
مل تعرف اجلغرافيُة ال�سوريُة انتهاكاً وا�ستباحًة كما هي احلاُل عليه اليوم، وهي ا�ستباحٌة تعوُد 
اأ�سباُبها على نحٍو اأ�سا�سّي اإىل احلرب الإرهابية التي �ُسّنْت على �سورية قبَل اأكرَث من ع�سِر �سنوات، 
وُدِفَع���ْت لأجله���ا مئ���اُت امللي���ارات م���ن ال���دولرات، وُدِف���َع بغالبّي���ة املُتطّرف���ن واملرتزق���ة يف العامل 
ك���ّي الرجعّي بالق�ساء على الدولة  ليكون���وا الوق���وَد يف حتقيق احُللم ال�سهيويّن الأمريكّي والترُّ
َق ُرعباً  ال�سوري���ة وا�ستبداله���ا بكي���اٍن ه�شٍّ بعيٍد عن املبادئ وغ���رِي ُملتزٍم بُكلِّ ما من �ساأِن���ه اأن ُيحقِّ
َد ُوجوَدُه بدعم التنظيمات املُقاومة وجتذير الثقافِة والفكِر والتبيِة  للكيان ال�سهيويّن، واأن ُيهدِّ

الداعية اإىل رف�ِش الوجود ال�سهيويّن يف منطقِتنا ورف�ِش التعاُمِل مَعُه بالأ�سكاِل كاّفة.
ورّي���ة، كان ل ُبدَّ  ول�ّم����ا اأخفَق���ْت حرُبه���م ال�سامل���ُة املدعوم���ُة عاملي���اً يف الق�س���اء على الدول���ة ال�سرُّ
له���م م���ن ال�ستم���رار فيه���ا باأ�سكاٍل اأُخ���رى، لكيال يقطع���وا الأمَل يف اإم���كان الق�ساء عل���ى الدولة 
ورّي���ة دائم���اً، ُم�خلِّف���اً وراَءُه  ورّي���ة، وله���ذا ا�ستم���رَّ الع���دورُّ ال�سهي���وينرُّ يف ق�س���ف الأرا�س���ي ال�سرُّ ال�سرُّ
فوِف احُللَفاء، اإ�سافًة اإىل اخل�سائر  ورّي ويف �سُ هداَء واملُ�سابَن يف �سفوِف اجلي�ش العربّي ال�سرُّ ال�سرُّ
ع���َب ال�سهيوينَّ من  ُد الررُّ املادّي���ة الكب���رية التي ُت�سي���ُب املناطَق املُ�ستهَدفة بالُع���دوان، وهو ما ُيوؤكِّ
ورّي���ة يف ُمقاوم���ِة هذا املُحتّل والتَّ�سّدي له، وَدْع���ِم التنظيمات والف�سائل التي  الُق���ّوِة والإرادِة ال�سرُّ
حُتاِرُبُه كّلها، وت�سعى اإىل الق�ساِء عليه واإنهاِء ُوجوِده، وهَي اإرادٌة نابعٌة من الإميان باأنَّ املُ�سكالِت 
برُّ يف خدمِة  واحُلروَب التي تعي�ُسها ُدَوُلنا، اإ�سافًة اإىل �سرقِة ثرواتها وزعزعِة ا�ستقرارها، اإّنا َت�سُ
عَب ال���ذي ُيعانيِه الكياُن املُحتّل، ب���داأ ياأخُذ اأ�سكاًل  َخ والررُّ الكي���اِن ال�سهي���ويّن، ول �سّيم���ا اأنَّ التَّف�سرُّ
���ُر يف الأداء ال�سيا�س���ّي وال�ستخبارات���ّي والع�سك���رّي يف  جدي���دًة يف ال�سن���وات الأخ���رية، واأ�سب���َح ُيوؤثِّ
الكي���ان ال�سهي���ويّن، وه���ذا م���ا اأّدى اإىل تنامي ُقّوِة املُقاَوم���ة داخَل الأرا�س���ي الفل�سطينّية املُحتّلة، 
باب املُق���اِوم يف فل�سطن، فاختلط���ت الأوراُق لدى القادة  واإىل تطوي���ر الأداء والأ�سل���وب ل���دى ال�سَّ
ال�سهاين���ة، ومل َيُع���وُدوا َي�ْسَتوِعُبوَن حقيقَة ما يج���ري داخَل الأرا�سي الفل�سطينّية، ول �سّيما بعَد 
ُم���اولِت الع���دّو املحموم���ة زعزعَة وع���ِي اأبناِء اجلي���ل وَحْرَفُهم ع���ن امل�سار الوطن���ّي وعن ثوابت 

الأّمة يف الدفاع عن فل�سطن وال�سعي اإىل حتريرها.
لق���د اآَن اأواُن ت�سكي���ِل ُق���ًوى وطنّي���ة ُمقاِوم���ة، مهّمُته���ا الأ�سا�سي���ة ا�ستيع���اُب الطاق���ات ال�سبابي���ة 
املُقاِوم���ة وتوجيهه���ا نح���َو حترير الأرا�س���ي املُحتّلة يف اجل���ولن وفل�سطن ولبن���ان وغريها، كما 
ورّي���ة، فِمْن حقِّ  م���ت عل���ى العت���داءات ال�سهيونية الدائمة عل���ى الأرا�سي ال�سرُّ اآَن اأواُن اإنه���اِء ال�سَّ
عب اأن يرى القواعَد واملط���اراِت والثكناِت ال�سهيونيَة ُتق�َس���ُف ِمْن �سالِحِه اجلوّي  اأبن���اِء ه���ذا ال�سَّ
و�سواري���خ ب���الِده، ل رغبًة يف العتداء، واإّنا لردِّ ه���ذا الُعدواِن ال�سهيويّن الهمجّي عليه، كما اأّن 
ِم���ن ح���قِّ ه���ذا ال�سعب الذي ُيع���اين من اأب�سِع ح�س���اٍر اقت�سادّي، ومن �سرقِة الحت���الِل الأمريكّي 
ك���ّي واأعوانهم���ا نفَط���ِه وثرواِته وخرياته، اأن ُيطالَب بخط���وات عملّية لإنهاء هذا الحتالل  والترُّ
ِرقة، وهذا ل يتحّقُق اإّل بت�سكيِل كتائَب ُم�سلَّحٍة مهّمُتها زلزلُة الأر�ش واإ�سعاُل ال�سماء  وهذِه ال�سَّ

حتَت ُجنوِد الحتالل وفوَقُهم. 
كيرُّ حرب���اً جّوّيًة مفتوحًة عل���ى ريَفْي حلب  اإّن���ُه َل�ِم���ْن غ���رِي املنطق����ّي اأب���داً اأن ُيطِلَق النِّظ���اُم الترُّ
واحل�سك���ة بع���َد تفج���رِي تق�سي���م يف تركيا بحّج���ِة �سرِب التنظيم���ات الإرهابّية، وه���ي تنظيماٌت ما 
ك���يرُّ الرجعّي  كان���ْت لتك���وَن به���ذه القوِة وه���ذا النت�س���ار لول الدع���ُم ال�سهي���وينرُّ الأمريكيرُّ والترُّ
ورّية وتقوي�ش  له���ا واإمداده���ا باملال وال�سالح وُكّل ما حتت���اُج اإليه لأجِل الق�ساِء على الدول���ة ال�سرُّ

اأُ�ِس�سها.
�سحي���ٌح اأّن هن���اَك ُم���اولٍت وكالم���اً وُرّب���ا »دبلوما�سّي���ة ا�ستخباراتّي���ة« لعق���ِد لق���اٍء �ُس���وريٍّ 
كّي���ة )٢٠٢٣(، لكنَّ هذا يج���ُب اأّل يجعلَنا نن�سى  ُترك���ّي عل���ى اأعلى املُ�ستويات قب���َل النتخاباِت الترُّ
كيرُّ يف اإ�سع���ال احلرب يف �سوري���ة، ويف �سرقِة  وَر الكب���رَي ال���ذي ق���اَم بِه الّنظ���اُم الترُّ اأو نتجاه���ُل ال���دَّ
ُمقّدراته���ا وخرياته���ا ودعم التنظيمات الإرهابية وَجْلبها من اأنحاِء العامل كاّفة وت�سهيل دخولها 

ورّي وتدمري ُموؤ�ّس�ساته وبناُه التحتّية.  �ُسورية لقتِل ال�سعب ال�سرُّ
َول تتغرّي، لكنَّ الثقاف���َة هي الثابُت، وهي  �سحي���ٌح اأّن ال�سيا�س���َة ل تع���رُف ثابتاً، واأنَّ م�سال���َح الدرُّ
الأ�سا����ش، وانطالق���اً منه���ا ل مُيِك���ُن للُمحت���ّل، يف ح���اٍل م���ن الأحوال، اأن يك���وَن فاحت���اً، ول مُيكُن 
للقات���ِل، تاريخّي���اً، اأن يكوَن حليفاً و�سديقاً اإ�ستاتيجّياً، كم���ا ل ُي�مِكُن ملن ارتبَط بعالقاٍت متينٍة 
واإ�ستاتيجّي���ة م���َع الكي���ان ال�سهيويّن، واآَزَرُه يف ق�س���ِف دولٍة ُمقاِوَمٍة وتدمريه���ا، اأن يكوَن داعماً 
وحليف���اً اإ�ستاتيجّي���اً لُق���وى املُقاَوم���ة، ب���ل اإّن عالقَت���ُه معه���ا لي�س���ْت اأك���رَث م���ن تكتي���ٍك لتحقي���ِق 

م�ساحِلِه وُح�سوِلِه على ُمكت�َسباٍت ل َتتحّقُق اإّل بهذه الطريقة.

رواية أولغا:
رواية الحب والحرب واألرض والسالم

األس��تاذ الدكت��ور محمد إس��ماعيل 
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الجن��ة  كواك��ب  رواي��ة  ف��ي  ق��راءة 
المفقودة للكاتب محمد الحفري
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اأن تت�س���ّدَر يا�سمين���ٌة دم�سقي���ٌة من حلب ال�سهباء مل يتجاوز عمره���ا بعُد �سبَع زنبقات 

زمني���ة..  اأن تت�س���ّدر م�ساحة �سوئية قرائية تهّم�ش فيه���ا �سني اجلهالة العجاف وتبقر 

طب���ول التخل���ف من قبل اأن ت�سَل اأ�سواُتها اإىل اآذان قلبها كونها حر�ست على اأن ت�سعد 

درج���اِت الرق���ي والزدهار وتنال بكلتا ي���َدي عقلها النري وفكرها املب�سر ما ت�ساء قبل اأن 

تتناولها الأعناق اأو تتلّقفها الأيدي التي مل يتخطَّ حلُمها مدى اجل�سد املحا�سر بالَنْزِر 

الي�سري من الأمنيات. 

اإنه���ا �س���ام البك���ور الت���ي حت���ّدت باأعوامه���ا ال�سبعة الغ�س���ة الناعم���ة.. حت���ّدت باإرادتها 

العميق���ة واإح�سا�سه���ا ال�سم�س���ّي املحّل���ق حت���ّدت غياباِت الرك���ون اإىل قاع اجل���ن والك�سل 

وال�سكون، اأرادت �سام اأن تكون �سوت �سام فكانت زنبقة قا�سيونية بهية.. اأرادت األ تتهّيب 

�سع���ود اجلبال لكيال تعي�ش بن حف���ر الإذلل الدامغ يف ذاكرة اجلهالة املتّهلة، اأرادت 

اأن تثب���ت �سوتها احللب���يَّ الدم�سقيَّ ال�سوريَّ فكان لها اأن تدّونه يف �سفر اخللود.. اأرادت 

اأن تثب���ت اأن ليايَل ال�ست�س���الم اإىل التقاع�ش غرُي جمدية وبالأخ�ش يف الظرف الراهن 

ال���ذي ب���ات في���ه معظم اجلي���ل اإن مل نقل كّله بات و�سي���ك اخل�س���وع اإىل هيمنة ال�سورة 

عل���ى الكلم���ة عرب غزو اجلانب الظالمي يف عامل �سب���كات التوا�سل الجتماعي التي مل 

تع���د اإل زائغ���ة ل تغني من �س���الت رحم ول ت�سمن من جوع تلّه���ٍف اإىل اجلمال املخبوء 

يف الأعماق. 

اإنه���ا �س���ام البك���ور الت���ي ا�ستطاع���ت يف ف���تة وجيزة م���ن الزم���ن اأن ت�ستثم���ر طاقاِتها 

ال�ساآمي���َة كلَّه���ا يف نف���خ روح الت�سمي���م عل���ى املواجه���ة وحت���دي جمي���ع اللحظ���ات الت���ي 

عا�سته���ا متك���ّورة يف مواجه���ة اأكرث من اثن���ن وع�سرين مليون طال���ب وطالبة من اأربع 

واأربع���ن دول���ة م�سارك���ة يف م�سابقة ُتع���درُّ الأو�سع جغرافية والأج���در زمكانية يف التاريخ 

احلدي���ث مناه�س���ة ل�سّتى ماولت طم�ش الثقافة الإن�سانية واإخفاء منابع لغات الروح 

واأبجدّياتها البي�ساء. 

 اأن تقط���ف فت���اة �سورية بعمر الورد اجلائزة الأوىل يف م�سابقة حتّدي القراءة العربي 

يف دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة م���ن ب���ن املالي���ن.. فلي�ش ه���ذا اإل من ب���اب تاأكيد 

ر�سالة )اقراأ( التي كانت بداية الوحي على الر�سول ممد بن عبد اهلل �سّلى اهلل عليه 

و�سّل���م لأم���ة ل تق���راأ.. ولناأخ���ذ الكت���اب عنها بق���وة كما اأخذه���ا من قبُل نب���ّي اهلل يحيى 

علي���ه ال�س���الم، لتنزع �س���ام ُحجَب الك�سِف عن دواخلن���ا املغّلقة الأب���واب والنوافذ، وتوؤّكد 

م���ن جدي���د اأن فع���ل الق���راءة مل ياأِت ليكون حرباً عل���ى ورق واإنا ليكون فع���اًل ح�سارّياً 

مورق���اً ع���رب الزم���ن يف مع���راج الألق الروح���ي الذي ي�سم���و بالإن�س���ان اإىل معارج اخلري 

واحلق واجلمال. 

طوب���ى لأّم �س���ام الت���ي ا�ستطاع���ت احلف���اظ على ثروته���ا الأنثوية الوحي���دة يف م�سرية 

اأمومته���ا العط���رة رغم فقده���ا والَد �سام وهي يف زهرة عمرها الت���ي مل تكن قد تفّتحت 

تويجات �سام القرائية بعُد لتحر�ش هذه الأّم البّناءة كلَّ احلر�ش على اأن يكون جتان�ُش 

)�سام( جمال�ساً لهوى الروح وبالغة الل�سان وح�سارة القلب. 

طوب���ى ل�س���ام الت���ي �سّط���رت كت���اب املج���د بعب���ق ل�سانه���ا البلي���غ.. وزخرَف���ْت ف�ساتينها 

اللوؤلوؤّية من ف�ساحة قلعة حلب ويا�سمن دم�سق و�سموخ قا�سيون.

 كتبها:  منير خلف

شام القراءة..
تبق���ى ال�ّسام مهما ت�سرذمت الأمة وتقطع���ت اأو�سالها الأمَّ التي  قراءة الشام

يهفو اإليها اأبناوؤها، والأَب الذي يلوذون اإليه يف املحن وال�سدائد.. 
فال�س���اُم دار ال�سم���ود، وملج���اأ كل مله���وف.. فيه���ا تنعق���د راي���ات 

الن�سر، وعلى تخومها يكتب التاريخ حكايته..
لل�ّس���ام ُين�س���د ال�ساعر العراقي جنيب جم���ال الدين ق�سيدته يا 

ب�سمة اللوز التي منها:

وقل هي ال�ساُم، ل خمٌر ول َج�سُد
حتى ول الِّزينتان؛ املاُل والولُد   

وقل هي ال�ساُم، كاد الوجُد يقتلني
وال�ساُم حتمُل وجدي عندما اأَِجُد   

م�ِش يف اأق�سى اخلليج اإىل من مَطلِع ال�سَّ
باِب املحيط.. واأهلي فوقه َبدُد   

ُخْذين اإىل ال�سام ما يل غرَيها اأمٌل
مل يبَق يا �ساُم اإل ال�ساُم والأ�سُد   

اه بها خذين اإىل ال�سام ُعْمري اأْكرَبَ
اأم�سي ويومي، واأرجو اأْن يكون غُد   

فاأُّمَي ال�سام كانت ُمْذ اأنا َوَلٌد
ي ال�ساُم حتى َيْهَرَم الولُد واأُمِّ   

وال�ساُم تبقى باأُْفِق ال�سعر كوَكَبُه
وال�ّساهدون اأنا والِعتُق واجلدُد   

وال�سام تبقى _َوردَّ اهلل اأعُينهم_
مود، وتبلى عيُنه احل�سُد داَر ال�سّ   

ل���ة ال�ساعر جني���ب جمال الدين طي���ُف بغداد  ويتح���رك يف خميِّ
الت���ي ابَتع���د عنه���ا، في���زداُد رافده���ا اتِّق���اداً يف اأر����شِ ال�س���ام، حيُث 

يقول:
يا طيف بغداَد اإن َتْبعْد، فنحن هنا

ُنعاِنق ال�ّسوق يف اأطياف من َبُعدوا   
والّرافدان اإذا يف ال�سام ما اّتقدا

فهل ُيرّجى لدى املقرورِة الَوَقُد   
ويلتفت ال�ساعر اإىل ال�سام مّرًة اأخرى فريى فيها رمز ال�سمود 

املو�سول بباب ال�ّسماء.. يقول:
اإّن ال�سمود هنا يف ال�سام، حيث هنا

باب ال�سماء بباِب القد�ش منعقُد   
هنا نقول باأّنا �سامدون.. هنا

وي�سهد الّدُم.. والأحراُر قد �سهدوا   
واإىل لقاء جديد مع لوحٍة اأدبية جديدة ناب�سٍة باحلياة...

اإن احت���الل العق���ول اأج���دى م���ن احت���الل الأر����ش، واإن حتري���ر 
العق���ول مقدم���ة لتحري���ر الأر�ش والإن�س���ان، وكل احل���روب التي 
ن�سب���ت ب���ن املجتمع���ات تبداأ وتنته���ي باأوقات معين���ة ومددة، اإل 
احل���روب الفكري���ة ل يعرف بدايته���ا ول نهايتها، فه���ي �سرمدية، 
وتبق���ى جذوته���ا متق���دة حتت الرم���اد اإذا ما هبت الري���ح ا�ستعرت 
والتهم���ت الأخ�س���ر والياب����ش، والأف���كار املحم���ودة املذمومة تولد 
يف عق���ل الإن�س���ان وت�سكل م���ادة اأ�سا�سية تعرب عن اأه���داف وغايات 
تلبي م�سالح اأ�سحابها، وتنتقل من القوة اإىل الفعل لتظهر علينا 
ب�سي���غ و�س���ور متعددة منها احل���روب الع�سكري���ة، ومنها احلروب 
اأو القت�سادي���ة، ول���كل منه���ا �سحاياه���ا، وم���ن هن���ا  الإعالمي���ة 
يتح���دد دور الأفكار والإيديولوجي���ات والعقائد يف بيان م�ستويات 
املجتمع���ات وال�سع���وب يف التخل���ف اأو التق���دم، كم���ا حت���دد �س���كل 
ال�س���راع واأهدافه وغايات���ه، وح�سد نتائجه، وحتديد من اخلا�سر 
اأو الراب���ح في���ه، وال�سع���وب الت���ي وقع���ت فري�سة احل���روب الفكرية 
واأو�سلته���ا اإىل نقط���ة احل�سي����ش يف م�س���ار احلي���اة، فق���د كان���ت 
متع���رثة يف اأفكارها قبل خطواتها، ب�سبب تلوث فكري، واأ�سبحت 
اأ�سرية اأفكار وافدة، اأمام اأفكار متناق�سة اأكل الدهر عليها و�سرب 
ول تنا�س���ب الع�س���ر، مم���ا خل���ق �سراع���اً داخلياً بن اأبن���اء املجتمع 
الفكري���ة  ال�س���راع واحل���روب  اأ�س���كال  �س���كل م���ن  الواح���د، وه���ي 
الداخلي���ة، م���ن هنا تكمن اأهمي���ة زرع الأف���كار لإدارة ال�سراع، لأن 
تكلفته���ا ه���ي اأق���ل من احل���روب التي جت���ري باجليو����ش اجلرارة، 
ونتائجه���ا م�ساعفة وطويلة الأمد، لأن الفكر هو املادة الأ�سا�سية 
يف توجي���ه دف���ة الوع���ي، وتنمي���ة املجتم���ع، وا�ستثمار العق���ل، بدًل 
م���ن العتم���اد على العاطف���ة، وتغييب العقل، والو�س���ول بالأفكار 
الهدام���ة التي تهدف اإىل م�س���ح الذاكرة لدى الإن�سان با يحمله 
من اإرث معريف وتاريخي وا�سع ، يكون زاداً ثقافياً ح�سارياً ومادة 
فكري���ة تواج���ه الأف���كار الهدامة، وه���ذا يتطلب جه���وداً م�ساعفة 
خلل���ق بيئ���ة نا�سج���ة ملواجه���ة التهاف���ت الفك���ري، والعتم���اد يف 
�سناعت���ه على اأيدي مهرة من اأ�سح���اب اخلربة يف ال�ساأن الفكري 
والجتماع���ي وال�سيا�سي، ومعرفة نقاط القوة ونقاط ال�سعف يف 

ر�س���م م�س���روع ثقايف وفك���ري ي�ستخدم���ه الأذكي���اء والأقوياء �سد 
الأغبي���اء وال�سعف���اء، وتع���ددت الأ�س���كال والأ�سالي���ب والط���رق يف 
ممار�سته���ا على اأر����ش الواقع مثل احل���رب الإعالمية التي تعمل 
عل���ى ال�سيط���رة على ال���راأي الع���ام للمجتمعات امل�ستهدف���ة، و�سخ 
اأفكار لتفتيت البنية الجتماعية، واإدخال حالة الإحباط والياأ�ش 
من خ���الل الإ�ساع���ات والطابور اخلام�ش، وكذل���ك ا�ستخدمت يف 
ت�سوي���ه الأف���كار بطرق ذكي���ة يف ن�سر املق���الت والأبح���اث لت�سويه 
�سمع���ة ال�سخ�سي���ات الوطني���ة والتاريخي���ة، والتكي���ز عل���ى م���ن 
ي�س���كل حال���ة الق���دوة، وين�س���ب اإليهم مواق���ف وممار�س���ات �سائنة، 
ي�سع���ب التثبت منها يف اأزمنة �سالفة، وحياكة تهم باطلة لت�سويه 
مكانته���م يف عقول النا����ش، وم�سخ الذاكرة التاريخية للمجتمعات 
لت�سب���ح هذه الأمة ب���دون هوية، واأداة طيعة بيد من خطط لتلك 

الأفكار، وقد ك�سب املعركة الفكرية.
لق���د عمل الغرب بكل طاقته معتم���داً على نظريات علم النف�ش 
الجتماع���ي م���ن خ���الل متري���ر وت�سوي���ق اأف���كار تنا�س���ب اأهداف���ه 
ال�سع���وب  تركي���ع  املع���امل يف  وا�سح���ة  نتائج���ه  وكان���ت  وغايات���ه، 
وا�ستعباده���ا عندما در����ش ال�سرق يف كل تفا�سيله، وتبيان قدراته، 
وال�س���ورة وا�سح���ة املع���امل با نح���ن عليه يف هذا ال�س���رق، فكانت 
ال�سع���وب العربي���ة حق���ل جت���ارب احل���روب الفكري���ة، واحل���روب 
الع�سكري���ة م���ن قب���ل الغ���رب حت���ى يف كمي���ات بي���ع الأ�سلح���ة اأو 
جتريبه���ا، وم���دى فاعليته���ا من خالل احل���روب الت���ي �سنت على 
ه���ذه ال�سع���وب، ف�س���اًل عم���ا ج���اءت ب���ه يف �سيغ���ة الدميقراطي���ة 
واحلريات وحقوق الإن�سان وهي وجبات فكرية خم�س�سة لل�سرق، 
وتبق���ى امل�ساأل���ة الفكري���ة ه���ي جوه���ر ال�س���راع الأب���دي، وهي من 
حت���دد م�ستويات التق���دم والتخلف للمجتمع���ات، عندئذ ن�ستطيع 
اأن نح���دد اأنف�سن���ا اأين موقعن���ا على اخلارطة العلمي���ة اأو الفكرية 
اأو القت�سادي���ة يف ه���ذا العامل، والدرجة الت���ي نتلكها يف معايري 

والتقدم والتطور يف جميع املجالت؟

يا بسمة الّلوز
والشاعر العراقي نجيب جمال الدين
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عائلة جماهدة
ن�ساأ خالد اخلطيب يف بيت كل اأفراده جماهدون، فوالده 
املحام���ي مم���د اخلطي���ب ن���ذر نف�س���ه للدف���اع ع���ن الث���وار 
املوقوف���ن يف ث���ورة اخلام����ش والع�سري���ن يف حم���اة، واأخ���وه 
الأكرب عارف خريج جامعة )امللكي ال�ساهاين( يف ا�ستانبول 
كان يك���ره الظل���م التك���ي للع���رب، فعم���ل مع بع����ش رفاقه 
خفي���ة عل���ى رفع هذا الظلم، وحكم عليه جمال با�سا ال�سفاح 
بالإع���دام �سنق���اً ع���ام 1916، لكنه ا�ستطاع الف���رار منه، واأمه 
عرف���ت ب���اأم الأبط���ال، عندم���ا كان ابنه���ا خالد م���ع الثوار يف 
غوط���ة دم�سق، زارت���ه وراأت ثيابه���م البالي���ة، ل ي�ستطيعون 
اأن ياأت���وا بالأدوي���ة وال�سم���ادات للجرح���ى نتيج���ة احل�س���ار 
املفرو����ش عليهم، ع���ادت اإىل حماة وباع���ت بيتها ببلغ 8٠٠ 
ل���رية عثماني���ة ذهبية، وجاءت دم�سق فا�س���تت باملبلغ ثياباً 
واأدوي���ة و�سم���ادات وهربته���ا للث���وار، وعندما توفي���ت نعتها 

�سحيفة الن�سال ب�)اإىل رحمة اهلل يا اأم الأبطال(.
خالد اخلطيب املجاهد

�س���ارك خال���د يف الن�س���ال مبك���راً، فق���د ق���ارع الفرن�سين 
وه���و طالب يف الثانوية واعتقل يف حماة، ثم مار�ش الن�سال 
ثاني���ة فلوح���ق واختباأ ثم قب�ش علي���ه واأودع �سجن اأرواد مع 

املنا�سلن ال�سهبندر وجنيب الري�ش.
يق���ول عن���ه عبد اهلل حن���ا يف كتابه )املثقف���ون يف ال�سيا�سة 
واملجتم���ع(: �سارك خالد اخلطيب بن�ساط مميز يف احلركة 
الوطني���ة اأي���ام احلكومة الوطني���ة )1918 � 19٢٠( وعلى اأثر 
وقع���ة مي�سلون يف ٢4 مت���وز 19٢٠ اعتقله الفرن�سيون وحكم 
علي���ه بالإعدام ث���م خففت العقوبة اإىل ع�سرين عاماً، ق�سى 

منها فتة ثم خرج بعفو.
وعندم���ا جاء الأمريكي م�س���ت كراين دم�سق يف 6 ني�سان 
19٢٢ األق���ى خطب���ة م�سه���ورة اأدت اإىل �سجن���ه م���ع رفاق���ه، 
واأحيل���وا عل���ى مكم���ة ع�سكري���ة فرن�سي���ة، فحكم���ت عل���ى 
د. عب���د الرحم���ن ال�سهبن���در بع�سري���ن �سن���ة، وعل���ى خال���د 
اخلطي���ب بع�س���ر �سن���وات، ونقل���وا اإىل �سج���ن جزي���رة اأرواد، 
وبع���د ت�سعة ع�سر �سه���راً اأطلق �سراحهم على اأثر عقد يف 1٢ 

ت�سرين الأول 19٢٣.
ف���وزي  بقي���ادة  الث���ورة يف حم���اة  ان�س���م يف �سف���وف  ث���م 
القاوقجي، وطلبه الفرن�سيون فاختباأ يف قبو داره ثم هربه 
من حماة اإىل حم�ش يف �سيارة �سديقه فريد مرهج مرتدياً 
لبا�ساً ن�سائياً، ومن حم�ش ذهب اإىل جبل الدروز حيث مقر 
الثورة، ف���داوى املر�سى و�سمد اجلرحى، ومن هناك انتقل 

اإىل الغوطة و�سارك يف معاركها مرتن.
وبع���د خم���ود الثورة �س���ار من ال�سوي���داء اإىل عم���ان �سرياً 
عل���ى الأق���دام، لك���ن الإنكلي���ز اأبع���دوه ع���ن عمان، فلج���اأ اإىل 
م�س���ر واأقام فيها �سنة، حيث مل ي�سمحوا له ممار�سة الطب 
ب�سهادته، واأثن���اء ذلك تعرف على امراأة اإنكليزية فتزوجها، 
ث���م ع���اد به���ا اإىل عم���ان وافتتح عي���ادة عمل بها حت���ى وفاته 
بر����ش ذات الرئ���ة ع���ام 19٣٣، لك���ن ال�سلط���ات الفرن�سي���ة 
منع���ت دخ���ول جثمان���ه اإىل �سورية فحماة، وذل���ك خوفاً من 
قيام تظاهرات عند دفنه، وبعد و�ساطات �ُسمح بنقل جثمانه 

اإىل دم�سق حيث دفن يف مقربة الباب ال�سغري.
خالد اخلطيب ال�شاعر

ال���رزاق  عب���د  الأ�ست���اذ  ال�سع���ري  ديوان���ه  مق���ق  يق���ول 
الأ�سف���ر.. اإن ال�ساع���ر الطبي���ب املجاه���د خال���د اخلطي���ب، 
كان ي���تدد ا�سمه دوماً على األ�سنة املثقفن، لأنه نذر حياته 

و)قلمه( لأمته وق�سى نحبه مت�سوقاً اإىل بلده واأهله.
لك���ن الكثريي���ن ل يعرف���ون اأن له ديوان �سع���ر، فقد طبع 
بع���د وفات���ه بقليل، بعناي���ة زوجته وابنته ح���وايل عام 19٣٣، 
وفق���دت الطبعة، وهكذا بقي اأمر الدي���وان جمهوًل، اإىل اأن 
ح�سل الأ�ستاذ اأحمد �سعيد هوا�ش على ن�سخة منه كانت قد 
ت�سرب���ت م���ن القد�ش وعم���ان اإىل املكتب���ة الظاهرية، ويقول 
هوا����ش: لق���د كان يل �س���رف البح���ث ع���ن الدي���وان املفق���ود 
والعث���ور عليه وقد ع���اله الغبار.. وكان���ت فرحة ل تو�سف، 
وعندم���ا عل���م الأ�ست���اذ عكا����ش بالعث���ور علي���ه اأب���دى رغبته 
ق���ه الأ�ست���اذ عب���د الرزاق  يف جتدي���د طباعت���ه ون�س���ره، فحقَّ

الأ�سفر و�سدر عن دار �سعيد العا�ش عام ٢٠٠9.
وم���ن �سعره الق�سي���دة الرائعة )دمعة عل���ى الأمة( قالها 

يف �سجنه باأرواد
مطلعها:

تعاظم بي وجدي فكيف اأناُم 
وهل لفًتى مثلي يطيب مناُم   

واأّنى لطريَفَّ الرقاُد واأمتي
اأراها باأنواع ال�سقاء ُت�ساُم   

غدت اأر�سها للخ�سم نهباً مق�سماً
ت�سري بها نحو الدمار لئاُم   

ويقول فيها اأي�ساً:
ول�ست ترى اإل كهوًل و�سيبًة

ُتقام �سروح اجلهل حيث اأقاموا  
األ خاب من ي�ستعمل الدين حيلًة

لنيل ثمٍن كله اآثام!   
وق�سي���دة يف رثاء �سعد األقاها يف بيت الأمة ب�سر 19٢7، 
ومعظ���م ق�سائده يف الثورة وح����ش العرب على ال�ستقالل، 
ونق���راأ كذل���ك بع����ش الق�سائ���د الغزلي���ة، ومنه���ا ق�سائ���ده 
الرائع���ة تلك الت���ي عنوانها )متوت ال�سع���وب لتحيا(، قالها 
رداً عل���ى ق�سي���دة ل�سبل���ي مالط الت���ي تعر�ش فيه���ا للثورة 
والث���وار، وو�سفهم باملت�سلبن واملتهوري���ن اأمام امل�سيو )دي 

جوفنيل( فقال راداً عليه...
اأفرطَت �سبلي يف املقال متادياً

فذممت من خري الثناء ا�ستوجبا  
بت �سهمك للح�سا ف�سدعته �سوَّ

هيهات م�سدوع احل�سا اأن ُيراأبا  
ويف اآخر الق�سيدة يخاطبه قائاًل:

قف حلظًة فوق الربا متاأماًل
لبنانك العربي ل امل�ستعربا   

عجباً ملن خدعت حجاه ظواهٌر 
فتوهم الع�سفور بازاً اأ�سهبا   

خالد الخطيب )1898 � 1933(
طبيب مجاهد شاعر نشأ في عائلة مناضلة

ُعثر على ديوان شعره بعد 75 عامًا من طبعه

أقزام على أكتاف عمالقة!

اأ�ستغ���رب ج���داً كيف متّد الأق���الم املتب�سة اأعناقه���ا، كلما غاب مب���دع، واأ�ستغرب 

اأكرث اختفاءها عندما ت�سرق ال�سم�ش!

بع���د رحي���ل كل مب���دع يتج���راأ ه���وؤلء على ب���ث �سمومه���م يف كل نتاج عظي���م، وهم 

املغم���ورون الذي���ن ينتظ���رون فر�س���ة الظه���ور على اإبداع���ات العمالق���ة، ل ل�سيء اإل 

لتذييل اأ�سمائهم على مقالت تتعلق باأ�سحاب هذه الإبداعات، و�سرعان ما يختفون 

بعد ذلك بانتظار فري�سة جديدة.

عندم���ا �ُسئ���ل اإ�سحاق نيوتن ع���ن قدرته على روؤية ما ل ي���راه الآخرون والو�سول 

اإىل قوان���ن مل ي�ستطع غريه الو�سول اإليها، اأجاب بقولته ال�سهرية: »اإن تو�سلُت 

ل�سيء، فذلك لأين اأقف على اأكتاف العمالقة«!

 ولعلن���ا عل���ى الفور نقول اإن يف هذه العب���ارة نوعاً من التوا�سع من جانب نيوتن، 

غ���ري اأن ذل���ك لي����ش كل احلكاي���ة، فلق���د ح���دد نيوت���ن، بدقت���ه العلمية امل�سه���ور بها، 

املعي���ار الأول حل���دوث اأي تقّدم، وهو »التاكم«، اأو جهود الباحثن ال�سابقن، فهذه 

اجله���ود، حت���ى ول���و كان���ت ب�سيط���ة، وهذه املع���ارف، حتى ول���و كانت متفرق���ة، وهذه 

النتائ���ج، حت���ى ول���و كانت متعار�س���ة، ي�ستطيع الباح���ث ذو الب�سرية مث���ل نيوتن اأن 

يجمعها فوق بع�سها واأن ي�سنع منها هرماً اأو ناطحة �سحاب متّكنه من الروؤية على 

امل���دى الوا�س���ع، وتتيح ل���ه ا�ستك�ساف امل�ستقب���ل وروؤيته، ولي�ش فق���ط جمرد توقعه.. 

وكاأن نيوت���ن يوؤكد املعنى ال���ذى اأ�سار اإليه ال�ساعر الإنكليزي املعروف جورج هربرت 

»قزم على اأكتاف عمالق يرى اأبعد من الثنن«!

ه���ل ق���راأ بع�ش »اأقزام الثقاف���ة«، يف جمتمعاتنا العربية، مقول���ة نيوتن وتوا�سعه 

وعرفان���ه باجلمي���ل مل���ن �سبق���ه م���ن املبدع���ن الذي���ن يدي���ن له���م بج���ده العلم���ي 

واكت�سافاته؟

عندم���ا ي�س���ل »اأق���زام ثقافتن���ا« اإىل ه���ذا الوع���ي يح���ّق له���م امت�س���اق اأقالمه���م.. 

عف���واً.. �سيوفه���م وتقطيع اأو�سال كل من ا�ستفادوا من اإبداعاتهم ثم تنّكروا لهم يف 

املحافل الثقافية وعلى �سفحات اجلرائد ويف مواقع التوا�سل الجتماعي و�سا�سات 

الف�سائيات.

م���ا اأحوجن���ا اليوم اإىل عقول واعية  تكن�ش اأ�سباه املثقفن الذين يتنكرون ملبدعي 

اأمتهم يف زمن انحطاطنا العربي املظلم!

  األسبوع األدبي

ه���ذا  م���ع  التع���ارف  مّت  الت�سعيني���ات  اأوائ���ل  يف 
الدكت���ور ال�س���اّب املتوّه���ج طموح���اً ومعرف���ًة، مَتَّ 
َمِل درا�سِتِه  اإج���راُء لقاٍء تلفزيوينٍّ معه ح���ول جُمْ
وعالقِت���ه  ال�سيميولوجي���ا  وعل���ِم  ���ِة  الأكادمييَّ
ب�س���رِف  املُبت���لرُّ  النا�س���ُج  ال�س���اّب  ه���ذا  بامل�س���رح.. 
م���ن  �َسلَْمَي���َة  مدين���َة  ُت���َتاِخ���ُم  الت���ي  ح���راء  ال�سّ
���رِق؛ و�س���رِف العل���ِم واملعرفِة ون�س���ارِة العقِل  ال�سَّ
����اٌء  َبنَّ وِح عل���ى ُكلِّ م���ا ه���و  وانفت���اِح القل���ِب وال���ررُّ

وُمفيد..
واملُبت����لرُّ اأي�ساً ِبرذاِذ بح����ِر الاّلذقيَّة التي اأَم�سى 
فيه����ا �سن����يَّ ُعُم����ِرِه وم����ا زال ينه����ُل م����ن اإيغالها يف 
اإّن����ه  واجَلم����ال،  والتاري����ِخ  واحل�س����ارِة  ����ِة  الأبجديَّ
الأ�ستاذ الدكتور ممد اإ�سماعيل ب�سل املولود يف 
مافظ����ة حماة، مدينة �َسلَْمية ع����ام 1958، وفيما 
يلي نقّدم لل�ّسادِة القّراء �سرَيَته العلميََّة والإدارّيَة 

وبع�ساً من ُكُتِبه املن�سورة:

امل�ؤهالت العلمية:
دكت����وراه يف علوم اللغة والل�سانيات – فرن�سا – 

جامعة ليون الثانية – عام 1991.
ماج�ست����ري يف عل����م اللغة والل�ساني����ات – فرن�سا 

.1986 – عام  الثانية  ليون  – جامعة 
اإج����ازة يف اللغ����ة العربي����ة واآدابه����ا – �سوري����ة – 

جامعة ت�سرين – عام 198٠.

ال��شع الأكادميي:
اأ�ست����اذ علم اللغة العربية والل�سانيات يف جامعة 

ت�سرين، منذ عام 199٢ وحتى تاريخه.

املهام الإدارية والعلمية:
رئي�����ش احتاد الكت����اب الع����رب يف الالذقية، منذ 

عام ٢٠٢1 وحتى تاريخه.
مدي����ر امل�س����رح القوم����ي يف الالذقي����ة، من����ذ عام 

٢٠1٣ وحتى عام ٢٠16.
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف جامعة 

ت�سرين، منذ عام ٢٠٠7 وحتى عام ٢٠11.
 وكي����ل كلية الآداب والعل����وم الإن�سانية لل�سوؤون 
العلمية يف جامع����ة ت�سرين، منذ عام ٢٠٠5 وحتى 

عام ٢٠٠7.
 وكي����ل كلية الآداب والعل����وم الإن�سانية لل�سوؤون 
العلمية يف جامع����ة ت�سرين، منذ عام 1999 وحتى 

عام ٢٠٠٠.

من كتبه املن�ش�رة:
-املعرفة الل�سانية و�سيميائية الن�ش الإبداعي، 

دار عن الزهور، عام ٢٠٢٢.
-ق����راءات �سيميائي����ة يف م�سرح �سعد اهلل ونو�ش، 

دار الأهايل، عام ٢٠٠٠.
-مدخل اإىل معرفة الل�سانيات، دار املتنبي، عام 

.1997

-نح����و نظرية ل�ساني����ة م�سرحي����ة، دار الينابيع، 
عام 1996.

م����ن  ترجم����ة   – املعا�س����ر  والعل����م  -الق����راآن 
الفرن�سية، دار ملهم، 1996.

باأق����ل الأجور-ن�����ش م�سرح����ي، احت����اد  -جن����وم 
الكتاب العرب، 1998.

-حكاي����ة رجل هرب من عقله – ن�ش م�سرحي، 
احتاد الكتاب العرب، 1997.

-ال�سي����د يف امل����اء العكر – ن�����ش م�سرحي، وزارة 
الثقافة، 1994.

-�سه����رة م����ع �سعد اهلل ونو�����ش – ن�ش م�سرحي، 
وزارة الثقافة، 1994.

-ارجت����الت متقاع����د – ن�����ش م�سرح����ي، وزارة 
القافة، ٢٠16.

ل����ه يف جمال الإع����داد والإخ����راج امل�سرحي اأكرث 
ق����د مت تقدميه����ا عل����ى  م����ن ع�سري����ن م�سرحي����ة 
م�س����ارح اجلمهوري����ة العربي����ة ال�سوري����ة من����ذ عام 

1978 وحتى عام ٢٠٢٢.
يف  املن�س����ورة  العلمي����ة  الأبح����اث  ع�س����رات  ل����ه 

املجالت املحكمة املحلية والعربية.
ل����ه مئات املقالت املن�س����ورة يف الدوريات املحلية 

والعربية.
كتب حول م�سرحه وعمل����ه الأكادميي، ع�سرات 

املقالت املن�سورة مليا ً وعربياً.

الإذاعي����ة  احل����وارات  م����ن  كب����ري  ع����دد  ل����ه 
والتلفزيونية ملياً وعربياً.

ال�س����اأن  يف  متخ�س�س����ة  برام����ج  مع����ه  اأُجري����ت 
الثق����ايف، وبث����ت عل����ى املحط����ات الف�سائي����ة مث����ل 

�سدى الإبداع وموانئ وغريها.
طرطو�����ش  جامعت����ي  يف  زائ����راً  اأ�ست����اذاً  عم����ل 
امل�سرحي����ة يف  للفن����ون  الع����ايل  واملعه����د  والبع����ث، 

دم�سق.
عم����ل اأ�ست����اذاً معاراً مل����دة اأربع �سن����وات يف اململكة 

العربية ال�سعودية.
اأ�س����رف عل����ى اأكرث م����ن ثالثن ر�سال����ة دكتوراه 

وماج�ستري ومتت مناق�ستها يف جامعة ت�سرين.
ناق�����ش ع�سرات ر�سائل الدكتوراه واملاج�ستري يف 

اجلامعات ال�سورية والعربية.
امل�سرحي����ة  الن�سو�����ش  ق����راءة  جلن����ة  تراأ�����ش 
اأع����وام  امل�س����رح القوم����ي يف الالذقي����ة لثالث����ة  يف 

متتالية.
تراأ�ش جلان حكم يف مهرجانات م�سرحية.

�سغ����ل ع�سوية جلنة احل����وار الوطني يف جامعة 
ت�سرين لعامي ٢٠11 و٢٠1٢.

�سغ����ل ع�سوية جلن����ة التمكن للغ����ة العربية يف 
الالذقية ل�ست �سنوات متتالية.

�سغ����ل ع�سوي����ة جلان اإع����داد موؤمت����رات وندوات 
ثقافية وفكرية يف جامعة ت�سرين ووزارة الثقافة.

ر�سحت����ه وزارة التبية والتعلي����م العايل ووزارة 
املنظم����ة  يف  ثق����ايف  من�س����ب  ل�سغ����ل  اخلارجي����ة 

العربية للثقافة والتبية والعلوم، عام ٢٠٠٠.
ووزارة  الالذقي����ة،  ماف����ظ  م����ن  تكرمي����ه  مت 
الثقافة، ووزارة الإعالم، ووزارة ال�سياحة، واحتاد 
م����ن منظم����ة  م����رة  م����ن  واأك����رث  الع����رب،  الكت����اب 

الحتاد الوطني لطلبة �سورية.

وهذا َغي�ٌش من في�ِش م�سريِة الأ�ستاذ الدكتور 
مم����د اإ�سماعي����ل ب�س����ل، وه����و واحٌد م����ن اأ�ساتذِة 
باإجنازاته����م  نعت����زرُّ  الذي����ن  ورّي����ة  ال�سرُّ اجلامع����اِت 
����ِة الكثرية.. وهم اأ�سح����اُب ف�سٍل  العلمي����ِة املعرفيَّ
الب ال�سوري����ن والعرب  عمي����ٍم على مالي����ن الطرُّ

وريَّة.. الذين َنَهلوا ُعُلوَمهم من اجلامعاِت ال�سرُّ
نتمّن����ى لزميلن����ا العزي����ز د. مم����د مزي����داً من 
م����ع  الآن  يق����ود  وه����و  واملع����ريّف  الإداري  العط����اء 
جمموع����ٍة اأعّزاء م����ن زمالئنا َفْرَع احت����اد الكّت�اب 
التمني����ات  م����ع  الالذقي����ة..  الع����رب يف مافظ����ِة 

بالأيام الأف�سل والأجمل...

األستاذ الدكتور محمد إسماعيل بصل بين َشَرف البادية وجالل البحر
سانّيات والمسرح وشؤون اللغة العربّية أستاٌذ في اللِّ

إّنه أديٌب من باِلدي
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قراءات

 كتب: علي الّراعي 

رواي���ٌة بع���د اأخرى، وكت���اٌب بعد اآخ���ر؛ ُيتجم���ه اإىل العربية، /جعفر 
العل���وين/ عن الإ�سبانية، ُيثبت كف���اءًة لفتة يف فهم ح�سا�سية اللغتن، 
لُيقدم ن�سه املتجم بكل هذه ال�سال�سة املحافظة على جماليات املجاز 
م���ن خمي���ال اللغت���ن، وم���ن ث���م ليحج���ز مكانت���ه يف ال�س���ف الأول بن 
املتجم���ن ال�سوري���ن ب�سكٍل عام، ومن ثم اأي�ساً ليك���ون ل يقُلّ جدارة 
ع���ن كبار الذي���ن ترجموا عن اللغ���ة الإ�سبانية ب�سكٍل ع���ام، الأمر الذي 
يجعل���ك تق���راأ م���ا ُيتجمه ه���ذا الكاتب واأن���ت مطمئن الب���ال، ومرتاح 

للذائقة الكاملة.   
 وه���ذا م���ا توؤك���ده رواي���ة »ال�سب���اب« اإح���دى ترجمات���ه يف ه���ذا املجال 
ال�س���ادرة ع���ن الهيئ���ة العام���ة للكت���اب - وزارة الثقاف���ة، وكم���ا �سب���ق اأن 
اأكدّت���ه خمتل���ف التجم���ات التي قدمه���ا اإىل اليوم، وق���د و�سل عددها 

خالل زمٍن قيا�سي اإىل ع�سرة كتب.  
ورواي���ة ال�سب���اب، التي كتبها الإ�سب���اين ميغيل دي اأونامونو �سنة 1914م من القرن الع�سرين، تقوم على 
اأ�سل���وب واأف���كار �سرُيدده���ا، وُيعيد اإنتاجها ع�س���رات الكتاب، والأف���الم ال�سينمائية يف خمتل���ف �سرق العامل 
وغرب���ه بتنويع���ات كثرية لكنها املتاأثرة واملتعلقة باأزيال رواي���ة ال�سباب، ال�سّباقة اإىل متاهي كاتب الرواية 
م���ع �سخ�سيات���ه، اأو ي�س���ري الروائ���ي نف�س���ه، ولي����ش ال���راوي اأو ال�س���ارد اإح���دى �سخ�سيات الرواي���ة، بحيث 
ت���ذوب احل���دود ب���ن املتخّي���ل والواق���ع، حتى ي�س���ود ال�سك واحل���رية اأيهما حقيق���ة اأكرث ما يج���ري يف هذا 
الواق���ع، اأم اإن احلقيق���ة تكم���ن يف ه���ذا املج���از، اأو م���ا يجري يف املجاز عل���ى مدى بيا�ش الرواي���ة؟، هذا هو 
»ال�سراع« الذي تدور اأحداثه بن ميغيل دي اأونامونو كاتب الرواية، واأهم �سخ�سية من �سخ�سيات رواية 
ال�سباب اأوغو�ستو، لينتهي القارئ منها وهو اأمام التبا�ش وحرية من خلق من؟ ميغيل دي اأونامونو خلق 
اأوغو�ست���و، اأم���ا اأن اأغو�ستو كان ذريعة لوجود ميغيل، �س���راع ي�سل يف حدته اإىل القتل، اأو ماولة قتل كل 

»كائن« لالآخر؟
ذل���ك ه���و »ال�سباب« الذي يفعُم الكات���ب دروب الرواية وزواريبها على ف�س���ول تلتقي خاللها �سخ�سيات 
كث���رية، لكنه���ا دائم���اً ت�سي���ُع يف ال�سب���اب، وم���ن ث���م �سيكون من مهم���ة كل �سخ�سي���ة اأن تذي���ب الكثري من 

�سبابها لتجلى اأكرث، ولتى دروبها ب�سكٍل اأو�سح ما ا�ستطاعت اإىل ذلك �سبياًل.  
ه���ذا ال�سب���اب ال���ذي �سين�سحب على اأكرث من م�ستوى، لعّل اأبرزه���ا م�ستويان: واقعي، وهو هنا يف حيزه 
الأ�سي���ق، وهن���اك ال�سب���اب يف م�ستواه املجازي الأو�س���ع، اأو ال�سباب املتاكم عل���ى الب�سر والب�سرية، ومن 
ث���م كان���ت ماولة اإزالة ال�سباب من منعطفات النف�ش، التي تبدو وا�سعة و�سع هذا الواقع، اإزالة ال�سباب 
وحتويله قطرات، اأو ربا بيا�ش ثلج؛ لتكون الروؤية على اأو�سع مدى، ومن ثم هي دعوة لكت�ساف النف�ش 

واإزالة احلجب الكثيفة، لتنجلي عن العيون وترى النف�ش ما حولها وتعيها.  
رواية ال�سباب؛ هي من الروايات الفل�سفية املفعمة باجلدل والق�سايا الفكرية، رغم ذلك ُت�سرد بطريقة 
اأق���رب اإىل التهك���م، رواي���ة ترت���دي معطفاً وا�سعاً م���ن معاطف �ساحب اأول روايًة يف الع���امل - كما اعتربها 
معظ���م نق���اد الكون - واأق�سد بذلك الإ�سباين الأقدم »ميغيل دي ثربانت�ش« يف الرواية ذات ال�سيت الذائع 
»دون كيخوت���ه دي لمن�س���ا« بذلك الأ�سل���وب ال�ساخر، الذي يوؤكد »اأخذ احلكمة م���ن اأفواه املجانن«، وهنا 
ُن�س���ري اأن���ه �سب���ق جلعفر العلوين اأن ق���ام بتجمة هذه الرواية - دون كيخوت���ه دي لمن�سا - باأ�سلوب �سهل 

موجه لليافعن �سمن من�سورات الطفل يف الهيئة العامة للكتاب.  
تط���رح الرواي���ة – ال�سب���اب - م�سكل���ة وع���ي الإن�س���ان لوج���وده، ذل���ك الوعي ال���ذي لن يتواف���ر له �سوى 
ب���الأمل، فاملخل���وق الورق���ي )اأوغو�ستو بريث(؛ لن يعي وج���وده ال�سكلي - وهو �سخ�سي���ة نبيلة بعنى من 
طبقة النبالء - اإل بعد �سرٍب موجع من اخليانة التي ُتكيلها له مع�سوقته التي ا�ستب�سل - وعلى طريقة 
الفر�س���ان النب���الء اأي�س���اً - بالت�سحية يف �سبيلها، ذلك هو ال�ساذج اأوغو�ست���و الذي يعي�ش يف احللم، ولديه 
ه���دف وحي���د يف ه���ذه احلي���اة يف اأن يحتل قلب اإيوخيني���ا، اأو ت�سيطر هي عليه، وهو الأم���ر عينه يف احلب، 
حي���ث النت�س���ار نف�س���ه هو اخل�سارة، من ثم كان عليه اأن يقوم ب� »بطولت« كثرية ليعرف �سر تلك اخليانة 
املرعب���ة، ويف طري���ق بحثه اإىل ذلك ي�سل اإىل »خالقه« كات���ب الرواية نف�سه، الذي هو الآخر يعي ذاته بعد 
مواجهة حارة مع خملوقه؛ حيث يقرر كل منهما اأن ُينهي حياة الآخر منطلقاً من فكرة اأن دون كيخوته 

نف�سه؛ هو اأكرث حقيقة وواقعية من كاتبه ثربانت�ش.  
ه���ذا ال�سب���اب الذي يلف نفو�ش اجلميع لدرجة ل تعرف ذواتها، اإل بتذويب بع�ش هذا ال�سباب، ولي�ش 
ثمة و�سيلة لذلك �سوى احلّب، الذي بف�سله ي�سعر املرء اأنه ُيالم�ش روحه، وهذه الروح ما هي اإل حب، ما 
ه���ي اإل اأمل جُم�س���د، تاأت���ي الأيام وتذهب، ويبقى احلب، ويف عمق الأ�سياء يتالم�ش جمرى هذا العامل مع 
جمرى العامل الآخر املُعاك�ش له، ومن هذا التالم�ش والحتكاك تاأتي اأكرث الآلم تعا�سًة وحزناً، وجماًل، 
يلفه �سباب احلياة الذي ير�سح اإىل ملٍل جميل، واإىل �سراب مٍرّ وحلو، حتى لتغدو املحادثات اجلميلة التي 
نخو�سه���ا لتم�سي���ة الوقت، وكل الأفعال اليومية التي نقوم بها، هي فقط لإطالة احلياة ب�سكلها الأجمل، 
ه���ذه احلي���اة الت���ي لي�ست اأكرث من اأحداث �سغرية مغط���اة بال�سباب تلف اأرواحنا، ذل���ك هو املقد�ش الذي 

هو جوهر ال�سباب اليومي.  

ترتدي أحد معاطف »ميغيل دي ثربانتس«
رواية »الضب��اب«

مشكلة وعي اإلنسان لوجوده
 الذي لن يتوفر إال باأللم

 كتبت: سمر الكالس

املفق�دة”  اجلنة  “ك�اكب 
مل ي�س���َع الكات���ب يف روايِت���ه اإىل اأن ي�سحن 
الق���ارئ بتفا�سي���ل عاطف���ة خمتلف���ة توقظ 
الإح�سا����ش ب�ستى املقا�سد واملعاين فقط، بل 
جت���اوز الأمر في���ه ليّولد ف�سول���ه، ويحّفزه 
م���ن اأج���ل ف���ّك �سف���رة الرمزي���ة ودللته���ا، 
تل���ك الت���ي يحكمها الفك���ر الباط���ن، ا�ستغّل 
���ه الروائ���ي وا�ستثمره���ا  الكات���ب عتب���ات ن�سّ
لت�سّكل ميطاً اأدبياً ل يقّل اأهمية عن املنت 

ال�ّسردي.
 ففي العتب���ة الأوىل للن�ش الروائي الذي 

يتمثل يف الغالف، يت�سح لنا ب�سورتن اثنتن:-
 الأوىل: �س���ورة رمزي���ة عميق���ة لم���راأة تب���دو ل���ك 
نائمة لأول مرة وما اإن تنظر اإىل العنوان حتى تبا�سر 
يف ف���ّك �سف���رة رمزية العينن، والت���ي حتمل دللتن: 

اإما النوم واحللم، واإما املوت. 
اأم���ا الثاني���ة: فه���ي الأل���وان الت���ي ت�سنع ال���ذات عن 
وع���ي اأو عن غري وعي ب���كل ما يفر�سه املجتمع، لكنك 
اإن تعّمق���ت يف دللت العن���وان فعلي���ك درا�س���ة مع���اين 
الكلمات لُتفّكك �ِسفرتها، وتدّقق يف رمزيتها كي ت�سل 

اإىل بنيتها ودللتها.
ه���ذا العن���وان الالف���ت »كواك���ب اجلّنة املفق���ودة« هو 
الّر�سالة الثانية التي ُيوّجهها الكاتب ممد احلفري، 
ويحّفزن���ا فيه���ا على الق���راءة املعّمق���ة بغي���ة ا�ستخراج 
دللت���ه العميق���ة. واأثن���اء ق���راءة الرواي���ة، ُيفت���ح باب 
التاأوي���ل اأمامن���ا، ويتبل���ور املعن���ى العمي���ق اخلف���ي له، 
فف���ي »كواكب اجلنة املفقودة« يك�سف ال�ّسرد عن الُبعد 
النف�س���ي املرتبط بامل�سادات املتعّلقة بن احللم واملوت، 
وب���ن الفق���د واحلي���اة، وب���ن الظلم واخل���وف، والقوة 
وال�سعف، وكلما توّغلنا يف قراءة الّرواية ازداد �سطوع 
احلكمة يف العنوان، ووهج دللته بحمولته الوجدانية 

واأبعاده النف�سية. 
�ساأحت���ّدث هنا عن األعابه اللغوي���ة املتميزة واملنفردة 
واملوظفة ب�سكل �سحيح، التي تقع حتت رمزية رائعة.

كواك���ب: مل يق���ل كوك���ب، فالكوك���ب ج�س���م ي�ستقبل 
الن���ور، ويعك�س���ه �س���وءاً وم���ا اجلم���ع هن���ا اإل دللة اإىل 

ال�سفر.
وعّم���ا يخ����ش ال�سوء ف���اإن دللته الثقاف���ة املتبادلة، 
ولأنها كواكب فاإن دللتها يف ثقافة الك�سب والكت�ساب 

وهذا لن ن�سل اإليه اإل يف ال�سفر.
كما اأن لكلمة كواكب دللة اأخرى حتمل احتمالن: 

املراأة والوطن.
وعّم���ا يخ�ّش كلمة اجلنة ف���اإّن التعريف فيها يحمل 

دللت اأخرى قد تتمثل يف املراأة والوطن والدين.
ويف الكلم���ة الأخرية من العن���وان »املفقودة« فاإنها ل 

حتمل �سوى دللة املوت ب�سموليته.
»كواك���ب اجلن���ة املفق���ودة«: ه���ي حق���ٌل منفت���ح، على 
اأح���داث روايت���ه الت���ي اأّك���دت نتائ���ج تاأوي���ل العن���وان يف 
الفق���رة الثاني���ة م���ن ال�سفح���ة الأوىل رق���م )5( حن 

كتب الأديب:
»يف حلظ���ة م���ا كان���ت تط���رق اأذين �سرخ���ة مدوي���ة 
ترافقت مع اأمٍل �سمل اأنحاء روحي التي بداأت تتكني 
اأرج���اء الك���ون الوا�سع���ة، ويف  اأو تن�س���اين لتتج���ول يف 
تل���ك اللحظ���ة بال���ذات راأيت دم���ي يخالط دمه���ا، كان 
لون���اً قامت���اً بلون زمن وج���ب اأن نعي�س���ه بطعم العلقم 

ورائحة ال�سواء«
هذه اللقط���ة حتمل دللت روحية جتولت يف اأرجاء 

الك���ون نت���ج عنه���ا اخت���الط دم 
البط���ل م���ع حبيبته بل���ون زمن 
ق���امت ورائح���ة �س���واء، وال�س���واء 
هن���ا يوح���ي اإلين���ا بامل���وت حرقاً 
تك���ون  اأن  اإم���ا  والدم���اء  بالن���ار 
واإّم���ا  غ���ادرة  ر�سا�س���ة  نتيج���ة 

مواجهة طعنة �سكن. 
بزيج م���ن �سلوكيات غريبة، 
ال���ّروح  تاري���خ  الكات���ب  يجم���ع 
عل���ى  يزي���د  م���ا  يف  الإن�ساني���ة 
مئ���ة واأربع و�ست���ن �سفحة من 

القطع املتو�سط، يتماهى فيها الو�سف مع اخليال.
ل���ذا جن���ده  الق���ارئ،  عل���ى متع���ة  الكات���ب حري����ش 
ي�ستنط���ق اإمكان���ات احلبك���ة ويوؤ�س���ل روؤيت���ه ال�ّسردية، 
ومتّكن���ه م���ن خيوطه���ا، ُمّقق���اً م���ن خالله���ا منج���زاً 
فني���اً جتّل���ى يف ا�ستظهار العنا�سر امل�سم���رة يف الن�سيج 
العام���ة  باملح���ّددات  والإف�س���اء  للم���كان،  الجتماع���ي 
للمنظوم���ة الثقافي���ة والجتماعي���ة. يف ه���ذا الن����ش 
اأح���داث  لعر����ش  طريق���ة  الكات���ب  اعتم���د  الروائ���ي، 
الرواي���ة ب�س���رد ال�سم���ري املتكل���م املمّي���ز، وذل���ك بحكم 
وج���ود ال�ّس���ارد ك�سخ�سية يف الن�ش؛ اأي اأن كّل معلومة 
�سردي���ة، اأو كل �س���ّر من اأ�سرار ال�سريط ال�ّسردي، يغدو 
مت�ساحب���اً م���ع اأن���ا ال�ّس���ارد ال�ّسائق ال���ذي يحّفزه على 
الإكم���ال حتى النهاي���ة. فيكون به���ذا العر�ش قد اأقنع 
الق���ارئ اأنه���ا اأح���داث �سخ�سي���ة، و�سرية ذاتي���ة فتتوّلد 
لدي���ه عاطف���ة وف�س���ول ملعرفة هذا الإن�س���ان القابع يف 

باطن الكاتب.
*الأ�شماء عند حممد احلفري ودللتها*

اأ�سم���اء  احلف���ري  ح�س���ن  مم���د  الروائ���ي  اأعط���ى 
�سخ�سي���ات الرواي���ة دللت منا�سب���ة ومن�سجم���ة م���ع 
�سف���ات ومكون���ات ه���ذه ال�سخ�سي���ة والن����ش الروائي، 
له���ذا ن���رى اأنه قد حّق���ق هدفه باكتم���ال الن�ش، وهذا 
م���ا ي���وؤدي اإىل اخت���الف اأ�سماء ال�سخ�سي���ات: »كواكب، 
�سراب، �سم���اح، ناظم، تهاين، علياء، ممود، وغريها، 
اأ�سم���اء ت�سل���ك اإىل عم���ق الرواية، ف�سراب ه���و الوهم، 
وال�سم���اح هو �س���وء اأخ�سر، والعلي���اء لالأمومة واملراأة 
والوط���ن، ليوؤك���د هدف���ه اأّن للكرام���ة جرح���اً ل يقبل���ه 

العقل!
*دلت العني عند الكاتب حممد احلفري*

ر�ّس���خ الكاتب اهتمام البط���ل بالعن ب�سكل ملحوظ، 
لأنه���ا حتظ���ى باهتم���ام كب���ري وح�س���ور خا����ش يف لغة 
الفن والأدب، وهي مط التكيز والهتمام عند نظر 
النا����ش بع�سه���م بع�س���اً، وما تعك�سه الع���ن من تعابري 
وعميق���ة  متف���ّردة  واأو�س���اف متث���ل دللت  ومالم���ح 
ل�سخ�سي���ة الإن�س���ان وانفعالت���ه وحالت���ه النف�سي���ة اأو 
املزاجي���ة، بب�ساطة اإنها مراآة ال���روح، ولأن املراأة تتمثل 

بالوطن، فكان يرى جميع الن�ساء بعن كواكب.
*اخلامتة عند حممد احلفري*

مل ي���تك الأدي���ب مم���د احلف���ري نهاي���ة الّرواي���ة 
للم�سادف���ة، بل كانت من�سجمة مع الفقرة الثانية من 
ح هنا اأن �سياقه���ا اعتمد على  ال�سفح���ة رق���م 5، واأو�سّ

الإ�سباع والقتناع بهدف الرواية. 
املتع���ة  حّقق���ت  ق���د  الرواي���ة  اأن  اأرى  اخلت���ام  ويف 
ال�ّسعوري���ة، واملتمثل���ة يف الّت�سويق والإث���ارة، واأنه قادنا 
م���ن خ���الل ه���ذا التباي���ن والتناق����ش ملعرف���ة كل ن���وع 
م���ن املواق���ف التي ق���د نتعر�ش لها، �س���واء التي جتلب 

ال�سعادة اأم التي حتملنا على التعا�سة، والإحباط.

قراءة في رواي��ة كواكب الجنة المفقودة 
للكاتب محمد الحفري



 كتب: محمد أحمد الطاهر
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رواي����ة اأولغ����ا للكاتب����ة ال�ساعرة ن����داء ح�سن، 
الفائ����زة باملرتب����ة الثاني����ة يف جائ����زة حن����ا مين����ا 
ع����ن  �س����درت  والت����ي   ،2021 لع����ام  للرواي����ة 
وزارة الثقاف����ة ������� الهيئة ال�سوري����ة للكتاب، وقد 
�سّمت بن دفتيها مئة وثالث وثمانن �سفحة 
م����ن القط����ع املتو�س����ط، مزجت فيه����ا ال�ساعرية 
واخلي����ال والواقع واحلل����م املووؤود، ب����ن رو�سيا 

و�سورية بوابة احل�سارة لرو�سيا. 
م����ا ب����ن اأولغ����ا و�سا�س����ا لي�����ش عاطف����ة اأمومة 
فح�س����ب ب����ل اإرث تاري����خ وط����ن مم����زق م����ا ب����ن 
ال�سي����ف ال�س����وري وال�ست����اء الرو�س����ي، وما بن 
ك����رمي ال�س����وري واألك�سندر ال�ساب����ط الرو�سي- 
واآخ����ر ي�سم����ى �س����ام �ساب����ط �س����وري اأح����ب اأولغا 

حتى املوت.
تبداأ الكاتبة الرواية باأ�سلوب ال�سرد الب�سيط 
بلغ����ة الأنا املاتعة بل�سان �سا�سا التي تعرفت اإىل 

كرمي ال�ساب ال�سوري الذي يدر�ش يف رو�سيا يف مدينة كاريليا التابعة 
لبريوزافور�سي����ك، تعجبه وهي الوحي����دة جلديها يالحقها بعاطفته 
ال�سادقة، ثم يطلبها من جدها الذي يبارك زواجهما، بقوله حافظ 
عليه����ا ي����ا ك����رمي فلي�����ش يل غريه����ا وك����ي اأموت واأن����ا مطمئ����ن عليها، 
يت����زوج ك����رمي و�سا�س����ا ويقيم����ان يف بي����ت العائل����ة يف كينريم����ا لث����الث 
�سن����وات فتنج����ب ابنته����ا الأوىل اأولغ����ا، واأولغا ن�سب����ة اإىل ا�سم الدوقة 
ت بنف�سها وعائلتها  العظم����ى لرو�سيا حاملة العاطفة وهي التي �سحَّ

من اأجل رو�سيا العظمى.
يف �سوري����ة ويف مدين����ة حل����ب يعي�����ش الزوجان ك����رمي و�سا�س����ا بينما 
اأولغ����ا تدر�����ش يف جامعة دم�س����ق- ق�سم اللغة الإنكليزي����ة- ربا اأرادت 
الكاتبة نداء ح�سن من درا�ستها اللغة الإنكليزية يف دم�سق ولي�ش يف 
حل����ب رغم توافر الق�سم املذكور يف جامعة حلب- ق�سدت بذلك نقل 
احل����دث اإىل ال�سمولي����ة لأن دم�س����ق تبق����ى اأم الب����الد ال�سورية - وهذا 
م����ا ح����دث عندم����ا تعقدت الأو�س����اع يف حلب وكرث الق�س����ف وفوجئت 
العائل����ة الت����ي كانت يف زيارة لأحد املعارف بوقوع قذيفة قرب منزلها 
وم����وت ك����رمي يف هذه احلادثة، كان����ت مفارقة موؤملة يف حي����اة العائلة، 
تكاف����ح �سا�س����ا م����ن اأج����ل البق����اء يف منزله����ا يف حلب ولكنه����ا وخلوفها 
عل����ى ابنتها اأولغا، تقرر اللحاق بها اإىل دم�سق ومن دون اأن تخربها، 
وت�ستطيع اأن تهتدي اإىل حيث اإقامتها يف املدينة اجلامعية بدم�سق، 
ولكنه����ا تتفاجاأ بجلو�سها على مقع����د خ�سبي، وهي ترخي راأ�سها على 
كت����ف �س����اب مم�سوق القام����ة يرتدي ب����زة ع�سكرية، وعل����ى الرغم من 
ه�س����ة اإىل ذروتها، الده�سة  انزعاجه����ا فه����ي تكتم ذلك، وت�سل بها الدَّ
ذاته����ا الت����ي عقدت ل�سان اأولغ����ا وحبيبها الذي عرفّت����ه با�سم �سام من 
الالذقي����ة �ساب����ط مهند�����ش، ومل تعّق����ب على ذلك واكتف����ت باأن قالت 
له����ا: مب����ارك ي����ا ابنت����ي، وذهبت ل�ستئج����ار غرفة م����ع توابعها يف حي 
املي����دان، وكان����ت تق�سي اأغل����ب الوقت بتدري�����ش اللغ����ة الرو�سية التي 
فر�سته����ا الدول����ة ال�سورية كلغة ثانية بعد الإنكليزية، ما وفر ل�سا�سا 
م����ردوداً مقب����وًل، وكانت اأولغ����ا و�سام يق�سيان اأي����ام العطل معها، واإن 
كان����ت ل تري����د لأولغ����ا الرتباط ب�س����وري لأنه قد يفق����د حياته يف اأي 
وق����ت �ساأن����ه �س����اأن زوجه����ا ك����رمي، فتق����رر الع����ودة اإىل رو�سي����ا لق�س����اء 
الإج����ازة ملدة �سهرين واإن وافقت اأولغا على م�س�ش ل�سبب ل تدركه، 
و�سافرت����ا بع����د اأن اأو�ست �سا�س����ا جارها �سعيد ال����ذي ا�ستهواها وبداأت 
ت�سع����ر باملي����ل نحوه وهو يبادلها ال�سعور ذاته ول �سيما اأنه رجل ثري 

وقد طلق زوجته فيما م�سى.
يف رو�سي����ا تلتقيه����ا �سقيقتها وابنه����ا األك�سندر ال�س����اب الو�سيم الذي 
يعم����ل �سابط����اً يف الأكادميي����ة الع�سكري����ة الرو�سية ويتمت����ع بجاذبية 
وو�سام����ة، ولك����ن كل ذل����ك مل يرث انتب����اه اأولغا التي ترك����ت قلبها مع 
حبيبه����ا �س����ام يف دم�س����ق، وتذه����ب اإىل بي����ت جده����ا ال����ذي ولدتها فيه 
وتعي�����ش يف قري����ة كينريم����ا لف����تة م����ا تط����ول بع�����ش ال�س����يء، ت�سعر 
اأولغ����ا اأن ذل����ك متعمد لإبعادها عن حبيبها ال�سوري �سام، الذي كانت 
تهاتفه يومياً وتريه كّل ذلك بالكامريا، ونتيجة لتفاق بن األك�سندر 
اب����ن خالتها ووالدتها �سا�سا، تع����ود اإىل �سورية من دون علمها وتاأخذ 

هات����ف اأولغا خفي����ة، حتى تقط����ع ات�سالها مع 
الع����امل الآخ����ر، وبع����د اأن عرف����ت م����ا قامت به 
والدتها �سا�سا واألك�سندر، ما جعل اأولغا ت�سعر 
بالك����ره جتاه اأمها واألك�سن����در، وتعي�ش وحيدة 
مع اجل����ارة يف بيت جدها يف القرية، وترف�ش 
التح����دث اأو حت����ى ا�ستقب����ال األك�سن����در ال����ذي 
ب����ذل كّل جهد لإر�س����اء اأولغا الت����ي اأحبها من 

اأعماقه.
احلال����ة  ه����ذه  عل����ى  كامل����ة  �سن����ة  ومت�س����ي 
فتخ����رب اأولغ����ا عن طريق جارته����ا ماريا، التي 
�سا�س����ا يف  اأمه����ا  م����ع  التوا�س����ل  دائم����ة  كان����ت 
�سوري����ة، اأن �سام����اً حبيب اأولغ����ا قتل يف اإحدى 
ق����رى اإدل����ب ال�سورية، وهنا تبك����ي اأولغا ب�سدة 
وهي حتدث اأمها والتي تخربها اأنها اأنقذتها 
من التمل ل����و تزوجت �ساماً، وهو واإن كانت 
حتب����ه لك����ن عليه����ا اأن تهت����م بنف�سه����ا وت�سم����ع 

لن�سائح ابن خالتها األك�سندر الذي يحبها ويخاف عليها ويرعاها.
تبداأ حياة اأولغا بالتغري وتبداأ برحلة البحث عن عمل، في�ساعدها 
األك�سن����در يف ذل����ك كمدر�س����ة لغ����ة اإنكليزي����ة، وتقي����م يف من����زل خالتها 
اأم األك�سن����در ويح����اول بكّل جه����د اأن يك�سب قلبها املتعل����ق بحبها ل�سام 
ال�س����وري، وت�ساء امل�سادفات اأنت تتعرف اإىل ناتا�سا اجلميلة الرقيقة 
معه����ا يف العم����ل، وتالحظ اهتم����ام ناتا�سا باألك�سندر ال����ذي ل يحبها 
اأ�س����اًل، لك����ن اأولغ����ا تق����تح عليه����ا اأن تتق����رب م����ن األك�سن����در اإذا كانت 
تريده زوجاً لها، ولكن ذلك مل يكن ليمنع غريتها من اأولغا، فتتزوج 
ناتا�س����ا م����ن األك�سندر ولكن احلياة ت�ستمر على م�س�ش، يف وقت تبداأ 
اأولغ����ا العمل كمتطوعة للخدمات الطبية مع اجلي�ش الرو�سي الذي 
�سري�س����ل فرق����اً طبي����ة لالإ�س����راف عل����ى امل�س����ايف امليداني����ة الرو�سية يف 
�سوري����ة، وي�ساعدها يف ذلك األك�سندر ال����ذي يودعها بغ�سة يف اأعماقه 
بع����د اأن ُي�سمعه����ا اأن����ه ل����ن ي�ستطي����ع ال�ستم����رار م����ع ناتا�س����ا لغريتها 
ال�سدي����دة، و�س����وف يطلقها، تع����ود اأولغا اإىل �سورية ع����رب مطار حلب 
ث����م تب����داأ العم����ل يف حل����ب كمر�س����دة ومتجم����ة وحيدة تن����ال اإعجاب 
زم����الء العمل، ثم تنتقل اإىل دم�سق وهناك تزور بيت اأمها مع الوفد 
املرافق، وتتفاجاأ اأن اأمها قد تزوجت منذ عام من جارها �سعيد الذي 
اأحبه����ا واأحبت����ه، وكان����ت مفاج����اأة للجمي����ع. وهن����اك تع����ود اإىل عملها 
ال����ذي اأ�سب����ح يف الالذقي����ة وتقي����م يف �سق����ة تابع����ة للعائ����الت الرو�ش، 
جت����د احلرية والراحة، وكانت املفاجاأة مذهلة اأن وجدت األك�سندر يف 
ال�سق����ة بانتظاره����ا، ف�سعرت بال�سوق لحت�سان����ه وعناقه لتطلب منه 
زي����ارة ق����رب حبيبها �س����ام يف الب�سيط، يحق����ق لها رغبته����ا فتبكي عند 
ق����ربه، ليهات����ف قلبها ب����اأن عليها ال�ستم����رار يف حياته����ا والعي�ش لأن 

احلياة ل ترحم.
نالحظ اأن الكاتبة تعمدت اإظهار املزايا الإميانية لكرمي الذي كان 

متفتحاً وترك �سا�سا حرة لدينها امل�سيحي.
األك�سن����در كان منق����ذاً لأولغا يف كل املواق����ف ال�سعبة وحتى حلظات 

الفرح اأرادته م�سحياً بكّل �سيء من اأجل احل�سول على اأولغا.
لكن ملاذا ر�سيت الأم �سا�سا اأن ترتبط برجل اآخر بعد رحيل زوجها 
ك����رمي وتت����زوج م����ن �سعي����د ال����ذي كان يجاوره����ا ال�سك����ن وي�ساعده����ا 
وه����و �س����وري، بينما حّرم����ت ذلك على ابنته����ا اأولغا الت����ي اأحبت �ساماً 
ال�ساب����ط ال�س����وري واأبعدت اأولغا عنه )هل ه����ي الأنانية املفرطة كان 

على الكاتبة اأن ت�ستفي�ش يف البحث عن املربر والدفاع عن راأيها(؟
واأرادته����ا زوج����ة لألك�سن����در اب����ن �سقيقته����ا وه����و ال�ساب����ط ال����رثي 
احل����ب يف مواط����ن معين����ة  اإظه����ار عظم����ة  الكاتب����ة  اأرادت  الو�سي����م، 
والت�سحي����ة يف مواط����ن اأخ����رى، ورغ����م اأن الزمن كان غ����ري وا�سح ما 
بن زواج كرمي و�سا�سا اإىل حن �سارت اأولغا فتاة جامعية وو�سولها 

اإىل 2020.
 لكنه����ا تبق����ى رواي����ة ماتعة ج����داً وتر�سد الأحداث مل����ا جرى خالل 
ف����تة احل����رب عل����ى �سوري����ة وتعّرفن����ا على مواط����ن احل����ب واجلمال 

والأمل واحللم باآن واحد.

رواية أولغا:
رواية الحب والحرب واألرض والسالم

»َبنْيَ َغْفَ�َتني«
كاَن����ِت الأ�سواُت ُمغِريًة وَوْقُع الكلماِت ل����ُه دويٌّ عْذٌب ومو�سيقا رهيفٌة، 
ْخ ِب�سيٍء بعْد؛  عامٌل ورديٌّ يبدو كاخَلياِل، ر�َسْمنا خارطًة ِباأنامَل مْل تتلَطّ
غ����ُف لُروؤيِة  ����ِه، ازداَد ال�َسّ ريِق قب����َل اأْن تبداأ ب�سقِّ َرْت ِحياك����َة الَطّ لكَنّه����ا ق����َرّ
ِذ ب����ِه.. عندها َعزْمنا  َق للَتّلذرُّ ه����ذا العامِل اخلارجيِّ وك����رُبَ الف�سوُل وتعمَّ

حيَل، واأُيّ رحيٍل كان! املُغادرَة وَنوْينا الرَّ
لطاملا عِلْمنا ُمنتهى العلِم واأ�سدَّ اليقِن باأَنّنا عاِبروَن ول�ْسنا خاِلدين.. 
مَم على  ُمغاِدروَن يوماً ما ول�ْسنا باِقن فاإَنّنا ومْع هذا مْل َنزْل ن�سُع ال�َسّ
ع����ي عدَم املعرف����ِة؛ بْل نتنا�سى بق�س����ٍد اأنَّنا زاِئل����ون، فلقْد ِجئنا  اأُُذَنْين����ا ندَّ
احلي����اَة باِك����َن ورغَم ذلك َدخْلناه����ا لُن�سارَع اأنف�َسنا وَم����ْن حوِلنا على ما 
فيها.. َغفْونا يف الأرحاِم ُمنتظريَن ا�ستفاقِتنا على جميٍل مْل َنره! خياٌل 
مناه.. غفوٌة لي�َسْت بطويلٍة لكنَّها مْل تكْن قليلًة، �ُسباٌت يف َرحٍم  بهيٌّ توهَّ
هبيَُّة الوحيدُة التي  اأحاَطنا بُظروٍف فيما بعْد اكت�سْفنا اأنَّها الُفر�سُة الذَّ
����اأ لنا ما نحت����اُج ظّناً من����ُه اأَنّنا �سُنالق����ي خارَجُه  ����ا ح�سْلن����ا عليه����ا، هَيّ ُربَّ

الأجمَل ون�سعُد بِه!
ه����ي بالنِّ�سب����ِة للُمحي����ِط غف����وٌة لكنَّه����ا مْل تك����ْن كذل����ك!.. �سعْرن����ا ب����ُكِلّ 
.. فَكْم  �س����يٍء حوَلنا واأح�َس�ْسن����ا بكلِّ ما حدَث خارَج ذلَك اجِل����داِر اللَّحمِيّ
ياف����ًة عظيم����ًة اأْن جتل�َش يف اأح�ساِء الإن�س����اِن الأعظِم اّلذي تعلُم  كاَن����ْت �سِ
روُف، جتل�ُش بُه����دوٍء ونعيٍم  ����ُه ل����ْن يتخلَّى عنَك يوم����اً َمهما ق�َس����ِت الظرُّ اأنَّ
يِف  ل�ْسَت ُمطاَلباً ب�سيٍء، فقط عليَك اأْن تكوَن بخرٍي! لِكْن وما على ال�سَّ
اماً ُمظلم����ًة، خرْجنا منُه  حي����ل، رَكْلن����ا ذاَك اجِلداَر اّل����ذي اأ�َسَرنا اأَيّ اإّل الرَّ
ح����وٍة مْل نعت����ْد عليه����ا.. �سجي����ٌج و�َسْو�ساُء ووج����وٌه ت�ستكي  ودخْلن����ا يف �سَ
ُق ُهنا وُهناَك واأ�س����واٌت تتعاىل، ِمنها الَفِرُح  احَلْوب����اَء، عي����وٌن غريبٌة حُتدِّ
ال�س����ِم مْل ُتفهْم بعد، اإىل اأْن  ٌة اأ�سبُه بالطَّ وِمنه����ا َمْن َيتباك����ى، اأ�سياُء خفَيّ
هيُق ياأخُذ  اِت ومِع املُحيِط.. بداأ ال�َسّ راُع الوجوِد( مِع الَذّ راُع )�سِ بداأ ال�سِّ
ُة ُتعل����ُن �سيطرَتها، كيَف ل  ����ُة احلقيقيَّ جَم����راُه يف ُكلِّ م����كاٍن وب����داأِت امل�سقَّ
ُه  واأن����َت يف ح�س����رِة الواق����ع؟ مت����ُرّ اللَّحظ����ُة كاأنَّه����ا ُعمٌر ومي����ُرّ الُعم����ُر كاأَنّ
����ا يتب����ادُر اإىل اأذهاِننا هْل  عوُر.. ُربَّ ُدُه ال�سرُّ حلظ����ٌة.. الف����رُق يف ذلك ُيح����دِّ
ُه يف ُدنيانا التي ح�ِسْبناها  ه����ذا ما �ساَرْعنا من اأجلِه؟ هْل هذا ما ن�ستحُقّ
وِح  اِن.. �َسظايا اجَل�س����ِد وبعرثُة الُرّ ح����وُة مْل تكْن باملجَّ الّنج����اة؟ تلَك ال�سَّ
لم����اُت.. الواق����ُع اّل����ذي وقَع على  وُلهاُثه����ا.. النك�س����اراُت واخَلْيب����اُت والظرُّ
مْدَت فيِه  اأنفا�ِسَك واّلذي حاَل دوَن رغباِتَك اجَلامِة.. الواقُع اّلذي �سَ
ومع����ُه وِم����ن اأجلِه.. ُكلرُّ ه����ذا ثمُن َرْكلٍة ُكنَت جُمرباً عليه����ا لأنََّك اتَّ�سْمَت 
ِبالنرُّ�س����وج! يف بيئِت����َك الأوىل، فما عاَد َج�سُدَك يقوى ول روُحَك تهوى.. 

ِة حيُث راحُتُك كما كاَنِت الأوىل! والآن اإىل غفوِتَك الأبدَيّ

»َوْحُي احُلروف«
ي����وُل.. مْل تُكْن �ُسيوَل ماٍء!..  ب����َن جبلَِن ِم����ْن َوْحِي خياٍل؛ تدّفَقِت ال�سرُّ
لكنَّه����ا ِمن َنرْثِ كلم����اٍت.. تدنو احُلروُف.. ت�سرُب م�ساع����َر الياأ�ِش.. تهتُزّ 
موج����ُة الّتفك����رِي.. تت�ساع����ُد اأبخ����رٌة ِم����ن ِنق����اٍط.. تت�س����ّكُل العب����اراُت ِمْن 
ها.. تختلُط..  قط����راِت كلمٍة وَذَوباِن �ُسعوٍر.. فتقتُب احلروُف ِمن بع�سِ
وتهم�����ُش �ِس����ّراً: هل نك����وُن اأَماًل اأم اأمَل����اً؟ تت�سارُع الكلماُت وبق����ّوِة جتاُذِبها 
ت�سف����ُع حدوَده����ا.. ت�ستفي����ُق امل�ساع����ُر وتنه�����ُش الأحا�سي�ُش ذاَته����ا! براعُم 
ال�ّسط����وِة تتفّت����ُح.. فت�سق����ي اأر�����َش املق����اِل اأمل����اً.. تتعا�س����ُد ق����وايف احُل����زِن 
فيك�ِسُره����ا �سي����اُط الأم����ِل.. ل �س����يَء يغل����ُب يف احل�سي�����شِ عندم����ا ُتفَت����ُح 
ُف�سح����ٌة وميط����ُر منها حياٌة لأفكاٍر وتعابرَي هارب����ٍة ِمْن َع�ْسواِء ِذهٍن تنّهَد 
به����ا تنهي����دَة ما قب����َل الَب����ْوِح.. ت�سطفرُّ احل����روُف ِمْن جدي����ٍد، ف����اإْذ ِب�َسيِل 
الِنّق����اِط يرق�����شُ حوَله����ا و�سم����اُء الأم����ِل تقطُر َرْونق����اً فيظه����ُر الإبداُع.. 
ها  اإب����داُع الكلم����ِة وف����نرُّ العب����ارِة و�سيط����رُة الأم����ِل.. ُتعاِن����ُق الكلم����اُت بع�سَ
ُن عائلًة ُمنّمقَة الإح�سا�ِش عميقَة املعنى.. »اأنا الأمُل.. الأمُل اّلذي  وُتكِوّ

ل ُيخفى َكوُنُه ِمَن الوجوِد«.

ان نصَّ

 كتبت: ميرا الرّباع
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قضايا 
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 كن���ت ق���د بداأت اأجد م�س���اري حن قاطعتني �سديقت���ي كادي، ومّزقت بانهيارها كلَّ 
اآمايل، ما اأورثني اأملاً، وزرَع يف داخلي �سّكاً ما فتئ يرافقني عند تعاملي مع كّل رجل.

فف���ي اأثن���اء عمل���ي يف اإح���دى ال�س���ركات، تعرف���ت اإىل �سديقت���ي كادي، كان���ت فت���اة 
مم�سوقَة اجل�سِم م�سرقة الوجه، ما زلت اأذكر اأّول مرٍة راأيتها، طولها يبلغ على الأقل 
م���تاً وثمان���ن، وهذا طوٌل ل يوازيه اإل ّقلة م���ن الرجال، �سوتها ميتاز برنٍن عذٍب، 
كن���ت اأوؤم���ن اأّن جمال الإن�س���ان ل يتحدد اإل بلون عينيه ورهاف���ة �سوته، مل اأكن ممن 

ينظر اإىل جمال الوجه وال�سفاء والإ�سراق. 
ب���داأت تتعم���ق �سداقتي بكادي ب���ن جموع من املوظف���ن امل�ستن�سخن و�سط اأحداث 

عّرت املجتمع قبل اأن تعري البلد. 
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كان يوم���اً ربيعي���اً م���ن اأيام ني�س���ان، ل ي�سبه الأي���ام التي عرفناه���ا، ات�سلت بي كادي 
وطلب���ت من���ي مقابلتها م�ساًء. �سوُتها املُرتاب منعني من �سوؤالها عن �سبب هذا اللقاء 
غ���ري املعت���اد، التقينا م�س���اًء، حتدثنا عن كّل �سيء، بدا الأم���ر، وكاأّنها حتاول اأن تخفي 
علّي اأمراً، يريحها لو باحت به، اأمراً اأتعبها كتمانه لكنها على الرغم من ذلك ي�سعب 

عليها البوح به.
ع���دت اإىل من���زيل، وق���د ت���رَك ه���ذا اللق���اء الغري���ب اأث���راً يف نف�س���ي، كان احلطام يف 

داخلها ُيرى بالعن املجردة.
لكن، مل األح عليها…

بعد اأ�سبوعن من تلك املقابلة، وبعد اأن ن�سيت اأمرها متاماً.
و�سلت اإىل مكتبي، وعلمت اأّن كادي تركت العمل، ا�ستغرب اجلميع الأمر اإل اأنا.

اأح�س�س���ت اأّن ه���ذا مّما ي�سهل توقعه، ات�سلت ب�سديقت���ي الوحيدة والتقينا يف امل�ساء، 
واأخربتني كادي با تعر�ست له…

 بدفقٍة �ساذجٍة من العطف، اأخربت كادي اأنني �ساأحاول الو�سول اإىل حبيبها.
عدت اإىل منزيل، وبينما كنت اأم�سي يف �سوارع هذه املدينة التي األفتها واأحببتها.

نظرت، فوجدت يف كّل �سارٍع م�سجداً، يف كّل منطقٍة كني�سًة.
لطامل���ا اأرقن���ي مفه���وم احل���الل واحل���رام، ولطاملا وقفت اأم���ام مواق���ف مت�سائلًة عن 

مدى �سحة حكم املجتمع فيها.
األي�ش للب�سرية يف عاملنا ح�سور؟

ملاذا على كادي اأن حتمل اإثم حرٍب كاملٍة؟ 
امل�سكلة مل يبَق اإل رماد الرجال.

فنحن بعد �سبع �سنوات من الأحداث الدامّية، قد اأ�سبحنا مه�سمن من الداخل، مل 
رت اأرواحنا و�سنحتاج  تكتِف احلرب بتدمري مدننا، بل دمرت ما هو اأهّم من ذلك، دمَّ
اإىل احتي���اٍط عاٍل م���ن الأخالق؛ لنتعامل مع م�ساكلنا امل�ستجدة كل يوم، ومع م�ساكل 

من حولنا، ولنتالءم مع وطٍن نحبه بقدر ما نكره ما اأو�سلته اإليه احلرب.
- 3 -

مل اأخرب كادي، لكنني علمت اأن معت�سم ي�ستعد للزواج من �سابة تدعى )اإيفان(.
اإّن���ه لأم���ر غري���ب حق���اً، اأن تك���ون )اإيف���ان( ذات الأ�س���ول الغربي���ة اأك���رث انتم���اًء اإىل 
روح املجتم���ع مّن���ا نح���ن، نح���ن الرازخون حتت ن���ري العالق���ات الجتماعي���ة املتخّلفة 
واملتم�ّسك���ن بالأر����ش رغم كّل ما حدث، لكن، اإيفان اأدركت اللعبة مع الرجل ال�سرقي 
وا�ستعان���ت بق�س���اء حوائجه���ا بالكتمان، قدمت للرجل �سورتها كم���ا يرغب هو، كانت 

املراأة القوية التي ل تهادن، مل تعر اهتماماً لأحد، وهذا بال�سبط كان �سر جمالها.
اأّم���ا ه���ي وبعيداً عن ال�سوء، فكانت تفع���ل كل ما تريد بدءاً من املمنوع وو�سوًل اإىل 
�ش دور ال���رباءة، تعاملت مع الرج���ل ال�سرقي بوجهن،  امل�ستحي���ل، لكنه���ا اأتقن���ت تقمرُّ

ي�ساً له. مم خ�سّ وجه لها، ووجه �سُ
كانت مذهلة.

الفرق بن كادي واإيفان:
كادي اأحّبت، واإيفان قررت.

كادي اأعطْت، واإيفان اأخذت.

كادي مذنبة، واإيفان بريئة.
لك���ّن املراهن���ات الي���وم ثمنها باه���ظ جداً، هذا ه���و املجتمع ال���ذي َقبَل اإيف���ان، ونبذ 

كادي، وما طردها اإل حجر الراعي يرمي به اخلروف ال�سارد؛ ليعيده اإىل القطيع.
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كاأن اهلل اأراد اأن نرى بع�سنا كما مل نَر بع�سنا من قبل.
كّنا اأ�سبه بجغرافيتنا ال�سورية وتنّوع اأطيافها الجتماعية، بتناق�ساتها وتوافقاتها 

جميعاً.
َر يف  كادي ت�سب���ه مدين���ة حلب، تخو�ش معارك قا�سية وُتهَزُم يف اإحداها، �سيٌء ما ُدمِّ

د، وها هي تدافع عنه بكربياء.. داخلها، ترمَّ
اأّم���ا اأن���ا فاأ�سب���ه مدينة دم�سق، التي خا�ست معارك مل تخ�سه���ا، لكنَّها كانت يف قلب 
رْت يّف  كّل معرك���ة حت���ى تل���ك التي مل ت�سهْدها، كان���ت انعكا�سات حياة �سديقت���ي قد اأثَّ
اأكرث من اأي �سخ�ش اآخر، وبداأْت روحي ت�سكِّل انطباعات �سلبية عن احلياة، انطباعات 

تفوق طاقَة جتاربي، واأ�سحت نظرتي للرجل جمّرد انعكا�ش ملراآتها.
يبدو اأّن كل �سيء فينا تبلََّد ح�سه، وغاب عّنا دفء الإن�سانية.

لنج���د اأنف�سن���ا اأمام اأ�سئلة وجودية كربى: هي كيف نحّقق معادلة احلب واجلمال؟ 
ة التي تعك�ش  وكي���ف جنل���ى عن القم���ر وجهه املعتم؟ وكيف يل اأن اأجد مراآت���ي اخلا�سّ

جتربتي، ل اأ�سعة جتارب الآخرين وح�سب؟ 

 النادي ال�شبابي الثقايف ال�ش�ري

لألمِل رصيٌد ينفد
  كتبت: آالء ياسين دياب

  ترجمة: حسين سنبلي
يف �سي���ف �سنة 1874 ارحتلُت اإىل ليفربول يف 
مهمة عمل مل�سلحة موؤ�س�سة »برون�سون وجاريت« 
التجاري���ة يف نيويورك، اأنا وليم جاريت، و�سريكي 
ال�سرك���ة  اأعلن���ت  ���ا  فلمَّ برون�س���ون،  زينا����ش  ه���و 
اإفال�سه���ا العام املا�سي مل يحتمل �سريكي �سدمة 

الهبوط من الغنى اإىل الفقر، فمات.
وبع���د اأن اأنهي���ُت عمل���ي بع���د اأن عاني���ُت في���ه ما 
عاني���ُت من َن�َسٍب، راأيُت ب���اأن رحلًة بحريًة �ستعود 
عل���يَّ باملتعة والفائدة معاً، فحجزُت لنف�سي مكاناً 
اإىل نيوي���ورك عل���ى مركب ُي�سمى “م���ورو”، بدًل 
من تلك البواخ���ر الفخمة، و�سحبُت معي �سحنًة 
ا�ستيُته���ا.  ت���ي  الَّ الب�سائ���ع  م���ن  ثمين���ًة  كب���ريًة 
وكان املرك���ب “م���ورو” مركباً اإنكليزي���اً من النوع 
���ذي ل يت�س���ع اإلَّ لع���دٍد قلي���ٍل م���ن امل�سافري���ن،  الَّ
وق���د �س���ادف اآن���ذاك اأن كن���ُت الوحيد عل���ى متنه، 
اإ�ساف���ًة اإىل فت���اٍة اإنكليزيٍة ترافقه���ا خادماً زجنيًة 

يف اأوا�سط عمرها. 
وكان اأم���راً يدع���و اإىل الف�س���ول اأن ت�سافر �سابًة 
رت  مثلها وهي موط���ة بتلك الرعاية، لكنها ف�سَّ
اإن رج���اًل وزوجت���ه م���ن  بع���د قائل���ًة  ذل���ك فيم���ا 
“كارولين���ا اجلنوبي���ة” ت���ركا الزجني���ة يف منزل 
اأبيه���ا يف “ديف���ون �ساي���ر” ومات���ا هن���اك يف الي���وم 
نف�س���ه، وهو حدٌث غريٌب بق���ي وا�سحاً يف ذاكرتي 
م���ع اأنن���ي مل اأنتب���ه يف حدي���ٍث لح���ٍق م���ع ال�سيِّدة 
ال�ساب���ة باأن ا�سم الرج���ل كان “وليم جاريت”، اأي 
ال�س���م نف�سه الَّذي اأحمله، وكن���ُت اأعلم باأن بع�ش 
اأقارب���ي ي�سكن���ون يف “كارولين���ا اجلنوبية” لكنني 

اأجهل كل �سيء عنهم وعن ما�سيهم.
اأبح���ر “م���ورو” م���ن م�س���ب نه���ر “م���ريزي” 
يف اخلام����ش ع�س���ر م���ن حزي���ران، وق���د رافقتن���ا 
ط���ول اأ�سابي���ع ريحاً رخ���اًء و�سم���اء �سافي���ة، وكان 
���اراً رائعاً ول يتقن عم���اًل اآخر، وكان  القبط���ان بحَّ
مق���اًل يف رفقته لن���ا اإلَّ على مائدته، وبذلك زادت 
���دة ال�ساب���ة “جاني���ت هارف���ورد”،  معرفت���ي بال�سيِّ
ويف الواق���ع كنا ل نفتق اإلَّ ن���ادراً، وملَّا كنُت اأميل 
اإىل ال�ستبط���ان ومراقب���ة النف����ش فق���د حاول���ت 
���دة من  كث���رياً اأن اأحل���ل م���ا اأوحت���ه اإيلَّ تل���ك ال�سيِّ
خفي���ة،  جاذبي���ة  واأحدده���ا:  جدي���دة  اأحا�سي����ش 
رقيق���ة، وغام�س���ة دفعتن���ي اإىل لقائه���ا والتق���رب 
منه���ا، ولك���ن عبث���اً، وا�ستطعت اأن اأتب���نَّ باأن ذلك 
ن���ُت م���ن �س���دق  الإح�سا����ش مل يك���ن حب���اً، وملَّ���ا تيقَّ
طويته���ا جت���راأُت يف اإح���دى الأم�سي���ات اأن اأ�ساأله���ا 
�ساح���كاً، ونح���ن جنل����ش عل���ى �سط���ح املرك���ب اإن 
كان باإمكانه���ا م�ساعدتي يف ح���لِّ ما ي�ساورين من 

�سكوك.
فاأ�ساح���ت و�سمت���ت حلظًة، فخ�سي���ُت اأنني ربا 
اأدارت راأ�سه���ا  ت�سرف���ُت بفظاظ���ٍة، وم���ا لبث���ت اأن 
نح���وي، ورك���زت ب�سره���ا عل���يَّ تركي���زاً �سدي���داً.. 
و�سيطر عليَّ وهٌم غريٌب مل يعهده ب�سٌر من قبل؛ 
اإْذ ب���دت وكاأنه���ا ت�سرب اأغوار نف�س���ي ول تنظر اإيلَّ 
جم���رد نظراٍت، واأن ع���دداً من الرج���ال، والن�ساء، 
والأطف���ال جتمعوا حوله���ا وهم يحاول���ون بلهفٍة 
النظ���ر اإيلَّ ع���رب تل���ك العين���ن، واختف���ى املركب، 
والبح���ر، وال�سم���اء، مل اأك���ن واعي���اً اإلَّ للهياكل يف 
ه���ذا املنظ���ر الوهم���ي اخل���ارق.. ث���مَّ خيَّم���ت عل���يَّ 
الظلم���ة فجاأًة، وكما تعتاد عينا الإن�سان بالتدريج 
�س���وء خافت يف م���كان مظلم اأخ���ذت الأ�سياء الَّتي 
كانت حتي���ط بي �سابقاً، �سطح املرك���ب، و�ساريته، 
وحبال���ه، تنح���ل خارج���ة من العتمة بب���طء، كانت 
الآن�س���ة هارف���ورد مغم�س���ة العينن وتب���دو نائمة 
يف كر�سيه���ا، والكتاب الَّذي كانت تقراأ فيه ل يزال 
مفتوح���اً عل���ى حجره���ا، وبداف���ٍع غام����شٍ نظرُت 
اإىل اأعل���ى ال�سفحة، وكان الكتاب ن�سخة من ذلك 
العم���ل الن���ادر الغري���ب “تاأم���الت دي���ر”، وكانت 

�سبابة ال�سيِّدة ت�ستقر على هذه الفقرة:

���ى يجف يوؤخ���ذ بعيداً، وُينت���زع عن اجل�سد  »حتَّ
ت���ي يتدف���ق  م���دًة، لأن���ه فيم���ا يتعل���ق بالق�س���ور الَّ
بع�سه���ا ع���رب بع����ش، يتحم���ل الأق���وى الأ�سعف، 
اأق���ارب تتقاط���ع م�ساراته���م،  ���ة  ثمَّ يك���ون  لذل���ك 
ت�س���ري  ح���ن  عل���ى  ال�سرك���ة،  اأرواحه���م  وحتم���ل 

اأج�سادهم يف طرٍق غري مدركن«.
ونه�س���ت الآن�س���ة هارفورد مرتع�س���ًة بعد قليٍل، 
وكان���ت ال�سم�ش توارت وراء الأفق، ومل يكن اجلو 
ب���ارداً، والري���ح �ساكن���ة، وال�سم���اء �سافي���ة، لك���ن 
النج���وم متجب���ة.. وج���اءت م���ن �سط���ح املرك���ب 
اأ�س���وات خط���وات عجل���ى، وا�سُتدع���ي القبط���ان، 
���ذي وق���ف ينظ���ر  وان�س���مَّ اإىل ال�ساب���ط الأول الَّ
اإىل مقيا����ش ال�سغ���ط اجل���وي، و�سمعت���ه يهت���ف: 

»يا اإلهي !«
الدوام���ة  انتزع���ت  الزم���ن  م���ن  �ساع���ٍة  وبع���د 
ج�س���د  الغ���ارق  املرك���ب  اأحدثه���ا  ت���ي  الَّ العنيف���ة 
“جانيت هارفورد” من بن يدي، وكانت الظلمة 
ا اأنا فاأُغمي عليَّ بن حبال  حتجبها ورذاذ املاء، اأمَّ
ال�ساري الطافية الَّتي �سبق اأن ثبَُّت عليها نف�سي.
اأفق���ت عل���ى ن���ور م�سب���اح، وكن���ُت مم���دداً ف���وق 
�سري���ر يف حج���رٍة خا�س���ٍة داخ���ل �سفين���ة بخارية، 
وعل���ى الأريك���ة قبالَّتي جل�ش رج���ل يقراأ يف كتاب، 
ى حتَّى اخل�سر ا�ستعداداً للنوم، وعرفُت  وقد تعرَّ
فيه وجه �سديق���ي جوردن دويل الَّذي التقيُت به 
يف “ليفرب���ول” يوم �سف���ري، وكان هو نف�سه على 
و�س���ك اأن ي�سع���د عل���ى م���نت ال�سفين���ة البخاري���ة 

امل�سماة “براغ �سيتي” وحثَّني على مرافقته.
وناديت���ه بعد حلظات قليلة، فق���ال: “طيب!”، 
ثمَّ قلب �سفحة يف كتاب من دون اأن يحول ب�سره 

عنه.
قلُت: “اأاأنقذوها يا دويل؟”

واأكرمن���ي بالنظ���ر اإيلَّ مبت�سم���اً وكاأن���ه اأح����شَّ 
باملتع���ة، كان وا�سح���اً اأن���ه اعتقد باأين ب���ن النائم 

وامل�ستيقظ.
قال: “اأنقذوها؟ من تعني؟”

هارفورد!”.  “جانيت 
ومل   ، اإيلَّ فح���دق  ده�س���ًة،  متعت���ه  وا�ستحال���ت 

ينب�ش.
فتابعُت قائاًل: “اأظن باأنك �ستخربين لحقاً.. 

اأجل، �ستخربين لحقاً!”
ثم �ساألته بعد هنيهٍة: “اأي �سفينة هذه؟”.

فح���دق دوي���ل اإيلَّ ثانيًة، وق���ال: “اإنها الباخرة 
ب���راغ �سيت���ي.. م���ن ليفرب���ول اإىل نيوي���ورك من���ذ 
ثالث���ة اأ�سابي���ع.. واإح���دى اآلتها متعطل���ة الآن.. 
امل�ساف���ر الرئي�ش على متنها هو اأنا جوردن دويل، 
اإ�ساف���ة اإىل املجن���ون ولي���م جاري���ت.. رك���ب هذان 
امل�سه���وران الباخ���رة مع���اً، لكنهم���ا عل���ى و�سك اأن 

يفتق���ان ب�سب���ب ع���زم الأول الرا�س���خ عل���ى قذف 
الثاين من فوق ال�سطح”.

فا�ستوي���ُت يف ال�سري���ر، وقل���ت: “اأتعن���ي باأنن���ي 
كن���ت ط���ول ثالث���ة اأ�سابي���ع اأح���د امل�سافري���ن على 

هذه الباخرة؟”.
متوز”. من  الثالث  هو  واليوم  “اأجل، 

مري�ساً؟” “اأكنُت 
“بل ب�سحة جيدة، ودقيقاً يف مواعيد ح�سورك 

وجبات الطعام”.
���ة �س���رٌّ ما ي���ا دويل!! اأرج���وك اأن  “ي���ا اإله���ي! ثمَّ
ت�سارحن���ي!! اأمل ينقذين اأح���ٌد من حطام املركب 

مورو؟”.
فتكدر وج���ه دويل، واقتب مني، وج�شَّ ر�سغي، 

ثمَّ قال: “ماذا تعرف عن جانيت هارفورد؟”
عنها؟” تعرف  ماذا  اأوًل!  اأنَت  “اأخربين 

�سيفع���ل؟  م���اذا  يفك���ر  وكاأن���ه  دوي���ل  اإيلَّ  فرن���ا 
وع���اود اجللو�ش عل���ى الأريكة وق���ال: “طيب! مِلَ 
ل اأخ���ربك؟ التقي���ُت بجاني���ت هارف���ورد يف لن���دن 
من���ذ ع���ام، و�سوف اأتزوجها، اإنه���ا تنتمي اإىل اأ�سرة 
من اأثرياء ديفون �ساير، عندما ا�ستاء اأبوها لأمر 
زواجن���ا هربن���ا بق�سد الزواج، لك���ن يف اليوم الَّذي 
كن���ت اأ�س���ري مع���ك باجت���اه ر�سي���ف املين���اء لركب 
عل���ى هذه الباخ���رة �ساهدته���ا وخادمتها الزجنية 
تواف���ق  الوفي���ة يق�س���دان املرك���ب “م���ورو”.. مل 
عل���ى مرافقت���ي لأنه���ا راأت اأن الأف�س���ل اأن ت�ساف���ر 
يف مرك���ٍب �سراعي فال يراقبها اأح���د، ول يكت�سف 
مكانن���ا اأحد.. اإنني اأخ�سى الآن اأن يوؤخرنا العطل 
الَّذي اأ�ساب هذه الباخرة في�سل املركب “مورو” 
اإىل نيوي���ورك قبلن���ا، وعنده���ا ل���ن تع���رف الفت���اة 

امل�سكينة اإىل اأين تذهب”؟
ا�ستلقي���ت عل���ى �سري���ري به���دوء بال���غ واأن���ا اأكاد 
ل اأتنف����ش، وكان م���ن الوا�س���ح اأن الأم���ر قد اأقلق 
���ذي ا�ستاأن���ف حديثه بعد ف���تة ق�سرية:  دوي���ل الَّ
بالتبني..  ابنة عائل���ة هارفورد  اإنها  “باملنا�سب���ة! 
�سقط���ت اأمه���ا عن احل�سان ومات���ت يف اأثناء رحلة 
���ا اأبوه���ا فُج���نَّ حزن���اً وغّم���اً وانتحر يف  �سي���د.. اأمَّ
اليوم ذاته.. وهك���ذا بقيت الطفلة وحيدة.. ولكن 
���ى تبناه���ا الزوج���ان  مل مي����ش زم���ٌن طوي���ٌل حتَّ
هارف���ورد.. وهك���ذا ك���ربت الفت���اة وترعرعت وهي 

تعتقد باأنها ابنتهما”.
���ذي تق���راأ في���ه ي���ا  قل���ُت: “م���ا ه���ذا الكت���اب الَّ

دويل؟”
كت���اب  دي���ر”..  “تاأم���الت  ا�سم���ه  “اآٍه!  ق���ال: 
غري���ب اأعطت���ه يل جاني���ت، وكان معه���ا ن�سخت���ان 

منه.. اأتريد اأن تراه؟”
ورم���ى يل الكتاب، فانفتح يف اأثناء �سقوطه، ويف 
ال�سفحة الَّتي انك�سفت طالعتني اأ�سطر مو�سومة 

بعالمات:
���ى يج���ف يوؤخذ بعي���داً، وُينت���زع عن اجل�سد  »حتَّ
ت���ي يتدف���ق  م���دًة، لأن���ه فيم���ا يتعل���ق بالق�س���ور الَّ
بع�سه���ا ع���رب بع����ش، يتحم���ل الأق���وى الأ�سع���ف، 
م�ساراته���م،  تتقاط���ع  اأق���ارب  ���ة  ثمَّ يك���ون  لذل���ك 
ت�س���ري  ح���ن  عل���ى  ال�سرك���ة،  اأرواحه���م  وحتم���ل 

اأج�سادهم يف طرٍق غري مدركن«.
فقل���ُت با�سطراٍب: »كان لها!! اأعني اأن لها ذوقاً 

فريداً يف القراءة!!«.
كي���ف  ���ر يل  وف�سِّ عل���يَّ  ���ل  تف�سَّ والآن،  »اأج���ل.. 
عرفَت ا�سمها؟ واأخربين عن املركب الَّذي اأبحرت 

على متنه!«
فقل���ُت باقت�س���اٍب: »اأن���ت حتدثت عنه���ا يف اأثناء 

نومك!«
وبعد اأ�سبوع دخلت باخرتنا اإىل ميناء نيويورك 
املرك���ب  ع���ن  ���ا  اأمَّ القط���ر،  زوارق  اأح���د  ي�سحبه���ا 

»مورو« فلم ي�سمع اأحد عنه �سيئاً.

تحطم سفينة
A Psychological Shipwreck
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 قصة: د. يوسف جاد الحق

 قصة: تبارك الحسين
جل�س���ت زوجت���ي يف قاع���ة النتظ���ار، ننتظر دورن���ا ملراجعة 

الطبيب.
اأقبل���ت يف هذه الأثن���اء �سابة اأنيقة، مم�سوق���ة القد، تناهز 
الثالث���ن من عمرها، وه���و ما يقارب عم���ر زوجتي ي�سرى، 

�سرعت اأعقد مقاربة بينها وبن زوجتي.!
اتخذت املراأة الوافدة، املثرية لالنتباه، مقعدها اإىل جانب 
زوجتي يف الناحية الأخرى، واإن كنت اأعتف لك مرة اأخرى 

ق���د اآثرت حلظتئ���ذ لو اأنها جل�ست اإىل ج���واري، لكنهن حري�سات على 
األ يت�سرف���ن عل���ى النح���و الذي ير�سي رغباتنا. مل���اذا يبيِّنت نحونا_ 

مع�سر الرجال_ �سوء النية منذ الوهلة الأوىل؟
لق���د خط���ر يل اأنه���ن، يقلن: اأنت���م ال�سبب فيما نحن في���ه، �سواء منا 
احلام���ل اأم املر�س���ع، اأو الت���ي تري���د اأن حتم���ل اأو تر�س���ع، اأو حت���ى تلك 
ال�ساعي���ة اإىل الإجها�ش، لأ�سباب تخ�سه���ا، )كلَّه منكم( اأيها الأوغاد.. 
نحن نتاأمل من اأجلكم، نحن نعاين، كما ترون، ل ل�سيء اإل لكي ن�سبع 

رغباتكم.. هكذا �سمعت اأفكارهن داخل راأ�سي..
خرج���ت املمر�س���ة من لدن الطبيب، يف ه���ذه الأثناء، مرة اأو مرتن، 
مل تع���د ه���ي الت���ي ت�ستع���ي انتباه���ي من���ذ الآن، خرج���ت لك���ي تدعو 
�ساحبة الدور اإىل الدخول، بعد لأي راأيت املراأة التي وفدت عما قليل 

تتحرك يف جل�ستها، مزيحة ج�سدها 
لك���ي تقتب م���ن زوجت���ي ولتهم�ش 
اإليه���ا بكلم���ات حر�ست، كم���ا بدا يل 

على األ اأ�سمعها.
ردت زوجت���ي بهم����ش مماث���ل، وقد 
م���ودة  �سيم���ا  مياه���ا  عل���ى  ب���دت 
ابت�سام���ة  �سفتيه���ا  وعل���ى  �سادق���ة، 
رقيق���ة، اأحظ���ى اأحيان���اً بثلها، رغم 
انق�ساء �سنن طويلة على زواجنا.! 
لتق���تب  بطيئ���اً،  الوق���ت  مي�س���ي 
اإحداهم���ا  كان���ت  اللت���ان  املراأت���ان، 
اأك���رث،  بع�سهم���ا  م���ن  زوجت���ي، 
وتنغم�س���ان يف حدي���ث خفي، تتخلله 

من حن لآخر �سحكات مكتومة.
ت�ساءل���ت بين���ي وب���ن نف�سي: ترى 
ه���ل كانت���ا تعرف���ان بع�سهم���ا بع�س���اً 
اأذك���ر،  ل  ناحيت���ي  م���ن  قب���ل؟  م���ن 
وح���ن التقت عين���اي بعيني زوجتي 
يف اإح���دى املرات القليل���ة التي كانت 
تلف���ت فيها اإيل، �س���اورين الإح�سا�ش 
ب���اأين وحيد ها هن���ا.. مل يقف الأمر 
عن���د هذا احل���د، اإذ مل تلبث املراأتان 
اأن قامت���ا، دون���ا ا�ستئ���ذان اأحد، ثم 
مت�سي���ان اإىل اخل���ارج كي تتم�سيا يف 
حديق���ة امل�سف���ى ب���ن اأ�سج���ار ال�سرو 
وق���د  الزه���ور،  ومم���رات  العالي���ة 
احت���دم احلدي���ث بينهم���ا، ت�سحكان 
حيناً، وحيناً ت�سرب اإحداهما بيدها 
�س���اورين  الأخ���رى،  ظه���ر  الناعم���ة 
العج���ب.. ل �سيم���ا بالن�سب���ة للمراأة 
عل���ى  اأج���روؤ  مل  لكنن���ي  الأخ���رى.. 
تعه���دين  مل  اأن���ك  �سحي���ح  ذل���ك. 
جبان���اً يف الأيام اخلالي���ة كما تقول. 
ليل���ة  ذات  �سب���ع  يل  تعر����ش  لق���د 
حالك���ة الظلم���ة تاأخ���رت فيه���ا ع���ن 
العودة اإىل القرية من بيارتنا هناك 
جنوب���ي ياف���ا واجه���ت ذل���ك، ال�سبع 
يومئ���ذ دون اأن ي���رف يل جف���ن، األ 

ت�سدق؟ اأنت و�ساأنك.. احلق اأن �سجاعتي خانتني هذه املرة، 
حي���ث اإنن���ي لبثت يف م���كاين ل اأرمي، كتلمي���ذ ابتدائي حّذره 
معلم���ه ب���األ ياأتي بحركة، اأو ت�سدر عن���ه ناأمة املوجودون يف 
القاعة طفقوا يتهام�ش بع�سهم اإىل بع�ش، اأو ينظر هذا اإىل 
ذاك، وه���ذه اإىل تل���ك، فيم���ا كانت املمر�س���ة تخرج بن حن 
واآخ���ر كي تن���ادي اإحداهن، ثم تختفي���ان �سريعاً داخل غرفة 

الطبيب، الأمر الذي يثري انتباه احلا�سرين يف القاعة.
م���ددت ي���دي اإىل جيب���ي ك���ي اأتن���اول لفاف���ة تب���غ.. بي���د اأين ملحت يف 
اللحظة ذاتها اللوحة املانعة للتدخن، فاأحجمت، للتو وقمعت رغبتي 
اجلامة يف اإ�سعال �سيجارة، مما زادين �سيقاً وحرجاً، اأدركت عندئذ، 

ويف تلك اللحظة فقط التحلي بف�سيلة »�سبط النف�ش«..
تع���ودان اأخ���رياً، لق���د بدت���ا ك�سقيقت���ن األيفت���ن اإحداهم���ا زوجت���ي 
اقتبي.. تف�سلي.. اجل�سي هنا يا جانيت، وما اإن جل�ست ال�سابة التي 
عرف���ت الآن اأن ا�سمه���ا جانيت، حت���ى خرجت املمر�س���ة لتدعو زوجتي 
با�سمه���ا اإىل الدخ���ول. نه�سن���ا معاً بع���د اأن ا�ستاأذنت زوجت���ي رفيقتها، 
وجدتها فر�سة �سانحة لأبادل جانيت ولو كلمة ا�ستئذان خاطفة، لكن 
زوجت���ي رمتن���ي قبل اأن اأفعل بنظرة مل اأفهم م�سمونها وفحواها، كما 

يحدث لك عند قراءة ق�سيدة نرث ل�ساعر مبتدئ.! 
حن دلفنا اإىل القاعة، اإثر خروجنا 
من لدن الطبي���ب الن�سائي املخت�ش، 
اقتب���ت زوجتي م���ن جانيت، انتحت 
به���ا جانب���اً قريباً من مدخ���ل القاعة 
انهمكتا يف حدي���ث خافت، ثم تبادلتا 
قب���الت ودودة، وعب���ارات وداع دافئ���ة، 
تنب���ئ ع���ن وطي���د العالق���ة، وعمي���ق 
ال�سداق���ة امل�ستج���دة بينهما، مل يفت 
زوجت���ي اأي�ساً اإعطاءها رق���م هاتفنا، 
ب���ل اأي�س���اً رق���م جارتن���ا )ه���دى( من 
قبي���ل احليط���ة يف ح���ال كان هاتفن���ا 
معطاًل، اأو مف�س���وًل لأ�سباب مالية! 
ثم م�ستحلفة باأن )تهاتفنا( يف اأقرب 

وقت م�ستطاع لديها!
وم���ا اإن غادرن���ا امل�سف���ى حتى بادرت 
زوجت���ي بال�سوؤال: اأخربيني يا زينب، 
ه���ذا  ط���وال  تتحدث���ان  كنتم���ا  فيم���ا 

الوقت اأنت وال�سديقة جانيت؟
مكانه���ا  يف  للت���و  زوجت���ي  توقف���ت 
كن���ا  حي���ث  ف���وراً  خطوه���ا  قطع���ت 
عل���ى  يديه���ا  و�سع���ت  ال�س���ارع..  يف 
با�ستن���كار  تق���ول  وه���ي  خا�سرته���ا 

عا�سف:
وم���ا دخلك اأن���ت )يا حبيب���ي( فيما 
كنا نتحدث في���ه؟ اإنها �سوؤون ن�سائية 
الرج���ال.  اأنت���م  به���ا  لك���م  ل عالق���ة 

اأفهمت؟
ببن���ت  اأنب����ش  مل  ال�سم���ت،  لزم���ت 
�سفة اإزاء عبارتها القامعة.. وم�سينا 
يف الطريق اإىل بيتنا كاأن على راأ�سينا 

اأكرث من طري.
مل نلب���ث اإل قلي���اًل دقائ���ق معدودة 
رن���ن  كان  حت���ى  و�سولن���ا،  عق���ب 
الهات���ف ي���تدد يف غرف���ة اجللو�ش.. 
هرع���ت زوجت���ي اإليه.. كان���ت جانيت 

على الطرف الآخر.
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اأمتنى لو ينتهي كل �سيء واأتوحد معك اأكون فيك ومنك 
واإلي���ك اأمتنى لو اأمتك���ن من ق�سم اأظافر احلياة لتكف عن 
ن���رث خرب�ساته���ا يف ج�س���دي مرهق���ٌة روحي م���ن ال�سوق ويف 
القل���ب األ���ف اآه يف البعد...هنا اأو هناك اأو على ابتعاد خطوة 
اأو اقتابها ل اأكتث اأود التوحد معك يف رحاِب اجلنَّة وما 
بعد...كي���ف اأ�ستج���دي عط���ف القدر وهو ال���ذي ل يقبل اإل 
الت�سحي���ة انتظ���اراً؟ كيف اأعرب احل���دود ويف حقيبة �سفري 
اأودع���ت ج�س���دي �سريح���اً حديث���اً اأم�س���ى ل���الأرواح مطارات 
ومط���ات ومق���وداً �سع���ب املرا����ش حديث���اً يا �سي���دي اأم�سى 
�س���روع القل���ب بال�سف���ر يكلف �سن���وات ول عملة اأغل���ى اأر�سو 
به���ا بائع الزه���ور عند مدخل اأقدار التعابث ول حتى حّمال 
ال�سعادة الذي ي�سّرب ذاك الكم من مواعيد اللقاء ول �سبي 
امل�سع���د الذي يقِبل علي���ك بابت�سامة �ساغطاً الأزرار عو�ساً 
عن���ك؟ جميعه���م اأخ���ذوا دور ج�سدي وكل منه���م يعبث على 
ه���واه اآ�سري���ن روحي يف الهيام يردِّدون اأّن �سّيدهم القدر هو 

الأدرى باأف�سلية تع�سي�ش احلب يف اأركان اجل�سد...
اأمتن���ى لو اأعود اأحياناً ج�سداً متمرداً اأعرب احلدود بجواز 
�سفر وعيون مت�سبِّثة بخطواتي تراودها عن ح�ش الأمان اأو 
اأعربها تغافاًل فاإما تاأتيني احلياة با�سمة ويف تعاريج ثغرها 

ما ُيخفى وراء البت�سام واإما اأردى قتياًل فداء الع�سق..
لكن���ي اأه���وى م���ن جدي���د ذاك اجل�س���د املم���دد يف حقيب���ة 
�سف���ري لأن اأنامل���ك وحدك تعيد النب����ش به ويف ذلك اأكرث 

اأموري نعمة..
اأبح���ث عن���ك يف دهالي���ز ال�س���وق وخط���وط كف���ي فاأج���دك 

م�ستوطناً حتى �سمتي!
اأنا حتى هوية ل اأملك اأنت جمهوٌل يف بعدك ول يدركون 
ك���م موؤمل اأن حتيا جمهوًل ه���م يعكرون �سفري يطالبونني 
كذل���ك  لكنه���م  ا�سم���ك  ح���روف  فاأنط���ق  تعري���ف  ببطاق���ة 

ي�ستعجبون...
تق���دم وارتك���ب حماق���ة ال�سف���ر ب���ال مق�سد ف���كل الدروب 
تاأتين���ي بك وم���ا اأجملها من حماقة تودي ب���ك اإىل اأح�سان 

احلبيب..
اركب املوج العاتي فال مقاومة اأ�سد مقاومة من احلب..

انظ���ر ي���ا غرام���ي لأجل مه���د من ظن���وه م�سلوب���اً م�ست 
الأع���وام ف���داًء فكي���ف يعق���ل اأن يكون احل���ب �سعيف���اً ما دام 

يولد مع رحيل كل عا�سق لتابها؟
وه���ا هن���ا لليا�سم���ن تاري���خ الب�سالة ف���ال تقل���ق على حب 
اأح���اط بفوؤادين���ا و�س���رى يف اأوردتن���ا فلن يكون اأعل���ى مقاماً 

من التاب ول هو باأقل منه..
مل اأتع���ب يوم���اً م���ن جمادلته���م وماولت���ي يف العب���ور 
لعدمي���ة  باجلن���ون  يتهمونن���ي  لكنه���م  لقي���اك،  لقدا�س���ة 
امتالك���ي مق�س���داً اأ�سافر اإلي���ه كيف اأجعله���م يدركون اأنني 

اأينما وّليت وجهي اأراك؟
اإنن���ي هن���ا اأو رب���ا هن���اك ل�س���ت اأدري فمر�س���دي النب�سي 

بحوزتك، وحدك من ميلك طريقة للقاء...
ووح���دي م���ن اأهواك حد الإدم���ان واأ�سد تاأث���رياً من خمر 

عتيق....

خمر عتيق
من األدب الساخر
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 قصة: دينا المغربي

الدمع قا�سمني العمر يف الغداة والع�سي طوق احلزن 
حيات���ي ولدي هل يكفيك احتاق قلب���ي واأناتي عزائي 
الوحي���د اأنك تركت بقع���ة دم على اأر�ش الوطن حتولت 
اإىل ن���ور ي�س���يء عتم���ة عمري الباق���ي فت���ى اأ�سمر لون 
اأ�ساب���ع الفج���ر بدمائ���ه الوردي���ة فاأ�سح���ى حبي���ب اهلل 
والوط���ن ارتق���ى عب���ود �سهي���داً طبع���ت املنا�س���ري يف كل 
الأحي���اء ويف حي �ساروجة كتب فيه اليوم عر�ش البطل 
عب���د الرحمن ودعني قب���ل ا�ست�سهاده بع�س���رة اأيام اأمي 
ل حت���زين لو جاءك خرب ا�ست�سه���ادي ل حتزين ارفعي 
راأ�س���ك عالي���اً �ستكون���ن اأّم البط���ل م�سح���ت عل���ى راأ�سه 
ودموع���ي تنهم���ر بغ���زارة وبع���د ع�س���رة اأيام م���ن وداعه 
يل يق���رع الب���اب بعد منت�سف الليل فتح���ت الباب راأيت 
�سديق���ه عندم���ا راآين و�س���ع يدي���ه عل���ى وجه���ه ُيَخبِّئُه 
م���ن عيني قال يل قب���ل اأن يكمل قلت له عبود ا�ست�سهد 
ه���ز راأ�س���ه نعم �سمعت اأخواته اخل���رب َفاأَْطلَقَن �سرخاٍت 
ه�ستريي���ة واأخذن ي�سرب���ن على �سدوره���ن واأنا اأراهم 
وكاأين مغيب���ة ويف الي���وم الثاين �سمع���ت اأزيز الر�سا�ش 
هز اأنحاء �ساروجة وهز الدار وبالعرا�سِة ال�سامية دخل 
نع����ش عب���ود ملفوفاً بعل���م الوطن و�سج���ي باأر�ش الدار 
ون���ادوين يا اأم ال�سهي���د لقينا وبالزغ���رودة حيينا كنت 
واأخوات���ه واأهل البي���ت قد ات�سحنا بال�س���واد نزلنا اأر�ش 
ال���دار اأوماأت براأ�سي اأن يك�سفوا عنه الغطاء لأراه راأيته 
كم���ا ه���و وكاأنه نائم عال اأزيز الر�سا����ش رحت اأقول له 
اأوه���ا يا فل���ة ملحو�س���ة بال�سندوق اأوه���ا حلفتك يا دود 
ل ت���اكل اأب���و عي���ون ال�س���ود واأوه���ا هال�س���ب الأ�سمر من 
عنا وف���دا ترابك �سورية.. ا�س���راأب عنق جده وبحركات 
وكاأنه���ا الرق�ش ح���ول النع�ش قال اأ�سم���ر يابو اجلديلة 
دخيل عيونك دخيال واأنا دخيل هاللحية واأنا ميت على 
دينه���ا عان���ق رفاق ال�س���الح جده ورفعوه عالي���اً ل �سيما 
اأن عب���ود يتي���م وب�س���وت واح���د ل اإل���ه اإل اهلل وال�سهيد 
حبيب اهلل رفع النع�ش على الأكتاف تقدمه خمتار حي 
�ساروج���ة وكوكب���ة م���ن ال�سباط ورف���اق ال�س���الح و�سار 
موك���ب ال�سهي���د امللك���ي اإىل م�سجد ال���ورد الكبري حيث 
�سل���ي عليه ث���م ُووِرَي الرثى، املجد واخلل���ود لل�سهداء 

الأبرار عا�ست �سورية وعا�ش �سعبها الأبي.

 قصة: محمد باقي محمد 

 اأن���ت الآن عل���ى كورني����ش اأوكالن���د، اأمامك.. على م���ّد النظر كان بحر 
ت�سماني���ا الالح���ب يرمت���ي ب�س���اأم، كي يف�س���ل نيوزيالندا ع���ن اأ�ستاليا، 
���د بالع���رق، واإىل الغ���رب من���ك كان ثّم���ة �سم����ش وانية قد  ج�س���دك يتف�سّ

�سرعت تتوارى.. وحيد اأنت، وغريب! 
ك من ذاتك، فا�ست�سلمت   لكّن غروباً �سموتاً متاهى بجاز غريب ل�سّ
للرجع���ى، واأن�س���اأت ت�ستعي���د غ���ري مف�س���ل يف حيات���ك، كان���ت الأق���دار يف 
ت�ساريفه���ا ق���د غافلت���ك، واألقت بك �سرق�ي الأر�ش، هن���اك.. على حواف 
الياب�س���ة كتل���ة بيولوجّي���ة رثة وُمهمل���ة، اأنت ما كان ل���ك اأن تتخّيل قفزة 
هائل���ة كه���ذه يف حيات���ك، عل���ى احلّد النات���ئ للياب�س���ة يخام���رك، بعد اأن 
كن���ت يف قل���ب العامل.. يف �سورية، التي تغف���و مثل �سنونوة على اخلا�سرة 
ال�سرقي���ة، لك���ّن امل�ساأل���ة - الي���وم - مل تعد تتعلق بالرغائ���ب، بل ت�ساكلت 

بظ���روف خارجة ع���ن اإرادت���ك، اإذ 
ه���ذا  يف  ي�ستق���ّر  اأن  لبن���ك  ق���در 
���ل عل���ى  ال�سق���ع النائ���ي، ليتح�سّ
الث���الث  زهرات���ك  كان���ت  عم���ل، 
ال���ذي  الوق���ت  ويف  تزوج���ن،  ق���د 
كن���ت تزم���ع في���ه اأن تتخف���ف من 
م�سوؤوليات���ك، وتعّد نف�سك حلياة 
احت�س���اء  باغت���ك  �سرام���ة،  اأق���ّل 
دماغ���ّي غ�س���وم، �ّس���ل �سط���راً م���ن 
�سخ����ش  اإىل  حتّول���ت  ج�س���دك، 
العوا�س���ف  ل���كاأّن  حت���ى  عاج���ز، 
الت���ي اأملّ���ت بالبل���د مل ت���ُك تكفي! 
وباملقاي�سات كّلها كنت اأنت اإحدى 

حلقات هذا النقالب! 
اأوكالن���د  ب���اأّن  تنك���ر  ل���ن  اأن���ت   
مدين���ة جميل���ة، بل اأّنه���ا بدت لك 
كام���راأة ح�سن���اء.. ه���ي ل تق���ارن 
الت���ي  احل�سك���ة،  مث���ل  بدين���ة 
تن���زوي يف اأق�س���ى �سم���ال �سرق���ي 
هن���اك  ا�ستحي���اء،  عل���ى  �سورّي���ة 

عن���د تخ���وم بادية �سحيح���ة ومرمدة، اأّم���ا اأنت فلقد ُقّي�ش ل���ك اأن تطلق 
�سرخت���ك الأوىل يف قري���ة ال�سيك���ر، الت���ي تناث���رت باإهم���ال اإزاء الطريق 
ب���ن احل�سك���ة والدربا�سّية، لريبط���ك بها حبل �س���ّرّي ل يخ�سع للقيا�ش 

املو�سوعّي، واإّل فما معنى اأن تو�سي بدفنك يف تلك البقعة العجفاء؟ 
 ل ترثي���ب علي���ك ي���ا رج���ل! �ستهام�ش نف�س���ك ُمتخّففاً.. اأن���ت ابن هذا 
البل���د، حي���ث ل بدائل! رّباه.. هذا ما كن���ت تتوّهمه حتى الأم�ش القريب 
ي���ا �س���اح! لكّن هاتف���اً مباغتاً من ال�سف���ارة النيوزيلندية، طل���ب اإليك اأن 
تراجعه���ا خ���الل يومن، على نحو رهن اأع�ساب���ك لتوفز لي�ش له حدود، 
لق���د خذل���ك بدن���ك يف الهزيع الأخري م���ن العمر، ومل مت����شِ �سوى اأيام 
مع���دودات، حتى اأم�سى م���ا كنت تخ�ساه واقعاً، اأن���ت الآن م�سروع مواطن 
نيوزيلن���دي! ومل يب���ق ل���ك اإّل اأن ت���وّدع البل���د، اأن تق���ف بالأر����ش حت���ى 

تت�سّحب بقايا روحك من حّبات ترابها! 
حت���ى اإذا فارق���ت الطائ���رة الأر����ش داخل���ك �سع���ور حاّد ب���اأّن ي���داً جّبارة 
عاتي���ة ل ترحم اقتلع���ت �سلواً عزيزاً من ج�س���دك، كانت الأر�ش تتاجع 
القهق���رى ب�سرع���ة، فاأخذت حيات���ك تتابع ك�سري���ط �سينمائ���ّي، وباّطراد 
راح���ت الأح���الم تت�ساءل، بينما ب���داأت الهزائم تتوات���ر كقدر، فقط حن 
اأ�سح���ى البل���د بعي���داً اإىل الأ�سفل، ثّم اأخذ ينخط���ف اإىل اخللف، داهمك 

�سيق مفتئت و�ساغط. 
 ح�سن���اً تع���ال نتفّك���ر، و�ستى باأنك خ�س���رَت بلداً حفظته ط���ّي وتينك، 
بل���داً ر�س���م هند�سة روحك عل���ى �ساكلته، وها هو التكّيف م���ع البلد الذي 
ح���ّل مّل���ه ُي�سِكُل علي���ك، نعم.. لقد مّل ه���ذا البلد �سع���ث اأ�سرتك، ولكن 
األي����ش ل���ك اأن تت�س���اءل متى تتعلم لغت���ه مثاًل؟ ثّم مت���ى �ستاأن�ش اإىل كنه 
امل���كان؟ ومت���ى تاأتل���ف اأنت وعادات���ه؟ اأو تت�س���ل بثقافت���ه وتقاليده؟ وهل 

�سيحالف���ك التوفي���ق يف اإقام���ة �سداق���ات تعّو�س���ك عن �سداق���ات اأخرى 
كانت قد ا�ستوطنت النب�ش؟ ثّم متى كانت لالأوطان بدائل؟ اأنت مل تعد 

�سغرياً، والتكّيف يف عمرك ما عاد بالأمر الهن! 
بي���د اأّن ال�سكت���ة التي حاقت بدماغك تظ���ّل احلدث الأبرز، الذي �سطر 
حيات���ك يف العمق، اأنت مل تكن قد فقدت وعيك، لكّن ح�سيلة التحّريات 
اأقلق���ت اجلمي���ع، وكحرف �سفرة احتّد ال�سوؤال، اأن مل���اذا حتل امل�سائب بنا 
ر يف  ح���ن ل نتوقعه���ا؟ ومل���اذا حتّل بن���ا اجتماعاً؟ حت���ى اإذا اأن�س���اأت تتب�سّ
الغ���د، اأ�سف���رت امل���اآلت املُرم���دة عن املُبه���م وامللتب����ش واملخي���ف، فاأنت لن 
تتمك���ّن م���ن العمل بع���د، على هذا كي���ف �ستتدّبر اأمورك فيم���ا تبقى لك 

من اأيام؟ 
ل اأح���د هن���ا يعرف���ك، وللم���رة الأل���ف خام���رك �سع���ور مّري���ر باأّن���ك كّم 
فائ����ش ع���ن احلاج���ة، لك���ّن ابن���ك 

باغتك على حن غّرة.
 - اأبي.. ما بك! 

 - ل �س���يء يا بن���ّي.. لقد ا�ستقت 
اإىل الوطن.. اإىل ذاتي!

 - ولكّنن���ا اجتمعنا اإىل بع�سنا يا 
اأبتي!

- احلج���رة يف مكانه���ا ثقيل���ة ي���ا 
بني!

 اأن���ت مل جته����ش، لك���ّن الدمع���ة 
طفرت من عينيك!

ي���ا ول���دي،   - هن���اك كّن���ا ذوات���اً 
ب�س���راً له���م مالمه���م اخلا�س���ة، 
على حن اإّننا هنا اأرقام لي�ش اإّل!

 - وم���اذا ع���ن حالت���ك، اأو ح���ال 
البل���د؟ من �سي�سمن يل �سالمتك 

هناك؟ 
 - حالتي! ماذا تريدين اأن اأقول 
ب�ساأنه���ا؟ اأن���ت تع���رف ب���اأّن مقتل���ي 
يكمن يف ابتالئي هذا، نحن - الآن 
- نعي����ش يف دول���ة رف���اه، اأن���ا ل اأنّكر، 

غداً �ستكرب و�ستفهم، �ستعي باأّن الإن�سان ي�سعب عليه اأن يبّدل جلده!
 - ولقاوؤنا! 

 ت�ساءل ال�ساب بحرقة، وهو ي�سغط على يديك اخل�سنتن..
 - لقاوؤن���ا اأمني���ة حتقق���ت، والأمنيات اإذ تتحقق يخف���ت بريقها، هذا ل 
ُي�س���ريك ب�س���يء يا بني، لقد ت�س���رّب العمر يف غفلة من���ي، واأنا الآن اأحّن 

اإىل التاب... اإىل الب�سر وال�سجر واحلجر!
 - وتغيب ثانية يا اأبي!

 - اأن���ت امتدادي الطبيعّي! بيد اأّن امل�ساألة تتلخ�ش باأّنني خلفت ورائي 
عامل���اً، اأحالم���اً وخيب���ات وعذاب���ات، اأن���ت تراه���ا يف تناق�سه���ا، اإّل اأّنه���ا يف 
اجتماعه���ا متثلن���ي، رج���اًل كّنا يا ول���دي، وكانت لنا حيواتن���ا هناك، اأنت 
حلم���ي.. كن���ت و�ستظ���ّل، ولكن ال���دودة تظّل ابن���ة ال���تاب، دع عنك هذا، 

وهيا بنا، فاأنا ُمتعب! 
وبتهال���ك اأ�سندت ظهرك اإىل احلائط، ليب���دو �سعورك بالعجز جارحاً، 
ذل���ك اأّن���ك كيفما قّلب���ت ال�سورة بدت ل���ك مرم�سة، واعت�سف���ك اإح�سا�ش 
حاّد باأّن احلياة مت�سي بعيداً عنك! هكذا اإذاً ا�ست�سلمت لعواملك الق�سّية، 
فيم���ا كانت اأفكارك ترمح بعي���داً، واإىل الغرب كانت ال�سم�ش تنحدر نحو 
اأف���ق اأحمر، فيما انعك�ست قزعات من الغيوم البي�ساء على �سطح البحر، 
وكم���ا يف كّل م���ّرة ت�ساءل���ت اإن كان���ْت ق���د مّرْت بب���الد ا�سطفاه���ا القلب؟ 
فهم�س���ت لنف�س���ك: اآه ي���ا ب���ن اأّم���ي، لق���د اأ�سلمِت احلال���ة اأيام���ك ل�سطوة 
التخم���ن! يف تلك الهنيه���ات املُبهمة كانت اأ�س���واء اأوكالند تنعك�ش على 
املي���اه، فيم���ا راح���ت اجلموع تتح���ّرك يف الجتاه���ات كافة، ففاتته���ا روؤية 
رج���ل اأثق���ل عليه الت���وق وال�سج���ن، فانتف����ش واقف���اً، ونظر فيم���ا حوله 

بحذر، ثّم م�سى فوق املاء!

صالة لذاكرة الماء..
شهيد

إبداعات شابة
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 شعر: غنوة مصطفى

 شعر:  علي المزعل

اخلندق

اأيام احلرب كنت جندياً يف اجلبهة

اأنام يف قعر اخلندق

كان الكون بحجم اخلندق

نور ال�سم�ش بحجم اخلندق

وعتم الليل بحجم اخلندق

حتى النجم ال�سارح فوقي، يطل �سريعاً ثم يرحل

�سبح املوت يلف اخلندق

كنُت اأخاف املوت كثرياً

اأخ�سى اأن ينهار اخلندق

ويف حلظٍة من �سياء

جاء ال�سوت يحمل حلمي

نار.. نار

ن�سيت املوت ون�سيت اخلندق

طارت قدماي مع الريح

�سار الدرب اأمامي.. حياة

و�سار ال�سهل اأمامي.. حياة

و�سار ال�سخر اأمامي.. حياة

حتى املوت �سار حياة

ن�سيت املوت ون�سيت اخلندق

ول �سيء اأمامي الآن.. اإل فوهة تقذف ناراً

و�سوت يحمل حلمي.. نار نار

2

القمة

على قمة �ساهقة

اأنا والبندقية، ورفاق ال�سالح

و�سحاٌب من دخاٍن ونار

ُلْذُت خلف �سخرٍة حانية

على وجهها وابٌل من ر�سا�ش

ويف جوفها �سدى ر�سا�سي وع�سقي

ويف حلظٍة من غبار

داهمتني �سهام اللهب

َخَطَفت وجهي وطارت

�سار الف�ساء �سدمياً

اأغلق الوم�ُش الف�ساء

رك�سُت ل اأدري اإىل اأين؟

ربا خلف وجهي

ربا خلف اللهب

ربا كان حلماً

ربا اأ�سكرتني الدماء

وما �سحوت اإل وحويل رجال احلياة

ووجهي ملفٌع بالبيا�ش

قالوا:

ل حتزن.. اأنت البالد واأهل البالد

ومنذ تلك اللحظة.. �سار وجهي بال اأنف 

ووجنتي تقاوم اليبا�ش

ومن���ذ تل���ك اللحظ���ة.. واأن���ا اأجل����ُش عل���ى عالي���ات 

ال�سخور

اأرقُب التَل من بعيد

تل الندى والغمام

اأمالأ �سدري بالهواء النظيف

م�سرباًل بالندى والأريج

 �سار اعتقادي وظني، اأن ذاك التل

�سار اأنفي، ووجه البالد

نشيد الجنود قصيدتان

في مشرقٍ  من دارنا

َكانْت بدوٌر من جمالَك ُت�سرُق
ملّا عيونَك يف عيوين تخفُق

يغفو الهوى يف م�سرٍق من دارنا
اإْذ ما دنوَت حلّينا َفنحّدُق

كلرُّ اّلدروِب َتهام�سْت تغتابنا
وو�سْت بنا وحلا�سٍد َيتنمُق

َفاأ�ساَب مّنا خافقاً ُمتعّلقاً
قد بات من وجٍد بِه يتمزق

َيحتاُر اأيَّ امل�سرقِن وُلوَجُه؟
بابِة غربُه هَو َم�سرُق فمن ال�سّ

دوماً يالحُق طيَف وجهَك مدنفاً
ُمتخفياً يف �سحِر ُحّبَك َيعبُق

كْم مّرًة �َسكَن النوافَذ َناظراً
فيحنرُّ قلٌب للنوافِذ ُي�سفُق

وَتبوُح داليٌة ِلداري ُكّلما
جّنْت ماآٍق َدمعها ُمتقرُق

كلرُّ ال�ّسواكِن َحولنا َت�ْستاُقنا
َت�ستاُق وهجاً مْن �سنانا َيفتُق

كْم َكاَن لوُن الورِد اأبهى حْيَنها
َحبٌق وُفلٌّ يف �َسذاُه مَتو�ُسُق

اشتياق
ن�سيٌم َترامى بروحي ا�ْستياقا

واأحيا َمواتاً فذبنا اْحتاقا
كاأيّن بع�سٍق هويُت قيودي

اإذا جاَء يوٌم اأبيُت انعتاقا
رفيٌق لروحي وطيٌف بوجٍد

متطى بجفني يخاُف افتاقا
خليٌل اأتاين بنجواُه توقاً

�سفيفاً كنوٍر �سباين اختاقا
وحْتماً �سياأتي الزماُن �سريعاً

وفيِه الو�ساُل َوَقْد نتالقى
اأراُه َكِمثلي ِكالنا ِبوجٍد

واأخ�سى علينا ب�سوٍق عناقا
لعلَّ الأماين بِه قْد تداوى

واأحظى بتوٍق يطيُب ا�ستاقا
فما بَن نب�سي �سجيٌج تال�سى

يواري بع�سقٍ ر�ساُه اعتناقا
واأخفي �ُسروقي ب�سمٍت اأداري

وجنمي ي�سعرُّ الومي�َش انرباقا
فخويف اإذا ما عذوٌل رماين

ب�سهِم ح�سوٍد فن�سقى ا�ستياقا

 شعر: إيمان يونس سلمان 

بوُح البنفسج

طال الفراق وطال الهجر وال�سفر 
والليل اأ�سحى طوياًل ملوؤه ال�سهر 

عيناي من لوعة احلرمان دامعة 
والقلب من حرقة الأ�سواق منفطر 

يا تائهاً يف عيون الغيب موطنه 
اأ�سرع خطاك فنار القلب ت�ستعر 

ما كنت اأح�سب اأن البعد يجعلني 
كالأم تبكي وحيداً رامه القدر 

دُت يف طرب  يلومني الّنا�ش اإن غرَّ
وهل بغري حبيبي يزهُر العمُر؟

اأيام كنا ن�سرُي اللَّيل يف فرٍح
تزوي النجوم حياًء ي�ستحْي القمُر

ن�سامُر الكون حتى بات ياألفنا 
نن�سى الق�ساء ونن�سى اأنه القدر

وال�سوق نار اإذا ا�ستعرت تعذبنا 

من وهجها نب�سات القلب تنفطُر

نام الأناُم و�سوُت احلبِّ اأيقظنا 

للكرى على اأهدابنا اأُ�سُر 

ما دام طيفك يف الأحالم ي�ساألني 

هر  ل للبعاد فاأنت احلب والزَّ

ما العيب يف احلب اإن كانت دوافعه

طهر الفوؤاد ونبل الروح يا ب�سر 

اإن خريوين فلن اأر�سى �سواك هًوى

ما دام حبرُّك يف قلبي �ساأنت�سُر
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 شعر:  أحمد الحسن 

 شعر: مازن صالح الخطيب 

 شعر: صادق الطريحي/ العراق

ليل 
المعّنى

أّيتها العّرافة أنا خارج الفنجان بكثير

اإذا ما اللَّيُل جنَّ على املُعّنى
ّن يف الأرواح مّنا اأثاَر الدِّ

واإْن �سرَح اخلياُل بهم اأواناً
طوى ذكراً نهيُم به وَنفنى

ُره عيوين وخمُر ال�ّسوق مع�سِ
يغّيبني وما نادمُت دّنا

حنيني ياأكُل الأ�سالَع زاداً
وخطبي يف الهياِم كقي�ِش ُلبنى

نظرُت اإىل احلبيب وهمُت �سوقاً
فيا و�ساًل! وكم قلبي متّنى

اإذا ما طرُفهم يحدو جنوماً
فيا جنماً بنظرتهم تهنَّى

عيوُنك فاتني �سرداُب �سجٍن
اأ�سرَن اأبا عليٍّ ما فككَن

ويا ن�سماِت ذاك احليِّ داوي
علياًل يف حرائقِه ا�سُتجنَّ

اأنا اأق�سي الهوى �سوقاً وهجراً
واأنِت تداعبن يداً وعينا 

لوجِهك يا مهاَة الّدرب اأفدي
دماً جُتلى معانيه بعنى

بعًنى ينطوي �سراً عجيباً
األ هو ع�سُق َمن فيهم قتلنا

نادي اأ�شدقاء احتاد الكتاب العرب

يهيُم الّلوُن على وجهِه 
تاركاً نب�سه لالحتاق

اأّيها الّلون
كّلما ترّمدَت اأكرث

وهبَك املعنى �سهيله 
 *******

الذين نحّبهم 
دائماً

نتاأّخر عنهم
وياأكلنا الّندم!

 *****
اأوعزْت لقو�ِش قزح
اأن يدخل غرفتَها

اأبعدْت عن طاولِتها 
كّل ما يحجب نظَرُه عنها 

الكوؤو�ش، قناين الّنبيذ، كر�سّين
و�سعتُهما حتت ال�ّسرير

حتى الّلوحة العارية اأخفتَها
مل تبِق يف الغرفة 

�سوى عطِرها 
ر�سمْت كّل تفا�سيل الّلقاء

زهَو الأ�سابع
األَق العينن
غبطَة الّنبِع

تنا�سْت اأحمَر ال�ّسفاه 
وبرفيِف فرا�سٍة 

مْت كّل ما يعّكر
 �سفَو اجل�سد 

 ******
الّزهوُر

 مفاتيُح الدروِب البكر
هدايا الطرِق املعتمة

تك�سُر قواريَر عطِرها
اأثناء عبورنا

لن�سّم احلياة اأكرث 
 ******

مل يكن »اآدم« 
موّفقاً اأبداً

جمّرد اأٍب لذرّيٍة
مهوو�سٍة بفقدان العقل 

 ******
ات�سلُت ب�سديقي 

لأطمئّن عليه
قال يل: 

اعذرين لقد مترُّ للّتو
افتقدتَك كثرياً

ْد هذا العبث  مل اأتق�سّ
واإّل كّنا التقينا

و�سّددنا ديناً م�ستحّقاً
لكّل اأنثى على هذه الأر�ش

ولبعُت بيتي 
وا�ستيُت حللمي

كّل حدائق العامل 
 *****

�ساأروي ملولتي ال�ّسماء
عن »بردى«
عن »ال�سّن«

عن »الفرات«
عن احل�ساد وال�سبايا 

يرك�سن كحجالِت الّرّب 

بن الرياح
بن بن

حتى تزهَر غابُة الّنهود
ويطّق اجلمال من الغرية

 ******
تي يل ح�سّ

من كّل �سجرة لوز 
من كّل قبلة جمٍر 

اأ�سمُع �سوَتها
من كّل قطعة مرمٍر
من »تدمر« الغافية

يف حدقة ال�سم�ش 
يل جينات العلّو

يف نهدّي »زنوبيا« 
يل هذي البالد 

من اأخم�ش القدمن 
فرية  وحتى ال�سّ

 ******
�ساعٌر يتفّقد اأحا�سي�َسه بعنايٍة 

كّل ما بقي لديه 
وردة �سربْت ماءه ذات يوم 

ميّرُر اأ�سابَعه على فواِحها 
بعزٍف رهيف

كاأّنه ميّررها على بيانو 
كان قد ا�ستاه 
من زمن احلّب 

وحيداً مع وردته 
على كوكٍب من البارود 

يف اأّي َن�ّش اأنِت قارئٌة؟
وِمْن اأّي اللغاِت قدمِت؟ 

يف اأّي البالِد ولدِت �سّيدتي؟
ويف اأّي امل�ساّلِت املجيدِة..

ي�سمُع الأطفاُل �سوَتك يف املغيِب؟
هل اأنِت بابُل؟ 

هل راأيُتِك يف اأزّقِتها..
و�سعُرِك مينُح الأ�سواَر نخاًل وارتفاعا؟

هل راأيُتِك ُقرَب بئٍر حلوٍة..
يف بيتنا املَعموِر يف اأوروَك..

اأو يف الكوفِة ال�ّسيماِء..
يف يدِك الرقيُم..

وتن�سديَن ق�سيدَة ال�ّسهِل اخل�سيِب
يا اأّيها الّن�شرُّ البعيُد،

خذين اإليَك، فاإّنني 
اأحببُت قارئًة مالُمها الّن�سيُد

يف اأّي اإيقاٍع عزفِت؟
واأنِت اأيقاُع ال�ّسواِد..

واأنِت �سّط احلّلِة الزهراِء، 
ذاكرُة الفراِت، 

ورمِلِه املفجوِع بالأ�سماِك، والّظماأ املُريِب
يف اأّي اإيقاٍع عزفِت �سديقتي؟

اإيّن �َسمعتِك تعزفَن حديقَة الّنهريِن 
هْل جّفا على َم�س�ِش..

ماذا تعزفَن �سديقتي؟
وهاجرِت احلمائُم،

اأَتَبْغُدد املَهدّي،
واحل�سائ�ُش، 

اأْم لغَة الثياِب..
وال�ّسراُع الّرخ�ُش،
و�سوتك الكويّف..
 والّطُن اللذيْذ؟ 
يخفُق بالّطيوِب؟
هل اأنِت بغدادا؟ 

اأاأنِت ق�سيدُة احلاّلِج ي�سلبُه الغزاُة بباِبها؟
لكّنُه ما زاَل يع�سُق..

مظهراً..
�سَن الإ�سارِة للحبيِب

هل اأنِت بغدادا..
اأاأنِت ق�سيدتي؟!!

قارئُة الّنصوص
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  شعر: نور الموصلي

األفُت احتاقي لهيباً مديداً

َب وهجك اإذ يحتويْك ت�سرَّ

ول اأرجتي من �سعريك برداً

فقد ي�سداأ القلُب لو ي�ستكيْك

اأحبرُّك طفاًل �سقّياً عنيداً

قا اأفتديْك بعينيَّ رغم ال�سَّ

اأحوطك اأماً واأهاًل وداراً..

وحيد فوؤادي وما من �سريْك

اأريدك يب�سُم وجُه اجلناِن

�سالتي و�سومَي اإذ اأ�ستهيْك

واأن�سلرُّ من عَتماِت �ساليل

اإىل حيث درُب الهدى يقتفيْك

عَت عنها جماٌز قلوٌب ترفَّ

َ وحدَي قلٌب مليْك واإينِّ

رُت منذ ا�ستعلُت �سهاباً حترَّ

ور ما خيطُه يجتليْك له النرُّ

األفُت احتاقي باأْفقك ناراً

كذلك اأُبَعُث منك وفيْك

 شعر:  ليزا خضر

  شعر: حيان محمد الحسن

يف حلظٍة تعافت
اإل من طالئِع ليٍل ي�ستُق الُفرجة..

كبداية َخْلٍق مل ُيبتَل بعُد
جّربُت اأن اأكتب عن الفرح

حاولُت اأن اأتقّرَب منه
مل�سُت بروَقه..

هززت نرج�َسه..
قاي�سُت مزاريب اللون بزفٍة تليق

اأخرج���ُت م���ن زوادتي خم����ش �سنَن له���ا و�سُم قمٍر 
على املفارق..

واأغويُت بها �سهيَته..
**

تثاءَب كاأُتوٍن حتَت اإبطيه بناُت ال�سوء..
واأم�سكني من تالبيِب نواياي

با ي�سبه فركَة الّنظر..
فاعتتني لذة الت�سّرد يف اأهوائه

 **
مَل ق���د يق���ودين اأيرُّ ف���رٍح اإىل �سج���رِة ج���وٍز تافه���ة 

احل�سن..
وكاأنها املعبد..

وحتَت ذاك املعبِد امراأٌة تزغرد بدمٍع م�سموع..
تهيُل ما يف ح�سنها على ما زرعه وقاُر القدر 

يف كبِد التاب..

 **
مَل قد يقودين اأيرُّ فرٍح اإىل حظريِة املدينة..

فاأرى باأّم انبهاري �سحكاً .. و�سعاًل ..
ونهيقاً .. وهرجاً كثرياً..

وا�سماً على اجلدار م�سطوباً بالفو�سى..
متوارياً وراء معناه..

اأحاوُل اأن اأهجي ما اأح�ّش..
واإذ بي اأخطئ يف قراءة نكبة..

فاأقروؤها نكتة..
**

لي�َش فرحاً من اأتعَب ترقبي..
الفرُح ذاك خاّلُق الغنج..

اأن تتغاوى يف اأنثوية ال�سعود لتلم�َش الأفق..
ذاك هو الفرح..

اأن يذوَب ريقَك من حالوِة عناٍق
يجلُب متوَز اإىل �ستائك..

ذاك هو الفرح..
ع���ن  البئ���ِر  اأ�سف���ِل  يف  احل���رِب  خ���ردَة  تخف���ي  اأن 

�سغارك..
وتهدي اأحالمهم الأ�سرعة..

اأّل يقب�ش اهلل روحي ..
قبل اأن اأكمَل ما اأريد اأن اأكتب..

ذاك هو الفرح

كاأين بهذا القهِر اأبحُر يف العدْم

فقد ُك�سرْت مّني الأ�سابُع والقلْم

كاأيّن وجتديفي بال اأّي طائٍل 

وقد هّدين من هجر ندمايَن الندْم

كاأيّنَ �سّيعُت الدياَر واأهلَها

مم وكلَّ عناوين الأحبِة والذِّ

كاأين ب�سحراِء الغياِب ُكثّيٌب 

وقد �ساَع مّني اللوُن والر�سُم والَعلْم 

جراحي ذرْتها الّريُح ل طبَّ بعَدها 

ول �سيَء يف �سدري �سوى ال�سمِت والأمْل

★ ★ ★

ما بالها حويل الّن�ساُء حتوُم

فكاأنهّن كواكٌب وجنوُم

ومليكتي البدُر الذي و�سَط ال�ّسما 

قْد �ساَء بي فاأنا بِه معلوُم 

ينهاُل عنُه ال�ّسحر يف قلبي ِغًوى

فاأنا بِه وبعطرِه مموُم

ي�سري ارتعا�ٌش مْن لهيِب احلبِّ يف

قلبي فيغرُق تارًة ويعوُم

�سوقي دفٌن والف�سيحُة لوَّحْت

يف وجنتْي اإنَّ الغراَم جحيُم

★ ★ ★

عليٌل كظّلَي هذا ال�سباْح

كطرٍي �سغرٍي مهي�ش ِ اجلناْح 

واأغ�ساُن بوحَي متقاٌت 

وري�سْي َتالَعُب فيِه الرياْح

تناءْت مراكُب حلمي هناْك

حني مْن �سحوبي و�ساْح وو�سَّ

اأدندُن يف حرقٍة واختناٍق

وقلبي حَت�َسرُج فيِه اجِلراح

وحيداً بدرِب احتاقي �سريداً

اأ�سوُع كما غابٍة مْن اأقاْح

في لحظة

)خماسّيات(

ألفُت 
احتراقي
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النادي الشبابي الثقافي السوري

َوَبُعْدُت عنَك لعّلنْي اأن�ساكا..

كيَف انتَهى ِبي الّدرُب نحَو رباكا..؟

البعُد م�سيدُة املحّب ب�سوِقِه ..

والع�سُق اأرجعنا لكْي نلقاكا

اإّن اّلذْي اأر�َسى اجلباَل باأمرِه

هَو ذاُتُه يِف القلِب مْن اأر�ساكا

حاولُت األفاً اأْن اأدو�َش م�ساعرْي ..

لكّننْي.. فوَق الهَوى اأهواكا

و�سكرُت فيَك ِمَن الهوى.. ف�ساألُتنْي:

يا قلُب ِمْن اأّي اخلموِر �سقاكا..؟

بابَة موَلعاً حّتى جتّرعَت ال�سّ

يف حّب مْن اأحبْبَتُه وجفاكا

هذا هواَك عليَك ُردَّ.. فكّلما

حاوْلَت اإيقاَف الفوؤاِد.. ع�ساكا

كْم ع�سَت تر�سُع يْف هواُه م�سّدقاً

اأّن اّلذْي اأخَذ الهَوى.. اأعطاكا..؟!

وعميَت عْن كّل الوجوِد لأجِلِه ..

وهَو اّلذْي زرَع الأ�َسى بخطاكا

حّتى ا�ستفْقَت ِمَن احلياِة بوِتها

و�سرْبَت ذّل مْل يذْقُه �سواكا

فرك�سَت نحَو البحِر عّل مياهُه

يْف ملِحها تن�سيَك ما اأ�سقاكا

ما مْل ي�سْعَك تراُب اأر�سَك يا فَتى

اأتظنَّ اأّن البحَر قْد يرعاكا..؟

زهُد اجلناِن وراثٌة يْف ِجن�سَنا

اأترى بقعِر جحيِمِه اأغراكا..؟

ورجْعَت م�ستاقاً ت�سمرُّ تراَبُه

وحلْفَت اأنَّ جفاءُه اأ�سناكا..

لو ذاَق منَك جموَدُه وجحوَدُه

لكما بكيَت احلّب مْنُه.. بكاكا

لكنَّ �سيئاً فيَك خمتلَف اخُلَطا

اإْذ �سرَت مندفعاً اإىَل مثواكا

دُق ثوَب �سذاجٍة فك�ساَك هذا ال�سّ

ملّا الفوؤاُد اإىل الّرحيِل دعاكا

املوُت �سار اإليَك حيُث ر�سيَت اأْن

حتيا بِه ومتوَت ِمْلَء ر�ساكا

 شعر: عبد السالم صبرا

 شعر: ريناز جحواني

 شعر:  عبد الرحمن داده
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ل تلتفت لالأم�ش 
بل لبكائْك

هو �سخ�سك املمتد يف اأنحائْك
هو اأنَت 

ميلك ما تبقى منك مذ قابلته 
وارتاح يف اأ�سيائْك..
لن ت�ستيَح الدهُر
ثمة خطوة اأخرى 

فاأخرى.. 

من مهب ق�سائْك
نك املح�سو�ش ولأ

كنَت �سحية التعب الذي ين�سب فوق �سقائْك
نه امللمو�ش ولأ

ينمو كلما 
�سّمى عليك ال�سوَق ليُل �ستائْك..

يف ليلك املعدود من اأعدائْك
جاوز حنن املفردات ال�سائْك

قف يف طلول القلب 

واجرح �سوتك املبحوح اأ�ساًل من تكرر يائْك

وا�سرح وراء ال�سوت 

و اقُف �سداه

اإن ارتدَّ قد يرتد عن اأهوائْك..

ياب من غابوا  يف �سدرَك اململوء بالغِّ

جل بقائهم  لأ

وبقائْك..

�ِح الأوراِق بي�َن كت�اِب كت�سفرُّ
كتتاُب�ِع القَط�راِت ف�ي مي�زاِب

يظ��َة َرم�س�ٍة كلق��اِء اأه��داٍب حُلَ
ه�ل َث�مَّ وق�ٌت ف�ي ِلق�ا اأه�داِب؟

�ساهدُت فيها األ�َف معن�ًى ممك�ٍن
خطاأ  ي�سارُع�ُه احتم��اُل �س�واِب

كال�س�رِّ يف الأحالِم.. غف�وُة حلظٍة
�ِف الأحق��اِب تكف�ي لع�ر�ِش تكثرُّ

خم�ٌش وع�سرون.. احلياُة كُدميٍة
ح�اب�ي ربَّيُت�ها ح�َذراً حُل�س��ِن �سِ

اأنا ل�م اأزْل طف�اًل ولك�ْن ُدمَيت�ي
عْي اأين بلغُت �سبابي هي َتدَّ

اأنا ل�م اأزْل طف�اًل ولك�ْن ُدمَيت�ي
كب�َرت واأنه��ْت حقب��َة الألع��اِب

اأنه�ْت با اأنهت�ُه �س�ول�َة جمل�ٍة
تن�س�اُق ك�ي ُت�رَوى بك�لِّ خطاِب

قالت يَل ا�ساأْل حرَف عطِفك كم رعى
ُج�َم�اًل واأق�َس�ت��ُه ي�ُد الإع�راِب

خّب�ئ �سموَع�َك لل�ّظ�الِم فاإّن�ها
عب�ٌث اإذا ا�ستعل�ْت بوجِه �َسباِب

ل ُتعِط �سم�ساً حقَّ اأن تدنْو اإذا

قاَم�ت بواجِب�ها وراَء حج�اِب
هي �سوَف تلذُع، ثم حُتِرُق، ثم ُترِهُق

ث�م ل�ن ُيجدي�ِك درُع �سح�اِب
ما جرُم مفت�ٍش دماُء فري�سٍة

هو م�ُش مّتِبٍع ميوَل الناِب
ولربَّ نرياٍن بثوِب �سوائٍل

ول�ربَّ اأنه�اٍر بغي�ِر ثي�اِب
واحَفْظ تراَبَك مل ُتطاِوْل نخلٌة

ل�ول ُوث�وُق ُج�ذوِرها بت�راِب
ٍع اأنهْت با اأنهْتُه �ِسرعَة اإمَّ

مل يلتفْت يوماً عن الأن�ساِب
عقلي هو املَوىل، يِحقرُّ له اإذا

ْه، اأن َي�سَتقْي اإيجابي ِ قال: اجتَّ
وخلق�َت�ُه رّب�ي،  وكن�َت ُماِكم��اً

من بن َمن ُخِلقوا اأويل الألباِب
ولأنَّ متَّ�َج�ه��ي اإلي��َك ف�واِث��ٌق

اأّل اأَُردَّ ب���ِه ع�ل���ى اأع��ق���اب���ي

على طللين

ربع قرن

ال زلُت 
أهواَك

 يا من وجدُت بِك ال�سفاَء لدائي
 يا اأّوَل امراأٍة بال ا�ستثناِء

كم فاَق ع�سقِك طاقتي وحتّملي
حتى اأخذِت من الق�سيِد غنائي

 لو اأنَّ حّبِك كذبٌة اأخطو لُه
 ول�سرُت يف ديِن الغراِم اأرائي

 حا�سا حل�سنِك اأن ي�سرَي مرراً
 من اأحريف، يا منهَج ال�سعراِء

 ال�ّسعُر يقطُر من ما�سنِك على
 روحي وُت�سلى يف هواِك دمائي

 فاأحّن واحلرماُن من ُكَرِب الهوى
 واأخاُلني اأر�ساً واأنِت �سمائي

كم يبعداِن من اللقى لكّنما
 يتجاهراِن ب�سورِة القرباِء

 اأحيا على اأ�ستاُت نوَر �سباحنا
 واأموُت يف اأهواَك عند م�سائي

 الآَن بينِك واحلياُة فوا�سٌل
 واأعي�ُش بينكما لأجل لقاِء

 اأحنو على عتباِت ح�سنِك �سارداً
 كي اأحتويِك وذاك كل رجائي

يا من بلغِت بالبيان ق�سائداً
فخلدِت يف �ِسعري وكنت ِندائي

وجُه البالغِة فيِك ي�سعُب و�سفُه
فارمي �سهام الطرف يف اأح�سائي

وقفي على منِت الق�سيد مليكًة
ودعي احلروَف ت�سري كيف ت�سائي

حرفاِن ممتزجاِن نحُن ومل نزل
ناراً تعانُق بع�سها يف املاِء

»حاٌء« اأتيتِك عند اأّوِل جملٍة
لتكوين يل عند النهاية »بائي«

ما قالُه البياُن بِك
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هذي الربا ترنيمُة الأجداِد
عر�ُش الطبيعِة واملنى اإن�سادي 

كٌل يعانُق وردُه �سم�َش ال�سحى
وغيوُم فجري يف املدى اإ�سعادي 

عكاُز جدي والدروُب �سديقٌة
حاكورُة الب�ستاِن تلَك تنادي 

هذي طريُق العِن يعمرها الهوى
ون�سيُم اأم�سي عا�سٌق ل�سعادي 

زيتونُة الإمياِن فيها اأ�سرقت
خاباُت زيتي اأعلنت ميالدي 

ما باُل درِب احلِب ي�سكنه الهوى
لتالِل �سيعتنا ينوُح احلادي 

ون�سيُد فرحتنا ي�سفُق عالياً
هيا اإىل ما�ٍش تليٍد �سادي 

طاحونُة الأياِم ع�سقي اأ�سعلت
تنوُر حبي من �سناه مدادي 

وجداوُل الغاباِت غنت وجدها
يا ليُل اأْقِبْل قد يطوُل �سهادي 

هي للمحبِة َتلرُّها حبُق الوفا
هي يف ميادين القلوِب جوادي 

ع�ْش كالطبيعِة عا�سقاً متهجداً
دندن جماًل يا اأخا الأجواِد 

نهٌر يروِّي ع�سقُه ظماأَ الهوى
وي�سيُل وجدي خافقاً بفوؤاآدي 

احلُب يجمعنا برٍج من �سذا
عطٌر يفوُح وبدُر ح�سٍن بادي 

ومناهٌل تروي القلوَب عذوبًة
وب�سخرِة الإميان زاَد ر�سادي 

عانقُت يف �سفِر املودِة عا�سقاً
يا �سجرَة اخلرنوِب طاَل بعادي 

زمٌن م�سى وقلوبنا مفطورٌة
اأ�سدو حللٍم ُقدَّ من ميعادي 

طاحونُة الغاباِت حتكي �سرها
�سليُت ع�سقاً للجماِل ودادي 

فطحينها خبُز املودِة والتقى
وتاآلُف الأحباِب والرواِد 

اأغنامنا غنت ملرٍج مزهٍر
اأجرا�ُش عيٍد رتلت ميالدي 

اأرجوحتي تبكي حباَل ودادها 
وتعيُد �سحَر طفولِة الأولِد 

ع�سفورُة الزعروِر غناها املدى
ون�سيُم �سيحي فرحُة ال�سياِد 

هي اأر�سنا تبكي زماناً غابراً
ى وقلٌب �سادي  هي دمعٌة حرَّ

هذي جراُر احلِب ي�سكنها اجلوى
وطريُق حبي يف الورى اأجمادي 

هذي حكايُة ع�سقنا و�سجوننا
اأّرختها ُقباًل ف�ساَل مدادي 

اأنا يف خريِف العمر اأ�سدو لل�سنا
ف�سمو�ُش فجري اأ�سرقت يف الوادي 
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اأنا امراأٌة �ساآميَّة.. 

َكُكلِّ ن�ساِئنا الالتي َغلََن املوت

َكُكلِّ حمائم الدنيا.. َك�َسرَن الريح

ويف �َسَغٍف.. َوَخزَن البحر.. 

فاندلَقت َما�سُنُه

ُي�َسنُِّد �سدرَي الأحالَم..

ُجها ُين�سِ

ُف َدمعَة الالئي �سقَن اجلرح اأَُنظِّ

اأُرجرُّ َمراجَع التاريِخ يف اأَمَلي.. 

طَوة بقلِب املوِت وال�سَّ

اأنا �سوفيَُّة اخَلطوة

اأَُر�شرُّ امللَح للعادات

ر َثلَجها ُعنَوة اأَُق�سِّ

ُق �َسق�َسقاِت الروح اأَُن�سِّ

اأَمهُرها اأريجاً  ُحّر

واأطوي ُهدَب ِمق�سلتي..

ب�سيف النور

واأ�سرُق �سرَب من �سربوا على التَّحييد

اأنا امراأٌة..

َكُكلِّ الورِد ُيذبُلُه جتايف احُلب

ويحييِه �سدى التَّغريد

َكُكلِّ عرائ�ِش الدنيا..

اأمدرُّ الظلَّ لالأجماد..

د اِد واجلالَّ واأطم�ُش �سوكَة الُف�سَّ

ت �سراييني )عناقيدي( التي �َسدَّ

ُتَعبُِّئ لل�سواقي اخلمَر والتياق

وتوقُد يف ُر�سابي اجلمَر..

ير�سُفني.. لظى الإمالق!

وحَتمُلني واأَحِمُلها

اأزفرُّ الغيَم من َطْبعي

ُرفات واأفَتُح حتَتُه ال�سرُّ

واأَنَزُع ُم�ستحيَل الُعمِر..

ُدهات لالأقفاِل والررُّ

واأُهدي )ال�سم�َش(.. 

 ميثاقاً اإىل الطرقات

اأنا امراأٌة �ساآميَّة

اأنا اأَْم�ُش النهاِر الآت!

خذلت روحي

اأق�سي احلياة اأعّد الّليايل 

واأكتم مّر العذاب ببايل

واأدنو  لقربك �سوق اللقاء 

فاأق�سي  احلياة بوهم اخليال 

اأحيك خيوط املحبة قلباً 

يتوق اللقاء فاأن�سى جدايل

واأطرق باباً اإليه اأويت 

لأ�سنع حلماً بعيد املنال 

 واأغفو فحلمي مناٍد ينادي 

فاأن�سى الفراق واأن�سى الليايل

اأعود فاأذكر اأنك اأنت 

خذلت الفوؤاد بك�سر الو�سال

***

لوعة الحرمان
ُتراين اأناجي جنوم ال�سماء 

واأم�سح دمعاً يفي�ش اختناْق
تراين اأناجي الليايل وحيداً 

واأخفي بقلبَي دمع الفراْق
تراين اأ�سارع عتم الليايل 

ْي لبع�ش الرفاق واأف�سي ب�سرِّ
تراين منحت احلياة قلوباً 

فذقُت مراراً مرار املذاق 
ي دموع الفراق  وتلهب خدِّ

فتمالأ قلبي هًوى وا�ستياق
اأحاكي نهاراً غيوم ال�سماء

واأخفي حنيني ليوم التالق
واأنهل حلن احلياة �سجوناً

يعيد لقلبَي مرَّ ال�سقاق 
واأرنو اإليَك بقلب جريٍح 

يداوي هواه بطوِل العناق
واأذرف من مقلتيَّ دموعاً 

ماق  ئ ناراً وت�سفي الرِّ تهدِّ
فماذا ع�ساَي اأكون اأنا 

واأنت حبيبي وكلرُّ الرفاق

ة شآميَّ

قصيدتان

هذي الربا
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أخبار ونشاطات

ُعقد اجتماع ملجل�ش الحتاد يف مبنى الحتاد باملزة، وذلك ظهر الأربعاء 11/16/٢٠٢٢.
تن���اول ج���دول اأعم���ال الجتم���اع ق���راءة م�سر الجتم���اع ال�سابق واعتم���اده، وعر�ش تقرير عم���ل املكتب التنفي���ذي خالل الفتة م���ن 16-6 ولغاية 
٣1-1٠-٢٠٢٢، ومناق�س���ة تعدي���الت النظ���ام الداخل���ي املقتحة، والطالع على التقارير )امل���ايل- ال�ستثماري- الإداري( املرفوع���ة للمجل�ش، ومناق�سة 

تو�سيات املكتب التنفيذي املتعلقة برفع ا�ستكتابات الزمالء املتقاعدين يف دوريات الحتاد، واإمكانية ن�سر بع�ش الكتب الإلكتونية.

اجتماع مجلس االتحاد

دع���ا املكت���ب التنفيذي لحتاد الكتاب الع���رب اإىل اجتماع لروؤ�ساء املكات���ب الفرعية يف املحافظات، 
وذلك ظهر الثالثاء 11/15/٢٠٢٢.

تناول جدول اأعمال الجتماع اأهمية عمل الفروع كونها احلامل احلقيقي لعمل الحتاد وحتديد 
ال�سعوب���ات الت���ي ل ت�ستطي���ع هيئ���ة الف���رع معاجلته���ا وحتت���اج اإىل معاجل���ة املكت���ب التنفي���ذي، مع 
التاأكي���د عل���ى بع�ش التعاميم املر�سلة اإىل الف���روع واملتعلقة باأمور اجلرد والن�ساط الثقايف والفريق 

ال�سبابي والن�ساط الجتماعي والعالقات مع اجلهات الر�سمية واحلزبية يف املحافظة.
كم���ا مت���ت مناق�سة �س���وؤون ال�ستثمار وتاأمن مواقع )اأر�ش � اأبني���ة( جديدة يف املحافظات، وو�سع 

الفروع ب�سورة م�سروع تعديل القوانن الناظمة لعمل الحتاد.

اجتماع لرؤساء المكاتب الفرعية

تقديراً جلهودهم يف العمل الثقايف يف احتاد الكتاب العرب، كّرم الحتاد 
ع���دداً م���ن مبدعيه من املتقاعدين يف حف���ل مهيب يف مبنى الحتاد ظهر 

الأحد ٢٠/11/٢٠٢٢.
م الأدباء: ا�سماعيل امللحم، �سبحي  ويف ج���ّو اآ�سر من الألفة والدفء ُكرِّ
اجلابي، عبد العزيز اخل�سراء، علي املزعل، ممد حديفي، ممد خالد 

عمر، ممد يا�سر �سرف، مراد كا�سوحة، موفق نادر ونزار جنار.
واأع���رب ال�ساع���ر توفي���ق اأحم���د نائ���ب رئي�ش احت���اد الكت���اب العرب عن 
فرح���ه يف ه���ذه املنا�سبة املُحتفي���ة بقامات ثقافية �سكل���ت اإبداعاتها لبنات 
خال���دة �سّيج���ت ثقاف���ة الوطن باملنع���ة واجلم���ال، موؤك���داً اأن الحتاد على 
ا�ستع���داد للتوا�س���ل م���ع اأع�سائ���ه وتقدمي كل ع���ون ممكن له���م، فالكلمة 
الطيبة بل�سم �سفاء وترياق للنف�ش والروح يفوق يف تاأثريه ما قد تقدمه 

الأدوية والعقاقري لدرء املر�ش عن الأج�ساد.
توج���ه املكرم���ون بال�سكر لالحت���اد على هذه الب���ادرة النبيلة التي توؤكد 
متانة الن�سيج الأ�سري والجتماعي بن رئا�سة الحتاد واأع�سائه واإميانه 
املطل���ق ب���اأن اإب���داع الأدي���ب ل يتوق���ف بتقاع���ده، فالإب���داع ل يتقاعد، ول 

حتده حدود، ومداه يبقى اأفقاً من نور ل ُيدرك منتهاه.
ويف كلم���ة ق�س���رية اأعرب الأديب علي املزع���ل عن اعتزازه بهذا التكرمي 
ال���ذي يعك����ش جه���وداً يبذله���ا املكت���ب التنفي���ذي لتعزي���ز دور الحت���اد يف 
التوا�سل مع الأدباء واملثقفن واحت�سان اأقالمهم وتوفري عوامل النجاح 

والنت�س���ار لإبداعاته���م، موؤكداً اأن احتاد الكتاب الع���رب كان منذ تاأ�سي�سه 
وحت���ى ه���ذه اللحظ���ة عام���اًل مهم���اً م���ن عوام���ل النهو����ش الثق���ايف عرب 
التزام���ه املطل���ق بق�سايا الأمة ويف مقدمتها املقاوم���ة امل�ستمرة للم�سروع 

ال�سهيوين العن�سري ومفرزاته الظالمية يف الداخل واخلارج.
ويف كلم���ة لالأ�ست���اذ مم���د حديفي اأ�سار اإىل مدى ُرق���ّي اأن ُيكرم املبدع 
يف املوؤ�س�س���ة الت���ي ينتم���ي اإليه���ا، والت���ي اأم�س���ى ع���دداً من �سن���وات حياته 
يف رحابه���ا، �ساك���راً املكت���ب التنفيذي عل���ى مبادراته اخلالق���ة التي ت�سع 
يف اأعل���ى مرات���ب اأولوياته���ا التوا�س���ل مع الكت���اب واملثقفن عل���ى امتداد 

جغرافية الوطن احلبيب. 
كما األقى الدكتور جهاد بكفلوين كلمًة طيبًة بحّق الّزمالء املتقاعدين 

�سارحاً اأهّمية التكرمي ُمقّدماً �سواهَد من التاث وال�ّسعر العربي..
اختت���م احلفل الذي �سارك فيه اأع�س���اء املكتب التنفيذي فلك ح�سرية 
وريا����ش ط���ربة والأرق���م الزعب���ي ود. جه���اد بكفل���وين وعدد م���ن اأع�ساء 
جمل����ش الحتاد وجمل�ش اإدارة �سندوق التقاع���د، بتقدمي دروع تكرميية 
للزم���الء، وبحف���ل ا�ستقب���ال جمي���ل دار في���ه ح���وار بن���اء ب���ن املكرم���ن 

واحل�سور، عك�ش واقعاً رائعاً لتوا�سل الأجيال وتكاملها... 
من اأ�س���ادوا اإ�سادًة كبريًة باإجنازات  وم���ن الالفت اأنَّ جميَع ال�ّسادة املُكرَّ
ه���ذا املكت���ب التنفيذي احلايل، الذي َيْعَمل ليَل نهار خلدمِة اأع�ساِئِه بكلِّ 

الحتام والّتقدير واملوّدة.

م عدداً من أعضائه المتقاعدين اتحاد الكتاب العرب ُيكرَّ

حاز الزميل الإعالمي عماد نداف ع�سو احتاد الكتاب العرب يف �سورية جائزة تقديرية من اإدارة 
مهرج���ان نيجاتي���ف ال�سينمائ���ي على قيام���ه باإعداد واإخ���راج املهرجان، الذي اأقامت���ه دار الفنون يف 

�سالة �سينما الكندي بدم�سق بالتعاون مع املوؤ�س�سة العامة لل�سينما م�ساء اخلمي�ش املا�سي.
وق���د �ساه���م زميلنا ك�سيف يف ور�سة ال�سيناريو التي اأقامه���ا فريق روؤية ال�سينمائي خالل الفتة 

التي �سبقت املهرجان، من خالل عدة ما�سرات عن عمل ور�سة ال�سيناريو. 
والإعالم���ي عماد ن���داف كاتب روائي ومن الإعالمين املعروف���ن يف الإذاعة والتلفزيون، وتوىل 
ع���ددا م���ن املهام من بينها: مدير الربامج يف تلفزي���ون الدنيا ، ومدير الربامج يف القناة الإخبارية 
ال�سوري���ة )مرحل���ة التاأ�سي����ش(، اإ�ساف���ة اإىل م�سارك���ة يف ور�س���ة �سناع���ة الأف���الم الوثائقي���ة )ب���ن 

ال�سفاف( لدول حو�ش البحر الأبي�ش املتو�سط يف التلفزيون الإيطايل يف روما. 
ويف احت���اد الكت���اب �سغل اأك���رث من مهمة من بينها مقرر جمعية الق�س���ة والرواية )عدة دورات( ، 

وع�سو هيئة حترير ال�سبوع الأدبي ملدة �سنتن. 
 ون�س���ر الزمي���ل عماد ن���داف عدداً من الدرا�س���ات املتعلقة بفن ال�سيناري���و التلفزيوين كان اآخرها 
كتاب���ه ال�س���ادر ع���ن الهيئ���ة العام���ة ال�سوري���ة للكت���اب يف وزارة الثقاف���ة بعن���وان تط���ور ال�سيناري���و 

التلفزيوين يف �سورية.  
واآخ���ر جمموع���ة ق�س�سية �سدرت له عن احتاد الكتاب العرب كان بعنوان : ثالثة ي�سدون اآذانهم 

بالقطن. 
كم���ا اأ�س���درت الهيئ���ة العام���ة للكت���اب يف وزارة الثقافي���ة روايت���ه حكاي���ة ح���ارة املوؤي���د )اجل���ن 

والعا�سقات(.

جائزة تقديرية من مهرجان )نيجاتيف( 
السينمائي للزميل عماد نداف

رحيل الباحث والناقد الدكتور حسام الخطيب
ينعي احتاد الكتاب العرب يف �سورية الكاتب والناقد العربي الفل�سطيني الدكتور ح�سام اخلطيب عن عمر ناهز 9٠ عاماً. 
بعد اأن اأغنى امل�سهد الثقايف واحلركة الأدبية بع�سرات الكتب الر�سينة، التي �سكلت اإ�سافة نوعية للمكتبة العربية، منها: 

مالمح يف الأدب والثقافة، الق�سة الق�سرية يف �سورية، الثقافة والتبية يف خط املواجهة، روايات حتت املجهر.
در����ش الناق���د الراح���ل يف ق�س���م اللغ���ة العربية يف جامعة دم�س���ق وتخرج فيها ع���ام 1954، والراحل ع�س���و يف احتاد الكتاب 
الع���رب، ع�س���و جمعي���ة النق���د الأدبي، وكان ع�س���واً يف املكتب التنفي���ذي لحتاد الكت���اب العرب دورت���ن متتاليتن من عام 

1981- 1984 ومن عام 1985، 1989.
 اإن وفاة الناقد والباحث الدكتور ح�سام اخلطيب ت�سكل خ�سارة كبرية للم�سهد الثقايف واحلركة النقدية الأدبية العربية، 

كما اأنها فقدان ل�سخ�سية ثقافية ونقدية �سكلت عالمة فارقة يف امل�سهد الثقايف العربي لعقود طويلة.
 وبه���ذه املنا�سب���ة الأليم���ة يتقدم احت���اد الكتاب العرب يف �سورية باأ�س���دق التعازي من عائلة الفقي���د الراحل، ومن جميع 
الكت���اب واملثقف���ن والنق���اد يف �سوري���ة وفل�سط���ن والوط���ن العرب���ي، �سائلن امل���وىل اأن  يله���م اأهله وذوي���ه ومبيه ال�سرب 

وال�سلوان.
رئي�س احتاد الكتاب العرب يف �ش�رية
د. حممد احل�راين

أوراق الحاربي
�سم���ن اإ�سدارات وزارة الثقافة- الهيئة العامة ال�سورية للكتاب 
�س���درت رواية جدي���دة لالأديب علي املزعل حمل���ت عنوان “اأوراق 

احلاربي”.
بط���ل الرواية ابن قري���ة »كفر حارب” اجلولني���ة الغافية على 
مرتف���ع �سخ���ري �ساه���ق يطل عل���ى فل�سط���ن، ي�ستج���ع �سريط 
ذكري���ات حافاًل باأفراح الطفول���ة وق�س�ش النزوح واملوت والرعب 
والإره���اب ال���ذي ت�سببت به ع�ساب���ات ال�سهاين���ة... اإن�سان ب�سيط 

ب���ات الزم���ن قطع���ة من ال�سخر جتثم عل���ى �سدره، ف���اأرواح الأجداد تناديه من حت���ت الرثى الذي 
غادره منذ اليفاع، والو�سع القت�سادي طاحن ل يرحم... فيبقى املالذ ا�ستح�سار حلظات جميلة 

م�ست وغاب من �ساركوه اإياها على دروب احلياة...
رواي���ة موؤث���رة، مداده���ا حزن ول���د من رحم معان���اة اإن�سانية متتد عرب عقود م���ن ال�سنوات، واأمل 
بع���ودة مت�س���ح غب���ار املاأ�س���اة وتعي���د اإىل كل م���ن غ���ادر “كفر ح���ارب” وغريه���ا من الق���رى احلبيبة 

روحه....
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الع���رب  الكت���اب  احت���اد  قناع���ة  م���ن  انطالق���اً 
ب�س���رورة اإي�سال الكتاب الورقي اإىل اأيدي القراء، 
امل�ستودع���ات،  يف  لي����ش  الطبيع���ي  مكان���ه  وب���اأن 
مت افتت���اح مكتبت���ن ريفيت���ن يف ح���ربان و�سم���ا 

الربدان يف ال�سويداء.
مم���د  د.  ح�سره���ا  مهيب���ة  احتفالي���ة  ويف 
احل���وراين رئي����ش احتاد الكت���اب الع���رب وال�ساعر 
والأرق���م  الحت���اد  رئي����ش  نائ���ب  اأحم���د  توفي���ق 
الزعبي وريا�ش ط���ربة وفلك ح�سرية من املكتب 
التنفي���ذي، وهيئ���ة املكت���ب الفرع���ي يف ال�سويداء، 
وال�سعبي���ة  الثقافي���ة  الفعالي���ات  وب�سارك���ة 
والأهلية يف املحافظة مت افتتاح املكتبتن ت�سجيعاً 
للحال���ة الثقافي���ة ودعم���اً ل�سريح���ة قارئ���ة كبرية 

معظمها من الأطفال وال�سباب.
 وق���د اأطل���ق احت���اد الكت���اب م�سابقة للق���راءة يف 
القريت���ن تزامن���اً م���ع الفتت���اح ت�سم���ل الأطف���ال 
واليافع���ن، مم���ا يعك����ش اخلط���ة الإ�ستاتيجي���ة 
الثقافي���ة الت���ي يعتمدها واملتمثل���ة يف رعاية جيل 
ال�سب���اب واحت�س���ان الإبداعات ال�ساب���ة وتقدميها 

بال�سكل الالئق وال�سحيح.
وق���د اأك���د د. مم���د احل���وراين رئي����ش الحتاد 
خ���الل حف���ل الفتت���اح اأن اجلي���ل اجلدي���د يرغب 
يف الق���راءة ولديه �سغف بالكتاب الورقي، ول هوة 
تف�سل���ه ع���ن الثقاف���ة ومفرزاته���ا كم���ا ُيق���ال، واإن 
كانت احلال���ة القت�سادية ال�ساغطة ت�سكل عائقاً 
يح���ول بن القارئ والكتاب ف���اإن املكتبات الريفية 
ت�س���كل م���الذاً ثقافي���اً ومن���ارة اإ�سع���اع ح�س���اري يف 
الق���رى التي فيه���ا، وتتكامل مع �سل�سل���ة املعار�ش 
امت���داد  عل���ى  الحت���اد  يقيمه���ا  الت���ي  الدائم���ة 

جغرافي���ة الوط���ن احلبيب ويبيع فيه���ا اإ�سداراته 
باأ�سعار رمزية.

ب���دوره اأ�س���ار ال�ساعر توفيق اأحم���د نائب رئي�ش 
الريفي���ة  املكتب���ات  افتت���اح  اأهمي���ة  اإىل  الحت���اد 
الكت���ب  بجدي���د  م�ستم���ر  ب�س���كل  وتزويده���ا 
والإ�سدارات، �سواء من املوؤ�س�سات الثقافية كاحتاد 
الكت���اب العرب اأم من الكتاب الراغبن بدعم هذه 
امل�ساريع احل�سارية باإ�سداراتهم اخلا�سة، موؤكداً 
اأن افتت���اح مكتبت���ي الي���وم يف ال�سوي���داء م���ا هو اإل 
خطوة من م�سار طويل ي�سعى الحتاد اإىل اإجنازه 
يف �سبيل اإي�سال الكتاب الورقي اإىل اأبعد نقطة يف 

عمق الريف ال�سوري.
هذا وي�سعى فرع ال�سويداء بالتن�سيق مع املكتب 
التنفيذي وبع�ش الزم���الء الأع�ساء لتاأمن عدد 
جي���د م���ن كت���ب الأطف���ال م���ن اإ�س���دارات الحتاد 
وبع�ش دور الن�س���ر اخلا�سة املعنية بكتاب الطفل، 
يف �سبي���ل افتت���اح مكتب���ة خا�سة بالأطف���ال الذين 

ي�سكلون اأمل الوطن ب�ستقبل م�سرق.
�سل�سل���ة من املكتبات الريفية يف املنيذرة وبريكة 
وولغ���ا  عتي���ل و�سن���رية وح���ربان و�سم���ا ال���ربدان 
���ع به���ا احت���اد  وال�سج���ن امل���دين يف ال�سوي���داء، ر�سّ
الكتاب العرب امل�سهد الثقايف يف املحافظة، والأمل 
يح���دو كل م���ن �ساه���م يف اإجن���از ه���ذه ال�س���روح، 
وجت�س���م م�س���اق العم���ل عل���ى و�سعه���ا يف خدم���ة 
الق���راء بال�س���كل الالئ���ق، ب���اأن يتزاي���د ع���دد ه���ذه 
املن���ارات الثقافي���ة الت���ي حتت���اج اإىل دع���م م�ستمر 
ل���ن يتدد احت���اد الكتاب الع���رب يف تقدميه بحب 

واإخال�ش...

اتحاد الكتاب العرب يفتتح مكتبتين 
ريفيتين في السويداء

مكرم���ة جديدة ينه���د اإليها املكتب التنفيذي يف احتاد الكتاب العرب 
جتاه اأع�سائه وهذه املرة كانت من ن�سيب ال�ساعر الكبري ممد منذر 
لطف���ي الذي كرمه ثلة من اأع�ساء املكتب التنفيذي وعدد من اأع�ساء 
فرع حماة يف الثالث ع�سر من ت�سرين الثاين يف املركز الثقايف العربي 
يف حماة، اليوم الذي حفل بالفعاليات املميزة، اإذ افتتح الدكتور ممد 
احل���وراين ونائب���ه ال�ساعر توفي���ق اأحمد لقاًء اأدبياً األق���ى فيه ال�سعراء 
ال�سب���ان )اأم���ري حج���ازي واأن�ش �سربتج���ي وعبد الرحم���ن لطفي( من 
نتاجه���م ال�سع���ري املب�سر بالعطاء والإبداع، ت���ال ذلك حوار مفتوح مع 
طلب���ة كلية الطب البيطري اأجراه ال�سي���د رئي�ش الحتاد ونائبه، عرّب 
فيه الزميالن الكرميان عن �سعادتهما بلقاء هوؤلء الطلبة واإعجابهما 
بواهبه���م الأدبي���ة، كما اأجابا ع���ن ت�ساوؤلت بع�ش الط���الب، وكان ما 
دار ح���واراً غني���اً وبناًء حفز الطالب على الهتمام بواهبهم ور�سخ يف 
قلوبه���م حب اللغة العربي���ة وال�سعر والأدب، ثم افتتح الدكتور ممد 
احلوراين ونائبه الأ�ستاذ توفيق اأحمد معر�ساً ملن�سورات احتاد الكتاب 
الع���رب بح�سور ال�ساع���ر منري خلف ع�سو املكت���ب التنفيذي وال�ساعر 
طال���ب هما����ش ع�س���و جمل����ش الحت���اد وال�ساع���ر جه���اد الأحمدي���ة 
مق���رر جمعية ال�سع���ر وال�ساعر يحيى ميي الدي���ن اأمن �سّر جمعية 
ال�سع���ر، وع���دد كبري من الط���الب، ويف اليوم نف�س���ه اأزاح ال�سيد رئي�ش 
الحت���اد وزمالوؤه يف املكت���ب التنفيذي ال�ستار عن لوح���ة ت�سمية قاعة 
املحا�س���رات يف ف���رع الحتاد بحماة با�سم ال�ساع���ر ممد منذر لطفي 
املوؤ�س����ش لف���رع حماة عام 1977، ثم انتق���ل املحتفون اإىل قاعة املركز 
الثق���ايف العرب���ي يف حم���اة لب���دء الحتف���ال بتك���رمي �ساعرن���ا الأ�ست���اذ 
من���ذر لطف���ي ويا له من تك���رمي ر�سم على وج���وه احلا�سرين الر�سى 
والإعج���اب والتاأث���ر! ابُت���ِدَئ احلف���ل بكلم���ة وجي���زة وجميل���ة حلفي���د 
م ال�سي���دلين وطال���ب الدرا�س���ات العلي���ا يف ال�سيدل���ة  �ساعرن���ا املك���رَّ
واملو�سيق���ّي عزف���اً وتدري�س���اً وتذوق���اً بالإ�ساف���ة اإىل موهبت���ه ال�سعرية 
ال�ساع���ر ال�س���اب عبد الرحم���ن متام منذر لطف���ي، اإذ األق���ى كلمة اأ�ساد 
فيها بف�سائل جده وعرب عن مبته له واإعجابه ب�سريته ال�سعرية، 
ثم األقى ال�سيد الدكتور ممد احلوراين رئي�ش الحتاد كلمة اأ�سميها 
م، ا�ستطاع الدكتور  اأن���ا �سرباً نقدي���اً وجمالياً ملجموع���ات ال�ساعر املك���رَّ
احل���وراين من خاللها اأن ير�س���د لتجربة الأ�ستاذ منذر لطفي عوامل 

وف�ساءاٍت خا�سة مهرت �سعر �ساعرنا لطفي بطابع اخل�سو�سية.
كم���ا األق���ى ال�ساعر توفيق اأحمد كلمة حميم���ة اأ�سيلة غاية يف �سدق 
النتم���اء اإىل مافظ���ة حم���اة؛ اأب���رز فيه���ا بج���الء ون�س���وع احتام���ه 
واإعجاب���ه ب�ساعرن���ا وحبه ال�سديد ملحافظته حم���اة واإعجابه باأعالمها 
واأهله���ا وتاريخه���ا واأوابده���ا، و�س���رد فيها �س���وراً من طفولت���ه و�سبابه 
فيه���ا م���ا ر�سم على وج���وه احلا�سرين ال�سكر له والعت���زاز بحميميته 
جت���اه �ساعرنا وجتاه بلده حماة، واألقى ال�ساعر املوهوب الأ�ستاذ منري 
خل���ف ع�س���و املكت���ب التنفي���ذي ق�سيدة اأنيق���ًة جميل���ًة ذات خ�سو�سية 
املبَتَك���رات  معانيه���ا  ويف  املو�سيقي���ة  وتوقيعاته���ا  بنائه���ا  يف  وا�سح���ة 
ويف �سوره���ا املبتَدع���ات ،تغن���ى فيه���ا بف�سائ���ل الأ�ست���اذ من���ذر لطف���ي 
وجم���الت �سع���ره واآداب���ه، ث���م األق���ى ال�ساعر الأ�ست���اذ جه���اد الأحمدية 
مق���رر جمعية ال�سع���ر كلمة حتدث فيها ع���ن دور ال�ساعر منذر لطفي 
يف اإغن���اء احلرك���ة ال�سعرية يف �سورية، اأعقب ذل���ك كلمة نقدية واأدبية 
لل�ساع���ر والأ�ستاذ اجلامعي الدكتور راتب �سكر الذي قدم روؤية نقدية 

لتجرب���ة منذر لطف���ي و�سفعها بحط���ات الذكريات الت���ي جمعته مع 
�ساعرن���ا وم���ع ع���دد م���ن الأع���الم الراحل���ن ك�سهي���ل عثم���ان وممد 
احلري���ري وغريهم���ا، وكان لالأديب الأ�ستاذ �سام���ي طه مدير الثقافة 
يف حم���اة كلمة دفيئة اأ�س���ادت ب�ساعرنا لطفي واأكربت �سخ�سيته عطاًء 
و�سلوكاً، كان لرابطة املحاربن القدماء ح�سة يف هذا التكرمي اإذ األقى 
العمي���د مم���د خمل����ش حم�سو كلمة رف���اق ال�سالح حت���دث فيها عن 
احلي���اة الع�سكري���ة للعقيد الطيار الركن مم���د منذر لطفي املمتلئة 
بالإخال����ش للوط���ن وبالتعاون الوطيد مع زمالئ���ه وقادته يف الدفاع 
عن الوطن ويف التغني ببطولت جي�سه وحبه لتاب �سورية و�سمائها 
ووحدته���ا وكرامته���ا، وُقدمت �سه���ادات يف �ساعرنا للزم���الء الأ�ساتذة 
)ن���زار جن���ار وعبا�ش حريوقة وعبد اجلبار طب���ل ود. موفق اأبو طوق( 
متاثل���ت يف التعب���ري عن احلب والتقدير والح���تام ل�سخ�ش �ساعرنا 
م والإ�س���ادة بف�سائل���ه وعطاءات���ه ال�سعري���ة ودوره يف ت�سكيل فرع  املك���رَّ
حم���اة واإدارت���ه زمن���اً طوي���اًل كان له الإ�سه���ام الأ�سم���ى يف دفع احلركة 
الأدبية يف حماة اإىل الأمام والنهو�ش بواهب الأدباء ال�سباب وخدمة 
الزم���الء اأع�ساء الحتاد ب�سكٍل لفٍت يت�سف بالنبل والإيثار والتفاين 
والإخال����ش، وكان لل�ساع���ر ممد يا�سر برازي ق�سيدة ممتازة هائية 
���ا فيه���ا ال�ساع���ر املُك���ّرم.. وع���ربَّ ع���ن مبت���ه  عل���ى بح���ر الب�سي���ط حيَّ

وتقديره ل�ساعرنا اأبي مّتام.
وكان���ت اآخ���ر امل�س���اركات كلم���ة موؤثرة لل�ساع���رة مروة ح���الوة زوجة 
م حتدث���ت فيه���ا ع���ن خ�سو�سي���ة العالقة الت���ي ربطتها  ال�ساع���ر املك���رَّ
ب�ساعرن���ا واحل���ب الغام���ر ال���ذي وح���ّد بينهم���ا وتفانيه���ا يف الوفاء له 
واإعجابه���ا الكبري باأخالقه واآدابه م�ستخدمًة لغًة منتقاًة كان لها اأبلغ 

الأثر يف خلق التاأثر على وجوه احلا�سرين.
م منرب املركز الثق���ايف واإلقائه  اختت���م احلفل باعت���الء �ساعرنا املك���رَّ
ق�سيدًة رائيًة م�سمومة على وزن الكامل زادت على �ستن بيتاً وحفلت 
باملع���اين اجلميل���ة وال�س���ور الأنيق���ة والعواط���ف ال�سادق���ة واأجمل ما 
قدم���ت الق�سي���دة هو دعوة �ساعرنا اأبي مت���ام املجتمع الدويل والنا�ش 
اأجمع���ن اإىل نب���ذ احل���روب والت�س���ارع وراء املغ���امن الزائل���ة وحث���ت 
اجلمي���ع عل���ى التم�س���ك بالإميان باهلل والت���ذرع بال�س���رب واإعالء راية 
احل���ب واإعط���اء الإن�س���ان قيمته ومنزلت���ه التي حباهما اإي���اه رب العزة 
ج���ل جالله، كان ه���ذا الحتفاء اأيها ال�سادة احتف���اًء ب�ساعٍر نبيل اأحب 
حم���اة واأهلها ووقف �سعره على التغني بتاريخها وحا�سرها وجمالها، 
ف���كان لزام���اً على اأهلها اأن يبادلوه احلب باحل���ب والتقدير بالتقدير، 
�سك���راً جزي���اًل م���ن اأعم���اق القل���ب للدكت���ور الناب���ه مم���د احلوراين 
رئي����ش احت���اد الكتاب الع���رب ولنائبه ال�ساع���ر توفيق اأحم���د ولل�ساعر 
منري خلف ع�سو املكتب التنفيذ ولكل من �سارك وح�سر وعرب واأكرب.

في تكريم الشاعر محمد منذر لطفي
 كتب:  معاوية كوجان

 كتب: محمد شريف سلمون

يف رح���اب جامع���ة البع���ث � كلي���ة الآداب � اأقيمت اأ�سبوحة �سعري���ة احتفاء باأعي���اد الت�سرينن ت�سرين 
التحري���ر وت�سري���ن الت�سحيح، اأحياها ال�سعراء اأع�ساء احتاد الكتاب العرب: اأميمة اإبراهيم � د. غ�سان 

ليف طعمة � ممد علي خ�سور � د. اأ�سد اخل�سر � رميا خ�سر.
وقّدمها كٌل من ممد �سريف �سلمون � �سحى العبيد اأع�ساء اإدارة النادي الثقايف ال�سبابي.

وقد تناول ال�سعراء فيها ق�سايا وطنية واإن�سانية، و�سط ح�سور متميز، متثل بح�سور الرفيق جابر 
اإ�ستنب���ويل ع�س���و قي���ادة فرع جامع���ة البعث حلزب البع���ث العرب���ي ال�ستاكي، رئي�ش مكت���ب ال�سباب 
والرفي���ق الدكت���ور اإبراهيم اإ�سماعيل اأمن ال�سعب���ة الأوىل يف فرع جامعة البعث حلزب البعث العربي 
ال�ستاك���ي والأ�ست���اذ الدكت���ور ن���زار عب�س���ي عميد كلي���ة الآداب والعل���وم الإن�ساني���ة، واأع�س���اء الهيئة 
التدري�سي���ة يف كلي���ة الآداب والعل���وم الإن�ساني���ة، وح�سد من طالب كلية الآداب والعل���وم الإن�سانية من 

�ستى الخت�سا�سات فيها، وبع�ش املهتمن بال�ساأن الثقايف من الكليات الأخرى.
وياأت���ي ذل���ك يف اإطار خطة ت�ساركي���ة وتعاون مثمر وم�ستمر، بن فرع حم����ش لحتاد الكتاب العرب 
وق�س���م اللغ���ة العربي���ة يف كلي���ة الآداب يف جامعة البعث وغاية ه���ذا العمل الت�ساركي؛ ه���ي رفد امل�سهد 

الثقايف يف مافظة حم�ش، وتوحيد اجلهود بن �سرحن ثقافين اأدبين عريقن.

نشاط ثقافي متميز وجمهور نخبوي

المشكلة المعقدة
�سمن �سل�سلة التجمة من اإ�سدارات احتاد الكتاب العرب بدم�سق، �سدرت الن�سخة العربية من م�سرحية 

عنوان “امل�سكلة املعقدة”، وقد قام بتعريبها اأ. ممد ابراهيم العبد اهلل. حتمل  �ستوبارد” التي  “توم 
م�سرحية “امل�سكلة املعقدة” التي تتميز بدقة التجمة، ورونق العبارة، قد ل تاأخذ بكامل معطيات م�سرح 
ال�سورة، واإنا تاأخذ منه اجلانب الفكري وهو م�سرحة اأفكار علمية مثل الوعي، والتعاطف، وتكوين العقل، 
وامل�سادفة احلتمية الإلهية، والتجربة والختبار ومن هنا تكمن �سعوبة قراءتها فهي تعتمد على معطيات 
م���ا بع���د الدرام���ا وعل���ى متفرج اأو ق���ارئ مثقف ب�سكل جي���د قابل لأن ي�ستغ���رق يف مالوي الأف���كار املطروحة 

واحلوارات املتباينة فيها.
وم�سرحي���ة “امل�سكل���ة املعق���دة” اأمينة لأغلب معطيات م���ا بعد احلداثة، ومنها تدم���ري الكليات والوحدات 
الك���ربى امل�ستق���رة يف الوع���ي كاحلب والدي���ن والوطنية والوح���دة والعواطف وغريها، بل يدع���و هذا التيار 

اأكرث من ذلك اإىل خيانتها.
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تَْحمُِلني على َصهوةِ الجنونِ؛ وتَْمضي
َة َمْن ُي�ساِدُر احُلبَّ َثمَّ

هبيَِّة عاً الِع�سيَّ يف عجالِتِه الذَّ وا�سِ
َعاِفِه لقد اأَْخَفَقِت القوى النَّقي�سُة يف اإ�سْ

ِدئَة لكّنها ما َزاَلْت ُت�ْسِهُر اأ�سِلَحَتها ال�سَّ
اِق... يف وجوِه الُع�سَّ

ْرِف م�ساراِتهُم اخَل�سراِء.. كمحاَولٍة حِلَ
ِر... نحو مزيٍد من التَّ�سحرُّ

ُة اأَ�ْسَبَه ِبَقْفٍر ل ماَء فيه.. لتغدَو احلياُة الإن�سانيَّ
اأُوَلئَك  جتاَه  الكثري  فعُل  با�سِتطاَعِتنا  زاَل  ما 

ع�ساء الترُّ
ولَدينا ُمتَّ�َسٌع من الوقت والَعقِل

لإزاَلِة الَغ�ساواِت عن ُعيوِنهم
ومل�سِح الُغباِر املَُتاِكِم يف الأْذهاِن والأْرَواِح..

ِرنا الذي  ُنريُد اأن َنْنفي ُتهَمَة الاّل ُحبِّ عن ع�سْ
َنحياُه..

هي ُمهمُة القلوِب املُوؤِمنِة ِبطاَقِة احُلبِّ
ِجْيِد  يف  َقالئَد  الَكواِكِب  َجْمَع  َي�ْسَتِطْع  وَمْن 

العا�ِسقن
يِف  الزَّ َوجِه  فاِرَقًة يف  َل عالمًة  ُي�سكِّ اأن  مُيِكْنُه 

الذي َنحياُه..
الأر�ِش  على  مَي�سي  الأمطاِر  من  َموِكٌب  اأنا 

واأنِت �سيَِّدُة املواكب
هل لِك اأَْن َترمي العاِبريَن بالَوْرِد؟

هل لِك اأْن ُتْن�ِسدي على م�سامعهم اأُغنية احلياِة
ُتها املَُعتََّقُة يف َخواِبي الِوجَدان والَوْجد اأيَّ

ُة على َجْمِر الآهات باأناِمِل مالك.. والقاِب�سَ
�سوؤاَل اجلاِهِل  اْعَتربيِه  هل للحبِّ لوٌن واِحٌد؛ 

املَتيَّم
ح�سوِرِك  بناِر  ِق  املُحَتِ العا�ِسِق  و�سوؤاَل 

الّطاغي..
�سحيٌح اأّنِك اجلناُح النرُّوراينرُّ

ي ْهَوِة جُنوِنِه ومَي�سِ الذي يحِمُلني على �سَ
اأَِلهذا ي�ستبدرُّ بي اخلوُف ُكلَّما م�سيُت بعيداً يف 

التِّْيه؟
ي  اأخاُف اأْن تاأُكَل الع�سافرُي �سنابَل َكفِّ

َة َمْن يقول: َثمَّ
اق هي الع�ساِفرُي اإذا َنَقَرْت اأرواَح الُع�سَّ

ُب َخيمًة فيها تن�سُ
وُتِعدرُّ الَقهوَة لأ�سراٍب اأُخرى

ُتها العا�سقُة الطاِلَعُة ِمْن رغوِة احلياِة هل لِك اأيَّ
اأْن ُتَبْل�ِسمي ِجراحَي املكاِبَرَة بلَْفِح طيِبِك

ائِم جراِحي التي اأَْق�َسَمْت على النَّزيِف الدَّ
َهْل ِللكُروِم الَبخيالت يف اأَْمداِئِك
َنَع ناَر الَوْجِد عن اْلِتهاِمي؟ اأَْن مَتْ

اأَخَذين التَّياُر �سوَب امراأٍة كانت َتبيُع الَوْرَد يف 
َحيِّنا

لِكنَّني ما َلِبثُت اأَْن ُعْدُت اإىل َينبوِعي
وَمرفئي  �ِسراعي  ُهما  َعينيِك  تلِويَحُة  حيُث 

الأبديرُّ
ترُّ اأعِرُف اأَنَّ يل نداًء ل َت�َسُعُه اجِلهاُت ال�سِّ

لكْن حدوُدُه تنتهي بِك..
َمَطُرِك املَُباَرُك يتاأرَجُح يف َبْرَزِخ �ُسروِدي
حيُث ُت�ْسِعلَن �سموَع اأُنوثِتِك وَقَناديلَها..

رواِئِح  يف  التَّال�سي  ِمَن  عليَّ  َتخ�سْنَ  اأَُتَراِك 
مناِديلك!

عاة اأنا النََّزُق العاِبُث املَُتُف باأغاين الررُّ
النهاياِت  اأ�ستهي  الحتواَء؛  اِف�ُش  الرَّ اأنا 

الرحيمَة
يا َلِتلَك احلديقِة؛ تلَك الَّتي َتكُنُز ُكلَّ ذكَرياِتنا 

ِة يَّ رِّ ال�سِّ
َتْكُتُب باإمَياَءاِت �سو�َسِنها 

خيِّ على َمَداِرِجها.. تواريَخ ُهبوِطنا الرَّ
هِل اْنَتَبْهِت اإليها..

كم كاَنت َت�سَتِعُل بفو�سى وجوِدنا الَعَبِثّي
نُد�سيَّ ناِثرًة ِب�َساَطها ال�سرُّ

.. لِّ ِمهاداً وثرياً لأج�ساِدنا املُ�ْسَبَعِة ِبنوايا الظِّ
فل�سَفَة  ُيْتِقُن  التي  العالَيُة  الَفو�َسى  تلَك 

اُق وْحَدهم ها الُع�سَّ ُغمو�سِ
ِظالِل  على  اأحالِمِهم  احتاقاِت  روَن  ُي�َسطِّ

�سيقاِنها..

هيَُّة ك�سالمِة �سوٍء ُة ال�سَّ ُتها الَبهيَّ اأيَّ
ي ازداَد �َسقاوؤُها اأكرَث ِك اأنَّ اأُمِّ اأُخرِبُ

يف َبْحِثها عن مكاِن اخِتفائي
يِف وَلِهيِب التَّناِنرِي خلَف ُجدراِن الطَّ

ها طاِئرا عينيِك لقد اأَْخرَبَ
ليلِة.. على اْحِتمائي بُكُروِمِك الظَّ

وحتَّى اأِبي..
لَواِتِه مدى ُعْمٍر من التََّعِب وهو الَغائُب يف �سَ

َقد َيِئ�َش ِمْن دعوتي لّتباِع َتعاليِم طقو�ِسِه
اأَ اإّل ِب�ُسمو�ِش عباَءِتِك فهَو َيعلَُم اأينِّ َلْن اأََتَدفَّ

�ُسُطوِر  يف  اأِة  واملَُخبَّ املُعلََنِة  َعناِويني  ُكلرُّ  واأنَِّك 
مِن الزَّ

يا اأنِت...
لَُة بي َحدَّ التَّماهي يا املَُت�َسكِّ

َواِبي... يا َخَطاأي و�سَ
اأخَطائي جميلٌة لأنَّها بلوِن اأحالِم اجِلنِّياِت

وقو�ِش ُقَزِحِهنَّ املَطري
اأخطاِئي جميلٌة وزرقاُء

ماِء ِمْن عينيِك لأنَّها �َسَرَقْت لوَن ال�سَّ
بيع لُتبِهَج انتباَهَتِك وَتَزيَّْت بقم�ساِن الرَّ

هر ولِك اأن َت�سُكبي َخْمرَة زهوِرها يف اأفواِف الزَّ
هيُل املُروِج باأعلى ما ت�ستطيُع ِلَيْعلَو �سَ

حيَنها �َسَتْنَه�ُش من حتِت الُع�ْسِب
عاداِت املُمِكَنِة واملُ�سَتحيلَِة ُكلرُّ ال�سَّ

وهي ل َتْخُرُج اإّل ِلَتعوَد ثاِنَيًة
اِفرِة يف ِرحلِة اأَْوٍب اأََبِديٍّ ِلطقو�ِش الِولَدِة الظَّ

اأَحرِّ  على  بانِتَظاِرها  احلاِنَيَة  ايِنَ  اأح�سَ ِلَتِجَد 
الَوْجِد

ِقَمِم  على  الَبهاُء  َيْكُمُن  حيُث  عالياً  فُهناَك 
ِجباِلنا املَهيبِة

الريُح هي َمْن َتفي�ُش على اللَّحظِة وُبْرهاِنها
موِّ الباهي.. حلظِة ال�سرُّ

ها العاِبَثِة حيُث الَغيُم ل َيِجُد مكاناً من اأَُكفِّ

وهي تقِب�ُش على َجداِئِلِه
وت�ساأَُلُه ُهطوًل اأكيداً

وتذروُه كما َقْمُح الِودياِن..

هم اآباوؤُنا اأي�ساً �سيوُخ هذي اجِلبال
و�سّيادو وح�سِتها ووحو�ِسها

عوا واأَْر�َسعونا ِمْن اأثداِء تلَك الِغيوم، َمْن ر�سِ
فاِت البذِل والَعطاِء.. �سِ

ِب.. ها قاِنعَن بق�سمِة الرَّ ُثمَّ اكَتفوا بتوي�سِ
يِف البعيِد القريِب ِمن َقلبي.. يا َلذاَك الرِّ

َج �ُسْعلَِتِه وِح وَتَوهرُّ ما زاَل ِقنديَل الررُّ
َي�ْسَتْقِدُم النرُّجوَم الَق�سيََّة

ْه�َسِة.. نوِف الدَّ غريَة ِب�سُ ِلَتغُمَر ُقلوَبنا ال�سَّ
ويا َلِتْلَك املناِزِل على �ُسفوِح اجِلباِل..

وهي ُتِطلرُّ َخجولًة؛
�سهوِل  على  اأي�ساً  البِة  ال�سَّ نتهى  ِبُ لكْن 

احلياة..
وَتبقى عالَقُتنا بعامِل النَّْحِل

ْه�َسِة ذاَك العامَلِ املثرِي للدَّ
ِبَوْفرِة ِنظاِمِه وَجماِل ُطُقو�ِسِه

َتبقى اأْكرَبَ ِمْن اأْن َت�ْسَرَحَها الَكِلماُت
واأَْكرَثَ �ُسْهرًة ِمْن عالَقِة املغنِّي ِبزاِمرِيِه..

ُفولِت الَغاِئَبِة َفْلَنَدْع ِللُحقوِل والنَّواِطرِي والطرُّ
اأَْن َت�ْسُرَدها ِبل�ساِن المِتداِح الَعظيِم..

هاِتنا املاِهراِت اأّما اأحالُم اأُمَّ
تفيهنَّ  اأن  نيا  الدرُّ معاِجِم  ُكلرُّ  َت�ستطيَع  َفلَْن 

ُهنَّ َحقَّ
َفقْد ُكنَّ ُمتماِهياٍت يف املَْنِح َحدَّ الغياِب بنا

َزًة بالأبهى �َسَتبقى ِتلَك املوا�ِسُم واَحاٍت ُمَطرَّ
فراُء و�َسَتبقى تلَك الأوراُق النَّاِحلُة ال�سَّ

�ِسْفراً لت�ْسِطرِي اأوجاِع ُطفوَلِتنا املَهدوَرِة..
َفِلَمْن َيودرُّ الِقراَءَة:

اأرُجوُكم ل َترُجموها
حيق.. ي ال�سَّ ِبَرمِيها اإىل النِّ�سياِن يف ِبئِر املا�سِ

�سنوِف  من  وَطاَب  لذَّ  ما  عليها  اْنرُثوا  بِل 
الأطَياِب

اِنَيُة، الَقاِبَعُة يف َملَُكوِت  ُة الدَّ يَّ ُتها الق�سِ َتعايَلْ اأيَّ
احُلُلم/

ًة ِكتاَب الَغيِب.. ِلَنقراأَ �سويَّ
َتْيِه َهِب بَن َدفَّ َن �ُسطوَر الَوْجِد ِباِء الذَّ وُندوِّ

وِء والِعطِر.. وْلَنْبَق خُمِل�سَن لل�سَّ
وِلَعيَنيِك وْحَدُهما..

�ساأُْقِنُع ُكلَّ الَع�ساِفرِي
الِل الواِرفِة اأَْن َتبني اأع�سا�َسها يف الظِّ

بيَل اإىل َعلياِئهم وُكلرُّ الَّذيَن �َسّلوا ال�سَّ
�َسَقُطوا اأ�سرى حَلِظِك املَُباَرِك....


