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جائزُة فلسطين العالمّية...
 بهاُء الُحضور األدبّي

االفتتاحية 
 كتبها: د. محمد الحوراني

لوحة للفنان التشكيلي محمد بـدر حمـدان 

لوحة للفنان التشكيلي معصـوم خلـف

ف��ي وق��ٍت ي��زداُد فيه انبط��اُح كثي��ٍر م��ن الأنظم��ِة العربّي��ة والإقليمّية اأم��اَم العدوِّ 
�ش��ًة ُجه��وَد اأدواِته��ا الإعالمّي��ة باأنواعه��ا ُكلِّه��ا ف��ي �شبي��ِل �َشْرَعَن��ِة  ال�شهيون��ّي، ُمكرِّ
�ش��ات  ُمحاولِته��ا التَّطبي��َع م��َع الع��دوِّ ال�شهيون��ّي والتروي��ج له��ا، ت��زداُد جه��وُد الُموؤ�شَّ
الثقافّي��ة والأدبّي��ة والفكرّي��ة م��ن اّتح��ادات الُكّت��اب وبع���ض اّتح��ادات النا�شري��ن، 
اأهلّي��ٌة ونقابّي��ٌة، لتفعي��ِل العم��ل الثقاف��ّي والأدب��ّي وتنظيم��ه ف��ي خدم��ة  وجه��وٌد 
ُد هذه الجه��وُد الكبيرُة  الق�شاي��ا الإن�شانّي��ة العادل��ة، ول �شّيما ق�شي��ة فل�شطين، وُتوؤكِّ
الت��ي ُبِذَل��ْت ف��ي �شبيل اإع��الِن جائ��زِة فل�شطي��ن العالمّية ل��الآداب في دورته��ا الأولى، 
الت��ي اأُْعِلَن��ْت نتائُجها ف��ي العا�شم��ة اللُّبنانّية بيروت ي��وَم الأربع��اء: ٢٠٢٢/١١/٢م 
تائج.   بُم�شارك��ِة اّتح��اِد الُكّت��اب العرب ف��ي �شورية في الإع��داد والتَّحكيم واإع��الِن النَّ
َرُها لدى  َة ُح�ش��وِر الق�شّيِة الفل�شطينّي��ِة وَتَجذُّ والحقيق��ُة اأنَّ هذه الجائ��زَة اأثبَتْت ُقوَّ
ع��ِب العرب��ّي ف��ي ُدَوِل��ِه الُمختلف��ة، وكذلك لدى �ُشع��وِب العال��م، اإذ َبلَغ��ِت الأعماُل  ال�شَّ
َم��ُة اإل��ى الجائ��زة اأكث��َر ِم��ن )٣٠٠( عمٍل، ِم��ن )١٧( دول��ًة ِمَن العال��م، كما كاَن  الُمقدَّ
الُح�ش��وُر ال�شبابيُّ كبيرًا، عل��ى ُم�شتوى الفوز بالجائزة في الأجنا���ِض الأدبّية الأربعة 
يرة الذاتّي��ة والُمذّكرات(، وعلى ُم�شتوى الُح�شوِر  فل، ال�شِّ واية، اأدب الطِّ ��ة، الرِّ )الق�شّ
الثقاف��ّي والفكرّي وال�ّشيا�ش��ّي لقاماٍت اأدبّيٍة وثقافّيٍة ِم��ن ُدَوٍل كثيرٍة في العالم، مثل: 
»اإي��ران، اأندوني�شي��ا، جن��وب اإفريقية، ال�ّشنغ��ال، اأ�شتراليا، اأميركا، فرن�ش��ا، ُتركيا«... 
َوِل العربّي��ة، ولع��لَّ ُح�ش��وَر �شخ�شّي��اٍت كبي��رٍة  اإ�شاف��ًة اإل��ى ُح�ش��وٍر م��ن غالبّي��ِة ال��دُّ
��رٍة ف��ي الثقافة والأدب والإع��الم والفنِّ والُمقاَومة، مث��ل: »ليلى خالد،  وفاعل��ٍة وُموؤثِّ
وتي��م اأندر�ش��ون، وبا�شل الخطيب، وح�ش��ن م يو�شف، ومنير �شفي��ق، وماندل زويليفيلي 
ماديل��ي )حفي��د الرئي���ض ال�شاب��ق نيل�ش��ون ماندي��ال(، والخبي��ر في الح��رب النف�شية 
وك�ش��ف الف�ش��اد الدكت��ور �شك��وت بينيت، والدكت��ور كيمي �شيب��ا بنين، وفي�ش��ل جلول، 
ُد نج��اَح الُجهوِد  وكوث��ر الب�ش��راوي، ويو�شف �شق��رة، واإليا�ض زغي��ب«، وغيرهم... ُيوؤكِّ
ال�شعبّي��ة الكبي��رة ف��ي َدْع��ِم ن�ش��ال ال�شع��ِب الفل�شطين��ّي عل��ى الأ�شع��دِة كاّف��ة وعلى 
الُم�شت��وى العرب��يِّ والعالمّي، واإذا كانت الأنظمُة العربّيُة ق��د اأعلَنْت َعَملّيًا التَّخلَِّي عن 
رفاِء من اأبن��اِء الأُّمِة تزداُد ُقّوًة واإ�شرارًا  دع��ِم الُمقاَوم��ِة الفل�شطينّية، فاإنَّ ُجهوَد ال�شُّ
عل��ى دع��ِم الق�شّيِة الفل�شطينّي��ِة وُموؤازرِة العم��ِل الُمقاوِم بالإمكان��اِت الُمتاحِة كاّفة.

�ُشكرًا لُكلِّ الُجهوِد التي َبَذَلْتها الُجمهورّيُة الإ�شالمّيُة في اإيران، و�ُشكرًا لالإخوِة في ُلبنان  
ادة: »ميثم نيلي، ومح�شن برويز، ومختار حداد،  ِلُجهوِدِهم في هذا العمل. �ُشكرًا لُجهوِد ال�شَّ
وط��راد حم��ادة، وعبد اهلل حمية« في اإنجاِح الحفِل الختام��يِّ للجائزة، و�ُشكرًا للجنِة 
التَّحكيم التي َبَذَلْت ُجهودًا ُم�شاَعفًة في العمِل لأجِل الُو�شوِل اإلى نتائَج تليُق بفل�شطيَن 
كُر مو�ش��وٌل لجمعّيِة »ر�ش��الت« اللُّبنانّية لتنظيِمه��ا الَحْفل.  ��ة، وال�شُّ  وُمقاومِته��ا الأِبيَّ

�شُر ِل�َشْعِبها الأِبيِّ الُمقاِوم. داَمْت فل�شطيُن ُحّرًة اأِبّيًة، والنَّ
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�إىل  �لع���امل  يتح���ّول  �أن  قب���ل 
�حلو�ج���ز  وتتحّط���م  �صغ���رة  قري���ة 
�جلغر�فّي���ة و�لّنف�صّي���ة ب���ن �لثقافات 
و�ل�ّصع���وب بكب�صة زرٍّ و�ح���دة، وي�صبح 
مت�صّي���د  �أ�ص���رع  »غوغ���ل«  �ل�صّي���د 
للمعرف���ة يف �لع���امل �حلدي���ث، �ل���ذي 
�أن  ت�صتطي���ع  �ل�صدي���دة  ل�صال�صت���ه 
تدي���َره �أنام���ُل طف���ٍل �صغ���ر ال ي���كاد 

يع���رف نط���ق �الأحرف �الأبجدّي���ة بعد. وكما ب�ّصرتن���ا �لّتقنّيات �لعالي���ة �لّتطّور وو�صائل 
�لتو��ص���ل �الجتماع���ي �لهائل���ة �النت�صار. وم���ا مل�صناه من جتلّيات ه���ذه �حلد�ثة �ملذهلة 
يف جم���االت �حلي���اة كافة، وقب���ل �أن ي�صبح كتاُب �لع���امل مفتوحاً على �آخ���ره، ومبتناول 
ة  �جلمي���ع، �نت�صرْت ظو�هر �جتماعّية فردّية الفتة لالنتباه يف �ملجتمع �ل�ّصوري وخا�صّ
ر مبج�ّص���ات �حلْد�ِس و�ال�صتنتاج  يف �لّري���ف، وكاأّنه���ا كانت تلتقط جدي���َد �لعامل �ملتح�صّ
�لفطرّي���ن وح�ص���ب، وبالّتاأكيد لن نتنا�صى عبورها ع���ن طريق ج�صر �ملثاقفة مع �الآخر 
ع���ر �لرتجم���ة. �أو ل���كاأّن �ملجتمعات �حليوّية تت�صاب���ه يف منعطفات تاريخّي���ة معّينة، �إذ 
ُتنت���ج طفر�ته���ا �ملعرفّية دون مقّدماٍت و��صحة، جتّل���ى ذلك يف �صلوكّيات ثقافّية جريئة 
و�أق���رب �إىل �لغر�ب���ة و�ل�صوريالّي���ة، �لت���ي �نت�ص���رت يف �لغرب، ظو�هر تذّكرن���ا مبا �أطلق 
علي���ه يوم���اً يف �لتاري���خ �لق���دمي تو�صي���ف �ل�صعلك���ة، كمفه���وم ثق���ايف �جتماع���ي مغاير 
لالأع���ر�ف �لقبلّي���ة و�الجتماعّي���ة �ل�صائ���دة، ويدع���و �إىل عد�ل���ة �جتماعّي���ة خمتلف���ة، 
، بل �صرع���ان ما ذ�بت  لكّنه���ا ظّل���ْت ج���د�ول منف���ردة مل ت�صتط���ع ت�صكيل نهرها �خلا����سّ
اب���ون، دون مر�كم���ٍة و��صحة لالأ�ص���ف، �حلاالت �لفردّي���ة �حلديثة ت�صبه  كفقاع���ات �ل�صّ
�حل���االت �ملا�صي���ة، بنمّوه���ا عل���ى هام����س �ل�صائ���د وت�صّديها بط���رق خمتلف���ة للتدجن 
و�ال�صتن�صاخ، وحماربتها لالنغالق و�لتابو�ت �ملعيقة للتّطّور.. وقد ظهرت يف �صتينيات 
باالأف���كار �ال�صرت�كي���ة و�لوجودّي���ة و�لفو�صوّي���ة و�لفرويدّي���ة  تاأث���ر�ً  �ملا�ص���ي،  �لق���رن 
و�لعبثّي���ة و�أف���كار �لدكت���ورة �مل�صرّية »ن���و�ل �ل�صعد�وي« �لت���ي رمّبا، �صّكلت �أب���رز تّيار�ت 
تل���ك �ملرحل���ة عاملّي���اً و�إقليمّياً وحملّي���اً، وهنا �صنلق���ي ب�صيء من �لعجال���ة بع�س �ل�صوء 
عل���ى ح���االت ورموز فردّية ن�صطت يف تلك �ملرحلة، ث���م ما لبث �أن خّف بريق جنومّيتها 
تدريجّي���اً بع���د �أن ترّج���ل فر�صانه���ا تباع���اً عن �صه���و�ت خيوله���م، وغادرون���ا �إىل �لعامل 
ة يف �أذهان �الأجيال على م���ّر هذه �لعقود �ل�صّتة  �ملجه���ول، رم���وز تركْت ب�صمته���ا �خلا�صّ
�ملا�صي���ة، حي���ث مار����س بع�صها �لتدري����س و�الآخر �مته���ن �الأدب وكتابة �ل�صع���ر، مل تاأبه 
ه���ذه �لرم���وز كثر�ً، باالأع���ر�ف �الجتماعّية، بل حتّدتها ب�ص���كٍل فو�صوي �صارخ، كحالة 
�ل�صاع���ر �لر�ح���ل �ل�صوريايّل �ل�صلوك عماد جنيدي، �أو بطريق���ٍة مو�ربة تعرف من �أين 
ت���وؤكُل �لكت���ف كما ُيق���ال كحالة �صاح���ب �الأفكار �لوجودّي���ة مدّر�س م���ادة �الجتماعّيات 
�لر�ح���ل »حمم���د �صعيدة« �لذي منح نف�ص���ه لقب »�مل�صيو بابل���و« وكان يرف�س �لّرد على 
�أّي �صائ���ٍل �إذ� مل يرف���ق �صوؤ�ل���ه ل���ه بهذ� �للق���ب، �أو كحالة مت���ّرد خمتلطة بن �النفالت 
و�ل���رتّوي �لن�صب���ي، كاأ�صتاذ �للغة �لعربّية �لر�حل »حافظ �أحمد �صنرتي«، حيث مار�س 
ه���وؤالء قناعاته���م بطرٍق غر ماألوفة ومثرة للده�صة ل���دى �لكثرين، بل �ال�صتهجان 
�أي�صاً، �ملغّلف باالإعجاب عند �الأجيال �ل�ّصابة �لباحثة عن �ملختلف �لذي ي�صبه طاقاتها 
�ملتفّج���رة، غ���ر �ملتبل���ورة، عل���ى مب���د�أ كّل ممن���وع مرغ���وب، �صحي���ح �أّن �صلوكّي���ات هذه 
�لرم���وز وط���رق تفكره���ا كانت تثر حفيظة �لنا����س �لب�صطاء، لكّنه���ا كانت مقرونة يف 
�لوق���ت نف�ص���ه بنوع من �الإعج���اب ب�صلوكهم �لغر�ئبّي وقدرتهم عل���ى حتّدي �ملنظومات 
�لثقافّي���ة و�الأخالقّية �لّتقليدّي���ة �مل�صيطرة، هذه �حلاالت �لفردّية �ملتمّردة مل ترَق �إىل 
م�صايف �لّظاهرة �لثقافية �لقادرة على تر�صيخ �أفكارها يف تربة �ملجتمع، بل بقيت تغّرد 
ر يف �الأذهان كنوع من �لّتنّدر و�لفكاهة، وهي �لتي ن�صاأت �أ�صا�صاً  خارج �ل�صرب وُت�صتح�صَ
عل���ى هام����س �لثقاف���ة �لر�صمّية، وت�صّلق���ِت �لفر�غ �ملهج���ور �لذي مل ت�صتط���ْع موؤ�ص�صات 

�ملجتمع مالأه. 
 »�مل�صيو بابلو« كان �آخر �أولئك �ملت�صعلكن �ملرتّجلن عن �صهو�تهم، �لذي تويّف منذ 
م���دة ع���ن عمٍر يناه���ز �الأربعة و�لّثمان���ن عاماً، كان مث���ال �حليوّية و�لن�ص���اط و�لذهن 
ايف و�لذ�كرة �لتي ال ت�صيخ، دون �أن يحيد عن قناعاته �لفو�صوّية �صكاًل وم�صموناً،  �ل�صّ
�صل���وكاً وفك���ر�ً، من�صجم���اً مع نف�صه و�أف���كاره �لوجودّي���ة حتى �لّلحظ���ات �الأخرة، وكان 
ي�صتغل على م�صروع ثقايف مهّم منذ زمٍن طويل كما قال �لبع�س، م�صروع �أ�صبه بقر�ءة 
خمتلف���ة لل���رت�ث و�مل���وروث �لديني �ملقّد����س، وال �أدري ملاذ� مل يَر �لن���ور؟ ولعّله �صيبقى 
�أي�ص���اً يف ذّم���ة �لتاري���خ �لذي �حتفظ وم���ا ز�ل يحتفظ يف بطونه بالكث���ر من �ملجهول 

و�مل�صكوت عنه. 
ما �أريد قوَله �أخر�ً: هو �أّن �ملجتمعات �لب�صرّية �لباحثة عن مقعد لها حتت �ل�صم�س 
ة، يف حلظات تاريخّي���ة معينة تفرز  وه���ي يف رحل���ة �رتقائها نح���و بلورة هوّيته���ا �خلا�صّ
�لكث���ر م���ن �مل�صروع���ات و�لظو�هر �لفكري���ة �لفردّية �لت���ي تتال�صى وتخب���و يف �لهو�ء، 
مبج���ّرد غي���اب �أ�صحابها عن م�ص���رح �حلياة، تختفي دون �أثر يذك���ر، �صاأنها �صاأن �لكثر 
م���ن �ملب���ادر�ت �خلاّلق���ة �لت���ي تدع���و �إىل �لق���ر�ءة �ملختلفة للو�ق���ع و�لتاري���خ، وترف�س 

�لّت�صّيوؤ و�ال�صتن�صاخ و�الجرت�ر �ل�صلبي.
 و�ل�ص���وؤ�ل �الآن ه���و: �إىل مت���ى �صتظ���ّل تل���ك �ملبادر�ت تنم���و ومتوت يف �لظ���ّل، دون �أّي 
حماول���ة لتاأطره���ا وتوظيفها مبا ي�صاه���م يف نه�صة �ملجتمع و�لف���رد؟ �أم لعّل �أهمّيتها 
���ة تنب���ع بال���ّذ�ت م���ن ع���دم تاأطره���ا يف موؤ�ص�ّص���ة، كونه���ا تعك����س �لوج���ه �الآخ���ر  �خلا�صّ

للمجتمع �حلّر �ملاأمول، يف حيوّيته �لر�ف�صة الأّي تنميط؟

 كتبها:  أوس أحمد أسعد

االختالف في 
زمن الّتشابه

م���ا  لبع����س  ج���الٌء  �لتالي���ة  �ل�صط���ور  يف 
نخط���ئ يف ��صتعمال���ه م���ن �ألف���اظ يف لغتن���ا 
�لعربي���ة يف ت�صريف �الأفع���ال و�صبط حركة 

م�صادرها.
غل���ط.  وه���ذ�  تطمين���اً.  طماأن���ه  يقول���ون 

َنًة.  �ل�صو�ب َطْماأَ
���ُت؛ م�صدره )�إن�صات(،  �لفع���ل �أن�صَت ُين�صِ
���ت(،  )َتَن�صُّ فم�ص���دره  ���َت،  َتَن�صَّ �لفع���ل  �أم���ا 
�أن م�ص���در  �لنا����س  �أذه���ان عام���ة  ور�ص���خ يف 

َت هو )َت�َصنُّت(. �لفعل تن�صَّ
يقول���ون: �أخرين طبيب���ي �أن لدي �إ�صابة 
ح���ال )ب�ص���م �لط���اء(. وهذ�  مر�صي���ًة يف �لطُّ
خط���اأ؛ و�ل�ص���و�ب �أن نك�ص���ر �لط���اء؛ فنق���ول 

ِطحال.
�ص���اع يف ��صتخ���د�م م�ص���در �لفعل���ن )ع���دَّ 
د( قوله���م )ع���دَّ ِتع���د�د�ً( بك�ص���ر �لت���اء؛  وع���دَّ

وهذ� خطاأ، و�ل�صو�ب )َتعد�د( بفتح �لتاء.

يق���ول �ملهند�ص���ون وعم���ال �لبن���اء وكث���ر 
م���ن ممار�صي �مله���ن �ليدوية: علين���ا �إح�صار 
�ت لنب���د�أ �لعم���ل، ك�صُر ح���رف �لعن يف  �ملُِع���دَّ
كلم���ة )مع���ّد�ت( خطاأ؛ الأن )مع���ّد�ت( بك�صر 
�لع���ن ��صم فاعل؛ و�ل�صياق يفر�س �أن تكون 
�ت(،  �لعن مفتوحًة الأنها ��صم مفعول )ُمَعدَّ
ه���ا لت�صاعدنا يف �أد�ء �أعمالنا؛ فهي  الأننا ُنِعدُّ

��صم مفعول ولي�صْت ��صم فاعل.  
�إذ�   ) و)َم���لَّ  ) )ظ���لَّ �ملا�صي���ان  �لفاع���الن 
�ت�صل���ت بهما ت���اء �لرفع �ملتحرك���ة ينبغي �أن 
نك�ص���ر �ل���الم �الأوىل فيهم���ا فنق���ول: َظِلْل���ُت 
وَمِلْلُت، ويخطئون فيقولون: َظلَْلُت وَملَْلُت. 
يخل���ُط �لنا����س ب���ن  فعل���ن ويخطئون يف 
 ) ت�صريفهم���ا، وه���ذ�ن �لفع���الن هم���ا )َيُع���دُّ

) و)ُيِعدُّ
(، �أم���ا �لفعل  ( م�ص���دره )عدٌّ �لفع���ُل )َيُع���دُّ
ويخطئ���ون  )�إع���د�د(،  فم�ص���دره   ،) )ُيِع���دُّ

ة لكذ�. فيقولون: ُيِعدُّ �ملال، وَيُعدُّ �لِعدَّ
، م�صارع���ُه َيَع����سُّ بفتح �لياء  �لفع���ل ع�سَّ
و�لع���ن، و�ص���اع ل���دى �لنا�س بعام���ة قولهم: 

يُع�سُّ ب�صم حرف �لعن،
كم���ا �ص���اع ل���دى د�ر�ص���ي �لفق���ه و�ل�صريع���ة 
وعقي���دة(  )عقائ���د  كلمت���ْي  ن�صب���ة  خط���اأً 
فيقول���ون: )ه���ذ� �أم���ر َعَقدي(، وه���ذ� خطاأ، 

و�ل�صو�ب �أن نقول )َعقيديٌّ وعقائدي(. 
وَعن���اُن  وجِلام���ه،  رباط���ُه  �خلي���ل  ِعن���اُن 
كث���ر  وَيغلَ���ط  وذروته���ا،  ف�صاوؤه���ا  �ل�صم���اء 
من �لنا�س فيخلط���ون بن هاتن �لكلمتن، 

فيقولون: َعنان �خليل، وِعنان �ل�صماء. 
ويقولون خطاأً: �صاهدُتُه َعياناً بفتح حرف 
بك�ص���ر  ِعيان���اً  نق���ول:  �أن  و�ل�ص���و�ب  �لع���ن، 

�لعن.
فن���ا �ل�ص���و�ب يف �لق���ول  ن�ص���األ �هلل �أن يعرِّ

و�لعمل، وعا�صت لغتنا �جلميلة.

قال ب�صار:     
يا قوُم �أذين لبع�ِس �حليِّ عا�صقٌة

و�الأذن تع�صق قبل �لعن �أحيانا
بع����س �ل�ص���يء هو �جلزء منه، �صغر�ً كان �أم كب���ر�ً، �إذ� كان �ل�صيء 
بت بع�س  كّم���اً مت�صاًل كالباب و�ملنزل و�لب�ص���اط و�ل�ّصو�ئل، مثل: �صرَّ
�مل���اء، وي�صب���ه �لك���ّم �ملت�صل م���ا كان من قبي���ل �لعو�ط���ف و�النفعاالت 
و�ملع���اين، مث���ل: ه���و يح���ّب ج���اره بع����س �ملحّب���ة، ويت���اأمّل م���ن جرحه 
بع����س �الأمل، وق���د يع���ّر عن �لبع�صي���ة بال�صعف �أو �لقّل���ة �أو �ل�صغر، 
فيق���ال: حبه جل���اره �صعيف �أو قليل �أو �صغ���ر، ويقال: بع�س �ل�صيء 
لق�صم���ه �الأ�صغ���ر �أو �الأكر ما د�م ال ي�صتغرق �ل�ص���يء كّله، �أّما �إذ� كان 
�ل�صيء �أعد�د�ً �أو �أنو�عاً كاالأور�ق و�الأقالم و�لكتب، يطلق �جلزء على 
�أي ع���دد من���ه قلياًل كان �أو كثر�ً فيق���ال: بع�س �أ�صابع �ليد لالإ�صبع 

و�الإ�صبعن حتى �الأربع.
”، ورمّب���ا �صّمي �لبعو�ُس بعو�ص���اً الأنه ياأخذ  وبع����س م�صدر”َبَع����سَ
���ه، وي�صتعمل “بع�س” ��صم���اً و�إن كان يف  ج���زء�ً مم���ا يقف عليه فيع�صّ
م  �أ�صل���ه م�ص���در�ً كم���ا يف قول���ه تعاىل: “والأح���ّل لكم بع�س �ّل���ذي ُحرِّ
�أه”،  �َس �ل�صيء �أي جزَّ عليك���م”، وق���د ي�صّعف �لفعل بع�س فيقال” بعَّ
ويجم���ع بع�س على �أبعا�س؛ مبعنى �أجز�ء �أو �أق�صام، و)بع�س( مالزم 
لالإ�صاف���ة لفظ���اً �أو تقدي���ر�ً كقول���ه تع���اىل: “ �لرج���ال قو�م���ون على 
ل �هلل بع�صهم على بع�س”، وقوله: “ ولوال دفع �هلل  �لن�ص���اء مب���ا ف�صَّ
�لنا����س بع�صهم ببع�س لف�صدت �الأر�س”، وي�صاف )بع�س( لفظاً �إىل 
“قّل���ة” �ص���و�ء كان كل���ه ه���ذ� متع���دد�ً كقوله تعاىل: )ولو تق���ّول علينا 
بع����س �الأقاوي���ل الأخذن���ا من���ه بالوت���ن( ، �أو كان ��صم جم���ع د�اًل على 
متع���دد كق���ول ب�صار: يا ق���وُم �أذين لبع����س �حلّي عا�صق���ٌة، �أو مفرد�ً ذ� 
“�جتنبو�  �أج���ز�ء كقولن���ا: “قر�أنا بع�س �لكتاب” ومنه قوله تعاىل: 

كثر�ً من �لظنِّ �إّن بع�س �لظّن �إثم”. 
وي�ص���اف بع����س �إىل معرف���ة كاالأمثل���ة �ل�صابق���ة، و�إىل نك���رة كقوله 
تع���اىل: “قال���و� لبثنا يوم���اً �أو بع�س يوم”، وكقولن���ا: ��صرتينا بع�س 

كتٍب، ومثله قول �ل�صاعر:
و�صّيان عندي �أن �أموت و�أن �أُري 

كبع�س رجاٍل يوطنون �ملخازيا
ويج���ب تك���ر�ر “بع����س” �إذ� كان هن���اك تفاعل بن �الأق�ص���ام، كقوله 
تع���اىل: )و�أقبل بع�صهم على بع�ٍس يت�صاءلون(، وكال�صطر �الأخر يف 

قول �ل�صاعر: 
�أبا منذر �أ�صرفت فا�صتبِق بع�صنا 

حنانيك بع�س �ل�ّصرِّ �أهون من بع�س
وكقولن���ا: “ي�صاف���ح بع����س �الأ�صدقاء بع�ص���اً”، وال يجوز �أن تقول: 
�ل�ص���يء  الأّن كل  �الأ�صدق���اء  بع����س  بع�صه���م” مبعن���ى  “ي�صافح���ون 

يتفاعل بع�س مع بع�س. 
وبع����س مفرد مذّكٌر لفظاً وُير�عى لفظه دون �لنظر �إىل ما ُي�صاف 

�إليه.

فنق���ول: بع����س �لنبات���ات �أخ�ص���ر، كما ير�ع���ى �مل�صاف �إلي���ه فنقول 
بع�صه���ا خ�ص���ر�ء �أو بع�صه���ا خ�ص���ر، وق���د روعي لفظ بع����س يف قوله 
تع���اىل: “ولو نّزلناه على بع�س �الأعجم���ن فقر�أه عليهم ما كانو� به 
�ل�صاعر  �ملعنى �جلمع���ي يف قول  موؤمن���ن”، �ل�صع���ر�ء 198 وروعي 

عبد �هلل بن رو�حة:
هُم ولو �صاألَت �أو ��صتن�صْرَت بع�صَ

 يف جلِّ �أمرك ما �آَوو� وما ن�صرو�
ه���ل يع���ّرف بع�س باالألف �أو �ل���الم؟ فيقال “�لبع����س”، نعم يقال: 

�لبع�س. 
قال �ل�صاعر: 

�أّما �إياٌد فقد جاءت بها بدعاً
فيما جنى �لبع�س �إّن �لبع�س ر��صيها
وكذل���ك م���ا يقابلها وهو “�ل���كل” و�إن كان بع����س م�صاهر علمائنا 
ينك���رون ذل���ك، وخا�صة �الأ�صمعي، قال بع�صه���م: “ر�أيت يف كتاب �بن 
�ملقف���ع: �لعل���م كثر، ولك���ن �أخذ �لبع�س خٌر من ت���رك �لكل” فاأنكر 
ذل���ك الأنهما معرفة بغر �أل���ف والم، ويف �لقر�آن �لكرمي: “ وكلٌّ �أتوه 
د�خري���ن”، لك���ن تع���ّرف “كل” يف �الآي���ة �لكرمية ونحوه���ا نا�صئ من 
�صم���ول معناها، ولي�صت هي يف ذ�تها معرفة، �لتنكر يف بع�س �أو�صح، 
وال تع���دو )كل، وبع����س( �أن تكونا مثل جمي���ع وق�صم �أو طائفة. وهذه 
تاأتي معرفة باأل وتاأتي نكرة، فيقال: جميع و�جلميع، وقد �أجاز كثر 
م���ن �لنحوين بل �أكرثهم ذل���ك، ويوؤيد جو�زها �أنها وردت مّرتن يف 

ن�سٍّ جاهلي للر�ق، وهو قوله: 
�أّما �إياٌد فقد جاءت بها بدعاً

فيما جنى �لبع�س �إّن �لبع�س ر��صيها  
وهن���اك م�ص���ّوغ �آخ���ر لتعري���ف بع����س وكل باالأل���ف وه���و �أن قدم���اء 
�ملرتجم���ن يف بد�ي���ة �لع�صر �لعبا�صي حن ��صتغل���و� بالتفكر �ملجّرد 
يف ق�صاي���ا �لفل�صف���ة و�ملنط���ق ��صط���رو� �إىل ��صتعم���ال �لبع����س و�لكّل 

و�لكّلي و�جلزء و�جلزئي. 
ففي تق�صيم �الأ�صياء ميزو� )�لكل( من �لكلي، فاإن �لكل حن يق�صم 
ال يج���وز �الإخب���ار ب���كل ق�صم منه عن �ل���كل فال يج���وز �أن نقول: �ليد 
�إن�ص���ان و�لر�أ�س �إن�صان، فهذ� عندهم من تق�صيم “�لكل” �إىل �أجز�ئه، 
�أم���ا �إذ� ق�ّصمن���ا جن�س �الإن�صان �إىل �أنو�عه فقد جاز �أن نخر بكّل ق�صم 
ع���ن �ملق�ص���وم، فنقول �لرج���ل �إن�صان، �مل���ر�أة �إن�صان وه���ذ� تق�صيم �لكل 
�إىل جزيئاته، فاجلزء يف �لتق�صيم عندهم يقابل �لكّل و�جلزئي يقابل 

�لكّلي، وقالو� )�لكّل �أكر من �جلزء( وقالو�: �لكليات و�جلزئيات.
�لت���ي  �ل���كالم  م�صاي���ق  م���ن  و�لنحوي���ون  �للغوي���ون  �أعف���ى  وق���د 
يعانيه���ا �لفال�صف���ة و�ملناطقة و�الأدباء و�ل�صع���ر�ء و�مل�صتغلون بالعلوم 

�لتطبيقية و�لريا�صية وما �إليها تاأليفاً �أو ترجمة.
فليعذرو� – على �الأقل – من يعانون �ال�صطر�ر �إىل �لدخول فيها 
و�لت�ص���رف خالله���ا لي���وؤدو� �إىل �لنا�س م���ا يفيدهم معرف���ة ما د�مو� 

يت�صرفون وفق �صنن �لعربية.

لغتنا الجميلة

بعض

 : كتب: معاوية كوجان

 :كتبت: د. منى الياس
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م���ن �ص���اأِن نظرٍة فاِح�َصٍة �إىل بني���ة �ملُجتمِع، �أن تك�صَف عن وجوِد نوعِن ِمن �لق���وى �الجتماعّية �لفاِعلَِة 
تن�صطاِن ِبَعك�س �الجّتاه: )قوى �لبناء( و)قوى �لهدم(.

�أّواًل: قوى �لبناء �الجتماعي:
ُل هذِه �لقوى باأ�صكاِلها �ملختلفِة، ومياديِن ن�صاِطاتها �ملتعّددِة، �الجتماعّية، �القت�صادّية، �ل�ّصيا�صّية،  ُت�َصكِّ
�لفكرّي���ة، و�لّثقافّي���ة.... �إل���خ، فاعلّية �لبناء �الجتماعي وق���و�ه �حلّية، بو�صفها �ص���رورًة يف م�صاِر �لتقّدم 

و�لتطّور �ملنتظم و�ملتالحق.
 تتكّون هذِه �لقوى من �ملُجَمل �لُكّلّي للفاعلّيات �الجتماعّية و�القت�صادّية و�ل�ّصيا�صّية، ممّثلًة باالأحز�ب 
و�ملنّظم���ات �ل�ّصعبّية �جلماهرّي���ة و�لّنقابّية، وموؤ�ّص�صات �لّرعاية �الجتماعّي���ة، للّطفولِة و�ل�ّصباِب و�ملر�أة، 

وكبار �ل�صّن، و�لهياكل و�لهيئات �لّثقافّية و�الإعالمّية و�لّدينّية و�لقانونّية. 
وتعم���ُل وفاق���اً للقو�ن���ن �ملادّية للتط���ّور �الجتماع���ي، ال�صّيما قان���ويّن �لرّت�ُكم �لكمّي و�لتغ���ّر �لّنوعّي، 

ونفي �لّنفي.
 من ناحيٍة �أخرى ُت�َصّكُل هذِه �لقوى �ملجتمعّيِة، عماد �حلياة �الجتماعّية �ملتطّورة و�مل�صتقّرة يف �ملجتمع، 

وت�صر �إىل �لّطابع �لعقاليّن �لّنوعّي و�الإنتاجّي ملكّوِنها �الجتماعّي.
ثانياً: قوى �لهدم �الجتماعي: 

 تت�ص���ّكُل ه���ذِه �لق���وى م���ن �ملجامي���ع �لكلّية للفئ���ات �الجتماعّي���ة �لهام�صّي���ة و�ّلالعقالنّي���ة يف �ملجتمع، 
وتّت�ص���ُف ه���ذه �لق���وى بانخفا����س م�صت���وى �لوعي �ملع���ريفِّ لديها، ف�صاًل ع���ن كونها تتمو�صع خ���ارج د�ئرة 
�الإنتاج، وت�صغُل حّيز�ً هام�صّياً، يّت�صُم بالفاعلّية غر �ملنتجِة و�ل�ّصطحّية، فت�صهد بفعِل ذلك �نت�صار�ً و��صعاً 

للبطالة بن �صفوفها.

 وت���زد�د م�صاع���ر �حلق���د و�لكر�هي���ة و�لبغ�ص���اء، حي���ال ق���وى �لبن���اء �الجتماع���ي �ملنتج���ة يف �ملجتم���ع، 
و�ملوؤ�ّص�ص���ات �لّر�صمّي���ة للّدول���ة، و�ملنّظمات �ملجتمعّية كاّف���ًة، �عتقاد�ً منها باأنَّها معنّي���ٌة وم�صوؤولة ٌعن حالة 

�لبوؤ�س �ّلتي تعي�ُصها. 
 وللحّد من فاعلّية قوى �لهدم �ملجتمعّية و�ّت�صاع �نت�صاِرها، يتعّنُ على �جلهات �ملعنّية �لقيام باخلطو�ت 

�الآتية:
�خلط���وة �الأوىل: ن�ص���ر �لتوعية �ملتقّدمة على نط���اِق و��صٍع، يف �الأو�صاط �الجتماعّي���ة لتلك �لقوى، عَر 
خل���ق حال���ٍة من �جلدل �لفكرّي و�حلو�ر �جلاد و�ملُنتِج، ت�صطلُع يف �لقي���ام بها �الأو�صاط �ملجتمعّية �الأهلّية 

و�لّر�صمية على حدٍّ �صو�ء.
�خلط���وة �لّثاني���ة: �لعَم���ل عل���ى �لّدم���ج �الجتماعي لالأف���ر�د و�جلماعات و�لفئ���ات �ملَُكّونة لتل���ك �لقوى، 
وو�ص���ع وتنفي���ذ بر�م���ج تدريٍب وتاأهي���ٍل لالنخر�ط يف �صوق �لَعَم���ل، و�إقامِة م�صروعات دع���ٍم ّذ�تٍي �صغرة 
ومتو�ّصط���ٍة، فردّي���ٍة وجماعّيٍة، لتح�ص���ِن �لّظروف �ملعي�صّية لالأفر�ِد و�الأ�ص���ِر ذ�ت �لّدخول �ملَُتدنية، باجّتاه 

حتقيِق �لّتعزيز و�لتمكن و�لّرفاه �الجتماعي. 
�خلط���وة �لّثالث���ة: متك���ن عنا�ص���ِر تل���ك �لقوى م���ن �ملُ�صارك���ة �لعملية �لفاعل���ة، يف �الأن�صط���ة �ملجتمعّية 
و�حلي���اة �القت�صادّي���ة و�ل�ّصيا�صّي���ة و�لّثقافّي���ة، و�صواًل لالندم���اج �الإيجابي �لكامل يف �حلي���اة �الجتماعّية 

للمجتمع.
م���ن هن���ا ت���رُز �أهمّي���ة �اللتفات له���ذه �لقوى بعناي���ة و�هتم���اٍم كبرين، من جان���ب �ملوؤ�ّص�ص���ات �لّر�صمّية 
و�الأهلّي���ة، وتق���دمي كل �صبل �لدعم و�لتعزيز و�لتمكن، لالأخذ بيدها وتوجيهها وجهًة �جتماعّية �صليمًة، 

ُت�صهُم يف بناء �ملجتمع وتقّدمه و�زدهاره.

قوى البناء والهدم االجتماعّية

 كتبت: فائزة داود

عرف عن �الأغارقة �أنهم جو�لو بحار وحمبو �أ�صفار، وكانو� منفتحن 
عل���ى �الآخ���ر يعر�ص���ون عليه �آلهته���م وب�صاعتهم وباملقاب���ل يعودون من 
�لبل���د�ن �لت���ي حط���و� رحالهم عل���ى �صو�طئه���ا بب�صائع متنوع���ة و�آلهة 
ت�صي���ف �إليهم مع���ارف جديدة ومفاهيم روحاني���ة ال تتمتع بها �آلهتهم 
حت���ى �إذ� و�صل���و� �إىل �صو�طئه���م عر�صوه���ا �أم���ام �جلمه���ور وروجو� لها 
لت�ص���اف بع���ُد �إىل �الآلهة �ليونانية، وكان هذ� �النفتاح �أحد �أ�صباب ذيوع 
�صي���ت �حل�ص���ارة �الإغريقي���ة يف كل �أنح���اء �لع���امل، وهن���اك م���ن يعتقد 
بوج���ود ح�صار�ت جت���اوزت يف �أهميتها ح�ص���ارة �الأغارقة لكن �نغالقها 
عل���ى ذ�تها وتع�صبها لرت�ثها جعلها حملية رغم �أنها كانت حتمل فكر�ً 
عاملي���اً، وهن���ا ال بد من �الإ�ص���ارة �إىل �الإ�صكندر �ملق���دوين وكيف �أنه حن 
و�ص���ل �إىل م�ص���ر �صارع عل���ى �لفور �إىل معبد �آم���ون ف�صلى بن جدر�نه 
وو�ص���ع عل���ى ر�أ�ص���ه �لت���اج �لقرنن �ل���ذي ��صتهر ب���ه �حلاكم بع���ُد كرمز 

للربوبية؟ 
 �إن �النفت���اح عل���ى �الآخر �صبٌب لذيوع �صيت �حل�صارة �الإغريقية لكن 
بالطب���ع مل يك���ن كافي���اً، وقبل �لبدء بذك���ر �الأ�صباب يج���ب �الإ�صارة �إىل 
�أن ه���ذه �حل�ص���ارة مل تك���ن �صرقي���ة رغم �أنه���ا يف بع�س جو�ن���ب نتاجها 
�لفل�صفي حتمل عمق فل�صفة �ل�صرق، وال يخفى على �أحد عمق �لعالقة 
�لت���ي ربطت �ليوناني���ن بالكنعانين و�مل�صرين، ورغ���م ذلك فح�صارة 
�الإغري���ق �أوروبي���ة رغماً عنا، وه���ذ� يعني �أنها جدة الأحف���اد بررة �صاءت 
�مل�صادف���ة �أنه���م كان���و� يبحثون عن ج���دة عريقة كونهم �أبن���اء �أمة فتية 
ال متت���د جذورها عميقاً يف �لتاريخ �الإن�صاين فتبنوها حن كانت �صيدة 
�لع���امل ومت�صك���و� به���ا و�دع���و� �أنه���م �أحفادها رغ���م �الخت���الف �ل�صديد 

عنه���ا، و�حل���ال هذه ن�صتطي���ع �لقول �إن �ل�صبب �لث���اين �لذي يقف ور�ء 
خل���ود �حل�ص���ارة �الإغريقي���ة �إىل يومنا ه���ذ� تتعلق بحاج���ة �الأوروبين 
ملر�ث ثقايف غني و�صامل ومنفتح، ولكن هل كان هذ� كله �صي�صل �إلينا 

لوال �الأدب؟ 
يجم���ع �لباحث���ون و�ملوؤرخ���ون عل���ى حقيق���ة تق���ول �إن �الأدب هو �لذي 
من���ح �خلل���ود للح�صار�ت، و�الأدب هنا ناق���ل ويفٌّ للدين ولالإيديولوجيا 
�لفل�صفي���ة و�ل�صيا�صي���ة و�لر�دغم���ا �لعلمي���ة، وهن���ا ال ب���د م���ن �لتوقف 
عن���د دور �الأدب يف حفظ �لرت�ث �لديني خا�صة �الإغريقي، لنكت�صف �أن 
�الأدب ه���و �ل���ذي منح �لدي���ن �خللود، و�لدين �ليون���اين مدين يف بقائه 
ل���الأدب �ليون���اين حي���ث �صاغ ه���ذ� �الأدب �لدين �ملعتقد�ت من���ذ �لديانة 
�الأورفية عن طريق �لرت�نيم �لهومرية �لقدمية، ويوؤكد �لباحثون �أن 
معظ���م �الأدب���اء كانو� كهنة )�أ�صخيلو�س وهو م���ن �أهم كتاب �لرت�جيديا 
وم���ن موؤ�ص�ص���ي �ملاأ�ص���اة �الإغريقي���ة، كت���ب ت�صعن م�صرحي���ة و�صل منها 
�صب���ع م�صرحيات: �لفر�س، �صبعة �صد طيب���ة، بروميثيو�س، �ل�صارعات، 
�لرت�جي���دي  �مل�ص���رح  كت���اب  م���ن  �صوفوكلي����س:  �إل���خ  ممن���ون...  �آغ���ا 
�ليون���اين، كت���ب �أكرث من مئة م�صرحي���ة و�صل منها �صب���ع م�صرحيات: 
�آجاك�س،�أوديبو�س �مللك، �أنتي غوين، �إليكرت�... �إلخ. فرجيل: �الإنيادة، 
مع بع�س �الأنا�صيد �لرعوية وخا�صة �لق�صيدة �لزر�عية )جورجيك(. 
لق���د و�ص���ع هوؤالء �الأدب���اء �لثالثة �أدبه���م يف خدمة �لدي���ن و�أعمالهم 
عل���ى �أهميته���ا ال تقا�س باإلي���اذة هومرو�س �لتي ع���د� �أنها خلدت حرب 
ط���رو�دة و�أ�صط���رت �أبطالها فاإنها يف �لوقت ذ�ت���ه حفظت �آلهة �الإغريق 
م���ن �لدخ���ول يف �صر�ديب �لن�صيان بال عودة، وهذ� ي���دل على �أن �لدين 

�ليون���اين مل تكن ن�صو�صه مغلق���ة، وحرية �لتفكر �لتي متتع بها هذ� 
�لدي���ن �أغن���ت �الأدب �ليوناين وهذ� �صبب �أخر من �أ�صباب خلوده ودو�م 

تاأثره �إىل يومنا هذ�. 
ت���رى كي���ف تعامل���ت �لديانات �لالحق���ة مع �الأدب؟ وه���ل خدمها كما 
فعل مع �لديانة �ليونانية؟ بتعبر �آخر هل �نفتحت هذه �لديانات على 
�ملجتمع���ات �الإن�صانية وحفزتها لت�صنع منها �أدباً يوؤ�صطرها ويخدمها؟ 
وم���ا �ملقايي����س �لت���ي يج���ب �أن نعتمده���ا للخ���روج بق���ر�ر نهائ���ي ح���ول 

�لعالقة بن �لدين و�الأدب؟ 
�إذ� �عتمدن���ا ع���دد �الأعم���ال وقيمته���ا �الأدبي���ة فاإننا ن���رى �أن �لديانات 
�لالحق���ة مل تنفت���ح مب���ا في���ه �لكفاي���ة عل���ى �ملجتمع���ات وم���ن ث���ّم ظ���ل 
تاأثره���ا حم���دود�ً مقارن���ة بالدين �ليون���اين ورغم ذل���ك �قتحم �الأدب 
جد�ره���ا، فكت���ب �لفردو�ص���ي للديان���ة �لزر�د�صتي���ة ملحم���ة �ل�صاهنامة، 
وكتب ملتون للدين �ليهودي )ملحمة �لفردو�س �ملفقود( �أما �مل�صيحية 
فكت���ب له���ا د�نتي كوميدي���ا �لفردو�س �ملفق���ود، وكان �أب���و �لعالء �ملعري 

�مل�صلم قد �صبقه يف كتابه ر�صالة �لغفر�ن �ل�صهرة. 
�أن �لديان���ات �لالآحق���ة للدي���ن  و�إذ� جلاأن���ا �إىل �ملقارن���ة ف�صنكت�ص���ف 
�ليون���اين مل تك���ن منفتح���ة بق���در �نفتاح���ه �إذ �أوح���ى �الأخ���ر للكهن���ة 
و�لكت���اب �الأغارق���ة مبئ���ات �ملالحم بينم���ا ظل تاأثر �لديان���ات �الأخرى 
متو��صع���اً، و�قت�صر على عمل و�حد ل���كل ديانة، وهي جميعها ال تقارن 
كقيم���ة �إبد�عي���ة مبلحم���ة �الإلي���اذة �أو �الإني���ادة، فه���ل ت�صه���د �لع�ص���ور 
�لقادم���ة �نفتاح���اً �أك���رث يخ���رج بتاأث���ر �أدب���اء �آخري���ن باأعم���ال �إبد�عية 

متحررة من �جلمود و�لتع�صب؟

العالقة بين األدب والدين

�ص���در ع���ن د�ر مت���وز ����� دمي���وزي كت���اب بعن���و�ن: تط���ّور �لفك���ر �لرتب���وي �لعرب���ي 
�الإ�صالم���ي للدكتور فا�ص���ل عبا�س علي �لنجادي، ع�صو �حت���اد �لكّت��اب �لعرب، وهو 
كت���اب متخ�ص����س بالفك���ر �لرتب���وي �لعربي، وق���د جاء �لكت���اب ب�صتة ف�ص���ول ويقع 
ب����)365( �صفحة وهو در��صة تاريخية وتربوي���ة ونف�صية و�جتماعية وعلمية، وقد 
تاب���ع �لكت���اب �لتطور �لنوع���ي و�لكمي للفكر �لرتب���وي �لعرب���ي �الإ�صالمي من غار 
ح���ر�ء �إىل نهاية �لقرن �لعا�ِصر �لهجري، وق���د �أّكد �لكتاب �أهد�ف �لتعليم ومر�كزه 

وطر�ئقه وخ�صائ�صه و�لعو�مل �ملوؤثرة فيه ومعوقاته، و�آد�ب �لعامل و�ملتعلم.
رك���ز �لكتاب على �جلمع بن �ملا�ص���ي و�حلا�صر و�مل�صتقبل، �إذ جمع مفرد�ت �لفكر 

�لرتب���وي �لعرب���ي من���ذ ع�ص���وره �الأوىل و�ص���واًل �إىل �ملعطيات �لرتبوي���ة �حلديثة، 
و�أ�ص���ار �إىل �أ�صال���ة و�صبق م���ا قال به �لعلماء �لع���رب �ملتخ�ص�صون يف جمال �لرتبية 
و�لتعلي���م �آخذين باالأ�ص�س �لرتبوية و�لنف�صي���ة و�أثرها يف �إجناح �لعلمية �لتعليمية 

و�لرتبوية.
وناق����س �لكت���اب �ملو�صوع���ات �لت���ي در�صه���ا وف���ق �آخ���ر �الآر�ء �لرتبوي���ة و�لنف�صي���ة 
و�الجتماعي���ة �لت���ي قال به���ا �لعلماء �ملتخ�ص�ص���ون �ملعا�صرون، ليب���ان ف�صل �لعرب 
يف ذل���ك. و�لكت���اب مهم وجدير مبطالع���ة �لباحثن و�ملتخ�ص�ص���ن وطلبة �لعلم ملا 
تت�صمنه من غز�رة علمية و�صمول ِلعنا�صر �لعملية �لرتبوية و�لتعليمية �ملعا�صرة.

كتاب تطور الفكر التربوي العربي اإلسالمي
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قضايا وآراء

 كتب: غيث العبدالله

�أو�خر خم�صينيات �لقرن �ملا�صي فكر �أربعة من �ل�صباب �ملتنورين، �ملي�صوري �حلال 
يف �صيعتن���ا، و�لذي���ن تعلمو� �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ص���اب على يد خوري �ل�صيعة، يف 
�أن يدخلو� �ل�صينما �إىل �صيعتهم �لتي ال يتعدى عدد �صكانها ثالثة �آالف ن�صمة، بل 

�أقل ويبنو� �صالة خ�صي�صاً لهذ� �مل�صروع.
م���ن �ملوؤك���د �أن ه���ذه �ل�صينم���ا قد �صاهمت بطريق���ة �أو باأخ���رى يف عملية �لنهو�س 
�لفكري و�لثقايف ورمبا يف تعزيز �الأ�صباب �لد�عية �إىل �أن ت�صدر �حلكومة �ل�صورية 
مطلع �ل�صتينيات قر�ر�ً باإن�صاء منطقة �لغاب، يكون مركزها “�ل�صقيلبية” �صيعتنا 
�آنذ�ك، �لتابعة �إد�رياً ملحافظة حماة، ما يعني هذ� �أنها” تنظيمياً” لن متر مبرحلة 

بعد �لقرية. الحقة  “ �لناحية” كخطوة 
 �فتتح���ت �صينم���ا )ُدني���ا( يف �ل�صقيلبي���ة ي���وم �صبت �لن���ور �لذي ي�صب���ق عيد �لكبر 
يف �صه���ر ني�ص���ان 1959 بعر����س جتريب���ي بح�ص���ور �أ�صحابه���ا وبع����س �ل�صي���وف 
�ملدعوي���ن ث���م تاله عر�س جماين �أول �أي���ام عيد �لقيامة لعموم �الأهايل وقد غ�سَّ 
به���م �ملكان جلو�صاً ووقوفاً مل�صاهدة �لفيل���م �الأول )�ل�صهم و�ل�صعلة( فيلم �ملغامر�ت 

�لذي �صنع �صهرة بطله �ملمثل برت النك�صرت. 
ع���ادًة كان �أي فيل���م ُيعر����س الأي���ام ثالث���ة �أو �أكرث بقلي���ل ولعر�ص���ن يومياً خالل 
ف���رتة م���ا بعد �لظهر فقط ث���م �أُ�صيفت يف �ل�صنو�ت �لع�ص���ر �الأخرة حفلة �صباحية 

قبل �لظهر.
 هنال���ك �أف���الم جت���اوزت �أي���ام عر�صه���ا �الأ�صب���وع �أو ع�ص���رة �أي���ام بح�ص���ب �الإقب���ال 
�جلماهري عليها، �أتذكر �لفيلم �لت�صجيلي “كفر قا�صم “ للمخرج برهان علوية، 
وكي���ف ��صطففن���ا تالمي���ذ �ملد�ر�س �أفو�ج���اً �أفو�جاً حل�ص���وره، و�أي�ص���اً كان �الإقبال 
كب���ر�ً عل���ى فيل���م “�لفه���د” الأدي���ب ق���دورة و�إغ���ر�ء وعل���ى فيل���م “خل���ي بالك من 
زوزو” ل�صعاد ح�صني وح�صن فهمي، ومثله على فيلم عمر �ملختار ملخرجه �لر�حل 
م�صطف���ى �لعق���اد حي���ث غ�صت �لقاعة بامل�صاهدي���ن �أثناء عر�صه���ا و�متالأت مقاعد 

�ل�صينما “338” مقعد�ً وح�صر �لبع�س وقوفاً.
 �أُقي���م �أول عر����س م�صرح���ي عل���ى م�ص���رح �ل�صينم���ا ع���ام 1969 بدع���وة من نادي 
�ل�صقيلبي���ة �لريا�ص���ي �لذي �أعطى للفنون دور�ً مهّماً يف �لبلدة �إىل جانب �لريا�صة 
ث���م ج���اءت �لعرو�س �مل�صرحية و�حلفالت �ملو�صيقية تتو�ىل من حلب ودم�صق ومرًة 
م���ن م�ص���ر �أي�ص���اً، وعلى م�ص���رح �ل�صينما �أقيم ع���ام 1974 مهرجان���اً ت�صامنياً مع 
�ل�صع���ب �لك���وري الأجل �إج���الء �لق���و�ت �الأمريكية من جن���وب كوريا حي���ث ��صتقبل 
�الأه���ايل وف���د�ً من خر�ء كورين كانو� �آنذ�ك كخر�ء يف حمطة �الأ�صماك يف �صهل 

�لغاب و�حتفت بهم. 
كان لل�صينما طق�س خا�س مميز وكانت �لفرجة ذ�ت فر�دة وده�صة قلما ر�أيناها يف 
�أيامن���ا ه���ذه يف �حتفالية �جتماعية �أو ثقافية حيث ��صتقطبت جمهور�ً من �الأهايل 
�أف���ر�د�ً وجماع���ات وتو�ف���دت �الأُ�ص���ر �ل�صقيلباوي���ة عل���ى حف���الت �ل�صاع���ة �لتا�صع���ة 
م�ص���اًء ب�صكل منتظ���م لتاأخذ مكانها يف �لطابق �لعلوي )�لبلك���ون( وكثر�ً ما نفدت 

�لبطاقات قبل موعدها.
بات���ت زيارة �ل�صينما ملن يعلن خطوبته على �إح���دى �ل�صبايا تقليد�ً عاماً متعارفاً 
عليه يف �لبلدة، حيث يدعو �لعري�س خطيبته وذويها و�صديقاتها، �إىل ح�صور فيلم 

يكون فيلماً هندياً”، بعد �نتهاء مر��صم �خلطوبة.  �أن  “يف�صل 
بقيت �ل�صينما تعمل ب�صكل جيد حتى بد�ية �لثمانينيات من �لقرن �ملا�صي، و�صيئاً 
ف�صي���اً ب���د�أ بريقها يخفت ووهجها يخبو، لالأ�صباب �ملعروفة للجميع، �إىل �أن لفظت 
�أنفا�صه���ا نهائي���اً منت�صف �لثمانيني���ات على �لرغم من �ملح���اوالت �حلثيثة لرفدها 
بن�ص���خ جدي���دة من �الأفالم، وتطوير �أ�صا�صها وديكوره���ا دون جدوى، حيث �لعزوف 
ع���ن ح�ص���ور �أفالمه���ا بات يقلق �صاحبه���ا، فما كان من���ه �إال �أن �أخالها وباعها ومن 
�ملوؤك���د �أن كثري���ن م���ن �الأهايل يتح�ص���رون على تل���ك �الأيام كلما م���رو� باأطاللها، 
وكلم���ا �صاه���دو� �للوح���ة �ملكتوبة على بابه���ا �ليوم حيث )مفرو�ص���ات �الأماين( حلت 
م���كان )�صينم���ا دنيا( ه���ذه �ل�صينما �لت���ي �أ�ص�صها �أ�صحابها بروؤي���ة ح�صارية، عميقة 
بعي���دة �مل���دى �صتبق���ى يف �لذ�ك���رة منارة ب���ارزة يف تاريخ هذه �ملنطق���ة ونقطة حتول 

مهّمة يف �أو�صاطها �الجتماعية و�لثقافية.

كان في 
ضيعتنا سينما  كتبت: د. بتول دراو  

نت�ص���اءل يف كل م���رة عن �لعالقة بن �لّنق���د و�الإبد�ع، وهل 
ميك���ن الأحدهم���ا �أن ي�صتغن���ي ع���ن �الآخ���ر؟ ومل���اذ� يج���ب على 
�لّنقد �أن يكون حا�صر�ً �صو�ء بو�صفه تابعاً لالإبد�ع �أم بو�صفه 

اً م�صتقاًل وقائماً بذ�ته؟ ن�صّ
ميكن-�أواًل- �أن نوؤّكد �حل�صور �لعالئقّي بن طريف �مل�صاألة 
�لفّنّي���ة، فعل���ى حن يت���م تعري���ف �الأدب باأّنه فعالّي���ة �إنتاجّية 
وفّنّي���ة وخاّلقة كما يذكر موؤلفا نظرّية �الأدب )رينيه ويليك 
و�أو�ص���ن و�ري���ن(، ف���اإّن عل���ى �لّنق���د �أن يك���ون حا�صن���اً لتل���ك 
�لفعالّية نقد�ً وتقييماً وتقومياً و�إجادة و�إ�صادة وكل ما ميكن 
�أن ي���دّل دالل���ة و��صحة على �أهّمّية �لّنقد وفاعلّيته يف �الإبد�ع 
و�لفك���ر مع���اً، وه���ذ� م���ا فعلت���ه �ملناه���ج �لّنقدّية �الأدبّي���ة �لتي 
ب���رزت ب�صكل و��ص���ح وما تز�ل؛ حيث �إّن مهّمة تلك �ملناهج مل 
تكن �لوقوف على حو�ّف �لّن�ّس �الإبد�عّي �أدبياً فح�صب، فهي 
مل تنظ���ر �إىل �لّن����سّ بو�صفه لغة �أو فّناً ميّثل فرتة ��صرت�حة 
يت���ّم �الّت���كاء عليه���ا يف حلظ���ات �لت���اأّزم �لوج���ودّي، ب���ل كان���ت 
�لروؤى �لّنقدّية �الجتماعّية و�لّنف�صّية و�الأ�صلوبّية و�لبنيوّية 
و�لفكرّي���ة و�لفل�صفّي���ة، م���ا جع���ل �لّن����سّ �الأدبّي �أم���ر�ً ذ� �صاأن 

وح�صور فاعل ي�صتحّق �لّنقد و�الهتمام.
وق���د ج���اء ذلك بالّتز�م���ن مع �النفت���اح �لّنق���دّي على فروع 
�ملعرف���ة �الأخ���رى، ما جع���ل م�صاأل���ة �لّنقد و�لعل���م حا�صرة يف 
�لّدر��صات �لّنظرّية؛ �لتي ركزت على حتديد مقايي�س للّنقد، 
���ة ب���ه، وطرحت م�صاألة هل ميك���ن �أن يتحّول  �أو معاي���ر خا�صّ

�لّنقد �إىل علم كما هو �صاأن �لعلوم �الأخرى؟ 
ُي�ص���ار –ع���ادة- �إىل �أن للّنق���د �أن يتح���ّدد مبعاي���ر و�أ�ص����س 
ناظم���ة، وهذ� �أمر و�رد وينبغي �أن يكون، �أّما �أن يتمّثل �لّدّقة 
ارم���ة؛ ف���اإّن طبيع���ة �مل���اّدة �الإبد�عّي���ة و�لفكرّية  �لعلمّي���ة �ل�صّ
ر�مة �لعلمّي���ة، و�إذ�  �لت���ي يتعام���ل معها تبع���ده عن تل���ك �ل�صّ
كان �أر�صطو قد حّدد �الأ�ص�س �لّنقدّية برتكيزه على ما ينبغي 
لل�ّصاع���ر �أن يفعله وما يجب �أن يذك���ره، فاإّن هذ� �الأ�صلوب مّت 
�لّتخف���ف منه نقدّي���اً يف �ملر�حل �لالحقة، �أّم���ا �جلانب �الأهّم 
�ل���ذي يجب �لرّتكيز عليه يف م�صاألة �لّنقد فهو �أن نعّد �لّنقد 
�صرب���اً م���ن �ملعرف���ة �أو �لّتح�صي���ل كم���ا و�صفه موؤلف���ا نظرّية 
�الأدب.. وم���ن ه���ذ� �ملنطلق تب���دو �أهمية �لّنق���د بارتكازه على 
خ�صائ����س وم�صائ���ل ومع���ارف، ما يجع���ل طبيعت���ه ذ�ت �إحلاح 
عل���ى �ص���رورة �ال�صتن���اد �إىل �ملعرف���ة و�لّتح�صي���ل و�الإحاط���ة 
و�لّدخ���ول يف عالئ���ق �لّتاري���خ وعالئق �لّن����سّ وفهم �لطبائع 
�ملختلف���ة لالأجنا����س �الأدبّي���ة �ملتع���ّددة، ولع���ّل ه���ذ� م���ا جع���ل 
�لّناقد �لّنويهي يتحّدث عن ثقافة �لّناقد �الأدبي، مبا حتمله 
كلم���ة ثقاف���ة من �ّت�صاع و�صمولّية، وقد ج���اء �لكتاب من�صجماً 
مع �لفرتة �الإبد�عّية �ملتز�منة معه �آنذ�ك، ومنه تبدو �أهّمّية 
�لّنق���د يف �خلط���اب �لّنق���دّي �أي�ص���اً، �أي يف نق���د �لّنق���د، حي���ث 
ينبغ���ي للّنظرّي���ات �لّنقدّية �أن تظ���ل يف �ال�صتمر�رّي���ة �لبناءة 
به���دف �لّتطوي���ر مبا يتنا�صب م���ع �أّي طارئ ت�صه���ده وت�صعه 

مو�صع �لّنقد و�لدر�س. 
ه���ذ� م���ن جانب، �أّم���ا من جانب �آخ���ر فعلى �لّنق���د �أن يتابع 
�حلرك���ة �الإبد�عّي���ة ذ�ت �لّن�ص���اط �مل�صتم���ّر، فل���م يح���دث �أن 

���رت �حلرك���ة �الإبد�عّية؛ حتى و�إن �رتكزت يف نتاجها على  ق�صّ
�لّتقلي���د و�ملحاكاة، ما يعني �أّنه لن يحدث لالإبد�ع �أن ي�صمر 
�إال �إذ� �صم���رت �حلي���اة �الإن�صانّية نف�صها، ومن ثم ال بّد للّنقد 
م���ن توجي���ه �هتمام���ه نحو م���ا يظه���ر يف �ل�ّصاح���ة �الإبد�عّية، 
و�أن يتنب���اأ باحلال���ة �الإبد�عّي���ة �الآتية، و�أن يالح���ق تطّور�تها 
وتغّر�ته���ا، مّما يب���دو �نعكا�ص���ه و��صحاً يف �الإنت���اج �الإبد�عي 
نف�ص���ه، م���ن خ���الل تو�صيع �ل���روؤى �الإنتاجّي���ة و�لتحفيز على 
�لّري���ادة �الإبد�عّي���ة و�لفّنّي���ة، وق���د حت���ّدث �ص���ري حاف���ظ 
يف كتاب���ه “�أف���ق �خلط���اب �لّنق���دي” ع���ن �ص���رورة �الهتم���ام 
بوظائ���ف �خلطاب �لّنقدي، وعدم �إغف���ال �لّدور �لكبر �لذي 
ميك���ن �أن يوؤدي���ه ذلك يف تفعيل دور �الإبد�ع يف مظاهر �حلياة 
�الإن�صانّي���ة كاّف���ة، وال �صيم���ا �لرّتكي���ز عل���ى �أهّمّي���ة �لّتو��ص���ل 
�الإن�ص���ايّن ب���ن �لثقاف���ات؛ ويكون هذ� عر تفعي���ل دور �لّنقد 
ومعرف���ة موقع �لّتج���ارب �الإبد�عّية �لّذ�تّي���ة �صمن �لّتجارب 
�لثقافّي���ة و�الإبد�عّية �الأخرى، مّما �صيكون له تاأثره �لفاعل 
يف �لبن���ى �الجتماعّية و�لّثقافّية �ل�ّصائ���دة و�ملتابعة بالتقومي 
و�لتقيي���م يف �آن، �أّم���ا تاريخ �ل�ّصعر �لعرب���ّي فكثر�ً ما يخرنا 
ع���ن �الن�صجام و�لّتجاور �لذي كان قائماً يف �صخ�صّية �ل�ّصاعر 
�لّناق���د يف �آن، وباملثل جند يف تاري���خ �مل�صرح عاّمة �لذي بقَيت 
�أف���كار �لّتجدي���د و�لّتغي���ر مهيمن���ة عل���ى �لن�صو����س �ملنَتجة 
و�ملتوّق���ع �إنتاجه���ا يف �آن، وال يختلف �الأم���ر فيما يتعّلق ب�صتى 
فنون �الإبد�ع، ما يعني �أّن �حل�صور �لّنقدّي كامن يف �لّتجربة 

�الإبد�عّية ذ�تها وال ميكن �ال�صتغناء عنه..
ولع���ّل �ل�ّصم���ة �لّتف�صرّي���ة �لت���ي �قرتن���ت بالّنقد ق���د ظّلت 
مالزم���ة ل���ه عر خطابات���ه �ملتعّددة، وهذ� م���ا جعل عدد�ً من 
ت���رز بو�صفه���ا دو�اًل تقابله���ا مدل���والت  �لّنقدّي���ة  �ملفاهي���م 
خمتلف���ة، كما يف مفهومي �لّن�ّس و�خلطاب على �صبيل �ملثال، 
وكم���ا يف مفاهي���م �لّتف�ص���ر و�لّتاأوي���ل �أي�ص���اً، �أو �مل�صطلح���ات 
�أو  كالّتد�ولّي���ة  �لّلغوّي���ة  �الأبع���اد  ذ�ت  �الأخ���رى  �لّنقدّي���ة 
�الأ�صلوبّي���ة... وه���ي كّله���ا ترتب���ط مبهم���ة �لّتف�ص���ر و�لبحث 
ّي���ة و�لعالق���ة �لّتو��صلّي���ة ب���ن كل م���ن  ع���ن �لّر�صال���ة �لّن�صّ
�ملب���دع و�لّن�ّس و�ملتلّقي، و�ل�صرورة �لثقافّية للّن�ّس بالو�صط 
�ل���ذي �أنتج���ه، وغر ذلك مّما يدل دالل���ة عميقة على �الأبعاد 
�ملعرفّي���ة للنق���د، وعل���ى �أهمي���ة �لّن����سّ �لّنق���دي بامل���و�ز�ة مع 
���ّي �ملرتبط بكل منهما  �لّن����سّ �الإبد�عّي، و�إدر�ك �لوعي �لّن�صّ
���ة �مل�صتم���ّدة من  عل���ى ح���دة، فكم���ا لالإب���د�ع معاي���ره �خلا�صّ

طبيعته فكذلك للّنقد �أن يكون. 
ولذل���ك ينبغ���ي �أن يت���ّم تفعي���ل �لّنقد مل���ا لذلك م���ن دور يف 
�إبر�ز �حلركة �الإبد�عّية، و�أن يكون �أكرث ح�صور�ً وفق �ملعاير 
���ة ب���ه، �إذ يبدو من لو�زمه �أّن علي���ه �أن يف�ّصر  �لّنقدّي���ة �خلا�صّ
ذ�ك �حل�ص���ور �ل�ّصع���رّي �ملتمّي���ز و�لكثي���ف �ل���ذي مل ت�صتط���ع 
�الأجنا����س �الأدبّي���ة �الأخ���رى �أن تزيح���ه ع���ن موقع���ه بو�صف���ه 
�جلن�س �الإبد�ع���ّي �الأكرث �رتباطاً بال�ّصخ�صّي���ة �لعربّية؛ و�أن 
يب���ن �ل���دور �ملهّم �لذي قامت ب���ه �الأجنا����س �الأدبّية �الأخرى 
���ة و�لّرو�ي���ة، ومتابع���ة ما  �إىل جان���ب �ل�ّصع���ر وال �صيم���ا �لق�صّ

تّتجه �إليه �حلركة �الإبد�عّية �الإن�صانّية عاّمة.

وظيفة الّنقد األدبّي

تعزية
با�ص���م �ل�صي���د رئي�س �حت���اد �لكتاب �لعرب �لدكتور حممد �حلور�ين ونائبه �الأ�صت���اذ توفيق �أحمد رئي�س حترير 

�صحيفة �الأ�صبوع �الأدبي
 و�ل�صادة �أع�صاء �ملكتب �لتنفيذي 

وبا�صم �أع�صاء هيئة �ملكتب �لفرعي يف حماة 
و�أع�صاء �حتاد �لكتاب �لعرب يف حماة 

نتق���دم م���ن �لزميل �لدكتور �أن�س بدي���وي باأحر �لتعازي و�ملو��صاة بوفاة و�لدته م���رمي �حل�صن �لتي توفاها �هلل 
يوم �لثالثاء �الأول من ت�صرين �لثاين ٢٠٢٢.

تغمد �هلل �لفقيدة بو�فر �لرحمة و�ملغفرة و�أ�صكنها ف�صيح جنانه.
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ط���الل  �ل�صاع���ر  ق�صي���دة  تث���ر 
�لغ���و�ر �إ�صكالي���ة �ملطابق���ة ب���ن زم���ن 
كم���ا  ومو�صوعه���ا  �لق�صي���دة  كتاب���ة 
�أنه���ا حتيلنا على �إ�صكالي���ة �أخرى عن 
م���دى �صالحي���ة �أي مو�ص���وع ليك���ون 
م���ادة �صعرية، فاملتح���دث يف �لق�صيدة 
ال ي���رى �أن زمنه �صال���ح لل�صعر �أ�صا�صاً 

ويورد لنا �أ�صبابه:
�أيتها �لق�صيدة

�إىل �أين مت�صن بي
و�أنا �ملمتلُئ باجلهات

ملاذ� حينما �أكتبِك
تنرثين غبار �الأ�صئلة

وتبد�أ متاهتي
�إنه �لزمُن

مل يعْد �صاحلاً لل�صعر
وعل���ى �لرغم من �أن �ملتحدث “ممتلُئ باجلهات” 
�أي �أن طرقه �صالكة يف كل �الجتاهات �إال �أنه ال دليل 
ل���ه و�صط هذه �ملتاه���ة كي يلقي ق�صيدته ويجد من 
ي�صتجيب خلطابه �ل�صعري، ولعل �ن�صغال �الآخرين 

بهمومهم ال يتيح لق�صائده جمااًل لالنت�صار:
تختنق فيه �لق�صائد

بر�ئحة �لطحالب و�ل�صو�ئب �لعالقة
هل يل �أن �أبحث عن بهاء لها؟

كي تتنف�س
فلي�س ثمة من يخيط يل �صباحاً نقياً

و�أترك غزالن ق�صائدي
ترعى يف خمائله

يري���د �ملتحدث يف هذه �ل�صورة �ل�صعرية �جلميلة 
�أن يق���ول �إن �ملناخ لي�س مهي���اأ الإن�صاد ق�صائده حيث 
ي�صّب���ه ق�صائ���ده بالغ���زالن �لت���ي ينبغ���ي �أن ترع���ى 
يف ف�ص���اء نق���ي دون �صو�ئ���ب �أو طحال���ب. ومع ذلك 

فاملتحدث بد�أ بالبحث عن مو�صوع لق�صيدته:
ح�صناً

�صاأفتح نافذًة
و�أطلُّ منها على �حلياة

�ألي�س �لق�صائد تنمو يف �ت�صاع �حلياة؟
�صاأكتب عن تلك �لزهرة

�لتي �أر�ها ت�صر وحدها يف �ل�صارع
ولكني ال �أريد �أن تكون ق�صائدي

�أكرث ود�عًة
فقد تد�همها �لبغ�صاء

�حلي���اة  م���ن  مو�صوع���ه  �ملتح���دث  يخت���ار  وهن���ا 
�ليومي���ة فرى زه���رة ولكنها ت�ص���ر وحدها وكاأنها 
بالزه���رة  �مل���ر�أة  ت�صب���ه  �أن  غريب���اً  ولي����س  �م���ر�أة، 
بدلي���ل �أنه���ا ت�ص���ر ولكنه���ا وحي���دة دون �ألي���ف م���ا 
يوح���ي بفق���د�ن �الألف���ة و�ملحب���ة وطغي���ان �لوح�صة، 
فه���ل ي�صلح هذ� مو�صوع���اً �صعري���اً؟ ي�صلح بالطبع 
ولك���ن �ملتحدث ال ي���ر�ه كذلك الأن �ملو�صوع فيه من 
�لود�عة ما يثر �لبغ�صاء يف جو م�صحون بالغ�صب، 
وبع���د �أن فت���ح �ملتح���دث نافذته لرى تل���ك �لزهرة 
– �مل���ر�أة نر�ه يلف���ت �أنظارنا �إىل �لفار�س �لذي ير�ه 
يخو����س �ملع���ارك عل���ى �مت���د�د �لتاري���خ، وهن���ا نق���ع 
ب���ن نقي�صن من �ملو�صوعات /�ل���وردة و�ل�صيف، �أو 
�لغ���زل و�حل���رب/ وكالهما قد ��صتهلكت���ه �لق�صائد 
عل���ى م���ر �لده���ور، ولكن���ه يق���رر �أن يغل���ق نافذت���ه 

ويكتب عن حبيبته:
 لي�س يل �إال �أن �أغلق نافذتي

و�أيقظ يف ر�أ�صي
�صجرة �ملا�صي

�أهّزها فت�ّصاقط �لذكريات
و�أكتب عن حبيبتي

حبيبتي �لتي ما ز�ل عطرها �لزكي
يطارد ق�صائدي

عطرها �لذي كان يجذبني �إليها
كي �أ�صّمها �إىل �صدري
فتفلت من بن ذر�عي

مثل ظبٍي �صر�س
ولكني ال �أريد لق�صيدتي

�أن تكون �صر�صًة
بال�صر��ص���ة  تت�ص���م  حبيبت���ه  لك���ن 
فيق���رر �أاّل يكت���ب عنها كي ال تك���ون ق�صائده �صر�صة 
�إن���ه ال  مثله���ا، ورمب���ا كان �ملتح���دث يري���د �لق���ول 
ويحت���ار  لق�صائ���ده،  مو�صوع���اً  �لهج���اء  ي�صت�صي���غ 
�ملتح���دث يف مو�ص���وع �لق�صيدة �لت���ي ��صتع�صت وال 

تنوي �لبزوغ:
�إنها �حلرة

ولي�س يل ر�ية �أ�صر خلفها
الأخرج من متاهتي

كب���ر�ً  �ص���وؤ�اًل  �ملقط���ع  ه���ذ�  يف  �ملتح���دث  ويث���ر 
ع���ن �لر�ي���ة �لتي ي�ص���ر خلفه���ا برمزيته���ا �ملتعددة 
�ملع���اين.. فه���ل ه���ي ر�ي���ة �أيديولوجي���ة �أم ثقافي���ة؟ 
وهنا ي�صار �إىل م�صاألة �لفن للفن �أو �لفن للمجتمع 
بق�صاي���اه  للمجتم���ع  ينح���از  �ملتح���دث  �إن  بحي���ث 
و�إ�صكاليات���ه �لتي ينبغ���ي �أن تعالج بال�صعر، ويو�صي 
�ملتح���دث �صمني���اً باأن تكون لل�صاع���ر ر�ية �أو بو�صلة 
توؤ�ص���ر له �لطريق كي يخ���رج من متاهته، ثم يعاود 
�لبحث ع���ن مو�صوع يالئم زمنه فيقول له �أحدهم 

�أن يكتب عن بالده: 
قال �أحدهم:

�كتب عن �لبالد
�إنها فكرٌة جميلة

�أن �أكتب عن بالدي
ولكن كثرون من كتَب عنها؟

فابتلعتهم ق�صائدهم
وخرجو� منها من غر بالد

فاأين �لق�صيدة �لتي �صاأكتبها
كلّما ذكرت بالدي

�متالأ فمي باملاء
وتعّطلت �لكلمات

وكلما حاولت �أن �أكتب �لق�صيدة
�أخرج منها 

وخا�صرتي مثقلة بالطعنات
لهذ� �صاأترك ق�صيدتي

يكتبها عن �لبالد
�صاعٌر ياأتي من بعدي

عّله يرى زمناً �صاحلاً لل�صعر
يخرن���ا �ملتح���دث �أن���ه يغ����س بالكلم���ات كلما ذكر 
ب���الده و�أنه كلما كتب عنها خ���رج مثقاًل بالطعنات، 
ون�صتنت���ج م���ن ذل���ك �أن ب���الده تكتنفه���ا �ملاآ�صي وهي 
م���ن �لفظاعة بحي���ث ال يتمكن �ملتحدث �أن يكتب �أو 
يكم���ل ق�صيدته عنه���ا، لذلك فهو ي���رتك �لق�صيدة 
ل�صاع���ر �آخ���ر ك���ي يكتبه���ا يف زم���ن �آخر �أك���رث �صفاء 
وتقب���اًل لل�صعر، ولعلن���ا ندرك يف نهاية �لق�صيدة �أن 
�ملتح���دث يفرت����س �ملو�ءم���ة بن �ملو�ص���وع �ل�صعري 
و�لزم���ن �ل���ذي تكت���ب في���ه �لق�صيدة ومبعن���ى �آخر 
�أن م���ا ميك���ن �أن يب���وح ب���ه �ملتح���دث ال يتو�ف���ق م���ع 
�الأر�صي���ة �لفكرية �أو �لو�صع �ملاأ�صاوي �لذي متر به 
بالده، و�أن كل �ملو�صوعات ال ت�صلح للكتابة عنها ما 

د�م �لو�صع على ما هو عليه يف تلك �لبالد.

إشكالية الموضوع الشعري في قصيدة 
طالل الغوار »القصيدة تبحث عن زمن آخر«

�لدكت���ور  �لرو�ئ���ي  �لكات���ب  يوؤك���د 
ح�صن حميد �أن بطل رو�يته هذه عبد 
�هلل �أو عب���ودة ع���رث عل���ى ه���ذ� �لكتاب 
يف �صن���دوق جّده �إليا����س �ل�صمندوري 
حي���ث تهّي���ب �أربع���ون جد�ً م���ن فتحه 
ليج���د في���ه كل �ص���يء تقريب���اً ف�ص���ة 
وذهب���اً وغرهم���ا ويق���ول �إن �أج���د�ده 
خاف���و� من فتحه حفاظ���اً على ما فيه 
م���ن �أ�ص���ر�ر وخوف���اً م���ن جل���ب �للعنة 
عل���ى �الأ�ص���رة وق���د ت���اأذت �ل�صفح���ات 
�الأخ���رة م���ن �لكت���اب عن حي���اة جده 

يف حمي���ط بحرة طريا قرب �أجر�ن �ملياه �لكريتية 
�ل�صاخنة.

ي���روي �لكات���ب رو�يته على ل�ص���ان بطلها عبد �هلل �أو 
عّب���ودة �لذي ولد �صعيفاً هزي���اًل مري�صاً و�أمه كذلك 
فاأخذتهم���ا �لن�ص���وة �إىل �لكني�ص���ة للمباركة و�لتطبب، 
وم���ا فيه���ا كتب���ت ل���ه �حلي���اة على ي���د كاهنه���ا طّنو�س 
فعّده حمودة �أباه الأن �أباه �حلقيقي �صافر �إىل عكا ومل 
يرجع. وعليه تعّلم �لقر�ءة و�لكتابة و�لر�صم و�لنحت 
بتحري����س من ماريا �لتي �صتكون حبيبته �لتي ولهته 
كم���ا وّلهه���ا و�لتي تك���ره ب�صنن كثرة، كم���ا عّلمه �أّن 
�أغن���ى ث���روة يف �لع���امل ه���ي �الإن�صان و�أعظ���م �صعي هو 

�ملحّبة. 
البنية الروائية: 

�عتم���د �لكاتب يف ه���ذه �لرو�ية �الأ�صل���وب �لتناوبي، 
فم���ا �أن يتح���دث يف ف�صل عن هدلة �أم عبودة و�لكاهن 
طنو����س وعبودة وماريا حتى ينتق���ل �إىل مو�صوع �آخر 
يربط���ه بخيط مع ق�صته �الأ�صا�صي���ة، و�أعني به حلول 

�لفجر بالقرب من قرية »�ل�صبر�ت«.
� �مل���كان �لرئي�س الأحد�ث ه���ذه �لرو�ية، وبناء خيمة 
كب���رة لهم من �أهل �لقرية، ويف �صاحتها يقف �لرجل 
�لعج���وز �مل�صم���ى �خل���ال لتفح����س حديث���ات �ل���والدة 
م���ع �أطفاله���ن �لذكور �لالت���ي ميررن �أمام���ه للبحث 
ع���ن عالمات حم���ّددة يف وجوهه���م ورقابه���م، خمر�ً 
�جلمي���ع �أن مولود�ً جدي���د�ً يف �لقرية مل يوؤت به و�أنه 
ينتظ���ر جميئه، فين�صط �الأه���ايل بحثاً عن �ملر�أة �لتي 
�أخف���ت مولوده���ا وحجبته ع���ن �ملباركة ليك���ون �خلال 
�جلدي���د بع���د �خل���ال �لعج���وز، و�خل���ال ه���ذ� يدع���و 
�ل�صم���اء فتمط���ر ومي�ص���ح عل���ى �الأج�ص���اد فت�صفى من 
�أمر��صه���ا، وكاأنن���ي بالكات���ب �ت���كاأ عل���ى حادث���ة والدة 
�ل�صيد �مل�صيح يف مغارة بيت حلم و�أعطى بطلنا بع�س 
�صفات���ه ليك���ون �لطف���ل عب���ودة كالطف���ل ي�ص���وع حن 
ول���د ففت�ص���و� �إذ تق���ول �لرو�ي���ة �لديني���ة �أن هرود�س 
�حلاك���م �أمر بالبحث ع���ن عالمات يف �أج�صاد �الأطفال 
لقت���ل جميع �الأطف���ال دون �ل�صنتن لع���ّل ي�صوع يقتل 
معه���م فيم���ا �صم���ي مذبح���ة �الأبري���اء بعك�س م���ا رمى 
�إلي���ه حمي���د. يعود �لكات���ب يف �لف�صل �ل���ذي يليه )يف 
�لطري���ق �إىل �لكني�ص���ة( للحدي���ث عن عب���ودة �ملري�س 
�ل���ذي �صينه�س من فر��صه بعد �أن ��صتجاب له ج�صده 
ومي�صي �إىل ماريا حبيبته �بنة �لكاهن طّنو�س لرى 
هن���اك �حتف���ااًل كرنفالي���اً �آخ���ر حولها لدرج���ة �أنه مل 
يج���د ب���اب �لكني�ص���ة �ل���ذي حجبت���ه �أكيا����س �خلي����س 
�لكث���رة، فب���د�أ �صارخ���اً ومنادي���اً ماري���ا ليج���د نف�ص���ه 
د�خل �لكني�صة وملّا مل يجدها خرج فاإذ� �ملكان خال من 
كل �ص���يء �إال �لب�صاع���ة �لكثرة �لت���ي تركها �أ�صحابها 
لتحر�صه���ا طي���ور �لكر�ك���ي �لت���ي تت�ص���م باالنعز�لي���ة 
و�لتكت���م �ل�صدي���د و�لعي����س يف �لوح���ول و�لط���ن، ويف 
�حلقيقة مل �أجد م�صّوغاً لعنونة �لرو�ية بهذ� �ال�صم، 
لك���ن حن مّر عب���ودة من �أمامه���ا مل تنفر منه وحن 
ع���اد �إىل �لبيت ف���اإذ� �لنا�س يتجمه���رون حوله بكثافة 
و�إذ� �الأي���دي تاأخذه بلهف���ة �صديدة �إىل �أمه �لتي كانت 
م���ع �لن�ص���اء يتفر�صن �لط���ن ويبكين���ه و�إىل جو�رهن 

�الأب طّنو����س حائر�ً ذ�هاًل وهو ي�صلي، 
وحن ر�آه خاطب �أمه: لقد عاد، �رفعي 
ر�أ�ص���ك �أيته���ا �مل���ر�أة فم���ن ت�صاألن عنه 

عاد.
بل���غ  �ملوج���ز لرو�ي���ة  به���ذ�  �صاأكتف���ي 
وع�صري���ن  ثالثمئ���ة  �صفحاته���ا  ع���دد 
�صفح���ة م���ن �حلج���م �لو�ص���ط موزع���ة 
م���ا  عنو�ن���اً،  وع�صري���ن  ثماني���ة  عل���ى 
ع���د� �الإه���د�ء �إىل روح و�ل���ده، وتت�ص���م 
باالإيغ���ال بالو�صف �لذي �أثقل �لرو�ية 
� كم���ا �أرى � يف بع����س مفا�صله���ا م���ا �أث���ر �لق���درة عل���ى 
�ل�ص���ادة �ملغوي���ة و�مل�صوق���ة،  �أح���د�ث �لرو�ي���ة  متابع���ة 
وباأ�صلوب���ه �خلا����س ج���د�ً ولغته �خلا�ص���ة �أي�صاً ومتيز 
�ص���رده �خلا����س ب���ه ��صتطعن���ا �أن نلح���ظ �أن �لرو�ي���ة 
من�صوج���ة م���ن عدد م���ن �لق�ص�س يرب���ط بينها خيط 
ة يتفرع عنه���ا جمموعة من �حلكايات  رفي���ع وكل ق�صّ
���ة ماري���ا وعب���ودة  و�حلدوت���ات �لق�ص���رة و�أهمه���ا ق�صّ
وحبهم���ا �لكبر �ملبارك من �أمه و�أبيها على غر عادة 
�لق�ص����س �لعربية �ل�صاجة باملن���ع و�لتاأنيب و�ل�صرب 
ة �لثانية هي �ملر�أة  وحتى �لقت���ل الأي عا�صقن، و�لق�صّ
�لتي نه�صها �لوح�س فماتت و�ختفاء �بنتها ف�صة �لتي 
خرجت جموع �لغجر بحثاً عنها لياأخذين �لر�وي �إىل 
���ة حب حزينة �أخرى بن ف�صة و�لزهروري �صياد  ق�صّ
�ل�صمك و�إن تخللتها بع�س �مل�صاهد �ل�صاخنة يف حو�س 
�ل�صباح���ة م���ن دون �أن تخد����س �حلي���اء، فه���و ي�ص���ر 
ويلم���ح م���ن دون �أن ي�ص���ّرح، �أما �حلكاي���ة �لثالثة فهي 
حكاي���ة بحرة طري���ا و�لبنت رّيا �لت���ي ع�صقت خّيااًل 
م���ار�ً من حو�س �ل�صباحة )�لذي كان �أحد �أبطال هذ� 
�لعم���ل( وع�صقه���ا فب���دت م���ع كل غي���اب ملع�صوقه���ا ملن 
يح���ب جمهواًل فذبلت ريا و�نطفاأت كقنديل، فاأخذها 
�أهله���ا �إىل بحرة ل���وط لتنقع ج�صدها يف �أجر�ن �ملياه 
�لكريتي���ة �ل�صاخن���ة حت���ى ��صتعادت عافيته���ا، ويعرج 
�لدكت���ور ح�ص���ن حنا على �صبب ت�صمي���ة بحرة طريا 
به���ذ� �ال�ص���م فق���ال �إنها من ط���ب.. رّي���ا �أي تطبب رّيا 
�أم���ا �الأب طنو����س ف���رى �أنه���ا م���ن ت���ر� بن���ت جب���ارة 
عّو�د �أّما �لروم���ان فن�صبوها �إىل �إمر�طورهم طريا 
ة  نو�صى، �إ�صافة �إىل تلك �لق�ص�س �لرئي�صة هناك ق�صّ
�أب���و ق���ّدورة مع غجري���ة تدعى زريدة �لت���ي �أعطته كل 
�صيء و�ختفت فعا�س بن �لغجر لعله يلقاها، ويف هذه 
�الأثن���اء يت���زوج غجري���ة فتبّن ل���ه �أنها تن���ام مع كثر 
���ة �الأهم وهي تعتمد  م���ن �لرجال غفر، وكذلك �لق�صّ
عل���ى �ملحب���ة و�الإن�صانية �خلال�صة �لت���ي جمعت هدلة 
�أم عب���ودة بالكاهن طنو�س، وكذلك �لتي جمعت هدلة 

بزوجها �ملختفي منذ زمن بعيد.
�أخل����س فاأقول �إن هذه �لرو�ية �ت�صمت باأنها جمعت 
ب���ن دفتيه���ا كل �أنو�ع �حلب وه���و باملجمل حب عفيف 
نزي���ه ال يح���ّده حّد، وكاأن �لكاتب م���ن �أولئك �لرهبان 
�لذي���ن عا�صو� يف �ملغر و�لكه���وف ال يعرفون �إاّل �صالة 
�ملحب���ة و�إاّل �لعّف���ة يف �أفعاله���م و�أقو�له���م، �أّم���ا �ل�صفة 
�الأه���م �لت���ي �ت�صم���ت به���ا ه���ذه �لرو�ي���ة فه���ي �لفق���د 
مبفهوم���ه �لو��ص���ع، فماري���ا �صاعت و�أم عب���ودة كذلك 
يف بحثه���ا ع���ن زوجه���ا يف ع���كا وف�ص���ة �ختف���ت و�أمه���ا 
مات���ت، وكذ� رّيا مات���ت ع�صقاً، و�الأب طنو�س مات، ومل 
يب���َق حي���اً �صوى بطلها عبودة �ل���ذي الب بحثاً عن �أمه 
وحبيبت���ه وذ�ب حزن���اً على �الأب طّنو����س، بقي �أن �أقول 
�إن ح�ص���ن حميد قّدم نف�صه يف هذه �لرو�ية و�حد�ً من 

�أهم �لرو�ئين �لعرب.

حسن حميد في »الكراكي«
حب عظيم وفقد وغياب

 كتب: سهيل الذيب
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ب����د� �صائ����ق �لتاك�ص����ي خائف����اً م�صطرب����اً م����ن طلب����ي �ل����ذي 
ع����ّده غريب����اً؛ �أن يو�صلني �إىل حّينا �ل����ذي تطحنه �حلرب يف 
�صو�ح����ي دم�ص����ق، لكّنني بقيُت �صامت����اً ُم�صّر�ً عل����ى �لو�صول 
�إىل هن����اك، وبق����ي �ل�صائق رغ����م حاجته �ملا�ّص����ة �إىل �ملال، د�ئم 
�لتاأكي����د �أنن����ي �أ�ص����ع نف�ص����ي يف م����كان رمّب����ا ل����ن �أرج����ع من����ه، 
لك����ّن ق����ر�ري ب����رتك �لبلد و�ل�صف����ر، بقي يلّح عل����ّي با�صتحالة 
مغادرت����ي م����ن دون زي����ارة �صارعن����ا �ل����ذي ترّبيت في����ه، و�لذي 

رمّبا لن �أر�ه ثانية.
تركن����ي �ل�صائ����ق بعي����د�ً ع����ن حّين����ا مئ����ات �الأمت����ار، وه����رب 

م�صرعاً، وم�صيُت و�صط �أ�صو�ت �لر�صا�س و�لقذ�ئف.
ال �أح����د هن����اك يف حارتن����ا، وال مالم����ح ت�ص����ي بامل����كان �ل����ذي 
�أعرف����ه؛ ف����كّل �ص����يء مدّم����ر �إىل درج����ة ظنن����ُت معه����ا �أّنني يف 
م����كان �آخر! لكّن �صيئاً و�حد�ً �أعاد يل هدوئي؛ ففي كّل ز�وية 
مل ُت����ردم، ويف كّل �صرف����ة بق����ي منه����ا حجر، ال ت����ز�ل �أ�صاي�س 
�حلبق باق فيها رمق �أخ�صر! �حلبق �لذي �إن الم�صته ق�صد�ً، 

�أو عفو�ً، علق عطره بك ليذّكرك مبكانه طو�ل يوم كامل!
عندم����ا مررُت بجانب كومة �ملكان �لذي كان ُي�صّمى مقهى، 
الم�ص����ْت �أ�صابع����ي يف �لهو�ء �أزه����ار �حلبق �لبي�ص����اء �ملنمنمة، 
وكان ذلك كافياً لتمتلئ رئتاي بر�ئحة ُمدرِّ�صتي �البتد�ئّية.

كن����ُت �لطف����ل �الأك����رث �صقاوة و�أذّي����ة يف �ملدر�صة، ي����وم طلبْت 
مّن����ي �ملُدّر�ص����ة �جلدي����دة، �أن �أُح�ص����ر �الإناء �لفّخ����ارّي �ملك�صور 
�ملرم����ي خارجاً، و�أن �أمالأه بال����رت�ب، لتغر�َس فيه تلك �لنبتة 
�خل�صر�ء �ل�صعيفة �لتي يف يدها، و�أذكر كيف غر�صتها بحنّو 
بال����غ؟ ث����ّم عه����دت �إيّل ب�صقايته����ا كّل يوم، و�إّن����ه غر مطلوب 
مّن����ي �أن �ألت����زم بالدرو�س و�لو�جب����ات؛ فنجاحي متوّقف على 

منّو نبتة �حلبق �صحيحة معافاة.
يف ذل����ك �لزم����ن �لبعيد، كانت مدر�صُتن����ا ُت�صبهنا، كما كانت 
حارُتن����ا ُت�صب����ه �صاكنيها؛ فاملدر�صة م�صّلع����ة �الأبو�ب و�لنو�فذ، 
تف����وح م����ن جو�نبها ر�ئح����ة �لن�صادر، ومت����الأ زو�ياه����ا �لبقايا 
�ملُنتن����ة، �لبقايا �لتي جعلت �لذب����اَب و�لبعو�َس �صبعاَن ك�صواًل 
جل�صاته����م  يرتك����ون  ال  حارتن����ا،  رج����ال  كذل����ك  يرحن����ا،  ال 
�ملُعّمرة على نا�صية �ل�صارع، و�لقطط �لقذرة م�صرتخية عند 
�أقد�مهم، جُت����ادل خرخر�ُتها، كركر�ِت نارجيالتهم، و�لن�صاُء 
�ص����ارد�ت عل����ى �ل�صرف����ات ُتر�ق����ن �أزو�جهّن، وعل����ى وجوههّن 
ُبق����ع كاآب����ة �ص����ود�ء، وحت����ى �ل�صباي����ا يف حارتن����ا ُك����ّن يحلم����ن 
باحل����ّب، رغ����م قناعته����ّن �أّنه لن ياأت����ي �أبد�ً؛ ف����كّل �صيء عندنا 

ال ُي�صبه ذ�ته.
يف �أيل����ول من تل����ك �ل�صنة، مع بد�ية �لع����ام �لدر��صي، قالو� 
�إّن ُمدّر�ص����ًة �صتاأت����ي �إلين����ا، وعندم����ا دخل����ت �ل�ص����ارع، ر�أين����ا يف 
حارتنا كيف حلقْت عيون �ل�صّبان �ل�صبقة بتلك �ل�صبّية �لتي 
ت�ص����ع نظارتها عابرة باجت����اه �ملدر�صة، وملّا �نتهت �إىل غام�س 
�لطري����ق، ق����ام �ل�صّب����ان و�قتتل����و�، ُمّتهم����َن بع�صه����م بع�ص����اً 
بالتحّر�����س، و�لعيب، وقّلة �الأخالق... ثّم هد�أت �مل�صكلة، لكّن 
�صارعن����ا ظّل قائماً يف حركة د�ئبة، و�صعٍي مل يهد�أ �إاّل برجوع 
�ص����ة ع����ر �ل�صاح����ة، ودخوله����ا �إىل حم����ّل �لعج����وز لتبتاع  �ملُدرِّ

حاجة. ثّم غادرت بهدوء، و�ل�صاحة يف هدوء حذر!
يف ذل����ك �مل�ص����اء، ��صُتهل����ك �ص����اي �ملقه����ى عن بك����رة �أبيه، ومل 
تتوّق����ف تنّه����د�ت �لنارجي����الت ع����ن �إلق����اء �صفائ����ح َب�َصو�ته����ا 
�لعج����وز �صاح����ب  دخ����ل  �ص����يء، وعندم����ا  كّل  �إىل  �ص����ة  �ملُف�صّ
�ل����دّكان، �صم����ت �ملكان ُدفعة و�ح����دة! فقال: »عيناه����ا ُبّنيتان، 
و�صعت����ا كّل �ص����يء«، فتنّه����د �ملقه����ى برّمت����ه، ثّم قال����و�: »عجوز 

خرف«!
يف ذل����ك �للي����ل، علق����ت رو�ئ����ح �لرجال عل����ى جل����ود �لن�صاء، 
وط����ال �ل�صه����ر �إىل �إ�صر�ق����ات �ل�صب����اح �ل����ذي بل����غ في����ه ع����دُد 
دع����و�ت �لقه����وة �لت����ي تلّقته����ا ُمدّر�ص����ُة حّين����ا �جلدي����دة، عدَد 
�صرف����ات حارتنا، غر �أنه����ا ��صتمّرت ما�صية يف طريقها، وهي 
ت�صك����ر حفاوتهم، وعندما دخلت �إىل �ملدر�صة، وجدْت تالميذ 
�ل�صفوف جميعاً مع ُمدّر�صيهم و�جلهاز �الإد�ري، مكتّظن يف 

قاعة و�حدة، من دون غياب و�حد.

شارع الحبق
  قصة: علي البشلي

  كتب: نصر الدين البحرة

عندم���ا ن�صر �لدكت���ور ب�صر �لعظم���ة مذكر�ته و�أطلق 
عليها ��صم »جيل �لهزمية« �نتقده بع�س من �أهله، ونفر 
من �أ�صحابه، ذ�ك �أنه تعّر�س يف هذه �ملذكر�ت �إىل �أمور، 
كان �الأف�ص���ل �أن ي�صك���ت عنه���ا ويتجاهله���ا، و�أن يكتف���ي 
باختي���ار �جلو�ن���ب �مل�صيئ���ة �مل�صرق���ة ليتح���دث عنه���ا يف 
ه���ذه �ملذك���ر�ت، فلي�س م���ن �مل�صتح�صن مث���ال �أن يتحدث 
ع���ن فق���ر �الأ�صرة، حت���ى �إن �أب���اه كان ي�صرتي ل���ه �حلذ�ء 
� وه���و طف���ل � �أك���ر من قيا����س قدمه بنمرت���ن، كي يظل 
�صاحل���اً لال�صتعم���ال بع���د �أن ينم���و ويك���ر، وكان���ت �أم���ه 
ت�ص���ع ر�أ�صه يف حجرها لتفّليه من �لقمل .. ومن �الأمور 
�لت���ي ��صُتفظع���ت يف ه���ذه �ملذك���ر�ت، حديثه ع���ن �ل�صذوذ 

�جلن�صي و�للو�ط، من جانب �مل�صتنكر �مل�صمئز.
وبل���غ �ال�صتن���كار �أق�ص���ى درجات���ه، �إذ تعر����س �لدكت���ور 
به���ا بع����س  ق���ام  زي���ارة  �إىل  �ملذك���ر�ت  �لعظم���ة يف ه���ذه 
�أقرب���اء يو�ص���ف �لعظمة، له يف مق���ر وز�رة �لدفاع يومئذ 
يف »�مل�صري���ة« مكان �لق�ص���ر �لعديل حالياً، قبيل موقعه 
مي�صلون ب�صاعات، يريدون ثنيه عن خو�س هذه �ملعركة، 
فم���ن �حلماق���ة �أن تت�ص���ور ع���ن �أن يف �إمكانه���ا مقاوم���ة 
خم���رز .. فل���م ياأبه بر�أيهم، وتاب���ع خطته يف �لذهاب �إىل 

مي�صلون.
وقي���ل يومئ���ذ: ال يلي���ق برج���ل كان���ت ل���ه تل���ك �ملكان���ة 
�أثن���اء  يف  كان  �أن���ه  �إذ   � و�ل�صيا�صي���ة  و�لطبي���ة  �لعلمي���ة 
وح���دة �صورية وم�صر وزير �ل�صح���ة �ملركزي، و�صغل �أيام 
�النف�ص���ال من�ص���ب رئي����س �ل���وزر�ء � �أن يكت���ب مثل هذه 
�الأ�صي���اء.. فق���د كان عليه �أن ي�صطف���ي و�أن يختار ما هو 

جميل ومبهج ونر..
�إذ�ً، و�حل���ال ه���ذه، ما �ل���ذي كان �صيميز هذه �ملذكر�ت، 
وم���اذ� كان �صيبقى لها من �أهمية؟ �إنها �صتكون يف �أف�صل 
�أحو�له���ا �أ�صبه بالتقارير �لر�صمية، �أو �لن�صر�ت و�لوثائق 

�لتي تت�صمنها �جلريدة �لر�صمية.
مل تع���رف �ملذك���ر�ت تاريخياً كنوع من �الأن���و�ع �الأدبية 
�ملعروف���ة، وينبغ���ي �أن نتذك���ر �أنه���ا عم���ل خمتل���ف متاماً 
ع���ن »�ل�ص���رة« فهذه يكتبه���ا �آخرون عن �أنا����س �صو�هم.. 

ك�صرة �بن ه�صام مثاًل.
يف �ملذك���ر�ت، نح���ن �إذ�ً، �إز�ء ن���وع خمتل���ف، جدي���د على 
�الأن���و�ع �الأدبي���ة حت���ى عل���ى �مل�صت���وى �الأوروب���ي. وهناك 
�إجم���اع �أن �ل�صر�ح���ة و�ل�ص���دق � عل���ى �صبي���ل �ملث���ال � هما 

�لل���ذ�ن جع���ال ملذك���ر�ت ج���ان جاك رو�ص���و تل���ك �الأهمية 
و�خلطورة.

.. وه���ذ� م���ا نلمح���ه �أي�ص���اً يف كت���اب �ملذك���ر�ت �لعرب���ي 
�لن���ادر »�العتب���ار« للفار����س �ل�صاع���ر �لبط���ل �أ�صام���ة ب���ن 
منق���ذ، �لذي عا�صر �ل�صليبين وعاي�صهم وقاتلهم وولد 
ع���ام 1095م يف �صي���زر عل���ى نه���ر �لعا�ص���ي، وعمر حتى 

نيف على �لت�صعن.
عل���ى �أن »�العتب���ار« يظل كتاباً مرجعي���اً تاريخياً، مثله 
مث���ل كثر من �لكت���ب �مل�صابهة، يف �لتاري���خ �لتي و�صعها 
�أ�صحابه���ا ك�صه���ود عي���ان عل���ى �الأح���د�ث و�لوقائ���ع �لتي 

عا�صروها.
.. �أم���ا �ملذك���ر�ت، فاإن �أهم ما مييزه���ا هو خ�صو�صيتها 
وتفردها يف �حلديث عن �لذ�ت، مبا هي ذ�ت، ومن حيث 

عالقتها باالآخرين.
ال باأ����س. لَي���ْدُع هذ� من �صاء »�أدب �العرت�فات«، ولكنها 
�عرت�ف���ات تت�صم بخطورتها وب���اأن �صاحبها يتوىل و�صع 
نف�ص���ه عل���ى �مل�صرح���ة �أم���ام �أع���ن �جلمي���ع، �لف�صولين 
منه���م، و�لباحث���ن �الجتماعين، و�ملفكري���ن و�ملوؤرخن 

و�لنقاد.. على حد �صو�ء ..
�إن �لقا����س �أو �لرو�ئ���ي، �أو �مل�صرح���ي �إذ يق���دم حتليل���ه 
ل�صخ�صي���ة م���ن �صخ�صيات���ه �الأدبي���ة �لتي �أبدعه���ا، فاإمنا 
يحاول من �خلارج، �لو�صول �إىل دخائل هذه �ل�صخ�صية 
حقائ���ق  �إىل  ذل���ك  خ���الل  ي�ص���ل   وق���د  و��صتبطانه���ا، 
و�كت�صاف���ات مده�ص���ة، وق���د يق�ص���ر ويبق���ى طافي���اً عل���ى 

�ل�صطح.
�أم���ا كات���ب �ملذك���ر�ت � فاإن���ه و�إن ��صط���ر �إىل �ص���يء من 
�خلي���ال ل�صد بع�س �لثغر�ت كما حدث جلان جاك رو�صو 
يف مذكر�ت���ه � فاإن���ه يتحدث ع���ن نف�صه، ويق���دم خمزونه 
�لد�خل���ي م���ن ذكري���ات بي�ص���اء �أو �ص���ود�ء �أو رمادي���ة .. 

ويعر�س يف �الآن ذ�ته ح�صناته وم�صاوئه �أو عيوبه.
والأنن���ا نح���ن �أنا����س �عتدن���ا عل���ى كث���ر م���ن �ملجامل���ة 
و�ملد�ج���اة و�لت�صرت على �لعي���وب، فاإن بع�صنا يحب حن 
يتعر�س �إىل مثل هذ� �لنوع من �لكتابة، �أن يلّمع �صورته 
و�أن يجلوه���ا �أف�صل جالء، حتى لكاأنه �إن�صان كامل حقاً، 
ال ياأتي���ه �لباط���ل م���ن �أي جه���ة، وال ميك���ن �أن يرتك���ب 
�خلط���اأ �أو �خلطيئ���ة، ف���اإذ� فع���ل ذلك، يف �حلي���اة، �أو على 

�لورق قّلت قيمته ونق�س قدره.

و�حلقيق���ة �أن مث���ل هذ� �لكائن هو �أق���رب �إىل �الإن�صان 
�الآيل »�لروب���وت« �ملرم���ج، فهذ� وح���ده �لذي ال يخطئ، 

الأنه »يعي�س« دون عاطفة.. ودون فكر �أي�صاً..
.. بل���ى �إن �لعاطفة قد تخطئ، ولكن �أال يخطئ �لعقل 
�أي�ص���اً؟! يخي���ل �إيل �أن �حتماالت وق���وع �لعقل يف �خلطاأ 
�أك���ر م���ن �حتم���االت وق���وع �لعاطف���ة.. الأن �حتم���االت 
�ل�ص���و�ب و�خلط���اأ �ملتاح���ة �أم���ام �لعقل كث���رة، وعليه �أن 
يخت���ار بينه���ا.. ويف هذ� �الختيار ميك���ن �أن يقع �خلطاأ.. 
���ن وه���و �ملع�ص���وم ع���ن  �لعق���ل �لكام���ل وح���ده ه���و �ملح�صَّ
�خلط���اأ، �أم���ا �الحتم���االت �ملتاح���ة �أمام �لعاطف���ة فلي�صت 
كث���رة.. �أ�ص���ف �إىل ذلك �أن للعاطف���ة �رتباطاً وثيقاً مبا 
يدع���وه علماء �لنف�س »�لدو�ف���ع« �أو »�لغر�ئز« � و�لغريزة 
حتدي���د�ً ه���ي عن���د �لكائ���ن مب���ا ه���و منح���در ع���ن �أ�ص���ل 
يع���رف  �لغري���زة  �أو  �لد�ف���ع  �ل�صيئ���ن:  � وكال  حي���و�ين 

مو�صوعه وهدفه فيتجه �إليه مبا�صرة.
�ل���ذ�ت هي �لعن�صر �لرئي�ص���ي يف �ملذكر�ت، و�لذ�ت هي 
�نفع���ال وفك���ر معاً، ولكنه���ا �نفعال من خ���الل �لذكريات 
و�ملا�ص���ي و�الأح���د�ث، �لتي �نطبعت يف تل���ك �لذ�ت، �صو�ء 
�أكان���ت كب���رة �أم �صغ���رة. �نفع���ال، قب���ل �لفك���ر.. �أو يف 
طري���ق �لفكر، وال جم���ال هنا لال�صطف���اء �أو �الختيار.. 

فاإذ� حدث ذلك، فقدت �ملذكر�ت �أهم مميز�تها.
�إن �أعظ���م عباقرة �لب�صرية، وه���م �الأنبياء كانو� فقر�ء 
فم���ا وجه �لعي���ب �أو �خلل���ل، �إن �أ�صار كات���ب �ملذكر�ت �إىل 

فقر �أمل به، يف �لطفولة �أو �ملر�هقة �أو �ل�صباب؟!
..لنت�ص���اءل، من بعد، ع���ن �لغر�س من كتابة �ملذكر�ت، 
�ألي����س ه���و يف �آخر حتلي���ل عر�س جترب���ة �إن�صانية كاملة، 
دون زي���ادة �أو نق�ص���ان، عر����س ينطل���ق م���ن �ملا�ص���ي �إىل 
�حلا�ص���ر، من �أج���ل �لوقوف عند �ملفا�ص���ل �لهامة حيناً، 
و�لتاريخي���ة حين���اً �آخر، يف �صبيل �لو�ص���ول �إىل �لعنا�صر 
�مل�صرتك���ة، �لتي جتمع ب���ن �أفر�د هذه �لفئ���ة من �لنا�س 
�أو تلك، و�لوقوف عند �ملوؤثر�ت �لتي لعبت دورها يف منو 
وتط���ور �إن�ص���ان م���ا، وه���ي نف�صها �لت���ي ميك���ن �أن تتجمع 

لت�صكل مف�صاًل جوهرياً يف حركة تاريخ �صعب �أو �أمة.
..ههن���ا ال يجوز �ملرور باجلزئي���ات و�الأ�صياء �ل�صغرة 
م���ّر �لك���ر�م، فلي����س �ل���كل �ص���وى نت���اج لرت�ك���م �الأج���ز�ء 
و�جلزئّي���ات.. وم���ن �ملع���روف علمي���اً �أن تر�ك���م �الأ�صي���اء 

�ل�صغرة، ال بد �أن يف�صي �إىل تغر كيفي..

تعل���ن موؤ�ص�صة �لقد�س �لدولية )�صورية( عن �أ�صماء 
�لفائزي���ن بامل�صابق���ة �لت���ي �أعلن���ت عنه���ا بالتع���اون مع 
�حت���اد �لكت���اب �لع���رب و�حت���اد طلب���ة �صوري���ة و�حت���اد 
�لفنانن �لت�صكيلي���ن، وذلك بعد �عتماد �لنتائج �لتي 
و�صل���ت �إليه���ا جلان �لتحكيم �مل�صكل���ة لذلك وهي على 

�ل�صكل �الآتي:
اأوًل: جائزة القد�ض لالإبداع الأدبي:

�ل�صع���ر: �جلائ���زة �الأوىل وقيمته���ا  - يف جم���ال   1
مليون لرة �صورية منا�صفة بن:

ز�هر جميل قط من �صورية عن )مر�يا �لعا�صقن(
عمر �صبيكة من تون�س عن )خيال �ملاء(

يف جم���ال �لرو�ي���ة: �جلائ���زة �الأوىل وقيمته���ا   -  2
مليون لرة �صورية منا�صفة بن:

حممد �لطاهر من �صورية عن )حر��س �ملدينة(

�إمي���ان زه���دي �أب���و نعم���ة م���ن فل�صطن ع���ن )نب�س 
�لقيود(

- يف جم���ال �لق�ص���ة: �جلائ���زة �الأوىل وقيمته���ا   3
مليون لرة �صورية منا�صفة بن:

فائزة د�ود من �صورية عن )ذ�كرة �لبيا�س(
�صو�صن �صريف من م�صر عن )مقامات(

ثانيًا: جائزة القد�ض لالإبداع ال�شبابي:
جائ���زة �لقد����س لالإب���د�ع �ل�صباب���ي وقيمته���ا مليون 

لرة �صورية لكل فائز منهم 250000 ل.�س.
قي����س  �الأوىل:  �جلائ���زة  �ل�صع���ر:  جم���ال  يف   -  1

�حل�صن عن )د�مي �لكفن(
- يف جم���ال �لق�ص���ة: �جلائ���زة �الأوىل: في�ص���ل   2

غازي �خلطاب عن )�رحتال �ملدن و�لدمع(
ي���ار�  �الأوىل:  �جلائ���زة  �لرو�ي���ة:  جم���ال  يف   -  3

من�صور عن )حروف حرمتها �الآلهة(
4 - يف جم���ال �خلاط���رة: �جلائ���زة �الأوىل: �صليمان 

حمودي عن )جزء من �لعمر مفقود(
ثالثًا: جائزة القد�ض للفن الت�شكيلي

جائزة �لقد�س للفن �لت�صكيلي وقيمتها مليون لرة 
�صورية متنح للفنان �أ�صامة عما�صة عن لوحته )مفتاح 

�لقد�س(
ونوهت �للجنة باالأعمال �لتالية:

�� �صامل عكاوي عن لوحته )�لقد�س لنا(
�� �صليم نوفل عن لوحته )�لقد�س ح�صارة(

�شيق��ام حف��ل توزي��ع اجلوائ��ز الث��الث ي��وم 
احلادي��ة  ال�شاع��ة   2022/11/28 الثن��ن 
ع�ش��رة �شباح��ًا يف مكتب��ة الأ�ش��د الوطنية، يف 

قاعة املحا�شرات واملعار�ض.

اإلعالن عن أسماء الفائزين  بجائزة القدس لإلبداع األدبي والفني لعام 2022 م

فـي أدب المذكرات
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 كتب: أيمن رزوق 

هي عناقي���د �ل�صوء يف مو�صم �لعنب، وقو�س 
ق���زح �ألو�ن �أور�ق �خلري���ف على قما�س �للوحة 
يف مو�ص���م �خ�ص���ر�ر �لزيتون وقيام���ة �ل�صم�س 
عل���ى �أعت���اب ري�ص���ة و�إزمي���ل �لفن���ان �لت�صكيلي 

�ملبدع..
فنانو �صلمي���ة �ملتحدون، يقيم���ون معر�صهم 
�خلام���ات  متع���دد  �الأول،  �لت�صكيل���ي  �لفن���ي 
و�خل���ط  و�لت�صوي���ر  �لنح���ت  جامع���اً  و�مل���و�د، 
و�مل�صغ���والت �ليدوي���ة �ملهنية �لفني���ة، وفنانن 
من �أعمار وجتارب وخر�ت خمتلفة ومتفاوتة 
�ص���كل/ �ل���ذي  متع���ددة،  وتقني���ات  ومد�ر����س 

�ملعر�س/تظاه���رة ثقافي���ة �جتماعي���ة جذب���ت 
�جلمهور و�أعادت �مل�صاهد و�ملتابع �إىل/�ل�صالة 
- �للوحة/وحماول���ة �لتفاع���ل و�إن�ص���اء عالقة 
م���ع �لف���ن �لت�صكيل���ي عام���ة و�لل���ون و�خل���ط 

كمنتج ثقايف وعطاء �إبد�عي..
يف النحت وامل�شغولت اليدوية: 

عل���ي حم���ود � عل���ي عي���د � عل���ي فخ���ور � هيثم 
حبي���ب � �أ�صام���ة �ل�صيح���اوي � �صهن���از يازج���ي � 
عمار �لق�صر � غزو�ن مو�صى � غروب �حلموي 
� �صف���و�ن حمم���ود � ح�ص���ن عل���ي فط���وم � ن���ز�ر 

�حلركي � حممد نظامي 
يف اخل��ط العرب��ي: �ص���الح غن���دور � ثائر 

�الأ�صعد � �صمر �حلركي.
يف الت�شوير اللوين:

نهل���ة �صوي���د�ن. عبد �لكرمي فط���وم . جانيت 
�لعرجن���ي . �أ�صام���ة �لعك����س . ح�ص���ان �ل�صاروت � 
م�صتن�صر �صفر. كمال �جلندي . ن�صال خليل . 
�صاري �صفر. �أمين �صرتوح .  فادي عجوب. لينا 
�أم���ن � �صوريانا م���رز� . نا�صح عي�صي � بر�دوفا 
عج���وب . غدير عثمان . من���ال و�صوف . �أ�صامة 
�لعك����س . معن �صعيد . �صيدر� حمفو�س. كوثر 
ملوحي . برهان �لنظامي � لن ياغي � يا�صمن 

�لنظامي.
ر�شوم اطفال ومواهب:

�أغيد �لق�صر. �صام �بر�هيم. جوري ح�صينو. 
عبد �لرحمن عزو. كرمي �حلايك.

معر�س متقن يف �لكثر من �أعماله، حا�صل 
جت���ارب خمتلفة متفاوت���ة يف �مل�صت���وى �لتقني 
و�الأف���كار و�لتج���ارب و�خلرة �لالزم���ة الإنتاج 

عمل فني يذهب �إىل �لعر�س �جلماهري..
حق���ق �ملعر����س معادلة/�جلماهرية/بع���دد 
زو�ره و�إد�رت���ه �جلي���دة وجمالية �لتو��صل بن 
�لفن���ان و�مل�صاه���د و�لتعاون �ملثم���ر و�لرغبة يف 
�إي�ص���ال ثقاف���ة ت�صكيلي���ة وم�صاهم���ة يف ق���ر�ءة 

�لعمل �لفني قر�ءة ت�صاهم يف ن�صر �جلمال

متابعات
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الدكتور فايز عز الدين
من السويداء إلى دمشق

ومن جبل العرب األبّي األشّم إلى فضاءاٍت 
معرفيٍَّة وتجربٍة واسعة.. 

�ل�صوي���د�ء مت���دُّ  م���ن حمافظ���ة  قري���ة  )�لثعل���ة(،  يف 
ج�صده���ا �إىل حق���ول ح���ور�ن عن���د نهاية �خل���ط �الإد�ري 
جلب���ل �لع���رب، وتبتعد �إىل �لغرب م���ن مدينة �ل�صويد�ء 
لي����س �أك���رث م���ن ع�ص���رة كيلوم���رت�ت... ول���د �لدكت���ور 
فاي���ز ع���ز �لدين عام 1948... مت���زوج وله /3/ �صباب 

خريجون يعملون باخت�صا�صاتهم، ولهم �أُ�صرهم. 
ويف �لثعل���ة �أجن���ر �لدكت���ور فاي���ز مرحلت���ه �البتد�ئية 
�ملرحلت���ن:  �أجن���ز  �ل�صوي���د�ء  مدين���ة  ويف  �لتعلي���م،  يف 
كلي���ة  دم�ص���ق  جامع���ة  ليدخ���ل  و�لثانوي���ة  �الإعد�دي���ة 
�الآد�ب-ق�ص���م �للغة �لعربية، وم���ن بعدها دبلوم �لتاأهيل 
وللثقاف���ة  �لعربي���ة،  للغ���ة  مدّر�ص���اً  وي�صب���ح  �لرتب���وي 
�لقومية يف ثانويات �ل�صويد�ء، والحقاً يف جامعة دم�صق 

و�الأكادميي���ات �لع�صكري���ة بع���د ح�صول���ه عل���ى �لدكت���ور�ه م���ن كلية 
�لعلوم �الجتماعية –مو�صكو- عام 1994م.

�نُتخ���َب ع�ص���و�ً يف قيادة �حتاد �صبيبة �لث���ورة عام 1980م لكونه 
�تب���ع يف �أملاني���ا �لدميقر�طي���ة، دورًة تاأهيلّي���ًة يف كلي���ة �ل�صباب �لعليا 
مل���دة ع���ام كامل ح�صل فيها عل���ى دبلوم يف �لعل���وم �ل�صيا�صية، وقيادة 
�ل�صب���اب، وكان من �ملتفوقن �الأو�ئ���ل على �لوفود �لدولية �لد�ر�صة 

ويحمل �صهادة تثبت ذلك. 
�لعقائ���دي  �الإع���د�د  ملكت���ب  رئي�ص���اً  �ل�صبيب���ة  قي���ادة  يف  ��صتم���ر 
وتاأهي���ل �الأط���ر مل���دة ع�صري���ن عام���اً �أي م���ن ع���ام 2000-1980 
حق���ق خالله���ا بيئة ثقافي���ة ل�صباب �صورية �أثم���رت �أكرث من �أربعن 
كر��ص���اً، ومطبوعة ُتعن���ى بالتن�صئة �لعقلي���ة، و�لنف�صية، و�لرتبوية، 
و�لثقافي���ة الأجي���ال �ل�صب���اب. و�صاه���م يف �لتح�ص���ر ملهرجانن من 
�ملهرجان���ات �لعاملي���ة ل�صب���اب �لع���امل )�ملهرجان �لعا�ص���ر، و�ملهرجان 

�حلادي �لع�صر(.
و�أثن���اء قي���ادة �لعم���ل �لتكوين���ي لل�صب���اب يف �لرتبي���ة، و�لتثقي���ف 
�أ�صدر �لدكتور فايز كتابه �الأول )�ل�صباب يف �صورية( عام 1978م. 
ث���م �صاه���م يف توثيق �لندو�ت �لفكرية �لت���ي �أقيمت وله فيها بحوث 
كث���رة م���ع كب���ار �ملخت�ص���ن، و�ملفكري���ن �ل�صورين، وق���د ز�دت هذه 
�لن���دو�ت عل���ى /15/ كر��صاً، وكتاباً. ثم �أ�ص���در �لدكتور فايز كتابه 
�لث���اين ح���ول �ل�صباب)�حت���اد �صبيب���ة �لث���ورة: �لتاري���خ �ل�صيا�ص���ي، 
و�لتجرب���ة �الجتماعي���ة( ع���ام 1993م. ثم �أ�صدر �لكت���اب �لثالث: 
�لدميقر�طي���ة، و�ملتغر�ت �لدولية ع���ام 1994م. و�لكتاب �لر�بع: 
�صب���اب �صورية خم�صة وع�صرون عاماً يف ظل �لرئي�س حافظ �الأ�صد؛ 
وذل���ك مبنا�صبة م���رور ربع قرن على �حلرك���ة �لت�صحيحية �ملجيدة 
�أي ع���ام 1995م. ث���م �أ�صدر �لكت���اب �خلام�س: )ق�صايا يف �لثقافة، 
و�لرتبية الأجيال �ل�صباب �لعربي عام 2006م( و�لكتاب �ل�صاد�س: 

)�صو�صيولوجيا �لقيادة �لتاريخية 1992م(. 
وق���د َجَمَع �لدكت���ور فايز عز �لدين ما كتبه م���ن بحوث �صيا�صية، 
وثقافي���ة، وتربوي���ة، و�أدبي���ة، وتر�ثي���ة ُن�ص���رت يف جمل���ة: �ملعرف���ة، 
و�لفك���ر �ل�صيا�ص���ي الحت���اد �لكتاب �لع���رب، و�ملنا�ص���ل جملة �حلزب، 
و�ملوق���ف �الأدب���ي جمل���ة �لكت���اب، وجمل���ة �ل�صرط���ة، وم���ا كتب���ه من 
مق���االت �أ�صبوعي���ة يف جري���دة �لث���ورة على م���د�ر �أكرث م���ن ع�صرين 
عام���اً ليك���ون لدي���ه /15/ جملد�ً وق���د دخل كتاب���ه: �لدميقر�طية 
و�ملتغ���ر�ت �لدولي���ة مرجع���اً م���ن مر�ج���ع جامع���ة م���ن جامع���ات 

�صورية... وقد ُكتب عنه �لكثر من �لدر��صات.
وعل���ى �لرغ���م م���ن ��صتغال���ه يف �خت�صا�ص���ه يف �لعل���م �ل�صيا�ص���ي، 
و�لثق���ايف، و�لرتب���وي ك�صف �لدكتور فايز ع���ن موهبة �صعرية ورثها 
م���ن و�ل���ده �ملجاه���د ه���الل ع���ز �لدي���ن �ل���ذي ل���ه دي���و�ن يف �ل�صع���ر 
�ل�صعب���ي، و�لف�صيح بعنو�ن: ) ق�صائدي م���ن �أجل �لثورة(؛ فاأ�صدر 
�لدكت���ور فاي���ز /4/ دو�وي���ن �صع���ر و�ح���د منه���ا يف �ل�صع���ر �ل�صعب���ي 

)في����س م���ن �حلل���م، حن���ن �لظ���ل، ع���زف عل���ى 
�جل���رح يف �لف�صح���ى، و�صف���اف �الأه���ل يف �ل�صعر 
�ل�صعب���ي (. وق���د تن���اول �لنق���اد ه���ذه �لدو�وي���ن 
ون�صرو� ما كتبوه عنها يف �ل�صحف �ل�صورية، وال 

�صيما يف جريدة �الأ�صبوع �الأدبي.
 ويف �لعم���ل �لعرب���ي –عر �جلامع���ة �لعربية، 
ومنظم���ة �صباب �لع���رب �صاهم �لدكت���ور فايز عز 
�لدي���ن بالكث���ر م���ن �لبح���وث �ل�صبابي���ة حي���ث 
�عُتم���د له بحث حول �أوق���ات �لفر�غ عند �ل�صباب 
��ص���رتك فيه – عر �جلامع���ة �لعربية- يف ندوة 
ح���ول  وبح���ث   .1984 ع���ام  �لدوحة-قط���ر- 
�الإب���د�ع و�ل�صباب – يف �إط���ار جامعة �الإ�صكندرية 
�ص���ارك  �لع���امل  �صب���اب  مهرجان���ات  ويف  2008م.  ع���ام  –م�ص���ر- 
�لدكت���ور فاي���ز يف �لتح�ص���ر و�حل�ص���ور )�ملهرجان �لعامل���ي لل�صباب 
يف �أملاني���ا �لدميقر�طي���ة ع���ام 1973 �ملهرجان �لعا�ص���ر. ومهرجان 

�صباب �لعامل يف �جلز�ئر عام 2003م.
ق���اد �لدكتور فايز ع���ز �لدين حركة ثقافي���ة �صبابية، وجماهرية 
– يف �إط���ار منظم���ة �حت���اد �صبيب���ة �لث���ورة- �صاهم فيه���ا �أكرث من 
/30/ خمت�ص���اً م���ن مفكرين �صوري���ن، وعمل يف كاف���ة �ملحافظات 
كمحا�ص���ر يف �ملر�كز �لثقافي���ة، ون�صاطات فروع حزب �لبعث �لعربي 
يف  �ل�صيا�ص���ي  �لفك���ر  م���ادة  دّر����س  كم���ا  و�جلامع���ات.  �ال�صرت�ك���ي، 
�الأكادميي���ات �لع�صكرية للجي�س و�لقو�ت �مل�صلحة على مدى /21/ 

عاماً، ويف كلية �القت�صاد. 
�صغ���ل �لدكت���ور فاي���ز م�صوؤولي���ة ع�ص���و �للجن���ة �لثقافي���ة ملجل����س 

�لوزر�ء ملدة /18/ عاماً ممثاًل الحتاد �صبيبة �لثورة. 
وكل���ف من قبل وز�رة �لرتبية ممث���اًل ل�صورية يف �إطار �ليوني�صكو 

برنامج �إد�رة �لتحوالت �الجتماعية يف �لعامل )مو�صت(. 
كم���ا ُندب مع جمموعة من �لباحث���ن من �أجل تطوير فكر حزب 
ة. وُكلف  �لبع���ث �لعرب���ي �ال�صرت�كي، وق���ّدم نتاجه للجه���ات �ملخت�صّ
باحل���و�ر �لعربي-�الأوروبي لل�صباب حتى �نعق���د موؤمتره �الأخر يف 

)جزيرة مالطا 1998م(.
وُدع���ي من قبل منت���دى �حلو�ر �لدويل للثقاف���ة �إىل لقاء جنيف، 

ولوز�ن، وبروت، و�صارك يف �حلو�ر �لوطني ل�صورية.
�أع���ّد �لدكت���ور فاي���ز – �إىل جان���ب �لتحليل �ل�صيا�ص���ي-  �لذي كان 
يق���وم ب���ه يف �لقن���و�ت �لتلفزيوني���ة �لعربي���ة و�لدولي���ة و�ل�صوري���ة، 
و�لر�ديوه���ات: �ل�صوري���ة، و�لعربي���ة، و�لدولي���ة برناجم���اً يف �إذ�ع���ة 
�لكرم���ة يف �ل�صوي���د�ء مل���دة /7/ �صن���و�ت، ووث���ق ه���ذه �لر�م���ج يف 

جمّلد�ته �مل�صّورة.
وم���ا ز�ل يظه���ر عل���ى �صا�ص���ات �لتلفزي���ون: �ل�ص���وري، و�لعرب���ي، 
و�ل���دويل مد�فع���اً ع���ن �لدول���ة �لوطني���ة �ل�صوري���ة �لت���ي تتعر����س 

للحرب �الإرهابية عليها منذ ما يزيد على �أحد ع�صر عاماً.
و�لدكتور فايز ع�صو يف �حتاد �لكتاب �لعرب منذ �لعام 1994م، 
وكان ع�صو هيئة حترير جملة �لفكر �ل�صيا�صي، ومن �لقر�ء �لذين 
يختاره���م �ملكت���ب �لتنفي���ذي، وم���ن �ملزّكي���ن للع�صوي���ة يف �الحتاد. 

وكان رئي�س هيئة �ملكتب �لفرعي يف �ل�صويد�ء ملدة /11/عاماً. 
نتمّن���ى كل �خل���ر و�لطماأنين���ة للدكتور فاي���ز والأ�صرته �لكرمية، 
م���ُه يف جم���االت �ل�صب���اب و�الأدب و�الإعالم  ونغِبُط���ُه عل���ى ُكلِّ م���ا َقدَّ
وغره���ا من �مل�صاهم���ات �لتي �صارك فيها عر حو�يل خم�صن عاماً 

م�صت.

األسبوع األدبي

ُأدباء وُكتّـــاب من بالدي
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 شعر: حسان عربش

ب��اٍك و�أي���اُم �ل�صف��اِء �أم����ام��يا
�ُس �لذكرى وع������مر�ً م���ا�صيا �أتلمَّ

�آٍت �إل�ى ح�صِن �حل����ناِن لع������لَّني 
�أرتاُح مْن تعِب �ل��زماِن ث���و�ن����يا

�أنا قرَب قرِك يرتدي عمري �الأ�صى
وقِد ��صت����بدَّ بَي �لزماُن مع���اديا 

قل��ٌق ل�مْن �أ�صكو همومي ل�ْم يعْد
يل م���وطٌن يرتاُح فيِه ف��وؤ�ديا 

يعقوُب �أورثني �لبكاَء وال....
قمي�َس يردُّ عن عينيَّ لياًل د�جيا

ي يدي��ِك ُت��قيلني مْن عرثتي مدِّ
ف�اأنا ه�����نا متعرٌث بخ���يال�����يا

ما عاَد �صاعرِك �لذي �أحببِت يا
�أّمي على غ�صِن �لبالغِة �صاديا

�أ�صتاُق �صوَتِك ي�صتحمُّ بخاطري
وت�صمُّ روحي عطَرُه �ملتو�ريا

�أ�ص��تاُق قلبِك ذلَك �ل��بدُر �لذي 
اأُت يف دق���اتِه �أ�صر�ريا خ����بَّ

ويد�ً ُتلملُم بالتالوِة و�ل��دعاِء..
 �حل��لِو عْن عينيَّ هّماً غافيا

ال مْل متوتي �أنِت نائمٌة باأح�صاِن..
�جلناِن وكان ن����ومِك ه��انيا 

�أر�صلُت طريف يف �ل�صحيِق مَن �لزماِن..
 فخلُتني يف ح�صِن روحِك الهيا

و�رتدَّ من �أق�صى �لردى �صوٌت حبيٌب
مثَل ماِء �ملُزِن عذبا �صافيا

و�صمْعُت �صوَتِك مْن �صماِء �لغيِب 
يهِتُف يا حبيبي فالتفتُّ ور�ئيا

هذ� خ��ياُلِك ماثٌل قربي ُيل���ملُم 
دم���عتي ل���ّما ر�آين ب����اكيا

فقطفُت مْن �صفتيِك فاكهَة �ملحبِة...
و�ل�ص������عادِة و�لق����طوُف دو�نيا 

طيٌف على عينيَّ طاَف م�صلِّماً
فوددُت لو قب�صْت عليِه ماآقيا

ما كان �إال �لوهَم ميالأ مهجتي
ما كاَن �إال �مل�صتحيُل مناديا

�أنا مثقٌل بالذكرياِت و�أيَن يل 
قلٌب على قلبي يرفرُف حانيا؟

�صوُت �الأذ�ِن ُيعيُد يل ت�صكيَل...
�صوتِك ي�صتحيُل �أز�هر�ً و�أمانيا

قويل لربِّ �لعاملَن باأنَّ قلبِك...
يا ح���ياتي كاَن ع��ّني ر��صيا

وباأنني ما بعُت قومي و�لبالَد...
ومْل �أك�����ن لل���ظاملَن مو�ل��يا

�أنا حا�صٌر يف كلِّ �أوجاِع �لورى
وحملُت يف روحي جر�َح بالديا 

لِك من عيوِن �ليا�صمِن حتيًة
و�إليك يا �أمي �بت��هاُل �صالتيا

�صعٌر على بحِر �حلنِن كتبتُه
فان�صاَب دمعاً د�ف���ئاً وقو�فيا

�أودْعُت عندِك خافقي ورجعُت
�صفَر �الأمنياِت فال عليَّ وال ليا

 شعر: موفق نادر 

م
ِّ
 شعر: ثابت معل

دروي�س قاْل:
�ل�صروُة �نك�صرْت

وحّلَق
تابعاً �أحالمها

ومكانها
وكفاَف �ِصقطتها �الأنيقِة

يف ف�صاء �لوقِت
ما قال �ل�صغاُر

�أو �لكباُر عن �لغ�صون تاأوهْت
حتت �خلطا

وت�صاوؤَل �الأفو�ِه 
عن فرق �ملكان ِ

ذهابها نحو �لغيوِم
�أم �لتحاِم �ل�صروِة �لكرى

بهام�س ظّلها!
هل يرتقي بال�صروة �لثكلى �لكالُم؟

باأّنها

�نخلعت �صدى
ك�صقوط مئذنٍة تر�خْت

و�رمتْت يف زحمة �لفو�صى
ف�صارت حم�َس �صاهدة 

من �لزمن �لبليد ْ
هل �صوف يبقى �لقلُب خمروقاً ب�صهم �حلِبّ

ذكرى عا�صقِن
تبادال يف ظلها
�لقبلة �الأوىل

ن ��صتباحا تاَج و�لينا �لعتيْد  كل�صّ
لكاأنَّ �صاعرنا �جلميل

�أفاق من َحرِّ �لظهرِة
فا�صتهى ّظاًل مديد�

فلعّله ين�صيِه تلك �ملر�أَة �آل ن�صيْت ح�صور�ً فارهاً
فاأز�ح كلَّ �صتائر �لبيت �الأنيقَة

و�نتحى ركناً بعيد�
مل يكفِه ف�صٌل وحيد من كتاب مدر�صيٍّ

موغٍل يف فقه تاريخ �لبالِد

فغاظه تلك �لتفا�صيل ُ�لكثرُة

و�ملعارُك

و�لدماُء

وقادٌة �صنعو� �حلدود�

فرمى �لكتاب وعاد ينظر ُ

نحو �آفاٍق جديدْة

و�أماَمه �نت�صبْت كمثل �هلل 

�صروُتنا �لوحيدْة

فا�صتلَّ ري�صَته 

و�صّدَد

ثم �أرد�ها

بهاتيَك �لق�صيدْة

�أَُتفتِّ�صَن كما �أفتِّ�ُس يا ُترى

عن موؤِن�ٍس بَن �لوجوِه �لعابرْة؟

وعالقٍة فيها تذوُب كاآبُة �ل�…

�كرْة؟ �أم خانتِك يفَّ �لذَّ …�أّياِم، 

كاَنت �صتكفي كي �أُطاأِطَئ جولٌة

الِم ُمباِدرة تاأتَن فيها بال�صَّ

لكْن جعلِت �حلبَّ �صيئاً �آخر�

ملَّا �رتاأيِت �حلبَّ �َصرَب ُمقاَمرْة

�أهفو �إىل ُلقياِك مثَل �لروِح لل�…

اهرْة �ل�صَّ �لعباِد  ليِل  يف  …قر�آِن 

مِر �أنَِّك غادٌة وت�صرُّ كلُّ �ل�صُّ

رُّ �أنَِّك �صاحرْة ٌة و�أُ�صِ عاديَّ

ويقاُل فيِك: غبيٌة ِبَخ�صارتي

و�أقوُل: بل �أذكى �لنِّ�صاِء و�صاطرْة

ق�َس يف �لقلِب �لَوُقوِر… كيَف ��صَتطعِت �لرَّ

�صاعَرْه؟ منُه  �أَبنِت  وكيَف  …�إذ�ً، 

ا  لقد �نتَزعِت ُهد�ي منِّي، �إمنَّ

نِت �َصعائَرْه من حيُث ال تدريَن �صُ

عَر بع�َس َتلعُثٍم ملَّا َظننِت �ل�صِّ

�ئرْة مُيحى، َفد�َرت بي عليِك �لدَّ

لن تخرجي منِّي ول�صُت بخارٍج

َرْه �مي �إيلَّ �أو��صِ من عمِرِك �لرَّ

�أنا منُذ �أْن �أقحمُت نف�صي يف �لهوى

�أحياُه بَن ُمَكابٍر وُمكاِبرْة

…� �أرجوِك بع�صاً من ُرهاِب �لبوِح فالنَّ

�أُخفيِه ُيغِرُق باخرْة �لذي  …�ب�ُس 

من �أنَت؟…ال �أدري، فقويل يل �إذ�ً

ى من ُيهادُن حائرْة! ماذ� ي�صمَّ

�أنا كلُّ ما خلَق �الإلُه من ��صِطباِر…

ابرْة وِح يف هذي �لبالِد �ل�صَّ …�لرُّ

يا من تدلُّ عليِك كلُّ خو�طري

هالَّ مررِت على �صطوِر �خلاطرْة

لكْن مرور�ً كالنَّ�صيِم مرفرفاً

فالقمُح ياأنُف كلَّ ريٍح ثائرْة

هذ� وقد �صهَدت دم�صُق مو�جعي

فرحلُت، لكْن ُدمِت يفَّ م�صاِفرْة

هاَب مبهجتي فاِلأيَن تنويَن �لذَّ

�لقُر ال َي�َصُع �لقتيَل وقاِبَرْه

ٌة هذي �حلكايُة لعنٌة �أبديَّ

با عن �آخرْة قلبي يفتِّ�ُس يف �ل�صِّ

ال تنعتيني بالروِد، ح�صا�َصتي

رْة تلقى �لروَد كطعِن �أمِّ �خلا�صِ

َة ما يلمِلُم �صملَنا �إْن كاَن ثمَّ

بوحي به، و�أنا �أ�صقُّ �صتاِئَرْه

يعلو ُعالَي علوُّ ِعلَِّة ِعلَّتي

�صرٌّ �أ�صُر بِه و�أُ�صِرُر �صائَرْه

كاية سروة

ُمكابِرة

شاهدٌة 
على قبر 

أمي
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 شعر: فوزي الشنيور شعر: عفراء العبيد

 شعر:  سمير حماد

1
بوابة النور

تقولون: �ل�صم�س على و�صك �لبزوغ... 
�خلعو�، �إذ�ً، كلَّ هذي �الأقنعة،

�خلعوها عن وجوهكم،
كي تدخلو� �لنهار من �أبو�به �ملرُتعة،

عّلمو� �ملوت كيف يرحل؟
و�قيمو� للموت عر�صاً للرحيل،

و�دفنوه، خلف بو�بة �لنفق، 
�دفنو� بكاءكم معه، ونو�حكم،

وّدعوه وجّهزو� للحياة، 
ما يليق بها من �الأ�صرعة،

�نه�صو� من �صبات عريكم، 
و�نظرو�، كم خّلف �صيف �لعتمة من فر�غ وجر�ح، 

وم�صافات �أليمة، يف مدينتنا �ل�صغرة،
هل ت�صتحق كل هذ� �ملوت و�حلزن،

مدينتنا �لوديعة؟
من �أين �أتت �إىل �صو�رعها،

كل هذه �لغيالن و�لذئاب �ملاكرة؟

هات، جملببًة بالظالم، و�لرُتّ
تركت �أوكارها، 

و�أتْت كي تلّون بال�صو�د بيا�س �ليا�صمن،
لتخرجي �أيتها �ل�صم�س من جرحك �لنازف،

وْلتنري لنا هذ� �لكون،
ولتخلعي �أيتها �الأر�س ثوب �جلنون،

�إىل متى �صنظلُّ نرك�س ون�صرخ؟
 تعالو�، نبحث عن نهاية للنفق، 

عن نهاية للبد�ية،
عن بد�ية للنهاية،

هل نحن يف �ل�صام �أم يف مدينة من �صر�ب؟
تعالو�، نطرق بّو�بة �لنور،

ثم نفتحها ب�صو�عدنا �إىل �الأبد....

2
�شنظل ننتظر
�صنظلُّ ننتظرك �أيتها �الأيام �جلميلة،

�إىل �أن تعري �إلينا
لقد مللنا �خلوف، و�حلرب

وحق لنا �أن نعي�س �أعر��س �حلياة 

هل ما ز�ل �لطريق �إليِك �صعباً؟ 
�أم �إن �مل�صافة بيننا، يف طريقها للتال�صي؟

هلّم �أيها �لبحر، �إلينا، بحمولتك �جلديدة،
فقد خّيْبَتَنا فيما م�صى، 

�أثق �أنك �صوف حتمل ما هو �أجمل �الآن، �أو غد�ً،
هيا �كرو� يا �أطفال بالدي.... 

و��صرخو� يف وجه �حلرب كي تنتهي...
 كي يعّم �جلمال �لكون، وبعدها،
�صتكونون �الأجمل يف هذ� �لعامل،

وكذل���ك �لع�صافر و�لفر��ص���ات، و�لق�صائد و�الأنا�صيد 
و�الأغنيات 

 �صتكون �أبهى، يف �لغد �لقادم بال حروب،
 كم حلمت يا حبيبتي،

ببيٍت �صغر تزهر فيه �لطفولة، و�الأغاين،
تزهر فيه �لعقول و�لقلوب،

نو�فذه م�صرعة للريح و�جلهات،
حلمُت ببيٍت وغابة، ونهر، و�أغنية،

ومدينة، ووقت، وما�س وحا�صر وم�صتقبل،
وعامل، بال حروب..
�صع لهم جميعاً..  يتُّ

قصيدتان

يا ابن 
الرجوُع إِلى صورتِْيأنت.. وتشرينالطبيعة

ل�َي ف�ي �لطبيع�ِة غايتاْن
 ل�وٌن وعط���ٌر ُيبِهج��اْن

وه��دوُء نف���ٍس.. لي���س
 ُيف�صدها بريُق �لطيل�صاْن

و�ص��موُّ روٍح... لي���س
 يقتلها �ص��موُم �الأفعو�ْن 

ول�َي �جلم�اُل و�ص��حُرهُ 
 ويَل �لع�صافُر �حِل�صاْن

ت�ص��دو فيم�الأ �ص��دُوها 
  نف�صي فتورُق زهرتان

ه�ذي �لطبيع�ُة ك�ْم لها 
يف �لنف���ِس �أفعاُل �لدناْن

ه�ذي �حل�ياُة... بهاوؤها
... ومقل�تاْن  روٌح ُت�َص��رُّ

�أنا  ف�ي �لطبيع�ِة ذ�ئٌب 
و�أنا به�ا.. طل�ُق �لَع��نان

يا �بن �لطبيعِة كْن بها 
 ورد�ً وزه�َر �لبيل�ص��اْن

ون�ص��ائماً... ه�ف�هاف��ًة
توحي �إىل �لنف�ِس �الأماْن

ون�ص��يَد ح��بٍّ مْل ي�زْل
 نغ�م�اً... يردده �جِل��ناْن

�إياك �أن  تغ��دو ك�ص���و
 ِك �لبي�ِد.. ج�ر�َح �لبناْن

�أو �أن تكوَن ر�ص�ا�صًة
 يف �لقلِب تقتُل يف ثو�ْن

ك��ْن للح�ياِة �ص��جاَع�ها 
 وال تك��ن  فيها �جل�باْن

ك��ن  للح�ياِة  �ص��الَمها 
 وال تك�ْن ح��دَّ  �ل�ص��ناْن

ك��ْن  للح�ياِة ق�ص��ائد�ً  
  بال�ص�حِر تنط�ُق بالبياْن

ك��ْن للح�ياِة ..ربيَع��ها 
  ح�بقاً وزه�َر �الأقحو�ن

ك�ْن يف �حل�ياِة غ�مائماً 
  تهم�ى بح�باِت �جل�ماْن

وك�ِن �ل�صديَق �ل�صادقَ 
 وك�ِن �لن�دى و�لعنف�و�ْن

كْن كلما عب���َس �لزم�ا
ُن وز�َد يف �لغدِر �حلناْن

ك�ْن لل��غديِر... خ�ريَره 
ي�ص���دو.. فتنتع�ُس �جِلناْن

وحف�يَف �أور�ِق �لغ�صو
ِن كاأن�ها �ص���دُو �لغ��و�ْن

ك��ْن ما ت�ص��اُء وال تكْن
�ص���ر�ً.. فيلف�ظَك �لزماْن

كت�صرين...

�أنت...

يف ت�صرين...

من���ك  �لع�صاف���ر  تغ���ادر 

�إليك...

ب���ن  �لف���رح  �أل���و�ن  وتل���وح 

يديك..

كت�صرين..

�أنت..

حن تبت�صم..

ت�صرق �صم�س..

فتزيل عني..

�صباب �ل�صنن..

كت�صرين..

�أنت..

حن تغيب..

ي�صاألني �حلنن..

�أين �أنت؟..

ال �صيء ي�صبه ت�صرين..

 �صو�ك..

كل  مي���وت  ت�صري���ن  يف 

�صيء...

 وحتيا �أنت..

ويزهر �حلب..

يف وجنتيك..

عّلمني كيف؟

�أنت وت�صرين..

جتيد�ن كل هذ� �ل�صمت..

ثم ما �لذي كنت تعنيه..

عندما قلت..

وقالت عيناك كل �صيء..

�صاأ�صاأل ت�صرين...

ما �صّرك �أنت..؟

من �أنت؟

من �أنا؟

من دونك �أنت..

يف هذ� �ل�صباح..

�صاأعلن لت�صرين..

كم ي�صبهك �أنت..!

يف هذ� �ل�صباح..

�صاأغّر توقيتي..

و�أ�صبط �صاعتي..

على توقيتك �أنت..

رجعُت �إىل �صورتَي �ملعتادِة
�أ�صرُخ باأ�صياٍء وجدُتها يف �ملر�ِث

يف  جدي���د�ً  باب���اً  يَل  تفت���ُح  �إنه���ا 
�لغرفِة �ملُغلقِة

���ى  ق���د تاأخ���ُذين �إىل وروٍد ال �أمتنَّ
غَرها

�صيٌء من �جلنوِن نحتاُجُه �أحياناً
ة يا �إلهْي ال �أدِري مِلَاذ� هذِه �ملرَّ

���ا يْح���دُث للكائن���اِت  مل �أَ�ْصُك���ْت عمَّ
�ملهملِة؟

فاأنا ال �أ�صتطيُع
رَة �أن �أُ�صاهَد �جلناز�ِت �ملتكرِّ

�م�ِس من �نبعاِث �لليِل �لدَّ
قد يقِفُز فْرعوُن خْطوًة

ولكْن ال يفرُح
يُء؟ ولكْم َياأْتِل�ُق �لليُل وال ي�صِ

وهْل حْتِمُل �لقلوُب �لفا�صدُة
���ِة وغ���َر  غ���َر �مل�صام���ِر �لفوالذيَّ

�عاِت �ملُحنَّطِة؟ �لفزَّ
ال �أْجهُل كيَف �أ�صيُء �لعناقيَد

م������َع  �ملَُتخ�����ا�صم���ِة  �الأم�اك������ِن  يف 
ها؟ بع�صِ

يف  �حلُب������وَر  �أنُف�������ُخ  كي������َف  وال 

�لبالوناِت �ملثق�وبِة؟
�صْي���ُف �لطري���َق عل���ى  �أُ وال كي���َف 

�خلارطِة
�إىل  �الآخ��������روَن  ي���ص������َل  لك���ي 

�أنا�صيِدِهْم؟
ال �أجهُل

كيَف �أزرُع وردًة يف حف�ْرتِن
�أو �أ�صنُع من �لناِر ماًء؟

وال كي���َف �أجع���ُل للبْح����ر �صر�ي���َن 
�أخرى؟

ع�ُْدُت �إيلَّ
كَم���ا كن���ُت �أْم���الأُ م���كايْن ِبر�ئح���ِة 

ِد �لكرِز �ملُتمرِّ
�أُحارُب �أفك�َار�ً

ِة امَّ تتَكاث��ُر باالأْزهاِر �ل�صَّ
َّابعوَن �أْحالَمهْم �لِتْي ي�ََرى به�َا �لت�

اأُ الأقوَل لهْم وها �أنا �أَتهيَّ
ال تْذبح��ُو� هذِه �لناقَة

ياِح ولكنَّ قيامَة �لرِّ
رِة �لتي تْن�د�ُح باللغاِت �مْلُتاأخِّ
ُع �حْليتاَن على �لطريِق َت�صَ

فاألوُذ باخل�َري�ِر �لذي �أَ�ْصَمُعُه
مْن َبعي����ْد
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عرس ثقافّي استثنائّي
»هدوء كالّصالة... جمهور كالعيد«

�صه���دت حمافظة �ل�صوي���د�ء حدثاً 
ثقافّي���اً مهيب���اً، حي���ث غ����سَّ م�ص���رح 
م���ن  باملئ���ات  �ملدين���ة  يف  �لرّتبي���ة 
عل���ى  و�ملهتّم���ن  و�لكّت���اب  �ملثّقف���ن 
فبدع���وة   ، و��صتثنائ���يٍّ الف���ٍت  نح���ٍو 
من �حت���اد �لكتاب �لع���رب، وبح�صور 
�لزميل���ن ع�صوي �ملكت���ب �لتنفيذي 
و�الأ�صت���اذ  ط���رة  ريا����س  �الأ�صت���اذ 
�الأرق���م �لزعب���ي �ل���ذي حم���ل كلم���ة 
�الحت���اد نياب���ًة ع���ن �لّدكت���ور حممد 
�حلور�ين �ألق���ى �ملفكر �لكبر فر��س 
�ل�ّص���و�ح _ �لباح���ث يف �مليثولوجي���ا 
و�لروفي�ص���ور  �الأدي���ان  وتاري���خ 
�ل�ّصاب���ق يف جامع���ة بك���ن للّدر��ص���ات 
�صاهق���ة  حما�ص���رًة  �الأجنبّي���ة_ 
يف  �الأفع���ى  رمزي���ة  ح���ول  �جلم���ال 
�أ�صط���ورة �آدم وح���و�ء، ع���ّرج خالله���ا 
على �صلوكات �الأ�صاطر عر �لّتاريخ 
�لب�صرّي، وعل���ى �أحابيل �الإ�صقاطات، 
يف  �ملعن���ى  و�ن�صكاب���ات  و�ل���ّدالالت، 
�لّن�صو����س �لّدينّي���ة، معاجل���اً فك���رة 
م���ّرًة،  و�الإمي���ان  م���ّرًة،  �خلطيئ���ة 
و�إبر�ق���ات �ملغ���زى �مل�صتبطن يف كثٍر 
م���ن �مل���ّر�ت، �الأفع���ى �لتي وج���د فيها 
و�لق���ّوة  و�حلي���اة  للحكم���ة  �صت���ار�ً 
كان���ت  �لقدمي���ة  �لثقاف���ات  بح�ص���ب 
مدخ���اًل لبدء حو�ٍر تفاعل���يٍّ مده�ٍس 
م���ع جمه���وٍر فخ���ٍم، مله���وٍف، م�ص���ٍغ 
وكاأّن���ه يف �ص���الٍة، م�صح���ور وكاأّن���ه يف 
عي���ٍد، وبالكاد �نته���ى �لنقا�س �ملفتوح 
حّت���ى تو�فدت �أعد�ٌد لي�ص���ت بالقليلة 
لتوقي���ع م���ا وقع���ت علي���ه م���ن كت���ٍب 
للباحث �ملقّدر، فبد� �الأمر من فرط 
�أ�صب���ه  بال���ورود  و�ختالط���ه  جمال���ه 

. بحفل توقيٍع عفويٍّ وحميميٍّ
�لعق���ل  �أنَّ  ذك���ره  �جلدي���ر  وم���ن 
�لعرب���ي يف مطال���ع نه�صته �جلديدة 
و�أمثال���ه  �لّرج���ل  له���ذ�  مدي���ٌن 
مّم���ن ق���ّررو� �خل���روج ع���ن �ل�ّص���رب، 
حي���ُث  �ل�ّص���وؤ�ل،  عل���ى  و�لتجا�ص���ر 
�عت���ادت �لقطيعّي���ة �لب�صرّي���ة عاّم���ًة 

على تهك���ر �لوعي �لفردي، و�الإر�دة 
���ة، وطم����س كّل م���ا ه���و �أَن���وّي  �خلا�صّ
وذ�ت���ّي باعتب���اره �صرباً م���ن �ل�ّصطط 
و�لّت�صوي����س، ولو مل يرحت���ل »خّريج 
�مل�ص���ارب  خ���ارج  �القت�ص���اد«  كلّي���ة 
�لعربّي���ة ملا مّكنته �ملر�ج���ُع من نحِت 
قبي���ل »مغام���رة  م���ن  حُت���ٍف فكرّي���ٍة 
ع�صت���ار«  و«لغ���ز  �الأوىل«  �لعق���ل 
و«تاري���خ �أور�صليم » و«دين �الإن�صان«، 
�ل�ّص���و�ح �ملولود يف مدينة حم�س عام  
يف  باحلقيق���ة  �ملهجو����س  م   1941
ع�ص���ر �العتق���اد�ت �لغمامّي���ة، �لذي 
ي�صمّي وقتنا هذ� �جلاهلّية �جلديدة 
مل ميل���ك �لوق���ت وال �لّرغب���ة لني���ل 
�صه���ادة �لدكتور�ه، و�إمّن���ا �صار بذ�ته 

من���ارًة  كتاب���اً   26 يف���وق  م���ا  وبع���د 
للباحثن �جلدد يف حقل �مليثولوجيا 

�مللّغم و�مللّغز.
ه���ذه  يف  للنظ���ر  �لاّلف���ت  وم���ن 
ة هو �لتنظيم �ملوّفق  �لفعالية �خلا�صّ
ن���ادي  �أع�ص���اء  ب�صغ���ٍف  ت���واّله  �ل���ذي 
�ل�صب���اب �لثق���ايف يف ف���رع �ل�صوي���د�ء 
الحت���اد �لكّت���اب �لع���رب، حي���ُث كانو� 
�الإب���د�ع  �ندغ���ام  يف  يحت���ذى  مث���ااًل 
و�الندف���اع  باحلما�ص���ة  و�ملوهب���ة 

و�لوفاء للكبار من �لّرّو�د.
و�أخ���ر�ً... يعلُم كّل م���ن �صهد هذ� 
�حل���دث �أّنه لن ميحى على �الإطالق 

من ذ�كرة �ل�ّصويد�ء و�أهلها.

لقط���ات من �لفعالية �الأدبية �لتي �أقامها 
ف���رع �لقنيط���رة الحت���اد �لكت���اب �لع���رب يف 
قاع���ة �ملحا�صر�ت يف مبن���ى �الحتاد �ل�صاعة 
�لثانية ع�صرة من ظهر يوم �الأربعاء �ملو�فق 

26 ت�صرين �الأول 2022م.
بح�صور �أع�ص���اء �ملكتب �لتنفيذي الحتاد 
�لزعب���ي  �الأرق���م  �الأ�صت���اذ  �لع���رب  �لكت���اب 

و�ل�صاعر منر خلف وجمهور جميل 
�صارك فيها �الأدباء:

جميب �ل�صو�صي
منهل �لغ�صبان 

نور �ملو�صلي
رند� �لعازر

وتقدمي: �لقا�س حممد �حلفري.

فعالية أدبية

 كتب: غدير أغيد صالح أحمد
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الندم

�لتطّور �لفكري و�لن�صج �لعقلي و�لتقدير للذ�ت 
و�حرت�مه���ا.. تل���ك �الأ�صياء �لتي ت���وؤدي �إىل �لكمال 
ف���ات  �ل���ذي تن�ص���ده �ل�صخ�صّي���ة �لو�عي���ة، تل���ك �ل�صّ
ن���ادرة �الجتم���اع يف �ل�صخ�صّي���ة نف�صه���ا، قل���ُت ن���ادرة 
ومل �أق���ل ُم�صتحيل���ة �الجتماع.. �أي ق���د تكون هناك 

فر�صة الجتماعها يف �صخ�صّية و�حدة!
فات ال تاأتي بالور�ثة طبعاً، بل تاأتي من  تلك �ل�صّ

خالل جتارب عديدة جّد�ً، جتارب �صلبّية حتديد�ً!
�أ�صاأُل نف�صي.. ملاذ� ال نكت�صب �إحدى تلك �ل�صفات 
من خ���الل �لّتجارب �الإيجابّي���ة.. �أق�صد دون �أمل �أو 

جرح للم�صاعر.. �أي دون �الأ�صياء �ل�صلبية!
يف  نق���ع  ح���ن  الأّنن���ا  بب�صاط���ة..  نف�ص���ي:  جُتي���ب 
�خلط���اأ، ال نتعّل���م من���ه وال نفّك���ر في���ه، ك���ي ال نق���ع 
في���ه ثانيًة.. تلك ه���ي منافع �لّتجارب �ل�صلبّية فهي 

تعّلمنا عدم تكر�ر �خلطاأ مرًة �أُخرى! 
�أن���ا �أريك���م �لّتج���ارب �ل�ّصلبّية من �جلان���ب �ملُ�صرق 
فق���ط و�أق���ول كّل �حلقيق���ة.. تل���ك ُمعادلت���ي، لك���ن 
�لتج���ارب  ظلم���ة..  و�الأك���رث  �حلقيق���ّي  �جلان���ب 
�ل�ّصلبّي���ة تكون فا�صل���ة د�ئماً.. ال تذهب �لندبة �لتي 
ترتكها على �أرو�حنا وال تزول.. تلك �لندبة �لتي ال 

تلبث �أن تكر، لتذّكرنا باأنا خ�صنا جتربة فا�صلة!
ذل���ك �لف�ص���ل �ل���ذي ي���وؤّدي �إىل ح�ص���رٍة م���ا �أو �إىل 

�لندم.. كيف؟
»وقوعن���ا يف �خلط���اأ« هو مفتاح �الإجاب���ة.. قبل �أن 
نق���ع يف �خلط���اأ كّن���ا منتل���ك رفاهّية �الختي���ار بعدم 
�لوق���وع ب���ِه، نظام �لّتفك���ر �لذي ميتلك���ه �أي �إن�صان 
طبيع���ي ه���و �جللو����س وُمر�جع���ة �الأح���د�ث ب�ص���كٍل 
منطق���ّي �صحي���ح و��صتخ���ر�ج �لّنتائ���ج م���ن �الأ�صباب 
و�ملقّدم���ات الأي م�صكل���ة �أو باالأح���رى الأي جترب���ة، 
م���ن ُهن���ا نتخّي���ل ل���و �أّنن���ا قمنا بت�ص���ّرف �آخ���ر �أكرث 
�صّح���ة م���ن �لّت�ص���ّرف �ل���ذي قمنا به لرمب���ا تغّرت 
�الأ�صب���اب وتبّدل���ت �لنتائ���ج، ل���و �فرت�صن���ا �أّننا قمنا 
بتل���ك �لّت�صّرف���ات �ل�صغ���رة �لت���ي باإمكانه���ا تغير 
فها..  تلك �الأ�صباب و�لنتائج �لكبرة ومل نقْم بت�صرُّ
»كان  بد�خلن���ا  و�لّن���دم  �حل�ص���رة  م�صاع���ر  لتوّل���دت 
باإم���كاين فعل ه���ذ�.. لكّن���ي مل �أفعله.. تب���اً لغبائي« 
تل���ك �جلملة �لتي نو�جه به���ا �أنف�صنا بعد كّل غلطة 
�صغرة �أو كبرة نرتكبها، مو�جهة نف�صك بخطئك 
ونعته���ا بالغب���اء لي����َس خُمجاًل �أبد�ً ب���ل هو م�صتوى 
���ل �الأخطاء  ُمتق���ّدم م���ن »ق���ّوة �ل�صخ�صّي���ة« �أن تتقبَّ
�لطفيف���ة وحّت���ى �لكب���رة ب���روٍح وّثاب���ة، ه���ذ� �ص���يء 

جميل!
ُهن���ا نحر����س عل���ى عدم تك���ر�ر هذ� �الأم���ر يف تلك 
�لتجرب���ة �لتي قد ن�صطر خلو�صه���ا جُمّدد�ً.. لكّننا 
نك���ون ق���د �متلكنا تط���ّور�ً فكرّياً ب�صيط���اً.. �صيتطّور 
ب�ص���كٍل ذ�ت���ّي عن���د تك���ر�ر �لّتج���ارب، فعن���د �لتط���ّور 
�لعق���ل  �لعق���ل وعندم���ا ين�ص���ج  �صين�ص���ج  �لفك���رّي 
تكام���ل  ه���و  وتقديره���ا  لذ�تن���ا  �حرت�من���ا  ُي�صب���ح 
وعن���د  لل�صخ�صي���ة«،  ���وي  �ل�صَّ »�لكم���ال  �ل�صخ�صّي���ة 
�لو�ص���ول �إىل �أ�صم���ى �لكم���ال �ل�صخ�ص���ي ت�صتطي���ع 
�صم���ان �حلياة �مل�صتقّرة �لبعيدة عن خطر �تخاذ �أي 
ق���ر�ر دون تفكر حكيم، حينئذ ي�صتقيم عملك وقد 
تخت���ار �صديق���اً منا�صب���اً رغ���م يقيني بع���دم وجوده، 
وحبيب���اً قلب���ه �صغ���ر ال يّت�ص���ع �إاّل ل���ك، ملج���ّرد �أّنك 
ندم���ت الأّن���ك كنت ذل���ك �ل�صخ�س �ل�صي���ئ �أو �جلّيد 
بتل���ك �لف���رتة �ملا�صي���ة �أو ندمت الأّن���ك �أحببت ذلك 

�ل�ّصخ�س �أو كنت �صديق ذلك �ل�ّصخ�س، يبد�أ تطّور 
وعي���ك و�إدر�كك لغايت���ك �لذ�تّي���ة.. حّت���ى تقديرك 
���ل �لعزل���ة ع���ن �صجيج  لنف�ص���ك �صيتط���ّور.. �صتف�صّ

�ملزّيفن من حولك.. تلك فائدة �لندم. 
- تعري���ف �لن���دم �أو ج���زء ب�صي���ط م���ن �لن���دم م���ن 

منظور �صخ�صي. 
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�ل�ص���ر�ع �لنف�ص���ي م���ع �الآخري���ن �أ�ص���و�أ بكثر من 
بالّنم���و  وعي���ك  يب���د�أ  فحّت���ى  �جل�ص���دي،  �ل�ص���ر�ع 
وعقل���ك بالّن�ص���ج �ص���رتى �أّن �ال�صتغن���اء ع���ن �لذين 
ُيدِخلونك يف �صر�عات وحروب نف�صّية �صهٌل جّد�ً �أو 
باالأح���رى هم �صرحل���ون دون �أن ُتالحظ وجودهم 
�أ�صا�ص���اً، عندم���ا ت�ص���ل �إىل مرحل���ة �لال�صع���ور جتاه 
�صخ����سٍ م���ا ف�ص���رتى �أّنه ل���و بقي ه���و، فلن تالحظ 

ذلك ولو قّرر �لذهاب لن ي�صّكل فارقاً عليك.. 
عندم���ا تفقد �الأمل من �جلمي���ع وتقّرر �أن تعي�س 
حيات���ك بانطو�ئّي���ة وعزلة بعيد�ً ع���ن ر�ئحة �لكذب 
و�صجي���ج �لّنف���اق، �صياأت���ي �صخ����س يّدع���ي �حلكم���ة 
لكّن���ه ذو تفكر �صطحّي و�صيقول لك �إّن �الأ�صخا�س 
د�ئم���اً خُمتلفون فال حتك���م على �جلميع من خالل 

�صخ�س و�حد، و�صيقول:
�أ�صابع���ك لي�ص���ت مت�صاوي���ة، ال �أح���د ي�صب���ه �أح���د�ً، 
لكّن���ي �أق���ول: �صحي���ح لي�ص���ت مت�صاوي���ة لكّنه���ا م���ن 

�مل�صدر نف�صه »�لَيد«!
بع���ّدة  يختلف���ون  �الأ�صخا����س  �أّن  ُهن���ا  و�لفك���رة 
�أ�صياء.. لكّنه���م ي�صرتكون بال�صفات �ل�صّيئة نف�صها، 

كاالإنكار، �لكذب، �لّتمّلق.. �إىل �آخره.
وه���ذ� م���ا �أق�ص���د به م���ن ُجمل���ة »�أ�صابع���ك لي�صت 
مت�صاوي���ة لكّنها من �مل�صدر نف�صه« �إّنهم من �مل�صدر 
�جلمي���ع  �أي  باالأ�ص���كال،  يختلف���ون  لكنه���م  نف�ص���ه 
ف���ات نف�صه���ا بدرج���ات خمتلف���ة لك���ن  �ل�صّ ميتل���ك 
تختل���ف باخت���الف �ل�ّصخ�س وبق���ّوة �صفت���ه �ل�صّيئة 

�لتي �صيظهرها لك، ال مفر من ذلك! 
لكن مبا �أّن �الأمر حمتوم بخ�صو�س هذه �لق�صّية، 

ما ر�أيك �أن ت�صع م�صافة �أمان مع �جلميع؟ 
�أي �أاّل تتعّمق للحّد �لذي يجعلك تغرق، كيف؟ 

من مّنا ال يحّب �لبحر؟ 
لك���ن �إذ� تعّمقت به قلياًل و�أنت ل�صت ب�صّباٍح ماهر، 

�صتكون نهايتك �ملوت غرقاً!
�أي ملو�جه���ة �جلميع �أو عّدة �أ�صخا�س يجب عليك 
�أن تك���ون �صّباح���اً ماه���ر�ً، مبعن���ى �آخ���ر )حمّن���كاً( يف 
�أي  �أك���رث،  تتعّم���ق  �أاّل  علي���ك  �أو  �حلي���اة،  جم���االت 
�أن تتجّن���ب �لكث���ر م���ن �الأ�صخا����س، ورمّب���ا ال باأ�س 

بعالقة �صطحّية فقط معهم.
- وه���ذ� �لبع����س �لذي �أفقده يف ه���ذه �لفرتة من 

�لزمن.
�أال وه���و �أن  يوؤّك���د يل �صّح���ة م���ا تعّلمت���ُه �صابق���اً 

»�لنا�س متفاوتون يف �لدرجات«.
بعَد كّل ما ح�صل معي.. �أفّكر ب�صوؤ�لن: 

هل فقدُت �الإح�صا�س و�نعدمت م�صاعري؟
ل���و� �إىل تل���ك �ملكان���ة �لتي  �أم م���ن فقدته���م مل َي�صِ

ت�صتحّق جزء�ً ب�صيطاً من حزين؟
- فل�صفة و�قعية من جتارب �صخ�صية 

 ن��ادي اأ�شدق��اء احت��اد الكّت����اب العرب �� 
حماه
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»�صائكٌة هي �لعالقة بن �لرّت�ث و�حلد�ثة يف و�قعنا �لعربي، و�الأكرث تعقيد�ً منها، حماوالت بع�صهم ربط �حلد�ثة باالأدب 
�جلاهل���ي يف تر�ثن���ا، و�إذ� كان بع����س �ملفّكري���ن و�لباحث���ن �لع���رب ق���د �أج���ادو� يف نقد بنية �لعق���ل �لعربي وت�صريح���ه، كما هو 
ح���ال �ملفّك���ر �ملغارب���ي حمّم���د عابد �جلابري يف ثالثّيته �ل�ّصه���رة »نقد �لعقل �لعربي، �إاّل �أّن معظمه���م �أخفق يف ربط �لرّت�ث 
باحلد�ث���ة، ويف �إ�صق���اط نظرّياته���ا عل���ى تر�ثن���ا وموروثنا �لّثق���ايف و�ملعريف، وهو ما ظه���ر جّلياً يف كتابات �جلاب���ري، وال �صّيما 
»�ل���رت�ث و�حلد�ث���ة«، وكذل���ك ه���و ح���ال �ل�ّصاعر و�ملفّكر �ل�ّص���وري �أدوني����س يف »�لّثابت و�ملتح���ّول«، �أو ما كتب���ه �صاحب »رحيق 

�ل�ّصعرية �حلد�ثية« ب�صر تاوريريت«.
وخ���الل كلمت���ه �لت���ي �ألقاها يف موؤمتر »�حلد�ث���ة و�لّتجديد يف �لرّت�ث �لعربي« �لذي �أقامه �الحّت���اد� جمّلة �لرّت�ث �لعربي 
بالّتع���اون م���ع كلي���ة �الآد�ب و�لعل���وم �الإن�صاني���ة يف دم�ص���ق و�الحّتاد �لع���ام للحرفين، ب���ّن �لدكتور حممد �حل���ور�ين: �إذ� كّنا 
نعار����س �لّنظ���ر �إىل �ل���رّت�ث بو�صف���ه ن�صو�ص���اً جام���دًة حتفظ يف �أّمه���ات �لكتب �لقدمي���ة، فاإّنن���ا ال نو�فق �أي�ص���اً على و�صفه 
مبتاحف �الأفكار �لتي ينظر بفخر و�إعجاب �إىل كّل ما فيها، بل �إّننا ننظر �إىل ما فيه على �أّنه منجٌز �إن�صاين يتحّرك بتحّرك 

�الإن�صان، وميّثل �صخ�صية �الأّمة ووجودها �لّتاريخي ما�صياً وحا�صر�ً«.
ويف كلمته���ا، بّين���ت نائب رئي�س جامع���ة دم�صق لل�ّصوؤون �لعلمية �لّدكتورة مي�صاء �ل�ّصيويف �أّن هذ� �ملوؤمتر ياأتي تاأكيد�ً للّدور 
�لّتعليم���ي و�لّتوع���وي �ل���ذي توؤّديه �جلامعة يف حفظ �لرّت�ث �لّثقايف وتعزيز قيم �النفت���اح �لفكري و�حل�صاري على �حلد�ثة 
ة ثقافيًة �إقليميًة ت�صع���ى �إىل �لّنظر يف تاريخ �الأّمة �لعربية وجذورها  و�ح���رت�م �لّتن���ّوع �لّثق���ايف وقبول �الآخر، كما ويعّد من�صّ
�ملمت���دة يف عم���ق �لّتاريخ، وتقدمي قر�ء�ت متاأنية تتيح لالأجي���ال �حلا�صرة �لّتطلع �إىل حياة �أف�صل تو�كب �لّتقّدم يف خمتلف 

نو�حي �حلياة.
و�أّك���د عمي���د كلي���ة �الآد�ب و�لعل���وم �الإن�صاني���ة �لّدكتور عدنان م�صّل���م �أّنه يحت�صن جمي���ع �جلهات �ملعنية بال���رّت�ث �ل�ّصوري 
و�لعرب���ي ب�ص���كٍل علم���يٍّ م���ن خالل مر�فق���ة �ملعر�س �ل�ّصام���ل لع�صر�ت �حل���رف �لّتقليدية �لت���ي ت�صّكل تقّدماً نح���و �ملزيد من 
ر�أ����س �مل���ال �لب�ص���ري و�ملعريف، م�صيفاً: م�صاركة �لكلية يف هذ� �ملوؤمتر �إمّنا هي �إ�صه���ام بتعزيز ر�أ�س مالها �ملعريف و�الجتماعي، 

وال �ّصيما �أّنه ي�صّم م�صاركات علمية وثقافية وتر�ثية مادية من جامعات عربية وهيئات فكرية وحرف تقليدية وتر�ثية. 
بدور، نّوه رئي�س �الحّتاد �لعام للحرفين مو�صى �ملو�صى باأّن �ملعر�س �ملر�فق للموؤمتر يقام للمّرة �لّثالثة يف جامعة دم�صق، 

ويعّد من �أكرث �ملعار�س �لتي ينّظمها �حلرفيون جناحاً، موؤّكد�ً �ال�صتعد�د للّتعاون مع خمتلف �جلهات �مل�صاركة.
ويف كلم���ة �مل�صارك���ن �لع���رب، �أّكد �لّدكتور حممد مرت�صى� جامع���ة �ملعارف �للبنانية� �أهمّية ه���ذ� �ملوؤمتر �لذي، وعّده دليل 

تعاٍف مّما مّرت به جامعة دم�صق خالل �حلرب، و��صتعادة ملجدها �لكبر يف �لعلوم و�الإنتاج �ملعريف.
ويف �جلان���ب �لّتنظ���ري، فق���د ناق�س �مل�صاركون حماور �صبع���ة، موّزعة على مد�ر �أربعة �أّيام، وحت���ت عنو�ن »�لرّت�ث �لعربي 
ومفهوم �حلد�ثة«، قال �لّدكتور علي دياب رئي�س حترير جمّلة »�لرّت�ث �لعربي«: �إّن �حلديث عن �لرّت�ث يعرتيه �لكثر من 
اربة  عوبات و�الإ�صكاليات ب�صبب متايز فهمهم، م�صيفاً: كّل �أّمة تفخر برت�ثها �لذي ي�صّكل ج�صر�ً يربطها بجذورها �ل�صّ �ل�صّ
يف عمق �لّتاريخ.. الأّمتنا �لعربية ما يوؤّهلها لتحتّل �ملكانة �لالئقة يف جمتمعنا �الإن�صاين �إاّل �أّن ذلك ال يتما�صى مع حا�صرها 
�ملتقهقر.. �إّننا جند �أمماً �أخرى ال تر�ث لها، لكّنها �أ�ص�صت لنف�صها ما تتفاخر به.. لقد بد�أ �لغرب نه�صته �نطالقاً مّما �أخذه 
ع���ن �لع���رب وتر�ثه���م وو�ص���ل �إىل ما و�صل �إليه، لكّننا جن���د يف عامل �ليوم هجوماً حاقد�ً على �لع���رب وتر�ثهم بق�صد �إلغائه، 
منطلق���ن م���ن مق���والت ��صت�صر�قية غر مو�صوعي���ة تنظر �إىل �لعرب على �أّنهم بدو رّحل قدم���و� من �صحر�ء جند ليحتلو� 
م�صر وبالد �ل�ّصام و�لعر�ق وي�صفون هذه �لفتوحات بالغزو�ت.. هوؤالء يفتقدون �حلّد �الأدنى من �ملعرفة، مبيناً: �إّن �لرّت�ث 

�صيء و�ملتو�رث �صيء �آخر، فالرّت�ث ناأخذه من ما�صينا وي�صّكل قّوة لنا، و�أّما �ملتو�رث فهو �لذي يحتوي �لغّث و�لّثمن، ومن 
حّقنا �أن نرف�س �لغّث �لذي ال يعّر عن �أ�صالتنا وال ميّثل و�قعنا �حلال وال تطّلعاتنا ونتم�ّصك بالّثمن.

���ح �لّدكتور �أحمد علي حممد �إ�صكالية م�صطلح �حلد�ثة قدمي���اً وحديثاً، فيقول: �الإ�صكالية �الأكر فيما �أرى  ب���دوره، يو�صّ
ور �أنف�صنا حن نقابل ب���ن هذين �ملفهومن  ه���ي �أن نقاب���ل ب���ن �حلد�ث���ة و�لرّت�ث، الأّننا �إن �أردن���ا �لبدء بنقد �ل���رّت�ث ف�صن�صّ
كمن يجمع �ملاء و�لّنار يف كّف و�حد.. �حلد�ثة و�لرّت�ث ثنائية ولكّل مفهوم �صّده، و�أّما �حلد�ثة فمرتبطة باحلالة �الأوروبية 
ناعية �الأوروبية، وهو �صمة ملرحلة تاريخية حمددة ال تنطبق على �أي مرحلة تاريخية  الأّن هذ� �ملفهوم ظهر بعد �لّثورة �ل�صّ
�أخ���رى، نافي���اً �أن يك���ون يف �ل�ّصع���ر �جلاهل���ي �أو �لعّبا�صي �أو �الأموّي حد�ث���ة، ومبيناً: رمّبا يكون ما ن�صّمي���ه حد�ثة هو جتديد، 
و�حلد�ث���ة تق���ف م�ص���ادة لكّل مرحلة �صابقة تريد �أن توؤ�ص�س معرفًة جديدًة، وقد ب���رز هذ� �ملفهوم يف �ملجال �لفكري و�لّثقايف 
و�لّتاريخ���ي للّدالل���ة عل���ى ب���دء مرحلة �لّتطوير �لعلم���ي، �أّما �حلد�ثة �لعربية فق���د بد�أت يف بد�ية �لّن�ص���ف �الأّول من �لقرن 

�لع�صرين، وظهرت �صعرياً مع �ل�ّصاعر بدر �صاكر �ل�ّصّياب يف ق�صيدة �لّتفعيلة. 
ما �ملق�صود باحلد�ثة؟ وهل م�صطلح �حلد�ثة نقي�س �ال�صالة؟ وهل �حلد�ثة هي قطيعة مع �لرّت�ث؟ هل �حلد�ثة �صرعة 
�أم مو�ص���ة �أم خ���روج ع���ن �لق���دمي؟.. و�أ�صئلة كثرة طرحه���ا �لّدكتور حمم���د �إ�صماعيل ب�صل - جامعة ت�صري���ن - حتت عنو�ن 
عري����س ه���و »�ل���رّت�ث و�حلد�ث���ة يف نظام �لّثقاف���ة �لعاملية«، يق���ول: �إّن ما نق�صده مب�صطل���ح �حلد�ثة هنا ه���و �لفعل �لّثقايف 
�ملع���ريف �لّتوع���وي �ل���ذي يقوم به فرٌد �أو جماعة باالّتكاء على موروث ح�ص���اري وفكري متن وح�صب.. �حلد�ثة بر�أيي ممتدة 
بالّتاري���خ مب���ا ه���و �أعمق و�أرحم.. ولي�س كما يذهب �إليه �لباحث���ون �أي �إىل �أّن �لفعل �حلد�ثي يعود على �لقرن �لّثامن ع�صر.. 
حاً:  �إّن �حلد�ث���ة بو�صفه���ا فع���اًل ثقافي���اً تنويرياً تع���ود �إىل �أ�صعار �أبي مّتام و�ملع���ّري وب�ّصار بن برد و�ملتنّبي و�أب���ي نّو��س، مو�صّ
�حلد�ثة لي�صت �صّد �الأ�صالة، بل �إّن �إحد�ها ترف�س �الأخرى، فال يجوز �أن نبقى موؤّطرين ب�صياج �ملوروث �لّتقليدي، ال يجوز 

لنا �أن نقفز فوق �لرّت�ث متغنن باحلد�ثة �لغربّية. 
و�أّم���ا معر����س �حل���رف �لّتقليدي���ة �الأ�صلي���ة �لذي ر�ف���ق �أعمال �ملوؤمتر، فق���د �صارك فيه مئ���ة و�أربعون حرفي���اً من خمتلف 
���ح خالد فّيا�س مدير �لبي���ت �لّتجاري يف �الحّتاد �لع���ام للحرفين و�مل�صرف على  �الخت�صا�ص���ات و�ملحافظ���ات �ل�ّصوري���ة، يو�صّ
دفيات و�لّدهان �لّدم�صق���ي و�لف�صيف�صاء �حلجرّي  �ملعر����س: �ملعر����س �صامل ونوع���ّي، ويت�صّمن �لكثر من �حلرف مث���ل �ل�صّ

و�حلفر و�لّنحا�س و�الأقم�صة �لعريقة مثل »�لروكار و�لّد�م�صكو و�الأغباين«.
بدوره، بّن �حلريف فوؤ�د عرب�س رئي�س �جلمعية �حلرفية للمنتجات �ل�ّصرقية يف دم�صق �أّن �جلمعية ت�صارك باأكرث من مئة 
ح���ريف يف جم���االت �حلرف �لزجاجية و�لّنحا�صية و�خل�صبية و�لّن�صي���ج و�الإك�ص�صو�ر�ت و�حللي �لّتقليدية و�لكثر من �حلرف 
عبة، م�صيفاً: هذ� �ملعر�س خطوة  �لت���ي �أب���دع فيه���ا �حلرفيون و�صيوخ �لكار خالل فرتة �الأزمة على �لّرغم من �لّظ���روف �ل�صّ

مهّمة ومبادرة للحفاظ على تر�ث �الأجد�د وتعريف �جليل �حلا�صر مبوروثه �لغني و�الأ�صيل.
ويبقى �ل�ّصوؤ�ل: كيف نحافظ على تر�ثنا وهوّيتنا �لّثقافية و�صخ�صّيتنا �مل�صتقلة؟ يجيب �لّدكتور حممد �حلور�ين: علينا 
�الرتقاء بطريقة �لّتعامل مع تر�ثنا �إىل �ملعا�صرة، وهذ� يعني �أن نكون فاعلن يف �حلد�ثة، ال منفعلن فيها، كما يعني خلق 
ن����سّ حد�ث���ّي يحم���ل كثر�ً من خبايا �الإبد�ع و�جلم���ال و�ل�ّصحر، �نطالقاً من �لّن�ّس �لرّت�ثي و�مل���وروث �لّتاريخي... لقد �آن 
�الأو�ن لت�صاف���ر �جله���ود للحف���اظ عل���ى تر�ثنا وجتدي���ده مبا يو�كب تط���ّور�ت �لع�ص���ر، و�آن �الأو�ن لتتوّحد جه���ود �ملوؤ�ّص�صات 
�لّثقافي���ة و�لّتعليمي���ة و�لّنقابي���ة و�لرّتبوي���ة و�الإعالمية حلماي���ة تر�ثنا �ملاّدي و�لالماّدي، يف زمن ي���ر�د لنا فيه �أن نكون بال 

تر�ث وبال هوية وبال ثقافة..

بالّتعاون بين اّتحاد الكّتاب العرب وجامعة دمشق واتحاد الحرفيين
ُأقيم مؤتمر »الحداثة والّتجديد في الّتراث العربي«

وداعًا 
صفوان 

قدسي..

ببالغ �الأ�صى و�حلزن وبقلوب موؤمنة بق�صاء �هلل وقدره، تلقى �حتاد �لكتاب �لعرب خر وفاة �لزميل �لكاتب و�ملفكر �صفو�ن قد�صي ع�صو �لقيادة �ملركزية للجبهة �لوطنية 
�لتقدمية، �أمن عام حزب �الحتاد �ال�صرت�كي �لعربي.

تتنح���ى �لكلم���ات �أم���ام م���ر�رة �لرحيل، فهكذ� ه���م �لطيبون يرحلون تاركن ور�ءهم �لذكرى و�حلن���ن الأيام ق�صوها بيننا وللحظات عم���ر تقا�صمناها معهم فبقيت ع�صية 
على �لن�صيان.

برحي���ل �صف���و�ن قد�ص���ي تفقد �حلياة �ل�صيا�صية يف �صورية و�حد�ً م���ن �أهم �صخ�صياتها �ملهمة، فالعز�ء لعائلة �لر�حل، ول�صوري���ة، وللفكر �لقومي �لعروبي، والحتاد �لكتاب 
�لعرب �لذي �ن�صم �إىل �صفوفه عام 1970.

ي�صاط���ر �حت���اد �لكت���اب �لع���رب عائلت���ه �لكرمية �أمله���ا وحزنها برحيله، ن�ص���األ �هلل تعاىل �أن يتغم���د �لفقيد �لعزي���ز بو��صع رحمته وي�صكن���ه ف�صيح جناته، وينع���م عليه بعفوه 
ور�صو�نه. 
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

تفُرشيَن العواِصَف للمطِر الجديد
بينما طريُقِك يُمرُّ من أصقاعي

ِة هو�نا.. يِّعي فر�صًة جتتِهُد فيها عيناِك للح�صوِل على وعٍد جديٍد باإعاَدِة ق�صَّ ال ُت�صَ

ِفُت..  حُّ �أن َينتهي غر�ُمنا �لالَّ َف �لكاِمنَة طريقاً مِلَطٍر جديٍد... ال ي�صُ هما �لَعيناِن و�لقلُب َيْفُر�صاِن �لعو��صِ

ٍق.. ال َوزن للتَّخميناِت يف هذه  ِبَح �صحاَبًة من ورٍق حُمرَتِ حُّ �أن ُي�صْ غر�ُمنا �لذي َقَر�أَْت �أَور�َقُه �لِغو�ياُت.. ال َي�صُ

بها ما  �أ�صر�ر�ً  �أنَّ  َنَزو�ُتِك �جلنونيَُّة لتكَت�ِصِفي من جديٍد  ْتها  َعَرَ �إىل ُجغر�فيا  نِدباِد عوِدي  �ملعاَدلة.. وكال�صِّ

وِق.. و�فُر�ِصي َقْمَح  اَء مر�فِئ �ل�صَّ اٍق جديدة.. قاِومي �حمِّ جُّ بالَوْجِد.. �لوْجِد �لذي يبني مملكَة ع�صَّ ز�لْت ت�صُ

َبَحْت رماد�ً...  حَمبَِّتِك على �أر�ٍس �أَ�صْ

كرياِت  بالذِّ �ملغموَر  بيَع  �لرَّ �أنَّ  ر�يُة �جَلماِل مرُفوعًة.. وِثِقي  لَتْبَقى  �صاملَن  َر وجُناِهُد  نْرَفُع دعاَءنا �الأخ�صَ

َر �لُف�صول..  و�لِعطِر ال َيْقَبُل �إاّل �أن يخَت�صِ

يوَل �جلارفَة  ُتها �لعا�صقُة �لعاِثَرُة �خُلَطو�ِت.. عليِك �أن َتْعِريف �أنَّ �ل�صِّ ْقَنا ُعُنَق �لِبالِد باأغاِنينا.. �أيَّ �آِه يا كم َطوَّ

فاِف �الأوِدَيِة..  ريُع الأنَّها �صتنتهي َفناًء على �صِ ُيرِهُقها �النهماُر �ل�صَّ

�أعوُد و�أُقوُل:

ْلطانُة.. وال جْتَعِلي �أيَّ ُجْرٍح يْذَهُب �إىل عدِم �الندماِل وحاِفِظي على ُكلِّ ُحُلٍم  ال ُت�صيِّعي كوَخاً �أنِت فيِه �ل�صُّ

َحطَّ كالَع�صاِفِر على �أْغ�صاِن �الأجفاِن.. 

�لذ�ِت  ٌد يف  َتوحُّ ُهَو  �لِقطار�ِت..  �أور�ُق  ولي�َصْت تذكرَتُه  �ندالَعُه..  لُيْعِلَن  �إىل زماٍن ومكاٍن  �حُلبُّ  يْحَتاُج  ال 

ٌق يف �لباِل.. ُهَو ُكلُّ �الألو�ِن و�لطيوِف و�الأحالِم.. لذلَك يناُم ��صُمِك بن �حُلروِف وحكايُتِك هي �صّيدُة  وَتعتُّ

ها.. كنُت  َنْب�صِ �إىل  َي�صتِمُع  �لذي  �َح  �إىل َج�َصدي.. يكوُن قمُرِك هو �جلرَّ �أوِرَدتي  �حلو�ر�ت... وعندما تنتِمي 

مِن.. ناديُت با�صِمِك وِبَيدي  َعْنِك و�أنا و�ِقٌف على قاِرعِة �لزَّ �أبَحُث  �إىل �لبلد�ن..  �صاِفَر  �أُ �أْن  �أْبَحُث َعنِك دوَن 

ُب.. قُّ قناديُل خاِفَتٌة �أَْتَعَبها �النتظاُر و�لرتَّ

وفا و�لنارجُن َتْر�أَُف باأحز�يِن ووَجِعي.. كنُت �أقوُل: �إنَّها قادمٌة ِمْن غاباِتِك. وعندما كاَنِت �لزُّ

ِر. �ُس و�جلنوُن، و�أنِت �لنَّاِظرُة �َصَزر�ً �إىل َغِدَي �ملُحا�صَ فاُفُه.. �أنا �لتوحُّ �أنا �لنَّْهُر و�أنِت �صِ

ُتها �لعا�ِصقُة �لعاِثَرُة �خلطو�ِت: �أيَّ

مِن �ملباِغِت، نهد�ِك بعيد�ِن وبالتايل َبخيالِن، ال �أَعِرُف  عندما �كَتَمَل ِع�صِقي ِبِك مَلْ َتُعْد َتْلَتِهُمني نر�ُن �لزَّ

ِمْن �أيِّ مكاٍن تنَبِج�ُس َينابيُع غر�ِمِك �خلاِئِف.. ولكنني �أُِح�سُّ بها وكاأنَّها َتْنمو يف �صر�ييني.

رُّ  ِر... ولِكنَِّك �صتْكَت�ِصفَن يف يوٍم ما �أنَّ طريَقِك مَيُ َع.. وُهُروَبِك غَر �ملَُرَّ َدماً جديد�ً �أُِحبُّ �ن�صحاَبِك �ملتقطِّ

وَتِك �صيبوُح من ِخالِل مز�ِمري... �عِتذ�ر�ُتِك ال  َقاِعي، و�أنَّ �أمو�َجِك �صرت�ُصو على �َصو�ِطئي و�أنَّ �صَ من �أ�صْ

يٌّ وَطيٌِّع.. و�أُدِرُك �أنَّ َحد�ِئَقِك  اِعِة.. و�أُْدِرُك �أنَّ َقْلَبِك َع�صِ ميِك على ُحدوِد �لطَّ �صاأَن ِللَغر�ِم بها.. َنَزُق �لِع�صِق �َصَرْ

�ملُخَتِلَف.. وُكلُّ �خَلياَر�ِت �الآَن  َع  �لنَّا�صِ �أُُفَقها  ْحلَة  �لرِّ و�أنَِّك ُعنو�ٌن جديٌد �صَيْمَنُح  ُتَفْهِر�ُس للِع�ْصِق ق�صاِئَدُه.. 

لِّي ِبال  ُل �إىل حريٍق ُيلِهُب َبياِدري.. لذِلَك �صاأُ�صَ َتتَِّجُه �إىل عينيِك.. وَجْمُرِك �لناِطُر على تلك �جلهاِت �صَيَتحوَّ

َمو�ِعيَد.. َكي َتتَِّجَه �ُصُفُنِك �إىل بحاري.. وَكي َت�ْصُجَد مياُه َيناِبيِعِك على �ُصّجاَدِة َعَط�صي �إِليِك.. 

.. و�أَنا �أُْعِلُمَك �الآَن �أنَّ َقْلبي ال َي�ْصَمُع �ليوَم �إاّل  قْد َتكوِنَن َخطيَئًة.. �أو ُمغاَمرًة.. �أو ُمباَدرًة.. ُكلُّ ذلك ال َيُهمُّ

ُقو�َس �لعاِبرَة.. ��صتعد�د�ً لَزَمِنِك �لو�صيِم.. غلََق ُكلَّ دفاِتِرِه.. و�أَْلَغى �لطُّ ُه �أَ �أ�صد�َءِك.. و�أنَّ


