
مل �أك���ن �أتوّق���ُع �أن تتح���ّوَل ليلُة �ل�ص�د�س من �صب����ط ٢٠٢٣ بكل م� حتمله من برودة و�صقيع �إىل ن�ر ت�أكُل 

قلب���ي، وتلته���ُم �أ�صالع���ي. �صحيٌح �أّن ق�هرَة �ملُِعّز مل تكن حتمُل بني حن�ي�ه� �إال حمّبَة �ل�ص�م وِع�صَق �أهله�، 

كم���� ه���و ح�ل �الأ�صّق�ء من خم�َس ع�صرَة دولًة عربية، لكنَّ خرَب �لزلز�ل و�نهي�ر �الأبنية يف حلب و�لالذقية 

د  و�إدلب وحم�ة على روؤو�س ق�طنيه� ك�ن كفياًل ب�إ�صر�م ن�ر �لوح�صة يف �أح�ص�ء ج�صٍد ُمتَخٍم ب�ملُع�ن�ة و�لت�صرُّ

َ �أكرث من ع�صر �صنو�ت من �حلرب و�لدم�ر. و�الأمل َعربرْ

�صحي���ٌح �أّن �لو�ص���َع �القت�ص����دّي �ل�صّي���ئ و�صن���َك �ملعي�ص���ة َجَعالن���� نلج�أ �إىل طل���ب �ملوت �أم���اًل يف �لر�حة 

و�ال�صتق���ر�ر و�لُبع���د ع���ن كّل م���� ُينّغ����سُ حي�َتن�، لكّن �مل���وَت �ملُ�صتهى مل يكن به���ذه �لطريقة �لت���ي جَعلَترْن� 

ُع �ملوت ك�َن �أكرَب من �أن ُيط�ق وُيحتَمل. �ُصك�رى، وم� نحُن ب�ُصك�رى، فَوقرْ

حلظ�ت قليلة، ُزلِزَلِت �الأر�ُس، ف�أ�صَقَطِت �الأبنيَة، وَجعلَِت �لن��َس يهيمون على وجوههم يف �ص�ع�ت �لليل 

�الأخرية قبل �لفجر، دون �أن يحمَل �أيٌّ منهم م� يردُّ عنه برَد تلك �لليلة �للئيمة.

مل يقب���لرْ عل���يٌّ يف ليلت���ه تل���ك �أن ين�َم بعي���د�ً عن بيته �لذي �أ�ّص�َص���ُه، بعد �أن غ�دَر دم�ص���ق �إىل مدينة جبلة 

بدع���م كب���ري م���ن �أم���ه �لت���ي فقدت �أخ�ه���� و�صقي���َق روحه�، قب���ل �أن تفق���َد زوَجه���� ورفيَق دربه���� يف �حلرب 

�الإره�بية �لتي �ُصّنترْ على بلده�، وعلى �لرغم من هذ� مل تفقد �الأمَل يف عودة �حلي�ة �لكرمية �إىل بلده� 

ُه �حلرُب و�صّرَدترْ �أهلَه.  �لذي مّزقترْ

وملّ���� ك�ن �أمله���� كب���ري�ً يف ع���ودة �ال�صتق���ر�ر �إىل رب���وع بلده�، �آث���رت �النحي����َز �إىل ع�ئلته�، �لت���ي م� ك�نت 

لترُتَكه� �أّي�م�ً قليلًة �صعي�ً ور�َء رزقه�، حتى تعوَد �إليه� لتطمئّن على فلذ�ت كبده� ونب�س قلبه�. 

�ص�ع�ت قليلة ك�نت تف�صُل بني عودته� �إىل دم�صق و��صتيق�ظه� مرعوبًة من �لزلز�ل �لذي �صرَب بالده�، 

فخرج���ت ه�ئم���ًة عل���ى وجهه���� تريُد �لع���ودَة لالطمئن����ن على روحه� �لت���ي تركته� هن�ك عل���ى مقربة من 

�ل�ص�حل �ل�صورّي. 

ك�ن �لوق���ُت ثقي���اًل، و�لك�بو����ُس �صدي���د�ً، و�لف�جعُة كبرية، وملّ���� و�صلترْ �إىل هن�ك ع�يَن���ترْ فج�ئعّيَة �مل�صهد 

ت على ج�صد ولِده� ونب�س قلبه� من غري رحمة؟!  وِعَظَم �لك�رثة، و�أّي ك�رثٍة تلك �لتي �نق�صَّ

�ص�ع����ت ثقيل���ة م���ّرت عليه� قب���َل �أن تنجَح فرُق �الإنق�ذ يف �نت�ص�ل جثة ولده� م���ن حتت �الأنق��س، حينه� 

�أدركترْ �أنه� غدت بال �صنٍد وال روٍح وال حي�ة، وعلى �لرغم من هذ� ح�ولت �أن تتم��صَك الأجل من بقَي على 

قيد �الأمل.

���ُه و�لدُتُه وطفلُت���ُه وزوجُتُه و�إخوُت���ُه وكلُّ َمنرْ عرَف  ُتُه كم���� َخ�ِصَرترْ مل يك���ن عل���ّي ه���و �لوحي���د �لذي َخ�ِصررْ

طيبَتُه وُنبلَُه و�صه�مَتُه ودم�ثَة �أخالقه. 

�صحيٌح �أنني خ�صرُت يف هذه �لك�رثة �أ�صخ��ص�ً عّدة يف حم�فظ�ت خمتلفة ك�نو� يف منزلة �ل�صر�يني �لتي 

تبع���ُث �لنب����سَ يف قلب���ي و�الأمَل يف حي�تي و�حليوّي���َة يف روحي، لكّن علّي�ً يبقى �لقلَب �ل���ذي �نتزَعُه زلز�ُل 

�َس �إن�ص�نّيَة  �صب����ط �حل����رق من ج�صدي، فغد� يتيم�ً، وغَدترْ روحي حزينًة، �أهيُم عل���ى وجهي حُم�واًل حَت�صُّ

�الأنقي�ء و�ملُخل�صني من �أبن�ء �أُّمتن�، لعّلن� ننجُح يف �لوقوف مَع ُم�ص�ِب مكلوٍم �أو ُم�صّرٍد وُموؤ�زرتهم�.

باشقاِن من بلدي، 
قان بآالف األجنحة ُيحلِّ

تشيخوف والكآبةاألفعوان األصم

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

علّي... وصقيُع شباط الحارق

لوحة للفنان التشكيلي د. محمد غنوم

لوحة للفنان التشكيلي محمد طريفي
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  كتب: د. عاطف البطرس

  كتب: سليمان السلمان

  كتب: د. بسام الخالد
لي�����س خ�في�����ً عل����ى �أح����د م����ن �أه����ل �لعل����م و�الهتم�����م ب�لثق�ف����ة، مبعن�ه����� 
�لو��ص����ع �ل�ص�م����ل، �أن مكون�ته����� �إمن����� ه����ي �نعك������س جديل ملجم����ل �لعالق�ت 
�القت�ص�دي����ة و�الجتم�عي����ة و�ل�صي��صي����ة �ل�ص�ئ����دة يف جمتم����ع �صمن �صروط 
حمددة ت�ريخي�ً، لكن هذ� �النعك��س لي�س ميك�نيكي�ً، و�إمن� هو متف�عل مع 

م� يعك�صه.
�لثق�ف����ة تبقى بنية فوقية، وقد ت�أخذ م����ك�ن �ل�صد�رة و�لقي�دة يف ظروف 
خ��ص����ة، ك�لت����ي مت����ر به����� �صورية �لي����وم، �إذ تت�ص����در �مل�صهد وتتخط����ى كونه� 

�نعك��ص�ً لتحتل مك�ن �لقي�دة و�لفعل فيه.
ه����ذ� �ملوق����ع �جلديد يفر�س عل����ى �لثق�ف����ة و�ملثقفني �أن مي�ر�ص����و� دورهم 
�لري�����دي يف عملي����ة �لتثقي����ف ويتحل����و� بكل م����� ميكن من �حل����ذر يف �إطالق 
�الأح����ك�م �لع�م����ة، و�أن ينحو� �إىل �لدق����ة و�مل�صد�قي����ة يف �ل�صلوك حمتكمني 

�إىل �لعقل.
ال ثق�ف����ة ب����ال �صي��ص����ة ثق�في����ة، وال �صي��ص����ة ع�م����ة ب����ال ثق�ف����ة، و�لعالقة 
�لتف�علية بينهم� ال حتت�ج �إىل من�ق�صة، م� ي�صتدعي �ملن�ق�صة هو �ملوؤ�ص�ص�ت 

�لتي تتوىل �لعمليتني �ل�صي��صية و�لثق�فية.
ميي����ل �لبع�س �إىل حتميل �لثق�فة/ �ملثق����ف �مل�صوؤولية عن ترّدي �مل�صتوى 
�لثق�����يف �أو تدّني����ه �أو ع����دم ف�عليته����� �أو ق�صوره����� يف ح�ل����ة �ملحن����ة �ل�صورية، 

ويت�ص�ءلون: �أين �لثق�فة من �ملعركة؟ وكيف مت�ر�س دوره�؟
وينحون ب�لالئمة على حَملَة �لثق�فة.

ال نعف����ي �ملثقف����ني م����ن �مل�صوؤولية عن ق�ص����ور �لف�علي����ة �لثق�فية، وال عن 
تر�ج����ع دوره����� يف �صي�غ����ة وج����د�ن �لن������س وبل����ورة مو�قفه����م يف مو�جه����ة 
�لتحدي�ت �لكربى �لتي يتعر�صون له�، يف وطن �أ�صبح كل �صيء فيه بح�جة 

م��صة �إىل �إع�دة بن�ء.
لك����ن مف�تي����ح �حللول �ل�صحري����ة /�ملتوهمة/ لي�صت ب�أي����دي �ملثقفني، �إنه� 
حت����ت ت�ص����رف �ل�صي��ص����ي وملكيت����ه، فه����و �ص�حب �لق����ر�ر وه����و �مل�صرف على 

تنفيذه )�ل�صلطة �لت�صريعية، �ل�صلطة �لتنفيذية، �ل�صلطة �لر�بعة(.
هذ� يعني �أن �لعملية متعلقة ب�صكل �أ�ص��صي ب�مل�صروع �لثق�يف �لذي ي�ص�هم 
�ملثق����ف، دون �أدن����ى �صك، يف �صي�غته، ثم يق����ّره �ل�صي��صي ب�لتو�فق و�التف�ق، 
ومبق����د�ر م� يكون �مل�صروع و�قعي�����ً مدرو�ص�ً منهجي�ً يلبي �حتي�ج�ت �لتلقي 

و��صتحق�ق�ت �ملرحلة ُيكتب له �لنج�ح ويحقق �أهد�فه.
حتقي����ق ه����ذه �الأه����د�ف يتوق����ف �إىل حد كب����ري لي�س عل����ى �مل�ص����روع نف�صه 

فح�ص����ب، و�إمن� على حو�مله/ �ملوؤ�ص�صة- و�مل�صرفني عليه�/ ف�ختي�ر �لكو�در 
�مل�صرف����ة و�ملنف����ذة يكف����ل م����دى جن�ح �مل�ص����روع، ف�����إذ� �أح�صن� �الختي�����ر ثق�فة 
و�صل����وك�ً للم�صوؤول����ني عن �لثق�فة وع����ن حتقيق م�صروعه����� �لوطني ن�صمن 

�لو�صول �إىل م� نريده من قوة ت�أثريه� يف �لن��س.
ه����ذه �ملهم����ة لي�����س �صهل����ة وتتطل����ب جمموعة عو�م����ل ت�ص�عد عل����ى توحد 

عن��صره� �أو مكون�ته� يف �لفكر و�الأدب و�لفن و�الإعالم و�الإنت�ج و�لتلقي.
ثم����ة عالقة ق�ئمة بني �صروط �الإنت�ج �لثق�يف وظروف تلقيه، ف�إن ح�صل 
خل����ل يف �لعالقة �ملتب�دلة بني �لطرفني )�الإنت�ج، و�لتلقي( تعطلت �لد�ئرة 
و�ص�ع����ت �جله����ود، ف�لثق�فة �جل�����دة و�لر�صينة، �ل�ص�مل����ة و�لعميقة، حتت�ج 

�إىل متلقٍّ توؤمن له �أب�صط حقوقه يف �الأمن و�ال�صتقر�ر و�لطم�أنينة.
عل����ى �ملثقف����ني �أن يكونو� حر������س �جلودة يف �الإنت�ج، ي�صجع����ون �لقيم فني�ً 
ويح�رب����ون �ل����رد�ءة يف كل �إنت�����ج ثق�يف ومعريف و�أدب����ي، و�إال طردت �لعمالت 
�لرديئ����ة �لعم����الت �جلي����دة، ف�لرتوي����ج لل����رد�ءة ي�ص����كل خط����ر�ً كب����ري�ً على 
�لثق�ف����ة، وهن����� ي����ربز دور �لنق����د و�لنق�����د يف �لت�ص����دي للظو�ه����ر �ملريب����ة يف 
�لفع����ل �لثق�����يف، ب�لتمييز ب����ني �جليد و�ل����رديء، وهو من �أولوي�����ت �لعملية 

�لنقدية.
�صوؤ�ل �لثق�فة ودوره� يف �ملو�جهة هو من �أكرث �الأ�صئلة �إحل�ح�ً، و�الإج�بة 
عن����ه ب�صكل �صحي و�صحيح يف�صي �إىل م�ص�عف����ة �لثق�فة يف مم�ر�صة دوره� 
�الجتم�ع����ي و�لت�ص����دي للظالمي����ة �الإره�بي����ة، و�مل�ص�هم����ة يف �إع����الء �ص�����أن 
�لثق�ف����ة �لوطني����ة �لر�عف����ة ودوره�����، و�حل�م����ل �الأول يف مو�جه����ة ثق�ف�����ت 
�لقت����ل و�لتكف����ري و�لعدو�ني����ة ون�ص����ر �لفك����ر �لغيب����ي وتغذي����ة �لغر�ئزي����ة يف 

�لتفكري و�لت�صرذم وتفتيت �للحمة �الجتم�عية.
خط����ورة �إهم�ل �لثق�ف����ة و�لتغ��صي عن دوره�، وع����دم �الهتم�م ب�ملثقفني 
و�اللتف�����ت �إىل م�صكالته����م وق�ص�ي�ه����م �مللح����ة �ملعروفة للجمي����ع، كل ذلك 
يعّر�����س �لوط����ن الأخط�����ء �إ�ص�في����ة ه����و يف �أم�����ّس �حل�ج����ة �إىل �لت�ص����دي له� 
ومو�جهته����� بجر�أة و�صج�عة قو�مه� ت�ص�فر �لعالقة و�لفعل بني �ل�صي��صي 
و�ملثق����ف، م����� يعزز مك�نة كل منهم����� يف تعميق �لوع����ي �الجتم�عي، وي�صقط 
�لتع�ر�����س �ملفتع����ل و�ملب�ل����غ في����ه يف �ل�ص����د�م بني �ملثق����ف و�ل�صي��ص����ي ويزيح 
�لتن�ق�ص�����ت، ويوحد �الأهد�ف و�لو�ص�ئل، حت����ى ولو تب�ينت وفق طبيعة كل 

منهم� ودورهم�.

ه����ل �أق����ف على ح�ّف����ة �الأم����ل، متم�ّصك�ً ب�ص�ري����ة �الإبد�ع، مت�ص�ئ����اًل عن كل 
�صيء.. الأ�صل �إىل �أجمل �صيء؟!

َر خط�َي عن ُخط�  �صُ و�أدوُر، و�أدور ب�حث�ً عن طريق، وهي �أم�مي، كي ال َتقرْ
����ِع �لَع�مِلِ  �الآخري����ن، يف �لفع����ل �ملب����دع؛ ليكون �لن�����جُت خري�ً ر�ك�ص�����ً يف تو��صُ

�لذي يعرف ويقول دون �نتف�خ �ملتك�برين.
فكي����ف �أ�ص����م �أ�صئلت����ي حني ال ج����و�ب، ف�أر�صله����� يف فر�ٍغ يلّف �الأي�����م، ويك�د 
ي�صي����ع على و�جه����ة �ملعرفة، فت�صكت �لكلم�ت، �أو تذه����ُب �إىل حيث ال تعوُد؟  
وهن�����.. و�أم�مي ت�ص�����وؤالت ق�ربه� �أحد �الأ�صدق�ء وه����و يعرف م� يقول حني 
يق����ول. ولكّن �خلبط يف �ملعقول ي�صي����ع يف غري �ملعقول، فيقف �ل�صوؤ�ل على 

قدٍم و�حدة يف ده�صة �نعد�م �الأجوبة..
ونح����ن �أبن�ء �لكالم ال ت�صرين����� �ملعرفة وهي ب�ب �الأدب و�حلي�ة، فكيف ال 
نع����رف به����دي �لع�رفني �ل�صبيل، وال �صبيل �صوى �حل����ق و�ل�صدق و�الإقد�م؟ 
وكي����ف تك����ون �الإج�بة، دون �إِن�َب����ة؟ �أال ت�صبح �لكلم�ت ف�رغ����ة وعنو�نه�: ُقلرْ 

�أنت؟ 
له����ذ� �ص�أخت�ص����ر م����� �أر�د �ص�حب����ي، الأجعل �ل�ص����وؤ�ل يف حمت����و�ُه.. م� يلوح 

فيه.. 
و�أن� �لق�ئل: »كل �صوؤ�ٍل فيه بع�ٌس من جو�به«

فعندم� تتعّدد �الأ�صئلة.. يلوح �أم�مي طيف �لفيل�صوف »�صقر�ط« حم�ور�ً 
يف �صبي����ل �حلق، ومن�صرف�ً نح����و خ�متة حو�ر �حلقيقة �لذي قد يكون ك�أ�س 

..» .. يف �صه�دٍة مقد�صٍة �صع�ره�: »ُقلرْه� وُمترْ �صمٍّ
�أم����� ب�ص�ط����ة �الأ�صئلة فقد ال ت�صتدعي ذل����ك، فهي وجهة ربيع نحو مو��صم 

�لزهر �لندي، و�لثمر �لعذب.
�أم����� ونحن ال جنت�����ز �ص�حة �الأدب.. ف�أين �لنقد �لي����وم.. و�أين �لنق�د؟ هل 
كله����م يف ف�ص�����ء �ملبدع����ني �أو ين�مون عل����ى و�ص�ئد �لقدم�����ء و�مل�صهورين من 
�أبن�ء ع�صرن� و�أي�من�؟!! و�الإبد�ع لي�س حكر�ً عليهم، و�حلي�ة ال تتوقف عند 

، �أو �أح����ٍد. وم����ع ذلك نت�ص�ءل: �أي����ن �ل�صعُر لكي يط����ري بجن�حيه �لنق�د.  َح����دٍّ
وكذل����ك.. هل �جلمهور �لثق�يف خمدوع ِبُدع�����ة �ل�صعر، �لق��صرين، و�لذين 

تك�ثرو� دون �أن يعلمو� قولة �لق�ئل: »�إذ� كرث �ل�صعر�ء، َقلَّ �ل�صعر«.
وهن����� ي����ربز دور �لنق�����د يف ك�ص����ف �لكن����وز، ال �لرك�����س ور�ء �مل�ص�هري، حتى 
يك����رث �لتربي����ر، دون �أن �أن�ص����ى �أن هن�ك من ي�صتحّق منه����م قبلة على جبني 

نقده �لنقي �لبعيد عن �ملح�ب�ة.
و�أ�ص�أل مع �ص�حبي: كيف يكون دور �لنق�د يف تقومي �ل�صعر، فيغدو �لنقد 
رو�، �أو ن�مو� على �لعتب�ت قبل  كالم قدي�صني، ي�ص�هم يف ��صتنه��س من َق�صَّ

دخول هيكل �ل�صعر �لعظيم؟
ع����و �ل�صع����ر جهوره����م، ف�����أد�ر �جلمه����ور ظه����ره لهم  و�أ�ص�����أل ه����ل خ����َدَع ُمدَّ
ُل �لنقد هذه �مل�صوؤولية؛  ولل�صع����ر�ء ع�م����ًة وحتى ملن �أبدع ب�متي�ز، ول����ن �أُحمِّ
الأن �ل�ص�ع����ر �لَف����ّذ ال ينتظ����ر �لهد�ي����ة، فه����و ر�ص����ول �ملبدع����ني.. ول����ن �أُوّج����َه 
هم ويخ�صن�����. و�أ�ص�أل �أي�ص�ً:  ن�ص�ئ����َح للنق�����د، و�أن� �أر�هم �أ�ص�ت����ذة يف م� يخ�صّ

مل�ذ� ي�صت�صهل �لكثريون �ل�صعر..
» لي�س يرق�ه �لذي ال يعلَُمهرْ »و�ل�صعر �صعب وطويل �ُصلَُّمهرْ  

�أم����� �لكث����ريون مّم����ن دخل����و� يف غفل����ٍة، �أو ريب����ٍة، ليكون����و� �صع����ر�ء يف زم����ن 
ٍة ف�رغة من كل �مل�ص�ند �لتي حولهم، ويظنون  �صعٍب، وهم يتّكئون على �ُصدَّ
�أن يف حركة �ل�صعر �لعمودي، �أو �لتفعيلة، �أو م� ي�صمى ب�صعر �لنرث �صهولة، 
في�صتطي����ع كل ج�هل حلق�ئق �الإب����د�ع �ل�صعري �أن يركب ظهر ق�فلة ت�ئهة، 

ويدعي و�صوله لالأم�ِن و�الأم�ين.
ويحّملن����ي �ص�حب����ي، وهو ع�رف بي، ويطلب من����ي، �أن �أعيد �الأ�صئلة بحب 
ِر �حت�����د �لكت�ب �لعرب، ملج�أ �الإب����د�ع، و�لت�أثري، و�أر�ه ق�در�ً �أن  كب����ري �إىل َدورْ
يق����ود �الأمور �إىل �أروع �الأه����د�ف، الأنه يف موقع �ملقدمة ودوره كبري، فهو يف 
موق����ع �لر�أ�س من �جل�ص����د، ويحتوي رغب�ت �الأدب�����ء �حلقيقيني و�أهد�فهم، 

يف �لعمل، و�الأمل.

ب����د�أ م�صطل����ح �لعومل����ة م����ع حقب����ة �لت�صعيني�����ت م����ن �لق����رن �مل��ص����ي، حيث 
ت�ص�ع����د ��صتخد�م����ه ليغ����دو �ل�صغ����ل �ل�ص�غ����ل لرج�����ل �ل�صي��ص����ة و�الإع����الم 
و�الأعم�����ل و�القت�ص�����د، ف�لبع�����س يعد �لعومل����ة جزء�ً مم� ي�صه����ده �لع�مل من 
تط����ور�ت مت�ص�رع����ة هدفه� بن�ء جمتمع جديد بهيكلية جديدة تن�صر �خلري 

وحتقق �لرف�هية.
و�لبع�����س �الآخ����ر يّعده����� حم�ول����ة خ�رجي����ة تتبن�ه����� �ل����دول �ال�صتعم�رية 
وته����دف �إىل �إب����ر�ز مف�هيم وقيم جديدة لتحل حم����ل تلك �لتي ك�نت ت�صود 
�ملجتمع�����ت �لقومي����ة عل����ى م����ر �لع�ص����ور، وهي ب�لت�����يل حتمل حت����ت �صت�ره� 
مف�هي����م خمتلف����ة مث����ل �ال�صتعب�����د و�ل�صيط����رة و�لهيمن����ة وت�صوي����ه �لهوي����ة 

�لقومية.
وعن����د �حلدي����ث ع����ن �لعوملة �الإعالمي����ة ال بد �أن ن�صري �إىل ث����ورة �الت�ص�ل 
�لت����ي مهدت للثورة �الإعالمية، هذه �لث����ورة �لتي متتلك �لقدرة على تغيري 

�لعالق�ت �الجتم�عية و�إع�دة ت�صكيله�.
لق����د متكن����ت �لعومل����ة �الإعالمي����ة م����ن تق����دمي في�س ه�ئ����ل م����ن �ملعلوم�ت 
للمتلق����ي لدرج����ة ��صتط�ع����ت معه����� »�أن جتع����ل �لعي����ون �لَتِعب����ة ال تخلد �إىل 
�لن����وم«، �الأم����ر �لذي �أث�ر ت�ص�وؤالت عدة ب�ص�����أن عوملة هذه �لثورة وذه�به� �إىل 
�الآَخر )�ملتخلف ثق�في�ً و�جتم�عي�ً( و�ل�صيطرة عليه و�إرغ�مه على �خل�صوع 

و�ال�صتهالك مع تعطيل �لتو��صل و�لتع�ون و�لتف�عل بني �لثق�ف�ت.
يف كت�ب����ه »ح�ص�����رة �ملوجة �لث�لثة«، يرى �ملفك����ر �إلفني توفلر )�أنَّ �لب�صرية 
����ترْ كل منهم�����  ت حت����ى �الآن مبوجت����ني عظيمت����ني م����ن �لتح����ول حَمَ ق����د م����رَّ
ثق�ف�����ت ومدني�����ت �لت����ي قبله�����، و�أحلَّ����ت �أ�ص�لي����ب حي�تي����ة جدي����دة حمله�����، 
مل يك����ن يتخيله����� �أح����د من قب����ل، وهي: »�ملوج����ة �الأوىل - �لث����ورة �لزر�عية« 
وعمره����� �آالف �ل�صن����ني، و�نته����ت ع�����م 1800 م����ع ظه����ور »�ملوج����ة �لث�ني����ة« 
ممثل����ة ب����� »�لث����ورة �ل�صن�عية«، �لتي ��صتغرقت 300 ع�����م، و�نتهت مع بد�ية 
�صبعيني�ت �لقرن �مل��صي لتحل منذ ذلك �حلني موجة جديدة هي: »�ملوجة 
�لث�لث����ة«، يف ع�ص����ر جديد له ت�صمي�ت عدة: )ع�ص����ر �ملعلوم�ت، ع�صر �لثورة 
�لرقمي����ة، ع�ص����ر �ل����ذك�ء �ال�صطن�عي(، وم����ن �ملرجح �أن تكتم����ل هذه �ملوجة 
خ����الل ع����دة عق����ود فقط، حيث ي�ص����ري �لت�ريخ بت�ص�رع كب����ري يف ع�صرن� هذ�، 

ليوؤثر يف �لفرد و�الأ�صرة و�جلم�ع�ت و�ملجتمع�ت.
لق����د در�����س �لع�مل �لكندي »م�ر�ص�ل م�كلوه�����ن«، �ص�حب �لعب�رة �ل�صهرية 
»�لع�����مل قري����ة كونية«، �لتطور �حل�ص�ري من خ����الل تطور �أدو�ت �الت�ص�ل، 
وبذل����ك ميكن �لق����ول �إن �لتط����ور �لتكنولوجي يف حقل �الت�ص�����الت هو نت�ج 
تف�عل جم�الت ثالثة هي: »جم�ل �الت�ص�الت �ل�صلكية و�لال�صلكية، جم�ل 

�ل�صمعي�ت و�لب�صري�ت وجم�ل �ملعلوم�تية«.
مم����� تق����دم ن�صتنت����ج �أّن �لعومل����ة �الإعالمي����ة �ص����الح فع�����ل، ميتل����ك حّدي����ن 
�ثن����ني، �أحدهم����� �آمن و�الآخ����ر مدّمر، ولالأ�ص����ف ��صتخدمت �ل����دول �لكربى 
�حل����ّد �ملدم����ر �صد �ل�صعوب �ل�صعيفة، وه� ه����و زبيغنيو برجين�صكي م�صت�ص�ر 
�الأمن �لقومي �الأمريكي �ل�ص�بق يقول: »بو�ص�طة و�ص�ئل �الإعالم �ملختلفة، 
�لتلفزي����ون و�الأقم�ر �ل�صن�عية و�له�تف �ملحم����ول �صي�صبح يف مقدور بع�س 
�ل����دول غ����زو �ملن�زل �خل��صة يف �لبلد�ن �الأخرى.. وبهذ� �صينتقل �لع�مل �إىل 
�ملدينة �لع�ملية، �لتي �صيكون فيه� جيوب من �لفو�صى كدول �لع�مل �لث�لث، 
ب�إمك�نه����� �أن توؤدي �إىل متزيق �لن�صي����ج �الجتم�عي و�ل�صي��صي �لذي �صيوؤدي 

بدوره �إىل زي�دة �ال�صتعد�د للتن�زل عن جزء من �ل�صي�دة«!
وح�ص����ب هذه �لروؤية ف�����إّن )�الأمة �الأمريكية( عليه� �أن متنح �لع�مل م� هو 
�أه����م م����ن منوذج جمتمع �لرف�ه، و�إّن �نت�ص�ر �حل�ص�����رة �الأمريكية يف �خل�رج 
ه����و �لت�صويغ �الأ�صمى للتجربة �ل�صي��صي����ة �الأمريكية، وب�الأ�صح هو ��صتعم�ر 
جدي����د ي�صت����ويل على ث����رو�ت �الآخري����ن ومو�ردهم، لي�س ع�صكري�����ً و�إمن� من 

خالل �الخرت�ع�ت �لعلمية وو�ص�ئل �الإد�رة �مل�صتحدثة.
�إّن خط����ورة �لعومل����ة �الإعالمية، �لتي توظف م� حتقق و�صيتحقق يف �لثورة 
�الت�ص�لي����ة �لت����ي ي�صهده����� ع�ملن����� �ملع��ص����ر، تكم����ن �أي�ص�����ً ب�لتحّك����م يف �آلي�ت 
�لتفك����ري و�لتحلي����ل و�لت�ص����ور و�لتم�ث����ل، �أي م����� ميك����ن �أن ن�صمي����ه يف كلم����ة 
و�ح����دة »�ملخي�����ل«، وحني تتم �ل�صيطرة على خميلة �حلي�ة و�لتعبري و�لذ�ت 
و�لوج����ود، ن�صل �إىل »�لغزو �الإعالمي« �لذي يتحكم ب�مل�ص�عر �الإن�ص�نية ويف 
ت�صكله� وفق منطق معني، بحيث ي�صبح من �الأولوية و�الأهمية »ق�صة حي�ة 
�إيف�ن����ك� تر�م����ب«، عل����ى �صبي����ل �ملث�����ل، �أكرث قيمة م����ن �حل����روب و�ل�صر�ع�ت 

وق�ص�س موت �الآالف يف ع�ملن� �لعربي!

الثقافة في مركز الصدارة

أسئلة .. لمقام اإلبداع

العولم��ة اإلعالمي��ة.. كي��ف 
نستفيد من حّدها اآلمن؟
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مل ُتكِم���ِل �الأ�ص�بُع رحلَته� �لبي�ص�َء وه���ي تعّلُق �ص�هد�ٍت ل�ص�حر�ت 
�ل�صينم����1 .. ومل نع���رث يف مه���ّب م� �فرت�َس من حط����م �إن�ص�نيتن� �إال 
عل���ى ط�حون���ة �ص���ود�َء٢ تطح���ن م���� تبّقى من م�ص����ء�ٍت غ���ري طويلٍة 

جترتُّ طعَم ذكري�ٍت من طرف و�حٍد٣ يتيٍم عقيم. 
�حتف����ًء بذك���رى رحيل���ك �لث�لث���ة .. ذك���رى غي�ب���ك �أيه���� �لنج���م 
�ل�ص���وريُّ �حل�صك�ويُّ �لدم�صقيُّ �لعريق ي�صحُب وجُه �صب�ح�ِت دم�صَق 
وتذب���ُل زه���ر�ُت �النتظ�ر وهنَّ يندبرَْن حلظ�ِت �لعم���ر مكفكف�ٍت دموَع 

غربٍة ط�عنٍة يف عو��صَم من �صب�ٍب و�صجاّلِت فقٍد وح�صر�ِت ِفر�ق. 
رغم حر�صك �ل�صديد على �أاّل ُتن�صر لك �أّي �صورة يف �لع�مل �الأزرق.. ��صمح يل يف غفلة من 
هذه �للحظة فح�صب �أن ي�صيَل دمُع �لري�ع قليَل وقٍت ُت�صَمُع فيه نب�ص�ُت بع�س وف�ٍء لذكر�ك 

�لتي لن تندمل جر�ح�ُته� �إال بعد الأٍي وو�صٍب عنيَديِن. 
ِل �لذي مل تكن  ع����م �أل���ف وت�صعمئ���ة و�صبعة و�أربع���ني �صهَدِت �حل�صك���ُة م�صقَط حلِم���ك �الأوَّ
����ً ع��صمة تلمُّ يف �أزقة  ل ذلك �حلل���ُم فيم� بعد �إىل منطلقك دم�صقيَّ ل���ك ي���ٌد ب�ختي�ره ليتحوَّ
�ً حتت جن�َحي قلبك �صحَر �للغة �لعربية وبالغَة ح�صِنه�،  معرفته� حت�صيلك �جل�معيَّ �ص�مَّ

ويد�ك تن�فح�ن عن �أفروديت جم�له� وعر�قة ت�أنيثه� �لربيعيِّ وبحره� �الأخ�صر �ملده�ّم.
ج����ً بت�ج �ل�صح�ف���ة ع�م �أل���ف وت�صعمئة وت�صع���ة و�صبعني لت�صرَي  ����ً ع���دُت دم�ص���َق متوَّ ِريَّ جَمَ
����ً، و�أحد �ل���رّو�د �لب�رزين يف ت�أ�صي����س جملة )�حلي�ة  ���ة �صينم�ئيَّ �صندي�ن���ة �ل�صح�ف���ة �ل�صوريَّ
�ل�صينم�ئي���ة( و�أمين����ً لتحريره�، ثم موؤ�ص�ص�ً ل�صل�صلة كتب �لف���ن �ل�ص�بع �لتي ك�نت وال تز�ل 
ترتج���م �لكث���ري من �لكتب �لتي تتعّلق ب�لفن �ل�ص�ب���ع ود�عم�ً �أمين�ً على �إ�صد�ره�، ثمَّ لتكون 
���ة( �الإلكرتونية وم�صت�ص�ر�ً  ����ءُة ب�صحره� م�ص�ركة يف ت�أ�صي�س جملة )�آف�ق �صينم�ئيَّ ي���ُدك �لبنَّ

للتحرير فيه�.
كن���َت هم���زَة و�ص���ٍل فريدًة من نوعه�، بيُت���َك �لّدم�صقيُّ ك�َن يّت�ص���ُع ب�صو�طئ قلبك �لذي مل 
تك���نرْ حتّده���� جغر�فّيُة �الأر����سِ وال بح�ُره�.. ك�ن يّت�ص���ُع مرّحب�ً بز�ئري���ك �الأدب�ء و�ملفكرين 
و�لفن�ن���نَي و�ملبدع���ني م���ن �صوري���ة ومن �صّتى بق����ع �ملعمورة، ك�ن���ت يد�ك ُترّحب����ن بن� عيون�ً 
مبتهجة ب�لق�دمني �إليك وهم� تزرع�ِن �بت�ص�متك �لي��صمينيَّة يف وجوه حُمّبيك وُمريديك..   
ك���م �صتك���ون زي�ر�ت���ي �لق�دم����ُت �إىل دم�ص���َق مبتورة ! وك���م �صتكون حزينًة م���ن دون تكحيل 

�الأ�ص�بع مب�ص�فحة قلبك �أيه� �ل�ص�عر �لكبري! 
ك���م �صتح���زُن �ص�حلي���ُة دم�ص���َق بعد �أن ت���درك �أن م� ح���دث من �صمت مرت�ك���م �إز�ء رحيلك 
مل يك���ن �صه���اًل ومل يكنرْ �إال ُمنِبئ�ً عن كثري من خ�ص�ر�تن���� بفقد من تعّلقِت �لقلوب و�لعيون 

بح�صورهم �الآ�صر و�ل�ّص�حر مع�ً. 
ع����م �ألَف���نِي وو�حٍد وع�صرين �أّرَخ كلٌّ من د. �إ�صم�عيل مروة ونزيه �خلوري م�صكوَريِن، �أّرخ� 
ده�صت���ك �ل�ّصينم�ئّي���ة و�صورَتك �لكلمة4 يف هذ� �ملُ�صّمى �لبدي���ع، و�أورد� م� �أورد� من �صه�د�ٍت 
ووث�ئ���َق ليذّكر�ن���� ومت�بعي���ك مب���� كتب���ه �لكث���ريون عن���ك ومنه���م �ل�ص�ع���ر و�ملرتج���م  ع�بد 
�إ�صم�عي���ل �ل���ذي ق�ل: )ي�صع���ى بندر عبد �حلميد �إىل تكري�س قيم���ٍة �صعرّية �أخرى تتكئ �إىل 
�لو�ص���وح و�لتلق�ئّي���ة من خالل ق�صيدة ال تخجُل من �نتم�ئه� �إىل �صعرّية جيل �ل�ّصبعيني�ت 
يف �صوري���ة، و�لذي ينتم���ي �إليه �ل�ّص�عُر، مثله مثل نزيه �أبو عف�س، وري��س �ل�ص�لح �حل�صني، 

وممدوح عدو�ن، و�صليم برك�ت(.
ف���ة �لت���ي  ومّم���� ينبغ���ي ذك���ره م���� ج����دت ب���ه ير�ع���ة �لب�ح���ث د. م���روة: )�أعجبتن���ي �ل�صّ
��صتخل�صته���� م���ن عالقتي غري �لعميقة ب�ملب���دع �لّر�حل بندر عبد �حلميد، فه���و �إن�ص�ٌن ُحرٌّ 
مهم���� ك�ن �نتم����وؤه �الإيديولوجي، ومهم� ك�نت قن�ع�ته، فه���و مل يكن �أ�صري�ً له� يتنّف�ُس من 

خالله�، بل ك�ن �إن�ص�ن�ً ُحّر�ً له قن�ع�ُتُه وحي�ُتُه �لتي ال يتن�زُل عنه�(
�إّن م���� �أودعَت���ه يف مكتب���ِة �ل�ّصع���ر و�لنقد �ل�صينم�ئ���ي جديٌر ب�أن تطرَق ذك���ر�ك �أبو�َب قلوب 
َم���نرْ عرف���ك، و�حتّلترْ حمّبُتك مد�ئَن وقف�تهم �لبندرّي���ة �حلميدّية يف خ�صّم ذكرى رحيلك 
َت فيه �صرخة �صمتك �لتي  �لث�لثة �لتي ت�ص�دف يوم �لث�من ع�صر من �صهر �صب�ط �لذي دّونرْ
�صمَعه� �جلميُع بعد فو�ت �الأو�ن ع�م ع�صرينني متج�ن�َصني ُم�صّمي�ً حلوله ب�ألفني وع�صرين.  
رحم���َك �هلل �صديَقن���� �ل�ص�ع���َر �جلمي���َل.. �لقري���َب م���ن �لقل���ب ح���دَّ �لوج���ِع.. �لغ�ئ���َب حدَّ 

�حل�صور. 
لك �ل�صالم.. ولرت�ب قربك �ص�آبيب �لرحمة و�ل�صكينة و�لغفر�ن. 

1 - اإ�صارة اإىل كتابه: �صاحرات ال�ّصينما، ال�صادرة عن دار املدى، 2018
 2 -  الّطاحونة ال�ّصوداء، روايته اليتيمة �صدَرت عام 1984

3 -  )حوار من طرٍف واحد(، �صعر، دار املدى 2002
 4 -  بن��در عبد احلميد: ده�صة ال�صينما و�ص��ورة الكلمة، اإعداد وتوثيق: د. اإ�صماعيل

مروة � نزيه اخلوري، الهيئة العامة ال�ّصورية للكتاب، 2021

�أن تكوَن �صورّي�ً، فهذ� جم�ٌل حقيقي، �أّم� 
�أن تك����ون �إن�ص�ن�ً مبدع�����ً �صورّي�ً فهذ� �متي�ٌز 

خ�ل�ٌس ال ين�لُه �إاّل �لقليلون. 
�أن حتي����� �لزم����ن �ل�ص����وريَّ ب����كل تقّلب�ِت����ِه، 
فه����ذ� ق����دٌر حمت����وم، �أّم� �أن حتي����� يف �لزمن 
�ل�صوري �ل�صعب مر�فق�ً ال�صمني مبدعني 

�صوري����ني فه����ذ� �المتي�����ز �حلقيق����ي �لذي ي�صي����ف �إىل �حلي�����ة حي�َته� 
ويخفف �أَمَلَ �الأزم�ت.

هك����ذ� �أفتخ����ر �أنن����ي �أع����رف �ملب����دع �ل�ص����وري )رفعت عطف����ة(، �لذي 
�أحزنن� حني ف�رق دني�ن� يوم �الإثنني ٢٠٢٣/1/٢٣ كم� �أفرحن� ل�صنني 

ٍر وثق�فٍة.  طويلة �ص�بقة، زرع فين� خالله� غر��س ِفكرْ
ل����ة الأرو�ح كل �ل�صوريني �لذين  وه����و �لذي ر�ص����م م�صي�ف �لبهية ِقبرْ
�ّت�ص����ع له����م بيت����ه وف��صت ب�حل����ب له����م �بت�ص�مُته، ومل مينع����ه �ملر�س 
يف �أق�ص����ى مر�حل����ه، م����ن �صق�ي����ة ورد �ل�صالم �لذي ك�ن بيُت����ه ي�صرق به 

ب�ً ب�لق�دمني. ُمرحِّ
ففي �ملرة �الأخرية �لتي زرُت ذلك �لبيت /متوز ٢٠٢٢/ كتبُت:

�أن تدخ����َل بي����َت �أب����ي زي����دون، ف�أن����ت تدخ����ل وطن�����ً �صغ����ري�ً مب�ص�حٍة 
كبريٍة ك�لوطن.. 

�أن ت�ص�ف����َح �أب����� زي����دون و�أّم زي����دون، ف�أن����ت ت�ص�ف����ح ت�ريخ�����ً ع�م����ر�ً 
ب�جلم�ل و�حلب..

�أن ت�صتم����ع له����ذ� �لعق����ل �حلكي����م �له�����دئ يتكل����م، ف�أن����ت يف ح�ص����رة 
�لثق�فة �لرفيعة �لفريدة...

�لكبري رفعت عطفة )�أبو زيدون(: �صكر�ً ِلَكرِم وجوِدَك بينن�..
�ل�صي����دة /به�����ء �لبن����ي/ )�أم زيدون(: �صك����ر�ً لقلبك �لو��ص����ع ك�صم�ء 

بيتك �لذي يت�صع للجميع.
وبينم����� كن����� نبكي هذ� �لوطن �ل�صغري �ل����ذي حمل �صورية كله� بني 
جو�نح����ه، ��صتوقفتن����ي �لعالق����ة �لرثية �لتي جمع����ت مبدعن� �لر�حل 
ب�مل����وؤرخ و�لب�ح����ث و�لك�تب �ل�صوري �لدكت����ور /حممد قجة /يف حلب، 
ِرِهم����� �ص�اًل من �صوٍء ن����رث�ه �ألو�ن�ً على  �للذي����ن ن�صج����� من خيوط فكرْ
�مت����د�د �جلغر�في����� �ل�صورّي����ة، ال ف����رق عندهم� بني م�صي�����ف �أو حلب 

�لعظيمتني �أو ب�قي �ملن�طق �ل�صورية �حلبيبة كله�.
����ُت �لب�ح����ث /قج����ة/ للتعزي����ة وك�ن بينن� حدي����ث مطول ع�مر  ر��صلرْ

ب�ل�صجون و�الأفك�ر �الإن�ص�نية.
ه�����ً خط�ب����ه بد�ي����ًة �إىل  وك�ن����ت �إج�بُت����ه �الأوىل ع����ن �لتعزي����ة، موجِّ

�صديقه �لعزيز:
“ �أب����� زي����دون.. م� كنت �أت�صّور �أن����ك �صتغ�درن� بهذه �ل�صرعة...!!! 

حق�ً �إنه� �صدمة �حلي�ة.
ويف رحل����ة �لعم����ر تتع����ّدد �ملحط�����ت ومي�ص����ي �لقط�����ر حثيث�����ً ت�����رًة، 

وبطيئ�ً ت�رًة �أخرى.. حتى يتوقف يف �إحدى حمط�ت �لعمر.
ترّجل �لف�ر�س يف حمطة �ملف�ج�أة، رحلة ح�فلة بكل ثرٍّ وحيوي.

و�لدكت����ور /حمم����د قجة/ ُيعد م����ن �أهم مفكري ع�صرن�����، ب�حٌث يف 
�الأدب و�لت�ريخ و�لرت�ث �لعربي، له �لف�صل يف حفظ و�أر�صفة �لعديد 
م����ن جو�ن����ب �ل����رت�ث �لعرب����ي يف �الأدب و�لت�ري����خ و�ملو�صيق�����، وخ��صة 

تف��صيل �حلي�ة �الجتم�عية و�ل�صعبية يف مدينة حلب.
وق����د تر�أ�����س ب�حثن����� جمعي����ة �لع�دي�����ت �لعريقة يف حل����ب بني ع�مي 
�لرئي�����س  �نته�����ء مه�م����ه منه����� مت����ت ت�صميت����ه  – ٢٠19 وم����ع   1994

�لفخري للجمعية مدى �حلي�ة.
وم����ن �مله�م �لتي ُكلَِّف به� �لب�حث قجة )�مل�صت�ص�ر ملنظمة �ليون�صكو 
يف �صوري����ة( �أمين�����ً ع�م�����ً لفع�لي����ة حل����ب ع��صم����ة �لثق�ف����ة ع�����م ٢٠٠6 
فحر�����س حينه� عل����ى �إ�صد�ر مئة وثالثة و�صبع����ني كت�ب�ً حول �ملدينة 

يف جم�الت �لثق�فة �لت�ريخية و�الإ�صالمية و�لرت�ثية.
ن�ص����ج �الأديب قجة �حل��صل موؤخر�ً على �صه�دة �لدكتور�ه �لفخرية 
يف �الآد�ب و�لعلوم �الإن�ص�نّية )�لت�ريخ �الإ�صالمي( من ج�معة �جلن�ن، 
وو�ص�����م �مل����وؤرخ �لعربي من �حت�د �ملوؤرخني �لع����رب، عالق�ٍت و��صعة مع 
كب�����ر �الأدب�ء �لعرب و�ملثقفني و�لفن�ن����ني و�الإعالميني، �أمث�ل جنيب 
حمف����وظ، ح�صن����ني هيكل، جم�ل �لغيط�����ين، �إ�صم�عيل �ص����ر�ج �لدين، 

يو�صف زيد�ن و�صوقي بنبني.
ف����ك�ن �صف����ري�ً للثق�ف����ة �ل�صورية يف جم�ل����ه كم����� ك�ن �صديقه �ملبدع 

رفعت عطفة �صفري�ً له� يف جم�له.
وك�ن علين����� كم����� يح����ق لن����� �أن نفتخ����ر مبعرفتهم����� فرنث����ي �لر�حل 
�لكبري بكلم�ت ب�حثن� �حللبي قجة حيت د�ر بينن� حديٌث مطول عن 

�أبي زيدون ��صتهله �لب�حث قجة ب�لقول:
)�أب����و زي����دون �ل�صديق �حلميم منذ ع�صر�ت �ل�صنني، وك�ن �الت�ص�ل 
بينن����� يومي�����ً ع����رب �لر�ص�ئ����ل �ل�صوتي����ة و�ملكتوب����ة، وذوق����ه �لرفي����ع يف 

�ختي�ر �لزهور و�لورود �جلميلة ير�صله� مع حتية �ل�صب�ح و�مل�ص�ء.
ويف ر�ص�لته �ملكتوبة يوم ٢1-1٢-٢٠٢٢ ق�ل:

“�صب�����ٌح معت����ٌم �أعم�ُه �ل�صب�����ب، �صمٌت ُمطِبٌق، ال �أ�صو�ت �صي�ر�ت، ال 
�أ�ص����و�ت درج�����ت ن�رية، ال �أ�ص����و�ت �أطف�ل يف طريقه����م �إىل مد�ر�صهم، 

ال �أ�ص����و�ت عم�ل يذهب����ون �إىل �أعم�لهم، ال 
�أ�صو�ت ع�ص�فري

كنُت �أجيبه بكل م� يفي�س به وجدي من 
�صوٍق للحي�����ة �له�نئة �لغنية ب����ه وب�ل�صالم 

�ل�صوري:
�أن����ت ي����� �أب����� زي����دون �صخ�صي����ة ��صتثن�ئية 
عل����ى �مل�صتوي�����ت ك�فة �لثق�فية و�الجتم�عي����ة و�الإن�ص�نية و�حل�ص�رية 
و�لوطني����ة، متثِّل روَح �ملثق����ف �مل�صتنري �لو�عي �لعقالين �لذي يعك�س 

�لوجه �لعلمي �ملنهجي يف كل طروح�ته �لفكرية �حلكيمة. 
م����� قمَت به من ترجم�ت �إ�صب�نية ع�ملية �صيخلد ��صمك ب�أحرف من 

ذهب.
ك�ن �أبو زيدون يقول يل يف كل �ت�ص�ل:

نفقد �الأمل، �صدة وتزول، وتعود حي�تن� �ليومية �إىل طبيعته�  “لن 
وُي�صره� و�نتظ�مه�”

وعندم����� �ص�ألُتُه: كي����ف تكون �لتوجه�����ت �لثق�في����ة �ملختلفة حو�مَل 
ع�لية للتالقي �الإن�ص�ين؟ �أج�بني:

وب����ني �أب����ي زي����دون ه����و �جله����د �لثق�����يف  بين����ي  �مل�ص����رتك  “�لق��ص����م 
و�الأدب����ي، م����ع �خت����الف �الهتم�م�����ت �لنوعي����ة ب����ني �لبح����ث و�لرو�ية 

و�ل�صعر و�ملق�الت و�لدر��ص�ت و�لرتجمة.
كي����ف تنظ����ر �إىل رفيق ه����ذ� �لعمر �لطوي����ل؟ هل ميك����ُن �أن تنف�صَل 

�لذ�ُت �ملتحركة �ملتكلمة عن �جلوهر �الإبد�عي �لفكري؟ 
�ال�صتثن�ئي على �مل�صتوي�ت ك�فة: �لرجل  عطفة  “رفعت 

وه����ذ� �لبع����د �الإن�ص�����ين �لرفي����ع ت�صه����د ب����ه )م�صي�����ف( �لعريق����ة، 
و�لوط����ن ب�ص�ئر مدنه و�أطي�فه، بل يتخطى ذلك �إىل �الأفق �الإن�ص�ين 

بط�بعه �لع�ملي.
�أب����و زي����دون �لرجل �لوطن����ي �لغيور �ملنغم�س يف ت����ر�ب وطنه وتر�ث 

�أمته وعبقرية لغته� وح�ص�رته�،
مل ينزلق ملك�صب رخي�س، ومل ي�ص�وم على قن�عة فكرية، ومل ينظر 
�إىل وطن����ه ب�ص����ورة �صلبي����ة، ومل ي�أب����ه مل� ُيق�ل وملن يق����ول يف �لنيل من 

�ص�أن �لوطن.
هك����ذ� يتن�غ����م �أبو زي����دون �الإن�ص�ن مع �أبي زي����دون �لوطني �ل�ص�دق 

�لنقي �ل�ص�يف �مل�ص�عر يف حمبة وطنه.
وق����د جتّل����ى ذلك يف كلم�ت �لود�ع و�لرث�ء �لت����ي كتبه� �الأ�صدق�ء يف 

�صفح�تهم و�أقو�لهم و�نطب�ع�تهم.
و�لثق�ف����ة �صل����وك وحي�����ة وت�صرف�ت ولي�ص����ت جمرد كلم�����ت تردده� 

�الأل�صن وقتم� ت�ص�ء وكيفم� ت�ص�أ.
وه����ذ� �لبع����د �لثق�يف ل����دى �ل�صدي����ق �الأثري �أب����ي زي����دون يتجّلى يف 

مظ�هر �صّتى يف �لرو�ية و�لق�صة و�ل�صعر و�لرتجمة عن �ال�صب�نية.
وم����ن �ملعل����وم �أن �الأدي����ب /رفع����ت عطفة/ در�����س يف �إ�صب�ني�����، و�صغل 
من�ص����ب مدي����ر �ملرك����ز �لثق�يف �ل�ص����وري يف مدري����د، قب����ل �أن يعود �إىل 
�لوطن، وي�صغل من�صب مدير �ملركز �لثق�يف يف م�صي�ف، وله ع�صر�ت 
�لرتجم�����ت �لر�ئعة �جلليلة �خل�لدة الأعم�ل �أدبية الأدب�ء �إ�صب�ن ومن 
�أمري����ك� �لالتيني����ة، ولع����ّل عمل����ه يف �لرتجم����ة ه����و �لذي �صغ����ل �جلزء 
�الأك����رب م����ن نت�جه �لثق�يف و�الأدبي، ويكف����ي �أن نذكر على �صبيل �ملث�ل 
�أن بع�����س ترجم�ت����ه الأعم�����ل ع�ملي����ة م����ن �الأدب �الإ�صب�����ين �صكل����ت ز�د�ً 

ثق�في�ً �صروري�ً �أثرى �ملكتبة �لعربية الأجي�ل و�أجي�ل.
ك�ن �لر�ح����ل �أب����و زيدون قد كتب ر�ص�لة حل�صرتكم على �صفحته يف 
�لفي�صب����وك بت�ري����خ 14-٠1-٢٠14، و�أع�د ن�صره� بعد خم�س �صنني ع�م 

٢٠19، وهذه بع�س كلم�ته�:
“للت����ّو كن����ُت يف حدي����ث م����ع �أح����د �أعم����دة �لثق�فة يف �صوري����ة، ورمّب� 
دومن����� مب�لغ����ة يف هذ� �لع�مل �لعربي، �أو �لذي ُي�صمى �لعربي، �صعدُت، 
فه����و ك�ن ق����د طلب �صد�قتي وحني و�فقت على �لف����ور، و�أن� �أفعل هذ� 
م����ع ن������س يف كثري م����ن �الأحي�����ن ال �أعرفه����م وال �أع����رف �أفك�رهم، ويف 
�للحظة �لتي �صغطت فيه� على �أيقونة �ملو�فقة على �لطلب، �نتف�س 
مرب����ع �لدرد�ص����ة! ك�ن ه����و! ه����و ه����ذ� �ل����ذي، بق����ي �صن����ني، رمّب����� بعمر 
�أ�صغرن����� يف �جلي����ل حت����ى عرث عل����ى بي����ت �ملتنبي يف حل����ب وعرث عليه 
فع����اًل، م����ن خالل �لبح����ث و�لتمحي�����س وب�لت�أكيد �الأكي����د، من خالل 
�إعم�ل �لفكر و�لعقل لي�صيفه �أيقونًة جديدة للمدينة، للبلد، للع�مل. 
ك�ن يتو��صل معي من حلب، فهو مل يخرج من حلب، �أّي عظمة يف 
قل����ب هذ� �لرجل حت����ى ��صتط�ع �أن ينت�صر على خفقة �لقلب �ملوجوع، 
رجفت����ه وه����و يرى �أّن لي�����س كّل م� فعله وح�صب بل وم����� بقي منت�صر�ً 
عل����ى كل �ملح����ن يف �لت�ريخ يذهب �أدر�ج �لعن����ف! هذ� �لقلب هو �لقلب 

�ل�صوري ب�متي�ز: �ل�صديق حمّمد قّجة.
�ص����الم لك و�صالم علي����ك، �أّيه� �ل�ص����ورّي �حللبّي �لعرب����ّي �الإن�ص�يّن، 

حمّمد قّجة”
رف����ع كل م����ن �لب��صق����ني بجن�حيهم� �آالف�ً م����ن �الأجنح����ة �ل�صورية، 
فح����قَّ لهم����� �لتحليق، ح����قَّ لهم� �لف�ص�����ء �لرحب، وحقَّ لن����� �الفتخ�ُر 

�لكبري و�حلزن �لكبري.

باشقانِ من بلدي، يُحلِّقان بآالف األجنحة



حدثن���ي حجر �لر�صي���ف ق�ل: �أر�د �أح���د �لفن�نني 
ترقي����س  ف���ن  يجي���د  ح�وي����ً  ي�صب���ح  �أن  �ل�صب����ب 

�الأف�عي؛ فذهب ليتعّلم هذ� �لفن �ال�صتثن�ئي..
�ص�أل �أحد �خلرب�ء عن �أف�صل مك�ن للتعّلم؛ ف�أ�ص�ر 
علي���ه �أن يذهب عند )ت���ل �الأحالم( ؛ وهن�ك �صيجد 

�ص�لته..
 تزّنر �ص�حبن� بحلمه، و�أ�صكن �لن�ي على خ�صره؛ 
بينم����  و�له�ص����ب؛  �لوه����د  يط���وي  �ل�ص���ري  وَج���دَّ 
تتق��صم���ه ن�ص�ئ���م �للي���ل و�لنه����ر، وح���ني و�ص���ل �إىل 
�صف���ح )ت���ل �الأحالم(  وجد هن�ك عج���وز�ً  يتكئ على 

حجر يف )ذروة �صجرة( .. 
�قرتب من���ه و�ص�أله؛ �أين ميك���ن �أن �أتعلم ترقي�س 

�الأف�عي.. 
�أج�ب���ه �لعجوز: ل�صت بح�ج���ة �إىل معلم.. �ملهم �أن 
تك���ون �ص�دق�ً مع نف�ص���ك �أواًل؛ وث�ني�ً �أن يكون �لن�ي 

من �صنع يديك..
�صح���ك �ل�ص����ب �لفن����ن بح���ب وه���و ي�ص���رخ ه���ذ� 
�لن����ي من �صنع يدي؛ ولو مل �أكن �ص�دق�ً مع نف�صي 
ومت�ص�حل����ً م���ع ذ�ت���ي؛ م� جئ���ُت �أبحث ع���ن معلم.. 
ف�أ�ص����ر �لعجوز �إىل �أعلى ه�صبة بعيدة؛ نبتت فوقه� 
�صج���رة �الإبد�ع؛ ط�لب�ً من���ه �أن يذهب ح�في�ً هن�ك؛ 
وح���ني ي�صل يتذّوق ثم�ره� ف���ور�ً؛ وبعده� »�صتعزف 
عل���ى �لن�ي، �صتخ���رج �الأحل�ن من �ص���درك �ص�دقة؛ 
و�صتخرج معه� كل �الأف�عي ر�ق�صًة ق�ل �لعجوز قبل 

�أن ت�صعد روحه من ج�صده..
�صّم���ر �ل�ص����ب �لفن����ن ع���ن �ص�عدي���ه وق����م بدف���ن 

�لعجوز وم�صى م�صرع�ً..
و�صل هن�ك يلهث؛ تذوق ثم�ر �صجرة �الإبد�ع؛ و�إذ 
ب�لن����ي ي�صرخ من على خ�صره.. �صعني على فمك؛ 

هي� ب�صرعة.. 
جل�س �لفن�ن �ل�ص�ب على حجر كبري؛ �أ�صند ظهره 
�إىل ج���ذع �ل�صج���رة و�لن�ي يف فمه؛ وب���د�أت �الأحل�ن 
تنهم���ر �ص���الالت م���ن �أل���ق؛ بينم���� �الأف�ع���ي تق���رتب 
ز�حف���ة م���ن كل حدب و�ص���وب؛ حت���ى �إذ� و�صلت �إىل 
مقرب���ة من �لفن�ن؛ �نت�صبت و�ص�رت تتم�يل ن�صوى 

وهي متوج مع بع�صه� يف رق�صة �ألق �حلي�ة.. 
ك�ن���ت �الأحل����ن تت�ص�ع���د ورق����س �الأف�ع���ي ي���زد�د 
جم����اًل؛ وفج�أة؛ �نتبه �لفن�ن �أن ثمة �أفعو�ن�ً �صخم�ً 

ي�أتي متلّوي�ً من بعيد ز�حف�ً.. 
ُع ب�لع���زف؛ لك���ن �الأفع���و�ن مل  �ص����ر �لفن����ن ُي�ص���رِّ
ينت�ص���ب ويرق����س؛ ب���ل م���� ز�ل يتلّوى عل���ى �الأر�س 
ه.. و�أطلق  ز�حف����ً حتى و�ص���ل �إىل قدم �لفن����ن وع�صّ
في���ه �صّم���ه.. توق���ف �لع���زف و�ص���رخ �لفن�ن م���ن �أمله 
و�نه����رت غ�ب���ة �الأف�عي دفع���ة و�حدة.. لك���ن �لفن�ن 
قب���ل �أن يلفظ �أنف��صه �الأخ���رية؛ �صمع �أحد �الأف�عي 
يق���ول ل�ص�حبه؛ �أمل �أقل لك؛ �صي�أتي �الأفعى �الأ�صم 

ويف�صد علين� حفلتن�..

شعر
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 ا�صتهالل
ي���رى �لّن�ق���د �لدكتور �صالح ف�ص���ل �أن »ق�صيدة �لنرث تعتمد 
�جلم���ع ب���ني �الإج���ر�ء�ت �ملتن�ق�ص���ة، �أي �أنه� تعتم���د �أ�ص��ص�ً على 
فك���رة �لت�ص����د، وتق���وم عل���ى ق�ن���ون �لتعوي�س �ل�صع���ري” )1( 
�لق�ئ���م عل���ى توظي���ف �الإبد�الت �لفني���ة تعوي�ص�ً ع���ن �لعن��صر 
�لغ�ئب���ة يف �لق�صي���دة �لعمودي���ة و�لتفعيل���ة وخ��ص���ة يف جم����ل 
�الإيق����ع �لد�خلي، �لذي يح���دث م�ص�فة �لتوتر وحتقيق �مل�ص�فة 
�جلم�لي���ة وه���ي �مل�ص�ف���ة �لت���ي تف�ص���ل ب���ني �أف���ق �لن����س و�أف���ق 
توقع����ت �لق����رئ �أو )�ملتلق���ي( ليت�صن���ى للق����رئ �لع����رف م���لء 

�لفجو�ت...
وت���رى برب�رة جون�صون �أن ق�صيدة �لنرث هي موقع �ملو�جهة، 
ب���ني �لد�خل و�خل����رج، حيث تقوم على ح�ل���ة �ملف�رقة و�لتق�بل 

يف �لت�صور �لذهني بني �ل�صعر و�لنرث على �صبيل �ل�صر�ع.
لك���ن هل ميك���ن قر�ءة ه���ذه �ملف�رقة وه���ذ� �لت�ص����د و�لتق�بل 

و�ل�صر�ع بني �صف�ف �ملجموعة �لنرثية »وحيد�ً �صتم�صي«؟
َتَط����َع �ل�ص�عر »من���ذر يحيى عي�ص���ى« عرب جمموعته  لق���درْ ��صرْ
�لنرثي���ة �ملو�صومة »وحيد�ً �صتم�صي« و�لف�ئزة ب�جل�ئزة �الأوىل 
مب�ص�بق���ة )د�ر �مل���ن، �ل�صع���ر دورة �حلي����ة لع����م 2022، دورة 
�ل�ص�ع���ر �لعر�ق���ي �لر�ح���ل عبد �جلب����ر �لفي�����س( �أنرْ ُيحلِّق مع 
فر��ص���ة �ل�صع���ر ويج���دد �صري���ر �لق�صي���دة �لنرثي���ة ومنطَقَه���� 
َتَوي�ٍت خمتلَف���ٍة، �أبَرُزَه����: �الإيق����ُع، بالَغُتَه�  �جلم����يلَّ عل���ى ُم�صرْ
كي���ُز على مر�رة �لهج���ر�ن وقرب�ن �لدم،  وؤي�، �لرتَّ ���ُة، �لرُّ �خل��صَّ
���ًة  َو�أثب���َت �أنَّ ُكلَّ �ص���يٍء يف �حلي����ِة �ص�ل���ٌح �أنرْ يك���وَن �صمع���ًة �ِصعريَّ
���َة، َو�أنرْ  َن���ترْ �أنرْ َت�ُص���قَّ طريَقَه� �خل��صَّ ط�ئ���ر�ً للح���ب، َوبه���َذ� متكَّ
 َ ُتَه���� �لف�رقُة َعربرْ يَّ و�صِ ى في���ِه ُخ�صُ َل ف�ص����ًء جدي���د�ً؛ َتَتَبدَّ ُت�َص���كِّ

ِة �ملختِلفِة.  عريَّ ند�ء �لق�صيدة و�أبع�ِده� �ل�صِّ
عنوان تبئريي

ي�ص�هم �لعنو�ن يف تو�صيح دالالت �لن�س، و��صتك�ص�ف مع�نيه 
�لظ�ه���رة و�خلفي���ة، »فهو �ملوّج���ه �الأكرث �أهمية م���ن بني �أدو�ت 
�لتوجي���ه �لن�ص���ي، و كث���ري�ً م���� يق����ل »�لكت����ب... يع���رف م���ن 

عنو�نه«.
 فعرب عنونة مب�غتة ومبف�رقة لفظية �عتمد �ل�ص�عر �لت�ص�د 
وه���ي �لعتبة �الأوىل ومن من��ص�ته �ملهمة، عنو�ن تبئريي ويعد 
مبنزل���ة ��صتهالل فني يحمل ت�ص���ور�ت �حلد�ثة حيث ُيعدُّ من 
�لعن��ص���ر �ملهم���ة ومفت�ح�ً للن����س فهو �أ�صبه م� يك���ون ب� »�لنو�ة 
�ملخ�صب���ة« �لت���ي تت�صم���ن �ال�صته���الل و�الإه���د�ء غ���ري �مل�ص���رح 
بهم����.. �للذين يحمالن م� يحمل���ه �لّن�س م�ن ح��صن ��ص�تهالل 
�إل�ى نقطة �نته�ء، وم� يحمل�ه �ل�ن�س م�ن ت��صويق و�إث��رة، وهم� 
م���ن �أه���م �لعتب�ت �لن�صي���ة، الأن �لعتب�ت لي�ص���ت جمّرد ن�صو�س 
�صم����ء ال تنط���ق، و�إمّن���� ه���ي خط�ب����ت ت�ص�ه���م ب�ص���كل فع����ّل يف 
�لك�ص���ف ع���ن �خلب�ي���� �لداللية للن����س �ملركزي؛ وله���� دوره� يف 
عملي���ة �الإبد�ع �لفّن���ي، بدليل �أّنه� حظيت ب�هتم����م �أكرب ب�حث 

فرن�صي جري�ر جنيت.
الن�ّص املُر�صل

�إنَّ كلَّ ن�سٍّ فكري �إبد�عي من ن�صو�س �ملجموعة ُي�صكِّل عتبًة 
عنو�ني���ًة مو�زي���ًة �إز�ء �لن�سِّ �الإبد�عي �الأ�صلي، وكلَّ عتبٍة ب�رزٍة 
ُم�ص�حب���ٍة لبنية �لن����سِّ �ملُر�صل متثُِّل قيمُته� جم�لي�ً و�ص�َح به�ٍء 
����ً قلق�ً، ون�صغ�ً روحي�ً ن�ب�ص�ً  حقيق���ي الفت وحتمل ه�ج�ص�ً فكريَّ

بحرية �جل�صد.
هوام�ص الروؤى

طق�ِصه����  َمَع����مَل  َل  ُت�َص���كِّ �أن  �لنرثي���ة  ق�صيدت���ه  ��صتط�َع���ترْ 
ِكُن  ���ِة؛ �لَّتي مُيرْ ِلَه� �جلدي���ِد َوَمالحِمَه� �جلم�ليَّ �مل�صتحي���ِل َو�َصكرْ

: ِ َدَه� على �ملقطَعنيرْ �صُ �أنرْ َنررْ
ر  »على ُدُروِب �لُعمرْ

 َن�صتعيُد خرب�ص�ٍت الهية ً
 َن�صرُب قهوَة �لكت�ب..

.. بو يف �لع�صيَّ�ترْ وُن�صعُل ن�ر�ً ال َتخرْ
كري�ِت فر��ص�ً َنُع من �لذِّ  َن�صرْ

 ي�صتحمُّ يف �صوء �لقمر...
 ونحن ُنع�ِك�ُس حركَة �الأر�ِس

ُد �أنَّ �حلق�ئَق وهٌم َمنرْ�صيٌّ ونوؤكِّ
...  يف حد�ئق �لوقِت �لطريدرْ

--2
 على ج�صد �لق�صيدة 

�أر�سُّ قليَل ِملٍح
و�أحُلُم بهو�م�َس ِبكٍر..«

املعجم ال�صعري
ي���ه �لن�به  ���د ملتلقِّ و�ملعج���م �ل�صع���ري ملن���ذر يحي���ى عي�ص���ى يوؤكِّ
�لو�ع���ي بج���الء ن��ص���ع ال يقب���ل �ل�ص���كَّ �أو �لت�صوي���ف �لفك���ري 
�أن �ل�صع���ر عن���ده �نغم�����س �خلي����ل �ل�ص���وري ب�لو�ق���ع �حلدثي 
�جلم�يل، وجالء �حلقيقة �لظ�هرة يف �مل�ص�عر �الإن�ص�نية ب�صتى 

جتلي�ته�، حيث يقول: 
»وحيد�ً �صتم�صي

ب�ب.. عندم� ي�صرُي �لعمُر خلف �ل�صَّ
لن يبقى بعد �لغي�ب 

يِح �ملوِجُع �إال َعِويُل �لرِّ
وظالُل يديك على �جلد�ر

وطيُف غم�مٍة
..« �س65- َيَك عنَد �لهجريرْ ظلَّلترْ ُعررْ

الّن�صج اجلمايل
لق���د قط���ع »عي�ص���ى« �صوط����ً كب���ري�ً ب�جت����ه �لّن�ص���ج �جلم�يل 
�ملعن���ى  ب�ص���وؤ�ل  و�ن�صغ���ل  و�لّتقني����ت  �الأ�ص�لي���ب  يف  و�لّتن���وع 
و�ال�صتغ����ل على �لق�ص�ي���� �لكربى عرب �لتن��س حين����ً و�لت�أمل 

�لفل�صفي حين�ً �آخر �إذ يقول: 
رقة يخُلُد �ملعنى  »يف ف�ص�ء �لزُّ

�لنجوُم م�ص�بيُح تنرُي دروب �ل�ص�لكني 
�أن� �أَحُد �ملُريديَن ي� �صّيدي 

وبي ولٌه �صديٌد
وُكلُّ �ل�ص�ع�ِت عك�َس �لوقِت تدوُر

« �س- 64  هلرْ ِمنرْ �صبيلرْ
التجريب احلداثي

 �عتم���د �ل�ص�ع���ر يف ق�صيدت���ه وفل�صف���ة بن�ئه���� عل���ى �ملف�رق���ة 
لي����س فق���ط على �ملف�رقة �ملت�صمن���ة يف �لعن�وين �لفرعية و�إمن� 
�ملف�رق���ة يف فل�صف���ة روؤيته �ملنتجة للن����س ومن خالل �لتجريب 
�حلد�ث���ي �لذي يقوم على �نته����ك �لثو�بت و�لبحث �لد�ئم عن 

�ملغ�يرة، كن�صه تقول �لتجربة:
يف �حلي�ة كثرٌي من �الأ�صي�ء

نحت�ُل عليه� لنقبلَه�
عِم ِة دو�ٍء ُمرِّ �لطَّ كحبَّ

.. �س 38  ررْ كَّ  فنغلُِّفه� ب�ل�صُّ
هموم الذات

�نفت���ح �لن����س على هموم �ل���ذ�ت �ل�ص�عرة بن�ص���ق جم�يل وفق 
مع�ي���ري ق�صي���دة �لن���رث ي�صتغله� خللق من�خ يع���رب عن جتربته 
ومع�ن�ت���ه م���ن خ���الل �ص���ور �صعرية فيه���� �ل�صف�في���ة و�لتكثيف 

�مل�صتفّز للم�ألوف �ل�صعري كم� يف ن�صه: )�ل�صورة و�حلج�ب(
فولِة »يف �لطُّ

ورَة  ر�أيُت �ل�صُّ
وك�ن وجُهِك ع�صيَّ�ً خلف حج�برْ

للبح���ِث  �الآَن  �أجه���ُد 
عن ب�ٍب 

ح�صرِت���ِك  �إىل  يق���وُد 
..« �س119- �لبهّيةرْ

حرب اللوعة
يكت���ب ق�صيدته بحرب 
�أرهق���ه  وق���د  �للوع���ة 
ع���ن  يبح���ث  �لت�ص����وؤل 

حقيقة، يف منولوج د�خلي 
و�صر�ع يع�لج ق�صية ذ�تية نف�صية وفل�صفية �إذ يقول: 

ِحربي �لذي �أكُتُب بِه 
 ُع�ص�رُة قلٍب 

.. �س126 ُه �للَّهفُة، وَقلَُق �النتظ�ررْ �أتعَبترْ
وع���رب �صفن �ال�صتي�ق يبحر �إىل �صو�ط���ئ �لق�صيدة �لق�صية، 
ويعم���ل عل���ى حتويل �للفظة م���ن معن�ه� �لو�صع���ي �إىل معن�ه� 
�ل�صع���ري وبلغ���ة �نزي�حي���ة خرج���ت ع���ن �مل�أل���وف و�ل�ص�ئ���د من 
�للغ���ة، �لذي يزيد من �مل�ص�فة �جلم�لي���ة وب�لت�يل تنعك�س على 

�لقيمة �جلم�لية للن�س كم� يف ن�صه »مد�ر �لق�صيدة«: 
�لق�صيدُة �لتي �نتظرُته� طوياًل 

ه�صِة متنَّعترْ يف َح�صرِة �لدَّ
وتركترْ �صو�طَئ �صدري رماًل ح�رق�ً 

.. �س- 60  نةرْ وبني �صخوره يرتبَّ�ُس �لقر��صِ
ن���� ُننك���ر �أنَّ �صعرية ن�ص���ه مت�أتية م���ن �صر�ٍع يف  ، ل�صرْ ب���ال �ص���كٍّ
�أق�ص���ى م���د�ه ب���ني ذ�ت �ملب���دع وحميطه ينعك����س يف جدلية بني 
ه���ذه �لذ�ت و�لو�قع، ي�صدر عن ح�س عميق ب�خليبة، و�إح�ص��س 
ب�لقهر يك�د ي�صهر �لك�ئن �ملحكوم يف ظل و�قع ط�حن، وكذلك 
�لتو�ت���ر �ملتت�ب���ع يف �ال�ص���د�د ب���ني ح�لت���ي �ل�ص���وت و�ل�صم���ت، 
�حلركة، و�ل�صكون، �لنور و�لظالم، �لقوة و�ل�صعف، يك�صف عن 

عذ�ب�ت وت�صظٍّ فو�صوي �إذ ي�ص�أل: 
»م�ذ� يفعل �ل�صعر�ء يف �ملقهى؟ 

وحيد�ً �أيه� �ل�ص�عر ُ
 يف َمقه�َك، ويف َمنف�َك

ت�صرُخ ب�مل�ء: 
 هل من قطرة �صوٍء �أخرية؟! �س- 128

حلم احلرية
��صتط����ع »من���ذر يحي���ى عي�ص���ى« �أن يرو����س فر��ص���ة �ملعن���ى 
ويعلمه���� حرك���ة وه���ج �ل�ص���وء وه���ي تر�ق����س �مل���وت و�حلي����ة، 
و�أه���م م���ن ذل���ك �أنه ق���د ��صتط����ع �أن يتح���رر من �إيق����ع �لت�ريخ 
�لق���دمي ي�صم���ر مو�صيق�ه ومعن�ه يف د�خله ع���رب مفرد�ته �لتي 
جت����وزت �للغة �لق�مو�صية �ملتع����رف عليه� ليع�نق حلم �حلرية 

يف �مل�صتقبل.
 ع�صارة ال�صورة املخفية

���َل يف ع�ص����رة �ل�صورة  عل���ى ه���ذ� �لنَّح���ِو �الإبد�عيِّ �ل���ذي متثَّ
�ملخفية بني �لكلم�ت �لتي حتت�ج �إىل �لفطنة و�لتفّكر و�لقر�ءة 
 ، �ملت�أني���ة �لن�ق���دة لتف�صح عن معن�ه�، يف تكثي���ِف �ملج�ِز �للغويِّ
���ِة، �َصعي����ً �إىل حتري���ر �لق�صي���دة م���ن �لو�ص�ية  َو�الإز�َح���ِة �للغويَّ
�ًء للت�آويِل  ِل �لنَّ�سِّ َف�صَ و�الأبوي���ة و�لهيمنة �لر�ص�لي���ة، و�إىل َجعرْ
ه�صة خم�طب�ً  �ملفتوَحِة، وت�رك�ً للق�رئ �أن يع�سَّ على �أ�ص�بع �لدَّ
�لت�ري���خ ع���رب �ملتلق���ي، مي�ص���ي �ل�ص�ع���ر يف تر�صيمت���ه �ل�صعرية 
نح���و ف�ص�ء�ٍت �ص��صعة ��صتط�َع جت�صيده� ب�قتد�ر يف جمموعته 

�ل�صعرية قيد �لقر�ءة »�صتم�صي وحيد�ً«..
��������������������

)1(� �ص���الح ف�ص���ل �أ�ص�ليب �ل�صعرية �ملع��ص���رة – د�ر �الآد�ب 
بريوت 1995،�س 12.

»التعويض الشعري« في المجموعة النثرية الفائزة بجائزة 
دورة الشاعر العراقي الراحل عبد الجبار الفياض

»وحيداً ستمضي« للشاعر »منذر يحيى عيسى«

األفعوان 
األصم

وملّ����� ت����زل ري�����ح �لفقد�ن تع�صُف بب�صت�ن �لّثق�ف����ة �ل�ّصورّية �الأجّل، هذ� �لذي م����� �نفّك يك�بد، كيم� ي�صتنه�����س �الأحالم، �لع�لي�ت، 
�لع�لق�ت يف �أمل �حلف�ئر و�مله�وي، وكيم� ي�صدُّ - ب�لفكر وب�لبالغة وب�لّروؤى_ �أزر �لو�قع �ملهلهل، �الأ�صحم.

حفّي �الأ�صت�ذ نزيه �ل�صويف  وه����� ه����ي ذي حم�فظة �ل�صويد�ء، حت��ص�س �لفقد يف �أحز�نه، وت����وّدع �الأديب و�ملرتجم و�لب�حث و�ل�صّ
يوم �الإثنني يف ٣٠ ك�نون �لث�ين  ٢٠٢٣م، عن عمٍر ن�هز �لّثم�نني ع�م�ً، وذلك بعد مع�ن�ة مع �ملر�س، ح�صبن� �أّنه� مل تفقده �الإر�دة، 
بي����د �أّنه����� حرمت����ه طوي����اًل من �ملقدرة عل����ى �لّنطق و�لكت�بة، وهذ� �أق�صى م����� ميكن مل�صتغٍل يف ميد�ن �لفك����ر و�الأدب �أن يختربه، ولد 
�الأدي����ب �ل�ّص����ويف يف 1944/1٠/1 م يف مدين����ة �صلخ����د مبح�فظ����ة �ل�ّصوي����د�ء، وه����و ع�ص����و يف �حت�����د �لكت�����ب �لعرب، جمعي����ة �لبحوث 
ح�ف����ة ردح�ً من  و�لدر��ص�����ت، ح��ص����ٌل عل����ى م�ج�صت����ري يف ت�ري����خ �لفك����ر �ل�صي��صي، من ج�مع����ة بلغ����ر�د يف يوغو�صالفي�، عمل يف �ل�صّ
�لّزمن، ومتّيز بدم�ثته، وجر�أته، وبنت�جه �لفكري �لرّث، و�ملتنّوع، ك�نت حي�ة �ل�ّصويف جتربًة ز�خرًة ب�لعط�ء و�الإبد�ع، �أغنى خالله� 
/ �ملكتب����ة �لعربي����ة ب�لعدي����د م����ن �الأبح�����ث و�لرتجم�ت و�ملق�����الت و�الأعم�ل �الأدبية، كم����� يح�صب له �أّن����ه ق�م بت�ألي����ف ق�مو�ٍس عربيٍّ

، ومن �أبرز موؤّلف�ته يف �لرتجمة »�ل�صيف - ذكري�ت من �جلز�ئر« الألبري ك�مو،  يوغو�صاليفٍّ
و»نظري����ة �لرو�ي����ة« جل����ورج لوك�ت�س، و»�لعي�س �ص����يء ر�ئع ي� عزيزي« لن�ظ����م حكمت، ومن 
موؤّلف�ت����ه �لبحثية »ك�صف �حلق�ئق �لت�ريخية )�لتلفي����ق �لتور�تي و�لوعي �لوثني(«، و»علم 
�ل�صي��ص����ة عن����د �بن خلدون«، و»عقل �لزمن«، و»فل�صط����ني يف �لق�نون �لّدويّل«، ومن �أعم�له 

�الأدبّي����ة يف �ل�ّص����رد رو�ي����ة »�لبي�����رق«، و»طف����ل �لعيون« وهي رو�ي����ة للفتي�ن، وم�صرحي����ة »ع�صية �صقوط بغ����د�د«، وغريه� �لكثري من 
�ملوؤّلف�ت و�لرّتجم�ت �لتي حملت ب�صمته، وفكره، وخّلدت لن� �صوت�ً ثق�فّي�ً قّدم �لكثري.

 ، كّلم����� �نطف�����أ قندي����ٌل يف م�صهدن� �لّثق�يّف �ل�ّصوري، ��صتّدت دكنة �خل�صر�ن، لكن ح�صبن� �أب����د�ً بخلود �لّذكر و�الأثر من �إرٍث �إبد�عيٍّ
و�صيٍء، ال ينطفئ. 

الّسويداء توّدع األديب والمترجم والباحث نزيه الشوفي



 ترجمة: دالل ابراهيم

 ترجمة: إبراهيم إستنبولي 

قراءاتشعر
5  - 2023/2/19م  األحد  العدد:    »1807« 

28رجب 1444 هـ

يف ٢9 ك�ن���ون �لث����ين م���ن ع����م 1٨6٠ ول���د �أح���د �أعظ���م �الأ�ص�ت���ذة يف 
ف���ن �لق�ص���ة �لق�ص���رية �لع�ملية �لطبي���ب و�الإن�ص�ن �أنط���ون ب�فلوفيت�س 

ت�صيَخوف... 
وق���د ع���رف ع���ن ت�صيَخوف قول���ه: »�لط���ب زوجتي �ل�صرعي���ة و�الأدب 

ع�صيقتي«!..
ت���ه: »يف  ت�صيَخ���وف ق�صّ �أنط���ون  كتبه����  �لت���ي  �لق�ص����س  �أروع  وم���ن 

�لطريق«. 
�أن ه���ذه �لق�ص���ة تع���رّب ب�ص���ورة و��صح���ة ع���ن ذل���ك  وي���رى �لنق����د 

�الإح�ص��س ب�لوحدة �لذي ك�ن يعي�صه �أنطون ت�صيَخوف. 
وهن� تلخي�س ملو�صوع �لق�صة ولفكرته�. 

***              
...ب�َتترْ ليلَته� غيمٌة ذهبية، 

على �صدِر جلموٍد عمالق؛
�نطلقت يف �لدرب يف �ل�صب�ح �لب�كر، 

وهي تلعُب َفِرحًة يف �لف�ص�ء �لالزوردي، 
لكن �أثر�ً رطب�ً بقَي يف جتعيدِة 

�جللمود �لعجوز،
وقَف وحيد�ً، وقد �َصَرَد يف �لبعيد،

وهو يبكي يف �ل�صحر�ء ب�صمت،
لريَمنرَْتف 1٨41

�إنه���� �أبي����ت عن �لوح���دة، ُت�ص�َدف حلظ�ت يلوح فيه���� �أمل ب�خلال�س 
منه����، لكن���ه �أمل خم�دع، ال يبقى بعده �صوى �أث���ر، »لكن �أثر�ً رطب�ً بقي 

يف جتعيدة �جللمود �لعجوز «.
ك�ن ت�صيَخ���وف ي�صع���ر ب�لوح���دة ط���و�ل حي�ته، لهذ� مل يك���ن عبث�ً �أنرْ 
يحم���ل يف �إ�صبع���ه خ�مت�ً ُحِفَر عليه: »�ل�صح���ر�ء حتيط ب�لوحيد �أينم� 
ك�ن«، ك�ن ه���ذ� �خل����مت يعود لو�لد ت�صيَخوف، ب�ف���ل �إيغوروفيت�س، بيَد 
ته  �أنَّ �بنه �أنطون ب�فلوفيت�س هو �لذي ك�ن يحمله... وعندم� كتب ق�صّ
»يف �لطريق« ع�م 1٨٨6 �لتي تدور حول �حلي�ة �مل�صطربة ل�صخ�س م�، 
فق���د �ّتخ���ذ �الأدبي����ت كمدخ���ل للق�ص���ة تلك، �الأبي����ت هي م���ن ق�صيدة 

لريَمنرَْتف تلك: 
ب�تت ليلته� غيمة ذهبية 

على �صدر جلمود – عمالق... 
�أم���� م�صمون �لق�صة فه���و ب�صيط: يف خ�ن يرت����ده �مل�ص�فرون، يلتقي 
رج���ل و�مر�أة وقد ف�ج�أتهم� �لع��صف���ة �لثلجية وهم� يف �لطريق، ين�ص�أ 
بينهم���� �صيء م�، لي�س �إح�ص��ص�ً مت�م�ً، ب���ل �صبح �إح�ص��س، يجري �للق�ء 
يف ليل���ة ر�أ����س �ل�صن���ة �مليالدية، وه���ذ� يوؤكد ب�صكل خ��س ع���دم ��صتقر�ر 
ووح���دة �صخ�ص���ني م�ص�فري���ن يلتقي����ن م�ص�دف���ًة، يوؤك���د ذل���ك �أي�ص����ً 
�لطق����س و�لزوبع���ة �لثلجية �لتي هبَّت يف حميط �خل�ن: »ك�ن �لطق�س 
ي�ص���ّج يف �لفن����ء، �صيء م� م�صعور، غ��صب، لكنه تع�س حتى �لنخ�ع، ر�ح 
ي���دور حول �خل�ن بعنف���و�ن وح�صي وهو يح����ول �قتح�مه و�لولوج �إىل 
�لد�خ���ل«، يج���ري ح���و�ر، حي���ث يتح���دث بط���ل �لق�ص���ة ليخ�ريوف عن 

حي�ته وين�ق�س، كم� لو َعَر�ص�ً، مو�صوع�ت خمتلفة جّد�ً.

ع���ن �الإمي����ن: »�الإمي����ن ه���و تعب���ري عن مق���درة �ل���روح، وه���و يع�دل 
�الإب���د�ع عملي����ً، يج���ب �أن ُيوَل���د م���ع �الإن�ص�ن، وتل���ك �ملق���درة ميت�ز به� 
َدِت �لطبيع���ُة �الإن�ص�َن �لرو�ص���يَّ مقدرًة  �لرو����س بدرج���ة ع�لية، لق���د �أَهرْ
���ُه عق���اًل وذك�ًء للتفك���ر، لكن كل  غ���ري ع�دي���ة عل���ى �الإمي����ن، لقد َمَنحترْ
ذل���ك يتحطم �ص���رَّ حتّطم على �صخ���رة �لالمب�الة و�لك�ص���ل و�ل�صذ�جة 

�حل�ملة«. 
ث���م يتكل���م ليخ�ري���وف ع���ن �لعل���وم وكي���ف �أنَّ هدفه� ه���و �ل�صعي �إىل 
�حلقيق���ة، وب�ص���كل خ��س ع���ن �لن�ص����ء، �للو�ت���ي ُيوؤدَين ر�ص�ل���ة �ص�مية، 
ح�ص���ب ر�أي���ه، ه���ي »�لعبودي���ة �لنبيلة و�لر�قي���ة، و�أي�ص�ً �ل�ص���رب و�لكرم 
�لروح���ي و�لوف����ء حتى �لقرب، �إ�ص�ف���ة �إىل ره�فة و�ص�عري���ة �لقلب، �إنَّ 
مغ���زى �حلي����ة ب�لن�صب���ة للم���ر�أة هو ب�ل�صب���ط يف هذ� �لع���ذ�ب من دون 
َف���ُح عن كّل �صيء،  �أي تذّم���ر وب�إذع����ن، يف �حلبِّ غ���ري �ملحدود �لذي َي�صرْ
ِلُب �لنوَر و�لدفء �إىل �حلي�ة«، ومن ُثمَّ ي�ص�أل رفيقة �لدرب،  و�لذي َيجرْ
ه�ً �إليه� ب�صكل مب��صر: »الحظي، عندم� حتبني �صخ�ص�ً م�، ف�إنك  ُمتوجِّ
�صوف تذهبني ور�ءه �إىل �لقطب �ل�صم�يل، �ألنرْ تذهبني؟« وهي جتيب: 

ُتُه«.  »نعم، يف ح�ل �أنني... �أحَببرْ
ه���ذ� �للق����ء – �مل�ص�دف���ة ذيف ليل���ِة ر�أ����س �ل�صن���ة، م���ع كلم����ت �لبط���ل 
ليخ�ري���وف و�إخال�ص���ه وحم��صته – كل ذل���ك يفعل فعله يف �صريكته يف 
َمت خطوة  �حلدي���ث �إىل درج���ة �أنَّ »... �إيلوف�ي�صك�ي� نه�صت ببطء، تقدَّ
نحو ليخ�ريوف ور�حت حتّدق يف وجهه يف حر�رة عينيه، يف كالمه، يف 
حرك�ت ج�صمه �ل�صخم كله �نعك�س قدر كبري من �جلم�ل، بحيث �إنه�، 
ودون �أنرْ تنتب���ه لذل���ك، ر�حت تقف �أم�مه كقطعة ج�مدة وهي تنظر يف 

وجهه ك�ملم�صو�صة«. 
ولك���ن ه� ه���و �ل�صب�ح ُيقبل وه� ه���ي �إيلوف�ي�صك�ي� ت�صتع���د للمغ�درة، 
»نظ���رت �إيلوف�ي�صك�ي���� �إىل �ال�صرت�حة الآخر م���رة، وقفت �ص�متة ومن 
ثم خرجت ببطء، ذهب ليخ�ريوف ليوّدَعه�.  عندم� �نطلقت �لزح�فة  
���ًة ح���ول كثي���ب ثلج���ي، نظ���رت �إىل ليخ�ريوف مع  ور�ح���ت تبتع���د ُملتفَّ
تعب���ري يوح���ي كم� لو �أنه� �أر�دترْ �أنرْ تقوَل له �صيئ�ً م�، َفرك�َس هو �إليه�، 
لكنه���� مل تق���لرْ �أّيَة كلمة، فقط َرَن���ترْ �إليه من خالل رمو�س طويلة وقد 
ر، �أن���ه ك�ن بح�جة الثنتني  علق���ت به���� حبيب�ت �لثل���ج«، و»فج�أة ر�ح ُيفكِّ
– ثالث���ة م���ن »�للم�ص�ت« �لقوية �لر�ئع���ة، وك�نترْ هذه �لفت�ة �صتذهب 
خلف���ه دوَن �أنرْ ت�ص�أل، دوَن �أنرْ تن�ق�س، وقَف طوياًل ك�مل�صحور وهو ينظر 
�إىل �الأثر �لذي تركته �ملز�لق، بينم� ر�حت ِقَطُع �لثلج تت�ص�قط بكث�فة 
عل���ى �َصعره وحليته وكتفيه، �ختفى �الأثر �لذي خلفته �ملز�لق ب�صرعة؛ 
�ُه �لثل�ج، �أ�صبه ب�جللمود، على حني  �أم� هو نف�صه فقد �ص�ر، بع�َد �أنرْ غطَّ
�إن عيني���ه ر�حت���� تو��ص���الن �لبحَث ع���ن �صيء م� يف �ل�صب����ب �لثل�جي«، 

»�ص�ر ي�صبه �جللمود«... 
قّدَم �صريغي ف��صيلييفيت�س رحم�نينوف  الأنطون ب�فلوفيت�س ن�صخًة 
م���ن حلنه �لفنت�زي� بعنو�ن »�جللم���ود«، �لذي كتبه لالأورك�صرت� �صيف 
ع����م 1٨9٣ م���ع �الإه���د�ء �لت����يل: »�إىل �نط���ون ب�فلوفيت����س ت�صيَخ���وف 
�لغ����يل و�ملحرتم جدّ�، موؤلف ق�ص���ة »يف �لطريق«، �لتي ك�ن م�صمونه� 

مع �ملدخل هو �الأ�ص��س لهذه �ملقطوعة �ملو�صيقية«.

تشيخوف والكآبة

فرن�ص����  يف  �ص���در  كت����ب  يف 
�مللعون���ون(  �ل�صع���ر�ء  )ه���وؤالء 
و�ال�صت����ذ  �ل�ص�ع���ر  ير�ص���م 
/ن�ن���ت  ج�مع���ة  يف  �لفخ���ري 
ج����ن ل���وك �صت�ينميت���ز/ �صورة 
ع���ن �صخ�صي���ة �ل�ص�ع���ر �مللعون، 
�ل�ص�ع���ر  مفه���وم  فيه����  يتن����ول 
�أعم����ل  خ���الل  م���ن  �مللع���ون 
ل�صع���ر�ء مث���ل فريل���ني، ر�مب���و، 
و�أي�ص����ً  وم�الرمي���ه  كوربي���ري 
�ليو�صيو����س  بودل���ري ونريف����ل، 
وج���ول  ولوتر�م���ون  بريت���ر�ن 

الف���ورغ، يق���ول �إن �ل�صيء �ل���ذي يده�صن� عندم� 
ل���كل  رف�صه���م  ه���و  �ل�صعري���ة  �أعم�له���م  نق���ر�أ 
رم���وز �ملجتم���ع و�صريهم يف حق���ول �ألغ����م: �إنهم 
�ص���د �لب�ص���ر، و�حل���ب، و�الأخ���الق �لبورجو�زي���ة 
�لالهوتي���ة  �لعقي���دة  و�ص���د  حينه����،  �ل�ص�ئ���دة 
�إنه���م �ص���د كل �ص���يء، وي�ص����أل:« م����  �مل�صيحي���ة، 
�ص���ّر ه���ذ� �لول���ع ب�له�وية، ه���ذ� �النحط�ط نحو 
�الأعم����ق �ل�صحيق���ة لله�وي���ة؟ ومل����ذ� ينبغي على 
�ل�صع���ر�ء �لكب����ر �أن يدفعو� كل ه���ذ� �لثمن؟ مل�ذ� 
مل يع����س لوتري�م���ون �أكرث م���ن )٢4( �صنة حني 
ق���رر �النتح����ر بع���د �أن �أحرق م� كتب���ه ومل ي�صلم 
�ص���وى موؤلفني يتيمني، ور�مب���و )٣7( �صنة، وقد 
قر����س �ل�صع���ر ملدة خم�س �صن���و�ت فقط، �أي منذ 
ك�ن يف 15 م���ن عم���ره لغ�ي���ة �أن �أ�صب���ح يف ٢٠ من 
عم���ره، وك�ن يدع���و م� يكتبه ب�أن���ه »خرب�ص�ت« �أو 
»ق����ذور�ت«، وبودل���ري وج���ري�ر دونريف����ل )46( 
�صن���ة؟ �إنه���� حي����ة �نتح�ري���ة تل���ك �لت���ي يعي�صه� 
�ملج�هي���ل  �قتحم���و�  �لذي���ن  �لف�حت���ون  ه���وؤالء 
وو�صع���و� ح���دود �للغ���ة يف كل مرة، م���� ك�ن ميكن 
�إال �أن يدفع���و� �لثم���ن، وويل ملن يقرتب من تلك 

�ملج�هيل �لق�صية �لتي مل تط�أه� قدم قط! 
)�صع���ر�ء  �لت�صمي���ة  ه���ذه  ��صتخ���دم  م���ن  �أول 
ملعون���ني( هو �ل�ص�ع���ر بول فريلني وك�ن عنو�ن 
لكت����ب ن�ص���ره يف ع�م 1٨٨4 وق���د خ�ص�صه لثالثة 
�صع���ر�ء معروف���ني يف ذل���ك �حلني ه���م تري�صت�ن 
كوربي���ري �لذي ت���ويف بعد ن�ص���ر جمموعة و�حدة 
)Les Amours jaunes( و�أرث���ور ر�مبو 
�لذي مل يكن قد ن�صر بعد �صوى ديو�ن و�حد هو 
)ف�ص���ل يف �جلحي���م( و�أي�ص����ً �صتيف����ن م�الرميه 
�ل���ذي ك�ن ق���د بد�أ لت���وه ب��صت�ص�ف���ة �ملهتمني يف 
�صقت���ه، ك�ن ه���ذ� �ملفه���وم ي�ص���ري ب�الأح���رى �إىل 
�ص�ع���ر موه���وب ولكن���ه يو�ج���ه ع���دم �الع���رت�ف 
ب���ه ب�ص���كل غري ع�دل، وه���و يف كت�به ه���ذ� �أر�د �أن 
يعيد �العتب����ر ل�صعر�ء �أُ�ص���يء فهمهم ب�إجح�ف، 
ومل يوِلِه���م �لنق����د �أي �أهمي���ة، وب�لت����يل يثن���ي 
عل���ى قيمة �صعرهم، وحقيق���ة كونهم مرفو�صني 
م���ن قب���ل جمتم���ع برج���و�زي متع�ص���ب �أو ف��صد 
كم����  تن����زالت،  دون  م���ن  �إب���د�ع  عل���ى  ي�صه���د 
م���ن فتوح�ته���م  �أهميته���م  ه���وؤالء  ي�صتم���د  ومل 
�ل�صعري���ة فق���ط، ب���ل ��صتمدوه���� م���ن �مل�صم���ون 
�لفك���ري، �أو م���ن �صحن���ة �لتم���رد �له�ئل���ة �لت���ي 
�نط���وت عليه���� جم�ز�ته���م �ل�صعري���ة، وهو مترد 
ينفج���ر على �لو�صع �لق�ئ���م يف كتلته �لالهوتية 
و�الأيديولوجي���ة �لقمعية، وهن���� تكمن �جل�ذبية 
�لت���ي ال تق����وم للحد�ث���ة �ل�صعرية �لت���ي و�صعو� 
مد�ميكه���� �الأولي���ة، مثل دي���و�ن “�أزه����ر �ل�صر” 
للوتر�م���ون  م�ل���دورور”  “�أن��صي���د  لبودل���ري 
�لرف�س  وه���ذ�  “ف�ص���ل يف �جلحي���م” لر�مب���و، 
ل�صب���ط �لعق���ل يج�صد مقدمة �لث���ورة �جلم�لية 
�ل�صري�لي���ة �لت���ي �صتح���دث فج����أة بع���د ح���و�يل 

ن�صف قرن من ظهورهم.
بينم���� يخ�ص����س دومينيك دو فيلب����ن �ل�ص�عر 
قب���ل �أن يك���ون وزي���ر خ�رجي���ة فرن�ص���� يف عه���د 
�ص�رق���ي  عل���ى  )ثن����ء  كت�ب���ه  يف  �ص���ري�ك  ج����ك 
�لن����ر( �هتم�مه �الأك���رب على �ل�صع���ر�ء �مللعونني 
يف تقدم���ه �إىل �الأم����م ي�صط���دم �ل�ص�ع���ر بنظ����م 
�لع����مل، ب�لق���الع و�حل�ص���ون �لت���ي ال ي�صتطي���ع 

�لتع�ي����س معه���� �إال �إذ� �صح���ى 
�إذ�  �إال  �ل�صع���ري،  ب�لنف����س 
�ملبتذل���ة  للم�ص�وم����ت  �ن�ص����ع 
ول���ذ�  �لعقيم���ة  و�لعقلن����ت 
�أن���ه  جن���د  �لبد�ي���ة  فمن���ذ 
ب�لعر����س،  �لطري���ق  ي�أخ���ذ 
ويتبّن���ى �حل����الت �له�م�صية �أو 
�ملتطرف���ة، هذه �حل����الت �لتي 
و�الأه���و�ء  �النفع����الت  جتع���ل 
و�ل�صطح����ت تتغل���ب عل���ى كل 
ه���و  �ل�ص�ع���ر  �أن  ذل���ك  �ص���يء، 
�ص����رق ن�ر، و�ص����رق �لن�ر يف �الأ�صط���ورة �ليون�نية 
ه���و »بروميثيو����س« �ل���ذي �صرقه���� م���ن �الآله���ة 
وقدمه���� للب�ص���ر كهدي���ة، فع�قبت���ه �الآله���ة عق�ب�ً 
�صدي���د�ً، ور�مب���و �ل���ذي ��صت�صهد ب���ه �ملوؤلف منذ 
�ل�صفح���ة �الأوىل للكت�ب يقول: »حق�ً �إن �ل�ص�عر 
ه���و �ص����رق ن����ر«، مبعن���ى �أن���ه ينته���ك �ملحرم�ت، 
يتجر�أ على �أن يرى م� ال يرى عن طريق �قتح�م 
�ملجه���ول و�ملج�زف���ة بنف�ص���ه، لي����س غريب����ً �إذ�ً �أن 
يك���ون �لثم���ن �ملدفوع ب�هظ����ً، ف�ص�رق���و �لن�ر من 
بودل���ري �إىل لوتري�مون م���رور�ً بفريلني ور�مبو 
وع�ص���ر�ت غريه���م كلهم م�تو� يف ع���ز �صب�بهم، �أو 

عرفو� �لطبق�ت �ل�صفلية للجحيم.
ويتخلى ه���ذ� �ل�ص�عر عن �ل�صف����ف �لقدمية، 
ع���ن �لع�د�ت �المتث�لية و�للغ�ت �مل�صطنعة، ذلك 
�أن »�لع�صي����ن ديدن���ه و�لتم���رد ق�نون���ه«، ومن���ذ 
�لبد�ية يخت�ر دوفيليب�ن مع�صكر �لذين لفظهم 
�ملجتمع فع��صو� على ه�م�صه �أو حتى على ه�م�س 
�له�م����س، ث���م ي�صت�صه���د بعدئ���ذ ب�ل�ص�ع���ر رينيه 
�ص����ر �ل���ذي يق���ول: »�ل�ص�ع���ر يحول كيفم���� �تفق 
�لهزمي���ة �إىل ن�صر، و�لن�صر �إىل هزمية«، مبعنى 
�أنه ي�صتغل نق�ط �صعفه وه�م�صيته وجنونه لكي 
يحوله���� �إىل �أك���رب �نت�ص����ر يف �لت�ري���خ، “�ل�صعر 
ال ي�أت���ي �إال عل���ى �أنق��س �الح���رت�ق على �أنق��س 
�لتدم���ري �لذ�تي للذ�ت!” وهذ� م���� تعلمن�ه من 
بودل���ري ور�مب���و ولوتري�م���ون وقبله���م ج���ري�ر 
»�مللعون���ني«  �ل�صع���ر�ء  م���ن  دونريف����ل، تعلمن����ه 
�لذي���ن مل يحف���لرْ بهم �أحد يف حي�ته���م، �ل�صعر�ء 
�لذي���ن مل ين�ل���و� �أي ج�ئ���زة ومل ي�صتقبله���م �أي 

وزير يف �ص�لون�ته.
�أن دوفيليب����ن يقي���م  �آخ���ر نالح���ظ  يف م���ك�ن 
مق�رب���ة ب���ني �للغ���ة �ل�صعري���ة و�للغ���ة �ل�صوفي���ة 
ب�عتب����ر �أنهم���� تع���رب�ن ع���ن �ص���يء ال ت�صتطي���ع 
�للغ���ة �لعقالني���ة �أن تع���رّب عن���ه، فلي����س ب�لعق���ل 
تتج����وز  �أ�صي����ء  هن����ك  �الإن�ص����ن،  يحي����  وح���ده 
�لعق���ل وال ميكن �لتو�ص���ل �إليه� �إال بو�ص�طة لغة 
العقالني���ة: لغ���ة متوت���رة، �صوفي���ة �أو �صعري���ة، 
�إنه���� �للغ���ة �لتي ت�صع���د وت�صعد حت���ى ت�صل �إىل 
�لتن�غ���م �الأّويل من �أجل تقلي���د َنَف�س �خل�لق �أو 
ل �إىل �ل���كالم �الأ�صلي �إىل  �إع����دة تركيبه، للتو�صُّ

�لنبع �الأ�ص��صي، �ملخ�صب و�ملُلِهم.
وه���ذ� �لتعري���ف لل�صع���ر ال يختل���ف كث���ري�ً عن 
كالم هيدغ���ر عندم���� يتح���دث ع���ن �ص�ع���ر �أمل�ني� 
هولدرلني: “�للغة ه���ي �لق�صيدة �الأ�صلية �لتي 
بو�ص�طته���� يعرب �صعب م� ع���ن �لكينونة، كينونة 

�لوجود”.
و�ص�أق���ف عند قب����س جئتكم به مم� ق�له جري�ر 

دونريف�ل: 
»�أيته� �لورود �لبي�ص�ء، ��صقطي! �إنك ت�صتمني 
�آلهتن����: ��صقط���ي �أيته���� �الأ�صب����ح �لبي�ص����ء م���ن 

�صم�ئك �لتي ت�صتعل:
ذل���ك �أن قد��ص���ة �له�وية �أك���رث قد��صة منك يف 

عيني!«.

أسطورة »الشعراء الملعونين«
انتهكوا المحرمات وعاد 

االعتبار لهم بعد قرنين
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»خاطرة«
ل���ن �أك���وّنرْ ع�ب���رة، ه���ذه �حلي����ة ف�ني���ة، ل���ن ُتبقي �ص���وى على 

�أ�صم�ئن����، ف�إّم���� �أن ُتّخل���د �أو تكون غب�ر�ً ع�ب���ر�ً بال معنى، ل�صت 

فت����ًة ف�ئق���ة �لذك�ء، ل�ص���ت �الأقوى عل���ى �الإط���الق، لكنني �أرى 

�حلي����ة �إمي�ن����ً يبع���ث �لطم�أنين���ة يف روح���ي، و�ص���رب�ً يحملن���ي 

نح���و �لو�ص���ول، هم���� �الإ�ص���ر�ر و�الإر�دة م���ن �صنع���� م���ن كي�ين 

، يرى �حلي����ة علم�ً  �صخ�ص����ً ال ير�ص���ى �لو�صطي���ة، يري���د �لعل���وَّ

يرفع���ه، وحمب���ًة ت�أ�ص���ره ليم���الأ ف���وؤ�ده ب�ل�صالم، حي���ث ال حي�ة 

ب���ال ح���ب و�صف�ء، �أري���د �أن �أطيح ب�ل�ص���و�د وب�حل���زن، و�أن �أبني 

م���ن �أنق��صهم� قمًة يعل���و عليه� ��صمي، �أريد �أنرْ ترق�س �ل�صم�ء 

و�لغي���وم، ويزه���ر �خلري���ف ورد�ً �إن ترّددت ق�ص�ئ���دي، هكذ� �أن� 

وهذ� جلَّ م� �أملكه.... لن �أكون بع�برة. 

، �خرتق���ي ج���در�َن قلوبه���م ب���ال  قي���ل للر�ص��ص���ِة: »�كويه���مرْ

دم����ء«، فك�ن���ت ب�أل���ف �ص���كٍل و�ص���كل، لطخ���ت �أر��صيه���م بدموِع 

�أمه�ت، لوعت �أحبتهم بن�ِر �لبعِد و�ال�صتي�ق و�أحرقتهم ب�حلِب 

من دون لق�ء، ودّمرت كي�ن�ت �ملحّبني.

و�ص���رّيي  �أفك�ره���م،  وبع���رثي  ك���وين،  »�صح�ب����ً  له����:  قي���ل 

�أحالمه���م �إىل م�صتحي���ل«، فم����َت �حل��ص���ُر و�ختف���ى �مل�صتقبُل 

وبتن���� ذر�ٍت ته���وُم يف �لف�ص����ِء، مغلول���ًة ب����الآالِم، حمروم���ًة من 

�الآم����ِل و�الأمني����ت �ص����رت جنوم����ً متالألئ���ًة يف ليل���ٍة �صب�بيٍة، 

ممط���رٍة، �صتوي���ٍة، و�آم�لن���� تن�ُم يف ز�وي���ٍة مظلمٍة، ب����ردٍة، يف د�ٍر 

للم�صّن���ني، ت���ودُع �صب�به���� �لبعي���د، وتغ���رق وحي���دًة... يف �لّدمع 

�لّطويل.

ينهم���ُر يف �صجنِه، ُيِعدُّ قلوبن� ب�لرحيل، �ص�لك�ً �لبوح �حلزين 

عل���ى �أ�صج����ِن �ل�صت����ء، تنه�ُس قلوبن� عن���د �أبو�ب���ِه �ملُ�صّرعة، له� 

ل���ون ُت���ر�ب �لذكري����ت �ملنقو�ص���ة على ج���در�ن �لت�ري���خ �لعتيق، 

ت�صبَّ �لغيم�ت يف ك�أ�س �حلنني.

ه���و... نحي���ٌب �أذ�ب �الآه�ت يف ح�ص���ن �ل�صم�ء، و�أن���ت �صبيهه، 

���ل من �ل�صرر �ملتط�ير م���ن قلوب �ملتعبني،  ح���ني ح�ولَت �لتن�صّ

�أدرك���ت �أّن���ك �صقط���ت م���ن �ل�ّصم����ء و�نك�ص���رت، ف��صن���د ظهرك، 

و��صتن���د �إىل نف�ص���ك، ع�ص���ى �أن جتد منك لك ن�ص���ري�ً، ف�إنك يف 

ر�ع ت�صري بقدميك نحو ن�صرك. خ�صم هذ� �ل�صّ

لست بعابرة

رصاصة شهب

مطر ديسمبر

 كتبت: كوثر سمعان

 كتبت: مي أبو عمار

)1(
حلٌم كبقية �لذكري�ت �ملعّلقة فوق �مل�صجب 

�صوت يدوي من بعيد
يعلن زئري �ال�صت�صالم

ير�صد �أ�صي�ء ب�تت طي �لن�صي�ن
يرقد يف �صندوق خ�صبي

يعلن بد�ية �لتحدي... وب�لك�د ي�صتطيع �لنهو�س!!
وتلك �جلنية �ل�ص�حرة حترك ع�ص�ه� بال ف�ئدة

وك�أمن� �لكون �حتد ملنعه من �لقي�مة
�صبٌح ي�صري �إىل �ملنفى

�أين �إذ�ً �صريحل؟
وكل �ملن�يف تطرده...

فلتقم �ل�ص�عة... نعم فلتقم...
حمكومون ب�الأمل! بل حمكومون ب�لقيد �للعني...

منتلك كل �صيء... ونفتقد كل م� منلك!
م�صرٌي جمهول

و�لطريق ممهدة �أم�من�...
فلنح�ول... نعم... رغم كل �إخف�ق�تن�

�صنبقى
ف�إم� �أن نكون... و�إم� نح�ول �أن نكون

)2(
متتمة م�صّدعة للر�أ�س

خرب�ص�ت وكت�ب�ت ال معنى له�

�صت�ت

�صي�ع

�إنه� �لفر��صة �لتي تبحث عن �ل�صوء

فتحرق نف�صه�

ال �صيء ي�ص�هي عبث �الأطف�ل يف زو�ي� �لبيت

وعطره�...

�صحك�ت �الأ�صدق�ء �لتي غ�بت منذ �أعو�م

تر�صم �لب�صمة على مالحمه

كلم� رثى حي�ته �لب�ئ�صة 

فقلم� ك�ن ي�صعر ب�لدفء... لكنه يعي�س يف �خلي�ل

وال حم�ل... ال �صيء حم�ل يف �خلي�ل

زوجه �لتي فقد و�أطف�له

م� ز�ل �صجيجهم �ل�ص�مت يوؤثث �لزو�ي�

وتعر�س يف �أحالمه ورود�ً قطفه� ليحتفل مع وحدته

يف ذكرى رحيلهم

ه� �أن� وحدي
�أجل����ُس يف غرفت���ي، بعي���د�ً ع���ن �أهل���ي و�أ�صح�بي، �أن�أى ع���ن زحمة �الأم�ك���ن، �أجل�ُس مبف���ردي الأ�ص�أل: “من 

�أن�؟”، “�أين �أن�؟”، “ومل�ذ� يعرتيني كّل هذ�؟”
�أثقلتني �الأ�صئلة، حّتى �أ�صبحت حي�تي �صود�َء ك�لّليِل، وقلبي قد ب�ت ك�صري�ً ال يغريه قرب �أحد.

دموعي ال تف�رق وجنّتي، كّل يوٍم قبل غفوتي، ترهب و�ص�دتي �لبليلة...
�أ�صه���ُر ط���و�َل �لليل، �أ�صهر، و�أن� �أ�ص�أل نف�صي جمّدد�ً... �أين �أنِت؟ مل�ذ� تخّليت عني يف عّز ح�جتي �إليك؟ �إىل 

َحِلنَي دون ود�ٍع؟ �أين ذهبِت، ومِل�ذ� َتررْ
َن���� به مع�ً، وبكين�  ود�ئم����ً ال رّد وال �إج�ب���ة ع���ن كّل ه���ذه �الأ�صئل���ة، مذ �أ�صبحت �أبح���ث عنك يف كّل مك�ٍن َمَرررْ
فيه مع�ً، �أن�ديِك ب�أعلى �صوتي ومل ت�صمعيني، تقطعت �صر�يني قلبي، ومتزقت �أوردتي، و�نطف�أت حنجرتي، 
�أق�ص���وت علي���ك؟ �أم �أتعبت���ك �إىل درجِة �أن ترتكيني يف منت�صف �لطري���ق وحدي؟ هل تبحثني عني كم� �أبحث 
عن���ك؟ فم���ع كل ن�صم���ٍة مت�ّصني، �أ�صعُر وك�أّنه� حممل���ٌة بك، تخرق �للحم وتك�صر �لعظ���م لتدخل �إىل ج�صدي، 

ف�أحلم �أن �أجدك حتى �أجدين، �أحلم و�أخ�صى �ل�صوؤّ�ل �الأخري:
»�أيعقل بعد �أن �أم�صي عمر�ً �أبحث عن نف�صي وال �أجده�؟«

كريات ِة الذِّ حلٌم كبقيَّ

أعشق وحدتي

من �أنت بحّق �لّرب ي� �صديقتي؟
�أ�صعلت ن�ر قلبي ف�أ�ص�ءت

 لّونت حي�تي بلونِك ف�صرِت لوحة �أكو�ين
 فحت بع�ملي ك�لعطر ف�أزهر �ليب��س فيه

 �صجنتني كنجمٍة يف مد�رك
 �إىل �أن �أم�صيت مت�هتي

 �صعت
و�صعت

 وكنت وحدك �خلريطة.

المنارة
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 باسل مزعل

�إن����ه �لغ����روب يف �صهر �أيل����ول، حيث ن�ص�ئم �لبح����ر �لرطبة تالم�س وجوه 
�ملتنزه����ني بلطف كب����ري، و�ل�صم�س تلمل����م خيوطه� من ب����ني �لغيوم �مللونة 
لتغ����دو مثل كرة حم����ر�ء ب�هتة.. ميكن �لنظر �إليه�����، و�ال�صتمت�ع بروؤيته�، 
وحتى �لكورني�س �لبحري و��صع وف�صيح ملن يرغبون يف �ل�صري، �أو �جللو�س 

على مق�عد خ�صبية..
والأّن �لفق����ر�ء، �أو �أبن�����ء �لطبق����ة �لو�صط����ى �مل�أزوم����ني د�ئم�����ً ه����م �لذي����ن 
يخرج����ون �إىل �لع����ر�ء ل����ريو� �الأ�صي�ء �ملت�ح����ة لهم، �أو ليلتق����و� مع بع�صهم 
دون �أي����ة تك�لي����ف، فق����د ك�ن م����ن �ل�صه����ل عليه����م جت�����وز همومه����م بروؤي����ة 

�لغروب، و�لتنعم بن�ص�ئم �لبحر �للطيفة.
و�إىل ذل����ك �مل����ك�ن ج�ء ر�ص�م م����ع لوحته و�ألو�نه لري�صم م����� حتبه عين�ه، 
فم� �أن و�صع �للوحة على ح�مله�، حتى غم�س ري�صته ب�الألو�ن ليبد�أ بنقل 
م�صه����د �لغ����روب �الآ�ص����ر.. �إذ ك�ن ج�ه����ز�ً ومت�صوق�����ً على م� يب����دو اللتق�ط 
�الأل����و�ن �لت����ي ح�صرت بتكثي����ف مده�س لتو�كب غ����روب �ل�صم�س عند خط 
�الأفق، مثل �الأحمر �لد�مي، و�لقرمزي، و�لليلكي، و�الأ�صفر، و�لرم�دي..
�إّن هذه �الألو�ن �لبديعة.. جعلته يفرت�س �أّن �مل�صهد �لذي ير�صمه ميكن 
�أن يبقى حي�ً �إىل �الأبد.. الأنه طبيعي وعفوي، وعفويته يحّن �إليه� �لب�صر، 

وينهلون من �صحره� جم�اًل يزينون به حي�تهم بعد �أن �فرتقو� عنه�..
ولعله �فرت�س �أي�ص�ً �أّن �حلنني و�البتع�د �لق�ئمني بني فطرة �لطبيعة 
برقته����� ووح�صيته����� من جه����ة، و�حلي�ة �لب�صري����ة �ل�ص�عي����ة �إىل �خلال�س، 

و�مل�صحونة ب�النفع�الت و�لتوتر�ت �ملميتة من جهة �أخرى.. ب�قي�ن.
و�إذ ب����د� م�أخ����وذ�ً ب�صح����ر تل����ك �الأل����و�ن �لت����ي ينقله����� عل����ى لوحت����ه كلم����� 
�نحدرت �ل�صم�س �أكرث خلف �ملي�ه �لبعيدة، توقف عن �لر�صم عندم� �ص�هد 
ب����ني �الأل����و�ن، و�أم�����م قر�����س �ل�صم�����س.. مركب�ً يحم����ل �صخ�ص����ني.. هم� يف 

�لغ�لب رجل و�مر�أة.
ه����ذ� م� فكر به عندم� ر�آهم����� متع�نقني ومتال�صقني، ويف حلظة �أخرى 
ر�آهم����� يبتع����د�ن ع����ن بع�صهم����� لينطل����ق �ملرك����ب جم����دد�ً، ث����م يع����ود ب����ذ�ت 

�ل�صرعة ليتوقف مرة �أخرى �أم�م قر�س �ل�صم�س.
ك�ن����� يله����و�ن يف عر�����س �لبح����ر غري �آبه����ني ب�لن��س �لذي����ن جتمعو� على 
�ل�ص�ط����ئ ملر�قبتهم�����، ومنه����م م����ن مل يكت����ِف ب�ملر�قبة فقط.. ب����ل جتروؤو� 

و�أخذو� ي�صّفرون لهم�.
�آنذ�ك ق�ل �لر�ص�م لنف�صه وهو ير�قب هذ� �مل�صهد �جلديد:

»يب����دو �أّن �حل����ب �ل����ذي جمعهم����� عف����وي وعمي����ق، و�لتق�ءهم����� على هذ� 
�لنح����و لي�����س ممكن�����ً هن� بني �لن��س، فهرب����� �إىل ذلك �مل����ك�ن �لبعيد لينعم� 

بروعة �حلب �لذي تلب�صهم� رغم كل �صيء.
لكن �مر�أة ممن كّن على مقربة منه، ق�لت:

- م�صكين����ة ه����ذه �مل����ر�أة، وم����� م����ن �أح����د يعل����م كي����ف ��صتط�ع ه����ذ� �لرجل 
��صتدر�جه� لهذه �لغو�ية.

فق�ل رجل ك�ن ح��صر�ً �أي�ص�ً:
- رمب� هي �لتي �قرتحت عليه �للق�ء يف ذلك �ملك�ن �لن�ئي كي ال يعرفه� 

�أحد.
فعقبت �ملر�أة ق�ئلة:

- رمب� م� تقوله �صحيح�ً، الأّن بن�ت هذه �الأي�م غري �صكل.
فق�ل رجل �آخر:

- �لر�ص�����م ير�ص����م، و�أ�صح�����ب �لهو�تف ي�صورون �أي�ص�����ً.. ق�ل فقر ق�ل !! 
�جلميع هن� تقريب�ً يحملون هو�تف رمب� ال يحلم �ص�نعوه� بحمله�..

فعقب رجل �آخر:
- �لفقر موجود، وال جد�ل ب�ص�أنه.. �أم� �لهو�تف فقد �أ�صبحت ك�خلبز.. 

ال ميكن �ال�صتغن�ء عنه� لالأ�صف.
�مر�أة �أخرى ق�لت:

- لعلهم����� متك�فئ�ن وم�صتقالن.. الأنهم� يتع�نق�ن ويتب�دالن �لقبل دون 
حرج، و�أظّن �أّن كاًل منهم� يع�نق حريته �أي�ص�ً.

�صخ�س �آخر ق�ل:
- ال د�عي لكل هذ� �لهرج، ومن ي�صفرون �أ�صر�ر؟

رّد عليه �صخ�س �آخر:
- �أعتق����د �أّن ذل����ك �لرجل يرى �مل����ر�أة �لتي معه فق����ط.. �أم� نحن..! فال 

�أظن �أنه ير�ن� �لبتة.
- لكنه �صري�ن� بعد حني، وقد ال تكون تلك �ملر�أة معه.

- �أتف����ق مع����ك.. الأنه ل����و ك�ن متفق�ً معه� على �ل����زو�ج لت�صرف بطريقة 
�أخرى.. �لزو�ج ب�لن�صبة له قد ال يكون مت�ح�ً.
�آنذ�ك ق�لت �مر�أة ك�نت قد حتدثت �ص�بق�ً:

- و�ل����كالم نف�ص����ه ينطب����ق عليه����� ه����ي �أي�ص�����ً.. �إذ ال توجد �م����ر�أة يف هذ� 
�لع�مل ال ترغب يف �لزو�ج..

ف�أج�به� �لرجل م�زح�ً:
- وم�����ذ� ل����و ك�نت ترى �مل�صتقب����ل.. الأّن �لزو�ج كم� تعلم����ني ي� �صيدتي ال 

يحمل �ل�صع�دة د�ئم�ً.
فرّدت �ملر�أة على كالمه:

- �إذ�ً �صيفرتق�ن، ولكن لي�س �الآن.
- نعم، وي�صتطيع�ن خالل هذ� �لوقت تب�دل �لقبل كم� ي�ص�ء�ن.

ظ����ّل �لر�ص�����م �ص�مت�����ً وم�صغ����واًل بلوحت����ه، و�حل����و�ر �لذي د�ر ب����ني بع�س 
�الأ�صخ������س توق����ف �أو ك�د.. عل����ى ح����ني ك�ن����ت �ل�صم�����س قد �ختف����ت مت�م�ً، 
و�الأل����و�ن �لت����ي خلفته� ور�ءه����� �صحبت و�ختفى بع�صه�����.. رمب� بقي �للون 
�لرم�دي فقط، و�صيئ�ً ف�صيئ�ً �أ�صدل هذ� �للون �ل�صت�رة على �الأفق بك�مله، 
فتف����رق �لن������س كل يف �جت�ه.. م� عد� �لر�ص�م.. بقي مع لوحته ومع �ملركب 

�لذي �ص�ر مبن فيه رم�دي�ً ب�لك�مل.

حتى القطط!
ك�ن �أم����ر�ً غريب�����ً، ال ب����ل �ص�ذ�ً!.. ه� هو ذ� �صه����ر �صب�ط يك�د ينتهي 
وم����� م����ن ه����ر �صم����ع، �أو �صوهد مع �أنث�����ه! �صيء عجيب حق�����ً! هذ� مل 
يحدث من قبل قط!.. ولكي نعرف �ل�صبب لن�صتمع �إىل هذ� �حلو�ر 
بني قطني �ثنني وهم� و�قف�ن على �أحد �الأ�صو�ر، ق�ل �الأول وهو ذو 
لون رم�دي، مالحمه د�لة على ت�ريخ ثري من �ملع�رك �لتي خ��صه� 
�ص����د قطط كث����رية: )حق�ً! �إنه ل�صيء ال ي�ص����دق �أبد�ً!( و�فقه �الآخر 
وه����و ذو ل����ون برتق�يل، وب����ره كثيف، طويل: )مل�����ذ� عر�صن علي هذ� 
�ل�ص����رط �ملف�ج����ئ؟ نحن ل�صن� ب�صر�ً!( فق�����ل ذو �للون �لرم�دي: )م� 
�إن دن����وت منه����� حت����ى ق�ل����ت يل �أواًل �دفع �ملهر... مل �أفه����م! ح�صبته� 
مت����زح.. �إال �أنه� كررت تقول ج�دة: �ألديك بيت؟ مقدم موؤخر.. و... 
وكل ه����ذه �ملتطلب�����ت �خل��ص����ة يف ع�����مل �لب�صر.. حت����ى �إذ� م� هممت 

مبغ�زلته� �أخرجت خم�لبه�.

كيف عرفت؟
م����ع �أنن����� يف ذروة �ل�صت�����ء، ف�����إن �لطق�����س �لي����وم ك�أن����ه يوم م����ن �أي�م 
�لربي����ع! )عل����ي �أن �أ�ص����رع �إىل �غتن�م �أ�صعة �ل�صم�س( ه����ذ� م� قلته يف 
نف�ص����ي م����ن بعد م�ص�هدت����ي، �صب�ح�ً لربن�مج تلفزي����وين، مو�صوعه 
من�ف����ع �أ�صع����ة �ل�صم�س، وت�بعت و�أن����� �أجر كر�صي�����ً �إىل �ل�صرفة )ومب� 
�أن �لبي�����س و�للح����وم و�ل�صمك ال نر�ه� حت����ى يف �الأحالم! ف�ل�صم�س 
م�ص����در غن����ي ب�لفو�صف����ور وفيت�م����ني D( وهك����ذ� ك����دت �أن �أ�صت�صل����م 
الإغ����ر�ء �لنوم قع����ود�ً، و�ل�صم�����س ال تبخل علي ب�أ�صعته����� �لد�فئة، ثم 

فج�����أة �صمع����ت �صوت �لب�ب ي�صفق �صديد�ً؛ ت����اله �صوت زوجتي وهي 
تول����ول وته����ول! فقد ك�ن����ت يف �ل�صوق: )ع�ص�م.. ع�ص�����م.. �أين �أنت؟ 
تع�����ل و��صم����ع هذ� �خل����رب �ملفرح... ع�ص�����م(؛ ف����رددت عليه� مغم�س 
�لعين����ني: )�أن����� هن����� يف �ل�صرف����ة(، ث����م دخل����ت و��صع����ة ذر�عيه����� حول 
خ��صرتيه�����، وق�ل����ت )�أ�أنت هن�؟ م�����ذ� تفع����ل؟( رددت: )�أتغزل ببنت 
�جلري�ن..( وفتحت �إحدى عيني متمم�ً: )�إنه ل�صوؤ�ل �صخيف حق�ً! 
و��ص����ح �أنني �أت�صم�����س( فق�لت: )�أتت�صم�س؟( وتلته�����: )�إذ�ً �ص�أخربك 
بع����د �أن ت�صب����ع م����ن �ل�صم�����س.. الأن����ه...(؛ يف ه����ذه �ملرة فتح����ت عيني 
�لث�ني����ة ق�ئ����اًل بح����زم: )�خت�ص����ري ي� �م����ر�أة قويل يل م����� هو �خلرب 
�ملف����رح؟( )قل����ت ل����ك( )ال.. �الآن.. و�إال )ح�صن�����ً كم� تري����د..( �أنزلت 
ذر�عيه����� ع����ن خ��صرتيه����� متنه����دة، وق�ل����ت: )قر�ر جدي����د يف ق�ئمة 
�لفو�ت����ري... مت �إ�ص�ف����ة �له����و�ء.. و( و�أمتم����ت م����ن ف����وري )و�أ�صع����ة 
�ل�صم�����س..(؛ جحظت عين�ه� ق�ئل����ة: )كيف عرفت؟(، يبدو �أنني قد 
منت نوم�ً عميق�ً؛ ف��صتيقظت على �صوت �إحدى �لدر�ج�ت �لن�رية.

الغروب

قصتان قصيرتان

�ص�ر موجه �للغة �لعربية �الأ�صت�ذ �صالح يف �ل�ص�رع بخطو�ت متث�قلة....

من����ذ �أي�����م وه����و مير ب�أزمة �صعب����ة، تنت�به ح�الت من �ل�ص����رود، و�لهذي�ن، و�لن�صي�����ن. ي�صعر ب�صد�ع 

يح��صر ر�أ�صه، و�آالم يف ع�صالته. 

ق�ل له �الأطب�ء: �أنت ل�صت مري�ص�ً! هذه �أعر��س ج�صدية حل�لة نف�صية، �ن�س همومك كي ت�صفى.

ك�ن يف �ملدر�ص����ة ي�ص����رف عل����ى در�س الأ�صت�ذ يف �للغة �لعربية، فوج����ئ ب�صم�ع �أخط�ء يف �للغة يرتكبه� 

�الأ�صت�����ذ وه����و يعط����ي درو�ص����ه، ��صتدع�����ه بعيد�ً ع����ن �لطالب، ونبه����ه: �أنت �أ�صت�����ذ للغ����ة �لعربية، كيف 

تخطئ؟ 

�أج�ب �الأ�صت�ذ بال مب�الة: ي� �أ�صت�ذ �صالح، ال تكن مت�صدد�ً، �إنه� �أخط�ء ب�صيطة. 

ق�ل �الأ�صت�ذ �صالح ب�نفع�ل: هذه لغتن�.. تر�ثن�.. ح�ص�رتن�.. عليك �أاّل تخطئ �أبد�ً.

خرج من �ملدر�صة غ��صب�ً.

 Dad Good mourning:ً�ق�ل له �بنه �ل�صغري �صب�ح

عدة مر�ت نبهه، ق�ل له: �أال تعرف �أن تقول: �صب�ح �خلري؟

�أج�ب �لولد: ي� �أبي كن ح�ص�ري�ً! �الإجنليزية لغة �لع�صر 

ق�ل له: حني تتكلم مع �الإنكليز، حدثهم ب�للغة �الإنكليزية، ولكن مع �لعرب عليك �أن تتكلم ب�للغة 

�لعربية.

Salut :ق�لت له �بنته �لدلوعة

�أج�به�: �أال تعرفني �أن تقويل: �ل�صالم عليكم؟

ق�لت �لفت�ة: �أال تعرف ي� ب�ب� �أن �للغة �لفرن�صية هي لغة �ل�ص�لون�ت، و�ملجتمع�ت �لر�قية؟

ق�ل له�: عزيزتي! �للغة �لعربية ت�صلح لل�ص�لون�ت �أي�ص�ً، �أال حت�صني بكلم�ته� �جلميلة، و�إيق�عه� 

�ملو�صيقي؟

�أج�بت: ب�ب�! �أنت متحجر! كن مع��صر�ً هذه هي �ملو�صة.

ع�����د �الأ�صت�����ذ �صالح �إىل بيت����ه، ��صتلقى على كر�صيه �لهز�ز يف غرفة مكتبه، ت�أمل �لكتب حوله، كتب 

�لنحو و�ل�صرف.. كتب �ل�صعر و�لدر��ص�ت.. �لتقط كت�ب�ً عن جم�لي�ت �للغة �لعربية، وبد�أ يقر�أ فيه. 

��صتغ����رق يف �لق����ر�ءة، �قرتب����ت منه فت�ة جميلة ترت����دي ثي�ب�ً فولكلورية، ق�لت ل����ه: �أن� )ك�ن( �أتيت 

�إليك مندوبة عن �أخو�تي كي �أ�صكو لك م�أ�ص�تن�، منذ زمن و�لن��س يظلمونن�، ين�صبون �ملبتد�أ بعدن�، 

ويرفعون �خلرب، هل يجوز هذ�؟ نحن ن�صعر ب�حلزن، �أن�صفن� ي� �أ�صت�ذ �صالح.

�بتع����دت ك�ن، و�ختف����ت، لت�أت����ي فت�����ة ترتدي ثي�ب�����ً مع��ص����رة، ق�لت له: �أن����� )�إّن( �أتي����ت مندوبة عن 

�أخو�ت����ي ك����ي �أ�صتج����ري بك من �لن��س �لذين يرفعون �ملبتد�أ بعدن�����، وين�صبون �خلرب، �رفع عن� �لظلم 

ي� �أ�صت�ذ �صالح....

�ختفت )�إّن(، لي�أتي رجل بع�صالت مفتولة، �ص�ح: 

ي����� �أ�صت�����ذ �صالح! �أن� �لف�عل بكل ع�صالتي، وقوتي، حولوين �إىل مفعول به، ون�صبوين يف �ل�ص�حة، 

هل تر�صى بهذ�؟ قل لهم �أن يعيدو� يل كر�متي، وفع�ليتي.

�نبعث����ت قهقه�����ت خل����ف �لف�عل، �قرتب �ص�����ب نحيل، وهو ي�صح����ك، ق�ل: �حلم����د هلل، كنت مفعواًل 

ب����ه ف�ص����رت ف�ع����اًل دون �أن �أب����ذل �أي جهد، يخطئ �لن������س فريفعونني على �الأكت�����ف، ويكرمونني، م� 

�أ�صعدين!

�ختف����ى �ملفع����ول ب����ه، �قرتب����ت ع����دة فتي�ت، وق����د �رتدين �أزي�����ء �لع�صر �جل�هل����ي، قلن له: ي����� �أ�صت�ذ 

�ص����الح مل�����ذ� نف�ن����� �لن������س �إىل �ل�صحر�ء، ومل يع����ودو� يطلب����ون خدم�تن�؟ نحن �لكلم�����ت �لقدمية يف 

�لع�ص����ر �جل�هل����ي ��صتبدلون����� بكلم�����ت مع��صرة، ن�عمة، ولطيف����ة بحجة �أنن� كلم�����ت �صعبة، ومعقدة، 

وغري من��صبة للع�صر.

�نبع����ث �ص����وت رجل ك�صيح يجره ولد، ق�����ل: لقد �أ�صبحت ك�صيح�ً، �أن� �ملج����رور �صرت من�صوب�ً ت�رة، 

ومرفوع�ً ت�رة، فمن يعيد يل �صحتي؟

�نبعث����ت �أ�ص����و�ت غ��صبة... ))نحن بحور �ل�صعر ك�صرون�، نح����ن �لق�ص�ئد �جلميلة ال يقروؤونن�.... 

نحن قو�عد �للغة �أنكرون�(

�أ�صبح �ل�صجيج ال يحتمل، �صح� �الأ�صت�ذ �صالح ليجد نف�صه يف غرفة مكتبه، وقد ��صتغرق يف �لنوم 

على كر�صيه �لهز�ز، مل يجد �أحد�ً حوله.... ك�ن �ل�صمت خميم�ً..... 

 ق�����ل لنف�ص����ه: �الآن عرف����ت �صبب مر�صي، �أن� حزين على و�صع �للغ����ة �لعربية �لب�ئ�س، كنت منفعاًل 

تتحول �نفع�التي �إىل �أعر��س �أمر��س كثرية، لكنني لن �أبقى جمرد �صخ�س منفعل، �ص�أ�صبح ف�عاًل، 

و�أ�صعى �إىل م�ص�عدة �للغة �لعربية �ملظلومة، و�أ�صعى �إىل �ل�صف�ء.

 قصة:  ندى الدانا

احتجاج
قصة قصيرة 
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موجٌع ق��ٍس علين� بل مريررْ 
فقدكمرْ ي� �صّيدي خطٌب كبريرْ 
�أّيه� �ل�ص�دُق م� �أق�صى �لردى

كيَف �أزمعَت �إىل �لغرِب �مل�صريرْ 
كنت تلق�ين بحبٍّ و�بت�ص�ٍم 

كنت ب�حلّب وب�خلرِي جديررْ 
وِح و�الآه�ُت جمٌر  �آِه ي� للرُّ

ودموعي �حُلمُر و�لقلُب �لك�صريرْ 
ن�ظَم �ملعنى رقيق�ً ع�طر�ً
بحروٍف م� له� فين� نظريرْ

كيف غ�درَت وخلَّفَت فر�غ�ً 
موح�ص�ً و�جلرُح م� ز�ل خطري 

�إّنه �ملوُت وال حوَل وال ....
كّلن� من�صي �إليه يف �مل�صريرْ 
فود�ع�ً ي� �صديقي وود�ع�ً

ي� �أديب�ً ملهَم �لوحي �أمريرْ 
رحمُة �ملوىل عليكمرْ �إّنُه 

للغفوٌر �لو��صُع �لربُّ �لقديررْ
جبلة �رت�حي �إىل جثم�ِنه

يف فر��س من ثرى �لطهر وثريرْ 
زيدي زّي�دّيَة �خلرِي به 

و�ح�صنيِه �إن �أتى ك�مل�صتجريرْ
ك�َن يف �خُللِق مث�يلَّ �ملع�ين 

ورو�ئي�ً وب�ل�صعِر خبريرْ 
ف�إىل فردو�ِس رّبي ي� ُم�صّجى 
ببخوِر �حلرِف و�ملعنى �ملنريرْ

ن� �الأر�َس هل تدريَن بلو�ن� ي� �أُمَّ

وهل �صجتِك بهذ� �خلطب �صكو�ن�

 ملّ� تزلزلِت بتن� رهَن ه�ويٍة

ت�صري �ملخ�وُف يف م�صرى خالي�ن�

تط�يَر �لنوُم من �أجف�نن� هلع�ً

و�صّدَع �لذعُر �أرو�ح�ً و�أبد�ن�

كو�رٌث مل تزلرْ ترتى فو�جُعه�

موٌت، دم�ٌر، و�أوج�ٌع بجرح�ن�

ُكنرْ ي� �إلهي ُمعين�ً يف م�ص�ئبن�

ولريحِم �هلُل - جلَّ �هلُل - موت�ن�

على م� �صئِت ي� �أفالُك دوري   على �لَوَجِع �لَقدمِي، على �ل�ّصروِر

ِع �الأخرِي على �لُدني� حَتطُّ ِبن�، وَتعلو   على �الأنه�ِر يف �لَنزرْ

على َقَمٍر َير�ُه �لن��ُس ُخبز�ً   وَيغلي دوَنُه �َصَغُب �لقدوِر

ريِر َن على �َصاللٍ   وم� ُيدريَك �أحالَم �ل�صَ و�أحالٍم َيُدررْ

َي�صوُم هو�وؤُن� عّن� فَنهوي   وكيَف َت�صوُم �أجنحُة �لطيوِر

لقد ِجئن� وم� ب�الأر�ِس َحرٌف   وَنبقى �ص�خمني �إىل �لُن�صوِر

ري ُت �جَلُهورْ ورْ مُت َفوَق �لَغمِر َحّتى   َبَر�ن� ذلَك �ل�صّ وك�َن �ل�صَّ

َو�ً على ه�ِم �لّدهوِر « ُكّن� �ِصر�ع�ً   َم�صى َرهرْ فلّم� ِقيَل »ُكنرْ

ِب من م�ٍء َطهوِر عيد�ً   في� للرتُّ مو� ِمنه� �صَ وقيَل َتيمَّ

َثرًى ُي�صقى َفُينبُت �أنبي�ءً   وُيع�صُب ُمعجز�ٍت يف �لُع�صوِر

ن� وَي�صوُع ِمنَّ�    وفين� َمبعُث �له�دي �لَب�صرِي ف�آدُم جدُّ

ِر وب�لفرق�ِن مَتَّ لن� ِكت�ٌب    �أتى مَتهيُدُه قبَل �لَزُبورْ

*   *   *

َق�صى ك�صرى وقي�صُر يف �لق�صورِ   ق�صى ربُّ �خَلَورنِق و�ل�صديِر

َم�صو� و�لَكوُن ُمن�صغٌل ك�أَنرْ ملرْ   َيكونو� بنَي �أع�ص�ِر �لك�صوِر

ِرِهمرْ مَن�صي، ولكنرْ   �صَنبقى م�ثلنَي على �ل�صطوِر ونحُن ب�إثرْ

ن� من �أغ�نٍ   على دمِع �ملَ�ص�ف�ِت �لَغزيِر على م� قد َكتبرْ

وتُ�صِئُم �صم�ُصن� �َصَغف�ً و�َصوق�ً   لُتبِحَر يف �َصح�ئَب من ُعطوِر

وَي�صحو �لليُل َن�صو�ن�ً وَتغفو   �صم�ُء ِدم�صَق ُمعِرقَة �لُبدوِر

َءم� �لت�ريِخ، ِجئن�    َنظري�ً َيفتديِه دُم �لنظرِي  ك�أّن� تورْ

فلو ُجرَح �لعر�ُق �َصمعَت �آه�َ   بقلِب �ل�ص�ِم د�ميَة �ل�صمرِي

�   عر�قيوَن �صّلو� يف �لثغوِر وجرُحك ي� دم�صُق به َتَو�صّ

وكم َحمَل �لفر�ُت لن� �َصك�ةً   ف�ص�َر �مل�ُء مر�ص�َل �ل�صعوِر

فهٍل ي� م�ُء حَتمُلني بريد�ً   �إىل �ل�صهب�ِء �أو ج�صر �ل�صغوِر

�إىل طرطو�َس حيُث دُم �ل�صح�ي�   مت�زَج يف �ل�صموِع ويف �لنذوِر

وخذرْ للالذقيِة ملَء روحي   �صف�ًء للعيوِن ولل�صدوِر

وقلرْ لل�ص�ئلنَي عن �نتم�ئي،   وقد ظنو� كالمَي ديَر زوري  

َيِن �لَنهرين �أنقى   عر�قٌي َيعي�ُس بقلِب �صوري فتًى من ِغررْ

 شعر:
عبد المنعم حمندي ـ العراق

 شعر: حسن عبد راضي ـ العراق

ت ب�أهد�ب �لرب�ءة ذئبٌة عمي�ء ع�صّ

ال تدري ب�أن مز�غل �لفجر �حلزين 

معّمي�ٌت ب�ل�ص�آم،

 وب�ل�ص�آم زالزٌل ال ت�صتكنيرْ

قد ت�صرخ �الأوج�ع يف حلٍب �أهلته�

 وم� فلحت �صب�ُع �لليل

 يف غزٍو له� ُيبلى ب�آث�ٍم جترُّ ور�ءه� 

�حل�صر�ت من دمٍع وطني 

هم ينحرون �ل�صم�س �أ�صحيًة �لزم�ن،

 �حل�ئط �ملمتد م� بني �الأرومة و�حلنني 

؟  ُقل يل فهل ُيبلى �حلننيرْ

و�إىل متى يبقى �حل�ص�ر مطوق�ً 

؟  بحر�به �ملَ�ء �ملَِعنيرْ

ور�أيت �أهلي يف �ل�ص�آم مر�بطني 

وبنورهم �صرٌف تالأالأ يف �جلبنيرْ

مفتونٌة ب�لبحر زنبقُة �لدم�

هدرت بو�رقه� 

وم� يف �حلرب غري فج�ئٍع، ومق�تٍل غرثى

 تزغرد يف ح�صود �جل�ئعنيرْ

فجٌر من �لي�قوت هذي �ل�ص�م

 ت�ريخ �ليقنيرْ 

ي� �أيه� �لفجر �ملدّمى

 �ص�ر لالآه�ت دينرْ

ال ت�صتغيث من �لنزيفرْ

لكّنه� مت�صي على جمٍر

 متدد يف �ملك�ن ويف �ملكنيرْ

وتودُّ لو نف�صت غب�ر �حل�ملنيرْ

وعن �لدروب ظالمه�، 

بت بدم�ئه� يف �لع�ملنيرْ  وتخ�صّ

لكّنه� رف�صت من�ورة �ل�صي�طني �لبغ�ةرْ

و��صرتجعت يف �لذكري�ت رنينه�

لو �أنه� رق�صت على طبٍل و�أغنيٍة

 مل� ُذبحت على وقع �لرننيرْ

ي� �ص�م قلبي ال ميل من �الأننيرْ

هذي دم�ئي �ملورق�ترْ

قد ح��صرتني 

�حلزُن يف كّل �جت�هرْ

؟ قل يل: �إىل �أين �جت�ه �لي��صمنيرْ

يا شام 
قلبي معك

لن ننَس محبتك ونبلك

يا أّمنا األرض

 شعر: حيان محمد الحسن

 شعر: إلياس قطريب

عراقيون يتوّضؤون 
بجراح دمشق

رثائية الأديب القا�ص ال�صاعر ال�صديق ناظم مهنا 

رئي�ص حترير جملة املعرفة_ الزيادية _ جبلة(
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�إىل �ص�عرن� �ل�ّصورّي �لكبري �صوقي بغد�دي وقد �زد�د 
حي�ًة بعد مم�ته يف ٢9 ك�نون �لّث�ين ٢٠٢٣ 

�صوٌت منُه بعَد تغّيِبِه
ر�َح ين�دي: 

- ال ُت�صغو� للموِج يقوُل:
ك�صرُت �صفينَتُه �حلبلى ب�أجّنِة �صحوِتِه 

وق�صمُت ب�أ�صن�ينرْ �حل�ّدِة 
م� فيه� ِمنرْ ز�ِد 

ف�أن� 
م� زلُت كم� كنُت 

�أع�قُر خمرَة ق�فيتي 
و�أرّتُب فو�صى �أور�قي 
و�أعيُد �صي�غَة �أ�صئلتي 

منتِظر�ً عنه� �أجوبًة 
تطرُد عّني غيم�ِت غمو�ٍس 

متطُرين بغيوِث �صالٍل و�صو�ِد 
و�أ�صبُّ لنف�صيرْ �ل�ّص�َي 

و�أ�صرُبه� �ص�خنًة 
ه �لتِّلف�ُز  و�أ�ص�هُد م� يعِر�صُ

و�أقر�أُ �أ�صف�َر �لقدم�ِء 
و�صيئ�ً ِمنرْ �ِصعِر جريٍر 

و�أ�صّلي �لفجَر 
مع �لّن��صنَي تو�ريَخ نو�ِئبهم 

و�أعوُد 
الأ�صمَع رّنَة �أعو�ِد 

و�أد�عَب فروَة قّطي 
و�أغ�زَل َمنرْ �أهوى ب�صمَته� 

و�أه�تَف من غ�َب بعيد�ً 
�أ�ص�أُلُه: 

كيف تن�ُم هن�َك؟
وم�ذ� ت�أكُل؟
�أيَن ت�صرُي؟

متى �صوف تعوُد �إىل خرِي بالِد؟
َم �ل�ّصهد�ِء على جدر�ٍن من ذهٍب  و�أعلُِّق ر�صرْ

ُر مدفَنهم  و�أبخِّ
ومع �لب�كنَي �أنوُح 

و�أ�صحُك �إنرْ �صحكو� 
و�أقبُِّل �أوجَه �أحف�دي 
رفِة  م� زلُت من �ل�صُّ

�أنظُر نحو �الأطي�ِر 
حتلُِّق يف �الأجو�ِء 

و�أ�صمُع �صّجَة �صّي�ر�ٍت م�صرعٍة
و�صت�ئَم َمنرْ هربترْ منهم دني�هم 

و�أبترْ �أنرْ تعطَيهم م� �ص�وؤو� 
ُق  م� زلُت �أ�صفِّ

�إنرْ �أطرَبني حلٌن عذُب �الإيق�ِع 
وملرْ �أ�صعفرْ بعُد 

وال �ص�خت ذ�كرتي 
و�الأجنُم م� ز�لت ب�صم�ئي 

ترق�ُس رق�صَته� �الأحلى 
و�حلنطُة فوق �صهويل

م� ز�لت خ�صر�َء 
وملرْ ت�صقطرْ عند �جلرِي جي�دي 

ال ُت�صغو� للّطوف�ِن يقوُل:
هدمُت مع�قلَُه 

و�أزلُت �صي�َج حد�ئِقه 
وحموُت �صطوَر م�آثِرِه

ِمنرْ كتِب �الأجم�ِد 
ف�أن� بعُد �أن� 
و��صمي هذ� 

ُدُه كلُّ �صعوِب �الأر�ِس �صوف تردِّ
ن�صيد�ً ال ت�صجُر منُه �أبد�ً 

قمرْ 
ي� من ت�صمُعني 

هّي� �صّجلرُْه عندَك 
ُه ب�الألو�ِن جمياًل:  و�ر�صمرْ

»�صوقي بغد�دي«

فأنا بعُد أنا
  شعر: علي جمعة الكعود شعر:  القس جوزيف إيليا

  شعر: حسن عماد

  شعر: لميس محمد  شعر: أحمد بوبس

ِب طّلترْ حتمُل �لوَجع� من �ُصرفِة �لغيرْ

وخ�فقي بهو�ه� ُمدَنف�ً، وَقع�

ق�صي�دٌة  ُكلِّلترْ ب�ل�ورِد �أحرُفه� 

كم �ص�عٍر ت�َب عنه�، �ص�غر�ً رَجع�

�إّن �لق�صيدَة �أنثى، َمنرْ يق�وُمه�؟

نع� وِمروُد �لكحِل من �أهد�ِبه� �صُ

موزونٌة ترتدي �أحالَم ع��صِقه�

وع��صُق �ل�ِصعِر يف حمر�ِبه� رَكع�

ت�أتي كع��صقٍة بّرترْ مبوعِده�

ن�ِته� ملَع� ووم�ُس برٍق على وجرْ

�لطلُّ ين�ص�ُب من �أبي�ِته� عب�ِق�ً

ِر قد �ُصِمع� ويف �مل�ص�م�ِت هم�ُس �لزهرْ

ويف �الأن�مِل من �آث�ِره� طلٌل

ِحه� نَبع� ويف �لوريِد دٌم من �صفرْ

كم ع��صٍق ن�َح يف �أح�ص�ِنه� وبكى

من �لفر�ِق، وكمرْ من ط�ئٍر هَجع�!

ِعه� يدنو �لو�ص�ُل ومت�صي يف متنُّ

و�ل�ص�عُر �لفذُّ َمنرْ يف و�صِله� بَرع�

ِي مرجِتاًل وقدرْ ت�ص�مى بظلِّ �لوحرْ

و�لوحُي نوٌر على �إبد�عِه �صَطع�

ُر �لق�صيدِة مبثوٌث ب�ص�عِره� �صحرْ

ِر من �أبي�ِته� طلَع� وع�مُل �ل�صحرْ

ِر روح�ً غرَي ف�نيٍة تبقى مدى �لدهرْ

ت�صتوطُن �حلبَّ و�الأ�صو�َق و�لوَجع�

يح�لُّ بن� �لربيُع نًدى.. و�ِص�حر�ً
و�أن�ص���م�ً معط��رًة... وزه�ر�

فتبته�ُج �لنف�و�ُس... ويع�رتيه��
�ص��عوٌر ب�جلم�ِل ولي��َس ُيدرى

�أِمنرْ �صحِر �لربيِع ر�صفُت ك�أ�صي
�أِم �الأن�ص���ُم �أج�رترْ في�ِه �أم�ر�

�ص��رى يف كلِّ قلٍب ِمنرْ �ص�ذ�ه�
و�أل�و�ٌن ِم�َن �الأنغ��ِم...ترتى

ل�ه� ف�ي  كلِّ قل�ٍب �أل�ُف ح�بِّ
يطيُب به� �لهوى نرث�ً و�صعر�

�إذ� م� �لق�ل�ُب ر�َم ه��ًوى نق�ي�ً
و�أزه��ر�ً ملّون�ًة... وِع�ط�ر�

فلي�َس له �صوى �الأن�ص�ِم جَتري
لتم�الأ روَح�ُه �أم�اًل و�ص��حر�

فب�الأن�ص��ِم ُيزه�ُر ك�لُّ رو�ٍس
ومتتلُئ �لنفو�ُس نًدى.. وُطهر�

فلوال �لزه�ُر مل  يك�ِن �لربيُع
ُت َخم��ر� ُم م� ع�تقرْ ولوال �لكررْ

و�أم�ري  �أن �أن�ص���م�ً �أتتني
ف�أ�ص��علِت �لف�وؤ�َد لًظى وَجمر�

وك�َن �ل�ص�هُد ف�ي َحلَِك �للي�يل
وللعرب�ِت ف�وق �خَلدِّ جم�رى

في� �أن�ص���ُم  ُهّبي كلَّ �ص�بٍح
َهبين� منرْ لدنرِْك �صًذى وفجر�

وي� �أن�ص���ُم كوين كلَّ فج�ٍر
�ص�ي�ًء مينح �الأرو�ح ب�ص��ر�

هنا أنت..أنسامالقصيدة

تتو�صد �صريَر قلبي 

ت�أخذ روحي م�صكن�ً لك 

هن�.. يف �أعم�قي �أنت 

�ص�أن�صج من روحك و�ص�ح�ً

يقيني �صقيُع غي�بك

و�أحتمي من �الأمط�ر �ملنهمرة 

من �صح�بة م�آقي �ل�صوق �إليك 

نعم هن� �أنت...

�أعي�س يف دو�مة ع�صٍق �أزلية 

ال نه�ية له� وال بد�ية..

�أبحر يف عينيَك 

الأرى نف�صي غ�رقة بتف��صيلك 

مللم �صت�تي ي� هذ�.. �أن� �مل�صتتة �لروح 

و�مل�ص�عر 

�أبحث عني بني �صطور �الدب�ء 

وقو�يف وبحور �ل�صعر�ء 

هن�ك �ص�أقف.. و�ص�أعزف حلن�ً 

ترق�س على �آث�ره جنوم �ل�صم�ء 

بك �ص�أكون.. وبك �ص�أحي�

ملكة �أتربع على عر�س �لن�ص�ء..

�أن� �لقريب �إىل نف�صي 

�أع�ركه� 

�أن� �لبعيد �إىل نف�صي

 �أح�بيه�

�أن� �ملر�ص�ل 

من قلقي �إىل قلقي

ي� �صرخة �لروح

 قويل كل م� فيه� 

من ه�دن �الأرق 

طول �لليل تهزمه 

�صم�س �ل�صب�ح

 �إذ� م� حركت )فيه�(

�أعتى �حلروب 

�إذ� م� �أُعلنت فل�صت

وحرب نف�صك ال وقت �صينهيه� 

من ر�فق �لوقت يعرف 

�أن لعنته

م� �إن �أتتك فال �صيء �صريقيه�

�حلرب نف�صي

 وهذي �حلرب ملحمتي 

�أن� �ل�صحية و�لن�جون - لو فيه� -

خيبة ..
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اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكّت�اب العرب  � القاهرة

�جتم����ع  �أعم����ل  �لق�ه���رة  �مل�صري���ة  �لع��صم���ة  يف  �ختتم���ت 
جمل����س �الأم�نة �لع�مة الحت�د �لكت����ب �لعرب مب�ص�ركة روؤ�ص�ء 
�الحت����د�ت و�لنق�ب����ت و�لرو�ب���ط و�الأ�ص���ر �الأدبي���ة �لعربي���ة يف 
�لف���رتة م���ن ٢ �� 6 ����� ٢٠٢٣، برئ��ص���ة �لدكتور عالء عب���د �له�دي 
�الأمني �لع�م لالحت�د �لع�م لالأدب�ء و�لكت�ب �لعرب، ومب�ص�ركة 
�لدكت���ور حمم���د �حل���ور�ين رئي����س �حت����د �لكت����ب �لع���رب يف 

�صورية ووفود من خم�س ع�صرة دولة عربية.
ت�صمنت �أعم�ل �الجتم�ع توزيع بع�س �جلو�ئز �الأدبية ومنه� 
ج�ئ���زة �أحم���د �صوقي �لت���ي ف�ز به� من �صوري���ة �ل�ص�عر �لر�حل 
�صوق���ي بغ���د�دي، بح�صور �ل�صعر�ء �أحمد عب���د �ملعطي حج�زي 
وط���الل حي���در وجم���دي جني���ب ونخب���ة م���ن �الأدب����ء و�لكت�ب 
و�ملثقف���ني �لع���رب، كم���� عق���دت ع���دة لق����ء�ت مهم���ة م���ع �صي���خ 
�الأزهر �لدكتور �أحمد �لطيب ومع �لب�ب� تو��صر�س �لث�ين ب�ب� 
�لكني�ص���ة �لقبطي���ة �الأرثوذك�صي���ة، ومت �أثن�ء لق����ء �صيخ �الأزهر 
و�لب�ب���� �لت�أكي���د عل���ى �صرورة �لعم���ل �مل�ص���رتك لتعزيز مفهوم 
�لهوي���ة، وعل���ى دور �الأدب����ء ورج����ل �لدين يف ه���ذ� �ملج�ل، وهو 
م���� مت �لت�أكي���د علي���ه يف �للق����ء م���ع �لدكتور �أحم���د ز�يد مدير 
مكتب���ة �ال�صكندري���ة، و�ل���ذي خ�ص����س للحدي���ث ع���ن �لعومل���ة 
وحتدي����ت �لهوي���ة يف ع�مل متغ���ري، و�صهد نق��ص����ت معمقة مع 
روؤ�ص�ء �الحت�د�ت و�حل�صور، كم� ق�مت �لوفود �مل�ص�ركة بزي�رة 

معر�س �لق�هرة �لدويل للكت�ب و�مل�ص�ركة يف بع�س فع�لي�ته.
و�ختت���م �الجتم����ع ب�إ�ص���د�ر �لبي����ن �لثق����يف وبي����ن �حلري�ت 
و�لبي����ن �خلت�م���ي، �ل���ذي �أك���د دع���م �صوري���ة يف حقه���� �مل�صروع 
ب�لعم���ل عل���ى ��صتع����دة �أر��صيه� �ملحتل���ة و�لت�أكيد عل���ى عروبة 
ملجل����س  �خلت�م���ي  �لبي����ن  و�أد�ن  �ل�ص���وري،  �لعرب���ي  �جل���والن 
�الحت����د �العت���د�ء�ت �ل�صهيوني���ة �ملتك���ررة على �صوري���ة، د�عي�ً 

�إىل رف���ع �حل�ص�ر �القت�ص����دي �ملفرو�س عل���ى �ل�صعب �ل�صوري 
و�لت�أكي���د عل���ى حقه يف �حلف�ظ على دولت���ه �لوطنية ومق�ومة 
�لتطبي���ع، كم���� دع���� �لبي�ن �إىل دع���م كف�ح �ل�صع���ب �لفل�صطيني 
وتوحي���د �جلهود �أم�م �خلطو�ت �ل�صهيونية يف تدمري و�صرقة 
وتزيي���ف �لت�ري���خ و�الآث�ر يف �الأم�ك���ن �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف 
فل�صط���ني �ملحتل���ة و�حلف����ظ عل���ى �ل���رت�ث �مل�دي و�ل���ال م�دي 

�لفل�صطيني و�لعربي من �لتزييف و�ل�صرقة �ل�صهيونية.
كم� �أ�صدر �الأمني �لع�م لالحت�د �لع�م لالأدب�ء و�لكت�ب �لعرب 
بي�ن����ً ب��ص���م �الأم�ن���ة �لع�م���ة لالحت����د �لع����م لالأدب����ء و�لكت�ب 
�لع���رب، و�لنق�بة �لع�مة للكت�ب يف م�صر، تقدم فيه: »بخ�ل�س 
�لعز�ء �إىل فخ�مة �لرئي�س ب�ص�ر �الأ�صد، و�إىل �الأ�صق�ء يف �حت�د 
�لكت����ب �لع���رب يف �صوري���ة، يف وف����ة مئ����ت �الأ�صق����ء �ل�صوري���ني 
ب�صبب �لك�رثة �لطبيعية �ملوؤملة، هذ� �لزلز�ل �لذي �أودى بحي�ة 

مئ�ت �الأعز�ء من �ل�صعب �ل�صوري �ل�صقيق
د�عي����ً �حل���ق �صبح�ن���ه وتع����ىل �أن ي�صبغ عليه���م رحم�ته، و�أن 
ي�صكنه���م ف�صي���ح جن�ت���ه، و�أن يله���م �أهله���م و�أحب�ءه���م �ل�ص���رب 

و�ل�صلو�ن«.
وك�ن رئي����س �حت����د �لكت�ب �لع���رب يف �صورية تلق���ى �ت�ص�الت 
وبرقي�ت تعزية ومو��ص�ة من معظم �حت�د�ت �لكت�ب و�لرو�بط 
و�الأ�ص���ر �الأدبي���ة �لعربية ومنه����: �الأردن وفل�صطني و�لبحرين 
و�صلطن���ة عم����ن و�لكوي���ت و�لع���ر�ق وم�ص���ر ولبن����ن و�جلز�ئر 
وتون����س وموريت�ني� وليبي� و�ليمن به���ذه �لك�رثة �لتي �أ�ص�بت 
�ل�صع���ب �ل�ص���وري، وق���د �صك���ر �ل�صي���د رئي����س �الحت����د �ل�ص����دة 
�لزم���الء روؤ�ص�ء �الحت����د�ت و�لرو�بط و�الأ�ص���ر �الأدبية �لعربية 

متمني�ً �ل�صالمة و�الأم�ن لهم ول�صعوبهم �ل�صقيقة.

اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب المنعقد 
في القاهرة في الفترة من 2 إلى 5 شباط/ فبراير 2023تحت 

عنوان “األدباء العرب وتحديات الهوية في عالم متغير”
نحن �أع�ص�ء جمل�س �الحت�د �لع�م لالأدب�ء و�لكت�ب 
�لعرب �ملجتمعني مب�صر -�لعربية حتت رئ��صة �أمينه 
�لع�م مع�يل �لدكتور/ عالء عبد �له�دي �جتم�ع دورة 
-غ����ري ع�دي����ة يف �لف����رتة م����ن ٢ �إىل 5 فرب�ير/�صب�ط 
٢٠٢٣، ون����دوة مر�فق����ة حتت عن����و�ن “�الأدب�����ء �لعرب 
وحتدي�����ت �لهوي����ة يف ع�مل متغ����ري” ح�صره� �ل�ص�دة 
و�لرو�ب����ط و�جلمعي�����ت  روؤ�ص�����ء وممثل����و �الحت�����د�ت 

و�ملنظم�ت و�الأ�صر �الأدبية �لعربية �الآتية:
1 � ر�بطة �لكت�ب �الأردنيني.

٢ � �ملنظمة �لقومية لالأدب�ء و�لكت�ب �ل�صود�نيني
٣ � �حت�د �لكت�ب �جلز�ئريني.

4 � �الحت�د �لع�م لالأدب�ء و�لكت�ب �لعر�قيني.
5 � ر�بطة �لكت�ب يف �لكويت.

6 � �حت�د �الأدب�ء و�لكت�ب �ليمنيني.
7 � �أ�صرة �الأدب�ء و�لكت�ب يف �لبحرين.

٨ � �حت�د �لكت�ب �لتون�صيني.
9 � �حت�د �لكت�ب �لعرب يف �صورية.

1٠ � �جلمعية �لعم�نية للكت�ب و�الأدب�ء.
11 � �الحت�د �لع�م للكت�ب و�الأدب�ء �لفل�صطينيني.

1٢ � �حت�د �لكت�ب �للبن�نيني.
1٣ � ر�بطة �الأدب�ء و�لكت�ب �لليبيني.

14 � نق�بة �حت�د كت�ب م�صر.
15 � �حت�د �الأدب�ء و�لكت�ب �ملوريت�نيني.

�نط����الق جل�ص�ت����ه  حي����ث ت�صم����ن �الجتم�����ع قب����ل 
لق�����ء�ت مع ق�م�ت ديني����ة وفكرية رفيعة يف مقدمته� 
�الإم�����م �الأكرب �صي����خ �الأزهر �الأ�صت�����ذ �لدكتور/ �أحمد 
ب�ب�����  �لث�����ين  تو��صرو�����س  �لب�ب�����  وقد��ص����ة  �لطي����ب، 
�الإ�صكندري����ة وبطري����رك �لك����ر�زة �ملرق�صي����ة، و�الأنب�/ 
�إرمي����� رئي�س �ملرك����ز �لثق�����يف ب�لك�تدر�ئي����ة �ملرق�صية، 
جمل�����س  ع�ص����و  ز�ي����د  �أحم����د  �لدكت����ور/  و�الأ�صت�����ذ 
�ل�صيوخ، رئي�س جمل�س �إد�رة مكتبة �الإ�صكندرية، ود�ر 
ح����و�ر معهم ح����ول �ملح����ور �لرئي�س الجتم�����ع جمل�س 
�الحت�����د �لع�م لالأدب�ء و�لكت�ب �لعرب �الأدب�ء -�لعرب 
وحتدي�����ت �لهوي����ة يف ع�مل متغري وه����ذ� م� جعل من 

�جلل�ص�ت حمطة مهمة -ومتميزة.
مت �إق����ر�ر ج����دول �الأعم�����ل، و�أك����د جمل�����س �الحت�د 

�لع�م بوفوده ك�فة على �لق�ص�ي� و�ملو�قف �الآتية:
للح����ق  �لك�م����ل  �لعرب����ي  �لدع����م  ��صتم����ر�ر   �  1
�لفل�صطين����ي بو�ص����ف �لق�صي����ة �لفل�صطيني����ة ق�صي����ة 
�أح����د �لتفري����ط فيه�����،  �لع����رب �ملركزي����ة، وال ميل����ك 
ويدي����ن حم�والت �لكي�����ن �ل�صهيوين �خرت�ق �ل�صف 
�لعرب����ي عرب زي�ر�ت مرفو�صة �صعبّي�����ً، و�أية ��صتج�بة 
حلكوم����ة موؤقت����ة �أو د�ئمة لهذه �ملح�����والت، ويرف�س 
تهويد �لرت�ثني: �مل�دي، وغري �مل�دي على �مل�صتويني: 
�ملقد�ص�����ت  عل����ى  و�لتع����دي  و�ل�صفه����ي،  �ملكت����وب 
– �مل�صج����د  ر�أ�صه�����  وعل����ى  و�مل�صيحي����ة  �الإ�صالمي����ة 

�الأق�صى و��صتب�حة دم�ء �الأطف�ل و�ملدنيني، و�لتغول 
�ال�صتيط�����ين و�عت����د�ء -�مل�صتوطن����ني عل����ى �ملو�طنني 
�لفل�صطيني����ني، وجتويع �ل�صع����ب �لفل�صطيني، وعزل 
غزة ع����ن بقية �لرت�ب �لفل�صطين����ي، وقطع �لتو��صل 

بني �ملن�طق �لفل�صطينية.
٢ � يوؤك����د �الحت�����د �لع�����م لالأدب�����ء و�لكت�����ب �لع����رب 
مقدمته�����  ويف  �مل�صريي����ة  �لعربي����ة  للق�ص�ي�����  دعم����ه 
عروب����ة �جل����والن، ويدي����ن �العت����د�ء�ت �ل�صهيوني����ة 
�حل�ص�����ر  رف����ع  �إىل  ويدع����و  �صوري�����،  عل����ى  �ملتك����ررة 
�القت�ص�����دي �خل�نق �ملفرو�س عل����ى �ل�صعب �ل�صوري، 
�لوطني����ة  �لدول����ة  عل����ى  �حلف�����ظ  يف  حق����ه  وت�أكي����د 

ومق�ومة �لتطبيع مع �لعدو �ل�صهيوين.
٣ � يوؤك����د �ملجل�س دعمه �لك�مل للحقوق �لت�ريخية 
مل�ص����ر و�ل�ص����ود�ن يف مي�����ه نه����ر �لني����ل، ووقوف����ه م����ع 

خي�ر�ت �لبلدين دون قيد �أو �صرط.
�ل�صع����وب  م����ع  �لك�م����ل  وقوف����ه  �ملجل�����س  يوؤك����د   �  4
�لعربي����ة �ل�ص�عي����ة �إىل �حلف�����ظ عل����ى وح����دة تر�به����� 
مل����ف  و�إغ����الق  �لفرق����ة  عو�م����ل  ونب����ذ  �لوطن����ي، 
�لتدخ����الت �خل�رجي����ة، ويوؤك����د دعمه غ����ري �مل�صروط 
لل�صع����وب �لعربية يف: �لعر�ق، و�صورية، وليبي� ويدعو 

�لقو�ت �ملحتلة ك�فة �إىل �الن�صح�ب منه�.
�لوطني����ة  �لق����وى  م����ع  وقوف����ه  �ملجل�����س  يوؤك����د   �  5
�ل�ص����ود�ن  يف  �لثق�����يف  ب�ل�صم����ري  �مللتزم����ة  �ملخل�ص����ة 
�التف�����ق  وف����ق  �لدميقر�ط����ي  �النتق�����ل  لتحقي����ق 
�الإط�����ري مع �لقوى �ملدنية لتحقيق تطلع�ت �ل�صعب 

�ل�صود�ين للحرية و�لعد�لة و�ل�صالم.
6 � يوؤكد �ملجل�س وقوفه مع �لعر�ق حلم�ية ثرو�ته 
�مل�ئي����ة، ورف�����س �صي��ص�����ت �ل����دول �لت����ي تعم����ل عل����ى 
من����ع ح�صول����ه عل����ى حقوق����ه �لك�ملة يف نه����ري دجلة 

و�لفر�ت.

7 � يدع����و جمل�����س �الحت�����د �لع�����م جمي����ع �الأطر�ف 
�لليبية �إىل �إعالء �مل�صلحة �لوطنية و�إغالق �الأبو�ب 
�أم�م �لقوى �خل�رجية �ل�ص�عية �إىل �لتدخل يف �ل�ص�أن 

�لليبي.
٨ � يدع����و �ملجل�����س �الأط����ر�ف �ليمني����ة �إىل وح����دة 
�ل�ص����ف م����ن �أج����ل �حلف�����ظ عل����ى مق����در�ت �ل�صع����ب 

�ليمني ونبذ �لتدخل �خل�رجي.
9 � يت�ب����ع جمل�����س �الحت�����د �لع�م �لو�ص����ع يف ولبن�ن 
ويط�لب جمي����ع �الأطر�ف ب�إع����الء �مل�صلحة �لوطنية 
على �أي����ة ح�ص�ب�ت �أو �عتب�ر�ت �أخرى كم� يوؤكد دعمه 
لل�صع����ب �للبن�ين يف �صعيه للتخل�س من �أي قيد على 
�إر�دت����ه �لوطنية �أو �ل�صطو على مقدر�ته �القت�ص�دية 

�أو �لنيل من ��صتقر�ره �لوطني. 
كم����� يت�ب����ع جمل�����س �الحت�����د م����� يح����دث يف تون�����س 
ويط�لب جمي����ع �الأطر�ف ب�إع����الء �مل�صلحة �لوطنية 

على �أية ح�ص�ب�ت �أو �عتب�ر�ت �أخرى.
1٠ � يوؤك����د جمل�����س �الحت�����د �لع�م لالأدب�����ء و�لكت�ب 
�لع����رب �أن تفعي����ل �لعم����ل �لثق�����يف �لعرب����ي �مل�ص����رتك 
�الإقليمي����ة  �لظ����روف  حتتمه�����  حتمي����ة  �ص����رورة 
و�لدولي����ة �لر�هن����ة بو�ص����ف �ملثقف����ني طليع����ة �الأم����ة 
وح�مل����ي م�ص�ع����ل تنويره�����، و�إذ� ك�ن جمل�س �الحت�د 
�لع�����م لالأدب�����ء و�لكت�ب �لع����رب ي�صعى حثيث�����ً يف عقد 
بروتوك����والت للعم����ل �مل�صرتك مع هيئ�����ت دولية، ف�إن 
�لتن�صي����ق �لعربي �مل�ص����رتك ي�صب����ح ذ� �أولوية �أوىل يف 

هذ� �مل�صم�ر.
11 � يدع����و جمل�����س �الحت�د �لع�م لالأدب�����ء و�لكت�ب 
�لر�صمي����ة  و�لرتبوي����ة  �لثق�في����ة  �ملوؤ�ص�ص�����ت  �لع����رب 
�النتق�����ل  �إىل  ك�ف����ة  �لعربي����ة  �الأقط�����ر  و�الأهلي����ة يف 
م����ن مرحلة ت�صخي�����س �مل�صكل����ة �لثق�في����ة و�لرتبوية 
�إىل �ق����رت�ح حل����ول وخر�ئ����ط طري����ق للحيلول����ة دون 
�لوطن����ي  �لوع����ي  م�صتوي�����ت  يف  �لرت�ج����ع  ��صتم����ر�ر 
�ملع����ريف  ب�مل�صت����وى  �الرتق�����ء  ع����ن  و�لقوم����ي، ف�ص����اًل 
للجي����ل �جلديد من �أجل مو�كبة �لتطور�ت �ل�صريعة 

على �مل�صتوي�ت �لتقنية و�لفكرية يف �لع�مل كله.
وعلى �صوء م� تقدم:

�أ � يوج����ه �ملجل�����س �ل�صك����ر ملع�����يل �الأم����ني �لدكتور/ 
ع����الء عبد �له�دي مل� يقوم ب����ه من حر�ك ثق�يف و��صع 
ي�صتهدف فتح �آف�ق دولية رحبة حلركة �الحت�د �لع�م 
�ص����و�ء عرب �التف�قي�����ت �لدولية �ملهم����ة �أو م�صروع�ت 
توثي����ق �لعط�����ء �لعرب����ي �أو �النطالق به م����ن حدوده 
�الإقليمي����ة، ف�ص����اًل ع����ن تر�صيخ �ل�ص����كل �ملوؤ�ص�صي بكل 
متطلب�ت����ه يف عم����ل �الحت�����د، كم����� يثم����ن �الإجن�����ز�ت 

�لكبرية �لتي ق�م به�.
�إىل  ب�ل�صك����ر  �لع�����م  �الحت�����د  جمل�����س  يتوج����ه   � ب 
كت�����ب م�ص����ر عل����ى حف�����وة  �لع�م����ة الحت�����د  �لنق�ب����ة 
�ال�صتثن�ئ����ي  و�جله����د  �ل�صي�ف����ة  وك����رم  �ال�صتقب�����ل 

�ملبذول.
التو�صيات:

1 � �لب����دء يف �إن�ص�����ء موقع �إليك����رتوين ن�صط يربط 
�الحت�����د�ت �لعربي����ة يف �الأقط�ر �ملختلف����ة من ن�حية، 

ويعرف مببدعيه�، و�إبد�عهم من ن�حية ث�نية..
�الأدبي����ة  �أدبي����ة لالأجن������س  �إ�ص����د�ر مو�صوع�����ت   �  ٢
�ملختلف����ة تب�ع�����ً، وق����د ق����رر �ملجتمع����ون �لب����دء بعم����ل 
مو�صوع�����ت حول �لق�صة �لق�ص����رية يف �لع�مل �لعربي 

من �لبد�ي�ت وحتى ع�م ٢٠٠٠.
٣ � مو��صل����ة ت�أكيد تعزي����ز �لعالق�ت بني �الحت�د�ت 
وتفعي����ل �تف�قي�����ت �لتع�ون فيم����� بينه�����، وفيم� بينه� 

وبني �ملوؤ�ص�ص�ت �لدولية.
4 � �لعم����ل على دف����ع حركة �لرتجم����ة �لعك�صية �إىل 
�للغ�����ت �الأخرى عرب �آلي�ت و��صح����ة، و�إ�صرت�تيجي�ت 

حمددة ه�دفة.
5 � ع����ربَّ �ملجتمع����ون ع����ن �عتز�زه����م بلق�����ء ف�صيل����ة 
�الإم�م �الأكرب �صيخ �جل�مع �الأزهر و�لب�ب� تو��صرو�س 
�لث�����ين ب�ب� �الإ�صكندرية وبطريرك �لكر�زة �ملرق�صية، 
كم� عربو� عن �صع�دتهم بزي�رة مقر م�صيخة �الأزهر، 
�لنط����رون،  ب����و�دي  �لت�ريخ����ي  بي�ص����وي  �الأنب�����  ودي����ر 

و�ملركز �لثق�يف ب�لك�تدر�ئية �ملرق�صية ب�لق�هرة.
6 � �تف����ق �أع�ص�����ء جمل�����س �الحت�����د �لع�����م لالأدب�����ء 
فخ�م����ة  �إىل  �ل�صك����ر  توجي����ه  عل����ى  �لع����رب  و�لكت�����ب 
�لرئي�����س عبد �لفت�ح �ل�صي�صي معربين عن �عتز�زهم 
مب����� ر�أوه يف م�ص����ر م����ن نه�ص����ة تو�ك����ب �جلمهوري����ة 

�جلديدة.

جمل�ص الحتاد العام لالأدباء 
والكتاب العرب
القاهرة: 2023/2/5

بسم اهلل الرحمن الرحيم
البيان الختامي
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عل����ى �لرغ����م من �ملع�ن�����ة و�الأمل �للذيرْن يعت�صر�ن قلوَب �ل�صوريني نتيج����ة ك�رثة �لزلز�ل �ملدمر 
د ق�صم�ً كبري�ً م����ن �أهلن� يف �إدل����ب و�لالذقية  �ل����ذي �ص����رب �صوري����ة فهَدَم كث����ري�ً من �أبنيته�����، و�ص����رَّ
وحل����ب وحم�����ة وغريه�����، ق�����م �لكي�����ن �ل�صهي����وين ب�عت����د�ء غ��ص����م على مدين����ة دم�ص����ق وحميطه� 
م�صتهدف�ً �أبنيًة �صكنيًة و�أم�كَن تغ�سُّ ب�ملدنيني، مدمرًة م� مل ينجح �الإره�ب �أو �لزلز�ل بتدمريه، 
و�إذ� ك�ن �الإره�����ُب و�لزل����ز�ُل قد �أ�ص�ب� �لكثري �لكثري من �ل�صح�ي�، ف�إن �لعدو�ن �ل�صهيوين �لذي 
نف����ذ ليلة �الأح����د ٢٠٢٣/٢/19 هجوم�ً وح�صي�ً على دم�صق، �أدى �إىل ��صت�صه�د عدد من �أبن�ء �صعبن�، 
فق����د ف�ص����ل و�صيف�ص����ُل يف حتقيق �أهد�ف����ه �لبغي�صة يف �ملنطق����ة، و�صيبقى �ل�صعب �ل�ص����وري متم�صك�ً 

بثو�بته �لوطنية ومب�دئه �لتي ال ميكن الأحد �أن ي�ص�ومه عليه�.
نع���م �صيبق���ى �ل�صع���ب �ل�صوري �أبّي����ً �ص�خم�ً �صموخ ق��صي���ون و�صلب�ً �صالبة قلع���ة دم�صق رغم م� 

�أ�ص�به� من �صظ�ي� �لعدو�ن �ل�صهيوين �لذي خلف �أ�صر�ر�ً كبرية د�خل �لقلعة وخ�رجه�. 
�إنن� يف �حت�د �لكت�ب �لعرب، �إذ ندين هذه �العتد�ء�ت �ل�صهيونية، ف�إنن� ندعو جميع �ملوؤ�ص�ص�ت 
�لثق�في���ة و�الإن�ص�ني���ة و�ملنظم����ت �لعربية و�لدولي���ة، �إىل �ل�صغط على �لكي����ن �ل�صهيوين لوقف 
�عتد�ء�ت���ه �ملتك���ررة، وه���ي تط�ل �ملدنيني �الآمن���ني، كم� ندعو جميع �ملنظم����ت �إىل �ملط�لبة برفع 

فوري ود�ئم للح�ص�ر �القت�ص�دي �ملفرو�س على �ل�صعب �ل�صوري.
املكتب التنفيذي  دم�صق يف 19/٢٠٢٣/٢    

لحتاد الكتاب العرب

اتحاد الكتاب العرب يدين العدوان 
الصهيوني على دمشق ومحيطها،  

ويدعو إلى رفع دائم للحصار 
المفروض على سورية

�أم����م ح�ص���ور متميز �أحي���� فرع دير �لزور الحت�د �لكت�ب �لعرب ب�لتع�ون م���ع مديرية ثق�فة دير �لزور 
و�ملرك���ز �لثق����يف �لعرب���ي �أم�صي���ة �صعرية غن�ئي���ة فر�تية �ص����رك فيه� �ل�ص�ع���ر ن�ظم علو����س ع�صو �حت�د 
�لكت����ب �لع���رب.. و�ل�ص�ع���ر  �بر�هي���م �لن���وري ر�فقهم عل���ى �لعود �لفن�ن جم����ل دوير. وذل���ك يوم �الأحد 

�ل�ص�عة �ل�ص�د�صة و�لن�صف م�ص�ء ٢٠٢٣/٢/5. يف �ص�لة �ملركز �لثق�يف مبدينة دير �لزور.

أمسية شعرية غنائية فراتية

رحل عن دني�ن� م�ص�ء �خلمي�س ٢٠٢٣/٢/٢

ع�صو �حت�د �لكت�ب �لعرب 

�ملرتجم �لب�رع نز�ر عيون �ل�صود �لذي �أغنى �ملكتبة �ل�صورية و�لعربية ب�أهم �لرتجم�ت �لتي 

�صتبقى ذخر� لالأجي�ل....

رئي�����س �حت�����د �لكت�ب �لع����رب و�ملكتب �لتنفي����ذي لالحت�����د و�أع�ص�ء جمل�س �الحت�����د و�أع�ص�ء 

�الحت�د يتقدمون جميع� من ذوي �لفقيد وع�ئلة �لكت�ب ب�أحر و�أخل�س �لتع�زي.

�ُصيِّع جثم�ن �لق��س و�الأديب �لر�حل ن�ظم مهن�، ع�صو �حت�د �لكت�ب �لعرب، رئي�س حترير جملة 
�ملعرفة �ل�صورية.. من ق�صم �الإ�صع�ف يف م�صفى �ملو��ص�ة، ور�فق موكب �لت�صييع من دم�صق �إىل قرية 
)�لزي�دي����ة( يف ري����ف مدين����ة جبلة �ل�ص�حلية، �لدكت����ور حممد �حلور�ين رئي�س �حت�����د �لكت�ب �لعرب 
و�الأ�صت�����ذ توفي����ق �أحمد ن�ئب رئي�س �الحت�����د و�ملرتجم ح�ص�م خ�صور و�ل�ص�عر رجب علي، كم� �ص�رك 
يف مر��ص����م �لدفن �لرو�ئية ف�ئزة �ل����د�وود و�الأ�صت�ذ ح�صن بالل من فرع طرطو�س و�لدكتور حممد 
ب�ص����ل و�لدكت����ور ب�ص�����م ج�مو�����س و�الأ�صت�ذ ج�ب����ر خليل من ف����رع �لالذقية.. حيث �ص�رك����و� يف مر��صم 

�ل�صالة على روحه �لط�هرة ومن ثم دفنه و��صتقب�ل �ملعزين.
رحم �هلل فقيدن� و�صديقن� �لر�حل �لعزيز ن�ظم مهن�.

�إن� هلل و�إن� �إليه ر�جعون

ترج����ل �الأدي����ب و�ل�صحفي �ملعروف نزي����ه �ل�صويف بعد رحلة عط�ء يف �الأدب و�ل�صي��ص����ة و�لدر��ص�ت و�ل�صح�فة 
�متدت لعقود ... 

وبذل����ك خ�ص����ر �حت�دن����� �حت�����د �لكت�ب �لع����رب �صوت�ً جريئ�ً، ل����ه مو�قفه �مل�صه����ودة، �نطالق�ً م����ن �إمي�ن �لك�تب 
بحقه يف �لر�أي و�لروؤية و�لتعبري عن موقفه من ق�ص�ي� �أمته ... 

نزيه �ل�صويف �لنب �جلبل �الأمم يرحل بعد مع�ن�ة مع �ملر�س.
للر�حل �لعديد من �ملوؤلف�ت يف رئي�س �ل�صي��صة و�الإعالم و�لثق�فة ... 

رحم �هلل �لفقيد و��صكنه ف�صيح جن�نه
ب��ص����م رئي�����س �حت�����د �لكت�ب �لع����رب و�ملكتب �لتنفي����ذي وجمل�س �الحت�����د و�أع�ص�ء �الحت�د نتقدم م����ن �أهلن� يف 

حم�فظة �ل�صويد�ء ومن �آل �ل�صويف ب�أحر تع�زين�.

يف   ٢٠٢٣/1/٢6 �خلمي����س  �نطلق���ت 
فع�لي���ة  ب�حل�صك���ة  �لثق�ف���ة  مديري���ة 
�لفري���ق �ل�صب�بي �ل�صوري - فرع �حل�صكة 
ع�ص���و  خل���ف  من���ري  �لزمي���ل  بح�ص���ور 
�ملكت���ب �لتنفي���ذي الحت����د �لكت����ب �لعرب 
ق���ر�أ في���ه جمموع���ة م���ن �الأدب����ء �ل�صب�ب 
نت�ج�ته���م �الأدبي���ة و�ص���ط ح�ص���ور مهت���م 
�ت�ص����ل  ج���رى  وق���د  وق�ص�ي����ه،  ب����الأدب 
ه�تف���ي م���ع رئي����س �حت����د �لكت����ب �لعرب 
�أّك���د  �ل���ذي  �حل���ور�ين  �لدكت���ور حمم���د 
�صرورة �الهتم�م ب�ل�صب�ب و�الأخذ بيدهم 
ودعمهم وم�ص�ندتهم وحّثهم على �لكت�ب 

ودوره يف عملي���ة بن����ء �الإن�ص�ن و�ملجتمع، وت�صجيع �ملبدعني من �ل�صب�ب و�لوقوف معهم يف رحلتهم يف ع�مل �لفكر و�الأدب، 
كم� جرى �ت�ص�ل مع �الأ�صت�ذ �ل�ص�عر توفيق �أحمد ن�ئب رئي�س �الحت�د �لذي �أكد بدوره دعم �حت�د �لكت�ب �لعرب لل�صب�ب 
�ملب���دع ون�ص���ر نت�ج�ته���م يف �صفح���ة خ��صة ب����أدب �ل�صب�ب يف جري���دة �الأ�صبوع �الأدبي خدم���ة للكلمة �ملبدع���ة و�أهله� �لذين 
يحر�ص���ون كل �حلر����س عل���ى �العتز�ز بثق�فته���م و�نتم�ئهم �إىل وطنهم �حلبيب �صورية، وقد ح�ص���ر �للق�ء مدير �لثق�فة 

ب�حل�صكة �الأ�صت�ذ عبد �لرحمن �ل�صيد وع�صو �ملكتب �لتنفيذي لقط�ع �لثق�فة يف حم�فظة �حل�صكة د. دمية يو�صف.

 فعالية الفريق الشبابي السوري 
- فرع الحسكة

رحيل المترجم نزار عيون السود

تشييع القاص واألديب ناظم مهنا

اتحاد الكتاب العرب يفقد مبدعًا جديداً  ... 
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لم أَرها َبْعُد..
أَرُسُمها بكلماتي..

ي� �صّيدتي..
�حُلبُّ هو وطني

ووطُن ح�صوري و�غرت�بي يف �لّزمن..
وهو م�صريي

وِمنرْ هذه �لن�فذِة �ل�صّيقِة �ل�ص��صعِة
ٍج من �أ�ص�بعي وِقيع�ِن وجد�ين وبتوهُّ

�أَم�صي َمَع كِلم�تي حم�ِواًل �إح�ص�َرِك على م�ئَدِة �أوق�تي
�ِرُخ ُب �ل�صّ �أم�صي ومَي�صي معي رفيُفِك �لَعذرْ

عبِة �ملر��س ِت غز�لًة بني ِجب�ٍل �صَ ِزُم �أّنِك ُوِلدرْ �أَجرْ
وَة �حُلبِّ وَجالَل �لتَّعبري و�أخذمُت�؛ ُكلٌّ من �الآَخِر �َصهرْ

وِر ربيُتم� على �لنُّ
�إىل �أَنرْ َرَمترِْك �ل�صم�و�ُت يف مدينٍة م�

ِرِك ِهُقُهمرْ �صمو�ُس م��صيِك وح��صِ وعلى �أكت�ِف َمنرْ ُتررْ
الأنَّ حظوَظُهُم �الأوىل من �حلي�ة

ك�نت على حدوِد �لوهم؛ 
د �الأ�صيل ورمب� َبَد�أَترْ بعن�ويَن ع�ريٍة من �لوجرْ

ر�صموِك ب�الألو�ِن
و�أر�صُمِك ب�لكلم�ِت

�لكلمة �لتي ك�نت يف �لبدِء، و�صتبقى �إىل �لنه�ي�ت
�َصهم نحوِك ُت توحُّ و�َجهرْ

ب�ل�صمِت؛ ُثمَّ ب�أ�صر�ب �لورِد و�ملود�ت
ثم بِعنفو�ن �لرج�ل..
ِت وع�دو� وه� �أنِت ُعدرْ

مت�عب�ً َن�ِصَيترْ �أوج�َعه�
ِة �ل�صوِء و�الأنه�ر وذهَبترْ لتن�َم فوق �أ�صرَّ

َد �إالَّ للنفو�ِس �ملغمو�صِة ب�جلم�ل ونقوُل: ال جَمرْ
و�لط�ِردِة لغب�و�ِت �لغرور

َم موِت �الآخرين َد ملن يح�ِوُل ر�صرْ ال جَمرْ
َد ُكلِّ حي�ة َد �إاّل للحي�ِة �لتي هي �حلي�ُة َبعرْ ال جمرْ

والأنَّ جذوَرِك ط�عنٌة ب�لربوِق
فم� عليهم �إاّل �أن ينتظرو� �فتت�َح مهرج�ِن ُغيوِمِك

بَّ على يب��ِصِهمرْ ُخ�صوبَة �حِلو�ر ِلَت�صُ
ركوَنُه َرهم ب�الأم�ِن �لذي ال ُيدرْ وحت��صِ

َنُح �صف�ِئَره� �إاّل لل�صمو�س.. �أر�ُصمِك �مر�أًة ال مَترْ
ِج وقر�ءِة �الأي�ِم �الأجمل.. ال فتوى عنده� �إاّل للعط�ء و�لتوهُّ

هي جنٌة خ�صر�ُء
ولكنرْ ال �أدري يف �أيِّ معلوٍم �أو جمهول

يف �أيِّ قدرٍة على �لتم�هي به�
�أو �أي �إمك�نيٍة �أخرى 

�أ�صعُر �أّنه� بعيدٌة عن كلِّ هذ�
وهي تنزرُع �صفًة خ��صًة على تخوِم �لزمن

�أر�ُصُمه�..
و�أعتقُد �أنَّ �حل�صن�و�ِت

لرَْن لوَن عيوِنه� و�صفيَف ُعُنِقه� َيَتَو�صَّ
مو��ِصُمه� م� ز�َلترْ و�فرَة �لغالل و�لق�ص�ئِد �ل�ص�ّرة..

وال �أعتقُد �أنَّ �أحد�ً
َي�صتطيُع م�ص�درَة طقو�صه�

ُل �ص�ِطئ�ً ٌر ب�ِهٌر ُي�صكِّ الأنه� �ِصحرْ
لبِة �أعتى �الأع��صري ُكُل ِبُنُتوء�ِتِه �ل�صّ َيررْ

ُد.. �أم� َبعرْ
َ �أماًل بعيد�ً قريب�ً �صتبقنيرْ
َين�ُم فوق جفوِن ربيٍع ق�دم

َ ت�ص�هديَن دم�َء �الأعز�ء تنزُف و�صتبقنيرْ
ُتقي خيوَط �جِلر�ح ب�ملر��صالِت �لع�جلِة ِلرَترْ

�أيَّته� �ل�صيدُة �لتي �أعتزُّ برفقِته� �لو�ِهمِة �جلميلِة
ُ لغ�ُت �لُبعد من عز�ِئمن� ال ُتَغريِّ

ري يف بي�ِدِر �حُلّب و�أنو�ِع �ملوّد�ِت.. ب�ل�صَّ
�َر �لليل ِثقي �أنَّ عينيِك ُت�صِكر�ن �ُصمَّ

روب وُت�صيئ�ِن �لعتم�ِت ُكلَّه� لكلِّ �له�لكني على �لدُّ
�أيَّته� �ل�صيدُة يف ُكلِّ ِجه�ِته�..

�صيكوُن ذلَك �للق�ُء نبيذ�ً د�ِفئ�ً
و�حتم�اًل �أكيد�ً لكثرٍي من �الأن��صيد

�صيكوُن �صالًة على �صف�ِه �ملتعّبدين يف ِرح�ب �لع�صق
و�صيكوُن عدّو�ً لالإق�ص�ِء و�ل�صمت و�لالمب�الة..

كم� و�صيكوُن �صديق�ً جلد�وِل �مل�ء
ِل �إىل و�قٍع م�صيٍء مفيد وُخر�فًة ممكنَة �لتحوُّ
ِة َجَبٍل م� َت ُقبَّ و�كت�ص�ف�ً لريٍح ك�نت مرميًة حَترْ

و�صيكوُن �خت�ص�ر�ً جِلر�ٍح يل ولِك
ونن�.. َتَفل بنزيِفه� �لذيَن ُيحبُّ �حرْ

.. ال يجُب �أنرْ نبقى غريبنيرْ
فَتني؛ ، وع��صِ ِ يجُب �أن نكوَن �أ�صطورَتنيرْ

ٌف ٌو ع��صِ حرْ ُر فيهم� فل�صفُة �حُلبِّ و�صَ تتفجَّ
ِن َيلرُْهو�ِن ب�لعبقري�ِت وم�رديرْ

كم� �أنني ال �أريد لذلك �حلبِّ
�أن يكوَن خطري�ً..

�أُريُد لُه �أن ميالأ �لدني� ب�حل�ص�ر�ت و�لت�أّمل و�جَلم�ل..
.. ذلَك �حُلبُّ

عليه �أن يبني حقواًل من �لورد و�لبالبل
ف�ئر.. ر �مل�ص�ف�ِت و�الأوق�ت ب�ل�صّ و�أن َيُلفَّ َخ�صرْ

و�أَنرْ ي�صوَغ �أجنم�ً وُكحاًل للعيون
و�الألو�َن �جلميلَة لف�ص�تنِي �لغو�ين

ُد.. �أم� َبعرْ
ال ت�ص�ألوين مل�ذ� ُكلُّ هذ� �جلنون

ف�إنَّني ال �أعرف..


