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حماس... صحوُة الضمير أم ضيُق الجغرافية؟

االفتتاحية 
 كتبها: د. محمد الحوراني

لوحة للفنان التشكيلي  عيسى النهار

لوحة للفنان التشكيلي  عبد الناصر الشعال

في الوقت الذي تزداُد فيه اأو�صاُع ال�صعب ال�صورّي �صعوبًة، نتيجَة الحرب الإرهابية 
الت��ي �ُصّنْت عليه لأكث��َر من ع�صر �صن��وات، ونتيجَة الح�صار القت�ص��ادّي الخانق عليه، 
ُتح��اوُل بع���ضُ الدول والأحزاب والح��ركات الحليفة ل�صورية ترمي��م عالقات الدولة 
ال�صوري��ة مع ق�صٍم م��ن اأولئك الذيَن اأدَم��ْت قناعاُتهم واأفعاُلهم قل��وَب ال�صعب ال�صورّي، 
��وا بمديح  بع��َد اأن اخت��اُروا النحي��اَز اإل��ى الُق��وى الإرهابي��ة وداعميه��ا، وبع��َد اأن َتغنَّ

فاِته في الجغرافية ال�صورية كلِّها. الإرهاب وت�صرُّ
وعل��ى حي��ِن ل ت��زاُل العالق��ُة بالنظ��ام التركّي عل��ى حاله��ا تقريبًا عل��ى الرغم من 
المح��اولت كّله��ا لتقريب وجهات النظ��ر بين الدول��ة ال�صورية والنظ��ام الأردوغانّي، 
نجح��ت المحاولُت الهادفُة اإل��ى تقريب وجهات النظر بين الدول��ة ال�صورية وحركة 
حما�ض، الأمر الذي اأّدى اإلى الموافقة على زيارة وفٍد من الحركة للجمهورية العربية 
ال�صوري��ة، واللق��اء بالرئي�ض ب�ّصار الأ�ص��د مع وفٍد من الف�صائ��ل الفل�صطينية، ولّما كاَن 
الجمي��ُع عل��ى قناعة ُمطَلقة باأنَّ الم�صلح��َة هي الأ�صا�ُض في العالق��ات ال�صيا�صية، فاإنَّ 
ن��ا التركيَز على ثواب��َت ل ُيمكُن للق��ارئ الح�صيف والكاتب الواقع��ّي اأن يحيَد  م��ن حقِّ

عنها، ومنها:
- رف���ضُ التعاط��ي م��ع التنظيم��ات الت��ي اأعلن��ت الح��رَب عل��ى �صوري��ة، وتحالفْت مع 
الإرهاب واأهِله، بعَد اأن �صاقت بها الجغرافية، وغدْت ُم�صطّرًة اإلى التعاطي مع الدولة 
ال�صوري��ة، لي�َض من باب الإيمان بدورها الُمقاِوم والداعم لحركات الُمقاَومة، واإّنما من 
َول  ب��اب الع��ودة اإلى الحليف الأ�صا�ص��ّي، بعَد اأن ثب��َت بالدليل القاط��ع اأن احت�صاَن الدُّ
الأُخ��رى له��ا، لم يُكْن اإل من باب العداء للدولة ال�صوري��ة الوطنية الُمقاِومة والرغبة 

في اإ�صقاطها والق�صاء عليها.
- الق��راءُة الُمتاأّني��ة لبع���ض الت�صريح��ات المح�صوب��ة عل��ى الحرك��ة، الت��ي راأت في 

عودتها اإلى �صورية اإ�صاعًة للبو�صلة وخطاأً كبيرًا في التقدير.
- التميي��ز بي��ن قي��ادات في الحركة ت��رى فيها حرك��ًة اإخوانّي��َة المنه��ج والعقيدة، 
واأُخ��رى تنظ��ُر اإليها بو�صفه��ا حركَة ُمقاَومٍة وطنّي��ة ُتعلي النهَج الُمق��اِوم على اأيِّ نهٍج 
اآخ��ر، وترف�ُض ال�صتثم��اَر في ال��دم العربّي، والُمتاَج��رة بالق�صاي��ا والمواقف بحّجة 

فاع عن فل�صطين وق�صايا �صعبها العادلة. الدِّ
ُلُه الجناُح الع�صكرّي، ول  - التميي��ز بيَن تّياَريِن في الحركة، تّي��ار ع�صكرّي ُمقاِوم ُيمثِّ
�صيما كتائب الق�ّصام، يختاُر النحياَز اإلى الق�صايا الوطنية العادلة، وتّيار �صيا�صّي ُيعلي 
ل��ة بعقيدة الولء والب��راء عل��ى اأيِّ نهٍج اآخر،  ينّي��ة الُمتمثِّ الم�صلح��َة ال�صخ�صي��َة الدِّ

�ُصون للحركة. وذلك انطالقًا من معالَم وا�صحٍة في الطريق و�صَعها الآباُء الُموؤ�صِّ
 �صحيٌح اأّن حركَة حما�ض قّدمْت ما ُي�صبُه العتذاَر عن �صيا�صاتها وتعاطيها مع الحرب 
الإرهابية التي �ُصّنت على �صورية، وبداأت ت�صدر بيانات الإدانة لالعتداءات ال�صهيونية 
على الأرا�صي ال�صورية، اإل اأّن هذه الت�صريحات والمواقف لم تظهْر اإل بعَد اأن �صاقت 
الجغرافية بالقي��ادات ال�صيا�صية للحركة، التي اّتخَذْت من اأنقرة والدوحة وغيرهما 
مركزًا لإطالق ت�صريحاتها الُعدوانّية تجاَه �صورية في اأثناِء اأكثر من ع�صر �صنواٍت من 
َر مواقَفه��ا لول التَّغيراُت الدولي��ة في المواقف من  الح��رب عليه��ا، وما كاَن له��ا اأن ُتغيِّ
�صوري��ة، ول��ول التقاُرُب بي��َن ُدَوِل الخليج وقط��ر راعيِة النهج الإخوان��ّي والحرِب على 
�صوري��ة، وكذلك لول عودُة العالقات الكاملة بي��ن الكيان ال�صهيونية والنظام التركي، 
وت�صريحات ال�صفيرة ال�صهيونية في اأنقرة »اإيريت ليليان« التي اأّكدْت اأّن بالَدها بذلْت 
ُجه��ودًا لإغ��الق مكات��ب حما�ض ف��ي اإ�صطنبول، ونجحْت ف��ي ذلك، وهو ما اأّك��َدُه لحقًا 
القي��اديُّ ف��ي الحركة مو�صى اأبو م��رزوق بقوله: »اإّن ت�صوي�صًا كبي��رًا طراأ على عالقات 

حما�ض بتركيا، وذلك بعَد تح�صين اأنقرة عالقاتها باإ�صرائيل وُدَول عربّية اأُخرى«.
�صًا ل  اإّن �صوري��ة الت��ي اختاَرت النحياَز اإل��ى الق�صية الفل�صطينية، وجعل��ْت منها ُمقدَّ
ُيمك��ُن التنازُل عن��ه اأو الُم�صاَومُة عليه، ودفَعْت في �صبيل ه��ذا الموقف كثيرًا من دماء 
ها اأي�صًا  َر ملّيًا قبَل اإعادة العالقات مَع اأيٍّ من هوؤلء، ومن حقِّ ه��ا اأن ُتفكِّ اأبنائه��ا، من حقِّ
ُق م�صلحَة الدولة ال�صورية وال�صعب الذي قّدَم  اأن تف��رَز اأ�صح��اَب المواقف وفَق ما ُيحقِّ

كثيرًا من ال�صهداء حفاظًا على ا�صتقاللّية الدولة ونهجها الُمقاِوم.
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ُي���رى،  امل���كان �س���رٌّ ال  حل�س���ور 
باأي���دي  ياأخ���ذ  �س���حٌر  ولوج���وده 
الوج���دان،  ورياح���ن  القل���وب 
حل�سور املكان �س���مة تت�سع روؤاها 
كلم���ا اأق�س���َي القلُب عنه���ا اأو بذَر 
الناأُي خطواِت االفتقاد على درب 

الّرحيل.
رمّب���ا ال ميل���ك �س���يٌء  كامل���كان طاقَة �س���حرّيًة ت�س���حن ذاكرة القل���ب مبا لّذ 
م���ن فك���ر وط���اب م���ن معنى، ملا ل���ه من ج���ذوٍر ال ميك���ن لل�س���اعر اإال اأن ُيعلن 
انتماءه اإىل ن�سغها الكامل،  وكاأنني ال اأ�ستطيع اأن اأرى انهمار غيث يف دم�سق 
اأو احل�س���كة اإال وحت�س���ر اأم���ام كام���را قلبي �س���ورة الغيث يف قريتي )�س���اغر 
اٍت اإال وتطفو  ٍّ ب���ازار( الت���ي �س���هدت م�س���قط اأحالم���ي .. ال ميك���ن روؤي���ة ق���
اته���ا اأم���ام م���راأى الذاك���رة وما اآل���ت اإليه اأو م���ا كانت علي���ه يف اأياٍم  ٍّ �س���وُر ق
خل���ْت كَنّ فيها ماأوى انتماء �س���ّكان القل���ب اإليها .. وكاأنني ال اأقوى على روؤية 
جب���ٍل اإالَّ وق���د انهمرْت ذكريات الطفولة على تالل جبل )�س���اغر بازار( تلك 
التالل املتطّلعة نحو امتداد جبل )�س���رموال( العامودية �سمااًل وجبل كوكب 

احل�سكّي جنوباً.
)�س���اغر بازار( قريتي التي ذاق فيها القلُب طعم احُلبِّ الأّول مرة يف عمره 
الغ�ّض.. قريتي التي حفَظْت ذكرياِت طفولتي وحفظُت حبَّها عن ظهر قلٍب 
.. حفظُت التعّلق بحبال �سّرتها اخل�سراء حتى نخاع الوله، ومازالت حا�سرة 
يف القل���ب حتّثن���ي عل���ى التذك���ر يف انب�س���اط م�س���احاِت �سا�س���عاٍت من ال�س���ور 
واالأخيل���ة الت���ي ُترّبي حمائ���َم الروح حفاظ���اً على جمرة الذكري���ات انطالقاً 
ن���ا احلياة، ورمّب���ا ال تتاأّتى حالوة املكاِن اإال من خالل �س���اكنيه واأهله  نح���و اأمِّ
يبن، واأذكُر يف هذا املقام ما جاَدْت به قريحُة قلِم هذا العبد الفقر اىل  الطَّ

اهلل .. الذي حّفته جوارُح الذكرياِت ومواجُدها احليارى:
يحلو املك����اُن باأهِل�ِه وبنا�ِس����ِه  

يا َمْن يراين عالق������اً بلبا�ِس����ِه    
نا و�سم������اوؤن�ا  كلُّ االأماكِن اأر�سُ

       اإْن �سحَّ مّنا احلبُّ يف اأنفا�ِس���ِه
فانو�ُض غربتن�ا �سمو�ٌض من هًوى        

ترقى باأنف�سن����ا اإىل اإح�سا�ِس�����ِه    
ح يف حبِّ ديار  ولع���ّل ما لهَج بِه ل�س���اُن حال �س���اعرنا اللهف���ان قي�ض بِن املل���وَّ
ليل���ى اأ�س���دق م���ن اأي تعب���ٍر ع���ن م���دى متاه���ي امل���كان يف �س���ورة م���ْن يحبُّ 

وُيهوى: 
اأمرُّ على الديار ديار ليلى    

    اأقبِّل ذا اجلدار وذا اجلدارا
وما حبُّ الديار �سغفن قلبي    

ولكْن حبُّ من �سكن الديارا    
اأيُّ �س���حر للم���كان اأو للبيت الذي فتح فيه اأبو مت���ام عينيه على الدنيا؟ اأي 
�س���حر اأَ�َسَر قلبه وع�سف بذواهل اأ�سغريه؟ واأيُّ بالغة للحبِّ اآثرتها بو�سلة 
�س���مال اأبجديت���ه التي اأّهلت كامل قواه ال�س���عرية لين�س���ح اإن���اء بيانه بالمية 

رائعة مذهلة: 
كم منزٍل يف االأر�ض ياألفه الفتى

وحنينه اأبداً الأول منزل    
اأو مل يق���ل م���ن بعُد مالئ الدنيا و�س���اغل النا�ض اأبو الطي���ب امّلتنبي الميَّته 
الرائع���ة مفتتح���اً بابه���ا ببي���ت �س���عريٍّ مذه���ل لغائب���ي املن���ازل قبل �س���اغليها 
ويحت���ل حّي���زاً متدفق���اً يف �س���واكنها ب�س���كنات ج���اءت لتحّرك كوام���َن املخبوء 
َل حنن الذاكرة اإىل ح�س���ن امل���كان وجتّلياته  و�س���مائَر اال�س���تتار كلَّه���ا وت�س���كِّ

الفاتنة: 
لك يا منازُل يف القلوب منازُل

اأقفْرِت اأنِت وهّن منِك اأواهُل    
���عر من بيت �َس���ْعر ياأوي اإليه اجل�سُد قبل اأن ت�سكن فيه  اأال ينبغي لبيت ال�سِّ
ال���روُح وته���داأ اأنفا�س���ها وتطمئ���ّن اإليه االأفئ���دة واجلوارح كي ت�س���كن بواعثها 
وتتفّت���ق رياحينه���ا بق�س���يد يلّم �س���مل الروح باجل�س���د واجل�س���د بال���روح؟ اأو 
���عِر بحاجٍة ما�س���ٍة اإىل من يه���مُّ باإيقاظ  ���عِر وبيُت ال�سَّ لي����ض البيت���ان بيُت ال�سِّ

�ساكنيهما وُيَربُِّت على اأكتافهم من جديد؟

 كتبها: منير خلف

سحُر المكاِن 
وأسُرُه

حي���اة  يف  ومركب���ة  متع���ددة  وظائ���ف  ل���الأدب 
املجتمع���ات، وه���و انعكا����ض للواق���ع االجتماع���ي 
وي�س���كل ملحمة متكاملة باأ�س���لوب ممّيز، تظهر 
فيها الكثر من جوانب احلياة كافة، تر�س���دها 
الق�س���يدة،  اأو  الق�س���ة  اأو  الرواي���ة  اأو  املقال���ة 
وتٍزها ب�س���كل وا�س���ح وجلي يف �س���مات متعددة 
للع���ادات والتقاليد، ويف مقدم���ة هذه الوظائف 
االأمم  وح�س���ارة  وتاري���خ  ثقاف���ة  حف���ظ  ه���ي 
وال�سعوب، وتر�سيخ القيم االإن�سانية واالأخالقية 
والوطنية، التي تعزز االنتماء والتم�سك بالقيم 
النبيل���ة، وترف���ع م���ن م�س���توى الذائق���ة االأدبية 
مهم���ة  لتغ���دو  املجتم���ع،  يف  للعام���ة  واملعرفي���ة 
االأدي���ب يف هذا ال�س���اأن كبرة و�س���اقة، واأن يبذل 
ق�س���ارى جهده مبا ميتلكه م���ن خمزون معريف 
كب���ر لنقل الواقع يف اأ�س���لوب اأدب���ي رفيع يعك�ض 
هذه القيم ب�سهولة ليتقبلها اأبناء املجتمع الذي 
يعي����ض في���ه، اأو يق���راأ عن���ه يف كل زم���ان وم���كان، 
و�سيبقى االأدب معياراً حقيقياً لثقافة وهوية كل 
اأمة وح�س���ارة عٍ التاريخ، ف�ساًل عما يختزله 
يف املنظومة القيمية التي ي�س���تمد منها املجتمع 
روائ���زه، ممزوج���ة باالأحا�س���ي�ض وامل�س���اعر التي 
اأ�س���فى عليه���ا الكات���ب تراكي���ب لغوي���ة وبياني���ة 
متع���ددة، واإذا كانت احلياة االجتماعية ي�س���وبها 
ن���وع م���ن املفارقات اأو التج���اوزات، فاإن االأدب مل 
يك���ن بعي���داً عن ر�س���د تل���ك ال�س���ور اأي�س���اً، مبا 
ي�س���مى االأدب ال�س���اخر، وه���ذا الن���وع م���ن األوان 
االأدب، ي�س���رق ل���ه �س���مع املتلق���ي، وكذلك يلقى 
قب���واًل كب���راً بن العامة من النا����ض، ناجتاً عن 
قدرة االأديب يف توظيف االإبداع يف ر�سم ال�سورة 
م�س���تخدماً  االأ�س���خا�ض،  ل�س���لوكيات  ال�س���اخرة 
االإيح���اء والتوري���ة واال�س���تعارة، وكل حم�س���نات 
اللغة وبالغتها، غايته ت�س���خيم اأفعال و�س���فات 
و�س���لوكيات اأف���راد، باأ�س���لوب اأدب���ي �س���ائق الإثارة 
املتعة وال�س���خرية والفكاهة، وق���د كرث مبدعوه 
عٍ الع�سور يف جميع االآداب والفنون، لتحقيق 

وظائف متعددة منها: 
- يحتاج املجتمع اإىل اأدب ال�سخرية والفنتازيا 
ب�س���كل عام، ليخ���رج عن حالة اجلم���ود والرتابة 
وتفت���ق الذهن يف اأ�س���لوب املتناق�س���ات احلياتية 
وت�س���تهويه  اإليه���ا  ي�س���عى  وه���و  املجتم���ع،  يف 
املقاربات التي ال ي�س���تطيع االإف�ساح عنها ب�سكل 
مبا�س���ر، ويعتٍ االأدب بكل حم�س���ناته البديعية 
والبالغية ل�س���ياغة ن�ض يحاكي الواقع، �س���واء 
كان هذا اللون من ال�س���عر اأم الق�سة اأو الطرفة 
اأو الفكاه���ة، فاملتلق���ي يجد فيها اإجابات �س���افية 
ع���ن اأ�س���ئلة ومكا�س���فات مل���ا يدور يف عقل���ه، وهذا 
جان���ب مه���م يف توظي���ف االأدب لتحقي���ق غايات 
نبيل���ة، وف���ق تل���ك الو�س���يلة يف �س���ناعة الف���رح 

وال�سرور لدى املتلقي. 
- هن���اك حاج���ة ملح���ة يف املجتم���ع للخ���روج 
ع���ن املاأل���وف وال�س���ورة النمطية يف ال�س���لوك يف 
احلياة العامة لالأفراد، والتعرف على اجلوانب 
االأخرى للحياة، واالأدب ير�س���دها الأنه امل�ساحة 
ال�س���ورة  تل���ك  ور�س���م  ملعاجلته���ا،  املعرفي���ة 
لتطبيق���ه عل���ى اأر����ض الواق���ع، يف الوق���ت ال���ذي 
يتعذر ممار�س���تها عل���ى الواقع اآج���اًل اأم عاجاًل، 
وجاء ذلك يف �سياق ال�سعر اأو احلكاية اأو الق�سة 

اأو الرواية مبا حتمله من مفارقات.
املعرفي���ة  الذاك���رة  ُينع����ض  ال�س���اخر  االأدب   -
مزي���ج  وه���ي  االإبداعي���ة،  مبادت���ه  واالإبداعي���ة 
من �س���ور ور�س���م عامل متخيل باأ�س���لوب �س���اخر 
اجلوان���ب  عل���ى  ال�س���وء  وت�س���ليط  وفكاه���ي، 
ال�س���لبية لل�سلوكيات االجتماعية، عندما يبحث 
عن البدائل يف ك�سف ال�سور املتعددة ومراميها.

- حت����ض الف���رد واملجتم���ع للتم�س���ك بالقي���م 
التي جتعله يرى ال�سورة ال�ساخرة الأي فعل قد 
ي�س���تميل الفرد وي�س���بح �س���لوكاً، فال�س���د يظهر 

ح�سنه ال�سد.
- حت���ذر الفرد باأاّل يقع يف التجاوز واخلطيئة 

ملنظوم���ة احلياة االجتماعية يف ال�س���لوكية، واأال 
يك���ون هو مثااًل لتلك املح���اكاة التي يركز عليها 
االأدب ال�س���اخر، �سواء كان يف املقالة اأم الق�سيدة 
اأو الطرف���ة اأو الق�س���ة، واالأدب ال�س���اخر يوق���ظ 
وينب���ه املجتمع للجوانب ال�س���لبية واملمار�س���ات، 
خلل���ق حال���ة وع���ي اجتماع���ي، من خالل ر�س���د 
بع����ض الت�س���رفات وال�س���لوكيات اخلارج���ة ع���ن 
املاأل���وف يف احلي���اة العام���ة، ويتع���ذر مواجهته���ا 
ال�س���اخر،  االأدب  باإ�س���لوب  اإال  له���ا  والتعر����ض 
وخا�س���ة م���ا يتعل���ق االأم���ر يف الواق���ع ال�سيا�س���ي 
وكذل���ك  املت�س���لطن،  م���ن  الف�س���اد  وح���االت 
والتخل���ف،  اجله���ل  ح���االت  لك�س���ف  ال�س���خرية 
تل���ك اجلوان���ب م���ا يجع���ل االأدب  والغو����ض يف 
ال�س���اخر ُمرّكب الفائ���دة والوظائف، وهنا تٍز 
ق���درة الكات���ب ال�س���اخر باأ�س���لوب ممت���ع ير�س���ي 
ذائق���ة اجلمهور املتلقي، وكل هذه االأفعال الذي 
يبح���ث عنها الكاتب، وال �س���ّر اأن يتناولها على 
األ�س���نة احليوان وي�ستنطقها مب�س���اعر اإن�سانية، 
م���ن خالل م���ا يج���ول يف ذه���ن املجتم���ع، واإبراز 
املعاين وال�سر ال�سعبية، كما تناولها ابن املقفع 
يف الع�سر العبا�سي، وهي اإ�سراقات متار�ض فيها 
يف  واأحيان���اً  الط���رح،  يف  والالمنطي���ة  العبثي���ة 
الالواق���ع وم���ن اأج���ل الواق���ع، ومنها على �س���كل 
ق�س����ض وحكاي���ات ت���الزم حي���اة املجتمعات حتى 
تغ���دو عاملي���ة، الأن بع����ض �س���لوكيات وت�س���رفات 
اأبن���اء املجتمع���ات مت�س���ابه عل���ى م�س���توى عاملي، 
ويف كل زمان اأي�ساً، لي�سبح االأدب ال�ساخر ملبياً 
لتل���ك االأهداف، وقد برز ذلك اأي�س���اً يف امل�س���رح 

ويف الفن الت�سكيلي يف فن »الكاريكاتر«.
- لق���د �س���كل االأدب ال�س���اخر مو�س���عاً ممي���زاً 
يف تاري���خ االأدب، واإن اإدخ���ال البهج���ة وال�س���رور 
لنفو����ض النا�ض غاية بحد ذاتها، وما يحمله من 
غاي���ات اأخرى تهدف اإىل بناء االإن�س���ان �س���لوكياً 

ومعرفياً.

اإىل ال�سيِف الدم�سقيِّ املعتَّْق

ومن ب�سفاِتِه االأ�سنى َتخّلْق

تقلََّد �سوَتُه للحقِّ �سيفاً

الأنَّ ال�سيَف يف امليداِن اأ�سدْق

اإىل ن�سٍر جتاوَز م�ستحياًل 

وطاَر ب�سامِة الدنيا وحّلْق

ملنٍه العليِّ وقد ت�سامى

به حتى ا�ستطال فكان برْق

وكان جملياً مل يخ�َض خ�سماً

ب�سيف بالغٍة ف�سحى متنطْق

اإذا ما راح ينرث درَّ  علٍم

راأيت اخل�سم رغم احلقِد �سفق

اإذا  اجلنديُّ اآمَن بانت�ساٍر

يكون ب�ساحِة امليداِن فيلْق

واإن �ساٌه تعامى عن جنوٍد

�سي�سحُق يف الوقيعِة مثل بيدْق

لب�ساٍر زها يف ليِل ياأ�ٍض

فاأينَع يف اأمانينا  واأورْق

اإىل قلٍب جتعفَر باالأماين

وفوَق قلوِبنا الظماأى تدفْق

وظيفة األدب الساخر

في تكريم الدكتور بشار الجعفري
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يف ظل االنفجارات الكونية املت�س���ارعة، وامل�س���حوبة باحلاجة اإىل النمو االقت�سادي يف 
مواجهة حالت االخراق النف�س���ي احلاد، وال�س���اعد يف اليوميات املعلقة وعلى م�س���ائل 
حياتي���ة مث���رة، والتي تتع���ّدى واقع العي�ض املوؤق���ت والطويل يف عاملن���ا املرامي.. وهذا 
يحت���اج م���ن املثقف الع�س���وي يف اأي م���كان كان الوقوف على ما ي�س���مى )احلرب الباردة( 
بن الدول ال�سناعية التي تدعي امتالك رتبة القطب يف �سلوكها ال�سيا�سي العام وعلى 
راأ�سها اأمريكا حيث اإنها ما زالت ت�ستمد من الدول التي تعتمد اأ�سلوب التبعية لقرارها 
داخل مقّوماتها والتي تختزل فيها منط التعبر ال�ّس���ردي احلر الذي ي�س���اهم يف �س���نع 
املواقف التي حتّر�ض النا�ض على تنامي املعاين وال�س���ور التي حتتاج اإليها حرية احلياة 

يف  بلدانهم، وحماية القيم املعرفّية امل�ستقرة يف الذاكرة اجلماعية.
واإذا كان���ت احل���روب بن ال���دول قد حتل بالتفاو�ض اأحياناً بق�س���د حماية م�س���احلها 
االقت�س���ادية كم���ا ح�س���ل من���ذ عدة �س���نوات م�س���ت بن كوري���ا ال�س���مالية واأمري���كا التي 
حاول���ت جم���ع رف���اة جنوده���ا الذين ق�س���وا اأثناء احلرب يف �س���به اجلزي���رة الكورية. ويف 

احلديث عن ال�سباقات االقت�سادية 
وال�سيا�س���ية والع�س���كرية ال بد من التذكر مبا فعلته اأمريكا مّدعية ك�س���ف الرهانات 
عل���ى واق���ع التج���ارب املدرو�س���ة م���ن قبله���ا جتاه ال���دول الك���ٍى التي تتقاط���ع معها يف 

دالالتها الع�سكرية 
والنووي���ة ومنها االحتاد ال�س���وفييتي ال�س���ابق الذي اّدعت اأمريكا اإ�س���قاط ال�س���يوعية 
في���ه كنظ���ام �سيا�س���ي كان يدير ال�س���اأن العام يف رو�س���يا منذ وقت طوي���ل.. وما تزال تلك 
العالقات التي قد حترف فيها اأمريكا وحلفاوؤها من االأوروبين مدار الوعي االإن�ساين 
و�س���واًل اإىل ال���ذات الك���ٍى وال �س���يما يف دول �س���رق املتو�س���ط و�س���مال اأفريقيا واخلليج 
العربي وهي دول قد ال متتلك حرية �سنع القرار ال�سيا�سي اإذا مل توافق عليه اأمريكا.

وتاأتي ثورة الكمبيوتر واحدًة من االنفجارات العاملية املعا�س���رة ولكن بروؤية حمدثة 
ي�سيطر فيها اليهود على املعارف التي توؤثر يف املناخات ال�سخ�سية املفتوحة على العامل 
املحي���ط بالعق���ول، وال �س���يما جي���ل ال�س���باب يف املحي���ط العرب���ي امل���اأزوم ثقافي���اً.. وتبدو 
املوؤ�س�سة االإعالمية ك�سبكة وقف على �سناعتها اأحد رجال اأمريكا وهو يهودي اجلن�سية، 
ويقدم لها مبلغاً من املال مقداره )650( �ستمئة وخم�سون مليون دوالراً يف العام واإىل 
جانبه مت ت�سكيل جلنة خا�سة جلمع التٍعات ال�سهرية لل�سبكة االإعالمية )االإنرنت( 
من التجار اليهود يف اأمريكا اأي��س��اً وت�سل قيمتها اإىل )30( ثالثن مليون دوالراً كما 

تقول امل�سادر املعنية يف هذا اجلانب.
وال يغي���ب ع���ن بال املهتمن بثقافة االأجيال م�س���األة ذلك اجليل يف كّليته الفنية حول 
تاأثر تلك املوؤ�س�س���ة االإعالمية يف حركة الوعي العام، وتقلي�ض الهمم ال�سابة عٍ امليل 
اإىل الت�س���جيع عل���ى ال�س���لوى والف���راغ ومالحق���ة امل�س���امرة االآني���ة حتت وط���اأة الٍامج 

امل�س���للة التي قد يجهل معها الكثرون من اأبناء امل�س���رق ما ينقله االإنرنت من حاالت 
التن�ست االإعالمي الذي يهدف اإىل اإي�سال بع�ض القادة ال�سيا�سين اإىل �سّدة احلكم يف 
بلدان تنا�سر ال�سلوك اليهودي يف ثقافته االإعالمية، وهذا ما ح�سل يف جنوب ال�سودان 

منذ عدة �سنوات ويف دول اأخرى اأي�ساً، 
ومنه���ا دول اخللي���ج التي اأغوتها �س���هوة التطبيع بتالقح �سيا�س���ي اأمريكي اإ�س���رائيلي 

م�سرك..
وح���ول حمورّي���ة الرم���ز املتلّون الذي ت�س���تولده �س���بكة االإنرنت يف دالالته���ا املتعددة 
على �س���عيد التوا�س���ل اليومي اجتماعياً يف جتربتها الكونّية كمنجز يهودي يقوم اأهله 
بالتحري�ض على االأفكار وامل�ساعر ملتابعة مناهج ال�سبكة االإثرائية يف اللحظات الق�سرة 
وما تنقله يف امل�ساهد الهادئة اأو ال�ساخنة معاً، وتهدف يف اأغلبها اإىل خلق اجلذر العازل 
ب���ن املتاب���ع واإرث���ه املعريف وطني���اً، واإن�س���انياً كما هو احل���ال يف دول كثرة �س���رقاً وغرباً. 
وه���ذا ما دفع بالكاتب )جوزيف مللري( للوقوف على االأزمات حتى االأخالقية منها يف 
اإب���داع كت���اب جديد حمل عنواناً هو )اأزمة احل�س���ارة( وقد ترجمه اإىل العربية االأ�س���تاذ 
فوؤاد خوري، حيث يقول يف ال�س���فحة 61 اإحدى �س���تن من الكتاب ما يلي: »التوافقّية 
اخل�سو�س���ّية، التكثيف النف�س���ي، التالعب النف�س���ي هي ال�س���مات الرئي�س���ة الثالث التي 
ت�سود مالمح الثقافة احلديثة، والنتيجة النهائية لهذه الظواهر هي اإي�سال الفرد اإىل 
حالة االإن�س���ان االأوتوماتيكي الذي ال رجاء له ووظيقته الوحيدة هي اأن يخدم ال�س���بكة 

املنظمة والعمالقة التي حتيط به.
اإن اأ�س���لوب خٍته اليومية الروتيني واملاألوف يعمل بقوة �س���د تطور الوعي امل�س���تقل، 
وم���ن ث���ّم �س���د تكوي���ن االهتمام���ات االأخالقي���ة، اإنه الف���رد املطي���ع املتمّثل ب���ه واملعزول 
واملتالعْب به نف�سياً وهو فرد ال ميكنه اإن�ساء معاير وقواعد جماعية مقابل تلك التي 
فر�س���تها ال�س���لطة احلكومية القائمة وال ي�س���تطيع معها معار�سة املبادئ املعيارية التي 
جلبتها ال�سلطة احلكومية القائمة والتي قال عنها مارك�ض يوماً باأنها حتمية ال�سلطة«.
اإنه التعبر املحكم عن تلك ال�س���بكة االإعالمية التي تنّباأ فيها رجال الفهم ال�سيا�س���ي 
قب���ل والدته���ا حول ما �س���تركه م���ن تاأثر وا�س���ح يف املجتمعات التي تدير ال�س���اأن العام 
فيه���ا دول تابع���ة الأمريكا ومعادية يف �س���لوكها لكل املعاير املطلوبة اأخالقّياً وح�س���ارياً 
واإن�س���انّياً، وعند هذا الراأي الذي نقله كتاب اأزمة احل�س���ارة تابعنا اآراء كثرة قد اأّّيدته 
وال �سيما عند الدول التي ما تزال تخ�سع حلماية اأمريكية والتي ت�سعى دائماً اإىل خلق 

االأزمات املوجعة يف حياة االأمم.

قراءة الق�سة برموزها هو اإبحار متفرد بن لوؤلوؤ متنافر ومعان عميقة وغو�ض يف 
بحر جلي �ساغه خيال املوؤلفن، هو انتقاء االأجمل من اجلميل، وفكفكة األغاز احلياة 
املن�سية بن ال�سطور، علنا نرتقي لعلياء القدر وننهل من �سمفونية اخللود قب�ساً من 
نور واأماًل ينر، حالكات الليل وك�سف ظالم واقع نتخبط فيه، ظن الكثر اأن �سبحه 

دام�ض، وفجره �سرب من جنون.
بداية داللة اللون االأزرق هو لون احلكمة والتاأمل، حلظة �س���حو بعد تلبد الغيوم، 
حلظ���ة ال�س���كون االأزيل والت�س���الح م���ع ال���ذات والطبيع���ة، يتاأم���ل فيه���ا االإن�س���ان �س���ر 
اجلمال االأزيل يف هذا الوجود، ويطلق العنان خلياله �س���ابحاً بعوامل غر حم�سو�س���ة 
علها تكون �س���اعة جتلِّ تخرق جدار املا�س���ي واحلا�س���ر ال�ستح�س���ار حل �سحري خارج 
عن املاألوف، اأو حلظة �س���روق وعبقرية متخر اأمواج امل�س���تقبل خللق �س���روط معيارية 
حلال اأجود، تقلب احلزن �س���روراً و�س���عادة، وتبل�سم جراح االأرواح العميقة، وتعلي راية 
االأم���ل، ف���اإن وجد االأمل ا�س���تحال احللم واقع���اً بتوفر االإرادة ال�س���ادقة واليد العاملة 

املنتجة. 
رمزية عدد ركاب القطار وهم )7( له قد�سية ورمزية عظيمة، فاخللق الكبر مت يف 
�سبعة، وال�سموات �سبع، واأهل الكهف كانوا �سبعة وثامنهم كلبهم، والطواف حول بيت 
اهلل احلرام )7( واأهل الت�س���وف مقاماتهم )7( تبداأ بالتوبة فالورع فالزهد فالفقر 
فال�سٍ والتوكل واأخراً الر�سا الذي هو االندماج مع الكون، واأعمدة احلكمة �سبعة 
وعدد اأبواب �س���امنا موطن هذا القطار )7(، فرمزية العدد لي�س���ت م�س���ادفة، بل هي 
حماول���ة م���ن كتابنا ال�س���بعة اإعادة خلق واقع جديد ي�س���رق لي�ض يف ال�س���رق فقط، بل 
كعادته���ا ال�س���ام يفي����ض نوره���ا العامل فكاأ�س���ها مرع���ة باحلب والعط���اء، علها تطوي 
�س���جاًل قد ا�س���تنفد كل اأ�س���كال اجلٍوت والتعنت فيتك�س���ر على اأ�س���وار )جلق( مركبة 
االآلهة اإىل ال�سماء كمن مر عليها، فلطاملا كانت الفيحاء عرابة العامل اجلديد وحتى 

االإن�سان اجلديد. 
م���ا ا�س���توقفت عن���ده كث���راً يف ه���ذه الرواي���ة اأ�س���لوب الكتاب���ة اجلماعي���ة، الكتاب���ة 
اجلماعية �س���ائعة يف الغرب وال �س���يما يف ميادين العلم واالقت�س���اد وال�سيا�سة، لكن اأن 
تكون يف ال�سرق ويف جمال االأدب وتتناول احلرب، فاأمٌر اأجزم اأين كنت اأظنه �سرباً من 
امل�س���تحيل، فنح���ن يف ال�س���رق تقودنا الفردية والتن���وع يف االآراء اإىل التكفر والتحجر 
واجل���دران املغلق���ة، لك���ن كتاُبن���ا اأحال���وا تفرده���م اإىل - ما ينبغي- غًنى و�س���عة �س���در 
واأب���واب مفتوح���ة لغد اأحلى واأجم���ل، فاأبدعوا طريقة مبتكرة للخ���روج من النفق، مل 
يلعن���وا القط���ار ال���ذي مل ياأت، بل تناق�س���وا وجتادلوا وباحوا بهواج�س���هم وباأحالمهم 
وبانك�س���اراتهم يف قاطرته���م املقلوب���ة م���ن زواي���ا خمتلف���ة، علهم يعي���دون ترتيب هذا 

العامل املقلوب، ويفتحون اآفاقاً جديدة لكل باحث عن احلقيقة بن الركام.

ركَب���وا م���ن حط���ام القطار منط حياة قاباًل للبقاء، �س���نعوا ن�س���اً ي�س���به احلياة بكل 
مفاجاآته���ا وانك�س���اراتها، ب���كل غ�س���اتها وواقعيته���ا، واأجمع���وا عل���ى رف����ض ونب���ذ كل 

الثنائيات امل�سللة )الليل والنهار، ال�سواد والبيا�ض(.
 كان���وا عل���ى حاف���ة امل���وت، ومل ي�ست�س���لموا ل���ه، ت�س���بثوا ب���اإرادة احلي���اة، والالف���ت يف 
ق�س�س���هم اأنهم ي�س���رون يف ن�س���ق واحد وخط واحد- واإن ت�س���عبت طرقهم واأ�س���اليب 
تفكره���م- لكنه���م التق���وا )دون اتف���اق( على طريق احلياة والتحدي، ج�س���دوا ق�س���ة 
�سعب يرف�ض اأن ميوت يف عامل متوح�ض ُم�سّر على اإلغاء التفرد وخ�سو�سية ال�سعوب. 
اأما رمزية القطار فهي اإ�س���ارة الفتة اإىل �س���رورة النظر لالأمام دون التح�س���ر على 
املا�س���ي وجلد الذات باآالم واأخطاء احلا�س���ر، وحتى التغني باالأجماد والبطوالت، فما 
ف���ات اأ�س���بح من املا�س���ي، �س���حيح اأن علينا ا�س���تخال�ض العٍ، لكن قطارن���ا كالنهر ال 

بد اأن ي�سر لالأمام، لي�سق م�ساره يف �سخور احلا�سر وينت�سر يف معارك امل�ستقبل.
 فالقط���ار ه���و التف���اوؤل املدرو�ض واليقن الواقع – ال حمالة- باأن القطار ال�س���وري 
�س���وف ي�س���ر لالأم���ام رغم كل املاآ�س���ي واالآالم والوي���الت التي تعر�ض له���ا هذا الوطن 

اجلريح. 
اأم���ا يف نظري���ات التفكر ومنها نظرية القبعات ال�س���ت فت�س���ر القبع���ة الزرقاء اإىل 
لون الف�س���اء واالأفق، لون اإثارة االأ�س���ئلة وتلخي�ض النقا����ض وحتديد النقطة التي مت 

الو�سول اإليها، فهو يهتم بعمليات التنفيذ وبناء امل�سروع الوطني اجلديد.
والي���وم نح���ن ال�س���ورين باأم�ّض احلاجة له���ذ القطار االأزرق ملعرفة ملاذا و�س���لنا اإىل 

هنا؟ واأين اخلال�ض؟
فنح���ن طائ���ر الفيني���ق الذي ينبعث من حت���ت الرماد، وال جم���ال للراجع والياأ�ض 

والقنوط. 
اأما من حيث امل�سمون: فاأبطال هذه الرواية جمعتهم ماأ�ساة احلرب حيث ال�سباب 
م���ن كل حدب و�س���وب، واملحط���ة يف منطقة �س���اخنة على حدود التما����ض، ما يجمعهم 
اأنه���م كله���م �س���وريون، واإن اختلف���ت اآراوؤه���م وم�س���اربهم وقومياته���م، فيه���م املت�س���ائم 
ومنه���م املتفائ���ل، الق���در و�س���عهم يف اآتون احل���رب واملجهول، حيث ال ج���واب عن كثر 

من االأ�سئلة.
ه���ذه احل���رب ه���ي �س���كٌل م���ن اأ�س���كال ال�س���يطان، ت�س���اعدت اأح���داث الرواي���ة برحلة 
م�س���وقة م���ن االأم���ل والياأ����ض وت�س���ارك االأبط���ال و�س���اركونا حلظ���ات اخل���وف واالأم���ل 
واحلب والياأ�ض، وحتى جتاربهم يف هذه احلرب القا�س���ية حالهم حال كل �س���وري، لكن 
م���ا يجم���ع �س���تات هذه االأقا�س���ي�ض �� وم���ا دفعهم لالن�س���هار ببوتقة واحدة ����� هو اأنهم 

ت�ساركوا حلماً واحداً م�سمونه »كيف �ستنتهي احلرب؟«.
االنتظار يف املحطة �سكبهم يف بوتقة واحدة، ف�سارت ماآ�سيهم وق�س�سهم واأفكارهم 

واآالمه���م واحدة، فخ���رج الن�ّض بقالب وروح ون�س���ق واحد، فاحلرب �س���هرت اأقالمهم 
وروؤاهم ف�س���ار حٍهم )اجلديد( �س���افياً بال خبث وال تدلي�ض وال نفاق وال مواربة، 
حتى اأنهم كتبوا �سخ�س���يات احلكاية باأ�س���مائهم احلقيقة، وهذه �س���جاعة وم�س���ارحة 
ت�س���ل اإىل ح���د الته���ور، فاأبطالن���ا تبن���وا الن����ض قلب���اً وروحاً وعق���اًل وم�س���وؤولية على 

عاتقهم ال�سخ�سي بكل ما فيه دون حرج. 
كان ركاب ه���ذا القط���ار عل���ى يق���ن ب���اأن القط���ار ال بد اأن ياأت���ي، واإال م���ا كانت بوابة 
املحط���ة مفتوحة، فح�س���ب احلفري« مهما ا�س���تدت االأزمة فال ب���د من حتليق احلمام 

كي تخفق قلوبنا مع اأجنحته«.
رمب���ا كان القط���ار وهماً �س���نعه خيال كتاب جاوؤوا اإىل حمطة ل���ن ياأتي اإليها قطار، 

علها مت�سي بهم اإىل حياتهم التي يريدونها.
رمب���ا مل تك���ن كتاباته���م على نح���و يليق بحج���م املعان���اة، لكنها �س���رخة وبارقة اأمل 
ورغب���ة �س���ادقة منه���م اأن يكونوا فاعلن ال منفعل���ن، واأاّل ينتظ���روا احللول من اأحد 

اأو من اخلارج. 
القطار هو اخلال�ض واخلال�ض هو امل�ستقبل، وح�سب الركاب »القطار لن ياأتي من 

جهة امل�سلحن، �سياأتي من قلب املدينة«.
و�س���كتنا م���ع القط���ار طويلة، وال نري���د اإلقاء اللوم عل���ى اأحد، لنعتمد على اأنف�س���نا، 
ونبني من جديد، وبخا�س���ة االأطفال )اأهم �س���حايا احلرب( واإال ف�س���نكون اأمام جيل 

ماأ�ساوي غريب عنا ونحن غريبون عنه.
الهج���رة م���ن الب���الد لي�س���ت ح���اًل، والن���ور ال ب���د اأنه �س���ياأتي م���ن مكان م���ا، وخل�ض 
الكَتاب لتو�سيف رائع اأن » القطار هو اأن نبقى معاً« فهذا قدرنا نحن ال�سورين، وهو 

�سالحنا االأقوى واالأم�سى.
لنك���ف ع���ن حال���ة الع���راك والتمر����ض وراء ال���راأي والقطيع���ة، الأن الزم���ن توق���ف 

وتوقفت احلياة يف هذه احلرب، وما يجري فيها هو كابو�ض.
فقطار الو�س���ول ح�س���ب اأبطال الرواية هو قطار نهاية احلرب، على الرغم اأننا مل 

نعد نعرف ال�سديق من العدو يف هذه املعمعة لكن الزمن القادم اأحلى. 
اأخراً يجب االعراف بالهزمية اأحياناً، لكي جند طريقاً للخال�ض، فهذه الرواية 
بح���ق فيها ن�س���غ م���ن حكايانا واآالمن���ا ومعاناتنا، فيها روؤى للم�س���تقبل وفهم �س���حيح 
للما�س���ي، وحفن���ة م���ن اآمالنا يف احلب وال�س���الم الأر�ض املحبة، الأر����ض االإميان، ملركز 
االأر�ض، لهذه البقعة املقد�س���ة، املت�سلة باأ�س���رار ال�سماء، وهذا الراب الطاهر املمزوج 
بعرق االأجداد ودم ال�س���هداء النبالء االأطهار، االأحياء يف �سفر اخللود و�سمر الوطن 

وال�سعوب.

ى املحال: مل يكن اأ�سطورة من �سنع اخليال بل تاريخ �سعب يتحدَّ
على جناحي حلم �س���فرت اأيامي �س���رخًة اأوىل، حزمت ثوب املقاومة حول ج�سدي 

وقد ازدريت القيود �ساعداً نحو ال�سماء جنمة من �سياء.
وقلُت له:

- ت�سنع يداك احللم امل�ستهى وتكمله كلماتك الواثقة: 
)م���ع ب���دء املحاكم���ة ال�س���هيونية لنا رحنا ن���ردد الن�س���يد العربي ال�س���وري، رددناه 
وقوفاً ومل نقف، ح�سب العرف املتبع، عندما دخل املحققون االإ�سرائيليون فانذهلوا 

من عزميتنا اجلبارة وحتدينا لهم(.
ولل�سجن مذاق املجد كما قلَت:

)قي���ود وزنزان���ة انفرادي���ة غ���ر اأن �س���م�ض النهار �س���تبزغ غ���داً، فمنذ ب���دء التاريخ 
علمتنا اأمنا العظيمة �سورية اأن ال م�ستحيل اأمام اإن�سان �ساحب حق يقاوم( 

واأن�سدَت:
- وطني معزوفة للدفء ت�سري يف الروح اأهزوجة من �سالم

من  �س���هد الروح يع�س���ب زيتون احلقيقة و�سواًل اإىل االنعتاق من رج�ض االعتقال 
فاالنت�سار قادم مهما يطل ليل االحتالل البغي�ض. واأكدَت مراراً:

اإنها اإرادة �س���عب يتحدى ال�س���جانن واملحتلن الطغاة راف�ساً الهوية االإ�سرائيلية 
مهما بلغت املغريات، لذلك قررت اأن تبني بيتك واأنت االأ�س���ر املحرر يف عن التينة 
ف���وق اأعل���ى نقط���ة تط���ل على جم���دل �س���م�ض وكن���ت تعل���م اأنَّ العدو ال�س���هيوين لك 

باملر�ساد، يتابع حتركاتك من كثب غر اأن حب الوطن اأ�سمى:
- اإن���ه اله���واء الذي نتنف�س���ه ومن دونه نختنق، فكيف مير يوم وال اأ�س���اهد بيوتات 

املجدل، وهل تنتع�ض روحي بغر ن�سيم اجلوالن؟
وكانت اإحدى ع�سرة طلقة �سهيونية اآثمة 

ف���االآن ين���ام مدح���ت �س���الح ال�س���الح عل���ى وج���ع يف �س���دره ب�س���بب تل���ك الطلقات 
االإ�سرائيلية الغادرة لرتقي روحه �سدرة املنتهى يف و�ساح من العنفوان:

- راأيت فيما راأيت وجوه املحتلن مر�س���عة بالهوان واخلذالن فالتجاأت اإىل نافذة 
حلم���ي امل�س���تهى وردة حم���راء تعلن حتميَّة االنت�س���ار وع���ودة اجلوالن عربياً �س���ورياً 

مهما طال اأمد االحتالل البغي�ض.
الذكرى ال�سنوية االأوىل لرحيله املفجع

حرب المشافهة اإلعالمية

قصة )القطـــــار األزرق(

في وشاح من العنفوان

 كتب: أيمن الحسن

في ذكرى الشهيد البطل مدحت صالح
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قضايا وآراء

 كتب: عماد نداف 
من الطبيعي اأن يكتب ال�سباب، واإاّل اأقفل االأدب وال�سعر اأبوابهما وعّلقا على تلك 

االأبواب عبارة تقول: توقف اجلديد يا لالأ�سف. 
واإط���الق موهب���ة الكتاب���ة عن���د اجليل اجلدي���د يف بواك���ره االأوىل ت�س���به فيو�ض 
الربي���ع الت���ي كت���ب عنها ت�س���يخوف، فما من نقطة ماء اإال وتتجمع لت�س���كل ال�س���يل 

الكبر يف احلركة الثقافية يف اأي بلد من بلدان العامل. 
ال اأع���رف مل���اذا كن���ت اأدون على دفاتري مالحظ���ات عن الكتاب واملبدعن ال�س���باب 
الذين غروا العامل، وال اأخفيكم، فقد جاءتني الفكرة عندما مات ريا�ض ال�س���الح 
احل�س���ن، م���ات �س���اباً �س���غراُ وت���رك لن���ا �س���عراً نتمع���ن يف روؤياه بع���د اأربع���ن عاماً 

بالتحديد على موته. 
يف احل���رب عندم���ا ت���واردت �س���ور القت���ل بال�س���اطور تذك���رت )ريا����ض(، و�س���األت 

اأ�سدقائي: هل حتفظون ق�سيدته عن غناء ال�ساطور؟
ي���ا اهلل، ك���م �س���جلت م���ن اأ�س���ماء ه���وؤالء ال�س���باب الذين كتب���وا وجعلوا ن�سو�س���هم 

مراجع بن اأيدينا لنتعلم منها. 
ولالأمان���ة فالكّت�����اب ال�س���باب ه���م الذين ي�س���نعون االأدب اجلديد، م���ن طرفة بن 
العب���د اإىل اب���ن املقف���ع اإىل ب���در �س���اكر ال�س���ياب اإىل اأبي القا�س���م ال�س���ابي اإىل ريا�ض 
ال�س���الح احل�س���ن جعلنا اأبو القا�س���م ال�س���ابي نغني ع�س���رات ال�سنن ق�س���يدته التي 

ن�سرها قبل موته: 
فالبد اأن ي�ستجيب القدر  اإذا ال�سعب يوماً اأراد احلياة  

ال�سباب يجب اأن يكتبوا، لو مل يكتب نزار قباين ديوان: )قالت يل ال�سمراء( وهو 
يف الع�س���رين من عمره، ملا �س���ق طريقاً وا�س���عاً ال�سمه يف عامل ال�س���عر، وجعلنا نقدم 

االأطروحات عنه.
ول���و مل يكت���ب حن���ا مين���ه رواي���ة )امل�س���ابيح ال���زرق( وه���و يف الثالثن م���ن عمره 
لظّل حالقاً، وحرمنا من ع�س���رات الروايات كال�سراع والعا�سفة والياطر وامل�ستنقع 

واملر�سد ونهاية رجل �سجاع وغرها. 
ول���و مل يكت���ب جنيب حمفوظ رواي���ة رادوبي�ض وهو يف الع�س���رينيات من عمره ملا 

حاز جائزة نوبل يف االآداب ككاتب عاملي يعتز به العرب. 
و�ساأقول لكم �سيئاً اإن اأدوني�ض اأحد اأهم �سعراء العامل املحدثن، وهو �سوري، كتب 
ق�س���يدته االأوىل عندم���ا كان طالب مدر�س���ة اأمام رئي�ض اجلمهورية اآنذاك �س���كري 
القوتلي، ولوال تلك الق�س���يدة ملا برز يف عامل ال�س���عر احلديث، واأ�سبح معروفاً لكل 

العامل الثقايف. 
كتب ت�س���يخوف عميد الق�س���ة يف العامل اأول ن�سو�س���ه يف الواحدة والع�سرين من 
عمره، وفيكتور هيجو كتب ال�س���عر يف ال�س���ابعة ع�س���رة من عمره، وجون كيت�ض برز 
وه���و يف ال�ساد�س���ة والع�س���رين من عم���ره، واأرثر رامبو كتب ال�س���عر قبل الع�س���رين، 

فغّر ال�سعر العاملي.. 
ويكفي اأن نتذكر �سهيد االأدب غ�سان كنفاين وما تركه لنا بعد اأن اغتالته اإ�سرائيل 

وهو يف عز �سبابه الأنه ميثل العقل اجلديد يف االأدب املقاوم. 
اأم���ا هذه الظاهرة الالفتة التي يحت�س���نها احتاد الكتاب العرب للكّت��اب ال�س���باب، 
�س���من اإ�س���راتيجيته اجلدي���دة، وكاأن���ه اأم حن���ون ل���كل اأولئ���ك الطاحم���ن يف عامل 
االأدب، فتلك هي التي تعيديني اإىل بداية الفكرة: اإن اأدب ال�سباب هو االأدب اجلديد 

الذي �سي�سمى اأدب امل�ستقبل. 
�س���كراً للكاتبة الروائية ال�س���ابة جويل معن الدكاك، التي ن�س���رت روايتها وهي يف 
ال�ساد�س���ة ع�س���رة من عمرها، �سكراً للكاتبة ال�س���ابة نيفن عبد الروؤوف التي ن�سرت 
روايتها )تكلمي(، وعندما قراأتها �س���عرت اأنها ت�س���به عزفاً على الكلمات، واكت�س���فت 

بعُد اأنها عازفة اأي�ساً.
�س���كراً للكاتب���ة ناتايل دليلة التي قدمت ن�س���ها واثقة بلغته���ا وعباراتها ومنهجها 

يف ال�سرد، فاأده�ست قراءها.. 
نح���ن اأم���ام ظاه���رة ينبغ���ي اأن نق���ف عنده���ا، وندف���ع بها، فت�س���جيع ال�س���باب على 
الكتاب���ة، والكتاب���ة �س���بيه متاماً بتقدمي الغذاء لطفل �س���غر نطمح الأن يكون قوي 

البنية جميل الوجه هو جيل امل�ستقبل.

األدب  هــو  الشــباب  أدب 
الجديد الذي ننتظره  كتب: عبد الحميد غانم

ل الدخول يف االألفية اجلديدة، القرن احلادي والع�سرين مرحلة   �س���كَّ
جدي���دة م���ن احل�س���ارة ارتبط���ت باملعرفة كق���وة دافعة القت�س���اد املعرفة 

وتاأ�سي�ض جمتمع املعرفة.
فق���د تنام���ت يف واقعن���ا احلايل ن�س���بة التح�س���ر وانت�س���ار املعرفة التي 
ت عتبة 50 باملئة من �س���كان العامل، ويتوقع اأن ت�س���ل هذه الن�سبة  تخطَّ

اإىل 75 باملئة بحلول العام 2025. 
يقول )فران�سي�س���كو خافير كاريل���و( يف كتابه مدن املعرفة: اإن القرن 
احلايل ي�سهد ظاهرة اخلٍة الب�سرية احل�سرية وميكن اعتبار االألفية 

قرناً للمعرفة اأو قرناً للتعلم.
حت���ى املنظم���ات الدولي���ة وال �س���يما االأمم املتح���دة اأكدت على اقت�س���اد 
املعرف���ة كحقيقة واقعة، واأن هذه احلقيقة التي خلفها القرن الع�س���رون 
الفائت براأي كل من )تاتي�س�ض �ساكاريا( و)بير وروكر( و�سع االأر�سية 

لتاأ�سي�ض جمتمع املعرفة.
اإدارة املعرفة

لقد اأ�س���حت املعرفة اليوم اأحد اأهم املرتكزات الأي م�س���روع اقت�س���ادي 
اأو ثقايف اأو �سيا�س���ي اأو اجتماعي يجب اإدارتها بفاعلية وكفاءة للح�س���ول 
على النتائج املن�س���ودة وراء هذا امل�س���روع وبهذا حتول���ت اإدارة املعرفة اإىل 
اأ�س���لوب اإدارة اإ�سراتيجي يربط بن اإدارة املعرفة والتنمية القائمة على 

املعرفة. 
ويف ه���ذا ال�س���ياق مت الركي���ز عل���ى ظه���ور مفه���وم »مدين���ة املعرف���ة - 
جمتم���ع املعرف���ة«، كخطوة لتحقيق النج���اح يف اإدارة املعرف���ة وبناء مدن 
معرفية ناجحة، يعرف )ارغازاك�س���ي( مدين���ة املعرفة باأنها املدينة التي 
ت�س���تهدف التنمية القائمة على املعرفة، عٍ ت�س���جيع االإبداع والت�سارك 
والتقيي���م والتجدي���د والتحدي���ث امل�س���تمر للمعرف���ة، وه���و م���ا ي�س���مح 
بتحقي���ق التفاع���ل امل�س���تمر ب���ن مواطني املدين���ة اأنف�س���هم وبينهم وبن 
مواطن���ي امل���دن االأخ���رى، حيث توؤدي ثقافة ت�س���ارك املعرفة والت�س���ميم 
املالئ���م للمدين���ة و�س���بكات تكنولوجي���ا املعلوم���ات والبني���ة التحتي���ة لها 
اإىل دع���م ه���ذه التفاعالت، مدن املعرفة هي مناطق اقت�س���ادية يتم فيها 
ت�سدير ال�سلع ذات القيمة امل�سافة العالية التي يتم توليدها من خالل 

البحث والتقنية، والقوة اأو املقدرة العقلية. 
وتتمي���ز ه���ذه املدن املعرفية بقدرتها على حتقيق النمو ال�س���ريع داخل 
املجتم���ع وتزي���د م���ن ثرائ���ه، كم���ا وحتق���ق التنمي���ة امل�س���تدامة، واالإبداع 
واالبتكار التي هي العنا�سر الرئي�سة يف التنمية، وكذلك �سرعة و�سهولة 

الو�سول اإىل تكنولوجيا االت�ساالت من جميع املواطنن.
دور مدن املعرفة

ب���داأ ظه���ور م���دن املعرف���ة وامل���دن التقنية يف الع���امل اأخراً ي���زداد منواً 
وانت�س���اراً وب�س���كل كبر وملحوظ، يف ظل ظهور االقت�س���اد املعريف الذي 
يعتم���د يف جوه���ره عل���ى املعرفة واالبت���كار امل�س���تمر والذي ي�س���يطر فيه 
اإنت���اج ال�س���لع املعرفي���ة وت�س���ديرها واخلدم���ات املعلوماتي���ة عل���ى فر�ض 
خل���ق ال���رثوة وفر����ض العم���ل عل���ى ح���د �س���واء، ت�س���بح امل���دن واالأقالي���م 
ب�س���كل متزايد عوامل اأ�سا�س���ية يف التنمية االقت�سادية، ويوؤدي االقت�ساد 
املعلومات���ي واملع���ريف اإىل مناف�س���ة متزايدة بن امل���دن، حيث يكون جمال 
املناف�س���ة هو التحكم يف املعلومات، ولي�ض ا�س���تخدامها ولهذا ال�سبب فاإن 
امل���دن الغني���ة باملعرفة ت�س���بح نقاطاً لل�س���يطرة على النظام االقت�س���ادي 

العاملي اجلديد.
بداأ ظهور مدن املعرفة ومدن التقنية يف العامل يتنامى ب�سكل ملحوظ، 
ذل���ك الأهميته���ا يف دف���ع عجل���ة التنمية واالقت�س���اد الأي دول���ة ودورها يف 
زيادة الناجت املحلي وزيادة فر�ض التوظيف، وتعتمد ال�سناعات املعرفية 
على كفاءة العن�س���ر الب�س���ري وا�س���تخدام العقل لالخراع والتطوير يف 
هذه ال�سناعة اأكرث من االعتماد على املواد اخلام، وتدخل هذه ال�سناعة 
يف قطاع���ات كث���رة، بل اإن بع�ض الدول جعلت ال�س���ناعات املعرفية املورد 
االقت�سادي الرئي�سي لها، اإن مدن املعرفة متثل مفهوماً جديداً لكيانات 
عمراني���ة بديل���ة من املدن ال�س���ناعية، وه���ذه املدن ترم���ز اإىل حقيقة اأن 
امل���دن واالأقاليم يت���م هيكلتها وتهيئة حمركات منوه���ا يف القرن الواحد 
والع�س���رين من خالل التفاعل بن ثالث عمليات اأ�سا�سية مرابطة هي 

انعكا�ض لثورات اقت�سادية معا�سرة . 
اإن عماد مدن املعرفة هو التقدم التقني واإنتاج املعرفة وت�سدير ال�سلع 
املعرفية والقدرة على املناف�س���ة يف جماالت املعرفة املختلفة، مع اإمكانية 
توظيف املعرفة كاأهم م�س���در اقت�س���ادي لها، ولقد تاأثر م�س���تقبل املدن 
واملجتمع���ات عل���ى م���ر االأجي���ال تاأث���راً جوهري���اً بالتق���دم التقن���ي، ولكن 
معدل انت�س���ار التقنية يف مدن املعرفة وخا�س���ة ال�س���بكة العنكبوتية فاق 

كل التقنيات ال�سابقة.
اإن اأب�س���ط تعريف ميكن اأن تو�س���ف به مدن املعرفة هو اأنها تلك املدن 
الت���ي يعتمد جناحها االقت�س���ادي على املعرفة، وتتميز بتوفر م�س���توى 

عاٍل من الكفاءة احلياتية الأفرادها.
وتع���رف م���دن املعرفة باملدن التي يعتمد اقت�س���ادها عل���ى ناجت مرتفع 
القيمة، م�س���دره البحث العلمي والتقنية والكفاءات والكوادر الب�س���رية 
الأف���راد تل���ك املدينة، اإنها م���دن تثمن عالياً فيها، م���ن القطاع احلكومي 
واخلا����ض، القيم���ة املعرفية، وينفق عليها ب�س���خاء م���ن اإمكانيات وموارد 

لدعم ون�سر واكت�ساف املعرفة.
ا�صتثمار �صناعة املعرفة يف الإبداع الإن�صاين

ويت���م ت�س���خر وا�س���تثمار تل���ك املعرف���ة خلل���ق فر����ض التط���ور وعائ���د 
ي�سيف قيمة اإىل جمتمع املدينة، وينّمي اقت�ساده وثروته، وهناك حالياً 
على م�س���توى العامل حوايل 70 برناجماً اإمنائياً ح�س���رياً مت تر�سيخها 
ملفه���وم م���دن املعرفة، ويق���ع جمال مدن املعرف���ة يف حميط علمي جديد 
يطل���ق علي���ه بالتنمية املعرفية اأو املعلوماتية الذي ي�س���تمل على التنمية 

العمرانية، والدرا�سات احل�سرية، وتخطيط اإدارة املعرفة.
وياأت���ي ه���ذا كنتيجة طبيعية الأهمية هذه امل���دن وقدرتها على حتريك 
الدف���ة والدفع بعجلة التنمية واالقت�س���اد الأي دول���ة، وكذلك لدورها يف 

زيادة الناجت املحلي وزيادة فر�ض العمل.
هذه املدن املعرفية تعتمد يف �س���ناعاتها على كفاءة العن�س���ر الب�س���ري، 
وا�س���تخدام العق���ل لالخ���راع والتطوير، اأك���رث من االعتم���اد على املواد 
اخل���ام، وتدخ���ل ه���ذه ال�س���ناعة يف قطاعات كث���رة، بل اإن بع����ض الدول 
جعلت ال�س���ناعات املعرفية وت�س���دير ال�س���لعة املعرفية املورد االقت�سادي 
الرئي�س���ي له���ا، ولع���ل اأه���م م���ا ت�س���تمل علي���ه امل���دن املعرفية من �س���فات 
ومي���زات ه���و توفرها لفر�ض عمل جادة لها م���ردود جمٍز لالأفراد، عدا 
ذل���ك وج���ود مع���دل تنموي مط���رد يف الدخل والن���اجت القوم���ي، وتوعية 

ر�سيدة لبناء ثقافة املخاطرة وح�سن ا�ستغالل الفر�ض املتاحة.
اإ�س���افة اإىل تبن���ي فك���ر االبت���كار واالإب���داع كاأح���د الدعائ���م االأ�سا�س���ية 
للتنمي���ة، وحتقي���ق االت�س���ال الدائ���م ب���ن اجلامع���ات ومراك���ز البح���ث 
العلم���ي وقطاع���ات ال�س���ناعة، وحتقي���ق الريادة اأي�س���اً يف ثقاف���ة االإنتاج 
وال�س���ناعة، وكذل���ك وج���ود اآلية لت�س���هيل ح�س���ول االأفراد على م�س���ادر 
املعرفة، وتي�س���ر �س���بل اإي�س���ال اأحدث التقني���ات الأف���راد املجتمع، وربط 
�س���بكات املدار�ض واجلامع���ات ومراكز االأبحاث، وتبن���ي مفاهيم وتقنيات 

الثورة الرقمية وع�سر املعلومات.
توظي���ف  ليمك���ن  واحل�س���ري  املعم���اري  الت�س���ميم  حت�س���ن  واأي�س���اً 
التقنيات احلديثة لع�س���ر املعلومات، واال�س���تفادة الق�سوى من املقومات 
الراثية واملعمارية وتوظيفها كعن�س���ر جذب، وحت�سن الكفاءة واملقدرة 

على تطوير البيئة وتوعية االأفراد لتطويرها واملحافظة عليها.
وي���رى ميت�س���ل يف كتاب���ه )م���دن امل�س���تقبل( اأن امل���دن �ست�س���تقل ع���ن 
حميطها املكاين اأو اجلغرايف اعتماداً على اأن ال�سبكة العنكبوتية اأوجدت 
م���ا ميكن ت�س���ميته االأجور االإلكرونية، الت���ي اختلفت معها فكرة جتمع 

املجتمعات يف احلياة العمرانية.
بناء جمتمع املعرفة

ولقد اأعادت ال�سبكة العنكبوتية �سياغة املحيط املكاين للمباين واملدن 
م وُت���دار بقواعد جديدة  ب�س���ورة جوهري���ة، واأ�س���بحت حياة املدين���ة ُتنَظّ
عم���ا كان���ت علي���ه �س���لفاً، ومن ثّم تغ���ر دور املب���اين يف م���دن املعرفة عما 
كان���ت علي���ه من قبل، و�س���ار للمب���اين الذكية دور جدي���د يف دعم مفهوم 

وبناء مدن املعرفة.
لقد اأ�سحى يف جمتمع املعرفة راأ�ض املال الفكري املعريف هو اأ�سا�ض اأداء 
االأعم���ال واأه���م املحركات الت���ي اأدت اإىل ظهور اإدارة املعرف���ة، اإن الركيز 
عل���ى م���دن املعرف���ة اليوم ب���ات اأكرث من اأي وقت م�س���ى يف ن�س���ر الثقافة 
و�س���نع املعرف���ة وث���راء البيئ���ات احل�س���رية والتنمي���ة االقت�س���ادية التي 

�سارت اأ�سا�ض وجود جمتمع املعرفة. 
وبات املطلوب من االأمم النامية ال �س���يما الدول العربية وخا�س���ة بعد 
�س���نوات من احل���رب واالأزم���ات التي اأملت ب�س���عوبها ال�س���عي نحو امتالك 
نا�س���ية املعرفة ال�س���تعادة دورها احل�ساري االإن�س���اين، وحماولة التغّلب 
عل���ى التحدي���ات املاثلة ع���ٍ اإدارة الهوي���ة باعتبارها راأ�س���مال املرجعيات 
ونقط���ة االنط���الق نح���و النهو����ض جم���دداً بعوام���ل التح�س���ر احلديث 
واالرتق���اء مب�س���توى التنمي���ة والتفاع���ل والت�س���ارك الت���ي توف���ر عوامل 

ثقافة االإبداع وبناء جمتمع املعرفة.

اقتصاد المعرفة صانع ثقافة االبداع
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املونودراما فن م�سرحي تطور كثراً وات�سع خالل القرن 
الع�سرين، وهي يف اأب�سط تعبر لها »م�سرحية ذات �سخ�سية 
واح���دة، يقوده���ا ممث���ل واح���د، اأو ممثل���ة واح���دة«، وكلم���ة 
مونودرام���ا ه���ي يوناني���ة االأ�س���ل تعن���ي »mono” تعن���ي 
ف����املونودراما  الفعل...  واحداً اأو اأحادياً، و”drama”هو 
تعن���ي “امل�س���رحية االأحادي���ة” اأي م�س���رحية املمث���ل الواحد 
MONO ACTORS DRAMA، وهي تختلف 
كث���راً ع���ن املونول���وج “MONOLOGE” الذي هو 
عب���ارة عن ح���وار مناج���اة النف�ض عل���ى امل�س���رح يوؤديه ممثل 

واحد.
الظهور الأول للمونودراما

املونودرام���ا، كم���ا ذكرن���ا �س���ابقاً، ه���ي نت���اج ق���ول اأو �س���رد 
للق�س�ض، وترتبط بوجود االإن�سان منذ القدم، فقد ظهرت 
املونودرام���ا عن���د االإغريق يف القرن ال�س���اد�ض قبل امليالد – 
حي���ث كان يق���ام مهرجان “ديوني�س���يا العظمى” وظهرت يف 
ه���ذا املهرج���ان الكوميدي���ا والراجيديا، فكان “ثي�س���ب�ض” 
اأول من قدم هذا ال�س���كل امل�س���رحي الف���ردي “املونودراما”، 
وي�س���ّد اجلمه���ور  الت���ي كان يطرحه���ا  املو�س���وعات  ب�س���بب 
باأ�س���لوبه وطريق���ة تقدمي���ه م���ن خ���الل ال�س���وت واالأقنع���ة 
واملالب�ض، ف�س���نع بع���د ذلك عربة “عربة ثي�س���بي�ض” واأخذ 
يطوف املدن والبلدات ويقدم اأعماله امل�سرحية، وكان بذلك 
اأول ممث���ل يف تاري���خ الب�س���رية اأوج���د ف���ن الدرام���ا يف ع���ام 
534ق.م، لياأت���ي بع���ده “اإ�س���خيلو�ض” يف القرن اخلام�ض 
قب���ل امليالد ثم “�س���وفوكلي�ض” الذي اأر�س���ى قواعد الدراما 
اليوناني���ة. وظهرت بعد ذلك اأ�س���كال م�س���رحية تعتمد على 
 )jongleurs( املمث���ل الواحد مثل عرو�ض اجلوجنل���ر
يف زمن الرومان اإ�س���افة لفن البانتومامي حيث يقوم ممثل 
واح���د ب���اأداء عم���ل درام���ي اإميائي���اً ويف اأغلب االأحي���ان يكون 

عر�ساً فردياً.
الظهور الثاين للمونودراما دوليًا وعربيًا

املونودرام���ا كم���ا نعرفه���ا اليوم يع���ود تاري���خ ظهورها اإىل 
الق���رن الثام���ن ع�س���ر عل���ى ي���د املمث���ل والكات���ب امل�س���رحي 
االأمل���اين جوه���ان كري�س���تيان براندي���ز )1735-1799( 
ال���ذي اأعاد اإحياء فن ثي�س���بي�ض من خالل امل�س���رحيات التي 

كان يقدمها بنف�سه وب�سخ�سية واحدة.
ويف عام 1855م كتب ال�س���اعر األفري���د مونودراما )مود 
رو�س���و  ج���اك  ج���ان  الفرن�س���ي  الكات���ب  وكت���ب   ،)maud
»بيجماليون« عام 1760م، ورمبا كانت تلك امل�سرحية هي 

البداية احلقيقية للمونودراما.
وم���ع بداي���ة القرن الع�س���رين، بداأت املونودرام���ا تعود اإىل 
امل�س���رح، بعد انقطاعها لف���رة، فكتب )اأنطوان ت�س���يخوف( 
ن�س���اً مونودرامي���ا بعنوان »م�س���ار التبغ« والقت ا�ستح�س���اناً 

اجلمه���ور،  م���ن  كب���راً 
اأوني���ل  يوج���ن  وكت���ب 
االإفط���ار(،  )قب���ل 
و�س���مويل بيكت )�سريط 

كراب االأخر(.
وانتق���ل ه���ذا النوع من 
الف���ن اإىل العامل العربي، 
امل�س���رحيات  وانت�س���رت 
الثل���ث  يف  املونودرامي���ة 
الق���رن  م���ن  االأخ���ر 
الع�سرين، لكنها انت�سرت 
على نطاق وا�س���ع، ب�س���كل 
متف���اوت ب���ن بل���د واآخر، 
الق���رن  �س���بعينيات  يف 
املا�سي، واأ�سبح لها كّتاب 
وممثل���ون،  وخمرج���ون 

نذك���ر منه���م الكات���ب العراق���ي يو�س���ف العاين يف م�س���رحية 
»جمنون يتحدى القدر«، ويف م�س���ر م�س���رحية »ابن زيدون 
يف �سجنه« للكاتب اأحمد �سوقي اأبو �سادي، ويف �سورية اأخرج 
املخرج فواز ال�س���اجر م�س���رحية »يوميات جمنون« عن ن�ض 
لغوغول واأعده �س���عد اهلل ونو�ض ومّثله الفنان اأ�س���عد ف�سة، 
وللمثل زيناتي قد�سية اأعمااًل مونودرامية كثرة حيث يعد 
م���ن اأكرث الفنانن الذي���ن قدموا م�س���رحيات مونودرامية، 
»الزّب���ال، اآكلة حلوم الب�س���ر، ح���ال الدني���ا، القيامة، غاندي، 
اأب���و �س���ّنار غواي���ات البهاء، كاأ�ض �س���قراط االأخ���رة، القيامة 
اجللجلة« اأما يف لبنان فقد ارتبطت املونودراما بالفنان   ،2
رفيق علي اأحمد الذي قدم عدداً من العرو�ض �سمن م�سرح 

احلكوات���ي )اجلر����ض، جر�س���ة(، ويف تون����ض الفن���ان حممد 
اإدري�ض، ويف املغرب عبد احلق الزروايل. 

اأم���ا املونودرام���ا يف منطق���ة اخللي���ج العربي فق���د ظهرت 
متاأخ���رة عن ال���دول العربية ونذكر من اأه���م املونودرامين 
يف تل���ك املنطق���ة، الدكت���ور حبي���ب غل���وم، والفن���ان اإبراهيم 
خلف���ان، وتنامى بعد ذلك عدد العرو����ض املونودرامية حتى 
بات���ت اإقام���ة مهرج���ان للمونودرام���ا �س���رورة ملّح���ة، فكان 
الكوي���ت  و«مهرج���ان  للمونودرام���ا«،  الفج���رة  »مهرج���ان 
ال���دويل للمونودرام���ا« ويف �س���ورية »مهرج���ان املونودرام���ا 
يف  ال�س���باب«  مونودرام���ا  و«مهرج���ان  حم���اة«  يف  امل�س���رحي 
حل���ب، اأم���ا يف م�س���ر ف���كان »مهرج���ان اأيام القاه���رة الدويل 
للمونودرام���ا«، و»مهرج���ان املونودرام���ا ال���دويل بقرط���اج« 
واأقي���م العدي���د من املهرجانات يف بغداد وم�س���ر وفل�س���طن 

ودول اخلليج العربي.
املونودراما واملتلقي 

م���ع �س���يوع ه���ذا الف���ن امل�س���رحي يف االآونة اخل���رة، حيث 
ال يخل���و مهرج���ان م�س���رحي على م�س���توى الع���امل والعامل 
العربي من عرو�ض م�سرحية مونودرامية، وتعتمد احلركة 
الدرامي���ة فيه على الو�س���ول اىل وج���دان املتلقي من خالل 
ال�س���راع النف�س���ي بن ما كان وما كان ميكن اأن يكون، وبن 
الواق���ع والتمن���ي واحلل���م. ومع �س���يوع هذا الن���وع من الفن 
وح�س���وله  امل�س���رحي 
عل���ى اهتم���ام الكثر من 
امل�س���رحن ح���ول العامل، 
اإ�س���كالية  هن���اك  بق���ي 
اجلمه���ور  الأن  املتلق���ي، 
الأي  االأول  احلك���م  ه���و 
وه���و  م�س���رحي،  عر����ض 
اأو  جناح���ه  يق���رر  ال���ذي 
اإخفاقه، ف���اإن املونودراما 
يتابعه���ا  نخبوي���ة  بقي���ت 
املهتم���ون بامل�س���رح فق���ط 
ومل تل���َق اإعج���اب الكثر 
من اجلمه���ور اإال ما ندر 
م���ن عرو����ض مونودرامية م�ّس���ت ق�س���ايا وهم���وم اجلمهور 

ب�سكل عام. 
واأخ���راً ال بد من القول اإن املونودراما فن اأ�س���يل و�س���كل 
م���ن اأ�س���كال امل�س���رح، على الرغم من كونه م���ن اأكرث الفنون 
اإثارة للجدل، له ن�ض عميق يتطلب قدرة وا�سعة على ر�سد 
احلدث اإ�س���افة اإىل الزمان واملكان ب�س���ردية درامية خا�س���ة 
يقدمه���ا بط���ل مونودرام���ي واح���د يتماه���ى مع ال�سخ�س���ية 
التي �س���يلعبها ج�س���دياً وروحياً لي�س���ل بنا اإىل درجة االإبهار 

العظيم.

المونودرامـــــــا

يف الندوة التكرميية لالأديب عبد الفتاح قلعه جي التي �سارك فيها كّل من االأدباء )د. واني�ض بندك، حممد احلفري، داوود اأبو 
�سقرة، م�سطفى �سمودي( واأدارها االأديب �سمر عدنان املطرود،

حتّدث مدير الندوة عن م�سرة االأديب املبدع املحتفى به؛ عبد الفتاح قلعه جي؛ م�سراً اإىل اأنه من اآخر اأدباء جيل ال�ستينيات، 
ال���ذي اأف���رز ُكتاب���اً واأدباء عظاماً.. من مثل حممد املاغوط، و�س���عد اهلل ونو�ض، وممدوح عدوان، ووليد اإخال�س���ي، وفواز ال�س���اجر، 
وحنه مينه، وفار�ض زرزور، وعبد ال�س���الم العجيلي، وعلي عقلة عر�س���ان؛ وغرهم كثرون ال جمال لذكرهم جميعاً.. الأن املجال 
ال يت�سع لذلك.. لكن يكفي اأن ن�سر اإىل اأن عبد الفتاح قلعه جي، هو واحد من هذا اجليل الذي �ساهم م�ساهمة كبرة مع اأقرانه 
يف التاأ�س���ي�ض للمرحل���ة الثاني���ة يف تاريخ امل�س���رح ال�س���وري، بعد مرحلة الري���ادة االأوىل التي ابتداأت مع اأبي خلي���ل القباين، وانتهت 

ب�سفره اإىل م�سر.
واأ�س���ار اإىل اأن االأدي���ب املب���دع عب���د الفت���اح قلعه ج���ي، هو �س���احب االأيادي البي�س���اء على احلركة امل�س���رحية العربية ب�س���كل عام، 
واحلرك���ة امل�س���رحية ال�س���ورية عل���ى وجه اخل�س���و�ض.. فهو �س���احب ر�س���يد كبر م���ن املنجز امل�س���رحي واالأدبي ن���اف على ثمانن 

م�سرحية..
حمور البنية الإ�صارية يف اأعمال عبد الفتاح قلعه جي

حت���دث د. واني����ض بندك عن البنية االإ�س���ارية يف اأعمال قلعجي البالغة، 80 م�س���رحية، واأهمي���ة اأن يكون الن�ض متعّدد الدالالت 
م منذ بداياته، لقد �س���اهم القلعه جي؛ بتاأ�س���ي�ض امل�س���رح الذي انطلق به اإىل  وامل�س���ارات الرمزية واالأبعاد املرّكبة التي اأجادها املكرَّ
الواقعية الغرائبية، ومنها ثالث �سرخات، باب الفرج، �سفر التحوالت، ثم انعطف اإىل التداخل مع ال�ساعرية املتفاعلة مع االأبعاد 
ال�سيا�س���ية واالجتماعية والنف�س���ية والتاريخية، اإ�س���افة اإىل البعد اال�ست�سرايف الذي ظهر يف عدد من اأعماله ومنها “ال�ستاء ياأتي 
مبكراً” التي راأى فيها اأحداث ال�س���راع يف ال�س���احة العربية، لذلك، وتبعاً لهذه الفنيات، يبقى م�س���رح القلعه جي بنية �س���يميائية 

رامزة تخ�سع وحداتها االإ�سارية من حيث التالزم بن الدال واملدلول الأحكام اأن�ساقه التجريبية.
القلعه جي ظاهرة اأدبية م�صتمرة.. ت�صت�صرف امل�صتقبل

حي���ث حت���دث االأدي���ب حمم���د احلفري عن جتربة عب���د الفتاح قلعه جي مع مدينته العريقة حلب؛ و�س���ّر مائه���ا الذي يعيد من 
ذاقه اإليها، م�ستذكراً الكثر من االأحداث الواقعية التي جرت مع عبد الفتاح قلعه جي، متوقفاً عند حداثة اأ�سلوبه وجتريبيته يف 
اأعماله، والتي رّكز فيها على م�سرحية “مدينة من ق�ض”، وحركتها و�سال�ستها وتنقالتها واملخيلة التي جتمع البيئة املو�سوعية 

والنف�سية يف جمتمع الن�ض واأحداثه، وهذا من ديدن اأ�سلوبية الكاتب الذي اأ�سبح ظاهرة فنية واأدبية واإبداعية.
ويف حمور عبد الفتاح قلعه جي والرتاث

تن���اول االأدي���ب امل�س���رحي والروائي داود اأبو �س���قرة ه���ذا املحور بكثر من ال�س���غف والعمق الداليل؛ انطالقاً م���ن جملة االأعمال 
الت���ي نح���ا فيه���ا القلعه جي باجتاه الفل�س���فة، فت�س���اءل اأبو �س���قرة: ه���ل كان القلعه جي متحفي���اً؟ ليجيب اإن���ه كان يحاول اجراح 
ط���رق مت�س���عبة يغو����ض فيها اأديبن���ا يف )حمليته احللبية( حمياًل جتربة القلع���ه جي اإىل راأي )ت. �ض. اإلي���وت(؛ اإذا اأردت اأن تكتب 
نقداً مو�س���وعياً، فعليك اأن تعزل العاطفة، ليختم بالقول: اإن �سخ�س���يات القلعه جي؛ تنطلق من ذاكرتها ملعاجلة الواقع الراهن 

باأ�ساليب فنية عالية، ا�ستطاع الكاتب عبد الفتاح قلعه جي حتويلها اإىل كائن ناطق بن املنطق والفل�سفة.
حمور م�صرحية عا�صق �صمود العا�صق

وراأى الفنان واالأديب امل�سرحي م�سطفى �سمودي اأن جتربة عبد الفتاح قلعه جي امل�سرحية تتعمق مع االأبعاد ال�سوفية لبع�ض 
�س���خو�ض م�س���رحياته؛ التي نقلنا من خاللها بن عدة تيارات فكرية ودرا�س���ة فل�س���فية و�س���وفية؛ فمن اإخوان ال�سفا؛ اإىل فل�سفة 

اأفالطون وعامل املُثل، وهذا ما راأيناه يف بطل م�سرحية “�سمود العا�سق” الذي نحا باجتاه ال�سوفية لدرجة اال�ستغراق بها.
بعد ذلك قّدم مدير الندوة االأديب �سمر عدنان املطرود.. مقطعاً �سعرياً من ق�سيدته؛ تهوميات على ابن عربي؛ 

واأهداها لالأديب عبد الفتاح قلعه جي، قال فيه:
�سرخ الفراُغ للخ�سوع يا ُهنا..

زمن الدموع م�سّفٌد.. ُيف�سي اإىل وجع الهروِب..
مكّبٌل يف ليل عتمته النقاُء..

َمن ي�سري مّني اأناْي؟
فاأنا اأهيم على املَدى.. والردى ُطهر الِوالْي..

والواليُة ال ت�سوُح على �ُسدى..
حن الردى.. ين�سلُّ من وجع احِلكاْي..

يحت�سُن اأوجاَع الطريِق.. يناُم على رجِع ال�سدى..
فكل مًدى ما فيه �سوٌق للحياة..

ال يعّوُل عليه
بعدها مت دعوة االأديب عبد الفتاح قلعه جي اإىل املن�س���ة؛ لُيقدم قراءته للم�س���هد امل�س���رحي خ�سو�ساً والثقايف عموماً.. فتحدث 
ع���ن جتربت���ه كا�س���فاً ع���ن الكث���ر من التفا�س���يل عن طقو����ض الكتاب���ة، واآلية اال�س���تغراق مع ال�س���خو�ض؛ اأثن���اء الكتابة امل�س���رحية 

االإبداعية، لدرجة اأنه كلما انتهى من عمل؛ اأعاد قراءته؛ ليجد نف�سه يف موقع الت�ساوؤل: هل اأنا من كتب هذا الن�ض..؟.
واأ�س���اف القلعه جي: نعم، كنُت اأمتاهى مع الن�ض، واأترك ال�سخ�س���يات تاأخذين حيث ت�س���اء، فاأن�س���ى الواقع واأعي�ض حياة الن�ض 
راح���اًل اإىل الذاك���رة واملوروث ال�س���عبي والتاريخ واالأح���الم ويتابع: متاهيُت مع القهر والظلم والفق���ر، وديدين الدائم الدفاع عن 

االإن�سان.
تكرمي املبدعني هو من �صلب اهتمام رئي�ض احتاد الكتاب العرب

بع���د ذل���ك مت دع���وة الدكتور حممد احلوراين رئي�ض احتاد الكّتاب العرب اإىل املن�س���ة؛ حيث اأكد خالل تكرمي الكاتب املبدع عبد 
الفتاح قلعه جي، اأن تكرمي املبدعن هو من �س���لب اهتمام رئي�ض احتاد الكتاب العرب؛ واأن جمعية امل�س���رح يف احتاد الكّتاب العرب 
���ة فكرية؛ لتحمل حيوية امل�س���رح الهادف  قد عادت اإىل فعالياتها واأن�س���طتها املختلفة؛ اإيذاناً بعودتها للم�س���رح كتابة ونقداً ومن�سّ
تثقيفياً واجتماعياً، اآماًل من اجلمعية ت�س���ليط ال�س���وء واال�س���تغال نقدياً على بع�ض االأ�س���ماء املهّمة التي غابت اأو ُغّيبت، وكانت 
فيم���ا م�س���ى ق���د لعبت دوراً مهماً يف التجربة امل�س���رحية ال�س���ورية والعربي���ة والعاملية، مثل جتربة الكاتب ولي���د مدفعي؛ والكاتب 
وليد مارديني.. وتابع: اإن االحتاد بادر باالقراب من االأدباء، والذهاب اإليهم، تكرمياً، وقد اأ�سدر عدداً خا�ساً من االأ�سبوع االأدبي 

لالحتفاء بتجربة االأديب عبد الفتاح قلعه جي؛ الذي قدم الكثر من التفا�سيل عن اأعماله..
جدي���ر بالذك���ر اأن االأدي���ب الدكتور حممد احلوراين رئي�ض احتاد الكتاب العرب،؛ واالأديب االأ�س���تاذ توفيق اأحمد نائب الرئي�ض؛ 
واالأديب الدكتور فاروق �سليم ع�سو املكتب التنفيذي؛ قد تابعوا جملة من الفعاليات التي اأقيمت على هام�ض الندوة التكرميية؛ 
ف�س���اركوا يف احلفل التاأبيني للراحل وليد اإخال�س���ي الذي اأقامه االحتاد يف دار الكتب الوطنية، و�س���اركوا يف معر�ض الكتاب الذي 
اأقامه االحتاد بالتعاون مع فرع حلب الحتاد الكتاب العرب، واأي�ساً �ساركوا يف اإطالق كتاب القدود احللبية، يف جمعية العاديات..

الكاتب المسرحي عبد الفتاح قلعه جي؛ 
مبدع كبير من جيل الستينيات...

 كتب: سمير عدنان المطرود
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قضايا وآراء

كتب: أ.د.مصطفى العبد الله الكفري

عوامل التفكري مب�صتقبل الوطن العربي:
التفك���ر  اإىل  العرب���ي  االإن�س���ان  تدع���و  عدي���دة  عوام���ل 
مب�س���تقبل الوطن العربي ونحن يف العقد االأول من القرن 
الواح���د والع�س���رين، ومن اأهم ه���ذه العوام���ل: اأن التفكر 
يف امل�س���تقبل وحتدي���د معامل���ه ي�س���هم يف عملية �س���ناعة هذا 
امل�س���تقبل، وحتفي���ز االإن�س���ان عل���ى �س���نعه، وعندم���ا يفك���ر 
االإن�س���ان به���ذا امل�س���تقبل وُيَناَق����ُض م���ن املفكري���ن وغرهم 
�سيجد من يوافق على ذلك اأو يعر�ض اأو ي�سيف اأو يحذف. 
والتفكر بامل�س���تقبل والتخطي���ط ملواجهة متطلباته هو ما 
مييز االإن�سان املعا�سر الأن الكائن الوحيد يف هذه الطبيعة 
ال���ذي يفك���ر بامل�س���تقبل ويخطط له وي�س���هم يف �س���نعه هو 
االإن�س���ان واالإن�سان فقط، لهذه االأ�سباب واأ�سباب اأخرى اأقل 

اأهمية ال بدَّ من البحث يف م�ستقبل الوطن العربي.
احلقيق���ة الت���ي ال بدَّ من االإقرار بها هي اأننا ال ن�س���تطيع 
اأن نتح���دث عن م�س���تقبل الوطن العرب���ي دون اأن نتذكر اأن 
الوطن العربي ينت�س���ب اإىل جمموعة الدول النامية، ومن 
ثمَّ فهو يعاين من امل�س���كالت وال�سعوبات كّلها التي تعانيها 
دول اجلن���وب، ف�س���اًل عن م�س���كلة اإ�س���افية اأخ���رى يعانيها 
الوطن العربي فقط وهي م�سكلة التجزئة، وبناًء عليه فاإن 

م�ستقبل الوطن العربي يرتبط: 
بالق�ساء على التخلف عن طريق التنمية. 

والق�ساء على التبعية عن طريق االعتماد اجلماعي على 
الذات. 

والق�ساء على التجزئة عن طريق الوحدة.
امل�ص��كالت الت��ي يواجهه��ا القت�ص��اد واملجتم��ع يف 

الوطن العربي:
�س���اد املجتمع���ات العربي���ة يف املرحل���ة القريب���ة املا�س���ية، 
�س���لوك يت�س���م بالراهني���ة يهت���م بح���ل الق�س���ايا االآني���ة يف 
االقت�س���اد واملجتم���ع م���ن خ���الل الركيز على �سل�س���لة من 
االإج���راءات وال�سيا�س���ات االإ�س���الحية الت���ي تهت���م بالدرجة 
االقت�س���اد  يواجهه���ا  الت���ي  امل�س���كالت  مبعاجل���ة  االأوىل 
واملجتم���ع دون اأن يحكمه���ا بال�س���رورة )اأف���ق اإ�س���راتيجي 
وحتدي���داً  االقت�س���ادي،  النهو����ض  اأ�س���اليب  ح���ول  وا�س���ح 
االنتق���ال م���ن مرحل���ة االإ�س���الح االقت�س���ادي اإىل مرحل���ة 
يكف���ي  ال  اإذ  ال�س���املة،  والتنمي���ة  االقت�س���ادي  التطوي���ر 
معاجل���ة ق�س���ايا الواق���ع الراه���ن فح�س���ب م���ن خ���الل حل 
�سل�س���لة من امل�س���كالت االآنية، مثل ال�س���يطرة على معدالت 
الت�س���خم، وتثبيت �س���عر ال�س���رف، وتخفي�ض حجم العجز 
يف املوازن���ة، اأو يف مي���زان املدفوعات، وبقدر اأهمية مثل هذه 
االإج���راءات و�س���رورتها اإال اأنه���ا تظ���ل �سيا�س���ات منقو�س���ة 
وقا�س���رة اإذا مل يتم ربطها وتوظيفها يف اإطار اإ�سراتيجية 
م�ستقبلية وا�سحة املعامل للنهو�ض والتطور االقت�سادي(.
م���ن  العدي���د  هن���اك  اأن  هن���ا  اجلوهري���ة  )والق�س���ية 
التوجه���ات امل�س���تقبلية ذات الطابع االإ�س���راتيجي ي�س���عب 

على اآليات ال�سوق وحدها اال�سطالع بها ومثال ذلك:
منط التحوالت االأ�سا�سية يف البنية االإنتاجية. 

م���ا  جم���االت؟  اأي  ويف  التكنولوج���ي  التط���ور  اجتاه���ات 
الن�ساط الذي �سوف يحقق قفزة تكنولوجية؟

توزي���ع الكت���ل العمراني���ة م���ن خ���الل روؤي���ة م�س���تقبلية 
للتوزيع اجلغرايف املتوازن لل�سكان.

ظ���ل  يف  اخلارجي���ة  االأ�س���واق  اإىل  النف���اذ  اإ�س���راتيجية 
التناف�سية املتزايدة للعديد من البلدان النامية. 

تلك مناذج للق�س���ايا االإ�س���راتيجية الكٍى التي حتتاج 
اإىل بو�س���لة هادية وجهد تخطيطي اإر�س���ادي هائل.. الأنها 
حتت���اج اإىل اأ�س���واق م�س���تقبلية غ���ر موج���ودة اأ�س���اًل والأن 
امل�س���كالت  ح���ل  الكف���اءة يف  االأ�س���واق احلا�س���رة حم���دودة 
املتعلقة برفاهية االأجيال القادمة، فالروؤية امل�ستقبلية هي 
يف جوهره���ا مبنزل���ة عقد ت�س���امن ب���ن االأجي���ال املختلفة 
التي تتعاقب على اأر�ض الوطن، لكيال ي�س���تاأثر جيل واحد 
اأو جيالن برغد العي�ض وتدفع االأجيال القادمة من االأبناء 
واالأحفاد اأعباء اال�س���تدانة الداخلية واخلارجية.. من قوت 

اأبنائها(.
العالق��ات  م�صتوي��ات  يف  والرتاب��ط  التداخ��ل 

القت�صادية الدولية:
 )GATT( يف عاملنا اليوم وبعد توقيع اتفاقيات الغات
ت�س���عى  التي   )W T O( وقي���ام منظم���ة التجارة العاملية
اإىل حتري���ر التجارة اخلارجية يتزاي���د التداخل والرابط 

بن ثالثة م�ستويات يف العالقات االقت�سادية الدولية:
امل�ستوى الوطني )داخل حدود الدولة الواحدة(.

امل�س���توى االإقليم���ي، وميك���ن تع���دد امل�س���تويات الو�س���يطة 
امل�س���توى  اإىل  النهاي���ة  يف  ت���وؤدي  الت���ي  االإقليمي���ة  حت���ت 
من���وذج  اأن  نالح���ظ  العربي���ة  البل���دان  )فف���ي  االإقليم���ي 
امل�س���تويات الو�س���يطة حت���ت االإقليمي���ة يتمث���ل يف جمل����ض 
التع���اون اخلليج���ي اأو احت���اد دول املغ���رب العرب���ي اأو دول 
���ا  اإع���الن دم�س���ق اأو جمل����ض التع���اون العرب���ي املعط���ل، اأمَّ

امل�ستوى االإقليمي فيتمثل بالوحدة االقت�سادية العربية.
امل�س���توى العامل���ي )على �س���عيد االقت�س���اد العامل���ي( حيث 

ي�سعى العامل كّله اإىل عوملة االقت�ساد.
اأن  ال���دول العربي���ة يج���ب  ب���ن  واأي م�س���تقبل للتع���اون 

يراعي هذا التداخل بن امل�ستويات الثالثة املذكورة.
االقت�س���ادي  والتكت���ل  ال�س���يقة  القطري���ة  ال�سيا�س���ات 

العربي:
ينظ���ر العامل اإلينا اليوم بو�س���فنا اأم���ًة عربية واحدة لها 
ح�سارة عريقة ورغبة يف بناء م�ستقبل اأجيالها، وال بدَّ من 
التكتل االقت�س���ادي العربي ملواجهة التكتالت االقت�س���ادية 
واالأم���ركا  واالآ�س���يوية  واالأفريقي���ة  االأمريكي���ة  العاملي���ة 
التينية بداًل من تعميق ال�سيا�س���ات القطرية ال�س���يقة. وال 
بدَّ من اغتنام الفر�س���ة لو�س���ع اأ�س����ض التعاون االقت�س���ادي 
العربي للدخ���ول يف النظام العاملي اجلديد )العوملة(، ومن 

اأهمها: 
دعم االإ�س���الحات االقت�س���ادية يف الدول العربية وتاأهيل 
االقت�س���اد العرب���ي للدخ���ول يف الق���رن احلادي والع�س���رين 

�سمن التكتالت االقت�سادية العاملية العمالقة. 
قي���ام �س���وق عربي���ة لراأ�ض امل���ال وحركته يف اإط���ار الوطن 
العرب���ي، و�س���ع اإط���ار قان���وين وت�س���ريعات جدي���دة تت���الءم 

واملتغرات احلا�سلة يف االأ�سواق العاملية. 
العم���ل  وق���وة  واالإنت���اج  االإنت���اج  انتق���ال عنا�س���ر  حري���ة 
واالأ�س���خا�ض وراأ����ض امل���ال ب���ن ال���دول العربية، ف�س���اًل عن 

حرية التملك واالإرث. 
توحيد ال�سيا�س���ات النقدي���ة واملالي���ة واجلمركية والنقل 

والرانزيت والتجارة اخلارجية. 
مهمت���ه  اجتماع���ي  اقت�س���ادي  عرب���ي  مر�س���د  خل���ق 
تقييمه���ا،  العربي���ة  االقت�س���ادية  ال�سيا�س���ات  اق���راح 
وحتدي���د االختالف���ات وعوام���ل تالفيه���ا، وه���ذا يتطل���ب 
خلي���ة ا�ست�س���ارية ت�س���م اخل���ٍاء الع���رب تكّل���ف التفكر يف 
ال�سيا�س���ات االقت�س���ادية العربية يف ظل املتغرات الدولية، 
وميك���ن اأن يك���ون جلامعة الدول العربية دور مهم يف اإجناز 

مثل هذا االأمر. 
ت�س���ور  وو�س���ع  امل�س���تقبل  اآف���اق  ا�ست�س���راف  م���ن  ب���دَّ  ال 
االإقليم���ي  املحي���ط  يف  العرب���ي  الوط���ن  ملوق���ع  م�س���تقبلي 
والدويل، وت�س���ّور مفه���وم حمدد لالأمن القوم���ي العربي، 
وتوق���ع م���دى اإمكاني���ة قيام ال�س���وق العربية امل�س���ركة وما 
يرتبط بها من ق�سايا احلماية والدعم واملناف�سة واحلرية 

االقت�سادية.
و�سع اإ�سراتيجية بناء القدرة التناف�سية التي تعدُّ جزءاً 
ال يتجزاأ من اإ�سراتيجية عليا للتنمية ال�ساملة يف الوطن 

العربي. 
الوط���ن  م�س���توى  عل���ى  الب�س���رية  بالق���درات  االرتق���اء 

العربي.
اخلامتة، التجربة ال�صينية يف تعاملها مع العوملة 

جتربة تقتدى:
ميك���ن اأن يكون الدر����ض الذي تقدمه التجربة ال�س���ينية 
يف تعامله���ا م���ع العومل���ة در�س���اً مهم���اً لل���دول النامي���ة عامة 
وال���دول العربي���ة خا�س���ة، اإذ متك���ن ه���ذا البلد م���ن اإطالق 
عملية التنمية بجناحيها االقت�س���ادي واالجتماعي فنجح، 
واعتم���د عل���ى اإمكانات���ه وطاقاته الذاتي���ة بالدرجة االأوىل، 
كم���ا ح���اول اإ�س���الح بنى اقت�س���اده اال�س���راكي م���ن دون اأن 
يدمره���ا فاأ�س���لح واأراد اأن يتعامل مع العومل���ة بعقل مفتوح 
ومن موقع قوة االقت�س���اد ال�س���يني فاأ�س���حت �سوقه جاذبة 

لال�ستثمارات اخلارجية اخلا�سة والعامة. 

املراجع
-1 د. محمود عبد الفضيل، مرص ورياح العوملة، سلسلة 
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مستقبل الوطن العربي 
السياسي واالقتصادي

ال�سعر:
اأدب  م���ن  1967 طوف���اٌن  نك�س���َة حزي���ران  اأعق���َب  لق���د 
االنه���زام واالغ���راب والهلو�س���ة، واختل���ف االأم���ر اختالف���اً 
ال�س���احة  عل���ى  فظه���ر  الت�س���ريني،  احل���دث  بع���د  وا�س���حاً 
احل���رب(  )اأدب  اإط���ار  �س���من  يدخ���ل  اأدب���ي  ف���ٌن  الثقافي���ة 
م�س���تهدفاً ب�سدٍق وجدّيٍة حتقيَق توازٍن منطقٍي بن البيئة 
والع�س���ر، وبن االأ�س���الة واحلداثة، ومع���ٍاً عن طموحات 

االإن�سان العربي املعا�سر واآماله.
قب���ل احلرب.. كان كاتب االأطفال يكتُب عن الوطن الذي 
ُتزّين �سماءه الزرقاَء ع�سافُر مغّردٌة، وغيوٌم مّلونٌة، ولكنه 
بع���د احل���رب، انتقل للتعبر ع���ن الوطن الق���وي، والعروبِة 
التي ال تركن للذّل، وها هو يراها مبلء �س���معه تنف�ض عن 

كواهلها غباَر الهزمية.
 اإن اأدب احل���رب ه���و ج���زٌء ال يتج���ّزاأ من االأدب االإن�س���اين، 
ويف ت�س���رين قامت احلرب فارتبط الفعل االإن�س���اين باالأدب 
ا�س���تجابًة عفوي���ًة للح���دث  اإب���داٍع ق���د يك���ون  االإن�س���اين يف 
ٍّ ال�س���عراء الع���رب يف بدايات احلرب عن  العظي���م.. وقد ع

تعانق الكلمة مع املدفِع.. فقال »نزار قباين«:
»)6 ت�س���رين 1973(، يبداأ عمري.. واليوم فقط ذهبت 
اإىل مديري���ة االأح���وال املدني���ة، واأريتهم �س���ك والدتي التي 
حدثت يف م�ست�س���فى ع�س���كري نقال.. يتح���ّرك مع املقاتلن 
يف �س���يناء واجلوالن، فاعتٍوين طفاًل �س���رعياً، و�سّجلوين 
يف دف���ر موالي���د الوطن، ال ت�س���تغربوا كالم���ي، فاأنا ُولدت 
حت���ت الطوف���ان، واجل�س���ور العائم���ة الت���ي عّلقها مهند�س���و 
)اجلي�ض امل�سري( على كتف ال�سفة ال�سرقية، وخرجت من 
اأ�س���نان )املجن�زرات ال�س���ورية( التي كانت تفر�ض ال�س���خور 

يف مرتفعات اجلوالن..«.
 اإن احل���رب، والنك�س���ة احلزيرانية على وجه اخل�س���و�ض، 
هي التي دفعت ال�س���اعر »�سليمان العي�سى« لينعطف ب�سعره 
انعطاف���ًة جذري���ًة باجّت���اه الطفولة، لذلك جن���ده يعرف: 
»جتربت���ي ال�س���عرية، وك���دُت اأق���ول: جتربت���ي القومي���ة م���ع 
االأطفال، �سجرٌة بداأت �سغرًة متوا�سعة اجلذع والفروع يف 
اأعق���اب ماأ�س���اة حزيران كانت ناف���ذًة زرقاَء، اأُط���ّل منها على 
ال�س���ماء بعد اأن ك���دُت اأختنق بغبار حزيران ووحله االأ�س���ود، 
وجعي وقتئٍذ من تلك الغيمة املّرة اخلانقة التي حاولت اأن 

تخنق العرب وترّدهم اإىل اأعماق املقٍة...«
 وما اإن اأطّلت �س���م�ُض ت�س���ريَن على ال�س���اعر حتى انق�سعت 
الغمامة ال�س���وداء، وحّلت حمّلها روح التفاوؤل، فتفّتَح الورُد، 
متباه���ن  ين�س���دون  االأطف���ال  وابت���داأ  الع�س���افر،  وغّن���ت 
بانت�س���ارات ت�س���رين، الت���ي ُتعي���د اإىل االأذه���ان �س���وراً م���ن 

ما�سينا التليد.
 لقد برعم االأمُل فكانت فرحُة الن�س���ر تزغرُد على وجوه 
ال�سغار، وما اأجمل اأن يتحّول العامل يف اأنظارهم من جديٍد 
اإىل ع�س���افَر وب�س���اتِن ح���ٍب واأل���واٍن وفرا�س���اٍت وحمائ���َم 

واأع�سا�ٍض اآمنٍة، دفعت كاتب هذه ال�سطور اإىل البوح: 
يف الغوط���ة الغّن���اِء ق���رَب العا�س���مْة / تب�ّس���َمْت ع�س���فورٌة 

ملّوحْة
 طارْت ونادْت اأخَتها/ بنغمٍة مفّرحْة

 هّيا اإىل ثوارنا/ فاحلرب كانْت الفحْة 
 عظيمٌة غاراُتنا/ عظيمٌة وناجحْة 

 قب���ل احل���رب، كان )الع���دو( يف الط���رف االآخ���ر يرق����ض 
على اأنغام انت�س���اراته، وي�س���رُب اأنخاَب الن�س���ر عل���ى اأحزاِن 

انهزامن���ا يف حزيران، لّكن ال�س���ورَة انقلبت راأ�س���اً على عقب 
اإثر ن�س���ر ت�س���رين، فانقلبوا عل���ى اأعقابهم خا�س���رين، حتى 

قال قائلهم يف ق�سيدة بعنوان »دعونا نبِك«: 
 م���ن ف�س���لكم/ طاملا اأن جراحاً مفتوح���ًة/ وطاملا اأن االأمل 
ه���و خبزن���ا اليوم���ي / فدعون���ا نب���ِك يف �س���رائرنا به���دوء / 
���ُع عليها روؤو�س���نا يف  نطل���ب املغفرة/ الأن الو�س���ائد التي َن�سَ

الليل/ مرّطبٌة بدموعنا منذ ال�سباح.. 
 لق���د اأنتجت حرب ت�س���رين اأدباً مغايراً ملا كان �س���ائداً من 
اأدب تغري���ٍب وت�س���اوؤٍم، اأنتج���ت اأدب���اً تثويري���اً يف م�س���توييه؛ 
االنفع���ايل ال�س���ريع ال���ذي رافَق احل���دَث، والفك���ريَّ الهادَئ 
ال���ذي َت���َذّوَق طع���م الن�س���ر، ووق���َف عل���ى معاني���ه واأبع���اده 
القريب���ة والبعي���دة، فكان���ت ل���ه خ�سو�س���يُته و�س���ماُته الت���ي 

ميكن اإيجازها يف النقاط االآتية: 
 1 - اإنه اأدُب فرٍح وحبٍّ واحت�ساٍن للوطن. 

والفك���ر  الواع���ي،  االأم���َل  ي�س���يُع  تف���اوؤٍل  اأدُب  وه���و   -  2  
االإيجابي، بعد �سنواٍت عجاٍف من الياأ�ِض والقنوط.

 3 - وهو اأدُب �سجاعٍة وبطولٍة اأعاد الثقة بعد الهزمية، 
واأثب���ت يف الذاك���رة اأن االأقوي���اء ه���م الذي���ن يتمّكن���ون م���ن 

التحري�ض على اإبداع اأدٍب تثويري. 
َة   4 - اأدُب روؤي���ٍة م�س���تقبليٍة، ُيِع���ّد االأطف���اَل ليكون���وا ع���دَّ
امل�ستقبل، ويغّذي الروَح والعقَل بالقيم الوطنية والقومية.
 اليوم ال�ساد�ض من ت�سرين االأول عام 1973 العا�سر من 
�س���هر رم�س���ان املب���ارك كان يوماً اأغّر خال���داً يف غمرة االأيام 
التي وعتها الذاكرة العربية، وكان غروب ذلك اليوم غروباً 

راً بدخان املدفعية.  رائعاً على الرغم من اأّنه كان معكَّ
 اإنه���ا احل���رب املفاِجئ���ة املذهل���ة، كّن���ا ن�س���اهدها باأعينن���ا، 
ون�س���مع اأخباره���ا م���ن مذياعن���ا ال�س���غر ال���ذي اأج���اَد نق���َل 
اأخب���ار انت�س���ارات رفاقن���ا يف اجلبه���ات االأخ���رى.. كّنا ننظر 
اإىل ال�س���فوح الت���ي تاأتل���ق اأم���ام عيونن���ا فتبك���ي حّب���اً ونبكي، 
ونتعانق، وتنهمر دموع الفرح، ونكاد نرى بب�سرتنا اأولئك 
االأه���ل الذي���ن ينتظ���رون خلف نواف���ذ بيوتهم، فن�س���مع مع 
هم�سات الغروب ق�س�ض احلّب واآالم اجلراح، ونتلّم�ض لهفة 

االأطفال للعودة اإىل الوطن االأم...
 كّن���ا نكت���ب عل���ى ق�سا�س���ات االأوراق روؤو����َض اأق���الِم تل���ك 
امل�س���اهد، ث���م ن�س���وغها- بع���د- ق�س�س���اً وق�س���ائد، �س���ّمتها 
جمموعاتنا ال�س���عرية وق�س�س���نا الق�س���رة والطويلة، ولن 
ين�س���ى القل���ب اأب���داً حلظ���ات ذلك الي���وم الذي اأ�س���قْطنا فيه 
طائ���رَة )فانت���وم( معاديًة ق���رب )تّل الفر����ض( فهرعنا اإليها 
ي�س���بقنا اأولئ���ك االأطف���ال، ليعملوا فيها اأدواتهم ال�س���غرة، 
لي�سنعوا من بع�ض حطام الطائرة اأ�ساوَر وخوامَت وم�ساطَر، 
وير�س���موا فوق ما تبقى من ج�سمها اأعالماً �سوريًة ويكتبوا 

عبارات احلّب للوطن، وهم يهزجون ويغّنون.

أدُب األطفاِل وحرُب تشرين
ــد قرانيــا  : كتب: محمَّ
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ِمن دوِن وعٍد تالَقينا وال ُر�ُسِل
عند الغدير بظّل احَلور واالأَ�َسِل   

بن العيون جرى هم�ٌض وو�سو�سٌة
ت�سبُّ يف القلب اأكواباً ِمَن الَع�سِل   

فاأقبلت قامة ال�ّسمراء با�سقًة
ويف ُخطاها �ساآبيٌب ِمَن االأمِل   

كان احلديث اإ�ساراٍت ومتتمًة
بن ال�ّسفاه ورم�ض العن واملَُقِل   

ويف الّلقاء فر�سنا ظّل اأمكنٍة
فيها ن�سجنا حكاياٍت بال َملَِل   

غناها معّطرًة و�سرة االأم�ض �سُ
منظومًة بجمال احلرف واجُلَمِل   

َن�سوُق باحلبِّ من اأن�سامها عبقاً
ونر�سف الّطيب باالأقداح والُقَبِل   

�سمراء ُقربِك اأحيا �سالفاً عطراً
َواأَيَقَظ احللم الغايف على َطلِل   

مايل �سواِك بدنيا الع�سق فاتنٌة
تروي املاآثر عن اأّيامنا االأَُوِل   

ُكوين بقربي على حبٍّ يوّحدنا
كوين االأمان الأحالمي بال وجِل   

ُكوين كظّلي متى اأم�سي يرافقني
َلِل واإن �َسَهْوُت ينّجيني ِمَن الزَّ   

فاحلبُّ يوقظ يف الوجدان عاطفًة
ت�سفي ال�ّسقيم ِمَن االأوهام والِعلَِل    

واحلّب يبقى وال تخبو م�ساعله

َعِل اأنواره تغمر االأجواء بال�سُّ   
قلبي على احلّب جمبوٌل بفطرته

يهوى اجلمال بح�ّض العا�سق الّثمِل   
فل�ست اأخجل من حبٍّ ُفِتْنُت به

يربو بقلٍب ب�سنع احلّب ُمْن�َسِغِل
ٌ ٍَ دق يف احلّب حمموٌد َوُمعَت فال�سّ

ُزِل ُيَعبُِّد الّدرب للُع�ّساِق يف النُّ   
هذي احلياة مع االأعمار فانيٌة

والّذكر يبقى مع االأعمال لالأزِل   
اآَمْنُت باحلّب ميحو كّل �سائبٍة

ويغ�سل الّنف�ض من �سوٍء ومن َخلِل   
�سمراء �ِسْعري بنب�ض القلب اأكتبه

وح ال يف بدعة اجُلُهِل واحلبُّ يف الرُّ   
خّلي امل�ساعر تنمو مثل زنبقٍة

تعطي العبر بال َمنٍّ وال َبَدِل   
ما قيمة املرء اإن ماَتت عواطفه

والقلب خاٍل ِمَن االأ�سواق والغزِل   
هذي م�ساعر حبٍّ ال ف�ساء لها

تزداد وهجاً بطول الُعمر واالأجِل   
فاهلّل قّدر لالإن�سان منزلًة

يرقى اإليها بفعل احلّب والعمِل   
ال �َسَر باحلّب يف �سدٍق ويف �سرٍف

ُر يف احلقد واالأ�سغان والّدَجِل فال�سّ   
عهدي اإليِك بحّب ال تزحزحه

ريح ال�ّسمال وال قيثارة اجَلَبِل   

من فْي�ِض ُجرٍح للحميِّ عن احِلمى

هذي ال�سموُع فتيلها ال ينطفي

فيها اخ�سراٌر لليبا�ِض وقد همى

جرُح الكرمِي نًدى بزهٍر يحتفي

و�سقى تراباً حيُث مرَّ وحيثما

زْهٌر زها يف رو�ِض حبٍّ ُمْدنِف

ما طوبى لكلِّ مقاتٍل خّلى الدِّ

رمزاً لن�سٍر نوُرُه ال يختفي

ولكلِّ من �ساَن الرثى وحمى ال�سما

ولرايٍة للمجِد اأومى رْفريف

ولغا�سٍب لالأر�ِض يف ظلٍّ رمى

فاأذاَق موتاً للبغيِّ املُجِحِف

هذا الويفُّ اإذا رمى اهلل رمى

فتبارَك اجلْهُد املعّنى والويف

ُد املنيُع ملن اإذا وتبارَك ال�سّ

ُجْرٌح دماُه بجرِحِه مل يكتِف

راَم ال�سهادَة نالها يا حبذا

لقيا اإلٍه غُره مل يراأِف

يرنو اإليه فاإنه العطر ال�سذى

وكاآيٍة اأو نقطٍة يف امل�سحِف

ومبثلِه وبكلِّ �سهٍم ُيحتذى 

وبكلِّ ح�ضٍّ يف ثرانا مرهِف

طوٌد هوانا ال خراَب وال اأذى

طوبى الأهل العزِّ اأهل املوقِف

لوال دماوؤُهُم ولوال عّزهم

جْفٌن ل�سحٍب يف الكرى مل َيطِرِف
يا اأمًة بذَل ال�سخيُّ بها َدماً

غّني با�سمُهُم لدهٍر واهتفي

لقاٌء بال َمْوِعد

هذي الشموع
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اأنِت مثَل الرماِل ج�سُمِك �َساال

يا قطيعاً من الظباِء الَك�َساىل 

اأنِت ملَّا مل�سِت �سخرَة روحي

ماَل ُغ�سٌن وقاَل للنهِر ما ال...

يف �سذاِك البعيِد اأ�سرفِت حتى

َل العطُر نف�َسُه وا�ستقاال اأجَّ

ل�سُت األقي عليِك بع�َض ن�سيدي

بل اأربِّي على يديِك اخلياال 

بل اأج�ضُّ املياَه يف بئِر روحي

اأو اأعيُد الزماَن فيِك ارحتاال

نحَو اأ�سدائِه البعيدِة جداً 

يوَم كاَن الكالُم بعُد احتماال 

قبَل اأن تفزَع الطيوُر قدمياً 

اأو يفرَّ الغزاُل اإال دالال

كنِت قبَل الندى باألِف �سباٍح 

تغزلَن ال�سماَء للبحِر �ساال

كاَن يف �سالِف النهاراِت ُيروى

اأنَّ عينيِك ت�سرحاِن الظالال

ُم عمري واأنا عا�سٌق اأقدِّ

من قدمِي الهوى اأ�سدُّ الرحاال

كاَن قلبي �سحابًة ون�سيداً 

ثوَن اجلباال لرعاٍة يحدِّ

كنُت اأرعى الزماَن اأق�سى خيايل

ْلُتُهنَّ ارجتاال والليايل ارجَتَ

حدثيني اإذاً الأرجع طفاًل

بَن عينيِه �سحكٌة َتَتاَلىل

حدثيني عن القرى لو قلياًل

بي حنٌن طويُتُه فا�ستطاال

واح�سنيني اإذا بكيُت وغّني

وام�سحي من على ال�سفاِه ال�سوؤاال

لِّي �سرودي  حدثيني وال مَتَ

اإنني يف ال�سروِد اأح�سُن حاال

واجرحيني كما ت�سائَن اإين

بعَد عينيِك ال األوُم الن�ساال

أنت مثل الرمال



شعر

8
شعر

العدد:    »1793« األحد 2022/10/30م - 

5 ربيع الثاني1444هـ

 شعر:  يزن شعبان ريا

�سلبَت ُنهاَي يا َر�ساأَ الَعقيِق
ِبعاطِر َنفحٍة وُر�ساِب ِريِق

فما اأدري �سروقاً مْن غروٍب
بوحاً مْن َغبوِق _ ُفديَت _ وال �سَ

وِقدماً اأوهَن الُع�ّساَق ِع�سٌق
وِقدماً ِعيَّ باخلمِر الَغ�سيِق

اإذا ما كنُت منَك على ِو�ساٍل
َفما �ُسقمي وما ُظلمي و�سيقي

َنِعْمُت باأْنُعٍم منَك ا�ستطاَلْت
فطاَلْت غاِبري ف�َسقى َطريقي

على اأيٍّ وقفُت فلي مقاٌل
وِد الَعريِق  يُهزُّ َعراقَة الطَّ

وعْن اأيٍّ َرَويُت فلي َن�سيٌم
و�ِض االأنيِق  ُيَهدِهُد �ُسْنُد�َض الرَّ

ويف اأيٍّ جَريُت يَل الَهوادي
هاُب معي �َسبوقي ولو كاَن ال�سِّ

فيا حُميي النُّفو�ِض ويل ُوقوٌف
قيِق و�َسعٌي بَن َرْنِدَك وال�سَّ

اأطوُف بَوجِهَك القاين املَُنّدى
كاأيّن طائُف البيِت الَعتيِق

اأَُقّبُل ثغرَك املِعباَق حّتى
ِلَك الَعبيِق  اأذوَب على ُمَقبَّ

وقْد باَيعُتَك التَّقبيَل ُعمري 
حيِق هِد الرَّ فباِيعني على ال�سَّ

تَبلََّج ِمهَرجاُن احُل�ْسِن ملّا 
روِق مَرْغُت بيا�َض عيني بال�سُّ

فيا اإن�سان عيني ال ُتِردها
ويا ُمَهجاِت َنف�سي ال ُتطيقي

�َسها اإهاٌب اأُِعيُذِك اأْن ُيَروِّ
لُه مْن َعي�سِه ما للَخليِق

ويا بحراً ت�سارَب �ساِحالُه
اأِعذين فيَك مْن غرِق الَغريِق

نَزلُت على جواهرَك الَّلواتي 
نَزلَن منازَل القلِب اخَلفوِق

ُم عْن ُجماٍن باأ�سداٍف َتَب�سَّ
ُم عْن َفتيِق كاأكماٍم َتَب�سَّ

فِمْن �سدٍف َقذوٍف بالَّالآيل 
وِمْن �سدٍف كُم�ْسَت�سفي احَلنيِق

وقْد ُتهدى الُعلوُق بال عناٍء 
دى طلُب الُعلوِق   وقْد ُيهدي الرَّ

نَثْثُت احلبَّ قافيًة ُتَدْهدي
عِر عْن عاٍل �َسموِق ُملوَك ال�سِّ

اأعوُذ ب�ِسحِرها القّتاِل اأال
يُفكَّ َمعاِقَد الَكْرِب املُحيِق

داُه اأال قيِق �سَ وبالنََّغِم الرَّ
قيِق   تُردَّ املَْيَت بالنََّغِم الرَّ

فُخذها َرو�سًة زهراء ُخذها 
فيِق  جُتاُد بَحْمِدَك الهامي الدَّ
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غارا ذاَت ُحْلٍم عنَدما ُكنَّا �سِ
ُعمُرنا �سبعوَن �َسهراً اأو يزيْد

بيْع َنقطُف االأزهاَر ِمْن َحقِل الرَّ
فِل زاٍه كاحَلَبْق بالَبناِن الطَّ

ماْء واالأماين الِبكُر َن�ْسٌر يف ال�سَّ
راْد  وُخيوُل القلِب َتعدو باطِّ

�سابحاٍت فوَق اأع�ساِب االأَلْق
قال يل َعراُف حاراِت الوَجْع

دوَن َمْن كاُنوا معي
 مْن ِرفاٍق اأ�سقياْء:
بعَد َعْقدَيِن َونيِّْف 

ديقي  �َسوَف َتغدو يا �سَ
ِخنَجراً يف َخ�سِر ريْح

رَب بَنهٍر من َقلَْق َت�سُتُل الدَّ
يِه ِباأ�سواِك املَجاْز وُتَغذِّ

لوٍع اأدمَنْت َطق�َض احلنْن َو�سُ
لطيوٍف َترتدي َثوَب الَغ�َسْق

وْر ُت�ْسعُل القلَب باآالِف ال�سُّ
�سيْف ها وح�ُض الرَّ ِلظباٍء َعقَّ

وطيوٍر حَتت�سي َطق�َض ا�ستماٍع َوَزَجْل
لهديِل املاِء اإبَّاَن الَفلْق

يوَف اللَّيِل.. َعلَُّه َير�سو �سُ
َفْق وِء َعْن َخدِّ ال�سَّ ما َبعَد انِكفاِء ال�سَّ

فردُّ الَهمَّ عْن َهْتِك اجلفوِن اخلابياْت 

ي الوهَم ِمْن ثوِب احلقيقْة وُيَعرِّ
رافعاً �سقَف احَلَنْق

ظِّ املُرَهفَن البائ�سْن يا حَلَ
يف امت�سا�ِض اجَلمِر ِمْن َثدي االأمَلْ

ريثما َتعتاُد مو�سيقا النَّ�ساْز
يف بالٍد اأدَمَنْت هدُم االأماين

 يف ُنفو�ِض االأنقياْء
ِب�سياِط الٍِد واجلوِع العنيْد

وُتواري دمَعَك املكبوَت..
موِخ املُ�سَطنْع يف �ِسجِن ال�سُّ

برياٍء حامَلا يذوي امل�ساْء 
َفيناُم الَكوُن يف كهِف الظالِم املُ�ْسَتِرْ

اهُر يف َجفِن النُّجوْم وحدَك ال�سَّ
َترُكُم االآالَم من جيٍل جليْل 
َ املَُحنَّى باالأَرْق ٍْ تنزُف احل

فوَق اأوجاِع الَورْق
يا الآالِم الَويِلِّ املُجتبى!!

وؤيا واأثقاَل الق�سيدْة َيحمُل الرُّ
مْر  وارتكا�ساِت ال�سَّ

ال َتخْف ل�سَت امل�سيَح املُنَتظْر
ا اأنقا�ُض �ساعْر اإمنَّ

َورَث احلزَن واأطناَن امل�ساعْر
َوروؤًى جتتاُز حيطاَن املَقابْر

فرى االأرواَح ِمْن َخلِف النَّفْق

ت�ستكي هلِل ما حاَك اجُلناْة
ياطِن اخلبيثْة ِمْن رزايا اأرهقْت ذهَن ال�سَّ

فغَدْت حَتتاُط مْن هوِل املكائْد
ئَب يف طِن الَب�َسْر وحُتابي الذِّ
هكذا َحظُّ الع�سافِر الٍيئْة

دَو احتفاًء بالَق�سْب تذرُف ال�سَّ
حيْل تُه اأ�سواُط الرَّ ُكلَّما َهدَّ

ملرايا املاِء ِمْن جَمًرى ملَجرى 
رْب ال حلبِّ اللَّهِو اأْو ِعنَد الطَّ

ابريْن وِد َعْن قمِح اجلياِع ال�سَّ ا للذَّ اإِمنَّ
دى نامِت االأحالُم يف َجفِن الرَّ

دى وحفيُف الُغ�سِن اأ�سناُه ال�سَّ
ف�ساُف واحَلوُر العتيْق وذوى ال�سَّ

ديْق رِو ما عاَد ال�سَّ وطريُق ال�سَّ
كاْم َج�َسدي املغ�ِسيُّ ما حَتَت الرُّ
ودمي املَ�سفوُح َكْي َي�سقي اللِّئاْم

كاأ�َض َثاأٍر ال َعَرْق
ي �َض االإيحاَء واللغَز الذِّ خَلَّ
غارا اُف مْذ ُكنَّا �سِ قاَلُه العرَّ

بيْع َنقِطُف االأزهاَر ِمْن َحقِل الرَّ

اُف حاراِت الوَجع.. ِمهَرجاُن الُحْسنَعرَّ

1
طعنة غادرة

يف قمي�ض ال�سنا بعرثت �سبحنا 
غيمة نافرة

2
طلقة هادرة

غادرت حولنا زّفت امليجنا 
اأ�سلعاً حائرة

3
اأعن ال�ساهرة

دفراً من ذهول ت�ستفيق احلقول 
قد بدت حائرة

4
دندنت اأحريف

من ح�سود الندى اأين ذاك املدى  
حلظة باهرة

5
قبلة عابرة

وي�سّج املكان وي�سف الزمان 
بالروؤى النادرة

6
األ�سن غافرة

اأم �سقتها الغيوم اأغ�سبتها الرجوم 
قهوة عامرة

7
غادة نادرة

مهجتي بال�سالم فا�ض نهر الكالم 

روحي ال�ساهرة

8
ة عا�سرة َمرَّ

يف �سلوعي ت�سيح بالكالم ال�سريح 

�سعلة �ساجرة

9
غادة �ساحرة

من زمان م�سى حتتمي بالر�سا 

اأحريف الزاهرة

10
اإيه يا طاهرة

مدية وا�سلمي غلغلي يف دمي 

للروؤى الناخرة

11
طعنة غامرة

وانبالج احلياة بن حمو املمات 

حلظة عابرة

قد ميتطيَك احلزُن كي تبقى َمعه
هو ال يريدَك خا�سعاً.. كي ُت�سبعه

ياأتي و�سرُجك باجلراح معّمٌد
فتظُل تعدو يف اجلهاِت االأربعه 

ين�سلُّ �سوٌء من �سحوبَك عندما
ياأبى �سهيُلَك اأن ُيتاَح  لُيمتعه 

ال ترتبْك اأكمل م�سرَك كلما
رفَع الزماُن على م�سرك اإ�سبعه

م�ستغرٌق يف النوِم ظلي وحده
ت م�سَجعه  يا وح�سًة لليل ق�سّ

ما غادر املعنى برغم نفوره
لكن �سيَق اللفِظ خاتَل مبِدعه 

هي لذٌة للموت نخ�سى ذكَرها
واحلكمُة اخلر�ساء تبقى مقنعه 

وم�ست �سلوعي يف جنازِة خافقي
ووقفُت وحدي عاجزاً اأن اأتَبعه 

هو ما دعاين غر اأن مدامعي
خرجت تعانق َرغم اأنفي اأدُمعه

اأرواحنا يا موُت كيَف تطيقها
وجراحها يف �سدرنا مربعه؟

هل كنَت حت�سُب اأن تقوَم بنزِعها 
كهوايٍة وتظّنها م�ستمتعه؟

اخلع �سوادَك وارتدينا برهة
هو يف احلقيقِة موؤمل اأن تخلعه

كن كاحلبيبِة يف امتالك جوارحي
واخف�ض جناحك �سّمني ثم ارفعه

رسالة إلى 
الموت

رباعيات
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يف جل�س���ة اختف���ى فيه���ا ال���كالم... وحم���ي فيه���ا وطي����ض احل���ب حت���ى الغلي���ان... ال ال مل يلتحم 
اجل�س���دان، ومل تتبادل ال�س���فاه مع ال�س���فاه اأو�س���مة العناق.. ال.. ال.. كان كّل ما يحيط بنا يهم�ض 
باحلب.. الن�سمة الرقيقة التي تخرق الليلة التموزّية، والنور الذي يتالأالأ بفرح ل�ساعات طوال.
 جل�س���ة غ���اب عنه���ا ال���كالم، وكانت العي���ون تخت�س���ر الطرقات التي تف�س���لنا عن بع�س���نا ال يدي 
ق���ادرة عل���ى احت���واء يده���ا...وال قادرة ل�س���ّمها اإيل... الكلُّ حولنا م�س���ّلح بالريبة، واحل�س���د يطفح 

على الوجوه.
اأنا واأنت نطوي عهوداً من البعاد... وجنمع كلَّ املت�س���ادات... اأنا واأنت نقفز معاً نحو املجهول... 
ال نخاف ال�س���قوط... وال نخ�س���ى الغرق... �سمتنا احلب... و�سراعنا هوى ميالأ قلبينا... الدقائق 
متّر... وال�ساعات تتتاىل وعيوين حمّدقة بك ال تفارق ال�سحر امل�سّع من عينيك...ذلك االألق الذي 

يزداد ا�ستعااًل مع تقدم الليل...تلك املوجات من ال�سوق... والغمام من العطر الذي الينتهي.
كنت اأ�سعر اأّن اجلاذبية االأر�سية اختفت، وما يبقيني جاذبية النظر اإليك ال وزن يل فاأنا اأ�سبح يف 

الفراغ، ووحدها عيونك توجه م�سري.
هلل ما اأروع الغو�َض يف بحرتن زرقاوتن �س���افيتن �س���فافتن! حتى ال�س���وء حينما ي�سر بهما 
يخل���ع ثياب���ه وج���اًل، وحتى ال�س���ور الت���ي تركب على قرني���ة العن مت�س���ي خجاًل اإّنها يف ح�س���رة 

اجلمال اأو اإّنها ت�سكن يف ذاته.
الأول م���رة اأ�س���عر م���ا للغة العيون م���ن قوة، وما لها من اأث���ر، كانت نظراتنا تخرق امل�س���افات.... 
وتخي���ط لوح���ة اللق���اء باأ�س���عة م���ن ذهب كن���ا نحّلق مع���اً يف عر����ض احلب.. اإذ ت���زول االأن���ا، وتلتحم 

الروحان معاً حتى ال�سميم.
كن���ت اأظ���ّن اأّن ن���داء اال�س���تغاثة ال���ذي تطلقه عيوين لن يجد م���الذاً، ولكن ها ه���ي االآن جتد لها 

ميناًء وا�سعاً ع�سرياً يحت�سنها، وي�سّمها ويزّفها للفرح...
كان من ال�س���عب اأن اأقوَل لك �س���يئاً، اأو اأن اأحتّرك نحوك حتى ولو ن�س���ف خطوة.... لكنَّ اهلل... 
اأكرمن���ا... بالعيون التي لي�س���ت فقط ُخِلقت للنظر.. بل خلقت لتعج���ب، وتهوى وحتب... ولتنقَل 

الر�سائل بن العا�سقن حينما يحول بينهما التوا�سل، وي�سعب عليهما االختفاء بعيداً.
دالي���ة تظللن���ا، و�س���يف وا�س���ع الٍاح يفتح �س���دره لن���ا، وطاولة تف�س���ل بيننا، وجمع م���ن النا�ض 

يطّوقنا... واأنا كنت اأمار�ُض معك اأرقى احلب دون عناق.... 
اإنَّ احلبَّ �سرى يف ج�سدينا كرع�سة، وا�ستحوذ على نياط قلبينا كوثاق، ومتّكن من اأعماقنا حتى 

التفجر كينبوع.
ما اأحالك تخت�سرين الطرق! وتزفن الب�سرى وتهطلن فوق راأ�سي كال�سهب.... 

ما اأحالك تغمرين حقويل باملاء، وتنع�سن �سباحاتي بالذوق!
مااأح���الك واأن���ت تاأت���ن اإيلَّ كبي���در من احلنط���ة، وتخرجن من عن���دي كزهر املانولي���ا تعانقن 

ال�سماء!
ما اأحالك!. ما اأحالك!.. يا دائمة اخل�س���رة.. ويا دائمة الفرح.. ويا من مررِت بعمري كن�س���مة، 

وهربت منه كو�سايِة خر.

يتم�ّسى على الكورني�ض ..
تعر�سه ن�سمات لطيفة ..

ل النيل .. راَق له تاأمُّ
كان���ت ال�س���ماء مكفه���ّرًة عاب�س���ة لكن���ه �س���عيد ُتداخله فرحة التخرج ون�س���وة الن�س���ر بع���د الِعراك 

الطويل مع الكتب ..
رفع راأ�سه اإىل ال�سماء ما زلت واجمة !

ح�سناً ال �سر يف ذلك هذا ال�سهر تكرث فيه الغيوم ..
كاد اأن ي�سطدم بفتاة مت�سي على الر�سيف ذاته احمّر وجهه خجاًل وتابع طريقه..

خاطب نف�سه: “م�ض تفّتح يا حمد !! كنت هتقع على و�سك«
التفَت فوجدها رقيقة ينطق اجلمال يف مالحمها واحلياء يف حُمّياها!

غادرِت ال�سارع ومل تغادر خمّيلته!
�سعر بدفٍء غريب يلفُّ قلبه فاإذا ب�سعاع ال�سم�ض اخرق الغيوم يداعب وجهه!

ما اأرّقها! وما اأعذبها! ت�سبه �سم�ض هذا ال�سهر.. 
نعم �سّميُتها �سم�ض اأكتوبر..

ها هو االآن يف بيته يرتاح من عمله م�ستمتعاً بالهدوء لتقطع عليه �سفاَءه �سرخة مدوية:
اأحمد اأمل جتَهز بعد تاأخرنا؟

ُيفتح الباب فيجري �سغره لي�ستقّر يف حجره!
احت�سنه بقوة وقد اأ�سرق وجهُه ُمتهلِّاًل..

رجع الدفء ليك�سو قلبه من جديد ُمعيداً �سرته االأوىل..
ها هي �سم�ض اأكتوبر تناديني يا اأ�سدقائي!

حالة حبالفوضى اآلن

شمس أكتوبر
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 عدن���ان واح���ٌد م���ن مئ���ات مالي���ن االأ�س���خا�ض الذي���ن 
ل���ه  و�س���ف  لالأع�س���اب،  املهدئ���ة  احلب���وب  عل���ى  يعي�س���ون 
الطبي���ب م���رة، ب���اأن يتناول حب���ة واحدة م�س���اًء قب���ل النوم 
وبع���د اأن �س���اهد بعينيه كي���ف اأن العمل���ة الورقية تنخف�ض 
قيمتها يف كل يوم، واأن البنوك يف لبنان اأ�س���بحت معر�س���ة 
لالإفال����ض، اإ�س���افة اإىل انت�س���ار الفرو�س���ات احلديثة مثل 
الكورون���ا، التي تب���ث الرعب يف كل مكان، ما دفعه لزيادتها 
من تلقاء نف�س���ه من حبة اإىل حبتن يومياً. لكن بعد عدة 
اأ�س���ابيع، م���ا لبث اأن وجد نف�س���ه مرغماً لزيادته���ا اإىل اأربع 
حبات يومياً، لال�س���تمرار باحل�سول على ال�سعادة والراحة 
النف�س���ية ذاتها، معلاًل ذلك، باأن الدكتور غر اخت�سا�سي، 

وهو ال يعرف عدد احلبوب الالزمة ملعاجلته. 
لق���د اأ�س���بح على غر ما ه���و عليه، فهناك �س���عور داخلي 
دائم بالن�سوة، وهو يعي�ض معلقاً بن الواقع واملا�سي، وبن 
خي���االت اأبط���ال امل�سل�س���الت التلفزيونية الت���ي يدمن على 
م�س���اهدتها با�س���تمرار، ن�سي حينها م�س���كلة اخلوف نهائياً، 
كان ق���د ق���راأ بامل�س���ادفة يف اإح���دى املج���الت، ع���ن جترب���ة 
اأجراه���ا اجلي����ض االأمرك���ي عل���ى �س���رة بي�س���اء يلب�س���ها 
اجلن���ود، في�س���بحون غ���ر مرئي���ن، اإذ اإن مبداأه���ا يق���وم 
على وجود كامرا مثبتة بجانب ال�س���رة، تلتقط ال�س���ورة 
املوج���ودة خلفه���ا، وتعك�س���ها على وجهها، فت�س���بح ال�س���رة 

متماهية مع حميطها، وغر مرئّية للعدو.
ي�س���توعب  اأن  دون  م���ن  بذهن���ه،  عالق���ة  الفك���رة  بقي���ت   
تفا�س���يلها الفنية، واعتقد اأنها امتداد بطريقة ما لطاقية 
االإخف���اء الت���ي كان ي�س���مع عنه���ا وه���و �س���غر، ا�س���تدلَّ من 
اأح���د مواق���ع االإنرنت على ا�س���م معالج روحاين م�س���مون 
نيجري اجلن�س���ية، لكتابة التعاويذ ال�س���حرية واالت�س���ال 
باجل���ن يف العامل ال�س���فلي، فذه���ب لزيارت���ه فاأقنعه املعالج 
باأن عليه اأن يعطيه على احل�س���اب �س���تن دوالراً، لي�س���ري 
الأن  ال�س���ياطن،  الآله���ة  قربان���اً  يقدم���ه  “تي�س���اً”  به���ا 
ال�س���ياطن حتب دم���اء احليوانات احلية، ما �سي�س���اعده يف 
ا�س���تخدام �س���حر الفودو لتحقي���ق رغبته، ثم طل���ب منه اأن 
يع���ود بعد ثالث���ة اأيام ومعه ثالثمئ���ة دوالر، ليعطيه خامت 
ف�س���ة بحج���ر العقي���ق اليماين االأ�س���ود، يلب�س���ه يف �س���بابته 
ال�س���رور،  ودف���ع  وال�س���لطة  التاأث���ر  خ���امت  وه���و  اليمن���ى، 

في�سبح غر مرئي. 
عاد بعد ثالثة اأيام، وبو�ساطة االإيحاء اأقنعه ال�ساحر اأنه 
اأ�س���بح مبقدوره اإخفاء �سكله با�ستدعاء القوى ال�سيطانية 
حول���ه يف الك���ون وجذبها اإىل داخله، فدخل يف عامل الوهم، 
لقد اأم�سى واقعه من �سنع تخيالته، اإن َلْب�ض اخلامت بحدِّ 
ذات���ه غ���ر كاٍف ليجعله غ���ر مرئي، بل اإن عليه اأن ي�س���مح 
لهذه القوى ال�س���يطانية باأن تتلب�سه، لكي يتحقق اختفاوؤه 

عن عيون الب�سر. 
 َلْب����ض اخل���امت، فتوه���م بوج���ود طاق���ة عارم���ة يف داخل���ه، 
واجت���ه ما�س���ياً اإىل بن���ك ب���روت، دخل ب���اب البن���ك، واجته 
ا�س���توقفه  وهن���ا  االإداري���ن،  املوظف���ن  ب���اب  اإىل  مبا�س���رة 
حار����ض االأم���ن ال���ذي ي�س���ع على خ�س���ره م�سد�س���اً. يف تلك 
اللحظة اكت�س���ف باأنه اإن�س���ان عادي مرئ���ي للجميع، واأدرك 
اأن ال�س���احر ق���د لع���ب علي���ه، فارتب���ك م���ن ه���ذا املوق���ف، 
وجتم���د يف مكان���ه، فم���ا كان م���ن رج���ل االأم���ن اإال اأن دفع���ه 
بعن���ف اإىل اخلل���ف، وبطريق���ة ال �س���عورية م���دَّ عدنان يده، 
خ�س���ر  عل���ى  م���ن  املاجن���وم،  الطاحون���ة  م�س���د�ض  وانت���زع 
احلار�ض، و�س���ّوبه باجتاهه الإخافت���ه، اإال اأن احلار�ض حاول 
اأن يداف���ع عن كرامت���ه اأمام النا�ض، فجرب انتزاع امل�س���د�ض 
م���ن يده، فانطلقت ر�سا�س���ة اأ�س���ابت احلار����ض بكتفه، هنا 
بداأ �س���راخ بع�ض الزبائن يف البنك، والذين جاوؤوا ل�س���حب 
احل���د االأدن���ى امل�س���موح لهم به م���ن ودائعه���م، حاولوا خلق 
الفو�سى، لعلهم يتمكنون من مهاجمة ال�سرافن بالبنك، 
للح�س���ول على ودائعه���م املالية املجمدة، ه���رع حار�ض اأمن 

ثاٍن، واأطلق طلقتن من م�سد�س���ه باجت���اه عدنان، لكنه مل 
ي�سبه، واأ�سابت اإحدى الطلقات يد اأحد الزبائن يف البنك، 
فانفج���رت احللق���ة املفرغ���ة م���ن الكراهي���ة واحلق���د ب���ن 
امل�س���ارف والعم���الء، ونظ���ر املوج���ودون اإىل املقتحم كبطل 
يحاول ا�سرداد حقوقه امل�سلوبة، فهاجموا احلار�ض مطلق 

النار، و�سربوه �سرباً مٍحاً. 
 �س���جع انفج���ار العن���ف البقي���ة عل���ى التفك���ر با�س���تعادة 
ودائعه���م، ه���اج الزبائ���ن عل���ى �س���وت اإط���الق الن���ار، وثارت 
غريزة القطيع الكامنة يف داخلهم، فاندفعوا من باب ق�سم 
ال�س���رافن، النتزاع ودائعهم بالقوة، فتحوا الدروج وبدوؤوا 
باإخ���راج ال���دوالرات، ح�س���ل البادئ���ون بالهج���وم على اآالف 
الدوالرات املكد�س���ة يف الدروج، بينما مل يح�س���ل املتاأخرون 
على اأي مبلغ، فبداأ العراك بن الزبائن اأنف�سهم للح�سول 
على اأكٍ ح�سة من الدوالرات، اأما عدنان فاأ�سهر م�سد�سه 
وانطل���ق اإىل الطاب���ق الث���اين، حي���ث مكت���ب مدي���ر البنك، 
حاول احلار�ض ال�سخ�س���ي للمدير الواقف اأمام باب مكتبه 
منعه من الدخول، فاأطلق عليه النار من دون تردد، ودخل 

عنوة اإىل غرفة املدير. 
م�س���هراً  اأمام���ه  عدن���ان  البن���ك  مدي���ر  �س���اهد  عندم���ا   
م�سد�س���ه، ونتيجة لهذا التهديد الذي ال ميكنه ال�س���يطرة 
علي���ه، �س���عر بالتوت���ر واخلوف م���ن املوت، فاق���رح عليه اأن 
يعطي���ه كام���ل املبل���غ يف خزنت���ه احلديدي���ة باملكت���ب، وه���ي 
بحدود مئتي األف دوالر ليركه و�ساأنه، فوافق عدنان على 
الفور، اأخذ املبلغ وو�سعه يف كي�ض، ونزل اإىل الطابق االأول 
راك�س���اً باجتاه الب���اب اخلارجي للبنك، ففوج���ئ باأن الباب 
اخلارجي اأ�س���بح مغلقاً، حيث اإنه مت اإغالق جميع االأبواب 
اخلارجي���ة اأوتوماتيكي���اً، بعد اأن رّن جر����ض االإنذار. كما اأن 
�س���وت جر����ض االإن���ذار نب���ه ال�س���رطة اإىل اأن عملية �س���رقة 

جتري داخل البنك. 
 خ���الل دقائ���ق كان���ت مف���رزة م���ن ال�س���رطة ق���د اأحاط���ت 
بفرع البنك، ومنعت النا�ض االقراب منه، بعد قليل نا�سد 
م���الزم اأول بال�س���رطة بو�س���اطة مك���ٍ لل�س���وت ال�س���خ�ض 
ال���ذي اأطلق النار، لكي ي�س���لم نف�س���ه، ووع���ده باأن احلكومة 
�س���تنظر بعن العطف اإىل م�س���كلته. ثارت الزبائن املحملة 
بال���دوالرات داخ���ل البن���ك، واأيقن���ت اأن ال�س���رطة �ست�س���لب 
منه���م حقوقهم، اأما عدنان فاأ�س���بح يف و�س���ع �س���عب، الأنه 
اأطل���ق الن���ار عل���ى حار�س���ن لالأم���ن، خ���الل ه���ذا الوق���ت 
جتم���ع االآالف م���ن النا�ض يف اخلارج حول البنك، و�س���ربوا 
حلق���ة ح���ول رج���ال ال�س���رطة املحا�س���رين للبن���ك، واأخذوا 
ي�سرخون مطالبن باحل�سول على اأموالهم املودعة، التي 
يرف����ض البن���ك اإعادتها اإليهم، ويهتف���ون ممجدين البطل 
ال���ذي اأطل���ق الن���ار يف داخ���ل البن���ك، �س���لوك القطي���ع دف���ع 
املتجمع���ن خارج البنك للوحدة والتما�س���ك �س���د القانون، 
ال�ست�س���عارهم باخلطر على م�س���ادرة ودائعهم من البنوك 
وال�سيا�س���ين املتواطئ���ن معهم، خلقت الفو�س���ى نوعاً من 

البلبلة والتحري�ض على البنك. 
عاد عدنان و�سعد اإىل الطابق الثاين، ودخل غرفة مدير 
البن���ك، وفت���ح نافذته، واألق���ى منها مبلغ املئت���ي األف دوالر 
على احل�س���ود الغا�سبة التي حتا�س���ر البنك، لقد ا�ستيقظ 
م���ن احللم ال���ذي يعي�ض به، واأدرك اأنه قد ت�س���بب يف مقتل 
�سخ�س���ن بريئ���ن يقوم���ان بوظيفتهم���ا، ف�س���عر بتاأني���ب 
�س���مره، ونتيج���ًة له���ذا االإحب���اط الدائ���م، اأخ���ذ امل�س���د�ض 
واأطلق ر�سا�س���ة يف راأ�س���ه، ب���داأت اأوراق املئ���ة دوالر تتطاير 
تتقات���ل  وب���داأت  الغا�س���بة،  اله���واء، فهجم���ت احل�س���ود  يف 
م���ع بع�س���ها من اأج���ل تلقف الورق���ات املالية، و�س���اع رجال 
ال�س���رطة بن املتظاهرين، ويف خ�سم هذه الفو�سى، اندفع 
الزبائ���ن داخ���ل البن���ك اإىل الب���اب اخلارج���ي، ومتكن���وا من 
خلعه، وخرجوا راك�س���ن مثل قطيع الثران، ليذوبوا بن 

احل�سود التي كانت حتا�سر املكان.
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�� 1 ��
بع���د رحل���ٍة طويلٍة و�س���اقٍة، توّق���ف الثعل���ب العجوز فوق 
تّل���ٍة مطّلٍة على اإحدى الغابات، رك�س���ت عيناه على امتداد 
اإىل  بالغاب���ة  املحيط���ة  اجلب���ال  االأ�س���جار، جتاوزت���ا  خ���ط 
االأف���ق، ث���م ارتدت���ا ع���ن ال�س���ماء، وعادت���ا اإىل حمجريهما، 
اأدار �س���يوايّن اأذني���ه كراداراٍت... م�س���تغرباً ك���رثة الكهوف 
يف املنطقة، ا�س���تلقى يف مدخل اأحدها، ي�س���تظل من �س���م�ض 
الظه���رة احلارقة، عادت معدته اخلاوية، تع�س���ره، تلويه، 
حتّثه ليجد �س���يئاً ياأكله، اأم�س���ك خنف�س���اء �س���غرة، هّم اأن 
ياأكلها، لكن ق�سعريرًة دّبت باأطرافه منعته، فاألقاها اأر�ساً، 
قلبه���ا على ظهرها، وراح يراقب معرك���ة اأقدامها العاجزة 
يف اله���واء... هل اأعيته احلَي���ل...؟ هل هذه نهايته...؟ اإما 
ينف���ق ككل���ٍب �س���ارٍد، واإما ينم�س���خ دجاج���ًة تلتقط خ�س���ا�ض 
االأر����ض... تث���اءب مغم�س���اً عيني���ه، راح خيال���ه يجر عواء 
خيباته املتكررة، هزائمه الكثرة، حيله ال�س���غرة التي مل 
تك���ن تكفي الأكرث من �س���ّد الرم���ق؛ وحال اكت�س���افها يويل 

االأدبار هارباً قبل اأن يدق املخدوعون عنقه...! 
 اأقع���ى عن���د مدخ���ل الكهف، وبحرك���ٍة دائريٍة من ل�س���انه 
لع���ق فم���ه... غارقاً يف الهدوء، جتّمد يف مكانه كاأنه �س���نٌم، 
وحدهم���ا عيناه تتخّبطان يف �س���بكة الكهوف حوله... على 
زقزق���ة ع�س���افر بطنه، اأعاد نظ���ره اإىل اخلنف�س���اء، قلّبها 
ع���ّدة م���راٍت، ث���م باإ�س���بع قدم���ه الكب���ر قذفه���ا لتتدحرج 
بعي���داً، نه����ض وانحدر نحو الغابة، يخّب خبواً.. توّجه اإىل 
و�سطها، اعتلى �سخرًة بجوار البحرة، �سبح ثالث مراٍت، 
�س���عل، تنحنح وا�س���عاً يده اأمام فمه، ثم اأعلن عن افتتاحه 

مطعم���اً خلدم���ة ذوات االأنياب، حيث يق���دم املطعم طبقن 
من “دجاج الكهف” مقابل كل فري�س���ٍة حيٍة؛ وطبٌق واحٌد 

مقابل امليتة...!
�� ٢ ��

تط���ٍور العمل، حتّول املطع���م اإىل “ماكدونالدز” الغابة، 
الثعل���ب  احتف���ظ  املج���اورة...  الغاب���ات  �س���هرته  وغ���زت 
�س���راح  واأطل���ق  واملجروح���ة،  وامليت���ة  الهرم���ة  بالفرائ����ض 
االأخ���رى... �س���ريعاً اأدرك���ت الطرائ���د اللعب���ة، وم���ا ع���ادت 
حت���اول اله���رب خ�س���ية اأن ت�س���اب اأو تقت���ل اأثن���اء ذل���ك، بل 
�س���ارت ترفع يدها م�ست�سلمًة، ليقودها اآ�سرها اإىل الثعلب 
الرحي���م... ورغ���م اكت�س���افها خدع���ة الثعل���ب، اإال اأنه���ا م���ا 
فتئت تن�سر دعاية الثعلب عن جودة طبق “دجاج الكهف”، 
وجه���وده ومعانات���ه يف ا�س���تراد امل���واد االأولية م���ن بالد ما 
وراء البحار، بل عملت لدى الثعلب يف تو�سيل الطلبات... 
ورغ���م حتويل���ه البح���رة اإىل مق���ٍة للنفاي���ات واالأو�س���اخ 
حتى اأ�س���حت م�س���تنقعاً اآ�سناً؛ مل يجروؤ اأحد على حما�سبة 

الثعلب، فقد بات من اأكٍ وجهاء الغابة واأعيانها...! 
�� ٣ ��

ذات �س���باٍح ربيعي، اكت�سفت ذوات االأنياب خدعة الثعلب، 
ه���ددت، توع���دت، وتوجه���ت اإىل قا�س���ي الق�س���اة، قدم���ت 
�سكوتها مع اأدلٍة ال ميكن دح�سها، وطالبت براأ�ض الثعلب، 
تعلق���ه عل���ى رمٍح و�س���ط الغاب���ة، ليك���ون ع���ًٍة للجميع... 
وق���ف الثعلب بن يدي القا�س���ي، ودافع عن نف�س���ه قائاًل: 
مل اأقل يوماً اأن طبقنا دجاج م�سوي اأو مقلي، بل كنت اأوؤكد 
“�سن�سغليفي”  وهذا م�سطلٌح  الكهف”،  دائماً اأنه” دجاج 

ي�س���ر بو�س���وح للخفافي����ض... �س���يدي القا�س���ي، اأنت اأحد 
زبائ���ن املطع���م، والبارح���ة طلب���ت دجاج���اً، وقلُت ل���َك لي�ض 

لدينا اإال “دجاج الكهف”، فقلَت ح�سناً، اأعطنا منه...! 
جتّع���د جب���ن القا�س���ي، انق�س���ت عين���اه عل���ى الثعل���ب، 
و�س���جت ذوات االأنياب، ارتفعت زجمرتها، فلم ت�سمع يوماً 

بهذا امل�سطلح...!
 �س���رب القا�س���ي مبطرقت���ه، �س���مت اجلمي���ع بانتظ���ار 
حكمه، وقبل اأن ينطق، و�س���ل ر�س���ول امللك، و�سو�ض يف اأذن 
القا�س���ي، واأعط���اه ورق���ًة من املل���ك... على م�س����ٍض اأعلن 
القا�س���ي ب���راءة الثعلب، وقراأ فرم���ان امللك بتعين الثعلب 
تلع���ن  غا�س���بًة،  االأني���اب  ذوات  انف�س���ت  ل���ه...  م�ست�س���اراً 

الثعلب واأهله، لكن ب�سوٍت خفي�ٍض...! 
�� ٤ ��

و�س���ط ترحيٍب حار وتهلي���ل، وكاالأبطال الفاحتن، دخل 
الثعل���ب اإىل قاع���ة العر����ض، �س���افحه امللك واحت�س���نه، ثم 
اأ�س���ار بي���ده، فغ���ادر اجلمي���ع، ليختل���ي مب�ست�س���اره... ق���ال 
املل���ك: الفرائ�ض التي اأر�س���لتها موؤخ���راً هرمٌة جداً، حلمها 

متن، قليلة الدهن، وكثرة امللح...! 
نف���ع  ه���ل  موالي..لك���ن  ي���ا  ح���اًل،  �س���اأجد  الثعل���ب:  رد 

العالج..؟
قال امللك: اأمل اأيف بوعدي...؟ عينتك م�ست�ساراً يل...! 

قال الثعلب: هذا يعني... قاطعه امللك: نعم اأيها الثعلب، 
البارحة كانت ليلًة حمراء... ليلًة حمراء وال يف االأحالم...! 
رد الثعل���ب: ي���ا م���والي، اأخٍت���ك اأن “ع�س���ل البحرة” 

م�سمون النتائج...! 

يف ح�سرة الغياب.. م�سهٌد ُيعاد
تقف امراأٌة خلف �س���تارٍة زرقاء، تع�س���ر عينيها 
خوف���اً من البكاء من جدي���د وخوفاً من روؤية ما 

يحدث حولها من زوبعة الفراغ جمدداً. 
ترق����ض كالعمي���ان فرحاً بعماه���ا متخيلًة اأنها 

تلم�ض عقارب ال�ساعة لك�سرها... 
فت�س���قط ال�س���تائر ف���وق وجهه���ا، وتخنقه���ا... 

ت�سحك... ت�ستم حماجر العيون وبيا�سها. 
تتنهد قائلًة: 

ج���ّداً، كج���الٍد متقاعٍد  الروؤي���ة خبيث  “فع���ل 
م���ن  وال�س���رب  مهنت���ه  لي���زور  فر�س���ًة  ينتظ���ر 
جديد، ليكون عقاباً على ال�س���عادة التي ح�س���لت 

ما قبل التاريخ...”. 
تردد خمتنقة ب�سعالها:

َتْعَمي االآن”  “ال ال ا�سٍي، ال ت�ست�سلمي، ال 
يف ح�سرة الغياب... م�سهٌد ُيعاد

حتزم حقائبها يف متام ال�س���اعة الثانية ع�س���رة 
مثل كل مرة، ت�ساأل �ساعة احلائط:

»ملاذا تّدقن بالثانية ع�سرة؟ 
ملاذا تعلنن رحيل كل �سيء دائماً بدق عقربن 

واحتادهما مع بع�سهما البع�ض؟
ملاذا الوقت اللحظ���ي مرتبط بعالقة الدقيقة 

والثانية واجتماع العقارب؟«. 
ت�س���تم علم���اء الوق���ت وتتاأم���ل �س���اعة احلائط 
�س���رخاً  وت�س���نع  العق���ارب  ���م  ته�سِّ اأن  حماول���ة 

بينهما.. 
»هل �س���اأمنع اجتماعهم يف اأيِّ حلظة واأفرقهم 

ملرٍة واحدة بتاريخ الب�سرّية؟«. 
يف ح�سرة الغياب... م�سهٌد ُيعاد 

ال�س���اعة  حت���لَّ  ول���ن  لبون���د،  فيل���م  �ست�س���اهد 
اللعين���ة وحتت���لَّ وقته���ا، و�س���ركز عل���ى �س���وت 
امل�سد�س���ات بب���الدة، وتندمج مع �س���ينما االأك�س���ن 

التي ال تطيقها... 
و�ستن�س���ى ال�سوت الذي ينبعث كن�سيٍج مبحوح 

خلف ال�ستارة...
وطقطق���ات  هزي���اًل  بون���د  �ست�س���اهد  اأج���ل... 
م�سد�س���ه تنعج���ن مع اأ�س���وات خماوفه���ا، وتردد 

يف نف�سها: 
»لن حتلَّ الثانية ع�سرة اإطالقاً«

يف ح�سرة الغياب... م�سهٌد ُيعاد
���ر معكرونتها  �سِّ تت�س���لل اإىل املطب���خ لي���اًل، حُتَ
احل���ارة املف�س���لة حت���ت �س���وء القم���ر، وحت���اول 
ك�سر ال�س���اعة مبلعقة الطعام من جهة، وتتناول 
طعامه���ا بنهم من جهة طرقٍة لل�س���حن وطرقٍة 

لل�ساعة..
�ستنفقع معدتها من االأمل... 

تدرد����ض م���ع ج���نِّ االأمل راجيًة البق���اء، وتقّبل 
يف  مع���ه...  معاه���دة  لتعق���د  معدته���ا  وج���ه 

احلقيقة... نفعل هذا كي ال حتلَّ اللعنة... 
»ا�سٍي، ال تعمي االآن... لي�ض وقته، �ستمتنع 
عن الرحيل وتبقى بجانبك... �س���تعانقك ب�سدٍة 

االآن«. 
يف ح�سرة الغياب... م�سهٌد ُيعاد

هذه املرة كان االتفاق خمتلفاً ما بن العقارب، 
كان���وا ينتظ���رون يف مكانه���م اجلدي���د، يف مت���ام 

ال�ساعة احلادية ع�سرة ون�سف... 
ته���رع االأم تعان���ق ابنته���ا بعن���ف، تت�س���بث به���ا 
والدته���ا...  م���ع  اخل���روج  اأرادت  طفل���ٌة  وكاأنه���ا 

ورف�ست... 
تتعل���ق باإبَط���ْي اأمه���ا وتتلم����ض عظ���ام الرقب���ة 
بق���وة، مت�س���رعة متو�س���لة بع���دم الرحي���ل عن���د 

عتبة الباب... 
املُحل���ى  الوج���ه  �س���احبة  بام���راأة  تلت�س���ق 

بالتجاعيد، ومرًة اأخرى... 
وحت���اول  وخوف���اً...  �س���وقاً،  والدته���ا  تع�س���ر 
ن���زع حّمالة �س���درها املنفو�س���ة واجللو����ض مكان 

نهديها... 
))االآن ال ت�سٍي... حان وقت العمى( 

وتقتل���ع  اأمه���ا  اإب���ط  حت���ت  عينيه���ا  ت���واري 
حمجرهما، وتدفنهما يف �سعر اإبطن ناعمن...

عيناه

»دجاج الكهف«

في حضرة الغياب
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القب���ح  تقب���ل  يف  الف�س���ل  م���ن  باخل���وف  �س���عور  راودين 
ال���ذي ميك���ن اأن اأراه، خا�س���ة اأين مل اأك���ن اأع���رف اأحداً من 
احلا�س���رين �س���وى �س���احب البيت الذي دعاين.. اأما خويف 
فكان يرّكز اأ�سا�ساً على اخلبث الذي ال بد اأن يرافق النا�ض 

حن يجتمعون. 
 وحي���ث اإّن املنا�س���بة الت���ي دعيت اإليها له���ا طابع مقد�ض، 
واملدع���وون ج���اوؤوا لالحتف���ال بها، فق���د كان عل���ّي اأن اأكون 
ح���ذراً، لكن ه���ذا احل���ذر مل مينعني من الركي���ز يف عيني 
ذلك اجلال�ض قبالتي، اإذ كانت عيناه تدوران يف حمجريهما 

مثل عيني �سيطان. 
 ال حظ الرجل تركيز نظراتي يف عينيه، فحاول جتاهلي 
باإ�س���غال نف�س���ه باحلدي���ث م���ع �س���خ�ض اآخ���ر، وم���ع تك���رر 
حماوالته للهرب من نظراتي، فاإّن حماوالته بدت عابرة.. 

موؤقتة.. عدمية اجلدوى. 
خ���الل ان�س���غال احلا�س���رين ب���اأداء اآداب الطق����ض الديني 
ال���ذي دعي���ت اإلي���ه ك�س���يف اإذ كان���وا معتادي���ن يف مثل هذه 
املنا�س���بة عل���ى قراءة االأ�س���عار، وترتيل االأنا�س���يد الدينية.. 
اأق���ول حت���ى خ���الل ه���ذا الوق���ت مل ينج���ح يف اله���رب م���ن 
نظراتي، وبقي يراقبني خالل م�ساركته يف اأداء االأنا�سيد. 
متكلف���اً،  وقح���اً..  كان  لكن���ه  �س���يئاً..  �س���وته  يك���ن  مل   
ي�ست�س���يغوا  بع����ض احلا�س���رين مل  اأّن  واأظ���ن  و�س���يطانياً، 
وقاحته.. عندما انتهت و�س���لة االأنا�س���يد، وما عاد باإمكانه 
���ى باأم���ر اآخ���ر، ب���دا مثل ق���رد نزل عن اأعلى �س���جرة  اأن يتلهَّ
املوز بقفزة واحدة، فبقي االأمر بيننا لغزاً.. ال اأنا ا�ستطعت 
التخلي عن روؤية ال�س���يطانن املم�سكن ببوؤبوؤي عينيه، وال 

هو ا�ستطاع االإفالت مني.. 
 ث���م ج���اء دور الطع���ام اخلا�ض بهذه املنا�س���بة، وهو عبارة 
عن �س���حن لكل �س���خ�ض من احلب���وب املطبوخة مع اللحم 
املف���روم، فلما تناول اجلمي���ع حمتويات اأطباقه���م.. اأخذوا 

يغادرون ال�سالة واحداً بعد االآخر.
 واإذ بقي���ت يف م���كاين، راأيت���ه يكلم �س���احب الدار ب�س���وت 
خفي����ض.. بعد ذل���ك انتقل وجل�ض اإىل جانب���ي، وما هي اإال 
حلظات وكنا قد اأ�سبحنا وحدنا يف تلك الغرفة الوا�سعة. 

 اآن���ذاك راأيت���ه يحاف���ظ عل���ى ات�س���اع عيني���ه على اأم���ل اأن 
يتوّقف بوؤبوؤا عينيه عن احلركة.. فانتظرته ليقول �س���يئاً، 

وفعاًل �سارع اإىل القول:
 - موالن���ا االإم���ام يطلب منا اخل�س���وع والرحم���ة بيننا يف 
مثل هذه املنا�س���بة، واأنت بقيت تنظر اإيّل طوال الوقت، مل 
تن�سد، ومل ت�سارك، ما جعلني اأعتقد اأنك ل�ست واحداً منا، 

باهلل عليك ملاذا ح�سرت؟ 
 فاأجبته دون تردد: 
 - ح�سرت الأراك. 

 فوجئ بجوابي، فقال م�ستغرباً: 
اأين  وتع���رف  تعرفن���ي،  اأن���ت  اإذاً  ل���راين؟  ح�س���رت   -  

�ساأح�سر؟ 
 - ال اأعرفك ، وال اأعرف اإن كنت �ستح�سر.. 

 ف�ساألني وهو ي�سع راأ�سه اأمام �سدري تقريباً:
 - وكيف راأيتني؟ 

 قلت: 
 - راأي���ت �س���يطانن يف عيني���ك، اأو �س���يطاناً واحداً يحرك 

كلتي عينيك بيديه.
 - ال�س���يطان يح���ّرك عين���ي! كي���ف يح���دث ذل���ك ونح���ن 

نحتفل مبنا�سبة دينية مقد�سة؟
 - قد يكون رفيقك يف كل االأمكنة، وهنا رمبا عجزت عن 

طرده ب�سبب �سعفك.. 
 - اأ�س���تطيع الق���ول اإّن ال�س���يطان يف كل االأمكن���ة، ورمب���ا 
اأك���ون �س���عيفاً اأمام���ه كما قل���ت، لكّن هذه العب���اءة حتميني 

من �سروره، واملنا�سبة اأي�ساً ال يحق لنا اأن نن�سى دورها؟ 
 - ومل���اذا ال نفر����ض اأّن املنا�س���بة ال تعن���ي ل���ك �س���يئاً، يف 
اجلوه���ر ق���د تكون عبداً لل�س���يطان، ويف الظاهر تزعم اأنك 

عبد هلل. 
 - مل���اذا اأفع���ل ذلك؟ وملاذا تاأخذك ظنون���ك اإىل هذا احلد 

من ال�سك بي؟ عيب عليك. 
 - اأنا مهتم بحركة عينيك التي يقب�ض عليها ال�سيطان.. 

اأما �ستائمك فيمكنك اأن توؤجلها اإىل اأن ينتهي نقا�سنا. 
 - اإذاً ماذا تريد اأن تقول؟ 

 - عليك اأنت اأن تف�سر يل عالقتك بال�سيطان. 
 - اأ�ستطيع اأن اأوؤكد لك اأن ال عالقة يل به. 

 - اأنت تكذب، واأراهن اأنك �سخ�ض فا�سق. 
 - اإذا قبل���ت املراهن���ة ف�ستخ�س���ر الره���ان.. الأين اأق���وى 

من���ك، هوؤالء الذين راأيته���م يف هذا احلفل لن يتخلوا عني 
الأج���ل اله���راء ال���ذي تتف���وه ب���ه، وال داع���ي الأن اأذّك���رك باأّن 
ال�سيطان يحرك �سهوات كل النا�ض.. اأنا اأرتدي هذا الثوب 
الأحتم���ي ب���ه من ال�س���يطان الذي يطاردين، وه���ذا هو حال 

كل من يرتديه. 
 - لكن���ه مل يبتع���د عن���ك، بل كان مم�س���كاً بعيني���ك، وهذا 

احلال ال ينطبق على اجلميع. 
 - وماذا تظن اأنني اأ�ستطيع اأن اأفعل؟ 

 - ال تكن مزيفاً.. ابتعد عن النفاق، و�ستجد اأّن ال�سيطان 
عاجز عن االقراب منك. 

 اآن���ذاك دخ���ل �س���احب البي���ت مبت�س���ماً، وبع���د اأن رمقن���ا 
بنظ���رة �س���ريعة، اجت���ه ليجل����ض بجانب���ي، فلما جل����ض اأخذ 

يربت على �ساقي بحنّو، ثم اإذا به يقول: 
 - اأنتم���ا ال تعرف���ان بع�س���كما، وواجب���ي اأن اأو�س���ح بع����ض 
االأم���ور لكما معاً.. نحن ي���ا اإخوتي بن يدي اهلل، وال قدرة 
لن���ا عل���ى الط���ران بعيداً ع���ن يدي���ه.. حتى الطائ���ر الذي 
يك�س���ر البي�س���ة ليطر.. ه���و يفعل ذلك ليك���ون بن يديه، 
واهلل ن�س���تدل عليه من خلقه.. اأما ال�سيطان فن�ستدل عليه 
من اأفعالنا، حركة عيني هذا الرجل قد ال تكون م�ستحّبة، 
لك���ن لي����ض موؤك���داً اأّن ال�س���يطان يحركه���ا، وحت���ى ل���و كان 
ال�س���يطان ه���و م���ن يحركه���ا، فالرج���ل يكاف���ح ليبتع���د عن 
ه���ذا القبح، وهذا اأم���ر جيد، اإذاً يجب اأن ن�س���جعه، ونوؤازره 

يف م�سعاه. 
 ق���ال ذل���ك، ث���م اأخذ يربت على �س���اقي براحة ي���ده وكاأنه 

يحّثني الأن اأقول �سيئاً، فقلت: 
 - اأعرف اأّن عباءة الدين تت�س���ع للجميع، حتى الفا�سقن 
واملنافق���ن يحتم���ون به���ذه العب���اءة، لك���ن لي����ض ه���ذا م���ا 

ي�سغلني.. 
 قال �ساحب البيت: 

 - اإذاً ما الذي ي�سغلك؟ 
 - عين���اه! وال اأفه���م مل���اذا تاأّخ���ر اإىل ه���ذا احل���د يف ع���الج 

نف�سه، علماً اأّن االأمر ال يكلفه �سوى اأن ياأخذ قراراً.. 
متجاه���اًل  خرج���ت  ث���م  الأغ���ادر،  ونه�س���ت  ذل���ك  قل���ت   

نظراتهما التي حلقت بي.
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تحت عنوان »نقراأ لنرتقي« انطلقت فعاليات معر�ض الكتاب ال�سوري في 
مكتبة االأ�سد الوطنية بدم�سق، من 1٢ وحتى ٢٢/10/٢0٢٢.

ح وزيرة الثقافة، وال�س���يد  افتت���ح المعر����ض ال�س���يدة الدكتورة لبانة م�س���وِّ
الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي����ض اتح���اد الكتاب الع���رب واأع�س���اء المكتب 
التنفي���ذي في االتح���اد، والمدراء العاّم���ون في وزارة الثقافة، وح�س���د كبيٌر 

من رجال العلم والثقافة واالأدب.
وكعادت���ه حر����ض اتح���اد الكت���اب العرب على الم�س���اركة في ه���ذه الفعالية 
الثقافي���ة المهّم���ة الت���ي ت�س���كل حدثاً �س���نوياً ب���ارزاً على خريطة الن�س���اطات 

الثقافية في �سورية.
وقد عمل االتحاد على تزويد جناحه بعدد كبير ومتنوع من االإ�س���دارات 
بح�س���ومات كبي���رة، وذلك تنفي���ذاً لخطة طموحة يحاول اتباعها في �س���بيل 
اإي�سال الكتاب الورقي ب�سعر يراعي الظروف االقت�سادية ال�ساغطة ويقدم 
الفائ���دة ل���كل راغب بالق���راءة، واإيماناً منه باأن الم���كان الطبيعي للكتاب هو 

بين اأيدي القراء ولي�ض في الم�ستودعات.
زار جن���اح االتح���اد يومي���اً ع���دد كبي���ر م���ن اأبن���اء المجتم���ع ال�س���وري على 
اخت���الف �س���رائحهم العمري���ة، ويعرب���ون ع���ن �س���عادتهم باقتن���اء اإ�س���دارات 
االتح���اد الت���ي ا�س���تطاعت تحقيق معادلة الكتاب الجيد بال�س���عر المنا�س���ب، 
وق���د اأثبت���ت المبيع���ات الجي���دة ن�س���بياً �س���غف ال�س���وريين بالكت���اب الورق���ي 
ورغبته���م ف���ي الق���راءة رغ���م ال�س���غوطات الت���ي فر�س���تها الحرب ور�ّس���خها 

الح�سار الجائر.

�سهد المعر�ض م�ساركة اأكثر من 50 دار ن�سر، منها 1٢ دار ن�سر متخ�س�سة 
بكت���ب االأطفال، من خالل عناوي���ن جديدة في مختلف المجاالت الثقافية 

وال�سيا�سية واالقت�سادية والفكرية واالأدبية.
واك���ب المعر����ض ع���دد م���ن االأن�س���طة الثقافية والفني���ة المتنوع���ة، منها 
عر����ض �س���تة اأف���الم �س���ينمائية م���ن اأح���دث االإنتاج���ات ال�س���ورية، وحف���الن 
مو�س���يقيان، ون���دوات فكري���ة وثقافي���ة، ي�س���ارك فيه���ا ع���دد م���ن الباحثي���ن 
والمفكري���ن واالأدباء، اإ�س���افة اإل���ى اإقامة العديد من حف���الت توقيع الكتب 

الأدباء و�سعراء.

اتحاد الكتاب العرب يشارك في فعاليات معرض 
الكتاب السوري

اإيمان����اً م����ن اتح����اد الكتاب العرب ب����اأن جيل ال�س����باب هو ث����روة الوطن وطاقت����ه، والمعّول 
علي����ه في البناء والتطوير ومواجهة التحديات واإخراج الوطن من محنته، التقى الدكتور 
محم����د الحوران����ي رئي�����ض اتح����اد الكت����اب الع����رب واأ. ريا�����ض طب����رة واأ. االأرق����م الزعبي من 
المكت����ب التنفي����ذي مجموع����ة م����ن طالب ال�س����ف الثان����ي الثانوي في مدر�س����ة »الر�س����الة« 

التابعة لمطرانية االأرمن االأرثوذك�ض بدم�سق.
�سابات و�سبان بعمر البراعم، يتوقون اإلى ولوج عوالم االأدب والكتابة االإبداعية، طرحوا 
جملة من االأ�س����ئلة واال�ستف�س����ارات الهامة فعاًل، ملتم�س����ين لها اإجابات تروي ظماأهم اإلى 

المعرفة واالرتقاء.
وق����د عك�س����ت مداخالته����م عمق����اً ثقافياً جمي����اًل في زمن ُي����راد فيه اأن تكون �س����ورة جيل 
ال�سباب قاتمة، فاأثبتوا اأن هذا الجيل ما زال يقراأ ويرغب في الكتابة والتاأليف، واأنه جيل 
مول����ع بالكت����اب الورق����ي وال توجد هوة تف�س����له عن الثقافة ومفرزاتها كم����ا ُيقال، لكن هذا 
الجي����ل بحاجة ما�س����ة للرعاي����ة والدعم والتطوير لتتفج����ر طاقته االإبداعي����ة القادرة على 

التحدي والفعل واالإنجاز 
وف����ي اأج����واء دافئة دار حوار بناء ح����ول واقع الثقافة والتعليم، عك�ض �س����ورة جميلة تنبئ 
بتكامل وحوار االأجيال على اأ�س�ض تقّد�ض احترام الراأي االآخر وتنبذ االإق�سائية والتهمي�ض 

واال�ستبعاد.
رافق الطالب االأ�ستاذ مطيع حمزة الذي اأعرب عن رغبته في اأن يكون هذا اللقاء خطوة 
اأولى من م�سار م�سرق ياأخذ فيه االتحاد بيد جيل ال�سباب على دروب الثقافة واالإبداع، كما 
ح�سر اللقاء المترجمة ميرنا اأوغالنيان التي اأكدت اإمكانية تزويد الطالب بما يحتاجون 
اإلي����ه م����ن كت����ب اإلكتروني����ة، الفتة اإل����ى اأن الترجمة عال����م اإبداعي بحد ذات����ه يمكن لهم من 

خالله تحقيق الكثير من االإنجازات.
وق����د اقت����رح ال�س����يد رئي�����ض االتحاد اإقام����ة معر�ض الإ�س����دارات اتح����اد الكت����اب العرب في 
مدر�س����ة »الر�س����الة« حيث �س����ُتباع الكتب ب�س����عر رمزي يكفل اإي�س����الها الأيدي الراغبين في 
اال�س����تزادة م����ن كن����وز المعرفة، اإ�س����افة اإل����ى اإمكانية تنظيم م�س����ابقات ثقافي����ة واالنطالق 

بم�سروع ترجمة الطالب لمجموعة ق�س�سية من اختيارهم.

طالب مدرسة »الرسالة« في 
ضيافة اتحاد الكتاب العرب

تعزية
رئي����ض اتح���اد الكّت����اب العرب واأع�س���اء المكت���ب التنفيذي واأع�س���اء مجل�ض 
االتح���اد واأع�س���اء االتحاد يتوجه���ون بخال�ض العزاء من عائل���ة الفقيد وليد 
ال�س���باعي ع�س���و اتح���اد الكت���اب الع���رب، راجي���ن المولى ع���ز وج���ل اأن يتغمد 
الفقي���د بوا�س���ع رحمت���ه وي�س���كنه ف�س���يح جنات���ه، ويله���م اأهل���ه وذويه ال�س���بر 

وال�سلوان.

�س����من �سل�س����لة ال�س����عر من اإ�س����دارات اتحاد الكتاب العرب بدم�س����ق، �س����در ديوان جديد لل�س����اعرة ال�س����ورية 
مديحة باراوي المقيمة في األمانيا تحت عنوان “�سمت الظل”.

مجموع����ة �س����عرية ترف����ل بالدمق�ض... وتنعم ب����دفء الهم�ض ب�س����فافية االإبحار والغو�ض ف����ي ذاكرة الحوا�ض 
بب�س����مة واأ�س����لوب تفرد بعيداً عن الو�س����ايات االأبوية واالأقمطة الجاهزة التقليدية... وان�س����ياب ال�س����ياق وفتح 

اأبواب ال�سجن بن�سائم انعتاق على مهد اأبجدية بترياق بوح تطال ال�سماء اآناً.. وتتو�سد الوهاد حيناً...
في الديوان باقة من الق�سائد تنوعت بين وجدانية وغزلية وعاطفية ووطنية، تبث اأجمل ر�سائل الحنين.. 

ولواعج غربة.. واالنتماء لدم�سق و�سورية والوطن العزيز.

�س����من �سل�س����لة الدرا�سة من اإ�س����دارات اتحاد الكتاب العرب، وبالتعاون مع دار �سويد، �سدر كتب جديد لالأ�ستاذ 
الدكتور ممدوح اأبو الوي حمل عنوان »مبادئ النقد ونظرية االأدب«.

يت�س����من الكت����اب درا�س����ة ع����ن المذاه����ب االأدبي����ة الكال�س����يكية والرومان�س����ية والواقعي����ة والرمزية ودرا�س����ة عن 
المناه����ج النقدية منه����ا المنه����ج النف�س����ي واالجتماع����ي والتاريخ����ي والبني����وي ودرا�س����ة ع����ن االأجنا�����ض االأدبي����ة: 

الم�سرحية والرواية والق�سة الق�سيرة.
وم����ن خ����الل �س����بعة اأبواب احت�س����نها الكتاب يّطلع الق����ارئ على مبادئ النق����د االأدبي والمدار�����ض االأدبية واأركان 
العملي����ة االإبداعي����ة ووظيف����ة النق����د والنق����د االأدب����ي وعل����م الجم����ال عن����د النق����اد الرو�����ض، حي����ث تن����اول الكت����اب 
دو�ستويف�س����كي وتول�س����توي وبليخان����وف وليني����ن وباختي����ن، اإ�س����افة اإل����ى المنه����ج البني����وي في مختل����ف االأجنا�ض 

االأدبية.
وق����د دع����م الموؤلف المحتوى المهم لهذه الدرا�س����ة بنماذج من مختلف االأجنا�����ض االأدبية عبر مراحل تاريخية 
مختلفة وال �سيما نتاجات العقاد وطه ح�سين وعلي عقلة عر�سان وتوفيق الحكيم ومحمود دياب ونجيب محفوظ 

ويحيى الطاهر العبد اهلل وغيرهم.

»صمت الظل« 

مبادئ النقد ونظرية األدب

»بع�ض �سعر العراق في حب �سورية انتماء
وبع�سه وفاء »فباأي اآالء دم�سق تتعمدان؟«

هك���ذا ق���دم االأ�س���تاذ عب���د الر�س���ا الحمي���د الج���زء االأول 
من هذا الكتاب وفيه ا�س���تعرا�ض م�س���هب لق�س���ائد ال�سعراء 
العراقيين وما كتبوه عن دم�سق، محمد مهدي الجواهري

»دم�سق يا جبهة المجد معروف الر�سافُي »عندي حديث 
عن دم�س���ق فاأن�س���توا«، اأحمد ال�سافي النجفي »اأتيت جلق«. 
حم���د ر�س���ا ال�س���بيبي »ودن���ت ثمار المن���ى من ك���ف جانيها« 
عبد الوهاب البياتي »عين ال�س���م�ض« مظفر النواُب »دم�سق« 

�س���فيق الكمال���ي« ي���ا �س���ام من���ك ابتداأن���ا« عب���د ال���رزاق عب���د 
الواحد »�سكراً دم�سق« ودم�سق خا�سرة الدين« وغيرهم من 
�س���عراء العراق ال�سقيق الذين اأبدعوا اأ�سعارهم الجميلة في 
حب �س���ورية موؤكدين اأنَّ وحدة العراق وال�س���ام �س���وف تبقي 

العرب عرباً اأحراراً كما جاء في ال�سفحة الثامنة.
المحب���ة  بم�س���اعر  المعب���اأ  الكت���اب  ه���ذا  ف���ي  ونالح���ظ 
م���ن  وللعدي���د  العا�س���مة؟؟؟  ودم�س���ق  ل�س���ورية  والتقدي���ر 
االأماكن في مدينة دم�سق مثل »قا�سيون« و«�سيعة جرمانا« 

و«ج�سر ال�سيد الرئي�ض.«

قصائد عراقية في حب سورية
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

لِح مَع أصابِعي.. أْدُعو قَصائَِدِك للصُّ
اُم حتى اأ�سبَح اإىل ما هو  ْكُل اجلديُد لعبِرِك الذي َعَرَكْتُه االأيَّ اِم ليدُخَل ال�سَّ اأَفَتُح اليوَم من جديٍد نافَذَة االأيَّ

وِح قد يكوُن �ساَع ِمْنِك ومنِّي ومن االآخريَن.. وذلَك ِلِعلٍَّة يف َتَقلُِّب املقاِديِر  عليِه االآن.. ذلَك العبُر العابُر للرُّ

حاِبها عندما تكوُن عيوُنُهم �ساِخ�سًة اإىل اإماَرٍة اأكرَث اّت�ساعاً  مِن.. قد َت�سيُع االإمارُة من اأَ�سْ وِلِعلٍَّة يف ُمروِر الزَّ

وخزائَن ُتوِهُمُهم باأنَّها االأنهاُر ِمْن اأحالِم العطايا.. 

اإذاً اأْفَتُح اليوَم نافذًة جديدًة ِمْن زمٍن يبدو فيِه الع�سُق جاّفاً وحاّداً ومرُذواًل.. ويبدو اأقلَّ ِدفئاً واأماناً واأطيافاً 

ذاِئبًة يف العِبِر.. 

اأََلٍق اأو َجْمٍر اأو اإمياٍن  ْ يف وْجداين اأيَّ  اأِو النَّواِفَذ هذِه وُكلِّي ثقٌة باأنَّ كلَّ �َسفالِة االأيَّام مل ُتغرِّ اأَْفَتُح الُكوى 

بجدوى احلياِة واحلبِّ و�سجاعِة وبراءِة العا�ِسِق.. اأقوُل ذلَك بيَنما ت�ساأَلَن اأْنِت عن َحْجِم الَفَجاِئِع وامل�ساَوماِت 

وم�ساحاِت اجُلْبِ الوا�سعِة..

َقْت بي ولكنَّني مل اأَ�ْسُعْر بها اإاّل قلياًل وقلياًل جّداً.. الأنَّني مل اأَْرِم جواِنِحي  د اأنَّ كثراً من الَهزاِئِم حَلِ اأنا متاأكِّ

ابَح  الرَّ تكوِنَن  بينما  هاَن  الرِّ َخ�ِسْرِت  يح�سبوَنِك  َقْد  العاِلَيُة..  اَءاُت  والف�سَ اجلباُل  تذُروها  ال  التي  ياِح  للرِّ

ْعِت فيها َلَبَ احَلياِة.. اِم االأُوىل التي َر�سِ ٍَ لَنْف�ِسِك وكواِمِن ذاِتِك واأخالقيَّاِت االأيَّ االأك

ياِتِك اأَْن َت�ستعَر األواَن  فَّ عليِهما الع�ساِفُر.. اأََما حْتتاُج يَناِبيُع َت�َسهِّ ا َبْعُد.. اأََما يْحتاُج �ساِعَداِك االآَن ِلَرِ اأمَّ

ِك  راَخ اأَر�سِ َنِة بالورِد واأثواِب الب�ساتن.. اأال َت�ْسَمعَن �سُ جاِل.. الق�ساِئِد امللوَّ دوِر الرِّ اِخرِة يف �سُ الَق�َساِئِد الزَّ

ُرُخ يف وُجوِه ال�سطاآِن.. ملاذا ُكلُّ هذا احِل�ساِر.. ملاذا ُكلُّ هذا الوْهم ِمْن َوَجِع القيوِد الواهمة.. الداِفَقِة وهي َت�سْ

اِق تلّظي الوْجِد واللََّهفاِت.. ُقويِل الأَْوراِق احُلبِّ باأَْن َتُلمَّ َبيا�َسها ِمْن جديٍد لَرميِه يف وجوِه الَقَتاماِت و�ُسرَّ

ُفها  ُرْغَم كلِّ االأبواِب امل�ُْغلقِة َت�ستطيُع يداِك افتتاَح مهرجاٍن الأََغاين احَلياِة االأكرِث دفئاً.. فَمعاِجُم احُلبِّ ُيْرِ

عليِك  فِباهلِل  ُمَعتََّقٌة..  َخْمرٌة  يدُة  ال�سَّ ُتها  اأيَّ اَلأَْنِت  ِق�َس�َسها..  ي  ُيرْثِ الذي  الكالِم  كلِّ  ووالَدُة  ُد مفرداِتها  دُّ جَتَ

ا�ْسُكبي منها على وجوه اخلاِئبَن والغاِئبن..

وُكلُُّهنَّ جميعاً.. واحلياُة غُر ممكنٍة بغياِب حواِر  )ُبَثينَة(  )ُنْعٍم( وُكلُّ  )ُلْبَنى( وُكلُّ  ُكلُّ )ليلى( وُكلُّ  فاأنِت 

عينيِك.. ومواعيِدِك .. ور�ضِّ نبيِذِك على حداِئِق اخُلالَّن.. 

واَلأَْنِت التي اأَ�ْسَمُع َخْلَخلََة ه�سي�ِسها للغاَباِت.. واَلأَْنِت التي اأَرى قناِديلَها وهي ُت�سيُء اآخَر االأْنَفاِق...

َظِة َوْجٍد  اأُ من حَلْ ٍَّ اِبعي.. واأنا ال اأت لِح مع اأقالِمي واأَ�سَ ُتها القابعُة خلَف تلَك االأْنهاِر.. اأَدعو َق�َساِئَدِك لل�سُّ اأيَّ

ُم دواويَن الفرِح باأيِة ُتْهَمٍة.. َظلَّلَْت روِحي ِبُجموِحها واإن كاَن �ساِمتاً.. وُكلُّ هذا ال َي�سِ

ْبِح؛ يف ُكلِّ ِرْبٍح خ�سارٌة  جُّ باأقاويل الرِّ يِل التي َت�سُ اِك�ُض وراَء التَّفا�سِ ها الرَّ ُتها الناِطرُة وراء التَّقاليِد.. واأيُّ اأيَّ

ُة مداليُلُه وَمْوِقُعُه  ُتها العا�ِسقُة امل�ُ�ْسَتِبدَّ جديدٌة اإذا مل ُيُكِن ال�سلوُك اإَليِه نبياًل وكرمياً ونظيفاً.. ولُكلِّ كالٍم اأيَّ

َر من دروِب الفرِح القاِدِم.. ولعلَّ  وت.. فافتحي االآَن دفَر مواويِلِك لنقراأَ ما تَي�سَّ واإ�ساراُتُه اخلفّيُة وعاليُة ال�سَّ

مِن واأوَغاِد احلياة.. يكوُن فيِه ما ُيْبِدُع االأجمَل مَن االأكاليِل واللوحاِت  فيما ُيغنِّيِه �سوُتِك الطالُع من ِرْبَقِة الزَّ

ُخ  ُتلَطِّ الَعَتماِت والتاآويِل التي  َيْدَحُر كلَّ  وِء الذي  التي ت�سوُغ للم�سواِر َنداُه و�سراراِتِه وجنوَمُه وظماأَُه لل�سَّ

بيا�َض االأمِل بالنُّدوِب.. 

داً.. وَلْن َيْنَك�ِسَر ُحُلٌم يرعاُه عا�سقاِن. ها اآهاً وَلْهَفًة وتودُّ ُج يف بياِدِرِك.. اأُبثُّ واالآَن اإىل ُكلِّ �سو�َسَنٍة تتوهَّ


