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كلم���ة ال�س���يد الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي����س اتح���اد الكت���اب العرب ف���ي �س���ورية ونائب 
الأمين العام لتحاد الكتاب العرب التي األقاها في مدينة اإربد الأردنية خالل مهرجان عرار 
ال�سعري الحادي ع�سر دورة ال�ساعر الدكتور محمد مقدادي الذي انعقد ما بين 2022/9/25 

2022/9/28 ��

عناق الياسمين واألقحوان
من �ش��ورية بلد الح�ش��ارة والتاريخ والأبجدية الأوغاريتية، اإلى المملكة الأردنية الها�شمية 
بل��د الأنب��اط والعراق��ة التاريخي��ة، م��ن مدين��ة اليا�ش��مين دم�ش��ق اإل��ى اإرب��د مدين��ة القمح 
والأقح��وان، م��ن مدين��ة اأحبه��ا ن��زار قباني فغ��دت عرو�س نث��ره و�ش��عره، اإلى مدينة ع�ش��قها 

م�شطفى وهبي التل فغدت اأيقونة �شعره وقبلة اهتمامه.
م��ن “ دم�شك��و” اإل��ى “اأرابي��ال” حي��ث عب��ق التاريخ، وعم��ق العالق��ات الأخوي��ة والإن�شانية 
والثقافي��ة المتج��ذرة اأحييك��م، حام��اًل �ش��الم اإخ��وة الح��رف و�ش��ركاء الكلم��ة ف��ي اتح��اد 
الكت��اب الع��رب ف��ي �شورية، اإل��ى اإخوانه��م ورفاق دربه��م رجاِل العروب��ة والن�ش��ال والمقاومة 
اأ�ش��دق م��ن تل��ك الت��ي تعان��ق  والحر���س عل��ى وح��دة ال�ش��ف و�ش��دق الكلم��ة،  واأي كلم��ة 
ال�شم��اء لتتح��دث ع��ن �شاع��ر ومثق��ف رفي��ع الم�شت��وى وب��اذخ الح�ش��ور، لي���س عل��ى م�شت��وى 
والعال��م. العرب��ي  الوط��ن  م�شت��وى  عل��ى  واإنم��ا  فح�ش��ب  الها�شمي��ة  الأردني��ة   المملك��ة 
كي��ف ل وهو الم�شكون بق�شايا اأمت��ه العادلة والمنحاز اأبدًا اإلى طبق��ات المهم�شين والمعذبين 

والفقراء في وطنه ومحيطه؟
نع��م، اإنه �شدق الأدي��ب الذي ياأبى اإل اأن يتماهى قوله مع فعله ليغدو مثاًل للمثقف الع�شوي 

والأديب الملتزم.
»م�شطف��ى وهب��ي التل« اأيه��ا ال�شاعر الإن�ش��ان والعروبي الملت��زم، من قال: اإنك اب��ن اإربد اأو 
المملك��ة الأردني��ة الها�شمية وكف��ى؟! اأو لم تكن دم�شقي��ًا في متابعة درا�شت��ك في مكتب عنبر 
حاماًل اأقحوان مدينتك اإلى اأزقة دم�شق ليختلط بيا�شمينها فيفوح عطر الأقحوان فيها؟! اأولم 
ت�ش��ارك في الت�ش��دي هناك للمحتل العثماني ول�شيا�شات “ جمعي��ة التحاد والترقي” قبل اأن 
تغادرها اأو تنفى اإلى بيروت؟! كيف يمكن األ تكون عروبيًا اأ�شياًل واأنت الذي اخترت النحياز 
لعدالة ق�شية فل�شطين، واآثرت الدفاع عن المظلومين والم�شطهدين اأينما وجدوا؟! اأو لم تكن 
رائد المدر�شة الوطنية التي تخرج فيها المقاومون ال�شرفاء الذين عرفوا ببطولتهم الخالدة 
في معركة الكرامة وغيرها من معارك البطولة والفداء؟! اأو لم تكن المثقف وال�شاعر المقاوم 
ال��ذي اأنج��ب ال�شيا�ش��ي المنا�شل في �شف��وف جي�س الإنق��اذ الفل�شطيني بقي��ادة الزعيم فوزي 

القاوقجي؟! ل لن تكون �شاعر الأردن وكفى يا عرار، بل اأنت �شاعر الأّمة و�شميرها الذي ما زال 
�شوته �شداحًا في اأركانها حتى اليوم.

تحي��ة اإج��الل لروحك الطاهرة وه��ي تنير الطريق اأم��ام اأبناء الأّمة لال�شتم��رار في مقارعة 
المحتل ورف�س الظلم، و�شوًل اإلى التحرير وا�شتعادة الحقوق المغت�شبة.

تحي��ة اإج��الل لطهر حروف��ك التي غ��دت نبرا�شًا يهت��دي به فر�ش��ان الكلمة وعا�شق��و الحياة 
الحرة الكريمة.

تحي��ة اإجالل لالأدي��ب الملتزم وال�شاعر الأ�شيل محمد المق��دادي، الذي اآثر النحياز لعدالة 
الق�شية الفل�شطينية و�شّخر فكره وقلمه للدفاع عنها.

تحي��ة تقدير واعتزاز لهذا المنتدى ولرئي�شه المحام��ي محمد عزمي خريف، ولكل القائمين 
على هذا المنتدى على هذا الوفاء الكبير لهذه القامات الأدبية المبدعة، التي كان، وما زال، لها 

بهاء الح�شور الثقافي والأدبي والمجتمعي الفعال.
�شكرًا لكم جميعًا من �شورية اأر�س المحبة والح�شارة والعراقة والثقافة.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

االفتتاحية 
 كتبها: د. محمد الحوراني

لوحة للفنان التشكيلي السوري علي مقوص 

لوحة للفنان التشكيلي السوري نزار قطرميز



 شعر: د. محمد مقدادي  شعر: مروة حالوة 

انظْر اإيّل َتقْم مقاَم ال�سم�ِس 
وتفّك فجراً عالقاً يف اأم�سي

وانرْث �سعاَعَك للفرا�سات التي 
�ُسِغفْت به ك�سهيدٍة »بالقد�ِس« 

وافتح قمي�سَك كي اأحّرَر من دمي  
»حوتاً« اأخو�ُس به معارَك نف�سي 

ولغايٍة فيها تركتَك واقفاً
ُت�سي ال�سهاَم العالقاِت بقو�سي 

خذها لقو�َسي حاجبيَك ولّقِن ال�ساعنَي.. 
.. يف معناَي بع�َس الدر�ِس 

زخرْت ح�سوُد الأ�سدقاء وبينهم 
�سجُر اخليانِة هازٌئ بالفاأ�ِس 

جمعوا �سداَك من اخلطاباِت ال�سهريِة..  
.. غافلنَي عن الأهّم املَْن�سي 

هم حا�سروَك من الأمام ا�سنْع اأمامَك.. 
.. بالتفافَك وا�ستدْر بالعك�ِس 

ِف خلِفَك ما �سابهوَك ت�سابهوا يف َر�سْ
�سرَت وحَدك مفرداً كالراأ�ِس

منحوَك عر�ساً يف الظالِل و�سارعوا 
يتذابحوَن على طالِء الكر�سي 

ا�سرْب بفاأ�سَك يف الظالِل ودْع روؤو�َس.. 
.. اخلائننَي اإىل ال�سراِع النف�سي 

وادخْل جموَح ق�سيدتي واقب�ْس على 
ورقي مَن اجلمِر الكرمِي بقْب�ِس 

بيني وبينَك هذه الكلماُت والدهُر..
ن�ِس  الذي ع�سناُه �ساعَة اأُ

ملّا �سقاَك ال�سيُف اأكرَم دمِعه 
واأنا َمالأُت بعنفوانَك كاأ�سي 

هذي الق�سيدُة ل ُتريدَك يف دمي 
اأنثى تغاُر عليَك خ�سيَة مل�سي 

ماكنُت »ليلى« الآن حّتى اأ�ستعيَدَك.. 
.. من تنا�ساِت الن�سو�س كقي�س 

لكّنني امراأٌة اأراَك منا�سباً 
لتزيَح عن اأملي احتماَل الياأ�ِس 

ويكوَن ف�سٌل يف احلكايِة كان يا
ما كان ِمّنا غرُي ف�سِل الهم�ِس 

للقلِب �ساأٌن اآخٌر والعقُل ملعُب.. 
.. خيِلنا املنقاِد خلَف اللَْب�ِس 

ناءْت ق�سائُدنا باأحماِل الغرام.. 
.. ووقفِة الأطالِل كّل تاأ�ّسي 

اأتعبُت �ِسعري باحتالِل العا�سقنَي.. 
.. الهائمنَي على مواطِن ِح�ّسي 

لِب الرجاِل على دعاماِت..  و�سئمُت من �سَ
.. الق�سائِد يف مدائِن حْد�سي

فتعاَل، وحَدَك من ُيبايل بالقراءِة.. 
.. ما وراَء الغائِب املُنَد�ّس؟

هذا اأواُن اليا�سمنِي افتْح »دم�سَقك«.. 
.. كي اأمَدّ على اأدمِيَك َغْر�سي

عمري هو البحُر ل عمري الذي ذهبا
والعمُر حيُث يكوُن العمُر ُمَت�َسبا

ح�سبي من العمِر اأيّن كنُت �سيَِّدُه
وكنُت حيُث يكوُن اهلُل ُمتِجبا

ِتِه اأخ�ساُه خ�سَيَة خمجوٍل ِبَزلَّ
يِه واحت�َسبا ف�سلََّم الأمَر يف كفَّ

ع�ساُه يحظى بقرِب اهلِل مغفرًة
وَي�سَتِظلُّ ِبظلٍّ ُمدَّ وانت�سبا

اأ�سناُه فقُد حبيٍب �ساَق طلعَتُه
و�ساَمُه من �سنوِف ال�ّسوِق ما َرِغبا

روَب لها يا وردَة القلِب اأبليُت الدُّ
وِبتُّ حيُث يكوُن اجلرُح ُملتِهبا

دِر من لهٍب ل ال�سرُب اأطفاأ ما يف ال�سّ
ُ اأذكى الناَر واحَلَطبا بِل التَّ�َسربُّ

عمري هو البحُر مفتوناً ِبوَجِتِه
واملوُج يلِفُظ من علياِئِه اخُل�ُسبا

ول ُيبايل اإذا مرَّ الُكماُة  بِه
فلي�َس ُي�ساأَُل عّمن حطَّ اأو َرِكبا

�سّياَن عندي اإذاً اإن خاَنني زمٌن
فقد راأيُت بِه من َزيِفِه الَعَجبا

راأيُت فيه بالداً �سار حار�ُسها
وَمن حواليِه اأزلماً.. ُدًمى ...ُلَعبا

مل اأُخَدَعنَّ با حازوا وما ك�َسبوا
نُت نف�ساً ترى يف الفقِر ُمكَت�َسبا َو�سُ

وظلَّ قلبي على الأّياِم يدفُعها
كي ل تلنَي ... ول تهفوا... ولو َكِذبا

وعّلَمتها �سروُف الّدهِر ما َجِهلْت
اإن البالَد لنا والّطارئوَن .... َهَبا*

فيا َبنيَّ اإذا ما انتابني ن�َسٌب
فقد رغبُت بها واخرتُتها َن�َسبا

عمري هو البحُر ل عمري الذي ذهبا
والعمُر حيُث يكوُن العمُر ُمَت�َسبا

هذا اأنا نغٌم يف كلِّ �ساِقيٍة
قلبي َي�ُسقُّ طريقاً للهوى َنَهبا

ما نلُت من فرٍح فالوهُم �َسّيَعُه
اأّما احلياُة فاإين ِنلُتها َن�َسبا

تَك ريُحُهُم يا اأيها التلُّ ما َهزَّ
َتبا ول انَحنيَت لتجني منهُم الرُّ

ُهم ي�سربوَن وكاأ�ُس الذلِّ ترُكُلُهم
با واأنَت ت�سرُب كاأ�َس املُرِّ ُمنَت�سِ

فظلَّ وجُهَك م�سكاًة ملن �سدقوا
وظلَّ نعُلَك مر�ساًة مِلَن َكَذبا

د. حمم��د مق��دادي �شاعر م��ن الأردن كانت دورة 
مهرجان عرار لهذا العام با�شمه.

عمري هو البحرفتح دمشقي

ملف العدد “مهرجان عرار”شعر
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اأن تك���ون اإربدي���اً ف���ي اأقحوان���ة 
مهرج���ان  ف���ي  )اإرب���د(  الأردّن 
د.  ال�ساع���ر  دورة  لل�سع���ر  ع���رار 
محم���د مق���دادي لع���ام 2022 بعد 
انطالق���ة حمائ���م  م���ن  �سويع���ات 
القلب م���ن يا�سمين دم�سق �سوب 
الجن���وب  و�س���رق  ال�س���رق  جن���وب 
الدم�سق���ي.. يعني اأن تكون قافلُة 
اأ�سواِق���َك ق���د هّي���اأِت الرْك���َب من���ذ 
اأكث���َر م���ن األ���ف ع���ام واأن���ت تف���كُّ 

�سيف���رة النظ���رات ك���ي تتب���ّواأ ل���ك مقع���َد ُح�ْس���ٍن بين خمائ���ل انتظ���ارات كحيلة 
بمفات���ِن مخ���زون وجدان���يٍّ ل ح���دود لجغرافية النتم���اء ول اأفَق يح���دُّ تاأّهب 
اأجنح���ة ال�س���وق وهي تفرُد �سند����َس عبقها ال�ّساحِر ُملقياً اأعب���اء ما تراكم على 
�سوؤون القلب من اأحزان وانك�سارات، اأن تاأتَي اإلى اإربَد عا�سمة للثقافة العربية 
لع���ام 2022 احتف���اًء ب�ساعره���ا �ساعرن���ا الأ�سيل )عرار( م�سطف���ى وهبي التل، 
احتف���اء بحمرة الأر�س المزدانة باأ�سجار التي���ن والزيتون ال�ّسامخة ب�سنديان 
الأ�سال���ة والمج���د.. احتف���اًء بعراقة اأهلن���ا الأردنيين الذين وهَبه���م �ساعُرهم 
الع���راريُّ روَح م���داده الأخ�س���ر ون�س���ال يراع���ه المتن���ّور دفاع���اً ع���ن الفق���راء 
والب�سط���اء والكادحين الباحثين عن كرامة الإن�سان وعن معاٍن �ساميٍة ُتك�ِسُب 
الحي���اة حي���اًة تليُق باأهلها الحقيقيين.. اأهله���ا البّنائين.. بّنائي مجِدها الذي 
تح���اُر عي���ُن اللغ���ِة اأّي بالغ���ة تنتقيه���ا ك���ي تلّبَي طموح���اِت ُمبدِع���ي ق�سائدها 
الأوان����س وه���ي ُتعل���ُن اإ�سعال �سموِع مهرج���ان عرار ال�سعرّي الح���ادي ع�سر في 
مدين���ة اإربد.. مدينة ال�سهول المترامية الخ�س���رة والجمال.. مدينة التالل 
الت���ي تو�س���ل قل���ب الزائ���ر قب���ل عينيه اإل���ى )َج���داَرا( مدين���ة )اأّم قي����س( التي 
تط���ّل ِقَمُمه���ا اإلى المرّب���ع الموؤلم للقلب والمبهج له ف���ي اآن معاً، ذلك المرّبع 
المحت���ّل ال���ذي يجمع بي���ن اأربع دول �ساآمي���ة الدم والأر����س وال�سم�س والهواء 
�سوري���ة ولبنان وفل�سطي���ن والأردّن.. ذلك المرّبع اأو تل���ك الف�سحة الّزمكانّية 
الت���ي تجمع بي���ن ه�سبة الجولن ال�س���ورّي المطّلة عل���ى وادي اليرموك وهو 
ي���روي بح�س���رة العا�س���ق حكاي���اِت ن�سر خالد ب���ن الوليد في يرموك���ه الخالدة 
�سّد الّروم، اأن تب�سَر من كاميرا اأم قي�س الإربدّية بحيرة طبرّيا العذبة المياه 
الواقع���ة بي���ن �سمال فل�سطين وه�سبة الج���ولن المحتّلتين لترى بعد غروِب 
ال�ّسم�ِس مدينَة طبرّيا وجبَل ال�سيِخ واأ�سواَءهما الُمنِبئَة اأّن اأبناَء تلك الف�سحِة 
م���ن الأر�س والِعر�س ظماأى اإلى تكحيل العيون بمراأى الطير والغيم والنهر 
وال�سجِر والحجر وتتاأّمل �سروق �سم�س جديدة وهي تزّف خبر التحرير الذي 

تنتظره قلوٌب حّرى اأدماها النتظار واأحرق اأكباَدها َوَلُه الحنين.
اأربع���ُة اأي���اٍم اإذاً بلياليه���ا الِح�س���ان ف���ي اإربِد الجم���ال تّوَج خالله���ا �سعراُء من 
الأردن و�سوري���ة وفل�سطي���ن ولبن���ان والإم���ارات والبحري���ن قالئ���َد ع�سقه���م 

للمكان ولرمزه ال�سعرّي عرار وانتمائهم اإلى اأبجدية الُحبِّ وبالغة الحياة.
اإخ���وة الكلمة ال�سامي���ة.. اأخوات القلب وتوابعه العريق���ات.. همزة اإربد التي 
تو�سل القلوب ب�سكانها.. راء رقتها ورحابة �سدر اأهلها الكرماء الأنقياء.. باء 
برجه���ا العاج���ي.. دال دمائنا المتوّردة المتج���ّددة في �سرايين كل فجر محّلق 

قادم..
 تحي���ة لك���م جميعك���م قّيمي���ن عل���ى �س���وؤون مهرج���ان ع���رار جن���وده غي���ر 
المجهولي���ن الأوفياء.. والم�ساركي���ن والم�ساركات كّلهم وحا�سِري المهرجان 
عل���ى ات�س���اع بري���ق العي���ون الطموح���ات نح���و مج���د اأم قي����س وتطّلع���ات اأهلها 
وزوارها في بحثهم الدوؤوب عن جوهر الحياة الكريمة وثروة التراب والهواء.
باق���ات �سك���ر وتقدير لنب����س اأقحوانة المهرجان الإعالم���ي محمد الأ�سغر 
محا�سنة ورئي�س منتدى عرار النبيل محمد عزمي خريف وال�سديق ال�ساعر 
محم���د ترك���ي حج���ازي وال�ساعر عاق���ل الخوالدة مدي���ر ثقافة اإرب���د، وجزيل 
ال�سك���ر لالأدي���ب ه���زاع البراري اأمين ع���ام وزارة الثقاف���ة الأردنّي���ة.. ولل�ساعر 
الدكت���ور محّمد المقدادي الذي حملَْت ا�سَمُه دورُة مهرجان عرار هذا العام.. 
له���م كلِِّه���م وللذين ل يّت�س���ع المجاُل لذكرهم جميِعهم.. فرات���اً فراتاً.. زنبقة 

زنبقة تلّبي رغبة الكلمات في اإن�ساء القادمات من الجمال.

 كتبها: منير خلف

إربد 
وأقحوانة 

الّشعر



هنا القد�ُس 

قالْت حجارُتها،

مِتها وهي تخرُج عن �سَ

في نهاٍر ع�سيٍب، لتحمي �سوارَعها

م���ن ِطب���اِع الغري���ِب، وكان���ت تع����سُّ عل���ى 

جرِحها،

تحر����ُس الفجَر في الطرق���اِت التي لّونوا 

خّدها

���وِر �س���وءاً،  النُّ اأعم���دَة  بالّرم���اِد، وتغ�س���ُل 

ف�سوءاً، 

تزيُل ال�ّسواَد

يمّر ال�ّسهيُد الُمقّد�ُس مبت�سماً في اأزّقِتها،

يم�سُح الّطفُل عن وجِهها

دمعًة �سقطت في اللقاِء الأخيِر

ويذهُب منها اإليها،

ليم�س���ي اإل���ى باط���ِن الأر����سِ ملتحماً في 

حنيِن الُتراب...  

هنا القد�ُس

َتْنُف�ُس �سلواُن عْن وجِهها

م���ا اأث���اَر الغ���زاُة م���ن الّنْق���ِع ف���وَق عي���وِن 

المياِه العتيقِة

َت�ْسُطُف بالّناِر اأحزاَنها،

تحر�ُس ال�ّسوَر، �سوَر المدينِة 

وال�ّسوُر يحمي الماآذَن

حيَن الم�سّلي يناُم على عتباِت الأماني،

ويلقُط اأنفا�َسه بيَن فا�سلتيِن من الحزِن

تحَت بنادِق ُجنِد العدو،

وتعرُج اأنظاُره لل�ّسماِء

ُل في بْدِء رحلِتها للَخال�س، ُتَعجِّ

ليِب الم�سي���َح يعوُد اإلى  وينُظ���ُر ف���وَق ال�سّ

ُحجرٍة في القيامِة

يقرُع اأجرا�َسها،

َيْجَمُع الأنبياَء،

ظ���الِل  ف���ي  نبوءاِته���م  عليه���ا  لُيْلق���وا 

الِحراب..

هنا القد�ُس

ُي�ْسَمُع �سوُت الم�سيِح على جبِل الّطوِر 

ُيوَح���ى تعاليمُه ف���ي الم���كاِن القريِب اإلى 

اهلل...

�سداُه تعالى على ربوٍة في البراري،

عاِب، ترّدَد بيَن ال�سِّ

تجّلى ي�سوُع الم�سيُح على جبِل الّطوِر

 ، مختلفي���ِن حي���ِن  �سبا بي���ن  ينه����سُ 

وموؤتلفين،

ويهبُط نحَو المدينِة

يم�سي على الطرقاِت القديمِة

تحَت الَقناِطِر 

فوَق حجارِة اأر�سفٍة في اأزّقتها 

والحجارُة ذاكرٌة للمكاِن �ستروي حكايَتُه

الخط���اَب  يدي���ِه  بي���ن  يحم���ُل  وه���و 

ال�سماوّي...

ترّجل عن �سهوِة الّذكرياِت 

يفتر�س���وَن  الجن���َد  راأى  حي���َن  ت�س���اءَل، 

ال�سوارَع،

هل بّدل الجنُد اأو�ساَفهم في الوظيفِة؟

كاَنت مجّندٌة تقتفي خطَو امراأٍة باكتماِل 

اأنوَثِتها 

تعتلي �ُسّلماً خ�سبّياً 

لتقِط���َف زهرَة رمانٍة نبت���ْت في جداٍر من 

ال�سوك، 

حبي���ٍب  بانتظ���اِر  جديلِته���ا  ف���ي  ُتعّلُقه���ا 

يغيُب،

وقد ل يعوُد من الحرِب،

اأو قد يعوُد بال �ساعديِن طليقين،

يدو�ُس الجنوُد على زهرٍة َنَبتْت في ف�ساٍء 

من الخوِف، 

كي���ف يكوُن جم���اُل الحبيب���ِة ُمْكَتِماًل دوَن 

�سوٍر من الُجُلّناِر

يعقده عا�سٌق حوَل عنِق الغزالة؟

كيَف يعوُد اإليها بدوِن هدايا

وكيف ُتطلُّ عليه بدون اكتماٍل

وقد طاَل عنها الغياب...

ظمئُت وظلَّ الماُء في الكفِّ باقياً 

فلم يجِدني اأّني تو�سلُت �ساقيا 

وقارورُة الأوجاع عاثْت فما ارت�سْت

باأْن تحت�سي الّذكرى وكنُت المالقيا

زجاجُة ذاَك الظلِم اأدمت �سبابتي

فباتْت جروُح ال�ساِم تنعى عراقيا 

�ساألُت عن الأحباِب ماذا جرى لهْم 

وكيَف خبا وجٌد وكم كاَن راقيا؟

وكم كاَن لوُن الوقِت منهْم  مطّرزاً 

بخيٍط من الأحالِم حاَك التالقيا؟

وكيَف اأ�ساَب البعُد قرباً �سما بِه 

مداٌد مَن الإح�سا�ِس األفى �سقائيا؟

وكيَف هبوب الروِح اأ�سغى لعاذٍل       

توّهَم حتى ناَل ما باَت لقيا؟

ولما ا�ستداَر ال�سوُق من خلِف عّزتي 

لمحُت دموَع الأم�ِس تخفي الماآقيا 

تحّدرِت الآهاُت من وجنِة الهوى 

وتاَه خياٌل كاَن كالذكِر �ساريا 

راأيُت ان�سكاَب الحزِن من ظهِر لهفٍة

تمادى بها طعٌم فجافى مذاقيا 

كاأنَّ دمي حرٌّ طوى وجَه فرحٍة 

�سرت حيث لم يبلغ حنيني �سرابيا

فعاَد به �سوُت الحنيِن لأ�سلِه 

فكاَن رجوعاً مم�سكاً في خناقيا   

�سالماً على من كاَن دوماً يريحنا 

بلقياُه حتى باَت للروِح واقيا 

�سالماً عليِه كّلما ا�ستاَق عا�سٌق 

وبرداً على مْن كاَن خاًّل موؤاخيا

ظمئُت و�ساَل الماُء فابتّل خافٌق 

وعدُت اإلى ذاتي لي�سرى براقيا 

ويعُرَج حتى يلتقي اأ�سَل �سولٍة 

يخفُّ بها وطٌء ليجري �سباقيا 

ليعلَم اأهُل الأم�ِس اأّني �سراجهْم 

وي�سحُب اأهُل اليوِم ركَب انطالقيا 

وترتحُل الّذكرى باأح�ساِن غيمٍة 

ت�سافُر حيُث الفكُر يهوى �سياقيا 

اأهيُم على قلبي وطيبي رايتي 

فلم اأَر مثل الخير للقلِب واقيا 

حنيني اإلى الإح�سان ُينجي مواجعي

لأمنَع عني في الحياِة احتراقيا

تَمْو�سِقي 

ما �سئِت اأْن َتَمْو�سِقي

هْل ِم�سيٌة

هذي التي تم�سينها 

اأم لوحٌة 

مر�سومٌة على �سفاِه غيمٍة

ْيغْت ِمَن الأنغاِم ُثْم تج�ّسدْت �سِ

لي مهرًة 

تفّتحْت على الجمال الُموِنِق؟

َتَمو�سِقي

ففيَم اأنِت تعزفيَن اإذ تم�سيَن

ِه  ِمْن َمقاِم الوجِد والتدلُّ

اأراِك ت�سبطيَن في ال�سلوِع 

نب�سها الُي�سيُع في الورى تعّلقي

َتَمْو�سقي

يحقُّ اأْن َتمو�سقي

يا مهرًة.. في كلِّ َخْطَرٍة لها

اأذوُب في غوايٍة جديدٍة

ِع من لحنها الموقَّ

ما بيَن َمْيلٍة وَمْيلٍَة ترى 

اأعطافها كاأّنها 

معزوفٌة تومي ل�َسّب قلُبُه

اأِن ارَتقي

لعّلنا

ن�سيُر واحداً على

توليفٍة 

ننجو بما �سّمْت خوافي لحنها

 اإْن نغَرِق

مقاطع من نقوٌش كنعانيٌة 
على أقواِس باب العمود

ظمئت

تموسقي
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ملف العدد “مهرجان عرار”

ما زلُت اأر�سُم حول جرحَي ب�سمًة
علَّ الأماين ت�ستحيُل حقول

اإيّن موا�سُم غربٍة وت�سّحٍر
مْن مينُح اخليَل القتيَل �سهيال؟

اأنثى بلوِن ال�ّسوِق تاَه ربيُعها
والّدفُء اأ�سرَف يف الغياِب اأفول

وِء خاَن متّردي رمُت ابتكار ال�سّ
باِح عويال قلٌق تنّهَد يف ال�سّ

وبحثت يف زفرات روحَي عن مدى
ليعيد من وجع امل�ساء خليال

ذي مقلتي حبٌل تعّلَق حائراً
مرَي ر�سول بالغيِب يبتكر ال�سّ

فاملرتفوَن من الّدموِع ق�سائٌد
تذوي على وقِع اخلريِف نحول

يا وح�سَة الّدرِب امل�سافِر وحَدُه
وحدي هنا اأتلّم�س التاأويال

ما بنَي �سهقِة عا�سٍق وزفريِه
كم اأثمرت جنوى اأناَي رحيال؟

يا اأّيها احللُم املقيُم بخافقي
ل ترِم الأمطاَر يّف هطول

ل مينُع املوُت الّطويُل قيامًة
فامنْح روؤاَك اإىل اليقنِي �سبيال

 تنو على �َسعِر احلروف 
ومت�سُد 

 كٌف بَطعم الّنْور 
َتهِم�ُسها َيُد

ُتغفي املِداَد على �َسرير َنق�����اِئِه 
ِطفاًل

 ُتراِوُده الروؤى 
َوُتهْدِهُد

الم ُتْلقيه يف مَيِّ ال�سَّ
 َوَتقَت�في 

وِء الَقدمي َقَب�ساً من ال�سَّ
 َوَتَمُد

ُت�سغي لأنهاِر اخُل��سوِع
 َفلي���ُلها 

َيفنى 
َوليُل الغاف�����الِت 

ُموؤَّبُد
الم ْت َتُفكُّ ُعرا الظَّ َوَم�سَ

 ِبِذْكرها
 فاأََطّل من �ِسقِّ الَعباءِة

 َم�ْسِجُد
وعلى تراب الفجر

 تبعُث خطَوها 
فيبوُح من ماِء الو�سوء

ُد  ت�سهُّ
هي هذه الكلمات

 تب�سُط روَحها 
وتذلُّ بني يديَك

 وهي توّحُد
اهلل،

كيف ترفُّ اأوردُة ال�سحى 
من هاِء لفظَك
 رحمًة تتَجّدُد؟

اهلل،
 كيف تنف�س ال�سبُح اجلننُي،

 وكيف ذاَب على خطاُه الأ�سَوُد؟
اهلل 

كيف توؤوُب من َغب�س الّندى 
ت�سبيحُة الكروان 

ُد؟ وهي ُتردَّ
يف كل داليٍة

 لغي��������������مَك اآيٌة 
ولكّل عنقوٍد تدىل

 مق�س�ُد
ولكلِّ غيٍث يف م�ساتل برقِه 

يرجتُّ
 يف كبد ال�سماء 

ويرعُد
تهتزُّ يف ج�سد الرتاِب 

م�ساعٌر 
وتهيُم يف ُقبِل النبات 

الأجُنُد
كم ُمقلٍة خفقْت
 باأجفان املَدى 

نغفو 
و�سوُء �سناك
 فيها َي�سَهُد

وال�سم�ُس جتري 
والكواكُب �سابحاٌت

 يف الف�ساء
 واأنت 

اأنت املُر�ِسُد
وو�سعَت �سرَّ املاِء

تَت �سفائِه
 واملاُء 

ُد ل يخفي الذي يتغمَّ
ه اأحييَت وب�سرِّ

 كلَّ ُح�سا�سٍة 
وبعثتها

نعَك   ببديع �سُ
َت�سَهُد

اآياُت خلقَك
ٍة   ل تغيُب ِبَذرَّ

اأتغيب اآياٌت 
واأنَت املْوِجُد...؟

كم ع�سُت
 يزرعني الكالُم

فت�ستفيُق حقوُلُه، 
واأج��وُع

 مما ُيح�سُد
واأنا تراٌب

غَتُه  �سُ
 وجبلَتُه 

وبعثَت يف جنبيِه
ُد  ما يتوجَّ

اأَومَلْ َيِئْن
 اأن تطَمِئنَّ جوارُح املعنى 

وفى مراب ِذكرَك 
ت�سعُد؟

فقطفُت
 من َقَمِر الكالم 

ُذبالًة 
وبداأُت اأك�سو 

ما ترى
ُد  واأُجرِّ

هي هذه الكلماُت
 تب�ُسُط روَحها

وتذلُّ
 بني يديك

ُد  وهي ُتوحِّ
مُي�سي بها

نخُل اخلياِل
وتنت�سي 

كحدائٍق بالغيِم 
يوقُظها َغُد 

وعلى مرافئ ب�سمٍة من ثغرها
 ُت�ستن�َسُخ الأحالم،

ل
 بل ُتولُد

ترمي
 على �سخر ال�سياِء

 ثياَبها 
وبنهِر لهفتها اإليك 

ُد ُتَعمَّ
َخ�َسعْت

 واأنت بناطفات َيقيِنها 
ربٌّ

 يخّر له الوجود 
وي�سُجُد

َلِزَمْت ُم�سالها 
وبيتك قبلٌة 

والوجُد مراٌب 
وعفوك موعُد

والبوُح
عاِء  من عبِق الدُّ

 �سالمٌل 
والأمنياُت

 على ال�سالمل 
َت�سَعُد
يا رّب

ل تخذل 
رجاَء ق�سيدٍة 

َجل�سْت 
على باب الر�سا

 َتَتهّجُد

قاَل اأبو العالِء املَعرّي فيما يرويِه َعن ب�سريِتِه:

َم الأقواِم اأْعمى كاأّن ُمنجَّ
حُف يقروؤُها بِلم�ِس َلديِه ال�سُّ

ويف م�سهِد الَب�سريِة، قلُت:
اإىل الزمِن ال�سريِر اأتيِت رغما

 واأقتاُت املنى يف الغيِب وهما
اأمللُم ما ت�سظيه الليايل

 َفتنبُت يف َمرايا القلِب َهّما
ًيحّرُق ُمهجتي ُحّمى �سوؤايل

 ويف كفي اجلواُب لكلِّ عّما
ك�سعلوٍك ُيطاعُن دوَن زاٍد

يراوُدُه اجلياُع فماَت غّما
كج�سا�ٍس ومملكٍة وجرٍو

ومل ترتُك له الأياُم عّما
كخن�ساٍء ت�سوُغ ال�ّسعَر ِحرزاً

و�سخٌر قد تفّجر اأم�ِس �سيما
توؤّمُل يف عقيماِت الليايل

كوهبي يف خرابي�ِس اليتامى
يعاقُر ِمن جحيِم العي�ِس �ُسّما

بالٌد كلُّ ما فيها غريٌب
اأقلُّ غريِبها ُيرديَك �ُسوؤما

مُيّتُع يف مرابِعها َخوؤوٌن
واأُ�سلُب دوَنها واأموُت ظلما

ربيبُة فاجٍر قْد ُمّلُكوها
واإيّن ِتْرُبها ُمّلكُت ُيْتما

َتخّبُط يف متاهاِت الليايل
لأنَّ ُمنِّجَم الأقواِم اأعمى

وكم ُنبَذ الب�سرُي بها غريبا
رهنُي ماب�ٍس روحا وِج�سما

متاهْت فيِه اأياٌم ِعجاٌف
َكَو�سٍم غاَب يف ُجّب املُ�سّمى

ومهما كاَن يف الليالِت مهما
فاإّما اأْن اأكوَن لها واإّما

الق�سيدُة ل تنتهي...
الق�سيدُة اإذ تبتدي بالعناْق...

الق�سيدُة هذا الهواُء الذي مرَّ من رئتنْي..
الق�سيدُة لي�ست �سوى وردتنْي...

فواحدة يف الكاآبة اأُعلي واأخرى اإذا �سعُت يف فرحي خل�سًة 
اأُحيل بها جنتي: جنتنْي...

الق�سيدُة ل تنتهي
الق�سيدُة كوٌن متاٌح لنذرَعه كيفما ن�ستهي..

الق�سيدُة بعد الغروِب ت�سيُء الذرا..
الق�سيدُة يف اأ�سلها اأن ُترى...

الق�سيدُة قلُب اليماِم الذي فرَّ من اأ�سِره
ثم عاد ليم�سَح اأ�سراره يف املكاْن...

الق�سيدُة ذاك الغريُب الو�سيُم
على متنه طفلٌة متعبْة...

الق�سيدُة اإن اأق�سمت لن تعود اإىل بيتها اأََمًة
�ستح�سد كَل الكوابي�ِس يف اجلهِة املرعبْة..

الق�سيدُة كُل احلننِي اإىل رق�سِة الأر�ِس
مثقلًة بالأغاين...

الق�سيدُة يف فرٍح مطلٍق
حني تاأ�سى... تعاين...

الق�سيدُة تلك الطريُق بال وجهٍة اأو دليْل..
الق�سيدُة ترثي القليْل...

الق�سيدُة بحٌر بال �ساحٍل للو�سوْل...
الق�سيدُة من دمها كُل هذي الف�سوْل..

»المُنجِّم«قصيدٌة تتهجدْ

أمل على باب الخريفالقصيدة

شعر: محمد تركي حجازي. األردن 
 : شعر: محمد محمود محاسنة. األردن 
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كيف اأَ�ْسفي ُجُروحي مَن الّليِل؟!
َت�ْسِفها، – ل 

واْكرَبا.. َرُجاًل، وِجراًحا مًعا.
ُكَك الآَن رِّ َن�ْسَوٌة ما، ُتَ

َتَك... ْقُف فوَقَك، ل الأَْر�ُس َتْ ل ال�سَّ
هل ُكْنَت يف ُغْرَفٍة؟!

فاإًذا، اأَيَن ُجدراُنها الآَن؟! 
�ساَر ُوجوُدَك َيْخَفى كثرًيا

و�ساَر.. قلياًل َيُلْوُح!
اأنَت ج�ْسٌم مَن الأَْر�ِس

َتْنُبُت فيَك احَلناِظُل ِحيًنا
َوِحيًنا َي�ِسْيُل بَك ال�ّسْهُد... 

�َس هذا ربيُعَك فيَك َتنفَّ
ُه فاْعِرْف لُه َحقَّ

ْل َمذاَق املَراراِت فيِه... مَّ وَتَ
�َسَتْبلو ُطُعوَم احلياِة على ما

ُي�َسبُّ ِبكاأْ�ِسَك منها
وَتْبُلو وجوَدَك ُمْعَتِكًرا /�سافًيا

ْوُح ما نباٌت بها باقًيا.. ل َي�سُ
َن�ْسَوٌة ما، َتُدلُّ عليَك الَفناَء

بلَْيِلَك هذا
َقٍة – لها – مْثَل ُكلِّ ُمَطوَّ

َمْنِطٌق غاِم�ٌس
ْيُح وِل�ساٌن َف�سِ

ُع الّريُح يف الّليِل ُرْوًحا وَتْرَفُعها َت�سَ
اأَْنَت َتْعِرُف اأَّناِت ما
ِرْيَع ِمْن َوَتٍر فيَك،

َتْعرُف َفْوراِت هذا احلننِي.. َوَتْزُفُرها
، منُذ زماٍن، َيغْيُب وَيْرِجُع هذا احلننُي َظلَّ

وَظْلَت بِه احليَّ واملَْيَت...
ُكلُّ َحننٍي – َتَف�ّسى ِبلَيٍل– َم�ِسْيُح!

َن�ْسَوٌة،
ل�سَت اأَْنَت اّلذي َتَتكلَُّم، بْل هَي!

ناٌر ونوٌر مًعا هَي،
ْر على َمَهٍل فْلَتَتَبخَّ

واْنَت�ِسْر يف رذاِذ احلياِة اّلذي َيَتالأْلأُ
�ُس... حنَي َتَنفَّ

بَّ روًحا ِبِج�ْسِمَك ما َثمَّ اإّل الكالُم اّلذي �سَ
بَّ به اأْنَت ِج�ْسَمَك �سُ

واْمَتِزجا َلّذًة فوَق �َسْطٍر َمِهْي�ٍس
ٍة َبْعُد– ِريُح يِه –ِمْن َلذَّ ُتَذرِّ

 لي�س اأَْجَدى بهذي احلياِة اّلتي
هَي يف ُغْرفٍة اأَْنَت فيها

حَو... �ِسَوى اأْن َتُخطَّ ومَتْ
ْتَك مَتاَم مَتاِمَك ما  ، اإًذا، َن�ْسَوًة قْد َمَ ُخطَّ

 بنَي ُجدراِنها، 
ها، ُخطَّ

ِب�ُسهوِلَك فيها ُوُحّزاِنها
يا مَلَحِو احلياِة اّلتي

ُدُث الآَن حوَلَك/ فيَك ِبَنْف�ٍس َتْ
وُغْرَفِتها.. َطَرَف الّليِل!

! يا َلُوجوَدْيُكما الأَْمَر�َسنْيِ
ى َلُكما ُبْرَهٌة ول ُيْرجَتَ

ِمْن �ِسفاٍء ُيِريُح!
ُغْرفٌة / َن�ْسَوٌة

َحَملَْتَك على وَهٍن ُعْمَرها
وعلى َوَهٍن اأَْنَبَتْتَك ِلُتْكِمَل ُنْق�ساَنها بالق�سائِد

َكْم َهْدَهَدْتَك باأَْنفا�ِسها لتُكْوَن لها �َسَكًنا!
يا َلُه �َسَقًما

اأْن ُت�ساِكَنها ُدوَنا َملٍَل! 
َو ُجْدراِنها، اأَْن ُتقا�ِسَمها َمْ

وُيَذّرْيَك يف َلْيِلها الأَ�ْسِقياِن:
ال�ّسَجى احَليُّ

ُثّم احلننُي الّذِبيُح!
ُغْرفٌة / ُرْقَيٌة

ياِتَك اأَْمتاَرها وِبِقّلِة ذاِت َيٍد اأَْغَدَقْت حِلَ
واْكَتَفْت، َكَرًما، ِبَحوا�سي الفراِغ 

ومْل ُتْلِق بال
لهذي ال�ّسماواِت والأَْر�ِس َتْدُخُل

فيها.. وَتْخُرُج...! 
ُقْل يل متى �َسَيُعْوُد اإىل َنْف�ِسِه الَكْوُن اإْن

َظلَّ ياأْتي وَيْعتاُد هذي الّلذاذاِت؟!
ُقْل يل متى �َسُيفْيُق،

وُيْكِمُل اأَْعماَلُه خارًجا.. وَي�سْيُح؟!
ُغْرَفٌة اأَْف�َسَدْتَك كما اأَْف�َسَدْتُه ِب�َسْهَوِتها!

ُغْرَفٌة / َخَبٌل
ُكلُّ َمْن عاَقَرْتُه اْنَت�َسى

حيُح فْهَو فيها املري�ُس الك�ِسرْيُ / املُعاَفى ال�سّ
ما اّلذي َيْفَعُل الَكْوُن فيها؟! 
ول �سيَء فيها �ِسواَك، وَمْكَتَبٍة

ِة َبْيِتَك! ُجلُّها يف َبِقيَّ
ِمْثلَُكما الَكْوُن َن�ْسواُن

َغرّيَ ِمْهَنَتُه �ساعًة، وا�ْسرتاَح مَن
َوراِن  الدَّ

وُمْنت�ِسياِن ُهنا اأَْنُتما وَطِرْيحاِن 
والَكْوُن ِمْثلَُكما

خاِدٌر –َفْرَط َطْعِن الّندى– وَطِرْيُح
َن�ْسَوٌة ما، َتُفْوُر ِبلَْيِلَك
فاْمالأْ وجوَدَك منها

و�ُسدَّ عليِه اإىل ُمْنَتَهى الَعَتماِت،
ِلآِخِر َخْيِط َظالٍم ُي�َسلُّ بِه،

ها.. وَيُفْوُح وِلأَْق�سى اّلذي َيَتطايُر ِمْن ِترْبِ
ُغْرفٌة / َرْغَوٌة

اأيَن ُغْرَفُتَك الآَن والَكوُن؟!
ْنَت بِه وبها؟! اأَْو اأَْيَن اأَ

َقلََّبْتَك الّلذاذاُت، ِمْثَل املراراِت، يف َمْذِقها
َفَتَقلََّب فيَك ُوجوُدَك ُم�ْسَتِبًها:

ُروُحَك الآَن ِج�ْسٌم
وِج�ْسُمَك –ما �ِسْئَت– ُرْوُح!

َتِلٌئ بالنُّدوِب واأَدواِئها ِمْثُلَك الّليُل مُمْ
َفكاأَّنُكما –و�َسوا�ِسَيًة–

ُ َن�ْسَوٌة َتَتاأَملَّ
اأَْو

اأَمَلٌ
َيْنَت�سي.. َوَيُبْوُح

كيَف اأَ�ْسفي ُجُروحي ِمَن الّليِل؟!
- ل َت�ْسِفها، 

اإنَّ اأَْجَمَل ما فيَك
هذي اجُلُروُح

انطلق����ت م�س����اء الأحد 25/9/2022 فعاليات مهرجان عرار احل����ادي ع�سر لل�سعر يف مدينة اإربد الأردنية دورة 
ال�ساع����ر الدكت����ور ممد مقدادي بح�سور  ال�سيد اأمني عام وزارة الثقافة الأردنية الأديب هزاع الرباري وب�ساركة 
الدكت����ور مم����د احل����وراين رئي�س اتاد الكتاب الع����رب يف �سورية الذي األقى كلمة مهمة ت�سي����د بالعالقات الأخوية 
والأدبي����ة ب����ني البلدي����ن �سوري����ة والأردن مرك����زا عل����ى دور ال�ساعر عرار م�سطف����ى وهبي التل ال����ذي كان رائد ال�سعر 
العرب����ي املعا�س����ر يف الأردن ال�ساع����ر  املق����اوم لقوى الظلم والع����دوان  ال�ساعر الثائر املتمرد ال����ذي اأبى اإل اأن يكون يف 

�سف الفقراء واملهّم�سني داعيا اإىل احلب وال�سالم .. 
وق����د �س����ارك الزميل ال�ساع����ر منري خلف وال�ساعرة مروة ح����الوة يف فعاليات هذا املهرج����ان بق�سائد �سعرية لقت 

ا�ستح�سان اجلمهور الأردين الذّواق جلمال الكلمة واإيقاعها ال�ساحر .
،وا�ستمر املهرجان ال�سعري قائماَ حتى 28/9/2022 �سمن فعاليات اإربد عا�سمة للثقافة العربية لعام 2022

مهرجان عرار الحادي عشر
 للشعر

ُم، َبْل هَي َلْسَت َأْنَت اّلذي َتَتكلَّ



شعر
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 شعر: فؤاد عبد الكريم محمد كتبت: فلك حصرية

ف���ي لحظ���ة م���ن العم���ر، وعي���ن المعن���ى م���ن 

اللف���ظ، وخفق���ات القل���ب م���ن ال�سم���و، وطيران 

ال�سنون���وات م���ن الأع�سا����س، ت�ستملكني الذكرى 

ولعلن���ي اأ�ستملكها، تقيدن���ي بهالت من ال�سياء، 

وتاأخذن���ي بتوات���ر م���ن دف���ق الحني���ن، وه�سي����س 

بتمائ���م  به���ا، فتبع���ث  األ���وذ  فاأتبعه���ا،  الوج���دان 

تموجاته���ا، وناي���ات حنينها، واغت�س���الت عبقها، 

و�سهي���ل حنوه���ا وه���ي ترن���و وترق����س، وتتمايل 

وت�سف���ق، تغني وتتعّبد في مح���راب الكم الهائل 

من الألق، والعالم الأرحب من النور، والف�سول 

المنبثق���ة م���ن عم���ق الحنين، ودفق���ات الحيوات 

الع���ذارى  ق�سائ���د  ان�سكاب���ات  ف���ي  المجتمع���ة 

ج���ة بندى ال�سباح���ات الم�سمخة بترانيم  المتوَّ

الع�س���ور المجتمع���ة في نبيذ معت���ق من عناقيد 

الثري���ا وه���ي ت�سرئ���ب بكثير م���ن ال�سع���ادة، التي 

�سل�سبيله���ا  ف���ي  وتتو�س���اأ  العي���ون،  به���ا  تطف���ح 

القل���وب وه���ي ت�س���دو، وتتح���دث، وتب���وح باأ�سرار 

اغت�سل���ت به���ا دروب الع�س���ق، وورود العا�سقي���ن، 

ُتذّكر لع���ل الذكرى تنفع التاريخ، وترقي ح�سود 

اليا�سمين:

جاء ت�سرين يا حبيبة عمري

اأح�سن الوقت للهوى ت�سرين

ولنا موعد على جبل ال�سيخ

كم الثلج دافئ وحنون   

لم اأعانقك من زمان طويل

لم اأحدثك والحديث �سجون

جاء ت�سرين اإنَّ وجهك اأحلى

بكثير ما �سّره ت�سرين   

كيف �سارت �سنابل القمح اأعلى

كيف �سارت عيناك بيت ال�سنونو

اإّن اأر�س الجولن ت�سبه عينيك

فماء يجري ولوز وتين   

كل جرح فيها حديقة ورد

وربيع ولوؤلوؤ مكنون   

يا دم�سق الب�سي دموعي �سواراً

وتمنِّي فكل �سيء يهون   

ي���كاد قلب���ي ي�سق عباب �س���دري وينطلق طائراً 

ح���راً نح���وك ي���ا ت�سري���ن.. يح���وم ف���وق دم�س���ق 

والحرم���ون وب���ردى، وم�سفقاً لإيقاع���ات ذكرى 

ل اأقد����س، ول اأع���ذب، ول اأغل���ى، اأو اأكثر خفقاناً 

وخ�سوع���اً وا�ستح�س���اراً لتفا�سي���ل �سم�س مّزقت 

، واأمرت الزمان باأن ُكْن فكان.. خارطة ذلٍّ

واإيقاع���ك،  لفج���رك،  ت�سري���ن  ي���ا  ت�سري���ن.. 

ليوم���ك ورجالتك، ل�سه���داء ق�سوا فيك ومعك 

ومن اأجل كتابتك في �سفر النت�سار وللراحلين 

والق���ادم  الآت���ي  ت�سرين���ك  حت���ى  موكب���ك  عب���ر 

، وبري���ق لم  والباق���ي.. ت�سري���ن نه���ار ل���م يم����سِ

يخفت، واأُغنية ل تعرف الغياب.

من �ساعة ال�سفر ابداأ واكتب الزمنا

واطعن برمِحَك وغداً يعبُد.. الوثنا..

َن اأحرُفُه وابعث بالغاً.. تهُز الُح�سْ

ق بياناً يم�سُّ العر�َس والوطنا مزِّ

وارفع جبيَنَك.. ل تاأبِه.. بعا�سفٍة

وقل ل�ساِح الوغى ت�سريُن موعُدنا

وقل.. لمن اأدمنوا اأ�سغاَث غفوتهم

عكا.. ويافا.. واأولى القبلتين.. لنا

فا�ْسمعها.. تحدو بكرِم )العاِل( نازحٌة

قد عاَد بالزحِف لليرموِك.. خالُدنا

وان�ست لثاكلٍة غّنت لمن ح�سروا

�سيطلُع البدُر.. من خوذات ع�سكرنا

فا�سرب بزوبعٍة حمراَء.. هيكلهم..

واب�سق بوجِه عميٍل يقب�ُس الثمنا..

وامالأ يراَعك اإن جّفت محابُرُه..

نزفاً.. ي�سيُل كما الغدراِن.. من دمنا

ومن لظى �سدرَك الغ�سبان خذ قب�ساً

حتى.. اإذا اأعتمت �َسعَّ الهزيع.. �سنا

وانثر �سظايا.. ُتنيُر الدرب وم�سُتها

وا�سعْد اإلى قمٍة.. ناداَك مر�سُدنا..

واخطر.. على جبل ذاَب الحنيُن بِه

واغر�س هناك بداِر النجِم.. رايتنا..

مِر يا بطاًل ومن �سرايا اله�ساِب ال�سُّ

اهلُل اأكبر.. ُقلها.. اأنَت �سيُدنا

واخطب.. بكوكبٍة لل�ساِم قد نذرت

روحاً.. لتحيا مع الأ�سهاِد اأّمُتنا

واْتُل.. على الجنِد يا �سيخ النهى �سوراً

ُتذكي الحما�َس.. وتثري عزَم.. نخوتنا

وهْب لنا يا اإماَم الن�سِر اأوردًة

نحياها عيداً.. لمن هم رمُز وحدتنا

سيطلُع البدرُانسكاب الضياء

ذكرى حرب تشرين التحريرية

إلى أبناء الجيش السوري األبطال
الذين كتبوا قصائد النصر في حرب تشرين

 بدمائهم الطاهرة
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ل يخل����و نقا�����س اأو حوار ب����ني طرفني، وعلى 
واملعرفي����ة  العلمي����ة  م�ستوياته����م  اخت����الف 
التقدي�����س  مف����ردات  وتاأخ����ذ  اإل  والفكري����ة، 
والتح����رمي، تداوًل منها م����ا هو ب�سكل �سريح، 
واآخر مبطن، مطلقني العنان للتاأويل، وتبدو 
احل����وارات جلية اأكرث كلم����ا زاد وطال النقا�س، 
ف�س����اًل ع����ن التباين����ات بينه����م م����ن النواح����ي 
جدي����دة  اأف����كاراً  وتول����د  والثقافي����ة،  الفكري����ة 

لت�سب يف خزائن املعرفة. 
يف  لي�����س م�س����وراً  واملح����ّرم  املقد�����س  اإن   -
اجلان����ب الدين����ي، ب����ل جن����ده يف كل اجلوان����ب 
والأع����راف،  والتقالي����د  الع����ادات  املعرفي����ة، يف 
وكذلك يف الأ�سطورة، مما ل ُي�سمح بتجاوزها 
الواج����ب  م����ن  ولك����ن  وامل�سلم����ات،  كالقواع����د 
اأن نتن����اول ه����ذا املقد�����س يف احل����وار والنقا�����س 
وتق����دمي القرائ����ن والرباه����ني، ف����اإن الق�سي����ة 
مل تع����د مقد�سة فح�سب، بل نكت�سف القد�سية 
بيق����ني اأك����رث، اأم����ا اإذا ا�ستطعن����ا اأن نتناولها يف 
احلوار والنقا�س، ون�ستبدل ق�سماً منها اأو كلها 

فينتقل الأمر من مقد�س اإىل مقد�س اآخر.
ول  متقدم����ة،  مكان����ة  املقد�����س  ويحت����ل 
ميك����ن امل�����س في����ه ول التجاوز والتج����روؤ عليه، 
لالنتقا�س منه، ويح�سد الإن�سان كل اإمكاناته 
من اأجل احلفاظ عليه والدفاع عنه، ويالزمه 
يف ذل����ك التحرمي والتاأوي����ل ويبقى يراوح بني 
التقدي�����س والتح����رمي، وكلم����ا كان ال�سخ�����س 
اأحل����ن بحجت����ه م����ن الآخ����ر، يحق����ق تب����دًل يف 
النظر له����ذا املقد�س، وعندما تزداد اخل�سوبة 
املعرفي����ة والفكرية لدى املتحاورين، باملعرفة، 

تف�سي تلك املتغريات بني املقد�س واملحرم. 
وح����ني ن�ستح�س����ر التاري����خ الإن�س����اين جن����د 
اأن املقد�����س الأول يف راأي الإن�س����ان ه����و العبادة 
اأخ����رى،  مقد�س����ات  اإىل  وارتق����ى  الطوطمي����ة، 
وجال����ت ذاكرت����ه بكل حوا�س����ه واأحا�سي�سه، لكي 
يهت����دي عل����ى �س����يء اأرفع مم����ا كان عليه، دفعه 
ذل����ك ح����ب املعرف����ة، ولك����ي ي����روي غليل����ه م����ن 
املعرف����ة واليق����ني، يبح����ث عن تل����ك اليقينيات 
الت����ي ج����اءت ببع�سه����ا الأدي����ان ال�سماوية، وما 
يزال التاأويل م�سرعاً اأمام العقل، ليزداد يقيناً 
اأك����رث مم����ا �سل����ف، ومع م����رور الزم����ن والتغري 
الدميغ����رايف واملع����ريف، ف����كان تغ����رياً يف ذهني����ة 

الإن�س����ان ليجد يف ه����ذا اجلديد ما ل يجده يف 
الق����دمي، وبا يقدمه من منفعة واأكرث يقيناً، 
باملعرف����ة يتحول املقد�����س اإىل املقد�س بال�سكل 

اليقيني.
- املقد�����س ال����ذي جاءن����ا ب����ا حملت����ه ظه����ور 
ال�سنني، وكلما تقدم الإن�سان باملعرفة ا�ستطاع 
املقد�س����ات ويكت�س����ف  م����ن  الكث����ري  اأن يحط����م 
يف  تب����دل  و�سيح�س����ل  الثغ����رات،  م����ن  الكث����ري 
نظرتن����ا لذل����ك املقد�����س، فه����ل كان جهلن����ا هو 
املقد�س اأم اإن املقد�س يف البع�س منه هو اجلهل 
بذاته؟...�سحي����ح اأن احلقيق����ة املطلقة لي�ست 
موجودة على هذه الأر�س، وهي الأخرى التي 
ت�سي بالقد�سية على بع�س املكونات والنواظم 
الت����ي يراه����ا الإن�س����ان بوجب م����ا ميتلكه من 
معرف����ة، لأن احلقيق����ة ن�سبي����ة، اإن مل نق����ل كل 

�سيء يف هذه احلياة هو ن�سبي. 
الكث����ري  يف  مهم����اً  مف�س����اًل  ي�س����كل  احل����وار 
وباحل����وار  وتغرّيه����ا،  احلي����اة  جوان����ب  م����ن 
ويظ����ل  والتط����رف،  الغل����و  اأ�س����كال  كل  ت����ذاب 
املجتم����ع ي�ستعني من معني ال����رتاث والعادات 
والتقالي����د ال�س����يء الكثري حت����ى اإن لفها �سيء 
م����ن القدا�س����ة يف اأق����ل تقدي����ر، ولك����ن لي�س����ت 
ن����زد  مل  اإن  حياتن����ا،  م�س����رية  يف  كلي����ة  م����ادة 
عليه����ا، فنقع يف حالة نكو�سية، ما يعوق تقدم 
املجتم����ع، والقدا�سة يف ه����ذه احلالة كتعوي�س 
عك�س����ي لفراغ معريف، يبح����ث الإن�سان فيه عن 
حال����ة ت����وازن نف�سي، وكلم����ا زاد التحرمي ازداد 
التقدي�����س، فالعالق����ة طردية بينهم����ا، ويغيب 
جان����ب التاأويل عند �سحالة املعرفة، ولكنها ل 

تنقطع بينهما ك�سعرة معاوية. 
وتبق����ى تل����ك املفاهي����م املعرفي����ة، ونوامي�����س 
احلي����اة تاأخذ حيزاً من اجل����دل والنقا�س التي 
ل����ن تف�س����ي اإىل نتيجة حتمية، وه����ذا �سر من 
اأ�س����رار املعرفة بني النا�س ب����ا ميتلكون منها، 
ويبق����ى العق����ل الب�س����ري يف فهمه له����ذا العامل 
اأي�س����اً ه����و اأم����راً ن�سبي����اً، وقا�س����راً ع����ن اإدراك 
احلقيق����ة املطلق����ة، كم����ا �سيبق����ى متخفي����اً يف 
اأروقة التاأوي����ل والتحرمي والتقدي�س، تخل�ساً 

من عجزة.

يف ع���ام 2005 منحت���ه اخلرطوم عا�سم���ة الثَّقافة العربّية درع 
ة الق�سرية  مه ملتقى الق�سَّ الّثقاف���ة العربيَّة، ويف ع���ام 2008 كرَّ
ق���ة ع���ام 2009، ويف ع���ام 2010 اخت���ري  ج���ّدايًف حل���ب، ويف الرَّ
�سخ�سّي���َة الع���ام الثقافّي���ة يف ليبي���ا، وُترجم���ت بع����س اأعمال���ه اإىل 
اللغ���ات الفرن�سّية وال�ّسويدية والفار�سّي���ة والفرن�سّية والإنكليزّية 
���اً هو مع���ّد ومقّدم  والأمازيغّي���ة، واإ�ساف���ًة اإىل كون���ه �ساع���راً وقا�سّ
برام���ج اإذاعي���ة وتلفزيوني���ة و�سحف���ي ومرا�س���ل وباح���ث يف املاأثور 

ال�ّسعبي.  
نواِت املحرتَقة« و»امراأٌة مرتاميُة  »�سفٌر على �سمال« و»رماُد ال�سَّ
الأط���راِف« و»الرّتّب����س بوج���ه القم���ر« عناوين بع����س املجموعات 
الق�س�سي���ة الت���ي كتبها الأديب الليبي الّدكت���ور جمعة الفاخري.. 
ق�س����س واقعي���ة تنتم���ي للحي���اة ا�ستم���ّد مو�سوعاتها م���ن الواقع 
واألب�سه���ا ثوباً خمتلفاً، معرتفاً ب���اأّن هناك مو�سوعات ل تعالج اإّل 

ة كما اأّن هناك مو�سوعات ل تليق اإّل بال�ّسعر.  بالق�سّ
���ة اأدب���اً منربي���اً اأم ل، يجي���ب  وبال�ّس���وؤال ع���ن اإذا م���ا كان���ت الق�سّ
الفاخ���ري: ج���زء م���ن الوف���اء لل�ّسع���ر باعتب���ار اأّن���ه دي���وان الع���رب 
ويبق���ى خفيف���اً عل���ى ال�ّسمع، ول���ه جمهوره ومواك���ب لأحداث لكن 
يف الغالب مثل هذه املوؤمترات ذات طابع جّدي، ي�ساحبها معار�س 
���ة لها مبوها  كت���ب اأو اأم�سي���ات اأو اأ�سبوح���ات �سعرية، لكّن الق�سّ
ومواعيده���ا املهم���ة الت���ي ل ميك���ن اأن ت�سق���ط م���ن ذاك���رة املب���دع 

العربي. 
���ة يف الوط���ن العربي اأ�سكال حديثة فر�س���ت نف�سها ب�سّدة،  للق�سّ
ة الق�سرية جّداً اأّنها ظّلت جتدد  يب���نّي الفاخري: من مزايا الق�سّ
ة  نف�سها من ق�سة كال�سيكية طويلة وحكاية واأق�سو�سة اإىل الق�سّ
ة الق�سرية الّطويلة والعتيادية والوم�سة،  الق�سرية جّداً والق�سّ
ه���ذا يجعل منها ف�ساًء وا�سعاً يجذب الكثري من ع�ّساق ال�ّسرد من 
الكّت���اب املفتون���ني بالكتاب���ة الق�س�سي���ة، الي���وم يف الوط���ن العربي 
اأق���الم مدرك���ة وواعي���ة ومتلك الكثري م���ن اأ�ساليب ج���ذب وجدان 
ة الق�سرية الوا�سع���ة باأ�سكالها املختلفة،  املتلق���ي اإىل مرحلة الق�سّ
���ة  م�سيف���اً: يف �سوري���ة اأق���الم رائع���ة كث���رية تب���دع يف كتاب���ة الق�سّ
الق�س���رية، فه���م اأبناء بل���د عبد ال�ّس���الم العجيل���ي وكوليت خوري 

وغادة ال�ّسمان وحّنا مينا.
���ة العربي���ة يف ال�ّسنوات  وبال�ّس���وؤال ع���ن اإذا م���ا تغ���رّيت لغة الق�سّ
الأخ���رية، يجي���ب الفاخ���ري: طبع���اً تغ���رّيت، واأحيان���اً ت���زاوج ب���ني 
���ة بوج���دان ال�ّساعر، ومّما  ال�ّس���رد وال�ّسع���ر، فال�ّساع���ر يكتب الق�سّ
ل �س���ّك في���ه هو اأّن لغ���ة ال�ّساعر تتداخ���ل بال�ّس���رد، واأحياناً تطغى 
���ة الأ�سا�سية اأو دورها  عل���ى ال�ّس���رد من دون اأن توؤّث���ر يف بنية الق�سّ

���ة، فهناك من  يف الإب���داع والإمت���اع والإقن���اع، لذلك تطّورت الق�سّ
يكت���ب ق�س�ساً متطّورة جّداً فيها الكثري من ال�ّسوريالية واجلنوح 
ة التي ُتبنى عليها جتعل منها ق�سة  اإىل اخليال، لكن حكاية الق�سّ

ول تيلها اإىل اأي نوع اأو جن�س اأدبي اآخر. 
يكت���ب الفاخ���ري ال�ّسع���ر، بل ينح���از اإليه على ح�س���اب ال�ّسرديات 
الت���ي ل يتن���ازل عنها، فهو حّبه الأّول الذي ل يفارقه، ويف ر�سيده 
العدي���د من الّدواوين نذك���ر: »اعرتافات �سرقّي معا�سر« و»حدث 
يف مث���ل ه���ذا القل���ب« و»توقيعاٌت عل���ى وجنة القم���ر« و»تقم�ستني 
ام���راأٌة« وله يف ق�سي���دة الهايكو ديوانان هما: »قاب قلبني اأو اأدنى« 
و»تف�سح���ني خمب���اأ الربق«، ويوؤمن حّتى اليوم باأّن ال�ّسعر ما يزال 
دي���وان العرب، يقول: هناك تنّوع يف الّتجارب ال�ّسعرية التي مّثلها 
كث���ري م���ن ال�ّسعراء الع���رب.. ال�ّسعر بخري والأ�س���وات ال�ّسعرية ل 
ت���زال تتف���ظ بوهجها، وما ي���زال جمهور ال�ّسعر مفتون���اً بال�ّسعر 
العرب���ي، وم���ا ي���زال ال�ّسع���ر العربي دي���وان العرب ول ي���زال موعد 
ال�ّسع���ر يت�س���ّدر املواعيد اجلميلة.. ال�ّسع���ر ل يخفت ول يبهت ول 

ي�سيخ ول ت�سيخ لغته ول يتقاعد ما فيه من فتنة وجمال.  
وعل���ى خ���الف الكثري م���ن ال�ّسعراء، اللغة عن���د الفاخري و�سيلة 
يع���رّب م���ن خالله���ا ب�س���كل �سحي���ح ومتق���ن عّم���ا يريد الب���وح فيه 
للمتلق���ي م���ن دون ا�ستعرا����س مهارات���ه، فيكت���ب ق�سيدت���ه م���ن 
دون تدي���د �سكله���ا م�سبق���اً لأّنها تتخ���ري �سكلها ولغته���ا وبحرها 
وقافيته���ا، يق���ول: الق�سي���دة ه���ي التي تق���ود ال�ّساع���ر با�ستثناءات 
قليل���ة تتعّل���ق بو�سوع الّرث���اء والبكائيات حيث يخت���ار ما ينا�سب 

جيج الّداخلي. ال�سّ
وي�سعن���ا الفاخ���ري يف �س���ورة امل�سه���د ال�ّسع���ري الليب���ي فيقول: 
لدين���ا �سع���راء كرث و�سعر كثري، لك���ن يف الّنهاية يبق���ى اجلّيد، ول 
ت���زال الق�سيدة العربية العمودية تتف���ظ بفتنتها ولها �سعراوؤها 
وقّراوؤه���ا ونّقاده���ا، وال�ّسع���راء الليبّي���ون يكتب���ون ق�سي���دة ممي���زة 
ل تخ���رج ع���ن ال�ّسياق���ات العربية، اأم���ا فيما يخ����سّ ق�سيدة الّنرث 
فهن���اك �سع���راء كثريون يكتبون هذه الق�سي���دة التي فر�ست ذاتها 
لي����س يف ليبي���ا فح�س���ب ب���ل يف الوط���ن العرب���ي كله، وه���ي ق�سيدة 
له���ا �سعراوؤها ونّقادها وجمهورها وله���ا اأكادمييون ين�سغلون فيها 
اأي�ساً، واأعتقد اأّن امل�ساألة اليوم اأ�سبحت مكومة باجلودة، فهناك 
م���ن اأخفق يف كتاب���ة الق�سيدة الّر�سينة فاجّت���ه اإىل ق�سيدة الّنرث 
م���ع العل���م اأّن لها اأ�سراره���ا التي ل يدركها اجلمي���ع، وفيما يخ�ّس 
ق�سي���دة الهايك���و فقد اختارها البع����س متا�سياً م���ع الّظرف العام 
ال���ذي يّتج���ه اإىل الخت�س���ار، واأما اأن���ا فقد كتبت ق�سي���دة الهايكو 
وتناولُت فيها العديد من تفا�سيل احلياة من حّب وع�سق وجمال.

إلى اليوم يؤمن بأّن الّشعر ديوان العرب!التأويل بين التحريم والتقديس
جمعة الفاخري: من مزايا القّصة 

ّ القصيرة جداً أنها في تجّدد مستمر

قضايا وآراء
العدد:    »1791« األحد 2022/10/16م - 

20 ربيع األول1444هـ

تق���ول احلكم���ة يف �سيغ���ة ثقافي���ة �سبه ر�سمي���ة: »ل تكم عل���ى الكتاب من 
غالفه« على حني ترى الثقافة ال�سعبية اأن »اجلواب ُيبان من عنوانه« بعنى 

اأن تتك�ّسف ما ُتخفيه الر�سائل املطوّية من عنوانها.
�س���واء  العناوي���ن،  تتاأرج���ح  وال�سعبي���ة  الر�سمي���ة  الروؤيت���ني  هات���ني  وب���ني 

للموؤلفات الأدبية اأم غريها؟
يف الوق���ت الذي تبدو فيه عب���ارة »ل تكم على الكتاب من غالفه« بنزلة 
ب به من الأحكام امل�سبقة، ي�سعى الكّت��اب واملوؤلفون اإىل معرفة  التحذير املُرحَّ

كيفية ت�سمية الكتاب من اأجل جْذب القّراء امل�ستهدفني وزيادة املبيعات.
اإذاً، ما الذي يجعل عنوان الكتاب جيداً حقاً؟

هن���اك قائم���ة م���ن الن�سائ���ح ت�ساعد على اختي���ار عنوان كت���اب ي�سمن لفت 
انتباه القارئ.

قدمي���اً مل يهتم العرب الأوائل كث���رياً بعنونة موؤلفاتهم، واعتربوا العنوان 
جم���رد �س���ارة متييزية للعمل ولي�س �سرطاً اأن تكون دالة على املحتوى املقّدم، 

اإنا جمرد لفتة يتعارف بها النا�س على الكتاب.
والأم���ر ذاته ينطبق على الق�سائد اإْذ مل ُيوِل ال�سعراء لعنونتها اأي اهتمام، 
فمث���اًل ه���ذه ق�سي���دة عمرو ب���ن كلثوم، وتلك معلق���ة امرئ القي����س، ولكن يف 
مطل���ع الق���رن الع�سري���ن ب���داأ الهتمام بالعن���وان حيث ُع���ّد ج���زءاً رئي�ساً من 

الن����س وعل���ى �سبي���ل املث���ال، ي���روي موؤرخ���و الأدب اأن ال�ساع���ر والأديب /عبد 
القادر املازين/ كان يكتب الن�س يف �ساعة، على حني ي�ستغرق اختيار العنوان 

نحو �ساعتني اأي �سعف الوقت.
ه���ذا وي���رى خ���رباء الأدب والتاألي���ف اأن العن���وان اأهم خي���ار ت�سويقي، حيث 
يلع���ب العن���وان دوراً رئي�س���اً يف تكوين النطباع الأول ورب���ا اأكرث فاعلية من 
ت�سمي���م الغ���الف، ولك���ن مع الأخ���ذ باحل�سب���ان اأن العنوان املالئ���م لن يوؤدي 
اإىل َبي���ع الكت���اب بطريق���ة لفتة و�سحرّية، لك���ن العنوان غ���ري املنا�سب ميكن 

اأن يعوق عملية البيع.
العن���وان ه���و الأ�سا����س ال���ذي �سي�ستند اإليه الكت���اب بجّرد ن�س���ره، و�سيكون 
عام���اًل رئي�س���اً يف اإقن���اع القّراء اأو النا�سرين لغتن���ام الفر�سة يف العمل ولكن 

من دون التخّلي عن املهنية والدّقة.
وم���ن الن�سائ���ح بالن�سب���ة للعن���وان، اأن يكون ق�سرياً، حيث م���ن ال�سهل على 
الق���ارئ اأن يتذّك���ره، وميكن اأن يك���ون اأكرث اإثارة للذكري���ات، والهدف هنا هو 
اأن يكون لدى القراء فكرة عن املحتوى دون الك�سف عن التفا�سيل، اأو وجود 
فق���رة عل���ى الغ���الف الأمام���ي، ومع ه���ذا ميكن اأن تنج���ح العناوي���ن الطويلة 

اأي�ساً طاملا ميكن للقراء تذّكر ما يكفي منها للعثور عليها..
اإذاً، ل وج���ود لقواع���د �سارمة ونهائية يف اختيار العناوي���ن، ول اأفكار �سيئة 

عندم���ا يبتك���ر املوؤلف اأو الكاتب ُم�سّميات متمل���ة لعمله، واإنا هناك عنوان 
جي���د واآخر اأف�سل، ما يعني اإمكانية ت�سجيل املقرتحات كافة وكتابة اأي �سيء 

يتبادر اإىل الذهن.
ه���ذا وت�سري العديد من التقارير املتعلقة بالعناوين اإىل اأنه ميكن للموؤلف 
اأو الكات���ب اأّل ين�سغل باحِل���رية مع احلر�س على عدم اختيار عنوان قد يكون 
م�سيئاً عند البع�س اأو قد يكون له معنى مزدوج غري مق�سود وتخفيف حدة 
التخ�س����س، وتن�س���ح ه���ذه التقارير اأي�س���اً باأنه يف الأغلب ما تك���ون العناوين 
الأك���رث مبيع���اً مث���رية للذكري���ات، وتت���وي عل���ى تالع���ب بالألف���اظ، و�سور 

جّذابة ُتظهر للقّراء مهارات املوؤّلف اأو الكاتب.
واجلدي���ر بالذك���ر اأن���ه يف الوقت الذي تب���دو فيه العناوي���ن ثانوية بالن�سبة 
���ف بالعنوان املث���ايل ميكن اأن يجع���ل رواية اأو  للم���ن، ف���اإن م���ا ميكن اأن ُيو�سَ
كتاب���اً واقعي���اً ل ُين�س���ى يف اأذه���ان الق���ّراء، مع توي���ل العم���ل اإىل اأكرث الكتب 

مبيعاً.
باخت�س���ار، م���ن دون عنوان ل وجود للكتاب، وربا النتهاء اإىل ُم�سّمى قبل 
الب���دء يف الكتابة اأو التاأليف قد ي�ساعد على التخطيط اجليد للمحتوى، اأما 

اإذا كان املوؤلف ل يفّكر يف العنوان كقرار ت�سويقي فقد يخ�سر كثرياً.

في اختيار العناوين
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)يتح���دث فيه���ا الكاتب ع���ن روايتيه: زهرة 
ال�سن���دل واحلنظ���ل الألي���ف، وع���ن عالقت���ه 
املدر����س  ف���احت  وبالفن���ان  حل���ب،  بدينت���ه 
الف���ن  اأه���داف  وع���ن  الأ�س���دي،  والعالم���ة 

وعالقته بالدين(: 
� يف روايت���ك )زه���رة ال�سندل(: كان ال�سراع 
فيه���ا هادئاً جداً بينم���ا احلدث قابل للتاأجيج، 

ملاذا؟
� ه���ذا ي�ستدعين���ي للقول: اأن���ا مل اأكن اأكتب 

رواية اآنذاك، اأنا كنت اأبتهل..
� فاأن���ا � ب�س���كل ع���ام � م���ا فك���رت يف حياتي باأن 
اأقول: �ساأكتب رواية واأبحث لها عن مو�سوع.. 
فعندم���ا اأحّل���ت عل���ي الفك���رة، مل اأك���ن اأعلم 
اأنن���ي �ساأكتبه���ا ق�سة، ول هي �س���كل م�سرحي، 

ول درا�سة، ول مناجاة، فولدت الرواية دفعة واحدة..
فمثاًل: �سخ�سية ليلى، وهناك عمة ليلى.. من هي؟

هي التي وقعت يف حب رجل اأجنبي.. 
اأنا ل�ست �سد الزواج بالأجانب.. ولكن يف قرارة نف�سي، اأنا �سد 

غربة الإن�سان..
�سع���وري اإن�ساين، لكني اأح�س باأنه �سيتغرب، واأنا �ساأكون غريباً 

اأي�ساً.. والأولد �سيكونون ن�سف غرباء..
اأن���ا ل اأق���وم بن���وع م���ن املالحظ���ة الجتماعي���ة للدع���وة لنب���ذ 
الأجانب، لكن عندي �سعوراً: اأح�س اأن املراأة الغريبة ربا اأتقنت 
فن اجلن�س، بنتيجة اخلربة واحلرية اجلن�سية، لكن حياء املراأة 

احللبية، فيه جاذبية جن�سية تفوقها..
هذا يعود اإىل اأين يف اأعماقي، قد اأكون �سوفينيا كثرياً..

اأح���ب البل���د كث���رياً.. فمث���اًل: اأن���ا معج���ب بالثقاف���ة الغربي���ة، 
لك���ن، ل اأ�ستطي���ع اأن اأ�سّح���َي بذاكرتي الوطني���ة من اأجل حلمي 
الثق���ايف.. عندما يح�سل هذا ال�سراع، اأختار الوطنية.. �سعوري 
اليومي اأنه عندما اآكل خيارة يف حلب، اأ�ستمتع فيها كثرياً.. ويف 

باري�س، هناك خيار نظيف وجيد.. لكن....
اخليارة اأو البندورة هنا، لها ذاكرة..
اأنا واقع يف غرام التخلف يف حلب..

نعم.. اأح�س بالغربة، عندما اأنخلع..
� يف منظومت���ي الفكري���ة، عل���ى الرغ���م م���ن حب���ي حلل���ب، ل 
اأ�ستطي���ع قب���ول حال���ة التع�س���ب الدوغمائي���ة الت���ي ت�سب���ب يل 

الغ�سب..
اإن اإيق���اع الطبيعة الأ�سا�س���ي، هو يف التعددية، فعندما تكت�سف 
اأن هن���اك ماليني الأنواع والأجنا�س م���ن احل�سرات واحليوانات 
والنبات���ات باأ�سكاله���ا املختلف���ة، ت����ّس به���ذا التن���وع ج���زءاً م���ن 
عبقري���ة الطبيع���ة، وجزءاً م���ن تعدد وجوهها ال���ذي يجعلك، يف 
الوق���ت ال���ذي تك���ره في���ه ح���رَّ ال�سيف، ينم���و عندك حل���م برودة 

اخلريف، فيبقى عندك النتظار حالة �سعرية.. 
هذه احلالة ال�سعرية، تولد الفن والفل�سفات.. هناك �سيء اآٍت، 
ُّب.. فعندما يكون ال�سطح م�ستوياً، والطريق م�ستقيماً،  فيه تقل�

والفكرة واحدة.. 
اإنها الرتابة، واأنا اأكرهها جّداً، اأكره )ال�سي�ستم( الواحد.. 

طبعا، اأنا ل�ست �سد النظام العام.. فهو �سيء اآخر..
� ماذا عن رواية )احلنظل الأليف(؟

� فكرت فيها بعد اأن انتهيت من كتابتها..
واأن���ا �س���اب �سغري، كن���ت اأعرف )خري الدين الأ�س���دي(، اأعرفه 

عن بعد، فهو مدر�س، لكنه مل يدّر�سني..
واأول عم���ل اأث���ار انتباهن���ا، ه���و كتاب���ه )اأغ���اين القب���ة(، تل���ك 

الغنائية ال�سوتية اجلميلة..
وق���د ق���ام الأ�سدي بحاولت ل�س���رب غور بع�س مغ���اور )التلة 
ال�س���وداء( يف حل���ب، لأن���ه كان ميل���ك نظري���ة لي�س���ت مبنية على 
اأ�س����س علمية وا�سحة، اإنا �سم���ن قيا�سات علمية معينة، يعتقد 
الأ�س���دي اأن الإن�س���ان الأول كان موج���وداً يف مغ���اور حل���ب ويف 

املنطقة الكل�سية ال�ساحلة للحفر باأدوات اأولية..
وفع���اًل، ح���اول الأ�س���دي اأكرث من م���رة، وو�س���ل اإىل م�سافات، 
واأ�سي���ب ب�سب���ه اختناق، واأخرج���وه.. كان عنده رغب���ة يف البحث 

العلمي التاريخي اللغوي..
بقيت احلادثة يف ذهني �سنني طويلة..

اإذا اأردن���ا اأن نق���وم بحفري���ات يف املدين���ة، 
يف  احلفري���ات  لك���ن  حقائ���ق..  ف�سنكت�س���ف 

عمق الإن�سان، هي مهمة الكاتب..
وال�س���رارة الأوىل الت���ي جعلتن���ي اأب���داأ يف 
الرواي���ة، حي���ث كان وم���ا زال ف���احت املدر����س 
ال�سدي���ق العزي���ز، وكان اأ�ستاذاً يل قبل ذلك 
يف ثانوي���ة املاأمون يدر�سنا اللغة الإنكليزية، 

�ساهدته م�سادفة يف دم�سق.. 
كن���ا خم�س���ة اأو �ست���ة اأ�سخا����س، اجلل�س���ة 
كانت حميم���ة، وهناك هذر ثق���ايف، و�سكوى 
�سيا�سي���ة.. اختلطت الأم���ور ببع�سها، ولكن 
كان���ت ليلة جميلة اأث���رت يّف بعد عودتي اإىل 
حلب.. ابتداأُت بال �سعوري اأكتب عن هذه اجلل�سة، ونبتت فجاأة 

الفكرة..
ويف الرواي���ة، روى لن���ا واح���د حكاية، واحلكاية ت���روي حكاية، 

وكانت حكاية احلنظل الأليف..
و�سخ�سي���ة الأ�س���دي، كان���ت ه���ي الباعث الأ�سا�س���ي للتفكري يف 
البني���ة التحتي���ة للحي���اة واملجتم���ع.. وعندم���ا اأ�سبح���ت �سديقاً 
لالأ�سدي يف اأ�سلوبه العلمي، يف تري احلقيقة، لعب دوراً اأي�ساً 

يف تفكريي اأنا..
اطلع���ت على م�سوداته يف كتابه الذي �سدر بعدئذ: )مو�سوعة 
حل���ب املقارن���ة(.. ه���و ل يكتف���ي باملث���ل اأو بالكلم���ة اأو بامل�سطلح 

ب�سكله الظاهري، فهذا قريب جداً من احلفريات الأدبية..
ه���ذا اللق���اء عن���د ف���احت املدر����س، ح�س���ره ال�ساع���ر م�سطف���ى 

البدوي رحمه اهلل..
اأحياناً، الرثثرة، تفجر يف العمق، يف خمترب الإن�سان الداخلي 

ق�سايا دفينة وحزينة.. 
واأذكر اأننا اأتينا على ذكر الأ�سدي، وكان متوفياً.. 

ه���ذه احلادث���ة مت���ت قب���ل اأن اأكت���ب احلنظ���ل الألي���ف ب���دة 
طويلة.. قد اأكون اأنا اأحّمل الأ�سدي اأكرث من حقيقته.. 

اأذك���ر يف اأح���د اللق���اءات يف املعه���د الفرن�سي يف دم�س���ق، �ساألني 
اأح���د الأ�سخا����س ع���ن احلنظ���ل الألي���ف، بقول���ه: ه���ذا �س���يء يف 

منتهى التخيل، هذا �سيء غري منطقي.. 
فما معنى املنطق، وقربه من الرواية؟

اأن���ا اأذك���ر � وللتخل����س من ماأزق، قل���ت له: احلقيق���ة، اأنا ل�ست 
روائي���اً.. اأن���ا ك���ذاب.. اأن���ا ل اأروي حقائق.. اأنا اأك���ذب لكي ت�سبح 

هذه الكذبة حقيقة.. )الكذب بعنى: اخليال، التخييل(..
واكت�سف���ت واأنا اأفكر: اإذا و�سل الكات���ب لذلك، يكون قد و�سل 

اإىل غاية الفن.. اأن يجعله حقيقة، اأو موازياً للحقيقة.. 
ه���ذه الفذلكات الفل�سفية، لي�س���ت مرافقة للكتابة، لكنها تاأتي 

بعد الكتابة.. اإنا يفكر الإن�سان: ملاذا؟
واح���د م���ن اأه���داف الفن: الف���ن هو َخل���ق املثل الأعل���ى.. خلق 

حالة اجلمال.. لكن، املهم كثريا، هو خلق حالة العزاء..
� كيف؟

عندم���ا ت�س���رح الواق���ع، اأو ت�س���ع بدي���اًل من���ه، اأو تف�سح���ه، اأو 
جتّمل���ه، كاأن���ا تقدم الع���زاء لنف�س���ك ولالآخرين، تق���دم العزاء، 

وتقول: احلمد هلل.
اأهم موؤ�س�سة تقدم العزاء لالإن�سان هي: الدين.

الروحاني���ة يف حالته���ا البدائي���ة، تاأخ���ذ �سكله���ا امليتافيزيق���ي 
الروح���اين.. ويف حالته���ا املدني���ة الراقي���ة تاأخ���ذ �س���كل الف���ن.. 
لذل���ك ي�س���ري هنالك تطابق ب���ني الدين والفن ب�س���كل كامل يف 

وظائفهما، لتقدمي العزاء لالإن�سان..
الآن، الدي���ن هو الف���ن بعناه الروحاين، لك���ن، بحالة مدنية 

متطورة..
يف النهاي���ة، الروائ���ي اأو الكات���ب امل�سرح���ي اأو ال�ساعر، يف املقام 

الأول يقدم العزاء لنف�سه 
متى يكون الكاتب عظيماً؟ 

عندم���ا ي�سبح العزاء �ساحلاً لالآخرين، ويكون حالة منطوية 
وعادية..

م���ن حقائ���ق الوج���ود اأّن املبدع���ني اأحياء ل 
ميوت���ون، قد يط���ول الفناء اأج�ساده���م، اإل اأّن 
اتق���اد اأفكاره���م واإ�سراق���ات اإبداعهم، وجالئل 
اأعماله���م وعظي���م اآثاره���م تظ���ّل م�سيئ���ة، ما 
يجع���ل حياته���م اأزلي���ة البق���اء وذكراه���م حّية 

مدى الأيام.
اأق���ول ه���ذا ونح���ن ن�ستعي���د مراح���ل �س���رية 
الدكت���ور �سهي���ل عرو�س���ي، ون�ستح�س���ر �سرية 
بح���ّق  كان  فق���د  رحيل���ه،  وذك���رى  حيات���ه، 
م���ن  وواح���داً  الثقاف���ة،  اأع���الم  م���ن  واح���داً 
اأولئ���ك املفكري���ن الأفذاذ الذي���ن ي�سعب على 
اأن  اأفكاره���م  م���ن  نهل���وا  وم���ن  اأ�سدقائه���م، 
يت�س���ّوروه ميتاً يف ع���داد الغائبني، اإذ يح�ّسون 
بينه���م، وه���و  بوج���وده وي�سع���رون بح�س���وره 
يحاورهم بهدوئه املّتزن، وي�سامرهم بب�سا�سة 
املعه���ودة،  نف�س���ه  ووداع���ة  املاألوف���ة،  وجه���ه 
ويط���وف معه���م يف �ساح���ات مدين���ة احل�سك���ة 
و�سوارعه���ا وحاراته���ا ويلتق���ي به���م م���ن عل���ى 
منابر الثقافة فيها، اإذ كان اأحد قاماتها ورواد 
منابره���ا، فكل �س���يء يتذكره ويذك���ر به، فهو 
الغائب احلا�سر يف الوجدان كما يف ال�سمري.
الإن�س���ان  ب���ني  جم���ع  �سخ�سيت���ه  بن���اء  يف 
والأخ���الق،  املوق���ف  ب���ني  وق���رن  والكات���ب، 
ومواقف���ه  وروؤيت���ه  وفك���ره  �سلوك���ه  يف  ف���كان 
م���ن ط���راز اأولئ���ك الكّت���اب واملفكري���ن الذين 
اآمن���وا بالكلم���ة واتخ���ذوا م���ن الكتاب���ة ر�سالة 
وم�سوؤولي���ة، ف�سانوا �سرفه���ا من دن�س الزيف 
والرياء، وطّهروا غايتها من املنافع واملطامع، 
النف���اق  اأ�سالي���ب  م���ن  مقا�سده���ا  ن���وا  وح�سّ

والقبح والزور والدعاء.
ولأّن���ه كان كذل���ك يف مبدئي���ة انتهجه���ا وما 
ح���اد عنه���ا ول م���ال، وجدن���اه ير�ّس���خ قلمه يف 
الدف���اع ع���ن ت���راث اأّمت���ه ووجوده���ا وحا�س���ر 
اأبنائه���ا وم�ستقب���ل اأجياله���ا، ولأن���ه كان رائداً 
ومن �سفات الرائد اأن ي�سدق اأهله فيما يرى 
ويق���ول، فقد وق���ف ملّي���اً يف كتابات���ه واأبحاثه 
عل���ى طبيع���ة التحّدي���ات وجوه���ر ال�سراعات 
العربي���ة م�سّخ�س���اً  املجتمع���ات  تواج���ه  الت���ي 
ومعّل���اَل ومعاجل���اً علله���ا واأمرا�سه���ا لتنه�س 
م���ن خمولها و�سعفه���ا، وخدر عق���ول اأبنائها، 
وه�سا�س���ة موؤ�س�ساتها، كي تنه�س من جثوتها 
وتاأخ���ذ م�ساره���ا الق���ومي يف دروب النهو����س 
ومراق���ي العل���م، وم���دارج التق���دم والإ�س���الح 
اأ�س���وة ب�سعوب الع���امل وجمتمعات���ه التي �سار 

ي�سار اإىل ما بلغته من اإجنازات بالبنان.
لق���د كان ذلك جزءاً م���ن م�سروعه الفكري، 
�سغل���ت  الت���ي  اجلوهري���ة  الق�ساي���ا  وم���ن 
اهتمام���ه وفك���ره وه���و ي�س���رح بقلم���ه اأزم���ات 
احل���روب  وا�ستفح���ال  واختناقات���ه  الع���امل 
ونزعات العداء وم�ساع���ي ال�سيطرة والهيمنة 
التي تقودها بع�س القوى العاملية، فتدفع اإىل 
مظاه���ر العن���ف والع���داء والتط���رف، و�سلوك 
والفع���ل ورّد الفع���ل، وم���ن ثم تدف���ع الب�سرية 

اإىل حافة ال�سياع والنتحار.
ويف مقاب���ل ذلك دعا الراحل �سهيل عرو�سي 
اإىل تر�سيخ مبداأ احل���وار العقالين والتفاعل 
واإىل  واحل�س���ارات  الأدي���ان  ب���ني  الإيجاب���ي 

التالق���ي والتم���ازج ب���ني ال�سع���وب والثقافات، 
على اأ�س�س التكافوؤ والعدالة الجتماعية ونبذ 
كل م���ا م���ن �ساأن���ه اأن يدّمر ال���روح الإن�سانية، 
وي�سّوه جوهرها ويزرع ال�سغائن والأحقاد يف 

القلوب والنفو�س.
الراح���ل يف  وج���د  الروؤي���ة،  ه���ذه  �سي���اق  يف 
البناء العقالين والروح���ي لالإن�سان منطلقاً 
يق���وم عل���ى مب���ادئ التاآخي والتق���ارب يف زمن 
ان�سحب���ت في���ه القي���م الروحي���ة وتراجعت يف 
والذاتي���ة،  الأناني���ة  نزع���ات  ا�ستفح���ال  ظ���ل 
وه���و ما ك�س���ف عنه يف اأكرث من كتاب، واأخ�س 
الفق���ه  ب���ني  )الت�س���ّوف  كتاب���ه  بينه���ا  م���ن 
موؤلف���ه  م���ن  جع���ل  ال���ذي  والإيديولوجي���ا( 
�سوفي���اً ومر�س���داً روحي���اً يوؤم���ن )بوحداني���ة 
اخلال���ق وتع���ّدد اخلل���ق ووحدة الدي���ن وتعدد 
ال�سرائ���ع( كا�سفاً اأّن )الخت���الف بني الأديان 
والعقائ���د جم���رد اخت���الف يف املظه���ر اأّم���ا يف 
احلقيق���ة واجلوه���ر فكله���ا ت�سل���ك الطري���ق 
اإىل اهلل، فالغاي���ة واح���دة( وم���ن وح���ي ه���ذه 
الغاي���ة قطع خط���وات متقدمة يف و�سع اأ�س�س 
علمي���ة وعملية لإر�ساء قواع���د وا�سحة تبلور 
م�سروع���ه الفكري، وت�س���وغ مذهبه الروحي، 
كم���ا جتّل���ى يف كتابه )امل�سيحي���ون وامل�سلمون( 
اأج���ل التع���اون يف ح���ل م�س���كالت  ح���وار م���ن 
الع�س���ر، ال���ذي �سدر بع���د وفاته �سه���ادة على 
مواقف���ه وم���ا كان يوؤمن به، اإذ دعا اإىل احلوار 
ب���ني اجلانبني من منطلق اأن احلوار ف�سيلة، 
و�س���رورة يقت�سيه���ا التعاون امل�س���رتك ملا فيه 
خري الب�سري���ة وحل م�سكالت الع�سر واأزمات 

احلياة.
والواق���ع اأّن الراحل الدكتور �سهيل عرو�سي 
كان �ساح���ب م�س���روع فكري مل متهل���ه الأيام 
كي يعطي كل ما لديه، ومل ت�سنح له الظروف 
ل�ستكمال���ه، ون�س���ر موؤلفات���ه الأخ���رى الت���ي 
اأجنزه���ا قب���ل رحيل���ه، وما ت���زال خمطوطاته 
تنتظ���ر النور، ومنه���ا على �سبيل املث���ال كتابه 
)هند�س���ة ال���ذات( و)�سيف���رة دافن�سي(، وربا 
كانت يف حوزته بع����س املوؤلفات واملخطوطات 
الأخ���رى الت���ي ت�س���ّب يف ه���ذا املنح���ى، وه���ذا 
م���ا ي�ستدعي البح���ث يف ت���راث الراحل �سهيل 
عرو�سي والتنقيب يف اأوراقه التي بعرثتها يد 

املوت قبل الأوان.

األديب وليد إخالصي
في مقابلة خاصة صيف 1993

د. سهيل عروسي: 
رحيل قبل األوان
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  كتبت: نجاح إبراهيم

م���ن ل���م يتاأل���ْم فلي����س ب�ساع���ر، وم���ن ل���م 
يف�س���ْح فلي����س بموه���وب، ومن ل���م ين�سْر ما 
اأف�س���ح عن���ه فلي����س ب�سج���اع. ه���ذا م���ا قال���ه 

�ساعر الألم »البردوني«.
ولأّن ال�ّساع���رة »فاطمة محمود �سعد اهلل« 
مكتظ���ة بالألم، رافلة بالموهبة وال�ّسجاعة، 
ارت���اأت اأن تحط���م �سج���ن الأل���م وتخ���رج اإلى 
الف�ساءات، كما ُتك�سر ق�سرُة البي�سة ويطلع 
الكائ���ن ال���ذي فيها اإلى الن���ور، فت�سعد نحو 

العروج، درجة درجة.
ه���ي التي لم ت�ستجْر من الّرم�ساء بالظّل 
، والح���قُّ نور، له���ذا لذت  لأّنه���ا عا�سق���ة حقٍّ

بالنار والحتراق لت�سَل اإلى الحقيقة.
ف���ي ديوانه���ا »اإ�سراق���ات الح���رف �سوبك« 
تدخُل الق�سائد في دائ���رِة ال�ّسعر ال�سوفي، 
اإذ يت�س���ُح ه���ذا م���ن الأف���كار الت���ي تطرحها، 
والمتفق���ة مع اأف���كار المت�سّوف���ة، الّراف�سة 
والخ���راب،  بالنق����سِ  الممل���وء  للواق���ع 
الّروح���ي  ال�ستق���رار  نح���و  والجانح���ة 
والكم���ال، وتت�سُح اأي�ساً من اللغة المغايرة، 
الخا�سة الت���ي ن�سجت منها الق�سائد والتي 
���ور المحلقة، الدائرة نحو الّروح  ت�سعُّ بال�سّ
والنور ودرجات العروج، والموظفة توظيفاً 
جمي���اًل، واأي�ساً م���ن الّرغب���ة الجموحة في 
تحطيم الحواج���ز الجتماعي���ة وال�ّسيا�سية 
والجمالي���ة في الواقع، وفت���ِح نوافذ تجربة 
ترتك���ُز عل���ى الأ�سئل���ة فيكون وقوده���ا القلق 

والّتحدي والثورة والنعتاق.
»تتحّلُق ال�ستفهامات �سرَب حيرة

تلعُق داخَل جمجمٍة من دخان
تبحُث عن �سخرٍة مل�ساء

تح�سُر على �سطحها روزنامة الخيبات 
اأو مرقاة من عجائب..«

اإح�سا����ٍس  نتيج���ة  التجرب���ة  ه���ذه  ن�س���اأت 
عمي���ٍق ف���ي نف����ِس ال�سوف���ي، وم���ا فيه���ا من 
مدي���ات اغت���راب ع���ن العال���م وع���ن ال���ذات، 
ف�سع���وره بهذا اأ�سع���اف م�ساعفة عن غيره، 
م���ا يجعل���ه ي�سعى حثيث���اً اإلى ا�ستب���دال هذا 
النق����س الذي يراه قبيحاً ون�س���ازاً، بالكمال 
بال�سعي���ف،  الق���وي  يت�س���اوى  اإذ  والح���ّق، 
والخير يتفوُق على ال�سّر، وتنتفي الفو�سى 
كلَّ  ال�سوف���ي  حّق���َق  ه���ل  ولك���ن  والتمل���ك، 
���َل م���ن واقع���ه المخ���زي، ولذ  ه���ذا؟ اأم تن�سّ
كمول���وي  دوران���ه  خ���الل  م���ن  اآخ���َر  بعال���ٍم 
بثوبه الأبي�س، نا�س���داً الو�سوَل اإلى المنبع 
الّروح���ي راغب���اً ع���ن الم���كان والّزم���ان باهلل 

المنزه عنهما.
ال�ّساع���رة ت�سع���ُد وف���وق كتفه���ا جب���ٌل من 
لغ���ة  ممتطي���ة  بالأ�س���رار،  حافل���ة  اأ�سئل���ة 
اأن  ة  وبق���وَّ اآمل���ة  ال�سع���راء،  لغ���ة  تج���اوزت 
تنق���َل لنا تجرب���ة فكرية مغاي���رة، اإنها روؤية 
ال�ساع���رة ال�سوفية التي توؤمن بوجود عالم 
خارجي غي���ر عالمنا المقيَّد بالأر�س، حيث 
محاكاته���ا له، والبحث عن اأ�س���راره الإلهية 
ف���ي الكون، اأ�س���رار الموت والحي���اة والعروج 

والإ�سراق.
تح���ثُّ ال�ساع���رة كّل م���ا فيه���ا ك���ي تخو�س 
هذه التجربة، تجربة النعتاق من الأعراف 
منّغ�س���ات  م���ن  في���ه  بم���ا  الواق���ع  وتج���اوز 
ال�ّسم���اء  اإل���ى  لت�س���ل  للحل���م  وحواج���ز 

والقتراب من بهاء الذات الكلية:
»راأي���ت فيما يرى النائ���م اأن روحي طائرة 

ورقية 
تم�سكها يٌد على الأر�س

الخيط م�سعٌّ
واأنا اأ�سبُح في الملكوت 

اأعلو 
اأعلو..«

لي����س اأي �ساعر ي�ستطي���ع اأن يكتب ال�سعر 
ال�سوف���ي، اأو اأن يخو����س ف���ي الّروحاني���ات، 
اأو اأن ي�س���ل اإل���ى زق���ورة الإ�سراق���ات، ه���ذه 
م�ساأل���ة تحت���اج اإل���ى درب���ة وتروي����س طويل 
لل���ّروح والنف����س والحب���ر، واإلى احت���راٍق بل 

احتراقات:
..«

اأنا واأنت �سمعتان
نح�سُن الّرق�س والحتراق، نحن..

وبخورنا نطوُف في كّل الأجواء 
من التكية حتى مدارج الإ�سراق«

الح���رف  »اإ�سراق���ات  ق�سائ���د  ق���ارَئ  اإنَّ 
م���ن  ك���م  الف���ور  عل���ى  ُي���درك  �سوب���ك..« 
م���ن  وك���م  »فاطم���ة«؟  عبرته���ا  احتراق���اٍت 
غيبوبة دخلت فيه���ا، فاأخرجت منها �ساعرة 
م���ا جعله���ا  المح���ُن والتج���ارب،  اأن�سجته���ا 
ف���اء م���ن خ���الل روؤيته���ا  تنح���و منح���ى ال�سّ
المنفتحة على اأمٍل وخيٍر وجمال، اإنه الألم 
ال���ذي جعله���ا م�سقول���ة كمراآة، وه���ل ُيخلق 

�ساعٌر دوَن األم؟
»اأتح�ّس����ُس طريق���اً لخط���اي الثابت���ة عل���ى 

نير النور
لعّلتي الم�ستع�سية 

تن�سُب الت�س���اوؤلت م�سامير في جمجمتي 
المحروقة 

هل من طبيب يعجز عن العالج؟«
ل طبي���ب بقادر عل���ى عالج األم الّروح، ول 
م���ن م���اء ُيطف���ئ الحتراق���ات؛ فال�سوف���ي 
يبق���ى ف���ي احت���راٍق دائ���م ومعاناة ف���ي طلب 
، ف���اإن انطف���اأ حريق���ه ل���م يب���ق هناك  الح���قِّ
اإبداع، وله���ذا راح الدروي�س دائراً معبراً عن 
اآلم���ه التي ل تت�سع له���ا الأر�س مبتغياً من 

دورانه الخال�س الأكيد:
»اأيها الدروي�س، دْر حول نف�سك

دْر.. دْر اأكثر 
ان�سج المجال لثوبك الأبي�س 

اأن يم�سَح الدائرة
اأن يتفتَح كزهرة اللوت�س

ارق�ْس
غْب عن الوعي

تخّمر
لعلك تالم�ُس اأطراف الحقيقة«

عن���د  والّرق����س  ال���دوران  اأن  والحقيق���ة 

الدروي����س لي����س غيبوب���ًة وفقدان���اً للوع���ي، 
مالم�س���ة  ال�ّساع���رة  ذك���رت  كم���ا  ه���و  اإّنم���ا 
الحقيق���ة، اإّن���ه وع���ي ويقظة داخلي���ة، دوراٌن 
ت���ام  اإدراك  اإل  التماه���ي  وم���ا  ال���ّروح،  م���ع 
للقي���م م���ن جم���اٍل وح���قٍّ وخي���ٍر، والرغب���ة 
ف���ي الخال����س الح�س���ّي وانعتاق ال���ّروح من 

الج�سد الذي ماآله الزوال.
الخط���اُب ال�سوف���ي ف���ي دي���وان »اإ�سراقات 
ة  الحرف �سوبك« يتفّرد بلغة �سوفية خا�سّ
العب���ارة  بح���روف  عنه���ا  التعبي���ر  يمك���ن  ل 
ل�سيقه���ا، م���ا ح���دا بال�ساع���رة اأن تلج���اأ اإل���ى 
الإ�س���ارة والإ�سم���ار والرم���ز، وه���ي الف�ساء 
الأرح���ب، فالق�سائ���د الإ�سراقي���ة ل يمك���ن 
اأن ت�ستخ���دم لغ���ة عادي���ة، بل لغ���ة رامزة من 
ال�سعب فّك �سيفرتها اإّل من الذين ت�سّربوا 
ال�سوفي���ة، لق���د ا�ستطاع���ت ال�ساع���رة وعلى 
الرغم من العب���ارات المكرورة اأن تديَر دّفة 
النث���ر ف���ي ق�سائده���ا النثري���ة نح���و ال�سعر 
لتر�سي ذائقة المتلقي، واأن تبقي ق�سيدتها 
الم�سيئ���ة،  �سرفته���ا  م���ن  تن���زل  ل  عالي���ة، 
الإح�سا����س  �سم����س  م���ن  تطل���ع  ق�سي���دة 
المره���ف، واأفق الخيال، و�سم���وات الجمال، 
في�سع���ر المتلقي بانعت���اق من ربق المحدود 
اإل���ى الالمح���دود، انعت���اق لي����س فو�سوياً اأو 
اآني���اً، واإّنم���ا هو ع���روج نحو ف�س���اءات قريبة 
م���ن كّف الإل���ه، ولعّل مرد كّل ه���ذا الرتقاء 
البتع���اد عن اأر�س ال�سه���وات والف�ساد، ومن 
براث���ن الياأ�س والأذرع المقي���دة اإلى اأجنحة 

تعتزم النعتاق.
يكت���ظُّ الّدي���وان بالحكم���ة الت���ي خل�س���ت 
اإليه���ا ال�ّساعرة بعدما غم�ست الّروح والحبر 
ف���ي الإ�س���راق، وطلع���ت بالحقيق���ة كحمامة 
ن���ور، م���ن هذه المواع���ظ: »ك���ن �سادقاً، ول 
ت�ستجْر من الّرم�س���اء بالظّل/ النار والنور 
وجه���ان لنف����س المبتغ���ى/ الح���ق/ الحي���اة 
بي�س���ة ب���كّل المقايي����س فاخت���ر الظ���الم اأو 

النور/...«
كما اأنه���ا ا�ستخدمت اأقنعة من الأ�سطورة 
ومن الم���وروث ال�سوفي كي تبلغ ذرا البهاء 
ف���ي ق�سائده���ا، فنجدها تقترب م���ن ع�سبة 
راوغ���ت جلجام����س  الت���ي  الفك���رة  الخل���ود، 
ليبحث عنه���ا، فاتحاً الباب عل���ى م�سراعيه 
بغية البحث والخو�س في متاهته المملوءة 
بالثعابي���ن والأفاع���ي، وه���ذا �سبي���ه بحرك���ة 
الدروي����س الدائري���ة الت���ي تنفت���ح رغبة في 

التخل�س من قيود دنيوية:
»�سدر جلجام�س ت�سّكله غابات التطواف

والنوافذ قد تتنافذ.. فال توقف
م�سك���ون ه���و بالع�سبة الحبل���ى حياة تقهر 

الردى
خلداً يفني الفناء«

ه���ذه هي ال�ساع���رة »فاطمة« تعبر عما في 
داخله���ا بن�ّس طموح ف���ي تفجير ا�ستقاقاته، 
تدعوك لأن تتبعها، تتبَع ماء ال�سعر، ومنبع 
ال�سط���وع وتنح���و منح���ى الن�س���ج وال���دفء، 
برك���ِب  لتلح���َق  الن���ور،  �سه���وات  وترك���ب 

العروج..
هي درجات، ف���وق كّل درجة درجة، تطوؤها 
نوي���َت  فه���ل  الّن���ور،  اأف���َق  لت�س���َل  بروح���ك 

العروج؟

يا اإلهي..
حتى الق�سائد.. من الممكن اأن تتعّلم اأح�سن 
مّني، لأن ال�ساعر ي�ستطيع اأن يولد مرتين، في 
الم����رة الثانية ي�ستطيع اأن يك����ون و�سط الع�سب 

اأو و�سط التراب، اأو و�سط كل �سيء.
اإن كل طفرة في الحياة، اأو في الكتابة، ت�سّكل 
حداث����ة ما، اإّما اأن تذه����ب باتجاه واحد، واإما اأن 

تت�سّعب اتجاهاتها..
اأي وجود اإ�سافات على ما هو قديم. 

ج����دارة  اأثب����ت  �ساع����ر  الدن����دح..  عل����ي 
باخت�سا�س����ه، اأي ف����ي معرك����ة البق����اء.. وب�س����كل 
اأدّق، الق�سي����دة لديه، ل تعني الأجمل والأكمل، 
لأن المنت�س����ر في معركة البقاء يدعى النموذج 

الأخير/ الق�سيدة. 
- برتق����ال اأ�س����ود - اعت����راف �سري����ح بالق����ول 
التالي: كما تزول الأنواع، تزول الحداثات، لأن 
الحداثة لي�ست اأبدي����ة، ول نوعاً خالداً، الأبدّي 

الخالد هو ال�سعر، ال�سعر فقط.
ي�ستخدم عل����ي الدندح اأ�سعة ال�سم�س، كما هو 
�س����وء القم����ر، كم����ا اأف����ق، كاأدوات لالإدم����ان على 

قراءتها مرة ثانية وثالثة.
اإن القا�س����م الم�سترك ال����ذي يجمع بين كتابة 
ال�سع����ر والآخ����ر.. اأّن ال�ساعر ماي����ز بين حبيبته 
الأولى الق�سي����دة، و�سوت الآخر )المثقف( في 
ن����وع م����ا من اأن����واع الإب����داع.. مع اأننا ق����د نحتاج 
اإل����ى �س����وت وح�س����ّي ج����داً يمتلك����ه ال�ساع����ر علي 

الدندح.
_ تمّر ال�سموم 

واأنت ال�سديم على ال�سوء 
لم تلتفت الذي مّر

اأو من يمّر
تقاطيع حرام ت�ستنفر الم�ستحيل 

وفي �سورة الحرف تقرا..
اإن الجنون انهمر..

تدّفق كما كنت 
�سم�ساً

تق�ّسم اأ�سواقها في الجهات
وقمنا يجوب البالد _ �س٤١_

ال�ساع����ر عل����ى الدن����دح هن����ا // يرك�����س وراء 
نف�س����ه، ويدهن اله����واء بما ي�سب����ه الق�سائد، اأي 
اأن����ه يلع����ب بالأزه����ار حين����اً، وم����ع حري����ر بطع����م 

المالئكة حيناً اآخر.
اإن الم����كان ال����ذي يلي����ق بال�سع����ر، ه����و نف�س����ه 

المكان الذي نعرفه �سلفاً اأنه ل يوجد.
ف����ي داخ����ل برتقال����ه الأ�س����ود يت�س����اءل ال�ساعر 

عن ماذا يعني  ال�سعر؟
وم����ن داخ����ل برتقال����ه الأ�س����ود اأي�س����اً.. نعرف 
اأّن ال�سع����ر ال����ذي ف����ي ال�سم����اء ه����و ال�سع����ر الذي 
ف����ي الأر�����س وم����ا فعل����ه علي الدن����دح ف����ي اأ�سياء 
ال�سع����ر.. اأن����ه ظّل واقفاً داخل بواب����ة ال�سعر وما 

يزال.
اإن تقني����ة الكتاب����ة ل����دى ال�ساع����ر كامن����ة ف����ي 
اأنه����ا اإذا ج����رت - الكتابة - ح�سب الفكرة، ينتهي 
ال�ساع����ر ب�سهول����ة اإل����ى ال�سي����اء، عل����ى حي����ن اإنه 
علي����ه  يقت����رح  وم����ا  نف�سه����ا  الكلم����ات  تاب����ع  اإذا 
الأ�سل����وب، فاإن����ه ينتهي اإلى الفك����رة نف�سها، دون 
اأن ي�سعر اأنها ُفر�ست على ال�سياق العام لتكوين 

ال�سخ�سية الإبداعية واإح�سا�سها بالفاجعة.
_ هنا كانت المذبحة 

دم ودخان 
وخرُز عيون ذرْته على يدنا

ال�ُسَبّحة
هنا كان يعبر فوق ال�سياج

دم 
وهتافات كفر 
بهذا الزمان 

هنا الموت والقتل والم�سرحة
ترّحب بالاّليذين

من الماء والنار 
وال�سيف

والفاتحة - �س5٤- 55-
هك����ذا م�س����ت الأ�سط����ورة دون توق����ف، و�س����ار 
التاري����خ بقدرة ق����ادر.. قطعة ن����ادرة من ال�سعر، 
لأن ال�ساع����ر هنا ق����ّرر �سراح����ة اأن يظل �سالحاً 

لال�ستعمال.
ثم����ة �سراخ �سفيف وخانق ف����ي �سدر ال�ساعر، 
حي����ث العيون التي خباها ف����ي ق�سائده ما زالت 

على قيد الحياة. 
اأظ����ن اأن ال�ساع����ر يع����رف اأن ال�سع����ر يمك����ن اأن 
يك����ون معذباً مّما وّفر علين����ا ت�ساوؤلت يمكن اأن 

تهدم اأ�سياء مهّمة في هذا العالم.
ال�ساع����ر ف����ي _ برتقال����ه الأ�س����ود_ ولد من 
الروائ����ح الغام�س����ة لأن����ه اأراد اأن يع����ّرف ال�سع����ر 

على اآخر الدنيا.
�سحي����ح اأن ال�سع����ر يقت����ات م����ن الآلم ك����ي ل 
يختب����ئ، واأن �س����وء القم����ر كي����ف يتعام����ل م����ع 
اأفواهن����ا، واأن التاري����خ ال����ذي ي�سنع����ه ال�سع����راء 
لي�����س كالتاري����خ ال����ذي ي�سنع����ه ال�س����راب، ثّم����ة 
فيه����ا  تتعّف����ن  ل  ال�ساع����ر،  ذاك����رة  ف����ي  اأمكن����ة 
الق�سائ����د الجميل����ة والحل����وة ف����ي الوق����ت. واإن 
كان ل ب����ّد م����ن قرع الطب����ول وراء ق�سائد ت�سبه 
اأوراق الق�����ّس، اأو اأوراق الغب����ار، اأق����ول لل�ساع����ر: 
ه����ا وجهك بي����ن ق�سائد يريد غ�س����ل الهواء من 
اله����واء، وبي����ن ق�سائ����د تغ�س����ل وجهه����ا بنهاي����ة 

الخطيئة. 
لق����د ُفر�����س عل����ى ال�ساع����ر اأن ي�س����ع عظام����ه 
واأزه����ار وخب����زه اليوم����ي ف����ي ح�س����ن ق�سيدت����ه 
لك����ي تجتّث����ه كلم����ات لي�س����ت لها عالق����ة بال�سعر 
ف����ي ق�سائ����د ال�ساعر الدن����دح، تعرّفنا على دماء 
اإ�سافية لإ�ساءة الم�سهد، وكيف ُتحتجز الآهات 
والأزمنة، لأن ال�ساعر المهم ل اأف�سلية له على 
����ه.. لأن ما لدي����ه اأي فائ�س دللي اأو بنيوي  ن�سّ

يميزه عنه اأي عن ن�سو�سه التي �ستجيء.
ال�ساع����ر الدن����دح ا�ستثم����ر كل ال�سدمات التي 
، م����ن اأج����ل الحف����اظ عل����ى  تخ����دم ن�س����ه كن�����سّ
الإمام، حيث الق�سائ����د ال�ساخنة �ستظّل �ساخنة 

اأمام الم�سهدية التي نراها اليوم.
الق�سي����دة ل����دى ال�ساع����ر عل����ي الدن����دح لعب����ة 
معرفية، بل لعبة حفر في الذاكرة، ولعبة حفر 

في الزمن البائد.
ثمة كلمة اأخيرة اأقولها لل�ساعر علي الدندح: 
اإياك والرهان على الأح�سنة الكبيرة الهرمة.. 
انظر اإلى جثتك التي تقف اأمامك بكل قيافتها، 
اأبواب����ك  الذي����ن »�سيطرق����ون«  اأولئ����ك  وانتظ����ر 

عاجاًل اأم اآجاًل لأن ق�سائدَك فعاًل تليق بك!

دائرة األلم وسّلم العروج
قراءة لقصائد نثرية

علي الدندح وبرتقاله األسود
قصائد بنكهة اللؤلؤ الذي 

يحرس القمح
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»اأموي���ة  ال�سعري���ة  املجموع���ة  ق���راأت   
اله���وى لالأديب���ة )ن���ور عم���ران(«، تاأّملت 
اأي  موّف���رة  غ���ري  ور�سمه���ا  خطوطه���ا 
عنوانه���ا  ا�سرتع���اين  اأن  ف���كان  تف�سي���ل، 
اأوًل؛ اإذ يتع���نّي الهوى بن�سبه الأموي، ويف 
ه���ذا التعيني اعتبارات ع���دة: اأولها: قوته 
واأ�سالت���ه؛ بو�سف���ه انفتاح���اً عل���ى ف���رتة 
زمني���ة جت�ّس���د قوة الأمة م���ن جهة، وقوة 
كل م���ن ينت�سب اإليها؛ لالإ�سارة اإىل متكن 
ن�س���غ احل���ب يف النفو����س، وثانيه���ا: لقاوؤه 
م���ع احل���ب العذري ال���ذي ول���د يف الفرتة 
نف�سه���ا، ت���اركاً األوان���اً م���ن ق�س����س احلب 
الذي اأودى باأ�سحابه اإىل الهالك، ب�سبب 
وثالثه���ا:  والعف���اف،  واملكاب���دة  ال�سغ���ف 
تعي���ني �ساحبة �سورة الغ���الف؛ بو�سفها 
الأديبة ذات املالمح العربية، التي تتو�سع 
وجهاً اأنثوي���اً يف قر�س ال�سم�س مع تركيز 
على نظرة العيون؛ لالإ�سارة اإىل �سخ�سية 
هادئ���ة رومان�سي���ة، ت�سعر باحل���ب ب�سورة 
كب���رية؛ اإذ ي���دل تعري����س الأزه���ار يف اأعلى 
مقدم���ة الراأ�س، وجانب���ي الوجه، وال�سعر 
ال�ستظ���الل  يف  رغب���ة  عل���ى  امل�سرت�س���ل 

والحتماء. 
 اأم���ر اآخ���ر يوقفن���ا عل���ى الغ���الف، وه���و 
ماول���ة الأدبي���ة الفكاك من اإ�س���ار النقد 
باإط���الق جن�س الن�سو����س على املجموعة 
وه���و نهج �سبقها اإليه اأدباء اآخرون، رف�ساً 

لقيود الإبداع، واإطالقاً حلرية.
اأم���ا عن م�سم���ون املجموع���ة ف�ساأحاول 
ر�س���م خ���ط بي���اين لعالق���ة ح���ب اأدقُّ م���ا 
َي�ِسُمه���ا ه���و و�س���ف �ساحبته���ا ل���ه باأنه���ا 
»ق�سة غريبة«، ق�سة تر�سد تعالقاً روحياً 
ي���كاد يكون م���ن طرٍف واح���ٍد، مندمج مع 
ُمْنَتِق���اًل  اجلمي���ل،  الع���ذب  احل���ب  فك���رة 
الفك���رة  اإىل  ال�سخ����س  م���ن  تفك���ريه  يف 

البهيجة التي ل ميكن ا�ستنفادها.
عالق���ة  يف  يح�س���ر  الث���اين  فالط���رف 
احل���ب بوجه���ني: اأولهم���ا »احِل���ب« بك�س���ر 
وال���وداد؛  احل���ب  م�س���در  اأي  احل���اء؛ 
وثانيهم���ا: »كاف اخلط���اب« م���ن غ���ري اأي 
و�س���ف ج�س���دي، م���ع تركي���ز �سدي���د عل���ى 
و�س���ف الغي���اب، وانح�س���ار احل�س���ور، م���ا 
يعزز فكرة ع�سق الع�سق على نحو قولها:

هل �ساقت الدنيا بنا وقد رحبت
بن يدعي الع�سق ويطلب الود؟

وا عجبي!
لنا ال�سماء ن�سّق يف عليائها �سبال

واأنَت يا ِحبُّ لقلبي مدار
ومدار اأنَت لل�سم�س والأر�ِس والقمر

 يت�ساعد اخل���ط البياين لهذه العالقة 
ل���رى حالة م���ن القنوع ب���ني املحبني، مل 

نقراأها حتى يف �سفحات »طوق احلمامة« 
لع�ساق ابتكروا طرق���اً يف القنوع، من ِقبل 
الكتفاء بالزي���ارة اأو ال�سالم اأو املخاطبة، 
اأو  املحب���وب،  راأى  َم���ْن  بع����س  روؤي���ة  اأو 
ال�ستظ���الل ب�سم���اء واح���دة، فنح���ن جند 

هنا قنوعاً بالكذب واجلحود؛ اإذ تقول:
يغريني جفنَك الكذوُب باأنهار احلب

تغريني تلك ال�سطور
اأن اأبقى نحلَة ال�سغف

اأجمَع رحيق ما بني الكلمات
ه���ذا  بث���ل  بقنوعه���ا  الأديب���ة  وكاأن 
اجلح���ود جتع���ل حّبه���ا ن�سي���ج » بنيل���وب« 
اهتم���ام  م���دار  ليظ���ل  ينته���ي؛  ل  ال���ذي 
م�ستغرق، يلّون حياتها ويعطيها نكهتها.

 ويف ت�ساع���د اأعل���ى مل�س���ار العالقة جند 
و�س���وًل اإىل درج���ة م���ن احل���ب ي�سيق بها 
ال�س���در، وت�سع���ر الذات باجَلل���د، ليتحول 

احلب اإىل نوع من النقمة والكره.
تتعزز �سريورة ق�سة احلب برموز للحب 
الب�س���ري ع���رب التاري���خ، فتتلبَّ����س الأديبة 
لبو����س »زليخ���ة« وحبه���ا املحك���وم ب���الأمل 
واخليب���ة لف���رتة طويل���ة م���رة، ث���م ترد يف 
لبو�س »ع�ست���ار« وهي املعبودة النجمّية يف 
الأمم الفينيقّي���ة، ورب���ة اخل�سب واحلب، 
وترم���ز اإىل املب���داأ الأنثوي الأق���وى الذي 
يجع���ل ال�سور تتجلى، كم���ا ت�سر »ليلى 
العامرّي���ة« و»بلقي����س« م���ع تو�سية جميلة 
تكاد تكون ملمحاً بارزاً يف املجموعة، وهي 
ح�سور اأغاين »فريوز« التي تر�سد �سوراً 
م���ن احلب ال�سفاف ال�س���ادق، ت�سريحاً اأو 
تلميح���اً، فنح���ن ن�سعر يف ه���ذه املجموعة 
بتح���ول احل���ب اإىل اإجن���از ين�سح���ب امل���رء 
في���ه؛ ليحّل فعل���ه فقط �ساح���ة احل�سور، 
لك���ّن تلّب����س الأديب���ة الط���رف الأ�سعف يف 
عالقات احل���ب التي ذاعت ع���رب التاريخ؛ 
ي�س���ي بوقعه���ا اأي�س���اً؛ ف���اإن كان الطرف 
الآخ���ر ل يك���ّن له���ا الك���ره؛ لكّن���ه يقابلها 
ب�س���يء من الالمبالة وهذا غرمي احلب؛ 

لعدم ا�ستواء املحّبة بينهما.
يوؤرقن���ي هاج����س اأن اأول���د يف غ���ري رحم 

حبك
اأيها ال�ساكن يف الالوعي..
اأمل تِع بعد مكنون نف�سي؟

�سفوي���ة  بلغ���ة  املجموع���ة  لغ���ة  تت�س���م 
اأخ���رى، همه���ا  اأحيان���اً  ر�سين���ة  اأحيان���اً.. 
فيه���ا  بامل�ساع���ر..  والإحاط���ة  الإي�س���ال 
�سي���ٌل من م�ستقات املفعولية للدللة على 
ان�سي���اق منفعل بالعواط���ف، فيغدو البوح 
معه حكماً وق���دراً؛ لإطفاء حريق ملتهب 
يف  طرق���اً  تبتك���ر  الت���ي  الأديب���ة  ذات  يف 
تعاطيه���ا مع الأ�سياء، على خالف »زوربا« 
الذي تعلن خروجها عن نهجه يف طريقة 
�سفائ���ه من الأ�سياء الت���ي ت�ستعبده، فلئن 
كان يتخل����س من غرامه به���ا باأكلها حتى 
قيئه���ا؛ ف���اإن الأديب���ة تاف���ظ عل���ى �سحر 
لالإبق���اء  الأ�سي���اء؛  م���ع  وامل�ساف���ة  البع���د 
عل���ى خا�سية التوهج، وجاذبي���ة ما يتعّذر 
ودوام  امل�ساع���ر،  ق���وة  ول�سم���ان  بلوغ���ه؛ 

احرتاقها بنار الهوى:
ل يف و�سالك اكتفاء 

ول يف البعد عنك انق�ساء
يغتابني قلبي اإن �سلوت

واإن ا�ستقُت يغتاب
ل اأنا مكتفيٌة من حبك

ول يف حبك اأرتاح
ث���م تتتابع �سريورة احلب يف خط بياين 
ي�سل اإىل التوحد باملحبوب؛ ليغدو وجعاً 

مموًل يف القلب:
كلما ان�ساب ال�سوء يف خوابي الليل

 مع الن���زواء اإىل عامل الطيف واحللم، 
حي���ث ل قي���ود زماني���ة اأو مكاني���ة، ع���امل 
مفت���وح الطاقات والتحقيق، وكاأن الأديبة 
يف �سعيها اإىل مثل هذا التوحد �سويّف فاٍن 
جل�س���ده، م���ي لروح���ه، يتل���ذذ بتعذي���ب 
نف�سه���ا  ت���رق  الت���ي  كالفرا�س���ة  نف�س���ه 

اكتماًل للع�سق:
لن يزيدين الحرتاق فيَك اإل �سياء

لأن وج���ود الفرا�س���ة احلقيق���ي يقت�سي 
بعده���ا عن ال�سعلة، لكن �سوء ال�سعلة هنا 
ي�ستدعيها، وخامتة طريانها مكومة يف 

�سريان ال�سعلة يف ذاتها. 
 اأموية الهوى جتربة مغرقة يف الذاتية، 
خّطه���ا الناظ���م ه���و ال�س���دق، وال�سفافية 
والرقة، ينق�سها �سيء من الن�سج الفني، 
عرفناه���ا مع جتربة ال�ساع���رة الق�س�سية 
يف جمموع���ات �سابق���ة، اأكرث مم���ا وجدناه 
يف جتربته���ا ال�سعرية؛ لأنها كتبت باحلب 
القل���ب،  �سغ���اف  مل�س���ت  لكنه���ا  وللح���ب، 

واأدخلتنا عاملها املطبوع بب�سمة الوجع. 

م���ن  الكث���ري  يف  منه���ا  ب���د  ل  �س���رورة  احلكاي���ة 
الأجنا����س الأدبي���ة وال�سردي���ة منه���ا ب�س���كل خا����س، 
وه���ي اأ�سا�س الأعمال الدرامية ومن دونها لن تكون 
اإذ تع���ّد م���ن اأه���م الو�سائ���ل اجلاذبة يف امل�س���رح، وهي 
مهما كانت ب�سيطة وعادية و�ساذجة ميكن اأن ن�سنع 
منه���ا اأ�سي���اء مهم���ة، وق���د نلم���ح ظ���الل احلكاية يف 
ال�سع���ر ب�سورة عامة لك���ن هذه الظالل ت�سري اأكرث 
و�سوح���اً يف الأدب املوج���ه لالأطف���ال �س���واء كان ذلك 

ق�سة اأم م�سرحاً اأو �سعراً. 
نقول ذلك الكالم بعد مطالعتنا للديوان ال�سعري 
املوجه لالأطفال ال���ذي يحمل عنوان »العلم �سعادة« 
ال�س���ادر عن الهيئة ال�سورية للكت���اب ملوؤلفه ال�ساعر 
اإبراهي���م عب���د اهلل اإبراهي���م اإذ نالح���ظ م���ن عنوانه 

الغاي���ة املرج���وة من���ه حي���ث يركز فيه عل���ى اأهمية العل���م اأوًل وارتباط���ه ب�سعادة النف����س الب�سرية 
ثاني���اً كم���ا يعتم���د فيه عل���ى احلكاية كو�سيل���ة مهمة للتو�سي���ل ولذلك نراه يف ن�س���ه الأول الذي 
يحمل عنوان »طفل ي�ساأل« يبداأ بالقول: »يحكى اأن �سبياً كان.. يهوى النزهة يف الب�ستان« وهذه 
احلكاي���ة يتابعه���ا يف مط���رح اآخ���ر بالقول: »ذات نهار �س���األ الزهرة.. من اأه���دى لل�ساق اخل�سرة؟ 
م���ن و�ّس���ى تاجك باحلمرة؟ من اأين الأنفا�س العط���رة؟« ولعل تلك الأ�سئلة بالذات هي من يفتح 
�سهي���ة الف�س���ول ملن يتابع هذا الن�س حي���ث جنده يف مقطع جديد يدخل الع�سفور على احلكاية 
بقول���ه: »ح���اًل وافاه الع�سفور.. يف فمه ناي م�سحور« ويزي���د على ذلك باإدخال �سخ�سية جديدة 
ح���ني ق���ال: و�سريعاً جاء الفالح.. مين���ح للطفل املفتاح، ثم ينهي هذا الن�س باحلديث عن اأهمية 
الزراع���ة يف حياتن���ا وجم���ال م���روج الزهر الت���ي نزين بها اأر�سن���ا ون�ستدل على ذل���ك بقوله: »راح 

بحب يرعى ال�ستلة.. مثل الأم تناغي الطفلة.. واإذ الزهر بكّل �سناه.. ين�سر يف الآفاق �سذاه«  
وكالمن���ا ال�ساب���ق ي���كاد ينطبق على اأغل���ب ن�سو�س الكات���ب لي�سمل الأمور الت���ي دخلت حياتنا 
حديث���اً حي���ث يقول يف بداي���ة ن�سه عن احلا�سوب: ه���ذا زمن العمل الدائب.. طل���ب العلم النافع 
واج���ب.. م���ن ل يع���رف عل���م احلا�س���ب.. فه���و عن عاملن���ا غائ���ب ويف هذا الن����س يعط���ي تعليماته 
بطريق���ة لطيف���ة ور�سيق���ة ع���ن كيفي���ة ا�ستعم���ال ذاك اجله���از وي�س���ف كل قطع���ة من���ه، ويف ن�س 
»ا�ستق���ت ملدر�ست���ي« يبدو كاأنه ذلك الطف���ل الذي يحدوه ال�سوق ويحمل���ه اإىل ذلك املكان ليتلقى 

فيه العلم واملعرفة. 
جن���د ال�ساع���ر يف ه���ذا الديوان يعيد لن���ا حكاية �سندباد بطريق���ة جديدة وكاأنه فق���ط يريد اأن 
يذكرنا بها، ليم�سي بنا اإىل ن�س جديد يحمل عنوان »العنكبوت«  ويعرفنا بطريقة ر�سيقة كيف 
يح���وك م�سكن���ه املتق���ن بخيوط ناعم���ة؟ وكيف ي�سرب حتى ي�سط���اد فرائ�سه الت���ي يتغذى عليها 
وه���و يط���رح الكث���ري م���ن املو�سوعات به���ذه الطريقة، فراه يحك���ي لنا عن الدراج���ة ويف ق�سيدة 
تالي���ة ويتح���دث ع���ن البح���ر وم���ن بعده عن القم���ر وال�سم����س واأهمي���ة الريا�سة وم���ا ت�سكله من 
فائ���دة حلياتن���ا وكذلك عن النهر الذي يت�سف بال�سخاء لأنه يروي ال�سهول والأرا�سي العط�سى 
وي�س���رب من���ه الب�س���ر وخملوق���ات كثرية تعي����س بالقرب منه اأو مت���ر من جانب �سفتي���ه، ويف هذا 
الديوان مو�سوعات كثرية يطرقها املوؤلف ل جمال لذكرها يف هذه العجالة، يقدم لنا املعلومات 
عنه���ا بطريق���ة �سائقة تنا�سب الطفل وت�سده بعرا وثيقة مبتعداً ع���ن املبا�سرة اأو طريقة التلقني 
وق���د اأح�س���ن بذل���ك التقرب ممن يتابع ف���ن الكتابة املوجه���ة للطفولة براحله���ا العمرية كافة، 

وكما هو معروف فهي من اأ�سعب اأنواع الكتابة وتت�سف بال�سهل املمتنع. 
  بق���ي اأن نق���ول اإنن���ا نتواف���ق م���ع م���ا كت���ب على غ���الف ه���ذه املجموعة، فه���ي م�سابي���ح ملونة 
ومتنوع���ة، ت�س���يء وتغن���ي وتر�سم وتل���ق، لتهدي لنا العلم ن���وراً ومفتاحاً لل�سع���ادة، وتذكرنا اأن 
الطبيع���ة اأّمن���ا، نحبه���ا ونح�سن �سحبتها، لنحيا �سعداء، واجلدير ذك���ره اأن ال�ساعر اإبراهيم عبد 
اهلل اإبراهي���م فل�سطين���ي م���ن مواليد 1951م، وهو ع�سو اتاد الكتاب العرب وع�سو موؤ�س�س يف 
ات���اد الكت���اب وال�سحفيني الفل�سطينيني وقد �سدرت له الأعم���ال التالية: »ال�سبل الفل�سطيني 
� لآل���ئ كنع���ان � اأزاه���ري اجللي���ل � قالت يل اأختي ال�سج���رة« وكان ميكن مل�سريت���ه  اأن ت�ستمر لينجز 

لنا مزيداً من الأعمال الإبداعية لول يد القدر التي خطفته، رحمه اهلل، على عجل من بيننا.

طّوقتني الحمامة 
فكنُت أموية الهوى

الحكاية في شعر 
إبراهيم عبد اهلل إبراهيم
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 كتب: د. جابر إبراهيم سلمان

 كتب: د. أحمد غنام

 كتب:  عوض سعود عوض  
كانت دم�سق على مرِّ الع�سور مراآًة لل�سعراء والمبدعين.. فيها ن�سجوا اأجمل اإبداعاتهم، 
ومنه���ا ا�ستم���دوا ح�سوره���م فانطلق���وا اإل���ى بق���اع الدني���ا يحملون معه���م عط���ر يا�سمينها، 

وِطْيَب ن�سيمها؛ ليعودوا اإليها وهم اأكثر حّباً وتعلقاً بحا�سرٍة متجذرٍة في التاريخ..
اأج���ل اإنها دم�سق ال�سام الت���ي األهمت عباقرَة ال�سعر والأدب باحت�سانها لهم، فكانت مركز 
ج���ذب ح�س���اري اإن�ساني، راأى فيه �ساعُر الحبِّ الوطني المب���دع نزار قباني ح�سنه الدافئ، 
فر�س���م لن���ا �سورة ذلك الحب في مجمل ق�سائده، ول �سيما في ق�سيدته »تر�سيٌع بالذهب 

على �سيٍف دم�سقي« التي منها:
يا بنة العمِّ والهوى اأمويٌّ

كيف اأخفي الهوى، وكيف اأُبيُن   
هل مرايا دم�سق تعرف وجهي

بتني ال�سنون    من جديد اأم غرَّ
اآه يا �سام كيف اأ�سرح ما بي

واأنا فيك دائماً م�سكوُن   
ى �سذاها يا دم�سق التي تف�سَّ

تحت جلدي كاأنه الزيزفوُن   
قادٌم من مدائِن الريح وحدي

فاحت�سنِّي كالطفل يا قا�سيوُن   
وي�ست���ردُّ ال�ساع���ر - كم���ا كل مواطن عربي - كرامَت���ه في ت�سرين الِع���ّزة والإباء والكرامة 

والنتماء، فير�سُم �سورة ذلك الم�سهد بقوله مخاطباً دم�سق:
جاء ت�سرين يا حبيبة عمري

اأح�سُن الوقِت للهوى ت�سريُن   
ولنا موعٌد على جبل ال�سيخ

كم الثلَُّج دافٌئ وحنوُن   
�سام يا �ساُم يا اأميرَة ُحبِّي

كيف ين�سى غراَمُه المجنوُن   
�سم�س غرناطٍة اأطّلت علينا

بعد ياأ�ٍس وزغردْت مي�سلوُن   
جاء ت�سريُن.. اإّن وْجَهِك اأحلى

ه ُت�سريُن؟    بكثيٍر، ما �ِسرُّ
اإّن اأر�س الجولن ت�سبه عينيِك

فماٌء يجري ولوٌز وتيُن   
ِل قي يا دم�سُق خارطة الذُّ مزِّ

وقولي للدهِر ُكْن فيكوُن   
كتب اهلُل اأن تكون دم�سقاً

بك يبدا وينتهي التكويُن   
ويختم ال�ساعر نزار رائعته فيقول:

علِّمينا فْقَه العروبة يا �ساُم، فاأنِت البياُن والتبييُن
اركبي ال�سم�َس يا دم�سُق ح�ساناً

ولِك اهللَّ حافٌظ واأميُن   
ٍد مفعٍم بالحياة.   واإلى لقاٍء مع ر�سالِة �ساٍعر اآخر يخطُّ حروفه على اإيقاعات نب�ٍس متجدِّ

نح���ن اأمام ق�س����س منوعة لها عالقة بم�سيرة الحياة اليومية، وبالقا�س 
 و�سخ�سيات���ه، لأن ق�س�س���ه جزءاً من حياته، عاي����س بع�سها، وبع�سها  الآخر 
اأخذه���ا م���ن التج���ارب الخ�سب���ة الت���ي م���رت بالآخري���ن: )ينقل اإل���ى  الورق 
�س���وراً راآها ونم���اذج عاي�سها، ولكن زخم الواقع ف���ي بع�س الأحيان ، ي�سطر 
القا�س اإلى الغو�س في عمليات خلق تركيبية، تعتمد الواقع  اأ�سا�ساً وتمّده 

بتخيالت مفتر�سة( من ال�سفحتين ٤٤ و٤5.
الناحية الفنية:  

ق�س����س ربي���ع وخري���ف ه���ي اأق���رب اإل���ى الق�س���ة التقليدي���ة، اأم���ا القا�س 
فق���د  اتب���ع الواقعية النقدي���ة، التي تحكي عن الواقع ف���ي محاولة لف�سحه 
وتعريت���ه ، وه���ذا نج���ده ف���ي الق�س����س كاف���ة، واأرى اأن���ه ح���اول اأن يتخل����س 
م���ن  الرومانتكي���ة، اإل اأن���ه وق���ع فيه���ا في غي���ر ق�س���ة، كما في ق�س���ة )العم 
طنو����س(  وانتح���ار زوجته ب�سب���ب خيانته���ا الزوجية المك�سوف���ة، وفي ق�سة 
)فت���اة  الحانات( حي���ث النهاية المفجعة للحبيبي���ن، والق�سة الثالثة ق�سة 
  )الجب���ان( وانتح���ار الحبيبة بع���د اأن رف�س الأب خطبته���ا لحبيبها ورف�س 

 حبيبها المغامرة والهرب بعيداً.  
من يقراأ ق�س�س المجموعة ربيع وخريف يدرك اأنها ق�س�س من  الحياة، 
فه���ي تحك���ي عن الفق���ر و�سيق الي���د؛ وما ي�سبب���ه من م�س���كالت اجتماعية 
 واقت�سادي���ة، كما في غير ق�سة، والمثال )فت���اة الحانات( وق�سة )الجبان( 
 وق�س���ة )الكاأ�س( وتاأثي���ر الم�سروبات الروحية في حي���اة الإن�سان، وتفكيره 
 وت�سرفات���ه، وكذل���ك الغي���رة والنتق���ام التي تراف���ق الأنثى كما ف���ي الق�سة 
الت���ي  تحمل ا�سم )الغيرة وال�س���ك( وق�سة )المرحومة(، وعن البخل الذي 
اأو�سل  �ساحبه اإلى م�سفى الأمرا�س العقلية، كما في ق�سة )الحاج من�سور 
ف���ي  المق�س���ف(، قال عن���ه الأديب عبد المعي���ن الملوحي: “كان���ت ق�س�سه 
 ت�سويراً رائعاً لحياة ع�سره، بع�سها يروي ما قا�سى في حياته الخا�سة  من 
ماآ�س، وبع�سها يق�س علينا م�سكالت النا�س الذين ت�سيبهم الغيرة  وال�سك 

والحب.” �سفحة 7. 
اأم���ا الأ�ستاذ الدكتور �ساكر م�سطفى فكتب عنه: “من ال�سروري قبل  اأن 
ن�س���ل اإل���ى ق�س����س علي خلقي، اأن نم���ّر ب�سيء من تفا�سي���ل حياته، اإن  تلك 
الق�س����س �س���ور ل�سيق���ة بدمه واأع�ساب���ه، عا�س معظمها، وق���د اأتيح له  من 

التجربة الخ�سبة ما اأغنى عينيه باألف نموذج ونموذج.....” �سفحة   ١٤.
  رك���ز القا����س على ال�سخ�سيات، حت���ى اإن ق�س�سه هي ق�س�س  �سخ�سياته، 
ه���ذه الت���ي علي���ه اأن يفه���م اأعماقه���ا، اأكثر م���ن تركيزه على  الح���دث، وذلك 
لأن �سخ�سيات���ه ه���ي الت���ي ت�سنع الحدث، اأو هي الح���دث بحد  ذاته، كما في 
ل نف�سه  م�سرفاً على  �سخ�سي���ة ال�سي���خ في ق�سة )ال�سيف الثقيل( ال���ذي وكَّ
كلِّ �س���يء، ونظ���راً لتدخالت���ه غي���ر الم�سّوغ���ة، والإ�س���اءة اإل���ى  الحفلة، فقد 
ج���رى التاآم���ر علي���ه، عندما عل���م بع�سه���م اأنه فت���ن بالخادم���ة؛ التي  كانت 
ترت���دي قمي�س���اً �سفاف���اً، يبرز �سدرها الع���اري وجمال نهديه���ا الذي لم  ير 
اأجم���ل منهم���ا، فت���م التف���اق بينه وبي���ن الخادمة عل���ى اللقاء ف���ي غرفتها، 
 وهن���اك طلبت اإليه اأن يتعرى، وعندما فعل ذلك، اأعطت اإ�سارتها  ال�سوتية، 
فج���اوؤوا اإلي���ه واأم�سك���وه متلب�س���اً بالج���رم، فم���ا كان من���ه اإل الف���رار  عب���ر 

الأرا�سي الزراعية.  

لغة الق�س �سهلة، ما جعل الق�س�س قريبة من حياة النا�س، كما  ا�ستخدم 
اأ�سلوب الحكاية في )مونولوج منثور اأو محا�سرات العم “ف” عن  الع�سر( 
كقول���ه ف���ي بداي���ة الق�س���ة: )�سيدات���ي..... �سادتي م���ن دون كلف���ة  اأرجوكم 
الإ�سغ���اء، كلم���ات وجي���زة ل ه���ي نحوية ممل���ة، ول هي من ال���كالم  الدارج، 
بين الطبعتين، هذه مقدمة �سغيرة ل بد منها لكل خطيب...(  �سفحة 67 
وه���ي ق�سة تتحدث عن العم “ف” وهو رجل قدير ير�سل ابن  اأخيه ليتعلم 
في باريز، كاد اأن ينهب ثروته، عاد ولكن ليعلم النا�س  تقاليد الغرب وكيف 
يت�سرفون، وعندما اأر�سل ليعلم الأطفال، اأخذ  يمار�س الرق�س مع الرعيان 

بمالب�س ال�سارل�ستون...  
ف���ي الق�س�س نوادر وطرائ���ف واأحياناً غرائبية، ونهاي���ات موفقة للعديد 
 من الق�س�س، نالحظ هذه الطرافة في ق�سة )ال�سيف الثقيل( وفي ق�سة 
  )عل���ى طري���ق زحل���ة( اأوق���ف ال�ساب �سي���ارة تك�سي للذه���اب اإل���ى زحلة، ومع 
 الطري���ق �سادف فتاة قالت اإنها ذاهبة اإلى زحلة، وبعد فترة اأخرجت ر�سالة 
 م���ن عبِّه���ا، ت�سير اإل���ى اأن اأمها تحت�س���ر وعليها الح�سور، ال�س���اب دفع عنها 
 الأج���رة، م���رت فت���رة ولم يره���ا، واإذ تق���وده الم�سادفة للذهاب م���ع التك�سي 
 الذي اأقّله اأول مرة، وتح�سل الأحداث نف�سها، عندها ينبري ال�ساب  بالقول 
اإن لالإن�سان اأماً واحدة، واأمك كانت تحت�سر في ال�سفرة الما�سية،  فك�سفت 
خداعه���ا واتفاقها مع ال�سائق لنهب النا����س الطيبين، ومثل هذه  الغرائبية 
نالحظها في ق�سة )المرحومة( التي ا�ستطاعت الزوجة الثانية،  اأن تخون 

زوجها وتدافع عن ذلك، لأنها اقتدت بما كانت تفعله المرحومة.  
لج���اأ القا����س اإل���ى اأ�سلوب الر�سائل ف���ي ق�سة اأهرب من حب���ي حيث اأر�سل 
 اإليه���ا ر�سالتي���ن، كان تاأثيرهما وا�سحاً في الفتاة، الت���ي ا�سطرت بالو�سيلة 
 ذاته���ا، اأن تر�س���ل اإلي���ه عل���ه يع���ود اإلى ر�س���ده، في ه���ذه الق�س���ة تجديد من 
ن���وع  ما، حي���ث اإنه ل يبداأ الأح���داث مت�سل�سلة، بل يب���داأ الق�سة بعد حدوث 
 الرحي���ل اإل���ى المكان الذي فيه الفت���اة، اإ�سافة اإلى النهاي���ة المفتوحة التي 
 تبقي الحتمالت في هذه الق�سة قائمة، ومثل هذه النهاية في تلك الفترة 

 عمل ي�ستحق الذكر والتقدير.  
ف���ي ق�سة )من ظالل الما�سي( يتح���دث باأ�سلوب قريب من المقالة عن 
 الو�س���ع الجتماع���ي وال�سيا�سي في �سورية، يتحدث ع���ن الخبز والمجاعة، 
 وكي���ف كان و�س���ع النا����س و�سحتهم، في�ستعي���د بع�س الأحداث ف���ي نهايات 
 الحت���الل العثماني، ثم غدر الفرن�سيين، وبهذا يكون الن�س قد ا�ستعر�س 

 ب�سرعة تاريخ �سورية..... 
اأخي���راً يقول عنه الأ�ستاذ الدكتور �ساكر م�سطفى: )الذين عا�سروا هذا 
 الفت���ى ال�سئي���ل ف���ي كتابات���ه الأول���ى، كانوا ينتظ���رون منه عمالق���اً �سخماً 
يعدل  موبا�سان اأو ت�سيكوف! وكانت حياته البوهيمية بدورها تذكر ب�سذوذ 
الفناني���ن  الكب���ار لكن هذه ال�سعلة من الألق الأدب���ي �سرعان ما انطفاأت في 

كاأ�س  خمر( �سفحة ١3.
����������

  ربيع وخريف مجموعة ق�س�سية تاأليف علي خلقي اإ�سدار اتحاد الكتاب 
العرب دم�سق   ١980 تقع في ١70 �سفحة من القطع المتو�سط في ١3 ق�سة. 

ترصيع بالذهب على سيف دمشقي
والشاعر نزار قباني

تجارب الحياة في قصص ربيع وخريف
للقاص علي خلقي

مفهوُم التَّوا�شِل وتعريُفُه 
ُث  ُح باأمر ما، اأو تتحدَّ ُث ف����ي المناق�ساِت، اأو ت�سرِّ عندم����ا تتحدَّ
ب�سوٍت عاٍل، اأو تقوُل �سيئاً ما بهدوٍء، اأو تقدم اإيماءة اأو اإ�سارة... 

فاأنت تتوا�سُل. 
لَة  يفي����ُد التَّوا�سُل في اللُّغِة العربيَِّة القتراَن والتِّ�ساَل وال�سِّ

والتَّرابَط واللتئاَم والجمَع والإبالَغ والإعالم... 
وي����دلُّ ا�سطالح����اً على عمليَِّة نقِل الأف����كاِر والتَّجارِب، وتبادِل 
المعلوم����اِت والأحا�سي�����ِس بي����َن الأف����راِد والجماع����اِت، وق����د يبنى 

على الموافقِة، اأو على المعار�سِة والختالِف.
ريقُة التي تكون بو�ساطِتها العالقاُت  ُف التَّوا�سُل اأنَُّه الطَّ ُيع����رَّ

ُر. الإن�سانيَُّة وتتطوَّ
كم����ا ُيعّرف اأنَُّه: عمليَُّة تفاعٍل بي����َن مر�سٍل وم�ستقبٍل، ور�سالٌة 
����ًة تهدُف اإلى نق����ِل اأف����كاٍر ومعلوماٍت  تح����وي م�سامي����َن اجتماعيَّ

بيَن الأفراِد.
فعندما نتكلَُّم نريُد َمْن ي�سمُعنا، وعندما نكتُب نريُد من يقراأُ 
لنا، وعندما نبت�سُم نريُد من يفهُم ابت�سامَتنا وي�ستجيُب لها...

ِرها، وله  ُق تطوُّ فالتَّوا�س����ُل جوهُر العالقاِت الإن�سانيَِّة، ومحقِّ
وظيفتان اأ�سا�سيَّتان:

وظيفٌة معرفيٌَّة:
����ِة وتبليِغه����ا بو�سائ����َل لغويٍة  هنيَّ م����وِز الذِّ ����ُل ف����ي نق����ِل الرُّ  تتمثَّ

ٍة.  وغيِر لغويَّ
ٌة:  ٌة وجدانيَّ وظيفٌة تاأثيريَّ

تقوُم على تمتيِن العالقاِت الإن�سانيَِّة وتفعيِلها على الم�ستوى 
. اللَّفظيِّ وغيِر اللَّفظيِّ

ُة الحواِر في التَّوا�شِل بيَن الأفراِد والجماعاِت: يَّ اأهمِّ
�����ُس فعُل التَّوا�سِل على الفه����ِم والإح�سا�ِس بالآخِر، �سمَن  يتاأ�سَّ
����ٍة ته����دُف اإل����ى الك�س����ِف ع����ن المعان����ي الحقيقيَِّة  عالق����اٍت اإن�سانيَّ
����ًة  نف�سيَّ بني����ًة  التَّوا�س����ُل  ويع����دُّ  ����ِة.  الإن�سانيَّ والحي����اِة  للوج����وِد 
����ًة منطلُقها الإن�س����اُن الفرُد، وهدُفه����ا م�سلحُة  ����ًة ثقافيَّ اجتماعيَّ

الفرِد والجماعِة.
����ُز الق����درُة عل����ى الحواِر وبن����اِء عالق����ِة توا�سٍل م����َع الآخِر  تتميَّ
باأنَّها اأ�سل����وُب تفكيٍر، ونظرٌة تقوُم على الحتراِم، وتقديُر التَّنّوِع 
الثَّقاف����يِّ واأ�س����كاِل التَّعبي����ِر المختلف����ِة؛ فالتَّوا�س����ُل ه����و المم����رُّ 
خوِل في عالقٍة مَع الآخرين؛ لأنَُّه يمثُِّل الحاجَة  روريُّ للدُّ ال�سَّ
ن����ِد  ال�سَّ اإل����ى  الإح�سا�����ِس بالرتب����اِط والندم����اِج والحاج����ِة  اإل����ى 
����ُل الح����واُر ج�س����راً للتَّوا�س����ِل، فه����و  ����ِم والتَّ�سجي����ِع... ويمثِّ والتَّفهُّ
عالق����ٌة مبا�سرٌة بيَن طرفين اأو اأكث����َر، تقوُم على التَّعبيِر وتبادِل 
الإع����الِم  به����دِف  والبراهي����ِن،  والحج����ِج  والمعلوم����اِت  الأف����كاِر 

وؤاَل المطروَح: والتَّعارِف والإقناِع والتَّاأثيِر.. لكنَّ ال�سُّ
ه����ل ي����وؤدِّي الح����واُر والتَّوا�س����ُل م����َع الآخ����ِر دائم����اً اإل����ى نتائ����َج 

ُم في م�س����اِر الحواِر لن�سمَن نتائَج  ����ٍة؟ وه����ل يمكُننا التَّحكُّ اإيجابيَّ
اإيجابيًَّة للفرِد والمجتمِع؟

ُه اليوَم تفاقُم م�سكالت الأفراِد في الحياِة  وؤاُل يفر�سُ هذا ال�سُّ
ِة والجتماعيَِّة،  غوِط النَّف�سيَِّة والقت�ساديَّ اليوميَِّة، وازدياُد ال�سُّ
ِة  وليَِّة، واتِّ�ساِع الهوَّ ِم في العالقاِت الدَّ راِع والتَّاأزُّ اإ�سافِة اإلى ال�سِّ
وِل النَّامي����ِة، كم����ا ي�سم����ُل الح����واُر  م����ِة وال����دُّ وِل المتقدِّ بي����َن ال����دُّ
َع الثَّقافيَّ  والتَّوا�س����ُل كلَّ م����ا يتعلَّ����ُق بح����واِر الح�س����اراِت، والتَّن����وُّ
الخت����الِف  وح����قَّ  الآخ����ِر،  وقب����وِل  التَّ�سام����ِح  وقي����َم  واللُّغ����ويَّ 
ِم عل����ى م�ستوى  وحق����وَق الإن�س����اِن... وي�سم����ُل اأي�ساً نتائ����َج التَّقدُّ
تكنولوجي����ا التِّ�ساِل، وبروِز مفهوَم����ي المعلوماِت والعولمِة، ما 
يتي����ُح الفر�َس لتب����ادِل الأف����كاِر والمعلوماِت، الأم����ُر الذي يخدُم 

عوِب. محاولِت التَّفاهِم والتَّقريِب بيِن الأفراِد وال�سُّ
����ًة؛ لأنَّ  ����ُل التَّوا�س����ُل ف����ي عالِمن����ا المعا�سِر �س����رورًة ملحَّ ويمثِّ
لميِّ  الإيم����اَن ب�س����رورِة الح����واِر ي����وؤدِّي اإلى �سم����اِن التَّعاي�����ِس ال�سِّ
والتَّفاه����ِم بي����َن مختل����ِف الح�س����اراِت والمجتمع����اِت، وم�سارك����ِة 

ِة.  ِم والتَّنميِة الب�سريَّ الأفراِد والمجتمعاِت في التَّقدُّ
: دوُر الإعالِم واأثُرُه في التَّوا�شِل الجتماعيِّ

ِة  يا�سيَّ ٍة في حياِة الفرِد، والحياِة ال�سِّ ����ُر و�سائُل الإعالِم بقوَّ توؤثِّ
َر الجتماع����يَّ والّثقافيَّ  ه����م اأنَّ التَّغيُّ ����ِة، وي����رى بع�سُ والجتماعيَّ

يعدُّ ثمرًة من ثمراِت و�سائِل الإعالِم.

وِر الذي تلعُب����ُه تل����ك الو�سائُل في  ِة ال����دَّ يَّ ي����دلُّ ذل����ك عل����ى اأهمِّ
����ِة وتكوي����ِن  تما�س����ِك البني����اِن الجتماع����يِّ والتَّن�سئ����ِة الجتماعيَّ

�سخ�سيَِّة الفرِد.
تكنولوجي����ا  عل����ى  القائ����ُم  الإعالم����يُّ  التَّوا�س����ُل  اأ�سه����َم  لق����د 
التِّ�س����اِل )اإذاعة، تلف����از، حا�سوب، اإنترنت..( اإ�ساف����ِة اإلى الكتِب 
يا�سيَِّة  ����ِة وال�سِّ ح����ِف والمطبوعاِت، ف����ي تغييِر البنى الفكريَّ وال�سُّ
اأي الع����امِّ واتِّجاهاِت  للمجتمع����اِت، م����ن خ����الِل تاأثيِره����ا ف����ي ال����رَّ

الأفراِد و�سلوِكهم وثقافِتهم.
ل����وِك  ال�سُّ �س����رِح  ف����ي  رئي�سّي����اً  دوراً  ����ُة  النَّف�سيَّ العوام����ُل  تلع����ُب 
�سل����وُك  ����ُر  وُيف�سَّ بيَنه����م،  وتوا�سِله����م  لالأف����راِد  الجتماع����يِّ 
بع�����سِ الأف����راِد ويو�س����ُف، عل����ى الأغلب، طبق����اً لنظ����اِم القوانيِن 

ِة النَّف�سيَِّة. الجتماعيَّ
����ًة في توعي����ِة اأفراِد  وهن����ا ت����وؤدِّي و�سائ����ُل الإع����الِم وظيفًة مهمَّ
المجتم����ِع بمهاته����م واحتياجاِته����م، وف����ي التَّربي����ِة عل����ى الإعداِد 
النَّف�س����يِّ للعم����ِل، وتحقي����ِق التِّف����اِق والن�سج����اِم والتَّفاه����ِم بي����َن 

ٍة. الأفراِد �سمَن وحدٍة اجتماعيٍَّة مترا�سَّ

واصُل وتعريُفُه التَّ
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تعزية

رئي�س اتحاد الكّت�اب العرب واأع�ساء المكتب التنفيذي واأع�ساء مجل�س التحاد 

واأع�س���اء التح���اد يتوجه���ون بخال�س العزاء من القا�س محم���د اأبو حمود بوفاة 

�سقيق���ه، راجين المولى ع���ّز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح 

جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�سبر وال�سلوان.

تعزية
رئي����س اتح���اد الكّت�اب الع���رب واأع�ساء المكتب التنفي���ذي واأع�ساء مجل�س 

التح���اد واأع�س���اء التح���اد يتوجه���ون بخال����س الع���زاء م���ن ذوي الكات���ب 

والروائ���ي قم���ر الزمان علو����س بوفاته، راجي���ن المولى عّز وج���ل اأن يتغمد 

الفقي���د بوا�س���ع رحمت���ه وي�سكن���ه ف�سيح جنات���ه، ويله���م اأهله وذوي���ه ال�سبر 

وال�سلوان.

 كتب:  سليم النفار كتب:  نبيل فوزات نوفل

من����ذ يومي����ن ق����راأت مق����اًل للكاتب �سبح����ي حديدي في القد�����س العربي بعن����وان - احتراف 
التك�سب قبل هاني �ساكر وبعده - وقد كال فيه من ال�سفات غير الالئقة، لكلِّ من ذهب اإلى 
دم�س����ق م����ن الفناني����ن والكتاب، اإل����ى اأن اأ�ساب بر�سقات �سهام����ه اتحاد الكت����اب الفل�سطينيين، 

وا�سفاً اإياه بالأ�سد قباحة وركوعاً اأمام راأ�س النظام في دم�سق.
بداي����ة ل ب����ّد م����ن تبيان موقفنا الذي ي�ستن����د الى دعم وحدة �سوري����ة، والحفاظ على دورها 
الإقليم����ي المه����م في مواجهة العدو، موقفنا الذي كان وما زال و�سيبقى، �سد الموؤامرة التي 
ا�ستغلت »الربيع العربي« ل�سرب وحدة �سورية وتمزيق اأو�سالها لم�سلحة الم�سروع ال�سهيو 

اأمريكي.
ثاني����اً: ل يمك����ن ال�سك����وت عل����ى تو�سيف����ات الكاتب حدي����دي لالتح����اد، لأنَّ اأع�س����اء التحاد 
وقيادت����ه الذي����ن يواجه����ون اآل����ة الحتالل وجبروت����ه يومي����اً، ل يذهبون الى دم�س����ق بحثاً عن 
مك�س����ب هن����ا اأو هن����اك، اإنم����ا يذهبون بدافع موقف �سيا�س����ي، تتفق اأن����ت اأو ل تتفق معهم، فهو 
�ساأن اآخر ت�ستطيع التعبير عن موقفك ولكن لي�س بهذه الألفاظ... اإ�سافة اإلى اأنَّ الختالف 
، فلي�����س مطلوب����اً مّنا جميعاً اأن نكون عل����ى ذات الموقف والروؤى الت����ي تتبناها اأنت اأو  طبيع����يٌّ

�سواك، بغ�ّس النظر عما يحتمله الموقف من �سوابية اأو عدمها.
ثالث����اً: ل اأعتق����د اأن الكاتب حديدي لم يطلع عل����ى اعترافات حمد بن جا�سم رئي�س الوزراء 
القطري ال�سابق الذي قال: اإن الدعم الع�سكري الذي قدمته بالده للجماعات الم�سلحة في 
�سورية، كان يذهب اإلى تركيا بالتن�سيق مع الوليات المتحدة، و«كل �سيء ير�سل يتم توزيعه 

عن طريق القوات الأمريكية والأتراك وال�سعوديين«.
وه����ل ن�س����ي اعترافات ه����الري كلينتون عن ال����دور الأمريكي في ذات ال�سي����اق، التي ك�سفتها 

ر�سائل بريدها الإلكتروني؟
اأ�سوق ذلك اأي�ساً لعلَّ الكاتب حديدي يتذكر خيوط الموؤامرة التي ُتحاك لل�سعب ال�سوري 
ال�سقي����ق، والدول����ة ال�سوري����ة، واأعتق����د اأن الأم����ور اأكث����ر و�سوح����اً للعي����ان ب����اأنَّ هن����اك موؤام����رة 
ت�ستهدف البلد ونا�سه، لأنَّه باخت�سار ي�سكل مثلث القاعدة ال�سلبة عربياً مع العراق وم�سر، 
ومطل����وب ك�س����ر ه����ذا المثلث بغ�����سّ النظر عن التاأوي����الت التي ُت�ساق هن����اك وهناك للي عنق 
الحقيق����ة، فه����ل ينزعج الكات����ب من فك الح�سار عن �سورية؟، وهل هو م����ع ا�ستمرار الح�سار 

اللعين، و�سد مواجهة الموؤامرة التي ُتحاك خيوطها في دهاليز الليل الرجعي؟
األم يتابع كل تلك الت�سريحات التي ذكرناها اآنفاً؟

ولم����اذا ل����م يكت����ب اأو يعب����ر ع����ن راأي����ه فيم����ا قي����ل... اأم اإن هن����اك م�سال����ح ومكا�س����ب ل يريد 
التفريط بها؟

����ه لي�س لئقاً من كلِّ الوطنيي����ن، الذين يدافعون عن الحري����ات والبالد ونا�سها،  واأعتق����د اأنَّ
اأن يرم����وا �سهامه����م ل�س����دور الآخرين وه����م ينعمون بوافر الدع����م الُمغاير للحال����ة... فلي�س 
كّل ال�سوريي����ن الُمقيمي����ن ف����ي بالده����م هناك يتوافقون عل����ى روؤية واحدة، فهن����اك كتاب كبار 
غي����ر متماهي����ن م����ع الحال����ة ولكنه����م مقيمون ف����ي �سوري����ة ويعبرون ع����ن راأيه����م، ويعانون ما 
يعان����ي ال�سع����ب من �سظف الحي����اة وق�سوتها، ولك����ن وطنيتهم تفر�س عليه����م البقاء على قيد 
البالد، والتعبير عن راأيهم مهما كلف ذلك، ومنهم من دفع �سريبة ذلك، ولكن بطيب خاطر 

مت�سالحين مع فكرتهم وموقفهم.
ولل�سيد حديدي نقول: رمتني بدائها وان�سّلت.

باأ�سنافه����ا  ح����روب  م����ن  الي����وم،  الب�سري����ة  ت�سه����ده  م����ا 
المختلف����ة ال�سيا�سي����ة والفكري����ة والثقافي����ة والقت�سادية 
والع�سكري����ة والأخالقي����ة، والبيولوجي����ة يحت����م عل����ى كل 
يج����ري،  م����ا  لف�س����ح  يت�س����دى  اأن  ح����ي،  �سمي����ر  �ساح����ب 
والك�س����ف ع����ن الموؤام����رة الخبيث����ة الت����ي تح����اك للجن�����س 
اآل  الب�س����ري، والت����ي يقوده����ا كب����ار الراأ�سماليي����ن بقي����ادة 
روت�سيل����د ومرتزقته����م وعمالوؤه����م المنت�س����رون على بقاع 
المعم����ورة باأ�س����كال مختلف����ة وعب����اءات مختلف����ة الأ�س����كال 
والألوان، ويتم ذاك بو�ساطة قوى الليبرالية المتوح�سة«، 
التي كما يرى بول كندي المفكر الأمريكي تمار�س عملية 
التوغ����ل العالم����ي للنظ����ام الراأ�سمال����ي ف����ي �سائ����ر الزواي����ا 
وال�س����دوع الجتماعي����ة والجغرافي����ة، اإنه����ا عملي����ة �سعود 
�س����ركات كوكبية غير قابلة للمحا�سبة واأ�سواق مالية اآنية؛ 
غي����ر منظمة وربما غير قابل����ة للتحكم، اإنها قدرة م�سالح 
ال�س����ركات عل����ى فر�����س �سبكاته����ا المتبدل����ة الخا�س����ة م����ن 
الفعالي����ات متع����ددة الوج����وه، ب�س����رف النظر ع����ن الحدود 
القومية عل����ى اأقاليم عالمية معينة، مع القيام في الوقت 
نف�س����ه بتنحي����ة اأقاليم اأخ����رى وحرمانها م����ن الر�ساميل«، 
حيث اأدت هذه ال�سيا�سات المتوح�سة اإلى التمزق الثقافي، 
وال�سمح����الل الأخالق����ي وزي����ادة الفقر في العال����م، فزاد 
الأغني����اء غن����ى والفق����راء فق����راً، اإنه����ا تعم����ل عل����ى تجوي����ع 
ل�سيا�ساته����ا  المناه�س����ة  وخا�س����ة  الب�سري����ة  المجتمع����ات 
م����ا  لبروتوك����ولت  تنفي����ذاً  بالطب����ع  وه����ذا  ال�ستعماري����ة، 
ي�سم����ى حكماء �سهيون، الذي����ن و�سعوا الخطط لل�سيطرة 
عل����ى القت�س����اد العالم����ي وتدمي����ره، وط����رق نهب����ه لي�سب 
ف����ي خزائنه����م، فق����د جاء ف����ي البروتوك����ولت قوله����م: »اإن 
ق����درة راأ�����س الم����ال اأعظم من مكان����ة التاج«، الت����ي توؤكد اأن 
ال�س����ر الأول لل�سيطرة هو ت�سويه الراأي العام، حتى ي�سيع 
غي����ر اليه����ود ف����ي متاهته����م، وال�س����ر الثان����ي: العم����ل عل����ى 
اأن تت�ساع����ف، وتت�سخ����م الأخط����اء، والع����ادات، والقواني����ن 
العرفي����ة ف����ي الب����الد، حت����ى ل ي�ستطي����ع اإن�س����ان اأن يعب����ر 
بو�س����وح في ظاللها المطبق، وعندئذ يتعطل فهم النا�س 
بع�سه����م بع�س����اً«، وم����ن ث����ّم يعم����ل اأ�سح����اب الإمبريالي����ة 
وال�سهيونية على انت�سار الم�ساربات وت�سجيع حب الترف 
المطل����ق، ورفع اأثمان ال�سروري����ات الأولية، متخذين من 
�س����وء المح�س����ولت الزراعية عذراً عن ذل����ك، ون�سف اأ�س�س 
الإنت����اج، ف����ي ب����ذر ب����ذور الفو�س����ى بي����ن العم����ال، وطرد كل 
ذك����ي م����ن غي����ر اليه����ود م����ن الأر�����س، والعمل عل����ى �سحب 
العمل����ة م����ن التداول، و�سح����ب المال م����ن الحكومات التي 
ت�سط����ر اإلى ال�ستنجاد بمالك الث����روات لإ�سدار قرو�س، 

كم����ا تعم����ل عل����ى اأن يترك����ز الإنتاج ف����ي اأي����دي الراأ�سمالية 
ق����د امت�����س ق����وة النا�����س الإنتاجي����ة حت����ى جف����ت، وامت�س 
معه����ا اأي�س����اً ث����روة الدول����ة، كم����ا يرك����ز ق����ادة الإمبريالي����ة 
عل����ى ت�سجي����ع ال�ستدان����ة من البن����وك الراأ�سمالي����ة لإبقاء 
الب����الد ف����ي حال����ة تبعي����ة و�سع����ف، وبغي����ة تحقي����ق انت�س����ار 
الف�س����اد ف����ي المجتمع����ات الب�سري����ة، يحر�����س التلموديون 
عل����ى و�س����ول ال�سعف����اء، والُمدانين اإلى المراك����ز القيادية 
ف����ي مجتمعاته����م واإبع����اد الأنقي����اء والأقوي����اء، واأ�سح����اب 
ال�سج����ل النظيف عن ت�سل����م الإدارات المهمة، لكي ي�سهلوا 
له����م تنفي����ذ م�سروعاتهم، وه����ذا ما يوؤك����ده البروتوكول 2 
بالق����ول: »�سنخت����ار م����ن بين العام����ة روؤ�س����اء اإداريين ممن 
له����م طب����ع العبيد، ول����ن يكون����وا مدربين على ف����ن الحكم 
لذل����ك �سيك����ون م����ن الي�سي����ر اأن يم�سخ����وا قط����ع �سطرن����ج 
�سم����ن لعبتن����ا ف����ي اأي����دي م�ست�سارين����ا العلم����اء الحكم����اء 
الذي����ن درب����وا خ�سي�س����اً عل����ى حك����م العال����م من����ذ الطفولة 
الباك����رة.... اإن قوتن����ا تكم����ن اأن يبق����ى العام����ل ف����ي فق����ر 
ومر�����س دائمين، لأننا بذل����ك ن�ستبقيه عبداً لإرادتنا، ولن 
يجد فيمن يحيطون به قوة، ولعزماً للوقوف �سدنا. كما 
جاء ف����ي البروتوكولت ١5« اإننا �سنحيط حكومتنا بجي�س 
كام����ل م����ن القت�ساديي����ن، و�سنكون محوطي����ن باألوف من 
رجال البنوك، واأ�سح����اب ال�سناعات، واأ�سحاب الماليين، 
لأن ف����ي الواق����ع كل �سيء �سوف يقرره الم����ال، ويعمل قادة 
الما�سوني����ة التلمودية على الم�ساهمة في ت�سلم المنا�سب 
ف����ي الدول اإلى من �س����اءت �سحائفهم واأخالقهم، كي تقف 
مخازيهم فا�ساًل بين الأمة وبينهم، لأنهم �سيدافعون عن 

م�سالح القوى الإمبريالية.
اإن م����ا ن�سه����ده اليوم من ح�سار عل����ى الفقراء في معظم 
جان����ب  اإل����ى  الأمرا�����س،  ف����ي  وال�ستثم����ار  العال����م،  دول 
ال�ستثم����ار ف����ي الح����رب الع�سكرية اإنما ي�سي ب����اأن هوؤلء ل 
يخرج����ون م����ن تح����ت العب����اءة التلمودي����ة ال�سهيوني����ة، اإن 
م����ن يحتكر ويمار�س الغالء على الفقراء في ظل الأزمات 
ه����م اإما عديم����ي ال�سمير والأخ����الق وطغى عل����ى اأنف�سهم 
الج�س����ع، واإم����ا اأنه����م عب����د ماأم����ور يعمل����ون عن����د �سّيده����م 
الأكب����ر ق����وى راأ�س المال التلم����ودي وهم منف����ذون لما تم 
تكليفهم به ح�سب ما راأينا في بروتوكولت حكام �سهيون، 
ف����ي كال الحالتين هم مجرمون بحق �سعوبهم واأوطانهم، 
والمج����رم ال�سري����ك ه����و ال�سام����ت عنه����م، فال�ساك����ت ع����ن 
الح����ق �سيط����ان اأخر�س، وما على ال�سع����ب اإل الت�سدي لهم 
و�سحقه����م، واإف�س����ال الم�س����روع ال�سيطان����ي العالم����ي، اإنه����ا 

معركة وجود ول عذر لمتقاع�س فيها..

من يتكسب مِْن َمْن؟!حروب الجوع والشياطين الخرساء
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اأبكي����ك واأزرع ي����دياّ عل����ى قب����رك خ�ش����ية األاّ تزه����را 
حيثما كانت الع�شافير تحطاّ على كتفِك وتنام.

واأم����راّ بي����ن الحقول فتهت����ف اأ�شجاره ب�ش����وٍت يدنو 
د  من �ش����وت قيثارة اأ�ش����بعت بغياهب الناّ�شيان: اأتق�شاّ

. نرج�شتنا! عليها األف حبٍّ
لاّني اإثر رحيلك اإلى ركام  واأرثي نف�شي وكل من حواّ
وب�شع خيب����ات، مدركة حجم الخطيئة التي ارتكبها 

الناّاي ليتوراّط للأبد ب�شرح فكرة الُبكاء.
م����ع، العم����ر  اأبكي����ِك، والعي����ن ل ت�ش����ع كلاّ ه����ذا الداّ
اأن ي�شتوع����ب فاجع����ة الغي����اب، الج����وى  اأ�شغ����ر م����ن 
يكُب����ر، والعج����ز يظه����ر وي�شيط����ر، واأ�ش����األ نف�شي، هل 
مات����ت كلاّه����ا دفعة واحدة اأم بقي منها قمي�ص وثلث 

خ�شلت؟
اأبكيِك واأنا �شائعة، والحروف ماتت اإثر جواي

واأرداّد عليك: �شاأرحل خل�شة لأعناقِك بين �شطوري، 
اً في ترتيلي الآيات واأ�شم �شوتِك �شراّ

����ب عل����ى  اأبكي����ِك تائه����ة م����ن مل����ح الم����وت المتر�شاّ
! رمو�ص عينياّ
من خيبتي

ث����ت مقب�����ص الب����اب ع����ن حن����و يدي����ِك؛  حينم����ا حداّ
����دت بِه  ن�شج����ت م����ن ذكريات����ي م����ع عينيِك ثوب����اً �شماّ
اكرة  ج����راح ال�شت����اء، و�شنعتِك لوح����ًة معلاّقة ف����ي الذاّ

دار. ل الجاّ
����اه؛ ابنت����ِك مقيدة، ه����ذه الأغلل ُتثق����ُل روحي،  اأماّ
ع����ور الحاداّ بالعج����ز واللج����دوى يقتلني،  وه����ذا ال�شاّ
لق����د ظه����رت اآثار غياب����ك على عظام����ي، انت�شرت في 

اأفكاري، في فمي
وحيدٌة اأنا دونِك حداّ اختفاء ظلاّي.

�شاأق�صاّ عليِك نبئي.
اأنا التي اأودت بي فاجعتي بِك اإلى اأن اأعداّ الخيبات 
مع مدركة حج����م الإهانة التي يتلقاها  واأُ�ش����رف بالداّ

�شخ�ص حزين مثلي عندما ُي�شاأل كيف حالك؟ 

كانون في جوفي، وكلاّ الليل في قلبي
اأم�ش����ي ول وجه����ة تنتظرن����ي، اأ�شتيق����ظ ول حل����ٍم 

ني. ي�شماّ
له  ة اأنا بالقتلى، اأخ�شى على نف�شي حباً اأُحماّ مح�شواّ

مناّي وح�شاً
ف  ت�شتفي�����ص �شرختي من عيون����ي، ول �شدر ُيجفاّ

من �شحوبي الآهات.
ي����اع والح����زن  حتاّى واإن ظه����ر للكون  ف����ي ذروة ال�شاّ
ذراع����ان كبي����ران وعانقن����ي بدفئ����ه كلاّ����ه، اأ�شتقيظ كلاّ 

يوم في حيرة باأياّ األم علياّ اأن اأبداأ الناّهار
ُنه�����ص قلب����ي اإث����ر غياب����ك، لم يع����د �شالح����اً للفرح، 

اته الأحلم. بت مع دقاّ ت�شراّ
اأم�ش����ي ول اأ�شتطيع اأن اأ�شل واأق�شى ما اأقوى على 

حمله يدياّ و�شوقي لِك.
ين، لأخل����ق قبائل  لي����ت ه����ذا ال�ش����وق يمنحن����ي الطاّ

من �شطور ُت�شبهك؛
وكوناً من عبارة تخلاّدك.

قاء بعدك �شتكون مرتفعة  ل����م اأدِر قط اأن عتبة ال�شاّ
. اإلى هذا الحداّ

يتيمة حباّك ما زال����ت وحيدة تبكيِك، وت�شكو اإليك 
����ات البناّ ف����ي يديِك،  ري����ق اإل����ى حباّ اأنه����ا باإ�شاع����ة الطاّ

�شكنتها التاّعا�شة.
ماء؛ واأنا ُهنا ما زلت في الليل، اأنتظر ال�شاّ

واأدعو اأن اأرى فج����راً بعدِك؛ منتظرة خيبة دعائي 
الأولى.

لك����ناّ اهلل اأكبر من اأن ُيعجزه ما تمناّيت، فهو الذي 
ر هذا، وهو كفيل بِه. قداّ

نادي المبدعين ال�شباب - فرع حماة 

ف����رَّ اأورين بَرَور م����ن قب�شة العدالة بعد اأن قتل �شهره؛ فقد 
����ذي اأُودع فيه ينتظ����ر محاكمته،  ه����رب من �شج����ن المقاطعة الَّ
، و�شرق منه مفاتيحه،  انه بق�شي����ٍب حديديٍّ بع����د اأن �شرب �شجَّ

وفت����ح الباب الخارجي، ث����مَّ خرج ما�شياً في 
����ان اأعزل من  ا كان ال�شجَّ عتم����ة اللي����ل، ولمَّ
ال�ش����لح، ل����م ياأخ����ذ ب����َرَور اأياّ �ش����لح مع����ه 
يدافع به عن حريته ويدفع به الأذى عنه، 
����ى تحامق  وم����ا اأن خ����رج م����ن المدين����ة، حتَّ
حمق����اً �شدي����داً فدخ����ل الغاب����ة، وكانت تلك 

ا هي عليه الآن. الأ�شقاع اأكثر وح�شًة ممَّ
وكان الظ����لم �شدي����داً، ل ُي����رى فيه نجٌم 
ول قمر، و�شرعان ما �شلَّ بَرَور طريقه في 
ه����ذه المجهل����ة؛ لأنه لم يعهده����ا من قبل، 
ول يعرف طرقها ول ياألف مجازاتها، ولم 
ت����ي  يع����رف اإن كان يبتع����د ع����ن المدين����ة الَّ

ف����رَّ منه����ا، اأْم اأن����ه يوؤوب اإليه����ا.. واإن هذا لهو 
اأم����ٌر مهٌم جداً ل����ه؛ فهو يعلم اأن النا�ص �شيلحقونه وبرفقتهم 
ال����كلب، واأن فر�ش����ة نجاته �شئيلة، غير اأنه اأبى اأن ي�شل�ص لهم 
وُي�شلم نف�شه؛ فاإن �شاعًة واحدًة من الحرية ت�شتحق ما يفعله.
وخ����رج بغتًة من الغابة اإلى طريٍق ترابيٍّ قديٍم، فراأى قبالته 
�شخ�ش����اً لم يتبين هيئته، وكان هذا ال�شخ�ص �شاكناً ل يتحرك 
ف����ي ظلم����ة اللي����ل البهي����م، وكان اأوان اله����رب ق����د ف����ات، و�شع����ر 
الآب����ق اأنه م����ا اأن يدير ظهره مولياً الأدب����ار حتَّى يمتلئ ج�شده 
بالخ����ردق.. وبق����ي الرج����لن �شاكن����ان ل يتح����ركان وكاأن عل����ى 
راأ�شيهم����ا الطير، وكاد بَرَور اأن يختنق من �شرعة خفقان قلبه، 

ا الآخر فبقي جامداً ل ُتعرف م�شاعره.. اأمَّ
وان�شق����ت ال�شح����ب عن وجه القمر بعد لحظٍة، اأو لربما كانت 
�شاع����ًة، ف����راأى الآبق خيال رجٍل ُخيِّل اإليه اأنه رجل قانون ي�شير 

اإلي����ه، واإل����ى الطريق خلفه، ففه����م م����ا اأراد، واأدار ظهره لآ�شره، 
����ذي اأ�ش����ار اإليه مذعن����اً خانع����اً ل يلوي على  وم�ش����ى بالتج����اه الَّ
�ش����يٍء، وه����و ل يتنف�����ص اإلَّ ب�شعوب����ٍة فائق����ٍة، وكان قف����اه وراأ�ش����ه 
����ذي تنب����اأ باأن����ه  يوؤلمان����ه حق����اً وكاأن الخ����ردق الَّ
�شيخت����رق ج�شده اإن ح����اول الفرار، قد اخترقه 

حقاً..
كان بَرَور رجًل ج�شوراً ل يهاب ال�شنق، وبان 
ا روى كيف قتل �شهره بدٍم  ذل����ك جلياً عليه لمَّ
ب����ارٍد، ول حاج����ة لنا هن����ا اإلى اأن نعي����د �شرد ما 
ح����دث، فق����د اأق����رَّ بذنب����ه ف����ي اأثن����اء المحكمة، 
وكاد ذل����ك اأن ُينق����ذ رقبته من حبل الم�شنقة.. 
ولك����ن، ماذا تريد منه غير العتراف؟ فعندما 

ُي�شرب ال�شجاع يذعن ويخ�شع.
لحق����ه اإذاً عبر الطري����ق القديم في الغابة!! 
ول����م يج����روؤ ب����َرَور عل����ى اأن يلتف����ت غي����ر م����رٍة 
واح����دٍة.. م����رًة واح����دًة وق����ف فيه����ا ف����ي ظلم����ة 
ا الآخر ففي نور القمر.. فالتفت، وراآه! وكان الرجل  اللي����ل، اأمَّ
ان����ه برتون َدف، �شاحب����اً �شحوب الأم����وات، ويحمل على  ه����و �شجَّ
ِرب به، فَقَطَعت جهيزة  جبينه اأثر الق�شيب الحديدي الَّذي �شُ

بهذا قول كلاّ خطيٍب!
عادا اأخيراً اإلى المدينة، وكانت اأ�شواء �شوارعها م�شاءًة، غير 
اأنه����ا خلَت م����ن ال�شابلة، ولم يب����َق فيها غير الن�ش����اء والأطفال، 

وقد لزموا جميعهم البيوت.. 
واتج����ه المجرم اإلى �شجن����ه، و�شعد اإلى مدخل����ه، واأ�شند يده 
عل����ى عق����دة الباب الحديدي الثقيل، ودفع����ه من دون اأن ُيطلب 
من����ه، ودخل.. فوج����د نف�شه في ح�شرة �شتة رج����اٍل م�شلحين.. 
����ا ا�شت����دار لم يجد اأحداً يتبع����ه.. وراأى جثَّة برتون َدف على  فلمَّ

الطاولة في الممر!!

اعتقال                              An Arrestأبكيِك..
Ambrose Bierce     أمبروز بيرس

..هي جارته، هو جارها بيَت بيَت، ي�شتركان في جدار 
واح���د يف�شل بين البيتين، يف�شل بين الج�شدين؛ بيد 

اأنه ينقل الأحا�شي�ص والأحلم بين الجارين..
الذي قال: )الحيطان لها اآذان(.. كان محقاً.

ه���و الجدار بي���ن الدارين ينقل اأ�ش���وات القلبين دون 
خ�شية من رقيب اأو ف�شولي حا�شد.

لك���ن الأ�ش���وات اأ�ش���وات قلب���ه العا�شقة، ظل���ت �شدى 
خج���وًل ل�ش���وت �شام���ت خج���ول خائ���ف يت���ردد داخ���ل 

نف�شه..
ا اإن �شاألت عن اأحلمها؟ فهل كانْت تحلُم بمثل ما  اأماّ
كاَن يحل���ُم؟ هل تتمنى ُلقياه كما يتمنى هو؟ هل تحبه 

كما يحبها..
يعي�ص وحيداً �شامتاً...

يخ���رج من بيته فيراه���ا واقفة قريباً م���ن باب بيتها، 
يلق���ي نظرة خاطفة اإل���ى وجهها الو�ش���اء، اإلى �شدرها 
المكتن���ز بك���روٍم �شهي���ة، ث���م ل يلب���ث اأن يغ����صَّ طرف���ه 

ويم�شي م�شرعاً..
���ا هي فقد  ل ُي�شلاّ���م عليه���ا، ل يدي���م النظ���ر اإليه���ا، اأماّ
تنظ���ر اإلي���ه، تب�ش���م ل���ه، تفكر في���ه، تحبه...هك���ذا ُخيَِّل 

اإليه اأو هذا ما كان يظنه.
ه���ي: اإنه غريب الأطوار وقد يك���ون اأعمى وقد يكون 

مري�شاً؟ 
اأظ���ن اأني لفتُّ انتباه���ه اإليَّ بنظرات���ي التي تلحقه، 
ث اإلي���ه... وم���ع ذلك  بتب�شم���ي ل���ه، بمحاولت���ي التح���داّ

يتظاهر باأنه ل يراني، ل يهتم بي، ل يحبني!!
 ه���ل ه���و رجل ب���ل اأحا�شي����ص اأم اإن���ه يكاب���ر ويتظاهر 

بذل���ك؟ وه���ل �شياأتي اليوم الذي يرك���ع فيه اأمام عر�ص 
جمالي واأنوثتي؟

لك���ن ثم���ة �ش���يء ف���ي نف�ش���ه يدفع���ه ليت�ش���رف عك�ص 
ذلك، ه���و بالتاأكيد لي�ص اأعمى؛ لأني اأراه مرات يجل�ص 

مع اأ�شدقائه وي�شلم على الذين يمرون جانبه. 
اإذا �شاأتجاهل���ه واأت�ش���رف معه كم���ا يت�شرف معي من 

ادعاٍء بالإهمال والكره..
فعل���ُت ذلك لك���ن دون ج���دوى، غياّرُت م���ن ت�شرفاتي 

لكنه لم يتغير..
يا اإلهي ما هذا الرجل؟

ف���ي بيت���ي اأتذك���ره، واأظن اأنه ف���ي غرفت���ه يتذكرني، 
ر فيَّ في �شلته.. فال�شلة حب! يفكاّ

ل يف�ش���ل بينن���ا �شوى ه���ذا الجدار، اأظ���ناّ اأنه يحبني 
وي�شتهيني كما اأحبه واأ�شتهيه.. 

لو كنت اأملك عينين تريان ما خلف الجدار لطلعت 
عليه وراأيته م�شتلقياً على فرا�شه وهو يحلم.

لو اأني اأملك تلكما العينين؛ لف�شحته واأجبرته على 
العتراف لي بحبه.

هل يخ�شى النا�ص اأم يخ�شى اهلل؟ 
وماذا لو قال النا�ص: يحب جارته وتحبه؟ 

اأم اإنه يخ�شى لو اأحبني مما ل تحمد عقباه.. يخ�شى 
من اللقاء المحرم؟

ل ب���د اأن���ه كذل���ك، لذل���ك يتجاهلني ويعي����ص �شراعاً 
داخلي���ا ًمري���راً ل يح�ش���د علي���ه، فه���و يحبن���ي ويخ�شى 
مني ل يريد اأن يتزوجني مثًل؛ لأنه مرَّ بتجربة زواج 

فا�شلة اأدت به اإلى طلق زوجه والعي�ص وحيداً.

ول يري���د اأن يحبن���ي لأن دين���ه و�شلته في الم�شجد 
التي يحافظ عليها على وقتها...تمنعه من ذلك.

ولك���ن متى �شتنحل عقده؟ مت���ى �شيتحرر من اأفكاره 
التي تكباّله؟

ه���ي: ق���ررُت الي���وم تنفي���ذ م���ا عزم���ت عليه ف���ي هذه 
الليلة التي يغيب فيها القمر، �شاأغزوه كفار�شة عا�شقة، 
ر معاق���ل خوفه.. �شاأدفنه  �شاأقتح���م ح�شنه بغتة، �شاأدماّ
اأمرا�ش���ه وعق���ده  م���ن  واأح���رره  �شاأداوي���ه  اأو  داره  ف���ي 

واأفكاره..
 هل قلُت �شاأدفنه؟

يا ترى ما عقوبة قاتل الجار؟
ج���ت، وبدوت  وه���ا اأن���ا تهي���اأت وتزينت وتعط���رت وتبراّ
باأح�ش���ن هيئ���ة.. ول���و اأناّ قم���راً ظه���ر الآن ف���ي ال�شم���اء 
���ل وجنت���ي،  و�شاه���د جمال���ي لهب���ط م���ن عليائ���ه ليقباّ
ليعب���ث بفاكهة �ش���دري ليفكاّ اأزرار فتنت���ي، ليغرق في 
.. لكن  �شر عطري، لير�ش���ف من كاأ�ص �شحري الحوائياّ
م���ا حاجتي اإل���ى القمر واأنا اإلى ظلمه اأحوج، اأريد من 
ين���ي ب�شواده كي ل يراني اأح���د واأنا اأعبر  اللي���ل اأن يغطاّ

من ال�شطح لأفاجئه في داره.
ه���و: لم اأعد اأحتمل ذلك، لم���اذا اأكابر؟ ..اإنني اأحبها 

واأ�شتاقها واأ�شتهيها واأحتاجها؟
ل���و اأنه���ا تاأت���ي في هذه الليل���ة لو اأنها تط���رق الباب.. 
لفتحت لها باب الدار وباب القلب، �شارحتها بكل حبي 
وتوقي ونثرت اأمامها كل ما �شتلُته في دمي من اأ�شواق 

وحنين..
ه���ا اأن���ا بانتظ���ارِك... اأري���د اأن اأ�شرخ باأعل���ى �شوتي.. 

لكن دون جدوى.. �شوتي ل يخرج 
بالتاأكي���د اأن���ك ت�شعري���ن ب���ي، تعال���ي الآن.. واطرقي 

الباب.. �شاأفتح لك..
هي: حي���ن �شرُت على �شطحه ولم يبق �شوى درجات 
حتى اأكون اأمامه في داره.. ُطِرَق باُبه طرقاٍت اأرجعتني 

اأدراجي خائفة خائبة!
ه���و: بالتاأكي���د اأنها هي الطارق���ة.. �شاأفتح لها بهدوء 

لتدخل..
 ويم�شي ليفتح الباب...

كان عل���ى الطاولة الحجري���ة �شوٌط واحد ومئة كاأ�ٍص 
م���ن بللور �شفيف م���لأى ب�ش���راب اأحمر...كلما اقتربت 
ي���ده م���ن �شفتيه���ا لي�شيقيه���ا، ته���اوى الكاأ����ص م���ن يده 

متك�شراً
ه���وى الكاأ�ص الأول.. الثان���ي.. العا�شر.. الثلثون... 
ال�شبع���ون.. التا�ش���ع والت�شع���ون.. ول���م يبق ف���ي يده اإل 

الكاأ�ص المئة..
..يرفع���ه اإلى فمها.. فترتج���ف يده كالعادة.. ويهوي 

الكاأ�ص متفجراً..
مه ي�شتيق���ظ من نوم���ه وهو غارق  عل���ى �ش���وت تحطاّ

بعط�شه وعرقه المالح..
اأم  اأم يقظ���اُن؟ �ش���اٍح  نائ���ٌم  اأه���و  ي���دري وقته���ا  ف���ل 
�شك���راُن؟ اأيبكي اأم ي�ش���رخ اأم يقهقه؟ اأم يذهب ليغت�شل 

ويتو�شاأ ليدرك �شلة الفجر؟ 

مئة جلدة وجلدة..
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)١(
الناُي �شوتي

واأّيامي المواويل
 وفي البعيِد غروُب ال�سم�ِس قنديُل
ماَت الخريُف وقرَب الباِب مرتع�ٌس

 �سيٌخ قديُم الأ�سى والحزِن - اأيلوُل –!
ماَت الخريُف، جراُح الأر�ِس تغمرُه 
 وفي الحقوِل ف�ساُء القمِح مقتوُل!

وفي ال�سهوِل قمي�ُس الياأ�ِس من�سدٌل 
 وراحُل الغيِم فوَق الداِر اإكليُل.

يا اآخَر البحِر �ساعْت كلُّ اأ�سرعتي،
 وفي المغارِب خانتني القناديُل!

ما هرهَر الحوُر اأوراقاً على كتبي
 اأو رقرَق الدمُع وابتّلْت مناديُل!

)2(
البحُر عمرَي

البحُر عمرَي والأمواُج اأّيامي 
 وراحُل الغيِم فوَق البحِر اأحالمي

يقّطُر الغيُم في روحي مدامَعُه 
 وفي الدموِع يغطُّ الحزُن اأقالمي! 
�ساخْت رياُح خريفي وانتهى �سجني 
 وفي المغيِب بكى اإيقاعي الّدامي!

اأرقرُق الدمَع في كاأ�سي 
وت�سرُبُه ذكرى البعيديَن 

 من اأكواِب اآلمي!
عمري كناعورٍة في النهر راحلٌة 

ُح العمَر بين العاِم والعاِم  اأ�سرِّ
ل تقراأُ الريَح روحي حين تقروؤها 
اإّل كدمٍع على �سطِر الأ�سى هامي 
اإني انتظرُت وقد راحْت مراكبهم 

 لم يرحموا األمي في الم�سهد الدامي

)3(
يا راحَل الغيِم

يا راحَل الغيِم 
 اأيَن اليوَم اأحبابي،

 واأيَن من طرقوا يوماً 
 على بابي؟

كوخي الخريُف 
 و�سم�ُس العمِر غاربٌة 

 اأنا الغريُب.. غروُب ال�سم�ِس محرابي
اأبكى الرحيُل مواويلي

 وهدهدها �سوُت الوداِع 
 وقد راحْت باأ�سحابي!

يوؤرجُح البحُر اأ�سجاني ويغرقها
 وفي البعيِد �سحاُب ال�سيِف اأ�سرابي

مْن ذا ي�ساركني يا ليُل وح�سَتُه؟
 وفي الم�ساءاِت تغفو كلُّ اأتعابي!

طفُل المغارِب اأرثي حزَن من هجروا،
 وفي الليالي اأغنِّي كلَّ اأغرابي!

بيَن المرارِة والهجران قد رحلوا...
 لْم يعرفوا األمي، 
 كي يدركوا ما ِبْي

في اآخِر البحِر �ساعوا بعدما تركوا
 �سبَّابتي الريح، والأمواَج اأ�سرابي.

)٤(
البعُد اأجمُل

البعُد اأجمُل اإذ تناأى المواعيُد
 واإذ يهدهُد طيَر الروِح تنهيُد!
عمري رحيٌل واأّيامي م�سافرٌة 
اأنا البعيُد واأحوالي المواجيُد.

خرائُب العمِر قد �ساخْت على ج�سدي
وفي الغروِب بكى اإيقاعَي العوُد!

اأكلُّ هذا )الُبكا( يا ليُل تذرفُه مع الدموِع 
 اأغاني غربتي ال�سوُد؟

والريُح تحمُل روحي نحَو غربتهم
فيا حداَة مراثي غربتي عودوا!

ُتُه �سوتي الحفيُف نواُح الحزِن بحَّ
والريُح هم�سي، وتغريدي الأناهيُد..

ولي ق�سائُد حزٍن 
َها اأرٌق..  كلُّ

 وبْي جراٌح عليها اأدمٌع �سوُد!
)5(

طاَل الحنيُن
طاَل الحنيُن فهاتي الحزَن يا روحي

وقّطري الدمَع من اأجفاِن مجروِح
ر�سَّ الخريُف دموعاً خلف نافذتي

 ورخرَخ الغيُم عبرات المجاريِح
.. حاكورَة الداِر هْل اأ�سجاُرَنا هرمْت

 واأ�سبَح الباُب ناطوَر المفاتيِح
لم يبَق غيُر �ستاٍء كّلُه مطٌر

و�سوِت ناٍي على الأ�سجاِر مبحوِح
قد �ساَر عمرَي اأوراقاً تهرهرها

على الطريِق �سدى �سيخوخُة الريِح

هي �سوَرٌة؛
�ُس الأ�سياَء فيها؛ اأَتَح�سَّ

ِكْدُت اأنِطُقها؛ َفَتْنِطُق با�سِمِك الأ�سياُء
ت�سرين فيها؛ قلُت: كيف تزاحمت

يِح يوُر؛ وَه�ْسَه�ساُت الرِّ فيِك الطُّ
في الأغ�ساِن؛ والأ�سماُء؟

***
اأم�سي بعيداً فيِك؛

يتَّ�سُع المدى َحدَّ الُجنوِن؛
ماواِت: وَكم َعلَْت فوق ال�سَّ

باِق.. �َسماُء؟ الطِّ
***

اأ�ستاُق ما ِبِك؛
في ُمَخيِّلتي اأراُه؛
َفُكلُّ ما ِبِك فاتٌن:

اُء في ُم�ْسَتهاُه؛ وناِزٌق.. َو�سَّ
�ساَقْت َعليِه الَعيُن:

في َترِنيِمها..؛
َيْن�ساُب َرْقراَق الُعذوَبِة:

َدمعًة َخ�سراَء: بْيَن:
غوِف؛ الآِه والَوَلِه ال�سَّ
َكما َفرا�ساُت النَّدى:

في باِل روحي.. كلُُّهنَّ �سواُء!
***

كلُّ النداواِت التي في الباِل اأُنثى
ْنثى فا�ْسُم هذي الأْر�ِس اأُ

َنْت: ماواُت التي اْحَت�سَ وال�سَّ

ُنجوَم اهلِل اأُنثى

والَم�ساءاُت التي َن�ْستاُقها:

في ِعزِّ َن�ْسَوِتنا اإليها:

َفْهي اأُنثى

نابُق؛ ناِبُل والزَّ والبيادُر، وال�سَّ

نثى يِح اأُ والِه�ساُب؛ وَه�ْسَه�ساُت الرِّ

َلْفَتُة العيِن الُمريبُة:

ُة الأنثى؛ لذَّ

اُء! ُة ُكلِّ هذا الُم�ستهى َحوَّ ولذَّ

في اآخِر الليِل الذي:

َت�سريَن فيِه لذيذًة كالماِء؛

في َعَط�ِس الَبوادي

ادي َكْم يطيُب على َلهاِث الُبْرُعِم ال�سَّ

َنداِك؟ وكْم يطيُب الماُء؟

َكْم اأ�سَتهيِك ف�سيحَة العينيِن كيما

اأرتوي في ُف�ْسَحتي

؛ ُر؛ والمدى ُع�سٌب َنِديٌّ رُب اأْخ�سَ فالدَّ

والَمعاِرُج فيِك نحَو �َسمائها

ل تنتهي اأبداً؛ ول الأرجاُء

اأعلى ُعالِل الُم�ستهى َقَمٌر؛

َوَفْي�ٌس من ُنجوٍم ل َتغيُب؛

راُء في كا�سي و�سْحَكٌة َخ�سْ

اأغيُب ِبها اإلى اأن اأ�ستهيِك!

َعُد في َمرايا َن�ْسَوتي اأَظلُّ اأ�سْ

َحتى ُيقال:

وراَءَك الَجْوزاُء

اأُكابر في هواَك ول�سُت اأهوى
وقلبي ي�سطفيك َوفيَك ُيكوى

ببابَك اأزرُع الأقماَر لياًل
واأ�ستاق النجوَم اإليَك �سفوا

يعاتبني يماُم ال�سوق فجراً
فهل عن �سوقنا المخبوء �سلوى؟

اأناغي ما ا�ستطعُت �سفيف بوحي
فيحرقني بجمِر ال�سوق �سهواْ

وبي ُك�ِسَر الجناُح فكيف اأهفو؟
اأطير اإليك كيف؟ ول�ست اأقوى!

اإذا جّن الحنين �سكبُت… دمعاً
واأ�سرْجت الحروَف بغير جدوى

على قيد ال�سجوِن رَتْقُت جرحاً
ظميئاً من �سفاف ال�سبر ُيروى

اأنادي: ِزْد وقد اأ�سرْفَت ظلماً
غريق ُالروِح ل تعنيه بلوى......

فكيف َت�ساقَط الع�ساُق ُخْر�ساً
ك�سالل الظالم بغير �سكوى

ونحن كما الق�سائد �سامقات
على �سرِر البحوِر بغير فحوى

ُنراُق على الموائد دون زادٍ 
�سوانا ق�سة في البدء ُتروى

اأَ�سْعُت ربابتي ... �ساأ�سوُغ ثغراً
�ستغريه ال�سفاه ولي�س ُيغوى 

فخذني في ريا�سك بتُّ ظاًل
باأر�سفة الغرام األوُذ ماأوى

اأموت براحتيك فال تذرني
على جمر ِا�ستعال ال�سوق اأُطوى

الناُي صوتي

اشتياق

صورُتِك ِمرآُة القصيدة

مكابرة

 شعر: طالب هّماش

 شعر: غنوة مصطفى

 شعر: محمود حامد

 شعر: ناهد شبيب

ن�سيٌم َترامى بروحي ا�ْستياقا
واأحيا َمواتاً فذبنا اْحتراقا

كاأّني بع�سٍق هويُت قيودي
اإذا جاَء يوٌم اأبيُت انعتاقا

رفيٌق لروحي وطيٌف بوجٍد
تمطى بجفني يخاُف افتراقا

خليٌل اأتاني بنجواُه توقاً
�سفيفاً كنوٍر �سباني اختراقا

وحْتماً �سياأتي الزماُن �سريعاً
وفيِه الو�ساُل َوَقْد نتالقى

اأراُه َكِمثلي ِكالنا ِبوجٍد
واأخ�سى علينا ب�سوٍق عناقا

لعلَّ الأماني بِه قْد تداوى
واأحظى بتوٍق يطيُب ا�ستراقا

فما بيَن نب�سي �سجيٌج تال�سى
يواري بع�سٍق ر�ساُه  اعتناقا

واأخفي �ُسروقي ب�سمٍت اأداري
ونجمي ي�سعُّ الومي�َس انبراقا

فخوفي اإذا ما عزوٌل رماني
ب�سهِم ح�سوٍد فن�سقى ا�ستياقا
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كلفاً اأعبُر الوجوَه وح�سبي

اإن هذا الوجوَد رنوُة �سبِّ

ان هذا الوجود رفة ُهْدٍب

اأودعتها الأقدار قلب محّب

ان هذا الوجود ن�سوة �ُسْكٍر

تاأخذ اللبَّ بين �سرٍق وغرب

�ساحرات الرفيف والريح ُتلوي

ناعَم الري�ِس بين ماٍء وع�سِب

يتاأمّلَن ، والمفارق تومي

�ساعَة الو�سِل في مالمِح غيِب

يتغامزَن والعيون ريا�ٌس

تر�سُم الوعَد في يراعِة ُهدِب

اأنا اأنثاَي من حروٍف وخمٍر

ِقبلتي الح�سُن والق�سائُد نخبي

�سغتها زمزماً لأ�سرب منه

بابَة المتنبي ذات �ِسعٍر �سُ

واأنا لهفُة المالزِم حلماً 

في ف�ساٍء من المفاتِن رحِب

اأتلّظى على اأواِر غراٍم

خ�سِن الوجِه والمالمِح، �سعِب

لجنوني رذاُذ �سوٍء وماٍء

واأراني بكِل حدٍب و�سوِب

ثورٌة للغراِم والدِف كّفي

حين يلهو ما بين نهٍد وثوِب

اأن ُتعيَد النجوَم

اإلى اأماكنها

بعد اأن تعر�ست

اإلى هّزٍة �سوئية..

تلك

اإحدى المهام ال�سعبة

التي تقُع على كاهل ال�سعر..

تماماً..

كما يحدُث

حين اأحاوُل اإقناَع بردى

مجّدداً

بمجراه..

اأو دم�سق

بطرحتها

التى اأهداها الجبُل ال�سيُخ

ذات فرح..

واأن اأعيَد ثقة اليا�سمين

ببوحِه..

والأبواب ال�سبعة

باأ�سمائها..

كذلك

تنظيُف بلوِر ال�سماِء الُم�سحور

والهواِء

من غاز ثاني اأوك�سيد الحرب..

وعيوِن الأطفال

من اأفالم الرعب..

اأن تعيد َمطارَق النّحا�سين

اإلى وزنها الفراهيدي..

اأو نقو�ِس مو�سيقاها الداخلية..

اأن ُتقنَع قا�سيون

اأن يترَك ع�ساه

ويجل�َس كما كان

ُد �سعَر دم�سق ُيم�سِّ

وهي ُتلقي براأ�ِسها على ُركبتيه

ويتثاءُب ملَء �سمائِه

ي لها وهو ُي�سمَّ

من اإ�سابة عين.. 

َمهامٌّ �سعبة.. 

اأن تكُن�َس دروب المجاز

اأمام  عجالت عربِة ال�سعر

من نثار الزجاج

الذي خلفه تحطم واجهات الروؤيا..

اأن ُتعيد اإلى الجهات

جهاتها ..

وتعيَد عالقَة البحر

بال�ساحل

وحواراتهما

بلغة ال�سخور الأم..

دون ترجماٍن.. محّلف..

اأن تتق�سى

اآخر ما و�سلت اإليه الريح

من فتوحات

َق الحمام واأن ي�سدِّ

غ�سن بيكا�سو..

والأ�سعُب الأ�سعب..

اأن تنتهي

نهايًة �سعيدة.. 

هذي الق�سيدة..

كيف ا�سترحتم في �سغافي

واأنا اأوافي...

موَت اأحالِم الع�سافيِر ال�سغيرِة

في الحدائق والفيافي

والأهل في ظماأِ القلوب

�سرابها �سيل الدماء على الحوافي

 ...

�ِسْر يا ُمَمتَُّع في الدروب الغافالت

و�سرها.. ملء المنافي

قد كان لي وطٌن فوّلى...

حين َولَّْيتُّ العيوَن

و�سرُت في الطرقات حافي

دربي اإليَك..

وكنت اأهرب منَك عنَك

واأنت تتبعني.. كحرٍف في القوافي

اآٍه.. من الدمع الذي.. ل ي�ستريح ول يجافي

�سكن الماآقي..

را�سداً عي�س الفقير على الكفاِف

ني َحْلٌق... َو�َسرقُت .. حتى َغ�سَّ

على َحلَِق القيود

فكيف اأخطو من هنا..؟

ل تقترْب.. عثرْت خطاَي

وظلَّ دمعي في الماآقي..

يا دمعتان تهدهدان الجفَن

في نار ان�سرافي

اأنا راك�س وحدي..

واأَ�ْساأَُل .. عن بنات اأبي َوَجّدي

كيف تحرق ُجوَعها..

فتلوُك عظم زنودها

فترى لحوم �سغارها ملء ال�سحاِف؟

�َسْتان بين الحالمين بنبل ق�سٍر مزهٍر

والنائمين على ر�سيف القهِر

في اأفواههم... ك�سُر الُم�ساِف اإليِه

في زّوادِة النهب الُم�ساِف

 ...

َف.. اأَاأُ�سائل القمَر المجفَّ

والغيوم قوافَل المطِر المحّدِق

في الجبال وفي ال�سهوِل

ي�سير في تيه الطواِف... وليلنا

بُه النجوم بال انك�ساِف ثوٌب ُتثقِّ

 ....

ماذا اأوّدع..؟ .. والبدايُة كالنهايِة

والمواجع في المواجع

والمواقع.. في مواقع َجْمِرها

َتْدوي باآهات تقال في ابت�سامات الجفاِف

يا اأنَت يا قلبي الذي في القلِب

بع�س الموت كاِف

ما لي اأطوف م�سائَق الهجِر الثقيِل

ولي�س اأمر الموت في الهجران �سافي؟

الحوريات

وطن الهجرمهام.. صعبة

 شعر:  طراد طه

 شعر:  سليمان السلمان شعر:  سامر كحل/ أربيل
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تي بيَن التَّفا�سيِر مجروحٌة ق�سَّ

فال اأنا عا�سٌق نف�سي ول غيري

ي�سيُق بي �ساحُب الأمريِن ممتع�ساً

ل الأمُر اأمري، ول التَّعبيُر تعبيري

مْن اأيِّ محرقٍة اأتلو جوارحنا؟!

ِة الآهاِت تف�سيري بلعُت في غ�سَّ

رفعُت م�ست�سلماً �سوتي وم�سنقتي،

حتَّى انحنى راأ�ُس مْن يغريِه تدميري

ها المو�سوُم في لغتي؟ مْن اأنَت يا اأيُّ

ر�سْمُتَك العمَر كْم اأخطاأُت ت�سويري

تثاقلْت خطواتي نحو بارقٍة،

َي مْن اإفال�ِس تاأثيِر؟ ما اأ�سعَب الم�سْ

تخونني كلماتي ، مقفٌل ج�سدي،

والجوُر يلعُب بالأو�ساِل والنِّيِر

كفارٍغ ينتهي ليلي مداعبًة،

تناُم فوَق يدي ت�سحو بتك�سيري

ما لْم نقْلُه، ُيقاُل الآَن يف�سُحنا،

ْمِع تبذيري لفُح الوجوِه ونطُق الدَّ

اأبوُح ن�سَف اأجيِر الحبِّ في ف�سٍل،

يا نفحَة ال�سوِق اإْن عنَّْت نواعيري

دوري على فلِك الإيحاِء دندنًة،

اكي بتخديري �سيعزُف الوتُر ال�سَّ

طيري على نغمِة الإح�سا�ِس جائعًة،

غنِّي طقو�سي تعالي وارق�سي طيري

مالأُت اآفاَقنا اأحالَم ُبْرِعِمنا 

نما على جنَِّة الإن�ساِد ت�سطيري

في تاروِت ال�ّسنيِن 

ت�ستفيُق اأبراُج المختليَن 

فال نامو�َس ي�ستقيُم في جنوِن الآثاِم..

ول مقب���رًة تح���وي اأكف���اَن الطاهريَن عل���ى �سواهٍد 

م�سوهٍة..

وحيَن تت�سبُع العقوُل جنوَن ال�ّسفاري

 تحثُّ الّرغبُة ا�ستعاَل الهروِب

ومن وا�سِع المغامرِة اإلى �سيِق المدى 

 تتاآلُف اأ�سالُء العابثيَن 

فاِت.. في اعتالِل الفكِر وجوفاِء ال�سّ

 يت�سك���ُع المحارب���وَن في �ساح���ات الّرجولِة، فت�سداأُ 

ال�سيوُف..

فما اندثَر في غيِّ الفجوِر 

 تالقْت اأقطابُه في بواطِن الّجحيِم..

لن ت�سمَع اأ�سواَت المعركِة في �سدى الغروِب، ولن 

يتطايَر غباُر الّن�سِر على حوافِر الجبناِء..

فه���ْل يكت�سي الخائ���ُن اإكليَل غاٍر على اعتناِق الإفِك 

وال�ّسروِر؟

وفي الم�ساِء ..يجتمُع المحبطوَن..

وعلى اأوتاِر ال�سجِن يلتقي عابرو الهناِء في وم�سِة 

الحقيقِة 

 وعل���ى وق���ِع الحنيِن، يت�سلُب جلي���ُد المبعديَن في 

دائرِة الّنجاِة..

معاول تطوُل رعوَد ال�ّسماِء، تتهافُت التقاَط �سرارِة 

الخال�ِس..

وف���ي �سح���ِن الّنفو����ِس، تتناف�ُس �سرائ���ُر الّظلمِة في 

اإظهاِر الغماماِت، محملًة بوافِر الّظنوِن...

األ�سنا نتعجُل الفوَز في م�سابقاِت الّظهوِر؟

األ�سن���ا ن�سك���و قه���َر القل���وِب ف���ي ا�ستج���داِء الّظف���ِر 

والقوِة؟

األ�سنا طغاًة عندما نفكُر؟

عندم���ا نتح���وُر اإل���ى اإعجوب���ِة الّتاأقل���ِم ف���ي اندث���اِر 

الأ�سالِة؟

األ�سنا اأبداناً منهارًة في �سهيِل الندفاِع؟

مائِر؟ حوُة في اعتالِل ال�سّ فلَم ال�سّ

ل���َم الّتح�س���ُر عل���ى �سم����ٍس مهج���ورٍة م���ن ع�سافي���ِر 

الّنوِر، مغيبًة في اأطالِل الغروِب؟

لَم الّتغني باأطواِق الّذهِب في اأعناِق الفا�سليَن؟

اأما بعُد:

فلقْد �سارِت القافلُة ونحُن غافلون..

اكت�سى العالُم وبقينا عراًة..

فالمجُد كلُّ المجِد لل�سقوِر في عليائها..

 تتعبُد بم�سيئتها المخل�سِة..

 ت�سمو فوَق دماِر وانحطاِط الخلِق..

 �سامقٌة في �سوؤدِد ال�ّسماِء..

 م�ستظلٌة كبرياَء رفعتها، غيَر اآبهٍة باأليٍف متحرٍك، 

اأو راب�ٍس متوج�ٍس، اأو غافٍل خامٍل..

ترى ما تريُد.. 

تحيا كما تريُد

 في عنفواِن الّرفعِة والّجالِل...

/ن��ادي اأ�شدق��اء اتح��اد الكت��اب العرب فرع 

حماة / �شلمية.

دعوة

اأيها الطحيُن

المبتُل

بماِء الحياِة

في معجٍن هرٍم

تبكيَك

يدي اأّمي

2

غفلة

اأوقدت اأّمي للتِو

حطَب التعِب

داخَل جوِف 

تنورنا

لكثرِة الوهِن

بج�سدها

�سهت فاحترقت

الأرغفة

3

ا�شتدانة

اأتت منهمكًة

باأعباِئها

جارتنا

ترجت اأّمي

اأن تعيرها خبزاً

بعدِد اأولدها

نق�َست مونتنا

بحياِء اأّمي

ووقاحِة العوز

٤

الّدرُب طويل

هناَك

عنَد التّلِة

خلَف قريتنا

لم�سافِة �سهليِن

وجبليِن

ونبُع ماٍء غزيٍر

طاحوٌن للقمِح

اأغلقوها

5

ر�شائُل �شريعة

هنا

بال ا�ستئذاٍن

ي�سرُق الخباُز

ما تي�سَر لُه

ِمَن الأرغفِة

ثمَّ يعلُن �سوَء

عمِل الآلت هناَك

يتاأخُر

�ساعي البريِد

َعن اإي�ساِل ر�سائلِه

والحوانيُت

ت�سجُّ بالمنتظرين

المحكومين

بمطرقة الفقر

و�سندان العوز

6

نعوة

ُهدمت

كلُّ تنانيِر قريتنا

هنا

حتى مونُة الحطِب

�ُسرَق الطحيُن

ما عاَد

في الحقوِل �سنابُل

والقبراُت

هجرَن البيادَر

وري مَع ع�سافيِر الدُّ

فالحنا

جردوُه ِمَن المحراِث

والنِّيِر

ذبحوا ثيرانُه

واأّمي ماتت من �سّدة القهر

ونحُن بقينا بال خبٍز

على نية الحياة

مجروحٌة

ابتهاالت الخبزأسقاٌم مؤلمٌة...

 شعر:  أحمد عبد الرحمن جنيدو

 شعر:  ايميل حسن حمود شعر:  أمل اآلغا
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يالح���ظ المتاأمل اأن محم���د اأركون دائب 
الدعوة  اإل���ى التفكير النقدي، الذي ي�ستند 
عل���ى اآخ���ر مكت�سب���ات العل���وم الإن�ساني���ة في 
مجالته���ا كاف���ة، لكنه اأول���ى اهتماماً خا�ساً 
اأو  الأ�سط���ورة  اأو  المتخي���ل  مفه���وم  اإل���ى 
الحقائ���ق الجتماعي���ة ال�سخم���ة، ف�سمله���ا 
بروؤية كلية، ل تخل���ق حواجز وهمية بينها، 
ف���ي حي���اة  تلع���ب دوراً  الأم���ور،  ه���ذه  اإن  اإذ 
اأكب���ر م���ن الحقيق���ة،  الإن�س���ان والمجتم���ع 
وه���ذا م���ا اأثبت���ه علم���اء الإنا�س���ة والتاري���خ 

موؤخ���راً؛ له���ذا اأع���اد هوؤلء العتبار اإل���ى الإن�سان ب�سكل متكام���ل، اأي ببعديه المادي والروح���ي، فلم تعد م�ساألة 
الدي���ن اأو الإيم���ان اأو الروحاني���ات تخيف العلم���اء المعا�سريين ب�سفتها اأ�سياء رجعي���ة، ل عالقة لها بالحا�سر، 

لكن طريقة فهمها، باتت بعيدة عن تلك الروؤية المغلقة، التي نجدها لدى الموؤمنين التقليديين.
يح���اول اأن يق���ّدم للمتلقي مفهوماً حديثاً لالأ�سطورة، كما بات المفك���رون الغربيون، ينظرون اإليه، فقد اأُعيد 
العتب���ار اإل���ى الغيبي���ات )الدي���ن، الأ�سطورة... اإلخ( وت���ّم ال�ستناد في ذلك اإل���ى العلوم الإن�ساني���ة، وخا�سة علم 
الإنا�س���ة )الأنتربولوجي���ا( لذل���ك ن�سمع �سوت اأركون، يو�سح دلل���ة هذه الأ�سطورة اإذ: »ل���م تعد تعني الخرافة 
�سيئاً �سلبياً اأو ممجوجاً، كما كان عليه الحال في ال�سابق اأثناء �سيطرة العقلية العلموية اأو الو�سعية المتطرفة 
ف���ي ق ١9، وحت���ى منت�سف الق���رن الع�سرين ... فالأ�سطورة جزء مكون من مكون���ات الوعي الب�سري... اأ�سبحت 
تعن���ي نمط���اً خ�سو�سي���اً من اأنم���اط التعبير عن الواق���ع، ونوعاً من الت�س���ور والتحقق الروح���ي الم�سترك لدى 
جمي���ع اأ�س���كال الوج���ود الب�س���ري العتي���دة والتقليدي���ة... ل ننك���ر اأهمي���ة التكنولوجي���ا، لكنن���ا نرف����س هيمنتها 

ال�ساحقة على �ستى مناحي الحياة والق�ساء على الطبيعة والبراءة والأ�سطورة...«.
تغي���رت الي���وم النظرة اإلى الأ�سطورة، بعد اأن حا�سرتها دللت �سلبية في الما�سي )ق١9 ومنت�سف ق20( فقد 
اُته���م م���ن يوؤمن بها بعدم العقالنية والدوران في »فخ الغيبيات والخراف���ة والأوهام« لهذا بّين المفّكر مكانتها 
المهم���ة، فق���د بات���ت هذه الأ�ساطي���ر، التي هي نماذج بدئية ل غنى للب�سرية عنها، فه���ي ت�سّكل )جزءاً مكوناً من 
مكون���ات الوع���ي الب�س���ري( وبالتالي جزءاً من مكونات اأعم���اق ال�سخ�سية وفهمها للحياة وط���رق التعامل معها، 
فه���ي، كم���ا بّين يون���غ، ت�سّكل مع الخرافات والق�س����س والمعتقدات ... اإلخ، جزءاً م���ن الال�سعور الجمعي، الذي 
نتوارث���ه ع���ن الأج���داد )دون وع���ي اأو اإرادة( وبذل���ك ت�سهم كلها ف���ي تكوين وج���دان الإن�سان، اإذ توؤث���ر في خياله 
واأف���كاره واأحالم���ه وذاكرته؛ لذل���ك )اأ�سبحت تعني نمطاً خ�سو�سياً من اأنم���اط التعبير عن الواقع، ونوعاً من 
الت�س���ور والتحق���ق الروح���ي الم�سترك لدى جميع اأ�س���كال الوجود الب�س���ري العتيدة والتقليدي���ة( لكونها جزءاً 
م���ن مكون���ات لواعي���ة، ت�سهم في بناء ال�سخ�سي���ة، اأي كينونتها وحقيقتها؛ اإذ اإن ه���ذه المكونات اأكثر تاأثيراً من 
مكونات اأخرى )�سكلية اأو ظاهرية( نوليها اهتمامنا عادة، وقد و�سح لنا اأركون اأن مثل هذا الهتمام بالأ�سطورة 
ل يعني رف�ساً ل�)لتكنولوجيا( والعلم، واإنما يعني رف�ساً ل�)هيمنتها ال�ساحقة على �ستى مناحي الحياة( وبذلك 
تق�س���ي عل���ى )الطبيع���ة والب���راءة والأ�سط���ورة( اأي تق�سي عل���ى الجانب الفط���ري، وكل ما يلب���ي حاجات الروح 

والخيال اإلى قيم جوهرية، ت�سكل كينونة الإن�سان و�سلب وجوده.
بناء على ذلك حاول اأن يجيب اأركون عن الت�ساوؤل التالي: ماذا يفيد اإعادة العتبار اإلى الأ�سطورة؟ ماذا يفيد 

ذلك على الم�ستوى الفردي؟ وكيف يفيد على الم�ستوى الجمعي؟ 
وق���د اأج���اب عن ذل���ك مبّيناً اأنها و�سيلة اأ�سا�سية للقب�س على الم�سم���ون الواقعي والكلي للوعي القرو�سطي.. 
اإنها و�سيلة لإقامة نوع من التوا�سل اأو الت�سامن بين الفكر الحديث والفكر القديم، اإنها تقّدم اأ�سلوب توا�سل، 
يخ�س �سوؤاًل، ل ينفد حول معنى الوجود الب�سري، وبذلك تكون و�سيلة لردم الهوة ال�سحيقة بين فكر الحداثة 

وفكر النا�س في الع�سور الو�سطى. 
وبذل���ك بح���ث ع���ن دور الأ�سط���ورة ف���ي فهم الوج���ود الب�سري ب�س���كل عام، مثلم���ا بحث عن اأ�سب���اب ا�ستخدام 
الوع���ي الأ�سط���وري، ال���ذي و�سف���ه بالأكث���ر نب���اًل، ف���راأى اأن ال�سبب ف���ي كونه ي�ساع���د الإن�سان عل���ى »مواجهة 
الخ���وف م���ن الم���وت... وذل���ك لأن الوجود بالن�سب���ة اإلى الوع���ي الأ�سطوري مرتب���ط بالكائن اأ�س���ل كل معنى 

و�سامن���ه وحامي���ه«.
اإن الأ�سط���ورة ت���زّود الإن�س���ان بطاقة روحية، تحّف���زه على مقاومة �سعفه، وذلك لكونه���ا تحمل قيماً اأ�سيلة ل 
تم���وت، تم����س �سل���ب الوجود، تج�ّسده���ا عبر �سخ�سيات، تتحدى اأعت���ى الظروف، فال ت�ستكين اإل���ى بوؤ�س واقعها 
وح�س���ار اأقداره���ا؛ له���ذا م���ن الطبيع���ي اأن يتمث���ل الإن�س���ان تل���ك الروح، فنج���ده يدرك معن���ى الحي���اة والموت، 
عندئ���ذ ي�ستطي���ع تجاوز ياأ�سه المكافئ لنهايته! ويحاول النهو�س من رماد موته من جديد )اأ�سطورة الفينيق، 

اأوزوري�س، تموز...(.
اإذاً ي�س���كل العت���راف بالأ�سط���ورة وتمييزها عن التاريخ الواقعي المح�سو�س، اإح���دى فتوحات الفكر الحديث، 
الذي يعيد العتبار لها، فيدمجها �سمن الفعالية العقلية والروحية، لذلك وجدنا اأركون ي�سيف دللة اأخرى 
اإل���ى ه���ذا الم�سطلح هي »كل الراأ�سم���ال الرمزي المتراكم والمنقول والمحافظ علي���ه من قبل الأديان« ويلفت 
النظ���ر اإل���ى اأنها ف���ي حالة تداخ���ل لتوليد وجودنا الف���ردي والتاريخي الجماع���ي، عندئذ نتخل���ى للمرة الأولى 
ع���ن الإط���ار الثنائ���ي للمعرف���ة، اأي العقل �س���د الخيال، والتاري���خ �سد الأ�سط���ورة، وال�سح �سد الخط���اأ، والخير 
�س���د ال�س���ر، والعق���ل �سد الإيمان ...الخ وبذلك نعي�س مرحلة، ي�سبح فيه���ا القراآن الكريم في القلب، وهذه هي 
المرحلة، التي يحاول علم الأنتربولوجيا الحالي اإعادة العتبار لها واإدخالها تحت ا�سم المخيال اأو المتخيل. 
اإن���ه بذل���ك يوؤك���د حقيق���ة الكينون���ة الب�سري���ة، الت���ي ل يمك���ن اأن نف�سل فيه���ا الروح ع���ن الج�س���د؛ لذلك من 
الطبيعي اأن ت�سكل الرموز العقلية والتخييلية �سلب وجودها، فتناأى هذه الكينونة بعيداً عن حياة اآلية، تتبدى 
فيه���ا ثنائي���ة الج�س���د وال���روح، اإذ اإن���ه كٌل متكامل، ل فرق بين ما هو ظاهري وما ه���و داخلي، كما ل فرق بين ما 

هو كوني وما هو فردي.
اإن تعري���ف م�سطل���ح )الأ�سط���ورة( مثل غيره م���ن الم�سطلحات، التي لم نتوقف اإل عن���د بع�سها، يعّد اإحدى 
الط���رق، الت���ي تر�ّس���خ مفاهي���م الحداث���ة في وع���ي المتلقي على اأ�س����س �سحيحة؛ مم���ا يو�ّسع دللته���ا من جهة، 
وي�سح���ح م���ن جهة اأخ���رى دللت مغلوط���ة، لحقت بها ف���ي الما�سي، كالنظ���رة الثنائية لالإن�س���ان، التي تف�سل 

روحه عن ج�سده وف�سل ال�سكل عن الم�سمون...اإلخ.

ول���د الأدب ف���ي رحم التاري���خ ونمى وترعرع من �سرد وقائعه وتخلي���د اأبطاله، فالمالحم الكبرى من 
جلجام�س وال�سير ال�سعبية )الزير �سالم، ال�سيرة الهاللية( نهلت مادتها من التاريخ، ما يوؤكد ما ذهب 

اإليه الأديب الراحل فاروق خور�سيد باأن التاريخ هو الأب ال�سرعي للرواية.
وفي الزمن الحديث نجد اأ�سماء كثيرة وكبيرة دمجت الأدب بالتاريخ من جرجي زيدان وعلي اأحمد 
باكثي���ر ومع���روف الأرن���اوؤوط وفار����س زرزور، ما يعك�س تعلق كتابن���ا بالزمن الغابر ب�س���ورة لفتت انتباه 
النق���اد والباحثي���ن، كم���ا ظهرت درا�سات عالجت كتاب���ة الرواية التاريخية لغدي���ر يو�سف وعبد الرحمن 

برمو.
وف���ي ع�سرن���ا الراهن تطل تجربة �سورية معا�سرة في الرواية التاريخية، ا�ستفادت من كل ما �سبقها 
مط���ورة لأ�سلوبه���ا ومح���ددة لهدفه���ا، م���ع الروائي الطبيب اإي���اد ناجي ال���ذي و�سع اأعم���اًل كان الحدث 

ال�سوري القديم بو�سلتها ومادتها.
م���ن بي���ن اأكثر من /١6/ األفها ناجي منذ عام /١99٤/ نج���د اأربعة منها ذهب فيها تناول فيها اأحداث 
غني���ة م���ن الح�سارات الت���ي تعاقبت على �سورية، وكاأن���ه اللبناني اأمين معلوف ولكن���ه يفوقه في العمق 

والثقافة ويجاريه في الإثارة والت�سويق.
وق���د يرج���ع �سغف هذا الطبيب بالتاريخ، اإلى اأن والده اأح���د الباحثين المعدودين في هذا العلم وهو 
الأ�ست���اذ زهي���ر ناجي، �ساحب المنهج العلمي ال�سارم في قراءة التاريخ وموؤلف العديد من الكتب ولعل 

اأكثرها جدًل )قراءات تاريخية(.
وخ���الل تاألي���ف ناجي لرواياته يق�س���ي وقتاً طوياًل في الجمع والبحث والق���راءة لالإحاطة بمو�سوع 
العم���ل الأدب���ي، مقدماً الواقع���ة التاريخية ب�سورة جاذبة وم�سوقة بطريق���ة تتحا�سى التوثيق المبا�سر، 

حتى يخرج من مطب التدوين والتوثيق، ويجعلها تحفل بعنا�سر الإثارة والجذب وك�سر الروتين.
كت���ب ناج���ي في الأدب التاريخي اأربع روايات وهي، )ف�سيحة مدوية في الق�سر الملكي في اأوغاريت( 
�سدرت �سنة 2005، و)�ساللة ال�سم�س( �سدرت �سنة 2009، و)الأ�سفار ال�سورية ال�سبعة( �سدرت في �سنة 
2022، وفي ذات العام �سدر له اأي�سا رواية )زمن القدي�سين(، و�سوف اأتناول في درا�ستي هذه اأدب ناجي 

لجهة عنا�سر الزمن والمكان واأبطال العمل 
التاريخية: ناجي  روايات  في  • الزمن 

�سغ���ف ناج���ي بالزمن ال�س���وري القديم، واأبح���ر عميقاً في ح�س���ارات كبرى �سهدتها الأر����س ال�سورية 
ث���م اندث���رت وترك���ت لنا اأوابد وتراث���اً ح�ساري���اً ا�ستوعبته الح�س���ارات التالية ون�سبته له���ا، ففي روايته 
)ف�سيح���ة مدوي���ة ف���ي الق�س���ر الملكي ف���ي اأوغاريت( الت���ي عمل عل���ى كتابتها خالل �سن���وات ثالث كما 
تذك���ر والدت���ه الأديب���ة الراحل���ة ماج���دة ع���زو الرحيبان���ي، يعود اإل���ى الألف الثان���ي قبل المي���الد لتكون 
اأول رواي���ة تكت���ب ع���ن تاريخ �سورية القديمة في الفت���رة العمورية حيث كانت �سوري���ة حلبة تناف�س بين 

الإمبراطوريتين الحثية والفرعونية.
اأم���ا روايت���ه الثاني���ة )�ساللة ال�سم����س( فيعود ناجي اإل���ى القرنين الثان���ي والثالث المي���الدي، عندما 
اعتل���ى عر����س الإمبراطوري���ة الروماني���ة خم�س���ة اأباط���رة �سوريي���ن محققي���ن اأعل���ى نهو����س ح�س���اري 

وع�سكري �سهدته روما في تاريخها.
ويرج���ع بن���ا ناج���ي في روايته الثالث���ة )الأ�سفار ال�سورية ال�سبعة( اإلى ما قب���ل التاريخ، حيث الزمن غير معروف عل���ى وجه الدقة مع اأ�ساطير 
مجم���ع الآله���ة الكنعان���ي المذكور في الكتابات المكت�سف���ة بموقع مدينة اأوغاريت، ليكمل في غو�س موغل ينّم ع���ن ثقافة مذهلة برموز �سورية 

قديمة، تخلط التاريخ بالخيال.
اأم���ا ف���ي روايت���ه الأخي���رة )زمن القدي�سين( فنجد اأن ناجي اختار القرن الرابع الميالدي زمناً لها، عندما كانت الوثنية ت�سارع في �سورية من 

اأجل البقاء في وجه انت�سار الم�سيحية الجارف.
• المكان في روايات اإياد ناجي:

ت���دور ج���ل اأح���داث رواي���ات ناجي في �سوري���ة القديمة، التي ت�سم���ل بطبيعة الحال �سورية الطبيعي���ة، ولكنه يدرك اأي�ساً الأث���ر الذي لعبته في 
المنطق���ة والعال���م لأج���ل ذلك ي�سافر مع �سخو�سه روايات���ه اإلى بقاع �ستى، ففي )�ساللة ال�سم�س( ينتقل من حم����س حيث انطلقت جوليا دومنا 
وابنه���ا الكاه���ن اإي���ل جبل اإلى روم���ا لتحكم العالم، اأما في روايته )ف�سيح���ة مدوية في الق�سر الملكي في اأوغاريت( فرغ���م اأن الحدث الرئي�سي 

يدور في هذه المدينة التي اخترعت البجدية ولكن باقي الأحداث تتحرك بين اآ�سيا ال�سغرى وم�سر.
اأم���ا روايت���ه )الأ�سف���ار ال�سبعة( فالمكان هنا �سديد التنوع، من اأدوم ف���ي الأردن واأريحا في فل�سطين ومعبد داجون في ال�سرق ال�سوري لينطلق 

خارج الجغرافيا متتبعاً ترحال ابن هذه الأر�س اإلى طيبة و�سقلية وغيرها.
وف���ي روايت���ه الرابع���ة )زمن القدي�سين( فنج���د بطل الرواية مار�سيان الذي يولد في اأفاميا ينتقل بي���ن حوا�سر �سورية من اأفاميا و�سرجيال، 

م�سافراً بعدها اإلى الق�سطنطينية واأرمينيا و�سواحل البحر الأ�سود و�سعيد م�سر، مالحقا م�سائر قدي�سي �سورية وما طالهم من ا�سطهاد.
ناجي: اإياد  روايات  في  • البطل 

يخ���رج ناج���ي ف���ي روايات���ه عن ال�سورة النمطية للبطل مبتع���داً عن اإطاره الفردي، فهو ل ير�ّسخ الحدث وباق���ي ال�سخو�س لكي تدور في فلك 
�سخ����س واح���د بل عل���ى العك�س، مقدماً ف�ساًء وا�سعاً من ال�سخ�سيات والحكايات والعالقات، يك���ون كل منها ف�ساءات محتملة لتحقيق البطولة، 

وما دام هدف ناجي من هذه الروايات و�سع المنجز الح�ساري ال�سوري في المكانة التي ت�ستحق.
ف���ي رواي���ة )�سالل���ة ال�سم�س( البطل���ة لي�ست و�سيفة جوليا دومن���ا التي تق�س علينا حكاية تل���ك الأ�سرة ال�سورية التي حكم���ت روما والنهايات 
المفجعة لأبنائها، بل اإنجازات هذه الأ�سرة العظيمة على ال�سعد الإدارية والعمرانية والفكرية، وفي رواية )ف�سيحة مدوية في الق�سر الملكي 
ف���ي اأوغاري���ت( اأي�س���اً لم يك���ن العا�سقان عالم الآثار الفرن�سي الذي ينقب في موقع اأوغاريت وال�ساب���ة المتطوعة العاملة مع فريق التنقيب هما 

اأبطال العمل، بل الم�ستوى الذي بلغته ح�سارة اأوغاريت في الحرف والتجارة والثقافة.
ف���ي رواي���ة )الأ�سف���ار ال�سبعة( نجد ال�سائد ف���ي الرواية هو الح�سارة ال�سوري���ة القديمة، وت�سويرها على اأنها منبع ح�س���ارات العالم ودياناته، 
ورواية )زمن القدي�سين( نقراأ حكايات القدي�سين يوحنا فم الذهب ون�سطور ومار مارون الذي نافحوا عن الم�سيحية الحقة ورف�سوا ت�سويهها 

على يد الحكام البيزنطيين والبطاركة المتع�سبين.
لق���د جن���د ناج���ي اأدبه في تل���ك الروايات الأربع فيما اأ�سبه بم�سروع واحد، قوامه تلك الح�سارات ال�سوري���ة العظيمة التي اأنارت ظلمة الع�سور 

القديمة، وكان اإ�سعاعها الح�ساري بحق خير ما ا�ستهدت به الأمم وال�سعوب اإبان تلك الحقب.

الرواية التاريخية في أعمال إياد ناجي..األسطورة لدى محمد أركون
تماهي األدب مع التاريخ السوري القديم  كتبت:  د. ماجدة حمود

 كتب: سامر الشغري
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الأربع���اء  ظه���ر  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  احتف���ى 
2022/١0/5 بنت���اج روائي �سباب���ي مميز لباقة من 
الأديب���ات ال�سابات، حيث تم���ت الإ�ساءة على رواية 
“ميرين���ا ل ت���رى ال�س���وء” لنتالي دليل���ة ورواية 
“جول���ة ف���ي فلك الع�سق” لجوي���ل دكاك ورواية 

الروؤوف. عبد  “تكلمي” لنيفين 
م���ن  �س���ذرات  �سكب���ن  الزه���ور  بعم���ر  �ساب���ات 
اأن  واأثبت���ن  الرواي���ة،  �سفح���ات  عب���ر  مواهبه���ن 
الطاق���ة الإبداعي���ة ال�ساب���ة ق���ادرة عل���ى التح���دي 

والفعل والإنجاز.
وف���ي اأج���واء دافئ���ة جميل���ة اأثب���ت اتح���اد الكتاب 
الع���رب م���ن جدي���د حر�س���ه عل���ى تبن���ي المواهب 
بال�س���ورة  وتقديمه���ا  ورعايته���ا  ال�ساب���ة  الأدبي���ة 
الالئق���ة، واإيمانه بقدرة جي���ل ال�سباب على الفعل 
الثقافي والإبداعي الخالق تحت رعاية موؤ�س�سات 
مجتمعهم الوطنية التي وجدت لتعنى بهم وتقف 

اإلى جانبهم.
اأدار الفعالي���ة ال�ساعر توفي���ق اأحمد نائب رئي�س 
التنفي���ذي  المكت���ب  اهتم���ام  اأك���د  ال���ذي  التح���اد 
واحت�س���ان  ال�سباب���ي  الإبداع���ي  الفع���ل  برعاي���ة 
الطاق���ات ال�ساب���ة، وه���ذا واج���ب يقوم ب���ه التحاد 
بحب وتقدي���ر تحقيقاً لغاية نبيلة �سامية مرادها 

قيام التحاد بدوره المجتمعي الداعم لالإبداع.
و�س���دد د. محمد الحوراني رئي����س اتحاد الكتاب 
الع���رب عل���ى اأن جي���ل ال�سب���اب ه���و عم���اد الوط���ن 
والمع���ّول عليه في بنائه والدف���اع عنه، والهتمام 
به���ذا الجيل هو عم���ل وطني بامتي���از، واأي ن�ساط 
بّن���اء ي�سهم في ت�سجيع ال�سب���اب وتنمية مواهبهم 
وزي���ادة عطائه���م هو ن�ساط من اأج���ل الوطن وفي 
وتعمي���ق  اأبنائ���ه  هوي���ة  وتعزي���ز  الوط���ن  خدم���ة 

انتمائهم.
كم���ا اأ�س���ار اإل���ى اأن جي���ل ال�سب���اب م���ا زال يق���راأ 
ويوؤل���ف، وه���و جي���ل مول���ع بالكت���اب الورق���ي ول 
توج���د ه���وة تف�سل���ه ع���ن الثقاف���ة ومفرزاتها كما 
ُيق���ال، لك���ن ه���ذا الجي���ل بحاج���ة ما�س���ة للرعاي���ة 

والدعم والتطوير.
وعب���ر اأ. عماد نداف عن �سعادت���ه بالم�ساركة في 
ه���ذه الفعالي���ة، وراأى اأنه م���ن الطبيع���ي اأن يكتب 
ال�سب���اب، واإل اأقفل الأدب وال�سع���ر اأبوابهما وعّلقا 
عل���ى تلك الب���واب عبارة تقول: توق���ف الجديد يا 

لالأ�سف. 
واأ�س���اد به���ذه الظاه���رة الالفت���ة المتمثل���ة ف���ي 
احت�س���ان اتح���اد الكت���اب الع���رب للكت���اب ال�سب���اب 
وكاأنه اأم حنون ترعى بحر�س نواة اأدب الم�ستقبل.
كما قدم اأ. ريا�س طبرة ع�سو المكتب التنفيذي 
لرواي���ة  نقدي���ة  ق���راءة  الع���رب  الكت���اب  لتح���اد 
“ميرين���ا ل ترى ال�س���وء” للدكتورة نتالي دليلة 
الت���ي امتلكت من خالل �سفحاتها الأولى في هذا 
العال���م الرحب الروؤي���ة الوا�سحة وال�سبل الكفيلة 
باإي�س���ال ر�سال���ة الرواي���ة ف���ي الإمت���اع والموؤان�سة 
اإ�ساف���ة لتقدي���م �سخ�سي���ات مختلف���ة اإل���ى حد ما 

عما هو ماألوف.
ع���ن وجه���ة نظره به���ذه الرواي���ة اأ�س���ار الناقد اأ. 
نذير جعفر اإلى اأنها تنبئ عن ولدة موهبة اأ�سيلة 
�سيك���ون لها �ساأنه���ا وبريقها الخا�س ف���ي الم�سهد 
الروائ���ي ال�سوري اإذا ما كتب لها ال�ستمرار تاأليفاً 

ون�س���راً ومواكبة للنتاج الروائي باتجاهاته الفنية 
المتع���ددة، حي���ث تك�س���ف الرواي���ة ع���ن م�ست���وى 
لغ���وي عاٍل ينب�س بال�س���ور المجازية، والتاأمالت 
الفل�سفي���ة ف���ي معن���ى الحي���اة وال�سع���ادة وال�سقاء 

والحب والكراهية والفرح والكاآبة والت�سحية.
كما �سّبه تجربة جويل دكاك في روايتها الأولى 
بزه���رة تفلق ال�سخر مطلة بعنقها نا�سرة عبيرها 
عل���ى الك���ون، وبمزن���ة تهطل ف���ي قي���ظ ال�سحراء 
راوي���ة ظماأ الواح���ات، وبن�سمة رهيفة تنع�س اأرواح 
ال�سامدي���ن في لهيب هذه الح���رب الظالمة على 

وطننا.
وف���ي درا�سته لرواي���ة “جولة في فل���ك الع�سق” 
لجوي���ل دكاك اأ�س���ار اأ.د. اأحم���د عل���ي محم���د اإل���ى 
براع���ة الكاتب���ة ال�ساب���ة ف���ي ا�ستعم���ال العنا�س���ر 
ال���ذي  العلي���م  ال���راوي  ال�سردي���ة، معتم���دة عل���ى 
يح���رك ال�سخ�سي���ات بح�س���ب الغاي���ة الت���ي تنتهي 
اإليها المقولة ال�سردية، ومن ثم الروؤية ال�سردية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن جوي���ل دكاك ا�ستطاع���ت تقدي���م 
ن�سي���ج لغ���وي يلي���ق فع���اًل ب�سرده���ا، اإ�ساف���ة اإل���ى 
ا�ستخدامها تقنية القناع موؤكداً اأنه يرى الموؤلفة 

ال�سابة واعدة ومب�سرة. 
وف���ي ورق���ة نقدية قدمها اأ. اأيم���ن الح�سن حول 
رواي���ة “ميرين���ا ل ت���رى ال�س���وء” اأ�س���اد بعن�س���ر 
الت�سوي���ق ال���ذي اأ�ساف متع���ة للق���ارئ اإ�سافة اإلى 
التعمق النف�سي في �سخ�سيات الأبطال، ول �سيما 
ميرين���ا، دون اإغفال ال�سردي���ة ال�ساعرية الموفقة 
للروائي���ة ال�سابة التي تع���د موهبتها بالمزيد من 

الأعمال المميزة.
�سارك���ت ف���ي الفعالي���ة اأ. فل���ك ح�سري���ة ع�س���و 
المكت���ب التنفي���ذي الت���ي اأ�ساءت عل���ى اأن ال�سباب 
عم���اد الم�ستقبل الواعد والغ���د الم�سرق، وحر�س 
اتحاد الكتاب العرب على رعايتهم ينبثق من دوره 
المه���ّم ف���ي تبن���ي المواه���ب الت���ي ل ب���د اأن تثم���ر 

وترفد �ساحات الوطن بكل جميل.
وم���ن خ���الل م�ساركته اأ�سار د. عب���د اهلل ال�ساهر 
ع�سو مجل�س التحاد اإلى اأن اتحاد الكتاب العرب 
ق���د تمكن م���ن اإدارة الدف���ة نح���و الم�ستقبل حيث 
الهتم���ام الكبي���ر بال�سب���اب واأدبه���م ال���ذي اأ�سب���ح 
ج���زءاً م���ن اإ�ستراتيجية التحاد، وه���ذا ما اعتبره 

موؤ�س���راً اإيجابي���اً ي���دل عل���ى طم���وح ي�سع���ى لرف���د 
التح���اد بدماء جدي���دة �سابة �سم���ن �سيغة راقية 
تمزج بين طم���وح ال�سباب واأ�سالة الما�سي توخياً 
للو�س���ول اإلى توليفة ثقافي���ة ذات اأثر اإيجابي في 

الحياة الأدبية.
�سع���ادة كبي���رة غم���رت الروائي���ة ال�ساب���ة جوي���ل 
دكاك لح�سوره���ا ف���ي رحاب اتح���اد الكتاب العرب 
وه���ي لم تتجاوز ال�سابعة ع�س���رة من عمرها، وهو 
اإنج���از تفخ���ر به وتعت���ز، م�سي���رة اإلى اأنه���ا عندما 
كتبت الرواية لم تكن تفّكر بالنتائج، كل ما اأرادته 

حينه���ا ه���و �سك���ب عواطفه���ا عل���ى ال���ورق دون اأن 
يتبلل القارئ بالموؤلم منها.

وبح���ب كبير �سكرت د. نتالي دليلة اتحاد الكتاب 
الع���رب عل���ى رعايته للمواه���ب ال�ساب���ة وتقديمها 
ف���ي فعاليات به���ذا الرق���ّي والُنبل وبه���ذه الدرجة 

من الكفاءة والهتمام. 
اختتم���ت الفعالية بمنح �سهادة تقدير لكل اأديبة 
�سابة، وبحفل توقيع للروايات عك�س مدى اهتمام 
اتحاد الكتاب العرب بالأدباء ال�سباب واإبداعاتهم.  

اتحاد الكتاب العرب يحتفي بتجارب روائية شابة
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بح�س���ور ع���دد م���ن اأع�س���اء المكت���ب التنفي���ذي واأع�س���اء اتح���اد الكتاب 
الع���رب، وح�س���د م���ن المترجمي���ن والمهتمين بال�س���اأن الثقاف���ي، واحتفاء 
باليوم العالمي للترجمة احت�سنت مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�سق فعاليات 
ندوة »الترجمة بين التقليد والإبداع- مواطن الإبداع في الترجمة« التي 
نظمته���ا الهيئ���ة العام���ة ال�سوري���ة للكتاب ف���ي وزارة الثقاف���ة بالتعاون مع 
اتح���اد الكتاب الع���رب وجامعة دم�س���ق والمعهد العال���ي للترجمة ومجمع 

اللغة العربية واتحاد النا�سرين ال�سوريين.
 وف���ي كلمته���ا اأ�سارت وزي���رة الثقافة ال�سي���دة الدكتورة لبان���ة م�سوح اإلى 
اأن الحتف���ال بالي���وم العالم���ي للترجمة ياأتي انطالقاً م���ن اأهميتها كفعل 
اإن�ساني ترك ب�سمة ل تمحى على م�سار التطور الفكري والمعرفي، مبينة 
اأن اله���دف م���ن ه���ذه الن���دوة ف���ي المق���ام الأول تطوير المنت���ج الترجمي، 
وتذلي���ل ال�سعوب���ات الت���ي تح���ول دون ذلك عل���ى ال�سعد كاف���ة، ومو�سحة 
اأن���ه ف���ي الترجمة يتداخ���ل المخزون الثقاف���ي باللغوي، ولإنج���از العملية 
الترجمي���ة ل ب���د للعق���ل اأن يعم���ل تفكيكاً وتحلي���اًل، واإع���ادة تركيب وبناء، 
و�س���وًل اإلى نق���ل المعاني والمفاهي���م، واإحداث الأثر الفك���ري والعاطفي 

المرتجى.
ب���دوره لف���ت المدي���ر الع���ام للهيئ���ة العام���ة ال�سوري���ة للكت���اب د. ناي���ف 
اليا�سي���ن اإل���ى اأن الإب���داع دون الترجمة يخ�س���ر كثيراً، فل���ول الترجمة ما 
ع���رف الإن�سان القارئ روائع الأدب العالمي، ولعانى من فقر فكري، وعوز 
جمال���ي ح���اد، لو لم يتبادل تل���ك الروائع عبر الترجم���ة متناوًل جزءاً من 

الم�سكالت المت�سلة بها، واأبرزها ترجمة الأعمال الإبداعية ال�سعرية.
�س���ارك ف���ي الن���دوة عل���ى م���دى يوم���ي 28 و2022/9/29 مجموع���ة م���ن 
المترجمي���ن ال�سوريين، كانت ق���د ا�ستهلت الفعاليات بر�سالة المترجمين 
ال�سوريي���ن ف���ي الي���وم العالم���ي للترجم���ة الت���ي قراأته���ا المترجم���ة تاني���ا 
حري���ب، مبين���ة اأن الترجمة مهن���ة نبيلة، محورها ن�س���اط معرفي وف�ساء 
ثقاف���ي واإبداع���ي، حي���ث تتجل���ى اأهميته���ا ف���ي كونه���ا تف�س���ي اإل���ى تق���ارب 

الثقافات وال�سعوب، ون�سر علومها المختلفة على نطاق اأو�سع.
اأدار د. ناي���ف اليا�سي���ن الجل�سة الأولى التي تح���دث خاللها د. ثائر زين 
الدي���ن ع���ن ترجم���ة ال�سع���ر والإب���داع، بينم���ا تن���اول د. با�س���ل م�سالمة في 
مح���وره الح���ذف والزي���ادة ف���ي الترجم���ة الإبداعي���ة، ليركز د. عم���ر �سيخ 

ال�سباب على الإبداع في الترجمة.
وف���ي محوره���ا تحدث���ت د. زبي���دة القا�س���ي ع���ن »الترجم���ة الأدبية بين 
الحرفية والإبداع«، لتختتم اأعمال اليوم الأول من الندوة بمحور »ترجمة 
الأعم���ال الإبداعي���ة، واأثرها في �سناعة الن�سر« ال���ذي قدمه هيثم حافظ 

رئي�س اتحاد النا�سرين ال�سوريين.
ووزع���ت محاور اليوم الثاني على جل�ستين، اأدار الأولى د. فوؤاد الخوري، 
وق���دم فيها ورقة عمل حملت عنوان “الترجمة الآلية واإ�سكالية الإبداع”، 
بّي���ن م���ن خاللها فائدة الترجمة الآلية، على حين تناولت المداخلة التي 
قدمها اأ. عدنان عزوز مزايا الن�سو�س بالترجمة الآلية مقارنة بالترجمة 
الب�سري���ة، م�ستعر�ساً كيفية عمل الترجمة الآلية، وتطورها للو�سول اإلى 
ما ِي�سمى الذكاء ال�سناعي، موؤكداً اأن هذه الترجمة، واإن بلغت من التطور 
ح���داً بعي���داً اإل اأنها تبقى قا�سرة عن اإدراك جماليات الن�سو�س الإبداعية 

التي يلتم�سها المترجمون الب�سريون.
وتح���دث الأديب والمترجم ح�سام الدين خ�سور مقرر جمعية الترجمة 
ف���ي اتح���اد الكتاب العرب في ورقة عمله ع���ن الترجمة الإبداعية في عالم 
الأعم���ال، م�ستعر�س���اً بع����س الم�سطلح���ات ف���ي ه���ذا المج���ال، ودور عالم 
الأعمال في تو�سيع رقعة الهتمام بالترجمة حتى غدت حاجة مجتمعية.
اأم���ا اأ. اآلء اأب���و زرار فق���د فندت في ورقة عملها م�ستوي���ات المقارنة بين 
ترجمتي���ن، وتحدثت عن اإ�سكالي���ات وفوائد تعدد الترجمات للعمل نف�سه، 
واتخ���ذت م���ن ترجمتي مني���ر بعلبكي وزي���اد العودة لرائع���ة فيكتور هوغو 

لذلك. اأنموذجاً  “البوؤ�ساء”، 
الجل�س���ة الثاني���ة الت���ي اأداره���ا د. با�س���ل م�سالم���ة، �س���رع به���ا د. مم���دوح 
اأب���و ال���وي بالمح���ور الأول ال���ذي حمل عن���وان »ق�سي���ة الترجم���ة عن لغة 
و�سيط���ة«، لتتاب���ع د. مي�سون عل���ي بمحورها “الترجمة كن�س���اط اإبداعي.. 

الم�سرح اأنموذجاً”.
وق���د قدم���ت د. ريم �سامية ورقة عمل حملت عنوان “الترجمة الأدبية.. 

اإ�سكالية الإبداع في نقل الثقافة«، وق�سمت م�سمونها اإلى ق�سمين، ت�سمن 
الأول عالق���ة الثقاف���ة بالترجمة الأدبي���ة، والق�سم الثاني تحدثت فيه عن 
الإب���داع ف���ي ترجمة الن�س الأدبي وخا�سة ف���ي الأدب الفرن�سي، موؤكدة اأن 
كل م���ن يعم���ل ف���ي حق���ل الترجمة ي���درك تمام���اً اأن دور المترج���م ل يقل 

اأهمية عن دور الموؤلف.
وختمت اأ. ثراء الرومي الندوة بم�ساركتها “ترجمة ال�سعر بين مطرقة 
التقلي���د و�سن���دان التجدي���د”، وطرح���ت فيها مفارقة اأن اأكث���ر من و�سفوا 
ه���ذه التجرب���ة بالحال���ة العقيم���ة كان���وا مم���ن ترجم���وا �سع���راً، وا�ستعانت 
بت�سبي���ه ال�ساع���ر الإنكلي���زي بير�س���ي بي����س �سيلي ال���ذي �سبهه���ا بنقل زهر 

البنف�سج من تربة اأنبتتها اإلى مزهرية.
�سّكل���ت المداخالت التي قام بها الح�س���ور اإ�سافة اأثرت مو�سوع الندوة، 
ل�سيما اأنها تطرقت اإلى جانب  التفا�سيل الدقيقة في عملية الترجمة. 

الترجمة بين التقليد واإلبداع
مواطن اإلبداع في الترجمة

الداللة العربية 
المعاصرة

�سم���ن اإ�س���دارات وزارة الثقافة- 
للكت���اب  ال�سوري���ة  العام���ة  الهيئ���ة 
لغوي���ة،  ق�ساي���ا  �سل�سل���ة  و�سم���ن 
د.  للباح���ث  جدي���د  كت���اب  �س���در 
فايز الداي���ة حمل عنوان “الدللة 
العربية المعا�سرة- تطبيقات على 

المتداول اليومي”.
يتطرق الكت���اب اإلى العربية المعا�سرة في دللتها المتطورة من 
خالل التجوال مع الدللت اليومية والدللت الطبية والريا�سية، 

الدللت في الموا�سالت والت�سالت والفن.
قدم���ت م���ادة الكتاب باأ�سلوب �سل�س مدّع���م بالأمثلة الواقعية، وقد 
ا�ستط���اع د. فاي���ز الداي���ة من خالل �سفح���ات هذا الكت���اب اأن ير�سد 
اأ�س���ل وتط���ور ال���دللت المتداول���ة يومي���اً عل���ى األ�سن���ة النا����س، في 
محاولة موفقة لك�سف ما في اللغة العربية من اقتدار على التوليد 

والنزياح وال�ستقاق ومواكبة ح�سارة كل ع�سر اإلى اآخر الزمان.

بيت الخلد.. 
طبعة 

ثانية مزيدة 
ومنقحة..

الع����رب  الكت����اب  اتح����اد  اأ�س����در 
بدم�س����ق الطبع����ة الثانية المزيدة 
“بي����ت  رواي����ة  م����ن  والمنقح����ة 

الخلد” لوليد اإخال�سي.
تكت�س����ب رواي����ة “بي����ت الخلد” اأهميته����ا من اختالفها ع����ن روايات 
ولي����د اإخال�س����ي الأخ����رى م����ن حي����ث ف�ساءاته����ا الروائي����ة ومتنه����ا 
ال�سردي وتحولت بطلها اأكثم الحلبي واأحالمه والمتناق�سات التي 
تتقاذف����ه ف����ي ظ����ل ازدواجية قاتل����ة يعي�سها بي����ن الما�س����ي والحا�سر 

وبين الحلم والحقيقة.
رج����ل طحنته المعاناة، �سحرته المدينة ثم ما لبث اأن �سار اإحدى 
�سحاياه����ا، �سخ�سي����ة غني����ة ومتع����ددة الوج����وه بتطوراته����ا المذهلة 

وال�سادمة حد الإبهار.
يذك����ر اأن الطبع����ة الأول����ى للرواي����ة �س����درت ف����ي دم�سق ع����ن اتحاد 

الكتاب العرب عام ١982.

سطور الشعر
مجموعة شعرية 

شبابية مشتركة
�سم���ن �سل�سل���ة ال�سعر م���ن اإ�س���دارات اتحاد 
الكت���اب الع���رب، وبمنا�سب���ة الإع���الن الر�سمي 
الثقاف���ي  ال�سباب���ي  “الفري���ق  ت�سكي���ل  ع���ن 
ال�سع���ر”  “�سط���ور  دي���وان  �س���در  ال�س���وري”، 
ال���ذي ي�س���م باق���ة من ق�سائ���د خّطته���ا اأنامل 
محم���د  د.  وبتقدي���م  واع���دة،  �ساب���ة  مواه���ب 

الحوراني رئي�س التحاد.
وباإ�س���دار هذا الديوان يثبت اتحاد الكتاب العرب من جديد حر�سه على تبني 
المواه���ب الأدبي���ة ال�ساب���ة ورعايتها، واإيمانه بق���درة �سبابنا عل���ى الفعل الثقافي 

الإبداعي الخالق.
ه���ذا الدي���وان ال�سبابي الم�سترك هو ثمرة من ثمار ت�سافر الجهود بين اتحاد 
الكت���اب الع���رب كموؤ�س�سة ثقافية راعية للفعل الإبداع���ي ال�سبابي، وبين اإبداعات 
ال�سب���اب المثق���ف، وتج���لٍّ جمي���ل لتفاع���ل جي���ل ال�سباب م���ع موؤ�س�س���ات مجتمعه 
الوطنية التي وجدت لتعنى به وتقف اإلى جانبه فهو عماد الوطن والمعّول عليه 
ف���ي بنائ���ه والدفاع عنه، والهتمام بهذا الجيل ه���و عمل وطني بامتياز �سواء في 
الظروف الع�سيبة الراهنة التي يعي�سها وطننا الحبيب، اأو في اأي ظروف كانت.
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احت�سن���ت قاع���ة المحا�س���رات بمبنى اتحاد الكتاب العرب بالمزة فعاليات ندوة “طريق الحرير تاريخ واآفاق م�ستقبيلة”، وذلك ظهر 
الثالثاء ١١/١0/2002.

تط���رق الم�سارك���ون ف���ي الندوة التي اأدار فعالياتها د. م�سطف���ى العبد اهلل الكفري مقرر جمعية البح���وث والدرا�سات اإلى اأهمية هذا 
الطريق من جميع النواحي ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجيو�سيا�سية، ودوره الأ�سا�سي في تعزيز العالقات بين ال�سعوب.

وف���ي مح���ور “الجيوا�ستراتيج���ي والجيو�سيا�س���ي لطريق الحرير” تطرق   الباحث الدكتور مه���دي دخل اهلل ع�سو القيادة المركزية 
لح���زب البع���ث العربي ال�ستراكي اإلى اأهمية المناطق الجغرافية في العالم ومواقعها ال�ستراتيجية التي تقدم الخدمات القت�سادية، 
اإ�سافة اإلى محاولة ال�سيطرة على ثرواتها كالغاز والنفط واليورانيوم وغيرها، وا�ستعادة ال�سيطرة على طريق البر بعد اأن كان البحر 

الو�سيلة الأهم لل�سيطرة الكاملة على طرق البحار مثل م�سيق هرمز وجبل طارق.
واأ�س���ار الدكت���ور محمد الحوراني رئي�س اتحاد الكت���اب العرب في محوره الثقافي اإلى اأهمية طريق الحرير في تعزيز الفعل الثقافي 
ال���ذي يرتك���ز على تاريخ متجذر من ح���وار الح�سارات والتبادل الثقافي والمعرفي والعلمي بين ال�سي���ن والدول العربية، والإ�سهامات 

الكبيرة لطريق الحرير 
ف���ي تعزي���ز التب���ادلت التجاري���ة والجتماعي���ة والثقافي���ة، م�ست�سهداً بكت���اب األف ليل���ة وليلة الذي لق���ي �سهرة وا�سعة عن���د العائالت 

ال�سينية مثلما نقلت الح�سارة ال�سينية الختراعات القديمة اإلى القارة الأوروبية عبر المنطقة العربية.
وف���ي مح���وره الجغراف���ي بين الدكت���ور بهجت محمد اأن الخ�سائ�س الجغرافي���ة لالأمكنة لعبت دوراَ كبيراَ ف���ي اأهمية طريق الحرير 
ال���ذي ابت���داأ من الم�سرق اإل���ى اأوروبا مروراَ بالمناطق العربية كمحط���ات ا�ستراتيجية مثل دم�سق وحلب والع���راق وغيرها، تاأكيداَ على 

تقوية ح�سور هذه المناطق التي من �ساأنها اأن ت�سكل عاماَل اقت�سادياً وثقافياً مهماً.
وع���ن اأهمي���ة دور الرحال���ة ف���ي تعزي���ز العالقة بين ال�سع���وب اأ�سار الرحالة عدن���ان عزام اإلى اأهمي���ة دورهم في كثير م���ن الكت�سافات 
الجغرافي���ة وتعمي���ق ال�س���الت الثقافية والإن�سانية والتجارية بين ال�سعوب باعتبار اأن للرحالة عظيم التاأثير على الأمكنة التي يمرون 
به���ا م���ن خ���الل ت���رك اآثار اإيجابية كنق���ل الح�سارات وتعزيز العالق���ات الجتماعية والإن�ساني���ة، كما فعل الكثير م���ن الرحالة مثل ابن 

بطوطة والإدري�سي وابن جبير الأندل�سي وغيرهم.
وتط���رق رئي����س تحري���ر موق���ع طري���ق الحرير الإعالم���ي يعرب خير ب���ك اإلى �س���رورة التعريف باأهمي���ة طريق الحري���ر في مختلف 
الأ�سع���دة، م���ن خالل اإقامة المحا�سرات والندوات ون�سر مواد اإعالمية واإحياء هذا الطريق للتوجه �سرقاَ، ولنكون فاعلين و�سركاء به 

ول �سيما اأن �سورية معبر مهم بين ال�سرق والغرب وهي ذات دور ح�ساري واأخالقي وثقافي و�سيا�سي ل اأحد ي�ستطيع اإنكاره.

“طريق الحرير تاريخ وآفاق مستقبلية”

�سم���ن �سل�سل���ة الدرا�سة من اإ�س���دارات اتحاد الكتاب 

الع���رب، وبالتع���اون م���ع دار �سوي���د، �س���در كت���ب جديد 

للدكتورة غيثاء عل���ي قادرة حمل عنوان »بوؤرة التاأويل 

بين الن�سق والدللة في ال�سعر الجاهلي”.

ال�سع���ر  عل���ى  والتاأوي���ل  بالتحلي���ل  الكت���اب  ي�س���يء 

الجاهل���ي باأهميته وعظيم ثقافته وارتباطه بالفل�سفة 

والأ�سط���ورة والفكر، م���ن خالل ثالثة ف�سول يربطها 

خي���ط فن���ي منهج���ي واح���د ه���و مركزي���ة المعن���ى ف���ي 

المبن���ى، وف���ي عالق���ة ال���دال بالمدل���ول، وف���ي تعال���ق 

الظاه���ر بباط���ن الن�سو����س ال�سعري���ة الت���ي توحّده���ا 

قطبي���ة ال���ذات ال�ساع���رة متراوح���ة ف���ي وجوده���ا بين 

الذات والآخر، وبين الوجود والعدم.

�سمن اإ�سدارات »اأف���كار« للدرا�سات والن�سر والتوزيع 

�س���درت رواية جديدة لالأديب���ة فهمية الخ�سور حملت 

عنوان “حكايات مهاجرة”.

رواية وا�سعة رحبة تعج بالأحداث وال�سخ�سيات، يكاد 

يك���ون متنه���ا ال�سردي توثيقي���اً دون اأن يفق���د �سيئاً من 

بريق الق�ّس الآ�سر.

رواية برعت كاتبته���ا في الإم�ساك بخيوط الأحداث 

مجن���دة في ذلك خب���رة وا�سحة وتمّكن من اأدوات اإدارة 

الم�سرح الروائ���ي و�سخ�سياته التي لّونتها بمزيج رائق 

بين الواقع والتخييل.

تخو�سه���ا  موؤلم���ة  تاريخي���ة  حقب���ة  تر�س���د  رواي���ة 

منطقتن���ا، بق�سوته���ا وبظالله���ا ال�سود الت���ي ا�ستطاعت 

بتبديده���ا  الق���ارئ  روح  ت���راود  اأن  الخ�س���ور  فهمي���ة 

والم�سي اإلى غد اأف�سل...

�سمن �سل�سل���ة الن�سو�س من اإ�سدارات اتحاد الكتاب 

الع���رب، وبالتع���اون م���ع دار �سوي���د، �س���در كت���ب جدي���د 

لالأديب ح�سني هالل حمل عنوان »مي�سون«.

اإن�سانيت���ه  يالم����س  م���ا  الكت���اب  ف���ي  الق���ارئ  يج���د 

�سواب���اً وخطاأ.. بوح���اً وهم�ساً... اإيمان���اً وكفراً... براءة 

ومكراً... اإقداماً واإحجاماً.. وبالتالي نجاحاً واإخفاقاً.

»بؤرة التأويل بين النسق والداللة 
في الشعر الجاهلي«

»حكايات مهاجرة«

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

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

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

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

آخر العشاق
ِتِك.. لُيوِرَق  عُد؛ وبذلك كنِت خارطًة من اللهيِب الذي ُيريُد اأن يقتِحَم َيبا�َس فتوَّ ُرها الرَّ ُكْنِت غيمًة يحا�سِ

ال�سف�َساُف على البعيِد والقريِب من ال�سفاِف...
كاَن موِعُدنا �سرقيَّ ذلَك النهِر اأو َغْرَبُه ل اأَدِري.. لأنني اأَْجَهُل طقو�َس مدينِتِك واأعرُفِك اأنِت.. من طفولتي 
ْلُت يوَم اجُلُمعِة بالأرِبعاِء، وَخلَْعُت خامتاً زهيداً.. وَخلَْعُت  واإىل الآَن ل اأوؤُِمُن بالُعَطِل الأ�سبوعيَّه.. لذلك َبدَّ
املَدينِة الذي ما زاَل  ِمَن  الَبْهِو  ُكلِّ الذي ي�سنعوَن اخلوَف، واأََعْدُت ترتيَب اخُلطى باجتاه ذلَك  اخلوَف من 
يحاِفُظ على �سريرِك واأَْحزاِنِك، والُظلِم الذي ُيحيُق بِك من كلِّ مكاٍن.. وما زال اأي�ساً يحاِفُظ على تّدي 

حريِرِك لفولِذ الزمِن...
َيْح�َسْل.. مواِنئي  ذلَك مل  واحداً يف قوامي�سي ولكنَّ  يوماً  َرَقَدْت  كانِت اخل�سوماُت  لو  اأَْن نتخا�سَم  ِبوّدي 
يٍّ َيْلَفُحُه َوْجُه املدينِة.. وتختبُئ يف خماِزِنه الع�سافرُي بدياًل عن  ا�ْسَتْهلََكْتها الِبحار؛ لذلك اأبحُث عن ميناٍء َبرِّ
ُه لأنَّ ذلَك ُي�سيُئ اإىل َجماِل الأنا�سيِد التي ي�سنعها الإن�ساُن  القنابِل.. ول ت�ستطيُع ال�سواريُخ اأَْن َتْخُم�َس َخدَّ

بَّاً ومنتمياً واإن�ساناً ل مكاَن خلراِئِط ال�سيا�ساِت يف ربوِع ذاِتِه.. اً وُمِ عندما يكوُن ُحرَّ
ماذا نقوُل لهذا ال�ستاِء الذي اأعتقُد اأنَّه ي�ستهي اأن يظلَّ عارياً مثل عناقيِد الكروِم.. ماذا نقوُل ِلَقواِفِل الورِد 
اأن ينَفِجَر يف  ُيريُد  الذي  اأقوُل ل�سْوِتِك  اً.. ماذا  زاَل َغ�سَّ ُتْرِكَز راياِتها على �سدِرِك الذي ما  اأَْن  ُتريُد  التي 
ُنها التثاُقُل، والتجاُهُل الغبيُّ حُل�ْسِنِك البارِع...  ُتها القابعُة بني اأمكنٍة ُيلوِّ وجِه الكوِن ولكنَُّه ما زاَل عاقاًل.. اأيَّ
راِخ ديجوِرِه.. لأنَّني اأحبُّ الأقماَر التي تتلّطى وراَء الُغيوِم الَبي�ساِء..  َيُلفُّ الليُل املدينَة ب�سُ �ساآتيِك عندما 
ول�سُت معنيَّاً يف ذلَك الوقِت اإذا َرَمْيُت ُكلَّ حماماِتِك يف مياِه ال�سباح.. لكّنني اأمتنَّى اأن َتْفَتَح لِك ال�سماُء اأبواباً 

ل�سلواِتِك.. واأَْن َتغيَب الأ�سواُت ُكلُّها يف ده�سِة اللقاء..
متى �سيكوُن وجُهِك منارَة ُكلِّ املدينِة... اأَْعني متى �َسَتْعِقُد املدينتاِن ُعر�َس التوءمِة.. ومتى �َستطرُي الأجنحُة 
العذاِب  م�ساحاُت  اإنَُّه  اليقنِي..  حدائِق  يف  الأراِجيُح  كما  وَيجيُئ  يروُح  اً  �َسكَّ ذلَك  يف  اإنَّ  الأْبهى..  الَف�ساِء  يف 
كُن لل�سيِل اأَْن َيْجُرَف ما ُيريد..  تاُء مُيْ والذبوُل الذي ُيطيُل ُعبوَرُه على ج�سوِر الأحباِب.. حّتى قْبَل اأن َياأتي ال�سِّ

اإّنها بقايا اجَلْمِر يف الَفتيِل.. وبقايا ال�سوِء يف ذلَك الِقنديل..
فاِف... ْد ِجراَح البقايا.. واأَْجِزُم اأنَّ ُكلَّ �ِسراٍع هو رهنُي الأُمِنياِت بالو�سوِل اإىل ال�سِّ مِّ َفَتَعايَلْ ُن�سَ

لوُل كّلما ِغْبَنا عْنها َتزدِحُم ُجغراِفيَُّتها يف ظنوننا... طلوٌل �سامتٌة باهتٌة.. ل تتكيَُّف مع القلوِب  ما َلتلَك الطُّ
والأرواِح التي َتهوى احلياَة ول ُتبُّ تاأويَل الألغاِز...

ًة.. كلَّما التقى نظراَنا اأو �سوَتانا اأراِك اكِت�سافاً جديداً يقوُدين لكت�ساٍف اأْكرَثَ ِجدَّ
اَم يف مدى عينيِك.. ولي�س من حقِّ اأحٍد اأْن َي�ساأَل الأنهاَر عن َتْذكرِة رحيِلها، ول َعْن كثرِي  اأنا راحٌل هذه الأيَّ
ِقها عندما تكوُن هناَك اأر�ٌس ُتنادي اأَِن اْرحموين، فاليبا�ُس ي�سارُع ُترابي.. وعندما يكوُن هناَك �سوٌق َيْرُدُم  تدفُّ

َة بني املعلوِم واملجهوِل.. الُهوَّ
وعندما َتْقلَُق الروُح من كثرِي لهفاِتها.. 

اِئدون عن ِحيا�ِس الأحالِم.. ل ترتكوا الأ�سراَر تذهُب اإىل املجهوِل.. ها الذَّ اأيُّ
ْيِك اأكرَث لأرى �َسَفَر الغواياِت يف �سمري اللوعِة واللهفِة.. ت�ستطيعنَي ال�سمَت اأِو القتاَل اأِو الُهْدنَة  افتحي َكفَّ
ْج بزيَنِتها من جديٍد.. فاأنا را�ٍس بكلِّ خيوِلها وميوِلها وحلوِلها.. فالأمُر  ها؛ دعي املدينَة تتربَّ اأُِحبُّ التي ل 

.. لي�َس �سوى مزيٍد من الهياِم واحلبِّ
لعلَّ الع�سافرَي تعوُد لَتْبني اأع�َسا�َسها من جديٍد يف الأرِوَقِة واخَلْلواِت..

دي اأنَِّك حروُف كِلماتي.. وَخ�َسُب مركبي.. وُقْدرُتُه العجيبُة على النَّجاِة من َعَبِث الأنواِء.. لأنَّني اآخُر  وتاأكَّ
اق... الُع�سَّ


