
ح���َن ت�ص���ُر الكلم���ُة واجب���اً ُملًق���ى عل���ى عات���ِق �صاحِبه���ا، تتب���ّدُد احَل���رُة، وترت���دي احلقيق���ُة ثوَب 
ْفَعِة يف االنتماِء والوالء للوطِن  َن�َصاَعِته���ا، وح���َن تّتِجُه احلروُف اإىل املعرفِة والثقاف���ِة وااللتزاِم والرِّ
ٌر باليا�َصمن، �صامٌخ �ُص���موَخ قا�َصُيون، عريٌق يف دفاِعِه عن العرِب والعروبة،  واالأُّمِة، ي�ص���طُع ا�ص���ٌم ُمعطَّ

دَّ لها اجلميَل باجلميل. كدم�صَق التي اأجنَبْتُه واأعَطْتُه الكثَر الكثر، لَرُ
ٍة لها  َر اأبدّيَة ُح�ص���وِرِه باأ�صالِة انتماِئِه اإىل اأُمَّ ياَء ونقاٍء، وراحٌل �صطَّ �صف���وان الُقد�ص���ي ا�صٌم من ِكْبِ
جاع���ِة العاقلة«  ٌف ِم���ْن درجٍة رفيعٍة نهَل م���ن مدر�صِة »ال�صَّ تاريُخه���ا العري���ُق وكبياوؤُه���ا التَّلي���د. ُمثقَّ
يا�ص���ِة ومدر�ص���ًة يف الثَّب���اِت واالنتماء.  و«احلكم���ِة اجَل�ُص���وَرة«، فغ���دا اأُ�صت���اذاً يف الِفْك���ِر وَمْرِجع���اً يف ال�صِّ
َف، ودع���ا اإىل ثقاف���ِة االعت���داِل والتَّ�صاُم���ِح َعْبَ  وطن���يٌّ اأ�صي���ٌل وعروب���يٌّ قوم���يٌّ ح���ارَب الِفْك���َر املَُتط���رِّ
ُرنا اجَل�ُصوُر احلاذُق على قائمِة  ِكتاباِت���ِه ومقاالِت���ِه التي َرَمْت ذلَك الفكَر »خارَج التاريخ«، فاأ�صبَح ُمفكِّ
ِث الفكريِّ الذي اع���َرى ثقافَتنا، فاأ�صاَبه���ا بَنَكباٍت  املُ�ْصَتهَدِف���َن م���ن اأع���داِء الثقاف���ِة واأ�صحاِب التَّل���وُّ

نا يف النَّيِل منها واإ�صعاِفها يف اأحياٍن كثرة. وويالٍت وخيمٍة اأّدْت اإىل جناِح َعُدوِّ
م�صقيِّ نا�ص���ِع البيا�ض، واالأ�صيُل  ُخ واالأديُب النقابيُّ النَّق���يُّ نقاَء اليا�َصمِن الدِّ اإّن���ُه الفيل�ص���وُف املُوؤرِّ
�َض ل���ُه ِمن فعٍل ثقايفٍّ ملّ���ا كاَن رئي�صاً  ِر وُعْم���ِق ما كتَبُه اأديُبن���ا الراحل، وما اأ�صَّ اأ�صال���ًة َت�ْصَه���ُد عل���ى َت���ذُّ
واً يف املكتِب التَّنفي���ذيِّ الّتاِد الُكّتاِب  ، وملّ���ا كاَن ُع�صْ لتحري���ِر جمّل���ِة املعرف���ة، ُثمَّ جمّلِة املوقِف االأدبيِّ
الع���رب يف �ُصورّي���ة، والأّنُه امل�صكوُن بق�صايا اأُّمِتِه العربية، واحلري����ضُ على ُكلِّ عمٍل ِمن �صاأِنِه اأن ُي�ْصِهَم 
ُفوِفها، فق���د اْخِتَر ليكوَن رئي�صاً للُموؤَتِر العامِّ لالأحزاِب العربيَّة،  يف توحي���ِد طاق���اِت االأُّمِة وَر�ضِّ �صُ
فبذَل ُجهوداً كبرًة يف خدمِة العمِل العربّي، وت�صيِد الطاقاِت يف �صبيِل النُّهو�ِض القوميِّ وَدْعِم كفاِح 

ه. ال�صعِب الفل�صطينيِّ يف �صبيِل ا�صتعادِة ُحقوِقِه وتريِر اأر�صِ
نعم، لقد جنَح املوُت يف اختطاِف اأبي خالٍد، ونحُن اأحوُج ما نكوُن اإىل ِفْكِرِه وُنْبِلِه ومواقِفِه واأخالِقه، 
لك���ْن بق���َي لن���ا من���ُه ما مل َيْنَج���ِح املوُت يف اختطاِف���ِه والنَّيِل من���ُه، فقد َبِقَي���ْت �َصماِئُلُه وِقَيُم���ُه و�ُصلوُكُه 
رًة يف  وَمواِقُف���ُه را�ِصَخ���ًة خال���دة، كم���ا َبِقَيْت ُكُتُبُه وَمقاالُت���ُه التي اأغَن���ِت املكتبَة العربيَة حا�ص���رًة وُموؤثِّ

ِبُ على هذا الَفْقِد االأليم. اأجياِلنا، وهذا ما يجعُلنا َن�صْ
اأبا خالد!

َّتِهِ واملُخْلِ�ضِ اللتزاماِتِه  لقد كُنتَ مِثاالً للمُثقَّفِ العُروبيِّ احلازمِ يف عَمَلِهِ وال�صَّادقِ معَ نف�صِهِ ومعَ اأُم
ْقَت���ُه يف املواقِع واالأماكِن  ْزَتُه وما َحقَّ ال�صيا�صي���ِة والثقافي���ة، ولهذا �صتبقى ِذك���راَك باقيًة يف ُكلِّ ما اأجْنَ
املُهّم���ِة التي �َصَغْلَته���ا، و�صَياأِْوي اإىل ِفْكِرَك ُكلُّ باحٍث عن االأ�صالِة واحلقيقة. واإذا كاَن ج�صُدَك الطاهُر 
قد غادَر ُدنيانا الفانية، فاإنَّ �صجرَة حياِتَك ال تزاُل خ�صراَء، وال نزاُل جنني ِثماَرها اليانعَة، حّتى بعَد 

فاِء واخُللوِد بعَد حياٍة حافلٍة بالعطاء. عودِتَك اإىل منابِع ال�صَّ
ّواِد القومّيَن الع���رب، وكاَن يف طليعِة َمْن ردَّ على  لق���د َتّث���َل الراح���ُل الكبُر َتطلُّعاِت جيٍل من ال���رُّ
َرة، ومل يتخلَّ يوماً عن ُكلِّ ما  ���اُق يف اأ�صاَلِتِه وَمْبَدِئّيِتِه املَُتَج���ذِّ بَّ ُمناِه�ص���ي الَوْح���َدِة العربي���ة، وُهَو ال�صَّ
يِّقِة وامل�صالِح ال�صخ�صّية. ِمْن �صاأِنِه اأْن يرتقَي بالعمِل املُ�صَرِك، وينه�َض بِه بعيداً عن احل�صاباِت ال�صَّ

اإّنن���ا الي���وَم اإذ ُن�صاِطُر اأُ�ْصَرَت���ُه الكرميَة االأ�صى على رحيِل فقيِدنا اخلالِد طيََّب اهلُل ثراُه، فاإنَّنا نتقّدُم 
مّيِة وِرفاِقنا يف حزِب االّتاِد اال�صراكيِّ العربيِّ باأحِرّ التَّعازي  اإىل ِرفاِقن���ا يف اجلبه���ِة الوطنّيِة التَّقدُّ
ِر على درِب الراحِل الكبِر مهّم���ٌة وطنّيٌة تتاُج اإليها �ُصورّيُة  ���ِة، ونق���وُل له���م: اإنَّ ُموا�صلَة ال�صَّ القلبيَّ
َفح���اِت املُوِجَعِة من احل���رِب االقت�صادّيِة وما َت�ْصَه���ُدُه ِمْن ِح�صاٍر  بع���َد ه���ذِه احل���رِب الظاملِة وهذِه ال�صَّ

ماِر واخلراب. وتويع، بعَد ُكلِّ هذا الدَّ
يبة يا اأبا خالد! الُم لُروِحَك الطَّ ال�صَّ

املجُد واخللوُد للُعروبِة ِفْكراً وثقافًة وانتماًء...
الُم عليُكم ورحمُة اهلِل وبَركاُته. وال�صَّ

الكلم��ة الت��ي األقاها الدكتور حممد احل��وراين يف حفل تاأبني الراح��ل الأ�صتاذ �صفوان 
القد�صي يف مكتبة الأ�صد الوطنية  بتاريخ 12/12/ 2022م

اللغة صانعة 
الحدث السياسي

العقالنية
 ودوائر االتصال

صــــرخـــة....

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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االفتتاحية 
 كتبها: د. محمد الحوراني

لوحتان للفنان التشكيلي د. محمد غنوم 

الفيلســوُف  الُقْدســّي...  صفــوان 
خ والُمناضُل العروبّي الُمؤرِّ



18 كانون األول؛ اليوم العالمي للغة العربيةشعر
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يف الثام���ن ع�ص���ر م���ن �صهر كان���ون االأول م���ن كل عام، ي�ص���ادف حلول 
الي���وم العاملي للغة العربية ال���ذي اأعلنته منظمة االأمم املتحدة للربية 
والتعلي���م والثقاف���ة »اليون�صك���و« تقدي���راً منه���ا له���ذه اللغ���ة الت���ي ُتع���دُّ 
ركن���اً مهم���اً من اأركان التّن���وع الثق���ايف للب�صرية وهذا الو�ص���ف املهّم هو 
و�ص���ف حقيقي، ولي�ض و�صفاً طارئاً، فه���ي اإحدى اللغات االأكرث انت�صاراً 

وا�صتخداماً يف العامل يتحدث بها حوايل 500 مليون اإن�صان.
ويحم���ل ه���ذا الي���وم له���ذا الع���ام، �صع���ار »اللغ���ة العربي���ة والتوا�ص���ل 
احل�ص���اري«، وبه���ذه املنا�صب���ة، نع���ود للتذك���ر ب���اأن لغتنا العربي���ة كانت 
م�صتهدف���ة من���ذ الق���دمي، فف���ي ع���ام/ 1883 / عندم���ا ب���داأ االحتالل 
البيط���اين مل�صر، وبداأ بع�ض امل�صت�صرقن وعلى راأ�صهم »فلهلم �صبوتا« 
و»ولي���م ولكول�ض« بزيارة مرافق رئي�صة منها /جملة االأزهر ال�صريف/، 
ومنه���ا »الق�صاء« وطرحوا على ال�صعب امل�ص���ري طرحاً م�صبوهاً يقول: 
اإذا اأراد ال�صع���ب امل�صري اأن يتقدم ويلتحق بركب احل�صارة وي�صبح معه 

م�صر – ع�صرّية - فيجب عليه اأن ياأخذ باأحد االأمور التالية:
يختار احلرف الالتيني يف الكتابة. اأن   _1

2_ اأن يخت���ار »اللغ���ة العامّي���ة« لغ���ة عل���م ومعرف���ة، واأن يتخّلى عن 
العربية الأنها لغة التخلف ولي�صت لغة العلم وال لغة الع�صر!

بطبيع���ة احلال، مثل ه���ذا الطرح امل�صبوه، غر�َض توّجهاً اأثمر بعُد من 
خ���الل بع�ض العقول التي تبّنت نهج���ه واأطلقت دعوات كثرة ُمغر�صة، 
منه���ا الفرعوني���ة و�صواها، كذلك انت�صرت يف ب���الد ال�صام دعوات مماثلة 
للكتاب���ة باحل���رف الالتين���ي والتخل���ي ع���ن العربي���ة الف�صح���ى، ولك���ن 
ه���ذا التي���ار انه���زم واإن مل ينت���ه مفعوله، ويف عقود الحق���ة �صهدت اللغة 
العربي���ة هجم���ات متنوع���ة يف مقدمته���ا: الدع���وة اإىل لهج���ات قطري���ة 
تتعار�ض مع لهجات قطرية اأخرى، ثم بداأ توجه يدعو اإىل تكلم اللغات 
االأجنبي���ة االإنكليزي���ة والفرن�صي���ة واجلامع���ات وح�ص���ون التعليم، لي�ض 
مبواكبة العربية، واإمنا على ح�صاب وجودها اأ�صاًل اإذ اإن التعليم العايل 
يف الوط���ن العرب���ي با�صتثن���اء �صورية، وكان اإىل ح���د قريب يتم باللغتن 
الفرن�صي���ة واالإنكليزية بالدرج���ة االأوىل، وهذا ي�صه���م براجع العربية 
يف مي���دان العل���م وي���وؤدي اإىل تاأكلها يف احلقل العلم���ي: �صحيح اأن علوم 
الع�صر تتقدم بلغات اأخرى، ولكن املده�ض هو اأن لغات �صبه ميتة اأحياها 
اأ�صحابها واأ�صبحت لغة علم وع�صر مثل »العبية«: على حن اإن لغات 
يقتله���ا اأ�صحابه���ا وه���ي لغة عل���م ولها بع���د ح�صاري وروح���ي وتاريخي 
وثق���ايف، ال ميك���ن القف���ز ح���ول معطيات���ه ووج���وده وتراث���ه وتاريخ���ه. 
وال�ص���وؤال، م���ن قال: اإن احلداثة ال مبكن اأن تتحقق اإال بالقفز فوق لغة 

اأهلها؟
ه���ذا معط���ى خط���ر ج���داً وم�ص���وه، فتج���ارب ال�صع���وب توؤك���د ت�صكها 

بهويتها مع اأنها تتابع العلم بلغتها االأ�صلية وبلغات اأخرى اإ�صافية.
يف احل�صيل���ة ي�صتطي���ع امل���رء اأن يق���ول: »لغت���ي اأم���ي وال اأ�صتطي���ع اأن 
اأغره���ا« بل كيف اأقوم بتغيرها وهي لف���ة اجلمال ودقة التعبر، وهي 
املت�صل���ة باأبعد معطيات التكوين االإن�ص���اين، وهي حامل الهوية وحامل 
التفك���ر والتعب���ر؟ ويف هذا ال�صياق تعود بي الذاك���رة اإىل الوراء قلياًل 
وهي: اأثناء وجودي يف اأحد املوؤترات القطرية حلزب البعث يف �صورية، 
�صم���ع القائد املوؤ�ص�ض حافظ االأ�صد اأحد الرفاق احل�صور ينتقد، تدث 

بع����ض املوؤترين باللغة العامي���ة )وكان طيب اهلل ثراه( ي�صتمع لوقائع 
املوؤت���ر بدقة خا�صة، ففوجئا اأثناء اال�صراح���ة بخروج القائد املوؤ�ص�ض 
اإىل القاع���ة الرئي�صة وا�صتدعائه للرفي���ق املنتقد والثناء عليه، وقد كان 

لهذا املوقف تاأثر ووقع كبر اإيجابي طبعاً لدى املوؤترين.
اأي�ص���اً ال�صي���د الرئي����ض ب�ص���ار االأ�ص���د اأك���د »اأن���ه مطل���وب ه���ذا الي���وم 
ا�صتكم���ال جهودن���ا بالنهو����ض باللغ���ة العربية وال �صيما يف ه���ذه املرحلة 
الت���ي يتعر����ض لها وجودنا القوم���ي مبحاوالت طم�ض هويت���ه ومكانته« 
ويف ه���ذا االإط���ار اأ�صدر �صيادته مر�صوماً بت�صكي���ل اللجنة العليا لتمكن 
اللغ���ة العربي���ة للحفاظ على لغتنا عن���وان هويتنا ووع���اء ثقافتنا وفكر 

ر�صالة اأمتنا وقيمها وقد بداأت مبمار�صة اأعمالها ومهامها.
واالآن م���ا اأه���م التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا اللغ���ة العربي���ة يف الع�ص���ر 

الراهن؟
كيفي���ة املحافظ���ة عل���ى �صالمته���ا يف مواقع التوا�ص���ل االجتماعي من 
خ���الل العم���ل امل�صتم���ر لتح�ص���ن امل�صم���ون اللغ���وي عل���ى ه���ذه املواقع، 
والركي���ز م���ن موؤ�ص�ص���ات التن�صئ���ة كافة عل���ى االهتمام باللغ���ة العربية 
وتنمي���ة حبه���ا ل���دى الن����ضء ملا له���ا من اأهمي���ة يف احلفاظ عل���ى الهوية 
واالنتماء. وهنا تاأتي �صرورة تفعيل ا�صتخدام و�صائل التوا�صل يف تعليم 
اللغ���ة العربية واأهمية التفريق بن الوج���ود الكمي العربي على مواقع 
التوا�ص���ل والوج���ود عل���ى ال�صبك���ة العنكبوتي���ة ككل م���ن حي���ث املحتوى 

وامل�صمون مع ال�صخ املت�صل من خالل ثقافة ال�صا�صة.
اإن اللغ���ة العربي���ة امل�صتخدم���ة يف و�صائ���ل التوا�ص���ل فيه���ا الكثر من 
االأخط���اء، وال ب���د م���ن االنتب���اه اإىل ذل���ك، واإيق���اظ ال�صمائ���ر م���ن اأجل 
ت�ص���ن لغ���ة ه���ذه الو�صائ���ل وه���ذا ميك���ن اأن يتحق���ق من خ���الل تعزيز 
دور االأ�ص���رة واملدر�ص���ة واالإع���الم وموؤ�ص�ص���ات التن�صئ���ة كاف���ة، مب���ا يع���زز 
ل���دى النا�صئة ال�صعور العايل باأن اللغة ه���ي من ثوابت الهوية الوطنية 

والقومية.
اأي�ص���اً م���ن التحدي���ات الت���ي تعر����ض اللغ���ة العربي���ة انت�ص���ار اللغ���ة 
العامي���ة بلهجاتها املختلفة ع���ب مواقع التوا�ص���ل االجتماعي، واإدخال 
اأو ا�صتعم���ال األف���اظ غ���ر �صليم���ة، واأخ���رى متاأث���رة بلغات اأخ���رى، مثل 
االإنكليزي���ة والفرن�صي���ة، كما اأن هناك كرثة يف �صي���وع االأخطاء النحوية 

واالإمالئية الفاح�صة.
يف بع����ض ال���دول العربي���ة هن���اك �ص���ركات وجمعيات ون���واٍد ومنظمات 
العربي���ة يف ن�صاطه���ا وتعامالته���ا  اللغ���ة  ت�صتعم���ل  م���دين ال  جمتم���ع 
الر�صمي���ة، ولذل���ك يج���ب اأن يك���ون هن���اك اإل���زام قانوين يف ه���ذه الدول 
لل���وزارات والدوائ���ر احلكومي���ة واملوؤ�ص�ص���ات الر�صمي���ة وغ���ر الر�صمي���ة 
والعام���ة واخلا�ص���ة والنقاب���ات وغره���ا، با�صتخ���دام اللغ���ة العربي���ة يف 
ن�صاطه���ا الر�صم���ي، وهن���اك دول اأجنبي���ة ترف����ض التح���دث بغ���ر لغتها 

اعتزازاً بها، ومن ثم ال ميكن اأن يتقدم العرب بغر لغتهم.
اإن ن�صبة ت�صّيد اللغة االإنكليزية يف احل�صور الرقمي كبٌر جداً، بينما 
ن�صي���ب اللغ���ة العربية يف ه���ذا املجال يراوح ب���ن 5 و6 %، وغالباً ما 
ت�صيط���ر عل���ى م�صتخدميه���ا اللهج���ات العامي���ة م���ع االأ�ص���ف باخت�صار، 
تت���اج لغتن���ا العربية اإىل اهتم���ام ر�صمي كبر لتعزي���ز مكانتها اإقليمياً 

ودولياً.

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية اللغة صانعة 
الحدث السياسي

صــرخـة...

 كتب : د. صياح فرحان عزام

  كتب: عبد الحميد غانم

  كتب: أ. د. عصام درار الكوسى

منذ فجر التاريخ، يوم بداأ االإن�صان يدّون ملن بعده ماآثره، كانت الّلغة اأداة اأ�صا�صية من اأدوات 
ال�صيا�صة، مل تكن اأهميتها تقّل عن اأهمية املال واأهمية االحتماء بالع�صبية، غر اأن وزن اللغة 
يف ا�صت���واء اأم���ر ال�صيا�ص���ة قد تطور بتطور اآلي���ات االإن�صان يف توا�صله م���ع االإن�صان، ثّم ت�صخم 

عندما اأ�صحبت املعلومة ملكاً م�صاعاً بن احلكام واملحكومن.
الوعي باأهمية اللغة يف ال�صيا�صة، يطرح علينا �صوؤااًل اأن نبحث يف ال�صيا�صة من خالل اللغة، 

اأم اأن نبحث يف اللغة من خالل ال�صيا�صة؟
ه���ل نح���ن اأمام لغ���ة ال�صيا�صة اأم �صيا�صة اللغ���ة، اأيهما اأوقع يف النف�ض؟ واأيهم���ا اأجدر باإجالء 

احلقائق يف اأن نعي لغة ال�صيا�صة اأن نفهم �صيا�صة اللغة؟
يف مغام���رة الوع���ي الثق���ايف تتب���دل اأمامن���ا اأ�صياء كث���رة، وتتغ���ر مقايي�صنا �صيئ���اً ف�صيئاً يف 

اإر�صال االأحكام اجلاهزة على ال�صيا�صة وعلى اللغة.
ه���ل علين���ا اأن نعي���د اكت�صاف االأدوات التي ت�صنع �صلطة ال�صيا�ص���ة، اأم نعيد اكت�صاف اللغة كي 

نقّر لها بال�صلطة التي نحتاج اإليها يف الو�صول اإىل مدارات الوعي.
البح���ث يف عالق���ة ال�صيا�ص���ة باللغ���ة م���ن خ���الل الوع���ي الثقايف يتطل���ب اأن نف�ص���ل العالقة 

القائمة بن غايات االإن�صان من الكالم وفهم حيثّيات الفعل ال�صيا�صي قبل احلكم عليه. 
لي����ض ماألوف���اً اأن نبح���ث يف االآلي���ات املحرك���ة للغ���ة يف جم���ال ال�صيا�ص���ة؛ الأنن���ا مل نت�صب���ع 

اإ�صراتيجيات اخلطاب عامة وقوانن اإ�صراتيجّيات اخلطاب ال�صيا�صي.
  احل���دث ال�صيا�ص���ي يدفعن���ا اإىل الوق���وف حلظ���ة عل���ى اللغ���ة، وق���د ن�صت�صهد ونح���ن نبحث 
يف اللغ���ة مبقول���ة ج���اءت عل���ى ل�ص���ان اأح���د ال�صيا�صي���ن، ولكنن���ا مل نعه���د اتخ���اذ التقاطع بن 

الظاهرتن جمااًل للبحث واال�صتك�صاف.
�صلط���ة اللغ���ة تقول اإن اللغ���ة يف الوجود اأداة مطلقة، وهي يف ال�صيا�ص���ة قيمة مقيدة، ولكنها 

يف االإعالم وظيفة متحكمة.
م���ن اخلط���اأ عزل �صلطة ال�صيا�ص���ة عن �صلطة اللغة، الأن البح���ث يف ال�صيا�صة بتجرد منهجي 
وم���ن منطل���ق وع���ي ثق���ايف جدي���د ال �صيم���ا بطريق فن���ون تلي���ل االأق���وال  يقت�ص���ي م�صادرة 
مبدئي���ة ه���ي احلياد الفكري ال�صامن للت�صخي�ض العلمي، ولكن املو�صوعية يف البحث اللغوي 
وال���داليل ال تلغ���ي وق���وف الباح���ث عل���ى درج���ات ال�صلم القيم���ي، بل كث���راً ما يك���ون االنتماء 
االأخالق���ي وااللت���زام مبواثيق احل���ق االإن�صاين واالنخراط يف معاير الع���دل املطلق هي التي 

تفز الباحث على اأن يرى يف عالقة اللغة بال�صيا�صة ما ال يراه غره. 
ال�صائع اأن ال�صيا�صي يهتم باللغة اهتماماً عار�صاً، واللغوي يتابع الق�صايا ال�صيا�صية بو�صفه 

كائناً اجتماعّياً اأكرث مما هو ذو خ�صو�صية معرفية. 
لك���ن االأم���ر يختل���ف عند اإلق���اء ال�صوء عل���ى اجل�ص���ور الوا�صلة ب���ن ال�صيا�صة واللغ���ة، التي 
يكت�صبها اخلطاب ال�صيا�صي، واأن اللغة هي �صانعة للفعل ال�صيا�صي وحمققة حليثّيات اإنتاجه، 
اأم���ا اأن تتح���ول اللغ���ة اأحياًن���ا فتم�ص���ي جوه���ر احل���دث ال�صيا�ص���ي يف ذات���ه ولذاته فه���ذا مما ال 

ره به.  ي�صتوعبه الوعي العام اإال اإذا انبى الدار�ض اللغوي يب�صّ
تقف وظيفة اللغة عند حدود و�صف الواقع كما هو فتقدم لنا عنه �صورة فوتوغرافية، ويف 

القول الثاين تر�صم اللغة لوحة ن�صت�صف من خاللها �صورة الواقع.
تط���ور العالق���ة بن ال�صيا�ص���ة والّلغة ما كان له���ا اأن تتحقق بال�صكل الذي ج���اءت عليه، وما 
كان لها اأن تثل اإجنازاً مهّماً يف التغير اجلوهري العميق داخل بنية اخلطاب، لوال االنفجار 
الذي ح�صل يف ج�صور التوا�صل الّلغوي وال�صيا�صي منذ �صاعت تقنيات البث الف�صائي الكثيف.
اإن الّلغ���ة �صلط���ة كث���راً م���ا تندم���ج داخ���ل ن�صي���ج ال�صيا�ص���ة حت���ى لت���كاد تتكر ُلب���اب الفعل 
والق���رار، وك���م من منعطف كان���ت فيه الكلمة ه���ي ال�صانعة للحدث ال�صيا�ص���ي، وهي الرا�صمة 
ملع���امل املوق���ف بكليت���ه. ولئن كان ه���ذا داأَب الّلغة م���ع ال�صيا�صة منذ القدمي ف���اإن تطور احلياة 

وانفجار منظوماتها قد اأعاد ترتيب العالقة؛ لت�صكنا تت �صقف واحد ال�صيا�صة والّلغة.

يحتفل العامل العربي باليوم العاملي للغة العربية، تطبيقاً لقرار منظمة )اليون�صكو( الذي اعتمد الثامن ع�صر من كانون 
االأول م���ن كل ع���ام لالحتف���اء باللغة العربية، وهو يوافق اليوم عينه م���ن عام 1973 ذلك اليوم الذي اعتمدت فيه اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة اللغة العربية لغة ر�صمية يف املنظمة، وما الغر�ض من اهتمامنا بهذا اليوم اإال اإذكاء الوعي بتاريخ اللغة 

العربية ودورها امل�صرق يف اإنتاج احل�صارة العاملية.
ه���ذه اللغ���ة الت���ي يتكلمها اليوم ما يزيد على 430 مليون اإن�صان يتوزعون يف بقاع جغرافية خمتلفة يف الوطن العربي ويف 
ع���دد م���ن ال���دول االإ�صالمي���ة كانت وما زال���ت ع�صّية على ع���وادي الزمن، وميكننا الق���ول: اإنها اأقدم لغة حّي���ة، فكم من لغات 

عا�صرتها يف ن�صاأتها اندثرت، وتال�صت، اأما هي فما زالت �صابة متوهجة ت�صعُّ حروُفها باحلياة والّنماء.
وثّم���ة �ص���وؤال يفر����ض نف�صه اليوم من خ���دم االآخر اأكرث، اللغة اأم اأبناوؤها، اإّن واقع احلال ي�ص���ر بجالء اإىل اأّن اللغة العربية 
ا اأبناوؤها فلم يبادلوها  خدم���ت اأبناءه���ا اأك���رث، فهي م���ا زالت الرابَط االأ�صمى واالأقوى الذي يربُط العرَب من املاء اإىل امل���اء، اأمَّ
ه���م ظْهَر املجّن لها عب ممار�ص���ات لغوية تهدف بق�صد اأو م���ن دون ق�صد اإىل  احل���بَّ باحل���ّب والوف���اء بالوف���اء، فقد اأدار بع�صُ
تق���زمي اللغ���ة العربي���ة الف�صح���ى، واإع���الء �صاأن اللهج���ات املحلية اأو لغة الع���وام، فكرث اللح���ن فيها، وغدا الكثر م���ن اأبنائها 

يلحنون فيها من دون اأن يرّف لهم جفٌن.
اإّن ه���ذا الواق���ع امل���رّدي للغة العربية الف�صحى ي�صه���د له كثٌر من االأمور، منها: واقُع كثٍر م���ن منابر امللتقيات ال�صعرية 
والثقافية التي غدت مذبحاً تراق فيه دماء اللغة الف�صحى بال رحمة، فلغة العوام هي ال�صائدة، واللحن هو الطاغي فوقها، 
فك���م م���ن �صويع���ر ن�صب الفاعل ورفع امل�صاف اإلي���ه، ومنها و�صائل االإعالم يف كثر من الدول العربي���ة، فهذه الو�صائل اأ�صاءت 

له���ذه اللغ���ة وخلقت هّوة ي�صعب ج�صرها بن الف�صحى واأبنائها، وغدا قولنا: )لغُة فالٍن لغُة املذيعن وال�صحفين( م�صرَب 
مَثٍل على اللغة الرديئة الركيكة، وزاد الطن بّلة ما نراه فا�صياً اليوم يف و�صائل التوا�صل االجتماعي التي اأفرزت لغة خا�صة 
به���ا، لغ���ة غ���ر حمددة القواع���د، لغة ت�صبه ال�صيف���رة، تتمثل يف اخللط بن اللغت���ن العربية واالأجنبية، وق���د اأطلق على هذا 
النم���ط ت�صمي���ات ع���ّدة، ف�صّمي: العربتيني، اأو العربي���زي، والفرانكو اأراب، وهذه اللغة اأثرت كث���راً يف جيل ال�صباب، وال �صيما 

طلبة اجلامعات، ي�صهد على ذلك العجُب العجاب الذي نراه يف الدفاتر االمتحانية من اأخطاء نحوية واإمالئية و�صائعة.
وم���ن االأم���ور الت���ي تدع���و اإىل القل���ق اأي�ص���اً فر�ض اللغ���ة االأجنبي���ة يف بع�ض من ال���دول العربية عل���ى اأبنائه���ا يف اأن�صطتهم 
الثقافية واالقت�صادية وال�صياحية، عب حجج واهية، منها اأّنها لغة العلم وال�صياحة واالقت�صاد، وقد ن�صي اأولو االأمر يف هذه 

البلدان االأثر الكبر للغة العربية الف�صحى يف كثر من اللغات.
اإّن واقع اللغة العربية االآن قد يدعو اإىل االإحباط وال�صك يف عروبتنا اإذا ما قورنت حال لغة ال�صاد اليوم بحال لغة ال�صاد 

يف ع�صور غابرة، فقد غدت غريبة بن اأبنائها، وغدا من امل�صتهجن التكلم باللغة الف�صحى.
 ه���ذا االأم���ر دف���ع كثراً من الغيارى على هذه اللغة اإىل اإن�صاء جلان لغوي���ة للوقوف اأمام املّد العامي واللهجي، بيد اأّن هذه 
اللج���ان بحاج���ة اإىل دع���م ر�صم���ي وثق���ايف و�صعب���ي حتى ت�صتطي���ع اأن تقق م���ا ت�صبو اإليه، وعل���ى جمامع اللغ���ة العربية على 

كرثتها توحيد جهودها وعدم االكتفاء بالتنظر الذي ال طائل منه.
هذه �صرخة حمزونة يف يوم اللغة العربية فهل من جميب؟؟؟
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�صفحات  على  ومفيد  مثمر  حديث  يدور 
االأو�صاط  اإىل  وينتقل  االجتماعي  التوا�صل 
املثقفن  األ�صنة  على  ويردد  االجتماعية 
املهتمن  اأو  العام  بال�صاأن  �صلة  لهم  ومن 
املتداولة  وامل�صطلحات  املفاهيم  مبناق�صة 
عن  وبعيداً  والَعلمانية(  )الِعلمانية  حول 
اأنهما  اإال  امل�صطلحن،  بن  الداللة  اختالف 
ال  م�صركة  نظرية  اأر�صية  على  يلتقيان 
يف  العقالنية  وهو  دونها  من  اأحدهما  يقوم 

التفكر.
الت�صاكل  يف  نقع  ال  كي  اليوم،  املطلوب  اإذاً 
تر�ض  اإىل  يقود  الذي  النظري  املفاهيمي 
وخالف حول املفهومن، يف�صي اإىل انق�صام 
حاد بن املختلفن، دعونا نتفق اأن العقالنية 
ال  وهذا  تعنيه،  فيما  تعني  التفكر  يف 
الَعلمانية:  مع  وال  الِعلمانية  مع  يتعار�ض 
تركه  الذي  املو�صوعي  بالواقع  االعراف 
رغباتنا  عن  م�صتقلة  وقوانن  نظم 

وطموحاتنا واآرائنا ومواقفنا منه.
الواقع  بالواقع،  تتحكم  خارجية  قوى  ال 
املعبة  فيه  املوؤثرة  القوى  تفاعل  ينتجه 
العقدية  ومنظوماتها  م�صاحلها  عن 
عالقات  وت�صابك  الواقع  فهم  واالأخالقية، 
املنبثق عن  القوى االجتماعية الفاعلة فيه، 
حجمها ووعيها، هو املعيار والعامل احلا�صم 
واالقت�صادي  ال�صيا�صي  التطور  ق�صية  يف 

واالجتماعي.
املرجعيات النظرية املتباينة التي قد تبلغ 
حد التنابز واخل�صومة، ال بد الأ�صحابها من 

االعراف واالحتكام اإىل ال�صياقات املتغرة يف 
النظرية  االآراء  فاإن  ثم  ومن  الواقع،  حركية 
اأن  ميكن  ال  م�صدرها  كان  اأياً  واملرجعيات 
نتجت  الأنها  تاوزها،  قد  واقع  يف  تعي�ض 
مل�صكالت  حلول  فيها  اآخر،  لواقع  واأجُنزت 
على  حلولها  تعميم  لنا  يحق  ال  خمتلفة، 

واقع خمتلف، ومهام اأخرى.
املرحلة التي نعي�صها اليوم، بكل تعقيداتها 
وت�صارب م�صالح القوى املحركة لها، داخلياً 
ال  مرتفع:  ب�صوت  تقول  وخارجياً،  واإقليمياً 
بد من حل توافقي، ال يق�صي اأحداً من حقل 
اأية فئة  روؤية  اتخاذه، وال ي�صادر  امل�صاركة يف 
اجتماعية اأو ف�صيل �صيا�صي، كما اأنه يبتعد 
اأو  �صيا�صي  حزب  اإىل  اجلميع  اختزال  عن 

نظرية اأو راأي.
العامل اليوم يف حلظات والدة، عامل متعدد 
ووالدته  الت�صكيل  قيد  العامل  هذا  االأقطاب، 
ما  املعيقة  القوى  فحجم  ع�صرة،  �صتكون 
املنظومة نف�صها  زال قوياً، والقوى املغرة يف 
انق�صامات  وتعاين  ال�صفوف،  موحدة  لي�صت 
ملا  عليها  التوافق  ميكن  واجتماعية،  نظرية 
وقاعدتها  جمعاء،  الب�صرية  م�صلحة  يف  هو 
�صيانة ال�صلم العاملي واملحافظة على كوكبنا 
بغ�ّض  فوقه،  وجد  اأينما  االإن�صان  و�صعادة 
االجتماعي  االقت�صادي  النظام  عن  النظر 

الراأ�صمايل.
اأو  داخلية،  امتدادات  لها  اخلارجية  القوى 
لها  تد  الداخل  يف  القوى  م�صالح  لنقل 
والعالقات  اخلارج،  يف  وداعمن  موؤيدين 

حجمها  بعالقتن:  حمكومة  الداخلية 
ارتباط  ومدى  الداخل،  يف  وتاأثرها 

م�صاحلها وتوافق تلك امل�صالح مع اخلارج.
الو�صع العاملي يج�صد انعكا�صه يف االأو�صاع 
الداخلية، �صمن قانون العالقات بن الداخل 
فاخلارج  الداخل،  هو  فيها  د  واملحدِّ واخلارج، 

يت�صكل وفق قوى واأنظمة وقوانن الداخل.
الب�صيطة  الوا�صحة  اللوحة  هذه  يف 
رجال  من  املطلوب  ما  معاً،  اآن  يف  واملعقدة 

الفكر والثقافة وال�صيا�صة؟
بكل و�صوح بعيداً عن التب�صيط، ال بد من 
تدوير  مفهوم  اأ�صا�ض  على  توافقية  حلول 
واالبتعاد  اجلانبية،  اخلالفات  ونبذ  الزوايا 
اإىل  والعودة  الراأي،  اإبداء  يف  التطرف  عن 
هي  فالعقالنية  اإليه،  واالحتكام  العقل 
يوحد  الذي  االأعظم  امل�صرك  القا�صم 
عن  بعيداً  ي�صتت،  وال  يجمع  يفرق،  وال 
بن  االختالف  تفا�صيل  يف  الغو�ض 
وفهماً  وتطوراً  ن�صاأًة  والَعلمانية،  الِعلمانية 

وخ�صو�صية.
ومن  العقالنية،  هي  امل�صركة  االأر�صية 
من  اخلروج  ي�صعب  العقالنية،  الروؤية  دون 
فلتوحدنا  املفاهيمية،  النظرية  املماحكات 
املوحد  الوطن  لق�صية  واالإخال�ض  االإرادة 
املواطنة  اأ�صا�ض  اأبنائه على  الذي يت�صع لكل 
االجتماعية،  والعدالة  القانون  و�صيادة 
واالعراف باأولوية الواقع و�صيادة العقالنية 

يف تف�صره وتغيره.

تق�صُد حديقة غّناَء فتقف اأمام �صجرة.. اأو عند راأ�ض نبع تتالأالأ مياهه كاأ�صعة 
ال�صم����ض وهي تو�ُض خالل اأوراق �صج���رة �صامقة ب�صجاياها املكتملة الن�صَغِن.. 
ت�صع���د جب���اًل اأو تن���زل وادي���اً.. تقف على ج�ص���ر اأو اأمام مبًنى ع���اٍل اأو برج �صاهٍق 
يثر ده�صة يف اأعن من تراهم يرون ما راأيت.. فتلتقط لنف�صك �صورة تاأخذها 
مع���ك ل���ُرَي حمّبي���ك وخل�صاَءك م���ا اأح�ص�ْصَت ب���ه من حلظات م�صرق���ة وتنقلها 
اإليه���م واأن���ت يف ذل���ك املكان ال���ذي اأّرخِت البه���ُة الزمنيُة في���ه نظرتك اإىل تلك 

اللوحة املج�ّصدِة وجوَدَك وما يحمله تاأويُل تلك ال�صورة واألواِن تّلياتها.
ال�ص���ورُة جام���دٌة.. ميت���ٌة ب���ن االأ�صطر ف���وق رفٍّ ُمهَمٍل م���ا مل تت���ّد اإليها يٌد 
قارئ���ٌة.. لت�صب���َح ال�ص���ورُة هنا حكراً على الفوات يف هذا املق���ام.. ال�صورة ال حياة 

فيها دون حركة قرائية ُتعيد اإليها بهاء احل�صور ورونَق الّتجّدد. 
اعُد م���ن قلِب ذاك  ال�صم���ُت �ص���ورُة �صوٍر ع���اٍل، وال�صوُت �ص���ورُة دٍم اأخ�ص���َر ي�صّ
ال�ّص���ور، وب���ن ال�ّص���ْوِر وال���ّدِم �ص���دٌّ ال ُي���رى.. بينهما �ص���دى حركة غ���ر مرئية.. 

يتحّوُل ذلك ال�صدى اإىل �صورة جديدة تنتظر فك �صيفرتها يٌد مبدعٌة بّناَءٌة.
كذل���ك فاملوُت �صورُة حياٍة مفقودة، واحلياُة �صورُة تدٍّ يتجّلى للغياب.. وبن 
كلت���ا ال�صورت���ن �ص���وٌر من حياتنا التي ال يلتف���ُت اإىل ح�صورها اأحٌد.. ال يحّرك 

�صكناِتها حافٌز يدفُع اإليها حركًة ّما.. 
الي���ُد �ص���وُت حرك���ٍة يف اله���واء.. واله���واُء مك�ص���وُر اخلاط���ِر تت َي���ٍد بط�َصْت.. 
واله���واء �ص���ورُة تدابَر يومّيٍة من خوٍف اأزرَق ُيهّيئ اأ�صب���اَب هبوٍط و�صعوٍد غِر 

مفاِجَئِن ل�صورِة َفْقٍد قادٍم قامٍت ال يلوي على �صيٍء. 
.. اإ�صارات املرور عباراٌت مقروءُة االألواِن  االإ�صارُة �صورٌة حّيٌة.. �صورة ُتْقَراأُ

.. تخطيط القلب اإ�صارة م�صموعة دون حاجة اإىل اأبجدية منطوقة.
اإ�صارة العِن حركة مباركٌة.. تعبٌر ترجمه حركات اجل�صد.. وهو يلبي رغبة 

الروح يف ت�صيد ما تليه �صورة العن:
اأ�صارت بطرف العن خيفة اأهلها             اإ�ص���ارة حم������زوٍن ول��م تتك�����ّلِم

فاأيقنُت اأن القلَب قد قال مرحب���اً             واأهاًل و�صهاًل باحلبيب املتيِم 
يح���اوُل عا�ص���ٌق متّي���ٌم اأن ُيرج���َم اأ�ص���واَق قلبه ف���ال يكتفي بكلم���ة )م�صتاق( اأو 
لف���ظ: )اأحّبك(، واإمّن���ا يلجاأ اإىل مملكة ال�صور طارقاً ب���اب املجاز لقطف �صورة 
اأج���دى نفع���اً واأدّق تعب���راً لتكون ج�صراً �صوئّي العب���ور اإىل االآخر، ليقوَل مثاًل: 
فرا�ص���اُت روح���ي ا�صتاَقْت اإىل نوِر وجِهك، اأو: مقب�ُض باِبن���ا ا�صتاَق اإىل مل�صِة يِدك 

احلنون. 
اإذاً فنح���ُن يف َح���َرِم ال�ّصع���ِر ال���ذي ُي�صِح���ر زّواَره وُيدِخُله���م هالَت���ُه ال�صوئّي���ة، 
لُي�ص���ِرَك ق���ّراَءُه احلميم���َن مبا اأح�ضَّ ب���ه اأو راآُه �صاحُب ال�ص���ورِة )اللقطة( التي 
ي���رى نف�َص���ُه فيها حميَي نه�صتها من جديد وهو يف حم���راِب ما ميكن اأن ُيطلَق 
���ورة ال�ّصعرّي���ة( التي تعدُّ من اأب���رز عملّياِت التفاع���ل املتبادلة واأدّقها  علي���ِه )ال�صّ

بن ال�ّصاعر واملتلّقي من حيث تالقُح االأفكاِر واحلوا�ض وغرهما.
واإذا كاَن دار�ص���و االأدِب وباحث���وه جُمِمِع���َن عل���ى اأّن بداي���اِت ظه���ور م�صطل���ح 
���ورة ال�ّصعرّي���ِة كان���ت يف اأواخ���ر الق���رن الّتا�ص���ع ع�ص���ر مب�صّمياٍت ع���ّدة منها:  ال�صّ
���ورة االأدبّي���ة، ف���اإّن الّناق���د اإح�ص���ان عّبا����ض يوؤّك���ُد جلوَء  ال�ص���ورة الفّنّي���ة، اأو ال�صّ
���ورِة ال�ّصعرّي���ِة من���ذ زم���ٍن ق���دمٍي بقوِل���ِه: ولي�َص���ِت  ال�ّصع���راِء اإىل ا�صتخ���داِم ال�صّ
���ورة ال�صعرّيِة منذ اأن ُوِجَد اإىل  ���ورُة �صيئ���اً جديداً، فاإّن ال�صعَر قائٌم على ال�صّ ال�صّ
ورِة يختِلُف من �صاعٍر اإىل اآخَر، كما اأّن ال�ّصعَر احلديَث  اليوم، لكنَّ ا�صتخداَم ال�صّ

ور. يختلف عن ال�ّصعر القدمي يف طريقة ا�صتخدامه لل�صّ
والأّن ال�صع���ر كائ���ٌن �صاح���ٌر.. عاب���ٌر ق���اراِت االأر����ضِ وت�صاري�َض الزم���ان مبن�صاأة 
ال�ص���ورة ال�صعري���ة الت���ي يع���ّب به���ا ال�صاع���ر عن ح���االت ال ميك���ن ت�صيده���ا اأو 
اإدراكها من دون ال�صورة التي تاأتي ملّبية رغبَة الفكرِة امل�صادِة وهي تهّيئ اأ�صباب 
الق�صي���دة باختي���ار ال�صاع���ر الألفاظ���ه الدال���ة عل���ى براعت���ه وقدرته عل���ى انتقاء 

املنا�صب منها لتعّب بدقة بالغة عن مقا�صد الفكرة وغاياتها.
واإذا كان الدكت���ور عل���ي اخلراب�صة يرى اأن ال�ص���ورة ال�صعرية تّثُل واحدة من 
املعاي���ر الت���ي ُيحَكُم بها على اأ�صالة التجربة ال�صعرية، وعلى قدرة ال�صاعر على 
التاأثر يف املتلّقي والناقد واملبدع، فهل نحن على دراية تاّمة وخمل�صة يف اإن�صاء 
�ص���ورة �صعرّية تخ���دم فكرة الق�صيدة غر خارجة على نه���ج بنائها اإال مبا تكون 
اأمين���ة عل���ى نقل احلالة ال�صعرية لتجربة �صاحبه���ا وتاأخذ بقلب القارئ حمّلقة 
ب���ه يف ع���وامَل مل ي�صب���ْق ل���ه اأن زارته���ا عين���اه اأو خط���رْت عل���ى قلوب ظم���اأى اإىل 

عرائ�صها احل�صان وكواعبها اجلمان؟
اأول�صنا قادرين على اأن جنعلَ ال�صورةَ �صعوراً وال�صعورَ �صورةً؟

ت�صهد ال�صاحة العربية توالت مف�صلية يف تاريخها احلديث ما يحتم 
عل���ى املثق���ف العرب���ي م�صوؤولي���ة م�صاعف���ة لر�صي���خ االنتم���اء وتعميقه 
خل�صو�صي���ة هويت���ه وتر�صيخه���ا كم�صلم���ة ال تقب���ل امل�صاوم���ة والتاأوي���ل 
واعتباره���ا �صرط���اً ذاتي���اً وال �صيم���ا يف ه���ذه االأي���ام املتاأرجح���ة عوا�صفها 
ب���ن ت�صويه احل�صارة العربية وتقزميها فم�صوؤولية املثقف تاه تر�صيخ 
الهوية وتعزيزيها م�صوؤولية كبرة ال �صك الأنه معني بها يف املقام االأول 
معن���ي بالكتاب���ة للوط���ن لالأر�ض للتفا�صي���ل اجلميلة الت���ي ت�صعنا على 
بواب���ة االنتم���اء و�ص���واًل اإىل الذوبان يف حبه وحل���دود التماهي معه ومع 
كل ذرة ت���راب في���ه فالوط���ن هو هويتنا جميع���اً تلك الهوي���ة التي ن�صعى 
جميع���ا من خ���الل �صلوكنا وت�صرفاتنا وانتمائنا ال�صارب يف عمق الزمن 
لر�صيخه���ا يف نب����ض الذاكرة الأن املرء بال هوي���ة يغدو كاالأر�ض اجلافة 
ب���ال مط���ر اأو �ص���راب  بال ج�ص���د، واملتابع���ون للحراك التاريخ���ي املعا�صر 
والق���دمي مبفردات���ه ال�صغ���رة والكب���رة يدرك���ون اأن �صوري���ة العروب���ة 
الت���ي اأبدع���ت اأول اأبجديات املعرف���ة �صتبقى منارة تن���ر دروب احل�صارة 
املجتمع���ات  �صلوكي���ات  اأخالقي���ة هذب���ت  قي���م  اإىل  امل�صتن���دة  وم�صالكه���ا 
االإن�صاني���ة انطالق���اً م���ن �صريعة حموراب���ي التي فر�صت ذاته���ا على اأنها 
نت���اج عق���ل اإن�ص���اين واٍع ا�صتط���اع مبالحظات���ه اأن ير�ص���ي ثواب���ت ح���راك 
اجتماع���ي م���ا زال معمواًل به حتى االآن، واليوم تتعر�ض الثقافة العربية 
اإىل ح���رب �صرو�ض ت�صتهدف ال�صريان الفكري لالأمة العربية بحواملها 

الثقافية واالجتماعية واحل�صارية..و..و..
لق���د بات وا�صحاً اأن جهود الغ���رب اال�صتعماري تن�صّب على تغييب كل 
ما ميت للح�صارة العربية ب�صلة اإ�صافة اإىل ربط عدد من مثقفي االأمة 
العربي���ة بعجلة حراك الفكر الغرب���ي لف�صل االإن�صان العربي عن هويته 
وعن جذوره احل�صارية بل حتى عن نب�ض جمتمعه املتوثب ملواكبة روح 
الع�ص���ر.. ه���ذا الربط حق���ق اخراقاً فكرياً من خ���الل رفع �صعار انطلق 
من���ذ زم���ن لي�ض بالقلي���ل حمل عناوي���ن عدي���دة ومتنوع���ة وكان اأخبثها 
واأ�صده���ا اإيالم���اً وفت���كاً و�ص���ف املجتمع���ات العربي���ة وحراكه���ا االإن�صاين 
باالتكالي���ة والعج���ز وباملجتمع���ات اال�صتهالكي���ة ت�صغ كل م���ا يقدم لها 

لي�ص���كل ه���ذا ال�صع���ار اأح���د االأدوات املتقدم���ة ملحارب���ة الهوي���ة الثقافي���ة 
العربي���ة لي����ض يف املحاف���ل الدولية فح�ص���ب بل يف موطنه���ا بغية تقيق 
اأه���داف اال�صتعم���ار الغربي املتعددة االأ�صكال واالأل���وان واملرتبط ارتباطاً 
وثيق���اً وع�صوي���اً بالفك���ر ال�صهي���وين وال���ذي تق���وده املحاف���ل املا�صوني���ة 
العاملية لنفي االإن�صان العربي من الوجود بو�صاطة االعتماد على و�صائل 
اإعالم زورت احلقائق التاريخية وما تزال وتاهلت اأ�صا�صيات احل�صارات 
االإن�صاني���ة وخا�ص���ة العربي���ة، وما التدم���ر املمنهج لالآث���ار ال�صورية اإال 
حلق���ة �صغ���رة يف م�صل�ص���ل تغييب البع���د احل�صاري لالأم���ة العربية عن 
م�ص���رح احل���دث احل�صاري حتى اأ�صحى اإن�صانها يبذل الكثر من اجلهد 

ليتلم�ض بع�ض عطاءاتها التي �صملت خمتلف جوانب احلياة.
الواق���ع يوؤك���د للجمي���ع ودون ا�صتثن���اء اأن الثقافة العربي���ة مهددة بكل 
حواملها لذا وجب على املثقفن العرب ا�صتنها�ض الهمم حلماية الهوية 
الثقافية لالأمة، وهذا يتطلب تعميق االنتماء خل�صو�صية العروبة التي 
تيزت هويتها الفكرية منذ قرون وحتى اليوم، هذه اخل�صو�صية كانت 
و�صتبق���ى عل���ى ال���دوام منارة نب����ض احل�صارة العربية م���ن خالل تفعيل 
دور مفكري���ن ومثقفن منتم���ن لهذه اخل�صو�صي���ة واحت�صان االأجيال 
ورعايته���ا وتن�صئته���ا يف اإط���ار تعميق االنتم���اء لثواب���ت خ�صو�صية هوية 
االأم���ة.. ون�ص���ر هنا اإىل اأن التاريخ لن يغفر للمثقفن املاأجورين الذين 
باعوا قيمهم و�صمائرهم ملن يدفع اأكرث ويرق�صون على اأنغام الدوالرات 
وخا�صة بظل موجة الربيع العربي متجاهلن اأو جاهلن اأنهم يذبحون 
اأنف�صه���م اأواًل واأخ���راً.. وهنا ن�صاأل ماذا تعني الهوي���ة للمواطن واملثقف 
احلقيق���ي؟. وه���ل ما ت�صه���ده ال�صاح���ة العربية حاليا يحد م���ن االنتماء 
للهوية؟ ومن االنطالق للعبور اإىل عوامل واأبعاد ال ترى بالعن املجردة 
بق���در م���ا نتح�ص����ض معايره���ا ونتلم����ض نتائجه���ا رغ���م كل العوا�ص���ف 
والتيارات اخلبيثة التي تهب علينا من حميطات ال تعرف غر امل�صالح 
وترم���ي بكل القيم االإن�صانية لف�صاءات جمهولة ومع ذلك يبقى نب�صها 
حا�صراً لكن من دون ح�صور فاعل يعيد للعالقات االإن�صانية تفاعالتها 

ال�صرورّية واخلاّلقة.

المثقف ومسؤولية تعميق الهوية
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قضايا وآراء

 كتب: د. إبراهيم يحيى شهابي

 كتبت: فائزة أحمد القادري 

اأ�صتغ���رب عندم���ا يقول �صخ����ض ما مهما كان موقع���ه وانتماوؤه: 
اإذا فعل���ت اإ�صرائي���ل ك���ذا اأو ك���ذا فاإنه���ا تك���ون قد انتهك���ت القانون 
ال���دويل، هل ن�صي هوؤالء اأن وج���ود ما ي�صمى »اإ�صرائيل« اأ�صاًل هو 
ع���دوان وانته���اك للقانون الدويل وحلقوق االإن�ص���ان؟! وهل ن�صوا 
اأن هذا الكيان الغا�صب الذي اأن�صاأته القوى املنت�صرة يف احلربن 
العامليت���ن االأوىل والثانية بهدف ا�صتم���رار الهيمنة اال�صتعمارية 
عل���ى املنطق���ة واحليلول���ة دون تقي���ق اأي ن���وع م���ن الوح���دة بن 
�صعوبها الذين ينتم���ون حل�صارة واحدة، واال�صتمرار يف ابتزازهم 
وا�صتن���زاف ثرواته���م، مل ينف���ذ ق���راراً واح���داً م���ن ق���رارات االأمم 
املتح���دة اأو جمل����ض االأم���ن التاب���ع له���ا ال يخدم���ه وال يتوافق مع 
اأهداف���ه التو�صعية اال�صتيطانية االإحاللية، واأنه ي�صتهر بالعامل 

كله؟!
لق���د بل���غ هذا الكي���ان الال�صرع���ي ذروة قوت���ه وعنفوان���ه بحيث 
اأ�صبح���ت الق���وى الك���بى كله���ا يف الع���امل ب���ال ا�صتثن���اء ال تتخ���ذ 
اأي ق���رار يتعل���ق ب�ص���وؤون بالدن���ا ومنطقتن���ا التي يطلق���ون عليها 
ا�ص���م »ال�ص���رق االأو�ص���ط« اإال بع���د الت�صاور م���ع الكي���ان ال�صهيوين 
املوؤت���ر  يف  فرانكل���ن  بنيام���ن  ب���ه  تنب���اأ  م���ا  )وه���و  وموافقت���ه 
اإن  اأبالغ  الد�صتوري االأمريكي الذي عقد يف العام 1787م(، وال 
قل���ت: »اإن ه���ذا الع�ص���ر هو الع�ص���ر ال�صهيوين« فق���د بلغ ال�صلف 
والغرور بقادة هذا الكيان درجة جعلهم ال يح�صبون ح�صاباً الأحد، 
بل ويهددون من ي�صاوؤون غر اآبهن باأحد، مل ال وقد اأخذت دول 
عظمى عديدة باإ�صدار قوانن تّرم من ينتقد اليهود اأو �صلوكهم 
اأو الت�صدي للم�صروع ال�صهيوين اأو حتى انتقاد الهولوكو�صت ولو 
كان انتق���اداً علمياً مو�صوعي���اً ي�صتند اإىل حقائق تاريخية بذريعة 

اأن ذلك يندرج تت عنوان »معاداة ال�صامية«.

ه���ل ن�ص���ي قادتن���ا اأن �صب���ب القالق���ل واال�صطراب���ات والنزاعات 
واحل���روب االأهلية والتمزق وعدم الوحدة ه���و الكيان ال�صهيوين 
ولي����ض غ���ره؟ ال اأري���د اخلو����ض يف تفا�صي���ل ذل���ك، ولكن���ي اأري���د 
الق���ول: »اإن���ه كلم���ا ازدادت غطر�ص���ة زعماء ه���ذا الكي���ان الغا�صب 
والال�صرع���ي ازداد اقراب���اً م���ن الهاوي���ة، ولك���ن ط���ول الزم���ن اأو 
ق�ص���ره ال���ذي �ص���وف ي�صتغرقه ه���ذا الكي���ان حتى يق���ع يف الهاوية 
وم�صيحي���ن(  )م�صلم���ن  الع���رب  نح���ن  �صلوكن���ا  عل���ى  يعتم���د 
وامل�صلم���ن )عرب���اً وغر ع���رب( وما علين���ا اإال التم�ص���ك بحقوقنا 
التاريخي���ة وثوابتن���ا الوطني���ة الت���ي م���ن اأبرزها: فل�صط���ن كلها 
م���ن البح���ر اإىل النه���ر عربي���ة وال م���كان الأي كي���ان غري���ب فيه���ا 
)�صهيونياً اأو غر ذلك(، واأن اأهل فل�صطن كلهم بال ا�صتثناء اأبداً 
يجب اأن يعودوا اإليها، واأي حل ال يت�صمن ذلك فهو مرفو�ض، »اإذ 
اإن االع���راف بالكيان ال�صهيوين يعد تنازاًل عن فل�صطن، اأر�صاً، 
والتخّل���ي عن حق الع���ودة يعد تنازاًل عن فل�صط���ن، اأر�صاً و�صعباً، 
وم���ا علين���ا اإال ال�صب والعمل مبا اأمرن���ا اهلل به من وحدة واإعداد 

للقوة. قال تعاىل يف كتابه الكرمي:
» كت���ب اهلل الأغل���ن اأن���ا ور�صل���ي اإن اهلل ق���وي عزي���ز« )املجادل���ة 

)21 /58/
 » ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمنوا ا�صتعين���وا بال�صب وال�ص���الة اإن اهلل مع 

ال�صابرين«)البقرة/2/ 153(
» ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمنوا ا�ص���بوا و�صاب���روا ورابط���وا واتقوا اهلل 

لعلكم تفلحون« )اآل عمران/3/ 200(
 » واأعّدوا لهم ما ا�صتطعتم من قوة.......« )االأنفال / 8/ 60(

منطق االستسالم

الّثروات الوطنّية

 كتب: د. طالب عمران

ي�صتم���ر احل�ص���ار عل���ى االإن�ص���ان، م���ع ازدياد 
التط���ّور العلمي، واالهتم���ام باملادة على ح�صاب 

القيم..
الت�صّوري���ة،  االإن�ص���ان  اآف���اق  ات�ص���اع  ورغ���م 
وقدرت���ه عل���ى التمييز ب���ن اخلط���اأ وال�صواب، 
ويح���اول  االأناني���ة،  نزعت���ه  عل���ى  يل���ح  فاإن���ه 

ال�صيطرة على ح�صاب القيم واالأخالق..
اإن���ه ع�ص���ر مرعب، ي���زداد في���ه التكالب على 
ال���رثوة واجل���اه، واغتي���ال النزع���ة اخل���ّرة، يف 
�صبي���ل جم���د كاذب، وحي���اة مرّفه���ة خامل���ة، ال 

تلقي بااًل لالآخرين..
وتتزايد امل�صاحات بن النا�ض وتزداد الفوارق 
ال���ذي ميل���ك الكث���ر وي�صتطي���ع  ب���ن الغن���ي 
ن���اً نف�ص���ه �صد  اأن يفع���ل الكث���ر مبال���ه، حم�صّ
عادي���ات الزم���ن، و�ص���د االأخط���ار واالأمرا����ض 

وهو يح�صب اأنه �صيعي�ض اأبداً..
وي�صتم���ر حلمه الوردي بتحقي���ق الذات على 
اإن�صاني���ة،  نزع���ة  اأي���ة  دون  االآخري���ن،  ح�ص���اب 
وه���و يتق���ّدم بالعمر، فيكاف���ح ال�صيخوخة ب�صد 
اجلل���د، و�صباغ ال�صع���ر، وزرع االأع�صاء وتناول 

املقّويات..
اأعط���ال  وت�صل���ح  اجلراح���ات،  ل���ه  وت���رى 
ج�ص���ده، والزم���ن مي�ص���ي، ي���اأكل م���ن عم���ره، 
نهايت���ه  اإىل  املح���اوالت حت���ى ي�ص���ل  رغ���م كل 

املحتومة..
ورغ���م العطور واحلري���ر وقواف���ل امل�صّيعن، 
ف�صتتف�ّصخ جثته، مثل جثة اأي فقر عادي بال 
حول وال ق���وة، اأمر�صه اله���م، واأقعده اجلوع.. 
واأماتت���ه اأحا�صي����ض القهر م���ن ح�صار ال ميلك 

رّده، الأنه وحيد..
اأي���ة ظ���روف موح�صة نعي�صها ونح���ن نتلّم�ض 
االإح�صا����ض االإن�ص���اين م���ن حولن���ا، ف���ال جن���د 
�ص���وى القلوب اجلام���دة، اأو النظ���رات اخلابية 
الت���ي اأبطرته���ا النعمة.. وال جن���د اإال القهر يف 
اأع���ن املفجوع���ن والث���كاىل واملعذب���ن الذين 

يعي�صون يف الوح�صة القاتلة..
الزم���ن  يف  االإن�ص���ان  م���ن  الياأ����ض  ه���و  ه���ل 
ال�صعب.؟ رمبا.. ولكن ما يحدث بيننا اأحياناً، 
رغ���م غرابته يبدو مغرقاً يف املاأ�ص���اة االإن�صانية 

التي ال ميكن اإيقافها..
***

واالإن�ص���ان بعقل���ه، ال���ذي تّي���ز به ع���ن �صائر 
املخلوق���ات، قد يفعل الكث���ر لي�صل اإىل هدفه 

مهما كان الطريق �صعباً و�صائكاً..
االجتماع���ي،  ال�صّل���م  ل�صع���ود  يله���ث  اإن���ه 
ويخرع طرق���اً مبتكرة ت�صاعده يف القفز فوق 
غ���ره اأحيان���اً، مهما كانت تلك الط���رق اأنانية، 

وموؤذية..
عل���ى  للح�ص���ول  غ���ره  عل���ى  يعت���دي  اإن���ه 
اجلرمي���ة  يف  ويتف���ّن  اخلا�ص���ة  املكا�ص���ب 
املحبوك���ة، ليقف���ز ف���وق طبقت���ه ويعا�ص���ر علّية 
الق���وم.. وي�صتخ���دم ذكاءه املتف���ّوق يف االت���اه 
ال�صلب���ي.. دون اأن يب���ايل باالآخري���ن، ودون اأن 
يب���ايل بالنزعة اخل���ّرة لالإن�صان.. ورغم ذلك 
نبله���ا  ببع����ض  الب�صري���ة تتف���ظ  زال���ت  فم���ا 
واأخالقه���ا جم�ّص���داً يف بع����ض االأف���راد الذي���ن 
ال تزي���د ن�صبته���م كث���راً اأم���ام ن�صب���ة اأ�صح���اب 

النزعة ال�صلبية املدّمرة..
عط���اوؤه  ازداد  االإن�ص���ان،  وع���ي  ازداد  كلم���ا 
االإن�ص���اين، فالوعي يرتبط باالأخالق، والوعي 
الذك���ي ه���و اأم���ل االإن�صاني���ة م���ن ال�صق���وط يف 

م�صتنقع تدمر ذاتها..
ويبق���ى احلل���م املرتب���ط باخل���ر ه���و اأ�صا����ض 
اخلي���ال امل�صتقبل���ي حلي���اة االإن�ص���ان عل���ى ه���ذا 

الكوكب..
ل�صغوط���ات  معّر�ص���ون  اأنن���ا  اإىل  اإ�صاف���ة 
يومي���ة يف العم���ل والتعام���ل م���ع النا����ض بحذر 
عل���ى اخت���الف طبائعه���م، اإ�صاف���ة ل�صغوط���ات 
املن���زل والقلق حول امل�صتقب���ل، �صواء لل�صخ�ض 
اأم الأوالده والأحف���اده.. ع���دا القل���ق املايل الذي 
واملعان���اة  املح���دود،  الدخ���ل  �صاح���ب  يعي�ص���ه 
الت���ي يعانيه���ا االإن�ص���ان يف ع���امل ب���داأ ي�صحق���ه 

بالتدريج..
اإن كل ال�صغوط���ات عندم���ا تتكاثر على املرء 
ق���د ت���وؤّدي ملجتم���ع مري����ض كم���ا يوؤّك���د علماء 
ه���ذه  م���ن  للح���ّد  املح���اوالت  ورغ���م  النف����ض، 
ال�صغوطات والتخفيف من اأخطارها بو�صاطة 
التاأّم���ل  اأبرزه���ا  خا�ص���ة،  نف�صي���ة  ريا�ص���ات 
الباطن���ي، فاإن االإن�ص���ان اليومي يعي�ض مرحلة 

ع�صابية خميفة يف تاريخه الب�صري..
التاأّم���ل  يف  بالدخ���ول  الواع���ي  ينج���ح  ق���د 
ولك���ن  النف�صي���ة،  م�صكالت���ه  حل���ل  الباطن���ي 
ه���ذا التاأّم���ل ال يك���ون ناجعاً يف ح���االت العزلة 
الدائم���ة عن االأحباب واالأقرباء، ورمبا العزلة 
الت���ي يج���د فيه���ا االإن�ص���ان نف�صه جم���باً على 

تّنب املجتمع برّمته.. 
عزل���ة قد تدفع���ه اأحياناً للجن���ون، فاالإن�صان 
كائن اجتماعي ال ميكنه اأن يعي�ض وحده مهما 

كانت الظروف..
***

ت���زداد الق�ص���وة يف معاملة االإن�ص���ان الأخيه يف 
ه���ذا الع�ص���ر ال���ذي طغ���ت فيها �صيط���رة القوة 
العظمى عل���ى كل �صيء.. ورغم اأن االإن�صان قد 
ات�صعت اآفاقه ومداركه وتطّوره العلمي، وخرج 
الكواك���ب  ي�صتك�ص���ف  اخلارج���ي  الف�ص���اء  اإىل 
املحيط���ات  اأعم���اق  اإىل  وو�ص���ل  والنج���وم.. 
يتع���ّرف عليه���ا، ف���اإن اجلان���ب االأخالق���ي فيه، 

اأ�صبح مهّدداً تاماً..
لق���د دخ���ل اال�صتهت���ار بالقي���م االإن�صانية اإىل 
داخل ممار�صات االإن�صان ورغباته فاأ�صبح كائناً 
يهت���م مبتعت���ه على ح�ص���اب االآخري���ن م�صّحياً 
باأق���رب النا����ض اإلي���ه اأحيان���اً يف �صبي���ل مكا�صب 

رخي�صة..
وه���ذا ما يظهر تاماً يف قادة القوة العظمى 
االأخالق���ي  االنهي���ار  كل  فيه���م  ت���رى  الذي���ن 
وطغي���ان الذات على ح�صاب االإن�صانية بنزعتها 
و�صي���ع،  باه���ت  ب�صم���وخ  يرّفع���ون  اخل���ّرة.. 
وي�صعون نحو ت�صخيم ال���ذات، وينّفذون اأحّط 

اخلطط دناءة، الإلغاء االآخرين و�صحقهم..
ويف ال���دول االأخ���رى تتد النم���اذج املت�صّلقة 
املغ���رورة لت�صل اإىل كل مكان يف عاملنا املعا�صر، 
ه���ذه النماذج التي تتعامل مع غرها بوح�صية 
وق�ص���وة واحتق���ار للقي���م، وتظل���م وتتجّب دون 
مب���االة.. ه���ي الت���ي توؤّثر يف حرك���ة االإن�صان يف 
كل م���كان وتقمع مطاحمه االإن�صانية واأهدافه 

اخلّرة..
ويك���ب �صم���ت املظلوم���ن، وت���زداد اأ�ص���وات 

الثكاىل واملفجوعن والدمار يف كل مكان. 
عاملن���ا  عل���ى  ت�صيط���ر  الت���ي  النم���اذج  ه���ذه 
املعا�ص���ر، وتقتل ناأمة احل�ّض االإن�صاين فيه هي 
الت���ي تهّدد االإن�صاني���ة باالنقرا�ض وهي �صورة 

�صوداء عن م�صتقبل الب�صرية القادم..

تحت المجهر
عصر االنكسارات

اأمة ثرّية.. بلد ثرّي.. �صعب ثرّي 
اء الَّذي يرتقي باآله وي�صمن لهم عي�صاً كرمياً  الرثَّ

مها وقد تفاج���اأ بوقائع جديدة  وكلَّم���ا حافظ���وا عل���ى ثروته���م �صاندته���م وكانت لهم داعم���اً كبراً يف خ�صمِّ حي���اة تت�ص���ارع يف تقدِّ
ومعوقات كبرة.

وات الوطنية هي قوام االأوطان وركائزها لتكون  والرثَّ
رة القوّية مبمتلكاتها. يف م�صافِّ االأمم املتقدمة املتطوِّ

وات الوطنّية ملٌك واإرث ال ي�صيع. والرثَّ
وهي عديدة امل�صّميات اإذا ا�صتذكرنا بع�صها 

مثل الّنفط القمح القطن.. 
وة املتمثِّلة باالإن�صان، باالأ�صخا�ض. لكن ما اأريد اأن اأ�صر اإليه هنا هو الرثَّ

ر والعطاء واال�صتيعاب.. القادرة على مواجهة اأ�صعب الظروف  دة احليَّة القابلة للتطوُّ وة املتجدِّ الرثَّ
فال �صيء يقهر االإن�صان الذي ميتلك طاقة اإن�صانية وب�صريَّة.

وات. ولن تقف احلياة عن اإنتاج ووالدة مثل هذه الرثَّ
اقات العالية الت���ي ت�صاهم يف تغير مالمح املجتمعات وهم  تنت���ج املجتمع���ات الب�صري���ة اأ�صخا�صاً متميزين ميتلكون املواهب والطَّ

دوماً حمّط اأنظار اجلميع.
غم م���ن فعاليتهم التي تظهر  اقة اأو الكفاءة الت���ي ميتلكونها غلى الرِّ م���وا من اأق�ص���ى الطَّ ال ي�صتطي���ع ه���وؤالء االأ�صخا����ض اأن يقدِّ

ال. رغماً عن كل املعوقات اإال اإذا ح�صلوا على االهتمام الكايف املخل�ض الفعَّ
وء ودرا�صة اإمكانياتهم ب�صكل جيد..  على هذا االهتمام اأن ي�صعهم �صمن دائرة ال�صَّ

عيف والقراءة املتدنّية الهدر..  فعلة املجتمعات ذات االأداء ال�صَّ
وات  هدر الرثَّ
اقات  هدر الطَّ

هدر الوقت 
خ�صيات..  وهذا الهدر يطول هذه ال�صَّ

حي���ث يكون���ون يف م���كان وحيثي���ة غ���ر ق���ادرة اأن ت�صتثمر قدرتهم عل���ى العط���اء وتدفعهم اإىل الراج���ع والنكو����ض واالإحباط اأو 
االنكفاء يف بيئة تقلِّل من �صاأنهم اأو بيئٍة ت�صتخدمهم يف مكان ال ينا�صبهم.

وكم تكرث بل ت�صت�صري هذه احلاالت.
ويعزى �صعف وف�صل املجتمعات اإىل ذلك.

تلم���ع بع����ض االأ�صم���اء وي�صم���ح لها باأن تعطي و�صرعان ما تتعر����ض لهجمة م�صادة ت�صلبها حركته���ا بطريقة خفية ال تو�صف وال 
ت�صرح ولي�ض من املمكن مقاومتها.

ارته وتعليماته. فهناك دائماً قوة خفّية تر�صم الدروب واملنعطفات واحلواجز .. �صرطيٌّ ال ت�صتطيع خمالفة يده و�صفَّ
االأ�صخا����ض ال���رّثوة الوطني���ة من���اذج موج���ودة وحا�ص���رة على م�صاح���ة الوط���ن اجلغرافي���ة والدميوغرافية وهي بر�ص���م الوطن 

مب�صوؤوليه كافة للحفاظ عليها.
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 على تخوم احلكمة
 يق����ول هيج����ل اإنَّ للف����ن هدف����ن: اأولهم����ا اأ�صا�ص����ي ويتمث����ل يف ك�ص����ر ح����دة 
الهمجي����ة ب�ص����كٍل ع����ام و�ص����واًل اإىل تهذي����ب االأخ����الق ؛ والث����اين نهائي: وهو 

ك�صف احلقيقة، وتثيل ما يجي�ض يف النف�ض الب�صرية.
على �صبيل الَبدء

يحت����اج احلدي����ث عن كتاب »قامات، وقفات، ذكريات« للباحث االأديب اأمين 
اأحم����د �صعبان اإىل اخت�صا�صين يف اللغ����ات، ويف الفل�صفة وال�صعر وال�صيا�صة، 
ليتمكن����وا من االإحاط����ة بجوانب قاماته املتالألئة ك�صي����ف من الطيف يعانق 

حلن الرباب فوق ذرا املجد.
 على �صبيل الن�صب

اأول مالم����ح الغي����ث ارتب����ط بن�ص����ب االأدي����ب اأمي����ن اأحمد �صعب����ان من جهة 
جدت����ه اأم والدت����ه �صكين����ة بن����ت العالم����ة ال�صي����خ �صليم����ان االأحم����د بال�صاع����ر 
الكب����ر حمم����د �صليم����ان االأحم����د امللق����ب با�ص����م بدوي اجلب����ل ول�ص����ان حاله 
يعرف لنا، كثراً ما كانت تقول رحمها اهلل يل: »اأنا واأخي البدوي �صقيقان 

من اأم واحدة«.�ض214-
االأدي����ب اأمي����ن اأحم����د �صعب����ان ذات م�صكون����ة باحلن����ن، واإ�صعاع����ات املعن����ى، اإنه م�صغ����وٌل جداً 
باأ�صئل����ة الثقاف����ة، ودور املثّق����ف يف دف����ع عجل����ة االإن�صاني����ة اإىل التقدم، رغم املح����اوالت الكثرة 

لعرقلة هذا التقدم.
 الذات الفاعلة

ه����ل ح����اول االأدي����ب اأمي����ن اأحمد �صعب����ان البحث ع����ن ال����ذات الفاعل����ة والبعيدة ع����ن القيود 
الطائفية والدينية ب�صكل اأكب من خالل ذاته وذكرياته ووقفاته؟

 النقطة املحورية
مّم����ا ال �ص����ك به فال����ذات هي النقطة املحورية واملركزية، نقط����ة االنطالق التي تتالقى مع 
النق����اط االأخ����رى وتتكام����ل معها؛ ولذل����ك بذات منفتحة عل����ى اآفاقها الكوني����ة، متحاورة مع 
ت����ارب االآخري����ن، وجريئة يف فتوحاته����ا املعرفية واإ�صراقاتها االإبداعي����ة؛ دامغ االأديب اأمين 
اأحم����د �صعب����ان الباط����ل ب�صواه����د �صهداء احل����ق واالأواب����د، ولعل اأجمله����ا هذا الكت����اب »قامات، 
وقف����ات، ذكري����ات« الذي يوثق اأروع وثيقة لقامات وطنية �صورية؛ وما كانوا اإال وجوهاً ثالثة 
حلقيق����ة واح����دة، �صفة للذات وعر�����ض للجوهر ورمز للمعنى.. فحقق غاي����ة الو�صال �صاهداً 

و�صهيداً ومالأ املتلقي بالنور دون و�صال..
ق�صة كفاح

وال ميك����ن الأي �صخ�����ض تت����اح ل����ه الفر�ص����ة اأن يدن����و قريب����اً ويتع����رف عل����ى ه����ذه القام����ات 
العظيم����ة اإال وينحن����ي ويرفع لها القبعة اإجالاًل وتوقراً، ويف هذا املقام ال ي�صعنا اإال اأن نكرم 
كل احلرائ����ر ال�صوري����ات ع����ب �صرد ق�ص����ة كفاح ون�ص����ال امل�صت�ص����ارة الرئا�صية د. بثين����ة �صعبان 
حيث تقول: »علينا اأن نعلو فوق اجلراح ونوؤمَن اأننا �صعب لديه ما يوؤهله لالعتزاز بانتمائه 
القوم����ي وتاريخ����ه املجي����د، والعم����ل اجل����اد م����ن اأج����ل م�صتقب����ل ال يتمك����ن حفنة م����ن االأعداء 

والطغاة و�صغار النفو�ض من ر�صم عالئم م�صاره مهما حاولوا«. �ض- 51 
ر�صالة االمتالء

فف����ي وقفات����ه ر�صال����ة االمتالء بح����ب اهلل �صكاًل وم�صمون����اً، اإذ قاد قلَم����ه اإىل حيث ال يجروؤ 
االآخ����رون، وقادن����ا وراءه اإىل ذكري����اٍت هي �ُصْبَحُة االمتالء، ووقف����اُت االإن�صان اململوء بالعرفان 
واجلمي����ل ال����ذي ال ُعق����َد في����ه وال التبا�ص����ات، وك����ي ن�صه����َدُه ُقطب����اً ت����دور حول����ه رح����ى القلوب 
املتوا�صع����ة املفّك����رة املنا�صل����ة، املتج����ذرة يف االنتم����اء، الزاه����دة يف االأ�صم����اء واملنا�ص����ب كاملفك����ر 
املو�صوع����ي الق����دوة الراح����ل د. بهج����ت �صليم����ان ال����ذي اأ�صح����ى �صخ�صي����ة بل مرجع����اً للتحقق 

واال�صتدالل. 
املثقف الإ�صرتاتيجي 

اإذ يق����ول: »فقدن����ا املفكر القدوة، املفكر املو�صوعي، فقدنا املثق����ف االإ�صراتيجي الذي كانت 
�صفحت����ه »اأب����و املج����د »يف �صنّي احلرب الكونية ال�صر�صة على �صورية، ت����وازي موؤ�ص�صة اإعالمية 
متكاملة، اإذ كان من اأ�صدق واأ�صجع واأجراأ املدافعن عن الوطن وعن املواطنن �صد عدّوهم 

الداخلي واخلارجي«. �ض- 59 
فتوحات الر�ؤيا

ويف مو�ص����ع اآخ����ر تبدو لنا الذات ال�صغوفة بتقوي�ض الواقع اأماًل يف اإعادة ت�صكيله وتغيره، 
واملفتتن����ة مبقام����ات الع�ص����ق واحلب بحثاً ع����ن الده�صة يف فتوحات الروؤي����ا، اإ�صراقات الروح يف 
ظل واقع عامل متغر ونلمح ذلك يف �صرده ل�صرة د. الباحثة »زينب زيود« حيث يقول: »اإنها 
االإن�ص����ان املفعم����ة باحلي����اة، واالأمينة على فك����رة الوجود املمتل����ئ، حتى بات����ت بالكتابة تر�ض 

املعنى، وبفعالية العمل الدوؤوب تعي�ض احلياة« �ض- 106
االأمر الالفت للنظر يف وقفاته وقاماته االأدبية هو مزج جانبن مهّمن يف �صخ�صية اأمين 
�صعب����ان، هم����ا اهتمام����ه باأهمي����ة دور الثقاف����ة وتاأثره����ا يف احل�ص����ارة واأهمية تطوي����ر قدرات 
االإن�ص����ان العرب����ي وتنمي����ة وعيه وفل�صفت����ه احل�صارية وبدا ذلك من خالل �ص����رد �صرة ال�صيد 
مفت����ي اجلمهوري����ة �صماح����ة د. بدر الدي����ن ح�صون: احل�ص����ارة تعني املحبة واخل����ر والعطاء، 
ولي�ض القتال على ثروات االأر�ض واحتكارها، اإذ اأكد »للمثقفن اأن الر�صالة الثقافية واالأدبية 
واالإن�صاني����ة لي�ص����ت يف �صياغة اجلم����ل اجلمالية، واإمنا يف بناء جمتم����ٍع جديٍد يف وجه هجمة 

�ُصخرت لها اآالف القنوات الف�صائية«. �ض23- 
اأ�صد الدبلوما�صية

كذل����ك االأم����ر يف لقائ����ه اأ�ص����د الدبلوما�صي����ة د.ب�ص����ار اجلعف����ري، وه����و الرجل املثق����ف الذي 
ميتلك حقاً ف�صل اخلطاب ليجد املعادل ملا يجري باأ�صلوب بليغ قوي التاأثر، وخا�صة حينما 

يخاطب العامل بلغة العقل والعاطفة معاً، لكنها لغة احلق اأمام �صمر العامل«. �ض54- 

موقف معريف
ه����ذه الذكري����ات التي تاأتي الروؤيا بها حافل����ًة بالتفا�صيل وزاخرًة باالإ�صارات 
والتلميح����ات الت����ي تط����رح نف�صه����ا كبدي����ل، ومن خ����الل �صرد �ص����رة د. حممد 
احلوراين ي�صحُّ لنا القول: الروؤيا هي موقف معريف خال�ض للذات وما يعتمل 
بداخله����ا م����ن روؤى وم����ن هواج�����ض وتوت����رات نتيج����ة تفاعله����ا واحتكاكه����ا مع 
الواق����ع الثق����ايف ويرجم ذلك قول����ه: »الثقافة هي فعل جمع����ي تراكمّي يقوم 
عل����ى تعزيز املبادئ والقيم والنهو�ض بها للو�صول اإىل ثقافة تليق بت�صحيات 

اأمتنا وتاريخها..« �ض- 200
وله����ذا فه����و يف م�صمار وقفات����ه ي�صعى اإىل ركوب ِغَمار �ِص����رة مغايرة ت�صعى 
اإىل امت����الك وج����وده وحياته من خ����الل تريرهما من قي����ود الزمن واملكان، 
وم����ن �صلط����ة الواق����ع القهري����ة واإكراه����ات النم����اذج املتحجرة، لت�صب����َح حلظة 

التالقي عنده حلظة هدم لبناء جديد كما يقول هيدجر.
الفعل اجلمايل

 وعلي����ه، اأراد االأدي����ب اأمي����ن اأحم����د �صعب����ان ط����وال وقفات����ه االأدبي����ة امل�صيئ����ة 
����ل لفك����ر املقاومة من خ����الل قامات الفك����ر والذكريات  اأن يق����اوم بالفع����ل اجلم����ايل، واأن يوؤ�صّ
ليج����اورا الفع����ل االأ�صلي يف الزمن املاأثور بال�صم����ت ك�صهيد العدالة د. حممد الفا�صل »الذي 
و�ص����ع ال�صهي����د الفا�ص����ل عدداً كبراً من الكت����ب القانونية املحلية والدولي����ة باللغات العربية 
والفرن�صي����ة واالإنكليزي����ة وحما�ص����راٍت واأبحاث����اً يف خمتل����ف ف����روع القان����ون، ومن����ح ع�ص����رات 

اجلوائز كان اأهمها و�صام اال�صتحقاق ال�صوري من الدرجة املمتازة. �ض208-
اإذ هن����اك مقول����ة م�صه����ورة بن الباحثن يف التاريخ وه����ي »ال تاريخ بال م�صادر« اإذ ال ميكن 
للباحث اأن يكتب دون الرجوع اإىل امل�صادر لي�صتقي منها املادة االأولية التي تزوده بالن�صو�ض 

الكفيلة بكتابة منت البحث.
الأديب ال�صتثنائيُّ

هو االأديب اال�صتثنائيُّ الذي يدعو اإىل �صبيل رّبه بالب�صمة قبل الكلمة، وين�صُج من خيطان 
قلبه موّدًة ورحمًة ُتعيد للكاتب بع�صاً من ماء وجهه املُراق على قارعة االأنا، ما�صياً على اآثار 
َرة عاملياً كالفيل�صوف جان جاك رو�صو وعربياً االأديب طه  خطا من �صبقوه، يف ريادة اأدب ال�صِّ

ح�صن، وغر مباٍل بالريح تطوي جناحه، اأو احلجارة تعوق م�صره. 
الفار�س النبيل

بعن الفطرة يرمُق ال�صعراء واالأدباء والباحثن وهو البارُع يف ا�صطياد االأحّبة واالأ�صدقاء 
م����ّرة بالتوا�ص����ع ال����ذي ُطبع به فكان خ����ر َلَقٍب ا�صتحّقه ع����ن جدارة، ومّرات بكلم����ة اأو �صورة 
����ع واأب����دع وخ����ر و�ص����ٍف له كان م����ن �صاع����ر االأجيال نب����ي الطفول����ة املب����دع �صليمان  حي����ث تربَّ
العي�ص����ى حي����ث قال مرحب����ا: »اأهاًل بالفار�ض النبي����ل.. اأهاًل بكاتب بينه وب����ن احلرف امتداُد 
�صغف.. يهوى نب�َض الكلمة وُنطق احلقيقة االآ�صرة.. ن�صارُة قلمك و�صفافيته تبلُع ُكّل ما هو 

وهٌم.. وتن�صُج من حقائق التاريخ روح �ُصنبلة دافئة عانقها الربيع ذات نب�ض..« �ض116- 
على �صبيل ال�صوؤال

ف����اإىل اأي م����دى اأ�صه����م ذلك يف بن����اء روؤيته لالآخر الفك����ري والثقايف واحل�ص����اري، ويف ن�صج 
اأفكاره، و�صوغ �صخ�صيته، واعتزازه بذاته الثقافية وممار�صته النقدية، واإنتاجه الفكري؟

ه����ذا الكت����اب هو نوع م����ن الوفاء لالأ�صخا�ض الذي����ن عا�صروا هذا الكات����ب املبدع فهو يرثي 
البع�����ض ويثن����ي عليه����م تاريخه����م االأدب����ي والفن����ي وق����د ذك����ر اإبداعاته����م و�صلط ال�ص����وء على 

اإجنازاتهم.
ال�صرية الوردية

بلغ����ٍة باهرٍة خم�صرم����ٍة عميقِة التاأثر والتاأثر اإنَّ لالأديب »اأمي����ن �صعبان« اأ�صلوباً جذاباً ال 
تلك اإال اأن تقَف وقفَة اإعجاٍب لكتاباته ومن االإن�صاف القول: الكتاب فيه بالغٌة وا�صت�صهاٌب 
َرة الوردية تزيدك يف �صوق قراءتك وكاأنك ت�صعر اأنك اأنت كل هذه القامات،  ال مثيَل له وال�صِّ
وميّثل كتاب االأديب الباحث اأمين �صعبان َعلَماً مهماً من اأعالم التجديد واالإ�صالح الفكري 

يف زمن العوملة.
 وغ����دت قامات����ه الفكرية والفل�صفية واالأدبية مرجعي����ات مهمة يف تاأ�صيل الذات واملحافظة 
عل����ى الُهوي����ة، ويف التعب����ر عن �صخ�صية الباح����ث ال�صوري يف ظلِّ املواجه����ات احل�صارية التي 

عا�صها ويعي�صها االآن.
�صفوة القول:

يل����ح بال�ص����وؤال م����ن خ����الل ال�صاع����ر واالأدي����ب من����ذر يحي����ى عي�ص����ى:« مت����ى يف�صل املب����دع اأو 
ال�صاعر،اأو ميوت؟

 فيجي����ب عي�ص����ى: مي����وت املبدع عندما يت�صلل الغ����رور اإىل نف�صه، الغ����رور ولي�ض الرنج�صية 
الت����ي ق����د تدفع لالإبداع يف كثر م����ن االأحيان، الغرور والتعايل عل����ى و�صطه واملحيطن به.« 

�ض243-
هذه النماذج غي�ض من في�ض، وجمال�صنا عامرة وزاخرة بق�ص�ض وحكايات لقامات �صاخمة 
عظيمة قدمت للب�صرية مثااًل رائعاً يف العطاء والت�صحية ونكران الذات واالإيثار وا�صتطاعت 
اأن تن�ص����َر االإيجابي����ة اأينما حلْت وارتلْت ك�صهيد االأوابد االأثرية د. خالد االأ�صعد.. »كان عاملاً 
عظيم����اً تعر�����ض للقتل الأنه رف�����ض خيانة مبادئه والتزاماته حيال تدم����ر من جهة، والإيقاف 
م����ا يق����وم ب����ه من توثيق م����ن جهة اأخرى.. ف�ص����ار اأيقونة ت�ص����اف اإىل االأيقون����ات التي نق�صها 

اأجدادنا ب�صغفهم على �صخور البادية ال�صورية. �ض 90
اإىل االأدي����ب الباح����ث »اأمي����ن �صعب����ان: واإىل كل ه����ذه القام����ات العظيم����ة الت����ي ت����رزح ت����ت 
ال�ص����وء يف �صوري����ة احلبيبة ننحني اإج����الاًل واكباراً ونرفع لهم القبع����ات ون�صكر لهم تفانيهم 

وت�صحياتهم وجميع اإجنازاتهم.

ُسْبَحُة االمتالء و»قامات، وقفات، 
ذكريات« للباحث األديب أيمن أحمد شعبان

ق����دم الدكت����ور ج����ودت ابراهي����م حما�صرة بعن����وان » 
الباح����ث االأدبي.. من هو؟ وذلك يف رابطة اخلريجن 
اجلامعي����ن بح�ص����ور جمه����ور م����ن املهتم����ن ومتابعي 
االأن�صط����ة الثقافي����ة، وقد عرف يف البداي����ة املنهج باأنه 
اإن  اإىل حقيق����ة، واأ�ص����اف  اإن�ص����ان  طريق����ة ي�ص����ل به����ا 
املنه����ج هو طريقة من الطرائق الت����ي ي�صلكها االإن�صان 
�ص����واًء كان كاتب����اً اأم باحثاً اأو عاملاً اأثن����اء بحثه من اأجل 
الو�ص����ول اإىل اله����دف اأو احلقيق����ة الت����ي يبح����ث فيها، 
وق����د اهت����م الغربي����ون مبنه����ج البح����ث من����ذ الق����دمي، 
يف  بالبح����ث  تهت����م  فب����داأت  العربي����ة  اجلامع����ات  اأم����ا 
خم�صيني����ات الق����رن الع�صري����ن، كم����ا ت����دث ع����ن باأن����ه 
يه����ا اأي البحث  ه����و البح����ث هو طل����ب احلقيق����ة وتق�صّ
عنه����ا يف كل م����كان، واإذاعته����ا ب����ن النا�����ض، اأي ن�صره����ا 
واإعالنه����ا للنا�ض، ومنهج البح����ث االأدبي هو الطريقة 
الت����ي ي�صر عليه����ا دار�ٌض اأو باح����ٌث، لي�صل اإىل حقيقة 
يف مو�ص����وع م����ن مو�صوع����ات االأدب، اأو تاري����خ االأدب، 
اأو تاري����خ ق�صاي����اه، من����ذ العزم عل����ى الدرا�صة وتديد 
املو�ص����وع، حت����ى تقدمي����ه ثم����رة عمل����ه اإىل امل�صرف����ن، 
والناقدي����ن، والق����راء مقالًة اأو ر�صال����ًة اأو كتاباً، ويفيد 
منهج البحث االأدبي من املناهج االأخرى يف خطوطها 
العام����ة، وال �صيم����ا يف التاري����خ... ولكّن����ه يتمّي����ز باأن����ه 
يتعامل مع مادة فنّية، ون�ّض اإن�صائي على الباحث فيه 
اأن يغ����ور اإىل اأعماق����ه، ويق����راأ ما وراء حروف����ه، في�صل 
خيال����ه بخي����ال �صاحب����ه، وعاطفت����ه بعاطفت����ه � مّتخذاً 
م����ن امل����ادة التاريخي����ة عون����اً وم�صاع����داً على بل����وغ هذه 
الغاي����ة، موؤّي����داً اإّياه����ا بعوام����ل م�صاعدة اأخ����رى تتكون 
م����ن كّل م����ا ي�صتطي����ع اأن يح����وز من فن����ون املعرفة من 

لغات وجغرافية وفل�صفة... وعلوم �صرف.
واأ�ص����ار اإىل اأن ال����ذي نفيده م����ن العلماء هو و�صعهم 
الفك����ري اإزاء حقيقة االأ�صياء، ناقل����ن منهم اإلينا حب 
اال�صتط����الع النزي����ه، اأمانتهم ال�صدي����دة، �صبهم املر، 
انكبابه����م عل����ى العم����ل، �صعوب����ة الت�صدي����ق، احلاج����ة 
النق����د وال�صب����ط والتحقي����ق... وعلين����ا  اإىل  املت�صل����ة 
اأن ناأخ����ذ م����ن املناه����ج العلمّي����ة احلذر، فك����رة ما يكون 
علي����ه بره����ان، فك����رة م����ا تكون علي����ه املعرف����ة، اأن نكون 
اأق����ّل ا�صت�صالم����اً الأهوائن����ا، واأقّل ت�صرع����اً اإىل اجلزم...
و�صتظ����ّل مناه����ج البح����ث املختلف����ة يف من����ّو وازده����ار، 
اأخذن����ا  واإذا  االأدب����ي كذل����ك،  البح����ث  و�صيظ����ّل منه����ج 
مادتن����ا الي����وم م����ن هنا وهن����اك، م����ن ال�ص����رق والغرب، 
فلقد قطعنا �صوطاً ح�صناً، و�صنقطع اأ�صواطاً، وال يبعد 

اأن تّد تاربنا املنهج مبفيد وجديد.
وعل����ى الباح����ث اأن ي�ص����ك يف املعطي����ات، ولك����ن علي����ه 
التاأك����د من �صحته����ا، وبرهنتها، وقابليته����ا ثم ينطلق 
منه����ا، فنح����ن نتقب����ل احلقائ����ق، ولك����ن نق����ف عنده����ا، 
نتاأك����د م����ن �صحته����ا واإذا تاأكدن����ا م����ن �صحته����ا ننطلق 
منه����ا يف البح����ث، فال�ص����ك عند الباحث����ن �صفة مهمة 
ولك����ن ال�صك االإيجابي الذي يجعلك ت�صل من خالله 

للحقيقة.
يك����ون  اأن  م����ن  للباح����ث  الُب����دَّ  للق����ول:  وتو�ص����ل   
مو�صوعي����اً وي�صم����و بنف�ص����ه ع����ن اأن ت�صع����ف اإزاء ه����ذا 
الغر�����ض اأو ذل����ك الَعر�����ضْ الأن احلقيق����ة اأك����ب من كل 
ذلك، واالإن�صاف: اأن تعطي النا�ض حقوقهم فالباحث 
بق����ول  ين�صفه����م  ولكن����ه  االآخري����ن  مق����والت  يدر�����ض 

احلقيقة )اأي رّد القول اإىل �صاحبه(...

الباحث األدبي.. 
من هو؟

 كتب: عبد الحكيم مرزوق
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قراءات

)اأح���وال البل���د( ق�ص�ض مكتوبة 
 1979 وع���ام   1957 ع���ام  ب���ن 
يف حل���ب، العن���وان مبا�صر يتحدث 
ع���ن حي���اة النا����ض يف م���كان معن، 
وريفه���ا،  حل���ب  مدين���ة  وه���و  اأال 
وبالتحدي���د احلدي���ث ع���ن اأو�صاع 
تخ����ض  الت���ي  ال�صيئ���ة،  النا����ض 
فئ���ات فق���رة ومهم�صة م���ن اأهايل 
عنه���ا،  تتح���دث  الت���ي  البل���دات 
العن���وان منا�ص���ب له���ذه الق�ص�ض، 
النا����ض  عالق���ات  تنب����ض  الت���ي 

وتاأثراتها يف ت�صرفاتهم.
الناحية الفنية: 

بع����ض  املتوا�ص���ل يف  ال�ص���رد  اإىل  القا����ض  يلج���اأ 
الق�ص����ض، بينما يلجاأ يف اأحي���ان اأخرى اإىل تق�صيم 
الق�ص���ة اإىل اأق�ص���ام اأو مقاطع، كما يف ما يزيد على 
ن�ص���ف ق�ص�صه: ق�صة )ع���زف منفرد( مق�صمة اإىل 
ثالث���ة اأق�ص���ام ه���ي: -1 ال�ص���وق. -2 اخل���وف. -3 
القتل. ولكل ق�صم اأحداثه، وكذلك يف ق�صة )اجلثة 
البي�ص���اء( اأق�صامها ه���ي: -1 احلار�ض. -2 الزوج. 
االأق�ص���ام  القم���ر(  )دوار  ق�ص���ة  ويف  الطال���ب.   3-
التالي���ة: -1 معلوم���ات �صياحي���ة ع���ن دوار القم���ر. 
ب���دوار القم���ر. -3 حكايات  -2 عا�صق���ان يجلم���ان 
�صكان دوار القمر. و ق�صة )ظالل قدمية( مق�صمة 
اإىل ق�صم���ن: -1 عن الزوج���ة وجمالها. -2 ر�صد 
ح���ركات الزوج���ة والتحر�ض بها، ث���م قتل املتحر�ض 
و�صج���ن زوجها، اأما ق�ص���ة )در�ض االإن�صاء( املق�صمة 
اإىل مقطع���ن، فيتح���دث االأول عن النقل يف نهاية 
الع���ام اإىل مدر�صة ح�صن االأ�صهب، ويتحدث الثاين 

عن ال�صهيد ح�صن االأ�صهب. 
اأم���ا احلديث ع���ن الزمن، فقد الحظ���ت اأن ق�صة 
)ع���زف منف���رد( ال يبدوؤه���ا م���ن بدايته���ا، ب���ل من 
زم���ن هروب���ه، بعد �صربه للح���اج اأديب الذي ميلك 
ال�ص���وق، وا�صتياق���ه الأ�صرته، وللع���ودة اإىل بيته بعد 

حادثة ال�صرب. 
يف ق�صة )النور�ض( عودة للتداعيات عن املقاومة 
واأو�ص���اع النا�ض يف ال�صج���ون االإ�صرائيلية، وو�صول 
اأخب���ار وق�ص����ض ع���ن ذل���ك، كم���ا يف ق�ص���ة ال���ذي 
�صبطوا لديه من�ص���ورات �صرية تر�ض اجلماهر 

على مقاومة االحتالل، الحظ ال�صفحة 16.
اجلحي���م(  م���ن  خرج���وا  )بالتتاب���ع  ق�ص���ة  اأم���ا 
فه���ي مبنية عل���ى التداعيات والتذك���ر، حيث ذهب 
لي�ص���ري فاكه���ة، اأخ���ذه اإىل دكان اخلي���اط �صابقاً، 
فتذك���ر كيف �ص���رب اخلياط وانه���زم، وظلَّ مدة ال 
مي���ر من ه���ذا امل���كان، ه���ذه الذكريات جاءت���ه وهو 
�صابق���اً  كان  جم���اور،  م�صت���ودع  يف  احلانوت���ي  م���ع 
دكان���اً للخي���اط، ويف ق�صة )اجلث���ة البي�صاء( حيث 
يتذك���ر املا�صي يف ال�صط���ور التالية: )لعن يف نف�صه 
امل�صادف���ة التي قادته اإىل اأن يحمل هذه اجلثة اإىل 
بيته مت�صائاًل: اإن كان حار�ض املقبة يعرف ق�صته 
القدمي���ة، هل يع���رف موقفه اجلب���ان، الذي وقفه 
اأم���ام وال���ده عندما عرفت العائل���ة بحمل اخلادمة 
الت���ي تعمل لديه���م؟ واأي�صاً اإن كان احلار�ض يعرف 

حكاية طردها من البيت.(. �صفحة 58.
ويف ق�ص���ة )ال�صي���اج( كما يف التداعي���ات التالية: 
)ع�ص���ر �صن���وات يف البداي���ة كت���ب له���ا ر�صائ���ل كم���ا 
وعدها، كل يوم ر�صالة، حدثها فيها عن حبه، وعن 
عذابه، وعن عمله يف بال الغربة...( �صفحة 68. 

تاك���ي  منولوج���ات  منف���رد(  )ع���زف  ق�ص���ة  يف 
حال���ه، ويف ق�صة )اجلث���ة البي�صاء( يح���ادث الزوج 

نف�ص���ه يف قوله: )لق���د ارتاحت 
العاه���رة، اأما اأنا فب���داأت ق�صاوة 
، وي�صتم���ر يف  ب���يَّ االأي���ام تفع���ل 
املنولوج يف نهاية �صفحة 56. 

احل��وار: للح���وار مكانته يف 
الن�ض الق�ص�ص���ي، الأنه ي�صاهم 
م���ن ا�صتجالء بع����ض الغمو�ض 
يف املواق���ف اأو ال�صخو����ض، وهو 
يف  املح���اور،  ثقاف���ة  عل���ى  دال 
جمموعة )اأح���وال البلد( نرى 
اأن للح���وار غر وظيف���ة، انظر 
و43  و42   37 ال�صفح���ات 

وغرها.
وم���ن ق�ص���ة )دوار القم���ر( حوارها م���ع حبيبها، 
وحلمهم���ا اأن يق�صي���ا �صه���ر الع�ص���ل يف قري���ة دوار 
القم���ر يف ال�صفح���ات 83 و 84 و 88 وغره���ا، 
ويف ق�صة )ظالل قدمية( العديد من ال�صفحات. 

اللغة ��صاعرية الو�صف: 
اإن جمالي���ة اللغ���ة تن���ح الن����ض �صيئاً م���ن االألق 
اإىل  املتخي���ل  يح���ول  الو�ص���ف  اأن  كم���ا  والف���ن، 
جمالي���ات واإبداع له عالقة باحل���دث وال�صخو�ض، 
من ق�صة )ظالل قدمية( هذا املقطع: )ويف داخل 
نف�ص���ه ين�ص���اب ن�صي���د ق���دمي، كان ق���د ا�صتمده من 
عينيها وج�صدها الريان. اأحبَّ فيها احلياة املوارة، 
ف���راح يرت�صف من �صفتيها ع�ص���ر ال�صعادة! قالوا 
عنه���ا جميل���ة فاأح�ض بن�ص���وة، قالوا عنه���ا مربربة 
ف�ص���م �صدره، وغم���ر وجهه يف احلل���م، قالوا عنها 
م���الك م���ن مالئك���ة ال�صم���اء، فهام عل���ى وجهه يف 
حق���ول م���ن �صقائ���ق النعم���ان( �صفح���ة 72 كم���ا 
نالح���ظ �صال�ص���ة ال�ص���رد يف الق�ص�ض كاف���ة، مثاًل 

�صفحة 10 ويف غرها من ال�صفحات. 
اأم���ا �صاعري���ة الو�صف ففي و�ص���ف اجلثة: )كان 
له���ا نف����ض الوجه الدائري، نف����ض التقاطيع، نف�ض 
االأن���ف االأقني، نف�ض الف���م وال�صفتن، فقط اللون 
ه���و املتمي���ز، كان���ت ذات ب�صرة بي�ص���اء م�صوبة بلون 
ال���ورد، واالآن ه���ي ذات ب�ص���رة بي�ص���اء �صمعي���ة، اإن���ه 

�صحوب املوت( �صفحة 57.
امل���كان يف ق�ص���ة )ع���زف منف���رد(  وم���ن و�ص���ف 
ه���ذا املقط���ع: )ا�صتق���رت عين���اه على القلع���ة كانت 
اللي���ل،  ي�صربله���ا  �صاخم���ة، وطي���دة  من���ه،  قريب���ة 
تظه���ر للعيان كتلة قائمة، جاثمة يف و�صط املدينة 
القدمية، وحولها تنت�صر االأحياء واالأزقة ال�صيقة 
املنت�صب���ة يف  املئذن���ة  كان���ت  اآخره���ا،  يف  امل�ص���دودة 
الط���رف ال�صرق���ي منه���ا، اأ�صب���ه بعمود اأ�ص���ود هائل 

يتحدى املجهول( �صفحة 19.
وثم���ة اأو�ص���اف كثرة يف املجموع���ة، منها و�صف 
القري���ة ال�صياحية، يف ق�ص���ة )دوار القمر( �صفحة 
امل���كان يف ق�ص���ة )ظ���الل قدمي���ة(  وو�ص���ف   ،81
�صفح���ة 71 ث���م و�ص���ف الزوج���ة والبي���ت واحلياة 

امل�صركة يف الق�صة ذاتها. 
هناك بع�ض اال�صتخال�صات كما يف ق�صة )عزف 
منفرد( التي تقول اإن ال�صخ�ض العادي ال ي�صتطيع 
اأن يتح���دى، اأو يجابه ال�صخ����ض الغني، اأو �صاحب 
النف���وذ مبفرده، ويف ق�صة )اجلث���ة البي�صاء( على 
الزوج���ة اأن تعرف مت���ى وكيف تتخل�ض من زوج ال 
ي�صتغني عنها؟ ويف ق�صة )ظالل قدمية( تبن اأن 
القت���ل لي�ض و�صيلة، اأما ق�صة )ال�صاحة( فتنبه اإىل 
اأن التجديد والبن���اء احلديث يق�صي على الراث 

والتاريخ.

القصص االجتماعية 
في مجموعة )أحوال البلد(

للقاص نيروز مالك
  كتب: : أحمد سعيد هواش كتب عوض سعود عوض

غ���ازي خمتار طليم���ات اأ�صتاٌذ جامع���ي متقاعد 
وموؤلف و�صاعر من مواليد حم�ض 1935 م.

ن�صر ب�صعة وع�صرين كتاباً بع�صها باال�صراك، 
ول���ه غ���ر ديوان���ه – ه���ذا – ع�ص���ر م�صرحي���ات 

�صعرية منها: عن جالوت، وحمكمة االأبرياء.
ينته���ي(  ال  )ط���واف  ديوان���ه  احت���وى  وق���د 
عل���ى �صب���ع وثالث���ن ق�صي���دة ج���اء اأكرثه���ا على 
الدي���وان  ق�صائ���د  تي���زت  وق���د  اخللي���ل،  نه���ج 
باالألف���اظ والراكي���ب اجلميل���ة املع���بة، ي�صفي 
عليه���ا ال�صاع���ر م���ن �ص���دق العاطف���ة وال�صاعرية 
ال�ص���يء الكث���ر وتظلله���ا مو�صيق���ا تتنا�ص���ب م���ع 

مو�صوعاتها وقوافيها.
وق���د افتتح ال�صاع���ر ديوانه بق�صي���دة »خريطة 

العم���ر«، وفيه���ا ي�صتعر�ض م�صرة حياته احلافل���ة بالعطاء واحلب 
للوطن ولالأمة العربية فقال:

خم�ٌض و�صتون قد مرت من العمر
كاحللم يف النوم اأو كاللمح بالب�صر

كٍر �صيعتها، وهي بع�صي، غر ُمدَّ
اأين ال�صريح؟ فهل اأحظى مبَدكِر؟

ويت�صاءل ال�صاعر – بح�صرة – عن زمن الطفولة الن�صر، وكيف 
اختف���ى ذل���ك الرونق االأخاذ، وهو را�ٍض ع���ن كل ذلك؟ كما يت�صاءل 
عن عهد ال�صبا الريان وكيف تال�صت اأغ�صانه مثلما يتال�صى طلع 

الزهر؟ 
وم���ن اأوىل باالإ�ص���ادة مبدين���ة »حم����ض« م�صق���ط راأ����ض ال�صاع���ر 
غ���ازي طليم���ات الذي اأبدع بحبها ق�صيدة »غمد �صيف اهلل« مناف�صاً 
به���ا �صع���راء حم���اة الذي���ن تغن���وا مبدينته���م وعا�صيه���ا ونواعرها 
اجلميل���ة. وق���دم ال�صاع���ر غ���ازي طليم���ات لق�صيدت���ه ه���ذه بقوله: 
»ق���ال يل اأخ حبي���ب واأدي���ب اأري���ب: نظ���م �صاع���ٌر حم���وٌي م���ن حماة، 
ق�صي���دة مطلعه���ا »حماة التي يف القلب ب���اٍق �صوؤالها« فما تقول اأنت 
يف )حم����ض(.. فبداأ ق�صيدته بالن�صي���ب والوقوف على االأطالل – 

على عادة ال�صعراء العرب القدامى – فقال:
اأحب �صجايا الغانيات و�صالها

واأبغ�صها هجرانها واعتزالها
وغانيتي )حم�ض( الوفية اإن ناأْت

مفاتنها مل يناأْ عني خيالها
اأفارقها والقلب ما بن )وعرها(

و)ميما�صها( تنو عليه ظاللها
اإن ح���ب ال�صاع���ر غ���ازي خمت���ار طليم���ات متعل���ق مب�صق���ط راأ�صه 
)حم����ض( يف حل���ه وترحال���ه، وه���ي كامل���راأة اجلميل���ة الت���ي ال يحب 
ال�صاعر مفارقتها وذلك لال�صتمتاع بجمالها، واإن فارقها لل�صرورة 
-–ف���اإن قلبه يظل متعلقاً به���ا وخياله ال يفارقها... في�صتذكر حي 
)الوعر( واأبناء �صعبه البرة، ودوحة »امليما�ض« اجلميل التي تنو 
عليه ظاللها الوارفة الندية، وي�صتلهم ال�صاعر من مكانة )حم�ض( 
التاريخية العريقة، وت�صريفها باحت�صان �صريح ال�صحابي اجلليل 
البطل خالد بن الوليد -–طيب اهلل ثراه -–مما تفخر به مدينة 

)حم����ض( م���ن بن مدن بالد ال�ص���ام، فهي مثوى 
املعايل العظام فقال:

فيا حم�ض يا مهوى املعايل التي ا�صطفت
ثراها �صيوف الفتح حمراً ن�صالها

فكانت »ل�صيف اهلل« غمداً فلي�ض يف
بالد ال�صام ال�صاخمات مثالها

ق�صيدت���ه  طليم���ات  غ���ازي  ال�صاع���ر  ويختت���م 
الرائع���ة هذه به���ذا البيت املعب اجلمي���ل، اإذ قال 

خماطباً حم�ض:
فيا بنت »�صيف اهلل« �صويل ب�صيفه

 يعينِك ويخمْد من عداِك �صيالها
والهم الفل�صطيني ظاهٌر يف �صعر �صاعرنا غازي 
طليم���ات... وق���د اآمله منظ���ر االأ�ص���ر الفل�صطيني 
البط���ل م���روان البغوت���ي وهو ي�ص���اق اإىل ما ي�صم���ى املحكمة وهو 
مكبل باالأ�صفاد، وهو �صامد م�صتهزئ بجنود العدو، فاأبدع ق�صيدة 
اها »اأ�ص���ر خر�صنة« ممثاًل  و�ص���ف ذلك املنظ���ر اأح�صن و�ص���ف و�صمَّ
فيه���ا االأ�ص���ر الفل�صطين���ي م���روان البغوت���ي باالأ�ص���ر العرب���ي 
ال�صاعر اأبي فرا�ض احلمداين الذي زج به يف ح�صن خر�صنة يف بالد 

الروم فقال:
»مروان« مل اأر غر الليث االأجم

           ملا اعتقلت املائج العرم
ون�صل �صيف �صالح الدين اأغمدُه

      كيد اليهود، وجب االأعبد القزِم
وما راأيت �صوى االإ�صرار منطلقاً 

      من بن عينيك بركاناً من االأمل
ويعب ال�صاعر غازي طليمات عن تلك احلالة من الذل والهوان 
اللذي���ن حلق���ا باأبن���اء االأم���ة العربي���ة اأم���ام �صم���ود االأ�ص���ر مروان 
البغوتي و�صبه على االأمل، في�صفهم باأنهم هم االأ�صرى ومروان 
احل���ر، فواخجلتن���ا م���ن اأمة متهالك���ة ومنق�صمة اإذ اأ�صح���ت اأمماً ال 

اأمة فقال خماطباً االأ�صر البطل مروان البغوتي:
، واخجاًل نحن االأ�صارى واأنت احلرُّ

      من اأمة اأ�صبحت �صتى من االأمم!
وي�صبه ال�صاعر غازي طليمات املركبة التي تقل مروان البغوتي 
اإىل املحكم���ة باأنه���ا اأ�صب���ه بح�ص���ن )خر�صنة( الذي اأ�ص���ر به ال�صاعر 
الفار����ض اأبو فرا����ض احلمداين، واالإ�صرائيلي���ون والروم هم وجهان 

لعملة واحدة فقال:
اأتلك مركبة اأم ح�صُن خر�صنٍة  

    اأتى بها الروم �صرحاً غر منهدم؟
بعثت فيها ولالأبطال ُخلُدُه 

     »اأبا فرا�ض« وظل الروم كالرمم
تل���ك اإطالل���ة �صريع���ة عل���ى دي���وان ال�صاع���ر املبدع غ���ازي خمتار 
طليم���ات )ط���واف ال ينته���ي( وال���ذي �صم���اه با�ص���م اإح���دى ق�صائ���د 
الدي���وان )ط���واف ال ينتهي( وه���و مبجمله اأغاري���د عا�صق حلم�ض 

والوطن واالأمة العربية.

الوطن واألمة العربية 
في ديوان الشاعر غازي طليمات 

)طواف ال ينتهي(

تعزية
رئي����ض ات���اد الكّت����اب العرب واأع�ص���اء املكت���ب التنفيذي واأع�ص���اء جمل�ض االت���اد واأع�صاء 

االت���اد يتوجه���ون بخال����ض الع���زاء من ال�صاع���رة مناة اخلر بوف���اة �صقيقته���ا، راجن املوىل 

عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها ال�صب 

وال�صلوان.
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م�صتلقي���اً كن���ت على فرا����ض من فراغ، يتاأرجح ج�ص���دي ويتماوج فوق طبقات 
هفهاف���ة ال اأع���رف ماهيتها، اأ�صرق النظر اإىل ما مي���ّر تتي فاأخمن اأين اأنا؟ 
ف���اإن راق يل امل���كان اأخب���ط ب�صاق���ّي ويدّي حم���اواًل الرّجل عن عر����ض اإقامتي 
اجل���بي لال�صتق���رار يف املوق���ع ال���ذي �صرق انتباه���ي، لكني اأعج���ز عن تقيق 
غايت���ي، وكاأن اأط���رايف مغلول���ٌة اإىل ذّراٍت ال مرئي���ة تت�صب���ث ب���ي بق���وة وعن���اد، 
اأتاب���ع التحلي���ق وعين���اي تتل�ص�ص���ان عل���ى ما يح���ق لهما االطالع علي���ه وما ال 
يح���ق.. فج���اأة ارتط���م ج�صدي ب�ص���يء قا�ٍض، تلف���تُّ حويل فاإذا ب���ي م�صجى على 
قم���ة �صاهق���ة جرداء، وكاأين على اجلبل االأقرع وقعت، دّبت عيناي تفت�صان عن 
اأني����ض فاأن���ا ل�صت من ع�صاق الوح���دة وال من رّوادها.. عبث���اً اأحاول.. فال طر 
هن���ا وال ب�ص���ر.. جّف من اخلوف ريقي، وت�صّهيُت ولو قطرَة ماء يتيمة.. لكْن.. 
رب���اه.. اإين اأ�صم���ع جلب���ًة.. حركًة قريبة مني.. احلمد هلل.. امل���كان ماأهوٌل اإذاً.. 
دعك���ِت االأجفاُن املرعُة بالراب حمجرّي عّلي اأتبّنُ وجوَه القادمن، فيداي 
ال تعمالن.. يا اإلهي اإنهما مالكان.. اأيكونان اأنكر ونكر..؟ لكني ما زلت حياً 
وهم���ا ال ي���زوران اإال االأم���وات.. �صاأ�صاألهم���ا الأعرف اإن كنُت حي���اً اأو ميتاً، وماذا 

يريدان مني؟
اأح���اول ال���كالم فاأح�ّض االأحرف على ل�صاين �صباي���ا ينتمن لع�صور �صلفت.. 
اأ�صتجديه���ن.. اأح���اوُل اإغراءه���ّن بفحولة طامل���ا اأعليُت رايتها، في���زددن بالعفة 
اخلرق���اء ت�ّص���كاً، وكاأنه���ن مع اليبا�ض تواط���اأن �صد اأرواحه���ن و�صدي.. ويلي 

كيف �صاأتفاهم مع امللكن..؟
�� ال عليك نحن نتوىل املهمة بداًل منك..

قال اأحدهما، وتابع الثاين:
�� اأجل نحن هنا من يتكلم..

اأردت اأن اأ�صاأَلهم���ا ع���ن ال�صحيف���ة العمالقة التي يتعاون���ان معاً على حملها، 
غ���ر اأنهم���ا و�صعاه���ا اأمامهم���ا.. فتحاها، وب���داأ االأول يقراأ ب�ص���وت ارتعدت له 

الف�صاءات:
�� �صاعر احلرف امل�صيء..

ارتعدت اأو�صايل، فهذا هو ا�صمي على الفي�صبوك، وهذه ال�صحيفة العمالقة 
ه���ي �صفحت���ي اإذاً، وق���د تولْت اإىل �صحيف���ة ورقية.. ر�صح���ْت م�صاماتي عرقاً 
ورمب���ا دم���اً بانتظار م���ا �صيقوالنه يل.. م���ادت ذّراُت الراب تت���ي واأنا اأ�صمعه 

ي�صاألني:
�� يا �صاعر احلرف امل�صيء لدّي هنا خم�صون مليوناً وع�صرة اآالف وخم�صمئة 

كذبة �صدرت منك على مدى �صنوات، فماذا تقول فيها..؟
قلت وقد �صعقني اأن اأ�صمع �صوتي بعد غياب طويل:

�� اإنها جمامالٌت لي�ض اإال يا �صيدي..
�صرخ الثاين ب�صوت كالرعد:

����� نح���ن هن���ا ال نع���رُف معن���ى كلم���ِة جمامل���ة، فه���ذا امل�صطل���ُح غ���ُر موجود 
يف قامو�صن���ا.. وامل�صّج���ُل عندن���ا اأن���ك ن�صب���َت الآالف االأ�صخا�ض م���ا لي�ض فيهم، 
األب�صَته���م اأث���واَب غره���م، رّكب���َت له���م اأجنح���ًة وطّرته���م، فعمي���ت قلوبه���م، 
واأخذْته���م الع���زُة مب���ا نفخَت���ُه فيه���م.. ف���اإذا بهم يحي���دون عن طري���ق ذواتهم، 
يتوه���ون ويتخبطون ثم على هامة الزه���و والكب يت�صاقطون.. واأنت امل�صوؤول 

عن انهيارهم.
ثم قلب الورقَة وبداأ زميُله يقراأ:

����� ا�صم���ع ي���ا �صاع���ر احل���رف امل�ص���يء: عن���دي هن���ا مئ���ات االأ�صخا����ض الذي���ن 
تاهلَتهم وازدريَت اأعمالهم فاآملتهم..

ف�صرخُت غا�صباً:
�� هذا لي�ض عداًل.. اأُحا�صُب اإن تكلمت واإن مل اأتكلم..؟

�� ال تتالعب باالألفاظ يا هذا.. فل�صنا هنا على اأحد منابركم الهزيلة.. واأنت 
بتجاهلك لذوي املواهب االأ�صيلة تتعامى عن الذرا، ومن تعامى عمي..

�� ال.. ال.. جاأرْت روحي واجفة:
����� العم���ى ال.. فاأنا اأع�ص���ق اجلمال، وال اأ�صتطي���ع العي����ض دون روؤيته.. خا�صة 

جمال الن�صاء.. اأرجوك يا �صيدي خذ مني ما تريد، ودع يل عينّي..
ورح���ُت اأبك���ي واأ�صه���ق عّل امللكن ي�صفق���ان علّي، غر اأنهم���ا تاهال ما يحّل 
ب���ي، وانهمكا يقلبان اأوراَق ال�صحيف���ة، وُيتمتمان بكلمات ال اأتبينها، وبعد عدة 
موج���ات من الب���كاء املم�ّض، ملعْت يف ذهني فكرة، فلم���اذا ال اأقولها لهما واأدافع 

عن نف�صي..؟ فوجدُتني اأ�صرخ ب�صجاعِة من �صرب دناً من اخلمر:
�� هيه.. ا�صمعا اأيها امللكان..

حّدقا يّف بعجب، فقلت بتحّد:
����� اأيعق���ل اأن ه���وؤالء الكب���ار اأو ال���ذرا كم���ا قلتما عنه���م يتاأث���رون بتجاهلي، اأو 
يحزن���ون الأين ال اأرى اأعماله���م..؟ اأال تري���ان معي اأن الكب���ار ال يرفُعهم مديح 

وال يحُط من �صاأنهم التعامي..؟
�� ال ل�صنا معك.. قال اأحدهما وتابع:

����� فلم���اذا ير�ص���م الر�صامون ويغني املغن���ون ويكتب املوؤلف���ون اإن كان لن يرى 
اأحٌد اأو ي�صتمتَع مبا يفعلون..؟

حتى الطر عندما يغني ينظر حوله لرى تاأثَر �صوته واأغانيه على غره 
من اإخوته و�صواهم من الكائنات.. 

برزان���ة  قائ���اًل  زميل���ه  فتاب���ع  اأنفا�َص���ُه،  ليلتق���ط  كاأمن���ا  حلظ���ات  واأم�ص���ك 
الفيل�صوف:

�� هذه طبيعة الكون يا �صاعر احلرف امل�صيء! 
ظه���ر االنفع���ال عل���ى وج���ه االأول ف�صّول يل خي���ايل اأنه قد يك���ون واحداً من 
هوؤالء ال�صعراء الذين ازدريت اأعمالهم.. ابت�صمُت يف �صّري واأنا اأهمهُم: اأيكون 
ه���ذا امل���الك واح���داً من اأ�صدقائ���ي على الفي����ض..؟ �صاأتّرى االأم���ر وال بد اأن 

اأعرف اال�صم الذي اختباأ خلفه..
ه���ززُت راأ�ص���ي الأطرد موج���َة اخلبث الت���ي اجتاحتن���ي، ولعنت اإبلي����ض ُمزّيَن 

املكائد..
����� دع���ك من اإبلي�ض االآن فلديك الوقت ال���كايف لتلعنه، ولنعد لت�صّفح �صجلك 

احلافل بال�..
مل اأع���د اأ�صم���ع م���ا يق���ول، فف���ي خاط���ري تلمع تل���ك العب���ارات الت���ي ر�ص�صُت 
م���ن خالله���ا العطَر عل���ى القمام���ة م�صتهيناً مبنزل���ة العطر واأ�صل���ه وف�صله، 
وتذك���رُت عب���اراٍت طنان���ٍة رنانة اأغرت الكثري���ن با�صتعارته���ا واال�صتقاق منها، 
فاإذا بالقطط قد انقر�صت عن بكرة اأبيها واأمها، حيث تّولت اإىل منور بارعة 

يف هجاء القطط و�صاللتها جميعاً..
امت���الأْت روحي خزياً واأح�ص�صت باالأ�ص���ى واالأ�صف يقطعان اأو�صايل، وتنيت 
ل���و يرفع املل���كان ال�صحيفة ال�صخم���ة وي�صربان بها عنقي، غ���ر اأنهما تعاونا 

على طّيها، وهما يقوالن يل:
�� هذه ال�صحيفة �صُرفق مع كتابك الذي �صتاأتي به ربََّك يوم احل�صر..

الااااا.. �صرخُت من اأعماق اأعماقي: الااا.. اإنها ورّبي كبى الفجائع..
 احلمد هلل على ال�صالمة.. 

رباه ماذا اأ�صمع..؟! اإنه �صوٌت جديد ونغمٌة خمتلفة..
فتح���ُت عينّي ب�صعوبة، الأرى اأمي وامراأت���ي وح�صداً من االأطباء واملمر�صن 
يحيط���ون ب���ي.. نظ���رْت والدت���ي يف عيني الطبيب راجي���ة، فهز راأ�َص���ُه مطمئناً 

وهو يقول:
�� احلمد هلل على �صالمته، فقد تاوز مرحلة اخلطر، ورمبا عاد من املوت..

الُمرفق
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راً، تندفُع  ���اًل اأكرَث منه حُمذِّ )اإّي���اِك اأن ته���رَب يا زينة( ياأتي �صوُت واِلدها متو�صِّ
فل���ُة ب���كّل عزميٍة لتقب����ضَ على ال�ّصمكة الكبرة وهي تنتف����ضُ بقّوٍة هائلة وقد  الطِّ
غرة لكّنها  يد عل���ى �صّفة الّنهر، فتنزلُق م���ن االأ�صابع ال�صّ نارة ال�صّ اأفلََت���ت م���ن �صِ
تثّبته���ا اأخ���راً وقد انغر�صت اأظافره���ا الّطرّية يف الّطمّي، وهي تنظ���ُر �صوَب اأبيها 
َفِر املُذهلَة ِتلك يتوّقُف امل�صهد مع انقطاع الّنَغم، ويتجّمد كّل ما فيه..  نظرة الظَّ

الّنهر يُكفُّ عن َجَرَيانه وتغيُب الّروائح واالأ�صوات وتبُهُت االألوان.. 
ورِة من جديد..  يعوُد الّنغُم وا�صحاً، جريئاً، فتنبعُث احلياة يف ال�صّ

فلّي كّل ي���وٍم فرة ما بعد  عل���ى وق���ِع اأنغ���ام البيانو اّلتي تتهادى م���ن الّطابق ال�صُّ
الع�ص���ر.. تت���واىل ذكري���اُت طفولته���ا احللوة البعي���دة.. تت�ص���ُد اّللحظ���اُت امللّونة 
لتتب���ّدى عل���ى خلفّيِة من نغ���ٍم �صعيٍد، ُتبِدُع���ُه اأ�صابع جوين ابن اجل���ران اّلذي ال 

يعلم ماذا تفعُل اأ�صداء تارينه املو�صيقّية يف ذهِنها.. 
َجر.. اإّنها على حالها هذه منذ وقت..  ُمدّر�صُة العربّيِة ينَهُبها ال�صّ

ال ت�صتطي���ع احل���راك وال الّنهو����ض بع���د اأن زلق���ت قدمها َفَهَوت عل���ى درج البناء 
وُك�ِص���َرت �صاقه���ا.. تق�صي اأوقاتها و�صط عنايِة مرّكزٍة م���ن اأّمها واأختها.. لكّن امللَل 
ب���داأ ي�صت���ويل عليه���ا رغ���َم الكت���ِب الكث���رة عل���ى الّطاولة جان���ب ال�ّصري���ر وزيارات 

االأقارب والّزمالء وطاّلبها من املدر�صة الّثانوّية.. 
قلي���اًل م���ا ت���ذوق طع���م الّن���وم يف ُرقادها املُرِهق ه���ذا.. ُتهاجمه���ا اأف���كاٌر �صيئٌة كّل 

حن.. ذلَك اأّن االأوقات ال�ّصيئة دائماً توّلُد اأفكاراً �َصّيئة.. 
اللح���ُن الع���ذُب، الّرقيُق يدقُّ على بّوابات فوؤادها وح���ااًل ت�صتجيُب له.. لتغرق يف 

هديل الّروح ذاك اّلذي ُتطِلُقه يف نف�صها تلَك االأنغام.. 
ُقُدم���اً.. ت�ص���ي ُقُدماً نحو ال�ّصرق.. حيث وجهُة القلب وما يحتويه وما ُيِحّب.. 

عَب تالٍل وُكثباٍن ورماٍل وظهائر و�صمو�ض واأ�صواٍت و�صحكات ووجوٍه جميلة.. 
ُقُدماً نحو ال�ّصرق.. وها اأوىل الّذكريات.. 

احلاّج���ة )اأّم ابراهي���م( ترفعه���ا عالي���اً م���ا اأمكن لتقط���َف عنقوَد عنٍب م���ن داليٍة 
واطئ���ة يف البي���ت اّل���ذي ا�صتاأج���ره والدها خالل تنّقالت���ه للعم���ل يف الّزراعة �صرَق 
الب���الد.. ملم����ُض و�ص���كُل ال���ّدودة اخل�ص���راء الغريبة اّلتي تي���ا عل���ى اأوراِق العنِب 

ُيذِهلها.. اأّيتها الّدودة كم اأنِت طرّية.. 
)زه���رة العاب���د( ُتن���ادي عليها.. تفتح له���ا وع���اًء بال�صتيكّياً مليئ���اً بحّباِت حلوى 
رة وم�صبوغ���ة باأل���واٍن زاهية تف���وح منها روائح فاكه���ٍة �صهّية.. ي���اه يا زهرة..  ُم���َدوَّ
غر؟.. هل تعلمَن اأّنِك ما زلِت يف  كي���َف اأن���ِت؟.. وما اأخباُر تارت���ِك يف دّكانِك ال�صّ

باِل تلَك الّطفلِة دائماً ودائماً تبقن؟.. 
َم���َزارُع الُقط���ن املمت���ّدة عل���ى �صّف���ة اخلاب���ور اأّي���اَم كان يج���ري يف القل���ِب رخّياً.. 

ُمن�صاباً.. هائاًل.. حّياً.. 
اخلاب���ور اّل���ذي ُيعاوُد اأب���داً تدّفَقه يف �صرايينه���ا متى �صمَح الَف���َرح وَهّبِت املَ�صّرات 
باي���ا، املُلَّثم���ات، اجلمي���الت، بعيونه���ّن الّداكن���ة ال�ّصاحرة  )َحّوا�ص���ات( الُقط���ن ال�صّ
ولهجته���ّن اّلت���ي تع�صقه���ا.. لهجتهّن اّلتي تاأ�ص���ر الفوؤاد اأّنى �َصِمَعْته���ا وتغوُر عميقاً 

يف ال�ّصهيق.. 
اأكيا����ُض اخَلْي����ِض الهائل���ة املح�ص���ّوة بثم���ار القطن وهي تقف���ُز عليها وتله���و ُقبيَل 

املَغيِب بقليل.. 
حلظ���ات �صم���ٍت.. وِلَوهلٍة تبدو ه���ذه االأنغام ال�ّصاحرة القادم���ة من بيانو جوين 
وكاأّنها تنبُع من ذاتها هي.. من ذاتها العميقة.. العميقة.. ال من اأّي مكاٍن اآخر.. 
القب���و الو�صي���ع يف دار )اأم جا�صم( حيث كانت تهبُط مع )مرمي( تمالن جزدان 
االأّم خل�ص���ًة، ك���ي تعبثا مبحتوياته الب�صيط���ة.. واأهّم ما فيها واأكرث ما كاَن يجذبها 

عبُق العطر الزيتّي املُرّكز املتدّفق من زجاجٍة �صغرة ِبُطوِل اإ�صبِع الَيد.. 
غرُة البي�صاء يف حديقة )اأّم �ُصه���ى( ورائحة )الكاري( و)الكليجا(  االأران���ب ال�صّ

املُنبعثة دائماً من مطبخها الّنظيف.. 
الّرك����ضُ لي���اًل على ُطرقات الواحة ت���ت �صماٍء بنجوٍم كثرة وه���واٍء لذيٍذ يهّب 
عل���ى ال���ّروح والوجه فيمنُح الّثقة بالغد لطفلٍة بعَد عامها اخلام�ض وقبل ال�ّصاد�ض 

بقليل.. 
ها القلب، الهوينى، الهوينى..  اأيُّ

اإّن يف قرعَك الهادِر هذا ما ال ُيحَتمل.. 
ث���ّم كي���ف لَك اأّيها القلب اأن تقتاَت على الّذكري���ات احللوة؟! كيَف لها اأن ُتنِقذك 

يف اأّياِم الَكَدر؟!!
اأّي���ُة مقدرٍة هائل���ة تتلُك الّذكريات وهي توِم�ُض هكذا؟!! تروح وتيء وُت�صفي 

وُتعاِلج.. ُترمّمُ وُتنِقذ.. 
يتوّق���ُف الّنَغ���ُم العذُب القادُم من الّطابق ال�ّصفلّي.. ويتوّقُف معه غمُر الّذكريات 
البهي���ج.. ينح�ص���ُر رويداً.. روي���داً.. فت�صحو على واقِعها وحاِله���ا وَقدمها الهامدة 

داخل جبرة اجِلب�ض القا�صية.. 
ُمفعم���ة باأمٍل خفّي.. توح���ي لنف�صها.. �صريعاً �صوف تنه����ضُ من جديد.. ت�صتنُد 
عل���ى احلياة ذاتها.. ب���ُكّل ما فيها من خيبات واأفراح واأحالم.. تّتكُئ على اإيقاعاتها 
واأنغامه���ا وم���ا يربطها بها.. على ما عا�َصْته وما �صوف تعي�ُصه فيها، على ما ي�صّدها 

اإليها وما تعنيه لها.. وثّمَة ذكريات.. اأبداً تنتظرها وتبت�صُم لها الّذكريات.. 

ذاكرة قلب

حدثني حجر الر�صيف حن راآهم قال: يا �صاحبي..
- الع�ص���اق الذي���ن يذهب���ون اإىل احلل���م باأرجله���م يف كل م���رة؛ ه���م وحده���م 

الذين يعرفون اأبعاد القمر.! 
- هم االأولياء ال�صاحلون ، منذ اآدم وحتى �صاحب ر�صيف الكهف.! 

- هم الذين �َصلَْت اأج�صادهم و�صاروا ُيحلِّقون فوق تفا�صيل احلياة.! 
- ه���م الذي���ن اأدرك���وا ال�ص���وء االإله���ي يف قلوبه���م؛ و�ص���اروا م���ن كل ح���رٍف 

يبكون.! 
- ه���م الذي���ن تذوب قلوبهم َوَله���اً ، وتنبُت لهم اأجنحة يطرون بها فوق كل 

احلكايات.! 
- ه���م عجين���ة ال�صع���راء التي يخبزونه���ا؛ فالعا�صق اأ�صط���ورة وال�صاعُر خّباٌز 

راٍو، وحرٌف من ترتيلة عا�صق يفوق كل ُخبِز الق�صائد.! 
يا �صاحبي 

املدائن التي ال تتفي بالعا�صقن خرائٌب؛ واإن كانت ق�صوراً.! 

يا �صاحبي 
االأر�صف���ة الت���ي ال ت�صر عليها اأقدام العا�صقن ، جحي���ٌم؛ حتى لو كانت كل 

حجرة فيها قطعة من املرمر واملا�ض.! 
يا �صاحبي 

لي����ض بعا�ص���ٍق َم���ن ظلَّ بع�صق���ه واعياً؛ دعيٌّ هو م���ا َعَرَف طع���َم الهوى ، وما 
و�صل اإىل اأر�ض الوجد والُهيام.! 

يا �صاحبي 
�صرتُف الروُح يف القلوِب املتعبِة؛ ولذلك ال تثق بجبال اجلليد اإذا ات�صعت 

ال�صبابيك املفتوحة على البد.!
يا �صاحبي 

اأن تك���ون اإن�صان���اً يف الع�ص���ق؛ يعن���ي اأن تك���ون م���الكاً م���ن زمن ال�ص���وء؛ الأن 
حقيقة احلياة ال يعرفها اإال الوا�صلون؛ ال�صهداء..!

الشهداُء.. عشاٌق يذهبون إلى الحلِم بأرجلهم.....
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ح���ن تعطل���ت اإح���دى ق�صب���ان �صك���ة احلدي���د 
يف بل���دة »راج���و« وخرج���ت ع���ن م�صاره���ا، �صق���ط 
�صع���ر جدت���ي الطويل كم���ا ت�صاقط���ت االأوراق يف 
الف�ص���ل، اأم���ا اأب���ي فظّل���ت اأظافره تنم���و طوياًل 
دون اأن يقلمها، تاأخر العامل املخت�ض بالت�صليح 
يف  ال�صاع���ة  وتعطل���ت  اأي�ص���اً،  ال�صي���ف  ومثل���ه 
املحط���ة كذل���ك، ع���اد �صعر اأم���ي ينمو اأ�ص���ود كما 
كان.. جمي���اًل م�صر�ص���اًل.. واختف���ت التجاعيد 
عن وجهها، مّرت الكثر من القطارات ورافقتها 
ح���وادث جّم���ة مل يب���اِل عام���ل الت�صليح���ات بها، 
لك���ن اأب���ي ع���اد ممتلئاً وق���وي البني���ة، مننا تت 
اأم���ي تغطين���ي  عق���رب ال�صاع���ة املتوق���ف كان���ت 
واأب���ي  ك�صعره���ا  كان  ال���ذي  االأ�ص���ود  بو�صاحه���ا 
ينف���ث م���ن �صيجارته وينظر اإىل عق���رب ال�صاعة 
ليحر�صن���ا من عقارب احلقول، كنت اأعّد النجوم 
كم���ا ن�صحن���ي اأخ���ي االأ�صغ���ر لكن���ي عل���ى اإثرها 
فق���دُت القمر، فتوقفت عن عّدها ثّم بعد حن.. 
فق���دُت االثن���ن مع���اً خا�ص���ة ح���ن ا�صت���د �ص���وء 
اأعم���دة االإن���ارة يف الطري���ق، ومن���ذ ذل���ك الوقت 

واأنا اأعّد الغيوم امل�صافرة.
مل  قريتن���ا  اأبن���اء  وج���وه  تغ���رت  املحط���ة  يف 
يع���ودوا كم���ا كان���وا، بداأت املع���ارك تن�ص���ب بينهم 
وك���رثت اأعم���ال ال�صرق���ة والقت���ل، ما ه���ذا الذي 
يح���دث؟.. مل نك���ن هك���ذا... اأذك���ر اأن اأحدن���ا مل 
يك���ن يقول لالآخر اإن���ك �صك�صي وجذاب ولالآخر 
ب�صع���اً وقميئاً؛ كنا كلن���ا حلوين يف عيون بع�صنا، 
والن�ص���اء مل يغ���رن من جم���ال بع�صه���ن وال كان 
الرج���ال يغارون م���ن فحولة بع�صه���م، ثم كانت 
رائحتن���ا جميع���اً طيبة مل ن�صتم رائحة اإبط اأحد 
م���ع اأنن���ا مل نك���ن نتعط���ر، م���اذا ح�ص���ل لتنت�ص���ر 
الرائح���ة النتن���ة يف كل اأرج���اء املحط���ة عن���د اأول 
قمي�ض خلعناه؟ �صقطنا مراراً يف احلفر املكتظة 
الذي���ن  لالأق���زام  لقم���ة  واأ�صبحن���ا  املحط���ة  يف 
ينتظرون االأغ�صان اله�صة لت�صقط منها الثمار، 
اأم���ا نحن فلم نكن نقطف اإال الثمر العايل حتى 
ل���و �صقطن���ا م���راراً.. كنا نق���ول اإن كمي���ة الراب 

الت���ي جبلنا منها هي اأكرث م���ن باقي الب�صر الأن 
كمي���ة ال���ورود الت���ي كان���ت تخ���رج م���ن اأج�صامنا 
للم���اء  الدائ���م  عط�صن���ا  م���ن  واأي�ص���اً  هائل���ة.. 
حت���ى جف���ت جمي���ع اأ�صماكنا.. فق���ط كان احلزن 
كطاوو����ض ي���اأكل م���ن ح�صراتن���ا مزه���واً ونح���ن 

نكتب من ري�صه..
مرت الكثر من الوجوه تت ال�صاعة املعطلة 
تم���ل حقائبه���ا م�صرع���ة ومهرول���ة م���ن بينهم 
العجائز وال�صبان واالأطفال، وما من اأحد منتبه 
لالآخ���ر لك���ن �صّب���اك التذاك���ر مغلق���ة، واجلميع 
م�صغولون يف ال�صفر وال موعد �صريحاً الإ�صالح 
ق�صب���ان ال�صك���ة وال�صاعة املتوقف���ة، وحده عامل 
الت�صلي���ح كان مبت�صم���اً يراق���ب اجلمي���ع دون اأن 
ي���رّف ل���ه جف���ن، مل ي���درك اأي م���ن امل�صافري���ن 
مل���اذا يبت�ص���م هذا العام���ل؟ وحدي كن���ت اأعلم اأن 
خطواته جلية كختم املخالفات واأن �صوت �صعال 
ج���دي لن يوقظ اجل���ران فقط حينما ن�صحك 
يتل�ص����ض اجلمي���ع علينا، هك���ذا كن���ا مت�صائمن 
حت���ى بلعن���ا كل اأقم���ار ه���ذا اللي���ل.. وبع���د نزول 
املط���ر عل���ق النا����ض يف املحطة واأ�صبح���ت العودة 
كاأي كت���اب يروي عن اأطالل احل�صارة القدمية، 
اأم�ص���ي �صاح���كاً  اأغني���ة حزين���ة  واأن���ا كن���ُت كاأي 

واأنظر اإىل االأر�ض حن يحدق بي امل�صافرون.
يف وق���ت متاأخ���ر وعن���د ن���زول اأول مط���ر لن���ا 
ات���ه  القري���ة،  ف���راق  بع���د  املحط���ة  يف  ونح���ن 
لي�صلحه���ا،  ال�صاع���ة  نح���و  الت�صليح���ات  عام���ل 
و�صع ال�صل���م ثم �صعد وفتح واجهتها الزجاجية 
الكبرة وعن���د العقارب توقف، تغرت مالحمه 
واأ�صب���ح وجهه كاحل���اً واختفت تل���ك االبت�صامة، 
ن���زل ب�صرع���ة ومل نعد ن���ره من بعده���ا.. ال اأحد 
يعل���م م���ا ال���ذي راآه ه���ذا الرج���ل؟ واالآن.. ك���م 
ال�صاع���ة عندك���م؟.. ف�صاع���ة املحط���ة م���ا زال���ت 
متوقف���ة، واأظاف���ر اأب���ي تط���ول ب�صرع���ة مذهلة، 
رمبا ي�صتطيع االآن جرح من ي�صاء، لكن ملاذا اإىل 

االآن مل ي�صل �صعر اأمي اإىل االأر�ض..
راجو بلدة يف �صمال �صورية

اأق���ف عل���ى الر�صي���ف، عين���ي تبح���ث عن���ه اإن���ه 
يق���رب، ه���ذا الرجل ال���ذي ن�صجُت م���ن عطائه 
ومن حديث���ه اأجنحة طارت بي نحو هذا اللقاء؛ 
هذا الرجل الذي ا�صتطاع اجتياز �صخور قلعتي، 
الت���ي رممتها من حجارة م�صتخرجة من مقالع 
زرع  املي���الد  قب���ل  امل���وءودة  االأنث���ى  ه���ذه  رح���م 
داليت���ه ب���ن ال�صخور واأت���ى مع اأوائ���ل اخلريف، 
ليقطف عناقيده���ا امل�صتعلة وي�صنع منها خمرة 

للعا�صقن. 
ن�صلم على بع�صنا بحميمة.

ق���ال: م���ا راأي���ِك اأن من�ص���ي قلي���اًل؟ م�صينا، نام 
النا����ض وما زلنا من�ص���ي حتى تعبت فقلت له: ما 
راأي���ك اأن جنل����ض يف مطع���م نرت���اح في���ه؟ فوافق 
دخلنا اإىل اأقرب مطعم عك�صت جدرانه واإ�صاءته 
الكث���ر من الرومان�صية، قال: هل قلت لك اإنك 

جميلة.
احم���ر وجهي وقلت: نعم قلت يل �صابقاً، قال: 
عبر عطرك ت�صاعد مع اأنفا�صي كن�صمة وجلت 
خافقي، بعدها �صاد ال�صمت بيننا، قلُت: حدثني 
مل���اذا �صمت���ك؟ ق���ال: اأال تقرئن عين���ي اأال ترين 
�ص���روق ال�صم����ض، وعب���اب احلق���ول؟ اأنظ���ر اإلي���ه 

واأرى الفرح يطل جمدداً، اأ�صعر باأ�صابعه يد�صها 
يف �صعري، اأيتحول هذا امل�صاء اإىل فجر؟ 

دونت اأيدينا ما قلن���اه �صابقاً و�صاعت اأ�صابعي 
وه���ي ت�صتلقي ب���ن اأ�صابعه، اأ�صابع���ه التي تتقن 

ترتيب الورود. 
ق���ال: اأنا ب���دوي، وال اأك���ذب اأحم���ل الكثر من 

ال�صوق لك. 
قل���ُت: اأيها الب���دوي! جرفتن���ي اإىل �صحرائك 
واغت�صل���ت مبطرك، حاولت اأن اأقول له اعلم اأنه 
ل���ن تعطي���ك ام���راأة يف االأر�ض مثلم���ا �صاأعطيك 
اب���َق مع���ي، وكن يل رجاًل، كم���ا مل يكن من قبل، 
اأو ك���ن يل ول���داً يخرج من رحم���ي، لكن حبي له 
تقن���ع بحجاب ال�صمت خوفاً م���ن حلظة الفراق 
مذب���ح  اإىل  تف�صلن���ا  الت���ي  الطاول���ة  فتحول���ت 

للروح.
اأ�صم���ع �صوت رجل يقول: يا اآن�صة يا اآن�صة لقد 
و�صلنا هذه حمطتنا االأخرة، اأنظر للبا�ض فال 
اأج���د اأّي���اً من ال���ركاب، اجلميع نزل���وا بينما كنت 
غارق���ة يف م���اذا؟ اأكان �ص���دى ن���زوة يف لي���ل غاب 

عنه القمر؟ اأم اإنه �صفر يف تيه حلم؟

قام���ة م���ن ن���وٍر، هك���ذا راأيت���ه ُقبي���ل الفج���ر، ويف هنيهٍة بن 
الغف���وِة وال�صح���وة، مل اأفاَجاأ، فهو اخلالد البا�صم كما عهدته، 
خطفْت���ُه دروب الغي���اب االأخ���ر م���ع مواك���ب الراحل���ن، واأبْت 
روح���ه الرحي���ل، ما غابت عّن���ي، وال غبت عنه���ا، بقيت تطوف 
بينن���ا اأني�ص���ة موؤن�ص���ة، وتزور بي���وت االأحّبة واحل���ارات وال�صور 
والف���رات يف االأما�ص���ي الندي���ة، وبلهف���ٍة اندفعت اإلي���ه، وملقامِه 
غَزل���ْت اأنام���ل قلبي عر�صاً من رقي���ِق امل�صاعر، ويا ليته ا�صتوى 

عليه، وعّطر املدينَة باأنفا�صِه!
مل يق���رب مني، وعين���اه تت�صن املدينة، غْرُت من املدينة، 
م���ع علم���ي بولعه بها، فه���و لي�ض عابر حب، اإنه���ا حّبه الكبر، 
وبينه���ا وبين���ه ق���ران مقد����ض، واأينما توّج���ه، فوجهه���ا قبلته، 

واإدامة النظر اإليه فر�ض �صالة، و�صواه نوافل. 
تنّه���د بح�صرٍة، وت�صاءل ت�صاوؤالٍت اأكب من اأن ي�صّمها جواب 
اأو كت���اب: وريث���ة ممال���ك الفرات واإم���ارات البليخ م���اذا جرى 

لك؟
واأنت احِل�ْصن واحِل�ْصن اأنت. 

كن���ِت فرا����ض امل�صكن وحل���اف ابن ال�صبيل وع���ون امل�صتجر، 
واأل���وان الفرح واأحلان املواويل ومورد رفوف القطا العط�صان، 

وجود الكرام الذي غمر طوارق الليل و�صابلة النهار.
والي���وم اأن���ت خلوٌج فق���دت حوارها، وال�صرع نا�ص���ف، وكواها 
احلن���ن اإىل التائه���ن يف في���ايف الغرب���ة، فه���ل �صغله���م حل���م 
الذه���ب، وتركوك تت�صّوري���ن على لهب، اأم �صاقت بهم الدنيا، 

فبحثوا عن منافذ؟ 
 لو اأن�صفوا لعّلقوا اآهات اأ�صواقك مذّهبات على �صدورهم.

ربيب���ة االأ�صاطر وعب���ق التاريخ اأوجعت���ك الفواجع، ورحيل 
االأحب���ة مب���وٍت اأكب فاج���ع، واحل���داد �صموم وخناج���ر، يعرف 
الع�ص���ب واللحم فعلها الفات���ك، ودّن�ض طهرك ننت املت�صّلقن 

وبالهة �صيوخ �صنعتهم الدوالرات.
عل���وج يح�ص���ون جوفك مبنّوم���ات االإن�ض وُم�صك���رات اجلان، 
ويتهاف���ت اأطفالك على رغيف خب���ٍز تقذفه منظمات االإغاثة، 
وخراتك توّزعت بن الوالئم والغنائم وجراد الع�صر املراوغ! 

كنت جّنة اهلل على االأر�ض بال مناف�ض.
ف���راوؤك رو����ض ين�ّص���م في���ه ري���ح العذميي بع���د مزن���ة ربيع، 
و�صم���ت ال�صهول بورد البخري واخلاثر والديدحان، وريا�ض 
الر�صي���د املخ�صّرة من باب���ك اإىل بغداد غمامات ظّل للم�صافر 

وِرّقة �صذى اإىل ورده عائد....
وقاف���ك قم���ر دري يف لي���ل ال�صامي���ة ال�ص���ايف، وق���وت ع���ب 

االأنهار والبحار، وارداته مالأت �صناديق اخلزينة ذات
 ح�صارة...

وت���اوؤك تق���وى الب�صطاء وتراتيله���م ليفوزوا بجن���ٍة عر�صها 
ال�صموات واالأر�ض، و......

قاطعت���ه للتخفي���ف عن���ه، فما ي���راه يذي���ب القل���َب، وُيذِهُب 
العقَل: اإنها احلرب.

ق���ال بعت���اٍب واأ�صى: م���ن يجمعهم احل���ّب التفرقهم احلرب، 
ِع���ق �صيط���ان عبق���ر من جاهليتك���م، واعتّل الق�صي���د، و�صار  �صُ
الوق���وف على االأنقا�ض فواحت، ورث���اء االأوطان كبر املقا�صد، 
تع���رّث املكّر املف���ّر يف ميدانكم، وتك�ّصرت في���ه القوائم، وغدرمت 

بعنرة، ووقعت عبلة �صبية بيد االأعاجم!
قّدم���ت ل���ه فنج���ان قه���وة لتطيي���ب خاط���ره، تع���اىل بخ���اُره 
الداف���ئ توق���اً لعناِق���ه، وت�صّه���ى ال�صائ���ُل املهّيُل ر�صاَب���ه، اعتذر 

باأدبِه املعتاد، وعند االإحلاح مانَع.
دعوت���ه لالإقام���ة بينن���ا، فرم���اين بكالم���ه القاط���ع: الأهن���اأ 

بنعيمي الفردو�صي، فاأنا مل اأرتكْب اإثماً الأعاَقب.
ناديته، فتال�صى، وكطيٍف �صفيٍف غادر!

ث االآن اإاّل عِن احلب ال ي�صعني التحدُّ
غم من اأنَّني اأبدو كعدوٍّ له على الرُّ

ه لكنَُّه يرف�ُض االبتعاد عن عدوِّ
فالباِرحة قمُت باملعنى احلريفِّ للقتْل

ا كنت اأقوُم بقتلِه منُذ عّدة �صنوات بقتلْه، ال بل رمبَّ
اأو قد يجوز اأنَّني عندما التقى قلبي باحلبِّ الأّوِل مّرة

ُط لقتله كان يخطِّ
ط لقتلي؟ ال اأعلم اأم هو كان يخطِّ

اأحببُت هذا الذي ي�صمى احلْب
اأحببُت اأن يباِدلني اأحُدهم هذا ال�ّصعور

وعندما حدث ذلك حّقاً
فاً له اختلفت املوازيُن لدي فاّلذي كنُت هائماً ومتلهِّ

اأ�صحى االآن ُملكاً يل
فبداأُت على الفور بالبحِث عن �صيٍء اآخر الأتّلكُه

مل اأكن اأبحث عن حبٍّ اآخر؛ ال
بل كنت اأَجوُب واأُنّقب عن اأ�صياٍء مل اأكن بحاجٍة اإليها

ماَت احُلب!
يا اإلهي! ماذا فعلت؟ َمن عدّوي االآن؟

ماذا اأفعل بكلِّ اخلطِط الَّتي و�صعُتها لقتله؟
لكنَُّه ماَت االآن

ماَت وهَو ي�صرُخ يف وجهي
ينعتني باأقبِح االألقاب

ماَت وهو يطِلُق عليَّ اأ�صنع املُ�صّميات
ماَت باكياً     جاثياً بَن يَدْي

االآن اأنا �صحوت
رق اأن اأُعيده اإىل احلياة اأخذت اأُحاول ب�صّتى الطُّ

اأم�صكت بكتفيه الباردين
ه بكلِّ ما اأوتيت من قوة ارتاأيت اأن اأُهزَّ

اأخذت اأ�صربه على قلبه بكلتا يدي
عّلي اأُعيُد له نب�صه

لكنَُّه مل ي�صُح اأبداً   بقَي بارداً

اأخذُت بِه اإىل �صدري..
احت�صنته وَبَكيت..

كل مل اأكن اأعلم اأننَّي قادٌر على البكاِء بهّذا ال�صَّ
�ض  مل اأقَو على التَّنفُّ

بكيت حزناً على موت احلب
فقد قتلته عمداً

حتى لو مل اأكن اأق�صد اإطالق النار عليه
لكني كنت اأقتله ل�صنوات

واالآن مات..
�صالت دموعي رثاًء له

فاإذا بي اأ�صعر بنب�ٍض �صعيف بن اأ�صابع يديه
فامتزجت دموع حزين ودموع فرحي

ا�صطربت نب�صات قلبي لنب�صات قلبه الفتية
واإذا بقلبه ينب�ض، وينب�ض

واحدًة تلو االأخرى حتى عاد اإىل احلياة
عاد وكاأنه عنقاء انبثق من رمادها

ح�صنني، ح�صنني وكاأننا نلتقي الأول مرة
اأو كاأننا التقينا بعد هجر طويل

وبكى لبكائي...
امتالأت بالكلمات لكّنني مل اأكن اأقوى على الكالم

قبَّلُت جبينه و�صممته اإىل �صدري
ورفعت له رايتي البي�صاء

فاأنا اخلا�صر يف نهاية احلال
ظننت اأين بقتله قد الأنت�صر

لكني كنت اأُهزم يف كل مرة هزمته فيها
لكني يف هذه املعركة مل اأُهزم من غدٍر

ومل تهزمني اإحدى اخليانات
فلم تكن هناك خطط متوارية عني

فكنت اأنا من يقود هذه الهزمية
ويتوجه بها اإىل هاوية الن�صر

عقارب الساعة 

أحالم قدت من ُدُبر

رؤيا

مخطط قتل الحب

  قصة: نوزاد جعدان

  قصة: ندى الشيخ 

  قصة: عمر الحمود

  كتب: نور الدين الزرعي
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 شعر: 
سليمان طاهر خلف

هي لي�صت تفا�صيل... 
هي كل التفا�صيل

ولي�صت جزءاً من احلكاية...
 هي كل احلكاية.

هي االأر�ض و املاء و ال�صحراء.
لي�صت مدينًة ما.. وال وطناً

هي كل املدن
هي اليا�صمن و كل الزهور البية

ج�صدها نار و ثلج.. �صهية جداً
ما اإن تقرب منها وت�صم رائحتها

حتى ت�صاب بطهارتها

مل ير�صمها ر�صام و مل يكتبها �صاعر
كلما بكت يهطل املطر..

 اأو رمبا هي املطر
كلهم خائنون..

 الطاولة و املقعد وال�صمر 
�صقائق  �صرقوا  وحيدة  البية  تلك  تركوا 

النعمان من ثدييها..
 �صربوا حليبها حتى الثمالة، و تركوها فري�صة 

لل�صباع تنه�ض ذاكرتها 
وتتحن اجل�صد

ولدت من خا�صرتها..

اأنا �صلعها املك�صور
اآثار  عن  اأبحث  ومهزوم،  مك�صور  االآن  اأن���ا  ها 

اأقدامها و رائحة دمها
حافية  ت�صي  هي  و  بال�صوارع  املطبوعة 

القدمن كقدي�صة اأو كمجنونة
هي �صيدة املطر و الوقت و ال�صهوة 

و احلب....
هي �صيدة الن�صاء و املجانن...

هي اآخر ما تبقى من طهارة العامل.

كالم المطر

سوسن

نا  اِت الدُّ راِغٌب عن ُكلِّ َلذَّ

َعَجباً يل! اأيُّ اإن�صاٍن اأنا؟

وُفوؤادي - َرْغَم ما َيلقاُه ِمن 

هِر وِمن َفرِط الَونى- ُكَرِب الدَّ

ال اأراُه - َوْهَو يف اأحزاِنِه - 

 َغَر َمعروٍف َو ِبرٍّ ُمدِمنا

َل�صُت اأن�صى يا �صديقي ِطفلًَة

كاَن َقلبي ِلَهواها َم�صَكنا

َلي�َض ِن�صياُن الَّتي كانت َلنا

ْنَو ُروٍح يا �صديقي َهيِّنا �صِ

َل�صُت اأن�صى كيَف كانت داِئماً

َتنرُثُ الَورَد على هاماِتنا؟

اِر انَبَى  اإن َبَدت يف �ُصرَفِة الدَّ

يَّاها جُنوٌم َفوَقنا ِمن حُمَ

َوَتالَقت يف ُوداٍد �صاِدٍق

ُكلُّ اأقماِر الَبايا َحوَلنا!

ِطفلٌَة ِبالُعْمِر لِكْن َقلُبها

نيا َحناناً َو �َصنا! َيغُمُر الدُّ

ِهَي َتكويناً َوُعْمراً ُبرُعٌم 

هِر ُتدعى �َصو�َصنا َوْهَي ِبا�صِم الزَّ

ِمن ثالثَن َربيعاً مَل َيَزل 

وُتها َي�صَدُح يف اأ�صماِعنا! �صَ

ِمن ثالثَن َربيعاً مَل َيَزل

َر�صُمها َي�صُكُن يف اأحداِقنا!

ُكلَّما اأب�َصرُت َبدراً ِخْلُتُه 

َوجَهها املُ�صتاَق اِل�صِتقباِلنا!

ًة  ِتلَك كانت يا �صديقي ُدرَّ

نا ِمن ِجناِن اخُللِد ال ِمن اأر�صِ

ُلطُف َخْلٍق وَخالٍق وَدٍم 

ُيوِقُد االأنواَر يف وجداِننا

َلن َترى يف عامَلِ اليوِم َلها 

َرْغَم ُطوِل الَعهِد - ِنّداً َبيَننا!

ُ ِبها يف َخْلِقها اأوَدَع اهللَّ

ُكلَّ ما َتع�َصُق ُلقياُه املُنى!

ا َنفنى ويبقى ِذكُرها ُرمبَّ

َبعَدما َنرَحُل يف اأذهاِننا!

 شعر: غالية خوجة

 شعر: خليل العجيل

 شعر: زهير حسن

نشيد
 افتخاري

بكـــــــــــاء 
نـــــــــــاي 

�صهيداً جريحاً ن�صيُء االأعايل
�صفيعاً م�صيحاً نبيُد االأعادي

نا وْعُد غاري َف�ُصورّيتي اأمُّ
نا رْعُد ناري  �تي دمُّ و�صوريَّ

�صموخي عريٌن وُحّبي اأ�ُصْودي
�ي مبٌن رعودي جنودي وحقِّ

ح�صوري جذوري ونب�صي جدودي
�صهيدي رفيٌف ي�صيُء ازدهاري

جروحي وقلبي وروٌد لقبي
ْبي َغِدي وْهُج اأم�صي ونوٌر حِلِ

ترابي التحّدي وروحي الت�صّدي
وكّلي وبع�صي ن�صيُد انت�صاري

�صمائي كتابي وفينيُق �ِصعري 
�صعاري ُعقابي جنومي اخ�صراري

فكيَف ا�صتَدْرَن�ا اأَنْرَن�ا بالدي؟
وكيف انت�صرنا اأَبْدَن���ا االأعادي؟

لِك املجُد طوعاً ليوِم التنادي
لِك الن�صُر دوماً ن�صيَد افتخاري

هي يل
تلك الناي النائمة

خلف هموم الدهور،
مل اأ�صاأ 

اإيقاظ اأحلانها املتعبة
فكل ما يف الزمان متعٌب

حتى الثمالة،
وكل الدم البارد على جدران احلياة

مهدور ..
كلما الم�صت اأ�صابعي ثغورها

األتفت حذر املغيب
خ�صية ت�صتفيق الروح

وتعب م�صرح االأحزان
ميامات ال�صراب

فينحت اختناق الدمع فيها
دربه اإىل الغابة

يعانق ما بقي من خريف
لتختفي كل الدروب ..

فاعزف معي اأيها املغني
رحلة املوج الكفيف

فرملنا باٍق واالأرجوان
 ويف االأفق القريب ع�صفور ...

اتحاد الكتاب العرب في سورية ينعى الناقد واألديب المصري الدكتور صالح فضل
 فق���دت االأو�ص���اط الثقافي���ة واالأدبية امل�صرية والعربية، عاملاً ح�صيفاً من علماء اللغة، وناقداً رزيناً من نّقاد االأدب هو االأ�صتاذ الدكتور »�صالح ف�صل« الذي 
ن���ذر حيات���ه للعل���م واملعرفة فاأغن���ى املكتبة العربية مبنجزات���ه الفكرية وترجماته املعرفي���ة، وعطاءاته االأدبي���ة، وروؤاه النقدية املتعمقة بفن���ون االأدب العربي 

واالأدب املقارن، فغدت مرجعاً لكل باحث عن العلم واملعرفة، ولكل عا�صق جلمال اللغة و�صحر االأدب.
اإن رحي���ل الع���امل اللغ���وي والناقد املو�صوعي واالأديب العربي الدكتور »�صالح ف�صل« ي�صكل خ�صارة كبرة مل�صر واالأمة العربية، وجلميع الطالب واملهتمن 
الذين ا�صتفادوا من علمه ونقده ومعرفته، وكذلك للموؤ�ص�صات الثقافية واالأدبية واللغوية التي عرفته اأ�صتاذاً وباحثا واإدارياً ناجحاً اأ�صهم يف نه�صتها وتعزيز 

ح�صورها االأدبي والثقايف والعلمي الفاعل.
اإن اتاد الكتاب العرب يف �صورية، اإذ يتوجه باأ�صدق التعازي اإىل عائلة الفقيد الراحل، واإىل اأ�صرة الكتاب واالأدباء يف م�صر والوطن العربي ممثلة مبعايل 

االأم���ن الع���ام لالت���اد الدكت���ور عالء عبد الهادي، فاإنه يوؤكد اأن رحيل االأديب الباحث والناقد د. �صالح ف�صل ي�صكل خ�ص���ارة اأدبية ومعرفية كبرة، كما يدعو املوؤ�ص�صات الثقافية 
واجلامع���ات اإىل احلف���اظ عل���ى منج���زه املع���ريف واالإبداع���ي والعلمي من خالل تر�صي���خ ح�صوره يف املدار����ض واجلامعات والن���دوات واملوؤترات العلمي���ة واالأدبي���ة واللغوية العربية 

والعاملية.

                                                                                                                                      د. حممد احلوراين 

رئي�س احتاد الكتاب العرب يف �صورية
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 كتبت: 
هاجر عمار

 شعر: عبد السالم العبوسي

ي  اأمِّ
مُّ ُفراَتها للعا�صي َت�صُ

تي اإنقا�صي َ �صفَّ حتى ُترممِّ

ما داَر َنْوُل حنيِنها 
بخيوِطنا

اإال التاأْمنا 
َيا�ِض والقلوُب �صَ

كانت ُت�صابُهني 
ب�صقف �صماِئها

كق�صيدتن على �َصِفِر َتنا�ِض

يا دمعَة ال�صجِر العتيِق 
باأهلِه

والريُح تاأخُذ ظلَّهم ِلِق�صا�ِض

نحن الع�صافُر 
التي َربَّيِتها

لتموَت ع�صقاً 
خارَج االأقفا�ِض

نحن الذين 
بباِب حزنِك ننحني

اإن اأخطاأتنا �صارُة الَقنَّا�ِض

وِر َينق�ُض خبُزنا اأدري على التَّنُّ
لُتَخبِّئي يل 

اآخَر االأقرا�ِض

يف احلبِّ 
باً اأَف�َصُل اأن اأكوَن ُمَهذَّ

ُل االإرها�ِض مذ م�ضَّ قلبي اأوَّ

اأَوَح�صَتني يا وْغُد ! 

يوماً قلِت يل

ي واأنا اأُِعُر احلزَن بع�َض َخَوا�صِ

با�ُض العروبِة 

اُبُه قال يل ُركَّ

ِك قبَل اأيِّ ر�صا�ِض ُمت يف ر�صا�صِ

ٍة  اأحتاُج األَف هويَّ

كي اأقنَع 

اجلنديَّ اأينِّ اأَخر�ٌض يف البا�ِض

دمعة الشجر العتيق قمر مذبوح 
بسماء 

كنعان

اأتعلم ما حل يا اأبي
ذاته البحر دّل عليه ومات

وحن �صعدت تخيلت اإخوته
وبكيت عليك

لَْعُت على البئر من حلمي اطَّ
كي اأراين مبراآته 

ملكاً دون تاج و�صعب
اأير�صيك توال روحي 

بال اآدمي يعيد انزياح الكواكب فوقي 
وي�صرق من م�صر ق�صراً “وحرباً”

الأقتل ثلج الكالم املفخخ مثل احلراب
واأخرج اأ�صراي من ملح اأ�صطورة؟

انتحلت ا�صم اأمي
اأير�صيك يا اأبتي..

اأن اأعي�ض بن�صف منام؟
واأجل����ض يف ورق���ي بانتظ���ار جمال من 

الريح
ال خيط اأعبه بف�صاء القمي�ض

ليزداد حزين كالماً
اأعي�ض بباطنه نخلة

قطفت نف�صها حنطة
تتبادلها الريح والطعنات

بذات تدقق يف اأ�صلها الرعوي
واآدم �صكل اجلواب املريح

اأاأطلب طاعتها؟ يا اأناي واأنت
قوامي�ض موتاي حن يذاكرين الليل

واحلي علق موجته
وم�صى باكياً مبنام نبي ي�صافحنا

ويهدئ اأ�صئلة البحر
كيف �صطرت مياه دمي بع�صاك

وفرقت ما بن عن وعن
وما بن �صعب و�صعب

اأما كان هابيل منا؟
اأم املعجزات لكم 

ولنا خجل الباب حن ي�صيق باأجنحة 
الوحي

مات اأحبتنا بخالف الروؤى واملنازل
متفقن على حب مرمي

يا اأبتي 
قل لهم اإنهم اأ�صرتي

وملاذا اأعي�ض بن�صف منام؟

 شعر: عماد فوزي أبوراس

»عشق«

راقا ماَلْت كغ�صٍن..... َيحِمُل الدُّ

فو�صعُت اأ�صنُدها يدي ُم�صتاقا

وقطفُت من ب�صتاِنها ما حيلتي

فالغ�صُن كاَد ُيالم�ُض االأعماقا

َفَحملُتها اأبدو َكمْن َخِبَ الَهوى

واأخْذُتها بعَد الوقوِف عناقا

ودموعها مثُل ال�صجِن حبي�صٌة

هِر النديِّ اأفاقا والوجُه كالزَّ

�ُض الَبدَر امل�صيَء بظِلّها اأتلمَّ

واأرى الظالَم ب�َصعِرها اأنفاقا

وكاأنه ليٌل جنومُه �صاَفرْت

اقا ف�صرى ال�صياُء ل�صحرها توَّ

ملّا راآها �صاَر ظاًل واكتوى

باحلبِّ مثلي رمبا قد فاقا

فق�صوَت بال�صمِّ ال�صديِد كعا�صٍق

ذاَك الغرمُي وذا الغراُم �ِصباقا
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“ت���ت عن���وان وط���ن للجمي���ع” اأقام ف���رع دم�صق التاد الكت���اب العرب 
مهرجان���اً �صعري���اً ت�صم���ن جمل���ة م���ن املو�صوع���ات الوطني���ة واالإن�صاني���ة 

والفل�صفي���ة باأ�صكال �صعري���ة �صملت ال�صطرين والتفعيلة والنرث، مب�صاركة 

�صعراء من خمتلف املحافظات ال�صورية.

واأ�ص���ار د. ابراهيم زعرور رئي�ض الف���رع اإىل حر�ض االتاد على اأن يكون 

ه���ذا املهرجان �صمن مو�صوعه ال���ذي مت اختياره ليكون “وطن للجميع” 

مب���ا يحمل���ه من عم���ق و�صم���و، مب�صاركة ع���دد من ال�صع���راء الذي���ن جاوؤوا 

من حمافظات خمتلفة، ليعبوا عن حّبهم لوطنهم و�صرورة الدفاع عنه 

باأ�صكال اأدبية خمتلفة.

�ص���ارك يف املهرجان ال�صعراء الدكتور عي�صى �صما�ض ومنذر يحيى عي�صى 

وغ���امن ب���و حم���ود وب�صام حم���ودة واأم���ل املن���اور والدكتور نزار بن���ي املرجة 

وحممود حامد والدكتور اأ�صامة حمود والدكتور ثابت املعلم.

وحر����ض امل�صارك���ون عل���ى التغني بالوط���ن واعتبار دم�صق رم���زاً تاريخياً 

عّبوا من خالله عن حبهم ل�صورية، والتزامهم ق�صاياها يف مواجهة كل 

ما يهددها، من خالل �صدق عاطفة ق�صائدهم وعمقها.

ح�ص���ر املهرج���ان االأ�صتاذة فلك ح�صري���ة ع�صو املكتب التنفي���ذي واأداره 

الدكتور الناقد عبد اهلل ال�صاهر الذي قدم عر�صاً لتجارب ال�صعراء الذين 

�صاركوا يف هذه الفعالية التي كان لها من االألق والتميز ال�صيء الكثر.

�صم���ن �صل�صلة امل�صرح م���ن اإ�صدارات اتاد الكتاب الع���رب بدم�صق �صدر كتاب 

جدي���د ل�صام���ر من�ص���ور حم���ل عن���وان »ث���الث م�صرحي���ات«، حيث ي�ص���م ثالثة 

ن�صو����ض م�صرحي���ة متنوع���ة باأفكاره���ا ومو�صوعاته���ا و�صخو�صها ه���ي: زيو�ض 

بيننا )حماكمة بروميثيو�ض( واللوحة الناق�صة والفرح ال�ّصام.

اأتق���ن �صام���ر من�ص���ور يف م�صرحيات���ه لعب���ة اختيار الزم���ان واملك���ان وتعددهما 

واأم�صك باإتقان بخيوط حبكته امل�صرحية التي تالم�ض املعاناة االإن�صانية �صمن 

ت�صويق يحتفي بال�صخ�صيات على اختالف اأعمارها وتفا�صيلها وتوالتها.

�صم���ن �صل�صل���ة الق�ص���ة من اإ�ص���دارات ات���اد الكت���اب العرب بدم�ص���ق �صدرت 

ت  جمموع���ة ق�ص�صي���ة جديدة لالأدي���ب عماد ن���داف حملت عنوان » ثالث���ة �ُصدَّ

اآذانهم بالقطن«.

ت�صك���ل املجموع���ة حمطة جديدة يف ترب���ة الق�صة عند الكات���ب عماد نداف، 

وه���و هن���ا يع���ود اإىل تريبيت���ه يف التعاط���ي مع ال�ص���رد الق�ص�ص���ي، فينتقل من 

الق�صة الق�صرة، اإىل الق�صة الق�صرة جداً، ثم يعود اإىل احلكاية وكاأنه يقول 

لنا: اإن احلكاية هي االأ�صل.

�صم���ن اإ�صدارات وزارة الثقاف���ة- الهيئة العامة ال�صوري���ة للكتاب �صدر ديوان 

جديد لل�صاعر جودي العربيد حمل عنوان »رحل ال�صنونو«.

ي�صم الديوان باقة من الق�صائد التي كتبت خالل عام 2019، وكان للوطن 

فيه���ا احل�ص���ة الكبى م���ن في�ض امل�صاع���ر النوراني���ة الرقيقة ال���ذي يهيم بن 

االأبي���ات، وق���د �صخ���ر ال�صاع���ر له���ذه الغاية لغ���ة و�ص���ف �صردية تت�ص���م باجلمال 

والب�صاطة والعفوية وجمازاً �صعرياً تكن من ا�صتنباط اأبهى ال�صور واأرقاها.

ديوان جديد ل�صاعر جمّد يوؤمن باأن ال�صعر احلقيقي حي وي�صل اإىل متابعيه 

مبدداً اأطياف الظالم، فال�صعر بالن�صبة جلودي العربيد هو الوحيد القادر على 

ترميم حرائق النفو�ض ناثراً زهوره وبذوره يف كل اأر�ض ليتاألق ويت�صوع عبراً 

بال حدود.

ثالث مسرحيات

ْت آذانهم بالقطن ثالثة ُسدَّ

رحل السنونو

»وطن للجميع«... مهرجان 
شعري في فرع دمشق

احتجاب
مبنا�صبة حلول عيدي امليالد �راأ�س ال�صنة امليالدية؛ حتتجب �صحيفة  »الأ�صبوع الأدبي« 

عن  ال�صد�ر لأ�صبوعني متتاليني؛ على اأن تعود للزمالء القّراء بتاريخ 8 /1 /2023.

وكل عام واأنتم بخر
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قمٌر شماليٌّ يُضيُء
لغايٍة في َنْفِس الرِّيِح

ما تناَءى اإىل م�صمعي على َغْفلٍَة من الزَّمن
ُه �صوى َرْجِع وْقِع اأقداِمها ما اأَُظنُّ

ِة احُلُلم على �ِصكَّ
وللُحُلم باُبُه املُْغلَُق

وِمْزالُجُه املُْحَكُم االإغالِق اأي�صاً
اإذا مل َيُكْن �صوَت اأقداِمها
َفلََعلَُّه �صوُت رنِن قامِتها

املُوَلُع مبحاكاِة نب�ِض الطبيعِة
التي ال توُد به اإاّل على ُع�ّصاِقها

وَمْن اأنا اإذا مل اأكن اأَحَدهْم؟!
َد َوْهٍم رَّ ثّم اإذا كان ذلك جُمَ

عراِء يِّلَُة ال�صُّ ُتيُد َخْلَقُه خُمَ
وؤاِت باب والتهيُّ املُْلتاَثُة دوماً بال�صّ

األي�ض االأجدى االحتفاُظ به
اأَْكرَثَ مَن احلقيقِة التي قد تكوُن اأحياناً

ّرَد َقْب�ِض ريٍح؟!  ورمّبا غالباً جُمَ
اإنَّ وْهَم العبوِر اأجمُل من العبوِر ذاِتِه

اإْذ ال طاقَة يل
على مواجهِة ذاك الهطوِل املباِغِت ملطِرها اجلاِرِف

ُة وال ت�صمُح يل دروعي الَه�صَّ
موِد اأماَم َنفاِذ �ِصهاِم َجعبِتها التي ال َتْنَفُد بال�صُّ

وكيف يل بتلّقي ومي�ِض املاِحَقات منها
َترمي ِب�َصَرِرها َق�ضَّ روحي

فاإَذا بي َهباٌء منثوٌر...
يا حَل�صوِرِك الّطاِغي اأيَّتها االأُنثى

ُف ِبكيايِن ُكلِِّه َيْع�صِ
فال اأَِجُد َمالذاً �ِصوى الِفرار ِمْنِك اإليِك

اأنِت اأناَي املُوَلُع ِبَك�ْصِر االأقفا�ِض كلِّها
واالتاِد بخاليا الكوِن الّرحيِب

.. كم ُتوِجعني ُحروُفها حَن ُنْطٍق َيكاُد ُيْحِرُق �صفتيَّ ِبلَ�ْصِعِه البهيِّ
يِح قد تكوُن معانقُة الرِّ

ْم�ِض عن �صجرة الوجود اأَ�ْصَبَه مبحاولِة َقْطِف ال�صَّ
اأنِت ُحروُف روحي اأّيتها االأنثى

وقطايِف املريُر
فكيَف ِبَك اأَْن ُتكاِفَئ من َي�صقى لَت�ْصَعَد

وَمْن ياأبى الَفَكاَك َعْنَك
َمْهما اْبَتَعْدَت وَخَذَلْتَك امل�صافاُت واالأحوال؟

مِن وتقلُّباِته روِف الزَّ واأنَت اخلبُر بفنوِن احلياِة واأالِعيِبها و�صُ
ْد اأماَنَك اإاّل َمَعُه مل َتِ

وال جنََّتَك اإالَّ يف جحيِمِه
َمَع كلِّ ما تراُه من اأفانِن

فاِه واالأماِن والطماأنينة.. الرَّ
يا َلوهمي اجلميَل

كم هو حا�صٌر بقّوٍة
حتى اَلأَخاُلُه واِقعاً ال �صكَّ بحدوِثِه 

نِت َمْن اأَْوَماأَ يل اأََل�ْصِت اأَ
من �ُصرفِة ذاَك البيِت الّراب�ِض اأق�صى اجلبِل القريِب من ال�صماء 

حتى حدوِد الِعَناِق
رقِة البيِت املُتاِخِم للزُّ
الفاِئ�ِض عن الوجود

ر�ُصُه االأ�صجاُر البا�صقة بحجِم غيمٍة َتْ
يِح وقد اأَْحَنْت هاَماِتها للرِّ

ِلَتْعَبَث ِبُذوؤاباِتها كيف ت�صاء
ِك بل واأَجزُم بيقيني اأظنُّ

اأنَِّك كنِت تلَك العذراَء
التي ُت�ِصُك ِبِقياِد النَّبِع

وَت�ُصو�ُض جمراُه كما يحلو لها، 
ِة اأنِت عذراُء القمَّ

ُتوزِّع وروَد �صلَِّتها على املرئّياِت جميعاً
اإذا كان ُكلُّ هذا اجلموِح قد َع�َصَف مبخيِّلتي

َفاأَزاَل كلَّ احلدود بن الواقع واملتعايل
بن املُْدَرِك واملتواِري

فماذا �صاأقوُل لقمٍر �صمايلٍّ
ْت على َعَجٍل َعَبَ اآفاقي كهبَّة ريٍح، مرَّ

وما زالت اأ�صواوؤُه ُتخاِتُل اأمدائي
ًة َتغيُب ًة تبدو.. ومرَّ مرَّ

يََّة ناثرًة ُقَبلَها الِف�صِّ
على �صفحِة روحي َكَنْم�ٍض َمطٍر

اأيَّتها القاب�صُة على ِعْطِر احلدوِد ال�صماليَِّة
توزِّعَن قواريَرِك على ِطَباِع النَّدى

ما زال بيننا اأوديٌة وه�صاٌب وثنايا وم�صافات
جاِء وُر بالكهوف واالألغاز والرَّ َتُ

ُكها َمْن �َصُيفكِّ
ْلَد َهُر َثْلَجها وحديَدها ال�صَّ َمْن �َصَي�صْ

وَمْن �صُيحِرُق َعْو�َصَجها
وقد اأحاَط ِبَبَنْف�َصِجها َكَقَف�ٍض رهيٍب..

عاَب ْم اأنا َمْن �صُيذلُِّل هذي ال�صِّ اأَاأَْنِت اأَ
ٍر �صريٍد وها اأنذا اأ�صلو ما ُقْلُت كاأيِّ �ِصكِّ

األ�صِت اأنِت اأنا؟
ُف يا �صّيدتي اأنا هو ذاك املَُت�َصوِّ

القابُع على ُتخوم يا�صميِنِك
اأُ�صادُق الّلَحظاِت وجنوَن احلاملَن

ْتُرُك لذلك ال�ّصباِب الَغ�ضِّ �َصاأَ
اأن ُيِثَر الّزواِبَع كما يحلو له

َزواِبَع االأمِل على وجوه احلاملَن والعا�صقَن للَبْهَجِة واجَلماِل
ُف عِن ا�صطياد الّلوؤلوؤ من بحٍر َمهيٍب َتَعفَّ و�َصاأَ

ال اأُجيُد �َصْبَ ماِئِه وال اْكت�صاَف �صواِطِئِه
اِت قلبي احلامل َج�صَّ مِبِ

يل وقتي، ويل لغاتي التي اأَْحَفُظها عن َظْهِر قلٍب
يف مواَكبِة اأ�صياِء احلياِة ُكلِّها

وقِد اْن�َصَكَب على �ِصفاهي
الكثُر من خواِبي الع�صل واخلمور

واْحرَق ِكياين بكلِّ �صنوِف الُعذوباِت..
حِة قد َتَرْيَن نافذتي خاويًة من االأيادي املُلوِّ

وِمْن اأّيِة حماولٍة ال�صتمطاِر الّن�صائم التي �صلَّْت طريَقها
لكنَّها النظرُة اخلاِطئُة بالتاأكيد

والقراَءُة اجلاِحدُة التي مل َتَر مَن االأ�صياِء �صوى ق�صوِرها
اأمل تذكري حن التقيُتك ذاَت َغ�َصٍق بعيٍد

باأنَّني ُكْنُت اأ�صَبَه بخطِّ ا�صتواٍء
َة ب�صال�صِة عا�صٍق َتِك اجلليديَّ َعَبَ قاَرّ

وكم كان �صعوري كاِلَح املرارِة
ياِح باأينِّ اأَْنرُثُ ُبذوَر الرِّ

مت الُبور يف اأر�ٍض ال ُتيُد �صوى لغِة ال�صَّ
اأيَّتها العا�صقُة البهيَُّة

رغم كلِّ ذلَك
فاأنِت االأقرُب ِمنِّي اإيلَّ

وِبح�صورِك َتذوُب امل�صافاُت وُتخَتزُل االأمداُء
اأنِت �صم�صي االأبديَُّة

اأَْحِمُلها على َكِتفيَّ اأينما َحلَْلُت،
اأ بوهِجها كلَّ �صقيٍع اأتدفَّ

اأَ�صتنفُر �صموَعها كلَّ َعْتَمٍة ُمَباِغَتٍة
فال انبالَج لق�صائدي اإاّل من �صخاِء نوِرها

وال اكتماَل للوحتي اإاّل باإ�صراقِة َفْي�ِض األواِنها
واإذا كان الُبدَّ من وقوع املحظوِر

واأن تبقى امل�صافاُت متباينًة بيننا 
يِح لغايٍة يف َنْف�ِض الرِّ

فا�ْصُكبي �� ولو ِمْن َبعيٍد �� نبيَذِك يف ُعروقي
وانرُثي رفيَفِك يف ف�صائي

الأبقى حملِّقاً يف ن�صوتي اإىل االأبد 
ْحُو ال َيلِيُق اإاّل ِبُح�صوِرِك.. َحْيُث ال�صَّ

ُعوِدي َكَبَجَعٍة..
ِميلي ِمْثَل ِجباٍل

ي عن عَتماِتِك ُركوَنها اْنُف�صِ
وغاِفليني..

الأُ�صبَح اأكرَث اأماًل..
وِح.. واأكرَث انعتاقاً للرُّ


