
كر والتقدير اإىل الوطنيِّ الأ�سيل والقوميِّ النبيل واملُنا�سِل القدير الأ�ستاذ معن  بدايًة، ل ُبّد من توجيه ال�سُّ
لأجِل  ْولّية  والدَّ العربّية  احلملِة  اإطالِق  يف  الكبرية  جُلهوِدِه  العربّي،  القوميِّ  للُمنتدى  �ِس  املُوؤ�سِّ الرئي�ِس  ب�ّسور، 
، ومتاهى مَع  اإ�سقاِط احلرب واحل�سار والحتالل عن �سورية، وهذا لي�َس بغريٍب عن ُمقاوٍم َع�ِسَق الفكَر الَوْحَدِويَّ

ثوابِت الأُّمِة التي اأفنى ُجلَّ حياِتِه، بل ُكّلها، لأجلها.
الأ�سالء  العراقيني  وال�سيا�سيني  والفنانني  والأدباء  والكّتاب  املثقفني  اإىل  اأي�ساً  ال�سكر  توجيه  من  بدَّ  ول 
والوطنيني ومنهم ال�سديق الكاتب وال�سحفي العراقي عبد الر�سا احلميد على احلملة الت�سامنية مع ال�سعب 
العربي ال�سوري حتت عنوان: )انت�سروا ل�سورية ال�سقيقة الأبّية الوفّية(، والّداعية اإىل ك�سر احل�سار املفرو�س 

عليه ظلماً وعدواناً، وهو بيان موجٌه اإىل الرئا�سات العراقية الثالث.
َمْن قاَل اإّننا عاجُزوَن من العمل؟ وَمْن قاَل اإنَّ قراَرنا ُم�ساَدٌر وم�سلوب؟

ُرّبا يكوُن قراُر الغالبية من احُلّكاِم العرب وغريهم امل�ساركة يف فر�س العقوبات واحل�سار على ال�سعب  نعم؛ 
على  ال�سغط  على  الأقدُر  وهو  املوؤثر،  الفعل  على  قادراً  مازال  ال�سادق  والأديب  املثقف  اأّن  اإّل  ال�سوري،  العربي 
فل�سطنَي  ِمْن  اأُّمِتنا،  حُتاُك �سدَّ  التي  طاِت  املُخطَّ اإف�ساِل  القادُر على  والوحيُد  الظامل،  لك�سر احل�سار  احلكومات 
َوِل العربّية، والهدُف الوحيُد  وداِن والعراِق وُتوُن�َس وغرِيها من الدُّ َر واليمِن وليبيا وال�سُّ اإىل �ُسورّيَة وُلبناَن وِم�سْ
ها وَنْهِب ثَرواِتها. ها، را�سيًة باحتالِل اأر�سِ هو الق�ساُء على اإرادِة الأُّمِة وِكْبياِئها وُمقاوَمِتها، وَجْعُلها تابعًة لَعُدوِّ

لقد كانْت فل�سطنُي، ول تزاُل، يف منزلِة القلِب بالن�سبِة اإىل �سورية، �سورية التي يت�سّوُر اأهُلها ُجوعاً وبرداً ب�سبِب 
اختاَرْت  لأنَّها  بل  عب،  ال�سَّ ذلَك  على  واعتَدْت  ولَة،  الدَّ هذِه  احتّلْت  لأّنها  ل  عليها،  ُيفَر�ُس  الذي  اخلانِق  احِل�ساِر 
اإذلِلها  ُماولِت  ُكلِّ  ِمن  غِم  الرَّ على  عنُه  يَد  حَتِ اأن  ُيِكُن  ل  نهجاً  الُعروبِة  �سعاَر  ورفَعْت  لها،  ُبو�سلًة  فل�سطنَي 

والنَّيِل منها.
اأن الوليات املتحدة الأمريكية ما  اإل  ال�سوري،  ال�سعب العربي  وعلى الرغم من ق�سوة احل�سار املفرو�س على 
زالت م�سرة على زيادة معاناة هذا ال�سعب وجتويعه، من خالل ما اأقدمت عليه قبل اأيام قليلة من دعم لأعداء 
�سورية، اإذ قدمت  ماليني الدولرات جلهات اإعالمية م�سبوهة بهدف ت�سويه �سورة الدولة ال�سورية، الأمر الذي 
اخلارجية  بيان  ح�سب  والدويل،  والإقليمي  املحلي  العام  الراأي  بت�سليل  ال�ستمرار  على  اأمريكياً  اإ�سراراً  يعك�س 
بالتدخل  وال�ستمرار  �سورية،  �سيادة  ت�ستهدف  التي  الأمريكية  الهجمة  ا�ستمرار  يف�سح  �سلوك  وهو  ال�سورية، 
والإقليمي  املحلي  العام  الراأي  بت�سليل  ال�ستمرار  على  الأمريكي  الإ�سرار  يوؤكد  اأنه   كما  الداخلية.  �سوؤونها  يف 
والدويل، ويف�سح ا�ستمرار الهجمة الأمريكية التي ت�ستهدف �سيادة �سورية والتدخل يف �سوؤونها الداخلية، وهو ما 
يعني ا�ستمرار امل�ساريع التي تديرها اخلارجية الأمريكية والتي تهدف للتغطية على جرائم الوليات املتحدة يف 
�سورية وحمايتها لالإرهابيني والنف�ساليني، و�سرقتها للرثوات واملوارد ال�سورية، وهو ما ف�سحته و�سائل الإعالم 

ال�سورية ور�سائل وزارة اخلارجية لالأمم املتحدة وبياناتها املختلفة".
طاِت  ُمطَّ باإف�سال  كييبييرياً  اإ�سهاماً  اأ�سهم  وال�سعب؛  واجلي�س  القائد  وتييالحييم:  ووحييدتييهييا  �سورية  متا�سك  اإن 
ُبييِذَل  ُمرتزَقِتها وبا  بهمجّيِة  لها  العامُل مثياًل  َيييْعييِرِف  والتي مل  عليها،  �ُسنَّْت  التي  احلييرِب  َعييْبَ  ولة  الدَّ اإ�سقاِط 
ْبِ اجلي�س، كاَن  عِب و�سَ ال�سَّ َم ِمن �سالٍح وغييرِيه، وملّييا اأخفَقْت هييذِه احلييرُب بحكمِة القائد ووعيييِ  ُقييدِّ من ميياٍل وما 
ُبييدَّ اأْن  ُبييدَّ ِمييَن اللُّجوِء اإىل احل�ساِر اخلييانييِق الييظييامل، اأميياًل يف حتقيِق ما َعييَجييَزِت احلييرُب عن حتقيِقه، وكيياَن ل  ل 
ال�سرقّي. وال�ّسماِل  ال�ّسماِل  يف  ورّي  ال�سُّ عِب  ال�سَّ اِت  َخيييرْيَ والأمييريكيييِّ  كيِّ  التُّ الحتالَلنِي  �سرقِة  مَع  هذا   يتافَق 
اإىل  دائماً  ال�ّسّباَق  كاَن  الذي  التجويع، وهو  احِل�ساَر وهذا  ورّي هذا  ال�سُّ العربيُّ  ال�سعُب  يعي�َس  اأن  املُوؤْ�ِسِف  مَلِييَن  اإّنييُه 
َر  وداِن واجلزائِر وُتوُن�َس وِم�سْ ا�ستقباِل الأ�سّقاِء العرب واحت�ساِنهْم جميعاً، ِمْن فل�سطنَي اإىل العراِق وُلبناَن وال�سُّ
ورّي،  ْد اأَحنَّ من ال�سعِب ال�سُّ َوِل العربّيِة وُدَوِل العامل التي عا�َسِت املَِحَن واحُلروَب، فلم جَتِ وال�سومال وغرِيها من الدُّ

َنِت اجلميَع ُدوَن متييز. ورّية التي احَت�سَ ومل َتْعِرْف اأر�ساً اأرحَب ِمَن الأر�ِس ال�سُّ
لكنَُّه  عليه،  اخلانِق  واحل�ساِر  الُعدوانّيِة  واحلرِب  الإرهاِب  نتيجَة  ُيعانيِه  ما  ُيعاين  وريَّ  ال�سُّ عَب  ال�سَّ اأنَّ  �سحيٌح 
ِه لق�سّيِتِه املركزّيِة، ق�سّيِة فل�سطني، كما اأّنُه لن َيِحيَد عن ثوابِتِه  مل، ولن يتخّلى عن مبادِئِه وكرامِتِه واإخال�سِ

القومّيِة وق�سايا اأُّمِتِه العربّية.
واحِل�ساِر  احلرِب  اإ�سقاِط  لأجِل  ْولّيَة  والدَّ العربّيَة  عبّيَة  ال�سَّ احَلْملََة  هذِه  ُتطِلُقوَن  واأنُتم  جميعاً،  لكم  �ُسكراً 

والحتالِل عن �سورية.
ِة وَعْقلَها ل يزالِن بخري. �ُسكراً لكم، واأنُتم ُتْثِبُتوَن للعامَلِ اأنَّ �سمرَي الأُمَّ

اللقاِء بُكم  اأمِل  ورّي، على  ال�سُّ عِب العربيِّ  ال�سَّ املُعاناِة عن  لكم جميعاً جُلهوِدُكم يف هذِه احلملِة لتخفيِف  �ُسكراً 
ِة ومثقفيها وُنْبِل  َرفاِء من اأبناِء الأُمَّ قريباً يف دم�سَق، قلِب الُعروبِة الناب�ِس، وقد ُرِفَع احِل�َساُر عنها ب�َسهامِة ال�سُّ

َمواقِفِهم.

الشخصية... 
والتوازن النفسي

أسماء في الذاكرة
عبد اللطيف عقل

ر( موضٌة وتقليٌد نمُّ )التَّ
 أو ثقافٌة وفصاحٌة؟

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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لوحة للفنان التشكيلي أيمن فضة رضوان

لوحة للفنان التشكيلي أحمد عكو

دور األديب والمثقف الوطني في كسر الحصار
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 كتبها: أوس أحمد أسعد

زوربا اليوناني
يهت��ف قائ��ًا: »روح��ي تحترق 
في دمشق، وبغداد وطني«

  كتب: د. غسان غنيم

نيكو�س كازنتزاك�س، ملهم الأجيال، الفّذ، تتوارثه كدّرة ثمينة ل يخبو بريقها على مّر ال�ّسنني، القاب�ُس على جمر الّلحظة 
الّناجيييزة بطهارتهيييا البكر، حلظة الوجود الفتّي، بنّوارها الأبهى وقد ا�سيييتحّمت للّتيييّو يف نبع الكينونة، موؤّلف الرواية اخلالدة 
»زوربيييا« و»التقرير اإىل غريكو« اللتني ترجمهما اإىل العربّية امل�سيييرحي وال�سييياعر ال�سيييوري »ممدوح عيييدوان«، الّرحالة الدائم 
اجلو�يييس يف اجلّوانّيييية الإن�سيييانية، وانخطافاتها اأميييام الوجود، الغائ�س يف املفيييازات والكوالي�س الب�سيييرّية العميقة الغور، حيث 
ين�سيييرب من بني امل�سيييامات �سيييوت الأ�سيييالف معربداً، �سييياّجاً عيييب جينات الكائييين، كما الغائ�يييس يف اجلغرافية �سيييفراً وتنقيباً 
وتاأّمييياًل، هيييذا الأدييييب ال�سيييتثنائي، يحيييّق به القول اإّنه »ح�سيييٌد كامل من الأدباء يف رجيييٍل واحد« كائن ل يهداأ ليييه بال ول تقف 
روحه الّتّواقة للده�سييية والنبهار الّطفولّيني، عند حّد، هو ذاته الذي ل تثنيه قّوة عن النحناء بكامل الإجالل اأمام اأب�سيييط 
الأ�سيييياء التي قد ل تلفت انتباه اأحد: ورقة �سيييفراء تطفر يف الّدرب، جذٍع ياب�س غفا على �سييييخوخته املزمنة مطمئّناً واثقاً 
باأمومييية الطبيعييية اخليييرّية، �سيييجرة غافلت اخلرييييف واختلقت ربيعهيييا اخلا�ّس بحكمة ع�سيييافريها ولوزها، فييياإذا به يخاطبها 
كملهمة خالدة قائاًل: /حّدثيني عن اهلل يا اأختاه، فتزهر �سجرة الّلوز/، ثّمة من ين�سب هذه العبارة ال�سهرية ملت�سّوٍف عربي، 
اأقول هذه الروح املتلّهفة لالإبحار يف عوامل الوجود وما وراَءُه، تلّخ�سيييها كلماته امل�سيييبعة باملاء: )اهدئي يا روحي، لطاملا كان 

موطنك الّتحال(. 
كثيييرياً ميييا كان »كازنتزاك�يييس« الّدار�يييس للفل�سيييفة يف باري�يييس، والقانيييون يف اأثينا، املر�ّسيييح جلائيييزة نوبل ليييالآداب، لكّنها، حتيد 
عنه مل�سيييلحة الأديب الفرن�سيييي األبري كامو 1954م، املولود عام 1885م يف جزيرة »كريت«، دّرة املتو�ّسيييط التي امتزجت يف 

بوتقتها ثقافات القاّرات الثاّلث، يك�سف عن ميوله ال�ّسرقّية الهوى وانتماء �ساللته اإىل جذور عربية. 
يقول عنه �سيييفري الّثقافة اليونانية »جورج �سيييتايناكي�س« رئي�س اجلمعية العاملية لأ�سيييدقاء كازنتزاك�س، املتتّبع لآثاره عب 
الرواية وال�سعر والق�سة واأدب الرحالت اإىل جانب املرا�سالت واملدّونات اخلا�سة: / كان لل�سرق خا�سة العامل العربي امل�سلم، 
�سيييحر خا�س وتاأثري كبري يف نيكو�س كازنتزاك�س، وكان كثري التحّدث عن اأ�سيييوله العربية والإفريقية، يقول: »تنحدر عائلة 
اأبي من قرية تبعد �سييياعتني عن »ميغالو كا�سيييتو« تدعى البابرة وعندما ا�سيييتعاد اإمباطور بيزنطة »كريت« من العرب يف 
القرن العا�سر حا�سر كّل العرب الذين جنوا من املجزرة يف بع�س القرى و�سّميت هذه القرى با�سم البابرة، من اإحدى هذه 
القرى كانت تاأتي جذور اأجدادي لآبائي ولهم كّلهم �سمات عربية: الكبياء، العناد، قّلة الكالم، عدم املرونة، وكانوا يراكمون 

مت..«.  الغ�سب واحلّب وال�سّ
جتييييّول كازنتزاك�ييييس يف بلييييدان عربّييييية عديدة منها »فل�سييييطني، لبنان، م�سيييير«، وثّمة اأ�سييييباب ماّدية، حالت دون ذهابييييه اإىل املغرب 
لت�سييييوير فيلم عن حياة الّنبي العربي »ممد« »�س«، ها هو يجاهر بحبه للعراق قائاًل: »بغداد وطني«، ويف رحلته جلبل �سيييييناء 
كتييييب: )كنييييت اأ�سييييعد بالتفكييييري اأّنني ل�سييييت يونانياً خال�سيييياً واأّنني اأنحدر قلييييياًل من البدو، قد يكييييون اأحد اأجدادي الكبييييار قد تتبع 
الهالل وراية الر�سول اخل�سراء وا�ستقّر يف اإحدى الأرا�سي يف اإ�سبانيا بحثاً عن اجلزيرة التي ي�سّب فيها الع�سل واللنب، كريت(. 
يف ق�سييييدته »الأودي�ّسييية« املوؤّلفييية مييين 33 األيييف بييييت جنيييد جيييزءاً منهيييا ييييدور يف م�سييير واأحيييد اأنا�سييييدها مهيييدى اإىل النبي 
»ممد«  »�يييس« وكذليييك اأحد �سييييناريوهاته بالفرن�سيييّية، ُكتب عنه اأي�سييياً، كما يورد يف رواياته ومرا�سيييالته عيييدداً من احلكماء 
العرب واملت�سّوفني، وقد ُترجَم بحثه املعنون بي »الزاهد« اإىل العربّية حتت ا�سم »الت�سّوف«، وها هو يكتب من »زيورخ« لزوجته 
قائاًل: )اإّن روحي مثل روح امل�سيييلم عندما ي�سيييّلي )..( روحي حتتق مثل »دم�سيييق« عند الظهرية )..( لقد وجدت نف�سيييي، اأنا 
ذو الأ�سيييول العربيييية، عليييى جزييييرة »كريت« الإفريقّيييية، حمداً هلل، رحلُتنا اإىل ال�سيييرق اأثمرت ودمنا ل ييييزال يعي�س ويحكم!(، 
حني زار م�سجد اخلليفة »عمر بن اخلطاب« يف القد�س كتب: )اقتبُت منبهراً من احلروف العربية من�سوجة كالّزهور، لقد 
حتّولت الآيات القراآنية التي تدور وتت�سلق الأعمدة ثم ت�سل مزهرة للقمة اإىل نباتات، هكذا تعانق وت�سّبح الرب يف الأعايل، 
وهناك يجل�س مريد على ح�سيييرية ووجهه متوّجٌه اإىل ال�سيييرق ي�سيييّلي، اإنه ي�سع جبهته على الأر�س باطمئنان وثقة كالطفل 

بني يدي اأمه(. 
ل ي�سيييتطيع اأديبنا الكبري كبَح م�سييياعره جتاه هذا ال�ّسيييرق ال�ّساحر، فيتك لروحه حرّية الّتحليق يف ف�ساءاته، لتقول: )يف 
ييييوم ميييا عندميييا دخلت اجلزيرة العربية على ظهر جمل والتقيت الّرمال املمتّدة اإىل ما ل نهاية، متّلكني �سيييكٌر غريب و�سيييرخ 
قلبيييي مثيييل البا�سيييق العائيييد لع�ّسيييه بعد ماليني ال�ّسييينني )..( يقفيييز قلبي طرباً عنيييد روؤية نخلييية، وكاأّنه يدخل وطنيييه وقريته 
البدوية، كّل �سيء مغّطى بالغبار، واجلوهر الوحيد والقّيم هو �سجرة الّنخيل(، لكّنه ل يبقى اأ�سري روؤيته العاطفّية وح�سب، 
لهذا ال�سرق بل هاهو ي�ست�سرف امل�ستقبَل مّلاًل وموؤكداً، اأّن املرحلة القادمة، هي لهذا ال�سرق ولل�سعب العربي الذي �سُيعيُد 
داأ قد نخر ج�سد هذا الغرب املتغطر�س، يقول: )عّلم الأوربيون العرب اأّن لهم حقوقاً  �سوَغ هّوّيته، بالّتاأكيد، حني يكون ال�سّ
واأنهم �سيح�سلون على احلرّية اإن �ساعدوهم وذلك لي�سمنوا ولءهم )..( وبتعاملهم مع الأوروبيني ا�ستطاعوا فهم عاداتهم 
ونقاط �سيييعفهم ب�سيييورة اأف�سيييل وبدوؤوا ل ي�سعرون باخلوف منهم )..( لقد بداأت ال�سعوب يف ا�ستغالل مواردها وفتح جتارات 
وبناء م�سيييانع وفتح م�سيييارف )...( امل�سيييتقبل لل�سيييعوب التي متلك راأ�سمالني: الو�سيييائل التقنية والإيان، ول اأق�سد الإيان 
بدين مّدد، لكّنني اأق�سد عموماً �سعوراً اأ�سا�سياً وعميقاً اأّن اأوروبا متلك الأوىل وال�سرق يلك الثانية )..( لقد بداأت اأوروبا 
بالّتفّتت كما بداأت تفقد اإيانها بالتدريج واحلرب العاملية القادمة �سيييتكمل تفتيت الغرب من دون �سيييك وبذا يتحّول م�سيييري 

العامل من الغرب اإىل ال�سرق(. 
ختاماً، اأعتقُد باأّننا يف هذه املرحلة، ونحن نعي�س اإرها�سيييات ت�سيييكيل هّويتنا، املفّتتة واملغّيبة، وحيث وجودنا كّله على املحّك، 
كب�سيييٍر ووطييين، باأم�يييسِّ احلاجة لأفكار �سيييمحاء تغربل الّزوؤان من حنطتنيييا كاأفكار نيكو�س كازنتزاك�يييس املنفتحة على الثقافات 
الإن�سانية عموماً، اأفكاره الّروحانية العالية امل�ساملة التي تدعو اإىل خري الب�سرية جمعاء، فمن الذي ي�ستطيع الدعاء باأّن نبع 
الإن�سانية، ينبثق من تربته ح�سراً؟ اإّن الفكر والأدب والفن عموماً، ي�سّبان يف جمرى الثقافة الإن�سانية الكبري، وبهذا املعنى 
يييتهم باأر�سيييطو و�سيييقراط واأفالطون ونيت�سيييه و�سيييارتر ومارك�س كما للغرب متاماً، وكذلك لهذا الغرب مهما  فاإّن للعرب ح�سّ
تنا  يييته من نتاجات املت�سيييوفة والأدباء وابن ر�سيييد متجم الثقافة الإغريقية اإىل اأوروبا، كح�سّ اّت�سيييعت الهّوة بيننا وبينه، ح�سّ
بهم، لأّن بحَر الثقافة الإن�سيييانية ينعطُف بفطرته، بني جغرافّية واأخرى مبتدعاً جداول كثرية، لي�سيييّب هو وهي جميعاً، يف 

ميِط ذاك اجلرم ال�سغري الذي يدعى الكائن، اأق�سُد هذا الأوقيانو�س الكبري.

يعد الزمن حالة ثابتة ن�سيييبياً بالن�سبة حلياة 
الإن�سيييان الفيييرد بعيداً عن احلالة الفتا�سيييية 
الن�سيييبية يف م�سييياألة  النظريييية  التيييي طرحتهيييا 
ثابيييت  الأفيييراد  فزمييين  الزمييين،  ميييع  التعاميييل 
وق�سيييري اأمام طموح الإن�سيييان الفيييرد يف حتقيق 
اأق�سيييى ما ي�سيييتطيع من اإجنيييازات، الذي يطول 
فعاليات الإن�سيييان جميعاً، اإ�سافة اإىل اإمكانياته 

الفكرية واملادية والفيزيائية واملعنوية..
فمهميييا طيييال اأميييد القيييوة والفاعليييية فيييال بيييد 
مييين اأن ي�سيييل الإن�سيييان اإذا ميييا امتد زمييين بقائه 
اإىل منعطيييف ما، تهرم معه قواه الإبداعية، ول 
ي�ستثنى من ذلك املبدعون والفنانون والكّتاب؛ 
اأرباب �سييينعة اخلييييال، فكثري منهيييم مل متنحه 
احلياة م�سييياحة ت�سيييل به اإىل تلك اللحظة التي 
ل يتمناهيييا اأي اإن�سيييان؛ حلظة مفارقييية الوجود 
والرحتيييال اىل عيييوامل غري مدركييية اأو معروفة 
عليييى اأر�سيييية يقينيييية حتيييى الآن، فطرفييية بييين 
العبيييد مثاًل، واأبو متيييام الطائي، وجبان خليل 
جبان، وبدر �ساكر ال�سياب، واآرن�ست همنغواي، 
ولوكا، ورامبو، وبو�سيييكني، واآخرون ممن توقف 
الزمن لديهم فجاأة، بحيث مل ت�سيييل ميلتهم 
اإىل ال�سييييخوخة والهيييرم، ولكنهيييم اأعطوا - كما 
اأ�سيييار كثيييري من النقاد - ما يكييين اأن يعطوه يف 
حيييياة كاملييية ومل ينق�يييس من عطائهيييم الكثري، 

مما خلدهم واأطال الزمن املعنوي حلياتهم.
ولكن فئة اأخرى امتدت بهم الأعمار واغتنت، 
التجارب وقدموا ميييا قدموا من اإبداعات اأغنت 
التجربة الإن�سيييانية وم�سيييرية الإبداع الإن�ساين 
اأي�سييياً؛ مييين مثيييل زهيييري بن اأبيييي �سيييلمى، ولبيد 
بييين معمييير، والنابغييية الذبيييياين، و�سيييالح عبيييد 
القدو�س، والبحتي، واملعري، ود�ستويف�سيييكي، 
واأرغيييون،  جوي�يييس،  وجيم�يييس  وتول�سيييتوي، 

و�سك�سبري، وغريهم اأي�ساً كثري..
وتنوعيييت  اأعمارهيييم  امتيييدت  هيييوؤلء  وجمييييع 
جتاربهيييم الإبداعيييية، وقدميييوا- حتيييى بعيييد اأن 
�ساخوا- من الإبداعات ما يثلج ال�سدور ويثبُت 
ديومييية حالييية الإبيييداع لديهم ويختليييف الأمر 
لدى اآخرين فمنهم من توقف عندما اأح�ّس باأن 
ل  طاقة الإبداع لديه قد �سييياخْت وهرمْت، فف�سّ
والقت�سيييار  الإقيييالل  نحيييو  اجتيييه  اأو  التوقيييف 
عليييى ا�سيييتغالل حلظيييات اإبداعية وام�سييية تاأتي 
م�سرعة، ومتقطعة في�ستغلها اأح�سن ا�ستغالل.

 وفئييية اختيييارت التوقيييف وعيييدم املجازفييية يف 
متابعة ما يكن اأن ي�سكل نوعاً من النحدار يف 
احلالة الإبداعية ما ي�سيييكل انحداراً يف تاريخه 
الإبداعيييي، ويف قدراتيييه الإبداعيييية اأمام متلقيه 
ومبييييه، الذيييين وثقيييوا باأدبيييه، وعمليييوا عليييى 

تتّبعِه يف مراحل حياته الإبداعية املختلفة.
اإن حيييياة الإبيييداع ليييدى الإن�سيييان ت�سيييبه حياة 
الإن�سيييان يف متّنعهيييا عييين التحدييييد والتاأطري؛ 
اأي اإن الإن�سيييان ي�سيييعب اأن نحّدد ماهيته ب�سكل 
نهائيييي اإل مييين الناحيييية الفيزيائيييية، ونقت�سييير 
على تعريفه تعريفاً عاماً �سيييائعاً بينما ي�سيييعب 
التنبوؤ با �سييييوؤول اإليه، وهو بهذا ي�سيييبه حالة 
والتحدييييد  القوننييية  تقبيييل  ل  التيييي  الإبيييداع 

النهائيني.
امليييارد   فالإن�سيييان ب�سيييعفه وه�سا�سيييته، وهيييو 

الذي يكمن يف داخله..
ل يكنيييه اأن يتمرد على قوانينيييه الفيزيائية 

ومدوديته.

ولكنه.. وب�سكل عجيب قد يفاجئ الفرد ذاته 
والآخرين بقدرات ل يح�سب اأنه يتلكها، ومما 
يقال يف ذلك اأن ال�ساعر الفرن�سي الكبري الذي 
غري اأ�ساليب ال�سعر الفرن�سي بل العاملي اأي�ساً؛ 
)رامبيييو(، قيييد مار�يييس الإبيييداع ال�سيييعري ميييدة 
ق�سيييرية جداً من حياته الق�سيييرية اأي�سييياً، ومل 
تتجييياوز حياتيييه الإبداعيييية مدة ثالث �سييينوات، 
ثم انقطع نهائياً وان�سيييرف لتجارة ال�سيييالح يف 
اأثيوبيا واليمن.. ثم تويف وملا يتجاوز الثالثني 
من العمر. ويف ال�سيييعر العربي جند اأن )طرفة 
بييين العبيييد البكيييري( اليييذي ُحكيييَم علييييه بامليييوت 
من ملك احلرية... وق�سييية الر�سيييالة املختومة 
يييها- على خيييالف ما فعل خاله  التيييي رف�س ف�سّ
)املتلم�يييس( واأدرك ميييا فيهيييا وهيييرب مييين حكيييم 
باملوت اأي�ساً... - الر�سالة التي اأر�سلها النعمان 
اإىل عامله على البحرين وكان قد اأتيح لطرفة 
اأن يهرب، فاأبى اإل اأن ينهي حياته بهذا ال�سيييكل 

الوجودي. 
كما قام الأديب الأمريكي اأرن�سيييت همنجواي 
باإنهييياء حياتيييه لأ�سيييباب جمهولييية حيييني اأطليييق 
الر�سيييا�س على راأ�سيييه من دون اأن يف�سر اأ�سباب 

ذلك.
بينما قام كثري من املبدعني، عندما لحظوا 
يبا�يييس ميلتهم وا�سيييفرار اأوراقها اخل�سيييراء، 
بال�سيييتعانة  الإبداعيييية  طاقتهيييم  وفتيييور 
بحر�سيييات �سيييتى كالكحول، مثاًل واملخدرات، 
واجلن�يييس، وغريهيييا. كما ليييدى فريلني ورامبو 
وجيييبان وفاييييز خ�سيييور وغريهم كثري اأي�سييياً، 
وثمييية فئييية مييين املبدعيييني ل يقتنعيييون بتاأثيييري 
فيحاوليييون  الإبداعيييية  خالياهيييم  يف  الزمييين 
ال�سيييتمرار واإ�سيييافة ما ل يغني اأو ي�سييييف اإىل 
جتربتهيييم الإبداعيييية الناجحييية �سييييئاً ذا بيييال، 
اأ�سيييياء مكيييررة ل  اإل  فيخفقيييون ول يقدميييون 
تثيييري يف نفو�يييس متلقيهيييم اإل القلييييل القلييييل 
من الإعجاب ب�سيييبب تاريخهيييم الإبداعي املاثل 
يف اأذهانهيييم؛ كميييا هيييي حال مميييد املاغوط يف 
اأخرييييات حياتيييه، وميييا كان يقدمه مييين مقالت 
منجمييية.. يف بع�س ال�سيييحف والدوريات، وكما 
هيييي حالييية حنيييا مينيييه يف الروايييية التيييي قدمها 
اأو بع�سيييها منجمييية بعنيييوان )امراأة جتهيييل اأنها 
اميييراأة(.. وهنييياك اآخيييرون رف�سيييوا العيييتاف 
وخ�سييير  بع�سيييهم  فنجيييح  الزمييين..  بفعيييل 

الأكرثون..املعركة..
يبقيييى اأن نقيييول اإن املبيييدع احلقيقيييي عليه اأن 
يكيييون جريئييياً، واأن يعتيييزل حالة الإبيييداع اإذا ما 
لدييييه،  الإبداعيييية  الطاقييية  ب�سييييخوخة  اأح�يييّس 
حتيييى ل ي�سيييل اإىل تكيييرار ذاته، ون�سيييف تاريخه 
الإبداعيييي الأليييق، حني ي�سيييل اإىل مرحلة يفقد 
فيهيييا ثقييية متلقييييه ومتابعييييه فييييه وباإبداعاته، 
التيييي تعيييب كثيييرياً للو�سيييول اإليهيييا، ميييا يجعله 
ل  وقيييد  تاريخيييه،  مييين  كبيييرياً  جيييزءاً  يخ�سييير 
ي�سيييتطيع تعوي�سيييه يف ميييا تبّقى له مييين اأيام اأو 
مييين حالت الإبيييداع والتاأليييق التي رافقتيييه اأيام 

حياته.
ييييدرك  املبيييدع..  والفنيييان  الفيييذ..  الأدييييب 
الزمييين الواجيييب علييييه فييييه اأن يتوقيييف فيّتخذ 
قيييرار التوقف بجيييراأة وت�سيييميم يحافظان على 
اأنفيييق عميييره يربييييه وي�سيييونه  اليييذي  ر�سييييده 

وينّميه..

شيخوخة الطاقة اإلبداعية
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ي�سيييكل علم النف�س ركيزة اأ�سا�سية يف البحث عن خفايا كثرية   كتب: أ.د. عيسى الشّماس
ومتعيييددة يف حيييياة الإن�سيييان، لأنيييه املعرفييية الكاملييية امليكانييييك 
الداخلي لالإن�سيييان اإن �سح التعبري، وهو ما يف�سي يف النتيجة 
اإىل الت�سخي�س ال�سليم، لأي دافع ورغبة لدى الإن�سان و�سلوكه، 
الذي هو الآخر تعبري عن تلك احلالة النف�سيييية التي يعاي�سيييها 
الفرد، كما ي�سيييمن �سيييالمة العالج عندما تزداد تلك التوترات 
النف�سيييية، ويفقيييد الفيييرد ال�سييييطرة عليهيييا، وهيييذا الت�سيييخي�س 
والعيييالج هيييو اإعيييادة وظائيييف النف�يييس الب�سيييرية ب�سيييكل �سيييليم، 
والليييذة التيييي تدفعه ل�سيييلوك ما لإر�سييياء ذلك الدافع، وب�سيييور 
متلفييية، فيعميييل الإن�سيييان على خف�س التوتييير الناجت عن تلك 
اللذة، وت�سريفها بطرق وقواعد تت�سق مع منظومة العالقات 
الجتماعية، التي يعي�سيييها وحتيط بيييه، فالواقع الجتماعي ل 
يلغيييي اللذة، ولكنيييه اإجراء لتاأجيل اللذة، وحتقيقها يف مو�سيييع 
اآخر، وربا للح�سيييول على لذة اأكيييب منها واأدوم، ويجمع ذلك 
يف منظومييية �سييياملة بيييا ي�سيييمى ال�سخ�سيييية، وهيييي جمموعييية 
خ�سائ�س الإن�سيييان و�سماته وخ�ساله اجل�سمية واملعرفية التي 
اكت�سيييبها، ممزوجييية باملييييول والدوافيييع التيييي حتيييدد توافقيييه اأو 
تنافره مع البيئة، التي يعي�سيييها اأو يتعامل معها ووفق املعايري 
العامييية للمجتميييع يف حالة ال�سيييواء، وتبقى �سيييحيحة ما دامت 
هيييي متوافقييية مع نظم املجتميييع، وكل ما خالف تليييك املنظومة 

يعّد �سذوذاً �سمن تلك املعايري والقيم.
وهيييذا يقت�سيييي وجود منظومييية مييين العوامل النف�سيييية التي 
تعميييل ب�سيييكل متيييوازن ومييين دون اأي خليييل وظيفيييي، جتعل هذه 
ال�سخ�سية اأكرث قدرة على مواجهة جمموعة من الرتكا�سات، 
وفيييق ظيييروف ومعطييييات احليييياة العامييية لالإن�سيييان، وحتقييييق 
التوازن الداخلي، ليكون الفرد قادراً على جتاوز تلك املعوقات، 
فال�سخ�سيييية ال�سيييوّية ت�سيييتميل الليييذة لتفرغهيييا يف مو�سيييعها 
املنا�سيييب وفيييق قواعد احلياة ال�سيييائدة يف املجتميييع، واإن حتملت 
نوعاً من املعاناة والقلق والكبت يف غري مو�سيييع، فهي ت�ستقيم، 

وت�سبح اأكرث قدرة على مواجهة لواعج النف�س با هو اأكب.
فال�سيييراع النف�سيييي واحلييييل الدفاعية هما اللذان يف�سيييحان 
عييين مكنونيييات ال�سخ�سيييية، وتو�سيييل اإلييييه فروييييد يف البداييييات 
مييين ن�سيييوء نظريتيييه يف علم النف�يييس، فو�سيييع لها ثالثة اأق�سيييام 
اأو حالت هي ال�سيييعور، وقبل ال�سيييعور، والال�سيييعور، ولكن عمل 
عليييى تعديلها يف الأربعينيات من القرن املا�سيييي، يف جمال علم 
النف�يييس يف ت�سيييميات جديدة األ وهي الهو والأنيييا والأنا الأعلى، 
وهيييذه الثالثيييية علينيييا األ نفت�يييس اأن كل واحيييدة منهيييا تعمل 
بعزل عن الأخرى، بل ي�سيييعب علينا الف�سل بينهما للتداخل 
يف التاأثيييري والتاأثر، ولكنها مفاهيم و�سيييعت لدرا�سييية ال�سيييلوك 
الب�سيييري، فالعمليات النف�سيييية هيييي مركبة ومت�سيييابكة واأحياناً 
مت�سارعة، ويختلف عملها يف حالة ال�سواء، كما يختلف عملها 
يف حالة ال�سذوذ، ويبقى الأنا الأعلى هو الذي ي�سرف وي�سبط 
تليييك العملييييات النف�سيييية، فيييكل الدوافيييع من�سيييوؤها الهيييو، واإن 

رافقها نوع من التهذيب يف اإبراز الدافع والرغبة.
اإن ال�سلوك ناجت عن قوى متفاعلة، وعن قوى غريزية مزّود 
بها الإن�سيييان، منذ ولدته، ويف حالة �سراع دائم بني املنظومات 

النف�سية الثالثة، الهو والأنا والأنا الأعلى.
اأميييا الأنيييا فيتكيييّون يف هيييذه املرتبة املتقدمييية حلياة الإن�سيييان، 
فال�سخ�سيييية تتبيييدى معاملهيييا، وتت�سيييح ن�سيييق املعايري املكت�سيييبة 
التي ت�سيييكل جمموعة ت�سبغ هذه ال�سخ�سية عن غريها، فالأنا 
م�ستق من »الهو« بو�سفه منظمة بدائية، ولكن احتكاك »الهو« 
بالواقيييع يكيييّون مبداأ »الأنا« لي�سييينع �سخ�سيييية ملواجهييية الواقع 
والعيييامل اخلارجيييي، ويتناول »الهيييو« من جزء ي�سيييري منه وفقاً 

للواقع مل�سيييلحة الأنا، ويفكر تفكرياً مو�سيييوعياً، ويتما�سى مع 
الظيييروف الجتماعية املتعارف عليها، والأنا له اجلانب الأكب 
اأنه �سيييعوري، واجلانب الأ�سيييغر فيه اأنه ل �سيييعوري، فيعّد الأنا 
هو اجلانب املنظم للهو، وعندما يتكّون الأنا، فالبد اأن تتو�سح 
معيييامل ال�سييييطرة عليييى جمييييع الوظائيييف املعرفيييية والعمليات 
العقليييية العلييييا، والأنا الأعلى ينام، ولكنيييه يار�س رقابته حتى 
عليييى الأحيييالم، ويحر�يييس اأن يكيييون اأخالقيييياً، ومن هنا ي�سيييبح 
الإن�سيييان اأكيييرث تنظيمييياً مييين ذي قبيييل لدخوليييه حيييياة املجتمع، 
ويقوم بالوظيفة التي يدركها، وي�سيييعر بها، ويعرفها يف نف�سيييه، 
ويطليييق جمموعييية مييين الأحيييكام مثاًل، اأنيييا اأرييييد، اأنا اأفعيييل، اأنا 

اأحب، اأنا اأعتقد، اأنا �ساأفعل...
لكييين يواجيييه الأنا بع�يييس التوترات التي ل ي�سيييتطيع التعامل 
معها، وجتتمع هذه الندفاعات والذكريات والأفكار وامل�سييياعر 
التي ت�سيييبب قلقاً زائيييداً، وجتب الأنا على اأن يدافع عن نف�سيييه 
بطرق متلفة، واإن كانت متطرفة اأحياناً، وهذا ما يف�سي اإىل 
التوازن النف�سيييي لالإن�سيييان، با ي�سيييمى احليل الدفاعية، وهي 
عملييييات عقليييية هدفها خف�س القلق، وت�سيييتك هذه العمليات 
يف خا�سييييتني مددتني: اأنها تعمل بطريقة ل �سعورية، واأنها 

تنكر الواقع وت�سّوهه وتزّيفه.
وكميييا يعّد الال�سيييعور مفهوماً اأ�سا�سيييياً يف نظريييية فرويد عن 
العقيييل، فاإنيييه يعيييّد اأي�سييياً جانبييياً حا�سيييماً يف احلييييل الدفاعيييية 
لالأنيييا، فاإن الأنا ي�سيييتخدم القيييوى الكابحة ليييه ليحدث الكبت، 
اأو ل�سيييتبعاد الذكرييييات والأفكار املثيييرية للقلق من حيز الوعي 
ال�سيييعوري، وعليييى الرغم مييين اأن الكبت عملية قويييية جداً، فاإن 
املواد املكبوتة ت�سق طريقها اأحياناً خالل الوعي، اأو جتد تعبرياً 
لها يف �سيييور مقنعة، وعندما يف�سيييل الكبت وحده يف التحكم يف 
املادة التي ت�سيييبب تهديداً، يلحق بالكبت حيل دفاعية اإ�سيييافية 
اأهمها: الإ�سيييقاط، التكوين العك�سي، التثبيت، النكو�س، والتي 
تعّد يي بطريقة اأو باأخرى يي اإنكاراً للواقع اأو تعبرياً لإدراك الفرد 

له.
�سيييعف  ل�سيييدة  نظيييراً  الدفاعيييية  احلييييل  هيييذه  كل  وتتطيييور 
الأنيييا ليييدى الطفيييل يف مواجهييية مطاليييب البيئييية اإذ يحتييياج اإىل 
امل�سييياعدة يف تفيييادي املنبهيييات، وخف�يييس التوترات، ويعيييّد بع�س 
ا�سيييتخداماتها اأميييراً �سيييوياً وعاديييياً متامييياً، اأميييا اإذا ا�سيييتخدمت 
احليل الدفاعية ب�سيييكل م�سيييرف، فاإنها توؤثر يف النمو النف�سي، 
لأنهيييا متنع الفرد من التعامل مع العامل بطريقة واقعية، كما 
اأنهيييا تبدو الطاقة التي يكن اأن ت�سيييتخدم بفعاليييية اأكرث، واإذا 
ف�سيييلت فاإن القلق يكن اأن يفر�س على الفرد �سعوبات خطرة 
عندميييا ل يطيييور الأنيييا املقيييدرة عليييى مواجهة امل�سيييكالت دونها، 
فييياإن احلييييل الدفاعية تنتقيييل اإىل املداومة، وقد تف�سيييل الأنا يف 
اكت�سييياب القيييوة، لأن كثرياً من طاقتيييه تكون معطلة ومبددة يف 

دفاعاته، فكيف يك�سر الأنا هذه الدائرة املغلقة؟
اإن تلك املفاهيم الثالثة املجردة مل تكن منف�سلة عن بع�سها 
البع�يييس يف النف�يييس الب�سيييرية، وهيييي تعميييل وفيييق نظيييم تختلف 
مبادئهيييا، ويف حالييية ال�سيييواء، ويف �سيييالمة ال�سيييحة النف�سيييية ل 
ت�سطدم هذه املبادئ بع�سها ببع�س ب�سكل متكامل حتت قيادة 
الأنا واإرادته، والأنا النا�سج يظل خا�سعاً ل�سلطة الأنا الأعلى.

النف�سيييي  املكيييّون  والأنيييا  البيولوجيييي،  املكيييّون  »الهيييو«  فيعيييّد 
لل�سخ�سيييية، والأنيييا الأعلى املكيييّون الأخالقيييي والجتماعي، اإن 
جناح الأنا بالتوفيق بني الهو، والأنا الأعلى هو معيار ال�سحة 
النف�سيييية، وظروفهيييا، وبيييا ي�سيييمن لهيييذا الإن�سيييان اأن يكيييون 

متوازناً نف�سياً.

الشخصية... والتوازن النفسي »فلسفة العزاء 
والتعزية«

)1(
هيييا هيييي حياة الإن�سيييان، بداية �سيييعيدة مع الولدة، ونهايييية حزينة مع املوت؛ 
فامليييوت حّق متوم على الإن�سيييان، فال مفّر منه عندميييا ياأتي يف وقته املحّدد، 
فاملوت هو الفراق الذي ل رجاء لرجعة فيه، لأّنه انتقال اإىل احلياة الآخرة.

اإذا كان امليييوت مييين اأكيييب امل�سيييائب، فاإّن م�سييييبته تبيييداأ كبيييرية وعظيمة، ثّم 
ت�سيييغر وت�سيييغر حتيييى تتال�سيييى؛ لذليييك فييياإّن اجليييزع والهليييع، ل يق�سيييي على 
امل�سييييبة، بل يزيد من �سيييّدتها ووطاأتها على �سييياحبها، ما يوؤّدي اإىل اإ�سيييعاف 
النف�يييس يف املواجهة، فاجلزع ل ييييرّد غائباً، واحلزن ل يرجع هالكاً، والقلق ل 
يفيد يف درء اخلطوب ول دفعها، واإذا كان احلزن اأعمق اأثراً من البكاء واأ�سيييّد 
وقعييياً، فذليييك لأّن البيييكاء ل يكون اإّل من ف�سيييل قّوة، واإذا ا�سيييتّد احلزن، ذهب 
البكاء، لذلك فاإّن ال�سب ممود عند النوائب، واإّن اجلزع مذموم، و�ساحبه 

ملوم، لأّنه يوؤّدي اإىل الإحباط واإ�سعاف النف�س.
)2(

ثّمة عبارات يرّددها املعّزون تعيباً عن موا�ساتهم لذوي الفقيد، مثال: اإّنه 
الق�سييياء والقدر، اهلل يلهم ذويه ال�سيييب وال�سيييلوان، وهنا تاأكيد على ال�سيييب 
بو�سيييفه قيمة اأخالقية فا�سيييلة؛ وهو قّوة من قوى النف�س الب�سرية، وحكمة 
يف اأمرهيييا، لذليييك فال�سيييب غايييية العقيييالء والتقيييياء، وهيييو العيييزاء الأكب يف 

امل�سائب والفاجعات. 
جييياء يف الكتييياب املقّد�يييس عييين ل�سيييان ال�سيييّيد امل�سييييح: »مييين اآمييين بيييي وميييات، 
ف�سييييحيا« و»طوبى للحزانيييى فاإّنهم ُيعزون«؛ اأي اأّن اليييذي يوؤمن باهلل ويعمل 
ب�سييييئته، تكيييون ليييه احلياة الأبديييية؛ حيث النعميييى مع الأبرار وال�سييياحلني 
والقّد�سيييني، وهنا تكيييون نعمة العزاء لذوي الفقيد، لذليييك عليهم اأّل يحزنوا 

كمن ل رجاء لهم.
وجييياء يف �سيييورة البقيييرة يف الفيييراآن الكيييرمي: »الذين اإذا اأ�سيييابتهم م�سييييبة، 
قاليييوا: اإّنيييا هلل واإّنيييا اإليه راجعون«، وامل�سييييبة هنا تنطبق عليييى املوت اأكرث من 
غيييريه، واإّن الرجيييوع اإىل اهلل هو ملجاأ ومالذ اآمن لذوي امل�سيييائب، والت�سيييليم 

بق�ساء حكمه. 
وامل�سييييبة يف اللغة من اأ�سييياب، واأ�سابه بكذا: فجعه به؛ وامل�سيبة وامل�سابة: 
ما اأ�سييياب الإن�سيييان من الدهر، ويقال: م�سييييبة وم�سيييوبة وم�سيييابة: لالأمر 
املكيييروه الذي يحّل بالإن�سيييان؛ وامل�سييييبة: هيييي كّل ما يوؤذي املوؤمن وي�سييييبه، 

وهي النكبة التي يتحّملها الإن�سان، واإن كبت اأو �سغرت.
)3(

اأّما العزاء فهو ال�سيييب على ما ُفِقد، حيث يقال لل�سيييابر على امل�سييييبة: اإّنه 
لعزيٌّ �سيييبور، اإذا ح�سييين العزاء على امل�سيييائب؛ واإذا قلت: عّزيت فالناً: تعني 
اأّنك وا�سييييته اأو اآ�سييييته ب�سيييابه، وتعيييّزى تعّزياً: اأي ت�سيييّب ت�سيييّباً، وتعازى 

القوم: عّزى بع�سهم بع�ساً. 
وهنيييا يكون للعيييزاء وجهان: وجه ذاتيييي، ووجه اجتماعيييي؛ فالوجه الذاتي: 
يتعّلق ب�سييياحب العزاء، اأي ب�سييياحب امل�سيبة، وقدرته على مواجهتها بحكمة 
وعقالنيييية، متحلّيييياً بال�سيييب وعدم اجليييزع والنهيار النف�سيييي؛ لأّن يف اجلزع 
�سيييعفاً وا�ست�سيييالماً، بينما يف ال�سيييب قّوة واإيان بتجاوز منة امل�سييييبة، اأّما 
الوجيييه الجتماعيييي: فيتعّلق بالنا�يييس الذين يحيطون ب�سييياحب العزاء، كيف 
يعّزونه ويوا�سيييونه، ويخّففون عنه من وقع امل�سييييبة، من خالل التقّرب اإليه 
وت�سيييليته، والوقيييوف اإىل جانبيييه، واإ�سيييعاره بييياأّن اجلمييييع ي�سييياركونه يف حتّمل 

م�سيبته، وق�ساء حاجاته التي ل ي�ستطيع القيام بها، وهو يف هذه املحنة؟
ويف ذليييك دلييييل عليييى الروابيييط الجتماعية / الإن�سيييانية احلقيقيييية، وعمق 
الأوا�سييير الروحية التيييي تربط بني اأبناء املجتمع الواحيييد، واإيانهم باأّن كالًّ 
منهم معّر�س لأن يواجه م�سيبة ما، ول �سّيما املوت الذي ل مفّر منه، لذلك 
يجب اأن تكون امل�سييياركة املجتمعية يف ال�سيييّراء وال�سّراء، ويف الأفراح والأتراح، 

وهذه امل�ساركة يف قّمة منظومة القيم الجتماعّية / الإن�سانية. 
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قضايا وآراء

 كتب: د. ياسين فاعور

ُوليييد عبيييُد اللطييييف عقل �سييينة )1942( لأ�سيييرٍة فقيييريٍة يف قريِة 
اأ�سيييتيا التيييي تبعيييد نحيييو ع�سيييرين كيليييو ميييتاً اإىل اجلنيييوب الغربي 
ق ميييرارَة اليتِم واحلرمان، وبيييدت الأحزاُن  مييين مدينييية نابل�س، تذوَّ
ُطفولتيييه يف  معيييامَل  د  وحيييدَّ املحرومييية،  لطفولتيييه  عنوانييياً  والآلُم 

ق�سيدته )الأقزاُم وال�سيوُف الطويلة(.
يييى علوميييه البتدائيييية والإعداديييية يف قريته، ووا�سيييل �سيييطراً  تلقَّ
مييين درا�سيييته الثانوييييِة يف مدر�سيييٍة ببليييدة )�سيييلفيت(، وبعدها انتقل 
اإىل الأردن لإكمال درا�سيييته الثانوية، وهناك التحق بدر�سيييِة امللِك 
ق له فر�سيييَة احل�سيييول على  يييق جناحاً باهراً حقَّ في�سيييل، وفيهيييا حقَّ
يييق جناحاً  بعثيييٍة للدرا�سييية اجلامعيييية يف جامعيييِة دم�سيييق، وهناك حقَّ

مميزاً َحَفَزُه على العزِم على موا�سلة الدرا�سة.
ر ال�سيييفر اإىل الوليات  عييياد اإىل بليييده وعميييل يف �سيييلك التعلييييم، ثم انتقيييل اإىل لبنيييان، وبعدها قيييرَّ
املتحدة الأمريكية، وهناك ح�سيييل على املاج�سيييتري والدكتوراه، وعاد ما�سراً يف جامعة بيت حلم، 

وا�ستقرَّ به املقام بعد ذلك يف جامعة النجاح الوطنية بدينة نابل�س.
ٍة ملبدعني فل�سيييطينيني وعرب، ومُتثِّل هذه  اطلَع عقٌل يف اأثناء درا�سيييته على اأعماٍل اأدبيٍة و�سيييعريَّ

املرحلُة بدايَة ِع�سقه لالأدب بعامة وال�سعر بخا�سة.
ف عقل ال�سييييوعيَّة، وراأى يف مبادئها حاًل للم�سيييكالت التي تعانيها املجتمعات املقموعة، وبرز  تعرَّ
يف اأ�سيييعاره اخلُط ال�سيييتاكيُّ من خالل التزامه ق�سايا العامِل والطالِب والفالِح والفقري، ووقف 

ر معاناتهم: اإىل جانبهم، و�سوَّ
))مع الفالحنَي اأ�سقُّ الأر�َس ِجراحاً

، ويف يوٍم تبت�سم احلرية فيها الثورُة واحلبُّ
يف الإن�سان، وت�سكُن يف الكلماِت معانيها

تنمو اأجنحُة الأ�سياء((
ومييين هنيييا تبيييداأ اأ�سيييطورُة اللتزام، فلم يكيييْن عقل بعيداً مييين الأحيييداِث التي اأملَّت بوطنه و�سيييعبه، 
وكانت ق�سييييُة �سيييعبه �ُسيييْغلَُه ال�سييياغل يف م�سريٍة �سيييعريٍة ملكت عليه م�سييياعره وفكره، فو�سع نف�سه 
داخل ال�سيييراع ال�سيا�سييييِّ والوطنيِّ املتمثِّل بق�سييييِة الأر�ِس والهويِة النتماء، وتبنَّى ال�سيييعَر املقاوم 

يف م�سريته ال�سعرية.
اأدرك حجَم املوؤامرة التي تهدف اإىل تعميق امل�سافة بني الفل�سطيني واأر�سه، وهو يقول: ))عندما 
اأُحاول اأن اأكتب �سييييئاً فاأنا ل اأكتب اإلَّ عن الق�سيييية الفل�سطينية، ول اأكتب عن ق�سية غريها اإل اإذا 

كانت ترتبط بها((.
وارتباطه بالق�سية الفل�سطينية نابع من وعيه الثوري، وفهمه لدور الكلمة ال�سعريَّة يف احلركة 

الن�ساليَّة:
ر بكبار �سيييعراء املقاومة، ممود دروي�س، �سيييميح القا�سيييم،  انتهيييج يف �سيييعره طرييييق اللتيييزام، وتاأثَّ
اب، وبدا ذلك على  وفيييدوى طوقان، وبدا ح�سيييورهم يف بع�س ق�سيييائده، ومُتثِّل جتربَة مظفر النيييوَّ
َف فيها بع�سييياً من عباراته، وعقيييل ملتحٌم بذرَّات  مطليييع ق�سييييدته )بييييان العار والرجوع( التي وظَّ

الوطن ل ُتغريه ُمغرياُت الغربة:
م عقل يف ديوانه الثالث والرابع )هي اأو املوت، وق�سيييائد حّب ل تعرف الرحمة( �سيييوراً من  ويقدِّ
، واختار )هند( زوجة احل�سييين بن زريق لتكيييون معادًل للوطييين، و)جفرا( مبوبته  جتيييارب احليييبِّ
)الأر�يييس(، وملََّح اإىل ذلك من خالل �سيييور عنا�سييير احلياة واخل�سيييب، ويظَهر الوطييين رمزاً للعطاء 
د روؤيته لالأر�س،  واجلمال، و)اأمُّ اخلري( كنيٌة ُتعبِّ عن معاين العطاء والنَّماء، ومن خاللها يج�سِّ

ومل يكتِف بذلك، بل راح ُيوؤن�سن الأر�س.
ل من الوطن اإىل  يييل عقيييل يف داخل الوطن من قرييييٍة اإىل مدينٍة، ومن مدينٍة اإىل ميم، وتنقَّ تنقَّ
خارجيييه، و�سيييورُة امليييكان عنده �سيييملت القرييييَة واملدينَة، ويحييينُّ اإىل قريته التي عا�يييس فيها، وحتمل 
ال�سيييورة العامييية للقريييية طابعاً رومان�سيييياً، وهو يختيييزُل الوطن بالقريييية، وحنينيييه اإىل وطنه يبداأ 
يييد عقل ثنائية  باحلنيييني اإىل القرييييِة، وذكييير عقل يف �سيييعره كثرياً من القرى الفل�سيييطينية، وقد وحَّ
ر اأهل القرية )رجاًل واأطفاًل( من�سجمًة مع �سور املكان، وللمدينة  القرية )املكان والإن�سان(، و�سوَّ
يف �سيييعره كميييا يف ال�سيييعر الفل�سيييطيني ليييوٌن خا�ٌس، فقد نظييير اإىل املدينة على اأنَّها وجهيييٌة من اأوجه 
رها غريه من ال�سعراء، ورثى حالها م�ستخدماً مفردات  ر القد�س كما �سوَّ الوطن املحتل، وعقل �سوَّ
ِة املعاناة، وحت�سر القد�ُس من خالل اأماكنها: امل�سجد الأق�سى، وقبة ال�سخرة، وباب  تعبِّ عن �سدَّ
اخللييييل، و�سيييور �سيييالح الديييين، ومييين اأبرز ميييا نظَمُه يف مدينييية القد�س ق�سييييدته )القد�يييس(، وهي 
يييها ال�سييياعر للمدينة، و�سيييورُة القد�يييس فيها م�سيييتوحاٌة من املوروث  الق�سييييدُة الوحييييدُة التي يخ�سُّ

الديني الإ�سالمي، فهي اأوىل القبلتني، وثالُث احلرمني، وطريُق الأنبياء اإىل ال�سماء:
ويكييين القيييول: »اإنَّ �سيييورَة القد�ِس يف �سيييعِر عقل تبز يف كثرٍي من جوانبهيييا املالمُح العامُة التي 

ر�سمها كثرٌي من ال�سعراء لهذه املدينة«.
وكما رثى عقل القد�َس واملدَن الأخرى رثى عكا ور�سيييم لها �سيييورًة تثرُي يف النفو�س م�سييياعَر الأمل 

واحلزن.
َم له  وكان الإن�سييياُن الفل�سيييطينُي يف �سعِر عقل اإن�ساناً مقاوماً و�سجيناً، و�سهيداً، وطفَل حجارٍة، قدَّ
ر �سيييعَرُه يف مواجهِة املحتلِّ الغا�سيييِب، ودافَع عن ق�سييييتِه الوطنيِة والقوميَِّة،  ًة، و�سيييخَّ �سيييوراً معبِّ
فجاءت ق�سيييائده تنب�ُس ب�سيييوِر القمِع وال�سيييتالِب وال�سيييطهاِد، وحتثُّ على الثورِة حالًّ للخال�س 

والتغيري.

أسماء في الذاكرة
عبد اللطيف عقل

 كتب: د. عدنان عوّيد

التاريخّي  الإن�سان  بني  �سا�سع  فرق  هناك 
يوؤمن  عقاليّن،  اإن�سان  فالأول  والالتاريخّي، 
بكل  والتاريخّي  والن�سبّي،  وامللمو�س،  بالعيايّن 
جملة  هي  لديه  والعقل  وتبدله،  وتطوره  حركته 
وكدحه  ن�ساطه  خالل  من  اكت�سبها  التي  معارفه 
املادّي ولروحّي عب عالقته مع الطبيعة واملجتمع 
هذا  خالل  من  ت�سكل  راحت  وبالتايل  تاريخّياً، 
الن�ساط والكدح ذاكرته وتراثه وثقافته، ومقومات 
امل�ستقبل،  نحو  انطالقته  ومرتكزات  وجوده 
على  كثرياً  يتكئ  ل  اأي�ساً،  التاريخّي  والإن�سان 
املا�سي اإل با يخدم حا�سره وم�ستقبله وم�ستقبل 
يف  �سعادته  باأن  يوؤمن  من  وهو  القادمة،  اأجياله 
عامله  يكبل  �سلبي  هو  ما  كل  من  وعتقه  حريته 
الإن�سايّن ويحول دون حتقيق ما يطمح اإىل حتقيقه 
يع�سه  الذي  واقعه  اإيجابّية، وفردو�سه هو  من قيم 
فيه الآن، اأو ما يحلم باإقامته م�ستقباًل، لي�س لديه 
وبالتايل  اإليها،  ينتمي  اأ�سطورّية  طقو�س  اأو  رموز 
الآخر،  عن  واختالفه  بتمايزه  ت�سعره  كي  يوؤديها 
خال�سه  اأن  ي�سعر  �سيقة  انتماءات  لديه  ولي�س 
قبيلة مذهب طائفة(، فرموزه هي  فيها، )ع�سرية 
عوامل  كوامن  عبه  يفجر  اإبداع  من  يحققه  ما 
تو�سله  التي  جماهيلها  اأ�سرار  وك�سف  اإن�سانيته 
فهي  احلقيقية  انتماءاته  اأما  اإن�سانيته،  جوهر  اإىل 
وطنه اأوَل، وعقله احلر ثانياً، وحرية اإرادته يف �سنع 
اأخرياً،  ذاته  فيه  يجد  الذي  وعامله  ثالثاً،  م�ستقبله 
وهو عامل الإن�سان الرحب الذي لي�س له حدود اإل 
للجميع،  وال�سعادة  والعدل  واملحبة  الإبداع  حدود 
وهو من يبحث عن قو�س قزح يجد يف تعدد األوانه 

�سر جمالّية حياته وحياة الآخرين.
  اأما الإن�سان الالتاريخّي فهو الإن�سان اجلمودّي 
يرف�س  الذي  الالعقالين،  ال�ست�سالمّي  الوثوقّي 

واملنفتح  املختلف  والآخر  وامللمو�س  العيايّن  قبول 
الذي يختلف عن عامله احلقيقي املغلق الذي ينتمي 
هو  الفتا�سّي،  فعامله  وجوده،  �سر  وي�سكل  اإليه، 
وهو  والأ�سطورة،  والذاتّية  واخليال  الوهم  عامل 
امل�سبع  باملطلق  يوؤمن  كونه  تاريخّي،  ل  اإن�سان 
للن�سبي  بال�سرورة  الراف�س  واجلمود،  بال�سكون 
والعقل  والتبدل،  والتطور  احلركة  بقوانني  امل�سبع 
خارج  من  بقدرة  تتحرك  فيزيائية  ظاهرة  لديه 
ميطه،  عن  املعزول  عقله  داخل  من  اأو  التاريخ، 
اأي من عقل يحمل معارفه املنجزة والعاملة بتابوت 
من خارج التاريخ، اأي من عامله الذاتي، وبهذا العقل 
ن�ساطه  يار�س  والالجديّل،  الالواقعّي  الفيزيائّي 
وجعله  الأبدّية  اأ�سراره  على  واحلوز  املا�سي  لك�سب 
املنطلق الوجودّي واملعريّف لكل ما هو تال بالن�سبة 
له، ففي هذا املا�سي تكمن اأوهام �سعادته التي يجدها 
فقط يف ا�ستعادة ما�سيه، حيث يكمن فردو�سه الذي 
ل يتوانى عن قتال و�سفح دماء كل من يحول بينه 
تكرث  الذي  وهو  ال�ستعادة،  هذه  يف  رغبته  وبني 
لديه الرموز والطقو�س يف حديثه ولبا�سه و�سلوكه 
عنهم،  بتمايزه  عنه،  املختلفني  الآخرين  ي�سعر  كي 
الذي  الالتاريخي، هو  والإن�سان  وتعاليه عليهم... 
اأيديولوجيته  خالل  من  اإل  حوله  ما  كل  يرى  ل 
هذه  واأن  تاريخّياً،  املفّوته  اجلمودّية  املا�سوّية 
الرموز والطقو�س والأيديولوجيا، هي التي ت�سكل 
الدنيوّية  حياته  عن  �سارداً  انتماءاته،  ذاته  بالوقت 
هو  ما  وكل  والقدا�سة  الروح  عامل  يف  ومندجماً 
متعال على الواقع، اإنه ينظر اإىل الأ�سفل من خالل 
ويقي�س  املا�سي،  خالل  من  احلا�سر  واإىل  الأعلى، 
لون  عن  دائماً  يبحث  وهو  الغائب،  على  ال�ساهد 

رمادي يعتقد اأنه �سالح لكل زمان ومكان.

اإلنسان التاريخي،
والاتاريخّي



هي الييّروايييُة الأخييريُة 
عن  �سدرت  التي  ملّلوك 
دم�سق  يف  الينابيع  دار 
والييييّروائيييييُّ   ،2022 عيييام 
كان  مييّلييوك  الغني  عبُد 
ُثييمَّ  اجلي�ِس  يف  �سابطاً 
مييقييّدم،  برتبة  ا�ييْسييتييقيياَل 
ِنيييقييياَبيييِة  اإىل  واْنيييتييي�يييسيييَب 
املُيييييحييييياميييييني، وميييييار�يييييَس 
ملييييّدِة ثالثني  املُيييحيييامييياَة 
اأكرَث  املّلوك  اأّلييَف  عاماً، 
منها  روايييياٍت  ع�ْسِر  من 
 ، يييو�يييسيييُن الييييييييّبيُّ )الييي�يييسّ

وِث، يف قْبِو  الييرَّ اأحييالُم الّذئاِب، جمامُر 
(، وهييو  الييييّدْيييييِر، جيي�ييسييٌر عييلييى نييهييٍر جيييييافٍّ

ع�سُو احتاد الكّتاِب يف �سورية.
قيييد ييييْليييَجييياُ اليييكييياتيييُب لييلييميي�ييسييادفييِة اأو 
حللِّ  اخلي  الدَّ للمونولوج  اأو  لالأحالم 
، اأو ل�ستدراِك حدٍث غاب عن  لغٍز خفيٍّ

رِد.   ذاكرِته اأثناء ال�سَّ
املّلوُك يف عّدة ُم�ساَدفاٍت يف  لقْد وقَع 
تباعاً، وهي م�سادفاٌت  �ساأذُكُرها  روايِتِه 
حدثاً  ت�ستدرك  ومل  مبهماَ،  تف�سر  مل 

غائباً. 
خيييامن  مييييييوُت  الأوىل:  املُيييي�ييييسييييادَفييييُة    
احِلييييْكييييَمييييدار ييييقيييول اليييييييراوي: )كييّلييفيينييي 
يف  بالّتحقيق  بحم�َس  الييعيياّم  املُييحييامييي 
ييِة ميييييوِت خييييامن احليييكيييميييدار الييتييي  قيي�ييسيييَّ
ت�ْسُكُنها  التي  داَرِتها  يف  مقتولٌة  ُوِجييَدْت 
الرئتني  توقف  موتها  و�سبب  لوحدها، 

عن العمل(. 
ل اأعييلييم ميين اأييين اأتييى املييوؤلييُف بق�سية 
يييقييول: )ل توجُد  الييقييْتييِل فهو  جييريييِة 
اأو  اأو كدماٍت على رقبِتها  اآثاُر �سحجاٍت 

على وْجِهها(. �س15   
هي عجوٌز ت�سعينيٌَّة تعي�س لوحدها يف 
اأدلييٍة على  اأيييُة  ق�سر كبري ولي�س هناك 
اأّن  ال�ّسرعي  الّطبيب  �سرح  وقد  القتل 
الوفاة ب�سبِب توقف الّرئتني عن العمل.
امليي�ييسييادفيية الييّثييانيييييُة: بيياملُيي�ييسيياَدفييِة تعلم 
هامن  ابنَة  لي�ست  اأنها  احلكمدار  خامن 
ييْلييحييدار، واإّنيييييا هييي ابيينييُة الفالحة  اليي�ييسِّ

فّطوم اأخت �سائ�ِس اخليِل. 
يييانيييويييية وكيييان  عيينييدمييا جَنييييَحييييْت يف اليييثَّ
يييدر�ييس معها اأخييوهييا نييزييير اليييذي ر�سب 
اأف�سَل  عالماُتها  وكانت  املا�سية  ال�سنة 
مهموماً  اأبوها  كان  وقد  عالماِتِه،  من 
ومييزونيياً، وقييد جييافيياهييا اليينييوُم يف تلك 
لَتَتَن�ّسَم هواَء احلديقِة  اللْيلِة فخَرَجْت 
يييتييجييادلن ب�سوت  واليييدْييييهيييا  فيي�ييسييمييْعييْت 
م�سموٍع: )اأراأْيِت خامَن وقد تفّوقْت على 
العالماِت؟  مَن  عاليٍة  ُب�ْستوياٍت  ابنك 
الفاّلحُة  فييّطييوم  ييهييا  اأمَّ ولييكيينَّ  فاأجابته: 

اأخُت �سائ�ِس اخليل( �س33 
هامن  قبلَْت  كيَف  الثَّاِلثُة:  املُ�ساَدَفُة 
ييلييحييدار تيي�ييسييجيييييَل ابييينيييِة اليييفييياّلحيييِة  اليي�ييسِّ
 ، ييرِّ اليي�ييسِّ بييامليي�ييسييادفيية مت ك�سف  بييا�ييسييمييهييا؟ 
فقْد كاَن الكاْبِتُ موري�س الَّذي ترُبُطه 
هامن  وكييانييْت  متيَنٌة،  �سداَقٌة  بالعاِئلَِة 
ْلحدار جتاِل�ُسه وت�سْهُر مَعُه لقاَء اأْن  ال�سِّ
يْدَعَم البا�سا يف التدرج الوظيفي، وذاَت 
يوٍم كاَن الكابُت يف زيارٍة للعائلِة، وكاَن 

غرُي الذي  مرهُف ال�سَّ
ُعيييُميييُرُه ثييالثييُة اأعييييواٍم 
جيياليي�ييِسيياً مييَعييُهييم )قييال 
�ييسييّلييْم  ميييرهيييف  الأب: 
يييك الييكييابييت  عييلييى عيييمِّ
ميييوريييي�يييس، فييامييتييعيي�ييَس 
اإّنني  وقييال:  غرُي  ال�سَّ

ه.  اأكرُهُه، اأنا ل اأحبُّ
ملييييياذا  الأُب  قييييييال    

نا؟   تكرُهُه وهو ُيِحبُّ
اإّنييه  وعفوّيته:  ْفُل بباءته  الطِّ قييال    
عنها  وينزُع  ريِر،  ال�سَّ على  املاما  ُب  ُيييَعييِذّ

ِثياَبها، ويعاِمُلها بق�سوٍة( �س 37.   
لقد انك�سف امل�ستوُر على اأهوِن �سَبٍب، 
بخيانٍة،  خيانٌة  املقاي�سُة،  كييانييِت  وهيينييا 
اإجنابه  مقابل  موري�س  مع  له  خيانُتها 
ييل الييبيينييت  مييين فيييياّلحييييٍة، عييلييى اأن تيي�ييسييجِّ

با�سمها.
املُوؤَلُِّف  افَت�َس  ملَّا  اِبَعُة:  الرَّ املُ�سادَفُة 
ل  كان  اجلريَة،  فر�سيَة  البدايِة  منُذ 
بّد من اإيجاد القاتل، وقد كان احللُّ عن 
حثَّ  فعندما  ابعِة،  الرَّ امل�سادفِة  طريِق 
بالإ�سراع  الّتحقيق  العامُّ قا�سي  النَّائُب 
بالّتحقيق وبامل�سادفة وجد حتت �سرير 
اإىل  اإر�سالها  وبعد  دواٍء،  علبَة  املتوفاة 
املييخييتييِب تييبيينيَّ اأنيييا حتيييوي مييييادًة قيياتييلييًة، 
ا�ستدعاء  ب�سماٌت غريبٌة، وعند  وعليها 
�سعيٍد  اأمُّ  عييليييييهييا،  ييييييتددون  كييانييوا  ميين 
بَّاخُة، وعامر ُالبغل، و�سبيُّ املطعم،  الطَّ
دهم بالقتِل، اإذ  وتبنّي اأنَّ ل م�سلحَة لأحَّ

اإنَّ اأموالها يف امل�سِرِف مل مُت�ّس.
الب�سماِت  رفييع  )بعد  الييييّراوي:  يقول 
َ اأّنييييييهييييييا تييييعييييود لييييعييييامييييِر اليييبيييغيييل،  تيييييبييييينيَّ
فا�ستدعيُتُه وقلت له: ملاذا قَتْلَتها وكانت 

�سديقَة اأبيَك؟ 
ْقيينييي يييا �ييسييّيييدي، مل اأْقييُتييلييهييا، هي  ييدِّ �ييسَ
الييتييي اأمييرْتيينييي اأن اأْفيييَعيييَل ذليييك، واأنييييا ل 

اأ�ْستطيُع اأن اأخالَف لها اأْمراً.
ملاذا اأَمَرْتَك؟ 

يييْت مييييين ُهيييييميييييوٍم احلييييييييياِة  لييييقييييْد ييييئييي�يييسَ
وكييان  املييتييالحييِق،  والف�سِل  والنييكيي�ييسييارات 
يييرطييياُن ييييياأكييييُل ِرئيييتيييييييهيييا، وتيينييفيييييذاً  الييي�يييسَّ
 ، مَّ كي ل تتاأمّلَ لرْغَبِتها د�َس�ْسُت لها ال�سُّ

وهو موٌت مريٌح ورحيٌم(. �س86
قييد اعتمَد  وائييييَّ  اليييرِّ اأنَّ  وهييكييذا جنييُد 
َغ لها، ومل  اأربييِع م�سادفاٍت ل ُم�سوِّ على 
امل�سادفُة  وحتى  �سْيئاً،  للروايِة  ْف  ُت�سِ
ابعُة مل تكن �سروريًة لو مل يفت�ِس  الرَّ

يََّة اجلرية. الكاتُب مْنُذ البدايِة فر�سِ

ومي
ّ
ل
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اأينما  اإن احلظ طائر يحط  يف احلقيقة 
�ساء ويف اأي وقت ي�ساء، واحلظ يف حّد ذاته 
لها  تعليل  ل  التي  الغام�سة  الأمور  من 
اأي�ساً، فقد يحّط هذا  لها  ول وجود مادياً 
اإن�سان ما، فاإذا هو بني ع�سية  الطائر على 
يتخلى  وقد  مظوظاً،  ي�سبح  و�سحاها 
في�سبح  مظوظاً  كان  اإن�سان  عن  احلظ 
احلظ  عن  قيل  ما  اأ�سدق  ولعل  منبوذاً، 
جاء على ل�سان اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي 

يف قوله:
خلق احلظ جماداً وح�سى

خالق الإن�سان من ماء وطني  
فوليد ت�سعد الدنيا به

ووليد يف زوايا املهملني  
اأحمد  انق�سمت بني  ال�سعر العربي  اإمارة 
�سوقي وحافظ اإبراهيم، كما انق�سم النا�س 
يف ع�سر �سوقي وحافظ اإىل فريقني، الأول 
والثاين  �سواه،  عمن  واآثره  حافظ  ل  ف�سّ
حّبه  على  �سعرية  كمعجزة  �سوقي  ل  ف�سّ
حلافظ واإعجابه به، والقليل من وقف مع 

ال�ساعرين موقفاً و�سطاً.
ل �سوقي اأ�سدقاوؤه الأدباء واملتاأدبون  ف�سّ
اأن يقروؤوا  املحافظون الذين كان يطربهم 
املعري،  العالء  باأبي  يذّكرهم  ما  ل�سوقي 
ما  زيدون،  وابن  واملتنبي  والبحتي، 
جعل �سوقي يتهافت على معار�سة ق�سائد 
فنظم  لأ�سدقائه،  املعروفة  القدماء 
�سخ�سية  منا�سبات  يف  ق�سائده  من  عدداً 
واإثارة  اإلهامه،  عن  عجزت  واجتماعية 
بالنرث  اأ�سبه  كالماً  فيها  فقال  خياله، 
يف  اأوجد  مما  منظوم،  اأنه  غري  ال�سحفي، 
الفريق  اأما  قليلة،  لي�ست  �سقطات  �سعره 
ب�سعره،  واهتموا  )حافظاً(  فاأيدوا  الآخر 
ت�سّيد  ويف  وبالغوا  )�سوقياً(  ونقدوا 
نقدهم  كان  اإذا  عيوبه،  وجت�سيم  اأخطائه 
نزهوه  الذين  اأن�ساره  ملبالغات  فعل  رد  له 
)حافظاً(  اأيد  الفريق  وهذا  اخلطاأ،  عن 
وزاد  العربية،  �سعراء  اأ�سعر  اإياه  معتبين 
وموليري  بي)�سك�سبري  م�ساواة  بع�سهم 
وفيكتور هيغو( ومن  هذا الفريق )العقاد، 

يرون  كانوا  وهوؤلء  ح�سني(  وطه  املازين 
م�سر  يف  ال�سعر  باإمارة  اأحق  )حافظاً(  اأن 

والوطن العري، من )�سوقي(.
اأي�ساً  جاء  فقد  ح�سني(  )طه  راأي  اأما 
حيث  و�سوقي(  )حافظ  كتابه  مقدمة  يف 

يقول:
»و�سل �سوقي يف �سيخوخته اإىل ما و�سل 
�سكت  �سوقي  لأن  �سبابه،  يف  حافظ  اإليه 
حني كان حافظ ينطق، ونطق حني ا�سطر 
مل  حافظ  ليت  يا  ال�سمت،  اإىل  حافظ 
يوظف قط، ويا ليت �سوقي مل يكن �ساعر 

الأمري قط«.
اأ�سكت  لقد  ليت؟  �سيئاً  تنفع  هل  ولكن 
حافظ ثلث عمره و�سجن �سوقي يف الق�سر 
والأدب  والعرب  م�سر  وخ�سرت  قرن،  ربع 
ال�ساعرين العظيمني  العربي بوفاة هذين 

�سيئاً كثرياً، رحمهما اهلل.

الُمصاَدَفة في رواية )سيرُة آلِ 
الحْكمدار(

للروائي عبد الغني ملوك

شوقي وحافظ وإمارة الشعر

 كتب:  د. أحمد حلواني

 كتب:  د. رحيم هادي الشمخي

امتالأت  واخت�سا�سي  انتمائي  بحكم 
احلديثة  �سورية  عن  كتب  با  مكتبتي 
بذكراتهم  و�سخ�سيات  ودوراً  تاريخاً 
باأجنا�سه  اأدبياً  وعطاء  واإنتاجاً  املختلفة 
الإبداعية، واإذا كانت الكتب ال�سيا�سية قد 
التي  تلك  وخا�سة  الأكب  اجلانب  �سّكلت 
يتمتعون  �سوريون  اأو  اأجانب  كّتاب  كتبها 
باحلرية الأكاديية التي تتطلبها الأنظمة 
اجلامعّية، فاإّن ا�ستعرا�س هذه الكتب يثري 
حول  واملناق�سات  التحاليل  من  الكثري 
ال�سلبّية  اأو  الإيجابّية  وغاياتها  اأبعادها 
كنماذج  الكتب  بع�س  اأ�سماء  ذكر  ويكن 

فقط ومنها: 
اأو  �سيل  لباترك  �سورية  على  ال�سراع 
اآخره  وكان  دام  فان  نيكول�س  كتبه  ما 
احلوراين  اأكرم  مذكرات  اأو  وطن  تهدمي 
الدين  �سالح  ن�سره  ما  اأو  العظم  وخالد 
العربي(  )الأحياء  �سحيفة  يف  البيطار 
وم�سوؤولني  لفاعلني  مذكرات  اىل  اإ�سافة 
مرحلة  يف  ب�سوؤوليات  �ساركوا  اآو  حتّملوا 
كتاب  مع  ال�سيا�سّية  احلياة  مراحل  من 
وم�سالح  متلفة  باآيديوجلّيات  وباحثني 
الكتاب  بع�س  نتجاهل  اأن  دون  مبّطنة، 
علمّيتهم  على  احلري�سني  من  املرموقني 
اإ�سافة  ت�سّكل  والتي  وم�سداقّيتهم 
توثيقّية وتاريخّية هامة كم�سدر مرجعي 

يف تاريخنا املعا�سر. 
ويف هذا املجال يكن ان اأتوقف عند ما 
ن�سره املحامي ال�سديق نزار اأ�سعد هارون يف 
كتابه احلواري )�سورية التي عرفت( واأمام 
و�سعبها  �سورية  بها  متّر  التي  الأحداث 
�سعوبات  من  تواجهه  ما  ب�سبب  الطّيب 
يف  مع�سع�ساً  احللم  يبقى  ظاملة،  وعقوبات 
اأ�سيق  ما  ال�سعر  ببيت  م�ستعيناً  اأفكاري 
مع  املتوافق  الأمل،  ف�سحة  لول  العي�س 
الإرادة احلية واملخل�سة بالعمل اجلاد مع 
الت�سامّية  والأخالق  والتعاون  املحبة 

التي اأو�ست الديانات جميعها بها. 
العمل  مراحل  الكتاب  ا�ستعر�س  لقد 
يف  هارون  اآل  به  ا�سطلع  الذي  ال�سيا�سي 
الالذقية اأوًل ويف �سورية كلها ثانياً مرّكزاً 

على اجلانب ال�سيا�سي ب�سكل خا�س معّرجاً 
ورهافة  امل�سداقية  من  فيه  رقيق،  )ب�سكل 
اأحداث  على  الكثري(  ال�سيء  الإح�سا�س 
وعلى  ال�سورية  احلياة  يف  بارزة  �سيا�سية 
احلديث عن بع�س ال�سخ�سيات الأكاديية 
مثل  معروف  دور  لها  كان  التي  والأدبية 
منري  ود.  اجلبل  بدوي  الكبري  ال�ساعر 
احلقوقي  والأ�ستاذ  ال�سيا�سي  العجالين 
البارز ود. ق�سطنطني زريق رئي�س اجلامعة 
ال�سي�سكلي  اأديب  حكم  فتة  يف  ال�سورية 
الذي رف�س دخول ال�سرطة الع�سكرية اإىل 
فيما  ا�ستقالته  على  واأ�سّر  اجلامعة  حرم 
بعد من منطلق موقفه املبدئي يف �سرورة 
بالقيم  العربي  القومي  الفكر  ارتباط 
والديقراطية  احلرية  واأ�س�س  الإن�سانية 
ذلك  اأن  مبيناً  هارون  نزار  يقول  هذا  ويف 
�سيما  ول  العرب  القوميني  عند  الرتباط 
�سيا�سية  منا�سب  تبووؤ  لهم  اأتيح  الذين 
يلق  مل  عربي  بلد  من  اأكرث  يف  وقيادية 
املرفوعة  املبادئ  وفق  لديهم  اهتماماً 

والأهداف املن�سودة للمواطنني. 
حواره  نهاية  يف  املوؤلف  اأرفق  وقد 
�سيا�سية  وثائق  جمموعة  يت�سمن  ملحقاً 
ملرا�سيم  التوثيق  على  ترّكز  هامة  واأدبية 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  هامة  و�سهادات 
فتة  يف  ول�سيما  اللبنانية  ال�سورّية 
وتاأ�سي�س  امل�سرّية  ال�سورية  الوحدة 
اجلمهورّية العربّية املتحدة برئا�سة جمال 
لل�ساعر  �سعرية  ق�سائد  مع  النا�سر.  عبد 
ال�سيخ  والقا�سي  اجلبل  بدوي  وال�سيا�سي 
بدر  العا�سي  و�ساعر  �سعود،  اللطيف  عبد 

الدين احلامد. ومنها اأي�سا:
ترحيباً  هارون  نزار  املحامي  خطاب 
بالرئي�س جمال عبد النا�سر يف اأول زيارة 

له اإىل الالذقية.
ال�ساحل  وجوه  من  املوجهة  البقية 
الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  اىل  ال�سوري 

بطلب الوحدة ال�سورية.
وثيقة النف�سال عن الوحدة التي وقعها 
ت�سري  �سورية  يف  الراأي  وقادة  ال�سيا�سيون 

ملرحلة �سيا�سية معينة يف �سورية.

بيان الوحدة ال�سورية امل�سرية.
عام  الالذقية  يف  ت�سدر  جريدة  اأول 
مواهب  ممد  لأ�سحابها   1910
و�سراكة  احلكيم  ر�سيد  واأحمد  الأزهري 

عبد الواحد هارون. 
اهتمام  جانب  اإىل  اأ�سري  اأن  هنا  ويكن 
واأريافاً  مدناً  كله  ال�سوري  ال�ساحل  �سعب 
فقد  اليومية،  ال�سحف  قراءة  متابعة  يف 
خم�س  من  اأكرث  الالذقّية  يف  ي�سدر  كان 
مع  اأ�سبوعّيتان  واثنتان  يومّية  �سحف 
عب  اإليها  وحلب  دم�سق  �سحف  و�سول 
ومن  ن�سبياً.  مبكر  وقت  ويف  يومي  بريد 
ال�ساحل  ال�ساحلّية نذكر:  ال�سحف  اأ�سماء 
وال�ساطئ  والبالد  والنفري  وال�ستقالل 

واجلالء والإر�ساد وال�سدى والالذقية.
لقد اأعادتني قراءة الكتاب اإىل الدرا�سات 
مواقف  عن  اأ�سدرُتها  التي  والكتب 
التيارات ال�سيا�سية يف �سورية من الأحداث 
من  القومي  التيار  موقف  وعن  العربية 
حيث  الأخرى  الوطنية  ال�سيا�سية  القوى 
الديقراطية  التعّددية  على  ترّكزت 
منذ  �سورية  عا�ستها  التي  التعبري  وحرّية 
الذي  الأمر  ال�ستقالل اإىل عام 1958م 
اإىل  يطمحون  باأجمعهم  ال�سوريون  كان 
مل�ستقبل  �سورية طليعة ونوذجاً  اأن تكون 
الأمة  فيه  ت�ستعيد  عربي جديد ومعا�سر 
العربية باأفكارها جميعها دورها احل�ساري 
الإن�ساين وت�ساهم فيه بتحقيق حياة عادلة 
ودوراً  وم�ساواة  كفاية  ملواطنيها  توؤّمن 

اإيجابياً يف جميع املجالت. 
ل�سان  على  الآن  يدور  الذي  ال�سوؤال  لكن 
وعربي  خا�س  ب�سكل  �سوري  مواطن  كل 
مما  اخلال�س  يف  اأمل  من  هل  عام:  ب�سكل 
يدور يف غالب الأقطار العربية من اإ�سكالت 
متلفة  واحتاللت  خارجية  وتدّخالت 
والحتاد؟  التقارب  بديل  وتباعد  وتفرقة 
وهل تعود جامعة الدول العربية اإىل نه�سة 
عربية جديدة يقودها ال�سباب بفكر وحدوي 

منفتح وديقراطي؟ هي الأمل.
 فهل نبداأ؟ا 

سورية التي عرفت... سورية التي أحلم
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نصوص

 كتب: غياث رمزي الجرف

ا سليمان
ََّّ
ادة مهن  كتبت: ميَّ

بدايًة 
معناهيييا،  �سي�سيييرح  هيييذا  ومقيييايل  ف�سييييحًة،  يييِر  الّتنمُّ كلميييُة 

ِر. ويتحّدُث عن ِقَدِمها، وعن اأنواِع التَّنمُّ
ا اأطرُح ت�سييياوؤًل:  ولكْن لي�س هذا هديف من كتابِة املقاِل، واإنَّ

ِر هَو: اإذا كاَن املعنى اللغويُّ للتَّنمُّ
ٌر( ُر، م�سدُرُه )َتَنمُّ َر، َيَتَنمَّ َتَنمَّ

َر: اأَراَد اأْن ُيِخيَف ِرَفاَقُه َفَتَنمَّ
َه ِبالنَِّمِر َوَحاَوَل اأْن ُيَقلَِّد �َسَرا�َسَتُه. َت�َسبَّ

؛ لأنَّ  يييَر، وتغريَّ َر فالٌن اأن تنكَّ : )يقيييال: تنمَّ وقيييال الأ�سيييمعيُّ
راً غ�سباَن(. النَِّمر ل تلقاه اأبداً اإلَّ متنكِّ

يييوته ِعْند  َر َليييُه، واأوعده ومدَّ يِف �سَ يييَر لُفييياَلٍن: تنكَّ َوُيَقيييال تنمَّ
اْلَوعيد.

، اأ�سيييتذكُر بع�َس الأفعاِل امل�سيييتّقِة  وبعَد معرفِة املعنى اللغويِّ
من ا�سم حيواناٍت:

ِة: -وعذراً على اللفِظ- وريَّ ِة ال�سُّ يَّ نقوُل يف العامِّ
َف كاحليواِن! ْيَوَن: اأي ت�سرَّ حَتَ

وتيَّ�َس: اأي ت�سبََّث براأيِه، ولو كاَن خطاأً.
�َس: اأي اأ�سرَّ على فعٍل يعلُم اأنَُّه خطاأٌ! ومثُلها جحَّ
فدِع! : اأي األحَّ على �سيٍء، ف�ساَر مزعجاً كال�سِّ ونقَّ

ويف بع�ِس القرى �سمعُتهم ي�ستخدموَن الفعَل:
تخنَزَر، اأي عمَل �سيئاً جِن�ساً خبيثاً!

لْت قدُمُه: اأي اأ�سابها الّتنميل اأو اخلَدر وفالٌن نَّ
فكاأنَّ النَّمَل ي�سي فيها.

وقيا�ساً على هذا اأت�ساءُل:
األ يجوُز لنا اأن نقوَل مِلن يقلُِّدنا: 

َد؟ تبغبَغ، اأو تقرَّ
فالببغاُء، والقرُد يقلِّداِن الإن�ساَن؟

؟ األ يجوُز اأن نقوَل: تطاو�َس اأي اغتَّ
وتزارَف اأي ا�ستطال كالّزرافة؟
وتفيََّل اأي �سار �سخماً كالفيِل؟

ولنِق�ْس على ذلك الكثرَي الكثرَي يف حياِتنا.
العربّييييِة  للغتنيييا  اإثيييراٌء  املانيييُع؟ فهيييذا  ميييا  و�سييييقول قائيييٌل: 
و�سييياأقوُل: نعم، �سيييحيح، ولكييين هل نحُن بحاجيييٍة اإىل قامو�ٍس 

ا نريُد قوَلُه؟ َ عمَّ (، لنعبِّ )حيواينٍّ
يييراً ب�سيييكٍل عجييييٍب،  يييذي راَج موؤخَّ يييَر الَّ واأعيييوُد اإىل الفعيييِل تنمَّ

ف�سرنا ن�سمُع اجلارَة تقوُل جلارِتها:
هل �سمعِت:

ب�سيييبب عملّييييات  هها  لت�سيييوُّ تنّميييروا عليهيييا  الفّنانييية فالنييية 
الّتجميل.

ِر  واأخرى حتادث �سيييديقَتها عليييى الهاتِف، وتخبها عن تنمُّ
جمهيييور الفّنانييية القدييييرة ب�سيييبب ظهوِرهيييا ووجههيييا ممليييوء 
يييحافة كلُّهم �ساروا  بالتَّجاعيِد، والفي�س بوك، والإعالم، وال�سّ
يلفظيييُه  م�سيييطلٍح  ا�سيييتخداِم  يف  يتباَهيييوَن  )مثّقفييينَي(  فجييياأًة 
، ل  اجلمييييُع مييين باِب اأن يكوَن ملّماً بلغِة التَّوا�سيييِل الجتماعيِّ
من باِب العلِم باأ�سيييِل الكلمِة، وا�سيييتعماِلها! ول اأق�سُد هنا من 
ا اأق�سُد املقلِّديَن  ا�سيييتعملها جماراًة لواقٍع �ساَر مفرو�ساً، واإنَّ
الَّذييييَن ا�سيييتعملوا الكلميييَة، لأنَّ قنييياَة اأو اإذاعيييَة اأو �سيييحيفَة اأو 

برنامَج كذا ا�ستعملوها!
لقيييد وجيييَد الّتنّميييُر منيييذ بداية اخلليييِق، فقابييييُل عيييادى اأخاُه 

هابيَل، ا�ستقوى عليه، فقتله.
فينَة. وقوُم نوٍح )ع( �سِخروا منه لأنَُّه ي�سنع ال�سَّ

َر عليِه فرعوُن، و�سَحَرُتُه. وكليُم اهلِل مو�سى )ع( تنمَّ
ولن نن�سى يو�سف وما فعلَُه اإخوُتُه.

ر( * ِقَدُم فعِل)تنمُّ
ولييييدة  وامل�سيييطلحات  الألفييياظ  تليييك  اأن  َيُظييينُّ ظيييانٌّ  وقيييد 
الع�سييير، اأو قيييد يظيييّن اأّن هذا امل�سيييطلح خاطئ، واأنيييه يكن اأن 

ي�ستعمل غريه بدًل منه كالّت�سّلط اأو ال�ستئ�ساد، ونحو ذلك.
واحلقيقييية اأّن لهيييذا اللفيييظ اأ�سييياًل يف العربيييية، وليييه دللييية 
�سيييائعة معيييّبة عن هذا امل�سيييطلح باليييّذات؛ فقد جييياء يف رائّية 

عمر بن اأبي ربيعة امل�سهورة )اأِمن اآِل ُنْعٍم( قوله:

اإذا زرُت ُنْعماً مل يزل ذو قرابة 
ر لها كل ما لقيتها يتنمَّ

عزيٌز عليه اأن اأُمِلَّ باأهلها 
  ُي�ِسرُّ يل ال�سحناَء والُبْغ�َس ُمظِهُر
وخ�يييسّ النَِّمييير - باليييذات- من بيييني احليوانيييات لأنَّ له طبعاً 

حاّداً، ومزاجاً غا�سباً م�ستمراً.
وقال عمرو بن معدي كرب:

وَعِلْمُت اأينِّ َيْوَم َذاَك ُمَنازٌل َكْعباً َوَنْهَدا 
 قوم اإذا  لب�سوا احلديييد تنّمروا ِحلقاً وقّدا
ُروا( : اأي ت�سبهوا بالنمر يف اأفعالهم يف احلرب. وقوله: )َتَنمَّ
ومعنى تنّمروا: تنكروا لعدوِّهم، واأ�سله من النَِّمر؛ لأنه من 

اأنكر ال�سباع، واأخبثها.
ويقيييال -كميييا يف حدييييث احلديبيييية-: )قد لب�سيييوا لك جلود 
هاً باأخالق  النمور(  وهو كناية عن �سدة احلقد، والغ�سب ت�سبُّ

النمر و�سرا�سته(.
ييير( وما يت�سيييرف منها؛  ومييين هنا ا�سيييتقَّ من ذليييك مادة )َنِ
راً، وهو  ر: غ�سيييب، يتنمر تنمُّ ر، وتنمَّ يييَر الرجل، وَنَّ يقيييال: َنِ

ر.  ُمتنمِّ
ر وجهه:  ر، ونَّ يييَر وتنمَّ ويقال للرجل ال�سيييّيئ اخللق: قد َنِ

ه، وعبَّ�سه. اأي غريَّ
والنَِّمر بفتح النون، وك�سييير امليم، ويجوز اإ�سكان امليم مع فتح 

النون وك�سرها، هكذا: )النَّْمر( و)النِّْمر(.
وكنية النمر: اأبو الأ�سيييود، واأبو الأبيييرد، واأبو جهل، والأنثى: 

اأم رقا�س. 
وهكيييذا يتبييينيَّ اأن )الّتنّمييير( معًنيييى عربيييي معيييروف مطروق 

م�ستّق من النمر، و�سواهد ذلك كثرية.
ومييين ذلك-اأي�سييياً- قول اأحمد بن احليييارث اخلزاز؛  اعتداداً 

واعتزازاً:
اإين امروؤٌ ل اأُرى يف الباب اأْقَرُعُه

ر دوين �ساحب الباب  اإذا تنمَّ
يرييييد اأنيييه يتفيييع عييين مواطييين الُهيييْون؛ فييياإذا كان احلاجب 
غليظاً �سيَِّئ اخُللق اأعر�س عن الوقوف عنده؛ حفظاً لكرامته.

وال�ساهد قوله: )تنّمر(.
ومنه قول املتنبي يف اأحد ممدوحيه:

�سديد اخلنزوانة ل يبايل 
ر اأم اأ�سيبا اأ�ساب اإذا تنمَّ
اأنيييف البعيييري؛  واخلنزوانييية - يف الأ�سيييل- ذبابيييٌة تطيييري يف 

في�سمخ لها باأنفه، وا�ستعريت للكب، فقيل: بفالن خنزوانة.
ومعنى )تنّمر(: �سار كالنمر يف الغ�سب.

واملعنيييى: اأنه اإذا غ�سيييب على اأعدائيييه، وقاتلهم مل يعد يبايل 
اأقتلهم اأم قتلوه.

ومنُه قوُل الآَخِر:
وا �سرفها بالتنّمر َر الليايْل َتلَقَّ *واإيَن من قوم اإذا ما َتَنمَّ

ِر: * اأنواع الّتنمُّ
. ُر اللفظيُّ 1- التَّنمُّ

2- الّتنّمر اجل�سدّي.
  3- الّتنّمر الجتماعّي.

٤- الّتنّمر اجلن�سّي.
5- ومنه الّتنّمر يف العالقات.

6- ومنه الّتنّمر الّنف�سّي.
7- ومنه الّتنّمر املدر�سّي.

. يا�سيُّ ر ال�سِّ 8- التَّنمُّ
يييِة بكم، باأفكاركم، واآرائكم،  ختاماً: كونوا اأنتم بلغتكم اخلا�سَّ
واأخالقكم بعيداً عن اأذّية الآخريَن، اأو العتداِء عليهم لفظّياً 

اأو ج�سدّياً.

ر( موضٌة وتقليٌد أم ثقافٌة وفصاحٌة؟ نمُّ )التَّ

)اإّن غلبَة اللغة بغلبة اأهلها، واإّن منزلتها بني 
اللغات �سورة ملنزلة دولتها بني الأمم(

))ابن خلدون((
ــ 1 ــ

الثقافييييية  والنييييدوات  املوؤمتييييرات  هييييي  كثييييرية 
تر�سييييد  التييييي  العربييييية  واللغوييييية  والفكرييييية 
املختلفيييية ويف طليعتهييييا  وق�سييييايانا  م�سييييكالتنا 
ق�سييييية اللغيييية العربييييية، واآلم املواطيييين العربييييي 
واآمالييييه وطموحاتييييه واأحالمييييه باأن يحيييييا حياة 

اإن�سانية حّرة كرية...
وهييييذه املوؤمتييييرات والندوات تييييرى اأن املنطقة 
العربييييية متييييّر برحليييية خطييييرة ميييين تاريخهييييا، 
والقييييوى  الأمريكييييية  الإمباطورييييية  واأن 
ال�سييييتعمارية وال�سييييهيونية تريد تغيري ن�سيييييج 

املنطقة الثقايف واللغوي )؟(.
للثقافيييية  اأَّن  والنييييدوات(  )املوؤمتييييرات  وتقييييرر 
واللغيييية اأهمييييية بالغيييية يف تقارب وحدة ال�سييييعوب 
عيييين  الناجميييية  الفجييييوات  وت�سييييييق  العربييييية، 
ال�سيا�سييييات والأيديولوجيات التييييي تدفعها اإىل 

م�سارات التباعد والفتاق؟
اأما ما ُكتب، وُيكتب، يف م�سيييياألة اللغة العربية 
و)اأزمتهييييا( يف متلييييف الأقطييييار العربييييية، ميييين 
كتييييب وكتيبات واأبحاث ومقييييالت... فحّدث ول 

حرج...
وال�سوؤال: ماذا كانت م�سلة هذه املوؤمترات 

والندوات والكتب والأحاديث؟
ل نبالغ على الإطالق اإذا قلنا: ل �سيء..)؟( 
فالوقائييييع علييييى الأر�س واملعطيييييات كّلها تقول: 
اإّن كل �سيييييء ي�سييييري باجتيييياه املزيييييد من الف�سيييياد 
اإّن  امل�سييييتويات كافيييية، وتقييييول:  والييييتدي علييييى 
التباعد والفتاق والتنابذ غدا نامو�سيييينا، واإّن 

تديّن العربية يف ازدياد واّطراد)؟(.
ــ 2 ــ

والييييذي يهمنييييا يف هييييذا املقييييام احلديث ب�سييييكل 
مت�سيييير عيييين نزعييييات )اللفظييييية والإن�سييييائية 
واخلطابييييية( التي ت�سييييتعمرنا من �سييييعر راأ�سيييينا 
حتى اأ�سابع قدمينا، فهذه الظاهرة لها عالقة 
اللغييييوي،  و�سييييلوكنا  تفكرينييييا،  ببنييييية  مبا�سييييرة 
وكتاباتنييييا الأدبييييية وغييييري الأدبية، ولهييييا عالقة 
بحياتنا العامة واخلا�سيييية، وبفييييردات وجودنا 
والأتييييراح  الأفييييراح  )يف  املختلفيييية  ومنا�سييييباتنا 
ويف الأعييييياد ال�سخ�سييييية، والدينييييية، والوطنية، 

والقومية، والإن�سانية..(
عندما ت�سييييل ح�سييييارة اأّي اأمة ميييين الأمم اإىل 
نهاية قدرتها، اأو قريباً منها، يف الإبداع وابتكار 
الأ�سييييكال و�سياغة احلياة �سييييياغة جديدة تبداأ 
كّفيييية اللفييييظ بالرجحييييان، وت�سيييييع نزعيييية غالبة 
يف التكثييييري منييييه، وتتعييييدد املذاهييييب يف �سيييينعته 
اأو  ال�سييييامع  ي�سييييمع  حييييني  فمثيييياًل،  وتزيينييييه.. 
يقييييراأ القارئ_ يف كثييييري من الأحيان_ كالماً 
وو�سييييفاً لأجييييّل )املنا�سييييبات( واأحزنهييييا واأفجعها 
اأو  �سيا�سييييي  ل�سييييان  علييييى  تراجيدييييية  واأكرثهييييا 
كاتييييب اأو �سيييياعر اأو خطيب .. وحتى على ل�سييييان 
الإن�سييييان العييييادي يف مذابييييح وجرائييييم وجمييييازر 
مو�سييييوفة )كالذي جرى يف �سييييورية وفل�سطني 
واليميييين والعييييراق وجنييييوب لبنان..( ميييياذا يجد 
القييييارئ بعييييد قييييراءة تاأملييييية؟ يجييييد اأن الييييكالم 
والو�سييييف قد طارا بعيداً عن جالل )املنا�سبة( 
التي هّزت عقولنا ووجداننا.. ومل يبَق منها اإل 
األفيييياظ رّنانة طّنانة �سييييطحية جوفاء جمموعة 
يف جمل ُمَزْخَرَفة، ُمزرك�سة، مْنحوتة ل حترك 
يف قارئهييييا، علييييى كييييرثة كلماتهييييا اأو �سييييفحاتها 

ييييت فيهييييا، �سييييعوراً واإح�سا�سيييياً باأثرها  التييييي ارت�سّ
علييييى الرغم مما حفرتييييه تلك املذابح واجلرائم 

واملجازر يف �سمرينا ويف العميق منا... 
اإّن امليل اإىل التزيني والزرك�سيييية والإفا�سيييية يف 
اللفييييظ، وغلبيييية النزعيييية اللفظييييية يف ال�سييييياغة 
والحتفاء بها ما تزال حّية ونار�سييييها باإ�سراف 
حتييييى يومنييييا هييييذا)؟(. ومن يقييييراأ، على �سييييبيل 
املثييييال، كتيييياب اأمني اخلييييويل )م�سييييكالت حياتنا 
اللغوييييية( وميييين يقييييراأ مييييا ُيكتييييب هييييذه الأيييييام، 
عموميييياً، فليييين يخييييرج منييييه ومنهييييا اإل بالقليييييل 

القليل على كرثة الكالم وترديده ...
الإن�سييييائية  النزعيييية  الأخييييري  التحليييييل  ويف 
مييييا هييييي اإل الرغبيييية يف الييييكالم الييييذي ل متليييييه 
حوافييييز حّييييية يف النف�ييييس، واأفييييكار وا�سييييحة عيييين 
الأ�سييييياء، واإح�سييييا�س حّي باحلياة ومكان الكلمة 
منهييييا وارتباطها بها وفعلها فيهييييا، واإنا متليه 
احلاجيييية اإىل الييييكالم، تعوي�سيييياً عيييين العجييييز يف 
الفعل اأحياناً، اأو ارتزاقاً بالكلمة اأحياناً اأخرى، 
اأو تغطية على حقيقة ل �سييييبيل اإىل اجلهر بها، 
اأو ل �سييييبيل اإىل اإعالنهييييا �سييييراً اأو جهييييراً، فبهذه 
الدلليييية، اإذاً، تكييييون هييييذه الظاهييييرة وجهيييياً ميييين 
وجييييوه املوقف احل�سيييياري العاجييييز الذي يدمنه 
هييييذا اأو ذاك، ذلييييك اأن )هييييذا اأو ذاك( ي�سييييتطيع 
اأْن يقييييول كالماً كثرياً دون اأْن يقول فيه �سيييييئاً، 
لأنييييه ي�سييييتطيع اأْن يعي�ييييس زمنيييياً/ عمييييراً طوياًل 
ميييين  يقييييتب فيييييه  اأْن  اأي دون  اأْن يحييييياه،  دون 
نف�سييييه ويتملييييى حقائقهييييا ويرتع�س لهييييا، فلي�س 
املهييييم لديييييه، يف كثييييري ميييين الأحيييييان، اأْن يح�ييييس 
بدفقيييية احلييييياة فيمييييا يقولييييه ومييييا يفعلييييه.. اإّنييييه 
يكتييييب ويقول كالماً اإن�سييييائياً خاوياً مثل حياته 

اخلاوية... 
اخليييييال  ال�سييييابي/  القا�سييييم  اأبييييو  )انظيييير:   
ال�سعري عند العرب_ د.عبد الكرمي الأ�ست/ 
املوقييييف الأدبييييي 2007_ توفيق احلكيم/ فّن 

الأدب(.
ــ 3 ــ

يف ختام هذه املقاربة لنا كلمتان:
الأوىل: ليييين )تنه�س( وتتطور اللغة العربية 
مييييا مل )ينه�ييييس( ويتطييييور اأ�سييييحابها اأنف�سييييهم، 
وليييين تكييييون لغيييية حّييييية اإل اإذا حر�س اأ�سييييحابها 
علييييى احلييييياة، ولن تكون لغة قييييادرة على الوفاء 
باحتياجات الع�سيييير اإل اإذا ارتفع اأ�سييييحابها اإىل 
م�سييييتوى الع�سيييير... على حّد تعبري العميد طه 

ح�سني.
باللغيييية  النهو�ييييس  م�سييييروع  اإّن  والثانييييية: 
العربييييية دون انتهيييياج �سيا�سيييية ثقافييييية/ لغوية/ 
تربوييييية وا�سييييحة املعييييامل متكامليييية ومتابطيييية 
ومو�سييييوعية، قابلة للتطبيق والقيا�س، وبعيدة 
عن ال�سييييعارات وال�سييييبابية ولغيييية املنابر.. ودون 
اإرادة �سيا�سية ثابتة وحازمة وحا�سمة يكون، اأي 

امل�سروع، قفزة يف الفراغ...

نزعات أفسدْت كتاباتنا 
وحياتنا؟
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ب�سيييي�س  مييين  قليييياًل  اإل  النهيييار  ان�سيييلخ 
مت�سييير، حني كنا ل نزال م�سلوبني على 
اأ�سيييجار الزيتيييون يف الأر�يييس البعييييدة عييين 
املنيييزل ذات م�سييياء خريفيييي مو�سيييوم بالبد 

وال�سجر. 
وكانيييت �سخ�سيييية واليييدي العائمييية عليييى 
عليييى  حتثنيييا  القليييق  مييين  متالطيييم  بحييير 
القطييياف حتيييى اآخر خفقة من �سيييراج ذلك 
النهيييار قبيييل اأن نلفيييت نظيييره اإىل اأن هنييياك 
املركيييز  النيييواب يف  �سيييعرية ملظفييير  اأم�سيييية 
ال�سييياعة  حيييوايل  بعيييد  ب�سيييياف  الثقيييايف 

والن�سف تقريباً. 
كلمييية ال�سييير هيييذه وهبتنيييا النعتييياق مييين 
اعتالء �سجرات ُتركت على حالها لع�سرات 
ال�سييينني واحتاجيييت مهمييية قطافهيييا عليييى 
الوجيييه الأمثيييل اإىل طيييرزان ومعيييه قردتيييه 

�سيتا. 
اجليييو اخلريفيييي اجلمييييل وقيييدوم اليييبد 
اإىل  ا�سيييتحياء طبيييع طرييييق عودتنيييا  عليييى 
البييييت بطابع ال�سيييحر حيث كان مظوظاً 
من يعرث بني اأوراق الكرمة ال�سيييفراء على 
عنقيييود عنيييب مكتنيييز اأو طييياب تيييني منحيييه 
اخلرييييف مذاقاً بطعم اجليييوع اأو حبة جوز 
�سيييربتها �سيييياط رييييح هوجييياء فاألقيييت بهيييا 
من �سيييرير الغميييام يف الأعيييايل اإىل التاب 
معركييية  يف  املت�سييياقطة  بيييالأوراق  املتدثييير 

الطبيعة.
اأميييا اأنيييا ول�سيييبب يتعليييق ب�سيييعادتي بقرب 
لقييياء �سييياعر كبيييري منحيييه حدييييث املثقفني 

�سيييريته  واألهمتنيييي  القدا�سييية  طابيييع  عنيييه 
الذاتيييية وق�سيييائده الثائيييرة املكتوبييية بلغييية 
متيييرد فرييييدة روحييياً متوثبييية تنتف�س على 
قييييود املاألوف، فاخيييتت اأن اأ�سيييري وعيناي 
بيييني الأ�سيييجار  امل�سيييافر  معلقتيييان بالقمييير 
البا�سيييقة قبيييل اأن تقعيييا على �سيييجرة عارية 
اإل مييين حبييية جيييوز وحييييدة كانيييت الناجية 

الوحيدة من غ�سبة الطبيعة. 
وجريييياً عليييى عيييادة قديييية اتبعتهيييا منذ 
عوائيييد  لالإيثيييار  اأن  فكيييرة  عليييي  انطليييت 
�سيييوف يجيييود بهيييا زمن قيييادم مل يييياأت حتى 
الآن، قيييررت اأن حبييية اجلوز هيييذه قد تكون 
مييين ن�سييييب اأميييي اأو اأبيييي اأو اأي اأحيييد اآخييير، 
اإىل  وم�سييييت  جيبيييي  يف  بهيييا  فاحتفظيييت 

غايتي.
كان الوقت قد بداأ ي�سييييق، فخرجنا على 
عجيييل اإىل طرييييق ال�سييييعة نلتم�س �سييييارة 
تقلنيييا  ناريييية  دراجييية  اأو  جيييراراً  اأو  عابيييرة 
اإىل حييييث وقيييف هنييياك عليييى املن�سييية، يزاأر 
كلييييث جرييييح يعاقر ال�سيييعر، والنك�سيييارات 

واملجون.
واإىل جانبه انت�سيييب كيييوب معدين اأخفى 
يف جوفه خمرة، �سيييرعان ما فعل �سيييعره يف 
نفو�س احلا�سرين فعلها فيه، بعدما كانوا 
قد تواطوؤوا معه �سيييراً على ماولة بائ�سة 

لإخفائها.
هو امل�سرد على قارعة املنايف 

تتفيييق املخابيييرات العربية عليييى مطاردته 
كميييا مل تفعل يف ييييوم من الأييييام فيخاطب 

اأحد املخبين: 
يف زاوية ال�سارع؟ الغائر  هذا  “ من 

عيناه كجرذ الطاحون 
اأاأنت 

اأنت؟ 
اأما زلت تراقبني؟

راقب يا �سيد راقب 
اإ�سيييرائيل تر�يييس علينيييا مييياء اليييورد واأنيييت 

تراقبني 
اأمكتوب يف ال�سام علي ويف بغداد؟” 

قبيييل اأن يتوجيييه اإلييييه بخطييياب وجيييداين 
ال�سيييفقة  مييين  الكثيييري  طياتيييه  يف  يحميييل 

والرثاء حلاله 
“اإن كنت بهذا التقرير تريد �سراء خبز 

لعيالك ف�سي�سبون حراماً” 
كان مظفييير الوحييييد القيييادر على حتويل 
“لوحييياً  الييييوم  بيييات  اأدب  اإىل  البيييذاءة 

مفوظاً” يف �سماء ال�سعر العربي.
وكانيييت حجتيييه يف ذليييك اأبليييغ من ال�سيييعر 

نف�سه:
“اآتوين بكلمة قلتها هي اأكرث بذاءة من 

الواقع الذي نعي�س فيه” 
وميييع ذليييك وعلى الرغم من كل “�سيييبابه 
الإييييان،  حيييد  وقيييوراً  كان  فقيييد  املقيييذع” 

موؤمناً درجة اليقني. 
كان التفاعل مع اأم�سيييية مظفر ال�سعرية 
رائعييياً، حتيييى الذيييين ح�سيييروا لكيييي يبزوا 
ف�سفا�سييياً  ييييزال  ل  اأدبيييياً  “بري�سيييتيجاً” 
عليهيييم وجدوا اأنف�سيييهم ماأخوذيييين بروعة 

الرجل وكاريزما ح�سوره. 
وكان ال�سيييوؤال الذي األيييح على اجلميع يف 
حينه ممن ت�سرب لهم اأن تقريراً اأمنياً قد 
رفع بهم لدخولهم “كمني” اأم�سية مظفر 

ال�سعرية هو: 
كييييف يكييين لرجيييل اأمييين يليييك تعليمييياً 
متوا�سعاً وثقافة غري موجودة يف الأ�سا�س 
- حتيييى ببعدها احلزبي - اأن يرفع تقريره 
بي"مو�سيييوعية" اإىل اجلهيييات العلييييا وهيييو 
اليييذي اعتييياد اأن يف�سييير كل ت�سيييفيق زائيييد 
اأو وتفاعيييل كبيييري مييين احل�سيييور عليييى اأنيييه 

موؤامرة اأو خروج �سارخ عن امل�سموح به.
معنييييني  نكييين  مل  جميعييياً  اأننيييا  اأح�سيييب 
يف  اأقليييه  الت�سييياوؤل  هيييذا  عليييى  باجليييواب 
اللحظييية التيييي كانت فيها خميييرة مظفر ل 

تزال تاأخذ بنا�سية انفعالتنا.
الطيييوق  يف  انفراجييية  لحيييت  وعندميييا 
الب�سيييري املحييييط بظفييير حاوليييت الولوج 
اإىل عامليييه، قبيييل اأن اأجيييد نف�سيييي يف ح�سيييرة 
عينييييه، مل اأ�سييياأ اأن اأتكليييم وما ع�سييياه يقول 
�سيييبي يف ال�ساد�سييية ع�سيييرة مييين عميييره يف 

ح�سرة مظفر النواب؟
ق�سيييارى ما فعلتيييه هو اأنني ميييددت يدي 
اإىل جيبي وناولته �سامتاً حبة اجلوز التي 
جاءت متاأخرة عن ميعاد قطافها ل�سهرين 
يف  ال�سيييبي  هيييذا  لت�سييياعد  فقيييط  كامليييني 
قطييياف حلظة فارقييية من عمره، حلظة مل 
يتوقف تدفق في�سها لأعوام طوال توالت.

وكان منظيييره وهو يقب�يييس عليها عندما 

هيييّم بالرحييييل مدعاة ل�سيييعادتي و�سيييعوري 
باأنيييه يقب�س على ذاكرة �سيييغرية م�سيييتكة 

جمعتني به.
وطوال �سييينوات لحقة كنت فيهيييا موؤمناً 
باأنني �ساألتقي بالنواب يوماً، كاأن اأ�ستوقفه 
اإليهيييا  عييياد  التيييي  دم�سيييق  �سيييوارع  اأحيييد  يف 
�ساعراً �سيييريدا تاركاً حزنه وفرحه ويقوده 
�سيييبح م�سييينى اإىل �سيييبح، اأو يف ركن من�سيييي 
مييين مقهيييى “الهافانيييا” حييييث كان يجتمع 

ون من اأوطانهم فيها. املنفيُّ
علييييه  يلهيييث  قيييد  عابييير  ميييكان  اأي  يف  اأو 
مييين عيييزف وترياتيييه الليلية وم�سيييى يتزود 

للرحيل. 
غيييري اأن هيييذه الأمنيييية وخالفييياً حلد�يييس 
اعتقيييدت اأنيييه ل يخطيييئ مل يكتيييب لهيييا اأن 

تتحقق.
مل يقدر يل اأن اأخب النواب لحقاً باأنني 
ذليييك ال�سيييبي اليييذي وهبيييه ذات حيييزن حبة 

جوز يف مو�سم اجلوع اإىل الكالم املباح.
مل يكتيييب يل اأن اأ�سييياأله اإن كانيييت ق�سيييتي 
معه عليييى ماأليييوف حدوثها وب�سييياطتها قد 
األهمتيييه ب�سييييء حتيييى ليييو بقي ذلك ال�سييييء 

حبي�ساً يف طوية نف�سه. 
على حني ظلت نف�سيييي �سيييغوفة باجلواب 
عن هذا ال�سوؤال الذي بقي مكوماً بتعة 

الغمو�س ومفاجاأة الحتمالت 
تعب طينك يا مظفر 

فرحل فيمن رحلوا 

تقوُل لك التوقعات:
ل تعيييْد اإىل حبِّ قدمي حتيييى لو نقَر بابَك 
باء التوبة لأنك �سيييتندم بعيييد حديٍث عابٍر 
ل يتعدى ال�سوؤاَل عن اأحواِل الأيام الفارغة 
من ع�سري التوت وزهِر البنف�سِج الع�سامي 

اللمعان.
�سيييتجل�س بعدهيييا ت�سيييع كّفيييَك عليييى خيييد 
�سيييورة  تلتقطيييان  كييييف  وتتخييييل  التاأميييل 
�سييييلفي واأنتما على ظهر اجلمل ال�سيييارد يف 

ال�سحراء الهاربة من رمال املوت؟
يقوُل لك برُجَك الطالع:

اإن راأييييَت احليييبَّ القيييدمَي ي�سيييي �سيييوَبك 
قلبيييي  رجيييع  اأغنيِة/هيييم  بخ�سيييِر  ليم�سيييَك 
يحّن/وهيييي متيييرُّ يف بيييال ت�سيييرين/ قبيييل اأن 

يخطَفك �سحُر ال�ستاء.
اإيييياك اأن ت�سيييافَحه بابت�سيييامة عتييياب لأن 
قلَبك �سييييفقُد وزَنه الذهبي وي�سرُي خفيِف 
العقيييل كمواطييين فقيييد �سيييوابه حني �سيييّدَق 

وعَد الريح 
يا ريح بلغي غدي �سالمي 

اإن ُك�سييير كعبيييك العيييايل واأنيييت عنيييد دوار 
الوراقة 

انتعليييي حيييذاء الأخبيييار ال�سيييعيدة وطيييويف 
حول نوافذ الأمم 

لعل البيوت تخ�سرُّ اأ�سطحتها وت�سادقها 
عذوبة الأنهار.

يقوُل لك برُجك الباطني:
اإن �سمعَت �سوَت احلِب القدمي يطرُي اإىل 

اأذنيك 

م�سييياٌب  اأ�سيييّم  اأنيييك  واّدِع  ت�سيييدْقه،  فيييال 
بحمى الن�سيان.

اإن �سيييدقُته ف�سيييتفقُد املزييييَد مييين �سيييفاء 
روحك كبلدان فقدْت جواز ال�سفر اإىل نعيم 

ال�سوء، وغرقت بكاأ�س مالح.
كلُّ �سيء حولك يحذُرك 

منت�سيييَب  القيييدمَي  احليييَب  ت�سييياهُد  واأنيييت 
الوراقييية/ يحيييّدُق يف  ال�سيييدفة عنيييد /دوار 
غلبيييه  �سيييرطي  بانتظيييار  اخلم�يييس  اجلهيييات 
عط�س احلياة، فن�سي اأن يفتَح اإ�سارَة العبور.
ت�سيييتجُع فيلماً وثائقياً مات فيه البطُل، 
وهيييو يقُف وراء الكامريا لينقيييَل من زاويته 

اخلا�سة ما يجري على �سطح ال�سفينة.
اأيها املن�سي على ظهر ال�سفينة 

لو اأنك رميت كم�سة حنطة للع�سافري 
�سييير  مييين  الناجيييني  عيييداد  الآن يف  لكنيييت 

املكوث يف الظالم 
ها 

ت�سرُب بعر�س الكون �سغَفك.
تعيييُب غرَي مبييياٍل لكييين يفلُت منيييك قلُبك 
روُحيييك عينييياك اأذنييياك اأنفك قدمييياك عروة 

ال�سوق، وزر الع�سق.
ترك�ُس خلَفك ل تلحُق بك.

يكون الأمًر قد مّت بفعل هزِة حنني
قدميييي  �سيييقطت حتيييت  التحذييييرات  وكلُّ 

ال�سوق 
و/هم رجع قلبي يحّن/.

ديقراطييييَة  تليييمَّ  اأن  حتييياوُل  تتلعثيييُم 
اأجزائك من عينيه 

تقاوُمَك، وت�سرُبَك.
تتذكُر التوقعاِت والتحذيراِت

تقيييول: ل اأحبيييُذ اأن اأبيييداأ ف�سييياًل جدييييداً 
بحريق عند /دوار الوراقة/.

/�سيييجرة  عنيييد  مق�سيييودة  ب�سيييدفة  ول 
الكينا/.

/وادي  كيييراج  عنيييد  �سيييقطت  بتفاحيييٍة  ول 
العيون/

تكذُب اأنت تكذب.
متدُّ يَدك ت�سيييافُح روَحك ت�سرُب بعر�س 

الكون كلَّ التوقعات 
اأيتها الروح التي ت�سريين اإىل ذاتك 

عليك احلياة. 
هام�س: 

1ييييي دوار الوراقة: مدخل مدينة م�سيييياف 
من جهة اجلنوب 

والوراقة منتزه ومطعم يجاور الدوار 
2 يي �سيييجرة الكينا �سيييجرة تنت�سب يف نهاية 
�سيييارع الوراقة عمرها �سنون ومعروفة لدى 

اأهل م�سياف.
ييييي كيييراج وادي العييييون: كيييراج انطيييالق   3
�سيييرافي�س النقيييل لبليييدة وادي العييييون التي 
تبعيييد عن م�سيييياف حيييوايل 15 كم من جهة 

الغرب 
٤ييييي هم رجيييع قلبي يحيييّن: اأغنية للمطرب 

العراقي يا�س خ�سر .

/ زوبعة يف القاع /
دْع البحَر ي�سبح يف عني �سمكة 

ع�سى �سراُع املغيب يلتقط اأنفا�َسه 
ويكفُّ عن الدوران يف دوامة الرحيل

دعه
اأريُد اأن اأربَط الأياَم بكعب ال�سوق 

ثم اأغلي القهوة مع اأين ل�ست من ع�ساقها
واأدلَقها على قمي�س الليل 

) تغطيت وبعدين الليلة بردان 
اأح�س بدمي بال�سريان جامد (1

وحَده 
البُد ال�سيييغرُي العا�سيييُق مبدٌع يف اإثارة ما 

اأ�ستهي
اأحتفيييي  اإذ  ال�سيييالَم  ليييه  اأردُّ  اأمنييييات  مييين 

بع�سقه 
فدع البحَر و�ساأَنه، ليكفَّ اخليال عن ر�سم 

اللوحاِت ال�سوريالية عند باب احلديقة 
بفعيييل  األواُنهيييا  انحيييْت  التيييي  اللوحيييات 

ال�سالب واملوجب 
يف كثافة �سوء اليدين

ال�سوء الذي م�سى وراء ظلك 
)كل �ساعة وتعتني جفون بطران

واأنا جلد العلي قما�سه بايد(2
دع البحَر ي�سبُح يف عني �سمكة 

اأرييييد اأن األتقط اأطراَف اأ�سيييابعك واأعزَف 
بهيييا عليييى اأوتيييار غمو�يييس ابت�سيييامتك املاكرِة 

املمتلئِة ب�سهوة الذئب 
الذئُب ال�سبيه بالبد 

مرة ياأخذ �سيييكَل كاأ�س املاء ومراٍت ب�سيييملَة 
ال�سفاه

)�سواد الليل يبقى وتطفي الألوان

واأعيد بذكرياتك وامل�ساهد(3
تنييياُم قرييييَر احليييياة ت�سيييرُب احلليييم تغليييُق 
الأبواَب، وتتُك نافذًة �سيييغريًة يدخل منها 

مور الرواية 
الرواييييُة ال�سييياحلُة لتكيييون واقعييياً جمييييل 

املحيا 
تطوي �ساقيك ت�ستيح من الأحجيات

الأحجيات،
العقدة،

ال�سر،
املوت،

كلُّها بال حل 
)على بئر املنايا وجيت عط�سان 

جمبور و�َسَربت املاي راكد(٤
دع البحييير ي�سيييتيح بفم موجة هييياج امللح 

بخ�سرها 
فذابت على موقف اللحظة

واأنا تال�سيت بعنق البد 
دعه 

فاإين اأريد اأن اأخفي املفتاَح بجلد النخيل 
واأنام ملء ال�سوت 

....
٤،3،2،1

/تغطييييت  من�سيييور  كيييرمي  اأغنيييية  مييين 
وبعدين الليلة بردان/.

حين َقِبَل مظفر النواب هديتي

دوار الوراقة
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تخيييرَج ال�سييييد كيييرم يف كليييية طيييب الأ�سييينان بعد اأن 
ُنخيييرْت جمييييُع اأ�سييينانه واأ�سيييناِن عائلتيييه، لقيييد عانيييى 

كثرياً ب�سبب الفقر، و�سيق املعي�سة.
كان يذهيييب اإىل اجلامعييية خجاًل مييين ثيابه الرثة، 
البع�يييس  الت�سيييريح  درو�يييس  القلييييل ويف  وم�سيييروفه 
يغمى عليه من الإناث وبع�سيييهم يخجلون من روؤية 

عورات اجلثث.
 كيييرم كان خجاًل والأطباء يتناوبون على توبيخه: 
ما بك يا كرم اأنت طبيب ورجل؟ مَل كل هذا اخلجل؟
 كيييرم ل ي�سيييتطيع ميييد يدييييه خوفييياً مييين اأن يظهييير 
بطنه ب�سيييبب كنزته الق�سيييرية التي ورثها من والده 

وكانت قد غ�سلت لآلف املرات.
 كيييرم ل ي�سيييتطيع اجللو�يييس خوفييياً مييين اأن يتميييزق 
بنطاله ال�سيق املتوارث لدى اأفراد عائلته ويقولون 

له: 
ل تخجل من اجلثة فاأنت رجل األ ت�ستطيع النظر 

كيف �ستعي�س؟ وكيف؟ وكيف؟
احلمد هلل تخرج وانتهى ع�سر الفقر.

جل�يييس يف منزليييه يعيييد العيييّدة لينطليييق للعمل على 
البقيييرة وثيييالث عنيييزات  بييياع واليييده  الواقيييع،  اأر�يييس 
وقطعييية الأر�يييس الوحييييدة التيييي بجانب النهييير وباع 
بع�س الأواين النحا�سية التي كانت من تراث العائلة 

حتى اأنه باع الليك�س والببور وال�سمد والنري.
جميييع ثمييين ما باعيييه وقدميييه لوليييده الطبيب لكي 

يفتح العيادة ويغ�سل فقر العائلة.
قيييال كيييرم يف نف�سيييه: احلميييد هلل تخرجيييت وامليييال 
موجود ثمن الأدوات الطبية ولن اأخيب ظن والدي 

و�ساأعو�س لهم كل ما خ�سروه يف طريقي.
لكييين الآن �سييياأفتح اليوتييييوب واأبحيييث عييين بع�يييس 
الجتماعيييية  احليييياة  خلو�يييس  التعليميييية  املقاطيييع 

فاأتعّليييم ك�سييير اخلجيييل وبع�يييس امل�سيييطلحات واأقيييراأ 
من�سورات حتفيزية وما اأكرثها!

 يف اليوتييييوب �سييياهد الكثيييري مييين املقاطيييع وطبيييق 
عليييى نف�سيييه الكثيييري مييين امل�سييياهد التمثيليييية ومنهيييا 
كيف ي�سيييي واثق اخلطوة؟ وكيف ي�سيييتقبل املهنئني 

واملر�سى؟ وكيف يجامل ويتحدث بطالقة؟
يف الييييوم التيييايل ذهيييب وا�سيييتاأجر عيادة عبيييارة عن 
غرفتيييني وبوفيه يف حارة �سيييعبية لكن �سيييمن املدينة 

التي ي�سكنها.
فرح كثرياً لأن اأمره تي�سييير ومل يتعّذب يف اإيجادها 

ثم قال: 
 اأول خطيييوة هيييي و�سيييع اليافطة الكبيييرية على باب 
العييييادة وبعدها اأنقل اأدواتي واألب�س مريولتي واأتكل 

على اهلل.
وبالفعل مت كل �سيء كما متنى.

يف اأول ييييوم عميييل ليييه كانيييت املفاجييياأة خالل �سييياعة 
واحدة احت�سيييد الآلف اأمام الباب، زرف دموع الفرح 

وقال: احلمد هلل ر�ساك يا اأمي.
 ات�سيييل بالإذاعيييات والت�سيييوير التلفزييييوين، خيييرج 
ليكلمهيييم عييين هيييذه الظاهيييرة رغيييم اأنيييه كان طبيبييياً 

حديثاً واأول يوم عمل له. 
�سييياألته املذيعة قائلة: بوركيييت جهودك وحياك اهلل 
نحتييياج هيييذا منذ زمن، ابت�سيييم ورفع راأ�سيييه عالياً، ثم 
تابعت بالتاأكيد اإنك �سييياحب ثروة وتريد اأن ت�سييياهم 
يف حل اأزمة لها ماليني ال�سييينني اأي�سييياً، ابت�سيييم دون 

اأن يعي ما �سمع. 
 قاليييت: نحن فخيييورون بك وبهيييذا العمل اخلريي 
ون ونتمنيييى اأن جتيبنا ييييا دكتور  لكييين نحييين ف�سيييوليُّ
هيييل اأنت مقق الأمنيات؟ وهنا بداأ احل�سيييور يهتف 

وتعالت الأ�سوات:

�سكراً �سكراً بابا نويل، وبداأت الدعاوي ت�سب عليه 
بالتوفييييق بالعمييير املدييييد اللهم اأح�سييين حاله ووفقه 
وعياليييه واب�سيييط ييييده كيييي يخل�سييينا مميييا نحييين فييييه 
وبداأت القبل تن�سيييكب عليه من كل حد و�سيييوب وكل 
فيييرد يريد اأن يلم�يييس هذا املالك هذا املخل�س املبجل 
وهيييو م�سيييتغرب احليييال تائيييه الفكييير، الفيييرح يغميييره 

والده�سة تعتيه.
عييياودت املذيعة �سيييوؤالها بعد اأن مل يبَق منها �سيييوى 

يدها وامليكرفون واأج�ساد النا�س تغطيها.
 وهنا �سييياح اأرجوكم اهدوؤوا واهلل العظيم �سييياأعالج 

اجلميع والكل �سيكون را�سياً.
واهلل ل تعلميييوا مدى �سيييعادتي بكيييم فهذا هو اليوم 

الأول �سكراً هلل �سكراً لكم.
تعاليييت الأ�سيييوات مييين جدييييد وازداد العيييدد وبيييداأ 
يف  يت�سيييارع  كمييين  والتنكييييل  والتنكي�يييس  التدفي�يييس 
حلبة.. وامل�سيييكني اأ�سيييابته الفرحة ومل يعد له مكان 

للوقوف دخل للمكتب والنا�س فوق بع�سها.
التلفييياز اأماميييه و�سيييورته و�سيييورة العييييادة يف بيييث 
مبا�سييير واللقييياءات ميييع النا�يييس وكل يتكلم عييين اأمله 
يف هيييذا الطبييييب وهو فرح م�سيييرور لقيييد حطم رقماً 

قيا�سياً يف اأول يوم عمل له.
ثيييم ثبتيييوا الكاميييريا عليييى تليييك العبيييارة وظهيييرت 
ب�سموخها على �سا�سة التلفاز/ عالج الت�سول بجل�سة 

واحدة /.
تليييون الطبييييب باأليييوان ل ا�سيييم لهيييا انتفيييخ راأ�سيييه 
و�سييياح فجييياأة: ل  قليييياًل  هيييداأ  ثيييم  عينييياه  جحظيييت 
تتدافعيييوا ما بالكم وقفز من النافذة املرتفعة ليعلن 
موتيييه ب�سيييمعة طيبييية وهكذا  بقيت �سيييريته احل�سييينة 

على األ�سن العباد.

خطأ مطبعي

ارتع�سيييت اأجفيييان زيو�س وهو يتاأمل الف�سييياء 
الظيييالم  ُيبيييدد  اأن  فييياأراد  ال�سيييامت،  الرحيييب 
اأكرثهيييا  اإىل  الكواكيييب،  اإىل  نظييير  وال�سيييكون. 
نب�سييياً وزرقييية وقرر اأن يب�سيييط قب�سيييته فوقه، 
وينري فيها �سيييمعة، فاأ�سحى على تلك الأر�س 
عيوٌن ترى اأبعد مما يتطلبه ا�ستمراُر اجل�سد، 
اأ�سيييحى هنييياك عيوٌن ترى عيييب الظالم وعب 
مياه املحيطات وعب اجلليد وما حتت الأر�س 
وميييا حولها والبعيد يف الف�سييياء الرحب، وراأت 
تلك العيون قب�سييية زيو�س، وبع�سيييها حتا�سيييى 
اأن يرى �سييييئاً من زيو�س، وزعم اأنُه هو الأعلى 
حيث هو، واأنه اإن كان من زيو�س فهو �سييينيعة 
اأن  العييييون  تليييك  وتنبييياأت  الأجفيييان  كبيييوات 
الأجفيييان لن تكبو ولن تيييرف مع تقدم الوقت، 

وقالوا: زيو�س خرافة اإىل زوال.
تطاوليييت ال�سيييمعة يف كيييف زيو�يييس وتعملقيييت 
لكييين نورهيييا بقيييي كميييا هيييو، وكلميييا تطاوليييت 
ال�سيييمعة كيييرثت دموعهيييا، وميييال نورهيييا بيييني 
اأناميييل الظيييالم، وتبعيييرث �سيييرراً ل ي�سييييء اإل 
يييَبَ زيو�يييس عليييى ال�سيييمعة العمالقة  نف�سيييُه، �سَ
ال�سيييمعة  نيييور  راأى  حيييني  وذهيييل  امل�سيييطربة، 
يتبعيييرث ويخبو بينما ج�سيييد ال�سيييمعة يتطاول 
ودموعها تتزايد، اأراد زيو�س اأن يحرك قب�ستُه 
لينهي هذا ال�سيييذوذ، فلقد ماتت الأر�س ومات 
نيييور ال�سيييمعة اإل اأن ال�سيييمع احليييارق ميييا ييييزال 
يتدفيييق ينه�ُس النب�س اأينميييا ُوجد، اأراد زيو�س 
اأن يحيييرك قب�سيييتُه لينهيييي هذا ال�سيييذوذ، لكن 
عة، وال�سمُع كان ي�سيُل على  كّفه اأ�سيييحت ُم�سيييمَّ

ُعُه اأي�ساً. �ساعدِه وُي�سمِّ
قال زيو�س بكلماٍت �سمعتها كل اأذٍن ح�سيفة:
- العييييون التيييي راأتنيييي وحتيييررت مييين تتبيييع 
ميييا ييييراُه اجل�سيييد، وميييا يرييييدُه اجل�سيييد، فلهيييا 
الفردو�يييس، اأميييا تليييك التي كانت تن�سيييُر �سيييباك 
فقيييط  َمتاعيييُه  للج�سيييد  لت�سيييطاد  نظراتهيييا، 
وتعميييى عّما دون ذلك، ف�سييياأجعلها تتدحرج يف 

مهاوي اجلحيم.
واأعاد زيو�س اإىل الكون �سمتُه، وجبَّ �سخب 
ال�سيييمعِة الكيييبى، وترك �سيييوتاً عذبييياً ُيداعب 
ال�سيييمت هنيييا وهنييياك، �سيييوت قطيييراٍت لدميييع 
عييييوٍن عرفت كيف َترى فعرفت لذة اخل�سيييوع، 

فاأ�سحت جنوماً تزيُن الفردو�س الناب�س.

العين 
والجسد

»يلعن عمري« 
اأقولهيييا بينيييي وبينيييي كلميييا راأيتهيييا 
تدخيييل املكتب الذي عملنا فيه لوقت 
غيييري قلييييل، كان قيييويل الدائيييم ذاك 
بنزلييية تاأنييييب لنف�سيييي، فاأنيييا حتيييى 
ذليييك الوقت مل اأ�سيييتطع اأن اأعب لها 
عن اإعجابي ومبتي واأن اأ�سيييرح لها 
كيف يتلجلج القلب ويكاد يطري من 
بيييني جوانحيييي لي�سيييل اإليهيييا، وغالباً 
ميييا كنيييت اأ�سيييبه واأقنعيييه اأن الوقيييت 
مل يحن بعد جل�سيييارة قد اأندم عليها 
عينيهيييا  مييين  حرمييياين  اإىل  وتيييوؤدي 
يف  ي�سييياوي  بجميييال  ي�سيييّعان  وهميييا 

نظري جمال الكون. 
كانت طويلة مثل رمح و�سهية مثل 
الغماميييات  ت�سيييبه  وم�سييييتها  تفاحييية 
وكنيييت  ال�سيييباح  نيييدى  ترافيييق  التيييي 
اأعيييرف مييين طقطقييية كندرتهيييا اأنهيييا 
قيييد غيييدت عليييى م�سيييافة قريبييية مييين 
حيييني  ينحنيييي  ييييكاد  وقلبيييي  امليييكان، 
اأراهيييا تخف�س هامتهيييا عند الدخول 
وعندهيييا اأمتنى ليييو اأنني اأ�سيييمها اإىل 
�سدري اإىل ما ل نهاية وحتى تتك�سر 
تلك الأ�سيييواق التي ت�سطو على قلبي 

يف غيابها.
»يلعن عمري« 

اأرددهيييا واأنيييا اأنه�س مل�سيييافحتها اأو 
لعيييل القلب هو من يفعل ذلك وحني 
اأميييد ييييدي املرجتفييية نحوهيييا اأ�سيييعر 
اأننيييي األم�س اليا�سيييمني اليييذي يفوح 
من زهر اأ�سيييابعها النديييية وحلظتها 
اأقيييول وكاأننيييي اأرييييد اأن اأعيد هدوئي 
»ثالثييية  اأكييييد  تيييوازين:  واأ�سيييتعيد 

بواحد يا اآن�سة!« 
تهز راأ�سها مبت�سمة واأنا اأذيب ذلك 
امل�سيييحوق العجيب يف الكاأ�يييس، فاأبدو 
وكاأننيييي اأذوب معهيييا اأو لعلني متنيت 
اأن اأكيييون واحيييدة مييين حباتيييه وحيييني 
اأقدميييه لها ترت�سيييف منيييه على عجل 

مرددة: م�سروبك �ساحر. 
مييين  وكاأننيييي  متفاخيييراً  واأردد 
اختعتيييه: هيييو مزييييج مييين القهيييوة 

وال�سكر والكرية يا اآن�سة.
اأتوقيييف للحظييية، ثيييم اأ�سييييف: على 
فكيييرة هذا امل�سيييروب فييييه الكثري من 

ال�سعرات احلرارية. 
ت�سيييبح  اأكيييرث،  ابت�سيييامتها  تيييزداد 
بحجم ذاك املكتب الذي ي�سيييمنا معاً 

اأو ربا تتجاوز ذلك لت�سيييمل ال�سيييارع 
مكتبنيييا،  نافيييذة  علييييه  تطيييل  اليييذي 
وكان ال�سيييرود ياأخذهيييا لوقيييت غيييري 
قلييييل حييييث تبدو وكاأنها تيييرى املكان 
لأول ميييرة وحيييني اأعر�يييس عليهيييا اأن 
حتت�سيييي م�سيييروب ثالثة بواحد مرة 
اأخرى تبدو منده�سييية اأو كاأنها كانت 
يف غفيييوة طويلة ا�سيييتيقظت منها مع 
كالمي على الرغم اأنها تفتح عينيها 

على و�سعيهما.
حاوليييت اأكرث من مرة اأن اأتل�سييي�س 
يثيييري  ميييا  ملعرفييية  النظييير  واأ�سيييتق 
ب�سيييع  �سيييوى  اأجيييد  فليييم  انتباههيييا، 
�سجريات وبع�س من املارة ويف بع�س 
امليييرات كنت اأرى �سييييارة حديثة يقف 
اإىل جانبهيييا رجيييل يرتيييدي مالب�يييس 
اأزرار  اأنيقييية ول يتوقيييف عييين كب�يييس 

جهازه املحمول. 
فجييياأة توقفيييت مييين خفق لهيييا قلبي 
وتلب�سيييني  املكتيييب  اإىل  املجييييء  عييين 
احليييزن وحيييار اأميييري ب�سيييبب غيابها، 
ولكننيييي  معهيييا،  التوا�سيييل  حاوليييت 
وجيييدت الرقم اليييذي بحوزتي ل يرد 
عليه �سوى املجيب الآيل الذي يردد: 

هذا الرقيييم غري مو�سيييوع باخلدمة، 
مييين  تتفجييير  روحيييي  كادت  عندهيييا 
�سيييدة فقدها، وكنت اأردد ب�سيييوت فيه 
احل�سيييرة على ما حدث: يلعن عمري 
اجلميلييية  تليييك  منيييي  �سييياعت  كييييف 

ال�ساحرة؟
 يف تلك الفتة مل اأكن اأجد اأمامي 
�سيييوى ذليييك امل�سيييروب اليييذي اأتناوله 
عيييدة ميييرات يف اليوم، واليييذي اعتدت 
ف�سيييرت  الأخيييرية،  الآونييية  يف  علييييه 
اأحت�سيه حتى واأنا اأم�سي يف الطريق، 
وذات يوم كنت اأجل�س على الر�سييييف 
حيييني راأيتهيييا متييير مييين اأماميييي وهي 
تركيييب اإىل جانيييب اأحدهيييم يف �سييييارة 
فارهييية عندها نه�سيييت بيييكل ما اأملك 
�سيييوتي:  بعليييو  و�سيييحت  قيييوة  مييين 
»ثالثييية بواحيييد ييييا اآن�سييية« تعرثت يف 
وقفتيييي وان�سيييكب ميييا يف الكاأ�يييس على 
ثيابيييي، لوحيييت يل تليييك الفتييياة مييين 
وت�سيييحك  ت�سيييحك  وهيييي  النافيييذة 
ب�سيييرعة  تبتعيييد  ال�سييييارة  وكانيييت 
جنونيييية مثيييرية خلفهيييا زوبعييية مييين 

الغبار.

»ثاثة بواحد«
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قدٌح ومو�سيقا واأجرا�ٌس تطنطُن يف البعيِد
و�ساحٌل متالألئ الألواْن

ل غيمٌة بي�ساُء فوَق التلِّ
ت�سبُح يف اأدمِي جمالها الأّخاِذ

ل �سرٌب يرفرُف عابراً وقَت الغروِب
لكي يحّدَق زاهٌد 

ِر  غَّ بالطلعِة الزرقاِء للقمِر املُ�سّ
مثَل لوؤلوؤٍة على �سدِر امل�ساِء

وكي يرى الرائي �سماًء من بالبَل
يف ت�ساعيِف الغيوِم

وترعًة للماِء خلَف امل�سهِد الظماآْن

ل �سوُت قّبٍة يزقزُق بالعذوبِة 
يف �سهوِل القمِح

اأو �سفراُت ع�سفوٍر تفوُق الو�سَف
كي تتقرَق ال�ساعاُت هانئًة

وير�سَل �ساعٌر عينيِه �سوَب تفّتِح الأكواْن

فالأّي �سوٍت �سوَف ين�سُت عا�سٌق 
بعَد الأفوِل لي�ستعيَد ال�سمَت من نب�ِس الطبيعِة 

وهي ت�سدُل ليلََها ال�سيفيَّ كالأمواِج 
راجعًة اإىل ما كاْن

قدٌح ومو�سيقا واأجرا�ٌس تطنطُن يف البعيِد
وعا�سقاِن على �سخوِر ال�سّط من�سياْن..

يتاأرجحاِن مع الغروِب كطائريِن مهاجريِن،
كهدهديِن مع الهبوِب العذِب للريِح الرخّيِة 

حيُث لالأمواِج اإيقاٌع �سجي للرحيل اإىل البعيِد
وحيُث تهداأُ غيمٌة وتذوُب خلَف املغرِب الورديِّ

يف �سفٍق من الرماْن
هَو ل يحّدُق يف البعيِد

�سوى لي�سعَر باغتاِب العابريَن
ول يرى غرَي املرارِة بنَي امراأتنِي

راحلة وراجعة..
ويلمُح يف الغيوِم الراحالِت اإجابًة 

ل�سوؤالِه احلرياْن

وهَي ال�سغريُة مثَل نعناِع ال�سواقي 
ي�ستحمُّ جمالها الواين بوجِة حزنها ال�سّفاِف 

�ساخ�سًة اإىل اأبدّيِة الأّياِم
اْن! ِة قلبها احلرَّ تبحُث عن اأبوَّ

يف ذلَك الأفِق اجلريِح
وحنَي يبزُغ �ساحباً من عتمِة الدنيا

�سراُج البحِر 
والأمواُج تنع�ُس عند منحدِر الغروِب 

ي�سيُء م�سباُح الأ�سى وجهنِي مك�سّويِن باحل�سراِت
ي�ستمعاِن يف اأق�سى ال�سهوِل اإىل حفيٍف �سارٍد 

يف اآخِر الودياْن

ويناُم �سوُت البحِر حني تهدهُد الناياُت
قلبهما الر�سيَع باأغنياِت احلزِن

اأو يرمي الهالُل لتعِة املاِء ال�سغريِة 
ُه الف�سيَّ كي ي�سفو بعينهما قر�سَ

�سفاَء ال�سوِء يف الغدراْن!
ظاّلِن ليلّياِن ينت�سباِن ما بنَي ال�سخوِر 

كطائرْي بجٍع ويف الإغفاءِة الأوىل 
لقر�ِس ال�سم�ِس ُي�سمُع يف املدى ال�سايف

�سقوُط الدمعِة العط�ساْن

قدٌح ومو�سيقا واأجرا�ٌس تطنطُن يف البعيد
وعا�سقاِن على �سخوِر ال�سطِّ من�سياْن..

يتهادياِن كنور�سنِي مع الهديِل احللو لالأمواِج
يف �سفِق املغيِب

ويحلماِن بغيمٍة عذراَء، بي�ساَء العذوبِة 
كي يقلَّ جناُحَها قلبيهما نحو الفرادي�ِس البعيدِة 

حيُث ت�سبُح يف هواِء الليِل رائقًة
�سالُل الزقزقاِت 

وي�ستدُّ ال�سمُت مو�سيقاُه من �سرِب ال�سنونو 
يف ف�ساِء الده�سِة الولهاْن

وهناَك خلَف امل�سهِد الليلّي لل�سطاآِن 
يرتفُع النواُح املرُّ لالأمواِج

فيما ت�ستدُّ الريُح خيَط نحيبها املبحوَح
من ق�سٍب �سجيِّ ال�سوِت ..

تنت�سُر الكاآبُة وال�سدى الباكي على قلبنِي مرحتلنِي
فيما �سرخٌة �سوداُء ت�سقط ُمن اأعايل ال�سمِت

فوَق �سكينِة الأحزاْن

جمعْت معاطفها الغيوُم 
ماِد و�ساَر وجُه البحِر لوناً للرَّ

وظلَّ ُي�سمُع يف ف�ساِء العزلِة الثكلى
نداُء الكاأ�ِس للظماآْن

مل يبَق غرُي �سرائِط الزبِد احلزينِة والرماِل
و�سخرٍة عزلَء تغ�سلها

الدموُع امل�ستحيلُة 
بينما �سوُء الهالِل املقمِر العايل ينرُي بزرقٍة �سكرى

غزاًل �سارداً يف اآخر الودياْن

خلْعُت ظلَّي خرْجُت الآَن من تعبي
ِب ُ رِّ يف �سمٍت اإىل التُّ وُبْحُت بال�سَّ

يوماً �سيقراأُ طفُل املاِء يف غِدِه
حِب اأين و�سْلُت جياَع الأر�ِس بال�سُّ

يِح اأُغنيًة ي بوجِه الرَّ اأر�سْلُت كفَّ
تدوُر يف الأر�ِس �سعياً يف ثياِب نبي

مراَء نافذًة ْغُت من ُخبزتي ال�سَّ و�سُ
غِب ُتطلُّ منها حكاياٌت عن ال�سَّ

فيعرُج املاُء م�سحوراً على كتفي
وت�ستظلُّ �سغاُر الغيِم يف ُهُدبي

وللمناجِل حويل وجُه ُمغتٍب
يذوُب من ظماأٍ يف وجِه ُمغتِب

والليُل يحدو وهم�ُس النَّجِم خافقُه
َة الق�سِب يُح ت�سرُب ُحزناً ُبحَّ والرَّ

ٍة كانت جدائُل قمحي اإْرَث ُقبَّ
تفوُح نب�ساً ُيعيُد الروَح يف اخل�سِب

حٌة من روؤى املعنى اأناِملها فالَّ
كانت تعوُد فراَخ القمِح يف الزَّغِب

تاأتي ومي�ساً من الأمطاِر يحملها
طِب لتغُزَل العطَر خمراً يف فِم الرُّ

تن�ساُب هم�ساً بروحي وهي عاملٌة
هِب باأنَّ يف اخُلبِز معًنى لي�س يف الذَّ

عِد مل تتْك بذاكرتي اأظافُر الرَّ
درباً اأعوُد به يوماً اإىل ن�سبي

ين نحَو قعِر اجُلبِّ اأ�سئلٌة جترُّ
األي�َس يف النَّا�ِس ما يدعو اإىل العجِب؟

روَن مواوياًل تفوُح نًدى ي�سطِّ
هِر والأفعاُل من جرِب يف م�سمِع الدَّ

نبوءٌة من �سليِل الأم�ِس اأحملها
اأًة يف غيهِب الِعنِب كانت ُمبَّ

لماُء قمقَمها يوماً �ستختُق الظَّ
وَء مذبوحاً على النُّ�سِب وتتُك ال�سَّ

مُل يف الآفاِق ُمتكراً ويرحُل الرَّ
ماِء باأثواٍب من اللَّهِب وجَه ال�سَّ

اأنا الذي اأطعَم الباكنَي ُمهجَتُه
اِت عن كثِب وراح يرقُب موَت الذَّ

ما زلُت قلباً من النَّعناِع ُمتَّ�ساًل
هِب عِف حتى اآخر ال�سُّ ِل ال�سَّ من اأوَّ

»اأناُم ملَء جفوين عن �سوارِدها
اها على عتِب« وي�سهُر اخللُق جرَّ

 شعر: صالح الدكاك
/ اليمن

 شعر: ظاهر مطر العبيد 

 شعر: غانا أسعد

قلبي الَِّذي َكاَن َلِك املَْلَعبا
ِمْن َبْعِد ما َغاَدْرِته اأَْع�َسبا

َما ع�سرين عاماً عا�َس ي�سكو الظَّ
َبا َذى وال�سِّ ِننْيَ ال�سَّ واأنت جَتْ

اأَْمَطْرِت َماَء النَّاِر يف َزْهِرِه
َبا واْجَتْحِت كالنَّْيَزك َباَل الرُّ

�َسْكراً لقد اأْبَدْعِت يف َذْبِحِه
َحّتى َذَوى ِمْن َنْزِفِه ُمْتَعبا

ْرَياِن ع�سفورًة اآَواك يف ال�سَّ
وكان ُيوؤِْوي َغاِفاًل َعْقَربا

ما ُكْنِت اإّل َجْلَطًة يف َدِمْي
با وقْد َتَعاَفى ِمْنِك َمْن َجرَّ

*
ٍة  ْرُت َقْلِبي ِمن َهَوى ِهرَّ َحرَّ

 باألِف وجٍه، َقلُبها ا�ْسَتْذاأَبا
اَبٍة« «َح�سَّ ْرُتُه ِمْن ُحبِّ َحرَّ

ِع�ْسِرْيَن َعاماً َتْعُبُد املَْك�َسبا
كْم كافاأْت َبْذيِل اأنانيًَّة

لَبا واأْن�َسَبْت يف ِطْيَبِتي ِمْ
ِرفاً فاْبَحِثي ما َعاَد َقْلِبي َم�سْ

َبا عن اآخٍر يف �ُسْوِق اأْهِل الرِّ
*

قْد ُتْبُت َعْن ُحبِِّك يا َزلَِّتي
وَفاَز بالُغْفَراِن َمْن اأْذَنبا

اَرًة اإْن ُرْمُت َبنْيْ الِغْيِد َكفَّ
اَرَة الأَْن�َسبا لن اأْعَدَم الَكفَّ

 ما اأْنَدَر الَواِفنْيَ ِمْثِلي وما
َبا اأْكرَثَ اأْمثاَلِك َبنْيَ الظِّ

ِدي يف ُكلِّ هذا املََدى لن جَتِ
ِل�ساً َطيِّبا قْلباً كَقلِبي ُمْ

ياً �َسيَّْعُت ملَّا ُخْنِتِني َما�سِ
 ِفْيِك وَعاَنْقُت الَغَد الأْرَحبا

ِتي �سكراً فلم اأْخ�َسْر �ِسوى ُغ�سَّ
واأنِت �َسيَّْعِت َحَبْيباً اأبا

سقوط الدمعة العطشانبعد الوداع
 شعر: طالب هّماش

نابل … بوُح السَّ

ّر َعلى َعَجٍل  ُهَو َذا الَفرح َيُ
َكَن�سمٍة ُتداعب اأوراَق الَزَمن 

�ِسُك بِه َو لو ُعنَوة... مُتْ
َمهَما َعانَدتَك احَلياة 

نيا  وَتقلبْت َعليَك َمواجع الدُّ
َل ُترهق ُروحَك يف ِجداِل 

الَنواِئب 
ر... وَتَذَكّ

اعة الَكرِب حَلَظْة اأنَّ �َسّ
فَذاَك املَا�سي اجَلميل 

نيا  ِبالأَم�ِس َكاَن َحا�سَر الدُّ
ِبِه َمْن �َسَكا َزَمنه وبِه َمْن َتَغّنى 

 َو�َسَم ُندباً َعلى َجِبنِي اأَناٍم 
وَتَرَك يف الَباِل ِمَن اجَلَماِل َما 

َل ُين�سى 
اعِتَك َتعدو  ُكلَما ملَحَت َعقارب �َسّ

ر... َتذَكّ
اأنَّ الَوقَت َعابٌر ل َينتظر 

وكّل َحَدٍث ِمَن احَلياة 
َما هَو اإّل حَلَظة 

ل �َسيء َيدوُم َعلى َحالِه
كَنا َمهَما بِه مَت�َسّ

يار  ل َفرحاً ُيطيُل املُُكوث يف الدِّ
ول م�َساب فيها َيبقى 

وِل َوِعَرة َدرُب الُو�سُ
�َستلَقى ِفيها َمْن ُيَطِبُّب َجرَحك 

وَتلقى ِمَن الَب�َسِر َمْن ُيبّدل 
َلونه 

كّل ِحنٍي األَف َمّرْة 
َت اأو �َسَقطَت  واإْن َتعرثَّ

ا َيلوي  َل ُتقِحْم َجعبتَك ِبَ
ِذراَعك

ل �ُسوَء احَلِظّ ِمثقاَل  وَل حُتمِّ
َذّرة 

ْم َجرحَك ِبتِب َدربك  ُقْم َوَيِّ
ر... وَتَذَكّ

ْة  اأنَّ ِلكلِّ َعرثة ِعْبَ
واإْن َطالَك َغدر الأقَربنَي 

ومْل َيبَق لَك ِخّل َت�سكو لُه َهّمك 
َداِر بالبت�ساِم َدمَعك 

واعتزْل َما ُيوؤذي ُروَحك 
ُثمَّ ام�ِس يف ُدنَياك 

ر... وَتَذَكّ
لْن تناَل ُمبتغاَك بال�سكوى 

َهْب ثقاًل لنف�سك اأينَما َحلَْلَت 
هُر َكاهلك  ولو اأنهَك الدَّ

َفثقُل الَنف�ِس ِتٌب 
باخُللِق الَكرمِي ُيَكاُل

ِحنَي ِذكٍر َوِحنَي ِق�سَمْة
مهَما َعاَندتَك احَلياة 

نيا  وَتَقّلبْت َعليَك َمواجع الدُّ

جَتاهْل َما كاَن ِبالأم�ِس 

اَدْفَتُه  �سْك بالفرِح اأينَما �سَ مَتَ

ه  واأعِط َخافقَك ِمَن احُلبِّ َحقَّ

ر... وَتَذكَّ

كّل وقٍت َمهما َعُظَم �َساأنه 

كّل َخطٍب َمهما َطاَل اأَمده 

هو َمن احَلياة حَلَظْة

لِكلِّ َعثرة ِعْبَرة
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اأ�ساأل خوذة القمر التعي�س عن
�سورة املادة تلوي عنق الريح

اأ�ساأل الأر�س عن اإن�سان ي�سنع
خبز الكفاف ي�ستمع ملو�سيقا اجلاز

عاري املنكبني
اأ�ساأل عربة الأيام

عن عنق اللحظة ي�سرئب نحو
مركب يغو�س يف ريح ال�سحراء

اأ�ساأل الأيام
الأنام وال�سعاب

اأرفق الأ�سباب بدية الذبح
اأهيُِّئ املرفق املكتّظ بال�سعاب

عّلني اأ�سرُق
من عينيها بقايا كحل اأو ما ي�سبه

ال�سحاب
اأ�ساأل اإ�سراقة املاآذن عن كاأ�س

الغيب 
عن عناقيد الليل والتاب

وعن رتل من ال�سهداء ق�سوا
اأ�ساأل عن الأيام احلا�سرة بالباب

كي اأْك�ِسَر اإْبط الكاأ�س امل�سفر
امللعون اأم�سي اإىل بيا�س يف مالحم 

الغدر
اأوقظ خرافة اخلدر

جدارات ال�سرو املخفية يف
هالمية الكيا�سة

اأتواطاأ وخفة يف تعا�سة اجلبال
النائمة بذوؤابة ال�سباب

ن امل�سلوب ُت بتمعُّ اأُن�سِ
لأبدية الق�سائد اأك�سر �سّر الليل
وبريد م�ساك�س ير�سل التهامات

وهي تتغّزل بنجوم التوِّي
نف�س الذهول والكيا�سة

حتبل بجنازات ال�سخر تلقم و�سايا
الريح واملطر

تتابع الهزائم/ ع�سجد العذارى
وتر النخا�سة ...تر�سل اأ�سعة الرف�س

لتلقح زيتونة املعاين من عوا�سف الدرر
امليا�سة

...اأم�سك الأر�س من تالفيف اليباب
نار نار اأيتها الكتب املثرية

ل�ستائم البذار اأفكُّ عرا املعلَّقات
الدار

ر ويف طريقي اإىل املنفى اأتذكَّ
بهاليل ال�ساحة والأزرق امللكي

خطب الفرار
اأحمل حرير العرفان لعرائ�س الدمار

لأ�سعد مالئكة ال�سمت
هذيان ال�سم�س، فرا�سة الأقدار

وجحفل الأخيار/ اأكتب عن ال�سعراء
األوذ بن�سو�س الكناية الكئيبة

لأبت ذراع زمن... وناب ذئب اأده�سته زفة
النهار...

هذا امل�ساء قهوته البيئة
اأرّكب الطواحني من اأجنحة الورق

والريح ثكلى
تبكي يوميات من عامل الأمطار

تتفياأُ الكلماُت اأغ�ساَن الق�سيِد العارياْت

وهجرُي اآلمي يذوُب على احلروْف 

الْة و�سفائُر الغيماِت �ُسبََّحُة ال�سَّ

قلمي املعذُب زاهٌد �سفَك الل�سو�ُس ربيَعُه

وجنيُعُه �ُسجادُة الفجِر الأ�سرْي

�ِس بالقلْق وطحالُب الوقِت املَُغمَّ

وحراُب �سطري اأَثخنْت ُعُنَق احلروْف

ويوُء يف َغب�ِس الق�سيدِة ُبرعٌم

اأم�ِسْك ذراَع الّريِح قبَل العا�سفْه

ل تفقاأنَّ بعنِي فجري ِح�سرَمْه

ْر يل احُلُلَم احلبي�َس لأر�سَمْه  حرِّ

اعفْه يف غّرِة العنواِن اأطفاُل ال�سباِح الرَّ

واإ�سارُة ا�ستفهاٍم دمُع الأرغفْه

و ُزحاُف اأ�سعاري بطوٌن َزاحفْه

والبحُر �سطاآُن احت�ساِر الأر�سفْه

والظلمُة احلمقاُء تقتُف ال�سالْل

وجداُر قافيتي 

تداعى وانتحْر

يا ُحلمَي املوءوَد

يف وحِل ال�ّسننْي

يا �سوتَي املر�سوَد

يف نوِح الّثكاىل 

عفٌن املنابِر راَح يلتهُم الُعفاْة

�ُسِنَق الغيارى فوَق كر�سيِّ الغياْب

�َس �ساَر ميدوزا وكابو�َس اغتاْب ُحلمي توحَّ

نظرت اإليِه ق�سائدي فاأحاَلها اأحجاَر �سطرجٍن 

ُع�ساْة

بل �ساَر كلُّ مربٍَّع جدثاً يئنُّ

وبركًة حا�ست دماْء

َد الإح�سا�ُس يف �ساِه املعاين  وجتمَّ

فهوت قالُع الأمنياْت

و�سهيُل اأح�سنتي على م�سماِر روحي هاتفاً

اأنا ل�سُت اأر�سى بالُفتاْت

كلُّ البيادِق يف الق�سيدِة اأُجِلَمْت

والفيُل اأ�سبَح مثَل �ساْة

كلماتَي الغرثى على اأقتاِب راحلتي ُحداْة

وال�ّساُه اإن ك�سَّ اجلنوَد

الكلُّ ماْت

ومن لقلبي اإذا وّزعتُه ُمدنا 

بغرِي بو�سلٍة َي�سقى با امُتِهنا؟

ن�سفي هنا الآَن..

اأ�سالئي مبعرثٌة

متى �ساأحرز بيتاً.. دونك الَوَطنا؟

ما يل اأرّمل جرحاً يكتوي َجزعاً

يف كلِّ نزٍف فقيٌد..

يع�سُر الَبدنا 

اأقوُل للوقت 

هّيا ِامَتِط وجعي

لكي اأعوَد نبّياً خلَف غربِتنا

واأ�ستعيُد بالداً دون ذاكرٍة

بها من العجِز 

ل خلٌّ نعى معنا

نحن الذين اإذا �ساقت ب�سائُرهم

ي�ستاأن�سوَن ب�سٍب كي يودَّعنا

وير�سمون متاهاٍت 

وكم قلقاً

يحيُط حوَلَك ممهوراً ب�سحَكِتنا

فال وربِّك..

لن يغريك غرُي فٍم

�سما على اجلرح مزداناً.. بخيَبِتنا

.. اأ�ساطُر الهمَّ

 مبحوحاً بال رئٍة

وكان �سوتي �سخّياً اأينما َوهنا 

ويل مع النجِم �سرٌّ ي�ستزيُد اإذا 

اأحجمت عنُه كلياًل 

باَت مّتِزنا

يبتزُّ �سّراً..

كاأيّن �ساذٌج خطٌل

وقد تعامى اإذا اأقر�ستني علنا

ول�سُت اأنكُر اأيّن بع�ُس غايِتِه

وما تبّدد حلٌم �سارَف املَِحنا

من كان مثلي..

جتافى يف موا�سِعِه

و�ساحَب الياأ�َس اإن اأثرى بحنِتنا

ول�ست اأملُك غرَي الوعي يف رحٍل

�سما بنا البوُح حّتى مدَّ رحلََتنا

اأيُّ القياماِت قد �سادت مروءَتهم

ول�سَت وحدك 

�س الَثَمنا مّمن رخَّ

وما ا�ستاَب وح�سبي �سرُّ �َسادرٍة

دّوت على ال�سطِح 

 هل تنجو ب�سحوتنا

فكان يبحُث عن جمداِفنا عبثاً

وكم طريٍق عثا حّتى ت�سّيدنا

ويل �سعوٌر نا.. لو قام منتف�ساً

من دوِن عمٍق ووعٍي 

َدنا لن يوحَّ

اأقوُل للنا�ِس

 هّيا العنوا �سنماً

فما دعاوؤك اإّل بع�ُس ن�سَرِتنا

فقد جت�ّسم فينا الكفَر ممتع�ساً

بال دليٍل وما عّطلَت �ِسرَعَتنا

نحن الذين اإذا ما موجٌة طفحت

َفنا تزداُد كياًل ك�سيٍل حنَي جرَّ

ومل نباِل..

األ تّباً ملا منحت

يُد ال�ساللة اأّنى عاد منِكُرنا

وكم حملنا من الأنات اأعظَمها

اإذا حلقنا بتيٍه 

خلَف ُمر�ِسِدنا

اإيّن حب�ست ظنوين عن ُم�ساهرٍة

بها اقتاٌن بلحٍظ لن يفاَرَقنا

أمسْك ذراَع
 الريح

رأس غيمة لكي  أعوَد  نبّيًا
جذر ترابي

 شعر: محمد حسن العلي 

 شعر: وليد حسين

 شعر:  بادر سيف ـ الجزائر
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اأقيييام فيييرع طرطو�يييس لحتاد الكتييياب العرب ن�سييياطه 
الثقايف الأول لعام 2023م، و�سارك يف الظهرية الأدبّية 

التي ح�سرها اأع�ساء من احتاد الكتاب واأ�سدقائه:
ع�سام يو�سف ح�سن.

�سعاد ممد.
نهلة يون�س. 

وقيييد قيييراأ ال�سييياعر ع�سيييام ح�سييين ق�سييييدة عموديييية، 
مدينتيييه  اإىل  مهيييداة  و�سيييويف،  وطنيييي  ببعيييد  امتيييازت 

طرطو�س.
كميييا قيييراأت ال�سييياعرة �سيييعاد مميييد ق�سيييائد نرثيييية 
امتازت بفنية عالية وبلغة راقية وت�سمنت معاين ذات 

بعد اإن�ساين. 
ييية نهلييية يون�يييس فكانت ق�سيييتها من ما�س  اأّميييا القا�سّ
مت اإ�سيييقاطه على حا�سييير، ميييع معاناة اإن�سيييانية تقتب 
مييين الذاتي الذي يكييين تعميمه لياأخذ بعداً �سيييمولياً 

وبلغتها اجلذابة وال�ساعرية.

ثيييم بيييداأت املداخيييالت مييين قبيييل الأديب منيييذر يحيى 
عي�سيييى رئي�س الفيييرع الذي اأعاد التحيب باحل�سيييور، 
عار�سييياً خلطيييوط عري�سييية تتعليييق بن�سييياطات الفيييرع، 
ميييع  والتفاعيييل  النقا�يييس  واأهميييية  اأهميتيييه  موؤكيييداً 
الن�سيييو�س املقدمة من خالل التعقيب والتو�سيح كما 

عرج على الن�سو�س املقدمة من الزمالء.
تاله ال�ساعر مي الدين ممد م�سرياً اإىل الكثري 

من مكامن اجلمال يف هذه الن�سو�س.
كميييا اأ�سيييار الأديب غ�سيييان ونو�س اإىل اأهميييية التفاعل 
ميييع الأديب الذي ي�سيييكل حافيييزاً لالإبداع م�سيييرياً اأن ل 

اأهمية ل�سكل الإبداع فهناك اأجنا�س متعددة.
قاميييت ال�سييياعرة غنيييوة م�سيييطفى م�سيييكورة  بتقدمي 

الأدباء امل�ساركني.
وقد  متت التغطية الإعالمية من �سحيفة الوحدة.

وقام بالت�سوير م�سكوراً ال�سيد تي�سري ممد.

ظهرية أدبية في فرع طرطوس التحاد الكتاب العرب

الشاعر شوقي 
بغدادي... سامات

ير ال�ساعر الأ�ستاذ �سوقي بغدادي 

الكتييياب  احتييياد  يف  املوؤ�سييي�س  الع�سيييو 

العرب باأزمة �سحية حرجة منذ اأيام.

املكتيييب  واأع�سييياء  الحتييياد  رئي�يييس 

التنفيذي وجمل�س الحتاد والزمالء 

يتمنيييون  جميعهيييم  الحتييياد  اأع�سييياء 

لل�ساعر الكبري ال�سّحة والعافية، وهو 

ال�سييياعر والأدييييب املعروف ب�سيييريته 

الثقافية والأدبية وبتجربته ال�سعرية 

املميزة �سورياً وعربياً.

مفكرة جيب صغيرة
عبد اللطيف ابراهيم

�سيييمن �سل�سيييلة اإ�سيييدارات دار بعيييل �سيييدرت رواية جدييييدة لالأديب عبد اللطييييف ابراهييييم حملت عنوان 
“مفكرة جيب �سغرية”.

روايييية يوؤكيييد موؤلفهيييا من خالل �سيييطورها اأنه لول وجود الظلمييية ما كنا اأدركنا معنيييى النور الذي ل بد 
من اأن ياأتي ذات يوم ويغطي كل �سييييء، لكن قبل ذلك على الإن�سيييان اأن يطلق النور يف داخله ويزيح عتمة 
نف�سه التي باتت طبقات �سلبة كطبقات الزفت الذي يعّبدون به �سوارع املدن، فالفقر لن ي�ستمر واحلروب 

اإىل زوال.
كما تطرح م�سكلة ابتعاد الإن�سان يف ظل كوارثه اليومية عن الزاد الثقايف يف زمن ق�ست فيه احلياة على 

اأبنائها الذين رزحوا حتت نري الفقر وهم يجهلون ما هي معامل م�ستقبلهم.

ترابك عطري
�سيييمن �سل�سيييلة ال�سعر من اإ�سدارات احتاد الكتاب العرب �سيييدر ديوان جديد لل�ساعر غالب جازية 

حمل عنوان “ترابك عطري”.

يف الديوان طاقة من الق�سائد املتنوعة يف ال�سكل وامل�سمون، �سكلت بجملها مراآة عك�ست جتليات 

جتربييية غاليييب جازية ال�سيييعرية بخزونها الثقايف العمييييق وامتدادها عب اأكرث من ت�سيييعة دواوين، 

ومقدرتيييه وحنكتيييه يف هند�سييية جملتيييه ال�سيييعرية، ومراودتيييه لليييدروب املف�سيييية اإىل بوابات امل�سييياعر 

الإن�سانية يف اأرقى حالتها، وبراعته يف اجتاح �سورة جمالية مرّكبة نقية.

يف هيييذا الدييييوان ا�سيييتطاع غاليييب جازيييية اأن ييييتك على جدران ق�سيييائده ب�سيييمات �سييياعر يقتف 

الق�سيدة عن �سبق اإ�سرار و�سغف.
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وءِ أثناَء اْقتِرانِِك بالضَّ
َعَرْفُت صفصاَف وديانِِك

اأو املقال، ول  عريِّ  ِعي خطورِة النَّ�سِّ ال�سِّ َزْعَم ُمدَّ اأُوؤيِّد  بدايًة، ل 
اإىل  األغام بحاجٍة  اأو توحي به من  ُلب�ٍس  املُْفرَدُة من  ُتِثرُيُه هذه  ما 
التي  ُخطوَرُتِك  تفكريي  ُتداِهُم  اللحظات  هذه  ويف  ا،  اإنَّ تفكيك، 
اِم  الأيَّ بحِر  ِة  جُلَّ من  ِلنَجاِتي  و�َسماناً  َزاداً  ِذكَراها  ِخُر  واأدَّ اأَْع�َسُقها 

املتالِطِم.. 
ُخطوَرِتِك  َدْفِق  جماَراِة  على  قاِدراِن  َبَداَوتي  ول  ِري  �سُّ حَتَ فال 

اللَّذيذة.. 
َلَعْمِري فاأْنِت اأَْكرَثُ ُخطورًة من َهَيجاِن الِبحاِر 

ِف..  ندياِن على اأَعَتى العوا�سِ ِد ُذوؤاَباِت اأ�سجاِر ال�سِّ رُّ ومَتَ
بل اأنِت اأَْخَطُر من اخُلطوَرِة ذاِتها 

اّلتي َتُدبُّ يف اأ�سعاِري.. 
َجْتها احلياُة  �سيَّما تلك التي اأْن�سَ

اأَراِك  ِعندما  لذلَك  ِفيف..  ال�سَّ باأُرُجواِنها  التَّجاِرُب  َبغْتها  و�سَ
ى َنظَراتي َحييًَّة..  تتَنحَّ

اطَع املُبِهَر،  ل تخد�ُس بهاَءِك ال�سَّ
َعِك يف ِح�ساباِتِه..  ْن ي�سَ ِل ذاِتِه اأَ َبْل واأْخ�َسى َعليِك من التاأمُّ

بُت َنف�سي حاِر�ساً ِلِتْيِهِك،  لأنَِّني ن�سَّ
لِّ الذي َيخاُف عليِك  ِج بالظِّ املُتوَّ

حتى من الَورِد ذاِتِه 
َر باأْن َيَطوَل �ُسُموَّ قاَمِتِك،  لو َفكَّ

وِرِك الآ�ِسِر.. َه بح�سُ اأو حاَوَل التَّ�سبُّ
وِء  اأَو ُغْنِجِك َقْبَل وَبْعَد واأْثناَء اقتاِنِك بال�سَّ

َكَخليٍَّة واِحدٍة
حني احتقُت ِبِك، 

ٍة؛  ُد عندما َذابْت اأ�ساِبِعي يف َيديِك ذاَت َمرَّ اأق�سُ
َعَرْفُت اأنَِّك نيزٌك تاِئٌه، 

وكاَن َقلِقي هاِدراً.. 
اأماَم ُح�ْسٍن مل َتْبَتِكْرُه ُميِّلُة الأزاميل َبْعُد.. 

جغرافيا ِبْكٌر مَلْ ُتكَت�َسْف.. 
رَفِة  وذلَك املَْرَمُر يف اأعلى ال�سُّ

ُلُح مداِميَك بناٍء حل�ساراٍت َتليدٍة َي�سْ
حُتاِوُل الْنِبعاَث من جديد...

َنْب�ِس  مواِقيِت  مع  املُتواِفِق  ُقدوِمِك  ِبنْب�ِس  ُفوِجْئُت  كم  واآٍه، 
بيعِة،  الطَّ

يدقُّ ُزجاج �ُسرفتي على َغفلٍَة، 
ريَن عن مواِعيِدك،  فاأنِت ل تتاأخَّ

ُة والنِتظام..  قَّ َديدُنِك الدِّ
وهذه لي�َسْت عادَة الأمرياِت الغاِنياِت 

راٍت واأَوَهاٍم اأُخرى.. وقد كنُت َقْبَل ذلَك م�ساِفراً يف َت�َسوُّ
�ساعَة الَتقينا؛ 

ة َحماَمٌة َقْد �َسلََّمْتِك َعناويني..  َثمَّ
َة َن�ْسٌر ما قد �َسلََّمني َعناِويَنِك َغرَي املُْعلََنِة..  وَثمَّ

يف بع�ِس َت�ساِري�ِسِك َيْغُفو ِريٌف َجميٌل َبديٌع.. 
ُم.. ِه الآَخِر َتناُم ُمُدٌن وَعوا�سِ ويف َبْع�سِ

منُذ الَتقيَنا.. 

�َسَعْرُت اأنَّني اأَُجوُب ُمْنَحَدراً َجَبليَّاً هاِئَل الُعمِق 
وقد داَهمتِني ِريٌح عاِتَيٌة 

وَرَمْتِني يف كثاَفٍة من َغابٍة َعذراء 
مل َتَطْلها َيُد التَّ�سِذيِب يوماً..

ها اأحٌد من َقْبل..  ًة مل َيْعُبْ هكذا الَتقيُتِك قارَّ
ِك  تلَك كانت عَناويَنِك التي َقراأُْتها يف َمالِمِ

ْلِم كما احَلرب..  التي ُتنِبُئ بال�سِّ
وبالإْقَباِل كما الإْدباِر..

يا َلذاَك الّلقاء/ اجلرِح! 
ناُت  الذي تتناهُبُه الّتكهُّ

لن اأ�سمَح لأّيِة �سوكٍة 
ِم بالوْهِم اجلميل.. اأن تطَعن حديقة ذاَك اجل�سِد املَُطعَّ

اأنا اأعرُف �سف�ساَف ودياِنِك وبنف�سَج حواكرِيِك
واأنِت تعرفني �سنديان من�سئي 

فاأنِت واأنا من ِطينٍة واحدة من َحَجٍر اأ�سمَّ
من كلماٍت �سابٍَّة ل ِمْن ُمْعَجٍم َحْرٍف

فتعايَلْ ِلَنُعبَّ من كوؤو�ِس البِق ما ن�ستطيع
فدوايل الوجود منذورٌة خلوابينا يف كّل الأوقات

عا�ُس تعايَلْ قبل اأن ُيداهَمنا النُّ
لة حُو خمرَة انتباَهِتنا الذاهِّ وَي�ْسَرَق ال�سّ

ولنكْن دوماً على اأُهبة وْعٍد جديد
ل وقَت للُخراَفِة 

ما نعي�ُسُه هو املمكُن الاّلئُق بنا 
اأمل َيُقِل الفال�سفُة يوماً: اإّن املمكَن كان م�ستحياًل �سغرياً..

َم كبياَءُه اأ�سحاُب الإراداِت اجلّبارِة َه�سَّ
ها نحُن من ُهواِة حتوي�ِس هذا املُْمِكِن وِقطاِفِه ولو بعد حني

ها اأنا اأت�ساَءُل بلوعِة العا�ِسِق:
ة هل هي ريٌح مَت�سي على ُكثبايِن الَه�سَّ

هل هي َنْرج�سُة الوقِت التي ل تنام..
هل هي الَعراُء الذي يك�سوُه حنيني ورغاِئبي ِبَفْرِو الده�سة؟!

اَق اأم هي اللَّعناُت اخلالدُة التي ُتالحُق الُع�سَّ
وُت�َستُِّت اأَْحالَمُهم يف �سّتى بقاِع الوهم؟!

نا غام�ساً.. حقيقًة مل َيَزْل ُحبُّ
ُرُق املخاتلُة ل َيْعِرُفُه اإّل الطُّ

ُب املَواِحَل.. لعلَّ هذا احُلبَّ هو الذي ُيْخ�سِ
اأكت�سُف ذاتي اأكرَث

قاِن اأحالمي عندما يداِك ُتطوِّ
كم اأنِت دافَئٌة رغَم جليِد الوقِت!

وكم هو �سعٌب عليَّ اأن اأكوَن
ُخُر  ُعَباَبِك دائماً ال�سفينَة التي مَتْ

رِق تقوُدين اإليِك ُكلُّ الطُّ
اِتي ِعندي، �سيَّان َفَغَرقي اأو جَنَ

ُد ِبِك فِبِكلَيِهما اأتوحَّ


