
يف خ�شّم املاأ�شاة الطبيعية الكارثية التي يعي�ُشها ال�شعُب العربّي ال�شورّي، ينتاُبَك �شعوٌر بالفخر واالعتزاز، حتى 
واأنت ت�شارُع الوجَع، وُتواجُه املوَت عارياً اإاّل من اإرادتك ومن �شهامة اأهلك واأ�شّقاء روحك يف اأّي مكان كانوا فيه 

من بقاع املعمورة. 
ل�شُت اأدري اإن كانت ُم�شادفًة اأن ت�شلني ن�شخٌة من كتاب ال�شديق واملُفّكر العراقّي عبد احل�شني �شعبان »الزمن 
والنَُّخب يف اأنطولوجيا الثقافة العربية«، وهو كتاٌب يجمُع بني دّفَتيِه اأ�شالَة الكاتب واملوؤلف والباحث، وم�شداقيَة 
اإّن �شدَق  بل  الثقايّف واملعريّف والفكرّي هذا،  تاأريخه  الذين حتّدَث عنهم يف  العرب  الُكّتاب والباحثني واملثقفني 
َ م�شرية حياتهم، كانت ال�شمات االأبرز الأغلبّية  االنتماء، واالنحياز اإىل الق�شايا العادلة، والدفاع عن املبادئ َعبرْ
ال�شخ�شيات العروبّية والوطنية التي حتّدث عنها البوفي�شور �شعبان يف هذا الكتاب، ولعّل هذا ما جعلني اأربُط 
بنَي اأ�شالِة املوقف العروبّي يف االأغلبّية الُعظمى من ُدَول وطننا العربي، وبني الهّبة ال�شعبية العارمة يف اأغلبّية 

ر.  َول العربية ملُوؤازرة اإخوانهم املنكوبني يف �شورية مّمن اأ�شابتهم كارثُة الزلزال املُدمِّ الدُّ
واإذا كان املوقُف الداخلّي ال�شورّي، يف خمتلف اجلغرافيا ال�شورية، قد �شهَد حالًة غرَي م�شبوقة من التالحم 
والتعاون واملُوؤازرة والرغبة يف تخفيف املعاناة عن االآالف من �شحايا الزلزال الذين بقوا على قيد احلياة ُم�شّردين 
َول العربية وكثري من الدول ال�شديقة، جعلتنا نزداُد يقيناً باأّن اخلرَي ال  اأو ُم�شابني، فاإّن حالَة الت�شاُمن من الدُّ
يزاُل موجوداً يف هذه االأمة، ويف اخلرّيين يف اأنحاء املعمورة كافة، ذلك اأّن انتماَء اأولئك واإن�شانّيَة هوؤالء َجَعالُهم 
ي�شربون عر�َض احلائط باحل�شار الظامل املفرو�ض على ال�شعب ال�شوري، ويقفوَن وقفَة َرُجٍل واحد، ُماولنَي 
على  املفرو�شة  والعقوباُت  احل�شاُر  ماأ�شاوّيتها  زاَد من  وقد  اأ�شابته،  التي  الطبيعية  الكارثة  اآثار  التخفيف من 

ال�شعب ال�شورّي.
َخُب ال�شادقة واملُنتمية هي االأقدر على الفعل املُوؤّثر وعلى النهو�ض بواقع اأّمتها، وهو ما يتحّدُث  واإذا كانت النُّ
عنه الباحُث �شعبان يف كتابه، فاإّن اأبناَء ال�شعب ال�شورّي ال يزالوَن ُيعّلُقوَن اآمااًل كبرية على دور النَُّخب الثقافية 
وال�شيا�شية واملُجتمعية الوطنية ال�شادقة، يف توحيد كلمتها، ورفع �شقف ُمطالباتها للُمنّظمات احلقوقية العربية 
والدولية، ب�شرورة رفع احل�شار املفرو�ض على �شورية، لتمكني اأبناء ال�شعب ال�شورّي من اإعادة بناء ما اأف�شدته 
اأ�شبَح فائ�شاً على  اأّن حجَم االأمل واملعاناة  ُه الكارثُة الزلزالية الطبيعية، وال �شّيما  احلرُب االإرهابية، وما دّمرترْ

ال�شعب ال�شوري الذي احتمَل ما مل يحتملرُْه �شعٌب من �شعوب العامل.
جتاوبه  ب�شرعة  العامَل  بهَر  اإن�شانياً  جي�شاً  امتالَكهم  املعمورة  اأرجاء  يف  واالأ�شدقاُء  العرب  االأ�شّقاُء  اأثبَت  لقد 
ُم�شاعداتهم  وقوافل  طائراتهم   َ َعبرْ ال�شعب،  هذا  عن  االأمل  لتخفيف  ال�شعي  يف  ولهفته  ال�شورّي،  الوجع  مع 
وِفَرق اإنقاذهم التي مالأت املُحافظات ال�شورية املنكوبة، وكان لها الدور االأبهى يف التخفيف من معاناة املُ�شّردين 

واملنكوبني.
والأننا ُكّنا االأكرَث اإمياناً بدور املثقف وقدرته على الفعل، فاإننا ناأمُل اأن تتكاتَف جهوُد اجلميع الإ�شقاط احل�شار 
املفرو�ض على ال�شعب ال�شوري ومتكينه من اإعادة بناء ما دّمَرُه االإرهاُب والزلزال، وهو ما ال ميكن اأن يتحّقَق اإاّل 
وال�شيا�شية واالجتماعية مّمن  والثقافية  الفكرية  النَُّخب  راأ�شهم  والعامل، وعلى  االأمة  اأبناء  اخُلّل�ض من  بدعم 
حتّدث عنهم الباحُث يف كتابه، الذين متتعوا بح�شورهم الفاعل يف م�شرية اأمتهم، ورغبتهم ال�شادقة وا�شتب�شالهم 
يف �شبيل رفع الظلم عن املظلومني من اأبناء االأمة، انطالقاً من قاعدة االأُُخّوة والت�شاُمح واملحّبة القائمة على 

االأُ�ُش�ض االإن�شانية واملبادئ االأخالقّية.

اإلشهار 
وثقافة العصر
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  كتب: عدنان عويد

  كتب:: د. لبيب قمحاوي

ه���ا ق���د م�شى على ح���دوث الكارث���ة اأكرث من ع�ش���رة اأيام، 
ونحن ال نكاد ن�شحو من هول ال�شدمة بعد، وما زالت حتى 
ه���ذه اللحظ���ة اأعداد �شحايا الزل���زال يف ازدياد م�شتمر، فما 
زلن���ا يف كل ي���وم ن�شاهد على ال�شا�شة مقاط���ع الأبنية ت�شقط 
فتط���وي حتت ركامها فل���ذات اأكبادنا، لتزل���زل قلوبنا باأنباء 
عن فواجع جديدة، فتحفر مزيداً من االأخاديد يف اأفئدتنا، 
�شحاي���ا ق�ش���وا �شنوات طويل���ة ينتظ���رون زوال �شقاء اجلوع 
وال���بد والع���وز، مت�شّلح���ني ب���االإرادة وال�ش���ب، لتح���ل به���م 
كارث���ة جدي���دة، وم���ا زالت ارت���دادات ذل���ك الزل���زال املخيف 
تناو����ض قلوبنا املرجتفة التي لوعها الفقد، واأرهقها �شنوات 

احلرب الطويلة الظاملة، وح�شار اأ�شد ظلماً وعتياً.
فجيع���ة يتع���رّث الل�ش���ان حني ي�ش���ف اآالمه���ا، ويعجز مداد 
االأق���الم اأن يعب عن هولها، وتدمي اأع���نَي االأعداء اأخباُرها 
املفجع���ة، فجيع���ة اأدم���ت قل���وب كل �ش���كان االأر����ض واألهب���ت 
خياله���م، فتحول���ت جل �شفح���ات التوا�ش���ل االجتماعي اإىل 
م���راٍث، يخفف���ون به���ا م���ن اأملهم بق���در ما يخفف���ون من اآالم 
الث���كاىل، اإال اأن م���ن يق���ف عل���ى فداح���ة امل�ش���اب وحقيقت���ه 
يدرك متاماً اأن كل املراثي يف العامل ال تكفي لرثاء اأم فقدت 
طفله���ا، فكي���ف لو كان املفق���ود جميع اأبنائه���ا! عندما تكون 
اجل���راح به���ذا العم���ق جتم���د احلناجر ع���ن ال���كالم، ويعجز 
الل�ش���ان ع���ن الو�شف، ف���ال ميلك امل���رء اإال اأن يق���ف بخ�شوع 
اأم���ام جراح الث���كاىل يف كل مدن وطننا احلبيب، ويبتهل اإىل 

اهلل اأن يفرغ على قلوبهم ال�شب وال�شلوان.
وعل���ى الرغم م���ن عظم املاأ�شاة وفداحته���ا، اإال اأن ما يبعث 
عل���ى االأم���ل يف النف�ض ه���و ما ن�شاه���ده من ت�شاب���ق االأ�شقاء 
واالأ�شدقاء الذين تنهمر طائراتهم على مطاراتنا ليقدموا 
لل�شع���ب ال�ش���وري املكل���وم ب�شخ���اء خمتل���ف اأ�شن���اف الدعم، 
لهف���ة ال جن���د له���ا م���ا يوازيه���ا يف كلم���ات ال�شك���ر، امت���دت 
اأيديه���م جميع���اً ليم�شح���وا ع���ن وجنت���ي �شوري���ة ال�شام���دة 

دمعها العزيز، ويعيدوا اإىل قلب عروبتهم نب�شه االأَِلق.
مهم���ا كان حج���م االأمل ج�شيماً، فاإنه يج���در بنا اأال نتوقف 
عن العمل، فالتحديات كبرية، وامل�شاعب جمة، فمن يت�شلح 

باالإميان واالإرادة والهمة، ال يجد الياأ�ض طريقاً اإىل نف�شه.
واأخرياً، ال اأريد لر�شالتي املتوا�شعة اأن تاأخذ طابع الرثاء 
وح���ده، ب���ل ه���ي ر�شال���ة ن���داء، ل���كل اأبن���اء وطنن���ا احلبي���ب، 
ن���داء للمهند�شني والعم���ال والبّنائ���ني والعاملني يف احلقل 
الطب���ي، ل���كل ي���د وموؤ�ش�ش���ة ت�شتطي���ع اأن توظ���ف اإمكاناتها 
يف �شبي���ل رف���ع ما ح���ل من بالء، ن���داء اإىل كل جّت���ار الوطن 
للتع���اون م���ع كل املعني���ني خلف����ض االأ�شع���ار، واالبتع���اد ع���ن 
اال�شتغ���الل، ونب���ذ املف�شدين، فاإن اجلميع ق���ادر على املداوة 
وم���د يد العون واملوا�شاة، وت�شميد جراح القلوب، اأما البناء 

فال يكون اإال ب�شواعد كل اأبناء الوطن املخل�شني.

الثقافة  هناك  االإن�شان،  وحرّية  العقل  اإق�شاء  على  العاملة  )العاملة(  االمتثالّية  ال�شفهّية  الثقافة  يقابل  ما  اإن   
الثقافة  هذه  فمن خالل  االإرادة،  وهذه  العقل  هذا  لت�شييد  النه�شوّية  الرافعة  اأو  العتلة  ل  ت�شكِّ التي  االإبداعّية 
براحته  منهم  كبري  ق�شم  ى  �شحَّ والتي  االجتماعيني،  وم�شتهلكيها  ومروجيها  وحامليها  ومنتجيها  االإبداعّية 
و�شعادته، بل حتى بحياة بع�شهم، من اأجل احلقيقة و�شيادتها وتعميمها يف حياة االإن�شان، كانت الثقافة املعبة 
هذه  فلوال  اأي�شاً،  امل�شتقبل  يف  اأمرها  و�شيظل  واحلا�شر،  املا�شي  يف  مفرداتها  بكل  النبيلة  االإن�شانّية  القيم  عن 
ر يف حياة االإن�شان، وملا و�شلت املجتمعات اإىل ما نحن فيه اليوم من  الثقافة االإبداعّية العقالنّية ما كان هناك تطوُّ
علم ومعرفة على امل�شتويات كافة، كم كان ل�شقراط وكوبرنيك وغاليلو وهاريف وابن ر�شد، وابن خلدون وابن �شينا 
وجابر بن حيان والفارابي وزرياب، ولعلماء الذرة وامليكانيك وعلم االجتماع والف�شاء والزراعة وغريها من علوم، 
بل لكل فرد مبدع فيها، من دور كبري يف �شريورة هذه احلياة و�شريورة تقدمها؟ نعم اإنها ثقافة العقل والقلم 
مقابل ثقافة الفم والنقل،، اإنها ثقافة احلياة مقابل ثقافة املوت... ثقافة التقدم مقابل ثقافة التخلف... ثقافة 

الب�شرية واحلكمة، اأمام ثقافة الغريزة واالأهواء.
�صمات وخ�صائ�ص الثقافة الإبداعية: 

ومناق�شة  ال�شلطات احلاكمة،  اأيديولوجيا  بعيد عن  اإىل حد  م�شتقلة  اإبداعّية،  ثقافة  العام  �شياقها  1- هي يف   
للثقافة ال�شفهية العاملة، كونها تعتمد كثرياً على القلم والعقل، وعلى اال�شتقراء واال�شتنتاج والتحليل والرتكيب 

وبالتايل البهان، اأي هي ثقافة اإبداعّية.
اأيديولوجيا، فهي تعمل دائماً على  اأي�شاً، كونها غري مقيدة باأيديولوجيا، واإن تقيدت باأّية   2- هي ثقافة حرة 
جعل هذه االأيديولوجيا وعياً مطابقاً، يجب اأن تن�شجم دائماً مع خ�شو�شيات الواقع دون اخل�شوع له كلّياً، واإمنا 
اإنتاج فكر تقدمّي عقاليّن يعمل على تطوير  ي�شتطيع حملتها ومتبنُّوها  التي متتلكها، حتى  مب�شاحة احلرّية 
الواقع وتنميته، لذلك هي ثقافة جتديدّية تنويرّية �شد الثبات واالإطالق والتجهيل،، اأي هي توؤمن بالن�شبّية 

وتعتمد كلّياً على العقل النقدي.
الثقافة واحل�شارة معاً، وله دوره يف  اأ�شا�شاً من مكونات   3- هي ثقافة توؤمن بالعلمانّية، وتعتب الدين مكّوناً 
فالدين هلل  ال�شيا�شة،  الدين يف  اأاّل يدخل  بها، ولكن يجب  ينادي  التي  الف�شيلة  املجتمع على قيم  اأفراد  تربية 
والوطن للجميع، هذا اإ�شافة اإىل كونها يف هذا االجتاه العلمايّن اأي�شاً، توؤمن باأن االإن�شان �شيد نف�شه وهو وحده 
القادر على حتديد م�شكالته وحتقيق م�شريه، واأن الف�شيلة لي�شت جمردة، بل م�شخ�شة اأو ملمو�شة تتجلى يف 
ممار�شتنا لها ولي�ض الدعوة اإليها فح�شب، اإنها ثقافة ترف�ض تقدي�ض االأ�شياء واالأفراد اإذا ما حتول هذا املقد�ض 

اإىل النيل من حرّية االإن�شان واحلجر على عقله واإفقاده جلوهر اإن�شانيته.
 4- هي ثقافة توؤمن بالدميقراطّية كحل خللق توازنات يف املجتمع يف كل م�شتوياته، فعلى امل�شتوى االجتماعّي 
تعمل على حتقيق امل�شاواة بني مكونات املجتمع الدينية والعرقية، وبني الذكر واالأنثى، وعلى م�شتوى االقت�شاد 
�شتعمل على تق�شيم الرثوة الوطنية ب�شكل عادل بني اأفراد املجتمع، وعلى م�شتوى ال�شيا�شة �شتعمل على حتقيق 
وجتذير  وتعميق  ن�شر  على  �شتعمل  الثقايف  امل�شتوى  وعلى  ال�شلطة،  وتداول  الدولة،  اإدارة  يف  ال�شعبية  امل�شاركة 
ثقافة التنوير والعقل، وما تت�شمنه هذه الثقافة من تاأكيد العدل وامل�شاواة واحرتام الراأي والراأي االآخر وحرّية 

التعبري، طاملا هو ي�شب يف م�شلحة الوطن واملواطن.
 5- هي ثقافة تعتمد كلياً على املناهج العلمّية يف البحث وتقومي الظواهر، وبالتايل هي �شد التقومي العاطفّي 
والوجدايّن للظواهر، اأي هي �شد الذاتّية املفرطة واالرجتال واملواقف امل�شبقة والك�شل العقلي، وبالتايل هي مع 
الفهم اجلديّل والتاريخّي للظواهر، اأي هي توؤمن باحلركة والتطور والتبدل، مثلما توؤمن بالعالقة اجلدلّية بني 
ال�شكل وامل�شمون واجلزء والكل والداخل واخلارج، واأن اأحوال النا�ض تتغري وتتبدل ب�شكل دائم، وهذه �شنة احلياة.

الكتاب���ة يف اأي مو�ش���وع مهم���ا بلغ���ت اأهميت���ه ي�شب���ح اأم���راً �شغ���رياً ورمبا ممجوج���اً اأمام 
بط���والت �شب���اب فل�شط���ني الذي���ن جعلوا من جن���ون االحت���الل اال�شرائيلي ودمويِت���ِه اأمراً 
يبعث على الرف�ض واالحتقار واالإدانة باعتباره نهجاً اجرامياً يحظى بدعم جمموعة من 
الدول الغربية اإ�شافة اإىل اأمريكا التي ت�شرتك مع اإ�شرائيل يف تاريخها الدموي االحتاليل 
اال�شتعماري، وتنطلق معها بالتايل من ما�ٍض م�شرتك وروؤية م�شرتكة وتعاُطٍف َينرْدى له 

جبني كل �شريف، وهو ما يجري حالياً وما ن�شاهده االآن ب�شكل يومي تقريباً.
�شباب فل�شطني لن يقبلوا بال�شيم والظلم ناهيك عن االإجرام والقتل اليومي الذي برز 
موؤخ���راً ك�شيا�ش���ة ر�شمية حلكومة االحتالل التي تع���د الدم الفل�شطيني حالاًل لكل جمرم 
اإ�شرائيل���ي يحم���ل �شالحاً ويريد ا�شتعمال���ه لقتل الفل�شطينيني بدم ب���ارد، �شباب فل�شطني 
جنح���وا يف قهر جبوت االحتالل وِح�َشاِرِه اجلائر وا�شتطاعوا كيل ال�شاع �شاعني واإذاقة 
العدو االإ�شرائيلي مرارة االأمل الذي ي�شببونه يومياً للفل�شطينيني بوح�شيتهم واإجرامهم 

ل. املزاجي بحقِّ املدنيني الفل�شطينيني الُعزَّ
ِفلنا عن العدو الداخلي  احلديث عن بطوالت �شباب فل�شطني )ذكوراً واإناثاً( يجب اأال ُيغرْ
املتمث���ل بال�شلط���ة الفل�شطيني���ة فهوؤالء ال�شباب يجابه���ون يومياً �شلطة وقي���ادة تزعم اأنها 
متثله���م ومتث���ل اآماله���م وطموحاته���م بينما تق���وم بالفع���ل بتمثيل اإرادة االحت���الل وت�شع 
املقاوم���ني م���ن اأبن���اء فل�شط���ني يف دائ���رة اخلط���ر املبا�ش���ر من خ���الل التن�شي���ق االأمني مع 

�شلطات االحتالل االإ�شرائيلي.
اأع���ان اهلل ال�شع���ب الفل�شطين���ي عل���ى م���ا اُبتِل���َي به م���ن االحتالل وم���ن اأتب���اع االحتالل، 
فالن�شر �شيبقى دائماً حليفاً الإرادة املقاومة، اأما ال�شقوط والهزمية فهما من ن�شيب اإرادة 

اال�شت�شالم ومرّوجيه.

جراح القلوب

الثقافة اإلبداعية

الشعب الفلسطيني 
في ميزان أخالق الشرفاء



قضايا و|آراءشعر
3  - 2023/2/26م  األحد  العدد:    »1808« 

6شعبان 1444 هـ

  كتب: حسن ابراهيم أحمد

 كتبها: أوس أحمد أسعد

كرز المعرفة  
وخيط »كساروزاس« السحرّي

»عليك اأن ُت�شِلي نف�شَك كّل يوم حرباً ولي�ض لَك اأن تبايل مبا جتنيه من ن�شر اأو جتني عليك جهودك من اندحار، 
ف���اإّن ذل���ك م���ن �ش���اأن احلقيق���ة ال من �شاأنك« ق���ال وعمل الفيل�ش���وف »نيت�شه« بهذا املب���داأ، فعلى الرغم مّم���ا يتجّلى يف 
تعاليم���ه م���ن غرور و�شلف فاإّن���ه كان ي�شري يف اأبحاثه ال هّم له �شوى ا�شتك�شاف االآفاق فيورد اليوم فكرة يكّذبها غداً، 
لكاأّن���ه باإن���كاره اخل���ري وال�ّش���ّر مل يجد بّداً من اإنكاره كّل عقي���دة ثابتة، حقيقة، اإّن قانون احلي���اة الّتطّوري، يقوم على 
عملّيت���ي اله���دم والبناء، ال الّثبات والّتكّل�ض، كما يبدو �شكلّياً، للعني القا�شرة والّنظرة »الدوغمائّية« املوؤبدة للما�شي، 
اإّن �ش���ريورة اخلل���ق واالإب���داع ت�شري موؤّيدة الأفكار »نيت�ش���ه« املزهرة، فلماذا ال نتمّثل قانون احلي���اة الرائع هذا يف بناء 
جتاربنا و�شقل �شخ�شّياتنا واأفكارنا ومثلنا واأعرافنا؟ ملاذا بحّجة القيم واملثل والرتبية ال�شاحلة ن�شعى جاهدين اإىل 
ا�شتن�ش���اخ اأوالدن���ا على �شورتن���ا وقتل اأّي بذرة لالختالف فيهم؟ ُترى اأال ن�شاهم بهذا الّنهج الرتبوي البطرياركي يف 
تاأبي���د �شلط���ات اال�شتب���داد الّديني���ة وال�شيا�شية ويف واأد اأّي تعّددية حت���اول الّنمّو والتفتح يف جمتمعاتن���ا ال�ّشكونّية، يف 
مهدها؟ من املعروف اأّنه من اال�شتحالة »ال�ّشباحة يف مياه النهر مّرتني يف الوقت نف�شه« وما الوجود بجوهره �شوى 
م�ش���رية التدّف���ق اجلارية يف نهر احلياة املتجّدد هذا، فلماذا نظّل رهيني البدايات املجه�شة دوماً ونلجاأ مبكراً، ل�شنع 
قواقعن���ا الفكرّي���ة واالختب���اء فيه���ا، اتقاًء لكّل جدي���د ناه�ض، وت�شتحوذ علين���ا فكرة عبادة املا�ش���ي وتقدي�ض االأعراف 
ملج���رد اأّنن���ا األفناه���ا هكذا؟ ملاذا، يظّل اجلدي���د مقلقاً لنا اإىل هذا احلّد، ومبوقع الهزمي���ة والدفاع ال�ّشلبي عن نف�شه؟ 
مل���اذا ال منل���ك ج���راأة الّنظ���ر اإىل االأف���كار القاّرة باأّنها �شكل م���ن اأ�شكال امل���وت، واأّن ما �شلح اأم�ض م���ن ثقافة �شحراوّية 
ما�شوّية، ال ي�شلح حلا�شٍر خمتلف جذرّياً بكّل معطياته عنه، والغريب اأّن كّل هذا اجلديد املتفّجر حولنا، مل يحّر�ض 
لدين���ا اأّي���ة اأ�شئل���ة جديدة ومل يقلق اأجوبتنا الّراكدة ومل ي�شّككن���ا يف امل�شلمات والبداهات التي حتكم اآلية تفكرينا! بل 
م���ا ن���راه لالأ�شف ال�ّشديد هو عك�ض ذل���ك، حيث مازال الكثريون مّنا يّدعون باأّن اأجوبته���م وثقافتهم املوروثة املنغلقة 
عل���ى اجرتارّيته���ا م���ا زالت �شاحلة لكّل زماٍن ومكان، وقادرة على االإجابة عن كّل �ش���يء، فاأّي عطالة فكرّية تلك التي 
حتكمن���ا؟ م���ن اأفتى ب���اأّن مبداأ »ال�شك« العلمي الذي ي�شّكل روح املعرفة والتجّدد هو م���ن اإغواء ال�شيطان واأّن الّت�شليم 

والاّلجدل والاّلجتهاد يف الن�ّض هما من فعل املتعايل واملقّد�ض؟
اإن »نيت�شه« املفّكر اجلّبار الذي اأثرى الفكر الب�شري واأّجَج توقه لالنعتاق من العادات والتقاليد وما توارثته االأجيال 
م���ن العقائ���د املوهن���ة للعزمية، »نيت�ش���ه« الذي �شعى اإىل حترير احلياة م���ن امل�شكنة والذّل واإيج���اد اإن�شان »�شوبرمان« 
يتف���ّوق عل���ى كينونت���ه باملجاه���دة وماول���ة االرتقاء ف���وق ال�ّشروط الذاتي���ة واملو�شوعي���ة لوجوده، ه���ذا الفيل�شوف/ 
ال�شاع���ر ال���ذي اأ�شق���ط الفل�شفة من برجها العاجي وجعله���ا يف متناول االإن�شان العادي داعياً اإّي���اه اإىل تفجري طاقاته 
باالنت�ش���ار عل���ى ذات���ه وق�شوره املعريف/، اأجد اأفكاره �شرورة حقيقّية لكّل م���ن يحاول تعميق وتعزيل جمرى معرفته 
وثقافته املوحل، زاعماً اأّنني على امل�شتوى ال�ّشخ�شي اأحاول القيام بذلك، لتعميق م�شاري املعريّف ب�شكٍل عام، مبا ُيغني 
جتربت���ي االأدبّي���ة/ ال�شعرية، مهتدياً بنور العقل الّتفكيكي الّناقد، ماواًل اإنتاج الن�ّض املختلف، قدر االإمكان، وبيدي 
بك���رة خي���وط ا�شتعرتها م���ن م�شتودع ذاك العجوز الّرائع »اأن���ا ك�شاروزا�ض« الذي و�شفه ال�شاع���ر اليوناين »ريت�شو�ض« 
يوم���اً، باأّن���ه: كان رج���اًل جمياًل غنّي���اً اأ�شاع ثروته و�شكن عند اأقارب له بغي�شني، �شيف���اً طويل االإقامة، ال اأحد يعريه 
اأّي���ة اأهمّي���ة، كان وحي���داً يف عزلت���ه املريرة، يرتدي معطف���اً خِلقاً و�شخاً طوي���اًل يف كّل الف�شول بجي���وب ممتلئة ب�شّتى 
اأ�شن���اف اخلي���وط جت���ود به���ا اخلادمة عليه كّلما ع���ادت من ال�ّشوق، كان���ت اخليطان �شديقته الوحي���دة، وحني يحتاج 
�شخ����ض م���ن البي���ت اإىل خيط لريبط �شيئاً، تاأتي فر�شة العجوز للمنح فيخرج ما لدي���ه ويهبه اإياه، باحتفائّية نادرة، 
لكاأّنه ملك يقّدم اأعطّية، يف تلك الّلحظة بالّذات يح�ّض، هو املرفو�ض املحتقر، اأّنه ما يزال موجوداً ومفيداً لالآخرين، 
الأجل تلك الّرمزّية العالية بفعل ذاك العجوز، اأحبُّ كثرياً كلمة اخليط ال�شحرّية، وهنا ال نن�َض خيط »اأريان« اخليط 
املوؤّن���ث ال���ذي يقودن���ا اإىل العمق ال�ّشري لل�ّشعر، هكذا �شاأبقى اأتتّبع كّل اخليوط الاّلمرئية التي ت�شّدين اإىل املهّم�شني 
واخلا�شرين الذين يعتقدون باأّنهم ما زالوا قادرين على املنح، لتبقى احلياة اأقرب اإىل البكورة واجلمال العذب، فثّمة 
خي���وط رفيع���ة، كث���رية ال مرئّي���ة تربطنا باالأ�شياء، واحلي���اة، واالآخرين، ينقط���ع اأو ي�شعف بع�شه���ا، يت�شابك ويتعّقد 
البع�ض االآخر، حّتى لكاأننا نق�شي جّل حياتنا بلعبة »�شّد ورخي« للخيوط الغريبة التي تربطنا بهذا الوجود اجلميل 
عل���ى طريق���ة جّدتن���ا االأ�شطورّية »بنيلوب« وهي تفّك وتن�ش���ج خيوط االأمل انتظاراً لعودة زوجه���ا »يول�شيز« من بحر 
ي���اع، ث���ّم األي�ش���ت خيوط املطر املمدودة م���ن ال�ّشماء اإىل االأر�ض هي من تبدع لوحة اخلل���ق ال�ّشعرّية، وجتّدد دورة  ال�شّ

الّطبيعة؟
من مّنا لي�ض بحاجة اإىل خيط وقلب »ك�شاروزا�ض« الطّيب خ�شو�شاً، يف تلك الّلحظات التي نكاد نفقد فيها بو�شلة 
التّعام���ل حت���ى م���ع اأبنائنا وجمتمعنا، اإذ جند اأنف�شنا عالة حّتى على اأنف�شن���ا وقد اخرتنا ال�ّشلبّية واجلمود مالذاً لنا، 
وهن���ا حت�ش���رين »�شع���رة معاوية« ال�ّشهرية التي و�شمترْ حنكت���ه ال�ّشيا�شّية طوال فرتة حكمه، م���ع االأعداء واالأ�شدقاء 
عل���ى ال�ش���واء، هو اخلي���ط ذاته وال�ّشعرة ذاتها الفا�شلة ب���ني احلدود الق�شوى لالأ�شياء »ب���ني العبقرية واجلنون، بني 
التهّور وال�ّشجاعة، بني اخلري وال�شر، بني الّتطّرف اليميني والتطّرف الي�شاري حيث قد تنقلب االأمور اإىل اأ�شدادها 
يف حلظٍة قارقة، اإذا مل نحّكم العقل واملنطق العلمي فيها، وي�شبح الكّل جاهزاً لتكفري الكّل واإلغائه لالأ�شف ال�شديد.
 ث���ّم م���ن مّن���ا مل مي�ش���ك يوماً، خي���ط طائرته الورقية املتخّي���ل اأو احلقيق���ّي، لي�شتعيد طفولت���ه املدفونة حتت ركام 
االأم����ض ويط���ري مع���ه اإىل االآفاق، نا�شجاً لوحة ارتقائه نحو املجهول؟ ولعّل من ميار�ض مهنة الكتابة يعرف ما اأعنيه، 
وكي���ف تتداخ���ل خي���وط الظّل وال�ش���وء وتغيب الع���وامل ويتوا�ش���ُج املرئي بالاّلمرئ���ي بلحظة جتلٍّ عجيب���ة، لتتهاطل 

خيوط الق�شيدة �شاآبيَب مطٍر اأو �شفائر اأنثى، تتلّهى ب�شنق انتباهتنا ورمينا بال رحمة يف اأتون اليقظة؟

يبز االإ�شه���ار )الدعاية( موؤ�ش���راً يقدم �شوراً ال 
ح�ش���ر لها مل���ا ندع���وه املجتم���ع اال�شتهالك���ي، وهو 
ذو دالل���ة �شادق���ة علي���ه، واالإ�شه���ار مل يع���د الي���وم 
هام�ش���ي الدور يف حي���اة املجتمع���ات، و�شيظهر هذا 
الدور ل���و تخيلنا املرور يف �شوارع املدن وهي خالية 
من اأي �شكل من اأ�شكال الدعاية، اأو وجدنا �شا�شات 
التلفزي���ون تفتق���ر اإليه���ا، وم���دى انعكا����ض ذلك يف 

حياة املجتمعات وتف�شيالتها.
  اأ�شب���ح االإ�شه���ار جم���ااًل للدرا�ش���ات الي���وم، ول���ه 
التج���ارة  و�شائل���ه وتقنيات���ه املو�شوع���ة يف خدم���ة 
والرب���ح ع���ن طري���ق التاأث���ري بامل�شتهلك���ني، كما له 
تاريخيت���ه كحرف���ة يوؤ�ش���ر اإىل ظهوره���ا يف اأوا�شط 
الق���رن ال�شاب���ع ع�ش���ر، ورمب���ا قبل ذلك كم���ا ي�شري 
بيري كاتوال يف كتابه »االإ�شهار واملجتمع«، وهو منذ 

بدايته اأداة لت�شريف االإنتاج.
حلاجات���ه  عارف���اً  الفق���ري  يك���ون  اأن  يفرت����ض    
الت���ي ال تلب���ى ع���ادة، اأم���ا الغن���ي، اإن�ش���ان ح�ش���ارة 
الوف���رة فاإن���ه ال يعرفه���ا لكرثته���ا وجتددها، فتقع 
م�شوؤولي���ة تعريف���ه به���ا عل���ى االإ�شه���ار متولدة من 
�شخ�شية امل�شتهلك، واالإ�شهار وثيق ال�شلة بالنظام 
االقت�شادي، وهو من بني االأدوات االقت�شادية وقد 
حت���ّول اإىل مدر�ش���ة اجتماعي���ة لال�شته���الك الذي 

اجتاح حياتنا.
  توف���رت لالإ�شهار اأدواته التي انت�شر بو�شاطتها: 
واملل�شق���ات  والرادي���و  والتلفزي���ون  ال�شحاف���ة 
وال�شينم���ا... وتع���ّد الو�شائ���ط ال�شمعي���ة الب�شرية 
حام���اًل غري مايد لالإ�شهار، كما تبدو يف و�شائط 
التوا�ش���ل التي اأ�شبحت رائ���دة االأدوات االإ�شهارية، 
وتع���ّد »م�ش���ايف ثقافي���ة« ي���رى كاتوال له���ا وظائف 
مث���ل: االلتق���اط، الت�شخ���م، التب�ش���ري، االنعكا�ض، 
ال�ش���دى... اإل���خ، وكلها لها اإ�شهام يف برجمة ثقافة 

امل�شتهلك وتوجيهه.
  الكالم يطرح ال�شوؤال: هل االإ�شهار علم اأم فن؟ 
ولي����ض اجل���واب �شه���اًل، فه���و يوظ���ف عل���م النف�ض 
وعل���م االجتم���اع والعل���وم التقني���ة )التوا�ش���ل( ... 
اإل���خ، لكن���ه م�شم���م للتاأث���ري يف النا����ض ع���ن طريق 
امل�شاه���د الب�شري���ة وال�شوتي���ة لتحري�ض الرغبات 
وخل���ق االإغ���راءات، كما ي�شتمي���ل العواطف وي�شنع 
اجلاذبي���ة واالإدها����ض، واإذا كان���ت مفاهي���م االإ�شهار 
وطرق���ه ومناهج���ه ق���د اأ�شبح���ت علمي���ة فاإن���ه مع 
ذل���ك ال ميك���ن ت�شنيف���ه �شم���ن العل���م، فتقنيات���ه 
لي�شت مايدة، فخلف كل اإعالن اأو �شورة تختفي 
فل�شف���ة خا�ش���ة بامل�شتهل���ك، ويعّد ثم���رة ا�شتهالك 
بالتك���رار املنظ���م لالإع���الن، ولي����ض �ش���وى حاج���ة 
داخلي���ة للم�شتهل���ك ك���ذات اجتماعية، وق���د اأ�شبح 
كل ذل���ك ميدان���اً للتحليل النف�ش���ي، ويعود يف جزء 
منه اإىل حاج���ات عقالنية �شرورية يف ثقافتنا عن 
طري���ق االإغ���راء واالإقن���اع، اأو الرغب���ات الالواعي���ة 

التي يولدها التكرار والتقليد.
ع���ب  يتول���د  احلدي���ث  الع�ش���ر  يف  امل�شتهل���ك    
م�شت���وى م���ن التط���ور االقت�ش���ادي واالجتماع���ي، 
يف جمتم���ع الوف���رة، حترك���ه رغباته الت���ي يولدها 
االإ�شه���ار ال���ذي يجعل���ه يل���م بال�ش���وق وم���ا توف���ره 
ل�شيكولوجي���ا  املول���د  ال�شي���اق االجتماع���ي  �شم���ن 
امل�شتهل���ك، م���ا يول���د ال�ش���وؤال يف ه���ذا املجتم���ع عن 

الفرد: هل هو مواطن اأو م�شتهلك؟

زب���ون  اأم���ام  اأ�شبحن���ا  الزم���ن  تق���دم  وكلم���ا    
الت���ي ت�شن���ع عامليت���ه  املنتج���ات  ل���ه  تتوف���ر  عامل���ي 
)اإ�شرتاتيجي���ة كوكاك���وال مث���اًل(، هن���ا يقودنا املثل 
اإىل دور املارك���ة واأبعاده���ا الت���ي ق���د تت�شم���ن اأبعاداً 
قد تكون �شبياًل للق�شاء على املكبوت وحل التوتر، 
يخدمه���ا االإ�شه���ار، الذي هو من اأخط���ر املوؤ�ش�شات 
االجتماعي���ة التوا�شلي���ة، فه���و ي�شف���ي نوع���اً م���ن 
احلميمي���ة على الراب���ط بني العنا�ش���ر والرغبات، 
خ�شائ�شه���ا  �ش���وى  املنتج���ات  م���ن  يع���رف  وال 
اأي  وحرفي���ة،  باجته���اد  دوره  ويط���ور  الوظيفي���ة، 
دف���ع امل�شتهلك ليك���ون م�شتهلكاً عل���ى درجة عالية، 
مع مالحظ���ة اأن احلاجات متطورة مع ال�شخ�شية 
واملراح���ل التي تف���رز ثقافته���ا اأو معايريه���ا قبواًل 

ورف�شاً داخل املجموعات الب�شرية.
  االإ�شه���ار ي�شب���ع احلاج���ات وي�شه���م يف �شناع���ة 
ثقاف���ة امل�شتهل���ك بداللة �شلوكه ع���ب فعل ال�شراء، 
ولك���ي يح�ش���ل ذل���ك ف���اإن ال�ش���ورة الت���ي يقدمه���ا 
االإ�شه���ار ه���ي التي تك���ون متطابقة مع م���ا ينتظره 
الف���رد، وهن���ا يظه���ر اأن االإ�شه���ار ناجت ثقاف���ة، لكنه 
اأي�ش���اً منتج ثقافة، ويبدو مراآة للحا�شر، ومركاً 
للم�شتقبل، يقوم مقام الكالم الثقايف املهيمن، وقد 
اأخ���َذ دور اخلط���اب ال�شيا�شي والتب�ش���ري الديني يف 

االأزمنة ال�شابقة.
  تطبي���ع املنتج وتكييفه مع منط احلياة ال�شائد، 
املعي����ض  ثقاف���ة  الي���وم  فثقاف���ة  االإ�شه���ار،  دور  ه���و 
اجلاه���ز لال�شته���الك، وال���كالم ال�شي���ئ اأو احل�شن 
ال���ذي قيل ويقال عن االإ�شه���ار كثري، اإمنا ال ميكن 
جتاهل اأبعاده االجتماعية واإ�شرتاتيجياته، بالتايل 
عند مغادرة عامل املادة يف تو�شيف واقع املجتمعات 
واإىل اأي���ن تنتم���ي الق���درة عل���ى اال�شته���الك؟ ه���ل 
اإىل ع���امل االإف���راط اأو ال�شع���ف؟ نك���ون اأمام عامل 
غ���ري  اأو  ا�شتهالكي���ة  ثقاف���ة  ه���ي  وه���ل  الثقاف���ة، 

ا�شتهالكية، حتددها القدرات املالية؟
  الواق���ع اال�شتهالكي قد ي�شهم يف حتديد امليول 
الثقافي���ة، اأي تربي���ة القي���م، ومدى انت�ش���ار االآداب 
والفنون الرفيعة التي تدعمها القدرة على التذوق 
والتعقل، وقبول اأو رف�ض ما تتم قراءته اأو �شماعه 

وم�شاهدته، وذلك عائد اإىل تربية الذائقة.
  هن���ا متك���ن االإ�ش���ارة اإىل م���ا يو�ش���ف بالثقاف���ة 
اال�شتهالكي���ة، م���ع اأن ه���ذا الو�ش���ف ق���د ال يك���ون 
دقيق���اً اأو �شليم���اً، فنح���ن عندم���ا ن�شم���ع املو�شيق���ا 
والغن���اء �شعي���ف امل�شت���وى، اأو نقراأ كت���ب االأبراج اأو 
م���ا يف م�شتواها، ون�شاهد امل�شل�ش���الت التلفزيونية، 
�ش���واء الرتاث���ي منه���ا اأو ال���ذي ينتم���ي اإىل ع���امل 
ه���ذه  الرخي����ض، ومتار����ض  واالإ�شح���اك  الفكاه���ة 
الثقاف���ة دوره���ا ودكتاتوريته���ا على عقولن���ا بدياًل 
م���ن الثقافة الرفيعة التي ت�شهم يف توجيه حركات 
االأرج���ل اأك���رث من ق���درات العق���ل، وق���درات التهام 
الطع���ام اأك���رث من ت���ذوق املو�شيقا، ن�ش���ل اإىل عامل 
ال�شف���ه، وفي���ه اأن اإكرامي���ة بائع �شط���رية هوت دوغ 
بلغ���ت �شتة ع�ش���ر األف دوالر، كم���ا عر�شت ف�شائية 
فرن�ش���ا اليوم بتاريخ 2021/6/29 وال�شفه ال حدود 

له.

اإلشهار 
وثقافة العصر
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ي  ال �ش���ك يف اأن التن���ّوع الثقايف ُيَع���دُّ خمزوناً لالإن�شانية ُيرثرْ
احلياة ويجعلها اأكرث قابلّية للتطور، اإذرْ اإن تعدد الثقافات، هو 
ِهُر بتعدد األوانه.. وفق هذه االآلّية يجب  متام���اً كقو�ض قزح ُيبرْ
اأن ننظ���ر اإلي���ه ولي����ض كمه���ّدد لثقافتن���ا واإرثنا، ب���ل اإن حماية 
الثقافات االأخرى يجب اأن تكون وظيفة بالغة االأهمية ن�شعى 
ونعم���ل وفقه���ا، خا�ش���ة اإذا كانت ثقافات متط���ورة وبعيدة عن 
دة، اأو  االإق�ش���اء والتع�ش���ب، ومل تُع���د ثقافة ُمددة، ه���ي املَُهدَّ
ه���ي التي تواجه هجوماً الإلغاء وجودها، بل اإن التنوع الثقايف 
نف�ش���ه ب���ات ما�ش���راً، ويع���اين تهدي���دات ج�شيم���ة اأم���ام م���ّد 
الذاتي���ة واالأحادي���ة التي تريد روؤية الع���امل بلون واحد فقط، 

اأو �شماع نغمة واحدة دون �شواها.
ه���ذا ولي�ش���ت ه���ذه املع�شل���ة، ب���ل تكم���ن املع�شل���ة بحجمه���ا 
ت جمتمعاتها بثقافة معادية  احلقيق���ي، يف اأن هذه الفئات َغذَّ
للتن���وع ولالآخ���ر، يف ماول���ة منه���ا لُتبق���ي وجه���ات نظره���ا 
ومفاهيمه���ا ه���ي ال�شائ���دة وامل�شيط���رة عل���ى العق���ول، وه���ذه 
العقلي���ة موج���ودة منذ حق���ٍب زمنية طويلة ولي����ض يف الع�شر 
الراه���ن فح�ش���ب.. يف عام 1952 كتب ع���امل االأنرتبولوجيا 
الفرن�ش���ي »كل���و ليف���ي/ تراو����ض« ر�شال���ة ملنظم���ة »اليون�شكو« 
ج���اء فيه���ا: »اإن حماي���ة التن���وع الثقايف يج���ب اأاّل تقت�شر على 
املحافظ���ة على الو�شع الراهن، واإمن���ا التنوع نف�شه، هو الذي 
يج���ب اإنقاذه ولي�ض احلاجة اخلارجية الظاهرة التي اأ�شبغتها 

كل فرتة على ذلك التنوع«.
اإذاً، حماية التنوع الثقايف تتمّثل يف تاأمني ا�شتمراره وبقائه، 
نح���ن اأم���ام حت���دٍّ كب���ري، فحمايتن���ا للتن���وع الثق���ايف، ه���ي يف 
احلقيق���ة حماية لثقافتن���ا، وحر�شنا على بق���اء األوان الطيف 
الثق���ايف يف الوج���ود االإن�ش���اين، يعن���ي بق���اء اإرثن���ا واأ�شالتن���ا 
كقي���م نتغّنى به���ا ونب�ّشر بها العامل بفخر واعت���زاز، ال �شعوداً 
للثقاف���ات اأو هبوط���اً الأخ���رى، بل هناك ثقاف���ات مّت حت�شينها 
وتقويته���ا وتغذيته���ا بالثق���ة والدميوم���ة وقابلّي���ة اال�شتمرار 
بتفاعله���ا والتقائه���ا م���ع االآخر، وهو الذي �شيجع���ل لها مكاناً 

يف العامل.
اأم���ا احلماي���ة املُبال���غ فيه���ا وماول���ة القي���ام مبه���ام ه���ذه 
الثقاف���ة وو�شع قي���م حديثة لي�شت جزءاً منه���ا، فهذا يجعلها 
، نحمي ثقافتنا الوطنية اإذا قّررنا  واهن���ة يف مواجه���ة اأّي حتدٍّ
حماي���ة الثقاف���ات االأخ���رى، ب���ل يج���ب اأن جنع���ل خطوتن���ا يف 

حماي���ة التن���وع الثقايف ج���زءاً م���ن ثقافتنا امل�شامل���ة املت�شاحلة 
الواثق���ة من اإمكانياتها وقيمها و�شموده���ا اأمام اأّي تقّلبات اأو 

�شراعات اأو غريها.
واخت���الف  وتن���وع  ت�شكي���ك يف وج���ود  م���ن  هن���اك  يع���د  مل 
اإن�ش���اين نتج م���ن تراكمات وخ���بات متنوعة، وت���بز احلاجة 
الي���وم اإىل حتويل هذا االخت���الف اإىل قوة جتمع، ولي�شت كما 
كان���ت دوماً تفع���ل يف التفريق والتناف���ر والتخا�شم واحلروب 
و�شف���ك الدماء على غرار بع�ض الثقاف���ات الغربية.. يجب اأن 
يك���ون التن���وع الثقايف راف���داً نخبوياً يجم���ع االإن�شانية ويوّجه 
مقدراته���ا وخباته���ا خلدم���ة الب�شري���ة التي تت�ش���ارك جميع 
جمتمعاته���ا يف احلي���اة عل���ى ه���ذه االأر����ض، وُتتي���ح للجمي���ع 
التفك���ري بحري���ة واإب���داع كما يحلو له���م م���ن دون اأي �شغوط 

اأو تهديدات.
م���ع العديد م���ن املثقفني الكبار عل���ى اأن التنوع الثقايف  وُيجرْ
���راً هائ���اًل للب�شرية، وم���ورداً كامناً فيه���ا ونابعاً من  ل ُذخرْ ُي�ش���كِّ
���م التن���وع الثق���ايف  �شميمه���ا، وعل���ى ه���ذا النح���و، ينبغ���ي َفهرْ
عل���ى �شعي���د  الثقاف���ات مت�شاوي���ة  ب���ه، فجمي���ع  واالع���رتاف 
الكرام���ة واحلق���وق، الأن الع���امل باالأ�شا����ض عبارة ع���ن توليفة 
من الثقافات املتزامنة التي تت�شّكل االإن�شانية بف�شل تعاي�شها 
ع هذه  وتعدديته���ا، وتقت�ش���ي ال�ش���رورة العاجلة وامللّح���ة َو�شرْ
ل���ب اال�شتجاب���ة العاملية  الباق���ة املُتفّتح���ة م���ن الثقاف���ات يف �شُ

مل�شرية الزمن املتوا�شلة التي تعرف با�شم التنمية.
غن���يٌّ ع���ن الذك���ر اأن���ه كلم���ا ت�شّلحن���ا بالت�شام���ح والثق���ة يف 
اإرثن���ا احل�ش���اري والثقايف وق���وة حّجتنا وبالغته���ا وفعاليتها 
االإن�شاني���ة واأثرها يف االأمم واحل�ش���ارات على امتداد التاريخ، 
فاإنن���ا نك�ش���ب اأكرث وننمو ونتطور اأك���رث ثقافياً، واملهم يف هذا 
ال�شي���اق، اأن يتّم اخلروج فعاًل من عنق الزجاجة ومن ال�شيق 
����ض ثقافتنا وتقييده���ا و�شطه وهو  ه���م حبرْ ال���ذي يح���اول بع�شُ

يعتقد اأنه يحميها.
االإن�شاني���ة  تعن���ي  الثقاف���ة  اإن  الق���ول:  اإىل  ونخل����ض  ه���ذا 
امل�شرتك���ة، ولذا يجب حماية الثقاف���ة وتنّوعها، كونها اأ�شلوب 
حي���اة، ولي����ض خفّي���اً اأهمي���ة الرتكي���ز عل���ى العوام���ل الثالث���ة 
الت���ي تعزز قطاع الثقاف���ة املتنوعة وه���ي اال�شتدامة، والتنوع، 
للتن���وع  املعادي���ة  العن�شري���ة  الثقاف���ة  ع���ن  بعي���داً  واحل���وار، 

ولالآخر.

���وٌع باملاآث���ر �ش���د رحال���ه م���ن  موك���ٌب مت�شّ
نب����ض التاري���خ العرب���ي واالإ�شالمي املجيد، 
وح���طَّ عل���ى �شاط���ئ الف���رات، ليفت���ح بواب���ًة 
ك���بى الأجم���اد العق���ل الب�ش���ري، ولتبق���ى 
متو�ّشم���اً  القومي���ة  املاآث���ر  م���ن  واح���دًة 

مبعطياته اخلاّلقة...
غ���ري  النبي���ل،  االإ�شع���اع  ذل���ك  يك���ن  مل 
)الكوفة( املدين���ة التي بناها )�شعد( القائد 
الل���ة  العرب���ي امل�شل���م لتمزي���ق ظلم���ات ال�شِ
)الك�شروية( ح�شن���اً منيعاً للعرب، ومن ثم 
لت�شب���ح مدر�ش���ة الفكر العرب���ي االإ�شالمي، 
مب���ا اأعطاه من منج���زات ثقافيٍة وح�شاريٍة 
في����ض  م���ن  وامل�شتلهم���ون  ال���برة،  اأبن���اوؤه 

مكارمها جهابذة الِعلم..
حت���ى اأ�شبحت يف ي���د �شيبويه الذي غرف 
من خزينها الِعلمي الهائل ما جعلها )مهداً 
اأك���رث  ع���ب  وعلوم���ه  النح���و  يف  متمي���زاً( 
م���ن األف ع���ام، ومنه���ا �شمخ ال�شع���ر العربي 
ب�)مالئ الدنيا و�شاغل النا�ض( املتنبي الذي 
بق�شائ���ده اخلال���دة  ل���الآن متاألق���اً  م���ا زال 
املعم���ورة  اأرج���اء  الب�شري���ة يف كل  يف قل���وب 

وغريها الكثري.
جب���ني  يف  ًة  درَّ كان���ت  مثلم���ا  )الكوف���ة( 
)االإب���داع الفك���ري( مل ت���زل من���ذ ن�شوئه���ا، 
للغ���زاة  والتح���دي  الث���ورات  م���الذ 

والطامعني..
ه���ذه املدين���ة اخل�ش���راء، حف���رت ا�شمه���ا 
الكوف���ة يف بطون تراثنا اجله���ادي والعلمي 
عا����ض  عليه���ا  متمّي���ز،  بوه���ٍج  والعقائ���دي 
الع���رب امل�شلم���ون الفاحت���ون م���ن اأجدادن���ا 
االأبط���ال االأوائ���ل، و�ش���ارت ج�ش���راً كرمي���اً 
تع���ب علي���ه ح�ش���ود )الن���ور( ملح���و عتم���ات 

الوثنية والطغيان من اأجل بناء ع�شٍر يرفل 
والنعم���ة،  واحل�ش���ارات  واحلكم���ة  بالع���دل 
وب���ني اأح�شانه���ا بن���ى امل�شيحي���ون )ديرهم( 
الت�شام���ح  غ���ري  يج���دوا  ومل  ومعابده���م 
العقائدي مع )امل�شلمني الفاحتني(، الذين 
ج���اوؤوا لريفع���وا ل���واء )ال�ش���الم باالإ�شالم( 
ب���ة،  م���ن دون اإك���راٍه وال عق���ٍد ديني���ٍة متع�شّ
البا�شل���ة  الثوري���ة  مواقعه���ا  اأح�شين���ا  ول���و 
من���ذ اأربع���ة ع�ش���ر قرن���اً واإىل الي���وم لكّنن���ا 
بحاج���ٍة اإىل وثب���ٍة علمي���ٍة تاريخي���ٍة هائل���ة 
معج���ٍم  يف  امل�شيئ���ة  ا�شتذكاراته���ا  لت�شّط���ر 

كب���رٍي يتنا�شب مع عظم���ة الكوفة ومكانتها 
املرموقة.

الكوف���ة  عان���ت  احلديث���ة،  الع�ش���ور  ويف 
)دّرة الع���رب امل�شلم���ني( م���ن االإهم���ال، م���ا 
حت���ى  العظيم���ة  معطياته���ا  م���ع  يلي���ق  ال 
اإليه���ا  يعي���د  مب���ن  ت�شتنج���د  اأ�شبح���ت 
وبهاءه���ا  واحل�شاري���ة  التاريخي���ة  هيبته���ا 
مبغ���زى  التذك���ري  م���ن  ب���د  وال  وزهوه���ا، 
ق���م )17ه����( لك���ي ينه����ض املعنّيون من  الرُّ
االآثاري���ون،  العل���وم،  االخت�شا�ش���ات،  كل 
املوؤّرخون، االأدب���اء، املفّكرون، ورجال الدين 

من امل�شلمني وامل�شيحيني يف الوطن العربي 
الإحي���اء ذك���رى م���رور )األ���ف واأربعمئ���ة عام 
عل���ى تاأ�شي�ض الكوف���ة(، وذلك اأن عز الكوفة 
يدفعن���ا  احل�ش���اري  وعنفوانه���ا  وجمده���ا 
ال�شتله���ام درو�ض الوف���اء لتاريخنا يف رموزه 

امل�شرقة اخلالدة.
م���ا  ت�شتح���ق  املتنب���ي  كوف���ة  اأن  واأعتق���د 
ميالده���ا  بذكراه���ا  االحتف���اء  يف  تنتظ���ره 
حا�ش���رة  لكونه���ا  العرب���ي  الوط���ن  كل  يف 
الع���رب الكبى بعد املدين���ة املنورة حا�شرة 

اخلالفة، ولي�ض لعمر التاريخ حد...

 يعّد التذّوق اجلمايل قيمة اإن�شانية �شامية، الأّنه لي�ض م�شدراً للّذة واملتعة فح�شب، بل الأّنه مظهر 
م���ن مظاه���ر احلياة برتتيبها وجمالها، فهو يالم�ض م�شاع���ر االإن�شان وحوا�شه الب�شرية واللم�شية، 
ورمّبا ال�شمعية اأي�شاً، الأّنه يعتمد على امل�شاركة الوجدانية والفكرية يف املو�شوع اجلمايل، وقد كان 
االإن�شان ي�شعى وال يزال اإىل ا�شتثمار ما يف اجلماعية من العنا�شر اجلميلة، عب ن�شاطاته املختلفة، 
فالنتاجات املبدعة التي حفظها التاريخ االإن�شاين، على الرغم منه، تنطلق من اأحا�شي�شه وم�شاعره، 
لذلك كان مو�شوع التذّوق اجلمايل من املو�شوعات االأ�شا�شية التي اهتّم بها علم اجلمال، وفل�شفته.
يق���ول /فرن�شي����ض هات�شون: »ال ي�شتقيم العي�ض لالإن�شان اإاّل بتاأّمل اجلمال بذاته، الأّن هذا التاأّمل 
ي�شاع���د يف اإجن���اب احلقيق���ة«، ويقول /جان جاك رو�شو: »لو حاول اأحد ما اأن ينتزع روح اجلمال من 
اأنف�شنا، فلن يبَق للحياة اأي معنى« وهذا يعني اأّن االأحكام اجلمالية التي تو�شل اإىل احلقيقة، تثري 

اال�شتجابات العقلية والعاطفية عند االن�شان. 
اأّما /اأبو حيان التوحيدي، فيقول: »اإّن اجلمال هو �شفة اإدراكّية يف اأ�شا�شها، الأّن االإح�شا�ض باجلمال 
ه���و اأ�شا����ض امل�شاعر اجلمالية، والتذّوق اجلمايل هو ترابط وا�شح بني ال�شيء اجلميل كوجود مادي، 
وب���ني النف����ض املتذّوقة، وهذا الرتابط يحّدد جمالية ال�ش���يء ودالالته املعنوية«، وهنا يربط: كانط، 
بني االأخالق واحلكم اجلمايل فيقول: »اإّن احلكم اجلمايل الذي نطلقه على ال�شيء اجلميل، يحمل 
�شفات اأخالقية، فن�شف االأ�شجار باأّنها �شامية واحلقول �شاحكة با�شمة، الأّنها تثري م�شاعر مماثلة، 
تل���ك امل�شاع���ر الت���ي تثريها االأح���كام االأخالقية«، ولذلك جتمع معظ���م االأدبيات الفل�شفي���ة، على اأّن 
تاأّم���ل االأ�شي���اء اجلميلة وتذّوق عنا�شرها، تخّفف من متاعب احلي���اة، وتنهي م�شاعر احلزن والقلق 

عند االإن�شان.
لذلك كانت الرتبية اجلمالية مّط اهتمام يف املجتمعات القدمية واحلديثة على حّد �شواء، من 
خالل و�شائلها الرتبوية لتنمية تلجوانب الوجدانية واالإدراكات احل�شّية والعقلية والعاطفية التي 

ت�شاعد الفرد يف اال�شتجابة الأي �شيء جميل اأكان مادّياً اأم معنوّياً.
فف���ي املجتمعات القدمي���ة، كان هدف الرتبية عند اليونانيني، تنمي���ة الذوق اجلمايل واالإح�شا�ض 
باجلم���ال، من���ذ مراح���ل الطفول���ة، لتع���زز مّب���ة اخل���ري وتق���ومي ال�شلوك غ���ري ال�ش���وي، ويف ع�شر 
النه�ش���ة، كان االهتم���ام برتبي���ة اجلم���ال وعنا�ش���ره، لتنمي���ة ق���درة التالمي���ذ عل���ى ت���ذّوق اجلمال، 
وح���ل م���ّل املناق�شات اجلدلية العقيم���ة، اأّما يف املجتمع العربي، فقد اهت���ّم اإعالم الفكر االإ�شالمي 
بالرتبي���ة اجلمالي���ة لتهذي���ب النف����ض واإرهاف احل����ّض االإن�شاين، والو�ش���ول بالف���رد اإىل �شمّو الروح 
وح�ش���ن اخُلُل���ق، ولكن اأي���ن االأمثلة على مثل هذا التهذيب واحلروب �ش���د كل اأنواع الفنون املختلفة 

على قدم و�شاق؟!
واخلال�شة: اإّن التذّوق اجلمايل الناجت عن امل�شاعر اجلمالية، ينطوي على مقدار ما من التطّور 
الفكري والنمو املعريف، مبا ي�شهم يف ترقية االأخالق وتهذيب احل�ّض االإن�شاين جتاه كّل ما هو جميل 
فالت���ذّوق اجلم���ايل يح���ّرر النف�ض االإن�شانية م���ن قيود ال�ش���اأم واالكتئاب والقلق، ويدخ���ل اإليها بداًل 
منه���ا، املتع���ة وال�شعادة واالنفعال االإيجاب���ي الناجم عن ان�شجام عنا�شر اجلم���ال، باأ�شكالها واألوانها 
واأ�شواتها، وكما يقول /�شوبنهور: »اإّن التمّتع باجلمال واالإح�شا�ض به، هو هروب النف�ض وحتريرها 
من ال�شاأم وال�شجر، فالنواحي احل�شّية يف ال�شكل واللون والنغم، تدخل الفرح وال�شرور اإىل النف�ض 

االإن�شانية«.

التنّوع الثقافي ذُْخرٌ هائل للبشرية

لكيال تنسى الكوفة تاريخها...
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اأمام���ي قطع���ة نق���ود ف�شّي���ة متو�شط���ة احلج���م، 
يف و�شطه���ا ثق���ب �شغ���ري، الي���وم يف مو�شك���و طق�ض 
�شت���وي جيد، هب���ت رياح قوي���ة لياًل وهط���ل الثلج، 
���ا اليوم يف مو�شكو فالطق����ض �شتوي جيد، هداأت  اأمَّ
الري���اح واأ�شرقت ال�شم�ض، اأنظر من خالل نافذتي 
الوا�شع���ة واأرى حديق���ة املدر�ش���ة املج���اورة وملعب���اً 
لالأطف���ال وبناءي���ن يت���م اإمت���ام بنائهم���ا واأ�شج���اراً 

�شغريًة وطرقات.
نظ���رت اإىل قطع���ة النق���ود القدمي���ة، الت���ي كانت 
عل���ى الطاولة واأرى لوحًة اأخرى: مدينة اإنكليزية 
اإّنه���ا  مت�شابه���ة،  و�شغ���رية  �شيق���ة  �ش���وارع  بعي���دة 
مدين���ة الن�شاجني االإنكلي���ز، مدينة خميفة ولعلها 
املدينة االأكرث رعباً يف العامل، مدينة حديثة وحتى 
مبانيها احلديثة تبدو قدميًة الأنَّها ذات لوٍن اأ�شود، 

ويبدو اأنَّها اأكرث مدينة �شوداء اللون يف العامل.
 اأتذكر ندوًة، نظمها اأ�شدقاء االحتاد ال�شوفييتي 
يف الن���ادي ال�شغ���ري يف ه���ذه املدينة، عندم���ا األقيت 
كلمت���ي يف الندوة، اأثارت انتباهي امراأة م�شنٌة، ذات 
عين���ني وا�شعتني، تدل نظراتها على الكاآبة، جل�شت 

املراأة يف القاعة وا�شتمعت باهتمام.
�شع���رت با�شتغ���راٍب اأنَّن���ي واأن���ا اأحت���ّدث ع���ن حياة 
اأحواله���م  وع���ن  ال�شلمي���ة  ال�شوفيي���ت  املواطن���ني 
واأحالمه���م وكاأنَّن���ي اأتوج���ه اإليها وكاأنَّ ه���ذه املراأة 
ا كل  متث���ل لي�ض فق���ط املوجودي���ن يف القاع���ة واإمنَّ
اأنح���اء  كل  ويف  بريطاني���ا  يف  والب�شط���اء  الفق���راء 
ع���ن  حتّدث���وا  وكّله���م  الكث���ريون  حت���ّدث  الع���امل، 
ال�شالم العاملي وال�شداقة بني ال�شعوب واأنَّ القوى 
املحب���ة لل�ش���الم اأق���وى م���ن الق���وى الت���ي ت�شح���ن 
الكراهي���ة وتدعو للحرب، ووقفت املراأة التي اأثارت 

، ف�شاألتها:  اهتمامي وتوجهت اإيلَّ
 -هل تريدين اأن تقويل �شيئاً ما؟ 

- نعم! اأجابت ب�شوٍت غري عاٍل ولكنَّه وا�شح.
- يعرفني كلُّ املوجودين يف القاعة، ولكّنني اأريد 
اأن اأحت���ّدث ع���ن نف�شي اأم���ام ال�شي���وف ال�شوفييت، 
كان زوج���ي يعم���ل هن���ا يف م�شنع الن�شي���ج، وعندما 
هب���ت احل���رب العاملي���ة االأوىل اُ�شتدع���ي للجي����ض، 
وحارب يف اجلبه���ة، ُوِلد لدينا اآنذاك طفل �شميناه 
التحاق���ه  قبي���ل  االأخ���رية  الليل���ة  ويف  جيم����ض، 
باجلي����ض اأخ���ذ زوج���ي قطعًة نق���ود ف�شي���ة وثقبها 
وعلقه���ا عل���ى عن���ق جيم����ض وق���ال ل���ه: م���ن اأج���ل 
ال�شع���ادة، لك���ي متنح���ك ال�شع���ادة! وكم���ا تعلم���ون 
اأّيه���ا احل�ش���ور كث���ري م���ن النا����ض يف ذل���ك الوق���ت 
فعل���وا م���ا اأقدم عليه زوجي، قت���ل زوجي يف معارك 
احل���رب العاملية االأوىل وقمت برتبية ابني وحدي، 
واأ�شب���ح ابن���ي بالن�شبة يل العامل كّل���ه، عندما كنت 
اأ�شع���ر بال�شي���ق فاأنظر اإىل ابني وه���و يلعب واأرتاح 
م���ن ال�شي���ق، اأرت���اح لروؤيت���ه وه���و نائم فه���و ي�شبه 
اأب���اه �شحي���ح البني���ة مثل���ه وجميل الطلع���ة، فكلما 
نظ���رت اإىل ابني تخلَّ�ش���ت من �شيٍق، واأخذت اأوؤمن 
ب�ش���رورة العي����ض لي�ض من اأج���ل نف�شي فح�شب بل 

من اأجل ابني اأي�شاً.
كلِّ  توف���ري  حاول���ت  االأب،  يتي���م  ابن���ي  ترع���رع 
االحتياج���ات ل���ه، عمل���ت يف م�شن���ع الن�شي���ج نهاراً، 
حي���ث كان يعم���ل زوج���ي قب���ل التحاق���ه باجلي����ض، 
وعمل���ت لي���اًل باخلياط���ة يف البي���ت، كن���ت يف ذل���ك 
الوق���ت م���ا زل���ت قوي���ًة و�شاب���ًة وا�شتطع���ت العم���ل 
لفرتٍة طويلٍة، وتعلم ابني يف املدر�شة وكب واأ�شبح 
ذا قام���ٍة طويل���ٍة، قامته اأطول م���ن قامتي، حاولت 

تاأمني حياٍة طيبٍة له فعملت من اأجله ليل نهار.
تعليم���ه  واأنه���ى  متفوق���اً،  وكان  جيم����ض  در����ض 
بامتي���از، وب���داأ يعم���ل يف م�شنع الن�شي���ج حيث كان 
يعم���ل وال���ده وج���ّده، وكان �شاب���اً متمي���زاً، جمي���اًل 
�شجاع���اً �شلي���م البني���ة وقوي���اً، وكان ي�شلمني راتبه 
كام���اًل، و�شاع���دين يف اأعم���ال املن���زل وكان مهتم���اً 

بالبي���ت اأك���رث بكث���ري م���ن كل اأبن���اء جيل���ه، و�ش���كل 
بالن�شب���ة يل حلم���اً واأماًل وفخ���راً واعت���زازاَ، وكنت 
به���دوء  مع���ه  االأخ���رية  حيات���ي  �شن���وات  �شاأق�ش���ي 
و�شع���ادة، ال اأت�شّور اأنَّ اإن�شاناً اأحبَّ ابنه بتلك القوة 

التي اأحببت بها ابني.
قل���ت لك���م اأّيه���ا ال�ش���ادة اإنَّ زوجي قبي���ل التحاقه 
قطع���ة  الطف���ل  ابن���ي  عن���ق  عل���ى  عل���ق  باجلي����ض 
النق���ود القدمي���ة لعلها جت���ذب له ال�شع���ادة، وكنت 
اآن���ذاك �شاب���ة و�شخ���رت م���ن عمل���ه، لو كان���ت قطع 
النقود القدمية متن���ح بالفعل ال�شعادة لكانت هذه 
املدين���ة اأكرث امل���دن �شعادة يف الع���امل ولكان ال�شعب 
البيط���اين اأكرث �شع���ادًة، علق ابني قطع���ة النقود 
القدمي���ة يف عنقه ب�ش���كٍل دائ���ٍم ومل تفارقه، وعمل 
ابني وك�شب النقود واأ�شبحت اأحوالنا املادية جيدة 
واأ�شبح���ُت اأوؤمن اأنَّ قطعة النقود القدمية منحتنا 

ال�شعادة.
يتظاه���ر الكث���ريون عندن���ا اأنَّه���م ن�ش���وا احل���رب 
االأخ���رية ولكنَّني مل اأن�ض ولن اأن�شى، من املمكن اأنرْ 
اأن�ش���ى تلك االأيام التي اأغارت علينا فيها الطائرات 
ال�شكني���ة  االأحي���اء  عل���ى  قنابله���ا  واألق���ت  النازي���ة 
وامل�ش���ايف واملدار�ض، كان���ت الطائ���رات املعادية تقوم 
بغاراته���ا يومياً وال �شيما لي���اًل والنا�ض نيام، ولكن 
م���ن امل�شتحي���ل ن�شي���ان ذل���ك الي���وم وتل���ك ال�شاعة 
الت���ي التح���ق به���ا ابن���ي جيم����ض باجلي����ض، اأمتن���ى 
ل���و اأخ���ذوين مع���ه اإىل اجلي����ض، �شع���رت باخل���وف 
وحاول���ت التظاه���ر باالبت�ش���ام، اأذك���ر اأنَّن���ي قّبلت���ه 
يف اأثن���اء ال���وداع، وطلب���ت من���ه اأنرْ يرت���دي ج���وارب 
�شتوي���ًة ك���ي ال مير����ض الأنَّ ال���بد قار����ض، ابت�ش���م 
ابني وقال: تاأكدي اأنَّه لن يحدث معي اأيُّ �شوء، اأنا 
اإن�شان مظ���وظ، اأحمل يف عنقي القطعة النقدية 

القدمية التي اأهداين اإياها اأبي.
اأذك���ر اأنَّه نظ���ر اإىل ال�شاعة واأ�شرع، هذا كلُّ �شيء، 
قال���ت كلماتها االأخ���رية بهدوء وب�ش���وت منخف�ٍض 
وبع���د ذلك تال�شى �شوته���ا �شيئاً ف�شيئاً، مل اأَر ابني 
بع���د وداعه مل يكن حظ���ه اأف�شل من حظ اأبيه، مل 
يعد ابني من �شاحات املعارك واأر�شلوا يل بداًل منه 
ظرف���اً اأ�ش���ود، وبعد اأنرْ و�شعت احل���رب اأوزارها جاء 
لعن���دي اأحد رفاقه وحدد يل امل���كان الذي ا�شت�شهد 
في���ه ابن���ي، واأع���اد يل �شاعت���ه والقطع���ة النقدّي���ة 
القدمي���ة، ه���ذا كلُّ م���ا بق���ي يل بع���د ابن���ي، ال لي�ض 
هك���ذا بالدق���ة، لف���د ا�شط���ررت لبي���ع ال�شاع���ة الأنَّ 
رات���ب التقاع���د قلي���ل وال يكفين���ي، الأنَّ حكومتن���ا 
تهت���م بالت�شلي���ح وتنف���ق اأم���وااًل طائل���ًة عل���ى ذل���ك 
ولذل���ك ترتف���ع االأ�شع���ار وت�شب���ح االأح���وال اأك���رث 
�شعوبًة، واالآن بقيت عندي هذه ورفعت يدها التي 
حتم���ل القطع���ة النقدّي���ة الف�شية القدمي���ة، واأرت 

القطعة النقدي للجميع، وقالت ب�شوٍت عاٍل: 
لل�شع���ب  النقدي���ة  القطع���ة  ه���ذه  تق���دمي  اأري���د 
���ه مل ين�ض احل���رب وويالتها والأنَّه  ال�شوفييت���ي الأنَّ
يق���ف �ش���د احل���روب وينا�ش���ل م���ن اأج���ل ال�ش���الم 
العامل���ي، هذا هو ال�شعب الذي يحمي الطفولة من 

�شرور احلروب، وتابعت: 
اأرج���و قب���ول ه���ذه الهب���ة م���ن ام���راأة بريطاني���ة 
متقدمة يف ال�شن والتي جمعت اآالف التواقيع من 

اأجل ال�شالم العاملي.
ي�ش���ود اله���دوء يف غرفت���ي، ويلع���ب االأطف���ال يف 
يف  ويدر�ش���ون  وي�شحك���ون  ع���اٍل  ب�ش���وٍت  ال�ش���ارع 
خ���رج كل  وق���د  ا�شرتاح���ة  االآن  املدر�ش���ة، عنده���م 

االأطفال من القاعات ليلعبوا يف باحة املدر�شة.
 اأجل����ض يف غرفت���ي واأتاأم���ل يف القطع���ة النقدي���ة 
املوجودة على الطاولة اأمامي، واأتذكر الندوة التي 
اأقيمت يف املدينة البيطانية البعيدة واأتذكر املراأة 
البيطاني���ة املتقدمة يف ال�ش���ن والتي تنا�شل معنا 

من اأجل ال�شالم العاملي وحماية الطفولة.

قصة قطعة نقود إنكليزية قديمة
بوريس بوليفوي

بط���ل   Mr. Bean ب���ني  امل�ش���رت 
م�شل�شل تلفزيوين كوميدي بداأ عر�شه 
عام 1990 وحتى االآن ال تكف القنوات 
التلفزيوني���ة يف الع���امل ع���ن اإع���ادة ب���ث 

حلقاته.
ب���ني  امل�ش���رت  �شخ�شي���ة  ب���اأداء  ق���ام 
يف  اأ�شه���م  ال���ذي  اأتكين�ش���ون(  )روان 
كتاب���ة ال�شيناري���و، اإ�شاف���ة اإىل املوؤلفني 
)ريت�شارد كورتي�ض( و)روبن دري�شكول( 
وا�شتغ���ل عل���ى االإخ���راج )ج���ون ه���وراد 
وب���ول  برونتي����ض،  وبريك���ني  دافي���ز، 
ويالن���د( وبع���د ال�شه���رة الت���ي حققته���ا 
تل���ك ال�شخ�شي���ة دخل���ت ع���امل الر�ش���وم 

املتحركة.
***

زاوي���ة  م���ن  ب���ني  امل�ش���رت  �شخ�شي���ة  �شنح���اول حتلي���ل 
�شيكولوجي���ة لفهم طبيعتها و�ش���ر جذبها جلمهور وا�شع 
الطي���ف م���ن خمتل���ف االأعم���ار واجلن�شي���ات بافرتا����ض 
اأنه���ا حقيقي���ة بالفع���ل، بغ����ضّ النظ���ر ع���ن املمث���ل الذي 
يتقم�شه���ا، واأنه���ا يف االأ�شا�ض �شخ�شي���ة مكتوبة لي�ض لها 
وج���ود خارج ح���دود ال�شا�ش���ة ال�شيقة، دون اإهم���ال اإلقاء 

ال�شوء على اجلمهور املتابع ب�شغف.
***

املث���ري لالهتم���ام اأن امل�شرت بني ينف���رد ب�شفات ال جند 
مثيلها يف ال�شخ�شيات امل�شهورة يف عامل التمثيل، فهو ال 
يتمت���ع بالو�شام���ة، وقلي���ل ال���كالم، اأي مل ياأ�شر جمهوره 
يث���ري  املتوق���ع  غ���ري  �شلوك���ه  ولك���ن  اأف���كاره،  اأو  ب�شكل���ه 
ال�شح���ك، ويجذب النا����ض اإىل متابعته، فمن ال ي�شحك 
وه���و ي�شاه���د امل�ش���رت بني يف الفن���دق يفت���ح حقيبته التي 
ال حتت���وي غري املثقب الكهربائي ولوحاته املف�شلة التي 
يري���د تثبيته���ا عل���ى ج���دران الغرفة لي���وم واح���د؟ فهذا 
العم���ل الغري���ب يب���دو م�شح���كاً بالفعل، ولك���ن الوقوف 
عن���ده ي�شري اإىل اأنه يريد و�ش���ع �شيء من عامله ال�شغري 
يف تل���ك الغرف���ة كي ال ي�شعر بالوح�ش���ة التي يهرب منها 

دوماً!
واإذا تاأملن���اه جن���د اأن���ه ال يعي����ض حي���اة �شعي���دة كباقي 
جنوم الكوميديا املاكرين اأ�شحاب احليل الطريفة التي 
م���ن ورائها يختل�ش���ون املال، ويخدعون الن�ش���اء، ويلهون 

طوال الوقت، ورغم ذلك يبعث امل�شرة فيمن ي�شاهده!
اإىل  يفطن���وا  مل  متابعي���ه  اأكرثي���ة  اأن  الغري���ب  ب���ل 
ه���ذه الناحي���ة الأن الكوميدي���ا امل�شغول���ة مبه���ارة جعل���ت 
امل�شاهدين يغفلون عن تخيل اأنف�شهم مكان ذلك الرجل 

غريب االأطوار!
يقي���م امل�شرت يف اأح���د اأحياء لندن يف منزل �شيق بالكاد 
يت�ش���ع ل���ه، وعلى اأي ح���ال يكفيه ف���ال زوار يقرعون بابه، 
ورغ���م ذل���ك يحتف���ل باالأعي���اد بطريقت���ه اخلا�ش���ة، فهو 
يجل����ض ليكت���ب بطاق���ات املعاي���دة، ويد�شه���ا حت���ت عق���ب 
الب���اب وكاأن �شاع���ي البي���د م���ن فعل ذلك، ث���م ي�شطنع 
املفاج���اأة الأن هناك من تذكره ببطاقة! وهنا نكت�شف اأنه 
يحاول ابتكار الفرح الذي يفتقده يف حياته التي تعوزها 

امل�شرات واإن كانت ب�شيطة كما يف حياة كل النا�ض. 
مل ن���ر اأي���اً م���ن اأفراد اأ�شرت���ه، ومل نره برفق���ة اأ�شدقاء 
الفت���اة  اأم���ا  واأطف���ال،  زوج���ة  لدي���ه  ولي����ض  زم���الء،  اأو 
الوحي���دة التي تظهر معه يف بع����ض احللقات فهي امراأة 
نحيل���ة ت�شع نظارات طبي���ة، وتربط �شعرها من اخللف، 
وخجول���ة اأي�ش���اً، ورمبا لهذا ال�شبب مل جتد من ي�شغلها 
ع���ن التعل���ق مب�شرت ب���ني رغم عجزه عن م�ش���ك يدها يف 
ال�شينما التي تعر�ض فلم رعب، فهو يف غاية الذعر لهذا 
ح���اول �ش���د اأذني���ه وتغطي���ة عيني���ه الأنه رقي���ق القلب وال 

يحتمل املناظر القا�شية!
ورغم عدم املباالة التي يظهرها 
ن���درك بالفع���ل اأنه يفتق���د النا�ض، 
اإقام���ة عالق���ات  ولكن���ه ال يجي���د 
معه���م، ونلح���ظ اأثن���اء وج���وده يف 
جناح���ه  ع���دم  العام���ة  االأماك���ن 
رغ���م  حول���ه،  م���ن  وّد  ك�ش���ب  يف 
ماوالته للتوا�شل معهم اأحياناً، 
كاأن يقل���د من يجل�ض بج���واره، اأو 
يح���اول م���د ي���د امل�شاع���دة، ولكن���ه 
يخف���ق يف ذل���ك، ف���كل ما يق���وم به 
ي���وؤدي اإىل م�شكل���ة، اأو عل���ى االأقل 
بع����ض االإرباك ل���ه ولالآخرين، وقد يب���دو عدائياً فينفر 
االآخ���رون من���ه، كاأن ي�ش���رع اإىل اجللو����ض عل���ى الكر�ش���ي 
اأو يحت���ال  ال�ش���ن،  واإن كان كب���ري  ال�شاغ���ر قب���ل غ���ريه 
ليتق���دم على ام���راأة اأمامه لي�شل الكوة قبلها، وهو الذي 

ال يجد ما يفعله طوال اليوم!
ه���ذا الرج���ل االأن���اين البخي���ل مل يج���د م���ن ي�شارك���ه 
حيات���ه ي�شب���ه االأطف���ال يف ب�شاطة �شلوك���ه، فهو يحتفظ 
بدمي���ة دب �شغ���ري لعل���ه يج���د االأن����ض يف عزلت���ه، له���ذا 
يعام���ل الدمية كاإن�شان مدرك، فيجل�شها بجواره لقراءة 
ق�ش����ض االأطف���ال، م���ع العل���م اأن امل�ش���رت ال يح���ب اقتناء 
حيوان���ات حقيقي���ة كالقط���ة والكلب العتي���اده البعد عن 

الكائنات احلية!
وامل�ش���رت بني ال ميلك الكثري من امل���ال واالأ�شياء، ومن 
ممتلكات���ه القليل���ة �شي���ارة قدمي���ة م���زودة بقف���ل اإ�ش���ايف 
الأن���ه يخ���اف عليها من ال�شرقة، فه���و ال يثق بالنا�ض من 
حول���ه فكله���م غرب���اء عنه، واأينم���ا ي�ش���ع �شيارته يحدث 
اإرب���اكاً مرورياً الأن���ه يختار املكان غ���ري املنا�شب، وال�شبب 
�ش���وء تقدي���ره، وحظ���ه العاث���ر ال���ذي يرافق���ه اأينما حل، 
ورغ���م ذلك ال ي�شك���و اأو يتذمر، بل �شرعان ما يتاأقلم مع 
واقع���ه على عالت���ه، وبطريقة غريبة، فكل �شيء يف حياة 
ه���ذا الرجل ال ي�شري على ما ي���رام، فعند �شراء تلفزيون 
�شغ���ري ليت�شل���ى يف عزلت���ه ال يعم���ل ب�ش���كل جي���د ب�شب���ب 
الهوائ���ي في�شط���ر اإىل اجللو����ض بطريق���ة غ���ري مريحة 

ليتابع براجمه املف�شلة.
***

لك���ن مل���اذا يثري ه���ذا الرجل التعي�ض كل ه���ذا ال�شحك 
من حوله؟

ال �ش���ك يف اأن امل�شاهدي���ن ي�شحك���ون م���ن ف�شل���ه م���ع 
ميط���ه االجتماعي، وغبائه يف انتقاء اخليار ال�شحيح، 
وه���ذا مينحه���م اإح�شا�ش���اً ال �شعوري���اً بالتف���وق الأنه���م ال 
يعي�ش���ون كم���ا يعي����ض وال يت�شرف���ون مثل���ه، اإ�شاف���ة اإىل 
اأن م�شاه���دة اأي �شل���وك غ���ري متوق���ع قد يث���ري ال�شحك 
واإن كان ماأ�شاوي���اً، فعل���ى �شبيل املث���ال اإذا وقع اأحدهم يف 
ال�ش���ارع م���ن �شي�شحكون هم اأكرث م���ن الذين �شيبادرون 

للم�شاعدة!
وامل�ش���رت ي�شحكن���ا اأي�ش���اً اإىل درج���ة القهقه���ة الأن���ه ال 
يفك���ر بطريقتنا نحن �شكان االأر�ض، وهذا مق�شود ممن 
و�شع ال�شيناريو، واإذا تاأملنا مقدمة كل حلقة جند بقعة 
�ش���وء يف �ش���ارع معتم خ���ال من املارة وفج���اأة ي�شقط فيها 
امل�ش���رت بني كاأن���ه يقع من كوك���ب اآخر، ث���م يلتفت حوله 
ع���ن مغام���رات  اأن ي�ش���ري مبف���رده باحث���اً  بح���رية قب���ل 
ب�شيط���ة لي�شح���ك م���ن اكت�شف وج���وده املح���دود يف هذا 

العامل الوا�شع.

»المستر بين Mr Bean« من زاوية 
سيكولوجية 

الحزين الذي أضحك الماليين!
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قصة

 قصة: أمين الساطي 
هاتف���ي  �شا�ش���ة  اإىل  الباك���ر  ال�شب���اح  يف  نظ���رت  عندم���ا   
اجل���وال، مل اأ�ش���دق م���ا ت���راه عين���اي، اإنه م�شهد م���ن اأفالم 
الرع���ب اخليالي���ة، �شورة خطيبتي رج���اء، التي توفيت منذ 
اأ�شب���وع، ولق���د بدا وجهها بلون نيلي ق���امت، وبداأت ع�شالته 
البنف�شجي���ة املائل���ة اإىل ال�ش���واد تتحلل، فظه���رت من بع�ض 
فتح���ات ب�شرته���ا املتاآكل���ة لثته���ا البني���ة الغامق���ة، واأ�شنانها 
البي�ش���اء امل�شفوف���ة ب�شكل متنا�شق، كان���ت عيناها غائرتني 
يف وجهها، وهي تتحدث اإيّل وكاأنها م�شلوبة االإرادة، اأغلقت 
هاتف���ي بعجل���ة م���ن �ش���دة خ���ويف، وحاول���ت اأن اأتنا�ش���ى هذا 
املنظ���ر، نزل���ت من بيتي ب�شرعة، و�ش���رت يف �شارع كليمن�شو، 

متجهاً اإىل وظيفتي احلكومية يف مديرية مالية بريوت. 
يف اأثن���اء م���روري على الر�شي���ف، كنت اأراق���ب وجوه املارة 
بتمّع���ن، واأركز على مظهر اآذانه���م وعيونهم، الأنني �شاهدت 
من���ذ ف���رتة قريبة عل���ى التلفزي���ون فيلم���اً �شينمائي���اً، يدور 
ح���ول خملوق���ات ف�شائية تهب���ط على كوك���ب االأر�ض، تقتل 
النا����ض، ث���م تق���وم بتقّم����ض �شخ�شياتهم، ولك���ي تتمكن من 
املحافظ���ة عل���ى �شكله���ا الب�ش���ري ط���وال الوقت، ف���ال بد لها 
م���ن اأخذ حقنة بالع�شل كل ثماين �شاعات، من دواء خا�ض، 
جلبته معها من خارج جمرتنا االأر�شية، على الرغم من كل 
ه���ذا، فاإنه���ا اأحياناً ال ت�شتطيع ال�شيط���رة على هيكل اأذنيها، 
فتظه���ر يف بع����ض االأحي���ان عل���ى طبيعته���ا االأ�شلي���ة، ب�شكل 
مثل���ث مت�شاوي االأ�ش���الع، اإ�شافًة اإىل منظ���ر عينيها، حيث 
تب���دو القزحي���ة حم���راء، اأم���ا بيا����ض الع���ني حوله���ا، فيكون 
بلون اأخ�شر فاحت، كنت بحاجة اإىل ا�شطياد واحد من هذه 
املخلوق���ات، لك���ي اأ�شلمه لل�شرطة، الأف�ش���ح �شبكة املخلوقات 

الف�شائية التي حتاول اأن ت�شيطر على عاملنا.
 حل�ش���ن حظ���ي �شاه���دت رج���اًل اأمام���ي ي�ش���ري بطريق���ة 
غريب���ة، وه���و يح���اول اأن ي�ش���رع يف م�شيت���ه، ف�شكك���ت في���ه، 
و�ش���رت وراءه، حت���ى و�شلن���ا اإىل مبنى مديري���ة املوا�شالت، 
فدخ���ل البن���اء م�شرع���اً، ومل يتوق���ف النتظ���ار امل�شع���د، ب���ل 
اندف���ع مبا�شرًة �شاعداً ال���درج، فتبعته، وقد ازدادت �شكوكي 
حول���ه، حتى و�شل اإىل الطاب���ق االأول، فاجته فوراً اإىل دورة 
املي���اه، فت�شللت خلف���ه، دخل اإىل غرف���ة املرحا�ض ال�شغرية، 
واأغل���ق على نف�شه الب���اب، فتاأكدت بلحظتها باأنه خ�ضَّ فيها، 
ليحق���ن نف�ش���ه باالإب���رة، لت�شاع���ده عل���ى االحتف���اظ ب�شكل���ه 
الب�ش���ري، قرعت علي���ه باب املرحا�ض فل���م يفتحه، فهجمت 
عل���ى الب���اب، ورف�شت���ه برجل���ي م���اواًل حتطيم���ه، الألق���ي 

القب�ض على الف�شائي باجلرم امل�شهود.
 ال اأدري كيف اجتمع عليَّ عدة رجال يف الغرفة، واأم�شكوا 
ِبي، وحاولوا اأن مينعوين من تنفيذ مهمتي باإنقاذ الب�شرية، 
جرب���ت اأن اأقنعه���م، ب���اأن ال�شخ����ض ال���ذي يف داخ���ل غرف���ة 
املرحا����ض رج���ل ف�شائ���ي، لكنهم مل ي�شدق���وين، وا�شتدعوا 
�شي���ارة النج���دة، الت���ي قامت بنقل���ي اإىل خمف���ر ال�شرطة يف 
نهاي���ة ال�شارع، وقام مالزم اأول بالتحقيق معي، لقد تاأكدت 
م���ن اأ�شئلت���ه املخادعة، باأنه خملوق �شري���ر ف�شائي متحول، 
ح���اول اأن يداف���ع ع���ن مدير ال�ش���وؤون االإدارية ال���ذي كان يف 
غرف���ة املرحا�ض، بتميي���ع املو�شوع الإبع���اد ال�شبهة عنه، كما 

الحظت بالوقت نف�شه، باأن �شكل اأذنيه لي�ض طبيعياً.
 بع���د الظه���ر مت نقل���ي اإىل م�شت�شف���ى االأمرا����ض العقلي���ة 
باحلازمي���ة، حي���ث قابل���ت اأحد االأطب���اء، و�شرح���ت له ق�شة 
الف�شائيني الذين يحاولون اأن ي�شيطروا على كوكبنا، بداًل 
م���ن اأن ي�شدقني ويتح���رى عن املو�شوع ب�شكل علمي دقيق، 
طل���ب م���ن املمر�ش���ة اأن تعطين���ي اإب���رة مهدئ���ة لالأع�ش���اب، 
فتاأك���دت مب���ا ال يقب���ل ال�ش���ك ب���اأن الطبي���ب متواط���ئ م���ع 
املخلوق���ات الف�شائي���ة، لكن عندم���ا اقرتب���ت املمر�شة مني 
اأذنيه���ا، فب���دت ب�ش���كل مثل���ث  اإىل  وبيده���ا االإب���رة، نظ���رت 
متوازي االأ�شالع، اأما قزحية عينها فهي حمراء بلون الدم، 
حتي���ط بها هال���ة خ�شراء فاحتة، بلحظته���ا اأدركت بو�شوح، 
اأنه ق���د فات االأوان، لقد �شيطرت هذه املخلوقات الف�شائية 

على كوكب االأر�ض.

إنهم بيننا
 قصة: عمر الحمود

 قصة: سكون علي شاهين

�شم���ع �شوت���اً يف البيت املهجور، ي�شب���ه اخل�شخ�شة، وبفع���ٍل ال اإرادي لطاأ خلف 
ج���داٍر قائ���م، ونزع م�شم���ار االأمان من الب���ارودة، ووّجه �شبطانته���ا نحو م�شدر 
ال�ش���وت، وانتظ���ر هنيه���ات، �شاد ه���دوٌء حذر يف ال�ش���ارع اخلايل، ظ���ّن اأنه واهٌم، 
اأراد معاين���ة البي���ت، وبب���طٍء تقّدم بخط���وٍة مرتبكة، تبعتها خط���وات مرجتفة، 
م�شاف���ة ذراع بين���ه وب���ني مدخ���ل البي���ت، اأن�ش���ت ال�شم���ع، ا�شف���ّر وجه���ه، �شوت 
حقيق���ي يرتف���ع من البي���ت، ي�شبه اأنني خمل���وٍق يختنق، وتكرر بو�ش���وٍح �شارخ، 

يزيده الليل ال�شامت جالًء وقوة.
انت�ش���ب �شع���ر راأ�ش���ه: اأيه���ا املجه���ول ترك���ت كّل ال�شاع���ات، وب���رزت يف �شاع���ة 

خروجي؟
 وجتّذرت قدماه �شجرتا رعب، وكاد قلبه يفّر من �شدره، ويقع بني رجليه!

، ال تكن قرباناً الآلهة اخلراب. اأيها الع�شكري اجلوال ارجعرْ
دّقت نف�شه الهلعة اأبواب النفري، و�شاحت.

تراجع اإىل اجلدار ب�شرعة: روحي لي�شت رخي�شة اإىل هذا احلّد.
 وَبُعدت عنه اجل�شارة م�شافة اأميال، وت�شاعفت نب�شات قلبه مرات ومرات.

م�شح���ت عين���اه امل���كان، ت�شّخ���م البي���ت قلعة م���ن الغمو����ض وال�ش���واد، وتكّهن 
مب�ش���در ال�ش���وت ح�شب ه���واه، ودار يف فلك الظن���ون: ال�شوت ق���ادم من م�شلٍح 
مع���اٍد خمت���ٍف يف القبو، يزرع عبواٍت نا�شفة مثل الت���ي تو�شع يف حقيبة اأو حتت 
�شيارة اأو يف حاوية قمامة، فتقتل كل من يزامن مروره مع حلظة انفجارها من 
ع�شكريني ومدنيني، اأو اآتية من انتحاري اأ�شدر �شوتاً واهناً كطعٍم ال�شتدراجه 
وجماعت���ه اإىل م�شي���دٍة ال يخ���رج منه���ا خمّب! اأو ه���ي اآتية من ثم���رة خطيئة، 
قذفته���ا زاني���ة منذ حلظة اأو حلظات، وقد تكون الثم���رة ابناً مل�شلٍح اأجنبي ترك 

�شبيته بقتٍل اأو اأ�شٍر اأو هروب.
وا�شتبع���د االحتم���ال االأخري، وهو يلتفت مينًة وي�شرة، لو كان م�شدر ال�شوت 
لقيطاً لو�شعته اأمه اأمام جامٍع اأو يف عر�ض زقاٍق ماأهول لعّل فاعل خري يتبّناه.

اجتهدت نف�شه، وجادت بهذا الطرح.
وتنا�شل���ت ث���واين الوق���ت اأ�شباح���اً وعفاريت تط���ارده، اأراد اإط���الق الر�شا�ض، 
لك���ن ه���ذا الفع���ل يثري انتب���اه ذوؤب���ان الليل، وق���د ُيخط���ف، اأو ُيقَتل، فه���رع اإىل 
قائ���ده، وبا�شط���راب تك���ّوم اأمام���ه كلم���اٍت واإ�ش���ارات، غم���ره القائ���د بفي�ٍض من 
االأ�شئل���ة، اأج���اب عنه���ا باآلي���ة، ب���دت عالمات اخل���وف عل���ى قائده، ارت���دى قناع 

احل���زم الإخفائه���ا، ون���ريان توّج�ض تلهب داخل���ه، مل تعد املدين���ة اأغ�شاناً وارفة 
الأع�شا����ض اليم���ام، اأو ب�شاط���اً اأخ�شر ملرح الغزالن، ومل يع���د االإوز البي ينم�ض 
وجه الفرات، وبني ال�شاعة واأختها يهّز املدينة انفجار، اأو ر�شقات ر�شا�ض تعّكر 
ده،  �شفوها، ا�شطّكت ركبتاه خوفاً، و�شارت البيوت حوله خياالت اأعداء ترت�شّ
واأبوابه���ا تت�ش���ع عيون���اً تنتظ���ر من���ه غفل���ة اأو هف���وة، ومل يجروؤ عل���ى ا�شتطالع 
االأم���ر، فق���د ي���روح با�شتطالعه بثم���ٍن بخ�ض، ووراءه فت���اة تنتظر عودت���ه �شاملاً 
غامن���اً لي�شه���ر اقرتان���ه بها قبل م���وت اأو �شب���ي اأو جلوء، فّك���ر بتكليف جماعته 
اقتح���ام البناي���ة، لكن ما يف البي���ت املهجور جمهول وغام����ض، وقد ي�شطادهم 
امل���وت، اأو ترميه���م اجل���راح، واإن خ�ش���ر الع�شاك���ر ف�شتق���وم قيامت���ه، ولن يعرف 
ليل���ه الفج���ر، وال يري���د اأن ي�ش���ع اأوزارهم يف رقبته، يكفيه م���ا فعله من خطايا 
واآث���ام خالل االأزمة اللعينة، واأ�شدر ق���راره املبم: باب تاأتيك منه الريح �شّده، 

وا�شرتح.
واأخرج قب�شة الهاتف، وبفزٍع زائد هاَتف غرفة العمليات ب�شوٍت واثق مدّعم 
بالدلي���ل القاط���ع، وفهمت الغرفة من لهجته وحروفه املتوترة اأّن االأمر خطر، 
وال يحتم���ل التاأخ���ري، ا�شتنف���رت، وفّك���رت باإر�ش���ال عرب���ٍة مدرع���ة ونخب���ٍة م���ن 
الع�شكر، خ�شيت من تفجرٍي اأو كمني، وب�شوٍت م�شّبٍع باخلوف والرموز ات�شلت 
بقيادة الطريان، فرحت القيادة فرحة �شياد اأوقع طريدة، وعلى جناح ال�شرعة 
اأبلغ���ت القي���ادُة الطريان املحّلق يف اجلو، فب�شط اأمامه���ا اإحداثيات البيت بدّقٍة 
عالي���ة، وخالل ب�شع دقائق اخ���رتق البيت �شاروٌخ عمالق، �شهر حديده، ونرث 
اأحج���اره عل���ى بي���وت احل���ارة، و�شع���رت املدين���ة اأّن كوكباً ناري���اً ا�شط���دم باأر�ض 

املدينة، وفّج جوفها، وخّيم �شخامه االأ�شود على ف�شائها....
وتبّخ���ر خ���وف الع�شكر بع���د اال�شطدام، كان م�شدر ال�ش���وت قطة جائعة، مل 
ي���رتك لها اجلي���اع ما تاأكله، علقت ِمزق فروها املدمى على البناء املقابل، وكان 

البيت ليتامى ال ميلكون غريه ماأوى!

اعت���ادت يف كل ي���وم بع���د اأن يخل���د اجلمي���ع اإىل النوم ن�شَج قطع���ٍة من خيوط 
االأم���ل الت���ي جتمعه���ا، ويف كل ي���وم حت���دد �ش���كاًل �شبيه���اً مل���ا ن�شجت���ه يف االأي���ام 
ال�شابقة، ولكن باألوان خمتلفة، جمعتها وغزلت منها عباءة تتدثر بها يف ليايل 

احلرمان واخلذالن.
كان���ت تظ���ن اأّنها ت�شنع عب���اءة متينة مقاومة لكلِّ ح���االت الهيجان، والتقلب 
يف امل���زاج الطق�ش���ي، فل���ن تتبلل من الدم���وع املنهمرة كودق اأُف���رغ من دمي، ولن 
تت�شق���ق م���ن ق�شوة ن���ار رم�شاء جافة، فهي مل حت�شب ح�ش���اب قوة ذاك اجلاحد 
الذي كان ميزق كّل عباءة حاولت اأن تتدثر بها ب�شكني غدره، لذلك كان اأملها 

مبا تن�شجه يف ليلتها املوح�شة هذه، فهي اآخر عباءة لالأمل املتني.
 لقد رتقت ما بها من ثغرات بباعة ال مثيل لها؛ ليباغتها كنمرود بجبوته 
وطغيان���ه ممزق���اً ال���رداء �شاخ���راً منها، وه���ي تنظ���ر اإىل ثمرة جهده���ا، وتعبها 

تتمزق، وترمى اأمامها من دون اأدنى �شعور اأو اإح�شا�ض. 
ت�ش���م زهراته���ا الثالث التي تع�شقها، والتي حت���اول باأق�شى جهدها اأن تبقى 
متفتحة نا�شرة؛ ولكن جبوت ذلك الطاغي الرنج�شي االأناين جعلت زهراتها 
تذب���ل اأمامه���ا، مل تاأب���ه للدم النازف م���ن بني اأ�شابعها، وهي حت���اول جاهدة اأن 
ت�شلح تلك العباءة لت�شم زهراتها بها، وتعمدهم بطهرها، وتبعد عنهم رج�ض 

ذاك النمرود.
كان���ت ابت�شامتها الدائم���ة تفقده �شوابه، فيزاد حق���ده ويحدث فجوات اأكرث 
متحدي���اً �شمته���ا، وبفاأ����ض اأنانيت���ه االأعم���ى يح���اول حتطي���م اآني���ة الزه���ر التي 
جمع���ت فيه���ا زهراتها الث���الث، فوجئ بها وق���د اأحاطتهم برب���اط احلب، كانت 
تتلق���ى �شربات���ه الغادرة، وب���ني اأ�شلعها تخبئ اآنية الزه���ر لتحميها من الك�شر، 
ولك���ن م���اذا تفعل ميامة مهي�شة اجلناح اأمام ثور هائ���ج؟! فب�شربة منه حطم 
االآني���ة واللوح���ة املوؤط���رة باإطار مذه���ب، وتبع���رث الزه���رات، وتنا�شلت خيوط 
الرب���اط املقد����ض، وتبعرثت اأ�ش���الء، كادت روحها تنزع م���ن ج�شدها، وهي ترى 

باأم عينيها انهيار �شنني �شبها.
كان همه���ا حماي���ة تل���ك الزه���رات من الذب���ول، جمعت ما تناث���ر من خيوط، 
وجل�ش���ت ب���كل ه���دوء، لت�شن���ع �شيئ���اً خمتلف���اً عم���ا �شنعت���ه �شابقا، كان���ت ت�شرع 
باإجن���از م���ا �شمم���ت �شنع���ه غ���ري اآبه���ة لقط���رات الدم���اء الت���ي ت�شي���ل من بني 
اأ�شابعه���ا ب�شب���ب ك���رثة االأ�ش���واك املغرو�شة يف تلك اخلي���وط، ومل تهتم ب�شقيع 
الوح���دة ال���ذي ي�شفعها، وي���كاد يجمد اأطرافه���ا كانت ت�شّد عل���ى الغرزات بقوة 
اأمله���ا يف النج���اح، فه���ي تريده اأن يكون اأقوى من العب���اءة التي ّمزقها، واأ�شلب 

من اإطار اللوحة الذي حّطمه.
جنح���ت يف اختب���ارات ال�شب كله���ا، واجتازتها بنجاح، اأخ���رياً انتهت اخليوط 
الت���ي جمعته���ا بانتهائها من �شن���ع ذاك احلبل الطويل �شدت���ه بقوة لتتاأكد من 
متانته، وبخطوات �شريعة اقرتبت من ذلك النمرود، وهو الٍه عنها، دارت حوله 

كما تدور اللبوة حول الفري�شة ويف كل دورة تقرتب منه اأكرث. 
جل�ش���ت به���دوء ق���رب البئ���ر تر�شف م���ن كاأ����ض اأحالمها حتى ك���ف احلبل عن 
االهت���زاز ب���داأت ت�شحب احلبل بحذر �شديد، فه���ي تدرك متاما اأن فيه من مكر 
الثعال���ب ودهائه���ا م���ا ال يت�شوره عق���ل، اأخرجته جثة هام���دة، حّلت احلبل من 
على عنقه، واأعادته خيطاً كما كان، ومعامل االنت�شار ظاهرة يف عينيها اأم�شكت 
مبغزله���ا، وب���داأت تغ���زل له كفن���اً ينا�شبه من خيوط ذلك احلب���ل، وبداأت حتفر 
ق���باً يلي���ق به، كان عميقاً كاحل���زن الذي ت�شبب لها فيه، ومظلم���اً كظلمه لها، 

وموح�شاً كلقائه.
اقرتب���ت لتلقي عليه نظرة ال���وداع االأخرية، وتتاأكد من موته اأم�شكت مبعول 
غده���ا، واأهال���ت عليه ث���رى ذكرياتها املوؤمل���ة احت�شنت زهراته���ا، وم�شت بخطا 

ثابتة نحو غد م�شرق بال عودة.

خوف

رداء من أشواك
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كان ا�شمه���ا ي���رتّدد عل���ى مواق���ع التوا�ش���ل 
االجتماع���ي وال�شيم���ا موق���ع الن���وادي االأدبية 
والثقافي���ة، وفيها اأ�شماء كثرية، كانت �شورتها 
جت���ذب النظ���ر: �شبي���ة ذات وجه كب���ري مدور، 
م���ن  لت���وه  اخل���ارج  النا�ش���ج  اخلب���ز  كرغي���ف 
تن���ور ريف���ي، عين���ان خ�ش���راوان و�شع���ر اأ�شقر، 
�شورته���ا  عليك���م،  اأطي���ل  ال  حت���ى  باخت�ش���ار، 
جتعل قلبي يهتز، وروحي ترق�ض، على الرغم 
م���ن اأّنن���ي يف مرحل���ة الكهول���ة، اأي اأنن���ي اأكب 
)�شاع���رة االأحالم( كما ه���و ا�شمها على املوقع، 

باأكرث من ربع قرن.
كن���ت اأق���راأ م���ا تن�ش���ر عل���ى �شفحته���ا، وعلى 
واأق���راأ  اجلدي���د(  االأدب���ي  )الن���ادي  �شفح���ة 
التعليق���ات الت���ي كان���ت تنه���ال عل���ى كتاباته���ا 
حتم���ل  و�ش���وب،  ح���دب  كل  م���ن  ال�شعري���ة 

االإعجاب والده�شة مثل: 
/�شاعرة االأحالم.. اأنت �شاعرة الدنيا…!

-اليوم ن�شتطي���ع اأن نقول لدينا �شعر جديد 
مده�ض..!

-ي���ا لكلماتك املبه���رة وحروف���ك ال�شاحرة.. 
و�شورك اجلذابة!

-�شار لدينا خن�شاء جديدة..!
مل اأعلق ب�شيء على ما اأقروؤه لها.

في���ه  و�شل���ت  ال���ذي  ال�شب���اح  ذل���ك  وج���اء 
دع���وة )�شاع���رة االأح���الم( اإىل �شفحت���ي عل���ى 
الفي����ض ب���وك، حل�ش���ور حفل توقي���ع )ديوانها 
اجلدي���د( كم���ا تق���ول بطاق���ة الدع���وة، واملكان 
املركز الثق���ايف يف املدينة، ومن �شيقّدم القراءة 

النقدية للديوان هو ناقد معروف..!
يزدحم راأ�شي باالأ�شئلة: 

ه���ل اأذه���ب اأو ال اأذه���ب؟ وه���ل م���ن الالئ���ق 
اأاّل األب���ي الدع���وة، واأن���ا ال�شحف���ي الذي يدعي 

وقوفه اإىل جانب االأقالم املوهوبة؟
 ولكن ما الذي �شيقوله �شديقي الناقد عن 
الدي���وان؟ فالق�شائ���د الت���ي تن�شره���ا )�شاعرة 
االأح���الم( لي�ش���ت �ش���وى خواطر تكت���ب مثلها، 
ورمبا اأف�شل منها، طالبة يف مرحلة الدرا�شية 

املتو�شطة؟

اأق���ول يف نف�ش���ي، �شاأذهب واأم���ري هلل، فرمّبا 
كان الدي���وان املحتفى به ي�شتحق االهتمام من 
الق���ّراء والنق���اد، م���ن ي���دري؟ واأقنع���ت نف�ش���ي 
اأاّل اأحك���م علي���ه قب���ل قراءت���ه، اأو �شم���اع بع����ض 
ق�شائ���ده الت���ي �شتلقيه���ا �شاحبت���ه يف احلف���ل، 
وم�ش���ّوغ ه���ذا الق���رار اأّن الناقد املع���روف الذي 
�شيق���ّدم الق���راءة النقدي���ة، رزي���ن ومو�شوع���ي 

كما كنت اأراه.
يف القاع���ة الكب���رية، ثم���ة �ش���الل للزهر بكل 
االألوان، وعلب باأحج���ام متنوعة، عليها اأ�شماء 

اأ�شهر ماّل احللويات يف املدينة.
اندفع���ت �شبي���ة يف الثالثيني���ات من عمرها 
اأن  معت���بة  بح���رارة  و�شافحتن���ي  نح���وي، 
ح�ش���وري فخ���ر له���ا )وال اأدري مل���اذا؟( رمّب���ا 
الأّنن���ي �شحفي واأكت���ب، اأحياناً، النق���د االأدبي، 
لك���ّن م���ا اأده�شن���ي ه���و اأّن )�شاع���رة االأح���الم( 
ه���ذه، ال ت�شب���ه اأب���داً تل���ك التي تغ���زو �شورتها 
�شفح���ات املواق���ع، ه���ذه فت���اة �شم���راء، ق�شرية 
ع�شليت���ان،  وعيناه���ا  �شغ���ري  وجهه���ا  القام���ة 
و�شعره���ا ق�ش���ري اأ�ش���ود جمّعد غ���ري اأّن عنقها 
مثقل بالعقود، ومع�شميه���ا مثقالن باالأ�شاور 

الذهبية.
ق���راأت �شاع���رة االأح���الم بع�ش���اً، مم���ا �شمت���ه 
»ق�شائ���د الربع االأخري من اللي���ل«، اإ�شارة اإىل 
وقت كتابتها، كما قالت، والأول مّرة يف حياتي، 

ال اأفهم �شيئاً مّما اأ�شمع!
ثّم���ة �شبان كانوا يجل�ش���ون ورائي، مهمتهم، 
كم���ا يب���دو، الت�شفي���ق، وق���د �شمع���ت بع�شه���م 

يقول:
»نري���د �شماع ق�شائ���د منت�شف اللي���ل، الأّنها 

االأجمل!«
ح���ول  مطالعت���ه  فاألق���ى  الناق���د،  دور  ج���اء 
الدي���وان امل�شّم���ى “انتظار حتى امل���وت”، معلناً 
اأّن كتاب���ه الق���ادم �شيكون عن االإب���داع ال�شعري 

ل�”�شاعرة االأحالم”.
ب���داأ بق���راءة الوم�ش���ة االأوىل، كم���ا �شماه���ا، 

ومنها:
/ يا حبيبي انتظرتك حتى املوت

.. انتظرتك االأ�شبوع املا�شي ومل تاأت
وانتظرتك البارحة ومل تاأت

اأنتظرك..
فمتى تاأتي؟/.

له���ذه  قراءت���ه  بع���د  ح�ش���ل  ح���اد  ت�شفي���ق 
�شماها.  كما  املتوهجة«،  “الوم�شة 

مل اأفه���م روؤي���ة الناق���د لق�شائ���د الدي���وان، 
كان غام�ش���اً، وا�شتخ���دم م�شطلح���ات، بعي���دة 
كل البع���د عّم���ا يق���راأ، وبعدما ف���رغ من كالمه 
انبى عدد من احل�شور للكالم، قال اأحدهم: 
-الي���وم عي���د ال�شع���ر.. هذا ه���و ال�شعر الذي 

ننتظره منذ زمان بعيد!./
وقال اآخر:

-ح�شن���ا اإّن هذا الدي���وان جاء قبل يوم واحد 
من العيد العاملي للغة العربية/!

وقال ثالث ب�شيغة اجلمع:
عل���ى وزارة الرتبي���ة  �شدي���داً  /نعت���ب عتب���اً 
الأنه���ا مل ت���درج يف منهاج اللغ���ة العربية بع�شاً 

من �شعر )�شاعرة االأحالم!(
اأ�شعر ب�شيق �شديد، اأكاد اأن اأختنق.

لق���د اأعم���ل املتحدث���ون �شكاكينه���م تقطيع���اً 
من�شوب���اً،  الفاع���ل  فجعل���وا  باللغ���ة،  وذبح���اً 
واملفع���ول ب���ه مرفوع���اً، واملج���رور �شاكن���اً، هنا، 
�شاه���دت “�شيبوي���ه”، بلبا�ش���ه العربي، يقتحم 
���ة، وي�شت���م بلغة ف�شيح���ة كل من يعتدي  املن�شّ
عل���ى اللغ���ة املقّد�ش���ة الت���ي اأم�ش���ى عم���ره يف 

خدمتها!
م�شافحت���ه  اأري���د  م���كاين..  م���ن  حترك���ت 
وتقبي���ل جبين���ه، لك���ّن �شيبويه اختف���ى، ومل اأَر 
���ة �ش���وى �شاع���رة االأح���الم  اأمام���ي، عل���ى املن�شّ
والناق���د »الهم���ام« كم���ا مدحه اأح���د احل�شور، 

فعدت للجلو�ض واأنا اأفرك عيني. 
خرج���ت متثاق���اًل م���ن القاع���ة، الت���ي فيه���ا 
ه���رج وم���رج، وحل���وى وزه���ر، ك���دت اأق���ع عل���ى 
االأر����ض، واأن���ا اأخطو نح���و الب���اب متوجهاً اإىل 
من���زيل.. بينم���ا �شمعت مقّدم���ة احلفل تدعو، 
با�شم »�شاعرة االأحالم«، احل�شور اجلميل اإىل 

مطعم قريب فاخر!

تكوين... 
- 1 -

كل فجر 
اأ�شاأل الق�شرة 
عن برتقالتها

فتبكي 
وي�شط���اد الدم���وع جن���ٌم عل���ى �شطح 

القمررْ
فاجعة 

م���اذا ل���و مل ُتطل���ق ر�شا�ش���ة كّل يوٍم 
على َفِم ُع�شفور؟

كيَف َنبكي ِبال فاجعة؟
َذاكرٌة خُمت�َشرٌة

كيف اأحتف���ُظ بذاكرِة خم�شِة اأ�شابٍع، 
�شافحتك عند الباب، واأنا َ�شمكة

»تانغو«
ال تختب���ئ بكّل غوايتك خل���َف ُقبعٍة، 
ح���دود  عل���ى  »الّتانغ���و«  اأراق�َش���ك  ل���ن 

غيمة.
قبلة

اأقّب���ُل  عندم���ا  اجَلبه���اِت،  كّل  عل���ى 
الّريح اأ�شجاُر ال�ّشفاه بال اأغ�شان.

َنزيف
ان���ا مل اأ�شبغ �َشع���ري باالأحمر، فقط 

هو َنزيُف اأفكاري.
�ُصوؤاٌل َعظيٌم 

ملّا اأزاَح ُلهاثُه ُحمرَة الرّتاِب،
ع���رَف اأّن االأ�شئل���َة العظيم���َة ال تاأتي 

للب�شِر، واقفني.
فو�صى 

لي����ض من عادتي َتقليُم اأظافري َقبل 

َنب�ِض ُحروِف الق�شيدِة.
ج  ُن�صْ

ج���ُت لدرج���ِة اأين مل اأع���درْ اأ�ش���ُع   َن�شِ
اإ�شبع���ي اأم���اَم منل���ٍة حتم���ل حّب���ٍة قم���ح 

لتغري الطريق 
ِعناق

 َجبٌل وٌغيمة، الِعناُق َطويٌل
ما �شاأن الّريح؟!

تغيي
 وح���ده عا�شق اإحدى بن���ات نع�ض قام 

بتغيري خارطَة ال�ّشماء.
اإرباك

اخللخال، 
َطبٌل

وَقدُم راق�شٍة
اأربكوا العامل

نريون 
تعّفَن الّرجُل

الذي م�شى يف الّظل
ودخَل الّتاريَخ 

َمنرْ اأحرَق املدينَة.
وراثة 

بينما كان
يفكر اأن 

 يعرتف بحبه 
امتلك جنينها

 َب�شمته الوراثّية
َكافور

َي�شَكُر كّل يوٍم 
يف خّمارة

واحدة 

 ُتقدم الّنبيذ 
ِبَطعِم الكافور

َنبيٌذ َحالل.
نادي الهايكو

يف َنوادي 
الهايكو
 ارق�شي

لِكنرْ 
باخت�شار.

َكِذب
عندما كذبت الّريح

اأخر�َشها ُلعاُب املَطِر.
�َصاِحٌر

َنَظَر يف َعينيها 
َطوياًل 
طوياًل 

قراَبة ُعمرين 
ّفَق له اجلمهور  �شَ

فا�شتيقظت هي.
ِع�صيان 

اخلطيئُة نائمٌة ت�شّرعوا 
فاَحُة. اأاّل َتقَع التُّ

 اإ�صارات 
ّف  يف ال�شّ

وقف ي�شرح 
اإ�شارات املرور

يف ال�ّشارع 
دخل بحماره 

من ممر امل�شاة.
اأبَله

عندما �شرقوا 

�شرواله 
كانت يداه 
مم�شكتني 

�شقف ال�ّشماء 
خ�شية ال�ّشقوط.

طوفان
َك�شَر ُعنق الّزجاجة

وَغِرق يف الكاأ�ض 
االأخرية.

َكَفن
ورقٌة بي�شاَء 
األقتها الّريُح 
ف�شارت كفناً.

َحديُث الغيِم
، َقالترْ يل  ُبُ �َشاأغدو ِظ���اّلً عندم���ا اأكرْ

َغيَمة.
َياع  �صَ

املوتى الذي���َن ُهناك، مل���اذا ت�شحكون 
ُهنا؟

َنْعي
يف ُكّل َم���ّرٍة اأق���راأُ فيه���ا َنعيي، ال اأِحّب 

ِعبارَة
»يحّدد الّدفن الحقاً«.

ِديق َتْ
يف ال�ّش���وِق اأَق���راأ وُجوه امل���ارة، فاأ�شرُي 

�شاِرعاً.
ظ فُّ َتَ

عل���ى مقع���د ُتداِع���ُب ركبتي���ه، حَت���طُّ 
ره،  عل���ى َكتفيه، ُتو�شِو����ُض خ�شالت �َشعرْ

وهو يتحفظ، تكاد َت�شكنه 
ِتلك العا�شقُة كفرا�شة.

َرحيل
وُت ا�شتدارُتك  ُتهمة الَقت���ِل الَعمِد �شَ

للخلف.
َت�َصظٍّ

عندم���ا كان جل���دي كفن���ي ت�شّظي���ُت 
كغيمة.

»مونولوج«
الوق���ُت،  يق���ف  االأخ���رية  النَّظ���رة  يف 

ي�شافح الوقَت
دون »مونولوج«.

ِذكرى
يف املط���ار ل���ن األ���ّوح بكف���ي، حّت���ى ال 

َت�شرَق ِعطَرك الّريح.
دراما

حّت���ى  املحّط���ِة،  يف  ِجل���دي  اأغ���رّيُ   
دور  َحم���َل جري���دة ومتثي���ل  اأ�شتطي���َع 

امل�شافرة دوَن اأمتعِة احَلنني.
َخيبُة َظن

يف حلظ���ِة اعتق���اده اأّن ُحّبها قد مات، 
لي���َب �شهق���ات  كان َميت���اً َي�شتن���زُف ال�شّ

عوِد. ال�شّ
َبعث 

مار����ض  جدي���ٍد  م���ن  ُيول���َد  اأن  قب���َل 
طقو�َض َموته كاملًة 

�شق���وٍط،  األ���َف  �شاه���ٍق  م���ن  �َشق���ط 
احرتَق األف احرتاٍق 

وَحّل���َق  الفا�ش���ِد،  َدِم���ه  م���ن  تخّل����ض 
كعنقاء دون َوَداع.

»كراكيب«
ُخذرْ »كراكيَب« حنينك 

ما عاد َيت�شُع املكان.

ا�صتعال
ِرغرْ منف�شة  اأفرْ

ال�ّشجائر ذكرى 
ا�شتعاِلك ال تطاق.

»َدواليب«
اأوقف »َدواليَب« 

احلننِي، َخرَج
الّطريُق َعن املكان.

حياة 
كّل َم���ّرٍة اأعاِن���ُق فيه���ا ِظّل���ي، ُيَفِرُقن���ا 

ال�ّشهيق.
�ص  تَقمُّ

الّرق���م  وعن���د  الُعم���ر،  ِخ���راف  اأِع���ّد 
ني الُع�شُب املحتوم، يتقّم�شُ

َثبات
كّل ال���اّلءات الت���ي قالته���ا الّري���ُح مل 

جُتبين على االنحناء.
اأ�صتاق ُ

 - ق���بي  عل���ى   - ال�ّشابع���ة  ال�ّشاع���ة 
دع�ض خطاك فنجان ال�شباح.

نزيف
لي���ب، ب���ل  ل���ن اأن���زَف دم���ي عل���ى ال�شّ

اأزهار الباري التي جمعتها مع اأخي.
�ِصيمياء

وِف التي َدحَرجُتها، هي َمن  ُكرُة ال�شّ
َو�َشترْ لك باأين قّطة.

.....َيتبع

شاعرة األحالم

نصوص قصيرة )في األدب الوجيز(

)اأ�ش���رع اأرج���وك.. هنا بكل تاأكيد هي ال تبح مكانه���ا منذ فرتة( قال ال�شاب بعينني جممرتني 
و�شراخ الهث وهو ينب�ض باأ�شابعه املت�شلبة النيلية ويرجتف من برد ق�ٌض عظامه حتت ركبتيه.
كان���ت عنا�ش���ر اله���الل االأحم���ر والدف���اع امل���دين تنب�ض ه���ي اأي�ش���اً �شباً �ش���باً حتى ب���رز ذلك 

امل�شهد....
هي الروح تقول..

{ط���ال انتظ���ارك.. ولطامل���ا اأخفق���ت اأن���ت كم���ا دوم���اً بالو�ش���ول على مت���ام املوعد، حت���ى �شبهت 
موعدنا بهالل ناق�ض ين�شد اكتماله املبدر، وما اأن يتم حتى يخفيه املحاق..

جل�ش���ت طوي���اًل اأفكر بعقابك، وال بد اأن تكون معاقبتك امل�شتهاة - حني تدخل علي بعد غيابك 
الق�شرٌي - قا�شية قوية ت�شبه منه ال�شفات.

نع���م جن���وت اأن���ا اإذ رحلُت وتركُت لك ق�شوة جناتك... لقد جن���وَت اأي�شاً من لقاء مكني كنت قد 
ا�شتللته لك...

لو تقدمت اأ�شرع 
لو تاأخرت االأر�ض قلياًل بحركتها امللولة التي مل يقارب زمنها الدقيقة 

لو بداًل من اهتزازها طوت لك مرجها واأرجاأت تثاوؤبها �شاعة الفجر اإىل ما بعد حني 
ل���و وط���اأت قدماك هذا امل���كان الذي ت�شوقت جدرانه _ قبل �شقوطها_ اأن ت�شّم �شوت ندائك 

وتعك�شه جهوراً يرن يف �شومعة انتظاري.. 
ل���و.. ول���و اأتيت حلا�شرتك كزنزانة بني ذراعي املنهكني وب���داأت اأ�شعل فيك جمر �شفاهي الألذع 

منك كل م�شام اقرتف التنف�ض يف غيابي وا�شت�شهل الهجر 
اأو ت���دري... رمب���ا ل���و اأ�شرع���ت اأكرث لكان���ت م�شهدية عناقنا لوح���ة يوؤطرها ال���ركام وب�شمة يف 

�شحيفة الذاكرة لن تن�شى؟
�شاأغم����ض علي���ك اأجف���اين االآن... يغلبني نعا����ض غريب وتتنازعني حري���ة بي�شاء...اأ�شفى من 

رماد واأنعم من حطام 
اإىل اأول الوا�شلني...اأتلو ق�شتي 

واإن كنت اأنت فعانق �شرود اأنفا�شي يف الزمن االآخر فقد...اأ�شرقُت يف مغيبي الطويل}

 نص:  أسمهان الحلواني

هي الروح
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شعر

 شعر: رضوان الحزواني
ري�ش����ة الفّن����ان ن����زار 
ري�ش����ة  قطرمي����ز 
مل�ش����ات  له����ا  �شاح����رة 
ندية باالألوان املائية، 
مو�شوع����ات  تناول����ت 
�شت����ى بر�شاق����ة عذبة، 
وطاف����ت عل����ى مناظر 
ونواعريه����ا  حم����اة 

فر�شمتها ب�شفافية ومبة، ور�شمت �شور اأدباء 
واأ�شدق����اء �شوراً ناطق����ة باالأحا�شي�ض وامل�شاعر، 

وقد تكرم بر�شم �شورتي فقلت:
راً َوَندى ري�شٌة تقُطُر ِعطرْ

َردا ُك الِقرطا�َض فّناً ُمفرْ َترترْ
َرقرقاُت املاِء يف األواٍنها

َرقرقاُت الّروِح ُطهراً َوُهدى
تِخَذترْ )ج�شَر الهوى( ُمّتكاأً

فاَف املنَحنى ُمبرْرَتدا و�شِ
َولكمرْ ناَجترْ )َنواعرَي َحَما(

َف�َشَفترْ جنوى وطاَبترْ َموردا
كّلما طاَفترْ على )ج�شرّيٍة(

باً وَنّدترْ ِمرَودا كَحلَترْ ُهدرْ
يذكُر )العا�شي( مواعيَد ال�ّشذا

منَنمترْها، ما اأُحيلى املوِعدا!
ناَغَمترْ اأ�شجاَرُه: ُغ�شناً َزها

باالأزاهرِي، َوَطرياً َغِردا
ورتي ها هَي اليوَم ُتَو�ّشي �شُ

ب�َشفيِف الّلوِن َتنفي الَكَمدا
َغَم�َشترْ باملاِء َلوناً َو�َشذاً

َم حياًة َوَندى ٌتبدُع الّر�شرْ
َفازدهى الّلوُن على اأهدابها

ِعدا ُح َحقاًل ُم�شرْ تحاَل اللَّورْ َوا�شرْ
ُخ�شرٌة تزهو جمااًل َوُروؤًى

تغمُر الُب�شرى َف�شاءاِت املدى
َنّوَرترْ يف ُمقلَتيها اأَماًل

ُت�شعُد الّدنيا باآماٍل َغدا
َوحت�ضُّ الّدفَء يف اأنفا�ِشها

َوَرفيَف النَّب�ِض َقلباً َوَيدا
َتغتلي فيها ُظنوين َهلرْ اأرى

كائناً َحّياً مبراآٍة َبدا؟
يف االأ�شاريِر كالٌم �شامٌت

دى َوحديُث الّروِح ورديُّ ال�شَّ
مِت توحي بالهوى  يف َجالل ال�شَّ

مُت يغدو ُمن�شدا َويبوُح ال�شَّ
اأو�َشكترْ تنِطُق �ِشعراً حاملاً

دا والَقوايف َتت�شامى �ُشرَّ
عاُر يف َب�شمِتها َتنب�ُض االأ�شرْ

َوُتناجيَك باأحلى ُمنتدى
، نزاٌر جَنُمُه اإّنُه الَفنُّ

كُب االألواَن حلناً اأغَيدا َي�شرْ
بي اأبوّلو كّلما َوٌر َت�شرْ �شُ

الَم�َشترْها ري�شُة الَفّن �َشدا
ت�شرتيُح النَّف�ُض، َت�شمو بهجًة

َوَترى الَكوَن َجمياًل اأرَغدا

* َنواعَي َحَما، العا�صي، ج�صر الهوى، 
ج�صرّية، املنحنى: معامل اأثرّية 

ريشة نزار
 شعر: د. عيسى درويش

 شعر: د. أنس بديوي شعر: محمد قجة

يا وردتي احلمراء ما اأنت �شوى
ذكرى تطلُّ عليَّ من علياِء  

اأنت احلبيبة وال�شديقة واملنى
وبك تزيَّن موكب ال�شهداء  

ُه فرح الندى ولك ال�شروق يزفُّ
اِء وال�شم�ض ترفُل يف ال�شنى الو�شّ  

والبدر يبداأ يف امل�شاِء م�شاَرُه
والليل منِك يفوح باالأ�شذاِء  

اأنت االأمرية يف جميل ثيابها
وجمالها وق�شائد ال�شعراِء  

طاب املقام لنا بقربِك وازدهترْ
اأيامنا باخلرِي واخُليالِء  

هذا الرثى فيك تراب اأحبتي
وبهاء لونك من جنيع دماِء  

ٍة وتراث اأجدادي حكاية ق�شّ

كتبتها اأ�شياٌف بكل اإباِء  
وهويتي تلك ال�شخور حروفها

وجبالنا والبحر يف االأنواِء  
وهنا الكروم العا�شرات رحيقها

يف كاأ�ض كل جميلٍة عذراِء  
واأنا على عهدي القدمي معاهداً

حّبي اإليك ُمكّلاًل بوفاِء  
ُن الزمان ب�شدقِه ما بّدَلت ِمَ

وال�شدُق عهٌد خّطُه اآبائي  
يا وردتي احلمراء عذري بالذي

ُتُه يف ليلٍة ليالِء قّدمرْ  
كلٌّ يبّدُل وجَهُه وثياَبُه

للعارفني وطغمة العمالِء  
يا وردتي احلمراء ُعذري بالذي

قّدمُتُه يف ليلٍة ليالِء  

قُت من قالترْ اأحبُّك �شاعراً �شدَّ
ومنحتها ورداً بكلِّ �شخاِء  

ُت وردي يف الطريق ُمعّفراً َوَوجدرْ
بالذلِّ يف اأقدامها ال�شوداء  

رٌة فبكيت من اأملي.. وقلبي جمرْ
يف ال�شدر يطفئها دموع بكائي  

بئ�ض الهوى والذلُّ بع�ض ثمارِه
ال اأرت�شيه.. ولو على اأ�شالئي  

يا وردتي احلمراء.. اأنت ق�شيدتي
كوين هنا قمري.. وجنم �شمائي  

�شاأظل يف دنيا اجلمال ُمّلقاً
كالن�شر فوق جبالنا ال�شّماِء  

�شّنُة الكوِن اأن تعي�ض الغروبا
وتعاين من برِحه، وَتلوبا

ٌت عميق  واالأ�شى يف النفو�ض َنبرْ
ل�شَت ت�شطيُع من لظاه هروبا

يعُب العمُر مثلما يوم�ُض البقُ 
وتبقى الذكرى �شًدى م�شبوبا

اإّنها ق�شُة احلياة: لقاءٌ 
وفراٌق، ورحلٌة لن توؤوبا

تبُح الداَر، واالأحبة باقونَ 
وَخطُو الزمان مي�شي رتيبا

نظراُت الرحيِل ذوٌب من النارِ 
ي�ُشفُّ ال�شقاَء والتعذيبا

غاَب عن اأُُفِقنا اأبو زيدونٍ 
و�شيبقى يف القلِب طيفاً حبيبا

كان زيَن الرجاِل يف كّل اأمرٍ 
ُخُلقاً، منبتاً، �شفاًء وطيبا

كنَت ما بيننا اأخاً و�شديقاً 
واأثرياً لدى النفو�ِض قريبا

وببحِر االآداِب قد كنت غّوا�شاً 
ويف ال�شعر م�شتنرياً جنيبا

و�شفرياً لكلِّ فكٍر جليًّ 
ول�شاناً يروي اجلميل االأريبا

لو يفيُد البكاُء كنا بكيناَك
دهوراً، دمعاً �شخّياً �َشكوبا

يا �شديقي، وهذه �شفوة االآداب
جاءت ترثي فتاها احلبيبا

ام�ِض يف رحلة اخللود جنّياً 
واعتنق يف اخللود ركناً رحيبا

ترْ يُد التيَّاِر بي مثُل ما خطَّ

�شخٌب واإع�شاٌر وَجذوُة ناِر

بي نزُف ما غنَّى عبرُي حرائقي

ٍع ودماِر للياأ�ِض �شوَت ت�شدُّ

اأم�شي �شراعاً يف طفولِة غربتي

وكاأنَّ �شحَر املاِء يغ�شل عاري

واأُترجُم االآفاَق ن�شوَة عا�شٍق

فاأرى باأهداِب املنى اأزهاري

اأرنو اإىل فلٍك يغاُر على دمي

دي بوقار وي�شبُّ نوَر تفرُّ

واأماَم مراآتي تثاقَل ظلُُّه

وجهي وباحترْ باالأننِي ِجراري

كيف اجرتحُت �شموِع �شوِء املنَتهى

ووقفُت بني التِّيِه واالإ�شراِر
فرياُح اأغنيِة اليبا�ِض ت�شاعدترْ

ترْ كاهَل املِزماِر نغماً وهدَّ

ترْ اإيلَّ االأغنياُت ف�شاَءها مدَّ

وِح فكَّ اإزاري عط�شاً، وناُي الرُّ

اأُمقيٌَّد بهديِل اأ�شراِب الروؤى؟

اأم مطلٌَق والك�شُف قدَّ اإ�شاري؟

حني ا�شرتاحترْ يف مراكِب �شمِتها
ي؛ اأفزعترْ اأفكاري اأرتاُل همِّ

َر اأ�شلعاً ودنوُت من وجعي الأب�شِ
هاَم الفراُغ بُجرِحها املتواري

ها لي�ض احلننُي �شوى جراٍح �شدَّ
اري اأرُق امل�شافِة يف الّنجيِع ال�شّ

دترْ يِف احلزيِن تبدَّ هو �شيُِّد الطَّ
اأ�شباُح ما اأبقى على اأوتاري

ماِء �شواردي ونزعُت من كبِد ال�شَّ
ُر يف جحيِم مداري جَنماً ُيحا�شَ

باً ُوَك ما يزاُل معذَّ نرْ َمنرْ قال �شِ
يخبو وُيطفُئ ناع�َض االأقماِر

ها ننَي فهزَّ اأُتراَك اأيقظَت ال�شَّ
بيِع ون�شوُة االأطياِر دفُء الرَّ

وت�شاءلترْ ق�شماُت وجِهَك عن يٍد
نف�شترْ غباَر وقائِع االأ�شفاِر

تتقا�شُم الن�شوى حدائَق رغبتي
وتلمُّ اأ�شتاتي وحلَو ثماري

يل ب�شمُة االأكواِن حنَي تطامنترْ
اأنواُر فتنِتها على قيثاري

نا ُب ما اأبقترْ اأراجيُح ال�شَّ يل َعذرْ
�شخٌب واإع�شاٌر وَجذوُة ناِر

الوردة الدمشقية

ما يشبه القيامةفي رثاء رفعت عطفة
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هل يق�شُد الغيُم اأر�شي عندما هطال

اأم كان فر�شاً واأمر اهلل قد ح�شال؟

مواقد الّنار يف اأ�شماء من رحلوا

باتت رماداً ومل اأن�شد بها اأمال

ال يذكر البَد اإاّل من يعا�شرُه 

اأو يح�شُب الّثقَل اإاّل من له حمال

 الّراحلون متّنوا املوت يرتكهم

امدون اأرادوا و�شل من رحال وال�شّ

واملتعبون متّنوا الفيء يدركهم

والقاعدون اأرادوا القيظ والعمال

اأنا انُتفيُت ومل اأعرث على وطٍن 

يبادل ال�ّشعر خبزاً واالأدمي خال

جمر احلريق �شيغدو يف الرّثى ُتَرباً

وجمر قلبَي يف اأ�شالعَي ا�شتعال

من ذا يزيل جذور الويل من كتبي

ونب�ض حريَف من ماء االأ�شى نهال؟

طال الهوان ودربي �شائٌك وغدي

خلف الغ�شاوة اأ�شحى كّله وجال

اأراقب الّريح عّل الّريح تاأخذين

اإىل الفناء الأن�شى من بنا قتال

الّطفل ير�شع من �شدر اجلحيم هنا

فهل يحّب بالداً ظلمها اأكال

تركُت كّفَي يف الّنجوى معّلقًة

ورحت اأبحث عن قوٍت وقد اأفال

و�شائد البيت ت�شتاق الوجوُه لها

 لن يرتك الّليل متاجاً ومبتهال

جرحي تاأّزَم واالأوزار ُمتَعبٌة 

اأ�شائل الّنوم اأن ياأتي يجيب بال

ماذا اأقول لطفلي حني ي�شاألني

اأين العروبة من �شيٍم بنا نزال؟

فهل اأجيب باأّن العرب اأغلبهم

خانوا العهود وذّلوا من بهم قبال؟

اأ�شحُت وجهَي وانهالت دموع اأ�ًشى

يا خجلة العني مّمن �شاهد الّذلال

جاورُت قبَي وا�شتاأثرُت قبلته

فجاوب املوت عّني كان من�شغال

لن ته داأ الّريح عن اأر�شي وما فتئت

ُف ال�ّشوء والعورات والعلال  ُتك�شِّ

فهل ت�شدُّ رياَح الغنب اأغنيٌة؟

وهل طلبَت معيناً جاء ممتثال؟

لن ينبح اجلرُو اإاّل حني تطعمُه

ونحن نفتقد االإطعام والبدال

دموع أسًى
  شعر: نجود حسين شعر: فادي مصطفى

  شعر: علي الخطيب

  شعر: غنوة مصطفى

مرة اأخرى
اآيباً من خيبة الو�شول

اأعود
اإىل بدء املدار

 األفلف اأ�شرعة
ال�شفر / انعتاقي

واأرفع �شارية
 الرحيل اإيل

اأنا مل اأِهمرْ على وجهي
ثم التقيتِك

ومل اأبحث يف تالفيف
الرحيق

للو�شول اإليِك
اأنا مل اأبعرث كل تاريخ احلكايا

كي اأراودِك
ما كان كذباً

ُمَل اأو جَتّ
لويَن

وال مراءاة... حنيني
وال ا�شتياقاتي

ككرم الدرب
ذاك النداء ال�شاخب

املكنون
 فيِك.. اأوجعني

 يدِك التي امتدت
 و�شرى

 اإيل
 من راحة الكف اجلليدي

 احتماءرْ
قلبي امل�شرد.. بيتِك

واأنا الرداء
لكاأنِك متتدين يفَّ

 كالغيم امل�شرب
 ت�شريقاً

 تعبيني
 بعد ف�شل من يباب

 لربيع .. رمبا
 اأو رمبا

اأنا ل�شت مزوناً
 الأنك مل تظلي

 بل الأين واقع

 يف �شرك عوزي
 للعطاء!

هل ِقبلة اأخرى
 بعينيك

 تلوح؟
 اأمنديل

 اأوهج
 اأم �شراب االأمنيات؟

كنت و�شو�شت لنف�شي
 اأنك

 بدء اليقني
 خامتة التاأمل

 والتن�شك بك.. قد اأُمترْ
 واحلب

 اأن اأمنحِك
 كل ما عتقُت

 يفَّ من.. ومن.. ومن.. ومن..
تراين ل�شت فار�شِك 

 تراك مل تكوين
 غري هزمية

 اأخرى
 كما كل الهزائم؟

الآخر مرة
 يف ظل ذاكرتي

 جتل�شني.. وراء باب
 موارى

 اأخرج ..
 ويدخل..

اأنا
 حمم من فوهة بركان

 هو
 دفء اإىل قاع عفن 

يا التي �شيعتني
 بني ال�شدى والنداء

 بني
 ا�شتعال
وانطفاء

 قد كنِت ..
ذاك الفي�ض يفِّ

 وها هو اأنا
 ذاك الغريق

يا سيديوهذا أنا أيضًا

اأنا طفلٌة �شرقيٌة يا �شيدي

دو على االأكتاِف و�شفائري َتعرْ

عيني ُتَباَرك بالهوى، لكّنها

تهُب املوا�شَم روعًة لقطاِف

وخدودَي الدراُق و�شفاً اإمّنا

�شحُر اللمى قد فاَق يف االأو�شاِف

ومبا�شٌم َفتنترْ ب�شبٍح اأّمنا

فحكى بها ببالغِة االأح�شاِف

ثماًل اأقاَم طقو�شُه م�شرت�شاًل

خطفاً من االأوقاِت باالإن�شاف 

لداللنا َطَرحترْ �شمو�ٌض �شحرها

وِب�شمرٍة حّطت غداَة طواِف

َوَتباركترْ حلو اجلفوِن بجنيها

ملعترْ َكَن�شِل ال�ّشيِف يف االأطراِف

كمرْ ت�شتهي �شحُب اللجنِي لثغرنا

َفُتقيُم عر�َض اّل�شيِف للم�شطاِف

اأنا طفلٌة �شرقيٌة يا �شيدي

لقبيلتي اأعداٌد باالآالِف

لقبيلتي �شرٌع و�شيٌف �شارٌم

تعويذٌة ومتائٌم  ل�شغايف

لن تهتدي حتى َتفكَّ رموزُه

بتو�شٍل تهُب النذوَر توايف

اأنا طفلٌة �شرقيٌة يا �شيدي

والّنور اأحيا احلّب بني �شفايف

يا زهرة النارجن يا �شم�ض ال�شحى 
يا من برفقتها َحلَترْ اأيامي

يا ظّل قلبي يا حبيبَة مهجتي
َرُب االأنغاِم تغريد �شوتك اأَطرْ

ع�شتاُر عمري قد �شهدُت ربيعها
فراأيته كالعذب من اأحالمي

وكالمها من خمرة احلب ارتوى
فغدا كم�شباٍح ي�شيء ظالمي

قبالتها تبقى جلرحَي بل�شماً
يدها الطبيبُة قد �شفت اآالمي

وخيالها قد زار يوماً قفرتي
حتى غدترْ خ�شراء كاالآجاِم

هيا ا�شحكي فوق اجلروح وهّللي
فع�شى تطيب بثغرك الب�ّشام

وببحر عينيها اأ�شعُت �شفينتي
قد تاه قلبي من جًوى وهياِم 

عشتاُر عمري



شعر

10  - 2023/2/26م  األحد  العدد:    »1808« 

6شعبان 1444 هـ

أخبار

���ت قاع���ة االجتماع���ات يف مبن���ى احت���اد  غ�شّ
الكت���اب الع���رب باأتو�شرتاد املزة ظه���ر الثالثاء 
2023/2/21 بع���دد كبري م���ن االأدباء واملثقفني 
الراح���ل  ومب���ي  واالإعالمي���ني  واملفكري���ن 
االأدي���ب ناظم مهنا، يف جمل�ض عزاء حتّول اإىل 
حفل تاأبني �شخم مل ت�شهد االأو�شاط الثقافية 

مثياًل له موؤخراً.
ح�شد كبري جاء بدافع الوفاء واملحبة لراحل 
مل ي���رتك اإال الذك���رى الطيب���ة يف قل���وب م���ن 
عرف���وه، وبع�شه���م م���ا زال حتت تاأث���ري �شدمة 
الفق���د والرحي���ل املفاج���ئ يف زم���ن ُتع���ّد في���ه 
الثقاف���ة ال�شورية يف اأم�ضِّ احلاجة اإىل رجاالت 

مثله يعملون ب�شمت و�شدق.
اأدار الفعالي���ة ال�شاع���ر توفي���ق اأحم���د نائ���ب 
رئي����ض احت���اد الكت���اب الع���رب ال���ذي كان االأمل 
يعت�ش���ر قلب���ه وه���و ي���روي تفا�شيل تلقي���ه نباأ 
وف���اة املثق���ف والقا����ض وال�شاعر الكب���ري ناظم 
مهنا الذي جمعته به رحلة عمر طويلة مالأى 

بالعمل املُثمر واالإجنازات البهية.
كم���ا اأك���د �ش���رورة االحتف���اء بالراحل���ني من 
االأدب���اء بال�ش���كل الالئ���ق، لكي نب���داأ بالتاأ�شي�ض 
ي�شب���ه  مب���ا  وباإبداعاته���م  به���م  لالحتف���اء 
املهرج���ان لكل راحل وذل���ك لتخليد ذكرى من 
قدم���وا الكثري يف �شبيل اإع���الء �شاأن الثقافة يف 

بلدنا احلبيب.
ويف كلم���ة ل���ه اأكد الدكت���ور ممد احلوراين 
رئي����ض احت���اد الكت���اب الع���رب اأنه م���ن ال�شعب 

احلدي���ث يف مث���ل ه���ذه اللحظ���ات احلزينة عن ناظ���م مهنا االإن�شان ال���ذي كان ي�ش���ّع اأخالقاً ونباًل وثقاف���ة واإن�شانية 
وانتم���اء ومب���ة، فناظ���م مهن���ا كان م���ن خرية كت���اب ومثقفي ه���ذا الوطن، اأحب اجلمي���ع وعاملهم ب�ش���دق ووداعة، 
فبقي���ت خ�شال���ه الطيب���ة جتمع من ح�ش���روا اليوم مبحبة ليع���ّزوا عائلة الراح���ل وليعّزوا الثقاف���ة ال�شورية برتّجل 

واحد من فر�شانها النبالء.
ب���دوره اأ�ش���اء د. ناي���ف اليا�شني املدير العام للهيئة العامة ال�شورية للكتاب عل���ى الفرتة الق�شرية التي جمعه فيها 
العم���ل يف الهيئ���ة بالراح���ل ناظم مهنا الذي كان وا�شع املعرفة وعميقها، فاخل�شارة كبرية اإثر رحيله، واأكد اأن الهيئة 
�شتعم���ل عل���ى ن�ش���ر اآخ���ر ما اأجنزه املرح���وم ناظم مهنا م���ن خالل جمع ما ترك���ه من اأعمال خمطوط���ة لرتى النور 

احتفاء بعمل وحياة وُخلق ُمبدعها.

ويف مداخالت ق�شرية عب عدد كبري من االأدباء والزمالء بكلمات ق�شرية عن مدى حزنهم يف غياب ناظم مهنا، 
فان�شاب���ت م�شاع���ر احلزن دفاقة من اأ�شدقاء الراحل من االأدباء: �شقر علي�شي وح�شني عبد الكرمي وبيان ال�شفدي 
ون���زار بري���ك هني���دي وانت�ش���ار �شليم���ان وقحطان بريقدار وجه���اد بكفلوين ووائل ب���ركات وجمال اأب���و �شمرة واأمين 
احل�ش���ن ورات���ب �شك���ر واأريج بوادقجي وهيالنة عط���ا اهلل وح�شام خ�شور وعماد الدين ابراهي���م واإياد مر�شد ومو�شى 

عبد النور و�شمري املطرود وغريهم.
ح���زن عمي���م خّي���م على من ح�شروا تكرمياً لروح راحل كب���ري زرع احلب واأ�شاء قناديله يف كل مكان عمل فيه، واآثر 

االنت�شار للقيم االإبداعية واجلمالية واالإن�شانية يف احلياة، فك�شب مودة اجلميع، وبقي حياً يف قلوبهم...

ناظم مهنا.. حاضر رغم الرحيل

يف ماولة منه للم�شاركة يف تخفيف معاناة ال�شوريني بعد ماأ�شاة الزلزال 
الكارثي���ة الت���ي اأمل���ت ب�شوري���ة، وت�شبب���ت يف فق���دان االآالف م���ن اأبن���اء الوطن 
للماأوى والدفء واأب�شط مقومات احلياة، اأطلق فرع ال�شويداء الحتاد الكتاب 
العرب مب�شاندة من النادي الثقايف ال�شبابي الذي يحت�شنه مبادرة »ال�شوري 
لل�ش���وري« به���دف جمع التبعات العينية والنقدي���ة من اأبناء املحافظة ومن 

الفعاليات االقت�شادية واالأهلية.
طاق���ة م���ن ال�شب���ان وال�شاب���ات بعم���ر الزه���ر ت�ش���دوا الإجن���از ه���ذه املهم���ة 
االإن�شانية، على امتداد جغرافية املحافظة، حيث يقومون با�شتالم التبعات 
فرزه���ا )مالب����ض-  ث���م  وم���ن  للمتبع���ني،  مُتن���ح  ر�شمي���ة  اإي�ش���االت  وف���ق 
بطاني���ات- معلب���ات...( وتغليفه���ا بال�شكل املنا�شب ا�شتع���داداً الإر�شالها �شمن 

قافلة امل�شاعدات التي ت�شتهدف املنكوبني.
كم���ا �شيت���م تاأمني حلي���ب وم�شتلزمات االأطفال الالزم���ة وتقدميها ملن هم 

باأم�ّض احلاجة الأي عون مهما كان ب�شيطاً.
اأن الثقاف���ة ال تكتم���ل اإال ببعده���ا االإن�ش���اين، واأن  مب���ادرة تثب���ت جم���دداً 

ال�شوري لل�شوري اأخ و�شند يف حالكات االأيام.
اآث���ر الفري���ق امل�شارك يف املبادرة العمل ب�شمت وجدية، يف �شباق مموم مع 
الزمن، مثبتاً اأن العمل االإن�شاين واالإغاثي يف هذه الظروف لي�ض منة اأو هبة 

بل واجب على كل �شوري �شريف اأن يقوم به.
تاأت���ي ه���ذه املبادرة يف اإطار حزمة م���ن االإجراءات والق���رارات التي اتخذها 
احت���اد الكت���اب الع���رب لت�شهيل قي���ام اأع�شائ���ه بدورهم يف التكات���ف والتعاون 
م���ع منكوب���ي الزلزال، حي���ث وجه فروعه يف املحافظات بفت���ح مقرات الفروع 
اأم���ام املت�شرري���ن لتقدمي االإي���واء املوؤقت واخلدمات الالزم���ة والتوا�شل مع 
االأطب���اء م���ن اأع�ش���اء االحت���اد يف املحافظ���ات للح�ش���ور اإىل مق���رات الف���روع 

لتاأمني الرعاية ال�شحية عند احلاجة.
وق���رر االحت���اد فتح ب���اب التبع امل���ايل اأو العيني الأع�شائ���ه وغريهم وذلك 

مبوجب اإي�شال ر�شمي من املركز والفروع وتقدميه للمت�شررين.
ودع���ا االحت���اد اإىل متابع���ة و�ش���ع اأ�ش���ر اأع�شائ���ه املت�شرري���ن م���ن الزل���زال 
���ل و�شعهم، كم���ا دعا اأع�ش���اء الفريق  واإع���الم جلن���ة املتابع���ة املركزي���ة مبف�شّ

ال�شبابي ال�شوري يف كل فرع للم�شاهمة يف تقدمي العون.

النادي الثقافي الشبابي في فرع السويداء
في أجمل تجليات اإلنسانية والتعاضد
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مبنا�شبة الذكرى 65 للوحدة بني �شورية وم�شر باإعالن اجلمهورية العربية املتحدة ومب�شاركة اثنني وثالثني 

من القيادات الوطنية ، من ع�شرة اأقطار عربية، اأقيم يف النقابة العامة الحتاد كتاب م�شر ندوة بعنوان )لدم�شق 

2023  يف مقر  �شباط   25 ال�شبت  يوم  وذلك  املتحدة(  العربية  65 الإعالن اجلمهورية  ال�  الذكرى  �شالماً.. 

النقابة برعاية وح�شور الدكتور عالء عبد الهادي االأمني العام الحتاد االأدباء والكتاب العرب وم�شاركته.

 بداأت الندوة بالوقوف دقيقة �شمت حداداً على اأرواح �شهداء �شورية، وقد اأدان املجتمعون العدوان ال�شهيوين 

الذي ا�شتهدف دم�شق وميطها قبل اأيام، كما طالب املجتمعون بتعزيز العمل ال�شعبي والر�شمي الهادف لك�شر 

احل�شار عن �شورية، موؤكدين الدور ال�شعبي الفاعل يف هذا املجال.

ح�شر اللقاء عدد كبري من املثقفني واملفكرين ال�شيا�شيني يف م�شر والوطن العربي منهم: عبد احلكيم جمال 

عبد النا�شر، اإميل حلود، معن ب�شور، اأ�شامة �شعد، كمال اأبو عيطة، عمر احلامدي، جمال �شيحة، كمال �شاتيال 

ف�شاًل عن م�شاركات عن )ال�شكايب( من عدد من الدول العربية: فل�شطني، لبنان، املغرب، الكويت، ال�شعودية، 

تون�ض، ليبيا، البحرين، اليمن. 

واجلدير ذكره اأن احتاد الكتاب العرب يف �شورية كان حري�شاً منذ اللحظات االأوىل للزلزال على خماطبة االأمانة 

احلكومات  على  وال�شغط  اجلهود،  تكثيف  �شرورة  على  والدولية  العربية  واملنظمات  الكتاب  واحتادات  العامة 

العربية والغربية لرفع احل�شار عن ال�شعب ال�شوري.

مفكرون ومثقفون عرب
يدعون إلى كسر الحصار عن سورية
ويدينون العدوان الصهيوني عليها

�شمن �شل�شلة اإ�شدارات احتاد الكتاب العرب �شدر 

لي�شت  “الق�شبان  عنوان  يحمل  جديد  كتاب 

ع�شية على الك�شر” ي�شم مذكرات املنا�شل زكي 

اأبو العي�ض.

لل�شعب  بالن�شبة  االأ�شر  حالة  اأن  الكتاب  يوؤكد 

عابراً،  اأمراً  تكن  فلم  اأ�شيلة،  حالة  الفل�شطيني 

واإمنا  اأو جتاوز،  اإىل جمرد حل  اأو م�شاألة حتتاج 

الفل�شطيني، ومن هنا  الوجدان  يف  اأ�شا�شاً  �شكلت 

غياهب  يف  ت�شيع  ال  كي  توثق  اأن  اأهمية  تبز 

الن�شيان اأو تظل حبي�شة �شدر �شاحبها…

القضبان ليست عصية على الكسرناي ـــ بكاء  القصب

الجوالن بين الواقع وخيارات التحرير
اأ�شدر احتاد الكتاب العرب كتاباً جديداً لالأديب اأ. د. ابراهيم اأحمد �شعيد حمل عنوان »اجلوالن بني الواقع وخيارات التحرير«.

تناول الكتاب اخل�شائ�ض الطبيعية الإقليم اجلوالن من حيث املوقع والبنية والت�شاري�ض واملناخ وموارد املياه والرتب الزراعية، اإ�شافة اإىل اخل�شائ�ض الب�شرية واأهميتها 
الوطنية والن�شاط االقت�شادي يف اجلوالن وواقع احتالله وحركة اال�شتيطان فيه، ليختتم باإ�شرتاتيجية اإعادة اجلوالن وخيارات حتريره.

ي�شيء الكتاب على العمق التاريخي للجوالن يف و�شط �شورية الطبيعية، فعلى الرغم من اأنه يعّد من اأ�شغر االأقاليم ال�شورية م�شاحة اإال اأنه من اأكرثها متيزاً، فهو 
االإقليم الوحيد الذي يربط �شورية بثالث دول جماورة هي فل�شطني ولبنان واالأردن، ومع اأن م�شاحته ت�شكل 1% من م�شاحة �شورية فاإنه يحتوي على موارد طبيعية مهمة 

يف مناخه املتعدد ويف تربته اخل�شبة وموارده املائية ومقوماته ال�شياحية اال�شتثنائية �شيفاً و�شتاًء.

�شمن �شل�شلة الرواية من اإ�شدارات احتاد الكتاب العرب 
بدم�شق �شدرت رواية »ناي – بكاء الق�شب« 

 للأديبة افتخار  هديب.
املتكلم  ب�شمري  روايتها  اأحداث  هديب   افتخار  ن�شجت 
على ل�شان بطلتها »ناي«، حيث ترتاءى للقارئ من خالل 
حتليلية،  واقعية،  خمتلفة:  روائية  اأمناط  ال�شفحات 
رمزية، تعليمية ت�شكل باملح�شلة رواية  قوامها مزيج من 

ال�شرية الذاتية وجتليات هذه االأمناط.
النامية  �شخ�شياتها  خالل  من  القارئ  ت�شد  رواية 
والعالقات  وال�شراعات  االأحداث  امتداد  على  املتطورة 
واالنفعاالت التي تعّج بها، وتقحمه يف معاي�شة ال�شخ�شيات 

والتعاطف معها ب�شكل كبري...
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جريدة تعنى ب�صوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�صدر عن اتاد الكتاب العرب بدم�صق
 اأ�ص�صت و�صدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�صلت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب )3230( 

هاتف 6117241-6117240 -فاكس 6117244 هاتف االشتراكات 6117242
جميع المراسالت باسم رئيس التحرير. 

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
www.awu.sy

 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

وعالمات  اللزوم،  حين  التشكيل  مراعاة  مع  ومدققة  ومراجعة  منضدة   •
الترقيم.

• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.
• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 

alesboa2016@hotmail.com
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي:

2023/2/26م - 6شعبان 1444 هـ

العدد:    »1808« األحد 

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

 

أسئلُة ُعُنقِها الُمضيء
تياَل اأ�شواِء �ُشمو�ِشها من َظالماِت روحي ال اأَحَد ي�شتطيُع اغرْ

ل غيُثها يف َيبا�شي َتوغَّ

وَغ�َشَل الطرقاِت التي َت�شرُي فيها اأحزاين

لٍة اإليها؟ بعاُد زهرٍة عن ُجنوٍح َنحرْ اإذرْ َمنرْ باإمكاِنِه اإِ

ِدُر اأن ُيقِنَع الفرا�شَة بخطورِة امل�شباح؟ وَمنرْ َيقرْ

وعندما تندلع النرياُن يف اله�شيِم

َمنرْ لُه املعرفُة احلقيقيَُّة باحلدوِد التي �شُتحِرُقها؟

ر زمَن نهايِتها؟ َمنرْ ُيَقدِّ

وه���ل َيع���رُف اإع�ش���اٌر م�شيئ���َة وت�شّظ���ي وعنف���واَن وم���زاَج اأخي���ِه 

االإع�شاِر؟

د املُحاذي؟ َنُع رغيَف الّتنور اأن َيروي حكايَته للَبرْ َمنرْ مَيرْ

ٌر َرِك َفجرْ درْ كان عليهم اأن يعرفوا اأنَّ �شَ

ت.. ترُك�ُض اإليه الع�شافرُي عندما ت�شتيقُظ من ُرقاٍد ُموؤقَّ

يَّ لرميها يف وجوه املحبِّنَي.. ِمُل الِع�شِ كان على من َيحرْ

م�شتعِجل���ٍة  �َشَف���ٍة  يف  الن���ار  اإطف���اَء  ي�شتطي���ع  ال  ���ه  اأنَّ يع���رَف  اأن 

لقطاِفها..

ال مظوَر تقُف عنده �شفاُه العا�شقنَي..

للُعُنِق امل�شيِء اأ�شئلُتُه التي حتمُل اأجِوبَتها..

َتِمُل الد�شتوُر الذي يوؤّلفوَنه للغواين وعندما �َشَيكرْ

�شتكوننَي الفكرَة الفا�شلَة فيه

ّلى اأ�شاريري اأَمَتَ

ِم احلياِة االأحلى واالأبهى.. فاأ�ُشمُّ فيها َبُخوراً ُمقّد�شاً بَطعرْ

َطرُب الَبالَداُت.. عيناِك عندما ُتومئاِن َت�شرْ

ويرتع�ُض �شف�شاُف ال�شواقي..

يا َلَنافذتي التي اأَقِطُف عن َخ�شِبها ُكل �شباٍح اأَ�شواَت ع�شافرِيِك

اًل لنجاِة ال�شائعنَي َنَع منها َحبرْ اأُمَلرِْلُمها اِلأَ�شرْ

ني تكفرُي ُموؤرْمٍن لنا بالاّلُحّب ال َيُهمُّ

ُ خطواِتهم فاإنَّ يل فتواَي التي ُتَرممِّ

ويل فتواَي التي َيت�شلَُّل منها ال�شوُء واحلنني

ينبعُث منها الورُد والِغَناُء والعذوبة..

ُرُد فيها احُلبُّ حتى اأقا�شي احلكايات َي�شرْ

عنا لراياِت املَحبة ونحُن يف َرفرْ

رُب من ينابيِع احلياة ال�شافية.. ال ُن�شاِدُر اأيَّ �شوٍت َي�شرْ

من م�شلحِة الناِر اأن تكتفي بلهيبها..

بينما هذا لي�ض من م�شلحِة الُع�ّشاق..

ما اأقوُلُه لِك يف هذه اللحظات

هو لي�َض فائ�شاً عن حاجِة االأرواح اإىل االنتعا�ض

وقد يكوُن �شرورياً دائماً

لن�شنَع غاباٍت ال حدوَد لها

ت�شتطيُع اأن َت�شتوِعَب ُكلَّ م�شاويِر الهائمنَي..

ِن الَوَثن َجلرْ ِمِن ارمتاِئِه يف ُح�شرْ َمنرْ يكنرْ جاهلياً ال َيخرْ

ِد احُلبُّ اأغنياٌت وفل�شفاٌت ُتوؤرِْمُن بالتمرُّ

وبالقوامي�ض التي تكوُن ُحروُفها من �شوِء ال�شوء

ُب االأعا�شرُي �شَ البحاُر لي�شت اآمنًة عندما َتغرْ

ولكنَّ الطيوَر العا�شقَة

مَتتطي اأ�شرعَة ال�شُفن

ٍر اأو �شغيَنٍة.. غرَي حاملٍة اأيَّ ِوزرْ

ِمُل اجتياَحها لف�شاءاٍت غرِي معلومٍة هي حَترْ

ولكّنها جنَُّتها اخل�شراُء..

َتطرُي ال ينتاُبها اخلوُف من اأيِة كارثٍة

َتطرُي وال تعرُف اأنَّها تعي�ُض خلف متاعِب املُلتاعنَي

اأيها الالهثوَن الإغالِق نوافِذ اجَلماِل

ميُكُم احلياُة برماِد �ِشنيِنها �شوف َتررْ

ِل و�شُتلقيُكمرْ يف َمَهبِّ ُجموِع النَّمرْ

ِرُمُكم ِمَن الق�شاِئِد واحلبيبات.. و�شوف حَترْ

بِة. فامالأوا بياِدَركم بقمِح االأنا�شيِد اخِل�شرْ

لعينيَك..

مي اأوراَقَك الذابلَة للريِح اأيها الذي َتررْ

َتُح روَحَك ل�شالالِت النور. وَتفرْ

ولعينيِك..

مي ُحمولَة اأ�شِئلِتنا �شنبَقى َنررْ

ِدنا واأغانينا.. وقوافَل َوررْ

َتِطعرْ وَلَعلَِّك اخلرافُة التي مل َي�شرْ

َخ لها الزمن رِّ اأن ُيوؤَ

�شكراً لِك..

ِتنا الفر�شَة الأنِك َمَنحرْ

َلِه واجلداول لنبداأَ زمَن الوَلِه والدَّ

و�شُن�َشلِّي..

ليبقى وجُهِك القمَر  الذي َتاأرْمَتُّ به اجلهات..


