
ثمة م�ش���كالت كبرية تواجه قارئ د. ناديا خو�ش���ت واأدبها، اأجل اأيها القارئ املحرتم، م�ش���كالت كبرية 
وخطرية، قرر ق�شم من قرائها التخلي عن معرفتها ب�شببها، وم�شى كل اإىل غايته، وق�شم منهم ر�شي 
بالتعاي����ش م���ع امل�ش���كالت و�شاف���رُت يف قط���اره، ومل يعد م�شموح���اً يل التخلي عن هذا ال�شف���ر الآن، بعد 
ها الأ�شدق���اء نت�ش���ارح يف دقيقتني، قف���وا يف ال�شفحة  ���وا اأيُّ اجتي���ازه م�شاف���ات متداخل���ة طويل���ة... هلمُّ
التا�شع���ة والأربع���ني م���ن كتابها: »مو�شكو اأطي���اف ذكريات«، حتت عنوان »ماأمت ناظ���م حكمت«، هذه هي 
منور زوجته: »عندما كان �شخ�ش يقرتب من منور معزياً، ويلم�ش ابنها، كانت ت�شّد ال�شبي اإليها، كاأنها 

ترف�ش ال�شفقة«.
اذهبوا الآن اإىل ما كتبته عن زواج ال�شاعر ي�شينني من حفيدة الروائي ليف تول�شتوي، ثم خ�شامهما، 

وكاأنه خ�شام بني اأولد جريانها يف حي �شاروجة الدم�شقي ال�شهري.
وهلموا نفتح روايتها: »حب يف بالد ال�شام« لنتابع بنات »الطرية« و�شالتهن بثقافات زمانهن، وكاأننا 
م���ع الكاتب���ة م���ن اأقربائه���ن، نره���ف ال�شمع ل�ش���وت ال�شارد: »ق���ال يو�شف: تعلم���ْت بنات الط���رية  اللغة 

الإنكليزية، يف مدر�شة م�ش نيوتن، فلماذا جتهلها �شعاد ومنور«. )�ش57(.
اأم���ا من���ور املذك���ورة هنا، فهي غري »منور« زوجة ال�شاعر العاملي ناظم حكمت الذي تويف يف الثالث من 
حزي���ران �شن���ة 1963، وكن���ا معاً يف م�شهد من ماأمته قبل حلظات بني ه���ذه ال�شطور، هي منور اأخرى 

غريها، لكنها اأخذت ا�شمها واأ�شياء اأخرى!
اأما »الطرية« اأيها الأ�شدقاء فهي قرية فل�شطينية تبعد عن »رام اهلل« ع�َشَرَة كيلومرتات.

ل���ن نذه���ب الآن اإىل روايته���ا »اأعا�ش���ري يف بالد ال�ش���ام«، لن�شافر مع الفتى الفل�شطين���ي من �شفد اإىل 
ا، متتبعني ح�شى الطرقات، ومتايل اأغ�شان الأ�شجار مع خطواته، ف�شنجد وقتاً منا�شباً لذلك يف  طربيَّ
قاب���ل الأي���ام، واإمن���ا �شناأتي مبنور ناظم حكمت وابنهما، وبي�شينني وحفي���دة تول�شتوي، وببنات الطرية، 

والفتى ال�شفدي، �شواهد اإثبات على وجود امل�شكالت اخلطرية التي جرت الإ�شارة اإليها...
بع���د اأرق �شه���رة طويل���ة م���ن التفكري به���ذه الكائنات، خل���دت اإىل نوم عمي���ق، فراأيت يف من���ام، ال�شاعر 
���ف عن���ه ال�شديق ال�شاعر د. ن���زار بريك هنيدي كتاب���اً -  يقول لناديا  الأرجنتين���ي بورخي����ش – ال���ذي األَّ
خو�ش���ت: »عل���ى الكات���ب اأن ُيدخ���ل مكتب���ات الع���امل اإىل غرفت���ه ال�شغرية، قب���ل اأن ي�ش���رع يف كتابة ن�شه 

الأدبي...«، فتجيبه حمركة يديها كاأنها تتكلم بهما كعادتها اجلميلة احلميمة: »ل تو�ش حري�شاً«.
ة يٌد ممدودٌة اإىل كتفي تهزها،  وه���ا اأن���ذا اأتنق���ل من �شطر اإىل �شطر، اأمام من يقراأ ه���ذه الكلمات، وثمَّ
وت�شاألن���ي، وحت���اورين، ف���اأردُّ ع���ن �شوؤاله���ا بالق���ول: »م�ش���كالت نادي���ا تكمن يف اأنه���ا مل تكن وفي���ة متاماً 
لن�شيح���ة بورخي����ش الأرجنتين���ي، لأنها بدًل من اإدخ���ال مكتبات العامل اإىل غرفته���ا ال�شغرية، خرجت 
مع تلك املكتبات تتنقل بني �شوارع دم�شق والعامل، كما فعلت يف اإحدى رحالتها اإىل حماة، عندما كتبت 
بعده���ا ع���ن زيارتنا مع���اً م�شجد اأبي الفداء، واجلام���ع الأعلى الكب���ري، التاريخيني...وكما فعلت عندما 
اأقامت بع�ش اأم�شياتها ال�شردية وندواتها الأدبية يف مدر�شة »�شت ال�شام« وِفناء »التكية ال�شليمانية« ...
نة يف �شفحة  وها اأنذا اأعود اإىل مقعدي ال�شغري اأمام رف كتبها يف مكتبتي ال�شغرية، واأترك ورقة ملوَّ
من روايتها »دماء واأحالم يف بالد ال�شام«، لن�شمع معاً �شوت �شاردها الفني يقول: »هنا ح�شرنا يا غادة 

تاأبني عدنان املالكي، وا�شتمعنا مع كثري من طالب اجلامعة، اإىل ق�شيدة اجلواهري:
َه���داِء«. ال�شُّ َجْم���َرَة  اأَْقِب����ُش  واأََتْي���ُت  ورائ���ي     اخُلن���وِع  غا�شي���َة  َخلَّْف���ُت 
هذا العامل الوا�شع يحتاج قلباً ناب�شاً ب�شرعة، قلب اأديبة من طراز ناديا خو�شت، لذلك اأجدين اأقول 

لها ب�شوت عاٍل: »د. ناديا نحن نحبك كثرياً«.
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د. ناديا خوست 
بين مرايا نصوصها األدبية

لوحتان للفنان التشكيلي أحمد األنصاري
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 كتبها: منير خلف

هدى يونان
أقحوانة الحسكة البيضاء

  كتبت: هناء أبو أسعد

  كتب: خليفة عموري

امل�شاف���اِت  ق���رّبُة  يون���ان  ه���دى 
احل�شك���ِة  جنم���ُة  الق�ش���ريِة.. 
اً واأدب���اً وخلقاً وح�شن  امل�شيئ���ُة ُحبَّ
اأداِء تعاليِم احلّب وقراءة اجلمال 

وجمال القراءة.
م���ن  جعل���ت  يون���ان  ه���دى 
اأ�شابعها طبا�شري تلّون بها اأحالم 
تاري���خ  به���ا  وت�شّط���ر  الأجي���ال.. 

حزنه���ا الطوي���ل.. مل تك���ن اأّم���اً اإل بقدر م���ا تهّز الع���امل بي�شارها 
املتخم مبن�شوب احلب الداين حّد العظم من جهات القلب.

مل تكن هدى يونان ابنة الحتاد فح�شُب بل كانت حديقة اأبنائه 
املتحّم�شني للجمال والإبداع.. احلري�شني على �شنع كل ما ميّت 
اإىل الكلم���ة واأخواته���ا ب�ش���الت خ�ش���راء تهّي���ئ م�شاح���اٍت موؤن�شًة 

للروح وهي تقب�ش على جمر هدوٍء متاخٍم حلدود املناجاة.
ه���دى يون���ان كانت قرين���ة الع�شاف���ري.. �شديقة املراي���ا.. دفَء 
املحّب���ة واأفياَءه���ا املنتظ���رَة وج���وه الأحّب���ة املتغّرب���ني يف اأ�شق���اع 
الوج���دان..  م���ن مع���ارف خريط���ة  القادم���ني  املعم���ورة ووج���وه 
حامِل���ني �شمن نفحاِت ابت�شاماتهم ب�شائ���َر تفاوؤٍل و�شنابَل اأمٍل ل 
م���كان لالأمل ب���ني �شفوفهم.. تنرُث بنظ���رات اأ�شابِعه���ا احلنوِن.. 
باأ�شابِعه���ا ال�شم���وِع احَل���بَّ لليم���ام والقط���ا، وتفر����ُش نب�شاِته���ا 

الدافئَة للطلبة موائَد حبٍّ ومعرفة وعطاء.
كان���ت ت���وءَم �شديقة عمره���ا ال�شاع���رة اإيفيت تان���و )اأم �شعيد(، 
اللت���ني مل تكون���ا ت���زوران ف���رع الحتاد باحل�شك���ة اأياَم كن���ُت خادَم 
زمالئ���ي في���ه )رئي����ش هيئ���ة مكتب���ه(، مل تكون���ا اأق�ش���د )ه���دى 
يون���ان: اأّم ك���رم، واإيفي���ت تان���و: اأّم �شعي���د( مل تكونا ت���زوران فرع 
الحتاد اإل ويداهما �شالُل قلٍب اأخ�شَر من كرٍم و�شفاء وجمال.

اأ�ش���درت الكاتبة الراحلة هدى يون���ان جمموعتني ق�ش�شّيتني 
الأوىل: قرب البحرية والثانية: دب�ش و�شاي وبرتقال.

برحي���ل الأديب���ة الزميل���ة ه���دى يون���ان تفق���د احل�شك���ُة مرّبيًة 
فا�شل���ًة م���ن الّطراز الّرفي���ع.. تفقُد اإداريًة يف غاي���ة النجاح ونبل 
العم���ل.. تخ�ش���ُر احل�شك���ُة ن���وَن ن�شوته���ا احلن���وَن.. تخ�ش���ُر ن���وَن 
ن�شوِته���ا الب���اّرَة به���ا.. باأبنائه���ا املُقبل���ني عل���ى ت���اء تاأني���ث احلي���اة 
الفاعل���ة.. مبدار�شه���ا التّواق���ة اإىل ن�شائحه���ا.. ب�شوارعه���ا الت���ي 
كان���ت ت�شه���ُد اإطاللَته���ا البي�ش���اَء.. ب���كلِّ كلم���ة تخ���ّول للم���رء اأن 
يرتق���َي بقراءته���ا.. تخ�ش���ُر احل�شك���ُة بظم���اأ خابوره���ا، وارتعا�ش���ة 
�شنابله���ا، وانهم���ار اأحزانه���ا قلب���اً م�شرق���اً باحل���ّب.. قلب���اً مرتع���اً 
بق�ش����ش تراث اجلزي���رة ال�شورّية املعطاء، وب�شاطة نا�شها ونخوة 
رجاله���ا وانتماء اأهليها اإىل ع�شق الأر�ش، حماولني بناَءها ب�شّتى 
الو�شائ���ل املحّفزة لإعمال الذاكرة وتفعيله���ا وا�شتح�شار اجلمال 

وا�شت�شراف قادمات الأيام من احلّب.
 تخ�ش���ُر احل�شك���ُة هدوَءه���ا املب���دع وحرَفه���ا الأنث���وي الناب����ش 
ُم اإىل ف�شيف�شاء احل�شك���ة مب�شيحييها  بثم���رات احلي���اة وه���ي ُتق���دَّ
وم�شلميه���ا.. بعربها وكردها.. ب�شريانييها واآ�شورييها ويزيدييها 
وغريه���م م���ن الذي���ن ي�شب���ُح جمتم���ُع احل�شك���ة ال�ّش���وريُّ اأك���رث 
عاً واأع���ذَب بهجة للنف�ش واأعل���ى انتماء لن�شغ  متا�ش���كاً واأغن���ى تنوُّ

�شجرة احلياة الأم. 
ه���دى يونان )اأمَّ كرم( تر�ش���ُم معامَل حياة �شخ�شّياتها باأبجدية 
احل���ب باإبداعه���ا الق�ش�ش���ي ال���ذي رمّب���ا مل يتوّق���ْف اأح���ٌد م���ن 
الباحث���ني اأو الدار�شني على جتربتها النقّية البّناءة رمبا لبعدها 
ع���ن عا�شم���ة ال�ش���وء ومهب���ط اليا�شم���ني دم�ش���ق.. رمّب���ا يحظى 
َعَماله���ا الق�ش�شيان املطبوعان: )قرب البحرية( و)دب�ش و�شاي 
وبرتق���ال( باهتم���اٍم نق���ديٍّ ولْف���ِت انتب���اِه باحثني ع���ن لآلئ هدى 

يونان الق�ش�شية املمتعة ال�شائقة حّد دموعها الغزار. 
هدى يونان.. وداعاً اأيتها الأقحوانة البي�شاء.

اإّن اله���دف م���ن م�ش���رح الطفل يف جوهره تعليمي، ويع���ّد اأي�شاً و�شيلة مهّمة 
م���ن و�شائ���ل تثقي���ف الطف���ل وا�شتمالت���ه للف���ن امل�شرح���ي، وم���ن يكت���ب مل�شرح 
الأطفال فالبد اأن يكون على دراية وا�شعة بطبيعة الأطفال يف مراحل منوهم 
املختلفة، كما ل بد اأن يكون من الذين يحّبون الأطفال، ويقدرون م�شاعرهم 
ويعرف���ون م���ا ي�شحكه���م وما يحزنه���م وما يثري فيه���م امل�شاع���ر املختلفة، واأن 
يك���ون ملّم���اً بالكث���ري م���ن الأدب املحل���ي والعامل���ي الق���دمي واحلدي���ث وبتل���ك 
الطريق���ة، يتمك���ن م���ن اختي���ار اأفكار مهم���ة، ين�ش���ج حولها احلبك���ة الدرامية 
املطلوب���ة، وم���ن املعل���وم اأن الف���ن امل�شرح���ي ف���ن جماع���ي، ي�شرتك في���ه موؤلف 
امل�شرحية وخمرُجها واملمثلون والفنيون وهذا يدعم وي�شاهم يف اإجناح العمل 
امل�شرح���ي ككلٍّ متكام���ل »املناظ���ر والإ�ش���اءة واملالب�ش واملكي���اج وغريها« ومعه 
ي�شه���م اجلمي���ع كفريق واحد يتعاون معاً يف تنفذ امل�شرحية درامياً على امل�شرح 

متّوجة بذلك جهدهم ومثابرتهم. 
وامل�ش���رح بالن�شبة للطفل و�شيل���ة تثقيفية مهمة، �شواء قام الأطفال اأنف�شهم 
بالتمثيل، اأم كانوا متفرجني ي�شاهدون م�شرحيات اأُعّدت لهم خ�شي�شاً، ولكل 
حال���ة م���ن احلالت���ني مزاياه���ا واأثره���ا الرتب���وي امله���م، فعندما يق���وم الطفل 
بالتمثي���ل متقم�ش���اً �شخ�شية حي���وان اأو اإن�شان، اأو عندما ي�ش���ارك يف رق�شة اأو 
ن�شي���د م���ع جمموعة من الأطفال على خ�شبة امل�شرح فاإنه يكت�شب القدرة على 
العم���ل اجلماع���ي كم���ا يكت�شب ثقافة علمي���ة وفنية وينمو �شلوك���ه الجتماعي 
يف الجت���اه ال�شحي���ح، كذلك ت�شبع حاجات���ه الوجدانية، بل يكت�شب مياًل نحو 
الف���ن امل�شرح���ي، وهذا م���ا يوؤثر ب�ش���كل اإيجابي بع���د يف م�شتقبله ب�ش���كل عام.. 
كذل���ك فاإن���ه عندم���ا ي�ش���رتك يف التمثي���ل، �شيج���د الفر�ش���ة للتعب���ري الفن���ي 
اجلمي���ل عم���ا يريد وما يرغ���ب. اأم���ا اإذا كان الطفل متفرجاً عل���ى م�شرحيات 
مع���دة لالأطف���ال يف اأعم���ار خمتلف���ة، فاإ�شاف���ة اإىل ال�شتمت���اع مب�شاه���دة تلك 

العرو�ش التي متلوؤه بالبهجة وال�شرور، فاإن ما يتعلمه منها كثري ومتنوع.

لذل���ك يع���د م�ش���رح الطف���ل م���ن اأه���م و�شائ���ل الرتبي���ة احلديث���ة يف تطوير 
وتنمي���ة العدي���د من املهارات والقدرات لدى الأطف���ال والتي ي�شعب حتقيقها 
م���ن خ���الل و�شائ���ل اأخرى، ونذكر م���ن تلك الفوائ���د على �شبيل املث���ال، بع�ش 
القدرات اللغوية اإ�شافة اإىل تعزيز الثقة بالنف�ش، وغر�ش روح املبادرة واملحبة 

والتعاون وتطوير املهارات احل�شية واحلركية.
وه���و ي�شاه���م يف تنمي���ة امله���ارات احلركي���ة ل���دى الطف���ل من خ���الل الأدوار 
وال�شخ�شيات التي ميثلها، وت�شاعده على التحكم يف حركات ج�شده ومراقبتها 
وتطويره���ا، واإذا كان عل���ى الطف���ل اأن ميث���ل دور حيوان مع���ني، فعليه اأن يقلد 
ح���ركات و�شكن���ات ذلك احلي���وان �شواء من خالل امل�شي عل���ى الأطراف الأربعة 

اأم القفز اأو الرك�ش، اإلخ..
كم���ا اأنه يلعب دوراً مهم���اً يف تطوير عقل الطفل من خالل التخيل والذكاء 
والتذكر والتقليد، فهو ينّمي قدرات الت�شور والتَّخييل لدى الطفل، وخا�شة 

اإذا كان يعتمد على احلركة والإمياء.
وامل�شرح اأي�شاَ يعمل على تطوير حوا�ش الطفل، ب�شكل اأ�شرع، فهو �شيكون يف 
امل�شرح يقظاً، منتبهاً بكل حوا�شه ملا يجري حوله على اخل�شبة، وهذا ما يحفز 
لدي���ه ب�شكل اأكرب، حوا�ش الب�شر وال�شمع، ومن ال�شروري اأن ي�شغي ملا تقوله 
ال�شخ�شي���ات حت���ى ي�شارك يف الرد يف حال �شاألت اإحدى ال�شخ�شيات امل�شرحية 

�شوؤاًل مفاجئاً.
اأما من الناحية النف�شية فاإن للم�شرح قدرة عظيمة على معاجلة الكثري من 
ال�شطرابات النف�شية التي يعاين منها الطفل، فيجعله اأكرث ثقة بنف�شه من 
خ���الل م�شاركت���ه واأداِئِه لأدوار معينة، فه���و بذلك يتخلى عن اخلوف والرتدد 
واخلج���ل، وي�شاعده على الندم���اج باملجتمع والتعاون والتحلي بروح امل�شاركة 
واجلماع���ة، كم���ا ي�شتطي���ع اأن يك���ّون م���ن خ���الل امل�ش���رح عالق���ات اجتماعي���ة 

اإيجابية و�شداقات �شترتك اأثرها يف نف�شه مدى العمر.

دائم���اً للروائي���ني الفل�شطيني���ني نكهة لذع���ة ما دامت 
وعزمي���ة  حين���اً  والنك�ش���ار  باللوع���ة  مكتن���زة  اأعماله���م 
وحتدي���اً تارة اأخ���رى، وغالباً ما مت اجلمع بينهما و�شوًل 
للنهو����ش والتحرير ولأنها الق�شي���ة ال�شائكة فقد اأوغل 
الإيديولوجي���ة  وم�شاربه���م  اأفكاره���م  تبي���ان  يف  كتابه���ا 
واملعرفي���ة ع���رب اأروق���ة �شردياته���م لينجزوا عم���اًل لئقاً 
ورديف���اً مل�شرية جي���ل من الكتاب اأمث���ال: )جربا اإبراهيم 
جربا، غ�شان كنفاين، اإبراهيم ن�شر اهلل، ح�شن حميد... 

وغريهم(.
يف /قاع البلد/ للروائي الفل�شطيني �شبحي الفحماوي 
الذي در�ش الهند�شة الزراعية وامتهنها يلج عامل ال�شرد 
ليكت���ب معانات���ه كالج���ئ فل�شطين���ي يف اأي���ة بقع���ة م���ن 
بق���اع الأر����ش حم���ل وزر ق�شيت���ه واأخذ يفت�ش ع���ن �شبيل 
لعودت���ه واإن كانت عمان مكاناً انطلق منه الكاتب لريوي 
جمريات ما يحدث على اأر�ش الواقع ت�شاحبه هواج�شه 

واأف���كاره ومتاعبه التي ما برحت تئن وتت�شاعد فهو �شخ�شية متعددة الأبعاد 
/متغاي���رة /متناق�ش���ة/ الروائي والنوازع تنتابها حال���ة �شراعية كاملة �شواء 

داخلها اأم خارجها اأو بينهما؟
/هربي���د العو����ش/ بطل احلكاي���ة هذا الإ�ش���كايل بطبعه ذي الن���زق الثوري 
ع�شن���ا مع���ه ليالي���ه الع�ش���ر ب���دءاً م���ن ا�شت���ذكارات الهج���رة والرحي���ل واملنفى 
فج�ش���دت معان���اة الفل�شطيني يف ال�شتات وال�شارد هن���ا الأزهري �شامي الناظر 
ال���ذي نق���ل وقائع ما بثه له الهربي���د من يومياته العالقة يف ق���اع البلد فتارة 
يكون عتاًل يف �شوق اخل�شر اأو بائع /بالة/ لكنه اأبى ممار�شة الت�شول ومن ثم 

هذا ما جنته عليه حرب �شتة الأيام التي �شردت الكثري من اأهل فل�شطيني..
*)1( اإ�شارات...

اإن فك���رة الإب���داع تتجلى يف ابتكار الأف���كار وطرحها بال�شكل الذي ل جتعلها 
�شادم���ة كنم���وذج تقريري خربي بل باإيجاد مت�شع للدللة والإ�شارة والتلميح 
املبط���ن وهن���ا جن���د اأن الفحم���اوي جن���ح يف ه���ذا الأم���ر فمث���اُل ح���ني اأعط���ى 

ال�شخ�شية البطلة /الهربيد/ هذا البعد الفل�شفي والذي 
جعل���ه يربط قدميه حينم���ا اأتيحت له الإقامة على �شطح 
اأح���د الفن���ادق البائ�شة نظراً لفقره ال�شدي���د /فالهربيد/ 
اأثن���اء نوم���ه مي�شي وعلى ه���ذا العلو يخاف م���ن ال�شقوط 
لذل���ك فعل م���ا مكنه من الثبات وهي اإ�شارة مهمة اإن على 
الالج���ئ عدم الوقوع فري�شة الأح���الم والأوهام ول يبقى 

ثابتاً ويقظاً لأنه بب�شاطة �شاحب حق ور�شالة.
*)2( اإ�شارة..

ب���اأركان  اأخ���ل  مب���ن  العو����ش  هربي���د  يت�ش���اءل  عندم���ا 
الإ�ش���الم التي كانت �شتة بعد اأن �شطب ركنها الأخري وهو 
اجله���اد يف �شبي���ل اهلل... فهل اأ�شقط الع���رب ذلك؟ اإذاً من 

�شيحرر فل�شطني؟
اإ�شارة  )3( *

عندم���ا عق���د الهربيد الع���زم للعودة اإىل الدي���ار وقيامه 
بعملي���ة فدائي���ة م���ع فت���اة اأخ���رى كان هدف العملي���ة اأ�شر 

عدد من جنود الحتالل بغية التبادل مع اأ�شرى فل�شطينيني...
وهنا يتبني اأن العمل الفدائي كما �شّوره الفحماوي لي�ش غايته القتل بقدر 
... الغاية الإن�شانية التي مفادها نيل احلرية لأبناء جلدته يف الأ�شر لي�ش اإلَّ

وكم���ا ب���داأت تاأتي رواية ق���اع البلد كحلقة م���ن حلقات املنه���ج املقاومة الذي 
ياأب���ى الن�شي���اع حت���ت وطاأة الظ���روف مهما بلغ���ت معربة اأن حال���ة الغرتاب 
النف�ش���ي والجتماع���ي وال�شيا�شي لن ترباأ اإل بالعودة والتحرير كهدف اأ�شيل 

يعزز من اأمر املقاومة والفداء يف عامل يتحدى اإن�شانيته وينفيها...

*الهام�ش:
قاع البلد �شادر عن مكتبة / كل �شيء / حيفا – 2017.

من القطع املتو�شط... / 235/ �شفحة..

دور المسرح في تنشئة شخصية الطفل

قراءة في رواية قاع البلد للروائي صبحي فحماوي
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 1857( كون���راد  جوزي���ف  ُيع���د 
البولن���دي،  الأ�ش���ل  ذي   )1922  –
الن�شخ���ة  ه���و  اجلن�شي���ة؛  الربيط���اين 
الإنكليزي���ة من اأدب���اء البحر يف العامل، 
وقد يكون اأقدمهم الذين اأوقفوا كامل 
نتاجهم الإبداعي على ق�ش�ش وروايات 
ال���ذي كان عل���ى  الأزرق  الف�ش���اء  ه���ذا 
م���ا يب���دو »�شلباً« حت���ت اأقدامه، والذي 
�شّكل ا�شتقراراً ما، له ُمقارنة بالياب�شة، 
ذل���ك م���ا ُي���ردده »كون���راد« يف اأك���رث من 
بع����ش  ل�ش���ان  عل���ى  �ش���ردي  منعط���ٍف 
باأم���ِن  ابتهج���ُت  )وفج���اأة  �شخ�شيات���ه، 
البحر ُمقارنًة بعدم ا�شتقرار الياب�شة.. 

)�ش16((..
فم���ن ب���ني اأك���رث م���ن ع�ش���ر رواي���ات، 

مناخ���ات  يف  تخو����ش  جميعه���ا  كان���ت 
بحري���ة – رمب���ا – با�شتثن���اء روايت���ني فق���ط، كانت���ا بعيدت���ان 
ع���ن ف�ش���اء البح���ر.. ويع���ود اهتم���ام »كون���راد« ب���اأدب البح���ر، 
ومغامرات���ه اإىل �شغل���ه الطوي���ل على منت ال�شف���ن، وبوظائف 
خمتلف���ة و�شل���ت لأن ي�شل مرتب���ة الُرّبان لأكرث م���ن �شفينة، 
حيث كان���ت بع�ش الأحداث واملغامرات التي حتدث على ظهر 
ال�شفين���ة م���ن عوام���ل مناخي���ة، وهيجان���ات العامل���ني عليها، 
كان���ت ُكلها ُت�شّكُل له حُمّر�شاً للكتاب���ة، لي�ش مبعنى الت�شجيل 
الواقعي، واإمنا كحافٍز �شردي لإيجاد املُعادل الإبداعي لهوؤلء 
ال�شخ�شي���ات، ول�شيما واأّنه كان قد خرب جواناتهم ودواخلهم 

باملعا�شرة الطويلة وهو ُيراقب ويتاأمل يف �شلوكياتهم..
وتاأت���ي رواي���ة )ال�شري���ك اخلف���ي( ترجم���ة اإ�شكن���در حب����ش، 
وال�ش���ادرة موؤخ���راً ع���ن دار دملون اجلدي���دة بدم�ش���ق، كاإحدى 
مدونات���ه الروائي���ة البحري���ة، الت���ي ل يغف���ل فيها ع���ن لعبته 
الفني���ة التي طامل���ا ا�شتغل عليها يف غري رواي���ة، - وهي م�شاألة 
)القري���ن( -، لكن لي�ش بالطريقة الت���ي تناولها باولو كويلو، 
حي���ث وجد القرين يف الن�ش���ف ال�شائع للمرء، الذي هو املراأة 
بالن�شب���ة للرج���ل، والرجل بالن�شبة للم���راأة، والذي عليهما اأن 
يعي�ش���ا املعان���اة حتى يلتقي كلٌّ منهما بن�شف���ة الآخر، ومن ثم 
ليكتم���ل الكائ���ن بن�شفه ال���ذي كان تائهاً و�شائع���اً ومن اأجياٍل 
خمتلف���ة، واإمن���ا )القرين( عل���ى �شاكلة ما اعت���ربه النّقاد من 
اأّن رواي���ة )ال�شري���ك اخلف���ي( تتب���ع خط���اً اأدبّي���اً جت���د منبع���ه 
عن���د »ملفيل« كم���ا يف روايات: بينيتو �شريين���و، بارتلبي، بيلي 
ب���ود، وه���و خ���ط جت���ده اأي�ش���اً يف رواي���ة فالدمي���ري نابوك���وف 
)الحتق���ار(، وكما عند ديكنز، فاإّن ال�شخ�شيات الثانوية تبدو 
مو�شوف���ة هنا ببع�ش اخلطوط ال�شاخرة التي تكفي ل�شناعة 

»بورتريه« ما..
)القري���ن( عن���د كون���راد؛ كائ���ٌن اآخر، ق���د يكون رج���اًل، وقد 
يك���ون ام���راأة، ذل���ك القري���ن – الآخ���ر ال���ذي تتماه���ى به حتى 
ي�ش���ري )بورتري���ه( عنك لدرجة اللتبا�ش ب���ني )الأنا والهو(، 
ومو�ش���وع رواية )ال�شريك اخلف���ي( تقوم بكاملها على م�شاألة 
)القرين( الذي يتماهى به ُرّبان ال�شفينة ال�شاب، والذي يعمل 
ُقبطاناً لأول مرة.. وهو عندما اختار اخلفارة الليلة على غري 
م���ا يفعل���ه القباطنة، يف اأول ي���وم اإبحار لل�شفين���ة الربيطانية 
العائ���دة من موانئ ماليزي���ا.. ففي انتظ���اره الطويل، لي�شمع 
ن���داًء م���ن اأحده���م عل���ى م���نت ال�شفينة ُيخ���ربه اأن ثم���ة ريحاً 
�ش���ارت كافية لنطالق الرحلة، يعرث الرّب���ان عند اأ�شفل �شلٍم 
حبل���ي ن�ش���ّي عمال ال�شفين���ة رفعه ما ُي�شبه اجلث���ة العالقة به، 
ث���م ليكت�ش���ف بعد تاأمل طوي���ل اأنه كائن لي���زاُل فيه بقيٌة من 
روح، فريفع���ه على ظهر ال�شفين���ة وُيخبئه يف قمرته اخلا�شة، 
وهو الذي كان عازماً على موا�شلة ال�شباحة حتى الغرق، وهو 

اأمٌر خُمتلٌف متاماً عن الرغبة يف الغرق )�ش35(..
ويف �ش���رده ملغامرة الالج���ئ ل�شفينته، حيث يتماهى به، كاأنه 
ه���و م���ن عا����ش املغامرة مع���ه، بل رمبا ه���و نف�شه من ق���ام بكل 
الأح���داث، )اأدرك���ُت اأّن بديلي مل يكن قات���اًل متوح�شاً، ولذلك 
مل اأطل���ب من���ه الدخ���ول يف التفا�شي���ل الدقيق���ة للح���ادث.. 

)����ش25((، حي���ث �شيلجاأ »كون���راد« اإىل 
تقنيت���ني م���ن تقني���ات البالغ���ة املُ�شادة، 
رغ���م ع���دم اإهمال���ه البالغ���ة التقليدي���ة 
)وق���د  ال�شاح���ر؛  و�شف���ه  يف  ل�شيم���ا 
احلاج���ز  عل���ى  برق���ٍة  ي���دي  ا�شرتاح���ت 
ل���و  كم���ا  ال�شفين���ة،  ل�شط���ِح  احلدي���دي 
كان���ت ت�شتلق���ي عل���ى كتِف �شدي���ٍق حميم 
تقنيت���ي  اإىل  يلج���اأ  حي���ث  )����ش12((، 
)احلذف والإ�شمار( على وجه التحديد، 
وه���و الأم���ر ال���ذي ا�شتط���اع م���ن خالل���ه 
»كون���راد« من حتوي���ل )ال�شريك اخلفي( 
كق�ش���ة اإىل رواي���ة رغم حجمه���ا ال�شغري 
ال���ذي ل يتجاوز املئة �شفحة.. فهي ن�شٌّ 
اأط���ول م���ن ق�ش���ة ق�ش���رية، واأق�ش���ر من 
رواية، وهو ما ُيعطي الرواية غنى رمزياً 
كب���رياً.. اإنه���ا ق�ش���ة ه���ذه الأي���ام القليل���ة 
م���ن احلي���اة ال�شري���ة لل�شريكني، ومن ثّم رحي���ل هذا ال�شريك 
عن���ه، وعل���ى ما ي���رى ُمرتج���م الرواية، فف���ي روي���ات كونراد: 
»لورد جي���م، قلب الظلمات، والعميل ال�شري؛ ثمة ا�شتعمالت 
�شابق���ة لثيم���ة القري���ن، والإبهام ال���ذي يفرت�شه ع���ادًة تقابل 
هذي���ن ال�شخ�شني، يبقى اإبهاماً كام���اًل، بيَد اأنه بخالف ذلك 
يف )ال�شري���ك اخلفي(، ح���ني ي�شمح القبطان لقرينه بالرحيل 
كي يتوه يف الأر�ش، لأنه بذلك ي�شتطيع يف النهاية تخ�شي�ش 
نف�ش���ه مبهمت���ه احلقيقي���ة – قي���ادة ال�شفين���ة- لُيلق���ي ظالًل 
يف طري���ق املعرف���ة ال�شام���ت وال���رد الداف���ئ، اأي تل���ك ال�شل���ة 
احلميم���ة باأمت �شورة لها التي تربط رجل البحر باأول �شفينة 
يت���وىل قيادته���ا، )كنُت اأ�شعر اأّن متزقي اإىل ن�شفني، كان اأخّف 

وطاأًة عندما اأكون ب�شحبته.. )�ش57((..
)ال�شري���ك اخلف���ي( التي يقول عنها »غاف���ان يونغ« يف كتابه 
)اأ�شب���اح كون���راد(: »ا�شتوح���ى الروائي ق�شته ه���ذه من حادثة 
حقيقي���ة، وه���ي جرمية قت���ل نفّذها نائ���ب رّب���ان �شفينة »كاتي 
اأح���د البحارة، بيَد  1880، وذهب �شحيتها  – �ش���ارك« ع���ام 
اأن كون���راد يف كتاب���ه ه���ذا ُيقلل م���ن اإح�شا�ش نائب���ه – ليغات- 
بعقد الذنب..« �شحيح اأن الأخري مل ي�شتطع القيام بواجباته 
ك�شابط، ومل يعد يرى يف نف�شه القدرة على حتّمل امل�شوؤولية، 
اإذ مل ينق���ذ حت���ى �شفينت���ه، كم���ا اأن اجلرم وقع عل���ى القبطان 
ال���ذي ا�شتقب���ل ليغ���ات عل���ى �شفينته الت���ي كانت ُتبح���ر قريبة 
م���ن ال�شفين���ة املنكوبة، والذي اأخف���اه عن اأع���ني كل املُ�شتغلني 
عل���ى متنه���ا، حتى ا�شتط���اع موؤخراً تهريب���ه اإىل جزيرة قريبة 
بع���د اأن حّول م�شار ال�شفينة لُتبحر بني اجلزر رغم احتمالت 
اجلن���وح اخلط���رة، لكن���ه غامر فق���ط لأنه وج���د نف�شه يف ذلك 
اله���ارب القات���ل، )�شاأل���ُت نف�ش���ي: ه���ل مُيكنه األ يك���ون ظاهراً 
اإل لعين���ي فق���ظ؟ كنُت كمن ُيالحقه �شب���ح )�ش 67((.. وقد 
و�ش���ع مو�ش���ع اخلطر لي����ش ال�شفينة فقط، واإمن���ا اأي�شاً حياة 
الطاق���م باأ�ش���ره.. هن���ا فاإّن القري���ن قد ل ينتب���ه للت�شابه بينه 
وب���ني الُرّب���ان الذي ُيلفُت���ه الأمر حد التماه���ي ل�شيما عندما 
منجه »منامته« املُخططة لريتديها، وهو ما التب�ش حتى على 
عام���ل املطبخ على ظهر ال�شفينة، مبعنى كان على )كونراد – 
الرب���ان ال�ش���ارد( يف حاج���ة اإىل اأن ُيلب�ش القري���ن كلَّ ثيابه كي 
ُيح���دث ه���ذا الت�شابه، وُيغام���ر لأجله.. وهنا ُن�ش���ري اإىل اأنه يف 
الق�ش���ة احلقيقي���ة، ق���د انتح���ر القبطان بع���د اأن غطى هروب 

نائبه الذي ُحكم عليه بعد بال�شجن ملدة �شبع �شنوات..
تقني���ة اأخ���رى يلج���اأ اإليه���ا كون���راد يف �ش���رده، وه���ي تقني���ة 
احل���ذف، مبعنى الإ�شم���ار، حيث يجعل من الق���ارئ �شريكاً يف 
الكتابة، الذي ي�شع على عاتقه ملء الفراغات يف الن�ش، ذلك 
اأن كون���راد كث���رياً م���ا يهرب م���ن التفا�شيل وو�ش���ع اخلواتيم، 
وم���ا عل���ى الق���ارئ �ش���وى ال�شتنت���اج وو�ش���ع اخلواتي���م الت���ي 
ُتنا�ش���ب ذهنيته، فه���و مل يذكر �شيئاً عن »ليغ���ات« بعد جناجه 
يف اله���روب عل���ى �شبيل املثال، ه���ي عا�شت على تل���ك اجلزيرة، 
اأم تع���رف �شي���ادون عليها ونقلوها معهم اإىل مكاٍن اأكرث اآماناً، 

وغري ذلك الكثري من احتمالت اخلامتة..

جوزيف كونراد في )الشريك الخفي(
حكاية القرين الذي ُيلبسه كلَّ ثيابه كي ُيحدث التشابه

لوحة وشاعر

كن���ا ق���د وقفن���ا يف اإطالل���ة �شابق���ة 
عن���د لوحة )الراق�شة( لل�شاعر علي 
حمم���ود ط���ه، ويف ه���ذه ال�شفح���ات 
�شنعال���ج اللوح���ة نف�شها عن���د �شاعر 
وامل���راد  �شيب���وب(  )خلي���ل  ه���و  اآخ���ر 
الك�ش���ف عن تع���دد الروؤية للمو�شوع 
الروؤي���ة  زواي���ا  بتع���دد  الواح���د 

والأر�شية الفني���ة والثقافية لل�شاعر، 
و�شنتب���ع هات���ني الوقفت���ني بوقفت���ني اأخري���ني 
روؤيت���ه  منهم���ا  ل���كل  معا�شري���ن،  ل�شاعري���ن 

وزاوية الروؤية. 
وخليل �شيبوب هو خليل �شيبوب من مواليد 
الالذقي���ة )1892م(، هاج���ر اإىل الإ�شكندرية 
وعم���ل فيه���ا، ع���رف ال�شاع���ر خلي���ل مط���ران، 
وكتب له مقّدم���ة ديوانه، التقى ب�شوقي وكتب 

له مقدمة الديوان �شعراً منها:
�شيبوُب! ديوانك باكورة

وفجرك الأول نور ال�شبيْل
ال�ّشعر �شنفان؛ فباٍق على

قائله، اأو ذاهب يوم قيْل
ما فيه ع�شريٌّ ول دار�ٌش

الدهُر عمٌر للقري�ش الأ�شيْل
تويف �شنة 1951م يف م�شر.

الراق�شة »من املتقارب«
نَُّه ُتِك راق�شًة اأَ َبَغ�شْ

ُق خ�شَرك غريي فاأَدِري يطوِّ
وت�شريَن بنَي يديِه على

رخيِم الغناِء َلعوباً، وَي�ْشِري
وَتْنَتِهَباِن معاً يف الّنعيِم

لذيَذ املُنى جترياِن وجَتري
وتنفلتاِن لها َمِرَحنْيِ

ْدِر وجتتمعاِن بكفٍّ و�شَ
فت�شت�شلمنَي اإليه بنف�ٍش
َطُروٍب ولهٍو وخّفِة ِفْكِر

وُتعك�ُش منِك عليه عواِط
���ُف قلبِك َوْهي مطالع فجري

ومنَّ عليِك احمراُر اخلدوِد
وما حتتويِه ابت�شامُة َثْغِر

َفُمتَِّع غريَي منِك بقدٍّ
وَزْنٍد وَنْهٍد وَوْجٍه و�َشْعِر

وقد �شمَّ بني ذراعيه َمْن
ي بقلبي وروحي وُعمري اأُفدِّ

ِ اأراين اإذا ما تاأملُت ذل���������
���َك �َشلََّل ُر�شدي واأ�ْشكَل اأمري

وقامْت قيامُة روحي َعليَّ
ربي واأَطبق راأْ�شي واأُْفِرَغ �شَ

وما داَم ُير�شيِك بوؤ�شي وُذيل
ي فخليِك راق�شًة وا�شَتِمرِّ

ول ُتْفِكري بَي ِمن بعد ذاك
ي وِطيبِي بغريي َنْف�شاً وَقرِّ
ول تاأْملي بي ول تطلبيني

ول َترحمينَي وار�شي ِبَهْجري
واإِْن متُّ يف الهْجِر منِك فبع��

ي فوَق َقربي! ��د مماتَي ُقومي اْرُق�شِ
رمب���ا كان يف ا�شتطاع���ة دار�ش النَّ�ش اأن ي�شع 
ل���ه عنوان���اً اآخ���ر ه���و »َغ���رية«؛ ذل���ك اأنَّ الن����ش 
ي���دور ح���ول راق�ش���ة يعرفه���ا ال�شاع���ر، ويظ���نُّ 
اأنه���ا مل���ك ل���ه، وي���اأمل لأنه���ا راق�ش���ت غ���ريه، 
ف���كان من جّراء ذلك اأن نبذه���ا وبغ�شها، وهذا 
البغ����ش ال���ذي متلَّ���ك نف����ش ال�شاع���ر يربه���ن 

»الراق�ش���ة«  اأَن  يعل���م  باأن���ه  علي���ه 
الت���ي ا�شتاأث���ر به���ا ه���ي بن���ت هوى، 
ل ت���ردُّ ي���َد لم����ش، وه���ي تراق����ش 
ل���������ذي���ذ  مع���اً  وينتهب���ان  غ���ريه، 
املن���ى، ويتملكه���ا امل���رح، وتت�شاب���ك 
الأيادي، وتتقارب ال�شدور، ويزيد 
بتجّل���ي  وال�شت���دلل  احلج���اج  يف 
العواط���ف  وه���ي  علي���ه،  عواطفه���ا 
الت���ي يح����ّش ال�شاعر اأنَّ وراءها فج���ره املنتظر، 
واأ�شاف اإىل ذلك حمرة خديها، وافرتار ثغرها 
ع���ن ابت�شامة، لقد غ���دت »راق�شته« نهباً لتمّتع 
غريه بها، بزندها، ونهدها، ووجهها، و�شعرها، 
ق، فق���د  وه���ذا اأم���ر - بالن�شب���ة اإلي���ه - ل ُي�ش���دَّ
كان م���ن ال�شع���ب علي���ه ب���ل م���ن امل�شتحي���ل اأن 
ي�شتوعب مثل ذلك، فكان من اآثار ذلك �شالله 
ع���ن الفهم وفقُده ر�شده، واللجوء اإىل التفكري 
والت�ش���رّب وال�شت�ش���الم حل���ال البوؤ����ش وال���ّذّل 
التي اأو�شلته اإليه���ا هذه الراق�شة، وانتهى اإىل 
اإع���الن القطيعة معها اإىل غ���ري رجعة، فاإذا ما 

لقي حتفه، فلتمار�ش رق�شها على قربه:
ول ُتْفكري بي من بعد ذاك
وطيبي بغريي نف�شاً، وقّري
ول تاأملي بي ول تطلبيني

ول ترحميني وار�شي بهجري
واإن متُّ يف الهجر منك فبع����������

َد مماتي قومي ارق�شي فوق قربي

و�شف املقطع الأول:
الراق�شة والآخر )1-5(

الراق�شة وتفاعلها مع الآخر )6-9(
ال�شدمة ووقعها )10-11(

ال�شت�شالم )12-15(
ت�شيط���ر عل���ى املقط���ع الأول )5-1( الأفعال 
الدال���ة على احل���ال، وهي ت�شعة اأفع���ال ب�شيغة 
ت���دلُّ  الت���ي  املا�ش���ي  ب�شيغ���ة  وواح���د  احل���ال، 
وه���ذا  »بغ�شُت���ك«،  الفع���ل  وه���و  احل���ال،  عل���ى 
الفع���ل املع���رّب عن مكن���ون عاطف���ي لل�شاعر هو 
الك���ره، واإن كان ب�شيغ���ة املا�ش���ي، ولكنَّ وجهته 
الزمنية الدللة على احلا�شر، اإذ مراده بذلك 
اأنَّ كرهه���ا لي����ش م���ن قبي���ل املا�ش���ي القري���ب 
اأو البعي���د ولكن���ه املا�ش���ي امل���راد ب���ه احلا�ش���ر 
وامل�شتقب���ل مع���اً، فه���و يري���د اأن يق���ول – فيم���ا 
اأح�ش���ب-: اإن���ه يكرهه���ا لأن���ه راآه���ا وق���د ط���ّوق 
غ���ريه خ�شره���ا، واأن���ه �شيبق���ى على كره���ه لها 
م�شتقب���اًل، فلي�ش���ت هي اأه���اًل له، و�ش���ر اختيار 
�شيغ���ة احل���ال يف بقي���ة اأبي���ات املقط���ع ت�شوي���ر 
رق�شه���ا م���ع الآخ���ر وا�شتح�شاره، فيك���ون اأ�شد 

اأثراً يف املتلقي وال�شاعر معاً. 
ويلح���ظ اأن ال�شاعر اأراد اإقن���اع قارئه باأ�شباب 
موقفه من تلك الراق�شة، وهي اأ�شباٌب ل �شبٌب 
واحٌد فقد جع���ل عطف هذه الأفعال بال�)واو(، 
فن�شقه���ا عل���ى اخل���رب الأول )يط���ّوق( ليع���رّب 
ع���ن جملة م���ن الأ�شباب التي جعله���ا حّجته يف 
اأخ���ذه موق���ف البغ����ش، ومعلوم اأنَّ ه���ذا الن�شق 
بالواو اإمنا يفيد الت�شارك بينها جميعاً لت�شكل 
اأ�شباب���اً مرتابط���ة كال�شب���ب الواح���د فالأفع���ال 
وتنفلت���ان،  وتنتهب���ان،  وت�ش���ري،  )وت�شري���ن، 
وجتتمع���ان(، ث���م ج���اء ن�شق���ه البي���ت اخلام����ش 
بالف���اء ب���دًل من ال���واو، لأن���ه كالنتيج���ة لتلك 
املقدم���ات من جه���ة والنتيجة ل بد من ترّتبها 

على املقّدمة. 
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قضايا وآراء

 كتب: عبد الحكيم مرزوق

ال�شع���ر يف الع�ش���ر العبا�ش���ي الأول 
م(   750-847/  132-232(
غ���ازي  الدكت���ور  تاألي���ف  م���ن  كت���اب 
خمت���ار طليم���ات و.اأ.عرف���ان الأ�شقر 

�شدر عن دار قنديل دبي.
ه���ذا الكتاب هو الثامن من �شل�شلة 
كت���ب تاري���خ الأدب العرب���ي، وه���و ل 
ينف�شل عما �شبقه، ولن ينف�شل عنه 
ما يلحقه، فتاريخ الأدب العربي نهر 
الأم���واج  الأم���واه متالح���ق  متدف���ق 

يف�شي بع�شه اإىل بع�ش.
حينما ينتقل دار����ش الأدب العربي 

م���ن الع�ش���ر الأم���وي اإىل الع�ش���ر العبا�ش���ّي يخّي���ل اإلي���ه 
اأن���ه انتق���ل م���ن نه���ر اإىل بحر اأو م���ن قري���ة اإىل حا�شرة، 
ويده�ش���ه �شخ���ب احلي���اة بعدم���ا األ���ف �شك���ون القري���ة، 
ويحت�ش���د حوله مئات ال�شعراء م���ن العرب واملوايل ممن 
فط���روا عل���ى النظ���م باملوهب���ة، ومم���ن تعلم���وه ونظموه 
بالكت�شاب، حينئٍذ يحار الدار�ش كيف ي�شتق�شي اأغرا�ش 
ال�شع���ر؟ وكي���ف يح�ش���ي جمي���ع ال�شع���راء؟ ث���م ي�شط���ر 
اآخ���ر الأم���ر اإىل العدول ع���ن ال�شتق�ش���اء والإح�شاء اإىل 
النتقاء وال�شطفاء لئال يثقل على نف�شه وعلى القارئ.
والأم���ر الثاين: مل يكتف بالدر����ش والبحث، بل ناق�ش 
بع�شه���ا  يف  م���ا  وب���نّي  واملحدث���ني  القدم���اء  اآراء  اأي�ش���اً 
م���ن �شح���ة اأو ع���وار وجمانب���ة لل�ش���واب وذل���ك بالدليل 

وال�شاهد.
وثال���ث الأم���ور اأن الكت���اب متي���ز م���ن اأ�شباه���ه باإن�شائه 
الأدب���ي باأ�شل���وب عربي اأ�شي���ل بريء م���ن الإ�شفاف بعيد 

عن فا�شية الأ�شاليب املهجنة.
ورابعه���ا: اأنه ا�شتوعب املو�شوع���ات والأفكار التي داأبت 
اجلامع���ات عل���ى تدري�شه���ا، فه���و لع�ش���اق العربي���ة عام���ة 

�شمري، ولطالب اجلامعات اخلا�شة م�شدر ومرجع.
الكتاب بابان:

* الب���اب الأول: احلي���اة العام���ة يف الع�ش���ر العبا�ش���ي 
الأول مّوزع على ثمانية ف�شول:

الف�شل الأول يت�شمن جمموعة من العناوين: �شقوط 
الدول���ة واأ�شباب���ه، وقي���م الدع���وة العبا�شي���ة، ومراحله���ا، 
وانت�ش���ار العبا�شيني، وفتكهم بالأموي���ني، واأدوار الدولة 

العبا�شية، وخلفاء الع�شر الأول.
الف�شل الثاين: ويت�شمن حديثاً عن احلياة ال�شيا�شية 

والداخلية واخلارجية.
الف�ش���ل الثال���ث: النظ���م الإداري���ة و�شمل���ت الدواوي���ن 
والربي���د وال�شرط���ة، والإدارة املالي���ة، واأ�شاليب اجلباية، 
وحدي���ث عن بيت املال وم�شادره و�شك النقود، والق�شاء 

واحل�شبة.
الف�ش���ل الراب���ع: تناول احلي���اة الجتماعي���ة مبختلف 
جوانبه���ا م���ن انق�ش���ام الطبق���ات الجتماعي���ة، وتعددها، 
وتفاعله���ا، وبروز النزعات القومية وال�شعوبية، ومظاهر 
ال�ش���رف وال���رتف، والغن���اء، والرق�ش، واخلم���ر واملجون 
واملعتق���دات  وتعدده���ا  والأعي���اد  والت�ش���ّوف  والزه���د 
ال�شعبي���ة، وامل���راأة وال���زواج واملالب����ش والزين���ة والأطعمة 

واللهو واللعب.
م���ن  القت�شادي���ة  احلي���اة  تن���اول  اخلام����ش:  الف�ش���ل 
زراع���ة، و�شناع���ة، وجت���ارة، وازده���ار احلي���اة القت�شادية 

واأ�شبابه.
الف�ش���ل ال�شاد����ش: ت�شمن عر�شاً للعم���ران وتخطيط 

املدن وبناءها والدور والق�شور وامل�شاجد.
الف�شل ال�شابع: الفرق الإ�شالمية وتعددها.

الف�ش���ل الثام���ن: احلي���اة الثقافي���ة، وامت���زاج ال�شعوب 

وحوا�ش���ر  والثقاف���ات،  واللغ���ات، 
وعل���وم  الدي���ن،  وعل���وم  الثقاف���ة، 

العربية واآدابها.
الب���اب الث���اين ت�شم���ن جمموع���ة 
م���ن الف�شول ح���ول اأغرا����ش ال�شعر 

يف الع�شر العبا�شي الأول وهي:
وتن���اول  الو�ش���ف  الأول:  الف�ش���ل 
م���ن  الو�ش���ف  وموق���ع  اخلي���ال 
الق���دمي،  العرب���ي  ال�شع���ر  اأغرا����ش 
�شح���راء،  م���ن  املو�شوف���ات  وتع���دد 
و�شح���اب  ورع���د  وب���رق  و�ش���راب 
وغيا����ش وريا����ش وجن���وم ومنازلها 
واحليوانات وم�شاهد احلرب وبع�ش �شور احلياة واأدوات 

احل�شارة واخلمر وجمال�شها ومن ثّم �شمات الو�شف.
الف�ش���ل الث���اين: الغ���زل: تاأث���ري اجل���واري يف ازده���ار 
ومناج���اة  وظعائ���ن،  “اأط���الل  الغ���زل  واأمن���اط  الغ���زل، 
الطي���ف وغ���زل املطالع والغ���زل العفيف والغ���زل احل�ّشي 
والغزل املتكلف وغزل اأهل احلرف وغزل الكهول والغزل 
ال�ش���اذ” كما تن���اول التقليد والتجديد يف الغزل العبا�شّي 

ثم ختم الف�شل بخ�شائ�ش الغزل.
الق���روي  واأنواع���ه:  الثال���ث: عر����ش للفخ���ر  الف�ش���ل 

والقبلي والقومي وحتدث عن �شماته.
الف�ش���ل الرابع: تناول املدي���ح واآراء القدماء يف املديح، 
املدي���ح يف الع�ش���ر العبا�ش���ّي وطبق���ات املمدودحني وختم 

بجولة بيانية يف ق�شيدة “عمورية” لأبي متام. 
الف�ش���ل اخلام�ش: الهج���اء: قدمه، ودوافع���ه، وفقدان 
النقائ�ش بهاءه، والتقليد والتجديد فيه، واأنواع الهجاء 

واملهجويني، و�شمات الهجاء.
الف�ش���ل ال�شاد����ش: الرثاء: در����ش النقاد ل���ه، الرثاء يف 
الع�ش���ر العبا�شّي الأول وطبق���ات املرثيني وطواف نقدي 

برائية اخلرميي يف رثاء بغداد.
الف�ش���ل ال�شاب���ع: الزه���د واحلكم���ة يف اللغ���ة والدي���ن 
والفل�شف���ة وال�شلوك، الزهد واحلياة يف الع�شر العبا�شي، 
م���ن �شعراء الزهد، اأبرز معاين الزهد – بوادر الت�شّوف، 
احلكمة وتطورها ومعانيها وذكر بع�ش ال�شمات الفكرية 

والفنية للزهد واحلكمة.
الف�ش���ل الثام���ن: ال�شك���وى: ال�شك���وى ب���ني ع�شري���ن 
امل�شك���و  وعوامل���ه،  العبا�ش���ّي  الع�ش���ر  يف  و�شموره���ا 
من���ه ومع���اين ال�شك���وى م���ن اخللف���اء وال���ولة والق���ادة 
والأ�شح���اب، وال�شك���وى م���ن الفق���ر واجل���وع وال�شج���ن 

والغربة والهرم وحديث عن بع�ش �شمات ال�شكوى.
الف�شل التا�ش���ع: العتذار والعتاب والتهنئة: العتذار 
بني اللغة والأدب، األوان العتذار، العتذار لأويل الأمر، 
العت���ذار لالأ�شحاب، اللغة ب���ني اللغة والأدب، واختالف 
الآراء فيه من حمد اأو ذم اأو بني بني، ويف التهنئة عر�ش 

ملوقعه من العتذار والعتاب، التهنئة يف اللغة والأدب.
الف�ش���ل العا�ش���ر: �شعر الف���رق من عبا�شي���ني واأمويني 

وطالبيني ومعتزلة ومو�شوعاته و�شماته.
الف�شل احلادي ع�شر: ال�شعر ال�شعبي: معنى امل�شطلح 
وم���ا بني عليه، ومناق�شته، ال�شع���ر ال�شعبي واأبرز معانيه 

و�شعرائه.
بواك���ري  التعليم���ي:  ال�شع���ر  ع�ش���ر:  الث���اين  الف�ش���ل 
الع�ش���ر  يف  التعليم���ي  ال�شع���ر  التعليمي���ة،  املنظوم���ات 

العبا�شّي واأعالمه واأبرز اأغرا�شه.
وخت���م الكتاب بفهر�ش للم�ش���ادر واملراجع وبلغ عددها 
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الكتاب الثامن من سلسلة كتب تاريخ األدب العربي
الشعر في العصر العباسي األول

 كتب: أ.د. ممدوح أبو الوي

ت�شب���ه رواي���ة “البوؤ�ش���اء” )1862( لفيكت���ور هيغ���و )1885-1802( رواي���ة “ق�ش���ة مدينت���ني” )1859( 
لت�شارل���ز ديكن���ز )1870-1812( من حيث الت�شل�شل الزمني. تبداأ الروايتان من خروج البطل من ال�شجن، بعد 
اأن اأم�ش���ى /ج���ان فاجل���ان/، بط���ل رواية “البوؤ�شاء” يف الأعمال ال�شاقة ت�شعة ع�ش���ر عاماً ظلماً، وهرب من ال�شجن، 
اإذ �شج���ن ع���ام 1796 وه���رب من ال�شجن عام1815،اأّي يف العام ال���ذي خ�شر فيه نابليون بونابرت معركة واترلو، 
ة مدينتني” فلقد اأم�ش���ى يف زنزانة منفردة، ذات الرقم105 يف الربج  ���ا الدكت���ور /األك�شن���در مانيت/ بطل “ق�شّ اأمَّ
ال�شمايّل من �شجن البا�شتيل ثمانية ع�شر عاماً ظلماً،  �شجن عام1757، واأفرج عنه عام1775 ولكنه مل يهرب، 

واإمنا اأخلي �شبيله، بعد اأن فقد عقله، وتعلَّم مهنة ت�شليح الأحذية يف ال�شجن، ون�شي اأنه كان طبيباً.
ويع���ود بن���ا كلٌّ م���ن الروائيني اإىل الوراء اإىل تاريخ توقيفهما. كلٌّ من البطل���ني طيب القلب، ول يقوم بحياته اإل 
بالأعم���ال الطيب���ة. فه���و �شخ�شية طيبة، ول يعرف ال�شر اإىل قلبه �شبي���اًل، ا�شتغرقت اأحداث رواية “البوؤ�شاء” 37 
عام���اً، ب���داأت ع���ام 1796 وانتهت ع���ام 1833، وا�شتغرقت اأحداث “ق�شة مدينت���ني” 36 عاماً، بداأت عام 1757 
وانتهت عام1793، اأّي يف العام الذي نفذ فيه حكم الإعدام بامللك لوي�ش ال�شاد�ش ع�شر وامللكة اأنطوانيت، ومن ثم 
ف���اإّن الروايت���ني ت�شتغرق���ان زمن���اً واحداً، وكاأنَّ اأحداث رواي���ة “البوؤ�شاء” هي ا�شتمرار لرواي���ة “ق�شة مدينتني”، اإذ 

جتري الأحداث بدءاً من عام 1796. 
كلٌّ م���ن الروايت���ني تتح���دث ع���ن ف���رتة تاريخية م���ن حياة الث���ورة الفرن�شي���ة، التي قام���ت ع���ام 1789، كلتاهما 
روايتان تاريخيتان واجتماعيتان، تدور الأحداث عن فقر مدقع يف حي �شان اأنطوان يف باري�ش وعن ظلم اجتماعّي. 
تتحدث رواية “البوؤ�شاء” عن �شخ�شية نابليون بونابرت )1821-1769(، وتوجد يف الرواية �شخ�شيات توؤيده، 
واأخ���رى تدين���ه، وهي بذلك ت�شب���ه رواية “اجلرمية والعق���اب” )1866(، لدو�شتويف�شك���ي )1881-1821( اإذ 
ي�شّب���ه بطله���ا /را�شكولنيك���وف/ نف�ش���ه بنابلي���ون بونابرت، وي���رى اأَّنّ الفرق الأ�شا�ش���ي بينهما اأنَّه اأك���رث وجداناً من 
نابليون بونابرت. ويرمي /را�شكولنيكوف/ بنقوده امل�شروقة من عند العجوز املرابية، وجموهراته حتت �شخرة يف 

حديقة مهجورة، ويرمي /جان فاجلان/ نقوده يف �شندوق وي�شع ال�شندوق يف حديقة مهجورة. 
واجه جان فاجلان خالل �شبعة وثالثني عاماً، وهي املدة التي ت�شتغرقها الأحداث، قوتني، قوة القانون والدولة 
املتج�ش���دة يف �شخ�شي���ة املفت����ش جافري، وق���وة اخلارجني عن القان���ون وال�شلطة، ولكنهم بالوق���ت ذاته خارجون عن 
القان���ون الأخالق���ّي، وج�ش���د هذه القوة /تينارديي���ه/ وزوجته. وانت�شر /جان فاجلان/ عل���ى القوتني ب�شربه وقوة 
ا /جافري/ ال���ذي طبق القانون بحرفيت���ه، فلم يجد اأمام���ه اإل طريقاً  اإرادت���ه واإميان���ه ب�ش���وت ال�شمري واحل���ق. اأمَّ
واحدًة وهي النتحار، ورمى نف�شه يف نهر ال�شني. مل ت�شتطع قوته ال�شمود اأمام قوة ال�شمري والأخالق احلقيقية. 
وكان /جاف���ري/ يح���ارب قوة خارجة عن الأخ���الق وعن ال�شمري وعن قانون الدول���ة، وج�شدها /تيناردييه/، الذي 
اأم�ش���ى حيات���ه يف الن�ش���ب والحتيال وال�شرقة والنهب. ع���ذب /كوزيت/ يف طفولتها وابت���ز اأمها /فانتني/، وحاول 
ابت���زاز /ج���ان فاجل���ان/ ونه���ب اجلنود يف معركة واترلو ع���ام 1815، وانتهت حياته باله���روب اإىل اأمريكا، اأّي كاأنَّه 
خ���رج م���ن احلي���اة، كاأنَّه انتحر. وقت���ل ابنه /غافرو�ش/ وابنت���ه /اإيبونني/ عام 1832، الت���ي كانت ترتدي مالب�ش 

الرجال، اأي اأَنّ ابنه وابنته كانا يختلفان عنه. 
كان �شب���ب اعتق���ال /ج���ان فاجل���ان/ اأنَّه �شرق ب�شعة اأرغفة من اأح���د املحاّل ليطعم اأبناء اأخته اجلي���اع، اأّي اأَنّه اأراد 
���ا الدكتور األك�شن���در /مانيت/ ف�شجن لأَنّه ق���اوم ال�شر، اإذ ف�ش���ح جرمية الأخوين  القي���ام بعم���ل اخل���ري، ف�شجن. اأَمّ

املجرمني، فكتب عن جرميتهما، ف�شجن وفقد ذاكرته. ف�شبب اعتقال البطلني يف الروايتني مت�شابه. 
وج���ود �شخ�شي���ة �شبي���ه ب�شخ�شي���ة البط���ل يف الروايت���ني: ي�شبه ت�شارل���ز اإيفرميون���د يف رواية “ق�ش���ة مدينتني” 
�شخ�ش���اً اآخ���ر ا�شم���ه �شدين كارت���ون، اإىل درجة لي�شتطيع امل���رء اأن يفرق بينهم���ا، ولذلك عندما حك���م على ت�شارلز 
اإيفرميوند بالإعدام عام 1793لأَنّه من اأ�شرة اإيفرميوند، وكانت زوجة اأرن�شت دوجارج قد ادعت عليه، لأَنّ والده 
وعم���ه كان���ا ق���د اعتديا على اأخته���ا عام 1757،جاء �شخ�ش �شبيه ب���ه وهو /�شدين كارتون/ واأُع���دم عنه، اأّي �شحى 

بحياته من اأجله، واأنقذ حياة /ت�شارلز اإيفرميوند/ لأنَّه كان يحبه ويحب زوجة ت�شارلز وهي /لو�شي مانيت/. 
���ا يف رواي���ة” البوؤ�ش���اء”، فهن���اك �شخ�شي���ة ت�شب���ه بط���ل الرواية وهو /جان فاجل���ان/ واأر�شل مفت����ش ال�شرطة / اأمَّ
جاف���ري/ اإىل قيادت���ه ي�شتف�ش���ر عن الأب /مادل���ني/، اإذ كان يظن اأَنّه نف�شه /جان فاجل���ان/ لوجود �شبه بينهما وهو 
يف احلقيق���ة /ج���ان فاجل���ان/، ولك���ن /جاف���ري/ علم اأَنّ /ج���ان فاجلان/ وقع بي���د العدالة، وهو م���ن املحكوم عليهم 
بالأعم���ال ال�شاق���ة املوؤب���دة يف �شجن طولون. وبالت���ايل فاإَنّ الأب مادلني لي�ش جان فاجل���ان. واأخرب مفت�ش ال�شرطة 
الأب مادلني بحقيقة ما حدث، الأمر الذي اأربك الأب مادلني، لأَنّ �شخ�شاً اآخر بريئاً حكم عليه بدًل منه، ولذلك 
ق���رر الذه���اب اإىل املحكمة، ليع���رتف باحلقيقة، وذهب واع���رتف واأعطى املحكمة عنوانه، وكان ين���وي يف اليوم ذاته 
تخلي����ش كوزي���ت م���ن براثن اأ�شرة تيناردييه، وبذلك خل�ش رجاًل بريئاً �شبيهاً ب���ه من ظلمات ال�شجون، وقّدم الأب 
مادلني الدليل على اأَنّه هو جان فاجلان، لأَنّ املحكمة مل ت�شدقه يف البداية، واألقي القب�ش على الأب مادلني- جان 
فاجل���ان، ال���ذي طل���ب م���ن جافري اأن يعطيه مهل���ة ثالثة اأيام لياأتي بكوزي���ت اإىل اأمها فانت���ني اإل اأنَّ املفت�ش جافري 
رف����ش، وتوفي���ت فانت���ني وه���رب جان فاجلان م���ن ال�شجن، وت���رك مبلغاً من امل���ال للكاهن لكي يق���وم مبرا�شم دفن 
فانت���ني ويغط���ي نفق���ات حماكمته ويوزع الباقي على الفقراء وهرب من البل���دة واأنقذ يف مدينة طولون وهي مرفاأ 

فرن�شّي �شخ�شاً كاد اأْن ميوت غرقاً.
كان���ت نهاي���ة حي���اة جان فاجلان غريبة، فلق���د امتنع عن الطعام، وكاد ميوت وحي���داً، وكاأنَّه انتحر، ولكن يف اليوم 
الأخ���ري م���ن حيات���ه عاده ماريو�ش وكوزيت ومات ع���ام 1833.كان جان فاجلان يعي�ش خادماً لبنة فقريٍة تبناها 
وهي كوزيت، ويعي�ش الدكتور مانيت من اأجل ابنته الوحيدة لو�شي، التي مل يتذكرها، لأنه فقد عقله، ومل ي�شتعد 

الذاكرة اإل بعد فرتة من اإخالء �شبيله.
يكت���ب اأحم���د اأمني )1954-1886( عن رواية »البوؤ�ش���اء«: »فالبطل طرد من املجتمع، لكنه يحمل بني جنبيه 
نف�شاً اأبّية، وكلُّ �شفحة من الكتاب ت�شتوقف منك النظر وال�شمع واحلوا�ش جميعاً، فالكاتب يوؤرخ لك مرًة، ويق�ش 

عليك مرًة، وي�شف ثالثة،«)1( 

الهوام�ش 
 1( اأحمد اأمني، ق�شة الأدب يف العامل، اجلزء الثالث، القاهرة، �ش 130
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22 جمادى اآلخرة 1444 هـ

متى تتحقق اأحالمي يا دم�شق؟
وهناك من يخون الع�شرة ويبيع الوفاء 

هناك م���ن يلجم الأح���الم ويبيع الوطن 
واحلب ويهوى الغياب

دم�ش���ق!!  ي���ا  اأحالم���ي  تتحق���ق  مت���ى 
كمغ���ارة  واأ�شب���ح  روح���ي  لزم  والنك�ش���ار 
مو�ش���ى باردة عميق���ة.. جميلة وموح�شة يف 

اآن معاً
ل ر�شائ���ل حب ول عي���ون تهفو للقاء.. ل 
كالم جميل ول توا�شل بني اأنياط القلب.

كي���ف �شيم�ش���ي العمر واحل���ب قد بيع يف 
اأ�شواق النخا�شني...

البي���ت ف�شي���ح والوط���ن �ش���اق م���ن دون 
طيفك ي�شكن تفا�شيله..

يف الغاب���ات والودي���ان اأمل���ح كل م���ا حت���ول 
يتل���و  اأن  يع���رف  يع���د  اإىل �شن���م مل  في���ك 

احلب.. 
اأقل���د  خطوات���ي،  واأع���د  بت���وؤدة  اأم�ش���ي 
ال�شلحفاة واأع���دو كاأرنب... �شرقاً.. غرباَ.. 
جنوب���اً. يف كل الأمكن���ة.. كم���ن فقد جميع 
الجتاه���ات.. خطوات���ي تتك���رر ودمي يغلي 

وال�شوق يئن كجمرة.
وال���دول  الأوط���ان  اأع���رب  اأحالم���ي  يف 
والقارات ويف �شحوي ت�شيق علَي امل�شافات 
وت�شم اأذين ق�شائ���د احلب والغزل.. �شيق 

زقاقي.. وا�شع �شريري من دونك..
الأبي����ش والأ�ش���ود ل���دي �ش���واء هم���ا لون 
واح���د وم���دارات اخل���وف جت���ول بينهم���ا.. 
عل���ى  ال�شح���ك  م�شاح���ات  يقل����ش  اأبي����ش 
وجنت���ي واأ�ش���ود يو�ش���ع م�شاح���ات اخل���وف 

والالجدوى.
احل���ب يف زم���ن الن�شي���ان واجلن���ون ب���ات 
م���كان  كل  يف  ترف���رف  �شفين���ة  ك�شاري���ة 
وت�شده���م اإىل حتمي���ة اأقداره���م، ويف زم���ن 
احل���زن ب���ات ح�شن���ه �شيق���اً كح���زن وموؤمل 

كن�شل �شكني.
يوؤط���ره  ب���ات  الثن���ان  نح���ن  حا�شرن���ا 
اللهف���ة  وع���دم  والنك�ش���ار  النحن���اء 
واأحا�شي����ش تكوم���ت عل���ى عتب���ة اخلال����ش 
وعل���ى ج�ش���ور العب���ور والتوب���ة يف خما����ش 

الِذكر والقلق واحلنني.
القل���وب  َحَزْزن���ا  اجلزاري���ن  دكاك���ني  يف 
وبعن���ا كل تفا�شي���ل الإخال����ش، وم�شاحات 
ال�شح���ك ال���ذي ب���ات ممتون���اً.. ك�شيح���اً.. 

مباعاً اإىل زمن الن�شيان.
ل �شف���اَء جل���روح تزغ���رد يتيم���ة، كطف���ل 
وه���م  الوح���ل  قارع���ة  عل���ى  اأهل���ه  باع���وه 

م�شدودون ب�شالبة اإىل حتمية القدر.
اه���داأ وتري���ث فاأنا الذعر املثك���ول باأوجاع 
الأر�ش.. ول من منقذ حل�شا�شة الأولياء.. 
ويبقى احللم مبتوراً.. ول تتحقق الأحالم 
ي���ا دم�شُق، فهم لن���ا باملر�شاد ومفتاح موتنا 
يف جيوبهم، ويبقى احللم مبتوراً يجل�ش يف 

ال�شف اخللفي ويف النهاية.
لي����ش هذا امل���رام ولكن���ه احلل���م اأن منوت 

ويف يدينا حفنة من يا�شمني.

أحالم مؤجلة
 كتبت: 

رجاء نور الدين العلي مل���ا بل���غ اأب���و خلي���ل الثمان���ني من عم���ره، وجد نف�ش���ه يف ماأوى خا����ش ل���دار العجزة، من 
الطبيع���ي اأن يكون نوم���ه متقطعاً بهذه ال�شن، ل�شطراره للذه���اب با�شتمرار اإىل احلمام 

خالل الليل. 
يف اإح���دى امل���رات، ويف اأثن���اء عودت���ه اإىل فرا�شه �شاه���د خياًل مير ب�شرع���ة اأمامه، يف اأول 
الأم���ر ظ���ن اأن تفك���ريه امل�شّو����ش، قد دفع���ه اإىل تلفيق هذا الوه���م، لكنه ما لب���ث اأن �شاهد 
هذا ال�شبح يقرتب ويجل�ش على الكر�شي املقابل لفرا�شه، فاأ�شابه اإح�شا�ش بالربد، وبداأت 
الأ�شي���اء املو�شوع���ة عل���ى الطاول���ة اأمام���ه بالهت���زاز، يف �شنه ي�شب���ح التمييز ب���ني الواقع 
واخليال و�شط الليل �شعباً، نظراً لكرثة الكوابي�ش التي ي�شاهدها خالل نومه، فهرع اإىل 
نظارت���ه وو�شعه���ا فوق عيني���ه، ليتاأكد من ذل���ك، للغرابة بدت �شورة ه���ذا ال�شبح وا�شحة 

اأمامه، اإنها ن�شخة طبق الأ�شل عنه، ملا كان يف الع�شرينيات من عمره.
اأخربه ال�شبح عن املِحنة الو�شيكة التي تنتظره يف الغرفة بعد �شاعات، مل ي�شعر باخلوف 
م���ن امل���وت، بل اإن���ه اخلوف من املجهول والقل���ق مبا قد يحدث بعد حلظ���ة املوت، فال�شور 
العالق���ة يف ذهن���ه حول القرب من اأفالم التلفزيون خميفة جداً، حاول اأن يقنع نف�شه باأنه 
قبل اأن يفارق هذا العامل، عليه اأن ينتقم من زوجته التي هي اأ�شل �شقائه يف هذه احلياة، 
بع���د اأن طلقت���ه و�ش���ادرت البيت الذي كانا يعي�شان فيه، وطردت���ه من املنزل، وتزوجت من 

ع�شيقها، وو�شعته يف ماأوى دار العجزة.
مل ي�شتط���ع الن���وم ط���وال تلك الليلة، مل���ا طلع الفجر، غف���ت عيناه لعدة دقائ���ق، ف�شاهد 
ال�شبح مرة ثانية، واأخربه باأن الوجود كله يتاألف من عدة اأكوان، مبا فيها الكون اخلا�ش 
بن���ا، هذه العوامل املتوازي���ة �شبيهة بكوكبنا متاماً، وهي مرتبطة مع بع�شها، ويعي�ش فيها 
اأ�شخا����ش متطابق���ون لالأ�شخا����ش الذين يعي�شون عل���ى الكرة الأر�شّي���ة، وبال�شكل نف�شه، 
ولكن بظروف خمتلفة، اإن هناك ن�شخاً كثرية من اأبي خليل تعي�ش كل واحدة منها يف كون 
خمتل���ف، وترتب���ط تلك الن�ش���خ روحياً مع بع�شها بع�شاً، كم���ا اأن هناك قوانني خمتلفة يف 
هذه الأكوان، تعمل على امل�شتويات العميقة، غري تلك القوانني الفيزيائية التي ن�شاهدها 
ونح����شُّ به���ا يف واقعنا احلا�شر، وهذا يعني اأنك ل���و تعر�شت ملوقف يكون فيه املوت نتيجة 

حمتملة، ففي عامل مواٍز لنا، قد تكون اأنت ب�شحة جيدة، بل ل يتقدم ب�شكل خطٍّ لالأمام، 
ب���ل يت�شع���ب اإىل ع���دة ف���روع، ليعر�ش كل واح���د منها نتيج���ة حمتملة حلادث���ة املوت التي 

تنتظرك.
اإن الزم���ن ي�ش���ري ب�شرع���ة خمتلف���ة من عامل لآخ���ر، ف�شرعة الزمن يف عامل���ه حوايل ربع 
�شرعة الزمن على الكرة الأر�شية، ولو اأن اأبا خليل انتقل اإىل عامل �شبيهه ال�شبح، ف�شيعود 
عم���ره اإىل الع�شريني���ات، واأن ال�شبح الذي اأمامه هو اأف�شل ن�شخة موجودة من اأبي خليل، 
ولذل���ك يعت���رب نف�شه م�شوؤوًل عنه، ولقد ح�شر �شخ�شياً ملا علم مبعاناة �شبيهه اأبي خليل، 
نتيجة لتخاطرهما بو�شاطة الأمواج ال�شادرة عن الدماغ، لينهي عذابه يف ماأوى العجزة، 

ولياأخذه معه اإىل عامله املوازي. 
طل���ب من���ه اأن ي�شتع���دَّ لل�شفر مع���ه عرب الزمن با�شتخ���دام اآلة الزمن التي ج���اء بها، اإنه 
كالنتق���ال م���ن الأر����ش اإىل الف�ش���اء، كل م���ا علي���ه اأن يغم����ش عينيه وي�شرتخ���ي، وياأخذ 
اأنفا�ش���اً عميق���ة، ويتخيل اأنه مي�ش���ي يف �شحراء �شفراء قاحلة، حت���ى ي�شل يف النهاية اإىل 
�شف���ة نه���ر، وي�شاهد رجاًل ل يعرفه، ينتظره بق���ارب اأ�شود، ي�شعد القارب، ويقوده الرجل 
اإىل ال�شف���ة الأخ���رى، ين���زل م���ن الق���ارب، ليج���د نف�شه ي�ش���ري يف حديقة خ�ش���راء كبرية، 
ي�شم���ع فيه���ا زقزق���ة الع�شافري، وتنته���ي بق�شر كبري اأبي����ش، يدخل من الب���اب اإىل ردهة 
�شيق���ة ت���وؤدي اإىل قاعة كبرية، لي�شاه���د يف منت�شفها �شخ�شاً جال�ش���اً على كنبة، يقوم من 

مكانه، ويرحب به بحفاوة زائدة، اإنه امل�شوؤول عن ت�شغيل اآلة الزمن.
يف ال�شب���اح مل ين���زل اأب���و خلي���ل كعادته اإىل املطع���م يف الطابق الأر�شي لتن���اول الفطور، 
فذه���ب املمر����ش اإىل غرفت���ه ليتفقده، ملا فتح الب���اب وجد الفرا�ش خالي���اً، وعليه بيجامة 
اأب���ي خلي���ل ومالب�شه الداخلية، فا�شتدعى املدي���ر امل�شوؤول، وبحثوا عنه من دون جدوى يف 

كل اأنحاء املبنى.
ات�شل مدير ماأوى دار العجزة مبخفر ال�شرطة، لريفع امل�شوؤولية عنه، قائاًل: »اإن اأحد 
نزلء املاأوى امل�شّنني الذي يعاين الزهامير قد هرب عارياً من املاأوى يف �شباح هذا اليوم، 

من دون اأن يرتك اأثراً«.

 رك���زُت الِق���ْدر على ن���اٍر هادئٍة، عنٌي عل���ى ال�ّشائل الذي بداأ يغلي، وع���نٌي تختل�ش نظراٍت 
ُمناِك���َدة لعق���ارب ال�ّشاع���ة الت���ي اأدمَن���ْت انت�شارها عل���ّي، يف �شباق حمم���وم ل ينتهي.. وقد 
اأِلف���ْت اأ�شابع���ي - وبع���د الكثري م���ن احلرائق- معابثة الن���ار.. و�شين�شج �شهّي���اً لغداء الغد 

املكتّظ بالأعباء.. 
 ه���ا ق���د اأو�شك���ُت اأن اأجن���ز م���ا عل���ّي.. فاملجلى غ���داً لمع.. وكذل���ك ال�شح���ون والكوؤو�ش 
واملالع���ق.. كّل �ش���يء يف مكان���ه.. نظي���ف مرّت���ب.. م���ا ع���دا فق���راٍت انزاح���ت قلي���اًل اأ�شفل 
ظه���ري.. تع���ّودُت نقيقها.. اأر�شوه���ا ب�شويعات نوٍم ليلّي قِلٍق.. فت�شم���ت م�شافة ا�شتيقاظٍة 

عجلى.. 
 تتقاذف اأ�شواتهم من غرفة اجللو�ش.. تركل بع�شها.. 

العمى.. العمى �شاربه.. �شربة جزاء.. يلعن.. ولك.. ولك..   -
ولك زيح.. زيح هيك.. اإي.. اإي.. اإّييا لطيييف.. غوووول...   -

وت�شّظت �شرفات احلي باخرتاق الكرة لأحد املرمَيني..! �شالت املدينة �شيحة واحدة:
 غ���وووول... غ���ووول.. غ���وول.. غ���ول.. ق���ام البي���ت وقع���د.. نّط���ت امل�شاند ع���ن الأريكة 
وا�شتق���ّرت عل���ى اأر����ش الغرف���ة.. ويف الزواي���ا.. طقط���ق خ�ش���ب املقاع���د حت���ت اأج�شاده���م 
املتقاف���زة يف مواجه���ة التلفزي���ون.. تداخل���ت اأماكنهم.. و�شيئ���اً ف�شيئاً ا�شتع���ادوا هدوءهم 

املتحّفز.. واأنفا�شهم املحتب�شة.. 
- ماما.. ما عندنا بزر؟

- اإي.. يف.. دقيقة ب�ش.. 
غ���ري من َت�ش���ايل مب���اراة الأم�ش.. وّزع���ت الكمية   اأ�شرع���ُت اإىل م���ا تبّق���ى يف الكي����ش ال�شّ
القليل���ة يف �شحن���ني.. و�شع���ت واح���داً اأم���ام زوج���ي، والآخ���ر اأم���ام الأولد.. قّرب���ُت له���م 

املناف�ش.. وعدُت اإىل املطبخ.. 
 الوق���ت يداهمن���ي.. ين�شرب بخبٍث.. تتدّفق اأفكار املقال���ة يف راأ�شي وتتداخل.. »�شاأكتفي 
مبا تتيحه زاوية �شحفية بالكالم عن معاناة املراأة املبدعة« عنوان مطروق مل ياأخذ حّقه 

كما ينبغي..! 
يلحقني �شوته ممطوطاً ملّوناً بالّلوم:

- �شو �شار بكاأ�ش ال�ّشاي..؟
- اإي اإي.. ياّل.. 

- و�شي لفلوفة لبنة بطريقك.. 
- اإي.. ياّل.. حا�شر.. وغريو..؟ 

ل يرّد اأحد.. فقد �شحبتهم اأقدام الالعبني.. 
 تدور الأفكار.. تتقافز على �شفحة الّرغيف املفرود.. تتداخل مع طبقة اللنب امل�شّفى.. 

تندهن.. تنكتب فوق الّدائرة البي�شاء.. 
 » يعاين املبدع رجاًل كان اأو امراأة، من كوابح كثرية يف الوقت الذي.. »

ي�شوط �شوته راأ�شي مذّكراً:

ال�ّشاي..؟   -
تهرب الفكرة.. تتوارى م�شروخة اخلا�شرة يف قعر راأ�شي.. تتال�شى ب�شبيب احلنفّية.. 
 اأم���الأ اإبري���ق ال�ش���اي بامل���اء.. واأ�شعه على املوقد بج���وار القدر الذي انبعث���ت منه رائحة 

اأثارت �شهّيتهم.. 
- ل تن�شي تر�ّشي نعنع على اللبنة.. 

- اإي ماما واأنا كمان.. يزقزق ال�شغري.. ب�ش بال نعنع هاه
- اإي حا�شر.. ياّل.. 

 اأر�ّش امل�شحوق العطر على �شفحة اللبنة البي�شاء.. تنترث الأفكار.. 
» يحت���اج املب���دع اإىل من���اخ من احلّري���ة، لينعم بف�شحة من التحّرر م���ن �شروط ت�شتنزف 

قدراته، ول تتيح له.. »
 األّف الق�شو�شات.. »ول تتيح له الوقت الكايف للعمل الإبداعي«

 اأ�ش���ّف الكوؤو����ش، واإبريق ال�شاي الغايل، وعلبة ال�شّك���ر يف ال�شينية.. اأقّرب الطربيزة يف 
املكان املتاح بني اأقدامهم و�شيقانهم امل�شطربة، واملتماهية باأقدام الفريقني املتناف�شني.. 

- انتبهوا ل تدلقوا ال�شاي.. 
»تعاين ما يعانيه الرجل.. ولكن بوترية اأكرث دراماتيكية بالنظر ل�شرطها...« 

»يلقي اخللل بظالله القامتة على الإبداع.. ويعوق املوهبة..«
 - ماما.. ما يف ف�شتق من مبارح؟.. 

 - ل.. ما بقي.. م�ّشيها بالبزر... اأكُتُم غيظاً غري مغفور.. م�ّشيها بالبزر اليوم.. 
 مي���ور راأ�ش���ي مب���ا ي�شتدعيه اإجناز ي���وم اأ�شرّي.. واأمتّن���ى لو ينف�شل راأ�ش���ي عن مفردات 

عاملي البيتّي..!
 خلعُت املريلة.. جّففت يدي كيفما اّتفق.. واأم�شكت بالقلم طوق الّنجاة الوحيد.. ورمّبا 

يكون طوق النار الذي ل بّد من عبوره للو�شول اإىل الآخر الفرتا�شي اأماًل يف حياة .. 
 م�شح���ُت طاول���ة املطبخ من نثار اخلبز والّنعنع.. واأزحُت قارورة الزيت واململحة بالقدر 

الذي يتيح لأوراقي مكاناً كافياً.. اأغلقت باب املطبخ هرباً من �شطوة �شخبهم الظامل.. 
 مل ُيتْح يل ما يف الِقدر اأن اأتزّين كما يليق يف ح�شرة القلم، فرائحة ماء جافيل ما تزال 

تزكم اأنفي.. وتعبق من اأ�شابعي التي غ�شلُتها من ع�شائر الب�شل والبقدون�ش.. 
 منخطف���ون مبباري���ات ك���رة الق���دم.. اأ�شواتهم املحتدمة ت�ش���رق كّل امل�شاح���ة.. حتا�شر 
اأذين.. رائح���ة القدر الذي ن�شج مت���الأ راأ�شي... اأندحُر يف اأق�شى اأ�شفل زوايا البيت.. اأ�شّد 

غطاء ال�ّشكينة.. يتفّلُت.. يتمّزُق.. اأت�شرنُق.. اأرت�ّش على نف�شي.. اأنكم�ُش.. 
 فقط اأطرايف ال�ّشفلّية.. بيجامتي املقلوبة املبّللة مباء ال�ّشطف.. وقدماي.. ت�شرتخيان 
بحب���وٍر م�ش���روق يف قبق���اب زوج���ي الوا�ش���ع الذي تغاف���ل عن���ه باأريحّية.. وهو يتم���ّدد على 
الأريكة ماأخوذاً كماليني هذه الأر�ش باأقدام تركل الكرة من مرمى اإىل اآخر يف عامل لٍه 

عن اأوجاع كرتهم.. ونزيفها و....! اإبداعها..

رحلة طارئة عكس الزمن

ركالت
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اأخ���ربه احلار�ش الذي يق���ف على باب ال�شجن 
اأن���ه لي�ش هنال���ك اأمامه مت�شع م���ن احلياة غداً 
ي���وم اإ�شدار احلك���م وقد يكون الإع���دام �شنقاً اأو 

باملق�شلة.
لق���د اأ�شاب���ه الإحباط يف تل���ك اللحظة و�شعر 
بخط���وات املوت تدنو منه فاأ�شابه الذعر ت�شّمر 
يف مكان���ه، وق���ف احلار����ش متفرج���اً عل���ى موته 
البطيء غاب عن الوعي يف �شروده، قال حمدثاً 

نف�شه:
احلي���اة �شتنته���ي ومل اأحق���ق �شيئ���اً، م���ن اأوج 
ال�ش���رود انت�شلت���ه فك���رٌة، انتف����ش ونف����ش عن���ه 
باجت���اه  ذه���ب  الهزمي���ة،  واآث���ار  اخليب���ة  غب���ار 
احلار����ش، تو�ش���ل اإلي���ه ملي���اً طالب���اً من���ه ورق���ًة 
وقلم���اً، اأخ���ربه باأنها رغبته الأخ���رية قبل موته 

املحتوم.
ن���زل احلار����ش عند رغبت���ه، قدم له م���ا طلب، 
�شاعات���ه  يف  مع���ه  لطيف���اً  يك���ون  اأن  ق���رر  لق���د 
الأخ���رية، فلي�ش هناك مت�شٌع من الوقت جللدٍة 

اأخرى.
اأخذ الأوراق والقلم، ابتعد وانزوى يف الزاوية 
الي�شاري���ة م���ن تل���ك الزنزان���ة املظلم���ة، اأ�شع���ل 
�شمع���ًة وبداأ ير�ش���م خطوطاً عر�شي���ًة متوازيًة، 

ث���م ب���داأ يهمه���م باأ�ش���واٍت غ���ري ماألوف���ٍة، وغري 
مفهومٍة.

وقف احلار�ش يراقبه خائفاً من بعيد.
م���الأ ال�شفح���ة باخلطوط، ثم ق���ال: ل بد اأن 
اأترك اأثراً لبقائي، كي اأ�شعر باأين كنت ذا فائدة، 
فغ���داً قد يك���ون يومي الأخري، رمب���ا تكون اآخر 
نظ���رٍة األقيها عل���ى �شماء اأحالمي، ل���ذا �شاأعمل 
جاهداً على تاأليف مقطوعتي املو�شيقية الأوىل 

وقد تكون الأخرية.
بداأ يرت���ب العالمات املو�شيقي���ة، ليكتب حلناً 

رائعاً..
املو�شيق���ا هي غذاء احلياة، لذا وجب اإي�شالها 
لكل النا����ش، لإخبارهم اأنه على هذه الأر�ش ما 

ي�شتحق احلياة.
اأنه���ى نوتت���ه، اأطف���اأ �شمعت���ه تكّور عل���ى نف�شه 

حماوًل تنا�شي فكرة حكم الإعدام.
يف �شب���اح الي���وم الت���ايل مت نقل���ه اإىل املحكم���ة 
للنطق باحلكم، و�شدر حكم الإعدام حقاً، وقبل 

تنفيذ احلكم �شاألوه عن طلبه الأخري.
اأع���زف  اأن  اأري���د  الكم���ان،  اآل���ة  اأري���د  ق���ال: 

معزوفتي التي األفتها قبل موتي.
قام���وا بتلبي���ة رغبته الأخ���رية جتمع احل�شد، 

وع���ّم ال�شم���ت، وهو عل���ى من�شة الإع���دام، على 
يع���زف  راح  وامل���وت  ب���ني احلي���اة  تل���ك احلاف���ة 
�شيمفونيت���ه الت���ي �شماه���ا: عل���ى ه���ذه الأر����ش 
م���ا ي�شتح���ق احلي���اة، لق���د ذه���ل اجلمه���ور وكل 
م���ن ح�ش���ر مرا�شيم احلك���م، انده�ش���وا بعذوبة 
اللح���ن، اأنه���ى معزوفت���ه، وفج���اأة ح�ش���ل ما مل 
احلك���م  حتفي���ف  مت  لق���د  احل�شب���ان،  يف  يك���ن 

ومنحته احلياة فر�شًة اأخرى، ليكون اأف�شل.
اأ�شي���ب بال�شدم���ة م���ن ف���رط �شعادت���ه وق���ع 
اإىل زنزانت���ه واأح�ش���روا  اأع���ادوه  علي���ه  مغ�شي���اً 
ل���ه كل م���ا يحت���اج ليوؤل���ف املو�شيق���ا، لق���د ق���ال 
القا�ش���ي: ل ميكن اأن اأ�شن���ق مبدعاً كهذا، بوتر 

عزفت عليه اأنامله.
م���ع مرور الوق���ت األف العديد م���ن املعزوفات 
الت���ي كان���ت تن�ش���ر با�شم���ه ع���ن طري���ق موؤ�ش�شة 
حكومي���ة اأنه���ى احلكم قب���ل انتهاء امل���دة ب�شبب 
ح�ش���ن �شلوك���ه، خرج للن���ور مرًة اأخ���رى، وخارج 
امليكروفون���ات  مئ���ات  تنتظ���ره  كان���ت  ال�شج���ن 
وكم���ريات التلف���زة، ليقول���وا للنا����ش: ه���ذا ه���و 
ع���ازف ذل���ك اللح���ن ال���ذي حك���م علي���ه باحلياة 

جمدداً...

على هذه األرض ما يستحق الحياة

عندم���ا اأجل����ش مع���ي وم���ع نف�ش���ي واأن���ا، ونتكلم حول 
مو�شوع ُمهم - كالعادة - ناأخذ روؤو�ش الأقالم لنناق�ش 

فكرة ما.
لكّن���ي  الآخ���ر  الآخ���ر �ش���د  م���ع  اأحدن���ا  ق���د يختل���ف 
�شاأك���ون م���ع الأك���رث منطقّي���ة وعقالنّي���ة، لك���ن ُيث���ري 
م���ن ا�شتغرابي وحريت���ي اأّن الثنني منطقّي���ان للفكرة 
نف�شه���ا لك���ن مبنهجّي���ة خُمتلفة، فل���كّل فك���رة جوانبها 
ال�ّشلبّي���ة والإيجابي���ة؛ داخل ُغرفتي وم���ع كوب قهوتي 
الّرك���ن احلال���ك،  الّظ���الم يف  يف ج���وار ُعتمت���ي داخ���ل 
جنل����ُش يف نقط���ة ُت�شّمى “الف���راغ” ل حتت���وي اإّل على 
ثالث���ة كرا�ش���ي وطاولة، طرحُت فك���رًة ُمهّمة ل ُبّد من 

ُمناق�شتها على م�شمعنا، “الرتداد”
قلُت: هل اأخ�شى الرتداد؟ 

اأن يرتّد علّي اأّي �شيء اأقوم بِه! 
ف���ردَّ عل���ّي: يج���ب اأّل تخ�ش���ى، اأّل تعل���م ب���اأن جمي���ع 
���ادق، األ تعل���م باأنك  ت�شّرفات���ك نابع���ة م���ن قلب���ك ال�شّ
حتتاج اإىل �شخ����ش يفهمك ويتفّهمك، ِكالنا يعلم باأّنه 
ل تاأخ���ذ بق���در م���ا ُتعط���ي، ول حّتى مق���دار ب�شيط من 

الأخذ �شتاأخذ، اأنت دائماً ُتعطي األي�ش كذلك؟
ِملُت براأ�شي للّتاأكيد على �شّحِة قوله.. واأكمل: 

ه���ذا هو املفتاح حلّل ُم�شكلتك، اإن كنَت تريد اأن تاأخذ 
ف����ال تع���ِط ف�ال ُتع���ِط اأب���داً اأو اأعِط م���ن دون اأن ُتطالب 

بالّرد اأو الأخذ.. ل ت�شتِك من م�شكلة اأنت �شانعها،
قاطعه الآخر دون الكرتاث لآداب احلديث! 

لك���ن م���ن املنط���ق اأو املبداأ الذي مي�ش���ي عليه اأي عقل 
اإّل  ب�ش���رّي اأن ُيعام���ل باملث���ل، ا�شم���ع.. ه���و ل ُيطال���ب 
بالقليل لأّنه يعلم ما ُيعطيه ل ي�شتطيع اأحد اأن ُيبادله 
اإّي���اه. ب���كّل ب�شاط���ة ل اأحد ميكنه اأن يكون ه���و اإّل نحن 

وهو! 
ا�شتمع���ت والآخ���ر ل���ُه بده�شة من املنطقي���ة التي كان 

يتكّلم بها.. فقال: 
اأن���ت تفع���ل م���ا علي���ك اإن كان جّي���داً اأو �شّيئ���اً لك���ن يف 

احلالتني ُتقابل بالّرد ال�ّشلبّي؛ اأنت ُتعطي؟ 
اإذاً اأن���ت م�شتهلك دون اأن ُتنت���ج، اأنت ُم�شتهلك لذاتك 
ولن���ا، م���ا راأي���ك ب���اأن ُتعطي.. لك���ن لنف�شك ولن���ا نحن، 
نح���ُن ل نخذل ي���ا اأنا.. هل يخذل امل���رء نف�شه اأو ُيقابل 

نف�شه باخليبة؟ 
يف ه���ذه احلال���ة اأن���ت ُمنت���ج لنف�ش���ك وُم�شتهل���ك لن���ا 
اأي�ش���اً.. نح���ُن �شناأخ���ذ ونعط���ي م���ن دون خ���وف من اأن 

ُنخذل، ل ُتعِط.. واأعِطنا نحن فقط.
“�شع���ر اأحدن���ا بالع���ار - الإيجاب���ي - ف���رتك الطاولة 
واجلل�ش���ة ورح���ل بعيداً، �شع���ر بالعار لأّن���ه كان عليه اأن 
يق���ول ال�شحي���ح واملنط���ق ومل يقل���ُه؛ �شعَر بالع���ار لأّنه 
كان يري���د دائم���اً اأن ي�شتهلكن���ا.. اأن ُي�شح���ك الآخري���ن 
عل���ى ح�ش���اب �شحكتن���ا.. اأن ُيعط���ي لغرين���ا، اذه���ب تّباً 

لك”.
وه���ذا م���ا قاله اأنا - ال�شلب���ّي – ومل يكن هناك غرينا 
يجل����ش عل���ى طاولتن���ا، ق���ّررت الأخ���ذ براأي���ه واأن اأجعل 

الآخر ُي�شاهدنا.. لريى ال�ّشالم الّنف�شي لنا جمّدداً. 

العرب الكتاب  احتاد  اأ�شدقاء  •نادي 

اإنَّ اإب���رة الّطبي���ب مل تكن اأك���رث �شيء موؤمل يف 
احلياة...

واإنَّ لعبت���ي الت���ي كانت تن���ام بُقربي كلَّ يوم مل 
تك���ن ت�شم���ع كلم���ًة واحدًة م���ن اأحاديث���ي معها.. 

واإّنها مل تبت�شم يل يوماً كما ظننت..
غار لي�ش  واإنَّ ُفنج���ان القهوة املحّرم عل���ى ال�شّ

لذيذاً كما توقعت..
واإنَّ ال�شم����َش ل تن���زل من الأعايل وتغط�ش يف 

البحر عند املغيب!
واإنَّ املوَت لي�ش ُرقاداً هادئاً يف ال�ّشماء..

ك���ربُت وتعلم���ت: اأنَّ احلياَة ل ت�ش���ري بان�شياب 
مقطوع���ٍة  يف  من�شجم���ٍة  َنَغم���اٍت  َتَتاُب���ع  مث���ل 

مو�شيقيةٍ  كما كنت اأتخيل!
ني���ا م���ن حولن���ا لي�شت باأل���واِن “اأفالم  واأنَّ الدُّ

ُر اأمامها ب�شغف.. الكرتون” التي كنُت اأت�شمَّ
 واأن احلياة لن تلوي عنقها لتتحّدَد يف درو�ش 

كتابي وكّرا�شتي التي اأتفّن بتنظيمها
كان علّي اأْن اأفهَم در�َش احلياة اأوًل.

استقرار - انا –

كبرُت وتعّلمت

مواهب شابة

مواهب شابة
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انتظار ــ   1
اأخذتني من يدي

�شاألتني: هل اأنت خائف؟ فاأجبتها: ل!
فقالت: تعال حبيبي، اأمل ت�شمْع بق�شِة يو�شف؟ 

ودفعتني يف اجلب
واأنا الآن اأبحُث عن حلٍم راأيُته وقافلٍة 

تاأخذين اإىل الريْح!
ال�شحراء يف  ــ   2

مررُت اأماَم �شليبك يا �شيدي.. 
مررت اأكرث من �شتني مرة، هي عمري كله.. 

مل اأرَك عليه.. 
راأيُتنا على �شلبان مبعرثة يف املدن.. 

راأيتنا على قوارَب مقلوبٍة يف البحار.. 
راأيُتنا ن�شيح يف ال�شحراء: 

اإلهي.. اإلهي.. مِلَ تركتنا؟
فارغ كي�ش  ــ   3

هيه يا بابا نويل.. 
اأع���رف اأن كي�شك ف���ارغ، اأع���رف اأن اخلبز قد نفد 
منه، واملازوت، والبيوت الآمنة، والفرا�شات واألعاب 
الأطف���ال، وحكايات اجل���دة.. اأعرف اأن كي�شك فارغ 
لي����ش فيه �شوى املحبة، واجلميع يهتفون لك: اأين 

تباع؟ واأين ت�شرتى يف �شجيج الدم واملوت؟
اآه يا بابا نويل.. 

اأعرف اأن كي�شك فارغ، فاحذر من عبوة فيه!
خوف ــ   4

�شرت اأخاف اأن اأخرج وحدي من البيت! 
ما اأدراين ما يعده يل الليل؟ 

ما اأدراين اأين �شاأتعرث بالكراهية واحلقد؟ 
ق���ررت اأن اأفع���ل �شيئاً ما، لعل ه���ذا اخلوف يزول 

عني: 

منذ هذا الفجر، مل اأعد اأخرج وحيداً.. 
�شرت اأخرج وقلبي على كفي.. 

قلبي الأبي�ش الذي ينب�ش باحلب ول يخاف! 
�شحري طائر  ــ   5

الطائر الذي يقف عند نافذتي كل �شباح 
مل اأعْد اأخاُف منه..

عرفته
فهو لي�ش من ع�ش�ش املدينة 

لي�ش غراباً اأ�شوَد يحب النعيق 
هو طائٌر �شحرٌي 

اأر�شلَْته يل �شام
لريقَب اأحالمي اأو لعّل طيَفها غادر عيني!

بيت ــ   6
قا�شيون، يخفي وجهه ب�شباب �شميك 

اأنا اأعرفه،
فثمة بيت عند �شفحه اأ�شعل �شمعة قبل الفجر!

قبعة ــ   7
رميت قبعتي اإىل فوق، ول زلت اأنتظر عودتها.. 

كان ذلك منذ زمن طويل.. طويل!
ــ نقر  8

انتظروين! 
�شاأنقر على كل النوافذ املغلقة

نافذة، نافذة
افتحوها، فالهواء ف�شد يف غرفكم.. 

�شاأطرق كل الأبواب املو�شدة
باباً، باباً

فاأنا اأ�شمع لهاثكم.. 
افتحوها، لعل الهواء يدخل اإليها.. 

لعل ال�شم�ش ت�شطع فيها!
وهن ــ   9

الطائرات الورقية 
التي �شحبتها خلفي يف �شوارع املدن التي اأحبها 

وطارت، وطارت..
تلك الطائرات تتهادى الآن، 

وقد وهنت خيوطها ووهنت يدي التي ت�شحبها 
ــ يا�شمني  10

اأطرق بوابة الريح
اأ�ش���ع اأمامه���ا كم�ش���ة يا�شمني قطفته���ا من حارة 

�شامية..
لعل اأحداً ي�شمعني خلف الباب..

لعل اأحداً ي�شاأل: من الطارق؟
لعل الريح تتحول اإىل ن�شمه..

... اأنتظر
اأنتظر، واأخاف اأن تفتح البوابة على املدى واأفقد 

الزهر الذي نحبه 
الوطن ــ   11

ل حتك راأ�شك لتبحث عن الفكرة
ل ت�شع���ل �شيكارة وتاأخذك التداعيات بعيداً بحثاً 

عنها.. 
ل تقراأ الكتب، ول تبحث عن الأحزاب ول ت�شفق 

لأحد من اأجلها.. 
اإنه���ا موج���ودة ب���ني يدي���ك.. باإمكان���ك اأن تراه���ا 

وهي تتداعى!
اخلريف ــ   12

ا�شمع اأيها اخلريف 
ا�شغ اإيّل جيداً: 

اأنت الأجمل، ولكني ل اأحبك.. 
ل���ن يغرين���ي كلُّ ه���ذا الذه���ب الذي ترمي���ه على 

الأر�ش 
لأنه املوت!

»إلهي.. إلهي.. لَم تركتنا؟«
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قبل اأن اأ�شبح كائناً ه�شاً
�شريع العطب 
و�شريع الزوال 

مررت بحقول عينيك الآ�شرتني 
�شرقت منهما نهراً كان يرك�ش هناك

وجنمتني
�شرقت اأرغفة ل�شغاري 

و�شجر العليق حول مالعب الطفولة
�شرقُت دروب املدر�شة

ووجه املعلِّم 
الذي ي�شبه جلمود �شخر

واآن�شة املو�شيقا
وهي ت�شحك

مللمت ما تبعرث من حوائجي
 وما ق�شمته الريح من قم�شاين واأحذيتي

وما ق�شفته 
من �شجر غ�شٍّ

يطاول اأوردتي 
اق فيها وحقول ال�شمَّ
�شنعت قارباً �شغرياً
من �شدفات البحر

واأر�شفة من املرجان واللوز
واأغان جتول �شوارع نهديك

 ما اأو�شع ذاكرة الك�شتناء فيهما!
وما اأكرثك!

قاب �شجرتني من غابة 
اأو اأكرب بقليل

واأن���ت تفتح���ني للجهات ناف���ذة بحجم طائر 
م�شاك�ش

وحتيلني بوابات اجلحيم
اإىل ف�شاء من ورد اأزرق

تطردين البعو�ش عن اأنف
البنف�شج

ت�شحكني على عقارب الوقت
اأن تلتزم ال�شمت

وحترت�ش اأمام دورية
م�شرتكة من �شعرك 

وورق ال�شجر املفعم بامل�شاغبة واجلنون
تقولني ل لكل �شيء

�شوى نوار�ش قلبي
التي حتط على رم�شني 

من لهب
وحتمل �شظايا حلظك 

املعلق 
على اأغ�شان نهر ف�شيح

بني ع�شفورين من غيم
�شال على �شدرك

تتعلق اأناي 
كحطبة ه�شة

اأو �شاقية 
جرفتها الريح

عصفوران 
من غيم

يا َبْدُر ما اأحالْك!

�ُشبحاَن من �شّواْك  

اأفنيَت يل عمري

يا بدُر كي األقاْك  

لو مرًة تاأتي

ناْك َت�شفي بها ُم�شْ  

اأحلى املنى عندي

يف القلِب اأن اأرعاْك  

يا بدر ما اأحالْك!

يف الليِل من اأرٍق

اأهفو اإىل جنواْك

هّيا اقرتْب مّني

خذين اإىل مثواْك

اأهديك اأحالماً

ت�شتاُقها عيناْك

عن عا�شٍق �شبٍّ

قد تاَه يف َم�ْشراْك

يا بدر ما اأحالْك!

اإن كنت تن�شاين

يا بدُر لن اأن�شاْك  

اإياك اأن تناأى 

عن قلِب من يهواْك  

كن دائماً قربي

حلمي اأرى دنياْك  

قد �شرُت من َوَلٍه

اأحيا على ذكراْك  

يا بدر ما اأحالْك!

اإن تبتعْد عّني 

يا بدُر لن اأ�شالْك

اأو تقرتْب مّني 

بوركَت يف َم�ْشعاْك

بي لهفٌة حّرى

دوماً اإىل روؤياْك

قد اأ�شبحْت روحي

يا بدُر من اأ�شراْك

قل يل متى األقاْك؟

يا ب��در ما اأبهاْك!

يا بدر ما أحالك!



شعر

8  - 2023/1/15م  األحد  العدد:    »1802« 

22 جمادى اآلخرة 1444 هـ

شعر

»�شاأخرج من تلوينات«

دع الأحزان يف عينيك

ول ت�شمح للدمعة 

اأن متّر يف العتم

هات الفرح

 من نهر النتظار

وعلق قالدة ال�شحك

 على ال�شف�شاف

وفوق ج�شر النور 

اأتركني كعناقيد الكلمات

�شاأخرج من تلوينات يديك 

اإىل احلديقة

اأقطف كل نهاٍر 

باقة من ال�شوق

ور�شائل تنحت ال�شوء

والكثري 

من الأمنيات

»هل لديك فرح �شغري؟«

واأجمُع �شتاّت العمر يف وردٍة

كثرية الألوان

مثل نرج�ش يف حقل الأغاين

متنح العطر كاأ�شاور تلف مع�شم ال�شجر

وترجم موج البحر بالأ�شئلة

ول موجة تعرف اجلواب

من اأنت يا بحر

وكيف اأغرقت كل اأوجاعي

ودفعت خبز حرويف لقاع غريب

وطاردت فراخ اأحالمي اإىل ال�شرير

ومنعت فاكهة ال�شوء اأن تاأتي مع ال�شباح 

هل لديك اأي فرح �شغري

تر�شله يل مع بريد املوج؟

اأنتظر

ل �شيء 

غري اأنتظر

»ل مو�شيقا على اأغ�شان ال�شجر:

كاأن قلبي غريب

واأنا يف منفى

يزورين احلمام

 من غري ر�شائل 

ويرميني اخلريف

 على الوجع

كاأن قلبي غريب

ومل يعرف طريقاً اإىل ال�شوء

ول اإىل الندى

ومل تدرك اأغ�شانه ر�شيف النجوم

كاأن قلبي غريب

واأنا يف جزيرة ال�شرب

اأم�شي ول تنتهي امل�شافات

البيت منفى

الطريق منفى

واحلقائب فارغة

والقطارات توقفت

و�شارت املحطات

عجوزاً تلوك اأحالمها 

وال�شوء خافت

ول مو�شيقا على اأغ�شان ال�شجر

غرباء يبيعون الوهم

 وي�شرتون الأماين امل�شتحيلة 

قلبي غريب 

واأنا يف املنفى

»تهزمنا الريح«

للع�شافري قلوب كاملاء

تر�ش الأغاين على ال�شجر

ومتنح الناي اأ�شراب الأمنيات

حدائق من احلب تطري 

لرت�شم نهراً بلون العطر 

وطعم الفراق

كنت وكان النهر

نت�شابق كالأيام ول ن�شل

تهزمنا الريح 

تهزمنا ملوحة بحر غادر

نطفو

ونغرق

دعني بحبك اأ�شتميُت ول تقل
اإنَّ الفراق على الأحبة واجب.. 

ما لي�ش يف و�شعي ال�شكون فال تخف
مني.. ودعني للقاء اأحارب

واإذا اعرتفُت اأمام قلبك بالهوى
ومل�شُت زهراً للحياء يغالب

فاعلم باأنَّ الزهر حان قطافه
وباأن كفي ل حمالة غالب

بيني وبينَك يف الغياب ق�شيدة.. 
وعبري اأ�شواق ودمع ذائب

واأخال اأين ما اأزال قويًة
لكن ليلي دون بدرك خائب.. 

جاوزَت اأحالمي وحربي عاجٌز
عن و�شف قلب للغرام يجانب

ل �شيء يف هذا الوجود ي�شدين
اإلك.. ل طيفاً �شواك اأراقُب

فاخف�ش جناحك كي اأحطَّ هنيهة
واأعلم باأين با�شتعالك راغب.. 

ما �شر هذا احلب اأنَت جعلتني
اأنثى تقول ال�شعر حني تعاتب

ل تعتبي مني فاأنِت حبيبتي
واأنا على هذا الغرام مواظب

لن األتقي يوماً مبثلك فاهدئي
وتو�شمي خرياً فربي واهب

وتراق�شي حويل فاأنِت فرا�شة
ت�شدو باأحلان الهوى وتطالب.. 

�شدري فديتِك بالغرام معتق
ل �شهم عندي غري اأين �شائب

اأرجو اللقاء وكم �شهرُت للحظة
يدنو بها كفي وقلبي واثب

ل ت�شاأيل عما اأكنُّ بداخلي.. 
يا طفلتي ال�شقراء اأنت القارب.. 

ود  شعر: مرام دريد النسر شعر: د. أسامة الحمُّ

 شعر: ميلينا عيسى

 شعر: غازي المهر/ األردن

بالِق�شِط ُيفَرُق يف اخِل�ش�اِل اأناُم
�اُم دَق���ُه الأيَّ وال��ِودُّ ُتظِه���ُر �شِ

�ي�ا ل َيرَجُح التَّاأويُل اإن َبَزَغ ال�شِّ
للَح��قِّ األ�ِشَنُة ال���َوَرى اأق���الُم

ُنَك املَوُث���وُق َعه��ُد َوفاِئ�ِهم ِخالَّ
نف��اِن: ن�وٌر ُيهَت��َدى، وَظ���الُم �شِ

م���اُن َلِقيَت�ُه ِمنُه���م، اإذا َغَدَر الزَّ
َط���وداً ُيظ���لُِّل راَحَتي��ِه َغم��اُم

وِح يف �شاِح الَوفا دُّ ِج�شَر الرُّ ومَيُ
ُم�شتوِفزاً، مل ُيلِه���ِه ا�ش�ِتفهاُم

ِبَع��باَءِة الإخال�ِش َي�شَتِبُق اخُل�طا
فِو املَق�اِم اإم�اُم ���دُق يف �شَ وال�شِّ

حَبًة �د �شُ باأولِء فا�شَتم�ِشْك وَوطِّ
ُذخ��ُر احَلياِة - اإن ابُتليَت - ِك�َراُم

�ٍل باأولِء ما َخ���اَبت ُظُن���وُن ُموؤَمِّ
هِر يف ُحلَِك اخُلُط���وِب ِح�َزاُم للظَّ

وكَذاَك منُه��م، َمن ِبَبخ�ٍش َبيُع��ُه
��اُم ُقب���حاً ُي���واِري َثغ����ُرُه الَب�شَّ

َمك���ُر اللِّئ���اِم َرِذيل�ٌة، اإن ق���اَرَبت
ديِق؛ على ال�ُشُموِّ �شالُم �َشعَي ال�شَّ

واللُّبُّ اإن َف�َش��َدت ِبَج��وِف ِثماِره��ا
َتفنى الُق�ُش��وُر وَي�ش��ُقُط الِهن��داُم

ع�اَع َمَف��اَزًة ِحَب الرُّ م�ا حاَز َمن �شَ
��ِفيِه ُي��الُم ��ِفيِه كما ال�شَّ ِخلُّ ال�شَّ

فارب��اأ ِبَنف�ِش���َك َعن�ُهُم اإنَّ اخَل�طا
اُم اإن َظ�لَّ َيتَبُع����ُه اخَل���طا َه���دَّ

ل ت�شحلوين
اأردُت فقط م�شَح قدميه

اأْن اأرفَع احلجَر عن قرِبِه يف يومي الع�شري
عن �شاعٍر يربُع يف ردِم الهواء

ل ت�شعلوا الناَر يف َبْردي
فاإثمي وهو �شواء

يا كرادلَة الع�شِق، على ِر�ْشِلكم!
ما كان احللُم �شوى الكفاف

اأنا التائهُة؛ الواجمُة على فوهِة قَدرِه
اأتلو ما تي�ّشَر من قلِبِه ُهَو

احلامل والعارف
يا ُهَو يا ُهَو! 

غداً قيامُتَك يا �شاعري 
غداً اأنَت متالأُ الهيوىل 

تي من اّللوِز  وُهْم ي�شرقوَن ح�شّ
اإّنُه اهلُل ي�شمُعني

غاب النهاُر و�شاع بوُح َبياِنِه
يف غفلٍة لل�شم�ِش عن اأوطاِنِه

وكاأّنُه َطلَب الّنوى يف حرقٍة
ت الأحزاُن يف اأجفاِنِه َفَتبدَّ

َوَغدا الظالُم �شفري دنياه التي
َنَزفت بهجٍر كان يف نكراِنِه

ما نرتقي يف نب�شِه ن�شعى لُه
َوَيفي�ش يف اأنوارِه َوجماِنِه

نهواُه دوماً اإمّنا من �شيفِه
نخ�شى ال�ّشنا والنار يف مَلعاِنِه

يف العقِل ُيبنى فكُرُه يف هّمٍة
َو�َشمرينا جمر الُهدى َو�ِشناِنِه 

قد كاَن ما نحيا ِبِه يف فجرِه
حقٌّ جتّلى يف مدى َجَرياِنِه

فالر�شُد اأْن نلقى بِه بنياننا
َوِمن الهوى الإ�شهام يف كتماِنِه

ِفَرُق األنام

نعم.. بكيُت 
يا معلم

وضح النهار

قصائد كنت سأمنحها للحب، جاء 
الغياب فأخذها

 شعر: أيمن رزوق

قارب للحب.. 
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بالأم�ِش راأيتها مالكاً 
ت�شجد يف حمراب اخلالق

تتو�شُل وتطلُب ب�شخاء 
 دمُع عينيها ُي�شيء َخّديها 

َينهمُر بخ�شوِع الَعارفنْي 

�َشمعتها َتدعو يل 
وتزيُد بالّرجاْء 

اأكاُد اأ�شمع نب�شَها 
وَخافقي َحار�ٌش ُيّرتُل َخلفها..

يا َخالقي احفظَها يل 

اليوم اأخرَبوين 
 كاَد َيغفو بنَي َيديها 

ِمْن َفي�ِش َحنانَها َكاَد َيحكي 
ويّف الّذي َتن�شجُه يل  �شايّل ال�شُ

هَي تلك اأُّمي 

َتغمرُه ِبدفِء ِعطرَها 
َمّرًة َتذكُر �َشقاوتي 

فتفردُه وت�شحْك 
واأخرى َتع�شُر َقلبَها َغيبتي
فتنهمُر بنَي خيوطِه َدمعة 

هَي تلك اأُّمي 

 قالْت يل َمّرًة يا ِطفلتي...
 عليِك اأْن تتقني 

كيَف تن�شجنَي الوقْت
قبَل اأْن تكرَبي 

َعلمتني...
كيَف اأُحيُك الأمَل

 مَع خيوِط ال�ّشم�ش 
َعّلمتني...

ّلي ِحنَي ُتغّني الَع�شافري  كيَف اأُ�شَ
وكيَف اأ�شجُد

ِحنَي اأفرح وحنَي اأحَزن 
وكيَف اأّلون اأ�شوَد الأّيام 

َفيغدو اأبي�ْش
َعّلمتني...

 َكيَف اأَحبو يف َعامٍل ُموح�ش 
وكيَف اأخُطو

 وكيَف اأعدو لأجتاَز املِحْن

َكربُت َمَع اأّمي و�شرُت اأُّماً 
وَما َزالْت ُتناديني يا ِطفلتي 

وَما زالْت حُتيُك يل 
وٍف كّل �ِشتاْء �َشال �شُ

ُكلما ناديُت اأُّمي 
اأ�شعُر اأيّن 

اأرّتُل ال�َشالة يف وقتها

ذلك الفيء املع�ش�ُش يف ظالم 

امل�شامات

تلك املدينة الآلة 

تلك امل�شقة يف نب�ش قرب اخلبز

من حجر الع�شق

من ثوب يتبخر بفعل ال�شوؤال

اأم�شي اإىل نهايات الأ�شماء

اأنادي خرم ال�شم�ش لتهبط

اإىل جمر الرمل

ذلك الباب باب الأبدية املو�شد

اأحرر منه لغة الأ�شداد

اأن�شج من ثناياه نهدين

اأهرع اإىل تي�ش ال�شوء ال�شاكن

لأوقظ القرى امللتهبة

وفق مدارات وجوه قدمية

تنبج�ش من غيم ال�شجر

�شوب خوذة الأر�ش

اأك�شر عظمة الأغاين الراعفة

اأم�شط زغب الدهر املتنا�شي

مل�شيئة الأبجدية

اأنحت من عيون ال�شماء ترانيم

حلفر تنز دماً ودمعاً

اأكن�ُش ف�شة الأطراف املرتامية

اأقلع هيبة ال�شوؤال امل�شمر بق�شِّ

البدايات

اأفلح يف و�شم اأرزة ال�شتعال

ا�شتعال الرك�ش خلف مهر 

الكهولة

و�شنام النمل

اأيتها الأيام يا اأبجدية املنبوذين

ويا رعب التاريخ

اأ�شاألك الرحيل / ل�شنا يف 

حاجة اإىل تكرار

�شليل التوابيت

فنحن على عجالة نتفقد

ن�شر الظالل

ها املقيل اللذيذ اللذيذ اأيُّ

ل توقظ خيولنا الع�شية 

لن�شطرَّ للرحيل

فنحن غبار مدن عابرة

وق�شائد من مربع ماء راكد

اأيها الليل يا باب ال�شيافة 

واحللم

ك�شر اأنياب الفجيعة فجراً

فالأطفال على عجالة من 

اأمرهم

ي�شرقون خوخ منلة �شائمة

ونحن نعد حناجر ال�شواطئ

املتيب�شة

اأيتها الأجنم ال�شادق ع�شقها 

ل�شراخ

الأعنة

يا لغة اخليل

و�شرفات الده�شة

اإين اأت�شبث ب�شرفات الأرق

ل اأ�شت�شلم للريح

اإذاً، مَل اأ�شكو زماين لزماين

اأ�شكو ف�شتي لهواين

كن�شر مك�شر املخالب ياأ�شره 

وتر

ال�شبوة...؟!

اأعود اإىل كهف الو�شاو�ش

اأعزي جوهر ال�شداقة الهاربة 

اإىل �شمولية الفار�ش

اأعزي

تناق�ش املوج ملا يغازل

خلجان الطي�ش

يا �شديقي، يا خابية الوهم

تنف�ش بداهة الطوفان

حيث يتفجر الفلك ب�شوان 

من دوايل ال�شدق

تلك اللحظات ت�شتمع اإىل 

مو�شيقا

ال�شحارى

وهي تطلع من �شرع املراكب

فكيف اأ�شعد وردة الف�شاء

اأنا املتهالك بورد اخلمول؟

قل يل: اأحبُّك.. كي اأمي�ش دلل

كاملرميات لكي اأ�شري حمال

قل يل اأحبك كي اأعود اإلهة

فينو�ش اأو ع�شتار اأو نيكال

قل يل اأحبك.. ردين اأ�شطورة

طيني ي�شيء مع )الأحبك( حاًل

يا يوم كان الرب اأنثى غارقاً

بالنار ع�شقاً حني ذرَّ رجاًل

يا يوم كان الرب اأنثى ترجتي

يف �شرها حباً.. فت�شرخ ل.. ل

يا يوم كان الرب اأنثى اأجنبت

من �شلعه ثمراً يطيب مقاًل

اأنثى، )�شتنق�ش غزلها( للعابرين-

احللم تفاحاً.. متد حبال 

يف عر�شها �شباأ تقول لهدهد: 

�شعبي قفار بالغرام.. تعال

�شل�شالها يبكي دروباً ل تريق

روؤى الق�شيد.. لي�شربوه زلل

وا.. فاملجاز حقيقة حبوا ت�شحُّ

قان ومن عني الق�شيدة �شال

)ل ت�شقني كا�ش املمات بذلٍة( 

بل فا�شقني كا�ش املمات كمال

اأنا ما جبنت وما غدرت قبيلتي

 لكن.. خذيني يا حياة قتال

نفروا خفافاً يحملون قلوبهم

ويعنقدون دم الكروم حالل

�شفحوا مرايا احلق حني متنربوا

�شعراً.. فاأجنبت الق�شيدة مال

ون.. يب�شملون.. يتمتمون:  ويكربِّ

اأمل تكن حرباً تتوب �شالل

حرب اأكول لي�ش تروى نارها

فاربط على قلب الن�شاء رجال

اآه.. تعبُت من الردى يف موطني

وتعبت من حرب تفتُّ جبال

وتعبت من دور اجلدار اأريد متكاأ

 اإذا حنث اجلدار.. ومال

وتعبت من دور الإله اأريدين 

لأعي�ش يف حلق احلروب �شوؤال

ُكلَما ناديُت ُأّميطيني يضيء مهر الكهولة سنام النمل

 شعر:  بادر سيف/ الجزائر
 شعر: ميمونة العلي

 شعر: غانا أسعد



شعر

10  - 2023/1/15م  األحد  العدد:    »1802« 

22 جمادى اآلخرة 1444 هـ

أخبار ونشاطات

العامل  ُلغاِت  اأكرِث  ِمن  واحدٌة 

فولِة،  الطُّ عن  بعيدٌة  وِغنًى.  ثراًء 

مكتملٌة  يخوَخة.  لل�شَّ وُمعاِنَدٌة 

بُفنوِنها  ورحبٌة  ُمفرداتها،  باأناقِة 

املعاين  ُلغُة  اإنَّها  ومدلولِتها. 

املُرونِة  والبديع، وفيها من  والبياِن 

واللِّنِي ما ِمْن �شاأِنِه اأن َيْجَعلَها قادرًة 

الع�شِر  راِت  َتطوُّ مَع  ِف  التَّكيُّ على 

الأقوى  الّدعامُة  وُمقَت�شياِته، وهَي 

املُجتمِع  وحمايِة  الثَّقافة  ِل�َشْوِن 

�شبيَل  ل  اإْذ  ياع،  وال�شَّ ي  التَّ�شظِّ من 

وُوجوِدِه  النا�ِش  من  اأحٍد  بقاِء  اإىل 

حزم. ابِن  ُروؤيِة  ح�شَب  كالٍم   ُدوَن 
حا�شرًة  العربّيُة  اللغُة  كانِت  وملّا 

بُقّوٍة اليوَم يف ف�شاِء العامَلِ الرقمّي، 

اإذ اإّنها الرابعُة ِمن بنِي اأكرِث اللُّغاِت 

)الويب(  �شفحاِت  على  ا�شتخداماً 

 Internet( يف اإح�شائّيٍة َن�شَرْتها

World Stats – 2020(، بعَد 
والإ�شبانّية،  ينّيِة  وال�شِّ الإنكليزّيِة 

كاَن ل ُبدَّ من احلفاِظ عليها لتكوَن 

ِل  العامَل الأهمَّ يف مدِّ ُج�شوِر التوا�شُ

من  وغرِيها  العربّيِة  احل�شارِة  بنَي 

اأّنها  �شّيما  ول  العاملّية،  احل�شاراِت 

للفكر،  والأهمُّ  احلقيقيُّ  الوعاُء 

ُتراَث  جتمُع  التي  البوتقُة  وهَي 

ِفْكِرها  ُمقّوماِت  وت�شتوعُب  الأُّمِة، 

مدى  على  رها  وَتطوُّ وثقافتها 

التعبري،  اأداُة  فهَي  التاريخ،  ُع�شوِر 

ماّدُة  وهي  ل،  التوا�شُ وو�شيلُة 

التوثيِق التي ت�شمُن البقاَء واخُللوَد 

مُيِكُن  ول  وَمعارِفها،  الأُّمِة  لفكِر 

تنه�َش  اأن  اإن�شانّيٍة  ح�شارٍة  لأيِّ 

اللُّغوّية. النَّه�شِة  مَع  ُمرتاِفَقًة   اإّل 

ولأّن اللُّغَة العربّيَة كانْت، ول تزاُل، 

الأكرَث ُقدرًة على ا�شتيعاِب الثَّقافاِت 

الِعْلِم  ُلغَة  َغَدْت  فقد  ُكلِّها،  العاملّيِة 

الثاين  القرِن  اأواخِر  يف  واحل�شارِة 

الِعْلِم  ُلغَة  واأ�شبَحْت  امليالدّي،  ع�شَر 

اأقبَل  ملّا  ُقروٍن،  ثمانيِة  من  لأكرَث 

وترجمِة  َتعلُِّمها  على  اأوُروّبا  ُعلماُء 

الالتينّية. اإىل  العلميِّ   ُتراِثها 
باللُّغِة  والعنايَة  الهتماَم  اإنَّ 

التي  الأولوّياِت  اأهمِّ  ِمْن  العربّيِة 

تربوّياً  عليها  ال�شتغاُل  لنا  ينبغي 

يف  �شّيما  ول  واإعالمّياً،  وتعليمّياً 

بعَدها،  وما  الثقافّيِة  الَعْومَلِة  زمِن 

التي  الكبريَة  التَّحّدياِت  اأنَّ  ذلَك 

وثقافَتنا  وهوّيَتنا  َتنا  اأُمَّ ُتواِجُه 

من  مزيٍد  اإىل  َتْدَفَعنا  اأن  يجُب 

واحلفاِظ  العربّية  باللُّغِة  الهتماِم 

احلفاَظ  لأنَّ  وتعزيزها،  عليها 

عليها �شرٌط اأ�شا�شيٌّ لتمكنِي الهوّيِة 

اإّن تدعيَم مكانِة اللُّغِة  الوطنّية، بل 

اأن  يجُب  ُوجوِدها  وتعزيَز  العربّية 

عليها  ت�شتغُل  ا�شرتاتيجيًة  يكونا 

على  احلفاِظ  لأجِل  كاّفًة  �شاُت  املُوؤ�شَّ

بها،  والنُّهو�ِش  الوطنّيِة  الهوّيِة 

الهوّيِة  �شياَع  يعني  اللُّغِة  ف�شياُع 

واندثاَرها، كما اأنَّ بناَء دولٍة وطنّيٍة 

ُروَرِة ُوجوَد اأداٍة  قوّيٍة ي�شتدعي بال�شَّ

ٍة وقوّيٍة تتمّيُز بها هذِه  ُلَغوّيٍة خا�شّ

َعُلها قادرًة على الُوقوِف  ولُة، وجَتْ الدَّ

اخلارجّية،  للتَّحّدياِت  ي  والتَّ�شدِّ

فاإّنها  قوّيًة  اللُّغُة  تكوُن  وحنَي 

�شُت�ْشِهُم يف بناِء دولٍة قويٍة اقت�شادّياً 

ُح�شوَر  ولعلَّ  وح�شارّياً،  و�شيا�شّياً 

اللُّغِة العربّيِة على نحٍو قويٍّ وفاعٍل 

والتَّعليمّيِة  الرتبوّيِة  �شاِت  املُوؤ�شَّ يف 

من  جعَل  �ُشورية،  يف  والثَّقافّيِة 

احل�شاباِت  يف  ْعباً  �شَ َرْقماً  �ُشورية 

اأنَّ هذا احُل�شوَر خلَق  ولّية، كما  الدَّ

الوقوِف  على  قادرًة  قوّيًة  ثقافًة 

تعّر�َشْت  التي  التَّحّدياِت  وجِه  يف 

احلديِث  تاريِخها  َعرْبَ  �شورية  لها 

العقِد  يف  �شّيما  ول  واملعا�شر، 

والثقافِة  اللُّغِة  ُقّوَة  اإنَّ  بل  الأخري، 

نحٍو  على  اأ�شهما  الهوّيِة  ومَتا�ُشَك 

التي  املُعاِدَيِة  الَهَجماِت  ردِّ  يف  فاعٍل 

تعّر�َشْت لها �شورية ويف اإف�شالها.

الأ�شمى  وُر  الدَّ للُّغِة  كاَن  لقد 

الوطنّيِة  الهوّيِة  َخْلِق  يف  والأبهى 

الثَّقايفِّ  ُعْمِقها  َعرْبَ  اجلامعة 

َدْوِرها  وَعرْبَ  والتاريخيِّ واجلغرايفِّ، 

الوطنّية،  الجتماعّيِة  التَّْن�ِشَئِة  يف 

ُح�شوُرها  لها  كاَن  تن�شئٌة  وهي 

التَّحّدياِت  وجِه  يف  والفاعُل  الباهُر 

�َش لها وطُننا. التي تعرَّ

اأق���ام ف���رع حم����ش لحت���اد الكت���اب الع���رب حما�ش���رة بعن���وان 
ال�شورية للعمارة والفنون التدمرية” قدمها الدكتور  “الهوية 

نزيه بدور.
يف البداية قدم الدكتور نزيه بدور �شورة بانورامية عن تاريخ 
�شوري���ة الق���دمي يف الأل���ف الثالث���ة قبل املي���الد )ح�ش���ارة ماري 
- اإيب���ال - قطن���ة - اأوغاري���ت - عمري���ت( واملخط���ط العم���راين 
املتط���ور والدقي���ق للمن�ش���اآت واملراف���ق يف تلك املمال���ك،  ثم قدم 
عر�ش���اً ع���ن تاريخ املمال���ك ال�شورية يف الأل���ف الأول قبل امليالد 

واخللفية التاريخية والثقافية لن�شوء احل�شارة التدمرية.
تطرق���ت املحا�ش���رة اإىل ف���ن بن���اء امل���دن ال�شوري���ة يف مرحل���ة 
احلك���م الروم���اين 64 ق. م حي���ث كان���ت �شورية ق���د و�شلت اإىل 
درج���ة مرموق���ة يف تنظي���م امل���دن واكت�شبت امل���دن مث���ل اإنطاكيا 

ودم�شق واأفاميا وتدمر �شهرة عاملية.
وتخطيطاته���ا  للم���دن  رائع���ة  بتفا�شي���ل  املحا�ش���رة  احتف���ت 
واأ�شواره���ا وتنظيمها ومبانيه���ا اإ�شافة اإىل ال�شمات العامة للفن 
التدم���ري الذي اتبع تقاليد الفن ال�شوري – الرافدي املعروفة 
يف اأق���دم ع�ش���وره،  م���ع تاأث���ره ب�ش���كل وا�ش���ح بالفن���ون الهندي���ة 
والفار�شي���ة القدمي���ة. اإ�شاف���ة اإىل تاأثريات كال�شيكي���ة اإغريقية 

ورومانية. 
كم���ا تط���رق املُحا�ش���ر اإىل النح���ت التدم���ري كمدر�ش���ة فني���ة 
وال�ش���ور  كالتماثي���ل  النحتي���ة،  فالآث���ار  ذاته���ا،  بح���د  قائم���ة 
اجلداري���ة )الفري�ش���كات(، بقيت خا�شعة اأ�شا�ش���اً لقواعد �شرقية 
كالتوج���ه لالأم���ام والعتماد على اخلط���وط الوا�شحة واملحددة 

لالأ�شخا�ش واملعامل.

» الهوية السورية للعمارة لغتنا هويّتنا

والفنون التدمرية« في فرع حمص

يف خت���ام فعالي���ات ف���رع حم���اة لحت���اد الكت���اب الع���رب، وبه���دف ال�شتم���اع ملقرتح���ات الزمالء 
واآرائه���م لتطوي���ر العمل والتاأ�شي�ش خلطة ثقافية متكاملة لعام ق���ادم، وتالفياً ملا واجهه العمل 
م���ن �شعوب���ات وهن���ات، عق���دت هيئة املكت���ب الفرعي لف���رع حماة اجتماعه���ا الدوري م���ع ال�شادة 
اأع�شاء الحتاد يف املحافظة، يف اأجواء ت�شودها ال�شفافية وامل�شارحة املبنية على املحبة واحلر�ش 

التام على النهو�ش بالعمل الثقايف الذي ي�شكل احتاد الكتاب العرب واحداً من اأبرز اأركانه.
وا�شتمع���ت هيئ���ة املكت���ب اإىل مداخ���الت الزم���الء احل�شور موؤك���دة عزمها على ب���ذل كل جهد 
ممك���ن لدع���م الأع�ش���اء والنهو�ش بامل�شهد الثق���ايف يف حمافظة حماة، وعلى امت���داد اجلغرافية 
ال�شورية، حيث ي�شاندهم يف هذا الجتاه تقدمي الزمالء رئي�ش واأع�شاء املكتب التنفيذي كل ما 

يلزم لر�شم م�شهد ثقايف �شوري يليق باأ�شالة �شورية و�شعبها.

فرع حماة يختتم فعالياته الثقافية لعام 2022

 كتب: د. محمد الحوراني

الحتاد  جمل�ش  واأع�شاء  التنفيذي  املكتب  واأع�شاء  احلوراين  حممد  د.  العرب  الكتاب  احتاد  رئي�ش 
مدينة  يف  ندمي  حممد  املحامي  القا�ش  الزميل  رحيل  ينعون  احل�شكة  يف  العرب  الكتاب  احتاد  واأع�شاء 
القام�شلي عن عمر ناهز اإحدى وثمانني �شنة بعد معاناة طويلة مع املر�ش �شائلني املوىل اأن ي�شكنه ف�شيح 

جناته واأن يلهم اأهله وذويه وحمبيه وقّراءه جميل ال�شرب.
والزميل الراحل كان اأول من ت�شلم رئا�شة فرع احتاد الكتاب العرب باحل�شكة.

تع��زية
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اأقام فرع دم�شق لحتاد الكتاب العرب و بالتعاون مع موؤ�ش�شة )حوزة هرني( 
ال�شنوية  الذكرى  ومبنا�شبة  الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  يف  الثقافية 
الثالثة ل�شت�شهاد القائد قا�شم �شليماين ورفاق دربه مهرجاناً �شعرياً �شارك 
بالقيم  تغّنت  بق�شائد  واإيران  وفل�شطني  �شورية  �شعراء  من  كوكبة  فيه 
الإن�شانية وجّمدت ال�شهادة واحلرية ودعت اإىل تعزيز ثقافة النتماء واملحبة 

وال�شالم واخلري واجلمال 
اإحياء لقيم  اإحياء ذكرى ا�شت�شهاد قائد من مقام �شليماين هو  اأن  اإىل  لفتة 

احلق واأهله يف مواجهة قوى الغدر والتكفري 
وقد �شارك يف املهرجان ال�شعراء:

– حممد ح�شن العلي/�شورية
منابي/اإيران – ناجي 

عطاهلل/�شورية – هيالنة 
– ر�شوان قا�شم/فل�شطني
حريوقه/�شورية – عبا�ش 

حزباوي/اإيران – جليل 
حامد/فل�شطني – حممود 

�شكر فيها  الدكتور حممد احلوراين كلمة  األقى  املهرجان  ويف ختام فعاليات 
كل اجلهات الراعية والداعمة وامل�شاركة التي �شاهمت يف اإجناح هذا املهرجان 

معترباً اأن �شعار )�شبيقى خالداً( مل يطلق عن عبث بل هو ر�شالة قوية مفادها 
وكل  املقاومة  دربه- من رجالت حمور  ورفاق   - �شليماين  قا�شم  ال�شهيد  اأن 
�شهداء �شورية من ع�شكريني ومدنيني هم خالدون يف نفو�شنا وقلوبنا واإن من 
مهامنا ككتاب و�شعراء ومثقفني تعزيز تلك الثقافة العظيمة ون�شرها لتكون 

من األف باء يوميات اأجيالنا القادمة
هذا  يف  �شاركوا  الذين  ال�شعراء  على  التقدير  �شهادات  توزيع  مت  ذلك  وبعد 
املهرجان، ويف نهاية املهرجان قدم رئي�ش احتاد الكتاب العرب يف �شورية هدية 
العمل  خدمة  يف  جلهودها  تقديراً  الثقافية  هرني(  )حوزة  ملوؤ�ش�شة  تذكارية 
الثقايف املقاوم، قام با�شتالمها ممثل املوؤ�ش�شة يف �شورية الدكتور اأحمد طرفة.

ومتمي���زة  متنوع���ة  ثقافي���ة  ن�شاط���ات 
نظمه���ا ف���رع دي���ر ال���زور لحت���اد الكتاب 
العرب قبل اأن يطوي عام 2022 اأيامه 

الأخرية.
�شب���اب  اأحي���ا  متمي���ز  ح�ش���ور  فاأم���ام   
ملتق���ى الف���رات الأدب���ي لحت���اد الكت���اب 
م���ع  وبالتع���اون  ديرال���زور  يف  الع���رب 
مديري���ة الثقاف���ة اأم�شية اأدبي���ة يف قاعة 
م�ش���اء  ديرال���زور  يف  الثق���ايف  املرك���ز 
مب�شارك���ة   20/12/2022 الثالث���اء 
الأدب���اء ال�شب���اب معني ال�شلل���ي وموؤمن 
اجلا�ش���م واأو����ش الركا�ش واأم���ل الفنا�ش 
اإبراهي���م  وال���رباء  احلم���ود  ورغ���د 
العا�ش���ي  الدب���زي وحمم���د  واإ�شماعي���ل 

ومقطفى العا�شي.
الأربع���اء  م�ش���اء  الف���رع  دع���ا   كم���ا 
حما�ش���رة  اإىل   21/12/2022
ال�شي���اح  طليع���ة  الدكت���ورة  لالأ�شت���اذة 
التاري���خ احلدي���ث واملعا�ش���ر يف  اأ�شت���اذة 
جامع���ة الف���رات يف مق���ر احت���اد الكت���اب 
الي���وم  ال���زور مبنا�شب���ة  دي���ر  الع���رب يف 

العاملي للغة العربية.
حمل���ت املحا�ش���رة عن���وان )التحديات 
العربي���ة  لغتن���ا  وتواج���ه  واجه���ت  الت���ي 
عرب التاري���خ(، واختتمت بح���وار مطول 
ح���ول مو�شوع املحا�شرة عك����ش ال�شورة 
امل�شرق���ة والنا�شع���ة للم�شه���د الثقايف يف 

دير الزور.

فرع دير الزور يختتم العام بباقة من 
النشاطات الثقافية المتميزة

على ضفاف 
العاصي 

نصرة إبراهيم
“امل���نت”  دار  اإ�ش���دارات  �شم���ن 
�شدر كت���اب جدي���د لالأديبة ن�شرة 
ابراهيم حمل عنوان “على �شفاف 

العا�شي”.
ي�ش���م الكت���اب ب���ني دفتي���ه باق���ة 
م���ن املق���الت الت���ي ُن�ش���رت لن�شرة 
الف���داء  �شحيف���ة  يف  ابراهي���م 
�شف���اف  عل���ى  )زاوي���ة  ال�شوري���ة 
العا�ش���ي(، وه���ي مق���الت م�شكونة 

باله���م الوطن���ي والإن�شاين والأدب���ي، يف مزيج لطيف بني الواقع واخلي���ال ينو�ش فيه احلب 
بني احللم واحلقيقة.

جمموع���ة م���ن املقالت �شل�شة املنت ال�شردي، حتمل ر�شال���ة اجتماعية ثقافية ل تخلو من 
الوج���ع وخرم�ش���ات احلي���اة الالمنتهية، يف حماولة لك�ش���ر حاجز ال�شم���ت ورف�ش الكتفاء 

بالفرجة والتعاي�ش مع املظاهر ال�شلبية.
هم الإن�شان ال�شوري حا�شر بني ال�شطور، يف زمن بات فيه ال�شحك عزيزاً واآلت فيه اأمور 

احلياة اإىل الأ�شواأ.
ه���ي مالحظ���ات ب�شيط���ة عم���ا يج���ري ح���ول الأديب���ة ن�ش���رة ابراهيم م���ن ق�ش����ش طافت 

عفونتها على �شطح الدراما الواقعية.

 مهرجان شعري بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة 
الستشهاد القائد قاسم سليماني ورفاق دربه
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نا نُجرُِّد الرِّياَح مِْن لظاها لعلَّ

قولوا لها اأن َتُكفَّ عن اإْمَعاِنها يف اخل�شَرة والبهاء
َك مكاَنها قلياًل واأن َترْتُ

اِئها الأكيد رَّ وفوُد ال�شبَّاِب �شائرًة باجّتاه حْتِفها اأِو احمِّ كي مَتُ
م�ِش وقَت ارتطاِمها ِبجداِئِل ال�شَّ

اإْذ لول ذلَك
باِب َنْدَفًة َنْدَفًة ْت َهيَبُة ال�شَّ َلَتَبْعرَثَ

قبَل اأْن يوؤدِّي اأماَنَته اجلليلَة املنذوَر لأجِلها
ْف�ِش اً بالقُبوِل اأِو الرَّ ودوَن اأن يكوَن خُمريَّ

ول حتَّى املُباهاِة بَنْف�ِشِه كلوحٍة جماليٍَّة 
اِحرة بيعُة بري�شتها ال�شَّ اأَْبَدَعْتها الطَّ

ْدمِة وَح�ْشب حيُث اْكَتَفْت باأْن َتَهَبُه �َشَرَف اتِّقاِء ال�شَّ
وبان ْدَمِة التَّال�ِشي والذَّ �شَ

َة ِة اله�شَّ ماديَّ باأن َي�ُشدَّ ُخيوَط عباَءِتِه الرَّ
على َج�َشِدِه النَّحيِل

اِء الَكينوَنة كُمحاَولٍة لإَطالِة عمِر وجوِدِه يف َف�شَ
ْفِح د �ُشَجرَيتي اخَل�شراَء املاِكَثَة على ال�شَّ واأَق�شُ

باأْغ�َشاِنها الَكثيَفِة املرتبِّ�َشِة 
وهي َتُه�شُّ ذوؤاباِتِه الّلعوَب

باأّل تتماَدى يف َلِعِق َرْغَبِتها بالُهبوِط اأكرَث..
خيِم فُت�ْشِحَر الع�شاِفري َمْن �شِمَع �ُشَجريًة ُتَغنِّي بَحِفيِفها الرَّ

وَمْن راأى �شجرًة
ُل ِجْذُعها اإىل َحناِجَر اأو ناياٍت َيَتحوَّ

ت�شَدُح باأْعَذِب الأحلاِن كّلما هبَّ النَّ�شيُم ولَم�َش �ِشفاَهها
د »كومبار�ش« يف ِفرَقِتها املو�شيقيَّة؟ رو جُمرَّ لَتْغُدو �َشجراُت ال�شَّ

عرور ون والّزوفا والبابوجن والزَّ يُّ وكذلك الطَّ
َمْن �شِمَع �شجرًة َتُزفُّ مواويَل الفرِح

لَتُخفَّ وطاأَُة اخلريِف على روِحها العارية
وُتْطلََق َزَفراٍت من عتابا وميجانا

قيُع على حاِلِه ول ُيِطيُل املُُكوَث؟ لَي�شتِحي ال�شَّ
اٍم غاِربٍة وَمْن �َشِمَعها ُتَدْنِدُن حنيَنها لأيَّ

�َش بع�َش �شويعاٍت من ف�شٍل يليِه بيَع باأن َيْقرَتِ لُتْغري الرَّ
عاِبثاً بقواننِي الُف�شول؟!
كرى! ُر، واآِه من الذِّ اأتذكَّ

كم ُكّنا جنل�ُش َحوَلها على مقاِعَد خ�َشبيَّة
دٌة، وُي�شاِمُرنا َب�َشٌر، وحَكايا عاِبرة ُتَظلُِّلنا داليٌة، وحُتاِوُرنا طيوٌر مغرِّ

اِغَل وحكايَتَنا الأثريَة لكن وحَدها كاَنْت �ُشغلَنا ال�شَّ
وال اعاِت الطِّ ِلأَْجِلها َنبَقى ال�شَّ

نتاأّمُل النَّ�ْشَغ املُباَرَك َي�شري يف ُعروِقها
اً مباغتاً فُترَتِجُمُه مُنوَّ

تتوه فيه َنَظراُتنا واأحالُمنا
حتى لَنكاد ُنْق�ِشُم

دِة للتَّوِّ اأَنَّنا نراُه بالعنِي املَُجرَّ
وِظاللها وكيف ُتظلُِّلنا كخيمِة اأّم

وثمارها القادمَة، وكيف ُتذيُب ُلعاَبنا بطعمها ال�ّشهي؛
هذه بع�ُش �َشجاياها

يف نا وحقِّ البحِر واجلبِل والرِّ َفْتُه روعُتها بحقِّ وما اْقرَتَ
وما زالت َتْطَعُننا بوفرِتِه حتى الآن
َخَدعوها مّرًة وهي النَّبيهُة الَيِقظُة

فاألَب�شوها َقمي�شاً من حواِنيِت املدينة
اِت واملَناِبِر ال�ْشِتعرا�شيَّة وَذهُبوا بها اإىل املَِن�شَّ

لُتَزيَِّن ُقْبَح �ِشعاراِتهم وِخطاباِتهم الباِهتة
ماِن ب�شفاِئِرها املَُتالأِلئة َفبَدت غريبًة عن املكاِن والزَّ

لِكْن ما اإِْن َهبَّْت اإىل م�شاِمِعها َه�ْشَه�شاُت اليا�شمني
حتَّى مَتاِزَج العطُر بالِعطِر

ْفرِة هَقُة بالزَّ وال�شَّ
خِب والُهدوُء بال�شّ

حِو واملَطُر بال�شَّ

والنَّقاُء بالُغباِر
وال�شوُء بالعتمِة

اِكرة َد عراَقِتِه يف الذَّ لُيعيدوا للَمَكاِن جَمْ
وِلَيْن�َشِهَر الوطُن، كلُّ الوطِن، يف بوَتَقِة املحبَّة

قاَل يل حار�ُش التِّيِه يوماً
يَّاٌد �شاِعٌر َمرَّ من هنا �شَ

َة على املفرِق اِب�شَ وما اإن راأى �ُشجرَيَتَك الرَّ
اً كانوا ُتِنيُخ ِظلَّها للعاِبريَن اأيَّ

وَتَهُبُهْم �شيئاً من َبَركاِتها
حّتى َك�َشَر �شالَحُه وعداِئيَّتُه على �شخرٍة جُتاِوُرها

واْمَت�َشَق ُوروَدُه ِلَيْكُتَب على ِجذِعها هذه الأبيات:
اإىل املعنى اجلديِد َيِحنُّ ِحربي

وبي َقلٌَق اأُحاوُل اأْن اأقوَلْه
هي الدنيا �َشراٌب َمْن َيِجْئها
على ظماأٍ َفلَْن َتروي غليلَْه

واأحالمي تكاُد َت�شيُق َذْرعاً 
باأُْفٍق كم اأُحاوُل اأن اأَطوَلْه

ها الأطياُر بع�شاً ُع بع�شَ ُتودِّ
وَيْبقى الغ�شُن منتِظراً رحيلَْه

وذا زمٌن خال امليداُن فيِه
َغداَة اأَ�شاَع فار�ُشه خيوَلْه

ولي�ش َكَمْن َتَعلََّق بالأماين
َكَمْن خا�َش املنايا بالبطوَله
َبنْينا يف الرمال ُق�شوَر وْهٍم 
ُح بالفحوَله وخاَدَعنا التبجُّ

يَغْت واألُف ديانٍة يف الأر�ش �شِ
وُكلٌّ راَح َي�شتجدي ر�شوَله ْ

ْعنا لتق�ِشَمنا ُحروٌب مَّ جَتَ
وكلُّ قبيلٍة تغزو قبيله
َنَبْتَنا يف ُتراٍب من ُغباٍر

فال َعٌم ُيفيُد ول خوؤوَلْه
ول لغٌة تكون لنا رباطاً

ول َن�َشٌب ُيعيُد لنا اأُ�شوَلْه
َت�شابكِت الأموُر على َعماها

وما عاَدْت لدينا اأيُّ حيلَه
و�شار احلاِمُل القنديَل فينا

كمن مي�شي ول َيْدري �شبيلَْه
و�شار املْمكُن الآتي غباراً

َيُدبُّ على ع�شاُه امل�شتحيلَْه
اً اأيا زمناً ع�شّياً م�شتِبدَّ

اأُحاوُل كم اأُحاوُل اأن اأُزيلَْه
َت على جراحي كذئٍب قد َرَق�شْ

ومل َتْراأَْف باأجنحتي النحيله
ْد رياَحَك من لظاها األ جرِّ

وُخْذ قلبي على َفَر�ٍش اأ�شيلَْه
ْيد املعاين ْبني على �شَ وَدرِّ

لأُ�شبَح فار�َش اللغِة العليلْه
ى بالأغاين لَك ال�شوُء املُو�شَّ

يطوف على الوروِد، ويِلْ اخلميلَْه
اإذا َخَذَلْتَك اأَْجِنَحُة الأماين 

ِبها ِطْر َنْحَو اآفاٍق بديلَْه
ِة اخل�شراِء ُخْذين اإىل احلريَّ

و�َشّلْمِني اإىل امراأٍة جميلَْه
اأنا املَْقطوُف من �َشَجِر الليايل

�شوى ع�شِق الهوى ما يل و�شيلَْه
ِن اليا�شمنِي َزَرْعُت قلبي ِبُح�شْ

هنا وطني ولن اأَر�شى بديلَْه


