
ه��ا الن�س��ُر ال��ذي حلَّ��َق مالزمًا حار�س��ًا �س��ماَء  اأيُّ
الوطِن حتى �ساَر عقيدًا

ها ال�ساعُر احلار�ُس الأمنُي على القوايف  ويا اأيَّ
اَم   يا اأبا متَّ

ح���َن نكت���ُب ل���ك اأو عن���َك تت�س���ُع املِ�س���احُة لنق���وَل م���ا 
َن للأجياِل �سريَة ن�سٍر من ن�سوِرنا الأبطاِل,  ن�س���اُء, لندِوّ
ونحف���َظ له���م ح���قَّ الّطلِع عل���ى ج���رِح القل���ِب وبع�ِض 
اأ�س���راِرِه, ما اأنبَل حتليَقك يف ف�ساء الكلمة! اأكرْم به من 

حتليٍق!
ح���َن نكتُب عن���َك ن�ستذكُر بكثرٍي من الفخ���ِر ما كتَبُه 

َمْن �َسَبَقنا.
فه���ا ه���و الناق���د احل�سي���ف عدن���ان ب���ن ذري���ل ي�س���ف 
�ساعرن���ا بالق���ول: »حمّم���د من���ذر لطفي« م���ن �سعرائنا 
عِر العربيِّ ب�سكٍل  َ الذيَن يدفعوَن برك���ِب ال�سِّ الطليعي���نِّ
عاّم وال�سوريِّ ب�سكٍل خا�ض خطواٍت وا�سحًة اإىل الأمام, 
ًة يف املوا�سيِع »القومّيِة والجتماعّيِة والعاطفيِة«   وخا�سّ
فار�ٌض ُملٍّ يطاِوُعُه الّنْظُم واجَلْر�ُض والفكرُة وال�سورُة 
���دِق, يتقا�س���ُم �سعُرُه  راح���ِة وال�سّ متمع���ًة, ميت���اُز بال�سّ
م���َز, حموُر اإبداِع���ِه الفحول���ُة والبتكاُر, مل  الواق���َع والرَّ
ِر  جتِرْفُه تّياراُت التجدي���ِد املنحِرِف, ول اإغواءاُت الّتحرُّ
املنبوِذ, اأ�سيٌل مَع نف�ِسِه وتراِثِه وواقِعِه, ُميٌد يف �سعِرِه 

« و«احلديِث« على حدٍّ �سواء. »اخلليليَّ
اأم���ا ال�ساع���ر املُجي���ْد والناق���د الأدي���ب حام���د ح�س���ن 
���د منذر لطف���ي« فراأى  فق���د ق���راأ دي���واَن ال�ساع���ر »حممَّ
, وتطلُّع���اِت  في���ه اخل�سائ����َض اجلدي���دَة للفك���ِر العرب���يِّ
الإن�س���اِن العرب���يِّ ب���كلَّ اأبعاِدها, كيف ل وه���و الذي عا�َض 
؟ فتجاوَز يف  نك�سَة حزيراَن باإح�سا����ِض ال�ساعِر واجلنديِّ
عطاِئِه الإج���اَدة اإىل الإعجاِز, يتَِّكُئ اأحياناً على التاريِخ, 
مز,  واأحيان���اً يِق���ُف عن���َد الأح���داِث, واآون���ًة ي�ستخ���دُم الرَّ
حي���ُث يرِبُط���ُه بالواق���ِع املَعي����ِض, وينَف���ُذ م���ن خلِلِه اإىل 
اله���دِف املُ���راِد, وينته���ي ب���َك اإىل روؤيٍة وا�سح���ٍة لق�سايا 

ِتِه العربيَِّة. اأمَّ
ي�سُكُب على اأ�سلوِبِه األَف قو�ِض ُقَزٍح, وُيريُق على يديك 
ْي���ِب, وُيْه���ِرُق عل���ى �سفتي���َك نبيَذ  كث���رياً م���ن ِج���راِر الطِّ
���ِة بالعناقيِد  ملئك���ٍة عا�سق���ٍة, وُي�ْسِرُحَك بالكروِم املكتظَّ
فُت�ْسِك���ُرَك »جماليُة« التعبرِي, و»ت���رُف« اللفظِة, و»غناُء« 
���ورِة, و»ان�سجاُم« املو�سيقا, ف���اإذا راأيَت عطاَءُه يتتاَبُع  ال�سُّ
���ْدَر ُكلِّ مكتب���ٍة  ويتلَح���ُق, واإذا راأْي���َت دواويَن���ُه حتت���لُّ �سَ
���ٍة« ولأنه���ا ج���اَءْت  ْت ع���ن »اأ�سال���ٍة ع�سريَّ َ فلأنَّه���ا ع���رََّ

»بالأ�سيِل اجلديِد«.
ح���َن نلتق���ي الي���وَم لتكرمِيُك���ْم ولتق���دمِي بع����ضِ م���ا 
َم املكاَن بعط���ِر التَّجربِة وُعمِق  ا ُنك���رِّ علين���ا م���ن وفاٍء اإنَّ
مدلولِتها بالعمل والأثر الباقي ما بقي الأدب والإبداع 

والفكر يف هذا املكان.
وِح ونداِء القلِب للقلِب,  وح للرُّ لكنَّن���ا ُهنا يف حديِث الرُّ

فكيَف يكوُن احلواُر؟ ومن اأيَن يبداأ ُالكلُم؟
اأَِمْن حماَة حيُث الولدُة والن�ساأُة والدرا�سُة ثم التعليُم 
َم���اَء ميدان���اً للرجول���ِة والبطول���ِة  اأَْم م���ن اختي���اِرَك ال�سَّ

واأداِء الواج���ِب, لتمُك���َث يف �س���لِح الط���رياِن عقَدْيِن من 
الزمِن؟

اأَْم ِم���ْن َحزْي���راَن ُج���ِرِح قلِب���َك الراع���ِف؟ وكي���َف نذرَت 
ِة  نف�َسَك ِمْن بعُد للق�سيدِة الوطنيِة والقوميِة حتلُم بعزَّ

الأمة؟
���اَم حتَّى فتْحَت ح���واراً مع املهديِّ  م���اذا دهاَك يا اأبا متَّ

ُه اخُلَطا كي َيِبْنَ وَيْظَهَر: املنتظِر ت�ستِحثُّ
ْمَت �ساَءْلت النف�َض ُتراك قطْفَت ال�سَّ

���ي لتبح���َث َمَع���ُه بع����ضَ الق�ساي���ا  ومل���اذا اخ���ْرَت املتنبِّ
املعا�سرة؟

���ي اأجزُم حَن  ل���ن اأ�ساأَل���َك ع���ن املتنبِّي وماذا ق���اَل لكننَّ
ُد لنا جميعاً  راأيُت���َك يف رثاِئَك لقاماٍت �سوريٍة با�سقٍة ُتوؤَكِّ
األَّ ن�سته���َن مَب���ْن لدين���ا م���ن �سع���راَء اأف���ذاٍذ وِنْع���َم َم���ِن 

اخْرَت �ساهداً ودليًل.
اأن���وَر  اع���َر  ال�سَّ لَْمَي���ِة  ال�سَّ قيث���ارَة  تخاط���ُب  اأن���َت  ه���ا 

: اجلنديِّ
ت�سدو فُيطِرُبنا البياُن َعَجباً ل�ساأِنَك اأيَّ �ساأٍن 

اأكرَُْت �سعَرَك اأن يغيَِّبُه زماٌن اأو مكاْن 
اأكرَُْتُه اأكرَُْت بابَل واحلدائَق واجِلَناْن 

ين ناعورتاْن واأتيُت من عا�سي حماَة متدُّ
وافيُت من بلِد البياِن اأعي�ُض اأعرا�َض البياْن 

ه���ا اأن���َت يف القندي���ِل اخلال���ِد ترث���ي ال�ساع���َر الكب���رَي 
داً الفراتيَّ مت�سائًل: حممَّ

ماذا اأ�ساَب »الديَر« من َحَدثاِن 
حتى غدْت بحراً من الأحزاِن 

غاَب الَهزاُر وغاَب َعْذُب غناِئِه 
ف�سجا احلنُن عرائ�َض ال�سطاآِن 

ْت تردُّ له اجلميَل حمبًَّة  فم�سَ
وهَي الوفاُء على مدى الأزماِن
ام تخاطُب �ساعَر الأ�سالِة والطبيعِة  وها اأنَت يا اأبا متَّ

حامد ح�سن:
نا الإن�سايِنْ  ْعَت �سعَرَك بال�سَّ ر�سَّ

َع �ساحَة الأكواِن  كالبدر ر�سَّ
ْرَت َمْو�ِسَمُه بري�سِة �ساحٍر  �سوَّ

َوراً ُمنَّحًة لكلِّ زماِن �سُ
�سوراً - كما �ساَء اجَلماَل - فرائداً

مِت والن�سياِن  تختاُل فوَق ال�سَّ
ُجنَّْت دم�سُق بها يراعاً فاتناً 

يا َللرياِع املرق�ض الفتان 
���ام هل تاأَذَن يل بق�سيدٍة م���ن ديواِنَك )الدخوُل  اأب���ا متَّ

( لعلَّها ذكرى غاليٌة لكم: اإىل مملكِة احُلبِّ
اهلل يا ُدنيا ال�سباْب مت�سي ونحُلُم بالإياْب

اأياَم كاَنْت رحلتي ُمَتعاً وقافلتي ِرَغاْب 
ًة للُح�ْسِن وارفًة واأحلماً ِعذاْب وحمبَّ

واأنا الذي َخرََِ احلياَة وَجاَء بالَعَجِب الُعَجاْب 
ام   األُف حتّيٍة يا اأبا متَّ

ها الزملء الأعزاء:  األفُ حتيٍَّة لكْم اأيُّ
م اأنف�سنا حَن ُنطِلُق على قاعٍة  ���ُد با�سمك���ْم اأنَّنا نكرِّ اأُوؤكِّ
م���ن قاع���اِت احتاِدن���ا ُهن���ا يف حم���اَة ا�س���َم �ساع���ٍر �سيَغ���ْت 

هب. حروُف ا�سِمِه ِبالذَّ

الدكتور عبد اهلل الشاهرمن دروس التصحيح
الذي جمع في ذاته بين رّقة الفرات وقْسوة البادية

من »إنطاكية« إلى »حلب«... رحلة 
حياة »روالن خوري« اإلبداعية

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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لوحة للفنان التشكيلي عيسى النهار

كلم��ة الدكتور حممد احلوراين التي األقاها يف املركز الثقايف العربي مبدينة حماة 
بتاريخ 13/11/2022 وذلك مبنا�س��بة تكرمي ال�ساعر حممد منذر لطفي وت�سمية 

قاعة املحا�سرات الرئي�سية با�سمه يف مبنى فرع احتاد الكتاب العرب بحماة
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اإىل مت���ى �سيظ���ل ا�ستبع���اد املوؤّن���ث و�سمائ���ره م���ن 
والّلغ���وي  عموم���اً,  والجتماع���ي  الثق���ايف  امل�سه���د 
خ�سو�س���اً؟ وحّت���ام نظ���ّل نل���وب �سم���ن دائ���رة وع���ي 
والدونّي���ة  التبعّي���ة  �س���وى  ينت���ج  ل  �سّي���ق,  متخّل���ف 
للم���راأة؟ ومل���اذا ه���ذا الإ�س���رار عل���ى تكري����ض الفوارق 
الربوي���ة  مناهجن���ا  واملوؤّن���ث يف  املذّك���ر  ب���ن  عم���داً 
والّثقافّي���ة كاأن نق���ول مث���ًل »اكت���ب - اق���راأ« للطالب 
»الطفل« ول نقول بجانبه: »اكتبي - اقرئي« للطالبة 
»الطفل���ة« زميلته التي ت�ساركه نف�ض املقعد الطفويل 

والأح���لم امل�ستقبلّي���ة بالغ���د الأف�سل القائم اأ�ساً�ساً على تكاتف جهود اجلن�سن؟ ونقول »القا�سي – املدير - الرئي�ض« ول 
نقول: »القا�سية – املديرة - الرئي�سة« وخ�سو�ساً اأّن متمعاتنا تراك�ض لرفع �سعارات بّراقة حول اإن�ساء جيل مواَطنة 
حقيق���ي, مت�س���اوي احلقوق والواجبات, بعيداً عن التف���اوت والتمايز الجتماعين, وبعيداً عن »اجلندر«. اإّن اإ�سرارنا على 
ال�سيغ���ة املذك���رة لل�سمائ���ر �سيعّم���ق الف���وارق ال�سلبّية عل���ى م�ستوى »الوعي« ب���ن اجلن�سن, من حيث النظ���رة اإىل الّذات 
والآخ���ر, و�سينعك����ض ذل���ك يف الوعي وال�سلوك الجتماعي لكليهما, و�سيتعاىل الطفل الذك���ر على زميلته واأخته واأمه وقد 
ت�سّخم���ت اأن���اه ب�س���كٍل مر�سّي, واملفارق���ة الغريبة اأّنه رغم كّل ذلك, ن���رى م�سائخ اللغة و�سدنتها يعم���دون م�سغرين, عند 
الإعلء من مكانة رجل يف مال ما, اإىل ا�ستخدام الّتو�سيف املوؤّنث له, املوؤّنث الذي تزّينه التاء املربوطة, فيقولون عنه: 
»عّلم���ة« اأو »فّهام���ة« واإذا اأرادوا جمع���اً قوّياً يعرَّ عن فحولة الذكور يقولون: »رجالت الفكر« مثًل, بدًل من رجاله! ثّم 
يتنا�سون فيقولون: اإّن جمع الذكور هو الأقوى دوماً واإذا مل جتده فيمكنك اأن جتمعه جمعاً موؤّنثاً, وهو اأ�سعف اجلموع. 
وعل���ى الرغ���م م���ن ه���ذا الّتجاه���ل والإق�س���اء وذكورّي���ة اللغة املهيمن���ة, تاريخ���اً وحا�س���راً, ن�سمع �س���وت املوؤّن���ث ين�سرب 
جريئ���اً عالي���اً م���ن �سق���وق امل�سهد التاريخي وثغرات���ه لي�سل اإىل احلا�سر بق���ّوة اأدبّيته وفنّيته. يذك���ر »ال�سيوطي« يف كتابه 
»نزه���ة اجلل�س���اء يف اأ�سع���ار الّن�ساء« اأ�سماء �ساع���رات عربّيات من امل�سرق والأندل�ض دون املتقّدم���ات من ال�ساعرات العربيات 
الكث���ريات. وق���د اخت���ار باقة من الأ�سم���اء الأنثوّية التي امتلكْت كّل اجل���راأة يف الّتعبري والبوح ع���ن لواعجها وع�سقها, بل 
خ���وف م���ن املحّرم���ات والّتابوات الجتماعّية, باقة اأزهرْت اأ�سعاُرها �سمن حميٍط طاٍغ م���ن الثقافة الذكورّية. وقد �ساهْت 
بجزال���ة اأ�سلوبه���ا و�س���دق اأحا�سي�سه���ا طريق���ة ال�سع���راء الّذكور ق���ّوة, ورمّبا تفّوق���ْت عليها اأحيان���اً. لكّن الّذاك���رة الّثقافّية 
اللغوّي���ة العربّي���ة امل�سابة بالف�سامّية, تقول �سيئاً, وتفعل عك�سه.فهي حن تتحّدث عن �سفات املقّد�ض الكّلي القدرة مثًل 
تق���ول: »ال���ّذات الإلهّي���ة, اأو العّلة اأو القدرة اإلخ وه���ي تو�سيفات موؤّنثة« وحن تريد اأن ُتعِلي م���ن �ساأن املّذّكر يف ماٍل ما, 
ت�سف���ه بالفحول���ة والعظم���ة واملقدرة.اأي ت�سيف اإىل طبخت���ه ال�ّسائطة, بهارات املوؤّنث لتجعله���ا م�ست�ساغة الرائحة. وهي 
نف�ض الّثقافة التي ت�ستبدل جمع املوؤّنث »�ساعرات« بجمع تك�سري ذكوري هو »�سواعر«. وها نحن �سنختار يف هذه الف�سحة 

املكّثفة, بع�ساً مّمن ذكرهّن ال�سيوطي لندّلل على قّوة بوح ال�سوت الأنثوي املغّيب يف ثنايا التاريخ الفحويّل الذكوري: 
 � ُعلّي���ة بن���ت اخلليف���ة امله���دي واأخت اخلليفة »ه���ارون الر�سيد« امللّقب���ة ب�«العّبا�سة« كانت �ساعرة مغّني���ة جميلة,وقعْت يف 

غرام خادم لديها ينادونه با�سم »طّل« وها هي تبّثه لواعجها من�سدًة: 
« اإليِك �سبيُل فهل يل اإىل »طلٍّ اأيا �سروة الب�ستان طال ت�سّوقي  

« اأو  وهن���ا ت���ورد الأخب���ار التاريخّية حادثة طريفة, باأّن اأخاها اخلليفة هارون الر�سيد كان قد حلف عليها باأل تكّلَم »طّلً
 » حت���ى تذك���ر ا�سَم���ه, لكّنه حن دخل عليها, على غفل���ة وهي تقراأ يف امل�سحف من �سورة البقرة »ف���اإن مل ي�سْبها وابٌل فطلٌّ
كاد يغ�سب منها حن �سمع كلمة »طّل« فلّما تبّن الأمر, �سحك واأثنى عليها. اأّما ال�ّساعرة امللّقبة ب�«اأم الكرام« فتتغّنى بل 

حرج بجمال مع�سوقها املعروف ب�«ال�ّسمار« قائلًة: 
مما جنته لوعُة احلّب  يا مع�سر النا�ض األ فا عجبوا 

ب  من اأفِقه الُعلوّي للًرْ جى  لوله مل ُينَزْل ببدِر الُدّ
وها هي »بدر التمام بنت احل�سن« تخاطب حمبوَبها بعتب الع�ّساق املدنفن, قائلة: 

وذكُرَك يف ليلتي �سامري جماُلَك بن الورى عاذري 
اأما لن قلُبَك يا هاجري   ول رّق للمدنِف ال�ّساهِر؟!

اأّم���ا ال�ساع���رة »ث���واب بن���ت عبد اهلل احلنظلّية الهمدانّية« فل���م تخجل من هجاء رجٍل تزّوجته لو�سامت���ه, ثّم تبّينْت باأّنه 
غري قادر على اإر�ساء جموحها لعيٍب يف فحولته, بقول يحمل الكثري من التورية والدللت اجلن�سّية املبّطنة: 

اإيّن تزّوجُت من اأهل العراق فتى ُمرّزاأ ما له عرٌق ول باه
ما غّرين منه اإّل ُح�ْسُن طّرتِه ومنطق لن�ساء احلّي هّياه 

يقول ملا خل بي اأنِت.... وذاك من خجٍل مّني تغ�ّساه 
فقلُت ملا اأعاد القوَل ثانيًة اأنَت الفداُء ملن قد كان....اإلخ.

وه���ا ه���ي »حف�سة الركونّية« متتدح �سفاتها اجلمالّية املرغوبة, موؤّكدة باأّن �سرَها يكاد ينفد من تاأيّن احلبيب وعدم 
مبادرته املاأمولة جتاهها:

اإىل ما �سئَته اأبداً ميي���������ُل  اأزوُرَك اأم تزوُر فاإّن قلبي  
وفرُع ذوؤابتي ظلٌّ ظلي��������ُل  فثغري مورٌد عذٌب زلُل  

اإذا وافى اإليَك بي املقيُل  حى  وقد اأّملُت اأن تظَما وَت�سْ
اأناُتَك عن بثينة يا جميُل  فعّجل باجلواب فما جميلٌ 

ولل�ّساعرة »حف�سة بنت حمدون« طريقتها يف التعبري عن الندّية والتكافوؤ بينها وبن املحبوب, تقول:
واإذا ما تركته زاد تيها  يل حبيٌب ل ينثني لعتاٍب 

قال يل:
قلُت اأي�ساً: وهل ترى يل �سبيها؟  هل راأيِت يل من �سبيٍه؟! 

 وتق���ول ال�ساع���رة »خديج���ة بنت اخلليف���ة املاأمون« يف و�سف رّقة املع�س���وق, وكاأّنها اأخذت موقع ال�ساع���ر الذكر يف و�سف 
حمبوبته: 

دِف اله�سيِم احل�سا املثقِل الرِّ تاهلّل قولوا ملن ذا الّر�سا  
واأملَح النا�ض اإذا ما انت�سى  اأظرَف ما كان اإذا ما �سَحا 

اأر�سَل فيه طائراً مرِع�سا وقد بنى ُبرَج حماٍم له  
اأو با�سقاً يفعُل بي ما ي�سا  يا ليتني كنُت حماماً له  

وال�ّساعرة �سلمى البغدادّية ت�ستغرب تعامي الع�ّساق عن النظر اإليها, فتقول معتّدة بجمالها: 
واأجياُد الّظباء فداُء ِجيدي رمي فداُء عيني  عيوُن مها ال�سّ

لأزيُن للعقود من العقود  اأزّيُن بالعقود واإّن نحري  
وي�سكوَن من ثقِل الّنهوِد  ول اأ�سكو من الأرداِف ثقلً 
ملا نزَل العذاُب على ثمود ولو جاورُت يف بلٍد ثموداً  

اأّم���ا ق���ّوة ال�ّسخ�سّية وال�ستقللّي���ة والثقة بالنف�ض فت�سُل بال�ساعرة التي ذاع �سيتها بعلقتها بال�ساعرين »ابن زيدون« 
»واب���ن عبدو����ض« »ولدة بن���ت امل�ستكفي« ح���ّداً عالياً مل تاألفه الّثقافة الّذكورّية امل�سيطرة, ب���ل تتهّيبه اأي�ساً. وقد قيل باأّنها 

ْت على َطرحِتها ب�سكٍل بارٍز البيتن ال�سعرّين اجلريئن الآتين: خطَّ
واأم�سي م�سيتي واأتيُه تيه��ا اأنا واهلل اأ�سلُح للمع����������ايل 

واأُعطي قبلتي من ي�ستهيها اأمّكن عا�سقي من �سحن خّدي 

 كتبها:  أوس أحمد أسعد

تهميش المؤنّث

بين الماضي والحاضر
قاده���ا  الت���ي  املجي���دة  الت�سحيحي���ة  احلرك���ة  تع���ّد 
القائ���د اخلال���د حافظ الأ�س���د يف 16 ت�سري���ن الثاين 
ع���ام 1970 م���ن اأه���م احل���ركات الثوري���ة يف تاري���خ 
الع���رب احلديث واملعا�سر, وهي عل���ى م�ستوى �سورية 
تع���ّد حدث���اً ا�ستثنائي���اً ب���ارزاً اأنه���ى عه���د النقلب���ات 
اأم���ن  حقق���ت  الت���ي  الإ�سلح���ات  ووف���ر  الع�سكري���ة, 
الدول���ة وا�ستقراره���ا, كي���ف ل ويف ه���ذه احلرك���ة كان 
البدء باإ�سلح اإ�س���كالت الأو�ساع ال�سيا�سية الداخلية 
واخلارجي���ة عل���ى م�ست���وى �سوري���ة كاّف���ة, م���ن خلل 
و�س���ع د�ست���ور جدي���د للجمهوري���ة العربي���ة ال�سورية, 
وطني���ة  جبه���ة  واإقام���ة  ال�سع���ب,  مل����ض  وتفعي���ل 
تقدمي���ة, كم���ا كان���ت ح���رب ت�سري���ن التحريري���ة ع���ام 
1973 يف مواجه���ة الع���دو ال�سهي���وين, )وم���ن رحم 
ت�سري���ن ول���دت املقاوم���ة( وكان تطوي���ر العلقات مع 
ال���دول ال�سديقة وح���ركات التحرر يف العامل الداعمة 
للق�سايا العربية ويف طليعتها الق�سية الفل�سطينية.

لق���د انتقل���ت ه���ذه احلرك���ة ب�سوري���ة من���ذ بدايته���ا 
باجت���اه ث���ورة اإ�سلحي���ة اأثم���رت منج���زات تاريخي���ة 
عظيم���ة, ياأتي يف طليعتها اإ�س���راك الأحزاب ال�سيا�سية 
الأخ���رى بالعم���ل ال�سيا�س���ي امل�س���ريي بقي���ادة ح���زب 
البع���ث العرب���ي الإ�سراك���ي, وال���ذي كان���ت وم���ا زالت 
ت�ستوجب���ه الظروف الناجمة عن العدوان الإمرَيايل 
ال�سهي���وين امل�ستم���ر عل���ى الأم���ة العربي���ة, وه���ذا مل 
يك���ن ليتحق���ق اإل بع���د اأن اأنهت ه���ذه احلرك���ة املعاناة 
الت���ي كان يعانيه���ا ح���زب البع���ث العرب���ي ال�سراك���ي 
م���ن عقلي���ة التط���رف التي حتكم���ت بقيادات���ه, وكانت 
�سبب���اً يف تع���ّ� تفعي���ل العم���ل الوطني القوم���ي الذي 
تتوخ���اه �سورية على م�ست���وى الوطن العربي لتحقيق 
الت�سام���ن العربي وتعزيزه من اأجل حترير فل�سطن 
املحتل���ة وا�ستع���ادة احلق���وق امل�سروعة لل�سع���ب العربي 
الفل�سطين���ي, ت�سام���ن جتلى يف قيام الحت���اد العربي 
بن م�سر, ليبيا, ال�سودان, و�سورية, بعد قيام احلركة 

الت�سحيحية مبا�سرة. 
يف ه���ذا الإط���ار كان بي���ان الت�سحيح ال���ذي اأ�سدرته 
القي���ادة القطري���ة املوؤقت���ة يف �سبيح���ة �سه���ر ت�سري���ن 
الث���اين ع���ام 1970, والذي ت�سمن مواق���ف مبدئية 
منه���ا ح�س���د الطاق���ات اجلماهريي���ة العربي���ة بقي���ادة 
ح���زب البعث العربي ال�سراك���ي املرافقة مع خطط 
ت�ستدعيه���ا  وع�سكري���ة  واقت�سادي���ة  ب�سري���ة  تنموي���ة 
معرك���ة حتري���ر الأرا�سي العربية املحتل���ة, واإزالة اآثار 
نك�س���ة حزي���ران ع���ام 1967, ومنه���ا ا�ستكم���ال بن���اء 
الدميقراطي���ة ال�سعبي���ة يف احلي���اة العامة, من خلل 
تعزي���ز دور املنظم���ات ال�سعبي���ة واملهنية عل���ى م�ستوى 
الدول���ة ال�سوري���ة يف معرك���ة الإ�سلح���ات الداخلي���ة 

ال�ساعية اإىل حتقيق اأمن الدولة وا�ستقرارها.
القائ���د  بقي���ادة  الت�سحيحي���ة  اأول���ت احلرك���ة  لق���د 
اخلال���د حافظ الأ�سد اأهمية كب���رية للو�سع الداخلي, 
ومتتينه من خلل اإ�سدار قانون الإدارة املحلية الذي 
يع���زز دور الوحدة الوطني���ة, ويقيم النظ���ام ال�سيا�سي 
امل�ستق���ر امل�ستند اإىل ال�سرعي���ة الد�ستورية, وامل�ستكمل 
قاع���دة  بن���اء  يف  �سيم���ا  ول  الر�سمي���ة,  ملوؤ�س�ساته���ا 
اقت�سادي���ة مادي���ة كب���رية ووا�سع���ة ي�ستن���د اإليها تقدم 
املجتم���ع وم�ستلزمات �سم���وده, بعد اأن غ���دت التنمية 
الب�سرية ال�ساملة م�سوؤولية وطنية تتيح الفر�ض اأمام 
جمي���ع اأف���راد املجتمع, لتحول �سوري���ة اإىل ور�سة عمل 
عل���ى ال�سع���د كاّف���ة ويف جمي���ع املج���الت, يف التعلي���م, 
والثقاف���ة, والزراع���ة, وال���ري, ويف املج���ال ال�سناع���ي 
والتج���اري وامل���ايل, ه���ذا اإ�ساف���ة اإىل اإح���داث تب���دلت 
علمية عميقة يف بنية املجتمع العربي ال�سورّي مدينًة 
وريف���اً, ول �سيم���ا يف مال تعزيز دور املراأة, ويف النمو 
ال�سكاين, وتدفق اأعداد كبرية من ال�سباب ال�سوري اإىل 
�سوق العمل, وهو مطمئن للو�سع املعي�سي, وال�سحّي, 
ال�س���رب,  مي���اه  م���ن  العام���ة  واخلدم���ات  وال�سكن���ّي, 

والكهرب���اء, وال�سدود, فعلت ذلك وهي ت�سكل النموذج 
ال���ذي يحت���ذى به يف مال ماني���ة التعليم, وتاأمن 
الطبابة, وحماية ال�سلع ال�سرورية من الحتكار, ويف 
مقدمت���ه حماية اأ�سعار اخلبز, وال���دواء, واملحروقات, 
وغريه���ا من احلاجات التي تر�سخ الأمان وال�ستقرار 
الداخل���ي م���ن اأجل اإر�س���اء دول���ة املوؤ�س�س���ات والقانون 
الت���ي جت�س���د حري���ة املواط���ن وحتافظ عل���ى كرامته, 
ونح���ن ل جنان���ب ال�س���واب اإذا م���ا قلن���ا اإن احلرك���ة 
الت�سحيحي���ة بقي���ادة القائ���د اخلال���د حاف���ظ الأ�س���د 
وم���ن خلل م���ا حققت م���ن اإجنازات حملي���ة وعربية 
ودولي���ة تك���ون ق���د ا�ستع���ادت الوج���ه العرب���ي الأ�سيل 
وامل�س���رق لث���ورة الثام���ن م���ن اآذار واأهدافها يف حتقيق 

املجتمع العربي ال�سراكي املوحد. 
لق���د رح���ل القائد اخلالد حافظ الأ�س���د وهو يف اأوج 
العط���اء والت�سحي���ة, رح���ل وه���و متمي���ز ب�سخ�سيت���ه 
القيادي���ة الفري���دة, التي جعلت من���ه الإن�سان والقائد 
العرب���ي الوحي���د ال���ذي مل يف���رط بح���ق, ومل ي�ساوم, 
ومل ي�ست�سلم, ومل ي�سافح الأيدي ال�سهيونية الآثمة 
ومل يفك���ر ول���و حلظ���ة واح���دة باملهرول���ة اإىل البي���ت 
الأبي����ض ال���ذي ه���رول اإلي���ه الآخ���رون. لكل ه���ذا كان 
و�سيبق���ى يف نظ���ر كل �سرف���اء الأمة العربي���ة و�سرفاء 
الع���امل, القائ���د الكب���ري ال���ذي ق���اد الع���رب يف اأ�سع���ب 
الظروف واأعقدها, منتقًل بهم من ركام الهزمية اإىل 
رحاب الن�سر, رحل القائد املوؤ�س�ض فكراً ونهجاً ملحور 
املقاومة املتعاظم واملمتد من اإيران اإىل فل�سطن عرَ 
�سوري���ة, ولبن���ان, واليم���ن... رح���ل وه���و مطمئن اإىل 
اأن م�س���رية النه���ج املق���اوم �ستبقى م�ستم���رة يف �سورية 
والوط���ن العرب���ي بقي���ادة الرئي����ض ب�س���ار الأ�س���د, من 
حي���ث التم�سك بثوابت احلركة الت�سحيحية املظفرة, 
وم���ا حققت���ه م���ن اإجن���ازات بطولي���ة, �سكل���ت ركي���زة 
اأ�سا�سية لحت�سان امل�سروع القومي العربي الوحدوي 
التح���رري النه�سوي املق���اوم, ونحن ل نبال���غ اإذا قلنا 
الإمرَيالي���ة  احل���رب  ه���ذه  م�سل�س���ل  يتاب���ع  م���ن  اإن 
ا�ستهدافه���ا  من���ذ  الإرهابي���ة  الرجعي���ة  ال�سهيوني���ة 
ل�سوري���ة وحتى اليوم, يدرك الف�سل الذي اآلت اإليه يف 
حتقي���ق اأهدافها ال�سيا�سي���ة والع�سكرية والقت�سادية 
نتيج���ة الوح���دة الوطني���ة ال�سلب���ة لل�سع���ب العرب���ي 
ت�سل���ح  ال���ذي  الأ�س���د  ب�س���ار  الرئي����ض  بقي���ادة  املق���اوم 
يف  احللف���اء  جان���ب  اإىل  وا�ستط���اع  الوح���دة,  به���ذه 
حم���ور املقاوم���ة وداعميه من اأن يحق���ق النت�سار تلو 
النت�س���ار عل���ى حتالف ق���وى ال�سر الغرب���ي وعملئه 
املت�سهين���ن, الأمر ال���ذي جعل من البواب���ة ال�سورية 
خمرج���اً دولي���اً مل���ن اأرد و�س���ع بداي���ة النهاي���ة لقط���ب 
وحي���د ه���و القط���ب الأمريك���ي ال���ذي م���ا زال يحل���م 

بالتحكم مبقدرات العامل ولكن هيهات.

من دروس التصحيح
 كتب: د.سليم بركات
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احل����ادة  النفع����الت  اأن  النف�����ض  علم����اء  م����ن  العدي����د  ي����رى 
والغ�س����ب ه����ي م����ن اأك����� العوامل الت����ي توؤثر يف حي����اة الإن�سان 
و�سحت����ه النف�سية وله����ا انعكا�ض كبري على حميطه الجتماعي 
والأ�سري والوظيفي اإ�سافة اإىل مزاجه العام, وللغ�سب درجات 
وم�ستوي����ات ترتبط بطبيع����ة ال�سخ�ض وبنيت����ه النف�سية وطبعه 
�س����واء كان ذا ترجي����ع قري����ب اأو بعيد, ونظ����راً لتاأثري الغ�سب يف 
ال�سلوك الجتماعي والعلق����ات الإن�سانية ت�سكلت يف بريطانيا 
جمعي����ة �ُسمي����ت اجلمعي����ة الرَيطاني����ة لإدارة الغ�س����ب مهمتها 
تق����دمي الن�سائ����ح واحلل����ول والعلج����ات لعدم الوق����وع بحالت 
الغ�س����ب امل����وؤذي للفرد واجلماعة, ول �سيم����ا اأن الغ�سب يحدث 
غالب����اً مبوؤثرات خارجية تتفاعل مع بني����ة نف�سية ومزاج خا�ض 
للف����رد اأو ملجموع����ة اأفراد, حي����ث يح�سل ل����دى ال�سخ�ض ن�ساط 
هرم����وين ت����وؤدي ب����ه اإىل ال�سط����راب و�سب����ب ذل����ك ال�ستجاب����ة 
عالي����ة احل�سا�سي����ة لذل����ك احل����دث الط����ارئ, وكل ذل����ك يرافق 
بارتف����اع ع����دد دق����ات القل����ب م����ن 80 اإىل اأك����� م����ن 140 يف 
الدقيق����ة الواح����دة ي�ساحبها حركات يف بع�����ض مفا�سل اجل�سم 
م����ع توت����ر ع�سب����ي ق����د ي����وؤدي ببع�����ض الأ�سخا�����ض مم����ن لديهم 
م�س����كلت قلبي����ة اإىل ارتف����اع يف ال�سغ����ط اإىل درج����ة الإ�ساب����ة 
باجللط����ة الدماغي����ة اأو القلبي����ة اإ�ساف����ة اإىل اأن الغ�س����ب ي����وؤدي 
اإىل ارتف����اع ن�سب����ة الكولي�س����رول يف اجل�س����م ويجع����ل ال�سخ�ض 

ي�ستن�سق ثلث حاجته من الأوك�سجن.
وبالع����ودة للعن����وان ف����اإن ثم����ة عوام����ل عدي����دة للغ�س����ب بعيداً 
ع����ن الأ�سب����اب الذاتي����ة منها احلي����اة القت�سادي����ة واملعي�سية كما 
ه����و حا�س����ل يف بلدن����ا حالياً بحكم ظ����روف احل�س����ار وال�سغط 

القت�سادي وانعكا�سه على املزاج العام للمواطنن يف يومياتهم 
وتاأمينه����م للحاجيات ال�سروري����ة, ي�ساف للعوامل القت�سادية 
والجتماعي����ة ظ����روف املن����اخ والطبيع����ة الت����ي يعي�����ض و�سطه����ا 
الإن�س����ان, فثم����ة ف����رق بن �سل����وك وردود فع����ل �س����كان ال�سحراء 
اجل����رداء واملناط����ق اجلبلي����ة الت����ي تك�سوه����ا الأ�سج����ار وتغمرها 
املي����اه, وعندم����ا نح�س����ر دائ����رة التاأث����ري يف قطاع����ات العمل فل 
ب����د م����ن تاأكي����د دور الإدارة يف خل����ق بيئ����ة نف�سي����ة اإيجابي����ة لدى 
العامل����ن حي����ث ت�س����ري الدرا�س����ات املتعلق����ة بالأم����ن الوظيف����ي 
اإىل حتذي����ر العامل����ن م����ن ال�سلوك الغا�سب وق����ت العمل الذي 
ي�سل اإىل درجة )اجلنون الطارئ( حيث املثل ال�سعبي: الغ�سب 

ُيطفئ فانو�ض العقل. 
وملعاجلة ح����الت الغ�سب يقدم الخت�سا�سي����ون يف الدرا�سات 
النف�سي����ة حزم����ة م����ن الن�سائح للتخفي����ف من ح����الت اأو نوبات 
الغ�س����ب حت����ى ل تتح����ول اإىل حال����ة م����ن ال�سخ����ط واله�سترييا 
منها الت����زام الغا�سب ال�سمت وعدم حتريكه لأطرافه مبا يدل 
على التهديد والوعيد وعدم تقطيبه حلاجبيه يف مواجهة من 
اأث����ار غ�سبه و�س����رورة تغيري ال�سخ�ض ملكان جلو�سه و�سربه املاء 
الب����ارد ما ي�ساعد عل����ى الإقلل من ن�سب����ة الهرمونات املتدفقة 
وكذل����ك عدم مغادرة امل����كان واخلروج لل�سارع اأو قي����ادة ال�سيارة, 
وتبق����ى النقط����ة الأه����م يف املعاجل����ة متمثل����ة يف زوال املوؤث����رات 
اخلارجي����ة امل�ستف����زة وال�ساغطة م����ن ت�سريحات ووع����ود كاذبة 
وخمالف����ة للواقع واحرام م�ساعر النا�ض وظروفهم ما ي�ساهم 
يف امت�سا�ض م�ساعر الغ�سب ل رفع وتريتها وتخ�سيبها الذي 

قد ي�سل اإىل درجة النفجار.

»رولن خ����وري«... مب����دع من اأبرز رواد اجلي����ل الثاين للحركة الت�سكيلية يف 
�سوري����ة, �ساح����ب جتربة اإبداعية متيزت ع����رَ خمططها الزمني بنقاط علم 
�سَكل����ت باك����ورة التح����ولت وبداي����ة التط����ور والجتاه نح����و املحلي����ة يف م�سمار 
الف����ن الت�سكيلي ال�س����وري الذي اتكاأ ب�سكل كبري على حزمة املفاهيم واملدار�ض 

الغربية ال�سائدة يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سي.
�سنوات عمره كانت رحلة اإبداع �سكل مدارها الفني لبنة اأ�سا�سية �ساهمت يف 
اإر�س����اء وبناء الأ�س�ض الثابتة للم�سهد الت�سكيلي ال�سوري ومنحه ذائقة ب�سرية 

خا�سة به. 
ول����د الفن����ان »رولن خ����وري« يف )اإنطاكية( ع����ام 1930, وا�سط����رت اأ�سرته 
للنتق����ال اإىل مدين����ة حل����ب بع����د �سل����خ ل����واء اإ�سكندرون ع����ن �سوري����ة الأم عام 
1939, وكان له����ذا احل����دث عظيم الأث����ر يف اأعماق �سخ�سي����ة الفتى ال�سغري 
ال����ذي حم����ل يف خميلت����ه م����ن الل����واء ال�سلي����ب مكتب����ة �سخم����ة م����ن الذكريات 
الب�سري����ة احلافلة باألوان الب�سات����ن واملنازل والدروب املف�سية اإىل البحر, اإل 
اأن اإقامته ودرا�سته يف حلب فّتحت مواهبه يف الر�سم حيث اأ�َسرته طبيعة حلب 
وريفه����ا امل����زدان بالقب����اب الطيني����ة, و�سّرعت ه����ذه املدينة اأم����ام �سفافية روحه 
وح�س����ه املره����ف اأب����واب الغواية الفني����ة, ف�ساغ ع�سق����ه بالألوان املائي����ة, متاأثراً 
بالرومان�سي����ة املفرط����ة للمدر�سة اجلرَاني����ة يف البدايات, وا�سف����اً هذا التاأثر 

بقوله: »لقد �سحرين هذا اجلو ال�سري, اإنه يبدو بعيداً عن عامل ال�سر«.
�ساف����ر »رولن خ����وري« عام 1956 اإىل روما التي كانت قبلة املواهب الفنية 
وحم����ط اأنظ����ار الراغب����ن يف درا�س����ة الفن����ون اجلميل����ة, ليدر�����ض عل����ى نفقت����ه 
اخلا�سة يف اأكادميية الفنون اجلميلة حيث التقى فيها مبجموعة من ال�سباب 

ال�سوري كفاحت املدر�ض ولوؤي كيايل.
 ويف روم����ا هي����َكَل اجتاهه الفني الذي عرف با�سم »الواقعية الإيحائية«, اإىل 

اأن تخرج عام 1960 باخت�سا�ض الت�سوير الزيتي, ليعود بعدها اإىل حلب.
عم����ل »رولن خ����وري« مدر�ساً للف����ن يف مدار�ض حل����ب, اإل اأن طموحه الفني 
الكبري وحما�سته املتقدة الباحثة عن مفاهيم فنية جديدة دفعاه لرك العمل 
التدري�س����ي ع����ام 1962 والتف����رغ الت����ام لر�سال����ة الف����ن الراقي����ة الت����ي �سغلت����ه 
واأّرق����ه ه����ّم اإع����لء �ساأنه����ا بداف����ع م����ن م�سوؤوليته كفن����ان ملتزم جت����اه الوطن. 
ويعت����رَ اتخ����اذ قرار كهذا ج����راأة كبرية يف فرة زمني����ة مل يكن خللها العمل 
الفن����ي كفيًل بتاأم����ن املاديات اللزمة للحياة اليومي����ة واأعبائها ومتطلباتها 
القا�سي����ة, فبح����ث »رولن خوري« عن خم����رج لئق ي�سمن ل����ه حتقيق التوازن 
ب����ن امل����ادي واملعنوي, ف�سب اإبداع����ه �سمن مموعة من اللوح����ات التي غلب 
عل����ى معظمه����ا النتم����اء اإىل فن »البورتري����ه« الذي يلبي يف اآن مع����اً متطلبات 

ال����ذوق الع����ام والروؤية الفني����ة اجلمالية, وا�ستقطبت لوحاته ع����دداً كبرياً من 
املقتن����ن, الأم����ر ال����ذي ي�ّسر له الأم����ور املالية دون اأن يفقد �سيئ����اً من اعتداده 
بر�سالته الفنية واإميانه املطلق بدور الفن البناء يف تطوير املجتمع والرتقاء 

به.
انح����ازت بورتريه����ات »رولن خ����وري« ل����� »الواقعي����ة الإيحائي����ة« الت����ي �سكلت 
اجلزء الأكرَ من املنظومة الفنية اخلا�سة به والتي ا�ستهر بها, فكانت حتمل 
ب�سمات املعا�سرة, حماكية ال�سخ�سيات والأ�سكال الواقعية بدقة موحية, فل 
تخل����و م����ن مل�سات رهيفة من اإ�ساف����ات الفنان التي ت�سكل نوع����اً من »الرتو�ض« 
الراق����ي البعي����د عن التزييف, م�سخ����راً لهذه الغاية زمرة عفوي����ة من الألوان 
و�سيئ����اً م����ن ال�سبابية ال�ساعرية احلاملة التي ت�سي باأن هذه اللوحة حتمل بل 

اأدنى �سك توقيع »رولن خوري«.
الب�س����ري  وبالبورتري����ه  املحلي����ة  الطبيعي����ة  بامل�ساه����د  لوحات����ه  ا�ستاأث����رت 
وباللقطة املعمارية, متاأثراً بتجارب كل من »مي�سيل كر�سة« و«ن�سري �سورى«, 
اإل اأن مل�س����ة خا�س����ة م����ن العفوية البعيدة عن التكلف كان����ت متيز اأعماله التي 
حت����ررت من ال�سياغات اللونية القدمية وانطلقت باجتاه تيار حداثي خا�ض 
ج����داً ميي����ل اإىل اخل�سو�سي����ة املحلي����ة التي �سكلته����ا نزهات الفن����ان املطولة يف 

الطبيعة املحيطة الناب�سة بروح ال�سرق وعبق الذكريات.
يف لوحاته واخلطوط امل�سكلة لبنيانها تناغم موؤثر بن املقومات والعوامل 

املت�ساف����رة عل����ى اخت����لف اإيقاعاتها لت�س����كل يف النهاية امل�سه����د الذي تذوب يف 
حناي����اه الأبع����اد والأل����وان يف تلحم فني رائع يعطي اللقط����ة م�سافات �سعرية 
م�ستم����دة م����ن خيال خ�سب وذاك����رة حتتفي باللقطات الفني����ة ال�ستثنائية, يف 

حالة من التوازن ال�سفيف بن الرومان�سية والنطباعية.
تاأث����رت جترب����ة »رولن خوري« ب�سابقاتها, لكنها تط����ورت ب�سكل نوعي لفت 
متجاوزة يف زمن قيا�سي اأ�سواطاً من الإبداع والبتكار والفرادة واخل�سو�سية 
والري����ادة, فه����ي مل تكن وليد براعة ي����ده وثقافته الفني����ة املو�سوعية فح�سب, 
ب����ل تع����ود اإىل ات�ساع اأفق����ه وخ�سو�سية ذهنيت����ه املنفتحة ال�سغوف����ة بكل جديد 

يحرم املوروث احل�ساري ول ينفيه.
كان تاأ�سي�����ض مدر�سة فنية عربي����ة �سورية تنف�ض عن جناحيها كل ال�سوائب 
والروا�س����ب الت����ي خلفه����ا التاأث����ر بالغ����رب, والو�س����ول اإىل ن����واة مدر�س����ة فني����ة 
جدي����دة حتم����ل من الواقعي����ة املحلية ما ميكنه����ا من امل�ساهم����ة يف بناء احلياة 
احل�ساري����ة هاج�س����اً اأّرق »رولن خ����وري« الذي اأ�سبح مو�س����ع اهتمام النقاد يف 
اأوروب����ا, ل �سيم����ا بع����د ح�سوله عل����ى جائزة »�س����ان فيتو رومان����و« باإيطاليا عام 
1962, وكان����ت ه����ذه اجلائ����زة حاف����زاً قوي����اً ل����ه لل�ستمرار يف البح����ث الفني 
املتعل����ق بنظريته الفنية اخلا�س����ة املوؤمنة باإي�سال الفكرة برمز اإيحائي وا�سح 
بعي����د ع����ن الو�س����ف املبا�س����ر �سم����ن تفاع����ل كام����ل م����ع اجل����و الع����ام للمو�سوع 

وال�سكل بان�سجام وتنا�سق.
عل����ى اخت����لف املو�سوع����ات الت����ي ر�سمه����ا, كان القا�س����م امل�س����رك للوحات����ه 
امتلك����ه القدي����ر لأدوات����ه الفني����ة اخلا�س����ة الت����ي �سخره����ا بج����دارة يف خدمة 
املو�سوع وتفا�سيله الدقيقة, ففي مال »البورتريه« اأبدع يف ت�سوير امللمح 
الب�سري����ة لرج����اٍل ون�س����اٍء واأطف����ال مانح����اً �سخ�سيات����ه اأبعاداً مده�س����ة يف اإطار 
م����ن ال�سفافي����ة اللونية ال�ساحرة التي ت�سفي الكث����ري دون الدخول يف متاهات 
التجمي����ل, ويف لوحات����ه امل�ستم����دة م����ن م�ساه����د البيئ����ة البحرية ي����كاد الناظر 
ي�سم����ع �س����دى الأمواج املداعب����ة لرمل ال�ساط����ئ الدافئة, وميتد ه����ذا ال�سعور 
بامللم�س����ة الل�سيق����ة م����ن خ����لل لوحات����ه التي �س����ور فيه����ا الأبني����ة وال�سوارع 
وتفا�سي����ل البيئ����ة الريفي����ة مب����ا حتت�سنه م����ن اأ�سج����ار ونباتات وبي����وت تكللت 
بالقب����اب اإىل درج����ة ميك����ن م����ن خلله����ا اعتب����ار نتاج����ه الفن����ي ذاك����رة ب�سرية 

متكاملة خّلدت ال�سجر واحلجر والب�سر.
ف�س����ل »رولن خ����وري« العي�����ض يف عزل����ة يف ال�سن����وات الأخ����رية م����ن حيات����ه, 
متفرغاً لإبداعه ال�سايف الذي اآثر البتعاد عن املنغ�سات, فرحل عام 1988 
وبق����ي ذك����ره خال����داً واأعمال����ه �ساه����دًة عل����ى ظاه����رة فني����ة فريدة ع�سي����ة على 

الن�سيان.

حنينإدارة الغضب

من »إنطاكية« إلى »حلب«... رحلة حياة »روالن خوري« اإلبداعية

كل كات����ب يري����د لن�سه اأن يكون قمة يف الفن واحلكمة والبلغة لُيكتب مباء احلّب والكرَياء وُيعّلق 
عل����ى اأب����واب العق����ول والقل����وب, وُيخلَّد يف ذاك����رة احل����روف والكلمات, فيذك����ر الكاتب ويح����ذف, وي�سل 
ويف�س����ل, ويب����داأ ويعيد, ُي�سّذب من هنا وُيهٌذب من هن����اك, وُينّقح الألفاظ, وُيفّتق املعاين, اإىل اأن يولد 
ه بديعاً معجباً, اأما اأنا ولأنه تغلب يف كينونتي �سفة العا�سقة على �سفة ال�ساعرة على نقي�ض اآبائي  ن�سّ
واأج����دادي م����ن حم����اة عمود ال�سع����ر وحّرا�ض فحولت����ه, فاأ�سلُك طريق����اً اأي�سر واأق�سر واأق����رب اإىل املجد, 
فاأ�ستح�س����رك اإىل ن�سو�س����ي, اأ�سفك واأ�سّبهك, واأغزُر احلديث عن����ك, واأك� الق�سائد لك, حتى ي�سري 

ذكرك بن النا�ض, وي�سرد, في�سلمونني ال�سبق.
وبع����د... فه����ا هي ق�سائدي طوع بنانك, وكّل كي����اين اآذان م�سغية حلقيقة تتعرى حتت ماء كلماتك, 
فاأ�س����رَ اأعم����اق ما�سي العجائ����ب, وت�ساري�ض بلدها, واأقب����ع حتت �سرفة يا�سمينه����ا اآمنة مطمئنة بعد 
اأن زال����ت احلج����ب ع����ن هوية ذلك احلب ال�سارد التائه كمهر بحث طوي����ًل يف الفيايف عن عائلته اإىل اأن 

وجدها يف اأ�سواتك و�سورك واأماكن ا�ستياقك. 
اآه يا للحب! �سنوات وهو ينهمر فوق راأ�سي من كل حدب و�سوب و�سموات ُعل, ول اأعباأ بحمل مظّلة 

تقيني مطرك ومَل وكيف؟! وهو موؤونة عمر يف اأيام وليال عجاف.
وبعد اأي�ساً فنم قرير العن يا حبيبها, وا�ستيقظ منبلج ال�سوء يا فجرها, فل ي�سيع عطر وافد مع 
ن�سائمك, ومن حدائق يا�سمينك, وكيف اأخ�سر واأنت فر�سي يف كل ال�سباقات, اأراهن ونربح, واأنت تاجي 
وغاري وبيدر قمح وانت�سارات, ومع عنفوانك و�سهيلك ل هزائم ول انك�سارات بل ربح وت�سوف وع�سق 
عل����ى امل����دى, ول حزن بعد اليوم فاأنت الف����رح املنتظر عند كل مفرق ي�ستقبل حريتي, واأنت الأمان. ول 

غربة للماء بعد اأن ع�ت دموعي على م�سبات نهرك.
ولأول م����رة ل����ن تخ����ون مائ����ي فروج الأ�ساب����ع,. وها اأن����ا اأدُع للعرب دي����وان �سعرهم وعلمه����م, واأت�سبث 
ب����ك وباأفيائك وظلل����ك واأحلمك, فاأنت علمي وفني وقومي, وديوان اأ�سعاري واأ�سفاري, ومن �سللة 
وجه����ك يتنا�س����ل الع�ساق و�سيمن كالأقمار, ومن غور عيني����ك تتدفق ينابيع ال�سنن مبللة باحلنن... 

واأٌي حنن؟
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أعالم/قراءات

 كتب: - أحمد عساف 

 يف روايت���ه الأح���دث »ال�س���رمي« ي�ستعي���د الروائي: اأحمد 
ال�سم���اري اأحداث���اً تاريخّي���ة, يف اأربع���ة ف�سول, عل���ى امتداد 
191 �سفحة من القطع املتو�سط, واإذا كان العنوان يف كل 
عم���ل اأدب���ي ي�سكل العتبة الدال���ة للول���وج اإىل الن�ض الأدبي 
اأو التماه���ي مع���ه, نحن هن���ا اأمام عنوان غام����ض ومطل�سم 
هكذا يبدو يف البداية اإل اأننا حن نقراأ الرواية �سنعرف اأن 
رمي( هي بلدة �سغرية اأو قرية كبرية يف �سبه اجلزيرة  )ال�سّ
العربي���ة, لرمبا تعمد الروائي اأحمد ال�سماري فعل ذلك يف 
عن���وان روايته ه���ذه, بغية ا�ستدراج قارئ���ه اإىل كمن املعنى, 
ولرمب���ا لكي يق���وده حلالة ت�ساركية بن الق���ارئ والروائي, 

األي�ض القارئ الذكي �سريكاً للمبدع.
 ه���ذه الرواي���ة تنتم���ي ل���لأدب الواقعي بامتياز م���ع اللتف���ات اإىل اأنها امتازت ب�س���رد روائي, 
ينتم���ي يف الكث���ري منه اإىل تيار احلداثة ال�سردية وتلك التيمات الروائية التي تلم�ض �سغاف 
الق���ارئ عرَ تلك اللغة ال�سفاف���ة املنتمية اإىل ال�سهل املمتنع, واإىل ذاك النحياز اللغوي الذي 

كان عامودها الفقري الذي منع ج�سدها الروائي من الرهل.
 اإذا كان الروائ���ي العامل���ي ولي���م فوك���ر, اأبتكر جغرافي���ة متخيلة لأعماله الروائي���ة و�سّماها 
)يوكن���ا باتوف���ا( فاإن الروائي اأحمد ال�سم���اري اعتمد يف روايته على جغرافية واقعية من �سبه 
اجلزي���رة العربي���ة من الإح�س���اء اإىل الكويت مروراً بالأندل�ض وبغ���داد: )بكل تاأكيد, يف الوقت 
ال���ذي كان الع���رب يف بغ���داد والأندل����ض يعي�س���ون يف ع�سر التنوي���ر كانت ب���لدي واأوروبا كلها 
يف ع�س���ور الظ���لم, تر�س���ل اأبناءه���ا للدرا�س���ة والت���زّود بالعل���وم اإىل بلد امل�سلم���ن ومراكزهم 
العلمي���ة, �ساأحك���ي لك ق�س���ة ح�سلت يف ذلك الزمان قبل ثمانية ق���رون وهي لعامل وفيل�سوف 

اإنكليزي ا�سمه )اأديلرد( وكان ذلك يف عهد امللك هري الثاين ملك اإنكلرا( �ض 30.
م���ن ح���وار دار ب���ن اأبطال الرواي���ة زيد العرب���ي ووليم الإنكلي���زي, اأي�ساً هن���اك العديد من 
ال�سخ�سي���ات املحوري���ة يف الرواي���ة مث���ل اأب���و يو�س���ف وغ���امن و�ساري اإل���خ.. ه���ذه ال�سخ�سيات 
ت�سيف بعداً اإن�سانياً وت�سكل منت ال�سرد يف هذه الرواية املتميزة, مرتقية بال�سرد اإىل جمالية 
�سفيفة, يو�سح اأحمد ال�سماري يف مقدمة روايته: »على الرغم من اأن هذه الرواية م�ستلهمة 
م���ن اأح���داث حقيقي���ة ف���اإن ال�سخ�سيات الت���ي تت�سمنه���ا واملواقف الت���ي ت�سفها ه���ي من ن�سج 

اخليال, واأي ت�سابه يف الأ�سماء فهو حم�ض م�سادفة« �ض 6.
اعتم���د الكات���ب يف اأح���داث ه���ذه الرواي���ة عل���ى م���ا كتب���ه الرحال���ة الغربي���ون ع���ن اجلزي���رة 
العربية, من خلل التوا�سل ال�سردي والتفاعل يف املواقف والأحداث بن �سخ�سيتي الرواية 
الرئي�سيت���ن )زي���د( ال�س���اب النج���دي, و)ولي���م( الرَيط���اين املكّلف من اجلمعي���ة اجلغرافية 
امللكي���ة بلندن الدرا�سة علمية عن منطقة جند وت�ساري�سها ومناخها ونظام حكامها وطريقة 

عي�ض �سكانها, األي�ض القارئ الذكي �سريكاً للمبدع. 
���رمي( رواي���ٌة بنكهِة الأ�سال���ِة حتى الّثمالة, كن���ٌز من احلكاي���ات الواقعية التي  رواي���ة: )ال�سّ
نحتت من اأعماق �سحراء �سبه اجلزيرة العربية, مروراً مبدن عربية واإطللة على الأندل�ض, 
ونح���ن باأم����ّض احلاج���ة اإليه���ا ك���ي ن�ستعيد عب���ق العطر الأبه���ى للما�س���ي الذي مّي���ز عراقتنا 
كع���رب لن���ا تاريخنا وموروثنا واأجدادن���ا القدامى الذين ن�سجوا اأبهى حكاي���ات العلم واملعرفة 
واحل�س���ارة والفل�سف���ة. ن�ستدرك فل�سفة عميقة حكم���ت مفاهيم املجتمع دون وعي منه, �سرية 
ذاتي���ة دافئ���ة بعي���دة عن التفخي���م واملبالغ���ة وبديعة الإيحاء والتق���اط امل�ساه���د الذكية, ت�سرد 
الوقائ���ع ب�س���دٍق و�سفافي���ة بلغ���ة �سائق���ة تلم�ض �سغ���اف القلب, وتنتم���ي اإىل ال�سه���ل املمتنع, 

معرَة عن ب�ساطة احلياة يف زمانها.
 اإذ يعر�ض الكاتب عرَ �سفحاتها املت�سارعة تفا�سيَل احلكايِة بالأبي�ض والأ�سود دون ال�سماح 
للرم���ادي بالهيمن���ة عل���ى ظلل احلقيق���ة التي تثري الدم���ع وال�سحكات معاً, م���ا بن طفولة 
حافية القدمن على دروٍب وعرة احتدت مع �سياط اليتم والفقر واحلرمان, و�سباب ل يعرف 
م���ن اجلم���وح �سوى حلظ���اٍت م�سروقة يف ظّل مغ���ارة ال�سه���وة الأوىل, و�سنوات طوقته���ا اأ�سوار 
العزل���ة والواق���ع التعي����ض, ليتحّمل البطل م�سوؤولي���ة الأم والأخ���ت والأخ دون متلمٍل اأو تردد, 
وانخفا�ض �سقف الأحلم وات�ساعها لدى متمعات �سحت فيما م�سى برفاهية املعرفة طمعاً 
برفاهي���ة كف���اف يومه���ا ل اأك�, ويعر�ض للقارئ باأ�سلوٍب نبيل اأهمي���ة ما بن يديه من تاريخ 
وجغرافية يح�سده الغرب عليها ويذوب الأجنبي �سغفاً يف ع�سقها ويتعاي�ض ابنها معها ب�سرَِ 

البن البار.
يخترَ البطل جملًة من امل�ساعر التي تنري يف ذاته مفازاٍت مل يكن يدرك جمالها واأهميتها, 
عن معنى الت�سامح والنفتاح وقبول الآخر وتقدير الفن والأدب واجلراأة على خو�ض امل�سارات 
اجلدي���ِدة والغريب���ة طمعاً يف اكتمال التجربة الإن�سانية, اإنه���ا رحلُة الآلم املمتعٌة كتبت ب�سرِد 
دراماتيكي اختلط فيه التاريخي بالتنويري, هذه الرواية حتتاج اإىل وقفات اأطول ملا فيه من 

اإبداع وجمالية ومعرفة وح�ض روائي مرهف.

ريّم ألحمد السماري رواية الصَّ
عن الصحراء والمنفى واالغتراب

 األسبوع األدبي

الف���راِت  ورائح���ُة  م���رٍة  ل  اأوَّ التقيُت���ُه 
والق�س���ب واملولّي���ا )الديرّي���ة( تب���دو عل���ى 
���ه العربي���ِة ال�سم���راِء الأ�سيلة, كان  ملحِمِ
لق���اًء موَج���زاً, لكنن���ي �سع���رُت اأنن���ي اأعرف���ه 
م�سركاِتن���ا  اأنَّ  يعن���ي  وه���ذا  زم���ن,  من���ذ 
املعرفّي���َة والإن�ساني���َة والجتماعيَة تلقت 
دون تخطي���ط, تكررِت اللق���اءاُت واْكت�سفُت 
َل���ْت معرفتي به  ���ُه, فتحوَّ في���ه ما كن���ُت اأظنُّ
اإىل �سداق���ٍة حميمة, وكث���رياً ما ُكنُت اأزوُرُه 
اأن���ا و�سدي���ٌق يل لنذه���َب اإىل جل�س���اٍت فيها 
م���ن ال���وّد الكث���ري الكث���ري, كان ذلك خلل 

ُت اأغواَرُه فوج���دُت فيها �سًدى  ف���رٍة زمني���ٍة ق�سرية؛ �َس���رََْ
لروح���ي, فالتقين���ا عل���ى اأدب احلي���اة واأدب املعرف���ة, وحت���ى 
ُد بيننا على اأ�سا�ض املحبِة  يومنا هذا ما زالت علقُتنا تتوطَّ

واملعرفِة والثقافِة والأدب.

عب���د اهلل �ساه���ر العب���د اهلل – �سوري���ة – دي���ر ال���زور – 
ميادين 1956 

الأمريكي���ة  م�س���ر  جامع���ة   – �سيا�سي���ة  عل���وم  دكت���وراه 
الدولية – القاهرة. 

دكت���وراه لغ���ة عربية – جامعة م�س���ر الأمريكية الدولية 
– القاهرة. 

العربي���ة  اجلمهوري���ة  يف  املتح���دة  الأمم  رابط���ة  ع�س���و 
ال�سورية )ع�سو مل�ض اإدارة(. 

ع�سو احتاد الكتاب العرب يف القطر العربي ال�سوري. 
اأمن �سر فرع دير الزور لحتاد الكّت�اب العرب عن الفرة 

 2006 –  2003
الكت���اب  احت���اد  يف  والدرا�س���ات  البح���وث  جمعي���ة  ع�س���و 

العرب. 
ع�سو مل�ض احتاد الكتاب العرب لدورتن. 

ع�سو الهيئة ال�ست�سارية ملجلة منارة الفرات.
ع�س���و هيئ���ة حتري���ر مل���ة )املوق���ف الأدب���ي( يف احت���اد 

الكتاب العرب. 
مدي���ر حتري���ر جري���دة )الأ�سب���وع الأدب���ي( ال�س���ادرة عن 

احتاد الكتاب العرب. 
مدي���ر حترير ملة )املوق���ف الأدبي( ال�سادرة عن احتاد 

الكتاب العرب. 
الأمريكي���ة  الأول يف جامع���ة م�س���ر  الإقليم���ي  املفو����ض 

الدولية للجمهورية العربية ال�سورية. 
اأ�ستاذ حما�سر يف جامعات – دم�سق – الفرات – الحتاد 

اخلا�سة. 
اأ�س���رف على الع�س���رات من ر�سائل املاج�ست���ري واأطروحات 

الدكتوراه. 
*املوؤمترات والندوات التي �سارك بها: 

الندوة الدولية التي اأقيمت يف �سورية حول )ال�سهيونية( 
عام 1988.

الن���دوة الدولي���ة التي اأقيمت يف �سوري���ة – دير الزور عن 
)اجلزيرة ال�سورية( عام 1998.

الندوة الدولية التي اأقيمت يف م�سر – القاهرة )موؤمتر 
القت�سادين العرب والأرمن( 2008.

الندوة الدولية التي اأقيمت يف ليبيا – بنغازي – جامعة 
قاريون�ض للم�ساركة يف اجتماع املكتب الدائم لحتاد الكتاب 

العرب 2010. 
 – – دم�س���ق  اأقيم���ت يف �سوري���ة  الت���ي  الن���دوة الدولي���ة 
دام���اروز ح���ول )دور املثقف���ن يف مواجه���ة الإره���اب( ع���ام 

 .  2014
املوؤمت���ر ال���دويل ال���ذي عق���د يف اإي���ران – طه���ران حت���ت 

عنوان )نحو عامل خال من الإرهاب( عام 2015 . 
الن���دوة الدولي���ة الت���ي اأقيم���ت يف �سوري���ة – دم�سق – دار 

)الثقاف���ة  عن���وان  حت���ت  للثقاف���ة  الأ�س���د 
الوطنية( عام 2016 . 

موؤمت���ر احل���وار الوطن���ي ال���ذي عق���د يف 
رو�سيا – �سوت�سي عام 2018 . 

املوؤمتر النقدي الأول الذي اأقيم يف لبنان 
ب���ريوت – اجلامع���ة اللبناني���ة حت���ت عنوان 
التنظ���ري  ب���ن  احلدي���ث  العرب���ي  )النق���د 

والتاأ�سي�ض( عام 2020.
�سهادة تقدير م���ن احتاد الكتاب العرب يف 
�سوري���ة واحت���ادات الإذاع���ات والتلفزيون���ات 
الإ�سلمية بالتعاون مع احتاد ال�سحفين يف �سورية والذي 

عقد يف دم�سق عام 2013 .  
املوؤمت���ر الأول ل���لأدب الوجي���ز ال���ذي عق���د يف لبن���ان – 

بريوت عام 2019 . 
املوؤمت���ر النق���دي ال���ذي عق���د يف تون����ض – �سو�س���ة ح���ول 

)الأدب الوجيز( عام 2020.
*�سهادات التكرمي التي ح�سل عليها: 

ب���راءة تقدي���ر من وزارة الإدارة املحلي���ة – �سورية, لإعداد 
كت���اب بال�سراك )دير الزور ما�ض عريق وحا�سر م�سرق( 

عام 1998 .
�سه���ادة تقدي���ر من وزي���ر الثقافة – �سوري���ة للم�ساركة يف 
الن���دوة التكرميي���ة للمب���دع الراحل )حمم���د الفراتي( عام 

.2007
�سه���ادة �سكر من مركز الدرا�س���ات الأرمينية للم�ساركة يف 
موؤمتر )القت�ساد بن العرب والأرمن( القاهرة 2008 . 
�سهادة تقدير من اجلامعة اللبنانية للم�ساركة يف املوؤمتر 
النق���دي الأول ال���ذي ج���اء حتت عنوان )النق���د العربي بن 

التنظري والتاأ�سي�ض( – لبنان بريوت عام 2020. 
�سهادة �سكر وتقدير للم�ساركة يف موؤمتر )الأدب الوجيز( 

املنعقد يف لبنان – بريوت , عام 2019 
ال�س���وري  والإع���لم  الثقاف���ة  موؤمت���ر  يف  تقدي���ر  �سه���ادة 

الإيراين املنعقد يف دم�سق عام 2014 . 
�سهادة تقدير للم�ساركة يف اجتماع املكتب الدائم للحتاد 
الع���ام للأدباء والكتاب العرب الذي عقد يف ليبيا – بنغازي 

.2010 عام  قاريون�ض,  – جامعة 
درع التك���رمي ال���ذي قدم���ه وزي���ر الثقاف���ة – �سوري���ة – 
معر����ض مكتب���ة الأ�سد الدويل للكت���اب يف دورته )31( عام 

 .  2019
�سهادة تقدير من احتاد الكتاب العرب – �سورية )للجهود 

املبذولة يف هيئة حترير املوقف الأدبي( 2020 . 
 – الوجي���ز  الأدب  �سه���ادة تقدي���ر للم�سارك���ة يف موؤمت���ر 

تون�ض – �سو�سة, عام 2020 .
*الكتب ال�سادرة له: 

- �س���در ل���ه )17( �سبع���ة ع�س���ر كتاب���اً يف النق���د الأدب���ي 
والدرا�سات ال�سيا�سية والفكرية. 

- �سدر له )4( اأربع مموعات �سعرية. 
- يكتب يف الدوريات وال�سحف العربية واملحلية. 

اإن���ه الآَن عاكٌف وبن�س���اٍط متمّيز على معركة املعرفة التي 
ه���ي املُقاِبُل ملعركِة احلي���اِة.. اأَراَد من خللها اأن َيجَد َمْنَفذاً 
لثقاف���ِة احل�س���ور بدًل من ثقاف���ِة ال�سته���لك, واأن يبحَث 
عن اأدٍب ُيقّوي �سكيمَة احلياِة بدًل من اأدٍب ُيوهُن القلوب. 

باخت�س���اٍر �سديد؛ َجَمَع عب���د اهلل ال�ساهر يف ذاِتِه بن رّقة 
الف���رات وق�س���وِة البادي���ة, ف���كان َخْلَطًة من احل���ّب واجلمال 

والرقة والعطاء.

الدكتور عبد اهلل الشاهر
الذي جمع في ذاته بين رّقة الفرات وقْسوة البادية



 كتب: سهيل الشعار 
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تتاب����ع �سحيف����ة  له����م  املحب����ة, وكتحي����ة  م����ن  كن����وع 
الأ�سب����وع الأدبي توجيه ر�سائل ح����ب وفرح اإىل الأدباء 
الع����رب والعامل وذلك بن�س����ر مقتطفات من حواراتهم 
التي اأ�ساءت لن����ا الكثري من حياتهم وطقو�ض الكتابة 

لديهم.. وهنا نقتطف بع�سها..
 الروائي امل�سري يو�سف القعيد 

الن�سر اأهم من الأموال..
والكلمة بدون اأن ُتقراأ ميتة

ع����ن اجلوائ����ز الأدبي����ة ودوره����ا يف حي����اة املب����دع, ق����ال الروائ����ي 
امل�سري يو�سف العقيد:

ل اأعت����رَ اأن اجلائ����زة ه����ي املعي����ار الوحي����د للتعب����ري ع����ن تقدير 
املجتم����ع مل����ا كتبت����ه لأن هن����اك معايري اأخ����رى, ومنها م����دى تقبل 
النا�ض لأعمايل, واجلمهور الذي اكت�سبته والطبعات املتعددة التي 
�س����درت يل, وترجم����ة ن�سو�س����ي رغ����م اختلل معاي����ري الرجمة 
الآن, وحتويل اأعمايل اإىل اأفلم �سينمائية ودراما هناك م�سهدان 
متقدم����ان اأعترَهم����ا اجلائ����زة احلقيقي����ة الت����ي ح�سل����ت عليه����ا, 
الأول حينم����ا كن����ت اأ�س����ري يف مي����دان باب احلديد وقابل����ت مواطناً 

عادي����اً �سّلم علي بحرارة واأخ����رَين اأنه يعرفني جيداً, 
وق����راأ يل, ب����ل اإن����ه �سم����ى ابنت����ه نورا�ست����ا تيّمن����اً با�س����م 
بطل����ة روايت����ي يحدث يف م�س����ر الآن والث����اين اأن اأحد 
املنا�سلن بعد النتفا�سة الفل�سطينية الأوىل قال يل 
اإنه����م هناك يف فل�سط����ن ين�سخون روايتي يف الأ�سبوع 

�سبعة اأيام حتى يقراأها اأكرَ عدد من املعتقلن.
*وع����ن جائ����زة �ساوير�ض كونه����ا اأول جائ����زة يح�سل 
عليه����ا يو�سف القعي����د وملاذا خا�سمت����ه اجلوائز طوال 

ه����ذه امل����دة؟ ق����ال: هناك موق����ف قدمي خا�ض ب����ي من����ذ اأن ن�سرت 
اأعمايل الأوىل, وقد يكون �سحيحاً وقد يكون خاطئاً, اإن اجلائزة 
متن����ح ول تطل����ب, كنت اأكره فكرة اأن اأذهب اإىل �سكرتارية املجل�ض 
الأعل����ى لرعاي����ة الفن����ون والآداب واأقدم طلب����اً م�سفوع����اً بالدمغة 
لأح�س����ل عل����ى جائ����زة الدول����ة الت�سجيعي����ة, الآن اأ�سبح����ت ع�س����و 
جلن����ة حتكيم جائ����زة الت�سجيعية دون اأن اأح�سل عليها ب�سبب هذا 
املوق����ف م����ا اأعرف����ه باخت�سار اأو قل م����ا اأف�سله اأنا واأبن����اء جيلي اأن 
تط����رق اجلائ����زة باب البي����ت ل اأن ن�س����ع خطة خم�سي����ة للح�سول 

عليها.
 *وع����ن دخ����ول لغ����ة املدون����ن عل����ى الأعم����ال الأدبية 

اجلديدة قال القعيد:
 اأن����ا م����ع التجري����ب اإىل اأبع����د احل����دود ولك����ن يج����ب 
األ نن�س����ى الواق����ع واإن كن����ت ل األ����زم اأح����داً باخللفي����ة 
الجتماعي����ة للعم����ل الأدب����ي, ال�ساب ال����ذي يغامر حر 
يف ت�سرفات����ه, ولكن اأن����ا �سد اأن يتفاخر البع�ض باأنهم 
مل يق����روؤوا �سيئ����اً, فم����ن دون التجربة والق����راءة كيف 
اإبداع����ات  اإىل  اإبداعاته����م  يقي�س����ون  وكي����ف  يكتب����ون؟ 
اأخ����رى؟ وعموم����اً هناك حالة خما�����ض يف م�سر �سيتّم 

فرزها قريباً, واجلديد �سيبقى ويكمل, والرديء ل مكان له.
*وع����ن جائ����زة نوبل وه����ل ينتظره����ا باعتبارها الطم����وح الأكرَ 

لعدد �سخم من الكتاب؟ قال:
 ول يف بايل..

 كان مع����ي ال�سديق اأ�سعد حيدر يف ملة امل�ستقبل, توّجهنا اإىل 
جني����ب حمفوظ قب����ل ح�سوله على نوبل ب�ستة اأي����ام ليجري معه 
ح����واراً, وق����ال يل: اأريد �س����وؤاًل �ساخناً منك اأوجه����ه اإىل حمفوظ, 
فقل����ت له: ا�ساأل����ه عن نوبل, و�ساأله بالفع����ل, واأجاب حمفوظ باأنه 
كان يحل����م بها عندما كان يح�س����ل عليها العمالقة, ولكنها طلعت 

من دماغه بعد اأن اأ�سبح يح�سل عليها اأي اأحد.. 
وبعده����ا ف����از حمف����وظ باجلائ����زة وتراجع ع����ن كلم����ه, وبغ�ّض 
النّظ����ر عن ذل����ك, اأرى اأن مهمتي ككاتب اأن األتفت اإىل العتبارات 
الأه����م ب����دًل م����ن الركي����ز يف اجلوائ����ز, لأن الركي����ز فيه����ا اأثن����اء 

الكتابة يفقدها معناها! 
عن بداياته قال الأديب الليبي املعروف الدكتور اأحمد اإبراهيم 

الفقيه:
قب����ل اأن اأنتظ����م يف املدر�س����ة البتدائي����ة ق�سيت عام����ن اأو ثلثة 
اأع����وام يف املدر�سة القراآنية ما جعلني اأجي����د القراءة والكتابة واأنا 
يف ال�س����ف الأول البتدائ����ي, حي����ث ب����داأْت من����ذ ذلك الع����ام رحلتي 

م����ع ق����راءة الكت����ب, وكانت الكت����ب الأوىل الت����ي قراأنها 
تنتم����ي بطبيعة احل����ال اإىل مكتبة الطف����ل ومن اأهمها 
كت����ب كام����ل كي����لين عمي����د الكتاب����ة للطف����ل, و�سل�سلة 
اأخ����رى ا�سمه����ا املكتب����ة اخل�س����راء لعطي����ة الأبرا�س����ي, 
واآخري����ن لع����ل م����ن بينهم �سعي����د العري����ان والتي كانت 
اأغلبه����ا م�ستوحاة من ق�س�����ض األف ليلة وليلة, وبع�ض 
اإىل رواي����ات  ث����م انتقل����ت مبا�س����رة  الق�س�����ض العامل����ي, 
جورج����ي زي����دان الإ�سلمي����ة, وق����راأت يف تل����ك املرحل����ة 
الكث����ري جداً م����ن الق�س�ض الرومان�سية املرجم����ة التي ت�سدر يف 
طبع����ات �سعبي����ة, والت����ي قادتني اإىل بع�����ض الكّت����اب الرومان�سين 
املعا�سري����ن مث����ل حمم����د عب����د احلليم عب����د اهلل وق�س�����ض يو�سف 

ال�سباعي واإح�سان عبد القدو�ض.
 * وع����ن الت�ساد يف عناوين كتب����ه كمجموعته الق�س�سية البحر 

ل ماء فيه وحقول الرماد وفئران بل جحور, قال الفقيه:
الأدب تق����وم على التباين, وتق����دمي ال�سورة ونقي�سها يف الوقت 
نف�س����ه, لي�����ض اإل ج����زءاً م����ن اأدوات الف����ن وا�ستخدامات����ه قب����ل اأن 
يحم����ل اأي حك����م قيمي, اإنه ج����زء من الركيب ال����ذي يحتاج اإليه 
الف����ن, الفن نظرة اإىل احلياة تتج����اوز ال�سطح وتذهب 
اإىل الأعم����اق واملظه����ر ل ينب����ئ دائماً بجوه����ر الأ�سماء, 
ب����ل اأك� من ذلك قد ينبئ بنقي�سه����ا, اإذاً فالأمر لي�ض 
ع����دم ثق����ة باحلي����اة, وانا عدم ثق����ة مبظاه����ر الأ�سياء, 
عدم ثق����ة بال�سكل اخلارجي, اأم����ا اجلوهر فقد نختلف 
ع����ن تقييمنا ل����ه, اأعنى جوه����ر احلياة, اإنن����ي اأحتفي يف 
اأدب����ي باحلب واللحظ����ات اجلميلة للحياة دون اأن اأغفل 
حلظ����ة واحدة ع����ن طبيعتن����ا الب�سرية واأنن����ا خملوقات 
فاني����ة, مبعنى دون اأن اأغفل عن تداب����ري الفناء التي تتكتك خلف 

كل �سيء مثل تكتكات ال�ساعة
وي�سيف الفقيه: 

اإنني يف الكتابة اأحاول اأن العب لعبة تعوي�سية, واأحقق بالكتابة 
ما كان ع�سّياً على التحقيق يف واقع احلياة.

 ول يكفي اأن يكون الإبداع الأدبي ناجحاً وراقياً, ولكن ل بد من 
تو�سيله اإىل النا�ض ليعرفوا اأو يقروؤوا هذا الإبداع.

ع����ن حلظ����ات الكتاب����ة عن����ده, وكي����ف يف�سره����ا؟ ق����ال ال�ساع����ر 
العماين �سيف الرحبي:

 اأت�س����ور اأن اللحظة الكتابة على �سعيد التعبري عنها 
نظري����اً م�ساألة فيه����ا الكثري من اللتبا�����ض والغمو�ض, 
فه����ذه اللحظ����ة بقدر م����ا هي منفلت����ة عن اأ�س����ر الزمن 
العتي����ادي, بق����در م����ا ه����ي خمرق����ة مبعطي����ات ه����ذا 
الزمن الراهن واملعي�ض, ومن هنا رمبا ينبثق التحدي 
ال����ذي يتحدث عنه النقاد وال�سع����راء, وهو خلق املعادل 
املعادل����ة  تتحق����ق  وكي����ف  املعي�����ض  الواق����ع  املو�سوع����ي 
الإبداعي����ة بطرفيه����ا, وتنط����رح اأي�س����اً علق����ة الكتابة 
ه����ذا الت�س����ال  بالزم����ن وبالتاري����خ, فهن����اك  وال�سع����ر 
العمي����ق والقا�سي, بقدر ما هناك النف�سال الذي يوؤ�س�ض للكتابة 

ومناخاتها اخلا�سة.
*و�سئ����ل: م����ن ه����م اأب����اوؤك ال�سع����راء؟ فاأج����اب ال�سي����اب ويو�س����ف 
اخل����ال واأدوني�����ض و�سع����دي يو�س����ف وج����رَا وغريه����م, ه����م اأباوؤن����ا 
جميع����اً, نح����ن كلنا ننتم����ي اإىل ه����ذا التاريخ امل�س����رك يف اأقانيمه 

ال�سعرية املختلفة.
 وعن جتربته يف ال�سحافة, وخ�سو�ساً يف ملة نزوى الف�سلية 
الثقافية قال: كانت نزوى جتربة مهمة على ال�سعيد ال�سخ�سي, 
وعل����ى ال�سعي����د الثقاف����ة العماني����ة, مثلما هي جترب����ة فاعلة على 
ال�سعي����د العرب����ي, لكنه����ا رمبا عل����ى ال�سعيد العم����اين لعبت دوراً 
تاأ�سي�سي����اً حي����ث مل تك����ن هناك مل����ة اإبداعية به����ذا امل�ستوى لذا 
اأقول اإن نزوى كانت تاأ�سي�سة عمانياً, وفاعلة عربياً, وبالن�سبة يل 
�سخ�سي����اً ا�ستغل����ت يف ال�سحاف����ة العربية, لكنه����ا اأي ملة نزوى, 
�سكل����ت حتّدياً على ال�سعيد العم����اين اأت�سور اأن التجارب من هذا 
الن����وع ت�ستن����زف امل����رء ع�سبي����اً وتدخل����ه يف تفا�سي����ل كث����رية, رمبا 
ت�سغل����ه ع����ن اأح����لم وطموحات كث����رية, لكنه����ا بحّد ذاته����ا جتربة 
اإبداعي����ة وروحي����ة مهمة, على ال�سعيد ال�سخ�س����ي وعلى ال�سعيد 

العام. 
جملة دبي الثقافية العدد ٠١٥ لعام ٢٠٠٦

كلماتهم لها معنى

َياأْ�ِس���ُرَك ِبُروِح���ِه الَوّق���ادِة الت���ي تفي����ضُ حّباً 

ع���ر وُفنون���ِه, وَيِط���رُي بَك بجناَح���ي عا�سٍق  لل�سِّ

���ه ُوِلَدْت اأقدُم  حملِّق���اً يف �سماِء وطٍن على اأر�سِ

ٍة يف التَّاريخ. اأبجديَّ

اإّن���ه ال�ساعر الدكت���ور ر�سا رجب الذي ج�ّسد 

الوط���َن يف �سع���ِره ب���كلِّ اأبع���اِده, ف���كان �سوت���اً 

لمِة ويت���وُق اإىل �سوء الّنهار  ُح���ّراً َي�ْسَخ���ُر بالظُّ

داً يف �سرايينِه ُحبَّ احلياِة, داعياً ُقّراءه للبحِث عنه يف حروفه التي  مدِّ

علَة املتَِّقدة  َن�س���َج فيها م���ن ِطيب اأزهار ه�ساِب وطِنِه ق�ساِئَده, ف���كان ال�سُّ

التي ل تعرُف النطفاء.

���ه للوطن وقد ازدهى ب�سنا  فف���ي ق�سيدِت���ه »اإىل القارئ« يرِجُم لنا ُحبَّ

الربيع, حيث يقول:

فاأنا ن�سيُم ُرباً وَهْم�َسُة ريِف اإن تبحُثوا عني خلل حرويف  

ال�ساحراِت كهم�سٍة وحفيِف من طْيب اأزهاِر اله�ساِب ق�سائدي 

ِب�َسناً ربيعيِّ ال�ّسعاِع لطيِف وغمْزُت َكْرَم ال�سم�ِض َحيَّْت مو�سمي 

ٍب ملهوِف فبكت لكلِّ معذَّ وغزْلُت بالنرياِن َوْجَه ربابتي  

وك���م ه���و جميٌل اأْن يكون َقْلُب���ه موطَن ال�سعوب التي لقت ما لقت من 

جور الغزاة وظلمهم.. وهو ما ترجمه يف قوله:

ماِء وريِف �َسِكرْت بظلٍّ للظِّ قلبي لأحزاِن ال�ّسعوِب خميلٌة  

���اِق  وكم���ا كان َقْلُب���ُه �ساح���ًة لأح���زان ال�ّسع���وب, كان اأي�س���اً حمّج���ًة ِلُع�سَّ

العروب���ة مم���ن اأ�سرتهم كلماُتُه فهاُموا بها وا�ستوطن���ت اأفئدَتهم.. يقول 

ال�ساعر ر�سا:

نا ِب�سناً اأغرَّ �سفيِف ملوؤوا الدُّ اأنا للعروبِة.. لل�سحارى.. للأُىل 

روِف واأ�سرُي فوق متاعٍب و�سُ داً   �ساأظلُّ اأ�سخُر بالظلِم مغرِّ

ًل اإىل اهلل اأن  وقد جعل �ِسْعَرُه َوْقفاً على الفقراء وامل�ست�سعفن, متو�سِّ

يحيطهم برعايته.. اإذ يقول:

�َسِخرْت بليٍل عا�سٍف وُحُتوِف ووقْفُت حبي للجياِع ق�سائداً  

ِلي وُعكويف واأطْلُت فيه تو�سُّ ٍه   واأقْمُت يف حمراِب كلِّ ُمولَّ

ر منه, حي���ث يختتم  ويبق���ى مت�سّبث���اً بانتماِئ���ه اإىل الري���ف ال���ذي حت���دَّ

فيقول:

, وخالٌد يفنى الزمان مبا ي�سمُّ

ُحّبي, وخم�سرُّ الأزاهر ريفي

الشاعر الدكتور رضا رجب
وطيٌف م��ن ديوانه »في ظالل 

الّسنديان«
 كتب: : د. جابر إبراهيم سلمان
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قضايا /قصة

عل����ى الرغ����م من اأنه����ا ق�س����ت �سبعن �سنة 
اإل اأنه����ا م����ا ت����زال يف قف�ض الته����ام واأ�سابع 
الت�سكي����ك م�سوب����ة نحوه����ا.. غ����ري موؤمن����ة 
به����ذا اجلن�����ض ال�سع����ري احلدي����ث األ وه����ي 
ق�سي����دة الن�.. والتي راح اأتباعها جاهدين 
عم����ا يح����ّد م����ن  يف خو�����ض غماره����ا بعي����داً 
طموحها الوثاب والتي يف الأ�سل هي قائمة 
عل����ى املغاي����رة وك�س����ر املاأل����وف بالغرابة حيناً 
والت�سظي اأحياناً اأخرى لتكون �سوتاً ذاتوياً 
نابع����اً م����ن �سمي����م التجرب����ة الذاتي����ة معلنة 
حرية التعبري فيما ي�سمى القول ال�سعري..

يقول نزار قباين يف ال�سعر:
/القنديل الأخ�سر/

اليميني����ون م����ن �سعرائن����ا ه����م تل����ك الفئة 
الت����ي ل تزال ت����رى يف املعلق����ة ويف الق�سيدة 
وغاي����ة  الأدب����ي  الكم����ال  ذروة  الع�سم����اء 
الغاي����ات والق�سيدة لديه����م هي ذلك الوعاء 
التاريخ����ي ال����ذي يت�سع ل����كل م����ا ي�سكب فيه 
والهام����ات  القام����ات  ل����كل  والث����وب اجلاه����ز 
ويف مواجه����ة الق����دمي املتع�س����ب حلوليات����ه 
واألفيات����ه يق����ف جي����ل الي�س����ار ب����كل طفولته 
الرئت����ن  مفت����وح  كجي����ل  وجنون����ه  ونزق����ه 
التي����ارات  به����ذه  مبه����ور  النظي����ف  لله����واء 
الفكري����ة اجلدي����دة الت����ي تهّب علي����ه من كل 
م����كان.. فتعلم����ه اأن يث����ور واأن يرف�����ض واأن 

يحفر باأظافره قدراً..(
ن����زار جن����د ال�ساع����رة  وعطف����اً عل����ى كلم 
ج����ذوة  حتم����ل  مطانيو�����ض  عي�س����ى  ميلين����ا 
املغاي����رة والخت����لف ع����ن نطي����ات ال�سع����ر 
الع����رب  دي����وان  وامل�سم����اة  عهدناه����ا  الت����ي 
لتخرج علينا ال�ساعرة بديوانها واإن تك�سرت 
العناوي����ن به����ذا الكم من عناوي����ن الق�سائد 
والت����ي برمته����ا تبح����ث ع����ن معن����ى اأن تك����ون 
اأنث����ى بذاته����ا ال�ساع����رة وحوله����ا الكثري من 
الأ�سئل����ة املبهم����ة حت����اول ا�ستق����راء اأجوبتها 
بفل�سف����ة ماأخ����وذة م����ن جت����ارب معي�س����ة من 
ر�س����م  تعي����د  روؤى  م����ن  وم�ستق����ة  ودم  حل����م 
اهت����زت معاي����ري  اأن  بع����د  الطري����ق  ملم����ح 
احلياة وتك�سرت كردٍّ حا�سٍم على ما يحدث.. 

ب�سمته الراف�سة واملتمردة..
***

من ال�سروري األ تقاطعني 
فاأنا �ساعرة اأقيم يف الهواء مبا�سرة..

واأرتب النزوات ب�سرية خال�سة..
وبعنوان اآخر:

يا بنت ال�سماء اخلعي عني ذنبي..
لأبتل حتت الرغيف الأبي�ض 

واأ�سردَّ ما ي�سقُط مني..
يف قاع الو�ساية..

اإنَّ القيم����ة الإبداعية عند ال�ساعرة ناجتة 
ع����ن مموعة من الأ�س�����ض النف�سية تت�سدر 
لتك����ون ب����وؤرة الفع����ل الإبداع����ي الت����ي تطف����و 
عل����ى �سط����ح القول ال�سع����ري بفعالية موؤثرة 
ت�ستم����دُّ جذوتها من خم����زون معريف اإدراكي 
للف����رد  الجتماع����ي  الإط����ار  فيه����ا  يتحك����م 
والتي تكتنزه����ا ال�ساعرة لجتاه واحد فقط 
ي�س����ل باخلط����اب  وال����ذي  بعمق����ه  جوه����ري 
الإبداع����ي اإىل ذروته وتك����ون الدراما اأ�سلوباً 
يف جت�سي����د الأف����كار لأنَّ ال�سع����ر ل ياأت����ي اإل 
م����ن فع����ل ال�س����راع وال�ساع����رة ب����ن هات����ن 
مت�س����ك  وال�س����راع(  )احلي����اة  ال�سرط����ن 
�سوجل����ان اأحقيتها يف ك�سف املخبوء وتعرية 
ج�س����د احلقيق����ة عندم����ا ي�سم����ى الرجل بن 

جدلية ال�سد والقبول واحللم والواقع.. 

***
احلبل بن اأ�سابع اأنثى

حاملا يرتدُّ 
يتحول من اأرجوحة للع�سق اإىل م�سنقة 

ملن رماهم �سوء الروؤية 
***

لي�ض با�ستطاعة قا�ٍض بارع يف املناورة 
اأن يعفو عن �سجن تك�سرت اأع�ساوؤه خلف 

الكامريات..
لذا..

ل ت�س����ادر �ساعة الفرح من عمر امراأة ول 
تزاحم خطواتي..

بوابة جحيمي تت�سع لكلينا..
ميلين����ا �س����وت �سعري ل����ه خ�سو�سية فهي 
ت�ستله����م م����ن الأ�سط����ورة والكت����اب املقد�����ض 
روؤى حت�س����ن يف خلقها مبا يتنا�سب وفكرتها 
يف الن�����ض وهذا الفهم العمي����ق للتاريخ عرَ 
لتك����ون  حجته����ا  ت�ستم����دُّ  جعله����ا  مفردات����ه 
تل����ك املفردات مبنزل����ة �سواهد تعطي الن�ض 
حمكم����ة  با�ستقللي����ة  ذاته����ا  جمهوري����ة 

البنيان مفادها جراأتها..
ولي�ض لل�سعر احلقيقي حد يعرف به.. 

غام�����ض  ف�س����اء  م����ن  يتك����ون  اأن����ه  �س����وى 
التوه����ج  اأ�سا�س����ه  الوج����ود وه����ي  ويظه����ر يف 
وهيئت����ه الروع����ة ول يع����رف اإلَّ باأث����ره ومن 
بقدرت����ه  منوط����اً  بق����اوؤه  كان  ذل����ك  اأج����ل 
التخيلي����ة وم����ا يرك����ه م����ن اأثر ي�س����د حاجة 

القارئ اإىل اجلمال واحلب واحللم..
ويف نتاج ميلينا ال�سعري جند اأثر اجلمال 
واأبع����اده كحالة موجزة يف اخلطاب ال�سعري 
ب����ل  اللغ����ة  يف  والره����ل  احل�س����و  تقب����ل  ل 
مقت�س����دة اإىل درج����ة اليفاعة الت����ي تخولها 
اأن تك����ون ق�سائده����ا كاأل�سن����ة الله����ب وه����ي 
تراق�����ض بغن����ج اجللل����ة التي تك����ون غالباً 

ع�سية الإم�ساك بها..
املوت درجات..

اأولها اأن تنه�ض اجلرذان قلبك..
واأنت ت�سحك..

**
وحيدة يدمنني الفراق..

اأرمي �سنارتي يف الوحل
لأ�سطاد �سوتي

واأ�سردَّ حنجرتي
من وطن مراوغ 

فيما ملب�سي املكتظة يف املمر
مل تعد تلتفت 

للرَودة يف ج�سد رث
)واإن تك�سرت العناوين( مموعة �سعرية 
�سادرة عن دار نينوى من القطع املتو�سط..

ميلينا مطانيوس
قراءة في مجموعتها:

)وإن تكسرت العناوين...(
  كتب: خليفة العموري

  كتب: د. سمير الخليل ـ العراق
يقدم القا����ض والروائي حنون ميد ع�سرة 
ن�سو����ض يف مموعت���ه الق�س�سي���ة املو�سوم���ة 
ب�)م�سد����ض �سغ���ري(, وتت�س���م ه���ذه الن�سو����ض 
وموؤط���رة  م�سرك���ة  و�سم���ات  بخ�سائ����ض 
وانتقائي���ة  والغرائبي���ة  الّرمي���ز  بهاج����ض 
وم�سام���ن  الثيم���ات  يف  واللتق���اط  الر�س���د 
اإن�ساني���ة وت�سوي���ر حلظ���ة متوت���رة تك�سف عن 
امل�سك���وت عن���ه وك�س���ف زواي���ا مهم���ة وموؤث���ّرة 
يف واق���ع يع���اين التناق����ض والتم���زق واغراب 
والنك�س���ار,  القب���ح  �س���ّد  و�سراع���ه  الإن�س���ان 
واأبط���ال الق�س����ض يعان���ون تراكم���اً تراجيدياً 
فادحاً ب�سبب احلرب والّزيف وفقدان التناغم 
الداخل���ي ب�سبب انزياح ما ه���و خارجي باجتاه 

النك�سار. 
النتب���اه  م���ن  الكث���ري  املجموع���ة  وت�س���ري 
والت�س���اوؤل ح���ول الهم���وم الوجودي���ة وامل�سائر 
لأبط���ال  النهاي���ة  متّث���ل  الت���ي  احلزين���ة 
لكّنه���م  واحلل���م,  واحلقيق���ة  احلي���اة  ع�سق���وا 
والكوابي����ض متث���ل  ال�سي���اع  غ���ري  مل يج���دوا 
النزع���ة الغرائبي���ة كاإح���دى مهيمن���ات ال�س���رد 
الق�س�س���ي ب���دءاً م���ن غراب���ة العن���وان املوؤط���ر 
للقت���ل  و�سيل���ة  فامل�سد����ض  ال�ستف���زاز,  ب���روح 
وامل���وت, والأم���ر ل يتعل���ق بك���رَ اأو �سغ���ر هذه 
الآل���ة الت���ي ترمز لل�سّر والتدم���ري, وبهذا ُيعّد 
العن���وان الكل���ي للمجموعة علم���ة �سيميائية 
لآل���ة �سارت جزءاً م���ن حياة الإن�س���ان املعا�سر 
غي���اب  ظ���ل  يف  احلي���اة  اإلي���ه  اآل���ت  مل���ا  ورم���زاً 
امل�سمي���ات والرم���وز اجلمالي���ة والرومان�سي���ة 
وجند الرميز والغرابة يف عناوين الن�سو�ض 
و)بيف���ريل(  الدامي���ة(  )احللي���ة  الأخ���رى 
و)كروز احلزي���ن(... فالعناوي���ن حتمل طاقة 
النك�س���ار  باجت���اه  وم�ساح���ة  الرمي���ز  م���ن 
ورمزّي���ة املوت وحتفل مبفردات توحي بالأ�سى 
ورثاء ما تبّق���ى فهناك )الدامية( و)احلزين( 

و)احلرب( و)مذبح(. 
وت�سع���ى وفق تطّلع اإن�س���اين اإىل رثاء الواقع 
وو�سف غياب احلقيقة والنقاء وطغيان القبح 
القي���م الإن�ساني���ة  والتل�س���ي نتيج���ة فق���دان 
)ال���ذات(  و�سي���اع  الإن�س���اين  الوج���ود  وقل���ق 

احلقيقية. 
وجن���د اأن بع����ض الن�سو����ض ت�س���ّور بجم���ال 
واق���ع  اإىل  وحتول���ه  الواق���ع  عدمّي���ة  اأدائ���ي 
مت�سح���ر يحا�س���ر الإن�سان واأحلم���ه ويغتال 
الن�سو����ض  بع����ض  يت���وج  ومب���ا  اآمال���ه  كل 
وحتليقه���ا باجت���اه �سعري���ة متعالي���ة.. ورث���اء 
�سفي���ف يك�س���ف ع���ن روح الحتج���اج وا�ستفزاز 
املتلقي و�سوًل اإىل الرف�ض والإدانة والتذكري 
�سمن���اً ب�س���رورة التناغم وامل�سع���ى لقيم نبيلة 
جتع���ل احلياة اأك� نق���اًء وتدفقاً, وت�سعى هذه 

الدرا�سة الإجرائية ملعاينة كل ن�ض. 
ولك���ي يحق���ق القا����ض املتميز حن���ون ميد 
)�سعرّي���ة(  مرحل���ة  اإىل  الن�سو����ض  و�س���ول 
جن���د ه���ذا املي���ل اإىل لغ���ة الخت���زال والتكثيف 
واللتقاط الّذكي )للحدث( واختيار الأبطال 
ومعظمه���م اأبط���ال يحمل���ون وعي���اً ا�ستثنائي���اً 
وه���ذا م���ا ي�س���ّوغ �سمن���اً �سدامه���م م���ع واق���ع 
ين�س���ف وجوده���م وتوجهاته���م فكان���ت املف���ردة 
ال�سعرّي���ة والو�س���ف املرّك���ز و�سيل���ة لتحا�س���ي 
التفا�سيل الفائ�س���ة وال�ستطراد الذي يف�سد 
اأنظ���ر  م���رة  ))اأول  معامله���ا,  وي�س���ّوه  الفك���رة 
اإلي���ه ماأخ���وذاً بهذه الهيئ���ة التي زادت���ه جماًل 
الكثي���ف  دخان���ه  الآّخ���اذ..  �سمت���ه  وكرَي���اًء, 
املتوا�س���ل باأنفا����ض بطيئ���ة متباع���دة.. ثبات���ه 
املك���ن عل���ى حلب���ة واح���دة.. وكن���ت اأج���د في���ِه 
�سخ�س���اً اآخ���ر ينط���وي عل���ى �سيء ثم���ن لي�ض 

علي���ك لكي تعرفه اأك����, اإلَّ اأن تزي���ح الق�سرة 
علي���ه((.  رك���دت  الت���ي  الغب���ار  م���ن  اخلفيف���ة 

)ق�سة احللبة الدامية/ �ض14(. 
نلح���ظ الت�سارع يف الأداء ال�سعري والتتابع 
الو�سفي وتقدمي �سورة تت�سم بالغرابة لبطل 
الق�س���ة من خلل �سرد )ال���راوي( وجند مثل 
ه���ذه اخلا�سّي���ة ال�سردي���ة يف معظ���م ن�سو����ض 

املجموعة. 
وعل���ى م�ست���وى امل�سامن وجت�سي���د الهموم 
الوجودي���ة رك���زت املجموع���ة عل���ى م���ا تعاني���ه 
امل���راأة من اغراب وح�سار كما يف ن�سه )ق�سة 

�سال( و)فعل طروب( و)مذبح الديك(. 
وجن���د امل�سافة التي تث���ري الغرابة بن بداية 
���ة ونهايته���ا ومب���ا ي���وؤدي اإىل ك�س���ر اأف���ق  الق�سّ
توق���ع املتلّق���ي وم���يء النهاي���ة مب���ا ل يتوقع 
لك���ي يعمق القا�ض م���ن )ال�سدم���ة( والغرابة 
وليع���زز روح الإدان���ة لواق���ع يع���اين م���ن القلق 
الّن�س���ق  غي���اب  بفع���ل  واللت���وازن  العدم���ي 
جتع���ل  الت���ي  والتوجه���ات  للقي���م  الإن�س���اين 
احلياة نزهة وجودّي���ة ولي�ض كوابي�ض واأحزاناً 

وموا�سم للفقدان والأ�سى وال�سّياع. 
الواق���ع  براجيدي���ا  حما�س���رون  الأبط���ال 
تك�س���ف  قراب���ن  مث���ل  اأنف�سه���م  ويقدم���ون 
ع���ن حلظ���ة ماأزوم���ة كم���ا يف ق�س���ة )ك���روزو 
واحلزي���ن( التي تعد اأجمل ن�سو�ض املجموعة 
))ال�سك���ة تنق���ل اأب���داً اإيق���اع القط���ار, املحّط���ة 
كابي���ة موح�سة, حرا�سها ك�س���اىل نيام, ل �سيء 
�س���وى امل�س���اء يهب���ط خفيف���اً ناعماً مث���ل ذرات 

غبار....( )�ض55(. 
هذا املقطع يج�سد براعة ال�ستغال و�سعرّية 
اللغ���ة وعمق املحت���وى.. وير�سم لوح���ة لغربة 
ال���ذي  الوج���ودي  وال�س���اأم  وعزلت���ه  الإن�س���ان 
ي�سك���ن اأعماقه, والن�ض موؤطر برميز �سفيف 
ويج�ّس���د تراجيدي���ا )النتظار( لأم���ل ل يبدو 
اأن���ه �سياأتي وميّثل القطار )داًل( فاعًل يعك�ض 
جتلي���ات الأ�س���ى للمدل���ول املتمث���ل بالنك�س���ار 
وهيمن���ة  احلل���م  وغي���ب  النتظ���ار  انك�س���ار 
الّلج���دوى يف واق���ع يتنا�س���ل مبل���ل دون اأف���ق 

جديد. 
يف ق�س���ة )احللي���ة الدامي���ة( جن���د بانوراما 
ديق الذي تبدو  للأ�س���ى حول �سرية ذل���ك ال�سّ
حيات���ه مموع���ة م���ن التناق�س���ات والغراب���ة 
وه���و يتطل���ع اإىل واقع خ���اٍو منك�س���ر وذكريات 
املا�س���ي احلزين, وفقدان الزوجة.. والن�سداد 
اإىل الأمكن���ة وكاأّنه���ا تك�س���ف اأعماق���ه, وتك�سف 
الف�ساءات الأخرى. يف الن�ض توظيف لل�سرية 

و�سوًل اإىل اإدانة الواقع وغياب احللم. 
الأجنبّي���ة  امل���راأة  )بيف���ريل(  ق�س���ة  ويف 
واحل�س���ور  ع�ست���ار(...  ب�)بواب���ة  وعلقته���ا 

ة  والرحي���ل... وتوثيق القل���ق والتوق.. والق�سّ
جت�ّس���د علق���ة ال�س���رف بالغ���رب واأزم���ة تل���ك 
الإن�س���اين  الوج���ود  م�ست���وى  عل���ى  العلق���ة 
الأج���واء  وتن���ّوع  الت�سوي���ق  عل���ى  وانط���وت 
والرقب و�ساعرية الو�سف, ))قالت: الفجر 
قب���ل اأن تتح���رر ال�سم����ض من���ه هن���اك �س���رى 

جتلّيات الطلق الكوين العظيم. )�ض34(. 
روح  جن���د  �سغ���ري(  )م�سد����ض  ق�س���ة  ويف 
التهّك���م ب���ن مموع���ة ع�سكرية كب���رية وبن 
م�سد����ض �سغري تتوّجه وح���دة قتالية لقتحام 
بيت رجل يعم���ل بال�سحافة بحثاً عن م�سد�ض 
�سغ���ري, ونلح���ظ املقارن���ة الرمزّي���ة ب���ن اآلت 
القت���ل والر�سا����ض و�س���لح الرج���ل املكّون من 
الكت���ب وال�سح���ف واملكتب���ة.. الق�س���ة تكت�س���ب 
ن�سقاً ترميزي���اً للتناق�ض بن الفكر وال�ّسلح, 
))توزع اجلنود الذين فاجاأونا بوجودهم على 

منافذ زقاقنا((. )�ض59(. 
ويف )جندي من تلك احلرب( جند الرميز 
وتراجيدي���ا امل�س���ري اإىل حد ال�سخري���ة املّرة.. 
فالبط���ل و�س���ط ال�سح���راء وال�سي���اع والّلي���ل 
مل  لكّن���ه  املجه���ول..  م���ن  واخل���وف  املوح����ض 
ق���د  العبثي���ة  احل���رب  وق���ف  ق���رار  اأن  يع���رف 
ة حتمل �سدم���ة وجودية وتك�سف  �س���در.. ق�سّ
قبح احل���رب. ))انهمر مفّرغاً خزين بندقيته 
عل���ى اآخر ع���دو حمتمل جلبهت���ن, هائماً على 
اأر����ض ح���رام اأو اأر����ض حلل, م���ع اأوىل �ساعات 
�سدور قرار وقف اطلق النار((. )�ض85(. 

ويف ق�س���ة )كارولين���ا(.. جن���د اأي�س���اً موقفاً 
اآخر لفقدان احللم ورحيل )كارولينا( والن�ض 
يعك����ض جانب���اً م���ن رومان�سي���ة العلق���ة ب���ن 
الرج���ل واملراأة و�سحر ال�سرق والغرب. ا�ستغال 
رومان�س���ي عل���ى فك���رة جميل���ة وبلغ���ٍة �سعرّي���ة 

�سفافة. 
ماأ�ساوي���ة  )فع���ل ط���روب( جن���د  ويف ق�س���ة 
احل���دث وكاأّنه ق���در �سوداوي يت�سل���ل اإىل حياة 
تب���دو را�سخة فالأم وهي تعانق حلمها اليومي 
وذهابه���ا اإىل ال�س���وق وترك طفلته���ا )�سعاد( 
وه���ي تقرر العودة �سريعاً وحن تعود ي�سعقها 
املنظ���ر احلزي���ن مب���وت )�سع���اد( وق���د لفظ���ت 
اأنفا�سه���ا يف �سن���دوق الثلج وحتول���ت اإىل بقايا 

وجّثة هامدة. )�ض117(. 
اأم���ا ق�س���ة )مذبح الدي���ك(: فتوّث���ق عدمّية 
الواق���ع ووجودية ال�سدم���ة حن يحّول احللم 
اإىل كابو����ض حقيقي.. والق�س���ة حتمل م�سحة 
الرمي���ز والإيحاء اأمام ده�س���ة واأحزان الزوج 

والزوجة. 
ويف ق�س���ة )طرف���ة م���ا( نلح���ظ التوغ���ل يف 

املا�سي بو�سفه قدراً. 
ويف )ق�س���ة �س���ال( جن���د ق�سي���دة تراجيدّية 
ولقطة �سحرّية عميقة لمراأة ت�سحب طفلتها 
بعرب���ة للأطف���ال عل���ى حافة نهر دجل���ة فتزل 
قدمه���ا وتفق���د توازنه���ا وي�سق���ط ال�س���ال م���ن 
راأ�سه���ا لكّنه���ا تف�سل الك�سف ع���ن �سعرها وهو 
رمز ذاتها بغية الإم�ساك بطفلتها و�سر روحها 
التنوي���ر اجلميل���ة يف  ال���زوج مف���ردة  فيطل���ق 
ختام الق�سة ))م���ا اأجملك واأنت بل �سال!((. 

)�ض146(. 
ن�سو����ض ه���ذه املجموع���ة عميق���ة ومّرم���زة 
تراجيدي���ا  لو�س���ف  ت���وق  ع���ن  تك�س���ف  وه���ي 
التناق����ض يف واقع ملتب����ض وبلغة �سفيفة وهي 
توّث���ق عدمّي���ة اللحظ���ة الدرامّي���ة يف كينون���ة 
ماأزومة.. ق�س����ض ترثي وتدين القبح و�سوًل 
واجلم���ال  الإ�س���راق  غي���اب  عل���ى  للحتج���اج 

والتناغم يف الوجود الإن�ساين. 

الترميز الغرائبي في مجموعة
)مسدس صغير( للقاص والروائي حنون مجيد
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 شعر: مناهل عبد الله حسن
وي�سافر احللم اجلميل على ال�سور

يزجي الهتون الدافقات مع املطر
ِل فاأخيط اأحلمي بترَ تخيُّ

هّل توحدنا باآٍت ُمْنَتَظر 
فبلدنا من �سرقها ولغربها

فيها العجائب والغرائب والدرر
يف موِرتاٍن �سّع �سعر فطاحِل

بجوارها اأحلى جنوم للقمر
واملغرب العربي تاريخ زها

بجبال اأطل�سه مراح للنظر
اّما اجلزائر يف اجللل مهابٌة

مليون اأ�سحوا يف ال�سهادة كالعرَ
ولتون�َض اخل�سراِء األف حتية

يف عقبَة التاريخ غّنى وافتخر
ومبوطن املختار كانت وقفة

اأمادها بالعز �سطرها عمر
فتقول م�سر باأنني اأم الدنا

يكفي باأهرامي تعجب من نظر
وجتيبها ال�سودان من عليائها

اأر�سي تطوف على اخللئق بالثمر
اأنا من حتدى اجلوع دّوى �سوتها

�سومال �سعبي يف امللحم ما انك�سر
مين الأ�سالة والهوى بلقي�سها

جذر العروبة من ثراها قد ظهر
وبلد جند يا طهارة اأر�سها 

يا فخرها بنبيها هادي الب�سر 
وُعمان عّز يف ح�سون ِجرََِتها

بهلُء قلعُتها دواٌء لل�سجر

يف م�سِقَط البيت الزبري �سهادٌة
املجد حّي يف البلد وما اندثر

بحريننا جبل الدخان كرايٍة
عنوانها بن الأنام قد انت�سر

تلك الإمارات ازدهت اأبراجها
وحدائٌق تومي بحلم للقمر

وكويتنا يا برجها يا راية 
تثب القلوب حل�سنها عند ال�سمر

اأر�ض ال�سواد عراقة يف اإرثها
ما مر فيها عامٌل اإل انبهر 

زمن اخللفة كان �سم�ساً للورى
اإن جاء راأياً كان �سيفاً كالقدر 

اأردُنّنا براوؤُها اإن زرَتها
جلمالها.. طار العناء على ال�سفر

اأما فل�سطن احلبيبة قد�سها 
�سنعيدها عربية رغم الكدر 

لبنان يا لبنان يا فردو�سنا
وطن تفتح بالأوابد فازدهر 

اآه ونور اهلل يف �سوريتي
واحلرف علٌم يف ثراها قد ظهر

 اأر�ض الكرامات العظيمة �سامنا
يا فخر �سعب �سوف ننه�ض بالظفر

وعروبة اآه �ستات اأر�سنا
ورحى النوائب اأ�سلمتنا للخطر 

 فتمزقت اأ�سلوؤنا مب�سائب
والكل يف نكباتها قا�سى... ع�

لكّن فجراً ل حمالة قادم 
ليقول كابو�ساً توىّل واندثر

وجه آخر للحلم العربي
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على �سفاهِك حرف ال�ساد يرت�سُم
واحلرَ هّلل والقرطا�ض والقلُم

لقد اأعدِت اإىل الف�سحى مفاخرها
وا�ستنه�ض اللحن من يف اأذنهم �سمُم

ملا ن�سرِت على الأزه ار اأمنيًة
طاب الرحيق واأزكى اأهلُه ال�سمُم

اأحرزِت فوزاً ومن لألء اأحرفه 
بع�ُض الفرائد  فوق ال�سطِر تنتظُم

يُد الرَاءِة كم حاكت لِك حلًل
وزّينتِك �سمات اخُلْلِق وال�سيُم

�سام الطفولة حاك الفجر بردتها
وكّلل الغاُر ثوباً زانه ال�سمُم

قطفِت من زهرة الدنيا ماآثرها
وما اعراِك بها �سْقٌم ول �ساأُم

هذي بلدي �سواري مدها انت�سبت
  فوق ال�سمو�ض واأرخى ظّلُه العلُم

وقا�سيون ينادي بالُربا اكتحلي
وال�سام تهتف والفيحاء تبت�سُم

هنا املنابر قد �سّعت منارُتها
ملّا ارتقيِت فحّيت وجهِك القمُم

كم باهت اللغُة الف�سحى ومعجمها
فاأينع احلرف حتى اأُطرب الكِلُم

اأنِت العرو�ض وقد ُزفت ململكٍة
وكل عر�ٍض مع الأفراِح ُيختتُم

ما اأجمل العلم يجلو يف اأ�سّعتِه
جهل العقول وتفنى دونه الُظلُم

يا غائباً كلُّ العيوِن فداكا
�سبحاَن َمن لرحاِبِه ناداكا

كنَت ال�سراَج واأَنَت حيٌّ بيننا
واليوَم �سرَت ال�سم�َض والأَفلكا

ما غاَب عنَّا ذكرَك الباهي ومل
يرحل عن الدنيا �سعاُع �سناكا

املوُت �ساَء ول َمردَّ حلكِمِه
ُرحماَك يا ربَّ الورى ُرحماكا

ملَّا �سعدَت اإىل ال�سماِء ملّبياً
راً بتقاكا وجَه الكرمِي مب�سِّ

َبَكت الطيوُر على ِفراقَك وانت�ست
كلُّ الزهوِر تيّمناً ب�سذاكا

كنَت اجلميَل وما �سبيُهَك عا�سٌق
واليوَم اأَجمُل منَك يف دنياكا

اأَ�سبلَت جفناً ناع�ساً يا �سحَرُه
اأغرى جنوَم الليِل والأَفلكا

دنيا مترُّ كاأَنَّها طيٌف م�سى
ل اأَرجتي اإّل عبرَي ر�ساكا

كم كنَت فينا طيِّباً وُمطيَّباً
ببخوِر ُحبٍّ اأَ�سعلتُه يداكا

اأَعطيَت ُحبَّاً ل حدوَد جلوِدِه
يا اأكرَم الآباِء ما اأَغلكا

لَك منزٌل فينا �سيبقى عاِمراً
والورُد م�ستاٌق اإىل �ُسقياكا

رها الُهدى �سجادٌة يف الركِن عطَّ
وعباَءٌة �َسِهَدْت �سلَة ُهداكا

ارٌة منها تراَك عيوُننا نظَّ
ودعاُء م�سبحٍة تقّد�ُض فاكا

ا ما كنَت ت�سكو الهمَّ َيوما اإنَّ
عن ُبعدنا كانت فقط �سكواكا

فالبيُت يبُزُغ من غيابَك نوُرُه
والفجُر يطلََع من جبِن �سماكا

كنَت التقيَّ م�سليَّاً ومرّتًل
متلّهفاً.. بيُت الهدى م�سراكا

احلبُّ اأنَت نعيُمُه ومداُرُه
والرَُِّ طبُعَك واجلماُل روؤاكا

احلبُّ اأنَت َمراُمُه ومقاُمُه
فت�سُت عنه فما وجدُت �ِسواكا

مت�سامٌح دوماً كاأَنََّك نا�ِسٌك
اكا متعّفٌف �سبحاَن َمن �سوَّ

نبُع ال�سجاَيا ِمن خ�ساِلَك يرتوي
حتى ظننُتَك يف العطاِء ملكا

ما نيا اأبي.. بدُر ال�سَّ يا َجنََّة الدُّ
يا َوجهَك القمحيَّ ما اأَحلكا

غّنيَت يل حلَن اخُللوِد ُمودِّعاً
ولكم َجَفاُه يف الّنوى ُم�سناكا

ًة وتركتني اأرثي دُموَعَك َحرَّ
اأَُتراَك ت�سمُعني اأَبي اأَُتراكا؟

اأَنا يا اأبي ُمذ ِغبَت �سيَّعني اجلوى
ين متى اأَلقاكا؟ يا ربِّ �سرَِّ

ْر عن ذنوبي حلظًة دعني اأُكفِّ
واأبو�ض اأر�ساً قد َزَهت بخطاكا

َكْم كنُت اأَطرُب اإذ اأنادي.. يا اأَبي
وٌت ببوِح ر�ساكا فيجيبني �سَ

فاأراَك ت�سجُد يف ال�سلِة متمتماً
والدمُع فا�َض بهم�ِض نوِر دعاكا

تدعو لنا يف الغيِب دعوَة ُملِهٍم
يا َمن ر�ساُء اهلِل منُه ر�ساكا

وراأيُت وجهَك يف ُعيوِن اأَحبَّتي
ما ُمتَّ واخللُف الأَ�سيُل وراكا

قد ع�سَت دهراً يف احلياِة واإِّنا
باكا هذي الثَّمانوَن ربيُع �سِ

عبد الرحيم وا�سمَك الباقي لنا
ُطوَل احلياِة خُمّلداً ذكراكا

اأَغم�سَت َجفناً لهباً يف �سوِقِه
مَنْ هاِنئاً كالورِد يف علياكا

ُه النع�ُض يرك�ُض وال�سماُء تزفُّ
يا موُت رفقاً فاحلبيُب اأتاكا

ياسمينة الشام 
)الطفلة شام البكور(

جال.. َأبي يا َأغلى الرِّ



شعر

8
شعر

العدد:    »1796« األحد 2022/11/20م - 

26 ربيع الثاني1444هـ
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إلى صديقي وقريبي الشاعر

 حسان يوسف رحمه الله 

َترّنَح الورُد يف الُب�ستاِن َيبكيِه

ا�َض الوفا فيه واملاُء رتََّل ُقدَّ

والنوُر فا�َض ب�سم�ٍض حَن َيغُزُلها

َيرَعى النجوَم َكبدٍر يف اأعاليِه

والنهُر َيقراأُ يف ُن�سٍك َق�َساِئَدُه

وَي�ساأُل املوُج َعّمْن كاَن �َساريِه

وال�ّسعُر ُيقرُئ اأ�سواَق احل�ساِن له

َكْم هام ِع�سقاً بليلى ..لي�َض َيخفيه

من رو�سِة ال�ّساِم َيجني الورَد يف ولٍه

َيزّيُن الورُد اإْن ح�ّساُن َيجنيِه

ما اأ�سعَد ال�ّسعَر اإْن فا�َست قريَحُتُه

هو الفراُت.. وعذب املاء �ساقيِه

والكرُم َتاَق حَل�ّساٍن.. ل�سحكِتِه

فاأن�سَد اخَلمُر مّواًل ُيحّييِه

هو ابُن ماٍء وطٍن حن َت�َسحُبُه

هو ابُن �َسوٍء وُنوٍر يف َمَعانيِه

هو ابُن غيٍم همى يا �َسعَدنا َمَطراً

فُتع�ِسُب الأر�ُض اإْن جادْت غواديه

عُر اأعلَُم ما ُيخفيِه �ساعُرنا ال�سِّ

ِمَن املَحّبِة اأو ما كاَن ُيبديِه

َفَكْم ُيهاتُفني ُحّباً ِبَح�سرِتِه

يِه وٍت اأُفدِّ يَب يف �سَ َفاأن�سُم الطِّ

ْحبي بقافيٍة اأَرثي ُهنا الورَد يا �سَ

واإْن اأ�سخنا ..فنوُر اهلل َيرثيِه

اأبا كناٍن َتهادى بيننا َفِرحاً 

اإيّن اأراُه ..َفَمْن ِمنُكْم ُيناديِه 

ُقْم واقراأ ال�ّسعَر َكْم َن�سَتاُق َطلَعته

بئ�َض الغياُب َفَكْم َطاَلْت لياليِه

 شعر: هيالنة عطا الله

 شعر: بّسام حمودة

َدْت ملا ُرفاتَي يف الراِب ترَقّ
 هتَف الندى: هل يل هنالك مطرُح؟

  وميامٌة قربي حت�سرج حلُنها
 وهَمْت بدمٍع عن اأ�ساها ي�سرُح

  �ُسُعُف النخيِل تهام�َسْت به�سي�ِسها
 ل�ّم�ا غدا وهُج الظهريِة يلفُح

  راحت تلم�ُض هجعتي فبَدْت على
رٍة تتفتَُّح  �َسَفِة ال�سكوِن بُخ�سْ

َقْت اأجراُمُه   واإذا امل�ساُء تاأَلّ
 راَح ال�سياُء على رفاتي ي�سَبُح

  قد �سرُت َن�ْسياً يف ذواكِر �سحبتي
 لكنَّ روحي يف روؤاهْم تفرُح

وغدْوُت من اأهِل الغياِب فلم يعْد
 يل بينهم دوٌر وُف�ضَّ امل�سرُح

  لن ي�سعروا اإل بطيٍف غام�ٍض
 ي�سري ولكْن بال�سكينِة ُيف�سُح

ٍة   و�سرحُت ما بن الظِلل كذرَّ
 تطفو على الأفلِك لي�َسْت ُتْلَمُح

  اإّل بوم�سِة جنمٍة اأنواُرها
 تبدو وتخفى, يف الف�سا تتاأرجُح

  وبلثغِة الأطياِر حن ارتاَدها
 َعَبُق الربيِع هًوى فراَحْت ت�سدُح

  وعلى �سدوِر املتعبَن متيمٌة
 وبدمعٍة من طفلٍة يل مْلمُح

  فاأنا الن�سيُم ميرُّ بن �سفاِهِهْم
ُح  و�سداَي باحلِبّ النبيِل ُي�َسِبّ

  �ساأمرُّ يف ليِل الثكاىل �سامتاً
 فاأكفكُف الدمَع الهتوَن واأم�سُح

ِت ال�سكوى بهم   واأحبتي َمْن غ�سَّ
ُح  اأغدو اإليهم بالعزاِء األوِّ

  ما عاَد يل وطُن اخلرائِط موئًل
 بل موطني ذاك الف�ساُء الأف�سُح

  ولقد خلْعُت رداَء عي�ٍض زائٍف
 �سرُت املجاَز وباحلقيقِة يطفُح

غدوُت في المجاز

 شعر:  مرشدة جاويش

ع�ستاُر 
حن حت�سرَم اجلرُح

وثاَر على جوارحها ال�سوؤاْل
ليكوَن ذاك النفُي اإثباتاً

ووقعاً فوق خارطة اجل�سد
مع األِف اآه واحتماْل

نغٌم على جفن النعا�ض
يحكُّ �سهوَة عا�سٍق 

يف ناي متوٍز 
يراودُه اخليال

يغرق يف مياه البدء
يف �سفة اجلماْل

بلدي ودمع ق�سيدتي
و�سراب اأيامي 

وفقه الأر�ض ي�سربه اليبا�ض

ما كان اآخيٌل �سوى
ما قد رماُه املاُء فوق املاْء

مل ي�سفِع الوقُت املعّمُد بال�سماء
لهيلَن احلكايِة اأن تعوَد

فباري�ض على مرمى ال�سهيل
ت�سُل احلكايُة جنمها

وتوؤ�سطر الآلم يف �سعف النخيل
وتفر من ثغر الأ�ساطري املوؤدلج األُف عا�سقٍة

ملا هو اآْت
منذ انك�ساِر الزجن يف اأر�ض ال�سواد

و�سرخُة الوطِن املقد�ض
بن اأ�سلعي �سكاكٌن

فلتحرْق روما
ونرمي يف الرماد املر

فقه املحظياْت

ين�ساُب عرُي الغربة الرعناِء

يف بيداء روحي

جرحاً بكل فقار الظهر

يك�سر قامتي

وي�سدين نحو الدوار

ليكوَن ثدّي ق�سيدتي

لبناً وتفاحاً وغاْر

فهل �سفعْت بعا�سقة الراب

ثقالُة اجلذِب

لأُبِعَد عَن جاليلو

عن الدوران

يف وطٍن يدوُر بداخلي

ماًء وناْر

خرجْت من لوثة المعنى

من مرثية 
البساتين

 - 1 -
قالت ال�ّسحابة لل�سماء:

اأطلقتني الأر�ض اأ�سراباً من الب�سائر
فاأطلقت لها وعداً بالرتواء

فهّل حبوت على وجنتيك
عّل املخا�ض يجيء

قالت ال�سماء:
اأنا الّرحم.. الّدفء..

قبلت هدية الأر�ض يل
واأمنحك وعداً بالولدْة

وقفت ال�سم�ض ت�سحك يف �سّرها..
وتقول: اإّما اأنا فمن اأكون؟

- 2 - 
يوم اّت�سحْت بغيمها ال�سماء

اأطلقت الّريح ق�سائدها
وراحت بكّل عنفها.. وغنجها

تراق�ض اأج�ساد البيوت املتناثرة 
املاآذن.. الأزّقة واحلجارة 

طراوة ال�سجر

دخل الغيم طق�ساً من النت�ساء

وغّنى ملحمه املكنوزة باخل�سرة:

هذه ليلتي الّتي اأرجتيها

ونفر من �ساحة الرق�ض

اإىل منزل قريب..

قريب

فكان ال�سفاء..

وكان املطر..

وكانت اخل�سوبة

من طقوس 
الّسحاب
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اأَتعِرُف يا اأنا 
معنى اغراِبَك 

ُرْغَم اأّنَك مل ُتغاِدر 
َمرَفاأَ الأحباْب؟

اإذا َذَبلَت ُزُهْوُر احُلبِّ ِعْنَد �ِسواَك 
فاعلَْم اأنَّ ُحبََّك فائ�ٌض 
عن حاجِة الَقْلِب الذي 

اأَغفى على َحَجٍر َوراَء الباْب..
.. وكْنَت هناَك يف َيْوٍم 

اأَماَم املَْنِزِل املَْملوِء بالّذكرى  
َدَخْلَت وُرحَت يف �َسَغٍف

ُفُه ِمَن الَعرََاِت  ُتَنظِّ
َتْنُف�ُض عن �َستائِرِه 

ُغباَر احُلْزِن 
ُتدِخُل يف َزواياُه 

حِو والّن�سياِن  �ُسعاَع ال�سَّ
َف َخلَّفْت  لكنَّ الَعوا�سِ

َفْو�سى احَلنِن وَبع�َض تارْيٍخ 
بَطعِم الّذْكرياِت 

وَمْلَم�ِض الأَْخ�ساْب.. 
َيُقوُل احلاِئُط الباكي 

ويف اأَعماقِه �َسْيٌء 
ُي�ساِبُه ما باأَعماِقْك:

ها ال�ّساكي! ُرَوْيَدَك اأَيُّ
فما َمعنى َهواَك ملَْن 

�ْسواِقْك؟  اأَ�ساَع ُدُرْوَب اأَ
اأَِتْلَك املَراأُة الأُْوىل

َرَمتَك بغاَبِة الأ�سواِك 
ت  اأم تلك الأخريُة اأَْطَفاأَ

َيْنُبْوَع اإِ�ْسراِقْك؟
اأَحُمتاٌج اإىل الإعزاِز 

واملَحُبوبُة اتََّخَذت 
َطِرْيقاً للَخِرْيِف وقد َنوى 

ْوراِقْك؟  اإ�ْسقاَط اأَ
ِبْيِع واأَْنَت يف َقْفٍر  اأَحَتُلُم بالرَّ

راَء  َر يف ملِب�ِض َجّنٍة َخ�سْ َتَنكَّ
َقد َخَدَعتَك بالأَْثواْب؟ 

َحُد اأَّنَك ا�ْسَت�ْسَهْلَت اإ�سغاًء وجَتْ
لَهْم�ِض ُفوؤاِدَك الهاذي 

ومل َت�ْسَمع 
ل�َسرخِة َعْقِلَك املُرتاْب..

�ُسُعْوُر احُلبِّ َترِوْيِه 
لوِك وَوْم�سُة الَعْيَنْنِ  َيناِبْيُع ال�سُّ

ُموِحيًة 
برَُكاٍن واإع�ساٍر وَزْلزاٍل 

ْوِح والِوْجداْن..  باأْق�سى الرُّ
وَتْنَعِك�ُض الَكواِرُث َنب�سًة َزْهراَء 

يف الَقْلَبْنِ راِق�سًة 
على اإْيقاِع اأُْغنيٍة 

نارّيِة الأحْلاْن..
ولِكنَّ الُعُذْوبَة يف َمقاِطعها 

ُتِعْيُد اجَلّنَة الأوىل 
َخياًل واِقِعيَّ الَبوِح والنَّْجوى

ي اآِخَر النِّرْياْن..  ُيندِّ
فَكْيَف َتُقْوُل اأُْنثاَك الَوِحْيدُة: 

ٌل  اإنَّ ُكْنَه احُلبَّ ُمْنف�سِ
َعِن الأَْقواِل والأَْفعاِل 

ُثمَّ َتُقْوُل: اإِنَّ احُلبَّ 

�َسْيٌف �َسْوَف َياأِْتْينا
حاْب؟.. ولو مل َنْلَقُه مبلِمِح الرَّ

وما اأْنَت الَوِحْيُد َلدى ِعناَيِتها 
َكاأَنََّك عاِبٌر يف َحيِِّز الُغَرباِء 

ْث لُعُبوِرِه  اأَْو َرّحالٌة مل َيْكَرِ
�َسَمُك الِبحاِر 

ول ُطُيْوُر الغاْب..
وَلْي�َض الُكرُه اإّل احُلبَّ 

َمْطُعْوناً باأَ�ْسياِف اجُلُحْوِد 
وَخْنَجِر الإْهماْل.. 

فِحْنَ يُثْوُر َيعِجُز عا�ِسٌق 
َعْن َكْبِحِه َمْهما ارَتدى 

رََْ احَلِلْيِم وُخدعَة املُحتاْل.. �سَ
فل ُتْلِجْم َهواَك فاإّنُه ما�ٍض 

بَرْغِمَك َنحَو غايِتِه 
واأَْنَت َلَدْيِه ُجْنِديٌّ 
ُيِطْيُع ول ِخياَر لُه 

�ِسوى َخْو�ِض املَعاِرِك 
يف مياديِن الَهوى الَقّتاْل..

واإّل فارَتِدع واْخَرْ 
ِفراَرَك للَمدى املَْجُهْوِل 

َك  حَتِمُل يف �َسِمرْيِ
َجعبَة الأَْهواْل..

واأَعِدْم ِذْكرياِتَك واْنَطِلْق َنحَو الُعل 
كاخلاِطِر املُْن�ساْب.... 

حارى  اأَِو اْهِبْط يف الِبحاِر اأَِو ال�سَّ
واْن�َض َعْهداً بائداً قد ِع�ْسَتُه 

يف �ساِلِف الأحلِم والأحقاب..

اْرتِكاسات قميص 
المساء

باَح, يقطفون ال�سّ

ويرحتلوَن,

وي�سقُط من بن اأذرعهْم

فوق اأ�سلعنا الياب�ساِت �سعاْع

يحملوَن الف�ساَء ويرموَن يف كلِّ زاويٍة

حفنًة من هواْء

زنبقاً,

حنطًة,

وكوؤو�َض غناْء

حن تاأوي عذاباتنا للّنعا�ْض,

وحتاورنا الّذكرياُت يجيئوَن:

تتفتُح اجلمراُت,

ويخلُع قم�سانُه ال�ّساحباِت امل�ساْء

�ساأحاوُل اأْن اأجرَح ال�سمَت,

والوقَت,

قال الفوؤاُد,… 

واأفرَغ اأدمعُه

َحْر يف اإناِء ال�سَّ

 * * *                    

بِح؟ هل �ستاأتَن يا جنمَة ال�سّ

بيني وبينِك ج�سٌر

واأغنيٌة �سائخْه,

وجباٌل من العمِر… !

اإّن البلَد تئنُّ على كاهلي,

واحلروَب جترجُر اأذيالها

يف دمي

والّدروَب اإليِك احراْق

 * * *                   

باَح, ويرحتلوْن يقطفوَن ال�سّ

واأنا كالدريئِة اأم�سُغ �سهماً

واأح�سُن اأن�سودَة املتعبْن

واأحاوُل اأْن اأت�سلَق خيطاً من ال�ّسمِع

اأو نقطًة يف الفراْغ

 شعر: كنينة دياب

ملوحة دمعي

حن اأغلقت الباب خلفك
تلم�ست �سفتي احلزينة
قبلتك متخمة نفاقاً  

كما لغريي!
عاهدت قلبي الأبكم

اأنها زيارتك الأخرية!
حن ع�سقتك

تعلقت بك
كنت مغم�سة بن يديك 
لأترك لإح�سا�سي العنان

كنت اأتوق حلب يروي قلبي
ولي�ض ج�سدي ..

مل تفهم
ولن تفهم!

ر�سائلك ل تعيد يل اأي اأمان
�سوتك ظل منافقاً

مكروًر مك�سوفاً..
اأغلقت روحي دونك!

اأ�ستاقك رغم لعنتك ..

روحي تاأبى عودة ..
كلما ا�ستعدت �سورتنا

يف اأوج املوج
يلفظك القلب 

ينتزع منك كل املجاديف ..
فلتبحر وحيداً

بل رجوع ..
ملوحة دمعي ما زالت

عالقة على مب�سمي
لن تغفر ..

ولن تن�سى ..
**

رغم اجلرح..
اأر�سلت الهدهد يحملك اإيل..

اأغم�ست عيني
ا�ستاقتك الروح ..

لكن الهدهد اأ�ساع الطريق!
تلك ال�سيفرة

قد �ساعت مني!

يوم كنت اأناديك
با�سمك ممدوداً

و�سع ال�سماء..

تاأتيني م�ستاقاً 

م�سرق القلب

با�سماً..

كيف يل اأن اأحيا

كيف اأعّو�ض ابت�سامتك؟

كانت لئيمة

كانت منافقة

وها اأنا اأريدها

اأتوق اإليها ..

لكنني فقدت عينيك

وكلمة ال�سر اإليك!

فعاد هدهدي بائ�ساً..

ثمة حزن الت�سق بح�سني

كاأنه ما فارقني اأبداً!
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 قصة: صفا حسين

 قصة: هدى ياسين صبان

شيء... 
سيمر

المقعد الخائن

بك اأو عرَك اأو حتى... فوقك... �سيمّر

فجيعة اخليانة الأوىل... متّر 

خما�سه���ا الع�س���ري �سيح���ول قلب���ك معرَاً 

للموت... وا�سعاً, تنزلق اجلثث عرَه كرموز 

ديٍن ُمقّد�سٍة قدميٍة ا�ستبدلوها بجديدة..

خيب���ة الغب���اء الأول مت���ّر ب�سهول���ة تن�س���ى 

مراره���ا ولن تعرف باأنك كنت غبياً يف يوٍم 

م���ا لدرجة وق���ف معها الغب���اء نف�سه عاجزاً, 

اأمل الرق�س���ة الأوىل ميّر... عندما مت دو�ض 

اأقدام���ك بق���وة واأن���ت حت���اول الط���ريان كل 

دَت معها حتى  �س���يء ميّر, والليلة الت���ي َتَوحَّ

اآخ���ر اللي���ل وح�سب���ت اأن فحولة اأمل���ك كافية 

لقت���ل مكام���ن ا�سته���اء الأمل في���ك... م���رت 

والنه���ار بعده���ا م���ّر, والع���زاء يف قلب���ك مل 

ترتل امللئكة حلنه اجلنائزي..

الق���دُر  به���ا  اأَم�س���كَك  الت���ي  واللحظ���ة 

منه���ا  لينف����ض  جثت���ك  وه���ز  كتفي���ك  م���ن 

بقاي���ا اأحلم���ك واأمني���ات الأطف���ال وغب���ار 

املعجزات... �ستمر.

الت���ي  اخللي���ا  اأح�س���اء  تنقل���ب  اأن  وبع���د 

ت�سنع���ك وتولد م���ن رحم جتارب���ك وت�سبح 

كتلة من �سناعة نف�سك...

عندها توقن 

اأْن ل �سيَء ميّر...

اأقل���ت كان لق���اء عابراً على مقع���د وا�سع يف حديقة 
عامة واملقعد ي�سهد على ذلك؟ 

تاأمل���ت املقعد بعدما تاأك���دت مراراً من موقعه, اإنه 
ه���و, كل ما فيه جميل وجذاب يغري للجلو�ض عليه, 
منذ �سنن طويلة مل اأدخل اإىل احلديقة كنت اأعتقد 
اأنه���ا للأطف���ال فق���ط فم���ن حقه���م اللع���ب والتن���زه 
والتع���رف اإىل الطبيع���ة املح�س���ورة للأ�س���ف يف هذه 

احلديقة ومثيلتها الأبعد عنها. 
اأتلم����ض املقعد تعرَه اأ�سابعي ببطء �سديد ممزوج 
بالكث���ري م���ن ال�س���ك, نظي���ف, اأني���ق, خ�سب���ي, متن, 
ا�ستط���اع ال�س���رَ وال�سم���ود اأم���ام عوام���ل الطبيعة, 
 – املف�س���ل  ابنتن���ا  ل���ون   - الأخ�س���ر  الأني���ق  لون���ه 
م�ستوح���ى وين�سج���م م���ع ل���ون ال�سج���رة ال�ساخم���ة 
خلفه للأ�سجار �سموخ يتوا�سع فقط لثمارها ورمبا 
لأع�سا����ض الع�ساف���ري وه���ذا م���ا ل تعرف���ه الأع�س���اب 
���ة وله���ا اأي�س���اً خيان���ات ل تعرفه���ا  ال�سغ���رية الغ�سّ
النبت���ة ال�سغ���رية اأي�س���اً, اإذ كي���ف تف���يء للجمي���ع؟ 
األي�ض توزيع فيئها ع�سوائياً خيانة؟ ملاذا ل ت�ستطيع 
التميي���ز يف اأحقي���ة الفيء؟ هل فيئه���ا للخائن الذي 

ا�ستر بظلها كفيئها للمتعب الذي التجاأ اإليها؟ 
اأخ���رج مندي���ًل اأم�س���ح ب���ه املقع���د م���ن بقي���ا غب���ار 
حملتها ن�سمات الهواء رمبا يف حماولة منها للهجرة 
ع���ن الأر�ض وال�ستيطان فوق املقعد الذي ف�سلت يف 
النتم���اء اإليه اأم���ام رف�ض امل�ستخدمن للمقعد ومع 
ذل���ك تك���رر حم���اولت ال�ستيط���ان دائم���اً ب���ل تعب, 
اأجل����ض علي���ه را�سي���ة يف حماول���ة لترَي���ر �سكوك���ي, 
يطالعن���ي يف طرف���ه م�سمار كبري �س���دئ تعب اأو مّل 
م���ن عن���اق اخل�سب���ة املت�سابي���ة فان�سل���خ عنه���ا قليًل 

موجه���اً دغدغت���ه اإىل م���ن يح���اول اجللو����ض فوق���ه, 
ابتع���د عن���ه باجت���اه الو�سط ف���ل حاج���ة يل يف مزاح 
م���ع م�سم���ار ل يفق���ه اأمل �سك���ي وظن���وين, يف مكاين 
اجلدي���د عل���ى بعد عدة �سنتمرات ثم���ة خلف اآخر 
ب���ن دفت���ي ظهر املقع���د جعلهما ت�س���ريان كاحلراب 
املدبب���ة يف ظه���ر اجلال�س���ن علي���ه, �ساأبتع���د قلي���ًل 
عنهم���ا فم���ا جئت حلل م�س���كلت ال�سن���ن املراكمة 
فوق���ه مت�سائلة كيف تختل���ف مكونات املقعد الواحد 

بينها؟ وكيف ي�سل اخللف اإىل هذه الدرجة؟ 
 عل���ى بعد عدة �سنتمرات اأخ���رى انتقلت اإليها بل 
ان�سحب���ت اإليه���ا يف حماول���ة اأخرية من���ي ل�ستجرار 
ندم���ي عل���ى �سوء ظن���ي, كان ق���د ت���دىل غ�سن قوي 
قا����ض كاد ارتط���ام راأ�س���ي ب���ه ي�سيبن���ي ب���دوار بعدما 
اأفق���دين ت���وازين م���ن ه���ول املفاج���اأة, اأيه���ا املج���رم! 
من���ذ مت���ى واأن���ت هنا؟ رمب���ا ق�سي���ت �سط���راً طويًل 
م���ن �سباك واأنت متكئ عل���ى املقعد حتى ن�سيت اأنك 

تنتمي اإىل ال�سجرة ل اإليه!
اأن�سح���ب قلي���ًل �سنتمرات اأخ���رى �سرت يف و�سط 
املقع���د متاماً حيث املكان الوحي���د ال�سالح للجلو�ض 
اأو رمب���ا  اإل يل ل�سخ����ض واح���د فق���ط  ف���ل يت�س���ع 
مم���ا  اأك����  متل�سق���ن  متل�سق���ن,  ل�سخ�س���ن 
ينبغ���ي, رمب���ا متلحم���ن اأو متحدي���ن اأج���ل, ه���ذا 
حقيق���ي, كم���ا راأتهم���ا عين���اي, ل م���ال لل�س���ك ول 
للن���دم لأجلهم���ا, لق���د تاأك���د الأم���ر يل فلي����ض امله���م 
م�ساح���ة امل���كان ب���ل م�ساح���ة امل�ستخ���دم في���ه وكيفية 
ال�ستخ���دام, اأيه���ا املقعد اخلائن كي���ف �سمحت لهما 
باجللو����ض؟ كي���ف جت���اورا؟ كي���ف تل�سق���ا؟ كي���ف 
تهام�س���ا؟ اأنت �سريك باخليانة, اأن���ت �سانع اخليانة 

و�سببها, اأنت خائن اأي�ساً.
ل�س���ت بجمي���ل, ل�ست بنظي���ف, ل�ست باأني���ق, لونك 
الباه���ت ل يعجبن���ي, ل حتّب���ه ابنتي, ت�ستح���ّق غباراً 
اأك���� ووحًل اأك� ومطراً اأك� وحتتاج اإىل تنظيف 
اأك���� ب���ل اإن���ك ع�س���ّي عل���ى التنظي���ف, رائحتك من 
رائح���ة العف���ن ال���ذي يع�س����ض حولك وينب���ت فوقك 
ب���ل اإنك العفن ذاته اأجل اأنت العفن, ل�ست مقعداً يف 

حديقة عامة فما اأنت؟ ما اأنت؟ ما اأنت؟ 
 اأنف����ض ثياب���ي لقد ات�سخت من���ك وات�سخت كثرياً 
�س���ارت ت�سبه���ك رائحته���ا مثل���ك ه���ل اأن���ت حاوي���ة 
قمام���ة؟ الدم���اء تن���زف من ج���رح راأ�س���ي ومن قلبي 
اأي�س���اً, م�سخ���ة دم���اء واأمل اأن���ا, نافورة دم���اء, �سلل 
رئت���ي  ت�س���رخ  عفن���ك  رائح���ة  ذابح���ي,  واأن���ت  دم���اء 
تقتلن���ي, اأنت خائن, ال�سهم ال���ذي يخرق قلباً ر�سم 
عل���ى ظهرك هو ل يخرقه ب���ل يخرق قلبي احلّي 
الآن وال���ذي �س���ار مذبوح���اً, ل�ست مقع���داً للمحبن 
ول لطالبي الهدوء والتاأمل بل ملجاأ للخيانة اأنت.

 اأمتن���ى اقتلعك اأيها املقع���د القذر فمكانك لي�ض 
هن���ا, �ساأنت���زع م�سام���ريك اخلائن���ة الت���ي هّجرتن���ي, 
�ساأك�سر دفتك الناتئة التي حاربتني, اأيها املقعد ملاذا 
�س���رت طرفاً يف اخليانة؟ كي���ف �سمحت ملكوناتك اأن 
تخ���رج عن �سي���اق عمله���ا احلقيقي فتجعل���ك �ساحة 

�سا�سعة للخيانة؟ 
وحدي يف احلديقة ل مارة ل م�سابون مثلي, رمبا 
ل�ست يف حديقة فاخليانة غريت كل املعامل, لعلّي يف 

مكان اآخر.

حت���َت القب���اِب الناع�س���اِت اأحرق اأنا, بينما اأنت غائ���ب عني, اأبقى على 
���ويل العامرة بال�ساأِم, ووه���ٌم لذيٌذ كان  منعط���ف حائ���رة, اأردُد دائم���اً ف�سّ
يداع���ُب خيايل بعودتك, اأر�سمه على جبيني, ودعوُت ربي :ليتني در�سُت 

علَم امل�سافاِت, وتخ�س�سُت يف ح�ساِب الكيلومراِت رمبا األتقيك يوماً.
مْل اأك���ْن اأعل���ُم حق���اً باأنني م���ا زلُت اأمار����ُض غريزة احلل���م, رغم النزق, 
ورغ���م الغ���رق, تلقينا وم���ا كنا نح�س���ب اأن يف العمر لقاًء, بع���ارم ن�سوة, 
بله���ف حن���ن, فح�سورك اخلرايف مطر وارف, وهدية عيد, ل تلْم قلبي 

اإذاً, ول تلْم العن.
اأرهقن���ي حقاً انتظارك, وا�ست�سعرت العناء يف غيابك, فامُح عن وتيني 
القاب���ع ب���ن احلناي���ا الدامعة, �سقاَء حل���ٍم ان�سطَر عن م���وٍج �سجّي فاأنت 

ب  واليا�سمن مكفلون باإعادة الروح اإىل اجل�سد املعذَّ
�ساأهرول اإليك, ل بل �ستحلق اأجنحتي

اإن خانتني قدماَي

 نادي اأ�سدقاء احتاد الكّت�اب

أمنية
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يف ع���امٍل ي�س���ّج ب�س���وِت خط���واِت املارة ودخ���اُن ع���وادِم 

ه���ذا  ُكلِّ  و�س���ط  َيلعب���ون  اأطف���اٍل  واأ�س���واُت  ال�سّي���ارات, 

ال�سجي���ج َوقف���ُت اأنظ���ُر عرََ ناف���َذٍة ُتطلُّ عل���ى كل �سيٍء 

ُي�سِت���ُت النتب���اه, اإل اأين كن���ت اأمل���ك كتاباً لإ�س���كاِت هذا 

العامِل واإىل الأبد...

ل���وله لبتلعتنا عتمُة اللمنطِق وجعلتنا اأكَ� بوؤ�ساً, 

اأك���َ� وح���دًة, اأك���َ� خنوع���اً, واأبع���د بكثرٍي مما اأن���ا عليِه 

الآن, اأن تك���وَن كاتباً يعني اأّل تظَل اأ�سرياً للأ�سئلِة التي 

يطرحه���ا علي���َك اأهُل بيت���َك  اأ�سدق���اوؤَك وجريانك واأن 

تبتكر اأ�سئلتك اخلا�سة...

كات���ب!! يعني اأن تكوَن جواباً لكِل الأ�سئلِة التي تنخر 

الك���رَة الأر�سي���ة؛ اأن مت�سي ُن�سو�سَك مراي���ا النا�ض, اأن 

تخو����َض حرباً تتحدى فيه���ا نف�سَك ونف�سَك ثم نف�سك, 

وتبدع وتخلق من العدم اآلَف الن�سو�ض...

وما اخُللوُد اإل ما ن�ت بن النا�ض من حرٍَ واأمٍل, هو 

ذاك... مد الكتابة.

 نادي ال�سباب الثقايف

 قصة:  كاريس مقلد

 قصة: رنا محمد السحار

 قصة: 
صبا أبو حجيلي«

طاب يوِمك يا لوحة احلياة...
احت���لَّ  اأن  في���ِك,  الأزرق  اأك���ون  اأن  الق���در  �س���اء 

الكثري من تفا�سيلِك..
�ساأخرَِك عني القليل

يفَّ �سرين ال�سلم, َومّني ت�ستمدين هدوَءك
ِك �ساأكوُن خري �سديٍق َلِك َولأر�سِ

ولك���ن, لك���ن ق���د جتتاُح���ِك احل���روُب َول تخلو 
اأياُمك من احلزن

فل تقلقي, ل تقلقي, فاأنا موجوٌد
الت���ي  تل���ك  املُ�سيب���ة,  ع���ن طفل���ُة  موج���وٌد يف 

خ�سرت الثانية يف قذيفٍة
اأخ���ذت ِمنها عين���اً َواأّم���اً َومن���زًل َواأعطتها بدًل 

من ذَلك خوفاً َوحزناً َوذًل
موج���وٌد يف البحر اأي�س���اً, ذاك الذي ابتلع مئات 

اجلثث َومزق اآلف الأرواح يف �سبيِل عبورِه

واإن م���ّر يوم���اً دون غب���اٍر َواأدخن���ة ُتعك���ُر �سف���َو 
�سماِئك,َ ف�ساأكون هناَك اأي�ساً

اأيتها احلياة امللونة...
اأتعرف���ن بري���ق امل�سابي���ح الزرق ق���رب النوافذ 

احلاملة بالنجاة من طائرات
العدو؟

َوه���ل تعرفن حرَ الأق���لم الأزرِق كيَف يذرُف 
فوق الورق؟

وذاَك الو�ساُح على اأكتِاف اخلاِلة عند النهر؟
َلرمب���ا مل تعرفين���ي بع���د ولك���ن م���ا اإن تت�س���ح 
زرقت���ي اأم���اَم الناظري���ن, ف���اإن اللَغة عل���ى �ِسعتها 
البلغ���ة  َوتعج���ُز  الأمّي���ة,  ِم���ن  نوع���اً  تع���اين 

ِباختلِف معانيها عن و�سفي
برغ���م اله���ِلك, برغ���م ال�سي���ِق َوالأمل, يبق���ى 
هن���اَك دائم���اً جاردينيا زرق���اء, تتفت���ح يف الربوِع, 

تبق���ى ال�سم���اء حت���اوُل اإزاح���ة الغي���وم ال�ساحب���ة 

ِلينت�س���ر لونه���ا, يبق���ى الطائر مو�س���ح الأجنِحة 

 , يخ���رُق الأفق ُمب�سراً ِباأمٍل جديد, تبقى عينايَّ

تبقى لتجرَ ُكّل الأب�ساِر اأن تفهم ُلغتها..

ُلغة احلرِب َواحُلّب

تبقى ِلُت�سيد اأعمدة ال�سلم يف اأرجِاء امُلدِن

ِلتك���ون اأبهى الو�س���ِف يف مطالِع الأغاين َوعلى 

�ِسفاِه ال�ُسعاِر!

تبق���ى عين���اّي ِلتخ���رَ الع���امل, اأن ثم���ة �سبّي���ة 

بعينِن زرقاويَن ت�سعُّ اأمًل

وتلّوُن اأطلَلك بال�سماء يا لوَحة احلياة..

 نادي ال�سباب الثقايف

َب  انتف����ضَ اليا�سم���ُن يف وج���ِه اجل���وريِّ معاتباً, م���ا باُل لونَك ق���د خ�سَّ

الب���لد وا�ستباَح ُطهَر لوين, حتى ب���ات جميع الزهر ينهُرَك ويكرُه النظَر 

اإلي���ك, فلم يعد جمرَك الوّهاُج يعن���ي ال�سحَر واجلماَل يف نظرنا, جميعنا 

م�ستاٌء منك فلقد توقفنا عن التغني بك كما املا�سي. 

األ ترحل وترك هذا الب�ستان لنا؟!!

َهْمَهَم الزهر حولهما موثقاً كلم اليا�سمن مرّدداً:

األ ترحل.... األ ترحل.... وهو يرنَُّح كَهِرٍم ثمل.

: مِلَ تق�سو عليَّ بكلمك يا �ساحب ال�سلم؟ فما ذنبي اأنا  فقاَل اجلوريُّ

مبا فعَل ال�سفهاُء يف وطني؟

قتل���وا فرح���َة العي���د يف وج���ِه الطفول���ِة حت���ى انثن���ت اأغ�س���اين تداع���ب 

ُطهرها امل�سفوَك على ترابي و�َسِرَبْت ِطيبُه...

قتل���وا الأموم���ة الت���ي كان���ت تعان���ق الأح���لم فف���اَح منه���ا عب���ق احلنان, 

فجذبته اإىل بتلتي لتهدهد له حتى ينام باأمان...

وترمل���ت تل���ك الأم���اين التي فر�س���ت ال�سواد عل���ى �سمائ���ي, ف�سحبُت ما 

تبقى لها من اأمٍل وخباأته يف جذوري...

ول زلت اأرتوي من تلك الدماء التي ت�سيل كنهٍر دافٍق بن اأهدابي...

فل تلمني اأيها الأبي�ض لأين ادخرُت ال�سراَب املعتق الطاهر, واحتفظُت 

اج���اً وبريق���ُه لمعاً كلم���ا رنا اإلي���ه النظ���ُر ودنا منه  ب���ه ت���ذكاراً ليغ���دو وهَّ

اخَلفوق.

َم اإلي���ه معانقاً فبكى ب���كاء املعت���ذر حتى احمرت  اأ�سف���َق اليا�سم���ن وتق���دَّ

لم. وجنتاُه وذرَف الندى فت�ساقطت حبَّاته لتنبَت ال�سَّ

���ت جميعها حول  ���ل اليا�سمن بالأحمر, التفَّ ومل���ا راأت الزه���ور كيف جتمَّ

ِة �سراب���ِه املعتَِّق حتى تنتع�ض اأرواحها  اجل���وريِّ لت�س���مَّ �سذاُه وتنهَل من لذَّ

من جديد.

َم اليا�سمن احرامُه بانحناءٍة لطيفٍة وقال:  قدَّ

ري���ف و�سوء ظني واعتق���ادي, ف�ستبقى اأنت لوَن  اُع���ذر وقاحت���ي اأيها ال�سَّ

اجلمال والُطهر ولون العا�سقن.

لوحة الحياة

عتاُب الزهر

مج��د 
الكتابة

ل اأوؤمن باحلّب 
قالها وقلبه يقُطُر دماً

ُقْل يل: َمن اأبكى قلبَك؟ 
َمْن �سّوه خيوَط احُلبِّ يف قلبَك تت�سابك؟

ه���ل اجُلرُح ِلهذا احل���ّد عنيٌد؟ ا�ست�سلم���ْت؟ اأم اإّنَك 
ِمَن املحبوِب خذلت؟

ل�ست اأدري كم اخِلذلُن يف قلبَك غائٌر!
 لكّنني من احلزن يف عينيَك فهمت

 اأنَّ التي �سلَّْمَتها قلبَك َقَتلْتك 

اأعطن���ي ي���دَك... وافت���ْح يل روَح���َك... فاأن���ا ِمْثُلَك 
باحلبِّ احرقت

قلبي قد ذاَق الأ�سى وِمن نار الّتوّجع َتلّوعْت
فِلَم اإذاً ل تك�ِسُر القيوَد التي كّبْلَت بها روَحَك؟ 

���َر قلب���َك؟ وتك���وَن لوناً  ���واَد ال���ذي دمَّ وتنِف����ضُ ال�سَّ
جديداً حلياتي؟

ثق... لن ُيداوي جراحك اإّل... �سبيهك

 نادي ال�سباب الثقايف

الّشبيهان
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يا ربِّ اإّن جمالها متمرٌد 

وجٌه جتّلى وا�ستباَح غراميا 

ازددُت من عبق العيون بنظرٍة

حتى اتخذت من العيون دوائيا 

يا ربِّ نظرتها التي قد دّمرت 

قلبي ف�سرت من الغرام معانيا 

كيف اخلل�ض وقد قتلت بنظرٍة 

اإين ظننت من العيون تداويا؟

يا ربِّ اإين يف هواها متيٌم

اأبكي الغرام من العيون مناجيا 

اإن كنُت قد ُخرّيُت يف اأمري لها 

اأبلغتهم اأن يف هواها مراميا

كيف التخلِّي وقد فتنُت بنظرٍة 

فيها اعتكفت ومن هواها لياليا

وقد ابتهلت وما تركُت منا�سكاً

اإل وقد كانت دعائيا راجيا 

قالوا رمتك ب�سهِم ع�سٍق قاتٍل

قلُت التمني اأن تكون غراميا

اإن كانت احل�سنا علّي متّردت

اأبلغتها اأن يف الدعاء �سلميا

يا ليت قا�سية الفوؤاد ترّفقت 

يف قلبي املحزون اإن لحت ليا

يا ربِّ اإن جمالها متمرٌد 

وجٌه جتلى وا�ستباح غراميا

 شعر:  نص:  سارة شقيف
 محيي الدين حمزة قربي

 شعر: قصي عطية

 قصة: 
هيلين اسماعيل حسين

h ي�ستيق���ظ كل �سب���اح ج�سدي ال�سغ���ري الهارب من
نطفائه املتكرر, اأغ�سله واأرتبه ليقاوم قذارة العامل..

اأر�س���م باأح���د اأقلم���ي ابت�سام���ة حقيقة واأل���ّون عيني 
بالدموع..

اختيار موفق.. تبدو جميلة بامتياز..
اأ�سّرح �سعري ببطء منتظرة اأن تتدّخل اإحدى اأ�سابع 

يديك وت�سحب ذاك امل�سط العاجي.
به���ا  ت�سفعن���ي  الت���ي  الأوىل  امل���رة  لي�س���ت  باأ����ض,  ل 

احلقيقة. 
القل���وب اجلي���دة تتحطم با�ستمرار وه���ذا لي�ض باأمر 

�سّيئ.
اأجال�ض �سديقات والدتي الكثريات..

واحدة ت�ساألني عن درا�ستي وما النهاية؟ 

كلنا يا حجة عارفن.. ع القرَ اهلل ميد بعمرك..
اأخ���رى ت�ساألن���ي ع���ن �سب���ب جم���ال وجه���ي واإ�سراق���ه 

الدائم..
.. ل اأ�سباب لديَّ

تطبع ن�سف قبلة على خدي وتقول روحك احللوة..
الن�ساء يف هذا احلي ب�سيطات..

ب�سيطات مثل الأطفال.
يفرحَن �سوّياً.. يحزنَّ �سوياً..

واأنا اأجاري هذه الب�ساطة دوماً بالبت�سام املتكرر..
اأملل���م نف�س���ي م���ن اجتماعه���ن اخلط���ري يف التقري���ر 

لو�سفة اليوم واأعود لغرفتي..
ا اأحتاج اإىل و�سفة اليوم.. اأنا اأي�سً

قلي���ل من النوم وبع�ض من ال�سعور وو�سادة اأح�سنها 

اأن�سى بها �سياعي..
اأع���ود لأرت���ب اأجزائي ال�سائعة ب���ن مموعة الكتب 

التي اأمتلكها..
اأق���راأ حت���ى اأثم���ل, لأ�ستيق���َظ يف فج���ر الي���وم الت���ايل 

واأجد نف�سي مرهقة ومتعبة اأك�..
متنحن���ا احلي���اة دوم���اً ق�سط���اً م���ن امل���وت يف زحمته���ا 

لذلك ل نفّكر فيه كثرياً..
ولذلك فكرة النتحار لديَّ مرفو�سة..

ج�س���دي ال�سغ���ري رمب���ا يكرَ واأغ���رّي الطريق���ة التي 
اأرّتبه بها..

مثل اأحلمي متاماً

تطنُّ يف راأ�سَي اأغنيٌة �سمْعناها معاً 

وتعانقْت اأ�سابُعنا على نغماتها العْذبِة 

اآمنُت مبن اأبدَل بوجعي احتفاًل بالّربيع

نبق وابتهاجاً بالزَّ

الذي ي�سقُّ احَل�َسى 

ويعتلي َمنرََاً للَغ�سِب 

الِع من َجبِن الَغيِم  الطَّ

ير�سُم قمراً على �سوء القناديِل 

ِر يف الأفِق املُحجَّ

***

ُق يف بحارنا العط�سى؟ ما ينفُع التمزُّ

ما تنفُع الدروُب يف اأر�ِض اخلطيئِة؟

اأيُّ �سم�ٍض داخلٍة يف املتاِه ميكُنها اأن ُت�سيَء؟

لي�َض بعَد غيابِك غرُي جذٍع 

يقطُر عتمًة و�سفْر 

***

مِل,  غر�ْسُت حلمَي �سورًة يف الرَّ

وما وجدُتها 

اأ�ِض  اأكتُب �سعرَي بري�سٍة َمق�سو�سِة الرَّ

يناُم وجُهِك على كتفْي كلَّ ليلٍة 

واأبداأُ نهارَي يف عباءِة الليِل

 اأبحُث عنِك 

حا�سناً اأغنياِتنا يف خلوتي 

حتَت بقع احلرَ

وعيناَي تهروُل نحَو خراٍب جميل!

***

خبِّئيني يف جيبِك اإذا ما اأرْدِت الغياَب 

ْيِك بل انتهاء  منديًل يحنو على خدَّ

للعائديَن غداً ُنغّني معاً ن�سيَد الولدة 

عَد ن�سلِّي يف ُخفوٍت  ملطٍر يعانُد الرَّ

ماَء عر�ساً للنُّجوِم  ونزرُع ال�سَّ

ونبكي رغيفاً للجائِعَن يف بلدي احلزينة

 ***

كرى,  ل �سوَت للذَّ

مِت املُلتِهِب  لي�ض غري ال�سَّ

لي�َض غري الّدموِع يف مغارِة الُهْدِب 

موِع  حن تغفو اأ�سراُب ال�سُّ

يف وجِه القمْر

 ***

ُيخيَُّل اإيلَّ اأيّن �ساأبيُع �سوقي مبنًفى بعيد 

يهفو قلبي اإىل ابت�سامٍة 

ُر �سهقَة اليبا�ِض على كفني  ُتنوِّ

اُء اأدفُعها مبحابَر كالغباِر  �سخرٌة �سمَّ

َق يف عروقي  ماأَ املتدفِّ ل �سيَء ُيطفُئ الظَّ

اأو ي�سفي ذلَك الغرَق املتناثَر يف اأنحائي 

اأكاُد اأن�سى ال�سماَء 

التي ظلَّلتني بلعنتها 

واأَنه�ُض من َمرَقدي 

ابحَة يف رطوبتها  اأنزُل الأقبيَة ال�سَّ

تذوُب اأحلمي يف قاِع اأ�سئلتي, 

تخبو داخَل خيِط عنكبوٍت

 على باِب ذاكرتي 

مييُل الِفرا�ُض على جانبيِه 

راً من �سخريي  متذمِّ

 ***

 نادي اأ�سدقاء احتاد الكّت�اب 

مثل أحالمي تمامًا

نشيد الوالدة

هائم

اأنق���ذوا, طفولت���ي اأنقذوا اأحلمي الطاهرة ودموعي الرَيئة, اأنقذوا ذرات الأمل 
املتبقية يف داخلي اذهبوا اإىل مدر�ستي واجمعوا, كتبي واأقلمي امل�سردة التي تلونت 
بالدماء, اأنقذوا تلك العيون ال�سادقة التي كانت اأحلمها ب�سيطة نابعة من اإميان, 
اأنق���ذوا اأحلمن���ا التي راحت ترك�ض بن مقاعد الدرا�س���ة وحلقت بالر�سا�ض نحو 
ال�سم���اء وارمت���ت كورقة على الأر�ض, اأنقذوا اأرواحاً م���ا زالت تنب�ض باحلياة تنطق 
اأنفا�سه���ا الأخ���رية, اأم�سك���وا تلك �سرخ���ات الوج���ع و�سّموها اإىل �سدرك���م ع�سى اأن 
تخفف���وا م���ن اأملها, اذهبوا اإىل غرفتي وهات���وا األعابي وملب�سي املعطرة باليا�سمن 
وال���رَاءة, اأنقذوا اأمنياتن���ا التي تنام معنا ونتكلم معها, األقوا ال�سلم على �سديقي 
ال���ذي ارمت���ي على اأر����ض املوت, اأمنياتنا الت���ي �سرقت منا �سرق���ت طفولتي من بن 

يدي اأرك�ض وراء اأحلمي.
واحرق���ت مل�س���ات الرَاع���م برماد احل���رب, اأنق���ذوا القلب ال�سغ���ري العفيف ذلك 
القل���ب نزعت من���ه روح التفاوؤل و�سحن باأ�سوات املدافع تل���ك البت�سامة الطموحة 
راح���ت ته���رب منه نلحق تلك الب�سم���ات الأمينة ننادي اأوهامن���ا ولكنها ل ت�سغي 
اإلينا, اأنقذوا طفولتي فقد ارتوينا من دماء الطفولة, اأنقذونا فقد قمنا بدورنا يف 
م�سرحية احلياة, واأخذنا اأجرنا نعم لقد نالت م�سرحيتنا اإعجاب اجلمهور و�سفق 
اجلمهور بحرارة لنا ملوتانا ولأمنياتنا الرمادية.. انتهت م�سرحيتنا ومل يعد هناك 

ما نقدمه اأك�!

 نادي ال�سباب الثقايف

أنقذوا طفولتي
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فيك املعاين اأنت كنَت كنا�سٍج

�ساأقوُل �ِسعراً:

�سّر اخليال كنجمٍة

لدقيقتن, فليتني يف قب�سٍة

فرَع�سٍة اأح�س�سُت اأيّن ُمغرٌم

�سجَد احلبيُب فجاءين يف رجفٍة 

قّبلتُه عانقتُه وكاأّننا 

خلَف الّدجى يا �سّيدي يف جفنٍة 

وبليلٍة اأن�ساأَت حرباً داخلي

جمٌر على عينيَك كاَن بعّفٍة 

هل ت�ستوي يا فاتناً اأفلُكنا 

اأفلكنا يوَم العناِق لندفٍة 

كادت لها الأقداُر تنفي روَحها

هل ي�ستوي احُلّب العفيُف برَقٍة؟ 

طراأت مرا�سمَك املدامَع حينما

تتلعثُم الكلماُت يف معزوفٍة 

هّل تعانقنا فاآهاتي ر�ست 

اأيلُم َمن طال التثاين هارباً

من روِحه من قلبِه مبخافٍة؟

ما يل اأرى ليديَك اأحلماً غَدْت

حّتى تناثرِت احل�سوم كوْدفٍة

 شعر:  ريم العبد 

 شعر: 
ميراي كورجي

 شعر: رؤى يوسف سلمان

حينما �سّذْت 

الق�سيدة عن

�سربي..

األب�ستها وزر الغياب 

العتيق..

وكي ل اأقع يف امل�سيدة 

غادرت طريقها..

ما كنت يوماً جاحدًة ول عاقة لها..

ا�ستدرجتني روحي على بيا�سها

وحتملُت عبء ال�سوق

ركاماً.. وركاماً

لطاملا غلبتني اأنانيتي

للحظات كنت اأقد�سها..

�سيكون الكلم بليداً

مامل يدهن ب�سمن ال�سوق..

وكل هذا الُهيام ل يجدي 

وجداً..

وباأ�سابع خر�ساء..

�ستظل احلكاية من األفها اإىل ياِئها..

حتتاج اإىل األف واألف قراءة ..

كق�سيدة �ساعر اأهوج امل�ساعر..

ورغم كل حماقات الق�سيدة

�ساأق�ّسر لها دراقاً يكتنز الع�سل ..

واأتوارى خلف �سيطان ال�سعر ..

كاأحدب املدن العتيقة ..

يا دمعة ال�سبح اأ�سرقي
افرحي

فدمعة احلزن زائلة
ار�سمي يل اأغنية

فاأنا ع�سفور طائر
يف الأعايل

اأغني
اأن� ري�سي.. �سعري

واأجنحتي
عندما غاب الفرح

فاأجابتني جنية الأعرا�ض
وردة احلقول

وذبول اليا�سمن
ال�سبح ينادي

وابت�سامة الليل الطويل اآتية
اإنني اأغني

دون اكراث
دون اأن اأخاف
واخلوف جنب

عرائ�ض اجلن ترق�ض
يف الأعايل

وذرا ال�سماء بعيدة
الطائر حائر

وحريتي جنون
اأ�سرب كاأ�ض الع�سل

مع حرية �سماء
ل ترخي مع ذبول
ل تنوء اإل باحلب

يا حبي ال�ساكن
طر بعيداً

اأذْب بركان الثلج
الذي يقتلني

ودمعة ال�سقاء
التي تذبحني

فاأنا يا اأمي ع�سفورة
ما زلت ل اأجيد فنون الطريان

وعلمات املو�سيقا
فاجاأين الطائر

ذو العنق الأ�سفر
والعينن احلادتن

واملنقار الأجوف
واجلناحن العري�سن

اإنه يلتهمني
اأو يكاد

وت�سقط دمعتي الأبية
اإنه اخل�سران

يقولون يل:
طائر عظيم القدر

ج�سد �سخم
ل ميلكه اأي طائر

ي�سل القمم
اأقول لهم:

اإنه حبي
حترق لأجله الغابات
وتذوب ال�سم ال�سعاب

وتتبخر البحار
ت�سعد اإىل ال�سماء

حتكي للعامل ق�سة حبي
وق�سة �سرَي

ق�سة دمعي
وحكاية ق�سوته

اأنت اأيها القا�سي البعيد
اأيها اجللد العظيم
يا بحراً بل �سطاآن

و�سماًء بل �سم�ٍض اأو جنوم
ورجًل

لكن دون اإح�سا�ض

الغياب العتيق

يا دمعة الصبح أشرقي

خي��ال
ع��ابر

مهداة إلى الطفلة  البطلة 

»شام البكور«

من الطفلة »هيام ضويحي«

)العمر/ 10 سنوات(

�ساآم كم تاأّلقت 

ف�ساحًة.. ح�سور 

ق�سيدٌة مكتوبٌة

باأحرٍف من نوْر

حتدثت �سديقتي

كاأنها ع�سفوْر

لها جناح طائر 

يطري نحو الّنور

كلماتها.. حروفها 

حلن اخلياْل 

يف فكرها.. بوجهها 

كل اجلماْل

�سام تفي�ض رّقًة

وعزًة.. حما�ْض 

ذكاوؤها.. وجّدها, 

قد فاق كل الّنا�ْض

قصيدة 
»شام«
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أخبار ونشاطات

جائزة القدس لإلبداع 
األدبي والفني

أسماء الفائزين 
بجائزة القدس لإلبداع 

األدبي والفني
لعام 2022 م

بدع���وة من ف���رع اللذقية لحتاد الكت���اب العرب, و�سمن 
ن�ساط جمعي���ة الرجمة يف الحتاد, انطلقت ظهر الأربعاء   
2022/10/26 فعالي���ات الن���دوة التكرميية للأديب املرجم 
الراح���ل ه���اين الراهب وحفل تكرمي الزمي���ل املرجم علي 

اأ�سقر, وذلك يف مديرية الثقافة يف اللذقية.
وقد عرَ د. حممد ا�سماعيل ب�سل يف كلمة له عن �سعادته 
بالحتف���اء بقام���ة اأكادميي���ة واأدبي���ة وثقافية كب���رية كهاين 

الراهب, الأ�ستاذ اجلامعي والروائي واملرجم. 
واأ�س���ار الدكتور اأحمد العي�س���ى عميد كلية الآداب والعلوم 
الإن�ساني���ة يف جامع���ة ت�سري���ن اإىل لقائ���ه بالأدي���ب الكب���ري 
هاين الراه���ب والذكرى التي خلفها ح�سوره املميز, ليقدم 

الأ�ست���اذ ح�سام الدين خ�سور ورقته بعنوان )ترجمة الآخر( 
اأ�س���ار فيه���ا اإىل اأن ه���اين الراهب قد ولد كب���رياً حقاً وما بداأ ب���ه رواية )املهزومون( 
خ���ري بره���ان على ذلك, فقد و�سع���ت هذه الرواية علمة فارقة عل���ى م�سار الرواية 

ال�سورية يف ال�سكل واملو�سوع والر�سالة.
كم���ا ق���دم. د.�سلح �سالح ورقة بعن���وان “�سور بورتريهات خ�س���راء” تناول فيها 
ترجم���ة الراح���ل ه���اين الراه���ب يف م���ايل  الرجم���ة والتاألي���ف وعنايت���ه الفائقة 

بتفا�سيل �سخ�سيات رواياته ج�سدياً ونف�سياً.
وع���ن “ه���اين الراه���ب مرجماً” اأ�س���اء . د.ممدوح اأب���و الوي على رحل���ة اإبداعية 
بداأها يف ال�ستينيات فبقيت اآثارها امل�سرقة باقية حتى يومنا هذا, لت�سعه يف م�ساف 

خرية املرجمن الذين كانوا منارة لأجيال كثرية.
 وحت���ت عن���وان “ ه���اين الراه���ب وح���وار الثقاف���ات” تن���اول  د.حمم���د حرفو����ض 
امل�س���رية الإبداعية الغنية لهاين الراه���ب  وجهوده يف ترجمة الأعمال التي ت�ساهي 

يف خلودها روعة الروايات التي قام بتاأليفها.
يف اخلت���ام حتدث���ت ال�سيدة مي�س���ون اخلري زوجة الأديب عن ه���اين الراهب الذي 
كان �سري���ك احلي���اة والأب احلن���ون لأولده والعا�س���ق للغ���ة العربي���ة, اإذ كان ي�سح���ح 

وينقب ر�سائل اأولده البعيدين ليعيدها اإليهم بكل جمالياتها. 
حا�س���راً كان ه���اين الراه���ب م���ن خ���لل  كلم���ات اأ�سدقائ���ه وحمبي���ه وطلب���ه, 
حي���ث قدم���ت الأديبة كنينة دي���اب �سهادة تعك����ض اعتزازها بالراحل الكب���ري اأ�ستاذاً 
وموجه���اً ومثُل اأعلى, كما جتلى باأبه���ى حلل احل�سور والتقدير الأديب واملرجم 
الزمي���ل عل���ي اأ�سق���ر الذي تن���اول م�سريته الإبداعي���ة الأ�ستاذ بديع �سق���ور موؤكداً 
اأن ه���ذا التك���رمي ينبع من تقدير احتاد الكتاب الع���رب مل�سرية عمر ق�سى املرجم 
عل���ي اأ�سق���ر جّله وفي���اً  وموؤمناً ب���الأدب والثقافة والرجمة كج�س���ر للتوا�سل بن 

احل�سارات.

تكريم لألديبين هاني الراهب وعلي أشقر في الالذقية

رحيل الدكتور علي 
محمد سلطان

واأع�س���اء  الع���رب  الكّت����اب  احت���اد  رئي����ض 
املكت���ب التنفيذي واأع�س���اء مل�ض الحتاد 

واأع�س���اء الحت���اد يتوجه���ون بخال����ض الع���زاء م���ن عائل���ة الفقي���د 
الدكت���ور عل���ي حمم���د �سلط���ان ع�سو احت���اد الكتاب الع���رب, راجن 
امل���وىل ع���ز وج���ل اأن يتغم���د الفقي���د بوا�سع رحمت���ه وي�سكن���ه ف�سيح 

جناته, ويلهم اأهله وذويه ال�سرَ وال�سلوان.

رحيل األديب 

عادل محمود

بعد م�سرية �سعرية واأدبية طويلة, تكللت بالعديد من اجلوائز 
والتكرمي���ات, رحل ال�ساع���ر والكاتب ال�سوري ع���ادل حممود عن 

عمر ناهز 76 عاماً.
اختطفت يد املوت اأديباً اآثر العمل بهدوء, واتبع النزاهة فل�سفة 
يف حياته التي ق�ساها مبدعاً ل ياأبه بالأ�سواء والألقاب الزائفة, 
فكان اأديباً حقيقياً اأثبتت اأعماله الإبداعية مدى �سدقه وجتّذره 
بالوط���ن وانتمائه للإن�ساني���ة اأوًل واأخرياً, وهو الذي ق�سى جّل 

�سنّيه يف النت�سار للحق واخلري واجلمال.  
يق���دم احت���اد الكتاب العرب اأحر تعازيه لعائل���ة الأديب الراحل, 
ولأ�سدقائ���ه وحمبي���ه, باإمي���ان و�س���رَ وت�سلي���م ب���اإرادة امل���وىل, 
ويوؤك���د اأن اإرث���ه الأدب���ي ب���اٍق ك�ساه���د عل���ى م�سرية عم���ر ن�سايّل 

معريفّ اإن�ساينّ.  

الزميلة هدى يونان 
في ذّمة اهلل

 
ببالغ الأ�سى واحل���زن وبقلوب حمت�سبة 
موؤمن���ة بق�س���اء اهلل وق���دره, تلق���ى احتاد 

الكتاب العرب خرَ وفاة الزميلة هدى يونان.
ي�ساطر احتاد الكتاب العرب عائلتها الكرمية اأملها وحزنها بهذا 
امل�س���اب اجللل برحيله���ا, ومب�ساعر املوا�س���اة والتعاطف الأخوية 
املخل�س���ة, ن�س���األ اهلل تع���اىل اأن يتغم���د الفقي���دة العزي���زة بوا�سع 

رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته, وينعم عليها بعفوه ور�سوانه.
�سّخرت هدى يونان �سغفها واإبداعها للوطن وللإن�سان, لرقد 
الي���وم ب�سلم بينم���ا ترفرف روحها الطيبة بن حمبيها, فتم�سح 

عن وجوههم وقلوبهم ما اأمّل بها من اأ�سى خّلفه رحيلها...

وداعًا محمد قرانيا..
ببال���غ الأ�س���ى واحل���زن وبقل���وب موؤمنة 
بق�س���اء اهلل وق���دره, تلق���ى احت���اد الكتاب 
الع���رب خرَ وفاة الزمي���ل الأديب حممد 

قرانيا.
تت���وارى الكلم���ات اأم���ام رهبة الرحي���ل, وت���رك لل�سمت مهمة 
عج���زت ع���ن حم���ل ثقله���ا, ف���اأي املف���ردات �سُتع���رَ عن ه���ول فقد 

�سديق عزيز وزميل خمل�ض متفاٍن؟...
املنت�س���ر  ب�سدق���ه  احلقيق���ي  للأدي���ب  مث���ال  قراني���ا  حمم���د 
لإن�سانيت���ه ولآلم الآخري���ن مهم���ا تعاظمت معانات���ه. كان يعمل 
ب�سم���ت حدوده ع���امل وا�سع من العطاء واخل���ري واحلب والُرقّي 
والأدب, ف���كان ح�سوره لفت���اً يف الأو�ساط الثقافية والجتماعية 

والربوية.
 عا����ض عزي���زاً كرمي���اً ع�سي���اً عل���ى التل���ّوث مُبف�ِس���دات الزم���ن 
ال���رديء وُمغريات���ه, وت���رك اأعم���اًل اإبداعي���ة ودرا�س���ات يف غاي���ة 
الأهمية, وما حاد يوماً عن �سعاره الثابت يف احلياة وهو “العمل 

ب�سدق واأمانة”. 
رح���ل حممد قرانيا مكلًل بالنور, ليبقى حا�سراً بيننا, بذكراه 
الطيب���ة, ي�ستمط���ر غي���وم عيونن���ا حزناً عل���ى رحي���ل �سديق واأب 
ومعل���م م���ا بخ���ل بالن�سيح���ة عل���ى اأح���د وتفان���ى حت���ى اللحظ���ة 

الأخرية يف حياته يف خدمة الأدب امللتزم.
ي�ساط���ر احتاد الكتاب العرب عائلته الكرمية اأملها وحزنها بهذا 
امل�س���اب اجللل برحيل���ه, ومب�ساع���ر املوا�ساة والتعاط���ف الأخوية 
املخل�س���ة, ن�س���األ اهلل تع���اىل اأن يتغم���د الفقي���د العزي���ز بوا�س���ع 

رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته, وينعم عليه بعفوه ور�سوانه.

تت�سرف موؤ�س�سة القد�ض الدولية )�سورية( بدعوتكم حل�سور 
حفل توزيع جوائز )موؤ�س�سة القد�ض الدولية )�سورية( للإبداع 

الأدبي والفني(.
املكان: مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�سق

الزم���ان: يوم الإثنن املوافق ل�28/11/222 �� ال�ساعة 11 
�سباحاً

الدعوة عامة

برنامج احلفل:
����� افتت���اح معر����ض )حتية اإىل القد����ض( ويت�سمن جولة يف   1

املعر�ض.
عن الفائزين يف قاعة املكتبة ويت�سمن: الإعلن  حفل   ��  2

�� الوقوف دقيقة �سمت حداداً على اأرواح ال�سهداء.
�� الن�سيد العربي ال�سوري.

�� كلمة ترحيبية
����� دعوة روؤ�ساء جلان التحكيم لإع���لن اأ�سماء الأعمال الفائزة 

وتكرمي الفائزين.
�� كلمة ختامية.

اأوًل: جائزة القد�س لالإبداع الأدبي:
1 - يف م���ال ال�سع���ر: اجلائزة الأوىل وقيمتها مليون لرية 

�سورية منا�سفة بن:
زاهر جميل قط من �سورية عن )مرايا العا�سقن(

عمر �سبيكة من تون�ض عن )خيال املاء(
ملي���ون  وقيمته���ا  الأوىل  اجلائ���زة  الرواي���ة:  - يف م���ال   2

لرية �سورية منا�سفة بن:
حممد الطاهر من �سورية عن )حرا�ض املدينة(

اإميان زهدي اأبو نعمة من فل�سطن عن )نب�ض القيود(
3 - يف مال الق�سة: اجلائزة الأوىل وقيمتها مليون لرية 

�سورية منا�سفة بن:
فائزة داود من �سورية عن )ذاكرة البيا�ض(

�سو�سن �سريف من م�سر عن )مقامات(

ثانيًا: جائزة القد�س لالإبداع ال�سبابي:
جائ���زة القد�ض للإبداع ال�سبابي وقيمتها مليون لرية �سورية 

لكل فائز منهم 250000 ل.�ض.
1 - يف م���ال ال�سع���ر: اجلائ���زة الأوىل: قي�ض احل�سن عن 

)دامي الكفن(
غ���ازي  في�س���ل  الأوىل:  اجلائ���زة  الق�س���ة:  م���ال  يف   -  2

اخلطاب عن )ارحتال املدن والدمع(
3 - يف م���ال الرواي���ة: اجلائ���زة الأوىل: ي���ارا من�س���ور ع���ن 

)حروف حرمتها الآلهة(
4 - يف م���ال اخلاط���رة: اجلائزة الأوىل: �سليمان حمودي 

عن )جزء من العمر مفقود(

ثالثًا: جائزة القد�س للفن الت�سكيلي
جائ���زة القد�ض للف���ن الت�سكيلي وقيمتها ملي���ون لرية �سورية 

متنح للفنان اأ�سامة عما�سة عن لوحته )مفتاح القد�ض(
ونوهت اللجنة بالأعمال التالية:

�� �سامل عكاوي عن لوحته )القد�ض لنا(
�� �سليم نوفل عن لوحته )القد�ض ح�سارة(
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ما بن �سدى التاريخ واحل�سارة يف �سالة طرطو�ض القدمية �سدحت احلناجر يف ذكرى احلركة الت�سحيحية 
فما بن املهرجان ال�سعري ومعر�ض الكتاب وتوقيع كتاب )قامات.. وقفات.. ذكريات( وقف الزمان ليوؤرخ فعالية 
اأدبي���ة بامتي���از ... وبح�سور نوعي افتتح رئي�ض فرع احت���اد الكّتاب العرب يف طرطو�ض الأ�ستاذ منذر يحيى عي�سى 

ح فيها اأهمية ذكرى الت�سحيح وما نتج عنها من تطوير ل�سورية و�سعبها ورحب بال�سادة احل�سور ثم قدمت مديرة  املهرجان ال�سعري بكلمة و�سّ
�سال���ة طرطو����ض القدمية الأ�ستاذة مريفت عثمان ال�سع���راء وكان اأولهم الدكتور جليل البي�ساين واأطرب احل�سور بروعة ق�سائده واإلقائه ثم 
الأ�ست���اذ ال�ساع���ر حم���ي الدين حممد ع�سو احّتاد الكتاب العرب يف طرطو�ض و�سنف الأ�سم���اع بجميل اإبداعه وتله د. اآ�سيا يو�سف بق�سيدة من 
وح���ي املنا�سب���ة واأخرى ل�سورية وثالث���ة غزلية ثم الأ�ستاذ ال�ساعر علي اإبراهيم ع�سو احتاد الكّتاب العرب بق�سائد رائعة ال�سور وبعده الدكتور 
حمم���د �سعي���د العتي���ق مبقطوع���ات جميلة ال�س���وغ وال�سور... ث���م قدمت الأ�ست���اذة الإعلمية من���رية اأحمد م���ا يتعلق بتوقيع كت���اب )قامات.. 

ِوقفات.. ذكريات( للباحث اأمين �سعبان.
وبعد توقيع الكتاب قام احل�سور بجولة يف رحاب معر�ض الكتاب ال�ي جداً مبطبوعات احّتاد الكّتاب العرب..

احتف���اًء بتجربته 
املمي���زة,  ال�سعري���ة 
عل���ى  واملمت���دة 
اأربع���ة  م���ن  اأك���� 
ومب���رور  عق���ود, 
عل���ى  عام���اً   )35(
وبدوره  ع�سويت���ه, 
امل�سه���د  اإغن���اء  يف 
الثقايف والإبداعي, 
احت���اد  ا�ست�س���اف 
يف  الع���رب  ���اب  الكتَّ

�سوري���ة, ال�ساع���ر: )�سق���ر علي�س���ي( يف الن�سخ���ة 
الرابعة من برنام���ج: “اأربعاء الكاتب ال�سوري”؛ 
يف مق���ر ف���رع دم�سق لحتاد الكّت���اب العرب, وذلك 
�سم���ن ح���وار مفت���وح, ح�س���ره نائب رئي����ض احتاد 
)توفي���ق  والإعلم���ي  ال�ساع���ر  الع���رب  الكّت���اب 
اأحم���د(, واأع�س���اء املكت���ب التنفي���ذي: )الروائي���ة 
الزعب���ي,  الأرق���م  والباح���ث:  ح�سري���ة,  فل���ك 
وال�ساع���ر: من���ري خل���ف(, واأع�س���اء رابط���ة اأدب���اء 
الإعلمي���ن,  م���ن  وع���دٍد  الفرا�سي���ة,  �سوري���ة 

واملهتمن, والأ�سدقاء, واملتابعن, وال�سيوف.
���ب رئي�ض فرع دم�س���ق لحتاد الكتاب  بداي���ًة؛ رحَّ
الع���رب: )د ابراهي���م زع���رور( باحل�س���ور منّوه���اً 
باأهمي���ة الحتف���اء بالقام���ات الثقافي���ة والفكرية 
والأدبي���ة, الت���ي ت�س���ّكل ح�سن���اً منيع���اً وع�سي���اً يف 
وج���ه م���ا تتعر����ض له �سوري���ة من حم���اولت غزو 
حثيثة تهدف للنيل من اإن�سانها وثقافاتها واإرثها 
»اأربع���اء  فعالي���ة  وتاأت���ي  وح�ساراته���ا,  وحجره���ا 
الكات���ب ال�سوري« �سمن اأهداف الحتاد يف تكرمي 
الذي���ن  ال�سوري���ن,  والكّت���اب  والأدب���اء  املبدع���ن 

تركوا ب�سمًة يف امل�سهد الثقايف ال�سوري.
ويف كلمت���ه اأّكد نائب رئي�ض احتاد الكتاب العرب 
يف �سورية )توفيق اأحمد( �سرورة اإقامة هكذا نوع 
م���ن الن���دوات, واللق���اءات يف �سبي���ل احلفاظ على 
ال�سع���ر كف���ّن خا����ض, والإ�ساف���ة علي���ه وتطويره, 
�سم���ن  اجلماه���ريي  احل�س���ور  اأن  اإىل  م�س���رياً 
حواري���ة اليوم م���ا هو اإل دليل على عافية الثقافة 
ب�س���كل ع���ام �سم���ن املجتم���ع ال�س���وري. كم���ا ع���ّرج 
النائب )اأحمد( عل���ى ذكريات ال�سبا التي جمعته 
م�ستعر�س���اً   ,)1979( من���ذ  )علي�س���ي(  بال�ساع���ر 
بع�ض م���ا يحفظه من عذب وزلل نتاج )علي�سي( 

ال�سعري.
ث���م اأ�س���اء الناق���د: )د. عاط���ف البطر����ض( على 
اأه���م ملم���ح ومفا�س���ل التجرب���ة ال�سعري���ة عن���د 
)علي�س���ي(, والت���ي واكبه���ا من���ذ بداياته���ا وحت���ى 
الي���وم, منوه���اً اإىل اأن���ه ل ميك���ن مقارب���ة جترب���ة 
)علي�س���ي( ال�سعري���ة اإل اإذا حتررن���ا م���ن �سلط���ة 
النم���وذج, مبّين���اً اأن مرد ذلك اإىل ك���ون )علي�سي( 
�ساع���راً مرّكب���اً يف تكوين���ه ال�سخ�س���ي, واملع���ريف, 
والثق���ايف, وه���و م���ا اأ�سف���ى عل���ى نتاج���ه ب�ساط���ة 
خمادع���ة, م�سيف���اً اإىل اأن جترب���ة )علي�س���ي( تقع 
ب���ن )ريا����ض ال�سال���ح احل�س���ن, ون���زار قب���اين(, 
منّوه���اً اإىل اأن )علي�س���ي( مل يكن مقلداً, بل معلم 

وم�سيف اإليها.
ويعت���رَ )البطر����ض( اأّن من اأه���م �سمات جتربة 
)علي�س���ي( عل���ى امتداده���ا: )املوهب���ة, والعفوية, 
وتعبئته���ا,  املف���ردات,  وتفج���ري  والبداه���ة, 
والنزياحات, وعلقة الريف باملدينة, والطبيعة, 
والروح الطفولية, وتعدد اأ�سكال التعبري, وجتاوز 
الرا�س���خ دون القطيعة مع امل���وروث, والتحرر من 

الإيديولوجيا منت�سراً لهموم الإن�سان(.
م���ن جانبه اأعرب ال�ساعر )علي�سي( عن �سعادته 
���اب العرب ل�ست�سافته وحواره,  بدعوة احتاد الكتَّ
ول �سيم���ا اأنه البيت الثق���ايف ال�سوري الذي ان�سم 

اإليه منذ )3( عقود ون�سف.
د )علي�س���ي( يف رّده عل���ى الأ�سئل���ة املوجهة  و�س���دَّ
اإليه على �سرورة اإحياء ال�سعر يف كل وقت ومكان, 

وخا�سة مع وج���ود مناف�سة 
قوي���ة م���ن الأل���وان الفني���ة 
الأخ���رى كالرواي���ة والر�سم 

وغريهما.
ويف حديث���ه ع���ن جتربت���ه 
ال�سعري���ة؛ اأو�سح )علي�سي( 
اأن البداي���ات مل تخ���ُل م���ن 
م���ن  بع���دد  التاأث���ر  وط���اأة 
كب���ار ال�سعراء: ك���� )املتنبي, 
ون���دمي  اجلب���ل,  وب���دوي 
قب���اين,  ون���زار  حمم���د, 
وحمم���ود دروي����ض(, ث���م ج���اءت املح���اولت الأوىل 
عل���ى هيئة خمطوطات �سعري���ة, ويذكر )علي�سي( 
اأن اأول م���ن اأعلن���ه �ساع���راً ه���و ال�ساع���ر )اأحم���د 
�سليم���ان الأحم���د( ع���رَ برنامه الإذاع���ي اأقلم 
واع���دة )1971(. وكذل���ك فع���ل املرب���ي وال�ساع���ر 
الراح���ل )مدح���ت عكا����ض( الذي تبن���ى ن�سر اأوىل 
 .)1976( الثقاف���ة  مل���ة  يف  )علي�س���ي(  ق�سائ���د 
ث���م تتال���ت الأح���داث وتقدم���ت التجرب���ة, وتكفل 
الجته���اد والوقت ب�سقل املوهب���ة وتطور النمط, 
اأ�س���در موؤلف���ه ال�سع���ري الأول: بعيني���ِك  اأن  اإىل 
�سع���ُت, )1979(, الذي لفت انتب���اه القراء والنقاد 

على حد �سواء.
ون���زوًل عن���د رغب���ة احل�س���ور؛ تخل���ل احلوارية 
ق���راءات �سعري���ة ب���ن حدي���ث وق���دمي )علي�س���ي(, 
مم���ا اأ�سفى اأجواء احلميمية واملتعة والبهجة بن 

احل�سور.
عطي���ة  )الباح���ث  م���ن:  كل  احل���وار  يف  �س���ارك 
وال�ساع���ر  ح�سري���ة,  فل���ك  والروائي���ة  م�ّس���وح, 
من���ري خل���ف, والإعلمي جمال اجلي����ض, ود.اآداب 
عب���د اله���ادي, وال�ساع���ر النا�س���ر حمم���د عي�س���ى, 
مهن���ا,  ناظ���م  والأدي���ب  اأجنيل���ي,  واأ.حمم���د 
وال�ساع���رة اإمي���ان املو�سّل���ي, والناق���د الإعلم���ي 
عل���ي الراعي, وال�ساع���ر اإبراهيم من�سور, والناقد 
خليف���ة العموري, والكاتبة الإعلمية نهلة كامل, 
والناق���د اأحم���د ه���لل, والقا����ض الإعلمي عماد 
الن���داف, والباح���ث الأرق���م الزعبي, وم���ن رابطة 
اأدب���اء �سوري���ة الفرا�سي���ة: )اآي���ة �سح���ود, �سامي 
العكرة, وثابت املعلم, وحممود احلاج علي, وهدى 

ال�سبان(.
وتقدي���راً لف���رادة جترب���ة )علي�س���ي( ال�سعري���ة, 
وجله���وده يف اإغن���اء امل�سه���د الثق���ايف والإبداع���ي, 
قّدم احتاد الكّتاب العرب يف �سورية درعاً تكرميية 
احل���وراين(,  حمم���د  )د.  رئي�س���ه  با�س���م  موّقع���ًة 
ت�سّلم���ه ال�ساع���ر )علي�س���ي( م���ن النائ���ب )توفي���ق 

اأحمد( بالنيابة.
يذكر اأنَّ )�سق���ر علي�سي(: �ساعر ونا�سر �سوري, 
مواليد )1957(, ع���ن الكروم )اإحدى قرى �سهل 
الغ���اب يف ري���ف حم���اة(, م���ن اأب���رز �سع���راء جي���ل 
الثمانينيات يف �سورية, ع�سو احتاد الكتاب العرب, 
موؤ�س����ض مل���ة الينابي���ع, ودار الينابي���ع, تناول���ت 
جتربت���ه ال�سعري���ة درا�س���ات واأبحاث���اً واأطروح���ات 
اأكادميي���ة, ُجِمَع اأغل���ب نتاجه يف اإ�سدار )الأعمال 
�سع���ت,  )بعيني���ِك  ل���ه  �س���در   ,2008 ال�سعري���ة( 
ق�سائ���د م�سرفة عل���ى ال�سهل, الأ�س���رار, قليل من 
الوج���د, اأع���ايل احلن���ن, عناقيد احلكم���ة, اأحاول 
ه���ذا ال���كلم الوث���ري, معن���ى عل���ى الت���ل(, اأ�س���در 
موؤخ���راً: )اأ�سطورة فينيقية(, ع���ن الهيئة العامة 
ال�سوري���ة للكت���اب, له 4 خمطوط���ات �سعرية حتت 
الطب���ع, كّرمت���ه وزارة الثقاف���ة ال�سوري���ة, وهيئات 

حملية وعربية.
ي�س���ار اإىل اأن »اأربع���اء الكات���ب ال�س���وري« برنامج 
بالثقاف���ة  معن���ي  الع���رب,  الكّت���اب  احت���اد  يرع���اه 
والفك���ر والإب���داع الأدبي والفن���ي, ير�سد الراهن 
ال�س���وري, ويناق����ض ق�ساي���اه احل���ارة, م���ن اإع���داد 

وحوار الإعلمي ملهم ال�سالح.

تقرير فرع دمشق
الستضافة الشاعر صقر عليشي

اأق���ام ف���رع حم����ض لحت���اد الكت���اب الع���رب ندوة بعن���وان نح���و ثقافة 
وطني���ة جامع���ة �س���ارك فيه���ا الأرق���م الزعبي وعي���د الدروي����ض و نبيل 
الأدب���اء  ف���رع الحت���اد بح�س���ور جمه���ور م���ن  نوف���ل وذل���ك يف مق���ر 
واملهتم���ن, ونظ���را لأهمية الن���دوة �سنحاول تقدمي اأه���م النقاط التي 

جاءت فيها:
ل نعرف قيمة �سيء نهدره بال مبالة

* نبي���ل نوف���ل  حتدث عن الوع���ي والنتماء والهوي���ة القومية حيث 
قال:

 النتماء الواعي يتبلور من دون عناء يف �سكل عمل اإيجابي واإخل�ض 
وعط���اء لأن الوعي هو اأحد الركائ���ز الأ�سا�سية التي متّيز الإن�سان عن 
احليوان, وهو يفتح لنا اأبواباً جديدة تتيح الدخول يف ف�ساءات وا�سعة, 
والوع���ي الع���ايل ه���و مبنزل���ة املن���ارة الت���ي تدلن���ا عل���ى امل�س���ار املنا�سب 
لتف���ادي ال�سط���دام بالعوائ���ق, ومواجه���ة الظ���روف ال�سعب���ة, وكلم���ا 
ارتفعت درجة الوعي ات�سعت م�ساحة الدائرة امل�ساءة, وبالتايل ات�سعت 
م�ساح���ة ال�ستيع���اب والإدراك العمي���ق للظ���روف والأخط���ار وامتلك 
الثقاف���ة العالية يوؤدي دوراً مهم���اً يف تو�سيع دائرة الوعي كونها تو�سع 
املنطق���ة امل�ساءة فكرياً وتزي���د من قدرتنا على فهم الأمور والتخل�ض 
م���ن غياب الوعي حلقيقة وجود الإن�سان ودوره, والتخل�ض من العقل 
الغري���زي, فنح���ن ل نع���رف قيم���ة �سيء نه���دره ب���ل مب���الة, وراأى اأن 
مناق�س���ة ق�ساي���ا النتماء ت�سهم يف تطوير الوع���ي القومي ويف تقومي 
ال�سلوك الن�سايل به���دف تو�سيح مفاهيم النتماء فعلمات النتماء 
ه���ي اأك���� العلق���ات الإن�سانية كالنتم���اء للأ�سرة,وق���ال: اإن النتماء 
يك���ون ق�سري���اً واختياري���اً واأ�ساف ب���اأن العروبة مفهم ح�س���اري �سامل 
لكل الأعراق والأديان والطوائف, وهي حالة ح�سارية �ساهم فيها كل 
م���ن وج���د يف ه���ذه املنطقة, فهي ال�سم���ة املميزة والرابط���ة احل�سارية 
ل���كل الذين عا�سوا على الأر����ض العربية وتكلموا لغة واحدة ووحدهم 

الوجود الواحد وامل�سري امل�سرك,والعقد الجتماعي والثقايف.
وقال: اأن نقبل باأوطاننا بحدودها احلالية ل يعني اأن نقبل بتق�سيم 
الهوي���ة واأن نتخل���ى عن انتمائن���ا القومي املوح���د, والقومية هي اإنتاج 
وتطبي���ق ولي�س���ت حال���ة عاطفي���ة اأو انتم���اًء رومان�سي���اً وحت���دث ع���ن 
العوام���ل التي حت�سن النتماء وال���ولء ومنها:توافر الوعي ال�سائب 
واخلل���ق القومي, والإرادة القوية, واإعادة اإحياء اأفكار العروبة, وحتمل 
النق���دي  الفك���ر  جت�سي���د  خ���لل  م���ن  تاريخي���ة  م�سوؤولي���ة  املثقف���ن 
ال���ذي يت�س���ف بالعقلني���ة العلمي���ة والق���درة عل���ى اخلل���ق, واأن يكون 
التحلي���ل والركي���ب والتحل���ي  الق���درة عل���ى  اإ�سراتيجي���اً وميتل���ك 

بالواقعية املبدئية.
الإن�سان وحده هو ميتلك الثقافة

* عي���د الدروي����ض حت���دث ع���ن الثقاف���ة القومي���ة اجلامع���ة بقول���ه 
الثقاف���ة اإن�ساني���ة, والإن�س���ان وح���ده ه���و ال���ذي ميتل���ك الثقاف���ة الت���ي 
ه���ي الأ�سا����ض يف ال�ست���زادة  يف ر�سيد الوعي الذي ي�سب���ق الثقافة واأن 
الوطني���ة ه���ي انتماء وهوية والثقافة متج���ذرة ولي�ست عابرة ونوه اأن 
الأع���داء اتخ���ذوا من الإعلم و�سيلة لنخر الثقاف���ة ب�سموم قادمة من 
خ���ارج احلدود وقوة النتماء والهوي���ة ل تقا�ض بال�سهادات اأو بالثقافة 
وراأين���ا كيف وقف���ت الفئة الب�سيطة �سد الهجم���ة ال�سر�سة على كل ما 

هو جميل يف وطننا؟
وراأى اأن الوع���ي ي�سب���ق الثقاف���ة الت���ي ت�سق���ل الوع���ي واأن���وره كلم���ا 
ا�ست���زاد الإن�س���ان من ثقافت���ه ومعرفت���ه وانتماءاته؛ونحن كنا يف غابر 
الأزم���ان متطورين من الناحي���ة الثقافية واحل�ساري���ة لأننا ا�ستفدنا 
م���ن املعلوم���ات ومن الثقافة املراكمة يف جانبه���ا العلمي ولي�ض فقط 

يف جانبه���ا الأدب���ي ووظفناه���ا نح���و تقني���ة وا�ستطعن���ا اأن نك���ون �س���ادة 
الع���امل وذا يجعلن���ا نق���ول اإن الثقافة عابرة للق���ارات ولي�ض لها حدود 
قومي���ة وبالت���ايل معول علين���ا اأن ن�ستزيد من ه���ذه الثقافة وان نبقى 
عل���ى تل���ك الهوي���ة واأ�س���اف: يت�س���ع مفهومن���ا للوطني���ة الت���ي �سابهت 
الكث���ري من التيارات الفكرية التي غا�ست بق�سد اأو بغري ق�سد وختم 
بالق���ول: علين���ا اأن نعي���د تل���ك الراكي���ب واملعايري لك���ي ن�سل للهدف 

املن�سود وكل بح�سب الوعي الذي ميتلكه.
مل يعد من املمكن تغييب اأثر العوملة على الهوية الوطنية

* الأرق���م الزعب���ي حت���دث ع���ن العنا�س���ر ال�ساغط���ة عل���ى الهوي���ة 
تذكرن���ا  ال�سوري���ة  الوطني���ة  الهوي���ة  اإن  بقول���ه  اجلامع���ة  الوطني���ة 
بالرج���ال الذي���ن وقف���وا �س���د املحت���ل الرك���ي والفرن�س���ي م���ن اأمثال 
فار����ض اخلوري واإبراهيم هنانو و�سالح العلي و�سلطان با�سا الأطر�ض 
وراأى اأن الهوي���ة الوطنية املعنوية وه���ي اجلانب العاطفي والتاريخي 
الراب���ط للأفراد وهناك عنا�سر �ساغط���ة على الهوية الوطنية يجب 
مواجهته���ا لت�سكي���ل الهوي���ة اجلامع���ة منه���ا حتم���ل جمي���ع الأطراف 
للم�س���كلت ومواجهته���م للعومل���ة والهوي���ة الوطني���ة اجلامع���ة بعيدة 
كلي���اً عن الهوي���ات الطائفية والعرقية فهي اأو�س���ع واأعم واأكد �سرورة 
معاجل���ة الغراب الثقايف ومعاجلة الواقع فالنهيار ينبع من الذات 
والعظم���ة تنبع من ال���ذات اأي�ساً و�سرورة تغلي���ب ثقافة احلوار, وبّن 
اأن احلرية ل تعني عند تطبيقها الإ�ساءة للآخر و اأن الأزمة ال�سورية 
له���ا تداعي���ات خط���رية يج���ب التيق���ظ لها م���ن اأن اجليل ال���ذي عا�ض 
خ���ارج احل���دود مت تعليمه���م ب�سكل موج���ه �س���د اإرادة التعاي�ض ووحدة 
الهوية الوطنية وبع�سهم انقطع عن التعليم وهذا من اأهم التحديات 

التي يجب تذليلها.
واأ�س���ار اإىل بع����ض عنا�س���ر ال�سغ���ط الدائم���ة عل���ى الهوي���ة الوطنية 

اجلامعة ومنها:
اإن اأي م�سكل���ة ذات �سل���ة بالهوي���ة الوطني���ة ل يحمله���ا ط���رف واحد 
ب���ل اجلمي���ع �س���ركاء يف امل�سكلة وحله���ا, مل يعد من املمك���ن تغييب اأثر 
العوملة على الهوية الوطنية قبل الأزمة واأثناء الأزمة وبعدها العوملة, 
والتاأكي���د اأن النهي���ار ينبع من الذات والعظم���ة تنبع من الذات وعدم 
تعليق كل ما نحن عليه على الآخر, املق�سود بالهوية اجلامعة الهوية 
الوطنية الأو�سع العابرة لكل الأنواع من الهويات اأي الهوية الوطنية 
الأك���� م���ن قومي���ة, الهوي���ة الوطنية لي�س���ت منظومة ثابت���ة قطعية 
العنا�س���ر واحل���دود, التعددي���ة والخت���لف والتن���وع داخ���ل املجتم���ع 
الواح���د ه���ي م�س���ادر ح���رارة وحيوية وحرك���ة وتفاعل دخ���ل املجتمع, 
معاجل���ة مو�سوع الغ���راب الثقايف, وغياب ثقافة احل���وار والتم�سك 
بثقاف���ة الح���راب, وغي���اب وجود خط���ة ثقافي���ة وطني���ة �ساملة منن 
خمارجه���ا التاأكي���د عل���ى تعزي���ز التم�س���ك بجوه���ر الهوي���ة الوطني���ة 
اجلامع���ة, ت�سحي���ح مفه���وم احلري���ة التي ل تعن���ي الإ�س���اءة للآخر اأو 
التحري����ض عل���ى الكراهي���ة, غي���اب التخطي���ط الإ�سراتيج���ي لعم���ل 
بع����ض الأح���زاب وهو العمل ببني���ات خمتلفة وو�سائ���ل متنوعة وطرق 
ط���رح خمتلف. وختم حديثه بالق���ول: دم ال�سوري على ال�سوري حرام 

و�سورية تت�سع للجميع دون تدافع وتزاحم.

حول ندوة نحو هوية ثقافية وطنية جامعة
نوفل : امتالك الثقافة العالية يؤدي دوراً مهمًا في توسيع دائرة الوعي

الدرويش األعداء اتخذوا من اإلعالم وسيلة لنخر الثقافة بسموم قادمة من خارج الحدود
الزعبي : دم السوري على السوري حرام وسورية تتسع الجميع دور تدافع وتزاحم

 كتب: عبد الحكيم مرزوق
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 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

وعالمات  اللزوم،  حين  التشكيل  مراعاة  مع  ومدققة  ومراجعة  منضدة   •
الترقيم.

• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.
• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 

alesboa2016@hotmail.com
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

 

كِتابُها الَقْمُح.. وأصابُعها المرايا
يا أنِت يا امرأَة الحياة

�َسْعُرِك رْبٌح وخ�سارٌة
وَفْوٌز واإخفاٌق

واأ�سابعي يف املعركِة دائماً...
***

علَقُة وْجٍد واحدٍة قد تكفي
وِح واجل�سِد اْخِتَزاًل لأَ�سئلِة الرُّ

***
ْدُرِك على ج�سِد ق�سيَدتي اأن يغفو �سَ

ة فذلَك َخرْيٌ من كلِّ الأ�ِسرَّ
***

حَن واَجَه �سدُرِك العراَء
ُت َدْوَر الفرا�ساِت والنَّحل �سْ تَقمَّ

***
غباُر �ساحاِتِك 

الذي ميلأُ الأمكنَة
ل ُيْقِلُق نواِفذي اأبداً..!

***
اإذا َمِلْلِت مزاَج طقو�ِسي

�ساأَُفكُّ اأزرار ُقم�ساِنها
لرعى الوعوُل باطِمئناٍن

على �سفوِحِك
***

اأن ُتَعوِّيل على النِّ�سياِن
ل مَينُع من اأْن ُتعوِّيل 

ِه اأي�ساً.. على نقي�سِ
***

قيع القار�ض يف ذلك ال�سّ
ْلِت �سفتيِك َهل �َساأَ

َرَم احلياَة يف ت�ساري�ِسِهما َمْن اأَ�سْ
***

تاُت والرََُد ُكلَّما داَهَمني ال�سَّ
َرْتني عيناِك بلحاِف ِدْفِئِهما دثَّ

***
ذاَت وهٍن

دْت م�ساِعري ترمَّ
َهَزْزِت��ها:

َحلََّق �سوُتِك عابراً
اِت حزين قارَّ

***
ي اللِّقاَء تْذُكريَن َرْف�سِ

را اإلَّ على تلَك الذُّ
, ل َيليُق بِه احُلبُّ

�سوى الأَعايل
***

طاملا احُلبُّ ُهو �سوُء عتَمِتنا

لن َيجد الّزيف َمْنَفَذاً
***

كرياِت َبُة الذِّ َه�سَ
َكْم َيلتفُت قلبي اإليها
َبَة!!! اآٍه يا تلَك الَه�سَ

***
اللِّقاُء بل َتخِطيٍط

ُيثرُي �سكوكاً وارتباكاً..
.. برهاين حا�سٌر داِئماً.. ل يُهمُّ

***
�ٌض ُح�سوُرِك يا امراأة! ُمَقدَّ

واحَلاَناُت ُتدلُِّل خموَرها ب�سخاء..
***

بعد ِتيٍه طويٍل يف غابِة القريِة
جِر وعذاباِتِه عرفُت الكثرَي عن عذوباِت ال�سَّ

***
ديُق ذاَت ع�سٍق: ما قاله ال�سَّ

اإن اجلّنّياِت َيُدْرَن حولنا
زاَد من يقيِني اأنَّني واِلٌغ يف ُحبِِّك

***
؛ ونحُن الأ�ساِحي ٌل حادٌّ مُن َن�سْ الزَّ

األ يحقُّ لنا 
اختياُر �سكِل موِتنا؟!

***
احلبُّ العظيُم وحَدُه

َمْن ُيوِقُظ خيباِتنا الُكرَى
***

بايا لقاُء ال�سَّ
ائمَة ُي�سِعُل املفاجاآت الدَّ

حيُث الُكروُم لي�ست كالُكروم
يا َل�سخاِء الَعناقيِد

وَدِة اخَلْمرة يف دناِنِهّن!! يا جَلَ
***

مقطعان وق�سيدة
ِل�سوِقي ِكرَْياوؤُُه وطريَقُتُه يف ال�ّسرِح

بدايًة:
�سيدِة.. �ساأَ�سُكُب ُخموري على قامِتِك الرَّ

***
َت�ْسُرُد ُظنوين وَت�سيُع

واأنا اأمتلَّى تعويذَة فِمها
اأُوِغُل يف تاأويِل ُمفَرداِت قمِحها

مرايا اأ�ساِبِعها 
اأقماِر �ُسُرفاِتها

ِعنِب ُكروِمها
اأ�سراِب �سنونو مو�سيقاها

املَدى ل يتَّ�ِسُع لعبرِيها
ُف الذي ت�سكُبُه قلوُب والرَّ

العا�سِقَن بع�ُض ِخ�ساِلها
هي اأكرَُ ِمْن اأْن َيطاَلها �َسْرٌح
مرِي.. هي َو�ْسٌم خاِلٌد يف ال�سَّ

***
عيناِك

اأما اآَن لعيَنيِك
ا ِوثاِقي؟! اأن تُفكَّ

هو الِع�ْسُق اأََحُد جتّلياِتِك الباِذَخِة
عينان َتغيُب فيهما ال�ّسماواُت

َتعاُقُب اأ�سواٍء كرمٌي
هما العميَق اأجهُل �سرَّ

اأغو�ُض يف ذرا التِّيِه
مع  معاركي  يف  ملذي  عينيك  مرافُئ 

احلياة
ُد َنْهٍر �سيَّع ُحُلَم �سواقيِه فاأنا مرَّ

يا امراأًة يف مرايا عينيِك َيْغَت�ِسُل الكلُم
واُف حوَلُهما َقَدِري الطَّ

ِة ُتهمٍة بريئاً من اأيَّ
يوِر هما �سفريتا الُكروِم والطُّ

حن َت�ْسُرَداِن يف الأْمداِء الق�سيَِّة
هما كلُّ ُم�ْسَتهاَي

عناِت اِهُل عن نف�سي؛ املُثَخُن بالطَّ اأنا الذَّ
�ساأظلُّ اأَدوُر يف َفلَِكهما َحدَّ الفناء

قاِة ل َتعنيني كلُّ كوؤو�ض ال�سُّ
ِظ اإ�سراِقِك وتكفيني ر�ْسَفُة نبيٍذ من حَلْ

لوِعي يا َل�ِسرِّ عينيِك اأُوِدُعُه بَن �سُ
�سرَب مياٍم يجوُب الآفاَق

يا مَلَْجِدِك العايل
حَن اأَ�ْسُرُدُه

َغاِء  الإ�سْ ِغبَطِة  من  النُّجوُم  تخَتِنُق 
والنعتاِق

راِبِك تنَتِهي ُكلُّ خ�سوَعاِتي يف حِمْ
وتذوُب املَداراُت يف َجْمِرها باحراٍق ُموِح�ٍض 

َمْن اأنِت يا امراأََة احلياة؟!
َنَة اإدماِنِك اخَلْمَرُة وحَدها َمْن َتعي حِمْ

بي اأكَ�َ اأرُجوِك ل تقَرِ
اً ُم�ْسَتهى يَّ َظلِّي ُحُلماً َع�سِ

ُيْحِرُق ري�سي عن ُبْعٍد
َعاً عِن اخلطايا العاِبرِة مرفِّ

فِمثُلِك..
ل َيليُق بِه �سوى الِفرَدو�ِض


