
ِلُك���ُه ِمْن ُقّوِة الأدي���ب واإرادِت���ِه القوية، اأن تتحّك���َم بُدموِعها النابع���ِة من وجِعها  حاول���ْت، ب���ُكلِّ م���ا َتْ
وُمعاناتها، وعلى الرغم من اأّنها روائّيٌة ُمتمّيزٌة ح�صَدْت عدداً من اجلوائز املحّلّية والعربية، وُعِرَفْت 
ورّية  بَجلَِدها وتاأنِّيها يف الكتابة والإبداع، لكنَّ رحلَتها ال�ّصاّقَة من قريتها التابعة ملدينة م�صياف ال�صُّ
اإىل العا�صمِة دم�صق حُل�صور اجتماٍع مع ُزمالئها الأدباء زاَد من َوَجِعها وُمعاناتها، وهي التي ل يزاُل 

ها حلادث �صرٍي قبَل فرتٍة لي�صت بطويلة.  �صِ الوجُع بادياً عليها نتيجَة تعرُّ
بع���َد ُو�صوِله���ا اإىل )الكراج( يف دم�ص���َق، كاَن الزدحاُم �صديداً على و�صائل النقل، ومل يكْن يف اإمكانها 
���ٍف لإي�صالها من العّبا�صيني  ُرك���وُب �صّي���ارة اأُجَرة بعَد اأن طل���َب اإليها ال�صائُق ما ُيعادُل ُثُلَث راتِب ُموظَّ
كوَب يف وا�صطِة نقٍل جماعّية، كانْت غالبّيُة النا�س فيها وقوفاً، وهو ما  اإىل املّزة، فاختاَرْت ُمكَرهًة الرُّ
جع���َل قدميه���ا م�صرحاً َتَط���وؤُُه اأقداُم الوقوف يف احلافلة، الأمُر الذي �صّبَب له���ا اآلماً اأفَقَدْتها الُقدرَة 
عل���ى ال�ص���ر واملُكاب���َرة على وجعها، ف�صاَل���ْت ُدموُعها �صخّيًة م���ن الأمل على نف�صها وعل���ى اأبناِء بلِدها 

الذين اأْنَهَكُهم التعُب، وا�صتبدَّ بهم الأمُل واحل�صار.
كاَن ُيِكُن ل�صِرها اأن ي�صتمرَّ لو اأنَّ اجلميَع يف بلِدها ُيعاين ما ُتعانيِه، وي�صُر على ما ت�صُر عليه، 
اأّما اأن تكوَن ُهناَك فئٌة تنتفُخ ُبطوُنها من التُّخمة، ومطاعم تكاُد ل جتُد فيها مكاناً للجلو�س نتيجَة 
عب ال�صابر املُق���اِوم املُدافِع عن املبادئ  �صغ���ِط املُرتادي���َن عليه���ا، اأولئَك الذيَن اْغَتَنوا عل���ى ح�صاِب ال�صَّ
ُموَن ب�ص���يٍء مّما ي�صعُر بِه غرُيهم،  والقي���م الت���ي ترّب���ى عليها، من غرِي اأن َي�ْصُع���َر هوؤلِء املُْتَخُموَن املَُنعَّ
فه���و م���ا اأفقَده���ا ال�صَر، ودفَعه���ا اإىل الُبكاِء ُحزناً على اأطف���اِل بلِدها واأبناِئه، ه���وؤلء الأطفال الذيَن 
ك  ل َيِج���ُدوَن م���ا ي���ردُّ الرَد عنهم يف �صتائه���م القار�س. �صحيٌح اأنَّ اإ�صراَر ه���وؤلء الأطفال على التَّم�صُّ
���ة يف اأثن���اء  ُع���وَن )البّطاني���ات( عل���ى اأج�صاِده���م الغ�صّ ُه���م َي�صَ بالرتبي���ة والتعلي���م ل ي���زاُل كب���رياً، واأنَّ
تدري�ِصها اإّياُهم يف منطقِتها، لكنَّ الأ�صئلَة التي ل تزاُل عالقًة يف حلِقها وُم�صيطرًة على تفكريها هي: 
رائُب بعدالٍة من  اُر الأزمات واحلروب، ولو اأُِخَذِت ال�صَّ لو حتّققِت العدالُة، وُحو�ِصَب الفا�ِصُدوَن وجُتّ

ُكلِّ فا�صٍد، ولو ُحو�ِصَب ُكلُّ ُم�صَتِغلٍّ وُمتاِجٍر بُقوِت ال�صعب، فهل ُكّنا اأماَم هذا الواقِع املاأ�صاوّي؟ 
ماء؟  قاُء، وعلى الآخريَن َم�سُّ الدِّ ُر وال�صَّ ما املانُع ِمن اأن نكوَن خّطاً واحداً يف املُعاناة، اأم علينا ال�صَّ
فاِع عن الوطن وقَت احلرب، وننعُم  مود، ونكوُن �ُصَركاَء يف الدِّ نا ُمت�صاويًة يف ال�صُّ ملاذا ل تكوُن ِح�َص�صُ

جميعاً بخرياِتِه اأياَم ال�ّصلم والّرخاء؟ 
ِر على مرارِة الواقع؟ ما الذي ينُع ِمْن اأن نكوَن جميعاً �ُصَركاَء يف املُعاناِة ويف ال�صَّ

كيَف ي�صتطيُع اأ�صخا�ٌس تاأمنَي ُكلِّ ما ُيريُدوَنُه من ُمقّومات الرفاهية احلياتّية، ِمن �صفٍر و�صّياراٍت 
ه، وغرُيهم ل ي�صتطيُع تاأمنَي ُقوِت يوِمه على الرغم من عمِلِه  فاره���ٍة وَم���اأَْكٍل وَم�ْصَرٍب وَمْلَب�ٍس وَغرْيِ
ط���واَل النه���ار وُمعظَم اللي���ل، بينما غرُيهم يغطُّ يف نوٍم عميٍق ورحالٍت دائمة واأمالٍك ُمتنامية، ومَع 

هذا يزداُد هوؤلء غنًى، واأولئَك فقراً؟!  
�صحيٌح اأنَّ ُهناَك ح�صاراً خانقاً على البلد، واأنَّ ثّمَة حُماولٍت حممومًة لإعادِة اإ�صعاِل النِّرياِن فيه، 
لكنَّ هذِه املُحاولِت لي�صْت بيٍد خارجّيٍة فح�صب، واإمنا اأي�صاً بيِد ُكلِّ م�صوؤوٍل فا�صٍد وتاجِر حرٍب اأ�صعَل 
الّن���اَر يف ُقل���وِب اأبن���اِء البلِد وعقولهم بعَد اأْن اأفقَر ُجيوَبُهم وَجَعلَه���ا خاويًة على ُعرو�ِس ُبطوِن ُكلِّ َمْن 
�َص���َرَق ث���رواِت البلد وموارِده، واأفقَد اأبناَء البلِد الثِّقَة مُبوؤ�ّص�صاِته���م بعَد اأْن َلِعَب بها، وجعلَها منخورًة 
ٍة بدًل منه���ا ل عالقَة لها بوَج���ِع الّنا�ِس  ِم���ن داخِله���ا، لَي�ْصُه���َل علي���ِه اإ�صقاُطه���ا، واإقامُة �ص���ركاٍت خا�صّ

وُمعاناِتهم ول باأو�صاِعهم القت�صادّية املرَُتّدَية. 
َل وتلَك احلكمَة  ورّي، لكنَّ هذا التَّعقُّ عِب العربّي ال�صُّ َل واحلكمَة ِمن اأهمِّ َمِزّياِت ال�صَّ �صحيٌح اأنَّ التَّعقُّ
���اِر احُلروب َي�ْصَتِبيُحوَن ُكلَّ �صيٍء يف وطٍن  ُي�صبح���اِن يف َمه���بِّ الريح بُروؤيِة اللُّ�صو�ِس والفا�صديَن وجُتّ

ِم الأعداِء فيه. ُموا فلذاِت اأكباِدهم منعاً لإ�صقاِطِه وحَتكُّ وَر الأكَر، وقدَّ بذَل الُفقراُء فيِه الدَّ
ماِت احلياة، هو َنْف�ُصُه الذي اأ�صهَم  اإنَّ َم���ْن ُي�ْصِه���ُم يف �صرقِة املُواطِن واإفقاِرِه وحرماِن���ِه ِمن اأدنى ُمقوِّ
ورّي، وهو الذي دف���َع ِق�ْصماً من اأبناِء �ُصورية اإىل الهجرِة للُمتاجَرِة  يف قت���ِل اأف���راِد اجلي�ِس العربيِّ ال�صُّ
ويداء،  وريَّ اأماَم مبن���ى املُحافظِة يف ال�صُّ رطيَّ ال�صُّ مُبعاناِته���م ووَجِعه���م، وهوؤلِء ُهُم الذيَن قَتُل���وا ال�صُّ
ُه���م ُهْم اأنُف�ُصهم الذيَن ُيحاِرُبوَن ُكلَّ خطوٍة جّدّيٍة يف �صبي���ِل نه�صِة البلد وُخروِجها من واقِعها  كم���ا اأنَّ
وائر احُلكوميَّة ُم�ْصَرَعًة  �ص���اِت والدَّ احاُت مفتوحًة لهم، وتبقى اأبواُب املُوؤ�صَّ ُك ال�صَّ املُ���رتّدي، فهل �صُت���رْتَ

ِل والف�صاد؟!  اأماَمُهم، اأم �صُيو�َصُع حدٌّ لهذا التَّغوُّ
وؤاُل ال�صائُك الذي ل يزاُل ُيْدِمي ُحلوَقنا، وَيِزيُدها قيحاً واأملاً. اإنَُّه ال�صُّ

قصائ��د مترجم��ة للش��اعر الروس��ي الكالم عبير الروح
المعاصر دميتري دارين
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بي��َن إص��رارِ الوطن��ّي عل��ى وطِنه 
وَغْدرِ ُتّجارِ الحرب بُلْقَمِته
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اإلهام���اً  الأح���د  ال���دور  ب���ل  الأه���م،  ال���دور  يلع���ب اخلي���ال   
وعذوب���ة، و�صفافيًة يف �صياغة الق�صي���دة التي ين�صجها �صاعر 
حقيق���ي مبدع، يل���ك روح ال�صعر، واملل���كات والذهنية املوؤهلة 
ل�صتنها����س ذلك املبدع الذي يفعل اخلي���ال لديه فعله املثري 
واملوؤث���ر بحي���ث يك���ون اخلي���ال، اأو املخيلة الق���وة املطلقة التي 
توج���ه العبق���ري اإىل عبقريت���ه الف���ّذة الكامنة في���ه؛ تطلقها 
تل���ك الق���وة عالي���اً، و�صع���وداً اإىل حي���ث يجب اأن تك���ون.. عر 
ف�ص���اء يف�ص���ح املج���ال لذل���ك املغّن���ي ال�ّصج���ي اأن يندف���ع عل���ى 
امت���داده لي�صل �ص���داه اإىل اأبعد ما يك���ن لل�صدى اأن ي�صل: 
بق���وة مغن���اه، و�صح���ر خيال���ه، وروع���ة تل���ك العبقري���ة الت���ي 
اأبدعت���ه، واأنتجته... يق���ول ديدرو: واإّن من ح���ّق العبقري اأن 
يك���ون �صارياً.. اإّن كتاباته كال�ص���رارات املتقدة اخلاطفة؛ وهو 

يحلق كالن�صر امل�صحور بروعة اأفكاره.
ق���ول يجعلنا نقف كثرياً اأمام كتابات عابرة، اأرهقت واأثقلت 
ن�صي���ج الفع���ل الإبداع���ّي الأجم���ل والأ�ص���ّف ف���وق �ص���اح ثقاف���ِة 
العط���اء والإب���داع... ذاك ه���و ال�صعر، الذي ُي�ص���كل يف الوجود 
مغن���اة احلي���اة الرائع���ة، وجم���ال الكلم���ة: املوحي���ة؛ املع���رة 
واملوؤث���رة، والت���ي اأنتجته���ا ُميل���ة عبقري���ة، حتم���ل كينون���ة 
خ�صو�صي���ة حاّدة، وفائقة العذوبة لتنتج تلك املغناة اخلالدة، 
والت���ي حاك���ت ن�صيجه���ا روح الإله���ام، والتجّل���ي املُف���رد ذات���اً، 
وطاقة اإيحائيًة، لت�صوغ مثل ذلك الإلهام الآ�صر حّد العذوبة 

والوجع!
األي����س ه���ذا ه���و: »طغيان اخلي���ال اأو املخيل���ة املت�صلطة التي 

�صيكون لها اأكر الأثر يف ال�صعر فيما بعد؟
 ال�صع���ر الذي يق���ول فيه نوفالي�س: »ه���و الوجدان الأ�صيل 
كالن���ور، ي�صبه���ه يف هدوئ���ه وح�صا�صيت���ه ومرونت���ه ونف���اذه.. 
وه���و يف قدرته عل���ى التاأثري القوي غري امللح���وظ اأ�صبه بهذا 

العن�ص���ر البدي���ع ال���ذي ينت�ص���ر فوق جمي���ع الأ�صي���اء مبيزان 
دقي���ق، ويجلوه���ا جميعاً يف مظه���ر متنوع اأّخ���اذ... اإّن ال�صاعر 
ل���ب اخلال����س، وه���و يف ح�صا�صيت���ه اأ�صب���ه بخيط من  م���ن ال�صّ

الزجاج اله�س؛ ولكنه كذلك قا�س كاحل�صاة اجلامدة..«...
ه���ذه املُنمنم���ة املتقن���ة ع���ن ال�صعر وال�صع���راء، كاأنه���ا امليزان 
اأدق  تر�ص���م  حي���ث  الإبداع���ي  الُع���رف  يف  ح�صا�صي���ة  الأدّق 
التفا�صي���ل ملفهوم ال�صع���ر امللهم، وال�صع���راء امللهمني، وتخرج 
م���ن ه���ذه الدائرة املن�صبط���ة حّد اخليال من دق���ة مفاهيمها 
وتعريفه���ا: من هم ل ُيقاربون املفاهيم والتعريف من قريب 
اأو بعي���د!!؟ لق���د و�ص���ل الق���ارئ العرب���ي اإىل نتيج���ة موؤمل���ة 
وموجع���ة ج���داً تذه���ب يف ت�صوره���ا الرم���ادي الق���امت لل�صع���ر 
وال�صع���راء يف الو�ص���ع الراه���ن اأن ما تطرحه املطاب���ع املاجنة 
ل�صوقه���ا ال�صتهالكي���ة م���ن منتج���ات كتابية!! �صيئ���ة ورديئة 
و�صعت ال�صاحة الثقافية يف دائرة خلل..، واإرباك، وارتباك، ل 
مثيل لها يف تاريخ الثقافات والإبداع، واإن ال�صعر هو املت�صرر 
الأكر مما يح�صل الآن، واإّن عزوف القارئ عن قراءة ال�صعر 
يعن���ي اأن ه���ذا املنت���ج الإبداع���ي ق���د و�ص���ل اإىل درك غاي���ة يف 

ال�صوء، اأخرجه من مفهوم تاريخي خالد.
يقول: »اإن ال�صعر ديوان العرب! ومع هذا نقول: اإن القارئ 
اجلي���د لو بحث ع���ن الب�صاعة اجلي���دة لوجده���ا، واإن الزمن 
كفي���ل بعملي���ة غربل���ة قا�صي���ة، وحا�صم���ة لو�ص���ع الأ�صي���اء يف 
ن�صابها، واإعادة العتبار لأعظم فعل اإبداعي يف تاريخ احلياة، 
ويف تاري���خ الثقافة، والأدب، والإب���داع... ذاك هو ال�صعر الذي 
ق���ال فيه نوفالي����س: »اإنه التعبري ع���ن الوج���دان... اإنه اأ�صبه 
بال�صح���ر ي�صفي ال���روح ال�صحرية على الع���امل.... اإنه الواقع 

الأ�صيل املطلق عامٌر: بالأنغام التي ل تنفد.

}الخيال أو المخّيلة .. القّوة التي تواجه العبقري{ الكالم عبير الروح
  كتب: سليمان السلمان كتب : محمود حامد

  كتب: د، سام عمار

ال���كالم عب���ري ال���روح ممزوج بط���راوة احلروف، م�صق���ول على �صف���اه ال�صوت، 
راحل يف مرابع ال�صدور.. اإنه حقاً عبري الروح. 

هك���ذا.. ت�صتيق���ظ احلروف اجلميلة على �صفة �صادق���ة، فتنتقل بزهو معانيها 
يف ب�صاتني الفكر، لت�صطع اأمام ال�صمع داخلة مواقع التفكري، لتقول: اأنا الكالم، 
وال���كالم في�س قلوب تهتّز يف �صدور حتم���ل رغباتها، وتدنو من احلرية اأحياناً، 
فتق���رتب م���ن حمرق اجلم���ال بال�ص���وت وال�صورة والفك���رة، وت���دور يف م�صارات 
حامل���ًة ب���ريق الإعج���اب، ت�ص���ل بالكلم���ة اإىل براع���م الق���ول، فتجمعه���ا الفك���رة 
اجلميلة، فتطوف وتطوف.. بادئًة بالقليل، ثم جتمع الكثري حني ت�صري متنقلة 
يف امل�صامع والأنظار طالعة من �صور احلياة التي هي منها ولها، وفيها تعي�س.. 
كلم���ا زاد َمْن �صمع، وَك���ُرَ َمْن راأى، فتطفح كما الغيوم املاطرة يف ب�صاتني الأمل 
املتماوج���ة بربيعه���ا ربيع���اً، وبثمرها �صيفاً، وباخل���ري املخب���وء يف اأغ�صان تتفتح 

حني ياأتي الوقت بانبالج الَنّوار يف حدائق النهار.
هك���ذا احلي���اة يف الكلمات ويف مواقيته���ا، وهكذا يطل عبري ال���كالم حني َيْنَهلُّ 
يف مواقيت���ه تعب���رياً ع���ن ح���ال اأقبلت، وح���اٍل َتَفتَّح���ْت، وعن حال اأثم���رت، وحان 
القط���اف ُفك���رًة ُمَع���ّرًة، ُتْقِبل فيها الكلمات اإقبال عرو����ٍس على م�صارف الفرح.. 

فتدور ب�ُصْمَرة احلروف...
جمال �صورة البيا�س املزهر يف َنّوار املعاين.

هك���ذا يقب���ل عب���ري الكالم م���ن من���ازل ال�ص���وء امل�صرقة بالن���ور، فاأرف���ع راأ�صي، 
لت�صاألن���ي عين���اي ع���ن مراي���ا القول، ع���ن �صداه يف كلم���ات الأغ���اين يف النا�س يف 
كل �ص���يء، ح���ني تعّر موا�صم الرغبات عن اأم���اين احلياة، وتتفّتح عيون ال�صباح 
ع���ن حفي���ف اأردان الن�صائ���م القادمة، فت�صمع كل �صوت ناط���ٍق يفتُح فاه، وي�صلنا 
�صوت���ه، اأو �ص���داره..، على امت���داد بعيد عن املجهول، نعرف في���ه الغايات، ومنّد 
ن���اي الكالم ليقول ما يقول.. ون�صغي، في�صّرنا اأن نحمل ال�صوت ونطوف وطناً 
ينتظ���ر ِمّن���ا اأن من���ّد الأي���دي يف ت���راب الآم���ال، وننر في���ه بذار اخل���ري، وننادي 

الكلمات:
تع���ايل م���ع حبات املط���ر.. انغر�صي يف الأر����س طوًل وعر�ص���اً وانري تويجات 

الألوان.. لي�صبح عبري الكالم فرحاً.. 
لالأر�س والإن�صان

يتن���اول ه���ذا املق���ال اثن���ني من ب���ني اأجمل �صواه���د الإب���داع يف نظام 
���الن على عبقرية اللغة العربي���ة، وقدرتها غري  الكتاب���ة العربية، يدلِّ

املحدودة على التكيف مع متطلبات التوا�صل بها،
اأول هذي���ن ال�صاهدي���ن: ظاه���رة ه���اء ال�صك���ت، ولك���ي ن�ص���رح ِعلَّ���ة 
وجوده���ا، ودواع���ي ا�صتعماله���ا نق���ول: ق���د يك���ون احل���ذف يف اللغ���ة 
العربي���ة لِعلَّت���ني متالزمت���ني: �صرفي���ة ونحوي���ة، ومنوذج ه���ذا النوع 
من احلذف هو الأفعال اللفيفة املفروقة يف حالة الأمر، كقولنا: “ِف 
ي���ا �صديقي مب���ا وعْدَت”، و”ِق �ُصمعَتك م���ن اأَل�صنة الالئمني”، وهذه 
حال���ة، ب���ل ظاه���رة منوذجية مده�ص���ة يف الختزال يف اللغ���ة العربية: 
اإنه���ا ت�صي���ب اأ�صل الفعل الثالثيَّ املجرد اللفي���ف املفروق )مثل َوَفى، 
َوَقى(، فَتحِذف فاَءه لُعرٍف يف ا�صتعمال الأفعال املعتلة الفاء من املثال 
ال���واوّي، وحت���ِذف لَم���ه التي هي حرف عل���ة، ل�ص���رورة البناء يف فعل 
الأم���ر، ال���ذي يقت�ص���ي ح���ذف ح���رف الِعّلة م���ن اآخره؛ وبذل���ك يبقى 
الفعل يف �صيغة الأمر على حرف واحد فقط، هو عيُنه التي ي�صتطيع 
ال�صم���ود به���ا متما�ص���كاً عني���داً، ب�صفت���ه كلم���ًة م�صتقل���ًة، اإل يف حال���ة 
الوقف عليه يف نهاية الكالم، لتعّذر النطق به موقوفاً عليه )العربية 
ك، ول تبداأ ب�صاكن(، فُيوؤَتى عند ذاك بهاء �صاكنٍة  ل تق���ف على متح���رِّ
���راَد النظام  َن اطِّ اخرتَعْته���ا عبقري���ُة العرب���يِّ الب���دويِّ املذهل���ُة، لتوؤمِّ
املبدع لهذه اللغة العمالقة، كما يف قولنا: “يا �صعيُد َدْيَنَك ِفْه” و”يا 
�صلي���ُم نف�َص���َك ِق���ْه”، ومن هن���ا كان ا�صمه���ا، وبذلك توؤدي ه���اء ال�صكت 
وظيفت���ني يف اآٍن مع���اً، اأولهما: التمكني م���ن الوقوف يف نهاية الكالم 
عل���ى حرٍف �صاكٍن، وثانيتهما: احلفاظ، بف�صل ذلك، على حركة فعل 
الأمر )الذي بقي، ب�صبٍب من عوامل احلذف، على حرف واحد(، وهي 

حرك���ة عني الفع���ل يف امل�صارع، التي اأوجَبْت قوان���نُي ال�صرِف اأن تكون 
حرك���ُة ع���ني فعل الأمِر تابعًة لها، مثل: )وَفى يِفي ِف؛ وَوَقى َيِقي ِق؛ 

ووَمى ِيي ِم(.
واملبه���ر يف ه���ذه اللغة املده�صة اأن الفعَل الذي بقي على حرف واحد 
ه���و: )ِف( اأو )ِق( اأو )ِم( لي����س كلم���ًة بح���ّد ذاِته���ا فقط، ب���ل هو جملٌة 
يف حّده���ا الأدن���ى م�صتوفيٌة ركنيه���ا الأ�صا�صيني، وهم���ا امل�صند وامل�صند 
اإلي���ه، عل���ى اعتبار اأن الفاعل يف فع���ل الأمر )ِف( اأو )ِق( اأو )ِم( �صمرٌي 
م�صت���رت في���ه وجوباً )ولي�س ج���وازاً؛ لأن اجلواز ي�صم���ح بحلول ال�صم 
الظاه���ر حمل ال�صم���ري امل�صترت العائ���د اإليه، ومن هن���ا كان ال�صتتار 
اجلائ���ز(، تقدي���ره اأن���ت، وه���ي لي�صت جمل���ًة فح�صُب، بل ه���ي كالٌم تامُّ 
املعن���ى )فاجلمل���ة ل تكون كالماً تامَّ املعن���ى اإل يف �صروط؛ مثال ذلك 
جملة: “اإن جتتهْد” يف اأ�صلوب ال�صرط: “اإن جتتهْد تنجْح”: اإن هذه 
اجلمل���ة “اإن جتته���ْد” ل يكتم���ل معناه���ا اإل با�صتيف���اء جمل���ة ج���واب 
ال�ص���رط “تنج���ْح”، والأم���ر ينطب���ق على اجلم���ل التي ِقوامه���ا اأفعاُل 
ال�صرِط كلُّها(، وكل ما عدا امل�صند وامل�صند اإليه يف اجلملة بعد ذلك هو 
تو�صي���ٌع ِلَطْيِفه���ا الدليّل، ولعلنا ل جنانب ال�ص���واب اإن قلنا: اإن هذه 
ُل اأحد الأمثلة النادرة جّداً، اإن مل نقل: الفريدة  احلالة ال�صاحرة ُت�صكِّ
َف اللغة العربية  ِكننا ال�صتناُد اإليها بثقة ِلَن�صِ يف لغات العامل، التي ُيْ

بالعمالقة واملبدعة والعبقرية! 
وث���اين ه���ذه الظواه���ر: ظاه���رُة ال���واو الو�صلي���ة، وه���ي واو �صاأطلق 
عليه���ا ت�صمي���ًة جدي���دة كلّي���اً يف اللغة العربي���ة، منطِلقاً م���ن الوظيفة 
الت���ي اأدَّته���ا يف الكلم���ة التي ج���اءت فيها، وه���ي، بو�ص���وح ل َلب�س فيه، 
حتقي���ق و�ص���ل )الهاء(: املفعول به الثاين، وه���و �صمري مت�صل )ومن 

هن���ا كان���ت �ص���رورة ا�صتعم���ال ال���واو( بالفع���ل الن���واة )ن���واة اجلمل���ة( 
ال���ذي َتع���ّدى اإلي���ه، وه���ذه الوظيف���ة ه���ي: الو�ص���ل يف مث���ل كلم���ة: 
“اأَُنْلِزُمُكُموَه���ا”، يف قول���ه تع���اىل: “اأَُنْلِزُمُكُموَه���ا واأنت���م لها كارهون” 
)�ص���ورة ه���ود، الآية 28(، اأو كلم���ة: “فاأ�صقيناُكُموه”، يف قولة تعاىل: 
“واأنزلنا من ال�صماء ماًء فاأ�صقيناُكُموُه وما اأنتم له بخازنني” )�صورة 

احِلْجر، الآية 22(.
�صاأ�صميها اإذاً: الواَو الو�صلّية، واأدعو اإىل اإ�صافتها اإىل قائمة حروف 
���ف وظيفته���ا اإىل وظائف ال���واو التي  املع���اين؛ لأن اب���ن ه�ص���ام مل ُي�صِ
اأورده���ا يف كتاب���ه اجلامع: “مغن���ي اللبيب عن كت���ب الأعاريب”، ومل 
ْفه���ا كذل���ك الَهَرِويُّ يف كتابه الرائع: “الأزهية يف علم احلروف”،  ُي�صِ
ووا�ص���ح م���ن بنية الكلم���ة اأن هذه ال���واو للو�صل كما اأ�صلفن���ا، ولي�صت 
لإ�صب���اع احلركة قبلها؛ لأنه���ا لي�صت يف موقع ال�صرورة ال�صعرية، كما 

يف قول ال�صاعر:
واإنني حيُثما ُيثني الهوى َب�َصري        من حوُثما �صلَُكوا اأْدنو فاأْنُظور

والبيت جمهول القائل؛ وكما يف قول قي�س بن زهري:
اأمَل ياأتيَك والأنباُء ُتنِمي       مبا لَقْت َلُبوُن بني زياد

ال���ذي اأُ�صِبَع���ْت في���ه حركة الك�صر ي���اًء ف�صار الفعل: ياأت���ي بدًل من: 
�س اأن تكون عالمُة جزمه حذَف حرف  ياأِت، املجزوم بلم، والذي ُيْفرَتَ
العل���ة: الياء، من اآخره، والبيتان من �صواهد مغني اللبيب )1969، 

�س114 و�س 407(.
اإن ظاهرت���ي هاء ال�صكت وال���واو الو�صلية تدّلالن بو�صوح   
�صدي���د ل لب����س فيه على خا�صيت���ي اجلمال والإبداع يف نظ���ام الكتابة 

العربية.

ظواهر إبداعية في لغة الضاد
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»قاطفو الّنجوِم الُعّجز«
هل أحّب الشعراء يومًا؟

نعيش مع الذئب..
 ونبكي مع الراعي

  كتب: عيد الدرويش 

وتتباي���ن  والتداخ���ل،  بالت�صاب���ك  الجتماعي���ة  العالق���ات  تت�ص���م 
م�صتوياته���ا وفق درج���ة امل�صالح بال�ص���رورة، وتتحدد درج���ة التزامها 
الأخالقي والقيمي بني الأقوال والأفعال، مبا ي�صمى قوانني ال�صبط 
الجتماعي، اأو ال�صمري اجلمعي، �صاغها املجتمع وفق حاجاته املادية 
والروحي���ة عر مراحل زمني���ة لي�صت بالق�صرية، وه���ذه القوانني مل 
تك���ن ثابت���ة، تتغري وف���ق م�صتلزمات وحاجات املجتم���ع، تتعلق بعوامل 
داخلي���ة وخارجي���ة، لأن���ه يف ح���راك دائ���م مب���ا يحق���ق حال���ة الإ�صب���اع 
ومتطلب���ات املجتم���ع، وما يح���دث بينهما من تغ���ريات بنيوية ينعك�س 
عل���ى منظومة النم���ط الجتماعي، لتاأخذ �صكاًل جدي���داً يف العالقات 
الجتماعي���ة، الت���ي تفر����س نف�صه���ا لتلب���ي حاج���ات الف���رد، وه���ذا ل 
يقت�ص���ي بال�ص���رورة اأن يكون متوافقاً مع جميع اأبن���اء اجلميع، ودون 
النظ���ر ل�صوابية ه���ذه الظاهرة، اأو عدمها، ليغ���دو الثابت هو املتغري، 
وتتح���دد ديومت���ه ه���ذه الأفع���ال بدرج���ة التواف���ق والإ�صب���اع ال���ذي 

حتققهما لأبناء املجتمع، والعك�س �صحيح.
اإن ل���كل واحد من���ا عالقاته الجتماعية، ناجتة عن م�صالح متعددة 
ومتنوع���ة، لت�صاه���د مواقف مريب���ة مقارنة بني الأق���وال والأفعال يف 
�صلوكي���ات بع����س الأ�صخا����س، ومم���ن جتال�صه���م واأن���ت عل���ى معرف���ة 
كامل���ة باأفعالهم وممار�صاتهم، ويكر علي���ك بكلمات النبل وال�صهامة 
واللت���زام بال�ص���دق والوف���اء، ويتل���و علي���ك احلك���م واملواع���ظ، و�صدة 
حر�ص���ه عل���ى تا�ص���ك املجتم���ع، ويخ���ال ل���ك باأن���ك جتال����س �صحابياً 
جلياًل، ول يقف عند هذا احلد، بل ت�صمع منه انتقادات لذعة لبع�س 
الأ�صخا����س والت�صهري بهم وباأفعاله���م، وحتميلهم امل�صوؤولية يف اإعاقة 
م�ص���رية احلياة ب���كل جوانبها، ويدع���و املجتمع لإبعاده���م، لكي ت�صبح 
مدينته الفا�صلة، ومتمنياً لو ت�صنح له الظروف ليعمل ما ل ي�صتطيع 
الآخرون فعله، يف الإ�صالح والتنمية واللتزام الأخالقي، وهو وحده 
الق���ادر عل���ى الإ�ص���الح ال�صام���ل ل���كل جوان���ب احلي���اة، ه���ذه العين���ات 
يف املجتم���ع جنده���ا يف كل مفا�ص���ل احلي���اة الجتماعي���ة وال�صيا�صي���ة 
والقت�صادي���ة والفكري���ة، والطام���ة الك���رى عندم���ا جن���د ه���وؤلء يف 
مواق���ع اإداري���ة ينتق���دون من هم اأعل���ى منهم مرتب���ة، يف الوقت نف�صه 
جن���د انتقاده���م ممن ه���م اأدنى منه���م، كل ذلك نابع م���ن طغيان الأنا 
وامل�صلح���ة ال�صخ�صي���ة، ول يخرج���ون م���ن ذواته���م يف تقيي���م العم���ل، 
ول ناظ���م اأخالقي���اً بينه���م، فلم���اذا مل يتم الرتكيز عل���ى قيمة العمل 
واتقانه؟ بدًل من اإ�صاعة الوقت على ح�صاب املنفعة العامة، لأنه حق 
املجتمع الذي يعملون به، وحتقيق ال�صتقرار الجتماعي والأخالقي 
واق���رتان الق���ول بالفعل، لتحقي���ق املقولة: »ال�ص���دق يف اأقوالها اأقوى 

لنا، والكذب يف اأفعالنا اأفعى لنا«. 
ول���و قي����س ل���ك اأن جتال�س الطرف الآخر ممن يوج���ه لهم النتقاد 
والتهام، لوجدت نف�صك اأمام تلك املواعظ واحلكم ذاتها، ورمبا يزيد 
عل���ى الفري���ق الأول، مب���ا ل ع���ني راأت ول اأذن �صمع���ت، ول خط���ر على 
قل���ب ب�ص���ر من الده���اء والنميمة والف���رتاء على الآخري���ن، لقد كر 
اله���رج واملرج وداه���م النفو�س الياأ�س والقنوط وتورم���ت الأنا، و�صادت 
الرنج�صي���ة و�صاع���ت فل�صف���ة التري���ر، وتق���دمي الأع���ذار والنغ���الق 
عل���ى ال���ذات، ليعي����س املجتمع عل���ى متناق�ص���ات وت�صب���ح كالنار حتت 
الرم���اد، فكل ما يحدث م���ن عوا�صف اجتماعية ناجت���ة عن �صلوكيات 
خاطئ���ة مبني���ة على م�صال���ح فردية �صيقة، متنا�صني ب���اأن م�صلحتهم 
الجتماعي���ة ه���ي اأبق���ى واأ�صم���ل لأنه���ا �صم���ان للف���رد واملجتم���ع يف اآن 
واحد، وقد ل ي�صل هذا اإىل املنال، ولكن يبقى ت�صخي�س الأمرا�س هو 
ن�ص���ف العالج، واإن كل هذه الأمرا����س التي ت�صبب يف تفكك املنظومة 
الأخالقي���ة، وتدم���ر املجتمع���ات ي�صنعه���ا الأفراد الذي���ن يعي�صون مع 

الذئب، ويبكون مع الراعي.

اّته���ام »موبا�َص���ان« الآن���ف الّذك���ر، املَعن���ون ب���� »حّب ال�ّصع���راء«، اأراه يثري ق�صية بغاي���ة اللتبا�س، قد ت�ص���ل اإىل حّد الف�صيحة، فيم���ا لو مّت اجلزم 
ب�صّحِته���ا، اإذ �صيتع���ّرى اأمامن���ا تاري���ٌخ كامٌل م���ن الوهم والّزيف الذي �صيلت�صق ب�ص���كٍل ي�صعب الفكاك منه مب�صطلح »احل���ّب العذري« الذي و�صم 
ِنتاَج قاماٍت كبريٍة يف ال�صعر العاملي والعربي تاريخّياً، تغّنت الّذاكرة اجلمعّية باأجمادها وذرَف الع�ّصاق الّدموع وال�ّصهقات حتَت ظالِل اأطاللها:/ 
جمي���ل بثين���ة، ع���روة وعفراء، قي�س وليلى، اأراغون واإلزا، نابليون وجوزفني، دانتي وبياتري�س، بيرتارك ولور، لمارتني واألفري، ممو وزي، غ�ّصان 

كنفاين وغادة ال�ّصمان، حممود دروي�س وريّتاه، عماد جنيدي واإلياناه، اإلخ.
لالّتهام م�صروعّيّتُه يف الّدرا�صات الّنف�صّية العلمّية احلديثة التي اأثبتت باأّن ما ُيطلق عليه احلّب العذري، الّطهراين، لي�س اأكر من ازدواجّية 
ورة الّذهانّية على جممل  اغ���رتاب يعي�صه���ا الكائ���ن/ العا�صق، اأقرب اإىل الِف�صام حيث ت�صيطر الأوهاُم والهلو�صاُت على كامِل املخّيلة، وتطغى ال�صّ
امل�صاحة النف�صّية العاطفّية لل�ّصاعر، فال يرى الآخر، اأّياً كان، اإّل من خاللها، اأي من خالل طيف املحبوبة املحلوم بها وتلك هي اآلّية جلد الّذات 
»املازو�صّي���ة« ورمّب���ا ه���ي اآلية جلد الّذات والآخر حيث يتفاعل ال�ّصادي واملازو�صّي م���ع بع�صهما �صمن عملية كيميائّية نف�صّية معّقدة، ينح�صر فيها 
وء، علماً اأّن البع�س من هوؤلء ال�ّصعراء، مل يكن باملثالّية والّطهرانّية التي  الواقعي اإىل العتمة ال�ّصحيقة ويتقّدم ال�صتيهامي اإىل الواجهة وال�صّ
يح���اول ت�صديره���ا ع���ن نف�ص���ه، بل كان يعي�س »اأنواعاً من احلّب ترتاوح بني احلماقة والوحل« كما يق���ول »موبا�صان«، فبعد اأن ي�صفهم ب� »قاطفي 
حاً: )اإّن النفعال الّطبيعي يف الّروح ال�ّصاعرّية م�صحوذاً بالّتوّتر الفّني الذي ي�صتلزمه اخللق،  الّنجوم العّجز« يعود اإىل حتليل �صخ�صّياتهم، مو�صّ
يدف���ع ال�ّصع���راء، ه���وؤلء الكائنات الّنخبوّية، ولكن الفاقدة للّتوازن اإىل ت�صّور نوع من احل���ّب املثايل، الغائم، الفائق احلنان، الّذهويل غري امل�صبع 
اأب���داً، ال�ّصه���واين ال���ذي من رّقته يوقعه اأدنى �صيء يف غيبوبة(، اأهكذا هم ال�صع���راء؟ كائنات مب�صاعر هالمّية ل منطقّية يع�صقون عتمتهم، بحثاً، 
عن حالة فردو�ٍس لن ي�صكنوها اأبداً، مل يحّبوا امراأة حقيقّية من حلم وعظم على الإطالق، امراأة بعيوبها واإيجابياتها الأنثوية، فهي بت�صّورهم 
كائ���ن خ���رايفٌّ ملغ���ز، ويف الط���رف الآخر للمعادل���ة تبدو امل�صكينة وكاأنها تعي�س هي الأخ���رى، وهماً تت�صّلق �صالمله اإىل عوامل ف���وق واقعّية، مع اأّنها 
ّب كما يحّب الكائن الواقعي، مبزيٍج �صهواينٍّ مثايل يتزج فيه اخليال بالّدلل، حيث ت�صحو وتنام على �صدى الكلمات الّرنانة التي  تريد اأن حُتَ

اأن�صدها اإّياها ال�ّصاعر وحتّبه ككائن ب�صري، هو ل غريه، وبكثري من الع�صق ال�ّصاذج املمزوج بالرغبة.
 لع���ّل، له���ذه الّنظ���رة القا�صي���ة لل�ّصع���راء ل���دى »موبا�صان« املنتم���ي اإىل رموز املدر�ص���ة الطبيعية ك� - فلوب���ري وزول وغريهم - م���ا يّررها، حيث 
نمّية يف التفك���ري الفرن�صي اآنذاك، كما كانت  كان يت�ص���ّدى ملوج���ة الرومان�صّي���ة امل�صيطرة، حماوًل حتطيم بع�س الأف���كار والعادات الّنمطّية وال�صّ
من�صجم���ة م���ع حيات���ه ال�صخ�صية املت�صائم���ة، كما قيل، املوغلة يف الّتعرية ك�ص���اأن ق�ص�صه ومقالته، ومع ذلك فهو مل يتخّل����س من ال�صعرّية التي 
اأدانها حيث ظّلت على »واقعّيتها الناتئة اأحياناً« ت�صّف عن �صليقة �صعرية اأقرب اإىل النطباعّية منها اإىل الجتاه الذي �صمى نف�صه »طبيعة علمّية 
اختبارية« كما يقول ال�ّصاعر »اأن�صي احلاج«، فنزعة »موبا�صان« وتّياره الواقعي، اأتْت رّداً على التّيار الّرومانتيكي يف جانب منها، وقد كادت تخبو يف 
ع�صرينّيات وثالثينّيات القرن الع�صرين حني �صيطرت »ال�ّصوريالّية« ذات الّنظرة الفل�صفّية على الفكر والأدب عموماً، التي اأعادت املجد »للخيال 

واحللم والروؤيا« لكن نزعة »موبا�صان« �صرعان ما �صتتجّلى باأعلى �صورها يف اأدب »�صارتر« الوجودي الواقعي، بعد عقود من الزمن.
وهن���ا ق���د جت���د م���ن ي�صفق على املراأة من تهّي���وؤات ال�ّصاعر، وهناك من �صينت�ص���ر لل�ّصاعر وهو يحاول الرتقاء بت�صّوراته ع���ن املراأة اإىل م�صتوى 
احلل���م امل�صتحي���ل، ولك���ن األي�ص���ت امل�صاألة بجوهرها مع�صل���ة فكرّية ل ترتبط مبخّيلة ال�ّصع���راء لوحدهم، ول باملراأة منف�صل���ة عن حاملها؟ بل هي 
م���اأزق ذهن���ّي يرتب���ط بنمط فك���رّي اإن�صاين يبحث عن الّتغيري، متو�ّصاًل اآلّيات، ه���و ل يتلكها اأ�صا�صاً، تظّللها ت�ص���ّوراٌت ميتافيزيقّية، تعّمق الهّوة 

جتاه الواقعي بدل اأن جتد �صالتها يف حفرّياته، وتكاد توؤّبد النظرة املثالّية للتغري! 
يف تعرية »موبا�صان« لكبار ال�ّصعراء والّرموز العا�صقة، جنده يرّكز هجومه الأعنف على »غوته« كما �صرنى، مبتدئاً ت�صّككه بال�ّصاعر »فريجيل« 
�صاح���ب »ف���ّن احل���ّب« يق���ول: »)ترى من يعرف اإىل اأيٍّ من اجلن�صني اجّته تف�صيله؟ هذا ما يجهله اجلميع! فكما هو معروف باأّن الإغريق كانوا 
يحتقرون حّب الن�صاء، لأّنهّن ل يطابقن مثلهم العليا عن جمال ال�صكل« ولعّل حكاية »بجماليون« الّنحات القر�صي هنا تفيد باإ�صاءة مثل هذا 
الت�ص���ّور املوبا�ص���اين، ال���ذي عم���د اإىل نحت تثال عذراء م���ن العاج حلبيبته املتخّيلَة، حي���ُث مل تكن �صورة الأنثى الواقعي���ة لتمالأ فراغات روحه 
الّتواقة ملثل اأعلى للمراأة، وحني اكتمل الّتمثال وقع يف غرامه وطلب من »اأفروديت« اإلهة احلّب واجلمال، بنت »قر�س« اأن تهبه ح�صناء كعذرائه 
العاجّي���ة تل���ك، وكان يق�ص���د اأن تهب���ه اإّياها نف�صها، واأبدت الّرّبة موافقتها على ذلك عر اإر�صال نار يف الهواء كعالمة ر�صى، وما اإن عاد اإىل البيت 

وبداأ كعادته بتقبيل منحوتته حتى اأح�ّس بج�صدها ينب�س باحلركة والدفء، وحتمّر وجنتاها لكلمات غزله احلارقة! 
ث���ّم يتاب���ع »موبا�ص���ان« هجومه قائاًل: )كذلك دانتي يوم �صاهد بياتري�س وعبدها وكانت يف الثانية ع�صرة! كان بحاجة اإىل امراأة ليغّني! وكانت 
تل���ك الطفل���ة كافي���ة لروح���ه املرتع�صة(، )كما كان���ت لور، الّرخام الذي احتاجه بي���رتارك، لنحت تثاله، يف الواقع كانت ام���راأة عادية واأّماً جيدة، 
حموط���ة ب���الأولد(، وه���ا ه���ي ذروة احت���دام »موبا�صان« تقع على راأ����س »غوته«، يقول: )وغوت���ه كان يلزمه خم�س ع�صيق���ات )...( ليمتلك مروحة 
ت�ص���م متل���ف اأن���واع احلن���ان الب�صري )...( ويف الوق���ت ذاته كان على عالقة جن�صّية بذكّي���ة ح�صناء وهكذا ي�صبع ال���روح واحلوا�س مازجاً احلنان 
بال�صع���ر، ومل يك���ن ي���زدري اخلادم���ة، خادمة الفنادق املزرّق���ة الّذراعني، الّدهنّية ال�ّصع���ر، وعندما يهبط الليل كان »غوته« يله���ث بني الأزقة وراء 
بّياع���ات الّن�ص���وة(، ويع���ّرج على »لمارتني« بالق���ول: )مل تكن األفري �صوى غيمة ُجعلت امراأة، تلك الهيئة احلائ���رة ذات ال�صتدارات الب�صرّية التي 
هي دائماً امراأة ال�ّصعراء(، ولكن، لو نظرنا من زاوية اأو�صع اإىل امل�صاألة ونحن ن�صع اأنف�صنا وجهاً لوجه اأمام �صيل من الأ�صئلة املقلقة، فاإّننا �صنجد 
اأنف�صنا تاماً اأمام اأ�صئلة الفّن عموماً ومن �صمنها ال�ّصعر، حيث الواقعّي ل يقّلل من �صاأن احللمي ول العك�س، وهدف الواقعّية ل يتحّقق بته�صيم 
املخّيل���ة واحلل���م، فالف���ّن، حقيقًة، هو الواقعي مك�صّي���اً باجلمايل، اأو اّللعب باملاألوف ليغ���دو ل ماألوفاً، وال�ّصاعر امل�صكني لي����س بّياع كلمات جوفاء، 
ح���ني يغّن���ي، ب���ل عازف قيثارة، اأوتارها م�صبوكة من ه�صي�ِس الّري���ح و�صهقات الكائن، من يخّط ويكتب فهو يراُع روحه، ل قلمه، عامداً اإىل اإ�صفاء 
ّيقة وال�ّصلعّية  الّلم�ص���ات ال�ّصحرّي���ة عل���ى اجل�صد الأنث���وي، ليغدو رمزاً متعالياً، خارج حدود البتذال، جاهداً يف تنقيته من الّنظ���رة الّتعليبّية ال�صّ

التي توؤّطر املراأة، ككائٍن �صاٍم، مبهّمتها البيولوجّية وح�صب.
ختام���اً: يكفين���ا انت�ص���اراً لل�ّصعراء، اأن نرّدد الكلمات الّندّية للحامل الكبري »اأن�صي احلاج«: ما حيل���ة هذا الراأ�س الّطفويل وقد ُفطَر على الهرب 
اإىل الفرادي����س، ف���اإذا كان العتق���اد باأّن الواقع خطاأ وخيال ال�صاعر على حق هو �صرباً من اجلنون، فال باأ�س بجنون رحيم وخرّي كهذا، وليتقاعد 

املتعبون )...( �صيظّل ال�صاعر ينام على هذا احللم وي�صحو، و�صيظّل حلمه اأقرب امل�صتحيالت اإىل الّتحقيق.
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ترجمات وآراء

 كتبت:  د. ماجدة حمود

اإىل روح من كان رفيقاً للوطن واحللم والإن�صان والأحزان
اإىل من بحث عن النور يف الظلمة!

اإىل من عا�س نب�س اأيامه اإبداعاً وعلماً! 
اإىل من علمنا كيف يتحول العمل اإىل قوة روحية، نقاوم بها خيبة الأحالم والقهر واملر�س؟ 

اإىل م���ن حتّول���ت لدي���ه الكلم���ة اإىل ر�صالة القدي�ص���ني! فرف�س املتاجرة ب���اآلم املا�ص���ي، وانح�صر هّمه يف 
النهو�س باحلا�صر واحللم مب�صتقبل اأف�صل! 

اإىل م���ن رف����س احلدي���ث عن فرتة �صجن���ه، قائاًل: »اأرف����س التاأثري يف املتلق���ي باأي عامل خ���ارج الإبداع، 
الن�س يتحدث عن نف�صه من داخله«.

له���ذا مل يرح���ل عماد �صيحة، م���ا زالت كلماته، تتج���اوز، ت�صري بيننا، ترافق هم���وم الوطن، وتنطق بقهر 
اأبنائ���ه واأحالمه���م، فتخرنا باأن كاتبها، كان قدي�س الكلمة والعمل، اإذ حّول اأيامه اإىل فعل اإبداع ومعرفة، 
لذل���ك ا�صتط���اع اإث���ر خروج���ه م���ن وراء اجل���دران )2004( اأن ينجز عم���ل موؤ�ص�صة باأكمله���ا، بف�صل تنوع 
موؤلفاته وغناها املعريف، اإذ مل تقت�صر على الإبداع الروائي )»موت م�صتهى« »عبار الطلع« »بقايا من زمن 
بابل«( بل امتدت اإىل الفكر )ال�صيا�صي، القت�صادي، الديني...( واإىل الرتجمة التي اأغنت املكتبة العربية 
)حوايل ع�صرة كتب، قبل وفاته بيومني �صدرت ترجمته لكتاب »فل�صفة الفو�صى« ل�صالفوي جيجك، عن 

دار ال�صاقي )2022(.
يالح���ظ اأن���ه انتقى كتباً تتناول ق�صاي���ا مهّمة، وتعّزز ثقافة التنوير ومقاوم���ة ال�صطهاد الراأ�صمايل يف 
اأ�صكاله كافة! فمثاًل يف ترجمته لكتاب اإيريك تو�صان بال�صرتاك مع زوجته رندة بعث »املال �صد ال�صعوب: 
البور�ص���ة اأو احلي���اة« ف�صح اأ�صاليب البنك الدويل وتدخالته يف العامل الثالث، منذ ال�صتينيات من القرن 

املا�صي، من اأجل انهيار النظام القت�صادي وال�صيا�صي والجتماعي فيها! 
اإذاً بح���ث عم���اد �صيح���ة ع���ن معن���ى حلياته فلم يجده���ا �صوى ب���اأن يكون اإن�صان���اً، يعي�س فرديت���ه يف نب�س 
اجلماع���ة، فكان���ت الكلم���ة امل�صوؤولة واملبدع���ة هي الدليل اإىل طري���ق، يتحدى فيه ظلم���ة القهر والتخلف، 

دون اأن يتخلى عن رفقة احللم، ونب�س الروح؛ لينقذ الوعي العربي من واقع يزداد تردياً يوماً اإثر يوم!
اأعتذر من روحك النبيلة على هذه الوقفة ال�صريعة، كل ما اأريده هو حتري�س الباحثني على درا�صتك؛ 

لأنني اأومن اأن تكرمي الأديب يف درا�صته ل يف تجيده! 
اأن���ت من���وذج ملن اأدرك اأهمي���ة اأن يعي�س الإن�صان حيات���ه مقاوماً لل�صياع، كان خائفاً م���ن حتول اأيامه اإىل 
)بقاي���ا( ن�صالي���ة! لذل���ك مل ي�صم���ح حليات���ه اأن ُتختزل يف م���رارة املا�صي، فق���د حملت روح���ه اإرث ح�صارة 
عظيم���ة، تت���ّد اآلف الق���رون، اأراد اأن ي�صهم يف حمايتها، خ�صية اأن يحوله���ا اجلهل اإىل رماد، ي�صلب كرامة 

الإن�صان، واأحالمه! لهذا حر�صه على رف�س حياة تتحول اإىل )�صفقة خا�صرة(.
اإن���ه يح���اول اأن يه���ّز �صم���ريه وفكره؛ ليعمل عل���ى تغيري نف�صه، وتطوي���ر معارفه، مثلم���ا يرهف حوا�ّصه، 
ويّتع ذائقته؛ كل ذلك من اأجل النهو�س بوعيه! لعله ي�صاعده يف تغيري واقعه على اأ�ص�س علمية معرفية؛ 
تنق���ذه م���ن رعب التخلف والقهر! ومن التيه يف ظلمة اإرهاب فك���ري، يحّول حلم التغيري اإىل كابو�س! اإنه 

يخاف على الإن�صان اأن ي�صبح اآلة، يعبث بها الآخرون، فيلغون فاعليته، فيعي�س عالة على نف�صه ووطنه.
رغ���م الدم���ار والإحب���اط التي حا�صره، حاول اأن يحافظ على روحه النقي���ة، التي تنظر اإىل العامل بعني 
احلّب، وتنطق بلغة ال�صعر، التي وجد فيها مالذاً للقيم العليا، التي تنه�س بروح الإن�صان، وتنحه القدرة 
على مواجهة بوؤ�س قهر الأحالم! وكذلك بدت �صورة املراأة م�صرقة لديه )و�صال، التي تكاد تكون، براأيي، 

مراآة فنية لزوجته رندة بعث( اأنطقها لغة الأمل واحلّب، فج�صدت طموحها اإىل كل ما هو جميل وراق!
وقد ا�صتخدم الروائي عماد �صيحة يف مواجهة هذا النغالق لغة، الذي نعي�صه، التنا�س الديني )التوراة، 
الإجني���ل، الق���راآن( فاأنط���ق بها معظ���م �صخ�صياته، وتعّم���د اختيار ما ي�صف���ي روح املحب���ة، وي�صاعدها على 
مواجهة ظلمة العنف والقهر، لتحّفز لدى املتلقي الرغبة يف التطهر من الظلم وال�صتبداد والنفتاح على 
اإن�صاني���ة الإن�ص���ان؛ لهذا �صّلط ال�صوء على �صخ�صيات حترتم الختالف؛ فتتقّبل رموزه، ليعّي�س املتلقي يف 
ف�ص���اء الت�صام���ح واحل���ب؛ وقد �صاعده يف ذلك ات�صاع ثقافته قدر ات�ص���اع ح�صا�صية اإن�صانيته ولغته! من هنا 
تب���ّدى التنا����س الأ�صط���وري وهو يربط ح�ص���ارة املا�صي باحلا�ص���ر؛ فاأ�صبحت الدللة لدي���ه اأكر حيوية 
وفاعلي���ة يف الوج���دان، خا�ص���ة اأن ال�صخ�صي���ة الأ�صطوري���ة، التي تعّد مكون���اً اأ�صا�صياً م���ن مكونات الالوعي 
اجلمعي، الذي ي�صتطيع اأن يعيد اإىل الأذهان املكانة الرفيعة للمراأة يف بداية اخلليقة؛ لهذا �صّلط الروائي 

ال�صوء على معاناتها، بعد اأن غادرت تلك الفرتة؛ لتعي�س بوؤ�س التخلف والنكفاء!
كل م���ا يهم���ه ه���و اأن يوّظ���ف لغت���ه ال�صردية يف مقاومة ع���وامل القهر، وكل م���ا ي�صتلب اإن�صاني���ة الإن�صان، 
�صحي���ح اأن���ه يق���ّدم للمتلقي فر�صة عي����س قبح احلا�صر وبوؤ�صه، لكن���ه من اأجل اأن يبنّي ل���ه ما ينتظره من 

ظلمة امل�صتقبل، اإن مل يواجه الف�صاد والقهر! 
اعتن���ى باخلات���ة، فهو يح���ارب املرارة، التي تع���رتي املتلقي، اأثن���اء متابعة لغة العن���ف، فيحاول تخفيف 
ه���ذا التوت���ر، ب���اأن يبّث الأمل يف النف�س عر احللم، فمثاًل تبدو الطفلة )جناة( خري منقذ من واقع بائ�س 

»�صتقف جناة اأمام �صاهدة قر تتلم�س باأ�صابعها احلروف ال�صوداء، وتنقلها اإىل وجيب قلبها املتدافع«.
توح���ي ه���ذه احلرك���ة الأخرية للطفل���ة، باأن القيم التي عا����س من اأجلها البطل، ال���ذي يتماهى مع عماد 
�صيح���ة، وم���ات، �صتبق���ى حي���ة يف قلبه���ا الغ����س ك�صنوبر فتي، يغت�ص���ل باملوج، ليعي����س الف���رح، وينتع�س اأمل 

التغيري! 
لعل الأمل يف الأجيال ال�صابة هو اأكر دافع له لالإبداع والتاأليف والرتجمة، فقد لحظت حني اجتمعنا 
به اإثر قراءتنا لروايته »بقايا من زمن بابل« اأنه توّجه اإىل ال�صابة )عبري( لي�صاألها راأيها عن كتابته! الآن 
اأدركت كم يعّول على �صباب اأمته! وكم يحلم ببناء �صخ�صية تقول راأيها، وتناق�س دون خوف اأو قيد! فقّدم 

لهذه الأجيال حياته اأمثولة اإ�صرار على العمل والإبداع، مهما كانت العقبات!

في وداع عماد شيحة

 ت، اسماعيل مكارم

 ول���د ال�صاع���ر دمي���رتي داري���ن ع���ام 
تلق���ى  لينينغ���راد،  مدين���ة  يف   1964
املدين���ة  ه���ذه  مدار����س  يف  علوم���ه 
�صه���ادة  عل���ى  وح�ص���ل  وجامعته���ا 
الدكت���وراه يف عل���م القت�صاد، دميرتي 
داري���ن ع�ص���و يف احت���اد كت���اب رو�صي���ا، 
رو�صي���ا،  �صحفي���ي  احت���اد  يف  وع�ص���و 
ل���ه ع���دة جمموع���ات �صعري���ة،  ن�ص���رت 
منها جمموع���ة )يف الأماك���ن الغالية( 
و)الكتيب���ة اخلالدة(، ال�صاعر دميرتي 
داري���ن يذكرن���ا ب�صاعرن���ا الكب���ري ن���زار 
قب���اين الذي حلنت ق�صائده واأ�صبحت 
م���ن الأغ���اين اجلميل���ة التي �ص���ار لها 
ذلك ال�ص���دى الرائع يف الو�صط الفني 
ه���و  داري���ن  دمي���رتي  اإن  اإذ  العرب���ي، 
موؤل���ف لأكر من 200 اأغنية رو�صية، 
وتعت���ر اأغ���اين �صاعرن���ا الرو�ص���ي هذا 
واجلميل���ة  املعا�ص���رة  الأغ���اين  م���ن 

والقريبة اىل القلب.
يكت���ب دمي���رتي داري���ن ع���ن احل���ب، 
والبي���ت الريف���ي والطبيع���ة، والأ�صرة، 
الت���ي  اأ�صع���اره  جان���ب  اىل  والوف���اء، 
تجد انت�ص���ارات اجلي����س ال�صوفييتي 
وال�صعب ال�صوفييتي يف احلرب العاملية 
الثانية، فهو يتغن���ى بكفاح هذا ال�صعب 
�ص���د النازي���ة، اخرتن���ا للق���ارئ العربي 
باق���ة �صغرية من ق�صائ���د هذا ال�صاعر 
الرو�صي، �صاحب هذا البداع اجلميل.

 تاألقي يا رو�صيا *
م�صاع���ب  م���ن  واجه���ِت  مهم���ا   

وحتديات
 ل تعدمني القدرَة، ولديك الَعزُم

 فاأنِت ل�صعوٍب كثريٍة – الوطُن الأم
 با�صمِك الّرفيع وال�صامي – رو�صيا

*** 
 ومنُذ الأزْل َوَهَبنا اهلُل ثرواٍت كثريْه

 حتَت الأر�ِس، وحتَت ال�ّصماْء
 ويف �ُصهوِب بالدي العظيمة

ورائح���ُة  اخلب���ز،  رائح���ُة  تلق���اَك   
احُلرّية
*** 

 ل توجُد قوة على كوكب – الأر�ِس
 ت�صتطيُع، مهما تعاقبِت الأجيال

 اأن ت���رى بالَدن���ا رو�صي���ا يف الظلَم���ِة 
والّرماد

 اأو اأن جتدها راكعًة ذليله
*** 

 تاألقي يا رو�صيا مبجدِك العظيْم
 حمرو�صٌة اأنِت من قبل الّرب والنا�س

 لتزدهْر وتكر بيننا 
 عرا املَحبِة، والألفِة، وال�ّصالم 

*** 
 تاألقي يا رو�صيا مبجدِك العظيم

 حمرو�صة اأنِت من قبل الرب والنا�ْس
 اأما اعتزاُز اجلدوِد بالدولِة العظمى

علي���ْه  ونحاف���ُظ  �صنحر�ُص���ُه  فنح���ُن   
للقادم من الأجيال)1(

******** 
 2012 

------------- 

 املالزم
 ا�صت�صِهَد يف اأوِل قتاْل،
 كان يف اأول ال�صفوف
 يف اجلبهة الأمامية،

 بقذيفٍة اأملانية،
 دفعته اإىل اخللف،

 و�َصقَط من يديه الر�صا�س،
تبلي���غ  لينينغ���راد  اإىل  فاأر�صل���وا   

ا�صت�صهاِدْه
**

م���ن َيخ���دْم يف �ص���الح امل�ص���اة فعم���ره 
ق�صري،

 َيعي����س الواح���د منه���م زَم���َن ث���الِث 
هجماْت

 اأكر منها.. ملن عمُرُه طويٌل،
 ولكن ذلك َيْح�صل

ر، ا�صة َعدية ال�صّ  الر�صّ
 ل تنتظُر عري�صها طوياًل،

 ومن قد اختارتُه
 يتم عقد وفاته عليها،

 ** 
 ه���ا ه���و اجلن���دي ال�ص���اُب َيث���ُب اىل 

الأمام
 يثُب هذا املالزُم ال�صاب،

 واأحياناً يتفوُه بكلماٍت قا�صية
 ل ين�س عليها النظام −

 اأولد ال�..ل خطوَة اإىل اخللْف،
 رك�صاً اىل الأمام.. بخفٍة وَحذر،

 نحو اأو�صم���ِة ال�صرِف، التي تناُل بعد 
ال�صت�صهاد )2(

 نحو »البطولة« و«املجد«،)3(
 ** 

 بوجٍه َعفَرُه الرتاُب
 بف�صيلٍة مزقتها املعركة،

 ه���ا هو الر�صا�س َيجعله���م َيلت�صقون 
بالأر�س،

 اإذا اأنت ل�صَت ميتاً من اجلراح – 
 فاخلياُر وا�صح ٌ وب�صيط،

 اإذا مل تزرْع يف هذه الأر�س،
فقْم بقامتك الكاملة الآن

 �ِصْر مع هذا املالزم-ال�صاب
** 

 اأوُل من ا�صُت�صهَد يِف القتال
 اأوُل من َدخَل اجَلنَة

 ومن اأجل خال�ِس روِحِه
 حا�َصَب يف املكان املَطلوْب

 ل ت�صْل من املذنُب −
 لن ُي�صارَك ُمالزُمنا ال�صاْب

 يف العر�س الَع�صكرّي
 ل���ن ي�ص���رَي ف���وق اأحج���ار َمدين���ة – 

لينينغراد
********** 

2007 

 -------------------- 
مّيني   �صُ

 ها هي الغماَمة ت�صتِحّم عند املغيب
النه���ر  ف���وق  النجَم���ُة  وارتفع���ِت   

ال�صغري،
 واأنا واأنِت من�صي َمعاً يداً بيد

 ها نحن نتَم�صى بهذا املَ�صاء الَعِطْر
*** 

اأ�صج���ار   طريُقن���ا اإىل هن���اَك، حي���ث 
القيقِب القديه

 تبع���ث باأوراقه���ا حفيف���اً كاأنه���ا تفكر 
باأمر ما،

باي���ا وال�صباُب   اإىل هن���اك، حيث ال�صّ
يتم�صوَن اأزواجا

 بطريٍق �صّيٍق، َمعروْف،
*** 

 وها هو القَمُر ذو اللبدِة الذهبية،
الزرق���ِة  ذاُت  ال�ّصم���اء  ه���ي  وه���ذه   

العجيبه، 
 اأّما تلَك النجمُة اجَلميلُة،

 �َصاأناديها با�ْصِمِك اأنِت
*** 

 ها هي البالبُل خلَف النهِر
 اأ�صَمُعها ترّدُد اأحلاناً َجميلًة

 كاأين بها تقول عنا 
 اأننا اأكر النا�س �َصعادًة هذا املَ�صاْء

*** 
 �صميني بَحناٍن ودوَن تهْل،

 دعي فوؤادي يلت�صق بك،
 انظري ها هو احُلّب عنَد الأبواْب،

 افتح���ي تلَك الأبواَب و�ِصريي ملالقاِة 
املَ�صرْي

2017 

******************* 
 * مالحظ���ة، لدى ال�صاع���ر الرو�صي 

دميرتي دارين ا�صم املقطوعة الأوىل
 هنا )ن�صيُد رو�صيا(، 

 قمن���ا بت�صميته���ا )تاألق���ي ي���ا رو�صيا( 
الق���ارئ  عل���ى  الأم���ر  يختل���ط  ل  ك���ي 
الوطن���ي للدول���ة،  الن�صي���د  ويعتره���ا 
ال�صاع���ر املعا�صر �صاح���ب هذه الأ�صعار 

اأعطى موافقته على هذه الرتجمة، 
 املراجع :

 Дмитрийи Дарин، В
،РОДНЫХ МЕСТАХ

،Москва، 2019 
 Дмитрий Дарин،
 Б е з ы м я н н ы й
 батальон، Москва،

،2018
 )3( »البطول���ة« و«املج���ُد« : ا�صم���ان 
لو�صامي �صرف يف اجلي�س ال�صوفييتي،

قصائد مترجمة للشاعر الروسي المعاصر
دميتري دارين



 كتب: سامر أنور الشمالي 

أعالمشعر
5 العدد:    »1799« األحد 2022/12/11م - 

17 جمادى األولى 1444 هـ

ال�ص����ري  اأهمي����ة  تاأت����ي 
الذاتي����ة لالأدب����اء م����ن اأنها 
تلقي اأ�ص����واء مبا�صرة على 
م�صريته����م الإبداعية لهذا 
يعده����ا النقادم����ن امل�ص����ادر 
الأ�صا�صية لتحليل التجربة 
واحلياتي����ة  الإبداعي����ة 
لي�ص����ت  ولك����ن  للموؤلف����ني، 
عل����ى  العرتاف����ات  كل 
امل�صت����وى ذاته م����ن القيمة، 
بل اأكرها جمرد ن�صو�س 
اأدبي����ة تخل����و م����ن اإ�صاف����ات 

حقيقي����ة يك����ن ال�صتعانة به����ا لك�صف اجلوان����ب اخلفية من 
اأعمال الكاتب.

اأم����ا الكات����ب الرو�ص����ي ال�صهري )لي����و تول�صت����وي( -1828
1910 الذي يعد من رواد وموؤ�ص�صي ال�صرد يف العامل فقد 
اأغن����ى املكتب����ة الروائية بروائع خال����دة، وقدم مذكرات ل تقل 
اأهمي����ة عنها لنفتاحها على التجربة الإن�صانية عند حماولة 

ك�صف اأ�صرار احلياة والوجود.
وق����دم مذكراته حتت عنوان )الطفول����ة وال�صبا وال�صباب( 
حت����دث فيه����ا ع����ن حيات����ه الت����ي ق�صمه����ا اإىل مراح����ل ث����الث، 
وفيه����ا ق����دم اأهم مالمح تلك املراح����ل، ولكنها بقيت مذكرات 

تقليدية. 
اأم����ا مذكرات����ه التالي����ة )اعرتاف����ات( التي حت����دث فيها عن 
عوامل����ه الفكري����ة، فكان����ت م����ن الط����راز الرفي����ع، وق����د تيزت 
باملو�صوعي����ة واجلراأة، بل كانت �صادمة يف جوانب عدة، لي�س 
لأن اأفكار الكاتب الكبري تبدلت اإىل حد التناق�س يف مراحل 
حيات����ه املتعاقبة، ب����ل لإقدامه على اعرتاف����ات يتحرج الأدباء 
م����ن الإدلء به����ا، ول �صيما وه����و ي�صرح اأنه اجت����ه اإىل الكتابة 
لي�����س لغاي����ة �صامي����ة يف نف�ص����ه، ولي�����س لن�ص����ر اأفكار نبيل����ة، اأو 
التعب����ري عن م�صاع����ر واأحا�صي�س رغب يف البوح بها للتخفيف 
عم����ا يج����ول يف �صدره املثق����ل بتلك الهواج�����س، وقال �صراحة 
مالف����اً الأق����وال املعت����ادة لالأدباء: )ب����داأت بالكتاب����ة التي مل 

يحملني عليها �صوى غروري وحمبتي للربح وال�صهرة(.
ويوا�ص����ل )تول�صت����وي( اعرتافاته باأن����ه يف �صبابه مل يهذبه 
الأدب لأنه كان يعامل خدمه بق�صوة، ويقيم عالقات غرامية 
غ����ري �صرعية م����ع املتزوجات، وي�ص����رب اخلمر حت����ى العربدة، 
ويلع����ب القم����ار ليب����ذر يف �صه����رة واح����دة م����ا عم����ل فالح����وه 
مب�صقة جلمعه خالل �صهور، كما قتل اأعداداً مل يعد يذكرها 
يف احل����رب ح����ني كان �صابط����اً يف اجلي�س، واأن����ه رغم ذلك كان 
حمرتماً من اجلميع لأن هذه ال�صلوكيات مل تكن م�صتهجنة 

ملن ينتمي لطبقة النبالء يف العهد القي�صري!
وعندم����ا اختل����ط م����ع اأدب����اء ع�ص����ره وج����د اأنه����م يزعم����ون 
اأنه����م موكل����ون بن�ص����ر الفك����ر التنوي����ري وهداي����ة النا�����س اإىل 
الطري����ق ال�صحي����ح، وحينها �ص����األ نف�صه: )م����اذا اأعرف؟ وما 
ال����ذي اأق����در اأن اأعلم����ه للنا�����س؟( ودون اإعمال الفك����ر وجد اأن 
الأدي����ب بفطرته يعرف ما يجب قوله ما دام يكتب ويقدم ما 
يعجب النا�����س، ولكن عندما راأى الأدباء يختلفون من حوله 
بينه����م يف النظ����ر اإىل اأه����داف الكتاب����ة ودوره����ا، واأن اأكره����م 
جم����رد واهمني مغرورين ل قيمة لكتاباتهم، بداأ يفقد ثقته 

بالو�صط الذي كان يحرتمه. 
وبداأت ال�صكوك يف اأهمية الأدب تت�صرب اإىل نف�صه، وعندما 
تاأم����ل حياته وجده����ا تخلو من اأي معن����ى، ومل ت�صفع اأعماله 
الأدبي����ة لتقنع����ه باأنه ق����ام بدور كب����ري يف م�ص����رية الأدب: )ما 
الفائ����دة اإذا �ص����رت اأ�صه����ر م����ن غوغ����ول وبو�صك����ني و�صك�صبري 
ومولي����ري وجمي����ع كت����اب العامل؟ كل ه����ذا جميل ولك����ن ماذا 
بع����د؟(، ورغم ذل����ك مل يتوقف عن الكتابة وق����د �صارت لديه 
�صلوكاً يومياً يف التفكري واحلياة، فهو يكتب الروايات للقراء 
الذي����ن يتابع����ون م����ا يخّط����ه قلم����ه ب�صغ����ف، ويكت����ب مذكراته 
ليح����اور نف�ص����ه دون اأن تتوق����ف اأ�صئلت����ه الت����ي ب����داأت تق�����س 
م�صجع����ه ول ترتكه ينع����م بالطماأنينة كال�صابق: )ما ال�صيء 
احلقيق����ي غ����ري الف����اين ال����ذي �صيبقى م����ن حيات����ي اخليالية 
الفاني����ة(، وعافت نف�صه ملذات الدنيا التي غرق يف خ�صّمها، 
وبل����غ ذروة الياأ�����س ح����ني خطر ل����ه األ ينتظر املوت ب����اأن ينهي 
حيات����ه بي����ده، ولك����ن )ال�صع����ور باحلياة( بح�ص����ب تعبريه منع 

ح�ص����ول احل����دث املفجع، 
وه����ذا ما جعل����ه يقلع عن 
الذهاب اإىل ال�صيد كي ل 
يطلق النار على نف�صه يف 

حلظة �صعف عابرة!
ل �ص����ك يف اأن التقدم يف 
العمر جع����ل )تول�صتوي( 
ي�صع����ر بج�ص����ده بطريق����ة 
يفق����د  وه����و  متلف����ة 
قوت����ه م����ع دخ����ول العق����د 
هن����اك  ولك����ن  اخلام�����س 
�صب����ب اآخ����ر رمب����ا يك����ون اأك����ر تاأث����رياً يف حي����اة كات����ب كب����ري، 
فتو�صع����ه يف درا�ص����ة الآداب والفل�صف����ات والعل����وم اأوح����ى اإلي����ه 
باأ�صئل����ة اأك����ر من ق����درة الب�صر، وه����ذا ما جعله ي����رى احلياة 
جمرد وهم عابر، وحدث عار�س، فبات ل يجد فيها ما يبهج 

القلب وي�صر الروح.
 وا�صتم����ر )تول�صت����وي( يف رحلته الفكري����ة والروحية باحثاً 
متاأم����اًل، ثم قرر التوجه اإىل النا�س الب�صطاء الذين ينعمون 
بالقناع����ة والر�ص����ا لعل����ه يج����د لديه����م ما يفتق����ده، ظان����اً اأن 
معا�صرته����م ه����ي ال�صبي����ل لفه����م احلي����اة لأنه����م وحده����م من 
يعم����ل وي�صح����ي لت�صتم����ر احلي����اة على وج����ه الأر�����س. وراآهم 
يعي�ص����ون بطماأنين����ة لأنه����م يكتف����ون باحلي����اة احلا�ص����رة ول 
ي�صغلون اأنف�صهم باأمور ل طاقة لهم بها، وهذا مل يكن يقنع 

املفكر الأديب.
وخط����ر ل�)تول�صت����وي( اأن����ه يعي�����س بطريق����ة خاطئ����ة ومل 
يفه����م احلي����اة كم����ا ينبغي، بل علي����ه العي�����س باأ�صلوب متلف 
لعل����ه يج����د درب اخلال�س، وحينه����ا تو�ص����ل اإىل اأن الطريقة 
ال�صحيح����ة يف احلي����اة األ يعي�����س من اأجل نف�ص����ه لأنه �صيظل 
اأن الإن�ص����ان ل  الع����امل م����ن حول����ه، بافرتا�����س  ع����ن  غريب����اً 
ي�صع����ر بال�صع����ادة مبف����رده واإن كان ثري����اً وذكي����اً وعامل����اً، واأن 
خدم����ة النا�����س �صتدخ����ل امل�ص����رة اإىل القل����ب املكل����وم باعتب����ار 
الإن�ص����ان به����ذه الطريق����ة �صيح����ب احلي����اة لأن حيات����ه لي�صت 
مف�صول����ة ع����ن الإن�صاني����ة، وهذا م����ا جعل )تول�صت����وي( يقبل 
عل����ى الهتمام ب�ص����وؤون الفالح����ني، ويعلم اأطفاله����م القراءة 

والكتابة، ويكتب لهم احلكايات املفيدة.
ه����و  احلقيق����ي  الإي����ان  اأن  اكت�ص����ف  اإ�ص����راق  حلظ����ة  ويف 
ال����ذي ينح احلي����اة القيمة واملعن����ى، ويجعل حلي����اة الإن�صان 
الق�صرية معنى غري حمدود ول يزول ول يفنى لأن الإيان 
الكام����ل وحده يجع����ل للوجود غاي����ة �صامي����ة ل تنتهي باملوت 
لأن هناك حياة اأخرى خالدة اأجمل من اأن يتخيلها الإن�صان 
امللت�ص����ق بالأر�����س: )ع�س لت�صعى اإىل اهلل لأن احلياة ل تكون 
دون اهلل مبث����ل ه����ذا اآمن����ت اأخ����رياً م����ن اأعماق قلب����ي ف�صعرت 
بق����وة احلي����اة احلقيقية ومل يفارقني هذا الن����ور الذي اأ�صرق 

يف حياتي حتى اليوم(.
اأم����ا الكات����ب املع����روف )مك�صي����م جوركي( فوج����د اأنه لو مل 
ي�صغ����ل �صديق����ه املق����رب نف�صه باأم����ور املاورائيات لق����دم نتاجاً 
اأف�صل يف جمال الفكر، باعتبار: )لو اأنه كان من الطبيعيني 
لأبدع من غري �صك مدر�صة فل�صفية براقة(، �صتوؤثر يف حياة 
املجتم����ع وتنعك�����س بالفائ����دة، وذل����ك اأك����ر يف جترب����ة روحية 

خا�صة بفرد بذاته.
***

قدم����ت )اعرتاف����ات( املب����دع )تول�صت����وي( جترب����ة حياتي����ة 
ثري����ة لإن�صان مل ير على الأر�����س كغريه من النا�س، وكانت 
مثقل����ة بثمار التجارب احلياتية النا�صجة ملن يريد اأن يجني 
الكنوز من ب�صتان املعرفة، رغم مرور اأكر من مئة عام على 
كتابته����ا، وكان����ت بروعته����ا ت�صاه����ي اأعمال����ه الأدبي����ة رغم اأن 
تل����ك املذكرات مل حتَظ بال�صهرة ذاتها، لهذا جند اأن ت�صليط 
ال�ص����وء عليه����ا ق����د ي�صه����م يف اإن����ارة دروب الكث����ري م����ن النا�س 
التائه����ني يف عتمة احل����ظ العاثر، فالأدب اجلاد فعل تنويري 

ملن يقراأ باهتمام!

ليو تولستوي..
االعترافات األكثر جرأة

الن�����س  ذاتي����ة يف  ال�ص����ري  الت�صظي����ات   - الن�����س  ج����وار  كتاب����ه:  يف 
ال�ص����ردي، يتاب����ع الناق����د العراق����ي املتمي����ز حمم����د جب����ري م�صروع����ه 
النق����دي ال����ذي عر فيه ومنذ كتابه الأول عن م�صروع نقدي للن�س 
الإبداع����ي العرب����ي، من وجهة نظر خا�صة ومن روؤية وروؤيا انبثاقية 
ع����ر روح متاأ�صل����ة يف احلفر يف ما هو ف����ك ال�صيفرة يف خبايا الن�س 
ال�ص����ردي، ع����ر حماول����ة جريئ����ة وج����ادة للول����وج اإىل روح ال�ص����ارد 
وامل�ص����رود ولإ�ص����راك الق����ارئ كطرف غري حماي����د، يف حماولة جادة 

لعقد �صراكة معه.
يف ه����ذا الكت����اب يق����دم لن����ا حممد جب����ري �صاح����ب )فاكه����ة ليلية( 
دار  ال�ص����رد،  وجنائ����ن  دم�ص����ق،   - ال�صتق�صائي����ة  والرواي����ة  بغ����داد، 
التكوي����ن دم�صق، وق����راءة الن�س ال�صردي، دار اأم����ل اجلديدة دم�صق، 
اإىل العدي����د من موؤلفاته النقدية، كتابه )ج����وار الن�س- الت�صظيات 

ال�ص����ري ذاتي����ة يف الن�����س ال�ص����ردي( واإذا كان العنوان ي�صكل عتب����ة دالة للولوج اإىل عمق الن�����س اأو ي�صكل مفتاحاً، 
اإل اأن الناق����د حمم����د جب����ري كم����ا هي عادته يف عنون����ات موؤلفاته، ل ين����ح قارئه هذا املفتاح، ج����وار الن�س كتاب 
يدخل �صمن ما ينحاز لتقريب الذاتي مع فعل ال�صرد وتاهي �صخ�صية املوؤلف مع منجزه ال�صردي و�صخو�س 

م�صروده.
كث����رياً م����ا ت�صتهوين����ا ق����راءة �صفح����ات من جت����ارب الكت����اب حتى اأن بع�����س تلك ال�صفح����ات تكون اأك����ر اإمتاعاً 
م����ن الن�صو�����س ال�صردي����ة والروائي����ة والق�ص�صية، وتنبع اأ�صئلة تل����و اأ�صئلة �صاعية يف البحث ع����ن اإجابات اأو خلق 
م�ص����رتكات ب����ني تل����ك التجارب املق����روءة واملعي�صة من جانب املتلق����ي، ول �صيما عند املتلق����ي الواعي الباحث عن 

نوافذ وخطوط يطل منها على العامل ال�صردي لالإبداع ب�صورة عامة والإبداع ال�صردي ب�صكل خا�س.
تك����رار فع����ل القراءة والتوا�صل مع جتارب كبار الكتاب املتعددة ق����د يدفعان باملتلقي اإىل ركوب موجة املغامرة 
فيندف����ع اإىل تك����رار كتاب����ة تلك التج����ارب اأو الن�صج عل����ى غرارها، م�صتثم����راً مقاطع من جتربت����ه ال�صخ�صية، اأو 
ياأخذه الهو�س واجلنون اإىل اإن�صاء هيكل عام من مفردات وجمل ت�صطر حوادث مر بها، اإل اأن كل تلك احلوادث 

ل ترقى اإىل م�صتوى الفعل املقروء اأو املدون يف ال�صرديات ال�صري الذاتية لأولئك الكتاب.
يرى الناقد جبري: اأن القراءة يف ن�صو�س غامن الدباغ تعد معرفة م�صافة واكت�صافاً وخرة تقاطع اأو تقارب 
مع امل�صرتكات الفكرية والإن�صانية لالآخر وتعمل على تفكيك اأو معرفة املنظومات الفكرية والجتماعية التي 

اأنتجت تلك التجارب اخلالقة التي ي�صعى املتلقي اإىل اتخاذها مثاًل يف اأحايني كثرية.
ث����م يتاب����ع: »اإذا كان الكّت����اب العرب يبتعدون كث����رياً عن تدوين جتاربهم و�صريهم احلياتي����ة فاإن ال�صا�صة على 
النقي�����س م����ن ذل����ك يبحثون بجد ويلهث����ون وراء من يدون جتاربه����م، حيث اإنهم يبغون م����ن وراء هذا التدوين 
تخلي����داً لذكراه����م بالطريق����ة الت����ي يرونه����ا ولي�س بالطريق����ة التي عرف����وا بها اأثن����اء اأداء الوظيف����ة ال�صلطوية 
ولك����ن يف املقاب����ل هنال����ك كت����اب اأخذوا يف تدوي����ن جزيئات من �صريهم �ص����واء عن طريق ن�صو�����س �صردية روائية 
اأم ق�ص�صي����ة، اأو ع����ن طري����ق املذكرات ال�صخ�صية اأو اليوميات اأو الكتابة ع����ن �صخ�صيات اأثرت فيهم ور�صمت لهم 

اخلطوات الأوىل يف ال�صرية الإبداعية«.
وج����ود مث����ل هذه الن�صو�س يف كت����ب م�صتقلة ل يعني بال�صرورة وجود اأدب »�صري ذاتي« له خ�صائ�س ومالمح 
مميزة واإمنا جند فيه اأدباً قد يقرتب اإىل اأدب العرتافات اإذ ما يزال الكاتب العربي يناأى بنف�صه عن اخلو�س 
يف مث����ل جت����ارب كتابي����ة كه����ذه لوجود حمظ����ورات ذاتية واجتماعي����ة و�صيا�صية ع����دة وعدم امتالكه ج����راأة البوح 

ال�صادق واجلريء يف الك�صف عن املكونات احلياتية الأوىل يف امل�صرية الإبداعية.
هذا الكتاب جاء للبحث يف مقاربة الت�صظيات ال�صري ذاتية يف الن�صو�س ال�صردية ول يكن اأن يتحقق ذلك اإل 

من خالل معرفة الكاتب ال�صخ�صية اأو الطالع على بع�س تفا�صيل جتربته احلياتية.
وياأخ����ذ الكث����ري من الكتاب العراقيني يف ن�صر جتاربهم ال�صخ�صية يف العديد من الن�صو�س ال�صردية من دون 
اأن يذك����ر ذل����ك اأو ي�ص����ري اإىل مواقعه����ا �صمن املنت ال�صردي وه����و دائماً ما يلجاأ اإىل اإعادة اإنت����اج تلك التجارب يف 
املنت ال�صردي و�صمن ال�صياق العام للن�س، وقد يقرتب اأو يبتعد من الواقعة احلياتية اإل اأنها يف النهاية حتمل 

ثمرة خطيئة التجربة ذاتها.
الكت����اب ي�ص����م بني دفتيه اأربع����ة ف�صول، هي الأول: )اإطار عام( يتناول فيه املوؤلف التمظهرات ال�صري ذاتية يف 

ن�صو�س غامن الدباغ الق�ص�صية والروائية حيزاً كبرياً من م�صاحة املنجز الإبداعي.
الف�صل الثاين: )�صفر يف الذات والإبداع( يتحدث فيه عن حياة وعوامل غامن الدباغ الإبداعية.

الف�صل الثالث: القراءة وحماولت اأوىل يف الكتابة، مو�صوعة ال�صرداب يف الن�س، رحلة نحو الكتاب الأول. 
الف�ص����ل الراب����ع والأخري: تكثيف ال�صرية وتفكيك الن�س، روؤى وت�ص����ورات، اأنقا�س الواقع، هذا الكتاب يحتاج 

اإىل وقفات طويلة ملا فيه من جهد وا�صتغالت عميقة يف جوهر ال�صرد، ويف منت العمل الإبداعي.

محمد جبير، في جوار النص:
منهج نقدي في بنية 

حداثوية، لجسر الهوة بين 
القارئ والنص

 كتب: أحمد عساف
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قراءات

اجلزائري���ة  الروائي���ة  ُتَع���ّد 
الفرن�صي���ة اآ�صي���ا جّب���ار، اأح���د اأه���م 
يف  اجلريئ���ة  الن�صوي���ة  الأ�ص���وات 
اجلزائ���ر خا�ص���ة، والوط���ن العربي 
عام���ة، فق���د دخل���ت مي���دان الكتابة 
بالفرن�صي���ة يف �ص���ن مبّك���رة، ح���ني 
بعن���وان  له���ا  رواي���ة  اأول  اأ�ص���درت 
1956، وه���ي مل  »العط����س« ع���ام 
عمره���ا،  م���ن  الع�صري���ن  تتج���اوز 
وقد اأ�صادت بها ال�صحف الفرن�صية 
لق���ب  عليه���ا  واأطلق���ت  اآن���ذاك، 

»فران�ص���واز �صاغ���ان اجلزائري���ة« لأنه���ا اقتحم���ت به���ذه 
الرواي���ة »تابو« احلري���ة اجلن�صية عند امل���راأة اجلزائرية، 
م���ا جعله���ا تتعّر����س لالنتق���اد ال�صدي���د م���ن اجلماع���ات 

بة. اجلزائرية املتع�صّ
مبدين���ة   1936 ع���ام  جّب���ار  اآ�صي���ا  الروائي���ة  ول���دت 
»�صر�ص���ال« البحري���ة، وتلق���ت تعليمه���ا الأول يف املدر�ص���ة 
القراآني���ة، مث���ل كل اأبناء اجلزائر الذي���ن كانوا حتت نري 
ال�صتعم���ار الفرن�صي اآنذاك، ث���م تابعت درا�صتها الثانوية 
مبدين���ة »الُبلَي���دة«، وح�صل���ت على البكالوري���ا الالتينية 
اليونانية والفل�صفة، ويف عام 1955 جنحت يف امتحان 
النت�صاب اإىل املدر�صة العليا للمعلمني، وكانت اأول امراأة 
جزائري���ة تدخ���ل ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة الفرن�صي���ة العريق���ة يف 

تكوين املعلمني، وذات النظام اخلا�س وال�صارم.
يف ع���ام 1958 �ص���درت روايته���ا الثاني���ة بالفرن�صي���ة 
بعن���وان »املتلّهفون« وتقف الكاتب���ة يف هذه الرواية خلف 
قن���اع البطل���ة، لإف�صاح املج���ال يف التعبري ع���ن مكنوناتها 
وان�صغالته���ا وموؤرقاته���ا احلائل���ة دون اإح�صا�صها بذاتها، 
وعّم���ا ت�صوغه���ا له���ا روؤيته���ا، ورغبته���ا يف روؤي���ة الأ�صياء 
الب�صيط���ة يف اجلزائ���ر، وللحري���ة والعالق���ة م���ع الآخ���ر، 

وا�صتعادة ذكريات طفولتها.
املنا�صل���ني  اأح���د  اآ�صي���ا جّب���ار يف تون����س م���ن  تزوج���ت 
اجلزائري���ني البارزي���ن يف الث���ورة التحريري���ة، وعا�ص���ت 
فرتة هناك بعدما تعّذر عليها دخول اجلزائر، واقتحمت 
عامل ال�صحافة، حيث كتبت يف الأدب وال�صيا�صة، يف جملة 
»املجاه���د«، وُعرفت بجراأتها يف طرح املو�صوعات، فكتبت 
جمموعة من ال�صتطالعات بطلب من »فران�س فانون«، 
ث���م انتقل���ت اإىل املغرب لتلتحق بجامعة الرب���اط، اأ�صتاذة 
مل���دة ثالث �صنوات، وقد ان�صغلت بالبحث التاريخي حول 

�صمال اأفريقية، مقتدية باملوؤرخ »بروديل«.
اأ�ص���درت اآ�صي���ا جّب���ار روايته���ا الثالث���ة »اأطف���ال الع���امل 
اجلديد« لتتطرق اإىل الواقع الن�صايل يف اأو�صاط ال�صعب 
اجلزائ���ري خالل حرب التحرير، وعند املراأة اجلزائرية 
الت���ي مل تبخ���ْل يف عطائه���ا وم�صاهمته���ا وم�صاركته���ا يف 

الكفاح امل�صّلح.
لق���د طالبت امل���راأة اجلزائري���ة بالتحرر واخل���روج اإىل 
ميادي���ن العم���ل، لت�صه���م يف بن���اء اجلزائ���ر الفتي���ة، ويف 
ال�صن���وات الأوىل لال�صتق���الل، كتب���ت روايته���ا  حما�ص���ة 
الرابع���ة »القّرات ال�صاذجات« لتتطرق فيها اإىل مقاومة 
ال�صتعمار الفرن�صي على احلدود اجلزائرية - التون�صية، 
واأب���رزت دور امل���راأة، وبرهنت اأنها كان���ت م�صوؤولة، ووقفت 

اإىل جانب زوجها املنا�صل، ورفيق دربها يف احلياة.
ويف روايته���ا »بيا����س اجلزائ���ر« ال�ص���ادرة ع���ام 1996 
بك���ت اآ�صي���ا جب���ار اأ�صدقاءه���ا املثقف���ني الذي���ن اغتيل���وا 
اأي���ام ع���ّز الأزمة التي اأمّل���ت باجلزائر... اغتيل���وا بب�صاعة، 
ورحل���وا يف �صم���ت رهي���ب... كم���ا بك���ت الإن�ص���ان اأينم���ا 
وج���د، وبذل���ك تنتق���ل الروائي���ة م���ن جغرافي���ة اجلزائر 

وانتهج���ت  الك���ون،  جغرافي���ة  اإىل 
اللغ���ة نف�صه���ا والأ�صل���وب نف�صه يف 
روايته���ا »وه���ران امل���وت البط���يء« 
ولي���ايل �صرتا�صب���ورغ، اأو »القّرات 
اإك���رام  حتي���ة  وه���ي  ال�صاذج���ات«، 
للحي���اة التي ا�صتم���رت يف اجلزائر 
رغ���م الغتي���الت... »كان ل ي���زال 
هناك رجال ون�صاء يتحاّبون هناك 

يف الليل«.
ُكّرم���ت اآ�صي���ا جّب���ار كث���رياً، فقد 
نالت »جائزة ال�صالم« عام 2000 يف فرانكفورت باأملانيا، 
وه���ي اجلائ���زة الت���ي ينحه���ا احت���اد النا�صري���ن الأمل���ان 
�صنوي���اً، واأ�ص���ار بي���ان احت���اد النا�صري���ن اإىل اأن اأح���د اأب���رز 
الأ�صب���اب وراء اختياره���ا لهذه اجلائزة، ه���و اأنها اأ�صهمت 
بنتاجه���ا يف الدع���وة اإىل التجدي���د، واأنه���ا كان���ت ج�ص���راً 
اأ�صهم يف التق���ارب بني الثقافات وحتقيق ال�صالم، اإ�صافة 
اإىل اأنه���ا اأول امراأة عربي���ة واأفريقية حت�صل على جائزة 
احت���اد النا�صري���ن الأمل���ان، وامل���راأة ال�صاد�صة من���ذ تاأ�صي�س 
اجلائ���زة ع���ام 1950... وقال���ت جري���دة »فرانكفورت«: 
»اإن تك���رمي اآ�صي���ا جّب���ار ل يختلف عليه اثن���ان، فهي اأبرز 
اأديب���ة يف املغرب العربي تكتب يف ق�صايا تتعلق مب�صتقبل 

احل�صارة الإن�صانية«.
يف روايته���ا الأخ���رية »ام���راأة ب���ال ق���ر« ال�ص���ادرة ع���ام 
التحرير اجلزائرية«،  اإىل ذاكرة »ح���رب  تع���ود   ،2002
فتتح���دث عن ام���راأة جزائري���ة بطلة، مل تتمك���ن ابنتاها 
من دفن جثمانها... وعن جماهدة جزائرية �صعدت اإىل 
اجلب���ال وه���ي يف �صن الأربع���ني، ولك���ن مت القب�س عليها 
ع���ام 1958، و�ُصّجل���ت كمفق���ودة... وكان اله���دف م���ن 
كتاب���ة هذه الرواية بيان امل���راأة اجلزائرية منا�صلة فعاًل، 

وقد تعبت جداً يف حياتها، فهي تنحت ال�صخر..
بق���ي اأن نق���ول اإن اآ�صي���ا جّب���ار تبقى الروائي���ة الوحيدة 
الت���ي كتبت بالفرن�ص���ي، يف خم�صيني���ات و�صتينيات القرن 
الع�صري���ن، اإىل جان���ب حمم���د دي���ب، ومول���ود فرع���ون، 
ومال���ك ح���داد... ولك���ن باإح�صا����س عرب���ي وروح عربي���ة، 
وكث���رياً ما ع���ّرت يف �صعره���ا ورواياتها ع���ن التمّزق بني 
تعبريي���ن، وت�صف���ه كاأن���ه ع���رج يف الّرْجل���ني مع���اً، م���ا دام 
اجلزائري يتخّبط بني لغته الأم ولغة ثقافته، واإنها واإن 
كتب���ت كل رواياتها بالفرن�صية، فاإنه جتد تعبريها غريباً 
ع���ن هذه اللغ���ة، وب�صبب ه���ذه الغربة اللغوي���ة تقول: اإّن 
كّت���اب اأفريقي���ة ال�صمالي���ة بالفرن�صي���ة، يظل���ون اإىل ح���د 
م���ا خ���ارج ال�صعب وخ���ارج البالد، وب�صبب ه���ذا الإح�صا�س 
قرر »كرمي ونفي�صة« بطال روايتها »القّرات ال�صاذجات« 
اأن يتعلم���ا العربي���ة، اللغ���ة الأم، راف�ص���ني غريه���ا، لأن 
الفرن�صي���ة ه���ي لغ���ة الأغ���راب وخال�صة الق���ول: اإن اآ�صيا 
جّب���ار روائية و�صاعرة مبدعة، ولكنَّ ال�صتعمار الفرن�صي 
اآثاره���ا  كل  بالفرن�صي���ة  فكتب���ت  العربي���ة  لغته���ا  �صلبه���ا 
الأدبي���ة، ولك���ْن ب���روح واإح�ص���ا����س جزائ���ري... توفي���ت يف  
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ح�ص���ن  يتم���ّرد  ح���رٍّ  كطائ���ٍر 
موؤث���راً  »الكراك���ي«  يف  حمي���د 
التح���ّرَر م���ن تقليدّي���ة الرواية، 
م���ن  جتريبّي���ٍة  اآف���اق  واختب���اَر 
خ���الل تعومي الزم���ان، وتفكيِك 
���ُه  ن�صّ ليغ���دَو  ال�ص���رد  اأو�ص���ال 
اأ�صب���ه ب�صفريٍة �صردّي���ٍة تتداخل 
والأمكن���ُة  احلكاي���اُت  فيه���ا 
والأزمن���ُة، وتتعال���ُق جميُعه���ا يف 
انبنائه���ا عل���ى ثنائي���اٍت ع�صقّي���ٍة 
وتتعاوُره���ا  وتتق���ارُب،  تتباع���ُد 
اأحواُل الع�ص���ق وال�صغف والتعّلق 

واخل���وف، وت�صتبدُّ بها هواج����ُس الَفْقد لتدخَل يف 
رح���الت بحٍث له���ٍث عن الآخ���ر تف�ص���ي جميُعها 
اإىل م�صائَر ماأ�صاوّية كاملوت، اأو اجلنون، اأو الغرق 
يف متاه���ة الأم���ل ال���ذي تتاأرج���ح اإمكان���اُت حتّققه 

بني امل�صتحيل واملرجّو.
تتك���ئ الرواية عل���ى مذكرات جدِّ ال���راوي الأول 
املذك���راُت  املحفوظ���ِة يف �صن���دوٍق عتي���ق. حتك���ي 
حكاي���ة مدّوِنها اجلدِّ »اإليا����س ال�صمندوري« الذي 
�صّمت���ه اأّم���ه ا�صم���اً موؤقتاً ه���و »عب���ودة«، فت�صتدعي 
ذكرياُت���ُه اإىل ذاكرة املتلقي جميَع ق�ص�ِس الذكورِة 
به�صا�ص���ة  املمه���ورِة  ودينّي���اً،  اأ�صطورّي���اً  القد�صّي���ة 
امل�ص���ري.  وماأ�صاوّي���ِة  الوج���دان،  ورق���ِة  اجل�ص���ِد، 
تنفل���ُت احلكاية م���ن ال�صندوق ال���ذي يهبها بعداً 
تاريخّياً واآخَر وجودّياً، وبانفالتها من املخطوط 
املحف���وظ يف العتمة تتحّرُر م���ن �صمت الورِق اإىل 
. وعر الن����س تت�ص���ّكُل ذاُت البطل  ف�ص���اِء املحك���يِّ
املثقل���ُة برمزّيته���ا املتعالق���ِة تعالق���اً ق�صدّي���اً م���ع 
امل���كان »قري���ة ال�صب���ريات« املرتاخي���ِة عل���ى كت���ِف 
بح���ريِة »طري���ا«، حي���ث الطبيع���ُة البك���ُر، وامل���اُء 
املقّد�ُس، وترت�صُم مالم���ُح تاريخّيِة املكان النا�صئُة 
م���ن ت�صاف���ر اأ�صاط���رِي الإله���ة الأم اخلالق���ِة ذاِت 
امله���د ال�صام���ّي، والعقائِد الو�صمّي���ة احلّرة للغجر 
العابري���ن ب���ني الأردن وفل�صط���ني، و�ص���ريِة ال�صيد 
امل�صي���ح. وه���ذه التاريخّيُة عّمقت ُبْع���َدي �صخ�صّيِة 
البطِل »عبودة« الذي )عا�س يف الأزمنة الغابرة(؛ 
، والبع���َد  ونعن���ي بهم���ا: البع���َد الرم���زيَّ والدين���يَّ
الوج���وديَّ املره���َق بت�صاري���ف الق���در، والختي���اِر، 
حي���ث  الآخ���ر؛  اإىل  املحم���وِم  وال�صع���ي  والعب���ث، 
الكتم���اُل امل�صتهى، واملعرف���ُة اخلال�صُة. وقد مّهَد 
»حمي���د« لهذي���ن البعدي���ن بعتبت���ني افتت���َح بهم���ا 
روايت���ه؛ حمل���ت اأولهم���ا عن���واَن : »عتب���ة ل ب���ّد 
منه���ا«، وفيها حكى كيف قام ال���راوي الأول بك�صر 
قف���ل ال�صندوق الذي يت�صمُن مطوط مذكراِت 
ج���ّدِه، م�صتلهماً اأ�صطورَة »�صن���دوق باندورا« التي 
والف�ص���ول  والنك�ص���اف  بالتم���ّرد  اللعن���َة  تق���رُن 
والرغب���ة يف املعرف���ة. وحمل���ت ثانيُتهم���ا عن���واَن: 
»ت�صدي���ر«، ومن خاللها غر����س »حميد« مذكراِت 
بال�صي���د  مرتب���ٍط  زم���كاينٍّ  ف�ص���اٍء  �صم���ن  اجل���ّد 
امل�صي���ح، كا�صفاً معاناته وب�صارَت���ُه باأّن هذه الأر�س 
الغرب���اء  لك���ّن  املط���اردات،  م���ن  الكث���رَي  �صت�صه���د 

راحلون عنها ل حمالة. 
�ص���ّكَل »حمي���د« �صفريت���ه ال�صردّي���ة م���ن ث���الث 
حكاي���اٍت ع�صقّي���ٍة رئي�ص���ٍة، جتري كلُّ واح���دٍة منها 
م�صاراُته���ا  تتداخ���ُل  ث���م  ال�ص���ردّي،  م�صاره���ا  يف 
تداخَل خ�صالِت ال�صف���رية، موّلفًة حكايًة واحدًة 
، وقد اكتم���ل اندماُجها يف  يف جوهره���ا الوج���وديِّ

وح���دة امل�ص���ري املاأ�ص���اويِّ لأبط���ال 
اأن���ا ال�ص���ارد الت���ي  احلكاي���ات، ويف 
توّح���َد فيه���ا العا�صق���ان امل�صتبّدان 

بال�صرد: عبودة، والزهروري.
حكاي���ُة  ه���ي  احلكاي���ات  اأوىل 
ال���ذي  »عزي���ز«  وزوجه���ا  »ه���دل« 
فارقه���ا ليعمل يف امليناء، ومل يعْد، 
وبع���د �صفره بقلي���ل اأجنبت طفلَها 
»عبودة«، ورّبت���ه حتى �صّب، وع�صَق 
اختف���اء  وبع���د  »مارّي���ا«،  الراهب���ة 
ويف  عنه���ا،  باحث���اً  رح���ل  »مارّي���ا« 
اأثن���اء غيابه رحلت »هدل« لتفت�س 
يف املوانئ عن زوجها املفقوِد. وثانيُة احلكايات هي 
حكاي���ُة »عب���ودة« الذي ولد واهناً �صعيف���اً، وطّوبُه 
�صّي���ُد الغج���ِر خ���اًل جدي���داً للق���رى، يهُبه���ا املطَر 
واخل���رَي والثم���َر، ومب���وت ال�صّي���د حت���ّرَر »عبودة« 
م���ن رتبة اخل���ال، ورّبت���ُه اأمُه مب�صاع���دة »طّنو�س« 
راع���ي الكني�صة، فتعّلق قلُبه بالراهبة »مارّيا« ابنِة 
»طنو�س« التي تك���ره باأعوام كثرية، وبعد غيابها 
يف ال�ص���ام بق���ي رج���اوؤه معّلق���اً باأفق انتظ���اٍر عقيٍم، 
وبين���ه وبينها اجلنوُد ال�صق���ُر الذين منعوا النا�س 
م���ن دخ���ول امل���دن املقّد�ص���ِة اإل بت�صري���ح. وثالث���ُة 
احلكاي���ات هي حكاية »الزه���روري« حار�ِس اأجراِن 
الغجرّي���َة،  »ف�ص���ة«  تع�ّص���َق  ال���ذي  ال�صاخ���ن  امل���اء 
فغادرت���ُه مكره���ًة وتبعت قوَمها الذي���ن ل مدائن 
لهم، بعد اأن و�صمت ج�صَده بفتنِة املعرفة، وو�صمت 
ذاكرَتُه برائحة ج�صدها، فارحتَل ذاهاًل عن عامله، 
مفّت�ص���اً عنه���ا، هاج�ص���اً به���ا، وق���د اأدرك اأّن احلياة 

بعدها �صرٌب من امل�صتحيل.
ن�صي���ُد  باأّنه���ا  »حمي���د«  رواي���ة  و�ص���ُف  يكنن���ا 
الأنوث���ِة، لي����س ب�صب���ب تل���ك امل�صهدّي���ِة ال�صعرّي���ِة 
الأنث���وّي  باجل�ص���ِد  فيه���ا  احتف���ى  الت���ي  الآ�ص���رِة 
و�صوؤون���ِه و�صجونِه وتف�صيالتِه، ومبا يليق به من 
ع�ص���ٍق، وح�ص���ب، واإمّنا لأّن���ه ربَط م�صائ���َر اأبطالِه 
بالأنث���ى ف���اإذا غابت فق���دوا قواه���م، وماتت فيهم 
���ُه بالّرموز  ن���وازُع احلي���اة، ولأّن���ه اأي�ص���اً اأثرى ن�صَّ
الأنثوّي���ِة والطقو����ِس العبادّي���ِة املرتبط���ِة بالإلهة 
الأِم، وبالديان���اِت الزراعّي���ة الع�صتارّي���ة الأمومّيِة 
والرافدي���ن؛  ال�ص���ام  يف  ظه���رت  الت���ي  القمرّي���ِة 
كو�صف���ِه الحتف���اَل بالبل���وغ الأنث���وّي، وا�صتخدام 
�ص���وُق  هم���ا:  ع�صتارّي���ني؛  رمزي���ن  املحتفل���ني 
ال���ذرة، وكو�صف���ِه لليل���ة  امللون���ِة وحلي���ُب  القم���ِح 
القم���ِر الت���ي تنزُل فيه���ا الن�صاُء اإىل امل���اء ويوقدَن 
ال�صموَع مبتهالٍت للقمر رمِز الإلهِة الأم ليق�صَي 
حاجاته���ّن، وكو�صف���ه اأي�صاً لف���دوِة البحريِة التي 
تق���وم فيها الع���ذراواُت برم���ي اأنف�صه���ّن يف بحرية 
طرّي���ا �صكراً لها؛ لأّنها ته���ُب النا�َس املاَء واخلري 

والطبيعة. 
ويكتم���ُل الن�صي���ُد الأنث���ويُّ م���ن خ���الل ال�ص���ريِة 
الأنثوّيِة للم���كان؛ وهي �صريُة بحريِة طرّيا التي 
اكت�صب���ت ا�صَمها م���ن »رّيا« العا�صقِة الت���ي اأ�صقَمها 
غي���اُب مع�صوِقها، وتداوْت مباء البحرية وع�صبها؛ 
احلكاي���ة  فف���ي  رّي���ا«؛  »ط���ّب  البح���ريُة  ف�ُصّمي���ت 
تتعاف���ى الأنوث���ُة بعودته���ا اإىل عن�صره���ا الأّويّل، 
الرم���ِز الألوه���ّي اخلال���ِق يف الديان���ات القمرّي���ة 
الأمومّي���ِة؛ وهو املاُء، وابنت���ُه الطبيعُة املتاآلفُة مع 
اإيق���اع اجل�ص���ِد الأنثوّي. اأم���ا املع�ص���وُق الذكُر فقد 

حمل ا�صم »الغياب«.   

ضفيرة العشق
قراءة في رواية “الكراكي” 

ل� حسن حميد
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رغي���ُف اخلب���ِز لي����َس مغم�ص���اً بال���ّدِم، رغي���ُف اخلبِز 
مغم�ٌس بدموِع الزوجاِت وفقِد الأمهاِت وكرِب الأبناِء 

وح�صرجة الآباِء.
بالُدن���ا تخّطَت عتبَة الأمِل وحاجَز التحّمِل و�َصفرَي 
ال�ص���ِر، اأينم���ا اأدرَت وجه���َك ت���رى اإن�صان���اً يفنى من 

القهر.
كلُّ �صيٍء �صاَق من حولنا، مل تعْد هذِه الأر�ُس تّت�صٌع 
لن���ا، ب���ْل اإّنه���ا تخُنقنا م���ع الوقِت، في�صب���ُح اخلال�ُس 
ج���واز �صف���ٍر وتذكرة طائرٍة تقل���ُع ِبنا اإىل م���كاٍن رغَم 
�صغ���رِه اإّل اأّن���ُه اأف�صُح، مكاٌن ُيرغُم في���ِه الإن�صاُن على 
اّتب���اِع قواع���د وقوان���ني ل يع���رُف �صيئ���اً عنه���ا واإمّن���ا 
يتعّلمه���ا طواعي���ًة رغَم كره���ِه لها، بل���ٌد ي�صتق�صي بِه 
عن اأيِّ عمٍل يجني منه عملًة تغيُثه وتنقُذ عائلتُه يف 
الوط���ِن، بل���ٌد اأجنبيٌّ َقّرُه ُي�صقُع القل���َب ويتغلغُل اإىل 
العظ���اَم حتى ي�صّلبها، رغ���َم مدافئِه املركزّيِة الأثيثِة 

. اإّل اأنَّ زمهريَر الغربِة اأ�صدُّ
بلٌد ذو مناٍخ متلّون مائل اإىل ال�صبابّيِة، بلٌد رمادّي 
ل األواَن فيِه ول حياة، بلٌد تن�صاُب فيِه املياُه ب�صال�صٍة.

وبكلِّ اأناقٍة ل ت�صدُّ بِه اأقنيُة ال�صرِف ال�صحّي حتى 
تتجم���َع املياُه وتت�صرَب اإىل اأحذيتنا الرثِة، بلٌد ت�صرُي 
يف �صوارعِه ول ترى اأثراً لزهِر اللوِز اأو الرتقاِل ول 

ل�ص���ذا يا�صمنٍي يف���وُح يف الأرجاء ول حّتى ِطيُب قهّوٍة 
عربّيٍة على �صرفاِت املنازِل وثرثراِت اجلاراِت.

هناَك يف �صالِة النتظاِر اأنظُر يف وجِه امراأٍة حزُنها 
كح���زِن ني�صان ت���وّدُع زوجها حت���ّدُق يف مالحمِه رغَم 
اأّنه���ا حتفُظها غيباً لكّنها تنق�صها على جدراِن قلبها، 
ت�صتن�صُق رائحتُه ُتعِبئ منها زجاجة تّدخرها اإىل اأياٍم 

تخلو منه.
يظه���ُر الإع���الُن عل���ى ال�صا�ص���ِة، �صتقل���ُع الطائرُة!! 
حاَن الوقُت تنفلُت الأيدي وترتُك �ُصُغوراً لن تالأها 
اإّل اأ�صاب���ُع الآخِر ح���نَي اللقاء، ُت�صب���ُح امل�صافُة بعيدًة 
ل ي���رتاءى �ص���وى خيال يلوُح يف الأفِق ما يلبُث برهًة 
اإل ويختف���ي، ث���م حتم���ُل الأمُّ اأولَده���ا فل���ذاِت كبِدها 
وتن�ص���رُم اإىل بيِته���ا تدف���ُن �صجَنه���ا وتكفك���ُف دمعها 
حتت�ص���ُن �صغاره���ا وتناُم ع�صاُه يكوُن حلم���اً، اأّما الأبُّ 
فت�ص���رُم ب���ِه ناُر اللهفِة وتوقُد الغرب���ُة فتيَل ال�صبابِة 

قبَل املغادرة.
الب���وِح  رغب���ُة  وتعل���و  احلقيقّي���ُة  امل�صاع���ُر  تنجل���ي 
والع���رتاِف بالهي���اِم واجلوى وحّتى احل���زِن والأ�صى 
هن���اَك نذعُر من الفق���ِد ون�صت�صعُر خواتيَم العالقاِت 

واآخَر اللقاءات ...

على شفا سفرٍ

قضايا و آراء
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تل���ك ه���ي لغ���ة البحارة 
التي  ي�صورها مينه بعني 
واأذن حي���ة، تلتقط اأب�صط 
يف  لتطوعه���ا  اجلزئي���ات 

خدمة العمل الروائي. 
رواي���ة  اإىل  الع���ودة  يف 
�صج���اع(  رج���ل  )نهاي���ة 
جند الروائ���ي يج�ّصد لنا 
يتبادل���ه  ال���ذي  احل���وار 
يف  مفي���د  �صيع���ة  اأه���ايل 
القري���ة  حي���اة  طفولت���ه، 
ابت���داء  تفا�صيله���ا  ب���كل 
م���ن مفي���د ووال���ده واأمه 
عب���ود  اإىل  املخت���ار،  اإىل 

�صاح���ب احلم���ار ال���ذي قط���ع مفي���د ذيل���ه، اإىل 
ا�صتاذ املدر�ص���ة وغريه من ال�صخ�صيات القروية 
يف احلي���اة واملظهر واللغة، ون���رى عبود �صاحب 
احلم���ار بع���د اأن عوقب مفيد بفلق���ة من املختار 
ومعاوني���ه يطالب بدية ذن���ب احلمار يف احلوار 

التايل..
//لكن املختار ح�صم املو�صوع قائاًل:

ي���ا عب���ود اطمر ذن���ب احلم���ار واعت���ر امل�صالة 
منتهية. 

قال عبود الذي لعب بعقله اأحدهم:
كيف امل�صالة منتهية يا متارنا؟

وم���اذا تري���د اأكر؟..احلمار عاجلن���اه والولد 
جلدناه والأب اعتذر، فماذا تريد بعد هذا؟

ق���ال رج���ل م���ن احلا�صرين بينه وب���ني والدي 
عداوة:

عبود يريد الدية يا متار
�صاح املختار �صاخراً:

ه���اي ه���اي .. ع�صن���ا و�صفن���ا واهلل ، حمار عبود 
كل���ه ل ي�ص���اوي متليك���ني ، وق���د �صف���ي بع���د اأن 

انقطع الدم ودهن مكان القطع باملرهم.
كم���ا ن�صاه���د يف ح���وار والد مفيد مع���ه طبيعة 
الوال���د القروي���ة القا�صي���ة، التي تعت���ر ال�صرب 
وال�صتائم طريقة ناجحة يف الرتبية، ويعر عن 
امل�صت���وى الفك���ري والجتماع���ي والنف�ص���ي لهذا 
الب، فيقول مفيد يف �صرد حلياته وذكرياته // 
واأذك���ر اأن وال���دي م���ن �صدة غ�صب���ه علي وحنقه 
م���ن ت�صرفات���ي الطائ�ص���ة كان يدع���وين ال�ص���ار 
.... وح���ني يقب����س عل���ي ويعيدين حت���ت الع�صا 

اإىل البيت وكان ي�صرخ يف وجهي..
يا عر�س يا ابن الكلب ..يا �صار.. يا وح�س

وكنت اأقول له:
اأنت ت�صيء اإىل �صمعتي وتقلب ا�صمي وت�صفني 
بالوح����س م���ع اأن ا�صم���ي مفي���د واأري���د اأن اأك���ون 
مفي���داً ولكنن���ي ل اأ�صتطي���ع اأو ل اأع���رف كي���ف 

اأك���ون مفيداًحت���ى اأ�صتحق 
ا�صمي على الأقل.

اأم���ي  تتدخ���ل  وعندئ���ذ 
وتقول له:

الولد معذور يا اإبراهيم 
فلم���اذا تقلب ا�صم���ه.. من 
اأي���ن جئ���ت بكلم���ة ال�ص���ار 
�ص���ار  به���ا  في�صي���ح  ه���ذه، 
لأن���ه �ص���ار وه���ل في���ه غري 
ح���ني  اأخط���اأت  امل�ص���رة.. 
�صجلت���ه مفيد ه���ذا الكلب 

ل اأثر فيه للفائدة //. 
الق�ص���رية  ق�صت���ه  ويف 
ي�ص���ور  الأكيا����س/  /عل���ى 
مين���ه م���ن خ���الل ال�ص���رد واحل���وار حي���اة الفقر 
الت���ي عا�صها البط���ل، الذي هو يف احلقيقة مينه 
نف�ص���ه الذي يعم���ل والده يف بيع امل�صبك يف قرى 
اإ�صكندرون���ة، وق���د تاأخ���ر هذه امل���رة ومل يعد اإىل 
البي���ت نهائياً .. //قالت والدت���ي: �صيعود مهما 
تاأخ���ر.. يف اأي���ام ال�صيف يق�صد الق���رى البعيدة 
وينتظ���ر حتى يب���رتد اجل���و. ف�صاألته���ا �صقيقتي 

الكرى:
ومل���اذا الق���رى البعي���دة.. األ يخاف؟...فقالت 
الق���رى  بنت���ي..  ي���ا  امل�صب���ك  ينف���ق  الأم:لك���ي 
القريب���ة لي����س فيه���ا خ���ري.. الفالح���ون فق���راء 
مثلن���ا والبائعون ل ي�صل���ون اإىل اجلبال.. اأبوك 
وحده ي�صل اإىل هناك.. فعادت ال�صقيقة ت�صاأل:

ويع���ود وح���ده يف اللي���ل .. وكي���ف يف العتم���ة 
يع���رف الطري���ق.. واأن���ت يف حكايات���ك تقول���ني 
اجلب���ال م���الأى باجل���ن والوحو����س وامل�صلحني؟ 

فانتهرتها عندئذ ب�صيق:
ا�صكتي الغائب ل يفولون عليه//. 

هك���ذا ي�صتطي���ع مين���ه من خالل ه���ذا احلوار، 
ر�صم �صورة وا�صحة عن الأ�صرة وطريقة عي�صها 
وتفكريه���ا واحلياة الجتماعية الت���ي تار�صها، 
واحلكاي���ات ال�صعبية املليئة باخلرافات واملوروث 
ال�صعبي، من خالل حديث الأم مع ابنتها، وبلغة 
حتاكي القري���ة واجلبال واحلي���اة املوح�صة التي 

يعي�صونها.
وبع���د.. فاإنن���ا يك���ن اأن جن���د ح���وار البح���ارة 
واأبن���اء املدين���ة والع�ص���اق واملثقف���ني والأغني���اء 
والفق���راء والغرب���اء، اإذ اإن مين���ه ير�ص���م باحلوار 
ال�ص���رد،  يقت�صيه���ا  الت���ي  ال�صخ�صي���ة  مكم���الت 
الق�ص�ص���ي  العم���ل  خدم���ة  يف  كله���ا  لتت�صاف���ر 
والروائ���ي، وي�صفي عليه���ا الواقعية احلية التي 
ت�صع���ر الق���ارئ وكاأن���ه ي�صاه���د �ص���ورة حي���ة مل���ا 

يقروؤه.

لغة الحوار الواقعية 
عند حنا مينه

)2(

يف  الن���ر  ق�صي���دة  بجائ���زة  ف���ازت 
الع���راق ال�صعر )نب�س احلي���اة( ٢٠٢٢ 
اجلب���ار  عب���د  الراح���ل  ال�صاع���ر  دورة 

الفيا�س
�صفح���ة   ١٣٦ يف  تق���ع  املجموع���ة 
وت�ص���م ٩٥ ن�صاً ت���رتاوح بني الوم�صة 
والن�صو����س املتو�صط���ة يغل���ب عليه���ا 
وال�ص���ويف  الوج���داين  الطاب���ع 

والروؤيوي.
وق���د �صدر قبلها لل�صاعر وهو ع�صو 

احتاد الكتاب � جمعية ال�صعر:
١- راي���ات �صوداء لها �صكل الفرح. �صعر � �صادرة عن 

احتاد الكتاب العرب. 
٢- الدخ���ول يف م���دار اليا�صمني. �صع���ر � �صادرة عن 

دار بحري. 
٣- حتولت القلب. �صعر � �صادرة عن دار بحري. 

٤- ح���الت لع�ص���ف الق�صيدة. �صعر � �صادرة عن دار 
عروة.

٥- عاب���ر اإىل �صفة اأخ���رى. �صعر � �صادرة عن احتاد 
الكتاب العرب. 

٦- ن���دمي حمم���د �صاع���ر الأمل والكري���اء. درا�صة � 
�صادرة عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب. 

٧- ل توقظوها...حامل���ة. �صع���ر � �ص���ادرة ع���ن احتاد 
الكتاب العرب. 

٨- اأوراق الوداع. اإعداد � عن الراحل ال�صاعر يحيى 
عي�صى. 

٩- ن���دمي حمم���د ال�صاعر املتم���رد. درا�ص���ة � �صادرة 
عن دار املنت للطباعة والن�صر يف العراق. 

١٠ - بارقات توم�س يف املرايا. �صعر � 
عن احتاد الكتاب العرب حتت الطبع.

وحي���داً �صتم�ص���ي �ص���ادرة يف العراق 
ع���ن دار امل���نت للطباع���ة والن�ص���ر م���ن 

اأجوائها: 
)ُخلوُد املعنى(

يف ف�صاِء الزرقِة يَخلُد املَعنى
ُدروَب  ُتن���ري  م�صابي���ُح  الّنج���وُم 

ال�صالكنَي
اأنا اأحُد املريديَن يا �صّيدي

وبي َوَلٌه �صديْد
وكّل ال�صاعاِت عك�َس الوقِت تدوُر

هل يل بومي�ِس حلاظِك
لتنُقلني من نا�صيِة العتمِة

وِء الأخري؟! اإىل فردو�ِس الألواِن وال�صّ
ومن اأجوائها اأي�صاً: 

)ممل الّظالم(
غرفتي مملّية الّظالِم

يحاُر يف جمّرتها الب�صْر...
فجاأٌة يرُق وجُهِك على جدارها

اأيقونٌة مقد�صْة...
وعندنا يرعُم اجلورُيّ يف م�صاّمها

ويهرُب الّظالُم
تطلُّ من عليائها 

اأجنحُة الّظالِم
فريجُع القلُب اإىل ف�صائِه

كطفلٍة يف املدر�صْة...

المجموع��ة الش��عرية )وحيداً س��تمضي( 
للشاعر منذر يحيى عيسى
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اأبرز الق�ش��ايا الفكرية التي ت�ش��غل تفكري  •ما 
الباحث حممد يا�شر �شرف، واحتّلت حيزًا كبريًا 

من اأعماله املطبوعة؟
••تاأتي الثقافة العربية يف اأول اهتماماتي البحثية، 
وق���د عاجلت ع���دداً غري قليل م���ن ق�صاياها ومطالبها 
حت���ى تاريخ تدوين مذخوراتها املتن�ّوعة، فاأنا اأعتقد اأّن 
املجتمعات ترتق���ي حينما تكون اأبواب الثقافة مفتوحة 
اأم���ام اأفراده���ا كاف���ة، وتّكنهم � ولو بدرج���ات متفاوتة � 
م���ن ممار�ص���ة حرية التلّقي، ث���م اإعادة الإنت���اج باأ�صكاله 

املتعّددة.
فالثقاف���ة توؤث���ر يف ت�صكيل الدعائم الت���ي تقوم عليها 
الأبني���ة املجتمعي���ة، مب���ا يف ذل���ك املوؤ�ص�ص���ات والهيئ���ات 
احلكومي���ة، وما يت�صل بها م���ن نُظم وطرائق توا�صلية 
ب���ني اجلماع���ات املختلف���ة، �صمن اإط���ار م���ن الفاعليات 
الك���رى  امل�ص���ارات  توّج���ه  الت���ي  النافع���ة،  التبادلي���ة 
لالأه���داف ال�صيا�صية والقت�صادي���ة والجتماعية حتى 

الأدبية والفّنية والأخالقية.
اخلال�ص���ة  لإي�ص���اح  كت���اب  غ���ري  يف  جه���دت  وق���د 
)اأي  الثقف���اء  جه���ود  مقابل���ة  اإّن  القائل���ة  التجريبي���ة 
يف  تفي���د  املتفاوت���ة  احل�ص���ارات  يف  الثقاف���ة(  منتج���ي 
اإك�صاب البحوث مزي���داً من العمق والتنّوع، وت�صاعد يف 
تو�صي���ع امل���دارك املعرفية، وتدف���ع اإىل امل�صاركة يف اإنتاج 

الدعائم احل�صارية النظرية واملواقف ال�صلوكية.
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•اأنت توؤمن باأن خ�شوبة الفكر الفردي تزيد 
كلم��ا زادت معطيات الوع��ي املختلفة يف املجتمع 
املحي��ط به، ما دور احت��اد الكتاب العرب يف ن�شر 

هذا الوعي ومتكينه؟
���ة غاي���ة يف  من�صّ الع���رب  الكت���اب  احت���اد  ••اأعت���ر 
الأهّمي���ة للتعري���ف بالثقاف���ة املكتوب���ة باللغ���ة العربي���ة 
املوؤ�ِص�ص���ة للوعي، مهما كان���ت امل�صادر التي ا�صتقى منها 
اأوائ���ل م���دّوين املخطوط���ات العربي���ة متلف���ة، نتيجة 
ن�صي���ج احل�صائ���ل  الت���ي دخل���ت يف  املتفاوت���ة  املوؤث���رات 
الثقافي���ة يف الب���الد والأم�ص���ار الت���ي و�صلته���ا جيو����س 
امل�صلم���ني وقواف���ل التجار والأف���راد اجلّوابني، وما نتج 

عن ذلك من مثاقفات �صتى.
فاحت���اد الكت���اب »من���ارة« تتواف���ر لها و�صائ���ط الدعم 
العلم���ي،  املجتمع���ي  الإع���داد  يف  املوؤثري���ن  وامل�صان���دة 
ذوي  اأ�صخا����س  م���ن  ي�صّمه���م  الذي���ن  عل���ى  اعتم���اداً 
يك���ن  والهتمام���ات،  �ص���ات  التخ�صّ متن�ّوع���ة  ق���درات 
لتنظيمه���ا اأن يف�صي اإىل تفعيل دور الثقافة يف الأبنية 
املجتمعي���ة، ول �صيم���ا ع���ن طريق تق���دمي نتائج جتارب 
ثقاف���ات اأخرى، اأثبتت الوقائع �صواب توّجهها البنائي، 
باعتب���ار التاري���خ ل يدور يف »حلق���ة« تكرارية بل يتنّقل 
يف اجتاه���ات متع���ّددة، ويك���ن اإح���داث النعطاف���ات يف 

م�صريته.
واأتّنى اأن تنجح اجلهود املبذولة يف جتذير التوا�صل 
ب���ني احت���اد الكت���اب وغ���ريه م���ن تنظيم���ات جمتمعي���ة، 
ترم���ي اإىل تر�صي���خ ال�صع���ي لتحقي���ق نقل���ة »نوعي���ة« يف 
اإع���داد الك���وادر املجتمعي���ة املوؤمن���ة باأّن العل���م هو الذي 
يق���ود حركة التق���ّدم يف بالد الع���امل دون ا�صتثن���اء، واأْن 
ل جم���ال لأي فك���ر تقليدي يف ت�ص���ّدر امل�صهد الإبداعي 

نع احلياة اجلماعية يف الدول املعا�صرة. ل�صُ
��������������������

العلمي يف �شرد  املنهج  •تعتمدون يف درا�شاتكم 

الأح��داث التاريخية، م��ا النتيج��ة املرجوة من 
هذا الإجراء؟

اأحد  ••يع�ص���م ه���ذا املنهج م���ن ال�صقوط يف �ص���َرك 
الطرفي���ني،  وامليثولوجي���ا  الأيديولوجي���ا  اجتاه���ي 
نظ���راً لقيامهم���ا على جملة م���ن امل�صّلم���ات والأ�صاطري 
واخلراف���ات حتى الأكاذيب، التي تاأ�ّص�صت عليها تواريخ 
قدي���ة متع���ّددة، ل���دى �صع���وب كث���رية، منه���ا العربي���ة 

وغريها.
احلديث���ة،  التكنولوجي���ا  تطبيق���ات  اأو�صح���ت  وق���د 
لفيف���اً  اأّن  والرا�ص���دة،  التتّبعي���ة  واأجهزته���ا  باأدواته���ا 
م���ن نتائ���ج الدرا�ص���ات الأركيولوجي���ة يوؤك���د  عري�ص���اً 
�ص���رورة اإعادة �صياغة ال�صردي���ات املوروثة عن املوا�صي 
ل���دى كثري م���ن ال�صعوب والأمم التي ما تزال ترنو اإىل 

امل�صاركة يف �صناعة القرارات الأممية واتخاذها.
الع���رتاف  ج���راءة  العلم���ي �صاحب���ه  املنه���ج  وين���ح 
بالغل���ط واخلل���ط والتخبي����س والت�صّرع و�ص���وء الفهم، 
وغريه���ا م���ن �صقط���ات ق���د يق���ع الباح���ث فيه���ا خ���الل 
اأي حقب���ة تاأريخية، ل���دى مقاربة مو�صوع���ات درا�صته، 
املا�صي���ة  الزمني���ة  بالف���رتات  ال�صل���ة  ذات  وخا�ص���ة 
والأ�صخا����س والفئ���ات التي ينت�صب اإليه���ا، وما علق بها 
ع���ت لأغرا����س غ���ري معلَنة  م���ن �صردي���ات متخّيل���ة و�صِ

غالباً.
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•م��ا دور الآثار الأدبي��ة يف »تطهري« النفو�س 
يف املجتمعات والقيام ب�»ال�شتدعاء« لدى املتلقي 

اأثناء التفاعل معها؟
••تنط���وي الآث���ار الأدبي���ة على ما ي�صب���ه معطيات 
وامل�صاع���ر  الأف���كار  حتري���ك  يف  الواقعي���ة،  احلي���اة 
وال�صل���وكات ل���دى الأ�صخا����س الذي���ن يتلّقونه���ا، وق���د 
لوح���ظ � جتريبي���اً، منذ زمن غري بعي���د � اأنها حتّرك يف 
ذاك���رة املتلّق���ي متزن���ات متن�ّوع���ة، بالت�صاب���ه والت�صاد 
و�صواهم���ا، وتخرجه���ا اإىل �صطح »ال�صع���ور« فتعمل على 
تخلي�ص���ه من عبء حملها وال�صغوط املرافقة، اأو تعّزز 

بع�س امل�صاعر امل�صاِحبة �صلباً واإيجاباً.
وكث���رياً م���ا ت�صلح الآث���ار الأدبي���ة »املوّجه���ة« للتاأثري 
يف الأف���راد املتلّق���ني، باعتباره���م »جمه���وراً« م�صتهَدف���اً 
بر�صائ���ل ذات حمتوي���ات غ�َر�صي���ة، اإذا مّت بناوؤه���ا عل���ى 
اأف���كار  تكوي���ن  بغر����س  حم���ّددة  �صيكولوجي���ة  اأ�ص����س 
ومواق���ف وبواع���ث انتقائي���ة، وق���د اأ�صبح ه���ذا � موؤّخراً 
� اأك���ر �صهول���ة ب�صب���ب التق���دم ال���ذي اأحرزت���ه جت���ارب 
ون من  ل اإلي���ه املخت�صّ عل���م النف�س املتن�ّوع���ة، وما تو�صّ
نعي« الذي حقق نتائج مهّمة على  درا�صات »الذكاء ال�صُ

غري �صعيد.
�صية  واأرى اأّن ح�صائل علم النف�س � ذي الفروع التخ�صّ
املتن�ّوعة � ت�صري اإىل اأّن الإملام مبعطيات هذا امليدان من 
الدرا�ص���ات تزيد قدرة الأديب على التاأثري يف جمهوره، 
وتفت���ح جم���الٍت لالخ���رتاع والإب���داع ب�ص���ور متفاوتة، 
مبا يكفل اخلروج من اأ�صكال التقليد وتكرار اأطروحات 
الأ�ص���الف، الذين كان���وا اأقلَّ معلوم���اٍت واأ�صيَق معرفًة 
ح���ول الك���ون وم���ا يف الطبيع���ة م���ن موج���ودات، ث���م ما 

يت�صل بذلك كّله من اأحداث وتغيريات م�صتمّرة.
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اإىل  الو�ش��ول  حتقي��ق  لآلي��ات  روؤيتك��م  •م��ا 
»جمتمع مدين عربي« حقيقي؟

اأن  »�ص���وي« يج���ب  ه���و جمتم���ع  امل���دين  ••املجتم���ع 
���رة، التي ترمي  يك���ون بن���اوؤه غر�س املجتمع���ات املتح�صّ
اإىل املحافظ���ة عل���ى »�صريورته���ا« التاريخي���ة النا�صطة، 

اإذ يث���ل، اإىل جان���ب املوؤ�ص�ص���ات العتبارية واحلكومية 
واخلا�صة والتعاونية وغريها، واحداً من الأعمدة التي 
ُتبن���ى عليها املنجزات احل�صارية يف اأي جمتمع حديث، 
وت���زداد احلاج���ة اإىل موؤ�ص�صات املجتم���ع املدين القائمة 
عل���ى العمل التطوع���ي، كلما تعق���دت اأن�صجة العالقات 
ح���الت  الفردي���ة يف  احلي���اة  اأعب���اء  وزادت  املجتمعي���ة، 

كثرية.
وحتت���اج الب���الد العربي���ة � بدرج���ات متفاوت���ة � لرف���د 
م���ا فيها من اإجنازات متحّققة، ع���َر تو�صيع املمار�صات 
والنُظ���م  القواع���د  وتغي���ري  وعملي���اً،  نظري���اً  احل���ّرة 
املتخّلف���ة، وت�صجي���ع التناف����س يف خل���ق ظ���روف مواِكبة 
للتق���دم العلم���ي يف الع���امل، وجتّنب الوق���وع يف التقليد 
امل�صّي����س، والبتع���اد ع���ن حتكي���م اخلراف���ات املوروثة يف 
حتدي���د اأدوار الأفراد والفئات، والعمل على اإعادة اإنتاج 
موؤ�ّص�ص���ات جمتمعية تاأخ���ذ باأ�صالي���ب الإدارة احلديثة، 

ودعم املجموعات الديقراطية املنتخبة.
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والت�شوف،  العلمي  والبحث  الفل�شف��ة  •ما بني 
اأين يجد حممد يا�شر �شرف نف�شه؟

غ���ري  م���ع  باهتمام���ي  ت�صتاأث���ر  �ص���ات  التخ�صّ •ه���ذه 
قليل من جمالت بحث اأخرى، وقد عمدت اإىل تطبيق 
التحليلي���ة النقدية يف درا�ص���ة مو�صوعات متعّددة فيها 
جميعاً، من خالل تقدمي الناجت الأنروبولوجي الذي 
يّي���ز اجلانب الثقايف املعرو����س، جلعل الإطار البحثي 
قاب���اًل للمقارب���ة اإىل �صواه، وتكوين �ص���ورة متتاّمة عن 
اأو�ص���اع ثقافي���ة �ص���ادت يف اأثن���اء رواج فك���رة حم���ّددة اأو 

انح�صارها.
وق���د رج���ح توّجه���ي اإىل البح���ث العلم���ي اأن���ه قاب���ل 
�صيم���ا  ول  البح���ث،  جم���الت  غالبي���ة  يف  للتطبي���ق 
الفل�صف���ة،  درا�ص���ات  مقادي���ر  انح�ص���ار  مالحظ���ة  بع���د 
ني، وتراج���ع العناية  لنح�صاره���ا بني �صف���وف املخت�صّ
الفاعلي���ات  مل�صلح���ة  الفك���ري  ال�ص���ويف  بالجت���اه 
التقليدي���ة ال�صكلي���ة الدغماتية، نتيج���ة تركيبة الفكر 
حمّلي���ة  جمتمعي���ة  لظ���روف  وتبع���اً  نف�ص���ه،  ال�ص���ويف 
واإقليمية ودولية، مع ا�صتثناءات قليلة ل يكن ف�صلها 
ع���ن التوجي���ه الق�صدي، لتك���ون اأداة تنفي���ذ بدل كونها 

جمال ك�صف وتركيز.
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•متتلك��ون روؤي��ة خا�ش��ة للتميي��ز ب��ني كت��ب 
الأطف��ال وكت��ب الكبار، هل ميكن تق��دمي �شورة 

موجزة عنها؟
اخت���الف  املقارن���ة  ال�صيكولوجي���ة  الدرا�ص���ات  توؤك���د 

املحتوى الثقايف الذي يكن تقديه للقارئ، باختالف 
جمموع���ة من املعطيات النظري���ة والتجريبية، وهناك 
ب���ني معلوم���ات الأطف���ال ومهاراته���م  ف���روق متع���ّددة 
وقدراته���م الفكرية والنف�صي���ة واجل�صدية، وما يقابلها 

لدى الكبار.
ل���ذا ل بّد من التفريق ب���ني كتب هاتني الفئتني، واأن 
يوؤخ���ذ بالتقدي���ر اإم���كان ف���رز كت���ب كّل م���ن املذكورين 
اإىل اأك���ر م���ن فئ���ة، تبع���اً لع���دد م���ن املعاي���ري واملعارف 
والبيئ���ات، فهن���اك اأطف���ال املراح���ل املبك���رة والو�صط���ى 
واملتاأخ���رة، واأطف���ال الريف واملدين���ة والبادية، وينا�صب 
كّل فئ���ة م���ن الكت���ب � واأدوات تعليم وتثقي���ف اأخرى � ما 
يعتم���د عليه حم�صوُلها العم���ري من معلومات، كما يف 
تعلي���م اللغات والعلوم والريا�صيات والفنون، ويتما�صى 
مع نتائج ال�صر التجريبي ملا يلكه الأفراد من قدرات 
وفاعلي���ات وا�صتعدادات، ت�صّكل جم���اًل رحباً لال�صتفادة 
م���ن »الف���روق« الفردي���ة وا�صتثماره���ا يف اإذكاء الإب���داع 

وتع�صيد الخرتاع.
وت�صك���و كتب الأطفال � يف غالبية البالد النامية � من 
ب���ني يف ت�صميم حمتويات  ني واملدرَّ ع���دم وج���ود املخت�صّ
ه���ذه الأنواع من الكت���ب وا�صتثمار املعلوم���ات واملهارات 
اجلديدة يف �صياغتها، وو�صع النماذج القابلة للتطبيق 
واملح���اكاة، بعيداً عن عمليات التلقني واحلفظ »ال�صّم« 

الذي يعتمد على التكرار.
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الواقع الرتبوي والثقايف يف  اإىل  •ما نظرتكم 
البلدان العربية؟

••حتتاج اأو�صاع الرتبية � والثقافة عاّمًة � يف البالد 
العربية اإىل تغيريات كثرية، تتفاوت يف الغر�س والنوع 
والطريقة املنهجي���ة التي ُيعتمد عليها، لإحالل ما هو 
جديد وجتريبي يف املو�صع الأول من ترتيب التف�صيل 
يف التعلي���م والتثقي���ف، ب�ص���ورة توّف���ر مواَكب���ة متوازنة 
لنم���و احل�صائ���ل املعرفية يف كّل جمتم���ع، والبتعاد عن 
معامل���ة الأطف���ال كُح���َزم ب�صرية موّح���دة ال�صتعدادات 
والق���درات والعق���ول، ول �صيم���ا بعد �صي���وع موجات من 
تقلي���د الن�صي���اع ملوج���ة »حاج���ة ال�ص���وق« اإىل الأي���دي 
العامل���ة، والبتع���اد � بالت���دّرج � ع���ن تلبي���ة الطموح���ات 
ال�صخ�صية واملي���ول والرغبات التي ُتعد مبنزلة عوامل 

لتغذية التفّرد والنجاح.
ويتطّل���ب جتدي���د الُبن���ى الرتبوي���ة والثقافية حركة 
اأ�ص���رع مما يج���ري يف غالبي���ة البالد العربي���ة، وخا�صًة 
اأ�ص����س لهوتي���ة  عل���ى  والقائم���ة  الأنظم���ة  التقليدي���ة 
وثيولوجي���ة، لأّن الأح���داث املحّلي���ة والإقليمي���ة غ���دت 
اأ�ص���رع � عملياً � مما كانت علي���ه قبل موجتّي الت�صالت 
واملعلوماتية، ومل تُعد الأُط�ر التعليمية القدية قادرة 
عل���ى الوف���اء بحاج���ة الرتبي���ة احلديث���ة، الت���ي تتطّلب 
ال�صتغن���اء اجل���ذري ع���ن كّل م���ا ه���و ق�ص���ري وطوباوي 

وتلقيني.
وق���د اأ�صبح جلي���اً اأّن غالبي���ة اأعم���ال »الرتقيع« التي 
ّت���ت يف املق���ّررات الرتبوي���ة، باإ�صاف���ة بع����س الف�صول 
اجلدي���دة اأو املعلوم���ات املكت�صف���ة، اإىل جان���ب »القدمي � 
العتقادي« مل حتّقق اأي جناح فعلي يف املواد التعليمية 
كّله���ا، ب���ل اأ�صاف���ت � يف اأحي���ان كث���رية � غ���ري قلي���ل م���ن 
احلرية والرتباك بني املعّلمني والطالب، ومل يتحّق�ق 
النتق���ال اإىل مناهج »حديثة متكامل���ة« يو�صح بع�صها 

بع�صاً.

حوار مع األديب محمد ياسر شرف
  حاورته: ميرنا أوغالنيان
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األ���واين،  اأح���رق  اأب���ي واعي���اً تام���اً عندم���ا  يك���ن  مل 
لوحاتي، وامليدالية التي حت�صلت عليها لفوز لوحتي 
يف م�صابق���ة الر�ص���م الكرى، والتي ظ���ن اأنها �صورته 
ال�صخ�صي���ة مع زوجته، وهي تتل���وى على �صرير اأمي، 
ه���ذا مل يك���ن حقيقي���اً تام���اً، رمب���ا كان���ت امل���راأة يف 
ال�صورة اأفعى �صامة كزوجة اأبي، لكن الرجل امل�صكني 
املر�ص���وم عل���ى زاوي���ة ال�صرير مل يكن وال���دي، بل كان 

الكثري من الرجال الذين عرفتهم...
حمل���ت وجع���ي، وذكرياتي م���ع ري�صت���ي وت�صللت خارج 
البي���ت يف ال�صب���اح الباك���ر، قب���ل اأن ي�صتيق���ظ غ�صبه 

وي�صربني من جديد.
اجته���ت اإىل حمطة القط���ار مرتّدداً بخطوات وئيدة، 
فل���م اأك���ن اأعل���م وجهت���ي لأ�صتعجله���ا، التقي���ت جني���ة 

احلي �صاحبة العني الواحدة والل�صان الطويل: 
- احملني يف هاتفك ...

 - �ص���وف اأفع���ل، ول�ص���وف اأر�صم���ك يف ي���وم اآخ���ر وجهاً 
لهمومي، واآخر عا�صفة تر بي.

 اأم�صك���ت هاتف���ي واأخ���ذت له���ا ع���دة �ص���ور، واأ�صرع���ت 
قب���ل موع���د القط���ار الثاب���ت، كنت ق���د ا�صرتيت علبة 
�صجائ���ر، ومل اأكن قد اعتدت عل���ى ا�صتن�صاق همومي، 

وخروج مواجعي مع لوحات الدخان املت�صاعد.
جل�ص���ت متثاق���اًل اأرى نف�صي �صباح ه���ذا اليوم وحيداً 
ال���ذي  والقط���ار  الأط���راف،  مرتامي���ة  �صح���راء  يف 
ركبت���ه م���ا ه���و اإل عا�صف���ة رملي���ة تتقاذفن���ي، احلمد 
هلل �صرقن���ي النوم من كابو�س اليقظ���ة لأغفو قبل اأن 
يغ���ادر القطار املحط���ة ... راأيت نف�صي جمنوناً اأ�صرب 
ع�ص���اًل ملوطاً باخل���ل، حني ثمل���ت اأ�صبحت حكيماً 

اأجال�س اأمراء من الع�صر الأموي، قالوا يل:
- من اأي عرب اأنت؟

- من العرب العاربة اأبناء اإ�صماعيل.
 جعلته���م ي�صخ���رون م���ن جهل���ي بن�ص���ب يري���دون اأن 
اأنتم���ي اإلي���ه، وكان���ت جتل�س بينهم اأم���رية ذات ح�صن، 

عندما �صاألت عنها؟
قالوا:

- ه���ي �صكين���ة ابنة احل�ص���ني، وهي تع���رف النا�س من 

كث���رياً  خف���ت  علي���ك،  �صتتع���رف  ب���د  ول  وجوهه���م، 
وت���رددت يف اخلروج قبل اأن تع���ن النظر بي، اإل اأنها 

اكتفت باأن �صاألتني:
- هل تعلم من اأ�صعُر النا�س؟

 - با�صتهجان اأجبتها: لي�س والدي، ول�صت اأنا.
 - اأومل تقراأ يف اأ�صفار العرب عن اأ�صعر النا�س؟

-دعيني اأ�صاأل يف هاتفي،!
 ابت�صمت وقالت: 

�صابق���اً  قل���ت  كم���ا  لأخ���رك  ري�صت���ك،  �صتهدين���ي   -
للفرزدق: اإن جريراً اأ�صعر اأهل ع�صرنا.

 - ل ب���د كان يف زمانك���م اأ�صعر م���ن جرير، ويف زماين 
ر�صامون اأ�صهر مني، لك ري�صتي لن اأحتاجها.

لكنن���ي  تع���د،  ومل  املجل����س  م���ن  �صكين���ة  خرج���ت   
ا�صتيقظ���ت عل���ى �ص���راخ، وتاأني���ب م���ن الرج���ل ال���ذي 

جاورين يف املقعد:
 - عليك النزول فالقطار لن يعاود الرحلة اليوم.

- اأنا �صاأمكث هنا ولن اأعود ل اليوم ول غداً، بل �صوف 
اأبح���ث ع���ن و�صيلة تقلن���ي بح���راً اأو جواً خ���ارج نف�صي 
وخ���ار ج احل���دود، ول���و كلفني ذلك كل م���ا اأملك، على 

كل حال ل اأملك �صيئاً.
 بقي���ت وحي���داً يف و�صط مدينة ل اأع���رف فيها �صجرة 
يكف���ي  م���اًل  ول  ي�صتقبلن���ي،  �صاحب���اً  ول  تظللن���ي، 
للدخ���ول اإىل فندق، حتى اأنني ن�صي���ت الري�صة وعلبة 

ال�صجائر والهاتف يف القطار.
 وقف���ت على باب حم���ل لبيع الثي���اب الن�صائية وكانت 
جتل����س في���ه وراء مكت���ب خ�صبي اأنيق �صي���دة اأربعينية 
ممتلئة اجل�ص���م، �صقراء، منفوخ���ة ال�صفاه، بحواجب 
كغراب���ني  فتب���دوان  ق�ص���رية  م���دة  قب���ل  مو�صوم���ة 
متواجه���ني، مل اأكن مرتاحاً لها لكنني �صربت �صربة 

حظ، باأدب �صديد كنت اأتتع به كما اأظن: 
 - هل حتتاجني ل�صاب يعمل معك مقابل قوت يومه؟
 �صحك���ت تلك ال�صحكة املتحررة من كل قيد اأوجعت 

�صمعي وقالت:
- ل�ص���ت احلكومة لأوظ���ف ال�صباب، لكنني ل�صت غبية 

لأرف�س نعمه من ال�صماء نزلت يف متجري.

 -�صتجدينني نهراً من اخلري و�صحكْت لها �صفتاي.
- �ص���وف اأمتحنك لع���دة اأيام، ولكن���ك �صتنام يف غرفة 
الكل���ب... جمرد ت�صمية لقد م���ات الكلب منذ �صنوات 

وفيها �صرير وحمام، اأظنها منا�صبة لك. 
 مل اأك���ن لأنتظ���ر اأف�صل من ه���ذه الفر�صة، مل اأر�صب 
يف اختباراته���ا، حي���ث حاول���ت اإيقاع���ي م���راراً، وبقيت 
�صام���داً، اجتزت امتحان اجلوع على اأنواعه... بعدها 
اأدخلتن���ي الق�صر، كاب���ن، ثم تزوج���ت ابنتها الوحيدة 
وكان ا�صمه���ا �صكين���ة... بعد �صنوات ع���دت مع زوجتي 
لأتفح����س م���ا اآلت اإليه احلي���اة يف منب���ت راأ�صي، ومع 
وال���دي واأخت���ي، ع���دت ب�صي���ارة بعر�س حين���ا، وجدت 

قراً لأبي وو�صية:
 اأو�ص���ى بر�صاه عني، وباأر�س كب���رية يلوؤها ال�صوك، 
وبقي���ة باقي���ة م���ن ث���روة جمعه���ا م���ن جوع���ه، بعدما 
خلعت���ه زوجت���ه، وهاج���رت اأختي مع م���ن هاجر خارج 
احل���دود، لي���رتك يل اأب���ي اأي�ص���اً مكتب���ة ت�ص���م �صع���ر 

جرير، والفرزدق...
نح���تُّ على ق���ره بحرفية �ص���ورة وجه���ه بهيئة اأمري 

اأموي و�صميت اللوحة: القدر.
 ك���ر ابني ور�صمن���ي بجانب حمل الألب�ص���ة الن�صائية 
على �صكل ف�صتان ن�صائي، تبدو �صواربي �صارة جتارية؛ 

�صجعته.
بع���د م���دة �صفْق���ُت ل���ه م���ع الًلجن���ة الت���ي اأثن���ت عل���ى 
اإبداع���ه وكرمت���ه ب�صه���ادة ملون���ة عل���ى اأن���ه اأول ر�صام 
يف املدين���ة اأب���دع يف ر�ص���م وجه العجوز الت���ي اأغم�صت 
عينه���ا الوحيدة يف قر ل يزوره اأحد، ر�صم ت�صاري�س 
وجهه���ا الغا�ص���ب يق���ذف حمم���اً م���ن ال�صتائ���م فاقت 
تفا�صيله���ا دقة الكامريات احلديثة حلقت بنا لعنتها 

واأ�صبحت �صورتها وجهاً لواقعنا...
واق���ع َيل���ُح ب�ص���وؤال ي���وؤرق م�صاج���ع املوهوب���ني: ه���ل 
مواهبه���م ق���ادرة اأن تطعمه���م خبزاً يف ب���الد مل يثمر 

فيها اإل ال�صقاء واحلروب، والتعري؟

نادي الشباب الثقافي السوري

لعنتها... ُمكعب ُسكر 
من قصِب 

موقٍف
 لطيف..

ُمن���ذ ع���دة اأي���ام انتهي���ت م���ن اإع���داد ما 
طلب���ه اأ�صتاذي مني معتِق���دًة باأن املهمة 
الت���ي ُكلفت اإِجنازه���ا �صُتعجبه و�صتكون 

رائعة.. 
اأت���ى ي���وُم الت�صليم وبداأ زمالئ���ي باإلقاء 
م���ا اأع���ّدوه؛ فاأخَذت الفج���وة تكُر ُكلما 
َخ���رج واح���ٌد منه���م لإلق���اِء ما كت���َب؛ يا 
اإله���ي ف���رٌق �صا�ص���ٌع بني ما ُقم���ت به وما 

تبني مبا يجب اأن يكون..!!
ب���داأ حدي���ُث ال���ذات  ” ح���ني ياأتي دوري 
يج���ب اأن اأخ���رج.. ل ل���ن اأخ���رج.. هي���ا 
ي�صخ���ر  ل���ن  باأ����س  ل  �صيح�ص���ل  م���اذا 
اأح���د جميعن���ا ُنخطئ فهذا م���ا تفر�صه 

طبيعتنا الب�صرّية..!!“
وم���ا لب���َث ه���ذا احلدي���ُث طوي���اًل حت���ى 
انته���ى اجلميع ومل يب���َق غريي؛ ا�صمي 
ُين���ادى ” هيا اأ�صمعينا م���ا لديِك؛ ل�صُت 
نح���ُن  ل؛  اأم  �صحيح���اً  كان  اإن  مهتم���اً 
نرغب فقط ب�صماعِك على اأيِة حال  “ 
دي وخويف  عل���ى الأغلب ق���د �صَعر ب���رتدُّ
مل���دى  اكرتاث���ِه  بع���دم  تاأكي���ده  ولك���ن 
�صح���ة املو�صوع ال���ذي اأعددُته �صاَعدين 
يف املُ�ص���ي واأخ���ِذ املو�ص���وِع ب���روٍح عالي���ة 

وتقبٍل تاٍم مهما كانِت النتيجة..
عندم���ا انتهي���ُت اأخ���رين اأن���ه  ”  عل���ى 
الُرغ���م من ع���دم اإتاِم املهم���ة املطلوبة 
عل���ى الوج���ه ال�صحيح اإل اأنن���ا ا�صتفدنا 
م���ن معلوم���ٍة قد ُقم���ِت بذكرها مل نُكن 
على علٍم بها �صابقاً؛ �صكراً جزياًل..!!“ 
مل تُك���ن ال�صع���ادة تغمرين لوج���وِد تلك 
املعلوم���ة بل كانت تكُمن يف ذلك املوقف 
املُ�صترت؛ اأن حُتاول البحث عن اأي �صيٍء 
ول���و كان فا�صل���ة اأو نقطة ل�صتخدامها 

يف ت�صجيعي.. كم اأنَت عظيم!
يف احلقيق���ة ل�ص���ُت اأدري م���ا اأق���ول لكن 
م���ا اأتن���اه حق���اً ه���و اأن ُيعاِم���ل النا����س 
ه���م كم���ا فعل ه���ذا الأُ�صت���اذ؛ قليٌل  بع�صَ
من الت�صجيع كاٍف لك�صِر حاِجز اخلوف 

وبث الكثري من ال�صالِم يف اأرواِحنا.. 
ّطوبى لَك ولأمثالك.

 كتبت: زهراء حماد كتب: عدي حمود ـ

خربشات أنثىلطالما

ُربالكثرِي من  لطامل���ا بذل���ت جه���داً عظيم���اً لخت���الق حدي���ٍث مع���ِك، اأفكِّ
ِك، لنتحدَث باأيِّ  الأم���وِر التي حتجُب عنِك الروؤي���َة روؤيَة باأين رجٌل يحبُّ
ُه جداً، عن املو�صيقا الغربيَِّة التي  �صيٍء عن اأيِّ �صيٍء عن التاريِخ فاأنا اأحبُّ
ينما م���ن الأف�صِل ديكابريو اأم برودي، هاردي  تف�صليَنه���ا، عن جنوِم ال�صِّ
اأم م���وريف؟... لنتح���َدَث عن الريا�ص���ِة، عن العدالِة، عن اخلل���ِق، عن اأيِّ 
�ص���يٍء ي�صاع���ُدين عل���ى �صم���اِع �صوِتِك لأطوَل وق���ٍت ممكٍن، ع���ن اأيِّ �صيٍء 
يكُنن���ي م���ن الغو�ِس فيِك الغرِق فيِك لأط���وِل وقٍت ممكٍن.... وبعد كلِّ 
هذا الُهراِء اأجل�ُس وجهاً لوجٍه مع قلبي اأح�صُر يف فِمِه �صيجارًة من التبِغ 
واحل�صي����ِس واأق���وُل لُه: هذه ت�صاع���ُدك على الهروِب ل���و كاَن هناك كاأ�ٌس 
واح���ٌد م���ن الو�صكي لكاَن الأمُر اأف�صَل ولكن ل باأ�َس بالقهوِة اأهُرُب الآن، 
فاأنث���ى كهذِه لن ت�صيَف اإليَك اأيَّ طعنٍة... اأنثى كهذِه �صت�صاهُدها لالأبِد 
يف وج���ِه كلِّ اأنث���ى �صت�صادُفها وهذا غالباً ما �صيك���وُن لالأبِد وكلُّ ما لديَّ 

من يقنٍي يقوُل: باأنَّ هذا �صيكوُن اأق�صى.

ذات نه���ار ق���ررت اأن تكتب مذكراتها فدّونت يف اإح���دى ال�صفحات: هل تعرف يا عزيزي 
م���ا معن���ى اأن تغ���رق يف ح���ّب كاتبة؟ تق�ص���ي ليلها ب���ني الورق، ت�ص���ارع الأبط���ال، ت�صنع 
الأح���داث ث���م تخو�س غمارها، ت�صوّرها يف دفرتها وتلّونها يف خيالها، األ تريد اأن تعلم 
كي���ف؟ فت���اة ل تل���ك وقتاً لل���كالم الف���ارغ والأحاديث اململ���ة، اأو حتى لق���راءة الر�صائل 
الطويلة، ل تعبث بالثلج لكنها حتت�صن الربيع، وتلّون املوج، اإل اأنها ل تهاجر عند كل 
خريف، لأن وقتها تارة مزحوم وتارة فارغ، يومها حلظة جميل وحلظة اأخرى ل ين�صى، 
هن���اك �ص���ّر مل تخ���رك ب���ه، اأتعلم ما هو؟ رمبا تعرف���ه فيما بعد، فهي ت���دري اأن الألغاز 
ت�صتهوي���ك، وي�صه���ل عليك حلها، والأعجب من ذلك اأنه���ا مل حتادثك كثرياً، فال داعَي 
لأن تكت�صفه���ا اأو تغو����س يف اأعماقه���ا، لأنه���ا ت�صبه البح���ر هادئة الأم���واج، عميقة املياه، 
دعه���ا ول تبحث عنها، لأن���ك حتماً �صتجدها عند كل ن�صمة هواء حولك، وهي �صتجدك 
يف كل ح���رف تكتب���ه، م���ع اأنه���ا حتتار يف لف���ظ ا�صمك، لذلك ق���ررت اأن تفتتح ب���ه كتابها 

ف�صار عنوانه: الغريب.
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 كتبت: 
دانا سلمان النبواني

 كتبت: جلنار معروف سليمة

ا�صتيقظت يف ال�صباح الباكر كالعادة، اأفرغت �صحن 
املمتلئ، ورتبت فو�صى غرفة اجللو�س، ثم  ال�صجائر 
الواحد  اأبناءها  توقظ  وبداأت  الإفطار،  طعام  هياأت 

تلو الآخر.
اأوًل،  العامة  الثانوية  يف  الطالبة  الكرى  البنة 
تظهر  المتحاين  الرهاب  عالمات  بداأت  والتي 
تطمئنها  فكانت  ذلك،  والدتها  لحظت  وقد  عليها، 
وال�صدة  اللني  بني  وما  اأخرى،  تارًة  وحتفزها  تارًة 

خيٌط رفيع يحتاج اإىل �صبٍط ب�صكٍل دائٍم.
م�صحت الأم بيدها على راأ�س ابنتها وعق�صت خديها 
ذهبت  ثم  ا�صتيقظت،  اأنها  تاأكدت  اأن  بعد  املمتلئني 
اإىل  الذهاب  يكره  بات  الذي  الأو�صط  ابنها  لتوقظ 
التي  العنيفة  امل�صاجرة  بعد  وخا�صًة  موؤخراً  املدر�صة 
الذهاب  عناء  كلفتها  والتي  زميله،  بينه وبني  ن�صبت 
بتعهد  الأمر  ُحّل  اأن  اإىل  مرات  عدة  املدر�صة  اإىل 
عدم  ي�صمن  من  لكن  ذلك،  تكرار  بعدم  الطرفني 

جتدد اخلالف يف اأية حلظة بني مراهَقني عنيَفني.
فتح عينيه ونظر اإىل وجه اأّمه بعبو�س، لقد تغريت 
هائج  ثور  كنظرات  نظراته  وباتت  موؤخراً  مالحمه 

يتحني حلظة الهجوم على خ�صمه ونطحه بقرنيه.
كاأ�س  �صرب  ومفاو�صات  ال�صغري  البن  واأخرياً 

احلليب قبل الذهاب اإىل املدر�صة.
فرتبت  هدوءاً،  اأكر  املنزل  اأ�صبح  ف�صيئاً  و�صيئاً 
طهوها  من  لتتمكن  الغداء  مكونات  واأعدت  الأ�صّرة، 
ثيابها  ارتدت  ثم  العمل،  من  عودتها  فور  ب�صرعة 
عليها  اأن  الطريق  اأثناء  تذكرت  م�صرعة،  وخرجت 
لي�صلح  �صياأتي  ال�صيانة  فعامل  اليوم،  باكراً  العودة 

كهرباء املنزل التي كادت اأن ت�صبب كارثة موؤخراً.
اأخٍذ  بعد  ووافق  باكراً،  باخلروج  مديرها  ا�صتاأذنت 
عن  والكف  بالعمل  اأكر  اللتزام  منها  وطلب  ورّد، 

اختالق الأعذار الواهية.
عندما  غريب  �صعور  راودها  العودة  طريق  اأثناء 

�صاهدت �صيارة اإ�صعاف تدخل احلي، وزاد من توج�صها 
منظر الدخان املت�صاعد يف ال�صماء.

�صارعت اخلطا تدريجياً بالتوافق مع ت�صارع نب�صات 
قلبها، اإىل اأن و�صلت جرياً اإىل مكان احلادثة، لتدرك 
اأن ظنها كان يف مكانه، فالدخان املت�صاعد كان يخرج 

من منزلها.
احلريق،  بقايا  باإطفاء  تقوم  الإطفاء  �صيارة  كانت 
مغطاة  جثة  يحملون  امل�صعفون  كان  حني  على 

اأخرجوها من املنزل.
تقدمت بهلع نحو اجلثة ورفعت الغطاء عن وجهها 
على  تعّرفها  بعد  ركبتيها  على  جثت  ثم  امل�صوه، 

�صاحبها. 
لقد كانت جثة زوجها، زوجها الذي ن�صيت وجوده 
�صباحاً  ال�صرير  رتبت  ورمبا  نف�صه،  املنزل  يف  معها 

وهو نائم فيه.

موت فزاعة نّصان

)1(

لو عمت الدنيا
اإىل معلمتي اأروى

لو عميت الدنيا عّما فيها من حكم

لن يعمى قلبي عن الذي فيه اأمري

فزهرة اليوم اأحبها معلمتي

ترّبعت على عر�ٍس من العّز كبري

و�صعرها البنيُّ اأو�صفه ب�صعٍر

متمّوٌج �صاٍف وناعم كاحلرير

يا اأّيها الوقت الأليم ارحل

ودِع ال�صرور يف قلبها قرير

والثمار اّلتي على يدك ارتوت

حان القطاف اليوم واخلري وفري

ارتوى ام�صح منها فقط حرف تاٍء

ول اأقدر اأكر من هذا اأن اأ�صري

اأحّبك يا وردًة يا �صمعًة تنري

ل تعتبي عليَّ الل�صان ق�صري

ويعجز الل�صان عن �صكر جهودك

فتعبِك على جيٍل كان جّداً جدير

)2(

اإىل اأبي
اأحب اخلري بدراً يف الظالِم

كما الفرح �صماداً لآلمي

هو احلّب يف وجهه الكرُم

جنوماً زينت �صفحة الأعالِم

يا قدوتي احل�صنى اأنت الذي يل

يف عتمة الروح م�صباحاً لأحالمي

لو كانت الدنيا دماراً عا�صفاً

كنت ال�صراع مب�صراً ب�صالمي

فهو الكرمي يف احلياِة و�صادٌق

من نبعه العذب يفي�س هيامي

كن كما اأبي مثاًل يحتذى 

بالبذل بالإخال�س بالإلهاِم

كتاب الف�صل لو األفته جماًل

ت كلَّ اأقالمي اأُعر فيها جلفَّ

 كتبت: أحمد مصطفى زوزو كتب: جودي محمود جوالق 

عن الشوقرقَد السمار

ماُر واأنا مل اأعرف النوَم بعد... حّقاً �صِئمت من هذه احلالة! رقَد ال�صُّ
تتزحلُق  اّلتي  املرجتفة  �صوتي  ونرات  هيئتي  حفظوا  قد  وجنومُه  الليِل  قمُر 
بحذٍر من بني �صفتي عندما اأطلقها ماطبًة اإّياهم، تخّيل حّتى الليُل �صجَر مّني.
لّيليٌة ُيغمى علّي من �صّدِة الأرق ل اأذُكُر اآخَر مّرٍة غفوت بها ب�صرعٍة قريرة العنِي.

اأنَّ  �صكٍّ  الآن على  لكّني  ال�ّصحر وتعويذاتِه،  يوؤمنون برتهاِت  الذين ل  اإنني من 
مياه  يف  رماُه  ثّم  ومن  يل،  ال�ّصحر  مفتعاًل  الّتعويذات  اآلَف  يل  كتَب  قد  اأحدهم 

البحِر ليبقى متجّدداً وكي ل يزوَل اأثرُه عّني.
ذاَك ال�ّصحُر ين�سُّ على: 

اأّل تاأفل �صورُة وجهَك من اأماِم ُمقلتّي، واأّل تعرف ماآقّي مذاق الّنوم والّراحة لياًل 
من �صّدِة تفكريي بك، اإين ل اأرجو �صيئاً �صوى راأ�ٍس خال من الأفكاِر اّلتي ترتاق�س 

حولك.
هذه  حالتي  �صوِء  مبقدار  واأُحبك  اجلائع  الفرا�صاِت  من  ك�صرٍب  قلبي  تغزو  اإّنك 

وياأ�صي.
ري الّدائم لأّن ل �صيء يجري كما اأريد واحلياة مرة واحدة  ُرمبا �صبُب ياأ�صي تذمُّ

اإن مل نِع�س ما نحّبُه الآن فمتى �صنحياه؟ 
رغم ذلك اأحبك ول اأقوى على اإخفاء ذلك ُمطلقاً.

على  قادراً  يعوُد  فال  قرارته  مكابِح  ميئو�س  بُحبٍّ  اأحدهم  يوَت  اأن  معنى  اأتعي 
حتديد ما يريد؟

اأتعي معنى اأن يغرَق اأحدهم ُحباً دوَن اإياءِة كفٍّ ُتنجيه؟
اأخرين.. اإىل متى �صاأبقى هكذا ُمعّلقًة يف املنت�صف ل يحدث ما اأحب ول اأحب 

ما يحدث؟ 
يف  وخيوطها  هي  ُتغرز  باأُبٍر  اأرّقعُه  لكّني  ملنخرٌق  احلالِة  هذه  على  �صري  ثوُب 

روحي 
عقلي لن على حاِل قلبي، وكالهما ل يفقهان ما يردان.

لكن حتماً ما ي�صكُب عليهما بع�َس ال�ّصيِء من الّطماأنينِة والّراحة اأنت. 

�اأخ�ي�ر َل�م اأُع�د اأح�َت�ِم�ل م�زي�داً م�ن ال�تَّ
�ج�ائ�ر دون  َل�م َي�ُك�ن �ِص�وى ي�وم واِح�د، ول�ك�نَّ�ن�ي اأح�َرق�ُت ف�ي�ه ث�الث َق�ب�اِئ�ل ِل�ل��َصّ
اأن اأدري ع�ن ال�ع�ا�ِص�ق الَّ�ذي ك�ان ب�ي�َن�ه�م، ف�اأن�ا ب�ذل�ك اأح�َرق�ُت َق�ل�َب م�ح�ب�وَب�ِت�ه 
�ت�ي ه�َي ِم�ن َق�ب�ي�لَ�ٍة اأُخ�رى، ل ب�اأ�س ل ب�اأ�س َل�ن َت�ح�َزن َك�ث�ي�راً َف�دوُر َق�ب�ي�لَ�ت�ه�ا  الَّ
ق�ادٌم و�َص�اأُح�ِرُق�ه�ا م�ع�ه�ا ِل�لَّ�ح�اِق ِب�م�ع��ص�وِق�ه�ا ل اأك�ث�ر، ل��ص�ُت ُم�ج�ِرم�اً ول�ك�ن�ي ل 
اأُط�ي�ُق َل�ه�ا اأن َت�ح�َزن ه�َي اأي��ص�اً وه�ذا ك�لُّ م�ا ف�ي الأم�ر َل�م اأُع�د اأح�َت�ِم�ل م�زي�داً 

�اأخ�ي�ر. م�ن ال�تَّ
ق�اِئ�ق، وف�ي ُك�لِّ  �اع�ات، ف�ي ُك�لِّ �ص�اع�ٍة َع�َدٌد م�ن ال�دَّ ف�ي ُك�لِّ ي�وم َع�َدٌد م�ن ال��صَّ
�خ  ِل�َي��صُ داِخ�ل�ي  اإب�رت�ُه  َي�غ�ِرُز  ب�اَت  ف�ي�ِه�م  َع�ق�رٍب  وك�لُّ  َع�ق�رب�اً،  �ِص�ُت�وَن  دق�ي�َق�ٍة 

�َم دون َرح�م�ة ال��صُّ
�وق ال�ُم�م�ي�ت لأُ�ص�اَب َب�ع�َده�ا ِب�ُح�م�ى ال��صَّ

ال�وق�ُت َي�م�رُّ وَل�م اأُع�د اأ�ص�َت�ط�ي�ع الح�ِت�م�ال اأك�ث�ر
ل�ي�لَ�ٌة م�ن ل�ي�اِل�ي ن�وف�م�ب�ر زاَر ال�غ�ي�ُم ف�ي�ه�ا �َص�م�اَء َم�دي�َن�ت�ي، وب�ع�َد اأن اأ�ص�َب�َح 
�وِر ف�وَق َم�ن�ِزِل�ن�ا راأت غ�ي�َم�ٌة ن�وراً �ص�اِدراً ِم�ّن�ي َف�َدَن�ت اإل�يَّ ُم�َت��ص�اِئ�لَ�ًة ع�ن ه�ذا ال�نُّ

لأب�وَح َل�ه�ا َع�ّم�ا ب�داخ�ل�ي م�ن �َص�وق واأنَّ ه�ذا ال�ن�ور ُم�ن�َب�ِع�ٌث م�ن َق�ل�ب�ي الَّ�ذي 
َي�ح�َت�رق

ِل�َت�ب�داأ ه�ذه ال�َغ�ي�م�ُة ف�ي ال�ُب�ك�اء �ص�َف�َق�ًة ِل�ح�ال�ي، وَب�ع�َده�ا َت�ع�وُد لأ�ص�ِدق�اِئ�ه�ا 
وَب�داأت َت�ح�ك�ي ِق��َص�ة ال�َق�ل�ب الَّ�ذي اأ�ص�ن�اُه ال��ص�وق ح�دَّ الح�ِت�راق، وم�ا اإن اأن�َه�ت 

ك�الَم�ه�ا ب�داأت َح�ف�لَ�ة ال�ُب�ك�اء
ظ�نَّ ال�ن�ا�س اأنَّ ه�ذا َم�ط�ر َف�َدخ�َل ال��ُص�روُر ِل�ُق�ل�وِب�ِه�م ...

�ه�ا ال�َغ�ي�م ل ُت�خ�ِب�رُه�م ب�اأنَّ ه�ذا َدم�ع، وَدع ال�َف�رح َي�ب�ق�ى ف�ي  ب�ال�ل�ه َع�ل�ي�ك اأيُّ
ُق�ل�وِب�ِه�م

�ت�ي ل�ع�لَّ�ه�ا  ول�ك�ن اإن َم�َررَت ف�وَق م�ن ُم�ِل�َئ ال�َق�ل�ب �َص�وق�اً َل�ه�ا اأخ�ِب�ره�ا ع�ن ِق��صَّ
َت�ع�وُد ق�ب�َل ف�واِت الأوان

�اأخ�ي�ر. واأ�ص�ِرع ِب�ال�ل�ِه َع�ل�ي�ك ف�اأن�ا َل�م اأُع�د اأح�َت�ِم�ل م�زي�داً م�ن ال�تَّ
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وقف���ت �صلم���ى قبال���ة نافذته���ا ت���ودع ذكريات ول���ت اىل غري رجع���ة بينما 
ترن���و اىل اأف���ول ال�صم�س التي خلت وراءها �صماء �صاحبة مل تكن قد تلونت 
بع���د بالأ�ص���واء الت���ي �صت�صع يف عر�س خلي���ل الذي �صيق���ام يف املنزل الفخم 
ال���ذي يقطن���ه مع ذويه، حيث تقاب���ل نافذتها املدخل امل�صج���ر، خليل الذي 
مل يع���رف اأب���داً كم الت�صقت �صلمى بتل���ك النافذة، وق�صت على تلك احلال 
ردح���اً غ���ري ي�صري م���ن نهاراته���ا ولياليها تراقب م���ن راح ومن ج���اء، علها 
حتظ���ى مب���ن لروؤياه، تهن���اأ �صريرتها وتق���ّر عينها، ومل يع���رف كم انتحبت 
عن���د ه���ذه الناف���ذة اإن ط���ال النتظ���ار وبخل عليه���ا القدر ب�صب���وة روحها، 
فق���ط ه���ذه الناف���ذة تعلم ك���م ودعت خلي���ل وا�صتقبلت���ه، وك���م تاأ�صفت على 
حاله���ا مل���ا و�صلتها الأخبار عن وال���د خليل اأنه يجد البح���ث بني العائالت 
ذوات ال�ص���اأن ع���ن عرو����س لبن���ه، الآن تق���ف ق���رب نافذته���ا ويف ميلته���ا 
�صري���ط لذكري���ات موؤملة تتلف ما �صل من عاطفته���ا، ذكريات عن اللقاءات 
اخلجول���ة الت���ي جمعتها بخليل، وجعلتها تهيم به م���ن �صغرها، تلك التي 
مل تقت�صر عليهما اإل يف ميلتها، ويف اأحالمها الوردية، فقد ق�صد خليل 
اأن يخ�صه���ا بنظ���رات تخرتقه���ا حت���ى ال�صمي���م، وطامل���ا كان يرم���ي كلمات 
طائ�ص���ة تط���وف ب���ني احل�ص���ور، لتح���ط يف م�صمعيه���ا، فه���ل كان���ت تتوهم 
عندم���ا �صع���رت اأن تلك الكلم���ات كانت تخ�صه���ا، اأم لعله كان ي���درك حالها 
ويتالع���ب بعواطفه���ا، لكنها تتلب����س رغباته وتعي�س هائم���ة بني اإيحاءاته، 
واإذا م���ا �صنحت ل���ه فر�صة ا�صتغلها ليمنح �صلمى ابت�صامة من ثغره الب�صام 
ال�صاخ���ر، فريتع����س له���ا ج�صده���ا وي���كاد يتداعى ل���ول ا�صتعانته���ا برباطة 
جاأ�صها، واإذا ما جتاهلها بعر م�صاعرها وعاد ومللم �صتاتها بلم�صات عانقت 
يده���ا ب�صغف عند ال�ص���الم والوداع، تلك اللم�صات التي خلتها اأ�صالء تذوب 
كقط���ع اجللي���د حتت ال�صم�س، والآن ملا كرت، حطم كل جزء منها، عندما 
تلق���ت عائلته���ا املتوا�صع���ة دعوة حل�صور حفل زفافه من فت���اة تعّرف اإليها 

اأثناء �صفره الذي امتد لعامني.
..

مل يوؤن�س وحدة �صلمى خاللهما غري الوقوف عند نافذتها، ت�صكو حالها 
يف غياب خليل.....

حدق���ت بالناف���ذة، فب���دا انعكا����س �صورته���ا بالزج���اج �صبح���اً يه���زاأ به���ا 
وخامره���ا �صع���ور العاجز البائ����س وهي تغلقها باإ�ص���رار وتخطو بوهن اإىل 

خزانة مالب�صها لت�صتعد حل�صور عر�س حبيبها.
و�صع���رت اأن الهواء يت�ص���اءل يف رئتيها، وكذلك احل���ال بالن�صبة لآمالها، 
تناول���ت م���ا اأه���داه اإليها والدها قبل عام���ني، ملا اجت���ازت الثانوية بنجاح.. 
تل���ك الثي���اب الت���ي ارتدته���ا للم���رة الأوىل يف عر����س اإح���دى �صاحباته���ا، 
و�صخر خليل من ارتداء الفتيات لثياب تلت�صق باأج�صادهن، فهي ل توحي 
باحل�صمة.. يومها مل تغ�صب ول حتى خد�صت م�صاعرها بل غمرها �صعور 
بالغبطة وف�صرت تعليق خليل اأنه اإعالن �صريح لرغبته بامتالك ج�صدها 
وم���ا ه���ي اإل غ���رية العا�ص���ق، ومل تع���اود ارت���داء ه���ذه املالب����س رغ���م ع���دم 
امتالكه���ا الكثري، والي���وم ارتدتها للمرة الثانية و�صق���ت �صبيلها بني زحام 
املدعوي���ني بقمي�س اأحمر بال اأكمام ف���وق بنطال اأبي�س كالهما يلت�صقان 
بج�صده���ا، وحذاء ذي كعب ع���ال، والتقت نظراتها الغائم���ة بنظرات خليل 
اجلام���دة وعل���ى وجهها �صبح ابت�صام���ة ت�صخر منها، هناأت���ه وهذه املرة هي 
م���ن اعت�ص���رت كفه بيديها، ف���راأت على وجهه �صغف كرهت���ه وتركته يهوي 
دفعة واحدة اإىل جانب عرو�صه واجتهت اإىل حلبة الرق�س، واأخذت تتمايل 
مع الأحلان ال�صاخبة حتى كادت تقع مغ�صياً عليها، وبني التفاتاتها كانت 
تخ����س العري����س بنظ���رات ثاقب���ة وابت�صام���ات ت�صب���ه م���ا كان ينحه���ا اإياه 
وتقتات عليه يف وحدتها، بينما خليل مل يبذل جهداً ليحول وجومه عنها، 
ك���م ه���و غبي، ليدرك اأن الطائر املذبوح يرق�س اأملاً، وغزاها اإح�صا�س مبهم 
اأنها من توحي خلليل اأنه مطرود من نظراتها وابت�صاماتها ومل�صاتها وهذا 
م���ا جنته يداه، فارت�صمت على حمياه���ا اجلميل ب�صمة ر�صا والأمل يتخدر 
داخله���ا بينما الدم���وع تتدحرج عل���ى وجنتيها ووهن يل���ّم باأع�صائها، فقد 
اأعياه���ا الرق����س يف عر����س م���ن كان حبيبها... غ���ادرت �صلم���ى العر�س كما 
غادرت ق�صة حب عا�صتها لوحدها، لن تكون نادمة...، فاأقله خرت احلّب 

ولواعجه.

 قصة: ميادة قداح 

رُت الرحيل، الرحي���ل اإىل املجهول  لأنن���ي �صئم���ُت احلي���اة، ق���رَّ
رمّبا، وكا�صتعال النار باله�صيم ا�صتعلت الفكرة بذهني، اإىل اأين 
اأذه���ب؟ هذا هو ال�صوؤال اّلذي اأق�ّس م�صجعي، فاخليارات، بعد 
اأن فتح���وا ذل���ك الباب الكبري، حم���دودة اأمامي، دافعني بي اإىل 

قعِر بئٍر �صحيق: »اذهب.. فقد ا�صرتجعت عقلك!«.
- يا اهلل كم اأنا متعب!

لكن، وعلى الرغم من كّل �صيٍء، عليَّ اأن اأختاَر حّلني للرحيل 
ل ثال���ث لهم���ا؛ فلي�س اأمامي اإل اجلنة اأو الن���ار، فما الو�صيلة؟ 
رح���ُت اأحرُث م�صاحة اأفكاري ط���وًل وعر�صاً، وكّلما خرجت من 
زاوي���ٍة ا�صطدمت باأخرى؛ َعّلْي اأعر على ما يهدئ �صراعاً راح 
ينه����س فيه���ا حّتى �ص���ارت خالية اإل من بقايا زم���ن؛ لكن عبثاً، 
اأنهكن���ي التعب، فت�صاءلت: األ توج���د منطقة و�صطى للرحيل؟ 
ا�صتقر بي املُقام حتت ظل �صجرة، ثّم جعلت من الأر�س فرا�صاً، 
وم���ن غيم���ٍة عابرٍة غطاًء؛ اأغم�صت عين���ّي، ورحت اأرنو للبعيد، 
كم���ن ي�صتنط���ق الف���راغ، وهو يجي���ل التحديق في���ه، م�صتعر�صاً 
؛ وا�صع���اً اجلن���ة يف كّف���ي الأي���ن، والنار يف  مغري���ات كّل منه���نَّ
كّف���ي الأي�ص���ر، ت���اركاً بينه���نَّ منطق���ة خالي���ة، رمّب���ا تك���ون تلك 
الع�صل���ة الناب�ص���ة باحلياة، ورمّبا ذلك اّلذي ي�صري بنا يف دروب 
احلي���اة بخ���ٍط ق���ومي اأحيان���اً، مع���وج اأحيان���اً اأخ���رى؛ خ�صو�صاً 

بعدما اأعادوه يل، ورمّبا، ورمّبا... 
 ه���ذا التوزي���ع ذّك���رين بحدي���ٍث �صمعته يف طفولت���ي؛ فجدتي 
كان���ت تخرنا بوج���ود نوعني من الع�صاف���ري، ع�صافري باللون 
الأبي����س، تق���ف على الكت���ف الأي���ن، لت�صجيل اأعم���ال اخلري؛ 
وع�صاف���ري بالل���ون الأ�صود، تقف على الكت���ف الأي�صر، لت�صجيل 

اأعمال ال�صر.
 - ت���رى اأي الكف���ني �صتك���ون الأثق���ل عن���دي؟ لو كان���ت اجلنة 
م�صتق���ري ومقامي، ماذا تراين مالقياً فيه���ا؟ رحت اأ�صتعر�س 
مغرياِتها من حور ِعني، ولكن �صرعان ما تنبهت ل�صوٍت يقول:

اأريده���ا، �صئم���ت ال�ص���ري يف الطري���ق الق���ومي، من���ذ  � ل.. ل 
ثالثني عاماً واأنا ل اأعرف اإل الطريق الوا�صل بيني وبني اهلل، 

بادئاً �صباحي بال�صالة، وخاتاً نهاري بها، ل.. ل اأريدها.
 ثّم ا�صتدركت فيما بيني وبني نف�صي:

� ترى، هذه ال�صراحة، يف اأي الكفني �صتدون؟ فاإن كانت النار 
من مقام، ماذا تراين فاعاًل؟

 وعاد ال�صوت ليعلو من جديد:
� ل.. ل اأريده���ا، لق���د مللتها اأي�ص���اً، فمنذ اأن �ُصِجلت يف قائمة 
الولدات، بعد تلك ال�صرخة، با�صم مفرو�س علّي، ووالدين مل 
يقّي�س يل اختيارهما وحّتى ما اأ�صاء اأو ي�صاء اهلل واأنا اأعي�س يف 

جهنم.. بق�صوتها.. بفقرها.. بجهلها. ل، ل اأريدها.
 - الحتم���الن �صارا مرفو�صني البتة، اأين اأرحل اإذاً؟ نه�صت 
كاملم�صو����س ح���ني تذكرت املنطق���ة الو�صطى، �صاأبح���ث عنها، مِلَ 

ل؟ اإنها جتربة جديدة، نعم، مل ل.
�صاأعتره���ا حماول���ة اأخ���رية، اأعلنه���ا من ثّم نهاي���ة اإن ف�صلت، 
ولتذه���ب بعده���ا اأينما تذه���ب حّتى لو اأع���ادوك اإىل حيث كنت، 
حمل���ت ج�ص���دي املنه���ك على قدم���ني متعبت���ني، رّكب���ت عليهما 
راأ�ص���اً، باأفكار جديدة، واأ�صلمتهما للمحاولة، اإىل هناك �صاقتني 
خطوات���ي، عل���ى الرغ���م م���ن اأ�صي���اء كث���رية ل داع���َي لذكره���ا، 
عندها �صاأق�صي ليلتي، �صاأفرغ ما يف داخلي من غربة، �صاأحاول 
العي����س ِمث���ل ُجّل الب�ص���ر، �صاأخرها مبا تعر�ص���ت له، وباأين مل 
اأهجره���ا ق�ص���داً، �صاأقول لها اأين كن���ت؟ و�صاأخرها مبا يعتمل 

يف مكنوين.
 اأدرُت مفتاح���اً قدي���اً كن���ُت اأحتف���ظ ب���ه، كان مفتاح���اً لب���اب 
بيت���ي، نع���م، اإن���ه مفت���اح بيت���ي، حاول���ت كث���رياً وكث���رياً، وبعنف 
ج���روح غرب���ة نف�صي ع���ن كّل ما ي���دور حويل، ك�صرت���ه، ووجلُت 
للداخل، اآاآاآاآه.. اإنه خاٍل اإل من العناكب النائمة يف زوايا �صارت 

مك�ص���وة بالعتمة، اإنها ت�صبهني! �صرخت و�صرخت، ما من فراٍغ 
في���ه لريت���دَّ �صوتي، كان يغي���ب ال�صوت دون ع���ودة، �صار البيت 
مزدحم���اً بالن�صي���ان، فحمل���ت م���ن جديد ج�صدي، رح���ُت اأم�صي 
يف ف���راغ ال�ص���ارع، وبني ع���ري ال�صج���ر، بليل بارد، و�صت���اء عليل، 
قدم���اي ت�صلبت���ا عن���د هي���كل بي���ت، مل يتب���َق م���ن مالحم���ه اإل 
احلطام، قرروا اإقامة مكانه ما يليق بالع�صر احلديث، اأما هي 
ف���ال اأث���ر لها. حينم���ا �صاألت عنه���ا، جتهمت الأوج���ه يف ال�صارع، 
فعلم���ت اأنه���ا رحلت، يقيناً، ل���و كانت موجودة كان���ت �صتعرفني، 
�صت�صدقن���ي، و�صتغف���ر يل. ت���رى يف اأي املنطقت���ني تك���ون الآن؟ 
حاولت البكاء، اإل اأن دموعي اأبت ال�صقوط، فاأ�صندت راأ�صي اإىل 
جذع ال�صجرة من جديد، هي الوحيدة اّلتي ما تزال حتمل من 
الزم���ن الغاب���ر بع�س ن�ص���ارة! تعنت بها، �صك���وت لها غربتي.. 
وحدت���ي.. وعودت���ي. اأخرتها كيف اقت���ادوين اإىل هناك بتهمة 
جمنون���ة كاّلت���ي األب�ص���وين اإياه���ا مبج���رد احلدي���ث ع���ن احلّب 

بطريقة ل تليق بهندامي.
اآه.. ك���م من �صن���وات ان�صرمت، كنت اأح�صبه���ا يوماً بيوم حّتى 
ن�صيت اأين و�صلت بالعّد، كنت اأعتقد اأنهم �صيكونون بانتظاري، 
رمّب���ا اعتقدوا اأنني م���ّت! اإل اأّنني كنت وحيداً، وبكيت بحرقة.. 

نعم بكيت.
 ح���ني �صط���ع �صوء القم���ر، تذكرت �صيئاً م���ا، انتف�َس ج�صدي، 
امت���الأ حي���اة، وراأ�ص���ي امتالأ اأم���اًل، وقلت: مِلَ ه���ذا احلزن كّله؟ 
قطع���اً، ما ي���زال يف العمر بقية، واإن كنُت عل���ى اأبواب ال�صبعني! 
فل���و ق�صُت عم���ري مبعنى احلياة ما كنُت اأجتاوز الآن �صوى �صن 

املراهقة.
 ع���دُت لذات���ي، حاول���ُت الغ���ور ال�صحي���ق يف اأعماقه���ا، وح���ني 
التقي���ُت بها قّررت تاأجيل الرحيل، لأّنن���ي اأدركُت، على نحٍو ما، 

اأّنها هي، املنطقة الو�صطى، اّلتي رمّبا اأبحُث عنها.

نافذة على الحبكمن يستنطق الفراغ
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للغة  العاملي  باليوم  احتفاًء  الّن�ّس  هذا  )ُنظم 
العربية الواقع يف 12/18 من كّل عام(

َما يل اأراِك حزْيَنًة َح�ْصَناِئي..!
َهاُم اإِزاِئي؟ وَعالَم حْتَتدُّ ال�صِّ   

ما كْنُت يوماً غاِفاًل عن ع�ْصِقَنا
َوَرَمْيُت ذْكَرى الَغاِنَياِت وَراِئي  

َمْن يِل �ِصواِك حَتَتوي في�َس اجَلَوى..
َنِتي و�َصَقاِئي ُف حِمْ َعنِّي ُتَخفِّ  

داً اآوي اإليِك ُمَغاِمراً.. ُمَتَمرِّ
فاأَراِك ِمراآِتي وَوْجَه براِئي   

.. ُرَوْيَدِك ِمِلي اإْثراً عليَّ ل حَتْ
فاأنا َحِلْيُفِك يف الَهوى.. �َصْمَراِئي  

ْرِت يا نوَر اجلواِنِح ُمْهَجِتي َفجَّ
اِء مَّ َفا �صَ اإك�صرَي َعْطٍف ِمْن �صَ  

َفَتَغلَغَل احَلرُف الَعُطوُف ق�صيَدًة
َعَراِء ْت اأحُرَف ال�صُّ َماَء َبزَّ َع�صْ  

ُوِلَدْت مَع التَّاِريِخ ُثمَّ َتَرْعَرَعْت
ْحَراِء اِد يف ال�صَّ ِن اأهِل ال�صَّ يف ح�صْ  

ُثمَّ ا�صَتَقاَمْت، فانَرَى �َصَقُط الَوَرى
ُهوا، يا َخْيَبَة الأعداِء..! ِلُي�َصوِّ  

ُبوا، اأُيَفْرِن�ُصو- اأُيَعْثِمُنوَنِك..؟ ُعرِّ
َمْدِت للُهْوَجاِء -َنِك..؟ ُحوِرُبوا، و�صَ  

َقْد َحاَولوا َطْم�َس املََعامِلِ ما َدَروا
اِء مَّ َبُة ال�صَّ َة ِغ�صْ ِزيَّ اأنَّ الرَّ  

َيْن�َصى الأَعاِجُم يوَم ُكْنِت اأمريَة ال��-
-َكْوَننْيِ ُكْنِت َمَفاَءَة الُعلَماِء   

َيْت ُكلُّ اللُّغاِت اأَماَم �ِصْحِرِك ُعرِّ
ويَن ِمْن اإيَحاِء ِلَبِليِغ ما حَتْ   

وُمُروَنٍة ِجْر�ُس احُلُروِف َيِزيُنَها
َتَهُب ابِتَهاَج النَّف�ِس بالإ�صَغاِء  

وِزَياَدُة احَلْرِف اجَلِلْيِل ِلِكْلَمٍة
ا اإغَناِء َ ُيْغِني املراَد... واأَيَّ   

َحاِة بَواِجٍب َرْت اأمُّ النُّ َهْل َق�صَّ
يف َرْبِطَها الأفَعاَل بالأ�صَماِء..؟  

َرْت يف ِعْلِمَك ابَن الَهْيَثِم..؟ َهْل َق�صَّ
َفْت اأفَكاُرَك ابَن َعطاِء..؟ اأََو ما �صَ  

لِب�َصْت لغاُت الَكْوِن ُعْرَي اأ�صوِلَها
ولِب�ْصِت اأنِت طَهاَرَة الَعْذراِء..  

َزْيَن اللَُّغاِت وَفْخَر اأهِليِك الأُىل
َمَدُحْوِك يف املْعَنى ويف الإلَقاِء  

اُه اإِْرثاً َطيِّباً َفَراأَْوِك يا اأُمَّ
ُي�ْصَقاُه اأحَفاٌد َعِن الأْبَناِء   

ا اأنا: فالقلُب مالآٌن َهًوى اأمَّ
ِريِف والإْمالِء بالنَّْحِو والتَّ�صْ  

َماَلِة �َصاَدِك اأنا عا�ِصٌق َحدَّ الثُّ
ُه بِدَماِئي  ماأواُه قلبي.. نب�صُ  

ِك والقوايف ل َتِفي اإينِّ اأحبُّ
ول�صاُن َحايل َعاِجٌز.. َلْيالِئي  

اإينِّ على الَعهِد الذي اأغلْظُتُه
َحايل كَحاِل الَغاِبريَن وَفاِئي  

فاأنا زهرٌي واحلطيَئُة والَفَرْز-
نيا.. من احُلَكَماِء  -َدُق.. �َصاغُل الدُّ  

واأنا اخلليُل وَمْن َتَناَقَل علَمُه
ُر ُمْعَجم الأَدَباِء واأنا ُم�َصطِّ   

اأنا ِمنُهُم َمْعًنى واأْحذو َحْذوُهْم
نحَو املََعايل َمق�َصدي ورَجاِئي  

ْنُت وما َهَجْر- اأنا ما اْنَتَحْلُت ول حَلَ
-ُت ول ا�ْصَتَبْحُت ف�َصاَحَة الُقَدَماِء  

ُد َجاِهداً    ْوُت �ُصْحُرْوٍر ُيَردِّ اأنا �صَ
اَلِة ُعتَِّقْت ِب�َصَفاِء َرمَنَ الأ�صَ   

ُق وْحَدَها اً ل ُت�َصفِّ لِكنَّ كفَّ
يف َمْرَبٍع ُمَتَناِثِر الأ�ْصالِء..!   

َيَتَهاَفُتوَن ول�ْصُت اأْدِري ما ِبِهم
�َصْيٌل َجَرى وُهُم َلُه كُغَثاِء    

َخَرُجوا عن املَاألوِف يف األَفاِظِهْم
وا بالُعْجَمِة احَلْمَقاِء  ُ وَتَرمنَّ   

َلْت ُدوا َفَتَبدَّ رَّ َوْيَح اّلِذْيَن َتَ
اأْحَواُلُهْم ِمْن �َصاَدٍة ُعَظَماِء..!  

وؤُوا َجى وَتَرَّ وا َقِمْي�َصِك يف الدُّ َقدُّ
ِمْن ِفْعِلِهْم.. �َصاَقْت ِبِهْم َحْوَباِئي  

َزيِن يا َبْوَح روِحي واعلِمي ل حَتْ
اأنَّ الكَراَم �َصَيْحِمُلوَن ِلَواِئي   

اإينِّ َحلْمُت باأنَّ فجَراً قاِدَماً
و�َصَيْمالأُ الآفاَق �صوُت ِغناِئي  

اأْرُنو اإليِه وَلْهَفٌة َتْنَتاُبِني
فَمَتى �َصُيْزِهُر يا�َصِمنْيُ ِنَداِئي..؟  

ما لالأحبَِّة ل ا�صتاقوا ول ارَت�َصموا
يا )�صاُل( �صائْلهُم عّني ويا )�َصلَُم(

ما يل اأَُرّجي بقائي بعدهْم اأمداً؟
يا �صرُق ل اأ�صرَق الإ�صباُح بعدهُم!

ُمنيُت منهْم بَوْجٍد لو ُينيُخ على
الَطوِد الَفخوِر مَن الأطواِد ينهدُم

َم�صعى الُو�صاِة التقى َم�صعى اجُلفاِة بِه
امتنَي َدُم بيني وبنَي الُو�صاِة ال�صَّ

ِة ِمْن ِة يا َملقى الأحبَّ َملقى الأحبَّ
ُدَويِنَك املوُت والأدهاُر والأُمَمُ

اإْن ُقوِربوا بُعدوا اأو ُطوِلبوا وَعدوا
اأو ُعوِتبوا جحدوا اأو ُحكِّموا َظلَموا

ٌح جفنَي الباكي على ُعُهٍد ُمَقرَّ
ْعُد زاِرُعها واحلا�صُد الِقَدُم ال�صَّ

فى �صوى ِذَكٍر ْ ْت متاِرُفها الرتَّ حَمَّ
ل زلُت اأُلقي لها �ِصلواً وتلتهُم

ماذا اأقوُل وقويل باعٌث نَغماً
َمُم ْمَع َفْلرُيجى لُه ال�صَّ ُح ال�صَّ ُيَجرِّ

ما يل وللهجِر يرعاين ُمراَغَمًة
ا بيننا يا �صاحبي َرِحُم؟! كاأمنَّ

مٌة َموا�صُم الع�صِق اأرزاٌء ُمَق�صَّ
على املُحّبنَي... اأدناها اّلذي َعِلموا

َمدامعي درٌر ل زاَل ينظمها
ُم اأَ اإن�صاُن عنٍي له مْن ُمقلََتي ال�صَّ

ٌم دمعَي الهامي... على كبدي ُمَق�صَّ
دمٌع... ودمٌع على الأحباِب ُمنق�صُم

ُده َمبيُت اأطيافهْم َجفني اأَُمهِّ
قدِة احللُم لعلَّ ياأتي بها يف الرَّ

َمّلوا فبانوا فمانوا فاغَتدوا اأَثراً
يا َوْيَح قلبَي بْل ويحي وَويحهُم

َمْن ُم�ْصِعدي يوَم ل )�ُصعدى( ُم�صاِعدٌة
بِّ ت�صَتِلُم؟ ول )�ُصلَيمى( �صالَم ال�صَّ

ها ُلع�ٌس مرا�ِصُفها ْلرَنٌ خدُّ جُمَ
ٌق ِجيُدها باحُل�صِن ُمتَّ�ِصُم ُمَطوَّ

ماُء املُداِم واأنداُء الغماِم واأع�....
و�ِس يبت�صُم ��طاُر اخُلزاِم وَنْوُر الرَّ

ُمّنوا ولو بن�صيِم الوعِد َعلَّ بِه
ِقُم يا �صادتي َعلَّ ُي�صفى العا�صُق ال�صَّ

خوِر... وما ما عندكْم عنَد ُجلُموِد ال�صُّ
قراِق ين�َصِجُم عندي اأَرقُّ مَن الرَّ

َمَهْرُتكْم ُزْهرَة الآداِب قافيًة
تبقى على الّدهِر ل يبلى لها نَغُم

مّني عليكْم �َصالٌم كلَّما �صَجَعْت
ُجُم ٌة... وبدْت يف القّبِة النُّ ُقْمِريَّ

�صباأٌ.. تهيم الآن يف األقابها
تلهو بجدران الق�صور حزينًة

والعر�س يخ�صى موته 
حتت الّلقب

حام امل�صاُء.. 
و�صّواأ احلرف احلزين و�صاحها

والظل يعرى
 اإذ تدور به حياة

النائمني على حجْر
» بلقي�س « هامت يف ال�ّصرى

كي ل ت�صائَل كونها عن جنمٍة
فوق ال�ّذرا 

ور�صول روما
حا�صٌر بني الو�صايا 

حاماًل اأ�صراره
هل تفتح الأبواب يف عجٍل

وت�صي حائرة؟!
يف دورة الأحزان 

�صاغْت حكمًة
وال�صوق نّدى هم�صها

يا اأّم هذا م�صكني
وم�صاحتي فيه كجيبك

يوم كنت على يديِك وحيدًة
والأر�س فينا ماطرة
هذي احلياة نعيمها

ما زال يف اأفالكنا
والروُح �صاكنٌة

 تقا�صي يومها
نام احل�صى على رداء الّنهر

يبكي ماءُه
ماذا يقول الهّم اإن غرق الّتمني؟!

ماذا يقول املاُء 
اإن ُفجع ال�صحاب بكّمه

وال�صَط نادى لل�ّصراب؟!
هل اأنِت يف الّنعماء

جتتاحني حدود البحر يف اأرجوحتي
اأم ع�صرنا ي�صي غربياً 

يف انتباه احلاملني؟!
هذا زمان الغربة الأوىل

وفيها طلتي..
ماذا جرى؟

اأع�صاب هذا ال�صرق

تروي هّزة الأر�س
التي رجعْت حتاكم بع�صها

حتتاج حّباً كي يعي�س املرُج فيها
عا�صقاً اأّيامه

يا اأّم هذا مطلبي
والّر اأغنى يف ال�صباْب

اأع�صاب هذا الغرب
ت�صكو ظلها

واحلقد اأعمى
اإن رماُه العالقون به

وقد �صهدت مراميه العقاب
الغرب يف اأبعاده األوان اأخرى
قد تهّز اجلرح يف باِل الّن�صيم

ماذا يقول الّنهر 
اإن �صردت �صواقي املنحنى 

والع�صُب غاٍف يف ال�صدمي؟
اأو�صال روما عاتبْت اأنداءها

والّطفل قال منادماً اأحالمه:
اأين الّدمى؟! 

اأين احلياة الّرائية؟!
» بلقي�س« ت�صاأل اأّمها:

هل كان يف جّناتها
اأبواب دنيا

للّطفولة راعية؟!
ور�صول روما 

كان ي�صغي واقفاً
يف حلظة الإيثار

قال مواكباً اأن�صاره:
نريون ماْت..

نريون ماْت
هذا بريد يدين
من �صنِع الكفن

الّنحل ي�صدو غارباً
والع�صُب يف ح�صن الّزمْن

ل ت�صاألوا عن زوجٍة
كانت تعا�صر خوفها

واحلائط امل�صكني ينعى قتلها
نريون مات..

هذا حريق يدين
من اأ�صالء روما يف ال�ّصفني..

وا َقِمْيَصِك..! بلقيس...َقدُّ
  شعر: محمد شريف سلمون

  شعر: يزن شعبان رّيا

  شعر: محيي الدين محمد 

َمواسُم الِعشق
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ل��صالَح زنبق�ُة الق�صي�دِة 
ِح     �ُصرفُة النَّ�صماِت واحَلَب�ِق املُلَ�وِّ

�وِء     دالي�اُت ال�صَّ
   �صو�صنُة املَواجِد يف رح�اِب ) الَب�ْدِر ( 

ب�وَح     َيغتِب�ُق ال�صَّ
ُل واملَ�دى املر�صوُم يف ) ُتِبل�و (  ويل التاأمُّ
بحب�ر القل�ِب       

والتاأوي�ُل 
ى باحلني�ِن  والن�سُّ املَُو�صَّ

ه�وُل  ل�َي الذُّ
ولن�ا طريُق النه�ِر 

ِح بالَعن�ادِل           واجلَب�ِل املَُو�صَّ
         واحَل�صا�صنِي النَّجيب�ِة 

هاف�ِة           والرف�اِق ال�صاعديَن اإىل الرَّ
         َنْدَه�ُة الراعي َبطيِء اخَلْط�ِو 

         َه�ْصَه�َصُة الغ�صوِن على التِّ�الِل 
           ُقَبْي�َل َو�ْصَو�َصِة الن�صائِم للعبي�ِر 

م�وُل  لن�ا ال�صَّ
هي رحلٌة خ�صراُء بني البحِر واجلَب�ِل 

املُحلِّ�ِق يف الَع�الِء 
َر نحو ناف�ذٍة ُتِط�لُّ  الآَن اأَ�صطبُح التذكُّ

على تراتي�ل ) اجَلن�وِب (
اأرى الق�صائَد ُم�صَرعاِت اللَّح�ِن 

يف ُع�ر�ِس املَوا�صِم 
ُبه�ا الأُ�صوُل        حنَي ُتخ�صِ

�اِي والُع�وِد املُو�ّصى  ُق�ْل يا ندي�َم النَّ
ه�ِر  باحلروِف الزُّ

ه�وِل :  واللُّغ�ِة الر�صيقِة يف ال�صُّ
عراِء  َيام�ُة الُق�صباِن ُتر�ِصُل َلْوع�َة ال�صُّ

نحو الفج�ِر اأَ�صئل�ًة 
اأَجَنواه�ا هدي�ٌل اأم َر�صوُل ؟!

٢
على َم�ن ) َي�دوُر الكالُم تعاىل ( ؟!

   اإذا ك�اَن يف النَّ�ا�ِس 
   َجْمَه�رٌة 

َواأََدت عقلَها يف َغياب�اِت َنْزواته�ا 
   ُطغم�ٌة 

�وِر اأَعداَءه�ا اأق�صَمت اأنَّ يف النُّ
فا�صتحاَلت اإىل ُظْلم�ٍة 

      يف عي�وِن اللََّه�ْب 

عل�ى َم�ن َي�دوُر 
   اإذا كانت البي�ُد َت�ْذرو احلروَف 

   وكانت َم�صامُع ) ُفر�صانها ( 
   _ حني ت�صحو _
َخ�ْب ؟!  ُمغلَّف�ًة بال�صَّ

عل�ى َم�ن ؟!
ُد يف ُطُرِق الِعي�ِر  ماِل ُيَب�دِّ وَقْي�ُظ الرِّ

      حب�َر ال�صم�اِء 
َط�ْب ؟!        وُن�وَر الرُّ

و ) ق�اُع املدينِة ( اأ�صحى �صوؤاًل 
   َيُق��سُّ اجَل�واَب 

   وَيتَب�ُع قافل�ًة من �َصَغ�ْب ؟! 
) َيي�ُل _ مَني�ُل 

   َيين�اً 
   �َصماًل (

ويف ُك�لِّ َنح�ٍو جه�اٌت 
   َت�صبُّ الر�صا�َس غزي�راً 

      على الُرتق�اِل 
فنغف�و على َك�فِّ ُمغَت�َرٍب 

ُث�مَّ ن�صح�و على ُمغَت�َرْب ؟!
٣

ه�ي ذي الك�اأ�ُس 
ت  اأَخ�ِرْج به�ا َهْلَو�صاٍت َتَب�دَّ

   على ق�اع هذي الب�الِد اّلتي ...
َم�ن ُت�رى ُيكِم�ُل الَق�ْوَل 

اغرة ؟!    ف�ي ه�ذه املُ�ُدن ال�صَّ

............................
البدر : مدينة ال�صيخ بدر . طرطو�س

اأبو  �صالح  ال�صاعر  زارها  مدينة   : ُتبلو 
لوي وكتب ق�صيدًة عنونها با�صمها .

�صعرّية  جمموعة   : تعاىل  الكالُم  يدور 
لل�صاعر اأبو لوي . 

من �صيعتي ال�صمحاِء اأحمُل اآ�صي
لقالع جمِدك يف ربا املَيما�س  

حم�ُس العدّيُة قد اأتيُت ومهجتي
تطوي املدى مع �صهقة الأنفا�س  

من غابنا املنحوت يف َكتف ال�صما
للّدر يف اإمي ال�صحى اأغرا�صي  

اأ�صرجُت نا�صية احلروف بلفتة
فت�صربلْت من اأبجد الأقبا�س  

وترّنحْت يف َهّوٍز اأعطاُفها
فو�صى الربيُع بكرمٍة يف الكا�س  

من ب�صمة العا�صي غزلُت قوافياً
َهَر البيا�ُس مال�صي وب�صدره �صَ  

بحجارة تهتّز روما ل�صمها
كَّ من اأملا�س ف�صوادها قد �صُ  

حم�ُس احلبيبُة يا ق�صيدة م�صرٍق
ُنِق�صْت على اأيقونة الِق�صطا�س  

بكني�صة الزّنار ُتتلى اآيٌة
واملقعد ال�صويّف َدير اليا�س  

واجلامع النورّي يروي اأُلفًة
فغماره لل�صيخ وال�َصّما�س   

وِهَرْقُل يبكي يف غياهب ديِكها
فاجلّن اأعطَب للمليك العا�صي  

وب�صاهق الفردو�س تهتُف قاد�س
من بعد اأن مالت َرَحى الأ�صرا�س  

يا اأّم �صم�ِس الأبجدية اأترعي
للحّب وا�صقي �صجرَة الأجنا�س  

فاإذا تّطى الفجر عندك هارباً
ُقَزُح ال�صماء ي�صّج بالأقوا�س  

يف مهرجان ال�صوء يا مع�صوقتي
ملّي الالآلَئ من �صنا ُجاّل�صي  

فاأنا األوذ جلنح نب�صِك يف الهوى
و�صحابِك املكنون بيُت اأُنا�صي  

ماكنُت اإن مل اأن�صهْر بحقيقتي 
حى نرا�صي فالوجد ي�صرق من �صُ  

يف حم�َس ما فيها من ال�صجن.
فاطلق �صراَح طيور �صوتَك يف �صماوات الق�صيدِة 

قد تليق بقّدها املّيا�س اإّن حّلقَت يف اأفٍق تليٍد
 خارج الزمِن 

وا�صمح لروحَك اأن ت�صرَي فرا�صًة،
 رفرف،

 وخذ من خمرِة امليما�س ما يجلوك اأكَر،
 كن نقّياً خال�صاً كال�صوِء 

 وارق�س كال�صعاِع 
 على تثّني خ�صرها الّلدِن
واطِو امل�صافَة بني با�صرٍة 

 وروؤيا
 كي ت�صّف كما الزجاجِة 

 حني ت�صتعل املدامُة فتنًة
 اإذ ذاك تدرك بهجَة الِفنِت

واكتب اإذا ما �صئت �صعراً من �صالفتها
 فرتقى يف مدارات التجّلي

 مثل نوتيٍّ تخّطى عامل املح�صو�ِس 
 فا�صتع�صى على الأذِن 

وا�صمع بقلبَك 
 وانتبه مب�صام جلدَك
 ما تقول اأمريُة املدِن 

..ها قد ترّجع ن�صمٌة هم�صاً حفيَف احلوِر 
 مموراً من الو�صِن

وانظر جتْد يف كّل زاويٍة
 تعّمد �صاعٌر

 منحْتُه من ماء التاأّمل ر�صفًة 
 فهفا اإىل �صحر الأمريِة 

 وا�صتطاب النتظاْر
مّر الزمان ومل ي�صل اأحٌد لرو�صتها البهّيِة

 حولها الأبواُب، واحلّرا�ُس ي�صتافون م�صَك اأريجها،
 وهي الأبّيُة.

مل ُتِتح لوزاً تّنَع 
اأو تذّرَع باملراْر

عذراُء، �صافية ُ الهوى ت�صبي، �َصمو�ٌس 
فا�صتعن بعزيف جّنَك 

اإذ تغّني ل�صمها املحرو�ِس 
... قلت: هلّم ندخْل يف حديقتها 

 لنقب�َس جذوَة ال�صعِر احلالِل، 
 ونوقظ الذكرى 

 كاأيّن الآن اأبحث يف الوجوِه، 
اأ�صعت هاتيك العيوَن اخل�صَر ذات ع�صّيٍة 

 يف زحمة ال�صوق العتيقِة،
اآِه كم فّت�صت عن اأثٍر لعطر غزالتي ال�صقراِء،

 كم �صاءلت كل �صبّيٍة عنها 
 بال جدوى

 وكم �صدت حباُل الياأ�ِس تخنق عرتي 
 فرجعُت مك�صوراً حزيْن

قال: اقت�صْب، 

اإّن ُكنت م�صتاقاً اإىل لقيا الأحّبة والهاً
 فانظر اإىل �صجٍر ييُل اإىل الرتاِب

 كاأمنا يحنو عليه 
 يبّثه بع�َس احلننْي

 �صجٌر يلّوعه �صقيُع العمِر
 واّلريُح التي تبكي وت�صفُر 

 مثلما ناٌي معّنى بالأننْي 
اإذ ذاك تبدو حم�ُس غارقًة 

 ب�صحٍب داكناِت الن�صِج منذرٍة
 وتخفى بع�َس حني

اإّما دنوَت تلوُح اأحجاٌر من البازلت �صوٌد
 ت�صتفّز بيا�َس روحَك بالأ�صى املنثال فيها

 قبل تدخُل يف اأتوِن مدينِة ال�صعراِء 
 يحتكموَن بني يديِّ ديك اجلنِّ

 اأّيهُم املجّلي يف �صماء ال�صعِر 
واعلم اأن �صمَت قبابها لغٌة تبوُح،

 �صباَحها الأ�صهى لروحَك اإن قراأَت مزاَجها 

وم�صاَءها يزجي الق�صائَد �صافياٍت كالرننْي 
قال الندمُي كالَمُه وم�صى،

 اأ�صرجُت راحلتي وجئُت م�صابقاً ظّلي 
 لأنع�َس يف �صرايني الق�صيدِة بع�َس ما طوِت ال�صنوْن 

... مثَل الأم�ِس  ولعّل يغمرين �صحاُب احلبِّ
 مدراراً هتون 

يف حم�َس كم كان الزماُن م�صق�صقاً ين�صاُب من راحاتها 
عذباً حنوْن 

كان الزمان زماَنها 
وكذا يكوْن

على باِب األميرةمن داليات الضوء
  شعر : صالح محمود سلمان 

  كتبت: رجاء علي   شعر: سيدرا األسعد 

  شعر : ممدوح اليقة

عقارب الصمت)حمص( ..مدينة الشمس

على اجلدار تعّلقت 

عقارب ال�صمت 

ل عنوان تق�صده

وكّل العناوين لها

جتري ترك�س تاأخذنا لليل للنهار 

ملواعيد ملحطات بعيدة

ل�صبابيك ن�صينا على مقاب�صها اأعماَرنا 

ومواقف على زوايا ال�صارع 

املفرو�س بخطانا املتعبة 

اأحمل اأمنياتي ب�صلة من ق�صب 

على نا�صية اخليبة 

اأبيع بع�س اأحالم جميلة 

يف روزنامة الأيام 

فقدت �صم�س �صعاعها 

وتك�صرت اأ�صياء 

اأخرج اأتاأّمل الفارغ من الزمن 

م�صافات ترتامى  

قناديل �صوء 

�صباب واأ�صوات بال �صفاه 

ماذا يحدث فينا 

اإذا ان�صغل عّنا الكالم 

مب�صافحة عطر الذاكرة 

اإذا الت�صق وجع 

على وجوه عابرة
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 شعر: 
علي الصالح

 شعر: سعاد محمد

يا امراأَة اّلليِل..
اع�صرينا

لن�صيَل خيالٍت ترهُق اخلّيال
اأّيتها املرائّيُة الّرخي�صُة كجوٍع ياأكُل اأيدينا

اأّيتها القّدي�صُة احلانيُة والغاليُة كدمِع الّتائِب
يا �صفيعَة احليارى..

ا�صفحينا..
وطّوبي دمنا ملعانيِك بيوتاً وقرابنَي
ثمِّ عّلقينا اأجرا�صاً على نافذِة �صيٍف

اأو ارمينا اأ�صدافاً جتمْعها احلكاياُت الفقرية
نهُدِك كُف �صهٍل..

ونحن ِعطا�ٌس حّتى قعِر اأمانينا
نهُدِك كاأ�ٌس..

و�صكاُن هذا الّليِل �صفاٌه عمٌي
تتلّم�ُس طريقاً فاقَد الّذاكرة

اأنِت الّنهُد..

وطفُل اخلاطِر متعٌب
األ ليَتِك اأٌمّ لأمانينا!

يف الّر�صفِة الأوىل..
قد تنتبه، مدَّ باأ�َصَك ولم�ْس ذرا ُنهاك

يُدُك �صرُب ع�صافرَي، وهذه الكاأ�س ع�صرُي ال�ّصماء
�صافح بّلور املتعِة

وقّبْل باحرتاٍم يَد العنب
وحّتى ل تبكي عزلَة النتعا�ِس

اطبْق عينيَك على حلِم املاء
يف الّر�صفِة الّثانّية..

�ِصْر حافياً على ع�صِب قلبَك
اأنَت ملٌك والزماُن ناَم وكلُّ العنا�صِر لَك خدٌم

ت�صعُد اأحا�صي�ُصَك مدارَج الغبطِة
ثّمَة �صيٌل اأخرُق �صيمرُّ يف حناياك

ُب فيك فتفّرْج مذهوًل عليَك، واأقا�صيَك البعيدُة تن�صّ

طاأطئ جموحَك حّتى ل ترتطَم ب�صقِف الّن�صوِة
في�صتفيَق مارُد اجل�صِد ويف�صَد األوهّيَة الّلحظة

يف الّثالثة..
عيناَك مر�صُد ح�صرٍة

ُ الغمام والبحُر العجوُز يطريِّ
ترفُّ كفرِخ حماٍم

لكّنَك م�صّمٌر على الرّتاِب بالرّتاب
.. جتاوْز عناَء العدِّ

مْن ين�صغُل عن حليِب ال�ّصكِر بعدِّ �صاماِت احل�صِد؟!
الليُل ل ينتظُر اأحدا..

�صاحْبُه اإىل الباب..
واك�صْر عواطَفَك املقهورَة خلَفُه..

اخرْج منَك..
وارِم حقيبَة اجل�صد

اأنَت روح اهلل يف فكرٍة
اأنَت �صوٌء.. اأنَت عنب!

خمرة.. بيني وبينك

بيني وبينك حزن... كيف اأخفيِه؟

قد �صار �صعراً... فجئُت الآن األقيِه

بيني وبينك وهم... كم اأكابدُه؟

وكم �صتخفى به روحي.. لأبديِه؟

بيني وبينك درب متعب وغد

ما كنُت اأدري..

اأي�صينا؟... اأمن�صيِه؟

ذاك الذي فنت الأعمار يف يدِه

ما زلُت اآخذ من عمري واأعطيِه

قلبي تخلى عن الأ�صواق فا�صطرَمت

فيه املواجع...يف بوؤ�س تغنيِه

اقطت روحه يف قعر عاطفٍة وا�صَّ

هذي حكاية قلبي يف تخليِه

قلبي �صقاك غراماً رغم �صكرتِه

من كاأ�س �صد حبيبي الآن ت�صقيِه؟

يا من اأتيت ك�صوء يف غدي اأماًل

قد كنُت اآمل اأن اأحيا لأبقيِه

لكن لياًل اأتى... يغزو ال�صياء وكم

اأ�صعلُت قلبي �صراجاً يف جتّليِه

يا بوؤ�س اأمنيٍة... ل قلب حققها

يا خيبة القلب كم ذلت اأمانيِه

يا حرقة الروح...لو يا روح تطفئها

من اأ�صعل احلب جاء الآن يطفيِه!

**

اإن ال�صجون ت�صري الآن من فرح

وكل �صعد مدى الأيام نبكيِه

اإن املواجع لو ت�صي... �صتفرحنا

لكن �صعداً اإذا ي�صي... �صنبكيِه

فاإن تظن باأن احلزن اأتعبُه

تلك ال�صعادة يا حبي �صت�صنيِه!

**

تلك احلروف عذابات �صاأ�صمرها

ل �صيء عندي �صوى حزين لأحكيِه

قلبي!.. ورغم هموم الأم�س اأح�صنُه

ما زلُت عن �صاحبات البوؤ�س اأوريِه

كي اأح�صن الأمل الباقي... واأرفعُه

نحو ال�صماء... فهل يا حّب ترميِه؟

ذاك ال�صباح ظالم يف حتّققِه

تلك العيون التي هامت �صتعميِه!

**

القلب يهواك لكن ل حياة بِه

قد مات هماً... وجئت اليوم اأنعيِه

 نادي ال�شباب الثقايف/ طرطو�س

 شعر: ثناء مزيد نصر شعر: عادل محمد جمعة حلوي

وقال الوتر...أمَّ المها

يا ُحلوَة اللحِظ يا جميلَة العيننِي يا اأَُم املها

�صقَط وقاري مذ نظرِت اإيّل �صدفًة اأو لعّلها توهم

اأُقرئِك �صالَم روحي واحلُب من العيون فا�َس والقلُب بهواِك تاأملا

�صدٌر بريِح ال�صوِق يحيا

�صدٌر بريِح ال�صوِق يحيا 

واملرارُة جتتمع يف اأنفا�صي والفوؤاد من النحيب توّرما

اأ�صكو هلّلِ بثي والأنني م�صموٌع

اأ�صكو هلّلِ بثي والأنني م�صموٌع 

ما  والفاُه �صاَق وُحِرَم عليِه فرحاً وتب�صُّ

حراٌم ما فعلته بي بحق الهوى

حراٌم ما فعلته بي بحق الهوى 

األ تدري اأن عذاب احلبيب ب�صرع اهلّلِ حمّرم

لو اأ�صقيتني ُجرعة احلنظل بكاأ�ِس النبيِذ ملا 

 لو ا�صقيتني ُجرعة احلنظل بكاأ�ِس النبيِذ ملا 

ماَت قلبي مثلما ماَت بهواِك ت�صّمما

عا اإنني اأهذي والفوؤاُد مري�ٌس وما زادين ال�صوُق اإل بنب�ِس القلِب ت�صرُّ

عا قد َدَنِت املنيُة مني ول اأ�صرُي اإل خلف �صحابِة الو�صاِل ت�صكُّ

تفي�ُس نف�صي اإىل البارِئ ُكلما �صمعُت �صوتِك حتى دون حتّدٍث وتكلُّما

اأهديتك احُلب على طبق الف�صة رميته ب�صذاجٍة وتهّكما 

فيا ُحلوَة اللحِظ يا جميلَة العيننِي يا اأَم املها

كاأنِك �صنعتي مع عذابي عهداً غليظاً مرما

اأخفْيُت حّبي وذاك القلُب منك�صُر

قد باحت العني مل ي�صمت بها النظُر

؟ حارت عيوين اأغيٌث ذاك اأم َعَرُ

اأم�صى ب�صوٍق على خّديك ينهمُر

اأ�صنى فوؤادي ظالُم البعد وال�ّصهُر

يا �صعلة الّروح ما يل يف الّنوى قمُر

اأهواك لو كنت تدري بي وتعتر

�صوقاً لعينيك يخفي �صوَته اخلفُر

ما كنت تبدي اجلفا والقلب يعت�صر

ما هّز اأغ�صانك احلرمان والوطر

لو يعلُم الّدهُر ما بي ينطق احلجُر

ل�صنا �صموعاً اأ�صيئت اإمّنا ب�صُر

يا حلن قلبي �صدى اأ�صواِقنا برتوا

فالعود يبكي على اأح�صانه الوتر  

كم زارين الّليل والأحالم تنتظر

�صبح الأماين وفيه احلّب ينت�صُر

األقاك اإذ جّف يف عني الدجى ب�صر 

زهراً يغّني على اأجفانه املطر 

اأوراق �صعري على �صطر اجلوى نروا 

يا موطن النب�س فيك ال�صعر يزدهر

قلبي كفى يف الهوى ل ينفع احلذر

اآه علينا بالنا بالهوى قدُر

�صوتي وحلني اإىل اأوتاره عروا

واجل�صر �صطٌر عليه الروح تنتُر
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 شعر:  جنا علي مصطفى شعر: لؤي محمد خلوف

هِر َقْد كَتبا  َب�يني وبيَنِك ُحْكُم الدَّ
َب�يني وبيَنِك خّلى َجّنتي لَهبا

كرى َوَكْم َخَد�َصْت اآٍه على مقعِد الذِّ
اأْخ�صاَبُه ذْكَرياٌت قْد غَدْت عَتبا

مُت يف قلبي لهوِل نًوى ُيجْلِجُل ال�صَّ
وتْنُطُق النَّْب�صُة اخلْر�صاُء.. ل رَيبا 

ملّ��ا ن�صيُت اجلوى قامْت لتوِقَظني
َجِع الفْكِر “اإنَّ اللَّيَل قْد َكذبا” من َم�صْ

خجلى.. اأزاحْت لثاَم الأْفِق فانَبلََجْت
با  �َصْبٌع ِطباٌق بنوٍر �صعَّ ُمْقرَتِ

ليلى تهادْت... ووْجُه اللَّيِل �صاَر �صًحى
من َطّلٍة غرّيْت كوين الَّذي انقلَبا

ْطُق ملّا اأْقبلَْت َورَنْت َتلْعثَم النُّ
فاأْف�َصَح القْلُب �صّراً كاَن حُمَتَجبا

األقْت �صهاَم الهوى مْن َنْظرٍة �َصَحَرْت
واأْنبَتْت من َعناقيِد اللَّمى ِعَنبا

غاَمْزُتها َنَظراً بالع�صِق فاخَتَجلْت

با واخلدُّ ِمنها بدِم العا�ِصِق انَخ�صَ

عِر احَلريِر على واأ�ْصدَلْت مائَج ال�صَّ

هبا َنْحٍر اأمتَّ �صياًء ق��ُّل�َد ال�صُّ

حّتى َدنوُت وَنْب�ُس القْلِب َي�ص�ْبُقني

نحَو املليحِة حيُث القوُل َقْد ُعِطبا

ظلَْلُت اأْرمُقها... والَعْقُل ُمن��َْبهٌر

ظْم��اآُن يف َعَط�ٍس يزداُد اإذ �َصربا

فبادَرْت ب�صوؤايل: اأيَن ُم�تَّج��ٌه؟

َدْعني اأدلََّك حّتى َتْبلَغ الأََربا

فقلُت: نحَو َدليٍل.. فيِه بو�صلَتي

ببا؟ وفيِه قد تْهُت.. هْل يل اأْتَبُع ال�صَّ

يف َبْحِر عينيِك �ُصطاآُن النَّجاِة بَدْت

وبا اإيّن كالجِئ َحْرٍب قاَرَع النُّ
قا�َصْيُت ملّا اأملَّ اخَلْطُب بي اأملاً

والَبحُر اأم�صى �صبياًل للَّذي َهربا

ونحَو منفاَي اأدنو.. كي اأعي�َس فقْط!..

-حّتى ولو َعْن دياري �صْرُت ُمغرِتبا-

لي َ التَّهجرُي يل اأُ�صُ �ُصجرَيٌة برتَّ

والَفرُع دوَن جذوٍر �صاَر ُمقَت�صبا

طفاًل اأموُت على اأْعتاِب اأُمنَيتي

حّتى غدا ماأَْملي بالعي�ِس ُم�صَتلبا!!

هذي البحاُر على الَقْتلى لهائج��ٌة

تبكي الَغريَق ي�صجُّ املوُج ُم�صَطربا

��َقٌة؟ اأ�صحى ينادي: اأاأر�ُس اهلل �صِيّ

اأْن تدفَن املّيَت املَقتوَل واَعَجبا!

اأ�صالُء قلبي.. كما �َصْعبي.. ُمبعرٌة

بع�ٌس هنا.. وهناَك البْع�ُس قْد َذَهبا

بع��ٌس اأ�ص�لَّ ال�ص�راط امل�صتقي�م وذا

ح�ثَّ املطاي�ا باآم��اٍل ك�ذا كذب�ا

اأر�صي َحكايا زماٍن ل�ْصُت اأذُكرُه!

و�صاقِت الأْر�ُس عّني بالَّذي َرحبا

اأي�َن ال�صم�اُء ب�اأر�ٍس ل مثي�َل بها

حب��ا ّ�َع ال�صُّ اأيَن الرتاُب باأف�ٍق �صي�

ق�ل للري��اِح اأرينا حب�َل قافل��ٍة

اإّن��ا بج��بِّ الن�وى ل ن�صتق��ي الِقربا

��ت اأذن م�ن �صمع�وا كم “زّملوين” اأ�صمَّ

اأنينه��ا اأخ�ر�َس الأق���الم والكتب���ا

ع�ُر دْمَعتنا باع��وَك يا وَطني.. وال�صِّ

ه��وا الَع��َربا ُ فيهم �صوَّ ل بارَك اهللَّ

لك��نَّ ذك��رَك ف��ي نب����س يرّتل���ه

قل��ُب ال�صموخ خ�ص�وع��اً ي�صم��ع احلقبا

واحل�بُّ مفت�اُح بي�ت الطي�ن يجعل�ه

ق�صراً لآف��اق نوٍر �ص��ار ُمنَت�ِصب��ا

اكني���ِن اأن�ا هن���اك حي��ث التق�اء ال�صَّ

ب�ا واأن��ِت يل وطن��ي يا موع��داً َو�صِ

متفرغٌة للبحِث عن قلٍق اأخري
ما عدُت اأحتمُل!

وقتي برهِن النتظار،
فرحي برهِن انتهاء الّدمع من ج�صدي،

الغيُم ي�صكُن فوَق راأ�صي،
والأر�ُس طافْت من ينابيعي

يا اإله الّتناق�صات؛
اإيّن ع�صقُت الّناَر،
والّثلُج ي�صكُن بي

، يف حنجرتي علَق احلبُّ
اأحاوُل اأكلَُه،

فيبتلعني دفعًة واحدًة كثقٍب اأ�صود

ما اأجمَل اأن ت�صرَي بفعِل احلبِّ مندثراً،
جنمًة يف ال�ّصماء،

بقايا رائحٍة،
اأو فتاًتاً للع�صافري

ما اأجمَل اأن تعي�َس احلبَّ
�صالًة طويلًة
بطهٍر �صديد

ل،
، لن تكوَن ال�ّصم�ُس �صم�صاً دون حبٍّ

لن نطاَل ال�صوَء لوناً،
لن ن�صيَد العطَر

�صتظُل يف بحٍث طويٍل
عن قلٍق اأخرٍي

قبَل اأن جتَد احلبَّ
�صتحبُّ ثَم تطمئُن اأّنَك خالٌد

فالأر�ُس حترتُم العا�صقني
الطائرين فوَق تراِبها،

وال�ّصماء جتّلهم،
وباحلبِّ وحَدُه قد ننجو

ون�صتعيُد احلياة

 نادي ال�شباب الثقايف ال�شوري

قلٌق أخيٌربين����ي وبين����ك

�ص����در ع����ن )جه����ات( للن�صر والطباعة والتوزيع كت����اب بعنوان )قالت يل الع�صفورة(، ي�ص����مُّ جمموعة درا�صات نقدية عن املجموع����ة ال�صعرية )مرايا 

احلل����م( لل�صاع����ر جه����اد الأحمدي����ة.. وقد �صاهم يف هذه الدرا�ص����ات الأدباء د. حممد توفيق �صادق � د. �صلوى اخلليل الأم����ني � اأ. حممد زينو �صومان � د. 

ُذكاء احلّر اخلطيب � اأ. ُهتاف ال�صوقي..

والكتاب من الَقطع املتو�صط ويقع يف �صبعني �صفحة.

صدور كتاب )قالت لي العصفورة(
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أخبار ونشاطات

فعاليات  بدم�صق  الوطنية  الأ�صد  مكتبة  احت�صنت 
القد�س  )موؤ�ص�صة  بجوائز  الفائزين  تكرمي  حفل 
وذلك  والفني،  الأدبي  لالإبداع  )�صورية(  الدولية 

ظهر الثنني ٢٠٢٢/١١/٢٨.
وقد اأعلنت موؤ�ص�صة القد�س الدولية )�صورية( منذ 
اأطلقتها  التي  بامل�صابقة  الفائزين  اأ�صماء  عن  اأيام 
بالتعاون مع احتاد الكتاب العرب واحتاد طلبة �صورية 
اعتماد  بعد  وذلك  الت�صكيليني،  الفنانني  واحتاد 
امل�صكلة  التحكيم  جلان  اإليها  و�صلت  التي  النتائج 
الكتاب  احتاد  من  ع�صويتها  يف  �صارك  والتي  لذلك، 
الحتاد  رئي�س  نائب  اأحمد  توفيق  ال�صاعر  العرب 
والأديبة فلك ح�صرية ع�صو املكتب التنفيذي، وهي 

على ال�صكل الآتي:
اأوًل: جائزة القد�س لالإبداع الأدبي:

وقيمتها  الأوىل  اجلائزة  ال�صعر:  جمال  يف   -١
مليون لرية �صورية منا�صفة بني:

زاهر جميل قط من �صورية عن )مرايا العا�صقني(
عمر �صبيكة من تون�س عن )خيال املاء(

وقيمتها  الأوىل  اجلائزة  الرواية:  جمال  يف   -٢
مليون لرية �صورية منا�صفة بني:

حممد الطاهر من �صورية عن )حرا�س املدينة(
)نب�س  عن  فل�صطني  من  نعمة  اأبو  زهدي  اإيان 

القيود(
وقيمتها  الأوىل  اجلائزة  الق�صة:  جمال  يف   -٣

مليون لرية �صورية منا�صفة بني:
فائزة داود من �صورية عن )ذاكرة البيا�س(

�صو�صن �صريف من م�صر عن )مقامات(
ثانياً: جائزة القد�س لالإبداع ال�صبابي:

مليون  وقيمتها  ال�صبابي  لالإبداع  القد�س  جائزة 
لرية �صورية لكل فائز منهم ٢٥٠٠٠٠ ل.�س.

١- يف جمال ال�صعر: اجلائزة الأوىل: قي�س احل�صني 
عن )دامي الكفني(

٢- يف جمال الق�صة: اجلائزة الأوىل: في�صل غازي 
اخلطاب عن )ارحتال املدن والدمع(

٣- يف جمال الرواية: اجلائزة الأوىل: يارا من�صور 
عن )حروف حرمتها الآلهة(

�صليمان  الأوىل:  اجلائزة  اخلاطرة:  جمال  يف   -٤
حمودي عن )جزء من العمر مفقود(

ثالثاً: جائزة القد�س للفن الت�صكيلي
مليون  وقيمتها  الت�صكيلي  للفن  القد�س  جائزة 

اأ�صامة عما�صة عن لوحته  لرية �صورية تنح للفنان 
)مفتاح القد�س(

ونوهت اللجنة بالأعمال التالية:
�� �صامل عكاوي عن لوحته )القد�س لنا(

�� �صليم نوفل عن لوحته )القد�س ح�صارة(
املدير  املفتاح  خلف  الدكتور  اأ�صار  له  كلمة  ويف 
العام ملوؤ�ص�صة القد�س الدولية يف �صورية اإىل اأن هذه 
امل�صابقة تدل على املكانة الرا�صخة للقد�س التي ترمز 
دعم  هو  به  نقوم  ما  وكل  قلوبنا،  يف  فل�صطني  اإىل 

لثقافة املقاومة ونهجها حتى التحرير.
بدوره بنّي مدير عام موؤ�ص�صة القد�س يا�صني حمود 
يف كلمته اأن القد�س ت�صكن يف عقولنا وقلوبنا واأدبنا 
واألواننا وري�صنا، وهي ملهمتنا كعرب لنبداأ ون�صتمر 

وننت�صر يف ق�صيتنا الهادفة اإىل حترير فل�صطني.
حممد  الدكتور  العرب  الكتاب  احتاد  رئي�س  ولفت 
بني  بالتعاون  تاأتي  امل�صابقة  هذه  اأن  اإىل  احلوراين 
وتواجه  الفل�صطينية  بالق�صية  تهتم  جهة  من  اأكر 
اإعادة  بهدف  فل�صطني،  لها  تتعر�س  التي  التحديات 
الألق الثقايف اإىل املواجهة وتعميق احل�صور ال�صبابي 

يف ال�صعي اإىل خدمة الأ�صكال الأدبية املقاومة.
العادلة وحقوق الن�صان عبد  املحاكمة  رئي�س دعم 
احلميد الد�صتي اأ�صار اإىل �صرورة دعم هذه امل�صابقات 
التي ت�صعى اإىل دعم الق�صية الفل�صطينية حتى ن�صل 

اإىل احتفال ثقايف على اأر�س فل�صطني.
الحتاد  بني  بالتعاون  اأقيم  الذي  احلفل  ح�صر 
الت�صكيليني  الفنانني  واحتاد  �صورية  لطلبة  الوطني 
رئي�صة  اجلمهورية  رئا�صة  يف  اخلا�صة  امل�صت�صارة 
الدكتورة  الدولية  القد�س  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س 
جدعان  با�صل  الإدارة  جمل�س  ورئي�س  �صعبان،  بثينة 
�صمري  الدكتور  بدم�صق  الفل�صطيني  وال�صفري 
الرفاعي، وال�صفري اليمني بدم�صق عبد اهلل �صري، 
ال�صورية  العربية  العليا  ال�صعبية  اللجنة  ورئي�س 
فلحوط،  �صابر  الدكتور  الفل�صطيني  ال�صعب  لدعم 
الفل�صطينية،  الف�صائل  وممثلي  قادة  من  وعدد 
ورئي�س احتاد الفنانني الت�صكيليني حممد عرفان اأبو 
الكتاب  التنفيذي يف احتاد  املكتب  ال�صامات، واأع�صاء 
وح�صد  اجلباعي  عمر  الطلبة  احتاد  وممثل  العرب، 

من املثقفني والأدباء والكتاب والإعالميني.

حفل تكريم  للفائزين بجوائز مؤسسة القدس 
الدولية األدبية والفنية لعام 2022

بح�صور د. حممد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب وال�صاعر توفيق اأحمد نائب رئي�س الحتاد واأ. فلك 
ح�صرية واأ. الأرقم الزعبي ود. فاروق ا�صليم من املكتب التنفيذي لالحتاد، و�صمن فعالية اأربعاء الكاتب ال�صوري 
ا�صت�صاف فرع دم�صق لالحتاد يف حوار مفتوح الأديبة د.ناديا خو�صت ظهر الأربعاء ٢٠٢٢/١١/٣٠ يف مقر الفرع.

وقد اأقيمت هذه الفعالية تقديراً لتجربتها الإبداعية املميزة، واملمتدة على اأكر من اأربعة عقود، ولدورها يف 
اإغناء امل�صهد الثقايف والإبداعي ال�صوري. 

وبح�صور هيئة املكتب الفرعي بدم�صق وعدد كبري من الأدباء واملثقفني والإعالميني، اأدار اللقاء الإعالمي 
ملهم ال�صالح، حيث قدم اإ�صاءات نقدية واإن�صانية تناولت بع�س منجزاتها وحمطاتها التي كان اآخرها كتابها 

)مو�صكو اأطياف ذكريات( ال�صادر عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب .
ت�صمنت الفعالية قراءات نقدية لكل من الدكتور راتب �صكر، والكاتبة مرمي خريبك، والدكتورة ريا دياب، 
مة مت خالله ا�صتعرا�س تنوع الثقافات يف  والإعالمية مي�صاء نعامة، وبعدها جرى حوار مفتوح مع الأديبة املُكرَّ
اأدبها وموؤلفاتها من كتب وروايات وما �صكلته احلرب الظاملة على �صورية من منعطف يف املنجز الثقايف لها، حيث 
اأ�صدرت كتاب اأوراق من �صنوات احلرب على �صورية وكتاب احلرب املفتوحة، وحالياً روايتها قيد الطباعة بعنوان 

يف احلرب وال�صالم التي جت�صد حياة جيل �صوري عا�س اأنواع احلروب اخلفية والعلنية على وطنه.
و�صكرت الأديبة د. ناديا خو�صت دعوة احتاد الكتاب العرب ل�صت�صافتها يف هذه اجلل�صة احلوارية، ول �صيما 
اأنه البيت الثقايف ال�صوري الذي ان�صمت اإليه منذ اأربعة عقود ون�صف العقد، و �صاهمت يف تاأ�صي�صه وانطالقته.

واأكد الدكتور حممد احلوراين اعتزازه بتكرمي قامة ثقافية واأدبية ووطنية مثل د.ناديا خو�صت، فهي ت�صكل 
ال�صورة النا�صعة للكاتب والأديب ال�صوري املتجّذر يف اأر�س الوطن مهما ق�صت الظروف.

بدوره اأعرب ال�صاعر توفيق اأحمد عن �صعادته بتكرمي الأديبة د.ناديا خو�صت التي تثل نقطة عالم م�صيئة 
على خارطة امل�صهد الثقايف ال�صوري من خالل ن�صف قرن من العمل الوطني والثقايف اجلاد وامللتزم، كان من 
اأهم ثماره ع�صرات املوؤلفات والن�صاطات والفعاليات التي تركت من خاللها الأديبة املكرمة ب�صمة ع�صية على 

التكرار اأو الن�صيان.
واأورد تواريخ العالقة الإعالمية والفكرية بينهما التي بداأت عام ١٩٨٧ يف برامج الإذاعة والتلفزيون، موؤكداً 
�صرورة اإقامة مثل هذه الندوات واللقاءات، م�صرياً اإىل اأن احل�صور املميز واجلو الدافئ �صمن هذه الندوة التي 

تكرم قامة ثقافية واإبداعية نعتز بها ما هو اإل دليل على عافية الثقافة ب�صكل عام �صمن املجتمع ال�صوري.
وحتدث عدد كبري من احل�صور م�صاهماً يف اإلقاء ال�صوء على جتربة د. ناديا خو�صت منهم ال�صيدة الوزيرة 
وال�صحفية  ال�صباغ،  يا�صر  واملعماري  احل�صن،  اأحمد  وال�صيا�صي  الآثار،  بعلوم  املخت�صة  بركات  ديال  الدكتورة 
ابت�صام مغربي، ود. بالل عرابي، واأ. موفق حممح، والرملاين خالد العبود، والروائية فلك ح�صرية، والقا�س 

عماد النداف، والأب اأنطونيو�س حنانيا، وال�صيا�صية اإنعام امل�صري، ود.�صليم بركات.
اختتمت فعاليات الندوة بتقدمي درع احتاد الكتاب العرب لالأديبة د. ناديا خو�صت تقديراً لتجربتها الإبداعية 

ودورها يف تعزيز ون�صر ثقافة النتماء واملقاومة، ورف�س التطبيع وثقافة ال�صت�صالم.
خو�صت،  د.ناديا  الأديبة  �صل�صلتها  من  اخلام�صة  اجلل�صة  يف   ا�صت�صافت  التي  ال�صوري  الكاتب  اأربعاء  جتربة 
�صتكمل م�صريتها �صهرياً من خالل ا�صت�صافتها يف كل مرة فناناً اأو كاتباً اأو مبدعاً �صورياً يف حوار حول الق�صايا 

املتعلقة بعمله اأو فكره اأو ثقافته.

األديبة السورية القديرة د.ناديا خوست في 
جلسة حوارية في فرع دمشق 
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كتبت: لينا حمدان �� طرطو�س
برعاية طيبة من اإدارة الحتاد. فرع طرطو�س.. وح�صور 
اأقام نادي  ال�صابة..  الأع�صاء والأ�صدقاء املهتمني باملواهب 
ال�صباب الثقايف ن�صاطه ال�صهري يف قاعة الحتاد ظهر اليوم 
/ ٣/ ٢٠٢٢/١٢ بح�صور الرفيق: �صمري خ�صر ع�صو قيادة 
والإعالم  الثقافة  مكتب  ورئي�س  طرطو�س  يف  احلزب  فرع 
متلف  يف  والأ�صدقاء  الزمالء  من  وعدد  والإعداد.. 
لزمالء  ممتاز  وح�صور  املحافظة  يف  الثقافية  املنتديات 

ال�صباب امل�صاركني واأهاليهم.
منذر  لالأ�صتاذ:  �صريعة  ترحيبية  بكلمة  الن�صاط  بداأ 
واأ�صاد  الكرمي  باحل�صور  فيها  ب  رحَّ الفرع.  رئي�س  عي�صى. 
اأع�صاء  الأدباء  بالزمالء  الطيبة  وثقتهم  ال�صباب  بجهود 

جلنة الإ�صراف على النادي الثقايف.
وهي  البوظة(  )فرح  املحامية:  الأ�صتاذة  الأم�صية  مت  قدَّ

كاتبة ق�صة ومن اأ�صدقاء الحتاد.

وهو  علو�س(  علي  )حممد  ال�صاّب  امل�صاركني  اأول  وكان 
خريج كلية الآداب. ق�صم اللغة العربية. يعمل حالياً موظفاً 

يف املركز الثقايف العربي / طرطو�س.
�صاعرّي  باأ�صلوب  الق�صة  روح  فيه  اأدبياً  اً  ن�صّ قراأ  وقد 
�صفيف فنال اهتمام اجلميع وا�صتح�صانهم بح�صوره القوي 

واإلقائه املُعّر.
ثم تقدمت الكاتبة )غفران �صليمان كو�صا(

وقد  طرطو�س  اإ�صمنت  �صركة  يف  مهند�س  م�صاعدة  وهي 
خ�صعت لعدة دورات تنمية ب�صرية منها: مفاتيح ال�صعادة.. 

واإدارة الوقت. 
قدمت غفران ق�صة فيها ملحمة بطولية ل�صمود ال�صعب 
القادم  الغد  �صبيل  اأمكن يف  ما  الت�صحية  وتقدمي  ال�صوري 

امل�صرق بالنور واحلياة.
بانيا�س  من  م�صطفى(  علي  )جنا  ال�صبية  �صاركت  وقد 
لديها..  ومبا  بنف�صها  املميزة  وثقتها  القوي  بح�صورها 

فقدمت خاطرتني �صاعريتني حملتا من روح احلّب ما ُيثبت 
اأن احلياة باقية للخري ولالإن�صان.

اأما ال�صابة )زهراء حماد( التي اأجابت عندما �ُصئلت: كيف 
ُتقّدمني نف�صِك ؟ قائلًة:

اأثراً  تركت  حلَّت  اأينما  املدى  جتوب  ملكوتية  كفرا�صة   /
ها /  حلواً يخ�صّ

فهي �صبية جامعية �صفيفة يف كلية الرتبية / �صنة اأوىل. 
ق�صم معّلم �صف.

الأدبية..  للخاطرة  اأقرب  �صاعريني  ني  ن�صّ قراأت  وقد 
وكانت مميزة بهدوئها واإلقائها الواثق.

هذا.. وقد اختتم اللقاء ال�صاب )لوؤي خلوف( وهو اأ�صغر 
امل�صاركني �صناً.. فهو حالياً يف الثالث الثانوي / العلمي.

له  يكون  اأن  على  ويجتهد  بنهم  ُيطالعه  ال�صعر..  يحب 
موقع ما يف هذا الف�صاء الفكري املبدع.

للوطن  والنتماء  احلب  روح  فيهما  ق�صيدتني  لوؤي  قّدم 

والتاأكيد اأن املحبة هي روح احلياة الباقية.
مالحظة: 

امل�صاركة  عن  للتغّيب  حممود(  )راما  ال�صابة  ا�صطرت 
التي اعرت�صتها فتعّذر و�صولها يف  املوا�صالت  اأزمة  ب�صبب 

الوقت املنا�صب.
�صمَّ  وُم�صّجعاً..  راقياً  مميزاً..  احل�صور  كان  وقد  هذا.. 
الزمالء يف منتديات ثقافية خا�صة والكثري من  عدداً من 
اأ�صدقاء ال�صباب وذويهم والإخوة الأدباء واأ�صدقاء الحتاد.

لإبداء  احل�صور  الإخوة  من  عدد  قام  الن�صاط  نهاية  يف 
وم�صجعاً  ُمثنياً  معجباً  معظمهم  وكان  تقّدم  فيما  الراأي 

لل�صباب على ال�صتمرار ودوام التاألق باملثابرة والتجديد.
اأخرياً وال�صكر اجلزيل للتغطية الإعالمية / متَّ التقاط 
عدد من ال�صور التذكارية.. اإ�صافة للقاءات اإعالمية �صريعة 

للم�صاركني ال�صباب والأدباء امل�صرفني على النادي الثقايف.

حفل توقيع »البعد الخامس« وتكريم األديب حسين الرفاعي 
ضمن أيام الثقافة السورية بدرعا

الحتفالية  و�صمن  والت�صحيح،  التحرير  ت�صرين  اأعياد  مبنا�صبة 
التي تقيمها حمافظة درعا مبنا�صبة اأيام الثقافة ال�صورية، دعا فرع 
ح�صني  الأديب  جمموعة  توقيع  حلفل  العرب  الكتاب  لحتاد  درعا 
الرفاعي اأمني فرع درعا حلزب البعث العربي ال�صرتاكي الق�ص�صية 
املعار�س  قاعة  يف  وذلك  الحتاد،  عن  ال�صادرة  اخلام�س«  »البعد 
مبديرية الثقافة بدرعا، بح�صور الرفيق لوؤي خريطة حمافظ درعا 

و الدكتور حممد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب. 
ح�صني  القا�س  بتجربة  احلوراين   حمد  د.  اأ�صاد  له  كلمة  ويف 
والن�صايل،  الكفاحي  حوران  لتاريخ  ر�صد  من  عك�صته  وما  الرفاعي 
»البعد اخلام�س«  عنوان  الذي حمل  الإبداعي  املنجز  اأن هذا  موؤكداً 
هو مدعاة للفخر وهو ثمرة تعاون بني احتاد الكتاب العرب وموؤ�ص�صة 

اأر�س ال�صام.
بدوره األقى ال�صيد حمافظ درعا كلمة عّر فيها عن اأهمية تكرمي 
احتاد الكتاب العرب ملبدعيه الذين يرفدون امل�صهد الثقايف ال�صوري 

باإبداعات تعك�س جتّذرهم برتاب الوطن وانتمائهم لتاريخه واأ�صالته.
كما قّدم اأ. ريا�س طرة ع�صو املكتب التنفيذي لحتاد الكتاب العرب درا�صة نقدية للمجموعة التي ت�صم اأ�صمومة من الق�ص�س الق�صرية والق�صرية جداً 
التي تتناول الهم الإن�صاين واملعاناة اليومية، وتعالج ق�صايا اجتماعية واإن�صانية و�صيا�صية وطنية وحتمل قيم املقاومة وثقافتها، ُم�َصِكلة باقة من املوزاييك 

ال�صردي اأهداها املوؤلف ل�صهداء الوطن الذين ق�صوا دفاعاً عن ترابه وعزته، ومازال عبق جنيعهم يفوح �صموخاً واإباًء وجمداً ورجولة.
تخلل احلفل عر�س فيلم ق�صري عن �صرية الكاتب ح�صني الرفاعي واختتم بتقدمي درع الحتاد التكريي له، مب�صاركة عدد من الرفاق اأع�صاء قيادة فرع 
درعا للحزب و العميد عبد العليم عبد احلميد قائد �صرطة حمافظة درعا  واأ. ريا�س طرة واأ. الأرقم الزعبي واأ. فلك ح�صرية من املكتب التنفيذي لالحتاد 
وال�صيد با�صل الدنيا مدير موؤ�ص�صة اأر�س ال�صام و رئي�س جمل�س املحافظة ونائب رئي�س واأع�صاء املكتب التنفيذي باملحافظة وعدد من امل�صوؤولني يف احلزب 

والدولة.

اإليا�س  الأب  التقى   ٢٠٢٢/١٢/٤ الأحد  �صباح  العرب  الكتاب  لحتاد  زيارته  خالل 

زحالوي الدكتور حممد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب واأع�صاء املكتب التنفيذي.

تهويد  واأبرزها  والدويل  والعربي  ال�صوري  الراهن  ق�صايا  اأهم  حول  احلديث  ودار 

املعامل الدينية يف الداخل الفل�صطيني وما يحمله من خطورة على ذاكرة الأمة العربية.

وبث  الوطنية،  بالثوابت  التم�صك  �صرورة  زحالوي  الأب  اأكد  حديثه  معر�س  ويف 

اأهمية ترجمة بع�س الإ�صدارات لكتاب يهود وفدوا  اإىل  اأبناء الأمة م�صرياً  الأمل بني 

لال�صتيطان يف الكيان الإ�صرائيلي اإل اأنهم عادوا اأدراجهم من حيث اأتوا بل كتبوا عن 

اأكر  اإ�صرائيل”، وهو ما يجعلنا  “وداعاً  الإ�صدارات:  تلك  الالإن�صانية ومن  جتربتهم 

اأن احتاد  بالذكر  “اإ�صرائيل” اإىل زوال. اجلدير  وباأن  با�صتعادة فل�صطني  اأماًل ويقيناً 

زحالوي  لالأب  الكاملة  امل�صرحية  الأعمال  طباعة  على  حالياً  يعكف  العرب  الكتاب 

وم�صروعات اأخرى.

األب الياس زحالوي يزور اتحاد 
الكتاب العرب

الدكتور  وبرعاية  احلريري،  حممد  ولدة  على  عام  مئة  مبرور  احتفاًل 
مع  بالتعاون  بحماة  الثقافة  مديرية  دعت  حماة  حمافظ  زنبوعة  حممود 
جامعة حماة وفرع نقابة املعلمني حل�صور ندوة بعنوان “حممد احلريري 
الأحد  ظهر  الثقافة  مبديرية  املحا�صرات  قاعة  يف  ومعلماً”،  �صاعراً 

٢٠٢٢/١١/٢٧، حيث اأدار الفعاليات اأ. �صامي طه مدير الثقافة يف حماة.
واأعرب د. حممد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب من خالل كلمته 
القوايف وخري من  اإىل وقوف احلريري، �صياد  فيها يف احلفل  �صارك  التي 
نظَم الق�صائَد، مَع منا�صلي العامل الأحرار يف قرٍن هو قرُن التحرر والكفاح 
مل  فاحلريري  والتمرِد،   باحلريِة  معطرة  م�صرية  حياته  فكانت   ، الوطنيِّ
يقف يف اأ�صعارِه عنَد جغرافيا هذا العامل املرتامي ف�صار �صاعراً كونياً، غزيراً 
الدنيا  فمالأ  للمهم�صني،  منحازاً  ال�صائبِة،  اختياراِتِه  يف  جمّداً  معانيه،  يف 

و�صغَل النا�َس لعقوٍد عا�صها يف ال�صنِك والعوِز والفاقة.
كما قدم د.راتب �صكر ملحة عن حياة الراحل ال�صخ�صية منذ ولدته وحتى 

يف  الإجازة  على  وح�صوله  والثقافة  بال�صعر  املهتمة  باأ�صرته  وتاأثره  وفاته 
املعلم  ثم حمرراً يف جملة  دم�صق،  ثانويات  يف  معلماً  وعمله  العربية  اللغة 
كان  الذي  �صعره  يف  الإن�صاين  اجلانب  اإىل  متطرقاً  �صنوات،  لعدة  العربي 
على  طالبه  ت�صجيع  على  القدرة  اأعطاه  ما  ق�صائده  من  الكثري  يف  طاغياً 

كتابة ال�صعر والفنون الأدبية الأخرى.
اأن احلديث عن ال�صاعر احلريري هو  اإ�صماعيل مروة اإىل  اأ�صار د.  بدوره 
عليها  العدل  ال�صاهد  كان  حيث  �صورية،  تاريخ  يف  كاملة  رحلة  عن  حديث 
وق�صر �صعره على املنر ليلقى وي�صمع اأكر منه للقراءة لأنه كان مهموماً 
بالق�صايا الوطنية، حيث مل يطبع اأي ديوان �صعري يف حياته، مبيناً اأنه كان 
�صاعراً متلفاً عن اأقرانه فلم يبحث عن ال�صهرة واملجد اأو املال، وغلب على 

�صعره الطابع الإن�صاين والقومي.
عنوان  حمل  كتاب  يف  ُجمعت  قد  كانت  الراحل  ال�صاعر  ق�صائد  اأن  ُيذكر 
.١٩٨٤ عام  بدم�صق  العرب  الكتاب  احتاد  اإ�صدارات  “ديوان احلريري” من 

محمد الحريري... شاعراً ومعلمًا

 نادي الشباب الثقافي يقيم نشاطه الشهري في طرطوس
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تُْشِرُع َبياَضها ِمْن جديٍد
وتْحتِرُق بُِظنوِن الُعّشاق

أكْرَمَني أنتِ ربيعٌ ا ا
اِحبه.. اأَْن اأْيَنَع ُغ�صوَن اأ�صجاِري ال�صَّ

ا�س؛ مل يح�صل ذلك و�صو�صًة مافَة احُلرَّ
اإمنا ب�صجاعِة وب�صالِة الذي ُيعِطي..

وهو َيْعِرُف كيَف ُيعِطي..
ومِلَْن ُيعطي..

وح واجٌب على احلياة �صعادُة الرُّ
َبَقات.. اأن َت�ْصُكَبها على ُكلِّ الوجوِه والطَّ

ننحني قبوًل وعرفاناً..
د املتعرِّ ل�صمري الإن�صان.. بالنبعاِث املُتجدِّ

ومهما كان..
َف�َصيبَقى هو الآَخُر

َنُح من البقايا التي َتَركوها له من الِقَيم َيْ
�صيبقى ماِنحاً حتى اآِخِر اللَحظاِت..

واأنِت يا ذاَت الو�صاِح
َزُه العطُر والَوْجُد واحُل�ْصُن الذي َطرَّ

لوحًة فائقَة التَّ�صِكيِل
على َج�َصِدِك الذي َيُحوُك املناديَل لالنبهاِر؛

َلَعلَّ َقَمَرِك الذي غاَب عاَمنْيِ
وا�ْصَتوَطَنُه َف�صاٌء اآَخُر

عاَد للِحواِر مع انفالِت ُمناخاِتي
َد اْن�صكاباً جديداً وَجدَّ
ِل اجُلنون لْنِهماِر َتَعقُّ

واْندياِح ال�صوِء واجَلمال
واَيا الداجيات.. على كّل الزَّ

واأَْعلَُم اأَنَِّك تعلمنَي..
اأنَّ القمَر ير�صو على مرافِئ الُقلوِب

فاِئُن تر�صو على �صواِطِئ الِبحاِر.. كما ال�صَّ
ولعلَِّك اأي�صاً تعلمنَي

ياَد بالَقب�ِس عليه اأنَِّني َياٌم ل ُيْتِعُب ال�صَّ
واملُْتَعبوَن ل ُيْخُفوَن اأ�صواَقُهْم

باعِتباِرهم َوَجعاً وجدانّياً 
طوح يجُب اأن تطفو �صال�صُتُهْم على ُكلِّ ال�صُّ

اِد الآ�ِصِر جَّ اأيَّتها القاِدمُة ِمْن ُمُدِن ال�صَّ
َق رَتِ اأنا يف مدينٍة ل اأُريُدها اأَْن حَتْ

اإّل بظُنوِن الُع�ّصاق..
لذلَك يجُب اأن نكُتَب �ِصعراً مت�صابياً..

ل َيَدُع مديَنِتَنا َتْرَحُل
اإىل اأكَر مما هو حا�صٌل..

؛ ؛ وُكلُّ ُحبٍّ هذا احُلبُّ
ي�صتطيُع احتواَء �صكوِك املُُدِن

بيقنِي العا�ِصقني..
ُر م�صافاِت ا�صطراباِتها ويخت�صِ

بحيُث تكوُن اأقرَب اإىل ال�صتقرار
وِر يف حواريها واإ�صاَءِة اأعمدِة النُّ

حيُث ل �َصباَب؛ ول ُدخاٌن قاِدٌم ِمَن البعيد..
لي�س الُعقالُء فقط يبوحوَن باأحزاِنِهم

اإمّنا اجَلماداُت اأي�صاً!!
وحتَّى الق�صاِئُد؛

ُق اجلراَح باأحزاِنها َقْد ُتَطوِّ
وهي اأمينٌة على روؤيتها ور�صالِتها

ِط واملُختِلِف.. ل الهاِدِف واملتو�صِّ َتِعْبنا من التعقُّ
َق؛ لذلَك اأُناِدي الَرْ

الذي هو الآَخُر..
َر كثرياً َعِن اللَّمعاِن يف �صماواِتنا.. تاأَخَّ

الأَ اأُناديِه اأَْن َيْ
نَة بالاّلَلْون.. كوؤو�َصنا املُلَوَّ

اأُناديِه اأْن يختاَر من هطولِت َمَطِرِه
ُف للمجانني.. َقَطراٍت ُتو�صَ

املجاننِي الذيَن يلوؤوَن العامَلَ
ِف.. ْق�ِس والإبداِع يف التكيُّ بالرَّ

والعودِة يف اأيِة حلظٍة �صاِنحٍة اإىل النَّقي�س..
ُتها القاِدمُة من تلَك البالِد وَلَعلِّي اأيَّ

الغارقِة هي اأي�صاً ب�صباِب احلياة..
اأَْتها دفاتري.. لعّلي اأَْفَتُح لِك الُكُنوَز التي َخبَّ

وقد غاَدَر ِظالُل الكلماِت ُكلَّ �صطوِرها
وهي ُت�ْصِرُع بيا�َصها من جديد

لكتاباٍت غري خاِدعٍة
ول قا�صيٍة اإّل ِلَتلنَي؛

َرْت األعاُبنا القديُة.. ُعْدنا ِطْفلنَِي وَقْد َتَك�صَّ
؛ َقْد ل يكوُن اأماَمنا اإّل احُلبُّ
َكَحْقٍل وحيٍد ُيعطينا الكثرَي

َنُحُه القليَل؛ ومَنْ
حُّ الُهروُب اإّل ِمْنُه واإليِه؛ ول َي�صُ

ُه ��  �َس �ِصرُّ ُه �� َتَقدَّ لأنَّ
هو ُكلُّ احلياة..

وباملنا�َصبِة؛
َهْل ما زاَل ذلَك الُب�صتاُن

عاِمراً باخلوِخ وامل�صم�س..
َهْل ما زاَل باِذخاً..

َيْرُدُم ُكلَّ َفَجواِت البوؤ�ِس..
وَهْل تذُكريَن اأين
ْنُت تلَك املَباِهَج �صُ

�ِس انفالتاِتي املراِهقه.. ِمن توحُّ
لدرجِة اأنَّ بياِدَرِك

ا�ْصَتْغَرَبْت ِمْن عفويَّتي وب�صاَطتي؛
َبْل و�صذاَجتي

لذلَك مل َتْرَتِو �صفتاَي ِمْن لِهيِبِك..
وَبْعَراِت الليِل وبقايا الُكوؤو�ِس..

واأنِت وْعٌد عا�ِصٌق ل َيْكِذُب..
وداليٌة وُكروٌم..

ٌم َفْو�َصويٌّ َيهوي على حُمّبيِه وجَنْ
يف اأََمرِّ واأَْظلَِم الأوقات

واأنِت ُع�صفورٌة
عليَّ اكِت�َصاُف اأ�صراِرها ِمْن جديد..

ُة.. واأنِت اأي�صاً اأُُفٌق له كواِكُبُه اخلا�صَّ
واُف يف َمَناِحيِك لي�س حمظوراً.. والطَّ
وحننُي اليا�صمني لالأيادي التي َزَرَعْتُه 

اأَْمٌر مغفوٌر..
ْهِل؛ ْعِب وال�صَّ تبخرِتي ِمْن جديٍد على ال�صَّ

وعلى عذاباِت الأ�صواِق..
وتاأّنِقي كما اأنِت دائماً..

ْيِك ولوِّين الآفاَق ِبُحْمَرِة َخدَّ
و�صتبقى �صفاِئُرِك

َمْنَبعاً َثّراً لكثرٍي من الق�صائد..


