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المثاقفة والغزو الثقافي
ه��و اأحد اأخطر اأدوات اال�ستعمار لفر�ض ثقافت��ه ولغته وعاداته وتقاليده، وهو حين 
يفع��ل هذا فاإنم��ا يفعله بدافع الفوقي��ة واال�ستعالء، وبهدف الق�ساء عل��ى لغة وثقافة 
وفك��ر الم�سَتْعَم��ر، واإحالل ثقاف��ة وفكر وع��ادات الم�سَتْعِمر مكانها، �سحي��ح اأن م�سطلح 
الغ��زو الثقاف��ي حديث ن�سبيًا، فهو يعود اإلى منت�سف القرن الما�سي، ح�سب راأي البع�ض، 
اإال اأن��ه موجوٌد تاريخيًا، وهو مختلف تم��ام االختالف عن م�سطلح المثاقفة اأو التبادل 
الثقاف��ي، ولع��ل انت�س��ار االإمبراطوري��ة الروماني��ة واحد م��ن اأقدم االأمثل��ة على الغزو 
الثقافي في تاريخ الح�سارة الغربية، علىالرغم من االإيجابيات وال�سلبيات التي رافقت 

التو�سع الروماني.
واإذا كان البع���ض يرب��ط الغ��زو الثقاف��ي بالتدخل الع�س��كري ف��اإن الحقيق��ة تخالف 
ه��ذا ال��راأي، فالغزو الثقاف��ي يمكن اأن يح��دث من خالل االإع��الم واالقت�س��اد والتعليم 
والثقافة والعادات والتقاليد تحت ذريعة تطوير وتحديث ال�س��عوب التي يراد غزوها، 
ويمك��ن للغ��زو الثقاف��ي اأن يوؤدي اإل��ى اإهم��ال اللغة االأ�س��لية واال�س��تخفاف بها بحجة 
ع��دم مواكبته��ا ومجاراتها للواقع وتطوراته، ومن �س��اأنه اأن يوؤثر في التنوع الثقافي في 
المجتم��ع الواح��د من خالل فر�ض ثقافة واحدة ت��وؤدي الحقًا اإلى تخندق وتحزب كل 
جماعة حول ثقافتها، وهو ما �سيوؤدي اإلى اإحداث �سرٍخ في وحدة المجتمع، وهي وحدة 
ال تلغ��ي خ�سو�س��ية ثقاف��ة كل جماعة فيه واإنم��ا تحترمها كما تحترم �س��يادة وثقافة 

المجتمع عمومًا. 
اإن اأخط��ر م��ا يري��د الخ�س��م تحقيق��ه م��ن خ��الل الغ��زو الثقاف��ي ه��و تحوي��ل االأمة 
المخَترق��ة، اأو المغ��زّوة، اإن �س��ح التعبير، اإلى اأّمة تابعة، ومن ثّم ال�س��يطرة عليها دون 

اأي خ�سائر تذكر.
وهو ما يفر�ض على الموؤ�س�س��ات الثقافية اأن تزيد من جهودها في �س��بيل تعزيز ثقافة 
الوع��ي وذلك من خ��الل بناء الثقاف��ة الوطنية واالهتم��ام بالقراءة والت�س��جيع عليها 
وخا�س��ة عن��د االأطف��ال والنا�س��ئة، والعم��ل عل��ى اإقامة الم�س��ابقات في ه��ذا المجال، 

وكذل��ك االهتم��ام باللغ��ة االأ�سا�س��ية له��ذا المجتم��ع اأو تل��ك االأّم��ة من خ��الل االإعالم 
والتربية والتعليم، الأنه من خالل هذا يمكننا الت�س��دي لخطر الغزو الثقافي، ومنعه من 
التغلغل داخل مجتمعاتنا، فالغزو الثقافي يهدف اأ�سا�س��ًا  اإلى احتالل عقول اأبناء االأّمة، 
وهو اأخطر بكثير من احتالل االأرا�سي اأو الحدود الجغرافية الأنه يف�سي في النهاية اإلى 

اإلغاء �سخ�سية هذه االأّمة وتدمير موروثها الثقافي والح�ساري.
اإن االأّم��ة العظيمة ه��ي االأّمة التي تعتز بهويتها واأ�س��التها وترف���ض التقليد والتبعية 
لالآخ��ر، من غي��ر اأن يعني هذا عدم االإفادة من الثقافات والح�س��ارات االأخرى بما يخدم 
م�س��لحتها وم��ن غي��ر اأن يوؤدي اإلى ان�س��الخها ع��ن هويتها واأ�س��التها، وينبغ��ي علينا عدم 
النظر اإلى الثقافات االأخرى على اأنها خطاأ يجب عدم التعامل معه، بل اإن الواجب علينا 
احترامه��ا بما ال يتناق�ض مع ثقافتنا وهويتن��ا الوطنية ويذهب بنا اإلى طم�ض هويتنا، 
وال �سّيما اأن المثاقفة هي من اأهم االأ�س�ض التي ينبغي اال�ستغال عليها ثقافيًا بين االأمم.

االفتتاحية 
 كتبها: د. محمد الحوراني
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احلدي���ث يف »اإ�شرائي���ل« وعنه���ا اأمر يختلف م���ن �شخ�ص لآخر، و�شعب لآخ���ر، ودولة لأخرى، ولكن يبقى هنالك ذل���ك ال�شعور املتنامي 
�ش���واء ب���ني املعجب���ني باإ�شرائيل اأم الكارهني لها، باأن نفوذ ذلك الكيان وقوته يف ازدياد ب�شكل يف���وق اإمكانات »اإ�شرائيل« وقدراتها الذاتية 
واحتياجاته���ا املنطقي���ة حت���ى الأمني���ة منها كما يدعون، مما يبعث عل���ى ال�شك والتخوف معاً، ولكن اإ�شرار الع���رب يف املقابل على ح�شر 
مفهومه���م ل���دور »اإ�شرائي���ل« وخطورته���ا باحت���ال اأر����ص فل�شط���ني التاريخي���ة وتهجري اأهاليه���ا وا�شتعم���ار اأرا�شيها، ه���و تقزمي جاهل 
للمخط���ط املر�ش���وم ل���دور »اإ�شرائيل« الإقليم���ي �شواء املعلن اأم املخفي كونه امت���داداً ع�شوياً للنفوذ الأمريكي الغرب���ي وجت�شيداً لروؤيته 

ال�شتعمارية والكولونيالية لاإقليم العربي وال�شرق اأو�شطي.
ق���وة »اإ�شرائي���ل« الع�شكري���ة مرتبط���ة ارتباطاً وثيق���اً بدورها الإقليم���ي املنتظر ولي�ص باحتاله���ا لأر�ص فل�شط���ني وعدائها التقليدي 
م���ع الع���رب ح�ش���راً كما يحل���و للبع�ص اأن يعتق���د، اإذ اإن ذلك الحتال كان يف واقع���ه نقطة البداية ولي�ص حمطة النهاي���ة، اإ�شرائيل هي 
الكي���ان اللغ���ز يف نهايات���ه واأهدافه اخلفية كونه كياناً قاب���ًا للتحور والتمدد والت�شكيل ح�شب ما متليه علي���ه م�شاحله ويتطلبه الواقع 
املتغ���ري والأه���داف اخلفي���ة املر�شوم���ة لذلك الكيان واملتحكمة يف وجوده، ففي الوقت الذي َوَقَع في���ه العرب اأ�شرى ملفهوم جامد �شيق يف 
عدائهم لهذا الكيان اخلطر، ا�شتطاع ذلك الكيان اأن يتغري ويتلون ويت�شكل طبقاً ملا متليه عليه م�شاحله واحلاجة والأدوار املر�شومة له 
واملطل���وب من���ه القيام بها التي ت�شاهم بالنتيجة يف خدمة املخططات الإ�شرتاتيجية متو�شطة وبعيدة املدى لأمريكا والغرب يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط.
بَغت الع���داء العربي »لإ�شرائي���ل« مل ولن ت�شاهم يف و�شع النقاط عل���ى احلروف، اأو يف  التهام���ات وال�شف���ات والنع���وت الت���ي غلَّفت َو�شَ
الرتقاء بحالة العداء تلك اإىل م�شتوى خطورة الواقع، اأو اإىل و�شع »اإ�شرائيل« وخطورتها يف املكان الذي ت�شتحق يف العقل العربي ويف 
روا مبكراً خطورة الحت���ال الإ�شرائيلي والوجود  عملي���ة اتخ���اذ الق���رار ال�شيا�ش���ي والأمني العربي، الفل�شطيني���ون وحدهم هم من َق���دَّ
الإ�شرائيل���ي عل���ى اأر����ص وطنهم فل�شطني، ولكن ذل���ك التقدير كان حمكوماً لواقع الحتال وال�شت���ات الفل�شطيني ح�شراً، وهكذا ف�شل 
الفل�شطيني���ون يف الرتق���اء اإىل م�شت���وى ذل���ك التح���دي ونتائج���ه الإقليمية اخلط���رة بعيدة امل���دى، واكتفوا مبمار�شة اَلَع���داء من خال 
احل�شن العربي، اإىل اأن جاءت حركة فتح واتهمت احل�شن العربي باأنه وراء كل امل�شائب التي اأملَّت بالفل�شطينيني وطالبوا با�شتقالية 
القرار الفل�شطيني ليتم ا�شتعمال تلك ال�شتقالية لحقاً للتنازل عن احلقوق الوطنية للفل�شطينيني والإرادة ال�شيا�شية الفل�شطينية 

وت�شليمها لاإ�شرائيليني يف اأو�شلو مقابل �شلطة فل�شطينية بائ�شة.
»اإ�شرائي���ل« ق���د ابتلع���ت بالنتيج���ة، واإن تدريجي���اً، جريانها العرب ع�شكري���اً ثم �شيا�شياً، وه�شم���ت حالة العداء بينه���ا وبينهم ان�شجاماً 
م���ع ال���دور الإقليم���ي اجلديد لإ�شرائيل الذي يتجاوز الفل�شطينيني والع���رب على الرغم من عداء بع�ص العرب لها، ويهدف اإىل حتويل 

»اإ�شرائيل« من دولة غا�شبة اإىل دولة قائدة لاإقليم.
���ة وال�شت�ش���ام العرب���ي يف حماولة التعامل ال�شاذج مع تنامي القوة الع�شكرية الإ�شرائيلية القادرة واملتفوقة على جممل القوة  اَلَقدريَّ
العربية، ومن ثم تنامي النفوذ ال�شيا�شي الإ�شرائيلي يف الإقليم، يعك�ص متادياً يف اخل�شوع العربي لإرادة اأمريكا، وقبوًل غري م�شروط 
بكاف���ة املق���ولت والدع���اءات ال�شهيونية الإ�شرائيلي���ة، وي�شمل ذلك فر�ص مفهوم اأم���ريكا واإ�شرائيل لطبيعة ال�ش���ام مع الفل�شطينيني 
وامل�شتن���د اإىل تنازله���م الكام���ل ع���ن احلق���وق التاريخي���ة والوطني���ة الفل�شطيني���ة كاف���ة، وكذلك فر�ص ال�ش���ام على الع���رب حتت مظلة 
»الإبراهيمي���ة«، وه���ي بدع���ة �شهيوني���ة اإ�شرائيلية اأمريكي���ة تهدف اإىل اإ�شفاء �شرعي���ة وهمية تاريخية ودينية عل���ى الوجود اليهودي يف 
املنطقة كونه �شابقاً للم�شيحية والإ�شام و�شقيقاً اأكرب لهما جتمعه بهما مظلة م�شرتكة من خال الأ�شول الدينية والرتاثية ل�شعوب 

عون! املنطقة واملرتبطة باإبراهيم )اأبو الأنبياء(، اأو هكذا َيدَّ
ال مع الق�شية الفل�شطينية يتطلب البتعاد عن الفر�شية القائلة اإن الق�شية الفل�شطينية تتعلق بالفل�شطينيني  اإن التعامل الذكي الفعَّ
فق���ط، واإن احلل���ول املن�ش���ودة له���ا يج���ب اأن تقف على اأعت���اب ما يري���ده الفل�شطينيون فقط، الق�شي���ة الفل�شطينية لها ذي���ول، ولعل اأهم 
ذيولها هي »امل�شكلة الإ�شرائيلية«، وذلك يعني م�شكلة الوجود الب�شري الإ�شرائيلي على اأر�ص فل�شطني، والذي يعتقد البع�ص باإمكانية 
���ل اإىل حل للق�شي���ة الفل�شطينية، علم���اً اأن التو�شل اإىل اأي ح���ل يتطلب توفر روؤي���ا وا�شحة لكيفية  تاآكل���ه ب�ش���كل ملح���وظ ل���و مت التو�شّ
التعامل مع »امل�شكلة الإ�شرائيلية« وبخاف ذلك فاإن التفكري باإمكانية التو�شل اإىل حل ما قد يكون �شرباً من اخليال، فكما اأن العامل 
الدميوغ���رايف الفل�شطين���ي ه���و م�شكلة لإ�شرائيل، كذل���ك يجب النظر اإىل العامل الدميوغرايف الإ�شرائيل���ي والتعامل معه كونه م�شكلة 
للفل�شطينيني، ويجب المتناع عن جتاهل هذه امل�شكلة احلقيقية وعدم النظر اإىل من يتعامل معها ب�شك وريبة،  فالبحث عن احلقيقة 
�شع���ب، وخ�شو�ش���اً يف َع���امَلِ مظل���م ي�شع���ى اإىل الإنكار وحماولة جتن���ب احلقائق اأو جتاهله���ا وخ�شو�شاً اإذا كانت تل���ك احلقائق موؤملة اأو 

�شادمة.
الوق���ت ل اأح���د ي�شتطي���ع تف�شري كيف يقع �شعب ذكي ومتعلم ومنا�شل مثل ال�شع���ب الفل�شطيني يف فخ جمموعة من العماء اأو�شلته 

اإىل اأو�شلو وكارثة ال�شلطة الفل�شطينية والتن�شيق الأمني؟
ما نراه ونعي�شه الآن ي�شري بو�شوح اإىل تقل�ص متزايد يف الدور الفل�شطيني وقدرته على الإجناز، و�شمور عربي وا�شح داخل كل دولة 
عربي���ة وكذل���ك يف دور الع���رب الإقليمي والدويل، ويف الوق���ت نف�شه منو مت�شارع يف قوة »اإ�شرائيل« الع�شكري���ة ويف اإنفاقها على التطوير 
والأبح���اث والتعلي���م ويف تنام���ي دوره���ا ال�شيا�ش���ي الإقليمي بع���د اأن َو�َشَعت الع���داء العربي لها يف مزبل���ة التاريخ مغلفاً باأوه���ام واأكاذيب 

»الإبراهيمية«.
اإن حماول���ة فه���م التط���ورات ال�شلبية التي اأ�شاب���ت الق�شية الفل�شطينية والو�شع العربي ب�شكل ع���ام والعمل على ا�شتدراكها ومعاجلة 
نتائجه���ا ت�شتدع���ي األ يح���اول البع����ص فر����ص روؤيتهم عل���ى الآخري���ن وت�شنيفها باعتباره���ا هي الروؤي���ا ال�شحيحة فقط، كم���ا ل يجوز 
يف الوق���ت نف�ش���ه القب���ول مب���ا ه���و قائم قبوًل ت�شليمي���اً ل يحتمل اجل���دل اأو النقا�ص اأو اأي �شيء اآخ���ر با�شتثناء املوافق���ة والقبول، وتبقى 
ة اأنه يف هذا الع�شر املتغري، ل �شبيل اأمام الأمم اجلامدة مثل العرب اإل ال�شمحال واملوت البطيء، اأو العمل اجلاد على  احلقيقية املرَّ

التحول احلقيقي اإىل اأمة ناب�شة ت�شعى اإىل تبواأ مكان مرموق بني �شعوب الأر�ص احلية واملنتجة.

داأب���ت و�شائ���ل اإعام الع���دو ال�شرائيلي بعيد عدوان اخلام�ص م���ن حزيران 1967 على 
تروي���ج عب���ارة ه�شب���ة اجل���ولن كم�شطل���ح بديل م���ن الأرا�ش���ي العربية ال�شوري���ة التي مت 
احتاله���ا يف ذل���ك الع���دوان اخلاط���ف وال�شريع، بحيث ي���رتاءى للراأي الع���ام يف الغرب اأن 

ال�شراع اإن هو اإل على ه�شبة، اأي منطقة اأو موقع خال من ال�شكان.
ذلك يعني فيما يعنيه اأن هذه اله�شبة لي�شت حمافظة �شورية مبركزها الرئي�ص مدينة 
القنيط���رة وم���ا يتبعها من مناط���ق ونواح وقرى وم���زارع قام العدو بهدمه���ا وم�شحها من 
الوجود لكيا تظل يف ذاكرة اأ�شحابها الذين بنوها بعرق جبينهم و�شدة �شواعدهم، ون�شي 

اأننا عرب اأقحاح وموردنا غ�شان واأننا ل نن�شى ديارنا ول ديار املحبوبة.
 اجل���ولن ه���و القنيط���رة احلبيبة بتله���ا ال�شامخ تل اأب���و الندى واأحيائه���ا و�شاحاتها من 
ح���ي النه�ش���ة اإىل حي العرب ومن حي الداغ�شتان اإىل حي الرتكمان وال�شرك�ص اإىل احلي 

ال�شمايل و�شاحة بانيا�ص.
والقنيط���رة هي اجلامع الكبري وجام���ع الداغ�شتان الذبيح اإىل باقي اجلوامع والكنائ�ص 
الت���ي مل ي�شل���م باطها م���ن النهب وظلت م�شلوبة بحديده���ا واإ�شمنتها لتقول للعامل كله 

ها هم ي�شلبون ال�شيد اأينما ا�شتطاعوا اإىل ذلك �شبيًا.
وهي ثانوية اأحمد مريود التي مل يبقوا حجراً من حجارتها اإل وطحنوه بحقدهم على 

مدار�شنا كلها وعلى البطل اأحمد مريود.
وهي امل�شت�شفى الذي مزقوه وهم دعاة مدنية وحقوق اإن�شان، وهدموا كل بيت من بيوت 
املدين���ة بعدم���ا نهب���وا ما نهبوا م���ن رخام ومنجور وكل م���ا يخطر بالب���ال، وتركوها جداراً 
ه���وى ليخت�ش���ن م���ا يقدر عليه من ذكري���ات من�شية لأ�شحابها الذي���ن توزعوا يف خميمات 

�شميت باأ�شماء مدن اجلولن وقراه.
القنيطرة هي طريق املن�شورة غرباً اأو طريق الع�شاق من ال�شباب وال�شابات الذين تركوا 
امل�شاء هناك عطراً وحكايات واأماين واأحاماً بغٍد يعودون فيه اإىل املدينة الأحب والأطيب 

على قلوب من �شكنها اأو مّر فيها.
ه���ي القط���اع ال�شم���ايل بقراه الت���ي تعاين الحت���ال �شام���دة متحدية الهوي���ة الغريبة، 

بقعاثا، م�شعدة، جمد �شم�ص، بانيا�ص، العبا�شية، الغجر.
وه���ي ع���ني زيوان وب���ري عجم واخل�شني���ة ودير �شرا����ص والعليق���ة وال�شناب���ر والبطيحة، 
َم���ْن ِم���ْن اأه���ل القنيط���رة ل يع���رف ك���م تدف���ق عليها م���ن البطيح���ة ال�شمك وامل���وز وتال 
اخل�ش���راوات الت���ي �شقتها ال�شماء بعذب مائها فكان���ت الأ�شهى والأطيب من ر�شاد وهندباء 

وقرة وحويرة وعكوب...
واجل���ولن هو وادي الرقاد ومناب���ع النهر املقد�ص وطريق الرفيد واجلوخدار وخ�شيفني 
والعال وفيق وكفر حارب والتوافيق ومزرعة عز الدين والكر�شي وباقي القرى التي تطّل 

حانية على بحرية طربيا و�شفافها ال�شمالية وال�شرقية.
ه���ي ذل���ك الطري���ق اإىل احلم���ة، َم���ْن ِم���َن ال�شوري���ني ل يعرف احلم���ة بريحه���ا وبل�شمها 

واملقلى؟ 
واجل���ولن قب���ل ذل���ك هي املحب���ة واللف���ة والعي����ص الرغيد، ه���ي التوا�شل ب���كل منا�شبة 
وال�شل���م الأهل���ي وكرم ال�شيافة وا�شتقبال القا�شدي���ن لإنقاذ موا�شيهم واأبقارهم حني يعز 
ال���كاأ وامل���اء يف ح���وران واجلبل وريف دم�شق واملعروف بالربي���ع حيث تربع هذه البهائم يف 

نفل اجلولن.
ه���ي يف انتف���اء الأمرا����ص الجتماعي���ة من ع�شائري���ة اأو طائفية اأو مذهبي���ة، فالقنيطرة 
لوح���ة �شوري���ة اأخ���اذة يف املحبة واحرتام التن���وع والختاف يف الأ�ش���ول، وتقدير كل تراث 

حمله املكون وحافظ عليه من رق�ص وغناء.
لذل���ك مت احتاله���ا وتدمريه���ا م���ن بع���د كم���ا يري���دون ل�شوري���ة امل�شري نف�ش���ه، وها هو 

املخطط املر�شوم منذ ذلك العدوان الغا�شم.
اجل���ولن الي���وم عرب���ي �ش���وري حت���ت الحتال لك���ن الحت���ال زائل وم���ا اأخ���ذ بال�شيف 

بال�شيف يوؤخذ.

»إسرائيل الكبرى«: النقاط على 
الحروف وبصراحة

الجوالن ليست هضبة...
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من����ذ �شن����وات ن�ش����ر اأح����د الذي����ن ي�شّم����ون اأنف�شه����م )الباحث����ني( درا�ش����ة مهّم����ة يف اإحدى 

ال�شح����ف املحلي����ة عن )الرتبية املجتمعية وعاقتها بالأخ����اق(، وبعد �شهر وردت ر�شالة 

لل�شحيفة من جمهورية م�شر العربية تو�شح اأن هذه الدرا�شة هي ف�شل من كتاب )كذا( 

للدكت����ور )الف����اين( وهو اأ�شتاذ جامع����ي يف اإحدى اجلامعات امل�شري����ة املعروفة، وعندما 

ُووِج����ه »الباح����ث العظي����م« بالأمر والوقائع اأج����اب حرفي����اً: »اأردت اأن اأب����داأ الن�شر بدرا�شة 

مهّم����ة لألف����ت الأنظ����ار اإىل م����ا اأكتب����ه«.. هك����ذا وب����كل ب�شاطة.. اأو ب����كل وقاح����ة.. وا�شطر 

�شاحبن����ا لاإق����اع ع����ن الكتابة بع����د الف�شيحة، وع����اد ي�ش����ّوق نف�شه، بعد موج����ة ما �ُشمي 

»الربيع العربي«، كاتباً وحملًا �شيا�شياً واإ�شرتاتيجياً!

كات����ب اآخ����ر.. )هكذا ي�شمي نف�ش����ه( اأغرق الدوريات العربية، وغالب����اً ل ت�شل منها ن�شٌخ 

كثرية اإىل بلده، بكتابات وحتليات ودرا�شات نقدية ات�شح بعُد اأنها م�شروقة من موؤلفات 

ُكتَّاب اآخرين اأم�شوا الأيام وال�شاعات الطوال يف البحث واملطالعة، و�شرفوا من جهدهم 

واأع�شابهم الكثري حتى كتبوا اأبحاثهم ليفاجوؤوا اأنها ُن�شرت باأ�شماء غريهم وقد تقا�شى 

نا�شره����ا اجلدي����د عنه����ا مبال����غ طائل����ة.. وم����ع ذل����ك ا�شتمر ه����ذا الل�����ص يف الكتاب����ة وغّلف 

�شرقاته بظهور تلفزيوين متكرر �شمن برامج )حّكلي حلكّلك( وما يزال! 

�شاع����ر »فح����ل« من �شعراء الأم�شيات »املتنّقلة« اأ�ش����در ديواناً هجيناً ل ميّت له ب�شلة اإل 

�شل����ة ال�شم و�شورته املتاأملة وملحة عن حيات����ه )الإبداعية العظيمة( يف نهاية الديوان.. 

بعد اأ�شهر ُك�شف اأمره فاعتزل ال�شعر وا�شتغل بال�شم�شرة!

ر�ش����ام »�شلف����ادوري« طل����ب من����ه اأح����د زمائه اإب����داء ال����راأي مبخططات لوح����ات ملعر�شه 

اجلدي����د »فلط�����ص« الأف����كار التي فيه����ا ونّفذه����ا بطريقته واأع����اد »املخطط����ات« اإىل زميله 

م�شكوراً على اأنها اأفكاٌر ل متت للفن ب�شلة ثم باع اللوحات يف عدد من الدول الأوروبية!

م����ا يهّمن����ا م����ن �َش����ْوق هذه الأمثل����ة ما ن�شمعه كل ي����وم ع�شرات امل����ّرات، وما ن����راه بالأدلة 

والرباه����ني ع����ن ال�شرق����ات الأدبّي����ة والإبداعي����ة ون�شرها يف الكت����ب اأو ال�شح����ف اأو و�شائل 

الإع����ام الأخ����رى باأ�شم����اء اأ�شخا�ص ل متت لهم هذه الأعمال ب�شل����ة تذكر �شوى الأ�شماء 

الت����ي ذّيلوه����ا بها، وعندما ُيك�شف اأمرهم، وغالباً ما يك�شف، ل يرّف لهم جفن ول يحرك 

هذا الكت�شاف فيهم �شعرة خجل، بل ُي�شوِّغون ذلك على اأنه من حق الكاتب اأو ال�شحفي 

اأو ال�شاع����ر اأو الفن����ان اأن ينهل من اأعمال الآخرين وي�شتفيد منها.. اأو ي�شّوغون ذلك على 

اأن����ه ت����وارُد خواط����ر لي�ص اإّل، وهل ت����وارد اخلواطر ياأت����ي متطابقاً اإىل ح����ّد الن�شخ احلريف 

بالفوا�شل وحروف اجلر وعامات الرتقيم؟

من����ذ زم����ن ن�شمع ع����ن اأنا�ص ُطحُلبّي����ني... يعي�شون عل����ى ح�شاب غريهم م����ن املخلوقات 

ويقتات����ون من غذاء غريه����م ويلتهمون اإبداعاتهم وياأكلون ثمار جهدهم من دون تكليف 

اأنف�شهم كبري عناء ليكونوا »هم اأنف�شهم« فاعلني يف احلياة.

احل����وادث كث����رية.. وال�شواه����د اأك����ر.. واملتتب����ع لل�شحف واملج����ات والدوري����ات املحلية 

والعربي����ة وو�شائ����ل التوا�ش����ل الجتماع����ي يكت�ش����ف كل يوم �شرق����ة اأدبية اأو �شط����واً فنياً اأو 

»لط�ش����اً« كام����ًا لنتاج����ات الآخري����ن واإبداعاته����م م����ن دون حما�شب����ة.. فه����ل تلق����ى ه����ذه 

الظواهر الطحلبّية مق�شاً حاداً يجتّثها من ِجْذِعها كونها، كاأ�شحابها، عدمية اجلذور؟

نح����ن نوؤم����ن اأن القتبا�ص والتعلم وال�شتف����ادة وتوارد الأفكار والتاأّث����ر.. وحتى التقليد 

اأ�شي����اء م�شروع����ة يف عامل الأدب والفن وجميع �شنوف الإبداع، اأما الذين ل يتعاملون مع 

القلم اإل للتوقيع على فواتري مكافاآتهم، ول يجيدون اإل ا�شتخدام الق�ص والل�شق، فهم 

ف من����ه كل الأماكن وكل مفا�شل الإبداع  حُل����ب احلقيق����ي الذي يجب اأن ُيك�شط وُتنظَّ الطُّ

حت����ى ل ياأت����ي اليوم ال����ذي تطغى فيه الطحالب على النبات احلقيقي، ول نعود منّيز بني 

الأ�شل وال�شورة!

الّطحــــالب!
 كتب: د. بسام الخالد
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»مارك���وزة«:  نظري���ة  تقول���ه  م���ا  �شحي���ح  ه���ل   
عندم���ا تاأت���ي الّثورة �شيك���ون لدينا اأف�ش���ل النا�ص، 
اأم اإّنه���ا مقولة ناق�ش���ة تتطّلب القتران بمعطيات 
اأخ���رى لتكتمْل؟ حي���ث اإّن مجيء الثورة هو مجّرد 
ح���دث مو�شوع���ي، ل يغّير من طبيع���ة الأ�شياء ما 
ل���م يك���ن قد تغّير وع���ي الّنا�ص ذات���ه، وبذلك يكون 
مجيئه���ا تك���راراً بائ�ش���اً لم���ا ح���دث قبله���ا وح�شب، 

فكيف �شي�شنع ثورة من لي�ص لديهم فكرة ل ي�شتطيع ال�شتمرار بنف�ص الآلّيات ال�ّشابقة حيث �شيحدث الّتناق�ص 
الأ�شا�شي بين ما هو موجود وقاّر وما يجب اأن يكون؟ لذلك يحدُث الّتغيير، ولكن الّتركيز على م�شكات المجتمع 
والحي���اة يج���ب اأن يتراف���ق مع اهتمام حقيقي بطبيعة الكائن ومعنى الحي���اة نف�شها والّتو�ّشع في الفهم عن طريق 
الف���ّن وابت���كار الأف���كار الجديدة ونبذ الأوهام، وهن���ا يمكن اأن تكون عب���ارة »مارك�ص التحذيرّية« �شع���اراً مهّماً على 
الم�شت���وى النف�ش���ي، يق���ول: )اإّن المطالبة بالّتخّلي عن الأوهام حول الظ���رف، هي المطالبة بالتخلي عن الظرف 
الذي يحتاج اإلى الأوهام(، هذا يعني اأّننا حين نحاول الّتخّل�ص من الأوهام مع الإبقاء على ظروف اإنتاجها، فاإّننا 
ن�شاه���م بتاأبيده���ا م���ن جديد، فكم هو مه���ّم، معرفة المرء لذاته واإدراكه لا �شع���وره، اإذ ل يكفي رفع �شعار »دلفي« 
فقات الّتجارّية الخ�شي�ش���ة ت�شتخدم هذا ال�ّشعار، بل المه���ّم اأن نرى حقيقة داخلنا  »اع���رف نف�ش���ك« لأّنه حت���ى ال�شّ
ونعرفه واأّل تكتفي بالم�شاهدة العابرة التي ل تترك اأثراً يذكر، ومعرفة المرء نف�شه تت�شّمن معرفته لا �شعوره 
اأّي للبع���د الثال���ث لحيات���ه الّنف�شّي���ة، وما ال���ذي ل نعرفه، والحقيقة ه���ي اأّن معظمنا هو »ن�شف نائ���م« مع اعتقاده 
عك����ص ذل���ك، نح���ن ل�شن���ا يقظين اإل بمق���دار ما تتطّلب���ه م�شاحة ال�ّشع���ي وراء الرزق ال���ذي تجيده اأغل���ب الكائنات 
الحّي���ة الأخ���رى، فلكي نك���ون اأنف�شنا ل مجّرد اآلت اإنج���اب وتغذية فقط، ل بّد لنا م���ن الم�شاهمة بخلق ا�شتب�شار 
اآخ���ر يجعلن���ا ننف���ذ من ال�شطح اإلى ج���ذور وجودنا لن�شبح متيّقظي���ن، األي�َص عجيباً اأّن النا����ص ل يفهمون حياتهم 
اإّل قلي���ًا ج���ّداً؟ وه���م اأ�شقياء في غمرة »الوفرة«؟ واأّنهم حين يملكون كل ما يمنع عنهم الّتخّبط وي�شير بهم نحو 
الأف�شل، نراهم اأ�شقياء ممتع�شين وحزينين وحياتهم خاوية با معنى؟ ذلك يوؤّكد ال�شرورة والأهمّية الق�شوى 
لمعرف���ة الم���رء ذات���ه ومعرفته لج�شم���ه، فكائننا الحدي���ث ل يعرف ول ينتبه لج�ش���ده اإّل في ح���الت »الألم«، واإذا 
اأراد ال�شخ����ص اأن يح���ّرر نف�ش���ه من الداخل فاإّن���ه بحاجة لمعرفة ذلك من و�شعّية ج�شم���ه واإيماءاته، فاأنا اأ�شتطيع 
قيا����ص حالت���ي الذهنية الداخلي���ة بماحظة و�شعّية ج�شمي المتغّي���رة طبقاً لذلك، اأن اأ�شعر اأّنن���ي بخير اأقّل، فاإّن 
و�شعّي���ة ج�شم���ي �شتك���ون ه���ي و�شعّية التعب والته���ّدل في الم�شي اأو القع���ود والعك�ص، ن�شتطي���ع تمييز �شخ�ص من 
طريق���ة �شي���ره اأكث���ر من وجهه لأّن ال�شير هو الحركة الأقل ق�شدّي���ًة، اأو �شعورّية وهي الأ�شدق، وكذلك الإيماءات 
ف���اأّي �شخ����ص لدي���ه بع����ص الفهم ي�شتطي���ع تميي���ز الم�شطنع منها م���ن الحقيق���ي، وكّل تعبير ج�ش���دي، هو تعبير 
مبا�ش���ر ع���ن اأرواحن���ا، لذلك علينا تنمية ال�شت�شعار داخلنا لفهم معنى الإيم���اءة وو�شعية الج�شم وم�شيره وبذلك 
ن�شتطي���ع اأن نم�ش���ي اإل���ى الم�شكلة الأ�شعب وهي معرفة المرء لمعنى الج�ش���د الكّلي ووحدة اإيقاع ال�شخ�ص �شمن 
الن�شي���ج الب�ش���ري الع���ام، وه���ي م�شكلة ل���م ت�شبر بعد كثي���راً رغم اأّنه ف���ي علم الأنم���اط ال�شخ�شية عن���د »كري�شمر، 
لة بين البني���ة الج�شدّية والمام���ح الهو�شّية الكتئابي���ة اأو الف�شامي���ة بو�شوح �شديد،  و�شيل���دون« ت���ّم اإظه���ار ال�شّ
ولك���ي ن�ش���ل اإل���ى معرفة حقيقّية لذواتنا لبّد من الّتدري���ب على منهجي »الّتركيز والّتاأم���ل« الذين يفتقر اإليهما 
كائ���ن الع�ش���ر الحديث يجب اأّل يكون في حياتنا لحظات مّيتة، واأن نحّفز طريقة الإدراك لكّل لحظة من لحظات 
الج�ش���د وو�شعّيات���ه، ولأّي �ش���يء يج���ري فيه، ثم ياأت���ي اكت�شاف الم���رء لنرج�شيته وعيوبها لي�شي���ف درجة جديدة 
ل�شّل���م ارتقائ���ه، فالّنرج�ش���ي �شخ�ص ل وج���ود لواقع عنده اإل الذي يج���ري ذاتياً واأفكاره واأحا�شي�ش���ه وما اإلى ذلك 
هي وحدها الحقيقّية، كائن م�شّطرب للغاية يعي�ص على تغذية نرج�شيته وح�شب، قد يغفر كّل �شيء �شوى »اإيذاء 
نرج�شّيت���ه«، وثّم���ة »نرج�شّي���ة جماعّية« وه���ي نرج�شّية الإن�شان الع���ادي، الفقير التي ل تطول الرج���ل الغني، لأّنه 
ق���ادر عل���ى م���وؤازرة نرج�شيّت���ه بماله وقّوته، اأّم���ا الآخر حين ي�شارك ف���ي نرج�شّية جماعية فاإّن���ه ي�شتطيع اأن ي�شعر 
بذات���ه وانتمائ���ه اإلى »اأّمة« عظيمة رائعة فيتفّوق على الأ�شخا����ص الآخرين وينغم�ص في هذه التجربة النرج�شّية، 
هيونّي���ة«، الم�شّبب الأ�شا�ص لمعظم الح���روب، اإّن فهم  ب القوم���ي »الّنازّية وال�شّ ولع���ّل ذل���ك هو منبُت ج���ذر التع�شّ
النرج�شّي���ة الت���ي ه���ي م�شكلة ع�شبّية من م�ش���كات الّنمو الإن�شاني، يعتبر اأحد مفاتيح فه���م ت�شّرفات النا�ص غير 
العقلية ولفهم الإن�شان لنف�شه، وتحليل المرء لنف�شه كّل يوم هو م�شاألة في غاية الأهمية، حيث اإّن هناك �شرورات 
يج���ب القي���ام به���ا، ل لأّنه���ا مترعة بالمتعة وح�شب بل لأّنه���ا اأ�شا�شّيات لأمور اأخرى اإذا اأردن���ا اأن يكون لحياتنا وزن 
ومعن���ى، وحي���ن يري���د المرء تحليل نف�ش���ه يجب اأن تكون �شوك���ة المقاومات الداخلية قد انك�ش���رت، حيث يجب اأّل 
يرّكز فقط على طفولته بل على اأ�شا�ص وجوده الكّلي واأين موقعه من هذه الحياة واأهدافه وغاياته فيها التي هي 
�ص كّل  ل�شعوري���ة غالب���اً؟ اأو ه���ل يفتقر اإلى هذه الغاي���ات الحقيقّية؟ وقد يكون الّتحليل الّذات���ي ب�شيطاً باأن نخ�شّ
ي���وم ن�ش���ف �شاع���ة لل�ّشي���ر والّتمّعن بالنظر في �شيرنا والتفّكر لم���اذا كّنا متعبين في الأم����ص واإذا كّنا قد نمنا نوماً 
كافي���اً فلم���اذا الّتع���ب اإذاً؟ وق���د نكت�شف اأّننا كّن���ا قلقين، ون�شاأل اأنف�شنا ع���ن �شبب القلق، وهك���ذا.. والّتحليل الّذاتي 
ه���و اأن تاأخ���ذ وقت���ك وتكون م�شترخي���اً وتبداأ ال�شع���ور مختبراً اأحا�شي�شك تج���اه اأ�شخا�ص تظّن اأن���ك تحبهم لوهلة 
ث���م تكت�ش���ف العك����ص، بتلك البداي���ات الب�شيطة التي ل تحتاج اإلى مخّططات كبيرة، كم���ا يقول عالم النف�ص »اإريك 
ف���روم«: �شنتعّل���م به���دوء كيفّية معرفة ذواتنا ب�شكٍل اأو�شع والّتعامل مع الّط���وارئ الع�شابّية والكتئابّية التي يقول 

اأغلب النا�ص اإّنهم يجهلون المقّدمات المنطقّية التي اأّدْت اإليها.

 كتبها: أوس أحمد أسعد

أشقياُء في غمرة 
الوفرة!



شعر

العدد:    »1792« األحد 2022/10/23م - 4

27 ربيع األول1444هـ

قضايا وآراء

اأكي���د اأن الكثري منا يتذكر م�شرحّية )�شطوحي( 
للفن���ان امل�شرح���ّي الكب���ري »حمم���د �شبح���ي«، تلك 
اآن���ذاك  امل�ش���رح  عل���ى  �شخ�ش���ت  الت���ي  امل�شرحّي���ة 
ال�شخ�شّي���ة ال�شاذجة التي تعاين ق�شوراً �شديداً يف 
فه���م الكثري م���ن برتوكول العاق���ات الجتماعّية، 
واأ�شل���وب التعاط���ي معه���ا، واأم���ام ه���ذه ال�شخ�شّية، 
ال�شخ�شي���ات  م���ن  كث���رية  اأمن���اط  براأي���ي  هن���اك 
امل�شطح���ة عقوله���ا اأو ال�شطوحّي���ة يف اإدراكها للفن 
لاأ�ش���ف  ت���زل  ومل  وال�شيا�ش���ة،  والثقاف���ة  والأدب 
�شاحب���ة روؤي���ة يف ه���ذه احلي���اة، ب���ل �شاحب���ة قرار، 
وبخا�ش���ة جت���اه م���ا نعي�ش���ه اليوم م���ن ماآ����ٍص لي�ص 
)ال�شطوحي���ون  هن���ا  راأ�شه���م  وعل���ى  ح���دود،  له���ا 
ال�شيا�شي���ون( اأو ممتهنو اخلط���اب ال�شيا�شّي الذين 
ُينظ���رون علينا يومياً منذ بداي���ة اخلريف العربّي 
باأف���كار وروؤى ل مت���ت اإىل حقيقة ما نعي�شه ب�شلة، 
اإل م���ن كون ه���ذه الأفكار وال���روؤى تزيد يف الطني 
بّل���ة م���ن حيث زي���ادة اأزم���ة الواق���ع واإ�شع���ال نريان 
فتنه���ا طائفّي���اً وعرقّي���اً واأيديولوجّي���اً، اإ�شافة اإىل 
ج���وع املوطن وقه���ره وتغريبه وت�شريده ودفعه اإىل 

املوت البطيء. 
اإن اأي روؤي���ة فكرّي���ة ُتط���رح للح���وار اأو النقا����ص 
ح���ول اأي ظاه���رة ل ترتك���ز يف بنيته���ا واآلي���ة عملها 
املعرفّي���ة عل���ى حتلي���ل الظاه���رة وتركيبه���ا وفق���اً 
ملنه���ج فك���رّي عقايّن نق���دّي، تظل روؤي���ة �شطحّية 
تنطل���ق من عقلّي���ة تام�ص �شط���ح الواقع وق�شوره 
ول تدخ���ل يف اأعماق الظاهرة والنظر يف مكوناتها، 
وم���ن ث���ّم ه���ي هن���ا ل تتع���دى يف معطياته���ا، اأك���ر 
من �ش���ورة فوتوغرافّية ج�ش���دت الظاهرة كما هي 
يف �شكله���ا بعيداً عن عمقها ال���ذي يت�شمن �شروط 
وجودها و�شريورتها و�شريورتها وحتولتها وحتى 

تا�شيها. 
ق���د نختل���ف يف روؤان���ا منهجي���اً جت���اه الظواه���ر 
ال�شيا�شّي���ة التي تفر�ص علينا النظر فيها واجلدال 
حولها، وهذا اأمر طبيعّي – اأي الختاف – تكونه 
درج���ة ثقافتنا وم�شاحلن���ا واهتماماتنا وم�شادرنا 
الثقافّي���ة واملنه���ج الفك���رّي لكل من���ا، ولكن املهم يف 
النتيجة اأننا ندخل اإىل عمق الظاهرة اأثناء تناولها 
يف حواراتنا لن�شل اإىل حالة من املثاقفة اأو التبادل 
املع���ريّف، نتعل���م فيه من بع����ص ون�شتفيد مبا يخدم 
خروجن���ا من هذه الأزمة التي منر بها جميعاً، ويف 
النهاية نكم���ل بع�شنا بع�شاً للو�شول اإىل احلقيقة 
التي ل ميكن اأن ي�شل اإليها اأي منا لوحده وهذا ما 
ي�شاهم يف خلق قوا�شم م�شرتكة بني اجلميع، توؤكد 
عندن���ا اأن ه���ذه الظاه���رة موجودة وله���ا معطياتها 

و�شماتها وخ�شائ�شها وحواملها الجتماعّية.
 اأم���ا ه���وؤلء النم���اذج »ال�شطوحّي���ة« الت���ي اأ�شرن���ا 
اإليه���ا، ويف مقدمته���ا املهتم���ني بال�ش���اأن ال�شيا�ش���ّي 
يعاجل���ون  راح���وا  الذي���ن  خا����ص،  ب�ش���كل  منه���م 
اأزمتن���ا العربّي���ة التي نعي�شها الي���وم بكل حمولتها 
املخزي���ة، فمعظم هوؤلء على ما يبدو من جمريات 
الأح���داث، لي����ص لديه���م بالأ�شا�ص روؤي���ة ول منهج 
فك���ري ول حتى معرفة يف املب���ادئ الأولّية للحوار، 
بق���در م���ا يهمه���م م�شاحله���م اخلا�ش���ة ال�شيق���ة 

اأو  بال�شلط���ة  الت�شب���ث  مقدمته���ا  ويف  الأنانّي���ة، 
الو�ش���ول اإليها. وم���ن ثم ميكن اأن نو�شفهم �شمن 

املعطيات التالية: 
-1 ه���م يفتقدون يف روؤيته���م للظواهر منهجّياً، 
اأي ل ميتلك���ون منهج���اً حم���دداً يتكئ���ون علي���ه يف 
عر����ص ومناق�ش���ة ما منر به اليوم م���ن ماآ�ص واإمنا 
يف اأغلبيته���م يتكئ���ون اإم���ا عل���ى اإيديولوجيا �شماء 
جام���دة مفّوت���ه تاريخّي���اً، يعتق���دون اأنه���ا �شاحل���ة 
ل���كل زم���ان ومكان، وعليه���م يّل عنق التاري���خ دائماً 
اأنه���م يتحرك���ون وفق���اً  ك���ي ين�شج���م معه���ا، واإم���ا 
ل���روؤى ذاتّي���ة حتركه���ا م�شال���ح �شخ�شّي���ة اأو قبلية 
اأو طائفي���ة اأو حزبّي���ة اأنانّية �شيق���ة غالباً ما تكمن 

وراءها �شهوة ال�شلطة. 
ميار�ش���ون فع���ل  رمب���ا  منه���م،  كب���ري  ق�ش���م   2-
الق���راءة، ومتابع���ة الأح���داث، ولكنه���م ل ميتلكون 
الق���درة عل���ى حتليله���ا واإع���ادة تركيبه���ا، وم���ن ث���م 
فهم، من موقفهم املعريّف هذا، لي�شوا اأكر من اآلة 

ت�شوير تلتقط احلدث الذي تراه اأو ت�شاهده. 
اإطاقي���ون يف روؤيته���م للظواه���ر،  اأكره���م   3-
وه���ذا ما يجعله���م ياأخذون الظاه���رة وكاأنها كاملة 
يف مكوناته���ا اأو بنيته���ا ومعزولة ع���ن حميطها، اأي 
لي�ص لها اأي عاقة مع ما يحيط بها من الظواهر 

الأخرى. 
و�شكونيته���م  ومنطيته���م،  ما�شويته���م،  اإن   4-
)جم���ود تفكريهم(، تولد عنده���م كرهاً للمختلف 
معهم فكراً وعقيدة وروؤية للحياة، يف داخل ال�شلطة 
اأو املعار�شة، فهم هنا يتحولون اإىل عنا�شر عدائية 
لاآخ���ر املختل���ف، وغالب���اً م���ا يتعاملون م���ع الآخر 
م���ن مواقعهم الديني���ة الطائفّية واملذهبية، اأو من 
مواقع عرقّية و�شيا�شوّية وانتهازّية رخي�شة، اأو من 
معطيات ع�شائرية وقبلية ميتلكها حب الظهور، اأو 
من مواق���ع �شلطوّية، ويف املح�شلة هم مييلون اإىل 
التط���رف، ولديه���م القابلية ملمار�ش���ة الإرهاب على 
الآخ���ر ب���كل اأنواعه الفك���رّي واجل�ش���دّي، اأي املادّي 
والروح���ّي، رغ���م ادعائه���م احليادّي���ة واملو�شوعّي���ة 

والعلمانية والدميقراطّية.
-5 اأكرهم ا�شت�شاميون، امتثاليون، يفتقدون 
الق���درة عل���ى املحاكمة ومقارب���ة الأ�شي���اء املحيطة 

بهم وا�شتخا�ص النتائج ب�شكل عقاين.
و�شطحي���ون  منمذج���ون  مثقفيه���م  اأك���ر   6-
ثوري���ة  عب���ارة  يلوك���ون   ، ومنافق���ون  وكذاب���ون 
ووطنية م�شتهلكة فك���راً وممار�شة، وغالباً يرددون 
لتاأكي���د  ببغاوّي���ة،  بطريق���ة  قادته���م  يقول���ه  م���ا 
التزامهم باخلط الفك���ري وال�شيا�شي القائم، وهم 
اأك���ر بع���داً يف �شلوكياته���م وتفكريه���م ع���ن اأف���كار 

هوؤلء القادة.
اأخ���رياً اإن ه���وؤلء ال�شطوحي���ني اأ�شبح���وا الي���وم 
كالنبات���ات الفطرّي���ة يتكاث���رون يف عاملن���ا العرب���ي 
م���ع اأّي اأزمة يتعر�ص لها الوطن اأو الأّمة، ومن ثم 
يحملون �شمومهم القاتلة معهم، يبثونها يف عقول 
الكث���ري مم���ن افتق���دوا اأ�ش���ًا م���ن اأجي���ال ال�شباب 
معرفّي���اً  ال�شليم���ني  والتوجي���ه  الرعاي���ة  العرب���ّي 

ومنهجّياً، وهذا ما زاد يف تعميق اأزمتنا وتخلفنا.

الإمكاني���ات  معظ���م 
يف اأي دول���ة يف الع���امل 
ح���رب  م���ن  خارج���ة 
�شن���ني  ا�شتم���رت 
عل���ى  تن�ش���ّب  ط���وال 
القت�ش���ادي  اجلان���ب 
وه���ي حمق���ة يف ذل���ك 
الأويل  اله���دف  لأن 
اإعم���ار  اإع���ادة  يك���ون 
القت�شادي���ة  املن�ش���اآت 
الت���ي  واخلدمي���ة 

ت�شتطي���ع م���ن خال الدول���ة النهو����ص وتاأمني 
معي�ش���ة مواطنيها ولكن تبق���ى الدول اخلارجة 
م���ن احل���رب تعاين اآث���اراً اجتماعية رمب���ا اأعمق 
من ق�شي���ة تاأمني املعي�ش���ة احلياتية العتيادية 
الثقاف���ة  دور  لدين���ا  ي���ربز  وهن���ا  للمواطن���ني، 
مبفهومه���ا الع���ام جله���ة تعزي���ز مفه���وم الهوية 
الوطني���ة والتم�ش���ك بالوط���ن يف �شي���اق الدف���اع 
عن���ه لي�ص بامليدان الع�شكري فقط بل يف ميدان 
مواجه���ة »الأف���كار املتطرف���ة واخلبيث���ة« الت���ي 
ا�شتطاع���ت ال���دول الغربي���ة م���ن خاله���ا غ���زو 

عقول العديد من اأبناء الدول ومنها �شورية.
والي���وم وبع���د حتقي���ق النت�ش���ار الناج���ز على 
نعي����ص  ونح���ن  �شوري���ة  يف  وداعمي���ه  الإره���اب 
يف الرب���ع ال�شاع���ة الأخ���رية م���ن عم���ر احل���رب 
الإرهابي���ة عليها والب���دء بعملية اإع���ادة الإعمار 
ل ب���د للمعنيني بهذا ال�شاأن عدم اإغفال اجلانب 
اإعم���ار  لأن  الإعم���ار  اإع���ادة  م�شاأل���ة  الثق���ايف يف 
العق���ول رمب���ا اأهم من اإعمار احلج���ر لأن اإعمار 
وتعزي���ز مفه���وم  بالثقاف���ة احلقيقي���ة  العق���ول 
باإعم���ار  حكم���اً  �شي�شاه���م  واملواطن���ة  الوطني���ة 
احلج���ر ومن ثّم دوران عجلة القت�شاد واحلياة 
ويف ح���ال اأغفل���ت تلك اجلهات امل�شاأل���ة الثقافية 
ت�ش���م  فيم���ا  ت�ش���م  الت���ي  الوا�ش���ع  مبفهومه���ا 
م�شاأل���ة كيفية مواجهة الغزو الثقايف والتطرف 
والظواه���ر الجتماعية ال�شلبي���ة النا�شئة جراء 
احلرب الإرهابي���ة الطويلة وحيث باتت العديد 
م���ن »الق�شاي���ا الأخاقي���ة« جم���رد وجهة نظر 
اإىل  اإ�شاف���ة  الوط���ن  اأبن���اء  م���ن  العدي���د  عن���د 
انت�ش���ار اجلرمي���ة واملخدرات والط���اق و�شعف 
الأ�ش���رة  داخ���ل  حت���ى  الجتماعي���ة  العاق���ات 
الواح���دة كله���ا ق�شاي���ا ل ب���د م���ن الهتم���ام بها 
واإيج���اد احلل���ول ال�شريعة لها م���ن خال تعزيز 
قي���م الثقاف���ة داخ���ل املجتم���ع واإحي���اء ال���رتاث 
وتعزي���ز الع���ادات الجتماعي���ة الأ�شيل���ة قبل اأن 
يتمك���ن الغ���زو الفك���ري الغرب���ي م���ن تقوي����ص 

اأ�ش�ص بناء جمتمعنا من الداخل.
الكث���ريون ل يوؤمن���ون بق�شي���ة اإع���ادة اإعم���ار 
الثقاف���ة ورمبا امل�شطل���ح يكون غري دقيق ولكن 
يف و�شعن���ا احلايل كبلد خارج من حرب اإرهابية 
طويلة ل بد فعًا من اإطاق ور�شة عمل وا�شعة 
يف �شبي���ل اإع���ادة اإعم���ار ثقاف���ة متج���ددة ولي�شت 
جديدة لأن ثقافتن���ا ال�شورية اأمدت احل�شارات 
الإن�شاني���ة بغن���ى فري���د واملطل���وب الي���وم اإع���ادة 
اإعم���ار واإحي���اء تل���ك الثقافة وتعزيزه���ا واإظهار 
اأهميته���ا للمعني���ني اأوًل ولل���راأي الع���ام املحل���ي 

ثانياً والعاملي ثالثاً.
اأغلبن���ا تابع جن���اح �شورية يف معر����ص »اك�شبو 
وكي���ف  موؤخ���راً  اختت���م  ال���ذي   »2020 دب���ي 
جذب���ت احلال���ة الثقافية التي غلف���ت به اجلناح 
ال�شوري ع�شرات اآلف الزوار العرب والأجانب؟ 
وكان���ت تل���ك احلال���ة مهيمن���ة عل���ى غريها من 
معرو�ش���ات اجلن���اح وه���ذا يوؤكد اأهمي���ة الثقافة 
يف اإع���ادة احلي���اة اإىل الع���روق الجتماعية ومن 

ث���ّم اإىل العروق القت�شادي���ة واخلدمية للحياة، 
ب���كل تاأكيد ل ميكنن���ا اإل اأن نوؤكد اأهمية احلالة 
القت�شادي���ة و�شرورة اإعادة دوران عجلة الإنتاج 
مل���ا لها من اأهمية للحي���اة ب�شكل عام ولكن تبقى 
احلال���ة الثقافي���ة حاج���ة علي���ا للمجتم���ع ميكن 
الرك���ون اإليه���ا يف �شي���اق عملية البن���اء املجتمعي 
ال���دول اخلارج���ة م���ن احل���روب  وخ�شو�ش���اً يف 

والأزمات.
هن���اك اإ�شكالي���ة متاأجج���ة دوم���اً ح���ول اأهمي���ة 
اإع���ادة اإحي���اء ال���رتاث الثق���ايف يف مرحل���ة اإع���ادة 
الإعم���ار، نظراً ل�شعوبة قيا�ص الأثر الناجم عن 
ه���ذه العملية كمياً ويف ظل ارتفاع تكاليف اإعادة 
اإحي���اء ال���رتاث ون���درة اخل���ربات العاملة يف هذا 
املج���ال، كل ذل���ك اأدى اإىل ن�شوء مي���ٍل ن�شبٍي اإىل 
تلبية الحتياج���ات الإن�شانية الأ�شا�شية لل�شكان 
اأ�شا�شي���ة  كاأولوي���ة  احل���روب  م���ن  املت�شرري���ن 
وتاأجي���ل اإعادة اإحياء الرتاث اإىل مراحل لحقة 
احل���رب  بع���د  حتقيق���ه  ميك���ن  ل  ترف���اً  كونه���ا 
مبا�شرة اإل اأنه يف املقابل تتنامى النزعة نحو عّد 
اإحي���اء الرتاث الثقايف �شرورة ل ينبغي تاأجيلها 
نظ���راً للدور املهّم الذي يلعبه العامل الثقايف يف 
اإع���ادة البناء الجتماعي واإعادة ال�شعور بالهوية 
وحتقي���ق امل�شاحل���ة يف املجتمع���ات دون امل�شا����ص 
الإن�شاني���ة  الحتياج���ات  تلبي���ة  باأولوي���ة  طبع���اً 

الأ�شا�شية.
ول ب���د لن���ا يف ه���ذا ال�شي���اق م���ن التاأكي���د اأن 
امل�شت���وى  عل���ى  كارثي���ة  اآث���اراً  ت���رتك  احل���روب 
الثق���ايف لل�شعوب حيث يتعر����ص الرتاث الثقايف 
للتدم���ري اجلزئ���ي اأو الكل���ي اإ�شاف���ة اإىل نه���ب 
القط���ع الأثري���ة، وغريه���ا ومن هنا ف���اإن اأهمية 
اإع���ادة  اأن م�شاهمت���ه يف  تاأت���ي  الثق���ايف  ال���رتاث 
العمراني���ة  املب���اين  ترمي���م  تتخط���ى  الإعم���ار 
املت�ش���ررة باحل���رب وا�شتع���ادة ال���رتاث امل�ش���روق 
حي���ث ت�شاه���م يف اإعادة اإحياء ال���رتاث الثقايف يف 
اإع���ادة البناء الجتماع���ي يف املجتمعات اخلارجة 
للت���و من احلرب فهو ي�شاعد على تاأكيد ال�شعور 
بالهوي���ة وي�شاه���م يف حتقي���ق مفاهي���م الت�شامح 
وامل�شاحل���ة وبن���اء الثق���ة يف املجتم���ع م���ا ي�ش���رع 
يف ع���ودة الاجئ���ني والنازح���ني اإىل مناطقه���م 
الت���ي تركوه���ا اأثن���اء احل���رب وي�شاه���م يف ع���ودة 

ال�شتقرار الجتماعي.
وُيجِم���ع العدي���د م���ن اخل���رباء عل���ى اأن اإحياء 
ال���رتاث الثقايف �شرورة ت�شتوج���ب العمل عليها 
يف املراح���ل املبكرة لإعادة الإعمار بعد احلرب ملا 
ل���ه من اأهمية ك���ربى يف حياة ال�شعوب وثقافتها 
اإىل  احلي���اة  اإع���ادة  يف  ي�شاه���م  م���ا  وحت�شره���ا 
طبيعتها ما قبل احلرب ومن ثّم الثقافة لي�شت 
ترف���اً ل بد م���ن تاأجيله يف مراحل اإعادة الإعمار 
ب���ل �شي���اق اأ�شا�شي يج���ب اأن ي�شري بالت���وازي مع 
ال�شياق���ات القت�شادي���ة واخلدمي���ة والرتبوي���ة 

وغريها.
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يب���دو الق���رتاب من عامل الطفولة يحت���اج اإىل ا�شتغال 
كب���ري عل���ى التفا�شيل واملو�شوعات ذل���ك اأن اأدب الأطفال 
اأدب وا�ش���ع املجال متع���دد اجلوانب ومتغ���ري الأبعاد وهذا 
يعن���ي اأن ل���اأدب اأهمي���ة كب���رية يف حي���اة الأطف���ال، لأن���ه 

بالن�شبة لهم متعة وت�شلية ومعرفة وثقافة وتخيل.
واأدب الأطف���ال ل يعن���ي جم���رد ق�ش���ة اأو حكاي���ة نرية 
اأو ق�شي���دة �شعري���ة، اإن���ه كل ما يكتب لاأطف���ال �شواء كان 
ق�ش�شاً اأم مادة علمية اأم متثيليات اأم اأ�شئلة اأم ا�شتف�شارات 
اأم برام���ج اإذاعي���ة اأو تلفزيونية فهذه جميعه���ا ت�شكل اأدب 

الطفل..
وال�ش���وؤال ال���ذي يط���رح نف�ش���ه الي���وم: ه���ل ا�شتطعنا اأن 
نخ�ش���ع اأدب الطفل ل�شرتاط���ات النقد الذي هو مقيا�ص 

اجلودة يف الن�ص؟
وكي���ف لنا اأن نح���لَّ اإ�شكالية التجني�ص ونع���ّده اأدباً عاماً 
يخ�ش���ع ملقايي����ص التجني�ص العام���ة يف الأدب؟ واإذا �شلمنا 
بذل���ك فلم���اذا اأطلقنا علي���ه »اأدب الأطف���ال«؟ اأ�شئلة ل بّد 
م���ن الإجاب���ة عنه���ا ك���ي ن�ش���ل اإىل نتائ���ج مرج���وة يف اأدب 

الأطفال.
واحلقيقة اأننا باأم�ّص احلاجة اإىل النقد لأدب الأطفال، 
فاحلدي���ث ع���ن النقد لأدب الأطف���ال، لي�ص جمرد حديث 
ع���ن عام���ل ح�ش���اري مه���م، واإمن���ا ه���و حديث ع���ن عامل 
العوام���ل ومفج���ر الإمكان���ات.. فالتعلي���م مث���ًا م���ن دون 
النق���د ل يك���ون جمدي���اً بامل�شت���وى املتوق���ع ب���ل �ش���رورة 
بك���ون اأكر لأنه بو�ش���ع دائرة امل�شلمات، ويزك���ي الأو�شاع، 
وير�ش���خ ال�شائ���د، ويوه���م الدار�شني بامت���اك احلقيقة.. 
اإن���ه يقوده���م اإىل التلق���ي والقبول دون م�شاءل���ة، فيبقون 
تابع���ني وغري قادري���ن على التفكري امل�شتق���ل، ذلك لأنهم 
حتلي���ل  عل���ى  يتدرب���وا  ومل  الت�ش���اوؤل،  عل���ى  يعت���ادوا  مل 
الآراء واملواق���ف والأح���كام وحماكمته���ا، اإن غي���اب الفك���ر 
النق���دي عن اأدب الأطفال يعني ا�شتمرار الوثوق الأعمى، 
وهيمنة امل�شلمات، وجمود الأفكار، ومن ثّم غياب التطور 
احل�ش���اري.. فالأ�ش���ل يف الثقافات اأنه���ا حمكومة بقانون 
الق�ش���ور الذات���ي، ول يحرره���ا م���ن هذا ال���دوران العقيم 
�ش���وى الفك���ر النقدي باأبع���اده اإذ اإن الفك���ر النقدي �شرط 
مبدئ���ي لزده���ار اأدب الأطف���ال وتط���وره، ف���كل حماولت 
التعلي���م  ن�ش���اط  وكل  التنمي���ة،  جه���ود  وكل  التحدي���ث 
والإع���ام والتثقي���ف تبق���ى كليل���ة وعاج���زة م���ا مل تك���ن 
م�شحوب���ة بالنق���د، واأعتقد اأن هناك تق�ش���رياً وا�شحاً يف 

املواكبة النقدية لأدب الطفل..
اإن تاأ�شي����ص الفك���ر النق���دي كان �شبق���اً عظيم���اً مده�ش���اً 
للثقاف���ة اليوناني���ة يف القرن ال�شاد�ص قب���ل املياد حققوا 
وه���ذا  الب�ش���ري،  الفك���ر  يف  نوعي���اً  تغي���رياً  خال���ه  م���ن 

ال���ذي  ه���و  العجي���ب  ال�شب���ق 
اأن  م���ن  الأوربي���ون  مّك���ن 
يفلت���وا م���ن اأ�ش���ر امل�شلمات يف 
الع�ش���ر احلديث، وه���و الذي 
املراجع���ة،  مداوم���ة  علمه���م 
وا�شت�شح���اب ال�شك وا�شتبعاد 
الوث���وق، وه���و ال���ذي اأ�شبعهم 
واقتح���ام  املغام���رة  ب���روح 

املجهول.
وم���ن  املنطل���ق  ه���ذا  م���ن 
�شمي���م معرك���ة املعرف���ة التي 
م���ن  ب���د  ل  ف���كان  جتتاحن���ا 
ا�شت�شعار اأهمية النقد يف اأدب 
الأطف���ال، ويف حياتنا الأدبية 

ب�شكل عام.
اأدب  يف  الثاني���ة  امل�شاأل���ة 
الأطف���ال التي ما تزال عائمة 
واإىل يومن���ا هذا ه���ي اإ�شكالية 

التجني����ص الت���ي مل ن�شتطع اأن نح�شمه���ا اأو اأن نقول فيها 
راأياً..

اأ�ش�ش���ه  اأدب الأطف���ال ه���و جن����ص خا����ص ب���ه ل���ه  فه���ل 
اأدب  جنن����ص  مل  مل���اذا  كذل���ك  كان  م���ا  واإذا  ومقومات���ه 

الأطفال؟
ذل���ك اأن التجني�ص تتم من خاله عملية تقييد قوالب 
الكتاب���ة الأدبية وتقرتح اأ�شا�ش���ات الإن�شاء والبناء، را�شمة 
ومقبولي���ات  الكتاب���ي  التنوي���ع  لكيفي���ة  معرفي���ة  اآفاق���اً 
اأمناطه، فالتجني�ص عمل ت�شنيفي و�شفي به يو�شم عمل 
اإبداع���ي م���ا بو�شم مع���ني، لين���درج بعدها يف فئ���ة ت�شاكله 
كتابي���اَ وتتواف���ق مع���ه قرائي���اً، ل جتني����ص م���ن دون وفرة 
يف الكتاب���ة، ول ن���وع واف���راً م���ن دون جتني����ص، واأعتقد اأن 
اأدب الأطف���ال ق���د حقق وفرة باإنتاجه ف���ا بد من قواعد 

التجني�ص اإذاً.
وجم���اع القول اإن اأدب الأطفال يحت���اج اإىل روؤية نقدية 
جدي���دة يف �ش���وء النظريات احلديثة وبنظ���رة م�شتقبلية 
ت�شاهم يف بلورة الوعي الفكري الإبداعي لدى الطفل يف 
ظ���ل التح���ولت التي ي�شهده���ا العامل الي���وم، واأن ميتلك 
الطف���ل الق���درة عل���ى اإث���ارة الأ�شئل���ة املغاي���رة واملنفتح���ة 
ع���ن كل م���ا هو جم���ايل واإن�شاين، وعلين���ا اأن نتخل�ص من 
احتكارية اأدب الأطفال من اأجل اأن ن�شمع اأ�شواتاً جديدة 
يف اأدب الأطف���ال، اإ�شاف���ة اإىل �ش���رورة فت���ح جمال خا�ص 
باأ�شوات الأطفال اأنف�شهم، وت�شجيع املبدعني احلقيقيني 

الذين يكتبون باحرتافية ولي�ص مبزاجية. 

تفتت���ح الأديب���ة فل���ك ح�شري���ة 
امله���م  الكت���اب  له���ذا  مقدمته���ا 
بكلم���ات  الأطف���ال(  )ثقاف���ة 
اجلب���ل  ب���دوي  الكب���ري  ال�شاع���ر 
ال���ذي ع���رّب ع���ن اأهمي���ة الأطفال 
ومكانتهم املتميزة، بهذه الكلمات 

الّرائعة:
و�ش���ن �شحك���ة الأطف���ال يا ربُّ 

اإّنها 
اإذا غّردت يف موح�ص الرمل   
اأع�شبا
توّد النجوم الّزهُر لو اأّنها دمى
ليختار منها املرتف�ات ويلعبا  

وتوؤك���د الأديب���ة فل���ك ح�شرية 
اأهمي���ة هذا الكت���اب يف مقدمتها، 
الدكت���ور  بكلم���ات  م�شت�شه���دة 
)درا�ش���ة  ي���رى:  ال���ذي  الهيت���ي 
الأطف���ال م���ن الدرا�ش���ات املعق���دة، لأنها تواج���ه م�شكات 
منهجية، واأخرى مو�شوعية، حيث ل تزال اأدوات البحث 
يف ه���ذا املج���ال ل متل���ك الكف���اءة يف القيا����ص الذي ميكن 
اأن ي�شل بالنتائج اإىل الدقة والتعميم واملو�شوعية، نظراً 
ل�شعوب���ة اإخ�ش���اع الأطف���ال ل�ش���روط منه���ج التجري���ب، 
ولع���دم قدرة الأطف���ال على التعبري ع���ن اأنف�شهم، عندما 
نح���اول احل�شول عل���ى اإجابات، اأو ع���دم قدرتنا على فهم 
اإم���كان  وع���دم  املطلوب���ة،  بالدق���ة  تعبرياته���م  م�شم���ون 
ع���زل اأمن���اط الظواهر املراد التق�شي عنه���ا، عن تاأثريات 
خارجية اأخرى، كثرياً ما تلعب دوراً يف ت�شليل امل�شتغلني 
بالعلم اأنف�شهم.. (.. واأرى هذه الكلمات للدكتور الهيتي، 
يج���ب اأن تكون مدخا اأو مفتاحاً لدرا�شات عديدة لعامل 
الطفول���ة، وما يت�ش���ل بها من ثقافة وعلم وحتليل لعامل 
الطفول���ة ال���ذي اأراه ال�شريح���ة الأه���م الت���ي تع���رّب ع���ن 
التط���ور احل�ش���اري لأي جمتمع، ونرى م���ع الأديبة فلك 
ح�شري���ة اأن الدرا�ش���ات اخلا�ش���ة بالطفولة، م���ا زالت مع 
الأ�ش���ف باحلّي���ز وباللغ���ة والأف���ق ال�شّي���ق، ونت�ش���اءل: ما 
الدرا�ش���ات الت���ي ا�شتطاع���ت اأن تعطي جمتمعن���ا العربي، 
حق���ه من التحليل والبحث العميق، حتى يف جمال الأدب 
والثقاف���ة، ويف املجال الواقع الجتماعي الذي يحتاج اإىل 

درا�شات وبحوث مو�شعة وعميقة؟ 
ول نبال���غ اإذا قلن���ا ب���اأن كت���اب ثقافة الأطف���ال للدكتور 
ه���ادي نعم���ان الهيتي، م���ن الكتب املو�شوعي���ة التي حتتاج 
مو�ّشع���ة  تفا�شي���ل  اإىل  العدي���دة  وفقراته���ا  ف�شوله���ا 

اإ�شافي���ة، ت�شل���ط ال�شوء على العديد م���ن الق�شايا املهمة 
وال�شروري���ة يف ع���امل الطفول���ة الوا�شع العمي���ق باأهميته 
الجتماعي���ة واحل�شاري���ة والفكري���ة والروحي���ة.. مبعنى 
اأن ه���ذا الكت���اب يطالبن���ا ب���اأن نعطي للطفول���ة حقها من 
اجل���د والهتمام للتعم���ق باأ�شراره���ا واأهميتها الكربى يف 
كل جمتمع، ي�شري اإىل امل�شتقبل باجتاه �شحيح معافى.. 

 يوؤك���د املوؤلف اأن: )الأدب ه���و ت�شكيل اأو ت�شوير تخيلي 
للحي���اة والفك���ر والوج���دان، وهو ف���رع من ف���روع املعرفة 
الإن�شانية العام���ة(.. ويرى املوؤلف: )وي�شمل هذا املفهوم 
الأدب عموم���اً، مب���ا يف ذل���ك اأدب الأطف���ال( لكن���ه يتمّي���ز 
ع���ن اأدب الرا�شدي���ن يف مراع���اة حاجات الطف���ل وقدراته، 
وخ�شوع���ه لفل�شفة الكبار يف تثقي���ف اأطفالهم، ودور هذه 
الثقاف���ة يف اإك�شاب الأطفال، القي���م والجتاهات الأخرى، 
اإ�شاف���ة اإىل دوره املع���ريف، م���ن خ���ال قدرت���ه عل���ى تنمية 
قدرات الطفل املعرفية.. ويرى املوؤلف اأن اأكر الإنتاجات 
الت���ي ُتعدُّ اليوم من كا�شيكيات اأدب الأطفال، كان كّتابها 
ق���د اأبدعوه���ا كاإنت���اج اأدب���ي للرا�شدي���ن، دون اأن يخط���ر 
الأطف���ال يف اأذهانه���م، ولك���ن الأطف���ال وج���دوا فيه���ا م���ا 
ي�شجع خيالتهم، وما يلبي بع�ص حاجاتهم الت�شالية.. 
وهن���اك العديد من الأعمال ُكتبْت للكبار، متَّ تب�شيطها 
لتك���ون مقبولة من الأطف���ال.. ويف مرحلة الطفولة، كنا 
ن�شتم���ع اإىل حكايات اأمهاتنا وجداتنا، مع الكبار، ول يقل 
اإ�شغاوؤن���ا اإىل حكاي���ات الكبار، عن اإ�شغ���اء الكبار حلكايات 

الكبار.. 
العدي���د  ب���اأن  الدرامي���ة  �شاحتن���ا  فت�شه���د  الآن  اأم���ا 
العدي���د  م�شاه���دة  يف  الكب���ار  ي�شارك���ون  الأطف���ال،  م���ن 
م���ن امل�شل�ش���ات الدرامي���ة الت���ي تعر����ص عل���ى القن���وات 
الف�شائية.. والكثري م���ن الّرا�شدين، يتابعون م�شل�شات 
الر�ش���وم املتحرك���ة، ب�ش���كل دوري.. وعل���ى الرغ���م م���ن اأن 
هناك تداخات، ومتا�شاً بني اأدب وثقافة الكبار وال�شغار، 
ياأخ���ذ موا�شفات���ه  ب���داأ  الأطف���ال وثقافته���م،  اأدب  اأن  اإّل 
الذاتي���ة اخلا�شة، لكن ذل���ك ل يغني ا�شمحال القوا�شم 
امل�شرتكة بني اأدب وثقافة وفن الأطفال والكبار، بل يوؤكد 
تقاطعهم���ا اجلم���ايل واملعن���وي والعتب���اري، يف اأكر من 

جانب.. 
وباخت�ش���ار نق���ول اإن كت���اب اجليب ي�شكل ث���روة ثقافية 
واأدبي���ة مهم���ة ل ُي�شته���ان به���ا للق���ارئ، وبخا�ش���ة يف هذه 
الظ���روف الت���ي ي�شه���د يف الكت���اب غ���اًء يف اأ�شع���ار الكتب 
املهم���ة.. وعندم���ا يتحدثون ع���ن الكتاب ال�شعب���ي، فكتاب 
اجليب ياأخذ الدرجة الأوىل يف امل�شاهمة يف تقدمي الكتب 

املهمة باأي�شر ال�شبل.  

أدب األطفال
بين اشتراطات النقد وإشكالية التجنيس

ثقافة األطفال
جذورها وآفاق تطورها،

 وأهمية كتاب الجيب األدبية والثقافية

�شديقي القارئ، قبَل اأن تقراأ عليَّ اإخباُرَك بحقيقٍة ما:
 بع����صُ ال���كاِم يتحّوُل اإىل اأداٍة ح���اّدة اإن لم�َص حزناً ما يف الّذاكرة فيعيُد 
اجل���راَح مفتوحًة لطامل���ا عانيَت طويًا يف اإغاِقها، ُهن���ا �شتعرتيَك م�شاعُر 
كثرية، ورمّبا ت�شعُر باأّن اخليبَة ترتديَك عنوًة بدًل من اأن ترتديها، �شتجُد 
مراك���َب الأمِل تّتج���ُه نحَو قلِبَك مغاِدرة مر�شى موِته���ا الذي اأوهمَت نف�شك 

بِه منذ زمٍن بعيد.
 ل���ذا قب���َل اأن تق���راأ انتع���ل ق�شوت���َك ك���ي ل ت�ش���رَي حافي���اً يف دروٍب اأ�ش���واُك 
املا�ش���ي متلَوؤه���ا، واإن كنَت ل متتلُك قدرًة عل���ى مواجهِة ذكرياتَك اعذريِن؛ 

اأنَت ل�شَت موؤهًا لأن تخو�َص حرباً عتاُدها كلماٌت وذاكرة.
 يخّي���ُل اإيلَّ اأحيان���اً اأّنن���ي قادرة عل���ى ردِع احلنني لأ�شياَء ق���د م�شت وعنَد 

منت�شِف املواَجهة اأدرُك باأّننا اأ�شعُف من ذلك كثرياً.
�شراع���ي مل يكن م���َع احلننِي وحَده، هذا ما اكت�شفُتُه ح���نَي تاآمر النتباُه 
عليَّ والت�شَق بي يف كلِّ حلظة، ذاك النتباٌه مل يكن عادّياً بل عاث يف روحي 

خراباً مل ولن ينتهي.
ب���اَح �شغفاً وحّباً  جال�ش���ة اأن���ا الآن بالق���رِب من نافذِة الغرف���ة، اأرت�شُف ال�شّ

دوَن القه���وة، هادئ���ة ما من �شيٍء يط���وُل موا�شَع ال�ّش���اِم بداخلي، وبنظرٍة 
عفوّي���ة وّجهت عينَي نحو اأزه���اِر الّليلِك يف ركٍن بالقرِب مّني ليغتاَلني قهٌر 
لي����ص ب�شئي���ل، اإيّن اأراه���ا ذابل���ة ل تنب����صُ باحلياِة اأب���داً، اأ�ش���اَف لقلبي هذا 
امل�شه���د كثرياً م���ن الأ�شى، والوعي بداأَ ينهاُل على روحي َكما مل يحدث من 

َقبل، فاأ�شبحُت اأعي حقيقًة وحيدة ترّددها طيوُر الأمِل يف نف�شي:
)كلُّ �شيٍء اآيٌل للّزوال(؛ فاأ�شياوؤنا غاَدرتنا دون اأن نغاِدرها؛ انظر حلياِتَك 

يا �شديقي وجّرب اأن حت�شي كمَّ الّنهاياِت التي بحوَزِتَك:
َبُه���م موٌت اأو �شف���ر، حمّطاٌت من عم���ِرَك تخّطيتها  اأ�شخا����صٌ ُك���ُر قد غيَّ
وانته���ت، اأكواُب قهوة ت�شاركَته���ا مع اأ�شدقاء اأخذوا من الّرحيل األَف طريٍق 
وطري���ق، دفء عائل���ة طغ���ت علي���ِه ب���رودُة الفق���دان، وطفولت���ك الت���ي تبقى 
معّلق���اً فيه���ا توّد لو يهديَك الّزماُن يوماً واح���داً منها، يا لاأ�شف! اأ�شبحُت 
اأجت���ّرُع م���رارَة الّنهاي���ة من ل���ّذِة البداي���اِت وحاوِته���ا، واأع���ي اأنَّ العمَر واإن 
ط���اَل �شُت�شَدُل عليِه �شتائ���ُر العَدِم كاأّنُه مل يُكن، ل اأظّنه �شهًا هذا ال�ّشعور؛ 
اأن ي�شب���َح للّنهاي���ة اأي���اٍد تلّوُح ل���ك من بعيد وت�شاف���ُح بداي���اٍت تنّف�شت للتّو، 
ل اأعتق���ُد باأّنن���ي ق���ادرة على التخّل�ص م���ن ذلك الوعي ال���ذي اجتاحني حَدّ 

الياأ�ص، ومن �شماِء تلك احلقيقة انهَمَرت الأ�شئلة مطراً:
 مَل نبداأ؟

من اأجِل ماذا نبداأ؟
ملَاذا نعي�ُص طاملا اأّن الّردى �شيطوي اأعماَرنا؟

ملاذا نلتقي ونحن على معرفة تاّمة باأّن الو�شوَل الأخرَي لأقدامنا �شيكون 
يف اأرا�شي الفراق؟

والّذاكرة من اأجِل ماذا ُوِجَدت؟
اأُيعَق���ل اأّنها حتوي هذا الكمَّ الهائ���ل من العذاِب واحلنني دوَن عزاٍء يربُت 

على كتِفها؟
ل اأدري، ومل اأ�شتِط���ع الإجاب���ة ع���ن اأ�شئل���ٍة كهذِه، لكّنن���ي يف احلياِة اأم�شي 
واأحاوُل تنا�شَي احلقائق، ما مِن �شيٍء ثابٍت هنا، عليَك فقط اأن تديَر نف�شك 
ج�شداً وروحاً يتنا�شباِن مع اأّي تغيري، وُتدرك اأّن املُ�شيبَة الأعظَم حنَي تاأتي 
لتت�شال���ح مع الّن�شيان لكن كلَّ ما بداخل���َك يرّدد مهًا... مهًا..... للقلِب 

ذاكرة!

متالزمة الوعي والحقيقة الثّابتة إبداعات شابة
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ل ُيع���دُّ اجن���ذاب املخرجني 
الأعم���ال  نح���و  امل�شرحي���ني 
���ٍة ورواي���ٍة  ال�ّشردّي���ة م���ن ق�شّ
نف���اَد خمزوٍن كتاب���يٍّ دائماً، اإذ 
لطامل���ا �شحرت ده�ش���ُة الأفكار 
���ورة يف  العظيم���ة �شّن���اع ال�شّ
ال�ّشينم���ا والتلفزيون وامل�شرح 
والإع���ان والأغاين امل�شّورة، 
فا�شتوقفتهم الدراما ال�ّشرّية 

و�ش���وُت تنّف����ِص الن����صّ الأدب���ّي، ول �شّيم���ا ح���ني يزخ���ُر 
بالأفعال واحل���وارات وامل�شهديات، ليث���رَي �شهّيتهم دائماً 
يف معاجلت���ه حركّي���اً، وت�شه���ُد الأمثلة املعا�ش���رة الكثريُة 
عل���ى جهوٍد م�شنيٍة لتج���اوز الفروقات ال�شكلية بتحويل 

ن�صٍّ مبنّي �شردّياً اإىل ن�صٍّ مبنّي على الفعل. 
 ون�شتذك���ُر هن���ا ن�ش���اأة امل�شرح العربي يف الق���رن التا�شع 
ع�ش���ر ال���ذي كان متاأّث���راً ومقتب�ش���اً من امل�ش���رح الغربي، 
م���ن  مقتب�ش���ًة  كان���ت  قّدم���ت  عربّي���ٍة  م�شرحّي���ٍة  ف���اأّوُل 
رواي���ة البخي���ل ملوليري قّدمه���ا اللبناين م���ارون النقا�ص 
رفق���ة ع���دد م���ن الأ�شدق���اء، وتختل���ف اأ�ش���كال ال�شتقاء 
م���ن الن����صّ الأدب���ي، وذل���ك م���ع العم���ل حت���ت العن���وان 
ذات���ه اأو حت���ت عن���وان انزياح���ي، فعل���ى حني ق���د ت�شتمل 
م�شطلح���ات مث���ل القتبا����ص والإع���داد والرتجمة على 
ال�شتفادة والّت�شم���ني وال�شتيحاء مع اإمكانية التعديل 
والتحوي���ر ملوان���ع ثقافّي���ة ودينّي���ة واجتماعّي���ة، جن���ُد يف 
مفه���وم امل�شرحة الإ�ش���كايل تعبرياً األ�شق بتكييف العمل 
الأدب���ي بكلّيته، اإذ يق�شد بها حتويل م���اّدة اأدبّية »ق�شة- 
،  فمعجم روبري  رواية- ق�شيدة« اإىل عمل فنّي م�شرحيٍّ
Robert  الفرن�شي يعّرفها باأنها مواءمة عمل درامي 
اأو مو�شيق���ي اأو غ���ريه م���ع املتطلب���ات الأ�شا�شي���ة للبن���اء 
امل�شرح���ي، اأما قامو�ص لرو����ص Larousse  في�شفها 
باأنه���ا: تعزي���ز املقّوم���ات امل�شهدّي���ة مب���ا يف���وق الّطاب���ع 

الأدبي.
وم���ن ناف���ل الق���ول الّتاأكي���د ك���ون »امل�شرح���ة« لي�ش���ت 
ن����صٍّ م�شرح���يٍّ  الإط���اق فا�شتنب���اُت  عل���ى  اآلّي���اً  عم���ًا 
»مكت���وب ليمثَّل« من ن�ّص �شرديٍّ »مكتوب ليقراأ« يف ظّل 
تواف���ر خي���ط حكائ���ي اأ�شبه باحلب���ل ال�شرّي الق���ادر على 
نق���ل احلي���اة م���ن كي���ان اإىل اآخر يعن���ي فيم���ا يعنيه نقل 
طوبوغ���رايف فّني حلدث ي���دور يف ف�شاء املخيال الفردّي 
اإىل خ�شبٍة عمومّيٍة تتك�ّشى فوَقها ال�شخ�شّياُت املحلومُة 
بواقعّي���ة اللّح���م وال���ّدم، ويت�شم���ن ه���ذا الفع���ل تظه���ري 
العم���ل ال�ّش���ردي ال���ذي ي�ش���رتط في���ه حتّق���ق خ�شائ�ص 

فنّية  من قبيل:
  تواف���ر احلبكة الدرامي���ة املعّززة باحلوار، وحمدودية 
الّزمان وامل���كان، وقابلّيته للّتاأثي���ث يف مناظر وموؤّثرات، 
وا�شت�شاغته للّت�شميم فنّياً وحركّياً يف قالٍب م�شرحيٍّ اأو 

ما ُيطلق عليه ا�شطاحاً ب�«ال�شينوغرافيا«. 
ارتبط���ت امل�شرح���ة بالكت���اب ذوي الأ�ش���ول الروائية اأو 
الق�ش�شية كمثل ت�شيخ���وف ومك�شيم غوركي وغابرييل 
اإدري����ص  غار�شي���ا ماركي���ز ونيك���ولي غوغ���ول ويو�ش���ف 
حم���اولت  اأه���م  اإح���دى  ق���دم  ال���ذي  احلكي���م  وتوفي���ق 
التجري���ب يف امل�ش���رح العرب���ي ع���رب املزاوجة ب���ني امل�شرح 
والرواي���ة يف عم���ل« بن���ك القل���ق« واأطلق علي���ه م�شطلح 
»امل�شرواي���ة« وه���ي �ش���كل اأدب���ي تتعاق���ب في���ه ال�شيغت���ان 
غ�ش���ان  ق�ش����ص  ن�شتذك���ر  كم���ا  وال�شردي���ة،  امل�شرحي���ة 
ق�ش���ة  ع���ن  املاأخ���وذة  الفواني����ص  »م�شرحي���ة  كنف���اين 
القندي���ل ال�شغري« وكذل���ك هو احلال مع روايات جنيب 
الزعي���م،  امل���دق، قت���ل  ال�ش���وق، زق���اق  حمف���وظ »ق�ش���ر 
ح���ارة الع�ش���اق« الت���ي حتّول���ت اإىل م�شرحّي���اٍت بعنواناٍت 

خمتلفٍة.    
وعلى �شعيد امل�شرح ال�ّشوري فقد �شّكلت ق�ش�ص زكريا 

تام���ر اإىل ح���ني راف���داً غنّي���اً 
الق���رن  وحي���د  »كم�شرحي���ة 
الت���ي قّدمه���ا زينات���ي قد�شّية 
وم���ن قبله���ا م�شرحيت���ه راأ�ص 
الغ���ول كتوليف���ة م���ن ق�ش�ص 
زكري���ا تامر ومق���الت حممد 

املاغوط«. 
ك���ون  م���ن  الّرغ���م  وعل���ى 
مفه���وم امل�شرح���ة بح���ّد ذات���ه 
م���ن مام���ح احلداث���ة  اإذ يع���دُّ ملمح���اً  العه���د  حدي���ث 
يف الق���رن الع�شري���ن حي���ث �شب���ق للروائ���ّي الربيط���ايّن 
هي���ري جيم����ص »1843 – 1916 » موؤ�ّش����ص املدر�شة 
الواقعّية يف القرن الع�شرين اأن قّدم ن�شائحُه للروائّيني 
يف تع�شي���ق ال�ّش���رد باحلوار متعّدد الأ�ش���وات وبامل�شهدّية 
الّزاخ���رة بالإث���ارة والّت�شويق متهيداً مل�شرح���ِة اأعمالهم، 
اإّل اإّن ج���ذور ا�شتلهام امل�شرح لأعمال روائية اأو لأ�شاطري 
وماح���م موغل���ٌة الق���دم، فالكتاب���ات امل�شرحّي���ة الأوىل 
الت���ي �شّكلت مي���اد امل�شرح العاملي كان لها اأ�شل ق�ش�شي 
ماأخ���وذ ع���ن ملحمت���ّي الإلي���اذة والأودي�ش���ة حي���ث عم���ل 
كّتاب امل�شرح الإغريق���ي على تكييف ماحم هومريو�ص 

اإىل م�شرحياٍت �شعرّيٍة.
ومن العوامل التي حتّدد جناح م�شرحة الن�ّص الأدبي:
قابلي���ة الن����صّ للرتجم���ة الب�شري���ة: وهن���ا ل ب���ّد من 
الأدبّي���ة  الباغ���ة  اأنَّ  ���ًة  وخا�شّ الختي���ار  ذكاء  تواف���ر 
ق���د ل تخ���دم كث���رياً املنّق���ب ع���ن و�ش���وح احل���دث، وم���ن 
اأجم���ل الأمثل���ة الت���ي ق���د ن�شوقه���ا هن���ا عب���ارة م���ن اأربع 
كلم���اٍت ل���� وال���ت ويتم���ان: »كن���ا مع���اً، ن�شي���ُت الباق���ي«، 
فالعب���ارُة قد تنفُع يف ا�شتلهاِم الكث���ري من امل�شاهد لكّنها 
 ع�شّي���ٌة ع���ن الإحاط���ة يف �شي���اق اله���دف الأدب���ي ذات���ه.

املق���درة الإخراجي���ة: ب���دءاً من و�ش���وح ال���روؤى ولي�ص 
انته���اًء بالإج���راءات التنفيذي���ة والفني���ة لتطويع العمل 
الأ�شلي يف �شياغة قابلة للعر�ص “قد ينفي قابلية ق�شة 

للم�شرحة خمرج ما بينما يعلن اآخر عن حما�شته”. 
ق���د يدف���ع تراجع الّن�شو����ص امل�شرحّي���ة اإىل القتبا�ص 
غ���ري املوفق من اأعماٍل ق�ش�شّيٍة اأو روائّيٍة، فا يكفي اأن 
يك���وَن العمل ال�ّش���ردّي اأكر مبيعاً ورواج���اً ليكوَن قابًا  
للم�شرح���ة، له���ذا غالب���اً م���ا تك���ون الختي���ارات املتعّجلة 
الناجمة عن اإفا����ٍص حُمبطًة وم�شّوهًة للعمل الأ�شلّي، 
اأعم���ال جني���ب حمف���وظ  بع����ص  الأمثل���ة  اأ�شه���ر  وم���ن 
الروائّي���ة اجلميل���ة مل حت���ظ بنج���اٍح حينم���ا ُحّولت اإىل 

اأفاٍم �شينمائّيٍة يف ترجمٍة �شورّيٍة ركيكٍة. 
اأخ���رياً الفنُّ عاّمًة ه���و اأمنيُة اخلياِل بالّتحّقق وامل�شرُح 
���ًة اإمّنا هو انعكا�ٌص ظليٌّ حلال املجتمعاِت، و�شّمادٌة  خا�شّ
تتنّق���ُع بنزفه���ا و�شديدها، ق���د ل ت�شفي جراحه���ا لكّنها 

تنبئ بالكثري...  
ويف غا�شي���ِة العتم���ة ه���ذه... كم نحن بحاج���ٍة اإىل دعم 
م�شرح���ّي  ن����صّ  �شناع���ة  واإىل  واحت�شانه���م،  املبدع���ني 
متف���ّرد يحّط���م اأ�شن���ام الّتقلي���د، ويعل���و �شوُت���ُه جهرياً، 
ليقوَدن���ا اإىل فرج���ٍة م�شرحّي���ٍة خّاق���ٍة تب�ّش���ر ب�شياغ���ة 
وع���ٍي متقّدٍم وبولدٍة جديدٍة للم�ش���رح ال�ّشوري... ولدة 

جديدة للثقافة ال�شورية.

امل�صادر:
كتاب »م�ص���رحة الرواية درا�ص���ة يف امل�صرح امل�ص���ري«/ اأ�صماء 

يحيى/ 2010.
كتاب “م�صرحة الرواية يف اإطار التجريب امل�صرحي”/  د.األفت 

عبداحلميد ح�صانني �صافع/ 2021.
م�صرحة الن�صو�ص الأدبية /عواد علي/ جملة الدوحة 2012

تكييف الن�ص ال�ص���ردي للم�ص���رح واإ�ص���كالية امل�ص���طلح /عواد 
علي/ جملة العرب 2020.

 مفهوم امل�صرحة /د.ماري اإليا�ص/ جملة نزوى.

الأن���واع  اأك���ر  م���ن  ال�شع���ر  ظ���ل 
اأم���ام  وحت�شن���اً  متنع���اً  الأدبي���ة 
مب�شاأل���ة  يتعل���ق  فه���و  الرتجم���ة، 
املج���ازي  فيه���ا  يتداخ���ل  لغوي���ة 
والبي���اين والإيقاع���ي اخلا�ص به.. 
وعل���ى الرغ���م من ذل���ك مل تتوقف 
اإىل لغ���ات  حرك���ة ترجمت���ه ونقل���ه 
الع���امل الأخرى منذ عقود قدمية. 
وال�ش���وؤال املط���روح: كي���ف بو�شعن���ا 

ترجمة املتعذر ترجمته؟
يف الوق���ت ال���ذي ُيعت���رب في���ه ترجم���ة ال�شع���ر 
عل���ى نط���اق وا�ش���ع عملي���ة غ���ري جمدي���ة، اإل اأنه 
مل يث���ن املرتجمني عن نق���ل الن�شو�ص ال�شعرية 
اإىل لغ���ات اأخ���رى، وكان لألب���ري كام���و، الكات���ب 
والفيل�شوف الوج���ودي الفرن�شي موقفاً مت�شدداً 
يف ه���ذا اخل�شو����ص: اإذ وانطاقاً م���ن قناعته اأن 
ال�شع���ر غري قابل للرتجمة ب�شكل اأ�شا�شي، رف�ص 
ق���راءة ال�شع���ر الأجنب���ي املرتج���م، ولك���ن اأ�شاب���ه 
الإحب���اط، يف نهاية الأمر، ب�شبب عدم متكنه من 
اكت�ش���اف �شع���راء معينني مل يتق���ن لغتهم، ولكنه 
فع���ل ذل���ك كي ل ي�ش���وه ت�ش���وره للعم���ل الأ�شلي 

احرتاماً ملوؤلفه.
ال�شحفي���ني  اأح���د  اأج���راه  مع���ه  ح���وار  ويف 
ال�شويديني ع���ام 1957، اأي قبيل ح�شوله على 
جائ���زة نوب���ل يف الآداب، ورداً عل���ى �ش���وؤال فيم���ا 
اإن كان لدي���ه �ش���كل م���ن اأ�ش���كال الإعج���اب باأح���د 
املبدع���ني من مواطنيه، اأ�شار الكاتب اإىل ال�شاعر 
الفرن�ش���ي رينيه �ش���ار، وحينه���ا اكت�شف اجلمهور 
ريني���ه، وقال جملته ال�شه���رية: » لاأ�شف، ال�شعر 

ل ُيرتَجم«.
فه���ل ميكنن���ا اأن نق���ول عن ترجم���ة ال�شعر باأنه 
)قافي���ة خرق���اء( ح�ش���ب الو�ش���ف ال���ذي اأطلق���ه 
كتبه���ا  الت���ي  )الغ���راب(  ق�شي���دة  عل���ى  بودل���ري 
ال�شاع���ر الأمريك���ي اآلن ادغ���ار ب���و؟ اأو )م�ش���روع 
ل معن���ى ل���ه( كم���ا ت�شائل اي���ف بونيف���وا ال�شاعر 
والناق���د الفرن�شي يف معر����ص حديثه عن ال�شعر 

خال مقابلة اأجريت معه؟
م���ن اجلدي���ر ذك���ره، اأن معظ���م ال�شع���راء م���ن 
مالرمي���ه اإىل بودل���ري مروراً بدانت���ي قد اأعربوا 
�شراح���ة ع���ن حتفظه���م عل���ى مو�ش���وع ترجم���ة 
ال�شع���ر، واأب���رزوا ب�ش���كل خا����ص ا�شتحال���ة تقدمي 
معن���ى و�ش���كل الق�شي���دة بطريق���ة مماثل���ة ل���دى 
ال�شي���اق،  ه���ذا  و�شم���ن  اأخ���رى،  لغ���ة  اإىل  نقله���ا 
اأ�ش���ر الناق���د الأدب���ي موري�ص بان�ش���و على هذه 
ال�شتحال���ة يف الرتجم���ة ال�شعري���ة لع���دة اأ�شباب 

خل�شها كالآتي:
ل ميك���ن الف�ش���ل ب���ني معن���ى الق�شي���دة وب���ني 
مفرداته���ا مبجملها، حركاتها وكامل اجتاهاتها. 
وجميعه���م موج���ودون ب�ش���كل كلي���اين، ويختف���ي 
ذل���ك كل���ه مبج���رد ال�شع���ي اإىل الف�ش���ل يف ه���ذا 
ال�ش���كل ال���ذي نتلق���اه. اأي اأن ما تعني���ه الق�شيدة 

يتوافق بالتمام والكمال مع ما هي عليه.
وم���ع ذل���ك، وج���د ال�شع���ر مرتجميه، وق���د قام 
بودل���ري ومالرمي���ه برتجمة ق�شائ���د الن ادغار 
اإي���ف بونيف���وا اإىل ترجم���ة ال�شاع���ر  ب���و، وعم���د 
الأمريك���ي وال���ت ويتم���ان وال�شاع���ر الربيط���اين 
بتل���ز ييت����ص وحت���ى ال�شاع���ر الإيطايل ب���رتاركا. 
ج���ان  الفرن�ش���ي  والناق���د  ال�شاع���ر  ق���ام  بينم���ا 
ت���اردو، من جانبه بنق���ل ن�شو�ص ال�شاعر الأملاين 
 ،1967 ع���ام  ويف  الفرن�شي���ة،  اإىل  هولدرل���ني 
و�شم���ن برنام���ج اإذاعي ح���ول �شعوبات الرتجمة 
اأ�شار تاردو اإىل ال�شعوبات التي واجهها يف عملية 

الرتجمة. 
م���ا ي�ش���ري املرتجم���ون يف مقدماته���م  وغالب���اً 
لاأعم���ال ال�شعري���ة اإىل ال�شعوب���ات اجلم���ة التي 
يواجهونه���ا خال عملي���ة ترجمته���م للن�شو�ص 

اإىل  ي�ش���ريون  وحت���ى  ال�شعري���ة، 
ع���ن  الناج���م  الياأ����ص  اأو  الإحب���اط 
ع���دم قدرته���م عل���ى اإعط���اء الن�ص 
ال�شع���ري الأ�شلي قيمت���ه الفعلية. 
وغالب���اً م���ا ي�شبح املرتج���م، ب�شبب 
واملاحظ���ات  ال�شفلي���ة  احلوا�ش���ي 
التو�شيحي���ة الأخرى، عل���ى �شبيل 
عّب���ارة  اأو  ناق���ل  جم���رد  املث���ال، 
نق���ل م���ن �شف���ة اإىل اأخ���ر، متوخي���اً 
الإخا����ص لأ�ش���ل م�شطلح الرتجم���ة يف اأ�شلها 
الاتين���ي Traducere، والت���ي تعني القيادة 
اأو النق���ل م���ن �شف���ة اإىل اأخ���رى، وبالت���ايل، ف���اإن 
الق���ارئ هن���ا ه���و جم���رد مراف���ق، ويق���راأ الن����ص 
م���ع التف�ش���ريات، وعلى ه���ذا اجلان���ب يوؤكد جاك 
بونافي���ه، املمث���ل املتخ�ش����ص يف ال�شعر يف برنامج 

على قناة فرن�شا الثقافية، بروح الدعابة:
اأفه���م ما ل  اأن  “اإن املاحظ���ة الت���ي تتي���ح يل 
اأ�شتطيع فهمه ت�شبح بنف�ص اأهمية الق�شيدة.” 

م�ش���دراً  اأحيان���اً  الرتجم���ة  يجع���ل  م���ا  وه���ذا 
ُينظ���ر  املط���اف،  اآخ���ر  ويف  الرف����ص،  اأو  للخ���وف 
اإىل الن����ص املرتج���م على اأنه عم���ل اأ�شلي جديد. 
ونذك���ر هن���ا رف����ص بع����ص ال�شع���راء، عل���ى غ���رار 
اإميانوي���ل هوك���وارت، رف�شاً قاطع���اً عر�ص ثنائي 
اللغ���ة لطبع���ات معين���ة”، وهو ح���ل طرحه بع�ص 
النق���اد وال�شع���راء للقفز ف���وق مع�شلة الرتجمة، 
اأو اللج���وء اإىل الرتجمة كلم���ة بكلمة”، وبالتايل 
رف�ش���وا التق���ارب املحتمل بني الن�ش���ني، يف اإ�شارة 
 Traduttore،“ الإيطالي���ة  املقول���ة  اإىل 
traditore” - الذي تعني حرفياً “املرتجم، 
اخلائ���ن” - والت���ي ت�شل���ط ال�ش���وء عل���ى امل�شاف���ة 
احلتمي���ة ب���ني العم���ل الأ�شلي والعم���ل املرتجم. 
اندري���ه  املرتج���م  رف����ص  ال�شي���اق  ه���ذا  و�شم���ن 
مداخل���ة  خ���ال   ،2015 ع���ام  يف  ماركوفيت����ص 
 La يف  بروي���ه  كارول���ني  ميكروف���ون  ع���رب  ل���ه 
Grande Table، م�شطلح اخليانة �شمن 
 Traduttore،“ شياق���ه املذك���ور، م���ربراً اأن�
traditore” يتعار����ص م���ع عم���ل الرتجم���ة 
متام���اً، اخلائ���ن ه���و من ل يق���ول اإنه خائ���ن. اأما 
اأن���ا، ف���ا اأق���ول اإن الن����ص ال���ذي نقلت���ه لقراءت���ه 
ن�شخ���ة  اإنه���ا  الأ�شل���ي،  الن����ص  ه���و  بالفرن�شي���ة 
�شخ�شي���ة ودقيق���ة، ولي����ص له���ا اأي حقيق���ة �شوى 
قراءت���ي اخلا�ش���ة له���ا والت���ي اأح���اول اأن اأجعله���ا 

قابلة للم�شاركة قدر الإمكان”.
وم���ن جانب���ه، حر����ص ال�شاع���ر ه���ري مي�ش���و 
عل���ى م�شاأل���ة التعدي���ات يف اأعماله، مب���ا يف ذلك 
م�شاأل���ة الرتجم���ة، حي���ث ي���رى اأنه وخ���ال حياة 
املوؤل���ف، تتطل���ب عملي���ة الرتجم���ة بن���اء عاق���ة 
ثق���ة بني املرتجم واملوؤلف، ه���ذا وقد �شمح خال 
حيات���ه، لب�شعة مرتجم���ني خمتارين بعناية من 

القرتاب من اأعماله.
وي���رى ه���ري مي�ش���و اأن م�شاأل���ة الرتجم���ة هي 
ج���زء من حركة عامة حموره���ا رف�ص كل اأ�شكال 
النجومي���ة، بدءاً من رف�ص اجلوائز الأدبية حتى 
رف����ص بع�ص التعدي���ات، مبا يف ذل���ك رف�ص اأي 
�ش���يء ل يحرتم متام���اً روح عمله، هذا وقد �شدر 
ع���ن دار غاليم���ار يف الآون���ة الأخ���رية كت���اب ل���ه 

بعنوان )هو الا( حول فن الرف�ص.

معضلة الترجمة ضمن فلك الشعرَمْسَرَحُة النّص األدبي

قضايا وآراء
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مددت يدي اإىل عاطفة الزهور
فع�شت اأ�شابعي اأ�شواكها العجولة

نظرت اإىل اآفاقها الناعمة
فغمتني �شاعقة احل�شرة

�شلمت نف�شي لقدر �� الريح ��
فاأذبلت اأ�شعاري �� عا�شفة الختناق ��

خطوت نحو اأمواج املياه
فخذلتني الأفكار املتحّجرة

ممتلئ اأنا باحل�شرات
ممتلئ اأنا كثرياً بالبوؤ�ص

كنت حمباً لاأ�شياء كلها.. اإل اأنَُّه
مل تكن هناك مظلة ت�شتظلني 

وجتعل راأ�شي الأمرد حتت ذراعيها
كل الأوجه.. كانت مقّنعة

اإل وجه القناع نف�شه
اإنها كانت.. ذات احلقيقة

حقيقة مرة
قمت باأعجب �شباحة يف اأعكر املياه

وتنف�شت عميقاً يف حلظات العمر
فرفعت بعمري اإىل حد اأبعد النجوم

فناولني الآدميون امل�شلولون
يف اأزمة الفكر الغريبة

اأمر جرعات الكاأ�ص
حينئذ.. ل اأكون موؤمناً بالذبول

حينئذ.. ل اأكون موؤمناً بذبول الأمل
ووهن اأوراد الفردو�ص

وهجرة الفرا�شات
وموت احلقيقة

حينئذ.. كنت ب�شيطاً حلد الغباء..!
وحلد الب�شاطة كنت عا�شقاً!

اإىل اليوم الذي عر�ص فيه
وجه امل�شري العبو�ص ف�شلي

اإىل اأ�شعاري..!
وب�شيارة ال�شّك

جتّولت بني غابات الأمل الكثيفة
وهك����������ذا...

اأ�شبحت عاجزاً
ومن برج العاج للتاأّمل

التفت اإىل �شلف الطائرة الورقية

وعلى حبل البارحة
ن�شرت املاب�ص الو�شخة لأيامي اخلا�شرة

اأنا الغريب...
اأ�شبحت رّحاًل يف بحر التعا�شة

اأ�شبحت اأقلق يقني..!
اأ�شبحت اأعجز اإجابة..!

�شعبة...الهزمية بعد الو�شول
�شعب... الهبوط بعد ال�شعود

�شعب.. ال�شفر اىل الأعماق مرة اأخرى
يف حني مل يبَق يف اجلعبة اأدنى اأمل

�شعب جداً.. ال�شحك للغد اإذاً
كنت نا�شياً الب�شمة يف اآخر عربة..!

حلظات الهزمية كثرية
�شعب.. تكرار الطفولة

ج���دران  عل���ى  املعّلق���ة  ال�ش���ور  تك���رار 
الطفولة

تكرار الكتابات املائلة املرحة على �شبورة
�شّف الطفول����ة

ومل يكن الوقت ل�شالح الع�شق اأبداً
ل��ذا.. فاإَن ليايل الع�شاق طويل��ة

واأنهر ملتقانا.. ق�شرية
)قال يل.. روميو بهم�ص..!(

احلياة.. للويات طويلة جداً
احلياة.. للحب ق�شرية جداً

)وروى يل �شيزيف بهم�ص..!(
�ش���د  ال���وردة  ن�ش���ل  ح���ول  ال���كام  اإن   -

ال�شوكة
عليه �شريبة احلياة

- اإن ال�شباحة �شد التيار املاألوف
عليها �شريبة الغرق

- اإن كتابة ال�شعر لاأطفال
ي�شجر الكبار

ويغي�ص دوران دولب الهواء الربيء
ويزعل اأراجيح امل�شالح

اإنها ثنائيات م�شادة للحقيقة
احلياة غري متجان�شة دائماً

�شعبة احلياة
احلياة طويلة جداً للنكبات
احلياة ق�شرية جداً للحب

طعنة حب

اأنا الأمومة املوعودة
بطعنة حّب مع كل احت�شان

امللقاة على قارعة الهذيان
وكراً للقلق واخلذلن

امل�شتعرية من الليل اأ�شرابه
كي تكظم اإلهام ظمئها

امل�شرت�شلة يف اإر�شاء الينابيع
على ات�شاع العمق الغا�شم

املت�شعبة بكثافة دميٍة
على ن�شٍل من حريق

كيف اأوؤمُن بعد اليوم بقدٍح �شمعيٍّ
اأو بغالة ق�شب

اأو ب�شالة ملح �شاعدة
�شوت اأراجيح عنفوانها؟

كيف اأوؤمُن ب�شليبي 
والعفن املعّر�ص على �شرايني اأزمنتي

ينعقد ويختمر
ويطرب جلاِله الغاوون؟

كيف اأوؤمن بقيامتي
و�شيائي الذي منا على ع�شف اأمدائي، ترّمد؟

جمازك

باعتبارك
عارياً من كّل القتبا�شات

اخلع ظّلك وا�شَع اإليك
كاأّنك ولدت تّواً خفيفاً

من كّل الفرا�شاِت العالقة بغ�شبك
خفيفاً

من كّل الهم�شاِت الطافحة باأوزارك
بريئاً

من كل املّدعني الذين يتعّبدون يف حمرابك
باعتبارك

وحيداً على مائدة اجلفاف
احر�ص خمرة روِحك

واأنا بكا�شك عن باعة احلرية
ا�شلْب تراتيلك على حواِف اأوهامها

دع �شبع �شنابل تنمو يف �شرايينك
وتت�شرُب بعط�شك 

جمازك الوحيد هو اأنت
تخرتق به وح�شتك

تع�شم به زّلتك عن هداية القطيع
ترّتل به اآيتك

روَحك املتكّورة 
يف �شرنقٍة منذ اختلَفت معها

اأنت الآن جمّرد من كّل رحاتك
من كّل عبور مل ي�شَهْد عليك

من كّل �شفعٍة مل تعِتق جربوَتك
من كّل حرف مل يراق�ص عتبات وثنّيتك

اأنت الآن على و�شك اأن حتدَث
وريثما يعلن عن وجودك الأ�شوياُء

كاأيِّ خرٍب عاجٍل
تكون قد وقعَت جمازاً

مرجِتًا عزيفك
الذي ل ي�شمُعه �شوى املجانني

عّلمني يا �شيدي املجيد
كيف يكون احلب؟

كيف ميّر الطيف الأزرق
من بني ماحمنا ول نغرق؟

وكيف ننام معاً 
يف جعبة الق�شيدة؟

عّلمني 
كيف اأ�شف الريح على كفوف امل�شافة

واآتيك كعرو�ص نيل
متربجة يف ليلة �شرمدية 

اأ�شتظّل 

بك

حتى يتولين ال�شغف

وينهزم عند حدود اأ�شابعي

�شهيل العناق

اأنا يا �شيدي 

ُو�ِشمت الليلة بك

وُغر�شت على 

اأ�شلعك.. كما ُيغر�ص يف يفء الف�شول )الأقحوان(

األقنعة الخجولة

قصيدتان من مجموعتي الشعرية 
)أنا امرأة سواي(

عثرة روح
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زّهر القرُب، واملقاُم كرمُي

فاهتفي، يا لفرحتي، يا جنوُم

هَو يدري كم ي�شتطيُب فوؤادي،

اأن ُيدانيِه، والإلُه عليُم 

هو، يف القلِب، زهرٌة، اأو �شراٌج

هو، يف الروِح، ُعمقها، والأدمُي

يا مقاماً ي�شمُّ اأمي، �شاماً

كم اأ�شاَءت، و�شامرتَك النجوُم

روُحَك الطيُب، واملَحبُة تاٌج

وربيٌع، والع�شُب فيِه يدوُم

وحياٌة، بكلِّ َمعنى حياٍة

يف رحاٍب، ي�شونها القّيوُم

مقام أم
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 شعر: رنا رضوان

 شعر:  عال شيحه

نيا هي الدُّ

َرَحْلَت َومَلْ ُت�َشاِفْر ِمْن َحَناَيا
ْدُر اْلَوِديُع اْلَقُلوِب، َمَداُرَك ال�شَّ

ى �َشَد امْلُ�َشظَّ َجَرْحَت ِبُبْعِدَك اجْلَ
يُع َوِغْبَت ِغَياَب �َشْم�ٍص َقْد َت�شِ

َفَما َباُل اْلَهَوى َقْد َناَم َعْمداً
َكَما َيْغُفو ُهَنا  ِطْفٌل َر�شيُع

ِفَيا ِمْن ِباْلُوُروِد َغَمْرَتِني ِمْن
ِبيُع   َجَفاٍء َتاَه ِباْلِعْطِر الرَّ

اَء َغاَبْت َجاِنباً َعْن َكاأَنَّ احْلَ
�َشَماٍء َباوؤَُها َمَطٌر َي�ِشيُع

َفاٌف َوِلْلَمَطِر اْلَعِزيِز ُهَنا �شِ
يُع ًة َناراً َت�شِ َتَهاَدْت َحرَّ

ى �ْشَم امْلُلَظَّ ِبَقْلٍب ُيْحِرُق اجْلِ
فا َما َي�ْشَتِطيُع َوُيْحِرُق ِباجلَّ

َوَيْبِكي َما َبَكى َيْعُقوُب ُحْزناً
َوُيْعِمي َعْيَنُه اْلَعْتُم امْلُِريُع

َيِغيُب اْللَْيُل َما َغاَبْت َعيوٌن
ْزِن َتْناأَى اأَْو َتِبيُع َوَراَء احْلُ

ْعِر �َشاَلْت ُهَناَك َعلَى َقَوايِف ال�شِّ
وُع َق�َشاِئُد َلْيِلَها ُحْمراً جَتُ

ْمِع ُيْحِرُق َثْغَرَها ِمْن َوِمْلح الدَّ
ُموُع َبا ُقَبٍل َفُت�ْشِكُرَها الدُّ �شَ

ى  َوَلْيٌل �َشاِتُر اجلْرَح امْلَُدمَّ
ا �َشاَلت ُعُيْوٌن اأَْو �ُشُمْوُع مِبَ

ِلُيْزِهَق ِباْلأََمايِن ُرْوَح َقُلٍب
ِلَب اْلَي�ُشْوُع ْوِك َقْد �شُ َكَما ِبال�شَّ

����������ِن ال��������ث��������ن��������اِء ����������ش���������م���������وٌخ َج�������������������لَّ ع�����������������ن ُح���������������������شْ
���������م���������اِء وَف���������������خ���������������ٌر ط����������������������اَل اأع�����������������ن�����������������اَن ال�������������������شَ
و���������ش��������م�����������������صٌ اأُن�������������������زَل�������������������ْت ل���������������اأر����������������صِ م����ن����ه����ا
ح��������������ي��������������اُة ال����������������ك����������������وِن ت���������ن���������ع���������ُم ب���������ال���������َب���������ه���������اِء
ب���������������������ش����������رٍب ك����������ال���������������������ش����������م����������اِء ب��������������ا ان����������ت����������ه����������اِء
ب������������ُح������������زٍن اأو  ����������ع����������ٍد  ب���������������������شَ ُت�������������������������ش������������ارك������������ُه 
ب������������������������اأّي������������������������اِم امل���������������������������������ش����������������ّرِة وال�����������������������ش�����������ق�����������اِء
و���������������ش��������������ارك��������������ِت ال�������������������رج�������������������اَل ب������������ك������������لِّ اأم�������������������ٍر
الأداِء ُح�������������������ش���������ُن  ب��������ه��������ا  ����������ه����������ْم  ف����������اأدَه���������������������شَ
ُم�������������ه�������������ن�������������د��������������ش�������������ًة وع�������������������������امِل�������������������������ًة ت�������������راه�������������ا
ال���������ف�������������������ش���������اِء اإىل  ت�������������ط�������������رُي  ورائ���������������������������������������دًة 
ل�������ع���������������ش�������ٍق ت���������������������ش����������دو  اإذا  و����������������ش���������������اع���������������رًة 
ال���������������ه���������������واِء يف  ت������������ن������������اث������������َر  ورداً  ت�������������������رى 
ه����������������ي ال��������������ُدن��������������ي��������������ا مب����������������ا ف���������ي���������ه���������ا وم�������ن�������ه�������ا
ي�������������ن�������������اُل ال���������������ك���������������وُن اأ��������������ش�������������ب�������������اَب ال����������َب����������ق����������اِء
و�����������ش����������ّدْت ��������َب��������ْت  غ�����������������شِ اإْن  ال�������������ن�������������رياُن  ه����������ي 
���������ف���������اِء وف���������������ردو����������������ش���������������اً ب���������������������ش����������اع����������اِت ال�������������������شَّ
ف����������������ا َغ��������������������������������������َزٌل ب����������������ه حت�����������ل�����������و ال��������������ق��������������وايف
ن�������������������ش���������اِء ب����������������ا  ي�����������ط�����������ي�����������ُب  ع�����������ي�����������������������صٌ  ول 

 شعر: أنيسة عبود

ا�ستدارة

ا�شتدر 
اأيها اجلدار 

ل تتبعني 
اأريد اأن اأجتاز املتاهة مبفردي

الذين 
يخطرون يف بال الق�شيدة 

رمبا كانوا عبئاً على الأفق الذي 
تتجول فيه 

....
مل يكن ممكناً اأن اأ�شتمر يف الهذيان

 هذا اجلنون �شيتوقف
رمبا يف منت�شف 

القهر 
اأو بعده بقليل 

 ..
ما عدت اأثق بال�شاطئ

اجلميع 
يغر�شون مظاتهم يف قلبه 

واجلميع 
يكذبون عليه

ويدعي اأن دموعه 
تنزل من �شدة الفرح 

انته���ت اللعبة الت���ي ا�شرتيتها من بقالية 
الوهم 

مل يعد يف رقعة القلب ملوكاً نك�شهم 
ول جنوداً يحر�شون 

حواجز الأ�شى
نعم 

انتهت اللعبة 
فليغرب الطيون اإىل منفاه 

ولي�شرق الغار 
اإىل احرتاقه الآمن 

ولت�شتمر الأحام يف الت�شاقط 
بينما 
تظل 

الراية مرفوعة 
بذراعني مقطوعتني 

وراأ�ص 
اأينع 

ليقطع
الذاكرة

اأقمار يف اخليال

�شجرت الأقمار املعلقة .. 
منذ اأن

 اأحببتك 
يف ال�شماء

اأنا اأحتدث اإليك 
وهي حتر�ص البوابات 

حتى )ل يخربط( هم�شنا 
الهواء 

....
�شجرت 

املئذنة 
من و�شو�شة الغيم الذي يف اأناملك 

فاأخطاأ املرتل 
يف تبويب الدعاء

واغتاظت املقنطرات 
الغافية يف �شوت اليمام 

 لأين
عربت

 حتتها دون حماججة الوقت
ولأين حني ع�شقت 
  ما ا�شتاأذنت البكاء

انك�شر عمود قلبي 
ورددت حجارة الوقت

 اأنني الزيزفون املهاجر
ويف الليلة اللياء 

يفتقد ال�شوق
وتغطي 
عيونها

 ببحرية
نوافذي 

ورقيم 
ون�شف �شماء 

غفوة الورد

ه���ل تكفي وردة واح���دة ليفيق الربيع من 
كبوته املفاجئة

هل تكفي قبلة واحدة 
ليموت احلب

ول ياأ�شفن عليه قلب؟
وهل 

قمي�ش���اً  لأن�ش���ج  واح���دة  موج���ة  تكف���ي 
للمدينة العارية؟

....
الأج�شاد قم�شان 

والر�شائل 
قم�شان 

وهذه احلياة قمي�ص 
فمن �شريتدي كل هذه القم�شان؟

اأ�شعر اأنه اأزرارها كلها 
واأخرب تاريخها 

واأحتمي 
ب�شدر حجر جمنون

ل اأعرف 
اإذا كانت اأ�شراب ال�شك 

�شتمر بقلبي الليلة 
قد اأغفو 

ولي�ص حتت راأ�شي 
�شوى يده
قد اأغفو 

وحتت راأ�شي 
حجر ل غري 

�سجال

اأيها احلزن 
كيف اأجلمك 

واأدع الأح�شنة ت�شوقك اإىل باد بعيدة؟
تعبت من ارتدائك 
مرة األب�شك ك�شوار 

ومرة األب�شك كحذاء

متى تكرهني 
وتق�شم بالع�شاق جميعاً

وباملغرتبني والأ�شقياء 
اإنك لن تزورين مرة اأخرى

فاأنا ل اأجيد 
طهو الدموع 

وتوزيعها يف ق�شائد على اجلريان 
عدين 

باأن تخربين يف املرة القادمة
اأنك �شرقت �شحكة حبيبي من جيوبي 

وعملت فيها مزهرية للهموم 
واأخذت املحطات

وطويتني 
كاأنني )تيكت( �شفر 

اأو كاأنني 
فاتورة- نت- مقطوع �شاع منها احل�شاب

عدين 
اأيها 

احلزن اأن تبتعد عن مغازلتي 
ل اأحب املبا�شرة يف ال�شوق 

ول الكام العادي 
الذي يرتكه املغفلون على الرمال 

اأحب غمو�ص اليد التي تطوقني كبوح
واأح���ب هم����ص العط���ر وه���و يلت���ف عل���ى 

ثيابي ك�شراب
اأقفل 

ح�شابك اأيها احلزن 
وفعل ح�شاباً اآخر ي�شبه امراأة

ل جتروؤ اأن تعطيك رقمها ال�شري
ول اأن ت�شرح باأنك 

هو ذاته 
الذي كانت القرنفات تبحث

عنه 
وعنه 

تبحث القرنفات 
لينحنني بني يديه 

ويخربنه اأنني 
ما زلت اأوزع اخلبز عن روح

امل�شافة 
التي 

ماتت 
بيني 

وبينه 

رحيل الجسدقصائد
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يا َمن ِبَغيَبتِه يزيُد ُح�شورا
وَيفي�ص يف ُحلِم الرباعِم نورا

وُيعرُي اأجنحَة الفرا�شاِت الِغَوى
ويفوُح يف َفْجِر الوروِد َعبريا

َمن يِل بعيَنيَك اللَّتني اإليهما
روحي جتوُب �شواِطئاً وُبحورا

اأو ُغْنِج ب�شَمِتَك التي اإ�شراُقها
يجورا َينفي الهموم وي�شَرُع الدَّ

وَترفُّ ما بنَي احلروِف َبَنْف�َشجاً
طور َبخورا ومتوُج يف �شَغِف ال�شُّ

يا ُمرَتَف اخلاِل الذي من َخمِرِه
داً خَممورا �َشَهَق الَبيا�ُص ُمَورَّ

وؤى �َشاأُ الذي يرعى الرُّ ها الرَّ يا اأيُّ
يف َرو�ِص قلبي هاِنئاً َم�شرورا

ما باُل َطرِفَك ل ُيغيُث ُمَولَّهاً
باً َمك�شورا دامي اجلفوِن ُمَغرَّ

اأَيَقْظَت يف َدمِه احلننَي واأ�شَرَجْت
ماِء ُبدورا عيناَك اآفاَق ال�شَّ

وَر�َشمَت من ُنعمى هواَك َجزيرًة
وَتِخْذَت فيها َملَعباً وق�شورا

وَدَعوَت اإْلَفَك اأْن ُيهاِجَر فاحِتاً
كيما ي�شرَي كما َزَعْمَت اأمريا

واأفاَق يف بيداِء َهْجِرَك وحَدُه
باً ِبَدِم املَراِر �شريرا ُمَتَخ�شِّ

ُملًقى على َلَهِب التَّجاُهِل واجَلفا
ِبَيِد الّرياِح ُمَتيَّماً َمهجورا

رِي يف �َشَرٍك عميٍق َغوُرُه كالطَّ
هيهاَت.. اأيَن َجناُحه ليطريا؟

نى ماذا َجنى ِلُتذيَقُه كاأ�َص ال�شَّ
ِخلٌّ ُي�شافيَك الِوداَد مَنريا

وَي�شوُغ من َلَهِف الَوجيِب ق�شائدا
حاكى �َشذاها الُفلَّ واملَنثورا

ِلتكوَن َهْدَهدًة على اأهداِبها
تغفو َنديَّ الأُمنياِت قريرا

اهياُت حدائقاً؟ اأيَن الوعوُد الزَّ
ِلتعوَد بالِهجراِن اأر�شاً ُبورا

ل �شيَء اإل احلُبّ يف قلبي فُكْن
ما �ِشْئَت وا�شاأْل- اإن وجدَت- �شمريا

ين قلبي غاِفٌر َر اخلدَّ يا نا�شِ
واأراَك رغَم مواِجعي َمعذورا

َفلَُربَّ ِطفٍل ماِزٍح اأو عاِبٍث
اأَردى ِبُكلِّ براءٍة ُع�شفورا

�شا اُم با�ِشمَة الرِّ داَمْت لَك الأيَّ
واأدوُم يف َمنفى هواَك اأ�شريا

قد مرَّ عمُرَك فجُرُه وربيُعُه
لكْن - َفَديُتَك - ما تزاُل �شغريا

امرأة....
مكتنزة بالضوء

أنادي يا سحاب

طرق األحالم

ما تزاُل صغيراً
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ذاَت َحننٍي...
َراأَْيُتها...

َتَت�َشّكُع يف اأَْرِوَقِة َقْلبي
َتْكُتُب فوَق ُجْدراِنِه

�شعاراٍت �شدَّ اأباطرِة العذاِب
واأَْعجاِز النخيِل اخلاويِة

وعزلِة ال�شماِء 
واجللجلة

واآَن اأعلنُت 
»حالَة الطوارِئ«

لذْت بالفراْر
***

اْمَراأٌة...
وِء ُمْكَتِنَزٌة بال�شّ

ة والَرْغَبِة اجلاحِمَ
َعٌة باحلكايات كاأ�ُشها ُمرْتَ

ها َتقوُدَك ماحِمُ
اإىل ابتكاِر �َشْم�ٍص ل َتْنَطِفئ

تطوُف كالَفَرا�َشِة
يف �شوارِع الّروِح

وبني �شطوِر الَق�شيدِة
حتلُق يف َف�شاءاٍت

ل جهَة لها �شوى جهِة الَقْلِب
كّل املَرايا

ل تكفي ِلَت�شريَحِة �َشْعِرها
وطاِء اأظاِفِرها

كّل ال�ّشرفاِت

ل تكفي لر�شائِل ع�ّشاِقها
وعويِل من غّيَبْتهم

الإيديولوجيات الفارغِة
يف الزنازيِن املظلمِة

***
وقبَل اأْن َتْخَتفي

بني الغيوِم
وحّباِت املََطِر

وَم�شابيح ال�ّشماِء
قلُت لها: هلّمي اإيّل
يلِك... لأقراأَ َتفا�شِ

وِء... امتداَدِك يف �َشراينِي ال�شّ
�ِشْحَر عينيِك

واأنِت تنامنَي فوَق َمْوَجٍة
لها نكهُة الَبْوِح...

اأميطي اللثاَم »يا اْمَراأًة«
امتاأت بالكواكِب 

والنيا�شنَي
وال�شهداء

فقد تعبْت َخطواتي 
من ال�شفِر

وق�شيدتي من الرحيِل
***

اقرتبْت مّني 
اأماطِت اللثاَم

فكانْت »ِدَم�ْشق« 

وحمفوفًة  َوعرًة  الأْحاِم  اُطُرق 

باملَخاطِر 
فل���ن حُتق���َق ُحلم���َك وتذه���َب اإليِه 
وب�شيارت���َك  معب���ٍد،  طري���ِق  ع���ن 

الفاخرِة
ولن ت�ش���َل اإليِه كام���ًا، حتى اأنََّك 

لن ت�شَل اإليِه اأبداً
فمن �شي�شُل �شيكوُن �شخ�شاً اآخر

���َد اجلب���اَل رافع���اً  عَّ �شخ����صٌ ق���د �شَ
اأثَقاَل احلياِة على اأكتافِه

�شخ�ٌص نزَل الودياَن دوَن مظّاٍت
���ُه اأبح���َر يف عم���ِق البحاِر يف  كم���ا اأنَّ

اأوقاِت اجلليِد والربِد القار�ِص
م�شاع���ِب  م���ن  ���َم  حتطَّ �شخ����صٌ 
احلي���اِة، وتلق���ى عدَة طعن���اٍت، ونزَف 

حتى املمات، 
ولكنُه مل ميْت

ومل ي�شت�شلْم
فوا�شَل القتاَل

وتعلََّم من درو�ِص الف�شِل
وحتلى بالَعزميِة والإ�شراِر،

رَخ يا اهلل، ف�شَّ
وتابَع الطريَق

حتى تخطاُه كّلُه
َم  َم م�شاعَب احلياِة، قد حطَّ وحطَّ

احلياَة نف�شها
َم ظروفها وحطِّ

���َم نف�َش���ُه ال�شابق���ة، ف�َشَقلها  وحطَّ
وطوره���ا وزاده���ا علم���اً م���ن درو�ش���ِه 

وجتاربِه
فاأ�شبَح �شخ�شاً اآخر

�شخ�ٌص ل ي�شبُه نف�َشُه 
�شخ�ٌص ل ُي�شقُّ لُه غباٌر
�شخ�ٌص ل يعرُف الياأ�َص

ول يوج���ُد يف قامو�ش���ِه �شيٌء ا�شمُه 
امل�شتحيل

اأذن���ِه  يف  ت���رُنّ  فا�ش���ٍل  كلم���ِة  وكلُّ 
»ناجٌح«

ت�شتطي���ُع، تق���دم، اأن���َت ق���ادٌر، نع���م 
اأنَت على الأبواِب وها اأنَت تكاُد ت�شل 

ومل يبَق اإّل القليَل
فو�شَل

اأتعرُف َمن هو؟
اأتعرُف َمن و�شَل؟

ومن هو ال�شخ�ُص الآخر؟
هو اأنَت

هو ج�شدَك املثقُل باجلراِح
وروحَك امل�شمدُة بربيِق الأمِل 

�شع���ورَك الرائُع واإح�شا�شَك بن�شوِة 
النت�شار

�شفاهَك تر�شُم ابت�شامَة الفخِر
اجلب���اِل  كقم���ِم  عالي���ٌة  وهمت���َك 

الرا�شيِة
هو اأنَت.. اأنَت.. ثم اأنَت

َجِري�ٌح ِبالَه�َوى اأَعلَنُت َنف��ِشي 

َرَفعُت َيِدي َطلَبُت ُدًجى َرِقيقاً

كايًّن ُكنُت يِف َحرٍب ُقحاٍف 

�ِعي ِخ�ّاً َوِثيقاً  َفكاًَن َتَوجُّ

اأَنا َمن ُكنُت اأُ�شِبُعِني َهواناً

ِريقا ِلأَنِّ�ي ما َت�داًَرك�ُت الطَّ

مُع واًلأَحداًُق عاَنْت َف�شاًَل الدَّ

َوَقد اأَبَقت َعلَى َوجِهي َعِقيقاً

َوقاًُلوا اإنَّ ُحزيِن ُم�شِحٌك اإِْذ

راأوا َك�َدراً ِل�شاًِح�ِب�ِه َرِفيقاً

َوُهم ًل َيعلَُموَن ِباأَنَّ ُحزين

َويِفٌّ �شاِدٌق مَي�ِشي اأَِنيقاً

وٍم ي�ِص ُنوٍر ِمن جُنُ واإذ ِبَب�شِ

ِبِه اأَ�شَحيُت َع�شُفوراً َطِليقاً

ياًوؤُُه َنحِوي َخِفيفاً َوكاَن �شِ

ِديقاً َف�شاًَر مِلُهَجِتي ِترباً �شَ

يا �شفريتها الّزرقاء 
لّوين املدى بزمرداتك 

لّوين قلبي بنور م�شكاتك 
اأنا هنا على الرابية 
ينمو لقدمّي جذور 

وتغو�شان يف الرتاب 
اأرفع يدّي 

اأنادي...
يا �شحاب 

فتورقان...
تورق اأناملي 

وت�شهق الأغ�شان 
تلثمها النجمات امل�شيئات 

يا �شفريتها املدّثرة ب�شوؤال 
فّكي اإزار احلديد 

ا�شرخي زلزيل جدران الزمان 
نادي طيوراً �شافات 

حتت اأجنحتها حروف ا�شمك
نادي الأحرف احل�شان 

لتتنّهَد يف الأ�شفار 
ويعلو التنهيد لي�شري ريحاناً

هنا يف دفرت الهدهد قراأت ا�شمك
و�شمعت مارداً من اجلّن 
يرّتل وجهك يف ال�شباح 

اأنا هنا على الرابية تورق اأغ�شاين 
واأ�شرتق ال�شمع ملائكة عالية

تقول...
غداً تتكلم �شفريتها 

�شيميد البحر 
ويغرق النخا�ص 

غداً تتكلم �شفريتها 
فرتقبوا �شوء امل�شكاة

اأَيا وَطني لأ�ْشواِقي لهيُب 
واآلِمي تَراَك لها طبيُب

وِق اأر�َشلَُه فوؤاِدي �شاُم ال�شَّ
ف�شرباً يا دم�شُق اأنا املُتيُب

على طلٍل ترْكُت القلَب فيهِ 
نُّ لَها َنحيُب متيَّمٌة حَتِ

تقوُل لُه اأطْلَت الُبعَد اأْرنو
اإىل زمٍن يواِفيني احَلبيُب

دعْتني واْلهوى اأْدمى فوؤاِدي
ويل قْلٌب بذْكراَها َيذوُب

اأقْمُت اللَّيَل بدراً يف ظَاِمي
بفيَحاٍء لَها �شحٌر َعجيُب

بذْكرى عا�شٍق يْبِكي حنيناً
واأّياماً بدمٍع ل ُيثيُب

اأَيا وطني اأنا املُ�ْشتاُق �شوِقي
يناِدي هل ِو�شاٌل يل قريُب؟

ن�شيُب العا�ِشِق الولهاِن و�شٌل
ي اأنا ومتى الّن�شيُب؟ فما حظِّ

َبا اْلفيحاِء ُهبِّي فهبِّي يا �شَ
لكي يْبقى لأبياِتي جُميُب

 حبيبتي 
دمْشق

توبٌة 
وعودة

إبداعات شابة

إبداعات شابة
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داً، لك���ن مل اأكن وا�شحاً متاماً  تي جمدَّ عاه���دُت نف�ش���ي األَّ اأحكي ق�شَّ
نُت  بهذا العهد، فقد كذبُت على نف�شي باأيّن اأ�شبحُت على ما يرام، تيقَّ
تي ماأ�شاًة، قد اأظلُم عزلتي اإن  متاأّخ���راً باأيّن اأخطاأت عندما �شميُت ق�شَّ

�شّميتها اأقّل من فاجعة.
ل اأتكلَّ���م �ش���وى الأرق���ام، ولغتي يف التوا�شِل تبداأُ م���ن العّد التنازيّل، 
اأف���كاري حُت���رُم حرّيتها اإن جت���اوزْت ما اأعرفُه من اأرق���اٍم، واأكوُن مبهماً 
اأم���اَم تواريخ���ي اإن امتنع���ْت ع���ن الإف�شاَح ع���ن اأحداثه���ا، فالتواريُخ اإن 

ن�شيْت اأرقامها ل تقوى على تذكريي باأحداثي.
كن���ُت وم���ا زل���ُت األتحُف اأرق���اَم خم���اويف، فاأرقامي ل تن�ش���ط كما تثاُر 
ُق م���اَذ الأرق���اِم مبختلِف  الأرق���اُم يف اخل���ارج، ق���د اأت���رُك روح���ي تت���ذوَّ
النكه���ات، لكنَّني جمرٌب عل���ى نزعها من حلافها، خوفاً من اأن تو�شلني 

ين بجثثها نحو خمادعها. رغباتها اإىل اأرقاٍم مّيتة، اأرقاٌم جترُّ
اإنَّ �شطحيَّت���ي ع���ن مل�ش���اِت العاطف���ة َجَعلَ���ِت الإح�شا����َص ين���زُف م���ن 
ج�ش���دي، والقل���ُب اأ�شبَح زائفاً بعد ان�شحابِه من احت���واِء الإن�شانيَّة، مل 
اأع���د اأملُك م�شاعر ذاَت قيمة ك���ي اأمنحها، واإن �شكَن ال�شمُت بني ثنايا 

امل�شاعِر؛ فالأرقاُم ل تخلو من م�شاعرها.
م���ا كاَن احل���بُّ يوماً ال�شب���ب وراَء فو�شويَّتي؛ ل���و مل تت�شابق الأرقاُم 
عل���ى تهمي�شِه يف كّل رك���ٍن �شاَء اأن ي�شتقرَّ فيه، واملحبَُّة لو رغبْت بالبوِح 
لكن���ُت حمت�شمه���ا ع���ن ظ���اِل اخل���ذلن، فالرغب���ة تاهْت ع���ن طريقي 

حينما فقدُت اأثرها املت�شّعب.
���ة توجيه���ي  ثت���َك ع���ن انهزام���ي العقل���ّي لت�شاءل���َت ع���ن كيفيَّ اإن حدَّ
لل�شل���وك، ووت���ريُة الدواف���ع ما زال���ْت م�شتيقظ���ة رغَم �شبات���ي الفكرّي 
ب�شرِف النظر عن اأنَّ اجل�شَد هالٌك، فاأحامي اأكاُد اأن اأتخيََّل ومي�شها 

كما تكاُد ال�شحراُء اأن تتخيََّل خ�شرتها و�شَط جفافها الأبدّي.
ِد املحاولت ونف���اد الحتم���الت؛ ل بدَّ  وبع���د خيب���اِت الأم���ل من تع���دُّ
للقناع���ِة اأن تخ�ش���َع لواقعه���ا، وبع���د ن���زالٍت فا�شل���ة اأب���ْت اأن تن�ش���َف 

وجودي؛ باَت الكتئاُب حيواين الأليف من خلِف الكوالي�ص.
كاَن يريدين قطعاً عندما كنُت اأ�شلب من اأن اأخ�شع لكاآبتي، وبعد اأن 
عن���ي اإرباً اإرباً؛ اأ�شبَح يريدين �شراب���اً متخا�شماً مع بريِق ال�شم�ص،  قطَّ
فما اإن خرَج من �شباتِه اأطعمتُه قطعًة من اأ�شائي، ل اأعلم متى تنفُد 

قطُع جثماين، لكّني اأعلُم متى ينتهي الكتئاُب مّني.

وهي تهمُّ بالن�شراف، قال لها: 
- هل اأمر بك الأحد ال�شاعة الثامنة م�شاء. 

- اأ�شكرك، �شوف اآتي وحدي، ب�شيارتي.
- اأخ�شى اأن تن�شي، اأو األَّ تاأتي؟ 

- هل ُيعقل اأن اأغيب عن حفل تكرميك، مبنا�شبة اإحالتك على التقاعد. 
نه�ص من وراء مكتبه، اقرتب منها، حدثها بهدوء، مبو�شوعية، واتزان: 

- منذ عام واأنا اأرا�شل عدة موؤ�ش�شات يف اخلارج، ومنذ يومني و�شلتني ر�شالة يف الوات�ص بقبول 
طلبي، واملوافقة قد ت�شلني اليوم اأو غداً، عرب الوات�ص، هي قيد التوقيع. 

- اأهنئك، واأرجو لك التوفيق، هل ت�شمح يل بالن�شراف؟ 
- انتظري، تف�شلي هنا اإىل هذا املقعد، و�شاأقعد هناك اأمامك.  

رة. تقعد متذمِّ
- اأود اأن اأعرف، ماذا تريد؟  

- من���ذ ع�ش���ر �شن���وات، اأن���ت نذرِت حياتك لرتبي���ة اأولدك، ابن���ك فهد تخرج، وعن���ده اليوم بيته 
ووظيفته، وابنتك بلغت الع�شرين وهي على اأبواب التخرج.

- اأعرف هذا، واأنا اأعتز به.
- واأعرف اأنك رف�شت الزواج بعد وفاة زوجك. 

- ماذا تودُّ اأن تقول؟ ملاذا هذا التمهيد؟
- واأن���ا مثُل���ك، قب���ل �شبع �شنوات، توفي���ت زوجتي، قبل تعيينك �شكرت���رية يف مكتبي ب�شنتني، مل 

اأفكر يف الزواج، من اأجل اأولدي. 
ر وفاءك، ا�شمح يل، تاأخرت عن البيت.  - اأعرف، واأقدِّ

- ما راأيك يف اأن اأكون بالن�شبة اإىل اأولدك بدًل من الأب، واأن تكوين اأنت لأولدي ... 
تقاطعه: 

- فهم���ُت، اأولدي مل يع���ودوا بحاج���ة اإىل اأب، واأولدك اأكرب م���ن اأولدي، ولي�شوا بحاجة اإىل اأم، 
ول ميكن لأي اأحد اأن يكون بديًا من الأم اأو الأب، اأعتذر اإليك. 

- ه���ذا طل���ب اأجلت���ه اإىل حني تقاعدي، لي�ص من اأج���ل الأولد، من اأجلنا نح���ن، ومن املمكن اأن 
ت�شتقيلي، ون�شافر معاً.

- كان قدري اأن اأتزوج واأنا يف ال�شابعة ع�شرة، وكان من قدري اأن يتوفى زوجي بعد ع�شر �شنني، 
واأنا يف ال�شابعة والع�شرين، وقد اخرتت األ اأتزوج بعده، اأرجوك، تاأخرت. 

- اأنا قدُرك، واإن كنُت يف اخلام�شة وال�شتني، واأنِت اختياري.
ه بيده، وهو يقول موؤكداً:  حتاول امل�شي نحو الباب، ي�شدُّ

- اأنتظ���رك يف ال�شريات���ون، الي���وم ه���و اخلمي����ص، اأمام���ك ثاثة اأي���ام للتفك���ري، �شاأعلن يف حفل 
تكرميي قرارك بتقدمي ا�شتقالتك، وقبويل العمل يف اخلارج، وقراُرنا معاً الزواج.

ك اأنت، ل عاقة يل بها.  - هذه القرارات تخ�شُّ
يف ال�شاد�ش���ة خرج���ت م���ن كارفور، وهي حتم���ل بدلة �شهرة بي�ش���اء، ارتدتها، قعدت اأم���ام املراآة، 
ب���داأت يف اأخ���ذ زينتها، اأظنه �شيمر بي، بل اأعتقد، كامه مل يكْن جمرد عر�ص، كان طلباً حقيقّياً، 
�ش���وف يفاجئن���ي، �ش���وف يقرع الباب، واأن���زل على الدرج وي���دي يف يده، اأخذت هاتفه���ا اجلوال، يف 

الوات�ص كتبت: »اعتذاري اإليك، لن اأمتكن من احل�شور«، مل تر�شلها، حفظتها يف امل�شودات. 
ب���داأت تكت���ب ر�شالة ثانية: “عرفتك طوال خم�ص �شنوات، ج���اّداً، �شاحب طموح واإرادة، عرفتك 
ِة طبِعك،  ية ال�شارمة يف تعاُمل���ك معهن، وعن حدَّ ناجح���اً ومتمّي���زاً، املوظفات حدثنني عن اجِلدِّ
فور دخويل عليك، يف اأول يوم، رميتني بنظراتك، اأح�ش�شت يف عينيك ما هو خمتلف، كان اإعجابي 
م يل ه���ذا العر�ص قبل �شن���ة، قبل �شنتني،  ب���ك ي���زداد، ام���راأة اأن���ا، ويل قلب، ويل روح، مل���اذا مل تقدِّ
انتظ���رَت حت���ى التقاعد، حتى ل ُيقال اأحب �شكرتريته، �شاحمن���ي، اأنا تعاملت معك بجفاء، ليتك 

متّر بي”. 
ر�شالت���ي طال���ت، حتذفه���ا، تكتب ر�شالة اأخرى: “انتظرين، يف ثوب الزف���اف الأبي�ص، اأنا قادمة 

اإليك”.  
يف الثامن���ة متام���اً، دقيق���اً يف مواعي���ده، و�ش���ل اإىل ال�شريات���ون، دخ���ل يف بدلة �ش���وداء، وقمي�ص 

اأبي�ص، وعقدة عنق على �شكل فرا�شة، ويف عروة ال�شرتة، وردة حمراء. 
ل ينق�شن���ي �ش���وى اأن تك���ون اإىل جانب���ي، مل���اذا مل اأمّر به���ا يف بيتها؟ مل���اذا مل اأح�شرها معي؟ لو 
�ش���ة لتكرميه نه�ص زماوؤه  م���ررُت به���ا كن���ا دخلنا معاً، واأنا اأم�ش���ك يدها، من حول املائدة املخ�شّ
ب���وا به، الكر�شي عل���ى ميينه �شاغر، تاأخرْت، ولي����ص ِمن عادتها، ل بد  اأع�ش���اء جمل����ص الإدارة، رحَّ
اأن تاأتي، هي وعدت، جهاز هاتفه اأعطى اإ�شارة و�شول ر�شالة، نظر، ر�شالة من اخلارج، عرف اأنها 

ر�شالة املوافقة، مد يده اإىل ربطة عنقه: الفرا�شة، اأح�ص بها طارت، حلقت يف ف�شاء املطعم. 
���ه فيه���ا بال�شك���ر اإىل املدي���ر العام الذي اق���رتح اإقام���ة احلفلة، اأعط���ى الهاتف  األق���ى كلم���ة توجَّ
د و�شول ر�شالة  اجل���وال اإ�شع���اراً بو�شول ر�شال���ة جديدة، نظر بطرف عينه، هو اإ�شعار جدي���د يوؤكِّ

من اخلارج. 
اأح����ص اأنه���ا تاأخ���رت، مل ينظ���ر يف �شاع���ة يده، �شبط توت���ره، و�شل���ه اإ�شعار بالهات���ف عن و�شول 
ر�شال���ة، فت���ح الر�شالة، الفرا�شة يف عنقه اأ�شبحت �شوكة تخز حنجرته، جفَّ حلقه، مّد يده اإليها، 

كاد يفكها، لكن يده اجتهت اإىل الوردة، حت�ش�شها، ثم تناول كاأ�ص ماء، اأخذ ر�شفة. 
ه���مَّ الن���ادل ب�شحب الكر�شي الذي اإىل جواره، ومد يده ليحمل ال�شحن املقابل للكر�شي الفارغ، 

قال له: 
- اأرجوك، اترك الكر�شي يف مكانه، واترك ال�شحن.

نزع الوردة من عروة �شرتته، و�شعها يف مكانها اإىل جوار ال�شحن الفارغ.

قطار العمر

ضحية أرقامي
قصص قصيرة 

الوردة في مكانها
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الذئب الربيء
�شّل���م اأهل القرية غنمهم ل���راٍع بائ�ص فقري، يعيل 
عائلة كبرية، مّل الراعي الذهاب والإياب مع الغنم 
ط���وال النهار، ل يجد اإن�شان���اً يكلمه، اأ�شحاب الغنم 
يطبخ���ون حلم اخلاروف ويجتم���ع اأهل البيت حول 
املنا�شف وهو واأهله ل يجدون �شوى اخلبز وال�شاي، 
طل���ب يوماً من اأبنائه وزوجت���ه اللحاق به للمراعي 
ذب���ح خروف���اً �شغرياً و�شوى حلم���ه، التهمته العائلة 
ب�شرع���ة و�ش���ّروا باأكل���ه، ع���اد الراع���ي للقري���ة باكياً، 
�شاكي���اً، متهم���اً الذئ���ب بخطف خ���اروف �شغري، ول 
يحمل اإل ع�شى، �شّلحوه ببندقية حلماية اخلراف، 
وطل���ب م���ن العائل���ة موافات���ه باك���راً واأخ���ذ القطيع 

والعائلة جلهة غري معلومة.

حمام االأق�سى
احلمام يتحلق حول جمال الطفل املقد�شي، يزور 
احل���رم يومي���اً يجل����ص يف �شاحات���ه، يحف���ظ درو�ش���ه 
وير����ص القم���ح للحم���ام، يع���ود للبيت فرح���اً برفقة 

احلمام.
القت���ل، مل  املتمر����ص عل���ى  ال�شهي���وين  اجلن���دي 
يعجب���ه ه���ذا ال�ش���ام ب���ني جم���ال واحلم���ام.. اأطلق 
ر�شا�ش���ه اأردته قتيًا بحج���ة اأنه يحمل �شكيناً.. فر 

احلمام ومل يعد ثانية لذلك املكان..

عملية قثطرة
�شري���ان احل���ب ال�شاك���ن يف القل���ب ي�ش���خ عط���ره 
احلن���ون وفرح���ه الدائ���م، ب���ات ينب�ص بتع���ب الروح 
و�شق���اء العم���ر، وعذاب���ات النف����ص وج���راح الوط���ن، 
الأهل ولوعة القلوب، ومهر املعذبني فاقت الأحزان 

حتّملي فتوقف ال�شريان.

املدّع���م  للغرب���ة،  املراف���ق  اللي���ل  ه���ذا 
بال�شهر، املقتفي اأث���ر ال�شبح، يراوغ القمر 

وي�شتاأ�شل منه بع�شاً من نور. 
ل���ن ينتهي الليل ونح���ن ما زلنا ننتظره، 

لكي جنعله نهارنا. 
- م���ا ال���ذي اأيقظني يف ه���ذه ال�شاعة من 

الليل؟
اأه���و ال�شتي���اق للت�شاب���ي ال���ذي فاتن���ي 
قط���اره ح���ني تاأخ���رت ع���ن املوع���د؟ اأم اإن���ه 
الن���دم عل���ى �شن���ني النتظ���ار مل���روره م���ن 

جديد دون اإدراك مني للوقت؟ 
لكنن���ي مل اأنتظ���ره طواعي���ًة، فق���د كن���ت 
مقّيدَة اخلطواِت ب���ني جتمعات املنتظرين 

مثلي... 
فات القطار جميعنا.

ذل���ك الزدحام جعلنا معلَّق���ني بخطواِت 
ْمنا،  َمت خطوة اأحدهم تقدَّ بع�شنا، اإن تقدَّ

واإن تراجَعت تراَجْعنا. 
تعّودن���ا جميع���اً على عتمة اللي���ل ون�شينا 
اأنن���ا جتمعن���ا يف قب���ٍو اأُغِلق���ت اأبواُب���ه بفعل 

تراكماٍت خلفها.. 
ل���ول تل���ك النوافذ التي اأ�ش���اءت لنا لون 
امل���كان، وجّددت ه���واءه ملا عرفن���ا اأن القمر 
م���ا زال ر�شي���ع ال�شم���اء، واأن ال�شم����ص م���ا 

زالت اأمها.
بفع���ل  ت�شاقط���ت حولن���ا  الت���ي  الوج���وه 

اأثره���ا  وانته���ى  غاب���ت  والعم���ر،  الزم���ن 
مبجرد دفنها يف زوايا القبو.

له���ا  دعون���ا  فقدانه���ا،  عل���ى  نب���ِك  مل 
بالرحم���ة، وح�شدناه���ا �شمناً كم���ا ح�شدنا 
اأنف�شنا على نق�شان العدد وات�شاع امل�شاحة، 
دون اأن ننتب���ه اإىل اأن الق���رب احت���ل م���كان 

�شاحبه. 
الطع���ام وال�ش���راب ولي���د نف�ش���ه كم���ا هو 
م�شدر قليل الأهمية للحياة لنياٍم تائهني 

عن الزمن.
بع���د ع�ش���رة اأع���واٍم.. م���ر قط���اٌر ل ي�شبه 

القطار القدمي.
ا�شتقل القطار من ا�شتطاع اأو اأراد، ودون 

اأن يهتم اإىل الوجهة التي مي�شي اإليها.
كن���ُت م���ن ب���ني ال���ركاب، �شم���ح يل العمر 

بالتحرك..
احت�ش���ن القط���ار العدي���د م���ن الأطفال 
وال�شب���اب، اإنن���ي اأكربه���م �شن���اً ورمب���ا كان 
هن���اك م���ن ه���م يف عم���ري اأو من ه���م اأكرب 

�شناً مني.
اأ�شواتهم دلت على اأعمارهم، �شحكاتهم 
تام����ص اأذين فتغ���ري مزاج���ي املدفون مع 

من غابوا هناك، لتحييه لب�شع دقائق.
توق���ف القط���ار يف عدة حمط���ات، لكنني 

مل اأغادره. 
باحلرك���ة،  ي�شع���رين  �ش���ريه  فمج���رد 

ويطمئن قلبي.
لكن���ه يف ه���ذه املرة مل يتح���رك، مل اأ�شعر 
ب�شجيج عجات���ه على ال�شكة، مل تام�ص 

اأذين اأ�شواُت من اأقّلهم معي اأو قبلي.
حتى نبهني ال�شائق قائًا: 

ه���ل  �شيدت���ي،  هن���ا  �ش���واك  يب���َق  مل   -
اأ�شاعدك يف النزول؟

- اأين الركاب؟
- لي�ص يف قطارك هذا اأي ركاب. 

- اأين نحن؟ 
- �شيدت���ي!! ه���ذا القط���ار كان معط���ًا 
منذ �شعدِت اإليه، كان مهمًا وقد ن�شيناه، 

لقد مت اإ�شاحه الآن..
انزيل فاملحطات القادمة ل تنا�شبك.

- ملاذا؟
- اأحق���اً ل تعلم���ني ال�شب���ب �شيدتي؟ هل 

ترينني؟
حق���اً. انتبهت اأنن���ي ل اأراه، لكنني اأجبته 

بعفوية: 
- اأنا ل اأراك، لكنني اأ�شعر بوجودك.

- �شيدت���ي، اإن ع���ادت عجلة احلي���اة، فلن 
يكون لك مكان فيها، فاختاري ما �شئت.

- حترك، فالعمى ل ينهي ال�شعور، بينما 
ال�شكون، يقتله.

إبداعات شابة
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�شه����د مبن����ى اتح����اد الكتاب الع����رب بالمزة 
ظه����ر الثاث����اء 2022/10/18 حف����ل تكري����م 
للدكت����ور ب�ش����ار الجعف����ري بمنا�شب����ة منح����ه 
وت�شميت����ه  التح����اد  م����ن  ال�ش����رف  ع�شوي����ة 
رو�شي����ا  جمهوري����ة  ف����ي  ل�شوري����ة  �شفي����راً 
التحادي����ة، و تقدي����راً لمواقف����ه الن�شالي����ة 
العربي����ة  المكتب����ة  ولإغنائ����ه  وال�شيا�شي����ة، 
بالموؤلف����ات الفكري����ة والدرا�ش����ات ال�شيا�شية 

والإن�شانية.
وبح�ش����ور ر�شم����ي و�شعبي وا�ش����ع، ا�شتقبل 
اأع�ش����اء المكت����ب التنفي����ذي الدكت����ور ب�ش����ار 
الجعف����ري، حيث اأو�شح رئي�ص اتحاد الكتاب 
الع����رب الدكت����ور محم����د الحوران����ي اأن ه����ذا 
التكري����م ياأتي في �شياق مب����ادرة التحاد في 
تكري����م المثقفي����ن والمفكري����ن والمبدعين 
واأ�شحاب المواقف الوطنية المدافعين عن 
�شوري����ة ف����ي اأ�شعب الظ����روف الت����ي عا�شتها 
والم����وؤرخ  الأدي����ب  ومنه����م  الح����رب،  خ����ال 

الح�شين الدكتور ب�شار الجعفري.
واأك����د اأن اتحاد الكت����اب العرب كان المبادر 
دائم����اً ف����ي تقدي����ر اأ�شح����اب ه����ذه المواقف، 
المكت����ب  قب����ل  م����ن  بالإجم����اع  ت����م  فق����د 
التنفي����ذي ومجل�ص التح����اد وموؤتمره العام 
منح ع�شوية �شرف وهي اأرفع ع�شوية تمنح 
ف����ي التح����اد، للدكت����ور الجعف����ري �شاح����ب 

المواقف الم�شرفة والموؤلفات الر�شينة.
ف����ي  الجعف����ري  ب�ش����ار  الدكت����ور  واأو�ش����ح 
ت�شري����ح لل�شحفيي����ن اأن ه����ذا التكري����م ه����و 
تكري����م للدبلوما�شي����ة الثقافي����ة، حي����ث ب����ات 

العمل الدبلوما�شي جزءاً من العمل الثقافي 
الوا�ش����ع، لفت����اً اإل����ى اأن دم����ج الدبلوما�شي����ة 
اأم����ر  الثقافي����ة  بالدبلوما�شي����ة  ال�شيا�شي����ة 
اأثب����ت نجاعت����ه ول�شيما اأن الزم����ان والمكان 
منا�شب����ان لكي نبتدع هذا اللون الجديد من 

العمل الدبلوما�شي الثقافي ون�شجعه.
ه����ذا  اأن  الجعف����ري  الدكت����ور  اأك����د  و 
التكري����م يعد م�ش����در فخر �شخ�ش����ي ودافعاً 
لا�شتمرار ف����ي الر�شالة الوطني����ة وتقديراً 
باأكمله����ا  ال�شوري����ة  الدبلوما�شي����ة  لعم����ل 
باعتباره����ا ج����زءاً من دف����اع الجي�����ص العربي 
واإف�ش����ال  الإره����اب  مواجه����ة  ف����ي  ال�ش����وري 
الموؤام����رة الكب����رى الت����ي ت�شته����دف بادن����ا، 
م�ش����دداً على اأهمية تكامل الأدوار في جميع 
المج����الت، من ع�شكري����ة و�شيا�شية وثقافية 

ودبلوما�شية في خدمة الوطن.
ال�شيا�شي����ة  المفاهي����م  تط����ور  ظ����ل  وف����ي 
الدولي����ة اأو�ش����ح اأن الدبلوما�شي����ة ل����م تع����د 
عم����ًا �شيا�شياً فق����ط واإنما تحولت اإلى عمل 
ثقافي واقت�شادي واجتماعي و�شياحي وغير 
ذل����ك، مبين����اً اأن الكثي����ر م����ن ال����دول تف�ش����ل 
ال�شياحي����ة  اأو  القت�شادي����ة  الدبلوما�شي����ة 
عل����ى ال�شيا�شي����ة بمعنى اأنن����ا نعي�ص في عالم 
واإعامي����اً  تكنولوجي����اً  ومنفت����ح  متداخ����ل 
واإي�ش����ال  وجودن����ا  اإثب����ات  �ش����رورة  موؤك����داً 

�شوتنا اإلى العالم لن�شمن احترامنا فيه.
واأع����رب الأديب توفيق اأحم����د نائب رئي�ص 
التح����اد عن �شعادته بتكري����م التحاد لقامة 
دبلوما�شي����ة وفكرية ووطنية ب����ارزة، ومنحه 

ع�شوي����ة ال�ش����رف من اتح����اد الكت����اب العرب 
في �شورية وذل����ك لمجمل م�شيرته الحافلة 
ومواقف����ه  بالمهني����ة  الزاخ����رة  بالعط����اءات 
الن�شالي����ة ال�شجاعة تجاه كل الق�شايا التي 

لها عاقة بال�شعب والوطن.
اليا�����ص  الأب  التكري����م  حف����ل  ف����ي  �ش����ارك 
زح����اوي وال�شفي����ر اأنور عبد اله����ادي مدير 
التحري����ر  لمنظم����ة  ال�شيا�شي����ة  الدائ����رة 
خل����ف  والدكت����ور  بدم�ش����ق  الفل�شطيني����ة 
القد�����ص  الع����ام لموؤ�ش�ش����ة  المفت����اح المدي����ر 
الدولية في �شورية والدكتور �شابر فلحوط 
ال�شعبي����ة لدع����م فل�شطي����ن  اللجن����ة  رئي�����ص 
وال�شفي����ر اليمن����ي ف����ي دم�شق عب����د اهلل علي 
�شب����ري ال����ذي اأ�ش����ار ف����ي مداخلت����ه اإل����ى اأن 
الدكتور الجعف����ري لي�ص قيمة �شورية فقط 
واإنم����ا عروبية بامتياز، فم����ن خال مواقفه 
ف����ي مجل�����ص الأمن ف����ي اللحظ����ات الحرجة 
�شوري����ة  كان����ت  اأمتن����ا،  كان����ت تعي�شه����ا  الت����ي 
و�شموده����ا  وتاريخه����ا  بمجده����ا  تتجل����ى 
وت�شحياتها وتتج�شد في كلماته وخطاباته 
كان����ت  ل�شوري����ة  تنت�ش����ر  كان����ت  كم����ا  الت����ي 
تنت�شر اأي�ش����اً لق�شايا الأم����ة العادلة، وعلى 
راأ�شها الق�شي����ة الفل�شطينية وق�شية اليمن 

والق�شايا العروبية.
اختتم����ت فعاليات التكري����م بتقديم رئي�ص 
التح����اد واأع�ش����اء المكت����ب التنفي����ذي درع����اً 
تكريمي����اً وبطاق����ة ع�شوي����ة �ش����رف للدكت����ور 

الجعفري. 

مًا  في اتحاد الكتاب العرب الدكتور الجعفري مكرَّ

رئي����ص  الحوران���ي  محم���د  الدكت���ور  بح�ش���ور 
اأحم���د  توفي���ق  والأدي���ب  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد 
نائب رئي����ص التحاد واأع�ش���اء المكتب التنفيذي 
الدكت���ور جاب���ر �شلم���ان والدكتور جه���اد بكفلوني 
والأرق���م الزعب���ي والأ�شتاذ ريا����ص طبرة، و�شمن 
فعالي���ة اأربع���اء الكات���ب ال�ش���وري ا�شت�ش���اف ف���رع 
دم�شق لاتحاد في حوار مفتوح الكاتبة والأديبة 
والباحث���ة المهند�ش���ة اأني�شة عبود ظه���ر الأربعاء 

2022/10/12 في مقر الفرع.
لم�شيرته���ا  تقدي���راً  الفعالي���ة  ه���ذه  تاأت���ي 
الإبداعي���ة وتزامناً م���ع �شدور روايته���ا الجديدة 
»�شاح���ة مري���م«  وبمنا�شبة م���رور )30( عاماً على 
ع�شويته���ا في اتحاد الكتاب الع���رب، التي اأ�شاءت 
م���ن خاله���ا على الحرب التي �شن���ت على �شورية 
والنتائج الكارثية التي اأ�شفرت عنها ل �شيما على 

ال�شعيد الإن�شاني.
وعب���ر الدكت���ور محمد الحوران���ي رئي�ص اتحاد 
الكت���اب العرب عن �شعادته با�شت�شافة قامة اأدبية 
وثقافي���ة ومعرفية �شامخ���ة كالأديبة اأني�شة عبود 
الت���ي اآث���رت الوف���اء للوط���ن والتج���ذر ف���ي ترابه 
ف���ي اأحلك اللحظات واأ�شع���ب الظروف، متجاوزة 
ال�شعوبات بامت�شاق قلمها الحر الذي ما خط اإل 
ما هو جميل ومعّب���ر وعاك�ص للمعاناة الإن�شانية، 
فتمكن���ت بج���دارة م���ن ت�شكي���ل عام���ة فارقة في 

خارطة الأدب ال�شوري والعربي.
ورك���زت الجل�شة الحوارية التي اأ�شرف عليها د. 
ابراهيم زع���رور رئي�ص فرع دم�شق لتحاد الكتاب 
الع���رب واأداره���ا الإعام���ي مله���م ال�شال���ح عل���ى 
تجرب���ة الأديب���ة اأني�شة عبود بم���ا تمتلكه من نهج 

خا�ص ولغة �شعرية وروائية ا�شتثنائية.
ريم���ا  الدكت���ورة  نقدي���ة قدمته���ا  ق���راءة  وف���ي 
دي���اب اأمي���ن �شر ف���رع القنيطرة لاتح���اد لرواية 
)�شاح���ة مري���م(، اأ�شارت اإل���ى فرادة ه���ذه الرواية 
الت���ي انت�ش���رت لق�شية الإن�ش���ان بالدرجة الأولى 
ف���ي ظل اأحداث اأرخت بظاله���ا ال�شود على حياة 
ال�شوريي���ن خ���ال فت���رة الح���رب الظالم���ة الت���ي 

ُفر�شت عليهم.
 ح�شر اللقاء عدد كبير من الأدباء والمثقفين 
والمهتمي���ن ب���اأدب اأني�ش���ة عبود، و�شكل���ت م�شاركة 
الأديبة الأردني���ة الدكتورة منيرة قهوجي اإ�شافة 

للفعالي���ة عك�شت مدى تجاوز روايات اأني�شة عبود 
الق���ارئ  اإل���ى  الو�ش���ول  عل���ى  وقدرته���ا  للح���دود 
العرب���ي، لتكون بذل���ك اأنموذجاً للم���راأة ال�شورية 
التي ما توقفت عن الن�شال والعطاء والبناء منذ 

فجر التاريخ.
الجل�ش���ة  خ���ال  عب���ود  اأني�ش���ة  الأديب���ة  اأك���دت 
الحواري���ة امتاكه���ا م�شروع���اً اأدبي���اً خا�ش���اً به���ا 
مخزونه���ا  عل���ى  معتم���دة  تنفي���ذه  اإل���ى  ت�شع���ى 
الثقاف���ي والفك���ري، لفت���ة اإل���ى اأن الكات���ب الذي 

ل يمتلك م�شروعاً اأدبياً من ال�شعب اأن ي�شتمر.
واأك���دت اأنها ل تحبذ ا�شتخ���دام م�شطلح الأدب 
الأنث���وي اأو النَّ�شوي لقتناعها اأن الأدب ل يتجزاأ، 
لك���ن الأ�شلوب الأدبي للمراأة يتميز ب�شمات معينة 
تختل���ف ع���ن كتاب���ة الرج���ل، �ش���واء ف���ي اللغ���ة او 

الأ�شلوب اأو التفا�شيل.
اختتمت الفعالية بتقديم درع تكريمي لاأديبة 
اأني�ش���ة عب���ود، وبح���وارات تفاع���ل فيه���ا الح�ش���ور 
ات�شم���ت  الت���ي  م���ة  الُمكرَّ ال�شيف���ة  م���ع  الكثي���ف 
اإجاباته���ا ومداخاته���ا بال�شفافي���ة، وياأت���ي ه���ذا 
اللقاء انطاقاً من رغبة اتحاد الكتاب العرب في 
ج�ش���ر الهوة بين الأدي���ب والمجتمع واإبراز الدور 
الري���ادي الحقيق���ي الإيجاب���ي ال���ذي يلعب���ه، ف���ي 
�شع���ي من���ه لإثبات ح�ش���وره الفع���ال والمثمر في 

مختلف اأن�شطة الحياة والمجتمع.
تجربة اأربع���اء الكاتب ال�شوري التي ا�شت�شافت 
ف���ي الجل�ش���ة الثالثة من �شل�شلته���ا الأديبة اأني�شة 
عب���ود الت���ي م�ش���ى عل���ى ع�شويته���ا ف���ي التح���اد 
ثاث���ة عق���ود اأم�شتها في العمل الج���اد الخاق، 
�شتكم���ل م�شيرته���ا �شهري���اً م���ن خ���ال ا�شت�شافة 
فن���ان اأو كات���ب اأو مب���دع �ش���وري ف���ي ح���وار ح���ول 
الق�شايا المتعلقة بعمله اأو فكره اأو ثقافته، وكان 
ق���د تح���دث ف���ي الجل�ش���ة ع���دٌد كبي���ٌر م���ن الأدباء 
الحا�شري���ن منهم: توفيق اأحمد، جهاد بكفلوني، 
عو�ص �شعود عو�ص، عماد نّداف، القا�ص اإبراهيم 
والمخرج���ة  ال�ّش���ح،  اأحم���د  والكات���ب  النا�ش���ر، 
التلفزيوني���ة اأني�شة ع�ش���اف، والإعامي والكاتب 
المري���ر،  �شاه���ر  د.  والباح���ث  ال�شغ���ري،  �شام���ر 
بن���ي  ن���زار  د.  وال�شاع���ر  ه���ال،  اأحم���د  والناق���د 
المرجة وال�شاعر �شقر علي�شة ومن ال�شباب: اآية 

�شحود ويامن خريبة.

الكاتبة واألديبة 
والباحثة 

المهندسة 
أنيسة عبود في 

جلسة حوارية 
في فرع دمشق

تعزية
رئي����ص اتحاد الكّت�اب الع���رب واأع�شاء المكتب التنفيذي واأع�شاء مجل�ص التحاد 
واأع�ش���اء التحاد يتوجه���ون بخال�ص العزاء من عائلة الفقي���د ع�شام وجوخ ع�شو 
اتح���اد الكت���اب الع���رب، راجي���ن المولى ع���ز وجل اأن يتغم���د الفقي���د بوا�شع رحمته 

وي�شكنه ف�شيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�شبر وال�شلوان.

رحلة السندباد المتعب
�شم���ن �شل�شل���ة ال�شعر م���ن اإ�شدارات اتحاد الكتاب الع���رب بدم�شق �شدر ديوان جدي���د لاأديب وليد م�شوح 

حمل عنوان “ رحلة ال�شندباد المتعب”.
ي�ش���م الدي���وان بي���ن دفتي���ه باقة من الق�شائ���د التي ُكتبت بي���ن عام���ي 1984 و2014، اأهداه���ا ال�شاعر “اإلى 

الموتى با قبور” و”اإلى الراحلين نحو العدم”.
ت�ش���كل ق�شائ���د الدي���وان تجلي���اً رائع���اً لأبه���ى مراحل ن�ش���وج تجربة ولي���د م�ش���وح ال�شعرية عب���ر م�شيرتها 
الطويل���ة والغني���ة، فه���ي تن���ّز قه���راً وحرقة وانك�ش���اراً واألماً، في ت���وق اإلى اأم���ل يبل�شم الج���رح الفاغر العميق 

ويم�شح بيد من نور عتمة �شوداء الظال.
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

تماريُن األلم
يف  لروِحها  وِح  الرُّ ل  ولتقبُّ احلياة..  يف  الّروِح  ل  لتقبُّ الدائمُة  احلاجُة  هو  واحل�شور؛  الغياِب  يف  ح�شوُرِك 

ها.. وعلى  عبِة على التَّف�شرِي وال�شروحاِت.. لذلَك اأَغيُب عن هواَي يف جماهيَل اأنِت �شرُّ عوامِلِها املجهولِة ال�شَّ

يف  ��ُقِك  تعتُّ يكفيني  ذلك  ويف  ت�شاء..  حيُث  الرياُح  تذروها  كُوَريقٍة  تائهاً  اأَ�ْشُرُد  وال�شرتخاِء  الهياِم  اأجنحِة 

ٍد ُمغامٍر ل تعنيني التفا�شيُل من َبْعِدِه؛ علماً اأن الأمَر يبقى يف  وجداين؛ بحيث اأعرُف اأنني رهنُي ُحبٍّ حمدَّ

هم متاريُن الأمِل التي يقّررها الوْجُد الطالُع من الروِح  حيِّز املقبول واملعقول وامل�شوؤول بالنِّ�شبِة للذين ل تهمُّ

غاف.. والقلِب وال�شِّ

طَّ بع�ُص اأنواِع الع�شافرِي على جبهتي..  طَّ على وجهي الفرا�شات.. ويكوُن ممكناً اأن حَتُ لي�ص غريباً اأن حَتُ

ويكوُن ممكناً اأي�شاً اأن اأُواجَه الورَق الأبي�َص ولي�شت لديَّ اأيُة اأفكاٍر ُم�ْشَبَقٍة �شوى اأنني عنواٌن ناِفٌر على دفرت 

وابتكاِر  للَجماِل  �شّيداٍت  واِزنًة با  تكوَن  اأْن  للحياِة  النرياِن، وكيف  َطْعَم  َتْعِرَف  اأَْن  للمواِقِد  كيَف  اِق..  الع�شَّ

ِف.. و�شاٌم على كل عينني حتاوراِن َفُت�شِعاِن اليقظَة مبزيٍد  احلياة.. ف�شاٌم على الوْجِد واحُل�ْشِن.. والتَّلهُّ

ُد  ياِع.. و�شاٌم على احلراِئِق التي ُت��َرمِّ فاِه.. و�شاٌم على الهوى الذي ُيْنِقُذ الأعماَر من ال�شَّ من احُلُلِم والرَّ

فاعليها لينه�شوا من جديٍد، يرتكبوَن َعَبثاً جميًا جديداً..

َتديِك َحْقٌل.. وَيْخلَُعِك  يا َلِك من مَيامٍة ل َت�شتطيُع اْختياَر رو�ٍص واحٍد.. يا لِك من �شادرٍة يف اخِلياراِت َفرَيْ

رًة لَتُحطَّ عليه  حقٌل اآَخُر.. هل هو الرتياُب.. هل هو الأنا العاليُة.. هل هو البحُث عن اأكِر الأغ�شاِن ُخ�شْ

الُبْعُد بالُقرِب.. الوَجُع  كُّ والعذاُب يف زمٍن َتخاَلَط فيه احُلبُّ بالكراهية..  ال�شَّ �شاقاِك النحيلتان.. هل هو 

بال�شعادِة والفرح.. اأدعوِك ِلأْن ل ُتطيلي قراءَة الوجوِه الغام�شِة.. ول الوا�شحِة.. اأدعوِك اأْن تقرئي ذاَتِك اإىل 

نا تقدي�ُص امل�شامنِي اأِو الإقاُل من هيبِتها.. اأق�شى حٍدّ مُمكن.. بعد ذلَك ل َيهمُّ

ِم.. ودفئاً يف �شقيٍع خائب.. غيبي اأِو اح�شري..  اْنَبِج�ِشي نعناعاً يف احلقوِل.. ويا�شميناً على �ُشُرفاِت العوا�شِ

رُّ غرُي املباِح ِبِه.. والع�شُق الذي يحتاُجُه قاطفو �شنابِل التِّيِه.. فاأنِت ال�شِّ

احَة احلياِة اإىل ن�شَفنِي واأكَر؛ يحقُّ لِك اأْن َتْعرُبي على ج�شوِر الغيِم.. واأَْن تكوين  ُتها القا�شمُة ُتفَّ اأنِت اأيَّ

اأ�شابعِك.. واأنِت التي تواجهنَي املوَج  َقلَِق  �شوُر بيوَتها على  اأنِت التي تبني النُّ َجّباراً يف كلِّ ال�شاحاِت..  مارداً 

املُداِهَم فيعوُد اإىل الُعباِب البعيد.. �شارباً من اأقداِح عينيِك ما يجعُلُه منت�شياً..

اأيَّامِك.. كوين  لوؤلوؤَة  َقاَد.. ل تكوين �شهرزاَد ول تبحثي عن �شهريار.. كوين  الرُّ املُْغَرموَن ل ي�شتطيعون 

اأُ الأر�َص اأُنوثًة و�شهيًا.. الزمُن لي�ص طويًا..  ْهَر.. و�شيَّاداً.. وامراأًة مَتْ ًة.. ونهراً.. وَنْحًا ُيقبُِّل الزَّ فَّ �شِ

وِق ق�شريٌة.. َفاْفُر�شي ُهُبوَبِك على عيوِن احليارى.. ل ترتكي �ُشلطاَنِك للغياِب.. لوِّحي  واأعماُر مرافِئ ال�شَّ

َنعوَن ُكلَّ  ِة احلياِة.. َفُهنا.. وهنا فقط.. َت�شْ نيِم والوَهِج وحيويَّ ِمْن على ُبْرِجِك العايل باأَْن تعاَلْوا اإىل باِد الرَّ

زمٍن جميٍل.. وهنا َتْنَفذوَن اإىل اأياٍم و�شننَي اأحلى واأبهى..

وهنا وهناَك.. ل ُبوؤْ�َص َبْعَد انهماِرِك ِغًوى.. وَطاوًة وِرّياً للظماأِ القابِع يف ُرُدهاِت الذاِت الباحثِة عن ذاِتها.. 

ِة الينابيِع اْراأََفا بالبياِدِر اخل�شراِء لَتْكفيُكما لزمٍن ياب�ٍص ما.. غوفاِن بفتوَّ ها ال�شَّ اأيُّ


