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 |  م�شلني بطر�س

نقر خفيف على نافذتي يصدره عصفوري, فيمتطي 

يفتح  رموشي,  أوتار  على  دفئها  تعزف  أنامل شمس 

جفني باب العين التي تطير محلقة لتقع على األرصفة 

المحملة بأعباء الناس, وتنتقل بين األبنية بدهشة غير 

مصدق أني عدت من مهمتي حيًا أرزق.

تفترش  حــرب,  سماء  تحت  كنت  فقط  فالبارحة 

التي ال توابيت تدفن  الطلقات  أرضها جثث سكنتها 

فيها سوى أجساد الناس.

صحيح أن صوت الرصاص توقف عن الكالم مبتعدًا 

عن مسمعي, لكن ذاكرتي لن تتوقف عن بث دويه على 

مدى الزمان في رأسي.

يناديني اختناق مهمتي في أحواض ماء تفترش 

موائد غرفة يخيم فيها الوميض األحمر.

أمد طوق النجاة, فتخرج الصور والدموع تنهمر من 

زواياها, تجفلني صورة تغير مسار طلقة الموت فيها 

عائدة إلى القاتل, تخترق أنسجة جسده تسأل إياه:

هل حمل إليك األلم, الشعور بوحشيتك؟؟

إني إنسان أيتها الطلقة, وها أنت اخترقِت شراييني 

وتأكدِت من األمر!!

بها  المحيطة  الدماء  من  بقرف  الطلقة  تتنهد 

وتستطرد:

ألمًا  المعدنية  أوصالي  قلبي, وتقطعت  تمزق  لقد 

المتطايرة, وتشظت أحشائي حزنًا  على مناظر األشالء 

على وجع ينزف من عيون األطفال, على ظلم أجج نيرانه 

في صدر اإلنسان المقهور...

لقد مللت منكم ومن تصنيعكم لي, ومازلتم تطورون 

أسلحة أقوى مني للقتل والدمار. من أجل ماذا؟؟

أن  جسده,وقبل  دهاليز  داخــل  الرصاصة  تتنزه 

أخيرة  فسحة  إلى  عينيه  تأخذ  ما,  مكان  في  تستقر 

على  بعجالة  يمران  أحفادها،  على  خاللها  من  تعرفه 

النووية,  واألسلحة  العنقودية,  القنابل  حــضــارات 

فينهال عليه وابل من السخرية واالستهزاء, يقول:

كم هو عجيب أمرك يا من تطلق على نفسك اسم 

كل  ليس  أو  المحرمة...  باألسلحة  لقبتنا  لقد  إنسان, 

سالح محرمًا؟؟

الصعداء  تتنفس  األخير,  مثواها  الرصاصة  تلج 

معتلية حشرجات موته:

اإلنسان,  أيها  عن حضارتك  نعبر  وأحفادي  أنا  ها 

فإلى أين ستأخذ بك إنجازاتك التي ال تحسد عليها؟؟

فتقفز  الــصــمــت،  هـــدوء  تخترق  طلقات  ــالث  ث

الصورة من يدي, وأهرع من مكاني, أصعد إلى شرفتي 

بغير  دموعي  وتتساقط  حزن,  يعتمرني  مستطلعًا, 

إذن على شخص تحتضن شبابه اآللة الحدباء, تأسرني 

قضبان الال جدوى، وينفتح باب ذاكرتي لبيت شعر حل 

ضيف اللحظة يقول:

ما أنت إال كزرع عند خضرته              

بكل شيء من اآلفات مقصود

فإن سلمت من اآلفات أجمعها           

فأنت عند كمال األمر محصود

ينقطع التيار الكهربائي، ويحرمني متابعة شاشة 

تلفاز اعتادت مراقبة قيود البطالة تكبل أيامي.

رحلة... رصاصة
 |   ر�شيد املوعد

لألمم  العامة  الجمعية  عقدت 
المتحدة دورتها الثانية المتضمنة 
فلسطين  لتقسيم  بخطة  التوصية 
في  ــاء  وج  ،1947/11/29 بتاريخ 

القرار رقم 181 لعام 1947: ـ
عقدت  العامة..  الجمعية  »إن 
طلب  على  بناًء  استثنائية  دورة 
لجنة  لتأليف  المنتدبة  السلطة 
خاصة، وتكليفها اإلعداد للنظر في 
قضية حكومة فلسطين المستقبلة 
وقد  الثانية..  العادية  ــدورة  ال في 
في  التحقيق  خاصة  لجنة  كلفت 
جميع المسائل والقضايا المتعلقة 
ــــداد  وإع فــلــســطــيــن..  بمشكلة 
اقتراحات لحل المشكلة. وقد تلقت 

وبحثت تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عددًا من التوصيات 
االجتماعية ومشروع تقسيم من اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية 
ع قد 

ْ
اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين، َوض

ُيفسد الخير العام، وكذلك العالقات الودية بين األمم، تحيط 
بأنها  بريطانيا(  آنذاك  )وهي  االنتداب  سلطة  بتصريح  علمًا 

تسعى إلى إتمام الجالء عن فلسطين في 1948/8/1«.
عنها حينما تحضر  الدولي  القانون  التي يغيب  فلسطين 
القضية،  تلك  القانون حين تغيب  في محافله.. ويحضر ذلك 
عرض ـ وبعد مرور 

ُ
تستحوذ اآلن اهتمام العالم أجمع.. فهي ت

لألمم  العامة  الهيئة  على  الغتصابها  ـ  عامًا  وستين  ثالثة 
المتحدة لنيل العضوية.

والمفارقة التي نستذكرها هنا في هذا المقام، حينما قبل 
الكيان الصهيوني عضوًا في األمم المتحدة بموجب القرار ذي 
الرقم 273 تاريخ 1949/5/11 الصادر عن الجمعية العامة لألمم 
المتحدة بدروتها الثالثة بعد أن أوصى مجلس األمن بقبول هذا 
الكيان، ونال تلك الموافقة لهذا القبول، واعتبر بموجبه عضوًا 

فاعاًل فيها، لم يلق هذا القرار صعوبة في التصويت..
وبعد 11 دقيقة فقط من صدوره اعترفت الواليات المتحدة 
األمريكية بهذا الكيان.. وتبعتها الدول األخرى بهذا االعتراف.
لدى  »لفلسطين«  العضوية  طلب  موضوع  ُعرض  وحينما 
والستين  الرابعة  بدورتها  المتحدة  لألمم  العامة  الهيئة 
المنعقدة في شهر أيلول عام 2011 أخذت تتجاذب هذا لطلب 
»أي  بالفيتو  التهديد  وقع  تحت  الدولية  المحافل  أدراج  بين 
حق الطعن بالرفض« من قبل أصحاب القرار بهذا الحق.. وبين 

مساومات سياسية ومصلحية من قبل دول المنظومة األممية.
تقسيم  المتضمن   1947 لعام   181 رقم  القرار  في  جاء 
فلسطين:ـ  توصي المملكة المتحدة )بريطانيا( بصفتها السلطة 
المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء األمم المتحدة اآلخرين، 
المستقبل، وتبني مشروع  فيما يتعلق بحكومة فلسطين في 

التقسيم واالتحاد االقتصادي المرسوم في الخطة وتنفيذه.
وقد تضمنت الخطة إنشاء دولتين في فلسطين.. كما أشارت 
الفقرة الثالثة من بند انتهاء االنتداب والتقسيم واالستقالل.. 
الفقرة ذات الرقم ـ 3 ـ تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان 
العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بالقدس المبين في 
الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جالء 
القوات المسلحة التابعة لسلطة االنتداب، البريطاني على أن ال 

يتأخر ذلك في أي حال عن األول من تشرين األول عام 1948.
أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس، 

هذه  من  والثالث  الثاني  الجزأين  في  وضعت  كما  فتكون 
الخطة.

أو  العربية  الدولتين  من  أي  استقالل  يتحقق  وحينما 
أي  توقع  وعندما  المشروع،  هذا  في  وارد  هو  كما  اليهودية 
ن في المشروع، يجب أن ينظر  منهما التصريح والتعهد المبيَّ
بعين العطف إلى طلبها عضوية األمم المتحدة، بحسب المادة 

الرابعة من ميثاق األمم المتحدة.
من  كل  حــدود  المشروع  هذا  من  الثاني  الجزء  بين  وقد 
الدولتين المفترضتين بحسب الخريطة األساسية المستعملة 

في تحديد ووصف هذه الحدود.
المتعلق  الخاص  النظام  الثالث  الجزء  تضمن  حين  في 
منفصل  كيان  المدينة  لهذه  يؤسس  بحيث  القدس  بمدينة 
تحت نظام حكم دولي خاص، تقوم على إدارته األمم المتحدة.

في المناقشات العامة التي جرت في األمم المتحدة حول 
المندوبين  من  عدد  تحدث  إقراره،  قبل  التقسيم  قرار  مشروع 
العرب.. وعلى الرغم من جهودهم ومحاوالتهم المستمرة، فقد 
شهد التصويت على المشروع مناورات جشعة أتى على ذكرها 
عضو الكونغرس األمريكي آنذاك »لورانس سميث« حيث قال: 

ـ
اجتماعها  إبــان  المتحدة  األمــم  هيئة  في  حــدث  ما  »إن 
الذي سبق التصويت على التقسيم كان البد من تأمين ثلثي 
كي  مرتين  التصويت  ُجعل  وقد  القرار..  لتصديق  األصــوات 
ُيمارس الضغط على مندوبي ثالث دول صغيرة هي: هاييتي 
بتأمين  ذلك  فتم  بالموافقة،  التي صوتت  والفلبيين  وليبيريا 
الثالث قد عارضت  الدول  الالزمة.. وكانت هذه  الثلثين  أغلبية 
قبل  من  مورست  التي  الضغوط  ولكن  التقسيم..  مشروع 
مندوبينا ومواطيننا األمريكيين كانت تصرفًا »ذميمًا« يستوجب 

العقاب«. »انتهى قول )لورانس سميث(«.
المشؤوم  السبت  يوم  في  فلسطيننا  مصير  كان  وهكذا 
الجمعية  أقــرت  حيث   1947 عــام  الثاني  تشرين  شهر  من 
العامة لألمم المتحدة مشروع التقسيم بالقرار رقم 181 تاريخ 
عشر  وامتناع  صوتًا   13 ضد  صوتًا   33 بأغلبية   1947/11/29
التي  المنتدبة،  الدولة  بريطانيا،  بينها  التصويت من  دول عن 
حاولت أن تظهر بمظهر المحايد، خداعًا وتمويهًا، وهي أساس 

المشكلة في ما جرى.
شرعيته  لعدم  قاطعًا  رفضًا  القرار  هذا  العرب  رفض  وقد 
في  المظاهرات  وســارت  وشجبوه...  أدانــوه  حيث  وقانونيته، 
وتنديدًا  استنكارًا  العربية  الدول  ومعظم  وسورية  فلسطين 

باألمم المتحدة وبريطانيا.

قرار التقسيم.. بين الواقع والقانون
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مثلث  في  تخصصوا  الذين  أولئك  أحد  أنني  مع 
وكتبوا  الماسونية(  الصهيونية،  )اليهودية،  الشر 
الباحث  كتاب  استوقفني  فقد  ًغزيرة،  أعماال  فيه 
نشيد  )اليهودية..  المعنون  فرنجية  سليم  األستاذ 
بدمشق  )التكوين(  دار  عن  مؤخرًا  صدر  الذي  التيه( 
المتوسط..  الحجم  من  صفحة  وثمانين  مائة  ضمن 
على  الضوء  تسلط  كاشفة  فيه مصابيح  وجدت  وقد 
تميط  التي  التاريخية  والثوابت  الحقائق  من  جملة 
)اآلباء  بامتالك  التوراتية  االدعــاءات  زيف  عن  اللثام 
ذاته  وبالقدر  والدين(،  والحضارة،  للتاريخ،  اليهود.. 
منذ  اليهود  مارسه  الــذي  الهّدام  النشاط  تفضح 
واستعبادهم  اآلخرين  على  السيطرة  أجل  من  القدم 
ونهب ثرواتهم.. وأنه )ال صهيونية وال ماسونية( من 
موثقًا  المؤلف فصاًل خاصًا  أفرد  وقد  يهودية..  دون 
للتعريف بالبهائية، وفصاًل آخرًا بشهود يهوه، وصلة 
كل منهما باليهودية الصهيونية، على أن أكثر ما يشد 
القارئ لهذا الكتاب هو في وقوف المؤلف في مواضع 
كثيرة، على حجم االختراق اليهودي للمسيحية، فنجد 
وأوجاعًا  مدوية،  صرخاٍت  وثناياه  الكتاب  سطور  في 
الغربية(  )المسيحية  إليه  آلت  مّما  دفين  ألم  وآهات 
)الكنيسة  بـ  عليه  أطلقوا  ما  في  المعاصرة، خصوصًا 
الصهيونية(  )المسيحية  بـ  آخرًا  وليس  اإلصالحية( 
وقد  أخالقية(..  )غير  أنها  مع  األخالقية(،  و)األغلبية 
لعصابة  السياسي  والمنهج  الروحي،  الغطاء  شكلت 
ويحكمون  يسيطرون  الذين  الجدد(  )المحافظين 
الواليات المتحدة األمريكية، الدولة العظمى والباغية 
في العالم.. ممن يتعاملون مع القضايا الدولية الكبرى، 
ومع األحداث ليس من موقع العلم والعقل واإلنصاف 
من  بل  الدولي،  القانون  في  والشعوب  األمم  وحقوق 
القديم  )العهد  وشعوذات  خرافات  إسقاطات  خالل 
يهود،  )مؤمنين  إلى  العالم  قّسم  الــذي  التوراة(  ـ 
منهزمين  أشرار  غويم  و)أغيار،  منتصرة(،  خير  قوى 
حال  هو  كما  تمامًا  الفاصلة(  هرمجدون  معركة  في 

الخطاب األمريكي المعاصر.
وما   26 الصفحة  في  كتابه  في  المؤلف  يتساءل 

يليها:
البشارة  إذا كانت المسيحية قد انتصرت في فجر 
بعد مجمع أورشليم عام 47 للميالد في مدينة القدس، 
ولم يعرف المسيحيون التوراة ألنها ليست من تراثهم، 
مَّ 

َ
فمن أين جاءت التوراة بعد ألٍف وخمسمائة سنة لُتض

في  اإلنجيل  مع  التوراة  أصبحت  كيف  اإلنجيل؟  إلى 
كتاب واحد مع أن المسيحيين ال يؤمنون بها؟

في عام 1523م قام اليهودي األلماني مارتن لوثر 
تمرد  بحركة  المسيحية(  في  نفاقًا  تظاهر  أن  )بعد 
هو  جديدًا  مذهبًا  واخترع  الكاثوليكية  الكنيسة  في 
في  عقد  1546م  عام  نيسان   8 وفي  البروتستانتية، 
ترينت(  )مجمع  بـ  عرف  ما  إيطاليا  في  )ترينت(  مدينة 

صفحة )55 من الكتاب(.
اإلنجيل  إلى  التوراة  عن ضم  المجمع  هذا  وأعلن 

)الكتاب  بـ  التاريخ  ذلك  منذ  وعّده  واحد  كتاب  في 
المقدس(. وبعد ذلك اإلعالن الذي نستنكره ـ المؤلف 
ـ صار المسيحيون يعترفون، ويعتنقون التوراة. ولو 
أصبح  لما  ــوراة(،  ت )بال  مسيحيين  المسيحيون  ظل 
األشرار  لليهود  نصيرًا  اآلن  عليه  هو  ما  على  الغرب 

الصهاينة..
إن المسيح عيسى عليه السالم الذي هو مؤسس 
الدين المسيحي قد رفض التوراة، فكيف يأتي مجمع 
االعتراف  ليقرر  عشر  السادس  القرن  في  ترينت 

بالتوراة؟
يرفض  العربي  والمسيحي  الحقيقي،  المسيحي 
كتاب  في  واإلنجيل  التوراة  بين  المزيف  الربط  هذا 
واليهودية.  المسيحية  بين  الربط  ويرفض  واحــد، 
في  نصّحح  أن  )يــجــب  بــقــولــه:  الــمــؤلــف  ويــصــرخ 
العقول والقلوب هذا الموروث المزيف وهذا اليقين 

الخاطئ(.
ثم يضيف المؤلف: إن قانون اإليمان المسيحي 
قاطعًا.  نفيًا  باليهودية  المسيحية  ارتباط  ينفي 
ها، وليس 

َ
التوراة، بل نقض المسيح لم يكمل  السيد 

ثّمة في األناجيل ما يدعو إلى االعتقاد بأن المسيحية 
تكمل اليهودية إطالقًا.

اليهودي  االختراق  عن  المزيد  المؤلف  ويكشف 
للمسيحية بقوله: )لماذا يقال في اإلكليل المسيحي 
مك الله مثل سارة، 

َّ
للعروس: )وأنت أيتها العروس عظ

ك مثل راحيل(؟؟!! وأبهجك مثل رفقة، وكثرَّ
السيد  تعاليم  من  آخر  شيئًا  الكنيسة  تجد  ألم 
لمباركة  يوحنا  وإنجيل  بولس،  ورسائل  المسيح، 

العروسين؟!
رؤوس  ــي  ف الكنيسة  غــرســت  ــن  م لمصلحة 

المسيحيين أن لليهود حقًا في فلسطين؟
الكنيسة،  تصبح  أن  ومحزن  مؤسف  ألمــر  إنــه 
اليهود  من  مخترقًا  المسيحي  العقل  يصبح  وأن 

واليهودية.

قراءة في كتاب:
]اليهودية.. نشيد التيه[

وفرخ لمؤلفه الباحث األستاذ سليم فرنجية وأجهزتها،  الدولة  إلى مؤسسات  امتد  إذا  ـ وال سيما  الفساد  على  ثورة  إن كل 
جماعات منظمة هنا وهناك ـ تحتاج إلى تربية قوية وصادقة، ومسؤولية وطنية عالية في 
صميم القرارات الموضوعية والقوانين المدروسة دراسة شاملة وعلمية، ثم وضعها موضع 
التطبيق الدقيق، وإجراء العمليات القيصرية في هذا المكان أو ذاك الستئصال أي شكل 
الطاقات في  الهمم وتفجر  التي تشحذ  القدرات  اكتشاف مواطن  إلى  له... وهي تحتاج 
محاربة الفساد لتعزيز القيم اإليجابية لإلصالح، بوصفه مخلوقًا جمياًل يؤدي إلى العدالة 

االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات. 
وهذا كله يدفعنا إلى الحديث عما يقال عن وجود الفساد الذي التصق بالتنمية التي 
حدثت  في الوطن العربي على الرغم من أن هذه التنمية أدت إلى تطور ما  ماديًا وثقافيًا، 
إلى  الفساد وصلت  أن أشكال  الناس  إداريًا واقتصاديًا. ويرى بعض  سياسيًا واجتماعيًا، 
العامة،  الحقوق  على  والتطاول  الديمقراطية،  غياب  صميم  في  مرعبة  بل  مخيفة،  درجة 
وفقدان الثقة بين الشعب والحكومة على الرغم من حضور التنمية الشاملة في هذا القطر 
المتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ  على  عزمهم  يعلنون  قطرًا   )16( جعل  ما  ذاك،  أو  العربي 
الفاسدين والمفسدين... ولذلك  التي تردع  الوقائية  القوانين  الفساد، وإصدار  لمكافحة 
بتاريخ  األردن  في  عقد  الذي  اإلقليمي  المؤتمر  هو  كما  الغرض  لهذا  المؤتمرات  ُعقدت 
العربية، وشكلت هيئات  الدول  المذكورة في  الثاني )2008م(، لتطبيق االتفاقية  كانون 
متخصصة لمكافحة الفساد في األردن، والسعودية، وسورية. فقد نما الفساد في بعض 
الدول رويدًا رويدًا؛ حتى تحول إلى ثقافة منظمة تتعاون أطيافها فيما بينها، مستخدمة 
كل األدوات والتقنيات المتطورة؛ بعد أن كانت مقتصرة على المال والنساء، وال سيما حين 
أصبحت الثقافة االستهالكية سلطة مطلقة تدار وفق رؤية الدوائر االحتكارية الكبرى... 
أوصى  القسم )2000/7/17م(، ثم  الفساد منذ خطاب  بدأت عملية مكافحة  ففي سورية 
)هيئة  بإحداث  )2005م(  عام  االشتراكي  العربي  البعث  لحزب  العاشر  القطري  المؤتمر 
لمكافحة الفساد(... ومع ذلك كله فما زال الفساد قابعًا في أماكن عدة من أجهزة الدولة 
ومؤسساتها. وما زاد الطين بلة أن عددًا من اإلداريين والمسؤولين لم يستطيعوا االرتقاء 
إلى مستوى عملية اإلصالح وتفكيك بنية الفساد شيئًا فشيئًا، دون أن ننسى أن عددًا آخر 
تضرر من هذه وتلك فوقف سدًا منيعًا بوجهها.. ما أدى إلى تفاقم األزمات، وانتهاك كرامة 
النفوس والعقول،  الجاثم في جنبات بعض  بالوباء  الوطن والمواطن.. فالفساد غدا أشبه 
معالجته،  عن  عاجزة  والرسمية  الشعبية  والجماعية،  الفردية  اإلصالح  مشاريع  وصارت 
فالفساد لم يعد مجرد سلوك يتجلى في الروتين والبيروقراطية، وتدني المستوى العلمي، 
وهدر المال العام، والتسيب في العمل وضعف الكفاءة واألداء، والتخلف في اإلنتاج، وسوء 
توزيعه، والتهرب الضريبي، وتهريب البضائع و.....، والوساطات والرشاوى على الرغم من 
وجود قانون العقوبات عام )1949م( وقانون العقوبات االقتصادية عام )1966م(، وكالهما 
يجّرم الرشوة، بوصفها جريمة اقتصادية. فهناك تشابك للمنافع الخاصة بين الراشين 
ألغراضهم.  الملبية  والقوانين  القرارات  يصدرون  الذين  المتنفذين  المسؤولين  وبعض 
وهناك أشكال أخرى للفساد مثل زيادة البطالة، وهجرة األدمغة و... وبإيجاز صار الفساد 
واالقتصاد،  اإلدارة،  في  على شاكلتها  التي خلقتها  بيئاتها  في  وجودها  تمارس  ثقافة 
والسياسة، و.... ثم صار كثير من الناس ال يتنفسون إال في أجواء الفساد، ما جعل كلمة 
الفساد  المجالس، وأضحت محاربة  األلسن، وشعارًا يزين  تلوكها  لديهم موضة  اإلصالح 
ومحاسبة أصحابه مقولة تتردد هنا وهناك وال أثر لها... فال عجب بعد هذا أن يصنف تقرير 
النزاهة الدولية سورية ـ مثاًل ـ بين أسوأ دول العالم في محاربة الفساد وآليات المساءلة، 
طر قانونية تحكم عمليات الخصخصة والمشتريات في 

ُ
والسيما حين ركز على عدم وجود أ

الدولة على الرغم من التزام الحكومة بتنفيذ )اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد(.
ـ  الطويل  تاريخها  ـ على مدى  أن سورية تعرضت  وحين نتحدث عن ذلك ال ننسى 
ألشكال من التشويه؛ وحمالت خارجية مركزة حاولت أخذ أبنائها إلى حاالت من التدجين أو 
االضطراب واالستهتار باألنظمة والقوانين وبخاصة حين وقع البطء في عملية اإلصالح؛ أو 
التأخر في إصالح بعض األنظمة اإلدارية وكوادرها ممن عجزت عن مواكبة مسيرة التطوير 
بعض  يغزو  الفساد  وطفق  فشيئًا،  شيئًا  تتآكل  المسيرة  هذه  صارت  حتى  والتحديث؛ 
النفوس الضعيفة والمنحرفة، وال سيما حين رافقها أسباب موضوعية كانحباس المطر، 
عة؛ حتى اتسعت رقعة  البطالة، التي ظهرت بهيئات مقنَّ ْرع، وازدياد 

َّ
الزرع والض وهالك 

لطرد  واالجتماعية  الخلقية  القيم  تشحذ  مرة  كل  في  كانت  العملية  تلك  أن  بيد  الفقر 
من  كثير  تجفيف  على  صمموا  أن  بعد  الغفلة،  زوايا  من  االنحراف  وشياطين  العفاريت 
وكذلك  مقبواًل.  وجعله  الفساد،  أشكال  لتزيين  العقل  طاقات  وشل  اإلنسانية،  المبادئ 
لقيت سورية من الضغوط الخارجية ما لم تلقه دولة أخرى، وكانت هذه الضغوط تزداد 
الكيان  مواجهة  في  المسؤولية  عبء  وحملت  عنها،  والدفاع  العروبة  بلواء  تمسكت  كلما 

الصهيوني، وحلفائه.
ومن هنا فإننا نثمن ما تقوم به القيادة السورية من إصالحات عملية كبرى في مجاالت 
الماسة  الحاجة  إلى دراسة  والفقر،  والبطالة  السكان  الرواتب وحل مشكلة  زيادة  عدة من 
للناس وتلبيتها وفق األولويات المهمة، ثم إقرار الحكومة الجديدة إللغاء حالة الطوارئ 
الدولة على أن تدرس حالة أمن الوطن والمواطن في صميم إرساء األنموذج  وقانون أمن 
أصبحت  اإلصالح  فعملية  ذلك.  تلبي  التي  التشريعات  وإصدار  للديمقراطية،  الحضاري 
اإلدارة  انتخابات  وتنفيذ  واإلعالم  واالنتخاب،  األحزاب  قانون  إصدار  بعد  ملموسًا  واقعًا 
المشاريع  إقامة  على  تعمل  الدولة  زالت  وما  اإلدارة  لهذه  متطور  قانون  حسب  المحلية 
في  الخبرات  استيعاب  في  التوسع  عن  فضاًل  خاصة؛  الشباب  تستوعب  التي  اإلنتاجية 
دوائر الدولة؛... وإعفاء بعض المسؤولين السيئين الذين لم يحسنوا إدارة عملهم، وال سيما 

في وقت األزمات، أي بدأ اإلصالح الهادف إلى جعل المواطن هو الوسيلة والغاية...

الفساد رؤية وموقف

االفتتاحية
 || د. ح�شني جمعة

 |  عبد الوهاب زيتون
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الثقافة والسلوك اإلنساني

وظهرت  ومفهوماتها،  الثقافة  تعريفات  تــعــّددت      

عشـرات التعريفـات، منها ما أخذ بالجوانب المعنوية / الفكرية، 

بوصف  معًا،  بكليهما  أو  المادية،   / الموضوعية  بالجوانب  أو 

اإلنساني،  المجتمع  سيرورة  ل 
ّ
تمث العام-  إطارها  في  الثقافة- 

وإبداعاته الفكرية والعلمّية.

الخاصة حول تنّوع  المفاهيم    عندما بدأت صياغة بعض 

رو هذا النظام السلوكي، تفسيرات 
ّ
السلوك اإلنساني، قّدم منظ

متعّددة للثقافة مستندين بذلك إلى تجاربهم الطويلة، أو من 

خالل التحليل النّصي لألعمال السابقة المطّبقة على المجتمعات 

البدائّية. 

    فللمّرة األولى قّدم إدوارد تايلور )1832-1917( تعريفًا 

البدائية«  »الثقافة  الشهير  للثقافة، ضمن كتابه  انثروبولوجيًا 

الذي نشره عام 1871، ويرى فيه أّن الثقافة أو الحضارة بمعناها 

يشمل  الذي  المركّب   
ّ

الكل ذلك  »هي  الواسع   االنثربولوجي 

أو  عادات  أّنها  أي  والعادات؛  والقانون  والقيم  والفّن  المعرفة 

قدرات يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوًا في المجتمع«. 

   وعلى الرغم من أّن مصدر هذا التعريف أو أصله، وكذلك 

الفضل  فإّن  /هيرودوس/،  أيام  منذ  رائجة  كانت  مضموناته، 

تعريف  في  ز 
ّ
رك الذي  تايلور  إلى  يعود  وتعميمه  تأكيده  في 

الثقافة على كلمة »مكتسبة« وهي المفتاح األساسي في هذا 

االجتماعي  م 
ّ
التعل نتاج  الثقافة هي  أّن  عنت  ألنها  التعريف، 

أكثر من الوراثة البيولوجّية. ولذلك فإّن الفروقات في التطّورات  

الثقافية تعود على التقّدم في المعرفة الثقافية.

د(، فيعني 
ّ
ب )معق

ّ
 مرك

ّ
    أّما تأكيد تايلور أّن الثقافة كل

م اجتماعيًا، ولذلك فإّن كل مظهر 
ّ
أّنها تشمل السلوك المتعل

من مظاهر السلوك اإلنساني جدير بالدراسة، ألّنه يفهم طبيعة 

تحّول في  نقطة  الكالسيكي  التعريف  كان هذا  وقد  اإلنسان. 

وصف  علماء  اهتمام  جذب  حيث  للثقافة؛  النظري  التفسير 

األجناس البشرية )األثنوغرافيا( من جميع أنحاء العالم.

 الموّحد لثقافة 
ّ
    لقد آمن /تايلور/ أيضًا، بأّن التطّور هو الخط

اإلنسان، متراوحة بين البدائية والمدنية؛ األمر الذي شّد انتباه  

الكثير من علماء األنثروبولوجيا ذوي األفكار الواحدة، من أمثال /

ماك لبنان، هنري ماين/من بريطانيا، و/باستيان وباخوفينمن/من 

المانيا، و/لويس مورغان/من الواليات المتحدة األمريكية، الذين 

لوا مدرسة كبيرة لـ » نشوئيين » موّحدي االتجاه.
ّ
شك

الثقافة،  تعريف  في  حــدث  ملحوظ  تحّول  ثّمة  لكن     

في   )1942-1884( مالينوسكي  /برونسلو  اســم  لمع  عندما 

الرغم  على  بريطانيا،  في  اإلنسان(  )علم  األنثروبولوجيا  عالم 

/مالينوسكي/  أصبح  وقد  والفيزيائي.  الرياضي  تخّصصه  من 

الحقل  إتمام عمله في  األنثروبولوجيا، بعد  رًا مشهورًا في 
ّ
منظ

التاريخي بين )توبوري وسكان الجزر(، حيث أحرز اهتمامًا جديدًا 

في البحوث األنثروبولوجّية. 

    لقد نظر / مالينوسكي / إلى الثقافة كحقيقة مساعدة 

ز على أهمّية البيولوجية 
ّ
إلشباع الحاجات البيولوجية، ولذلك رك

لكّنه  البشري،  للسلوك  البيولوجية  الخواص  ح 
ّ

ووض للثقافة، 

عددًا  يؤّدي  الحاجة  إرضاء  أّن  د 
ّ
وأك والنزوة،  الحاجة  بين  مّيز 

منافسة  للثقافة  /مالينوسكي/  تفسير  أثار  وقد  الوظائف.  من 

النجم الصاعد في األنثروبولوجيا البريطانية / رايد كليف براون 

الذي  البيولوجي  التفسير  تماًما  عارض  الذي   ،)1955-1881(

قّدمه /مالينوسكي، على الرغم من أّنهما يتبعان مدرسة فكرية 

واحدة.

   وعلى الرغم من أّن /براون/ لم يكن موافقًا على كلمة » ثقافة 

االجتماعية،  المؤّسسة  ــة  دراس في   «

االجتماعّية  للثقافة  تحليله  أّن  غير 

كما  اتساعًا،  أكثر  نظرة  للثقافة  أعطى 

المادة  موضوعات  محتويات  في  يظهر 

حيث  االجتماعية؛  البنية  في  المعالجة 

هم  الذين  األشخاص  ترتيب  على  ز 
ّ
رك

الدراسة،  في  األساسية  العناصر  من 

أكثر من التركيز على ترتيب األنشطة.

قّدم  ــادرات،  ــمــب ال هــذه  وضمن     

االنثروبولوجيون البريطانيون تفسيرات 

االجتماعّية،   واألنظمة  للثقافة  مختلفة 

ــي تــطــويــر هذه  ـــك ف ــدهــم ذل وســاع

من  سّيما  وال  ومعانيها،  التفسيرات 

بندكت،  روث  ميد،  مــارغــريــت   ( قبل 

النهاية  في  أّدى  مّما   ،) لينتون  ورالف 

الثالثية  الفكرية  المدارس  تطوير  إلى 

األبعاد: )النمطية، الثقافة، الشخصّية(.

    فقد كانت الفرضية الرئيسة عند /

مارغريت ميد/ تقوم على دراسة الثقافة بعبارات بنية الشخصّية، 

تّمت  التي  المتأخرة  البحوث  أشارت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 

بوساطتها، إلى أّن األفراد يكتسبون »النمط المتكامل«، وبذلك 

القول:  يمكن  أّنه  أي  الفرد؛  مكونات  من  جزءًا  الثقافة  تصبح 

الفعالية  األسلوب في ضبط  التعبير عن  الثقافة هي فقط  إّن 

النفسّية البشرية، كشرط لصقل األجيال الناجحة من األفراد.

ر المشهور من )الجامعة الهندية( 
ّ
    أّما /دافيد بيدني/ المنظ

في الواليات المتحدة األمريكية، فقد أشار إلى أربع حقائق تعّد 

خصائص الثقافة، وهي : )الحقائق الفنّية، الحقائق االجتماعّية، 

الحقائق التربوية، الحقائق الفكرية (. وأشار /بيدني/ أيضًا في 

هذا الصدد إلى أّنه ال يمكن رسم حّد فاصل بين محيط الثقافة 

آخر. ومن  والسلوكية من جانب  األساسية  والجوانب  من جهة، 

هنا يعّرف / بيدني / الثقافة بأّنها : »صفة للسلوك اإلنساني« 

وهي  اإلنساني،  للسلوك  متّمم  كجزء  تــدرس  فهي  ولذلك 

ليست كما لو أّنها قدرة حيوية على العمل والتطّور، بعيدًا عن 

مة)المجتمع( التي تعّبر عن نفسها من خاللها.
ّ
المنظ

   أّما /أ.ل. كروبر/ )1876-1960( الذي بقي زعيم علم اإلنسان 

األمريكي لمدة عقدين من الزمن، بال منازع، فعلى الرغم من عدم 

اهتمامه بأي مدرسة فكرية بشكل مباشر، فقد وضع في مقّدمة 

أفكاره المجّربة)1948( أّن » علم اإلنسان هو الوحيد الذي يتعامل 

مع الثقافة، من خالل التصّور النظري والوصف المباشر ». كما 

مختلفة،  مستويات  وفق  تتّم  الثقافة  دراسة  أّن  كيف  فّسر 

تدرس  التي  اإلنسان  علم  من  مختلفة  فروع  لميالد  تؤّسس 

مفاهيمها   إلى  باإلضافة  فالثقافة  متعّددة؛  زوايا  من  الثقافة 

فإّنها ممّيزة من خالل ماضيها الذي يؤّسس لمولد دراسة ثقافة 

قًا في الثقافة، 
ّ
ما قبل الميالد، ذلك الحّيز األكثر استقاللية وتدف

بـ »اللغة« التي كانت السبب في والدة علم اإلنسان  والمسّمى 

اللغوي.

    لقد أعطت الثقافة البيولوجية والعرقّية لإلنسان، الميالد 

التي  الثقافة  تلك  ألّن  /المحسوس،  الحقيقي  اإلنسان  لعلم 

اإلنسان.  علم  في  للثقافة  النقّية  الصورة  في  بمجملها،  تصّب 

لذلك قّدم /كروبر/ صورة مكتملة للثقافة المعّبر عنها من خالل 

الفروع المختلفة من علم اإلنسان »األنثروبولوجيا«. وقد تّم دمج 

بعض الكلمات من قبل األنثربولوجيين لتكون قادرة على نقل 

المعاني / المفاهيم المختلفة، التي أعادت إثراء نظريات أخرى 

حول الثقافة.  ومن أبرز هذه المفاهيم:

حيث  للثقافة،  الخارجي  المظهر  أي  الثقافة:  وضوح   -1

العناصر الجوهرية للثقافة )لّب الثقافة( التي ال تتّم مناقشتها.

)كليد كلوفن، 1948(.

ضمنية الثقافة: على عكس الفكرة السابقة، إذ تتعامل   -2

ضمنية الثقافة مع المظهر المتكامل للثقافة، وهنا يتّم تقديم 

نظرة داخلية للثقافة.

عندما  أّنه   )  1945  ( لينتون  رالف  يرى  الثقافة:  بناء   -3

نرى شيئًا من وجهة نظرنا، وليكن »الثقافة« مثاًل، فإّن ما نكتب 

عنه هو الظهر الداخلي للثقافة، والذي يجب أن يسّمى : »بناء 

الثقافة ».

موضوعات الثقافة : يرى /موريس أوبلر/ أّن المفهوم   -4

الكامل للثقافة، يمكن أن يدرك من خالل المضمونات الخاصة 

بتلك الثقافة؛ وهكذا يتعّين على الفرد عند دراسة مجتمع معّين، 

تحديد المضمونات المختلفة لتلك الثقافة وتعريفها،  بحيث 

ظهر بشكل أساسي،  الشكل الموّحد والمتكامل للثقافة.
ُ
ت

 ،)1926( ريدفيلد  /روبرت  يرى   : الثقافة  استقاللية   -5

ذاتيًا،  مكتفية  العالم  في  البدائّية  القبائل  بعض  هناك  أّن 

وال تحتاج إلى شيء من العالم الخارجي، ولذلك فإّن ثقافتهم 

الذين  »جارو«  قبائل  أفراد  وال سّيما  األندمان  فقبائل  ة. 
ّ
مستقل

وا بالعالم الخارجي، هم مكتفون ذاتيًا، ولذلك يجب أن 
ّ
لم يحتك

ة، في حين أّن ثقافة 
ّ
تصّنف ثقافتها على أّنها ثقافة مستقل

المجتمع الريفي، التي تشترك بأشياء كثيرة مع العالم الخارجي، 

ة«.
ّ
هي ثقافة » نصف مستقل

بأبعادها  الثقافة  تدرس  أن  يجب  تقّدم،  ما  على  وبناء     

في  ودالالتها  وخصائصها،  طبيعتها  ح 
ّ

تتض لكي  المختلفة، 

جوانب المواقف الحياتية المختلفة، لكي تعطي بالتالي الصورة 

الحقيقّية عن الشخصّية اإلنسانية، الفردية والجماعية، في أي 

مجتمع من المجتمعات، سواء أكان بدائيًا أو مدنيًا/حديثًا.

=====
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اإلرُث المنهـوُب » تل َحَلف« أنموذجًا

ما  على  الشعوب،  من  شعٍب  تاريخ   
ُ

يخل لم 
أعتقد، من ضرٍر ونهٍب وتخريب لحق بإرثه الحضاري 
مليء  التاريخ  المكتوب.  وغير  المكتوب  وبتاريخه 
هذا،  مثل  عــن  تحدثنا  التي  المؤلمِة  ــاألحــداث  ب
يد  على  األمريكية  القارة  سكان  أصاب  ما  وبخاصة 
 بعد اكتشاف البحار، إيطالي 

ً
الغزاة اإلسبان، مباشرة

الذي  الجديد،  العالم  كولومبس«  األصل،«كريستوف 
كان يظنه )الهند(، وذلك عام 1492. 

لملكة  ليروي  ــى  األول رحلته  من  عاد  إن  ما       
إسبانيا عن مشاهداته هناك، وبخاصة في ما يتعلق 
تلك  من  حمله  ما  بعض  على  واطالعها  بالذهب، 
البالد من حيوان نادر، و نبات غير معروف في القارة 

األوروبية مثل الذرة والبطاطا
الحقًا  شكلت  التي  ــخ   ال والتبغ...  والبندورة   
من  الجياع  ماليين  وأنقذت  للقارة،  األساس  الغذاء 
الموت األكيد، حتى ابتدأت موجة هائلة من اإلسبان، 
من  الغالب  في  كانوا  و  البرتغاليين،  من  الحقًا  و 
المبشرين  ومن  والمغامرين،  والمحكومين  المجرمين 
للثروة  طلبًا  هناك  إلــى  االتجاه  في  المسيحيين، 

واألرض وخيراتها.
لم يكتِف المستعمر بنهب تلك الثروات، التي 
وإنما  خاطٍر،  بطيبة  األصليون  السكان  لهم  قدمها 
السكان  من  مليون  عشرين  من  أكثر  بقتل  قاموا 
من  العريقة  حضاراتهم  وتدمير  ونهِب  األصليين، 
شعوب »المايا« و«األستيك« وغيرهم من سكان وسط 
القارة األمريكية وجنوبها، و الحقًا و بعد غزو اإلنكليز 
والفرنسيين من شمال القارة إلى شبه إبادة للسكان 

األصليين المعروفين باسم الهنود الحمر. 
والنهب  بالقتل  المستعمرون  هــؤالء  يقم  لم 
حضارتهم  معطيات  بصهر  قاموا  وإنما  فحسب، 
الفنية، المصنوعة بمهارة فائقة من الذهب والفضة، 
وتحويلها إلى سبائك كانت تنقلها »السفن السوداء« 
إلى بالد المستعمر، والحديث في هذا الموضوع محزن 

وطويل.
العربية أيضًا، على  البالد  له  مثل  هذا تعرضت 
جهات  مختلف  من  القادمين  والمحتلين  الغزاة  يد 
األرض، وال أدري إن كان متحف ما من متاحف أوروبا 
المصرية  أو  الرافدية  اآلثار  بعض  من  يخلو  وأمريكا 

الفرعونية أو السورية... الخ
حيث تمَّ نقل العديد من تلك اآلثار الهامة إلى 

هناك، رأس »نفرتيتي«، آثار »بابل«...الخ.. 
     الكثير من علماء اآلثار الذين قاموا بحفريات 
يعملون  نفسه  الوقت  في  كانوا  بالدنا،  في  هامة 
هذا  على  كمثاٍل  و  لدولهم،  االستخبارات  مجال  في 
مجلة  علمي، منشور في  تقرير  قرأته في  ما  سأقدم 
الرابع  العدد  األلمانية، في   « المرآة   – » دير شبيغل 
الصادر بتاريخ 2011/1/24، حول مكتشفات » ماكس 
في  الماضي،  القرن  ثالثينيات  »في  نهايم  أوبِّ فون 
على  السوري  الشمال  أقصى   –  « ف 

َ
حل تل   « موقع 

حدود تركيا، الوارد ذكره في التوراة تحت اسم »غوزان 
 .»Gozan –

نهايم » – ) 1860 – 1946  ولد » ماكس فون أوبِّ
( قرب بون في قصر يعود إلى صاحب بنك شهير )*( 
يدعى سليمان, وهو يهودي متزوج من ابنة قسيس 
ألماني، األمر الذي سيلعب الحقًا دورًا هامًا سلبيًا في 
إلى  النازي  الحزب  وصول  بعد  هذا  اآلثار  عالم  حياة 

الحكم عام 1933. 
على الرغم من رغبة والده بأن يدرس ابنه الحقوق، 
إال أنه لم يرغب بذلك، فاتجه عام 1886 نحو مراكش 
وقام هناك متخفيًا بزيارة مسجد في » فاس », كما 
قام هناك بشراء فتاة بربرية من سوق العبيد، وأهداه 
بالملح  محنطة  رؤوسًا  البربرية  القبائل  زعماء  بعض 
بزيارة  قام  ، بعدها  الذين قتلوهم  أعدائهم  لبعض 

العراق.

 في عام 1896 ذهب هذا الشاب الثري المحب 
منزل  في  وسكن  »القاهرة«  إلى  والمغامرات  للهو 
مترٍف يخدمه فيه العديد من الناس، بما فيهم طباخ 

فرنسي.
تعلم العربية وأتقنها، وكان أحيانًا يلبس العمامة 
ّي العربي، ويدرس عادات الشرق وتقاليده، وجمع 

ِّ
والز

ومخطوط.  كتاب   4200 على  يزيد  ما  مكتبته  في 
اإلمبريالية،  األلمانية  الدبلوماسية  اهتمام  هذا  أثار 
فجعلت منه قنصاًل عامًا في مصر. كان يقيم حفالت 
إلى  اإلنكليزي  السفير  إليها  يدعو  شهيرة  صاخبة 
جانب أميرات بولونيات وغير ذلك من رجال األعمال 
والسلطة، بمن فيهم ملك سلسلة الفنادق األمريكي 
الشهير  » جون يعقوب أستور »الذي غرق الحقًا في 
رحلتها  في   « تيتانيك   « العمالقة  السفينة  حادثة 

األولى نحو العالم الجديد. 
نهايم » في حياته،       لم يتزوج » ماكس فون أوبِّ
وإنما كان يقيم عالقات غرامية مع بعض األوروبيات 
المتزوجات هناك، والمصريات أيضًا، حيث أدت عام 
1908, إحدى هذه العالقات إلى قتل الزوجة المصرية، 
بعد أن عرف زوجها باألمر، وكان يقوم أيضًا بتطبيق 
مجال  في  العمل  حاول  المتعة(.  )زواج  بـ  يسمى  ما 
التجارة إال أنه فشل في ذلك، وبخاصة في مزارع البن 
في »تنزانيا«، وكاد )البارون( – كما كانوا يسمونه – أن 

يفلس.
أصدر عام 1914 مجلة » الجهاد » التي عمل من 
خاللها أن يكسب العرب إلى جانب ألمانيا، المتحالفة 
في  ففشل  األتــراك،  مع  األولى  العالمية  الحرب  في 
الشهير،  اإلنكليزي  الجاسوس  أن  سيما  وال  مسعاه، 

الذي يتقن العربية 
و لهجاتها ببراعة، الملقب بـ » لورنس العرب » ، 

كان غريمه في األمر. 

في البحث األثري : 
نهايم » عام 1911 في       قام » ماكس فون أوبِّ
 ،   « Gozan – ف - غوزان

َ
البحث في موقع » تل حل

تساعده نخبة من المهندسين, الذين وظفهم عنده 
جانب  إلى  األثــري,  التنقيب  في  العالية  لخبراتهم 
و  وطباخ  وطبيب  المحليين،  السكان  من  بدوي   500

مصّور متخصص. 
نهايم » في عمله وتعامله مع        لم يكن«  أوبِّ
اآلخرين نبياًل، وكان المهّم عنده الوصول إلى هدفه 

بأية وسيلة كانت. 
واحــدًا  تنقل  جمل  ألــف  تضم  حملته  كانت 
السكك  من  متر  وثمانمئة  المتاع،  من  طنًا  وعشرين 
كان  الحفريات.  تربة  لنقل  والحاويات  الحديدية 
النافقة،  الحيوانات  جثث  من  العديد  يضم  الموقع 
 الروائح 

ً
بسبب الشتاء القاسي في ذلك العام، باعثة

الكريهة تحت شمس الصيف الساطعة. 
الحفريات  أعمال  وينظم  يدير  نهايم«  »أوبِّ كان 
البعثة المفروش بأفخر أعمال السجاد ومن  من بيت 
قصري  البيت  هذا  على  وأطلق  ضخمة،  طاولة  وراء 

الصحراوي. 
تحت  ضئيلة  مسافٍة  على  الحفريات،  كشفت 
األرض، عن وجود تماثيل ضخمة مثل : )أبو الهول(، 
لت 

َ
الباز من  مصنوعة  جدارية  وتماثيل  واألســود 

األسود، عليها أشكال سفن وجمال ومحاربين يحملون 
بـ   - 

ً
الهراوات... موجودة على جدران ما أسماه –خطأ

 « يدعى  غامض  ملك  بناه  الذي   ،« الغربي  القصر   «
 .« kapara – كابارا

التماثيل  »لهذه  نهايم  أوبِّ فون  ماكس   « أعطى 
إلى 5000 عام،  الِقدم يعود  وللقصر زمنًا مغرقًا في 
اآلثار  وعمر   ، اليوم  نعرف  كما   ، صحيٍح  غير  وهذا 
نصف هذا التاريخ، و التحديد الزمني الدقيق صعب 
الحديثة  األلمانية  البعثة  تعاني  حيث  اليوم؛  حتى 

هذه  من   2006 عــام  منذ  الموقع  في  تعمل  التي 
الصعوبات بسبب ندرة العثور على آثار مكتوبة. 

يتكلمون  كانوا  السكان  أن  اآلن  حتى  المعروف 
األول  األلف  في  ازدهار  فترة  عاشوا  وأنهم  اآلرامية، 
التي  العاتمة«  »القرون  بـ  المسمى  الوقت  وهو  ق.م، 
و  اإلغريق  و  اآلشوريين  ينال من  الضعف فيها  أخذ 

المصريين والتي توارت فيها اإلمبراطورية الحثية. 
 Gozan – ف - غوزان

َ
      كان موقع  » تل حل

»  يضمُّ في تلك الفترة حصنًا ضخمًا منيعًا، وقصرًا 
تعلو جدرانه إلى عشرة أمتار. كان يصل المدينة أحد 
روافد الفرات ومن هناك تنطلق السفن نحو المحيط 
بالد  مع  العاج  تجارة  وبخاصة  للتجارة،  الهندي 

الرافدين من الفيلة التي كانت تحيا هناك. 
أخرى  مرة  لقوتهم  اآلشوريين  استعادة  بعد 
رت على 

ّ
أخذوا من المدينة الضرائب الباهظة التي أث

ق.م   808 عام  فقاموا  المرتفع،  معيشتهم  مستوى 
بثورة ضد جيرانهم اآلشوريين األقوياء أّدت إلى حرق 

القصر الغربي. 
للباحث  معروفة  تكن  لــم  المعلومات  ــذه  ه
الضخم  البناء  واجهة  عن  كشف  عندما  نهايم«  »أوبِّ

وعثوره على أوعية األضحيات و قطع زينة ذهبية. 
 إلى مسكنه 

ُ
إبان الحرب الكونية األولى فرَّ الباحث

 « فايمار   « جمهورية  قيام  وبعد  برلين،  في  الفخم 
على أنقاض الملكية، وما رافق ذلك من إفالس نقدي 
أودى بثروته، لم يستطع الباحث )الشحاذ( -على حدِّ 
قوله– العودة لمتابعة الحفر في )بالد األساطير(، إال 
بمساعدة مالية من أقربائه، حيث رجع إلى هناك عام 
الفرنسية  االحتالل  سلطة  إقناع  من  وتمكن   1927
الحلي  عدا  ما  الموقع،  ذلك  في  مكتشفاته  بإهدائه 

رسل إلى اسطنبول. 
ُ
الذهبي الذي أ

بواسطة  الضخمة  التماثيل  بنقل  الباحث  قام 
بالشاحنات  ومنها  حلب  إلى  قطار  عربة  عشرة  ثالث 
التماثيل  تلك  بين  من  ألمانيا.  إلى  نقلها  السفن  أو 
الضخمة امرأة جالسة - الربة الجالسة على العرش – 
أسماها )فينوس خاصتي(، وتماثيل أخرى من البازلت 

لطيور جارحة وتماثيل لـ )أبو الهول( و)الرجال الطيور 
العقارب( وغيرها من الكائنات الحيوانية الخرافية... 

التي يعود تاريخها إلى األلف الثالث قبل الميالد. 
متحف  في  الموجودة  التماثيل  هذه  تعرضت 
الكونية  الحرب  إبــان   ،1943 عــام  الخاص  الباحث 
ألقاها  التي  الحارقة  الفوسفور  قنابل  إلى  الثانية، 
الحلفاء على برلين، والتي أصابت التماثيل البازلتية 
عالية  حرارة  درجة  إلى  تعرضها  بعد  شديد،  بضرر 
عليها؛  الماء  برش  اإلطفاء  رجال  وقيام  درجة(   900ْ(
البازلت بحجم  ألف قطعة من  إلى 27  ت 

َّ
حيث تشظ

الباهم، والتي تم حفظها في أحد أقباء » جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية – DDR.  »– المرحومة. 

في تشرين األول من العام 2001 ابتدأت مجموعة 
ألمانية مؤلفة من أربعة خبراء بتصنيف الشظايا في 
وتجميعها  مكعب،  متر   600 مساحتهما  قاعتين 
على  المحفوظ  القديم  شكلها  إلى  ترميمها  وإعادة 

الصور.
استغرق هذا العمل الصعب تسعة أعوام أمكن 
تمثااًل،  ثالثين  إلى  الحياة  إعادة  بعدها  للمرممين 
ملُء  وتم  صغيرة،  قطعة  ألف  من  يتشكل  ما  منها 

الفراغات والقطع المفقودة بالجص. 
تم عرض هذه األعمال عام 2011 في متحف » 
برغامون » الشهير ، في )جزيرة المتاحف ( في برلين، 
ولم يكن األمر سهاًل بسبب ضخامة المعروضات، التي 
يصل وزن بعضها إلى ثالثين طنًا، مما اضطرهم إلى 

تنزيلها بالرافعة من خالل نوافذ المتحف العليا.
 على مدخل متحف حلب ثمة تماثيل ضخمة من 

» تل حلف »،تدل على تراثنا العظيم المتجسد.
إنني أحيي هذا الجهد الجبار الذي قام به بعض 
علماء اآلثار األلمان، وأتطلع إلى ذلك اليوم الذي تعاد 
مجرد  ليست  ألنها  مواطنها،  إلى  الشعوب  آثار  فيه 
أشياء قديمة ذات قيمة أثرية فحسب، وإنما هي جزء 

هام من هوية الشعب وذاكرته. 

- ظل هذا البنك مستمرًا حتى عام 2009، 
حيث دخل،نتيجة مصاعب مالية و البذخ و التبذير 
من قبل أصحابه الورثة، في ملكية البنك األلماني, 
كما قرأت في عدد مجلة » دير شبيغل » –األلمانية  
رقم 15 تاريخ 2011/4/11.
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الذكاء االجتماعي سر التعامل مع اآلخرين
منهم  كل  في  زرع  البشر  الله  خلق  أن  منذ 

غرائز وصفات خاصة به تميزه عن غيره.
إلى  من شخص  الخصائص  وتختلف هذه 
الطويل والقصير، األبيض واألسود،  آخر؛ فتجد 
وهناك  والــجــريء،  الخجول  والقبيح،  الجميل 
والدين  الــلــون  فــي  تتمثل  ــرى  أخ اختالفات 
وطريقة  البشر  بأطباع  يتعلق  وفيما  وغيرها. 
البشر  صنع  من  فإنها  اآلخرين،  مع  تعاملهم 
أنفسهم، يكتسبونها مع الوقت وتميزهم أيضًا 
عن بعضهم بعضًا، فهناك المتواضع والمتكبر، 
المفارقات،  من  وغيرها  والجاهل  والمتعلم 
حتى أن اإلخوة في البيت الواحد يختلفون في 
الميول والطباع والميزات، ومن هنا جاء التشبيه 
يكون  من  فمنهم  بالمعادن؛  للبشر  الشعبي 
ذاته،  الوقت  في  ونادرًا  المعًا،  نقيًا،  كاأللماس 
والنحاس  والفضة  كالذهب،  هو  من  ومنهم 
تمثياًل  »التنك«  المعادن  أبخس  إلى  وصــواًل 

للشخص اللئيم سيئ الطباع والمعشر.
اآلخرين،  مع  التعامل  نستطيع  كيف  لكن 
وكيف نستطيع معرفة ما إذا كانوا من معادن 

أصيلة أم أنهم يختبئون وراء أقنعة مزيفة؟!
ومهارة  فــن  هــو  ــن  ــري اآلخ مــع  التعامل 
الذكاء  من  كبيرًا  جزءًا  تشكل  وهي  اجتماعية، 
العاطفي للفرد؛ فالبعض يكتسب هذه المهارة 
من خالل خبرته في التعامل مع الناس، والبعض 
اآلخر يكتسبها عن طريق االستماع إلى خبرات 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  منها،  واالستفادة  غيره 
ما  فيها  ُيدرس  خاصة  معاهد  الغربيين  لدى 
يسمى بالمهارات االجتماعية وكيفية التواصل 

والتعامل مع اآلخرين.
االجتماعية  الــمــهــارة  هـــذه  تتخصص 
وفهم  الـــنـــاس،  شــخــصــيــات  بــاســتــشــفــاف 
يكرهون،  وما  يحبون  ما  ومعرفة  نفسياتهم، 
الذكائية  القدرات  هذه  من  كبيرًا  جزءًا  أن  كما 
قلوب  إلــى  الدخول  على  القدرة  على  يعتمد 

الناس والتأثير فيهم بشكل إيجابي.
امتزجت  عدة  مكونات  من  اإلنسان  يتكون 
مع بعضها لتصنع هذا الخليط التفاعلي بروحه 
مهما  إنسان  وكل  ورغباته؛  ومشاعره  وتفكيره 
ارتفع منصبه أو زاد علمه أو كبرت ثروته، فهو 
يحظى  حتى  العناصر  هذه  يغذي  أن  يحتاج 

بحياة سعيدة.
عند التعامل مع الناس باختالف طبائعهم، 
كلها  شخصياتهم  مكونات  نراعي  أن  علينا 
فبعض  والرغبات(،  المشاعر،  العقل،  ــروح،  )ال
الجانب  بمخاطبة  اإلنسان  مع  يتعاملون  الناس 
دون  من  الفكر فقط  مع  يتعاملون  أي  العقلي؛ 
أو  اإلنسان، توقعاته،  بمشاعر ذلك  أن يهتموا 
التواصل،  ضعف  يفسر  ما  وهذا  احتياجاته، 
الخالفات  من  الكثير  يسبب  وقد  التأثير،  وقلة 
االجتماعي  التصرف  هذا  ويكثر  والنزاعات. 
الميادين، وأهم مثال هو  الخاطئ في مختلف 
ميدان العمل؛ حيث يتعامل معظم أرباب العمل 
والمدراء مع الموظفين على أنهم عقول أو أجسام 
يكونوا  أن  منهم  ويطلب  المهنة(،  )بحسب 
وقت  خالل  معين  كم  إنتاج  واجبها  كــاآلالت، 
األخرى كالصحة،  الجوانب  إهمال  معين، ويتم 
التي  الشخصية،  والحاجات  العاطفية،  والقدرة 
تعد من أهم العوامل التي تضمن والء الموظف 

وإخالصه وإبداعه في عمله.
على  بذكاء،  اآلخرين  مع  التعامل  يعتمد 

مكونات رئيسية، وهي:
ـ الوعي بالذات.

ـ الثقة بالنفس واالبتعاد عن الغرور.
ـ احترام اآلخر.

ـ االعتراف بذكاء اآلخر العقلي والعاطفي.
ـ تشجيع الحوار وتقبل تعدد اآلراء.

ـ االستماع الذكي لكل ما يقال وما ال يقال.
ـ التعلم من الجميع )الصغار والكبار(

به  ويفكر  يشعر  ما  لفهم  الجهد  بــذل  ـ 
اآلخر.

أشخاص  مع  التعامل  لفرص  التعرض  ـ 
ومواقف مختلفة الكتساب الخبرة.

ـ معاملة الناس كما يحب الشخص أن يتم 
التعامل معه.

ـ التفاؤل والنظرة اإليجابية لألمور.
إن الفروق الفردية هي شيء طبيعي وهي 
أصل االختراعات واالبتكارات واالكتشافات في 
االختالف  هذا  ولوال  البشرية.  الحضارة  تاريخ 
لكانت الحياة عبارة عن مرآة يرى فيها الشخص 
مملة  الحياة  وتصبح  متماثلة،  انعكاسات 

وتنتهي الفرص وتوأد اإلبداعات.
الذكي مع االختالف يكون في  التعامل  إن 
بعقل  واالرتقاء  المتكاملة،  بالقضايا  النهوض 
أخالقي  شرط  على  االرتكاز  مع  وعلمه  اإلنسان 
وكيان  كيانه  احــتــرام  إلــى  باإلنسان  يرتقي 
جاردنر  هــوارد  نظر  وجهة  وبحسب  اآلخرين. 
الحياة  في  النجاح  فإن   Howard Gardner
يتطلب ذكاًء متنوعًا، ومن أنواع هذا الذكاء التي 
اآلخرين،  مع  العالقة  الذكاء في  ذكرها جاردنر، 
ويعني القدرة على فهم اآلخرين ومشاركتهم، 
وجهة  من  األشياء  يرى  أن  الشخص  ومحاولة 
تفكيرهم  طريقة  إلى  للتعرف  اآلخرين  نظر 

ونمط حياتهم، وبالتالي فهم مشاعرهم.
نرتكبها  التي  األخطاء  من  الكثير  هناك 
في تعاملنا مع اآلخرين؛ انتبه وحاول أن تنمي 
االجتماعي،  ذكائك  نسبة  من  وترفع  مهاراتك 

ر من عالقاتك على جميع األصعدة: وتطوِّ
بصفات  األشخاص  تلقب  أن  الخطأ  من  ـ 
الشخص  هذا  عنيدة،  هذه  ثرثار،  هذا  معينة، 
فإلقاء  متردد...  الشخص  هذا  االعتراض،  دائم 
األلقاب والصفات سيبني جسورًا وهمية بينك 
وبينهم من دون أن تعي ذلك. حاول أن تفهم 
تفسير  وتــحــاول  حولك،  من  الناس  حاجات 
من  كثير  في  تستفزك  قد  التي  سلوكياتهم 
المواقف، حتى تصبح أقدر على التعامل معهم 

بأريحية.
التعامل  المكان والظرف يحكمان طريقة  ـ 

بين الناس، ال تتمادى وال تهمل القواعد العامة 
التي يتعامل بها الناس، سواء في العمل، في 

الدراسة، أو المناسبات االجتماعية.
آرائهم  على  اآلخرين  انتقاد  من  تكثر  ال  ـ 
وأفعالهم أو مشاعرهم، التمس األعذار لآلخرين 
إيجابية  بطريقة  تصرفاتهم  تفسير  وحــاول 

بعيدًا عن السلبية والعدائية.
ـ ال تحكم على شخص من المقابلة األولى، 

أعط نفسك فرصة الكتشاف المزيد عنه.
ـ ال تسارع بالحكم المسبق على األشخاص، 
وال تجعل من أقوال الناس حكمًا قاطعًا تتأثر 

به.
فالمساندة  ــدة؛  ــوح وال العزلة  تجنب  ـ 
ترفع  ــاء  ــب واألح ــاء  ــدق األص مــن  االجتماعية 
المعنويات، وتعطي اإلنسان اإلحساس باألمان 
وتدفعه إلى األمام، كما أنها تحمي من تأثيرات 

الوحدة السلبية.
عنها  تعبر  أن  حاول  بمشاعرك؛  تبخل  ال  ـ 
لمن حولك ولمن ترتاح له، وال تخجل أو تخاف 
فذلك  به،  تشعر  بما  البوح  عند  كبريائك  على 
التعامل  كيفية  معرفة  اآلخرين  على   

ُ
يسهل
معك.

الدفينة،  وأحاسيسك  مشاعرك  تنكر  ال  ـ 
ألن اإلقرار بالمشاعر يعّد خطوة أولى في عالج 
المشاعر  هذه  تجاهل  أما  العاطفية،  الصدمه 
ولن  فقط،  مؤقتًا  نسيانها  على  يعمل  فإنه 

يخلصك منها نهائيًا.
أو تقديمها،  النصيحة  أخذ  ال تخجل من  ـ 
والديك،  أكثر شفافية مع من تثق بهم،  وكن 

إخوتك، زوجك أو صديقك المقرب.
ودرب  باألمل  تمسك  متشائمًا،  تكن  ال  ـ 
نفسك على التعامل مع التحديات والمفاجآت 

بقوة وذكاء.
ـ ابتعد عن العصبية والتطرف، كن حياديًا 

قدر اإلمكان.
ـ ال تستهتر بمشاعر اآلخرين أو تقلل من 

قيمة األمر الذي يغضبهم أو يسعدهم.
ـ ليس من الذكاء أن تكون صاحب الكلمة 
األولى واألخيرة في كل حديث، استمع للناس 

أكثر مما تتكلم.
ـ ال تقلل من تأثير العالقات على حياتك، 
فالعالقات الجميلة تؤثر إيجابيًا على صحتك، 
على مناعة جسدك في مقاومة األمراض، كما أن 
وبنفسيتك؛  بصحتك  تضر  السيئة  العالقات 

فهي كالسم البطيء الذي يسري في العروق.

هوارد غارنز

زيد  ألبــي  العرب  أشعار  جمهرة  كتاب  في 
القرشي، حديث للشاعر األموي »الفرزدق« حين أتاه 

ناشئ يسأله عن الشعر، فقال:
- كان الشعر جماًل بازاًل عظيمًا فنحر، فجاء امرؤ 
فأخذ  كلثوم  بن  عمرو  وجاء  رأســه،  فأخذ  القيس 
واألعشى  كاهله،  سلمى  أبي  بن  وزهير  سنامه، 
يبق  ولم  كركرته،  ولبيد  وطرفة  فخذيه،  والنابغة 

منه إال الذراع والبطن فتوزعناهما بيننا )!!(.
الذي  الضخم  الجمل  هذا  تتصوروا  أن  ولكم 
الشعراء،  من  ــل  األوائ الفحول  بين  فسقط  نحر، 
قسمة  وأية  اقتسامه،  يريدون  عليه  انقضوا  وقد 

ضيزى!!..
وذاك  بسنامه،  وهــذا  برأسه،  ظفر  قد  فهذا 

بساقه ورقبته.. ثم ماذا بقي منه؟!
من  هناك  يعد  ولم  الرجل  يد  في  أسقط  لقد 
قاصرة،  والرؤية  خطرة،  والفكرة  به،  يظفر  شيء 
معشر  أنفسكم-  تتعبوا  ال  الفرزدق  يقول  فكأنما 
الشعراء والمبدعين- فلم يبق لنا شيء، ال إبداع وال 
ابتكار وال أفكار جديدة، وال صور وال خيال فقد أتى 

األولون على كل شيء- ولنردد معًا:
- هل غادر الشعراء من متردم!

لقد سّد الفرزدق الطريق، وأسدل ستارًا كثيفًا 
على المتقدمين، ولم يكتف بذلك؛ بل وضع العصي 
في العجالت واستهان بكل جديد، على مبدأ أنه ال 
جديد تحت الشمس وإنما هو كالم مكرور وممجوج 
بئر  من  ينضح  كله  والتابعون،  الناشئون  به  يأتي 
قد  العقل  فكأنما  واحد..  أصل  عن  ويصدر  واحدة 
يبرح  وال  يغادرها  ال  الصحراء..  تخوم  عند  توقف 
بأفكاره مداها، وكأنما العقل قاصر عن كل ابتكار، 
رواد،  فاألولون  االنبهار..  إال  له  ليس  متبلد  منحسر 
باكتشافاتهم  ونحن  كشفوا  ما  كشفوا  واألولــون 

نسّبح، ولم نكن من بعد إال الصدى!
على أن الجاحظ، رجل البيان والفصاحة والخيال؛ 

كان أقدر من الفرزدق على فهم اإلبداع، فقال:
لآلخر  األول  ما ترك  الرجل يقول  - إذا سمعت 

شيئًا، فاعلم أنه لن يفلح )!!(
مفتوح  بذهن  المسألة  الجاحظ  استقبل  لقد 
اإلبداع  على  والحرص  والعمل  باألمل  عامر  وقلب 
واالبتكار، ال التوقف عند التخوم، والتفكر بما قاله 
األوائل؛ فالعقل البشري طاقة حية، طاقة متفتحة 
التحد حدودها وال تقف في طريقها حواجز، العقل 
البشري قوة ناهضة تشب وتشب، تبدع وتبتكر وال 
تني تأخذ باألحالم والطموحات والرؤى، تفتح أبوابًا، 
وتمد آفاقًا، وتجتاز دروبًا صاعدة، ومعارج إلى النور، 
وتنطلق  السبع،  السموات  في  تحلق  الخيال،  وإلى 
الحياة،  رحابة  على  مفتوحًا  ومدى  وتطورًا،  ارتقاء 

وعظمة اإلنسانية، وإشراقة النفس الحرة األبية..
ولو أخذ المبدعون بمقولة الفرزدق لخرجوا من 
دائرة اإلبداع، ولو أصغوا لنغمة: هل غادر الشعراء 
من متردم، لما كان لنا هذا التراث كله.. وقل مثل 
ذلك في فنون األدب وفنون العلم، وألوان المعرفة، 

وأضراب الثقافة..
وليس  األوصـــاف،  كامل  ــداع  إب هناك  ليس 
هناك من حسناء ال ذام لها، وليس هناك من تدبير 
وذاك  هذا  ومع  التقصير..  أو  النقص  يعتريه  ال 
وراء  والركض  مفتوحة،  والرؤى  متجددة،  فالحياة 
من  عند  وقوف  وال  المجتهدين،  ديدن  االكتمال 
دائم،  سعي  بل  واختبر..  جرب  من  رأى..  ومن  قال 
بالحب واالنطالق لصالح  وأفق مفتوح.. وقلب عامر 

الثقافة اإلنسانية..

تجدد الحياة!..



7 العدد »1275« 12/17/ 2011 م  -  22محرم 1433هـ
 السنة اخلامسة والعشرون

 |  يو�شف عبد الأحد

الدكتور عدنان الخطيب
1914/3/8 ـ 1995/9/24

 1914 عام  دمشق  في  الخطيب  عدنان  ولد 
األموي  الجامع  )خطيب  القادر  عبد  الشيخ  والده 

الكبير( في دمشق.
االبتدائية في مدارس دمشق  تلقى دراسته 
ودرس  الرسمية،  التجهيز  مدرسة  في  والثانوية 
علوم اللغة والفقه على مجموعة من علماء دمشق 

الكبار.
بذلك  وشهد  المتفوقين،  الطالب  من  كان 
أستاذه الشاعر الكبير محمد البزم )1889 ـ 1955( 

في سجله الدراسي قال:
»أخالق تسامت النجوم وذكاء كاتقاد الفراقد 
أنه  على  يــدل  واجتهاد  وفطنة  خاطر  وسرعة 

سيكون من النابغين«.
ونال  بغداد  جامعة  في  المالية  العلوم  درس 
اإلجازة فيها بمرتبة الشرف عام 1942، ونال درجة 
عام  باريس  جامعة  من  الحقوق  في  الدكتوراه 

.1947
الزمن،  من  فترة  المحاماة  مارس  تخرجه  بعد 
ثم عمل في حقل القضاء معاونًا لنائب العام في 
حمص، ثم انتقل إلى دمشق عام 1950 بالوظيفة 

نفسها.
محكمة  في  مستشارًا  أصبح   1953 عام  وفي 

استئناف دمشق.
وزارة  في  عامًا  نائبًا  عين   1954 عــام  وفــي 

العدل.
المتحدة  األمــم  نفقة  على  أوروبــا  إلــى  أوفــد 
اإلجرام،  لمكافحة  القضائية  األساليب  لدراسة 

وعلى األنظمة الحديثة المتبعة.
ف بالتدريس في كليتي الحقوق والشريعة 

ّ
كل

البحوث  معهد  في  محاضرات  وألقى   1954 عام 
العربية  الدول  لجامعة  التابع  العالية  والدراسات 
المؤتمرات  بعض  في  ل سورية 

ّ
ومث القاهرة،  في 

الدولية الحقوقية.
لجان  في  عضوًا  الــوحــدة  عهد  في  انتخب 

توحيد القوانين عام 1953.
مجلس  في  مستشارًا  عّين   1956 عام  وفي 
واختير  المتحدة،  العربية  الجمهورية  في  الدولة 
في  السياسية  والعلوم  القانونية  للجنة  مقررًا 
والعلوم  واآلداب  الفنون  لرعاية  األعلى  المجلس 
توحيد  لجان  في  وعضوًا  بدمشق،  االجتماعية 

القوانين.
انتخب عضوًا في المجمع العلمي العربي عام 
عامًا  وأمينًا   ،1974 عام  للرئيس  نائبًا  ثم   1960

للمجمع عام 1981.
المجامع  اتحاد  إنشاء  على  العاملين  من  كان 

العلمية اللغوية.
العلمي  المجمع  في  مراساًل  عضوًا  انتخب 
وفي  األردن  في  العربية  اللغة  ومجمع  العراقي 

المجتمع العلمي الهندي.
مجلس  لرئيس  نائبًا  انتخب   1967 عام  وفي 
 1969 عــام  الــدولــة  لمجلس  رئيسًا  ثم  الــدولــة 

المجمع  أعضاء  من  لعدد  ودراســات  تراجم  نشر 
في  مؤلفاته  وتنوعت  من دمشق،  وعلماء  العلمي 
القانون وفي اللغة والتاريخ والتراجم، وله مقاالت 
العربية  اللغة  مجمع  مجلة  في  منشورة  عديدة 
بدمشق، ومجلة المجمع المصري، ومجلتي الرسالة 
السعودية،  المنهل  ومجلة  المصريتين  والثقافة 
العربي  والتراث  التونسية،  عربية  شؤون  ومجلة 
أحصاها  أخرى،  عربية  ومجالت  السورية، وصحف 
واحدًا  وبلغت  الخطيب،  مؤنس  المهندس  نجله 

وتسعين مقالة.
محامو  وكّرمه   ،1975 عام  التقاعد  على  أحيل 
لقب  ومنحوه  الذهبية،  الشارة  بإهدائه  دمشق 

محامي شرف.
وافاه األجل في الرابع والعشرين من أيلول عام 
له  المجتمع، وأقام  1995 عن ثمانين عامًا، ونعاه 
حفل تأبين في مكتبة األسد بمناسبة مرور أربعين 

يومًا على وفاته.
مؤلفاته في القانون

ـ  ط2  العربية  ــدول  ال في  القانون  لغة  ـ   1
1952

ـ  األول  الجزء  ـ  العقوبات  قانون  شــرح  ـ   2
المطبعة العمومية 1950.

ـ  الثاني  الجزء  ـ  العقوبات  قانون  شرح  ـ   3
دمشق 1954

4 ـ الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون 
العقوبات الجزء األول 1956.

5 ـ الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون 
العقوبات الجزء الثاني 1958

6 ـ المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات 
السوري ـ دمشق 1958

7 ـ النظرية العامة للجريمة القاهرة 1957
مطبعة  ـ  المحاكمات  أصول  في  الوجيز  ـ   8

الجامعة دمشق 1958
ـ  البدو  عند  والعقوبات  العقوبة  تطور  ـ   9

دمشق 1958
العقوبات  قانون  في  العامة  المبادئ  ـ   10

الجديد ـ دمشق 1960
مجلس  ونظام  اإلداري  القضاء  تاريخ  ـ   11
الدولة في سورية إصدار المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم ـ جامعة الدول العربية ـ 1975
12 ـ حقوق اإلنسان في اإلسالم

13 ـ لغة القانون في البالد العربية
في األدب والدراسات

ـ  الوسيط  العربي  المعجم  في  نظرات  ـ   1
دمشق 1967

ـ  والحاضر  الماضي  بين  العربي  المعجم  ـ   2
دمشق 1967

3 ـ األمير مصطفى الشهابي ـ مطبعة الترقي 
1968

النهضة  ــد  رائ الجزائري  طاهر  الشيخ  ـ   4
العلمية في بالد الشام 1971

5 ـ المجمع العلمي العربي في خمسين عامًا ـ 
مطبعة الترقي ـ 1969

6 ـ الدكتور شكري فيصل وصداقة خمسين 
عامًا ـ دار الفكر دمشق 1986

ـ  الثالث  يعقوب  اغناطيوس  البطريرك  ـ   7
دمشق 1980

سلسلة بحوث ودراسات عن محمد كرد علي:
علماء  بعض  وتمويهات  علي  كرد  محمد  ـ   1
دمشق  ـ  الحديثة  النهضة  حــول  المشرقيات 

1949
العلمي  المجمع  مؤسس  علي  كرد  محمد  ـ   2
دمشق  ـ   1953 وفاته  حتى  ورئيسه  العربي 

1969
مدرسة  خريجي  نابغة  علي  كرد  محمد  ـ   3

الشيخ طاهر الجزائري ـ القاهرة 1971
4ـ  محمد كرد علي وقصة المذكرات وما سبتته 

له من خصومات ـ دمشق 1977
5 ـ محمد كرد علي الرائد المجمعي األول في 

الوطن العربي ـ دمشق 1989
6ـ  محمد كرد علي ورسالة المستعرب األلماني 

الهرر نرهرمان
7 ـ محمد كرد علي حياته وآثاره.

عدنان  الــدكــتــور  بقلم  ــــات  ودراس تــراجــم 
الخطيب

د. شكري فيصل
الياس قدسي
سليم عنحوري
رشيد بقدونس

عبد الله رعد
مسعود الكواكبي

الشيخ بدر الدين الخطيب
البطرك يعقوب الثالث

بدوي الجبل
د. عمر فروخ

محمد لطفي جمعة
عبد الله كنون

جبر ضومط
شفيق جبري
تميم الداري

أ ـ علماء من دمشق
1 ـ اإلمام ابن تيمية

2 ـ الشيخ طاهر الجزائري
3 ـ الشيخ بدر الدين الحسني

4 ـ الشيخ أمين سويد
5 ـ الشيخ عبد القادر الخطيب

6 ـ األستاذ سعيد الباني
7 ـ األستاذ محب الدين الخطيب

8 ـ الشهيد سليم الجزائري
العلمي  للمجمع  المؤسسون  األعضاء  ـ  ب 

العربي
1 ـ األستاذ الرئيس محمد كرد علي

2 ـ الشيخ أمين سويد
3 ـ األستاذ أنيس سلوم
4 ـ الشيخ سعد الكرمي

5 ـ الشيخ عبد القادر المغربي
6 ـ األستاذ عز الدين علم الدين التنوخي

7 ـ األستاذ عيسى اسكندر المعلوف
8 ـ األستاذ متري قندلفت
جـ ـ مجمعيون افتقدناهم

1 ـ األستاذ الرئيس محمد كرد علي
2 ـ الرئيس األمير مصطفى الشهابي

3 ـ الشيخ عبد القادر المغربي
4 ـ األستاذ عارف النكدي

5 ـ األستاذ محمد البزم
6 ـ الشيخ محمد بهجة البيطار

7 ـ الدكتور أسعد الحكيم
8 ـ الدكتور سامي الدهان

9 ـ األستاذ ساطع الحصري
10 ـ األستاذ أحمد حسن الزيات

11 ـ الدكتور أحمد زكي
12 ـ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
13 ـ الدكتور ناجي معروف العبيدي

14 ـ األستاذ خير الدين الزركلي
15 ـ األستاذ عباس حسن

16 ـ األستاذ محمد العدناني
17 ـ األستاذ محمد عبد الغني حسن

المصادر
1 ـ الموسوعة الموجزة ـ حسان الكاتب الجزء )18( حرف الـ 
)ع( ص 147 دمشق 1980

2 ـ معجم المؤلفين السوريين ـ عبد القادر عياش ص 
)167 ـ 169( دار الفكر دمشق 1985

3 ـ عبقريات وإعالم ـ عبد الغني العطري ـ ص )330 ـ 336( 
دار البشائر دمشق 1996

4 ـ علماء دمشق وأعيانها ـ د. تزار أباظة ص )291 ـ 293( 
دار الفكر دمشق 20041

5 ـ دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب ـ شحادة 
الخوري الجزء )3( ص )235( دار الطليعة 2007

6 ـ معالم وأعالم ـ أحمد قدامة ـ الجزء األول ـ مطابع ألف 
باء دمشق 1966
7 ـ أعالم القرن الرابع عشر الهجري ـ الفرر الجندي
8 ـ الموسوعة العربية المجلد )8( ص 850

9 ـ مجلة األديب اللبنانية عدد آب ك 1 ـ 1978 بقلم عجاج 
نويهض.

10 ـ مجلة مجمع اللغة العربية المجلد 44 كانون الثاني 
1969
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إلى  اإلبداع لحظة، وعدنا  لو نسينا 
همومنا الشعرية، لسألتكم.. عم نكتب 
العربي  الزمن  هذا  في  الشعراء  أيها 
فما  والشعراء؟  للشعر  المضاد  الرديء 
األعوام  في  شعراء  نكون  أن  أصعب 

األولى من القرن الحادي والعشرون.
عشقًا،  يــمــوتــون  الــشــعــراء  ــان  ك
فأصبحوا يموتون من الضجر أو المالحقة 
كانوا  التشفي!!  حد  والقتل  واالعتقال 
التماس  خطوط  في  يقفون  فرسانًا 
ويكتبون  المعارك  يصنعون  والنار، 
اآلخرين  مثل  أصبحوا  الحماسة،  شعر 
يتابعون األخبار على شاشة التلفاز أو 

يعملون موظفين في الصحف.
أو  بطريقة  الشعر  لم يخن  منا  من 
بأخرى، فكيف ال يخوننا الشعر بدوره؟ 
وكيف ال يغادرنا الشعراء واحدًا واحدًا 

في هذا الزمن المضاد للشعر.
مكرهين  أوطانهم  الشعراء  غادر 
صــوب  ـــعـــراق،  ال فــي  حـــدث  مثلما 
جغرافيات أخرى قد يالئمهم هواؤها 
من  بلغوا  حتى  العمر  بهم  فيمتد 
اإلبداع عتيًا، وقد ال يالئمهم فإذا هم 

مصابيح معطلة على أرصفة الغربة..
أحيانًا  قصائدهم  الشعراء  غــادر 
لهم  يسلس  قد  أخرى  أجناس  صوب 
قيادها فيطلون علينا من غير ما قمة، 
وقد تحرن مطاياهم الجديدة غير بعيد 

عن السفح...
السامية  مناصبهم  الشعراء  غادر 
ألنظمة  اللفظ  الصنيع  على  احتجاجًا 
تلك،  أو  النازلة  هــذه  فــي  بلدانهم 
الشعر  يربح  واطئة  فيخسرون كراسي 
مقابلها قاماتهم الفارغة، بل إن منهم 
من تنازل ألجل الشعر عن رئاسة دولة 
الجثث  حتى  فيها  تتنازل  ال  قارة  في 
يصعد  فيما  الذباب،  من  حصتها  عن 
الذريعة  قصائدهم  الطوائف  شعراء 

سلمًا نحو سدة الوهم..
لم يعد الشاعر ذلك الشاعر..

األجنحة  بين  يؤاخي  جعل  فقد 
جناح  حتى  البعوضة  جناح  من  كافة، 
الرخ في سعي عنيد منه إلعادة تركيب 
أن  الــمــرآة، عسى  من  جــزء صغير  ولــو 
يكون الجزء حيث عين الحقيقة، العين 
في  بشماتة  تحدق  وهي  المسمولة 

شتى أنحاء العالم.
والشعراء  الكبار  الشعراء  ــادر  غ
الصعاليك  الــشــعــراء  غــادر  ــار،  ــدج ال
الشعراء  وغــادر  المماليك،  والشعراء 

الشعراء..
توهم  بعد  الــدار  عرف  من  منهم 
المقاتلة،  بكلمته  أجلها  من  وحــارب 
تردد،  دون  الوهم  عــرف  من  ومنهم 
إلى  الوحيد  الطريق  ضيع  من  ومنهم 

عقره.
قصيدته  جــاءت  إن  إذًا  غرابة  ال 
شعثاء مثل كومة من الريش، وال غرابة 
إن استعارت بعضًا من أصوات الغابة.

العالم غزير الضوء، والشاعر ال يزال 
يحمل مصباحه ويغدق عليه من زيت 
القلب كيال يتوقف وجيب الضوء، تلك 

طريقته في التوجس من هذا السطوع 
الشاعر  يرى  فيما  رأى  فقد  العظيم، 
ضوئية  بسكتة  سيصاب  العالم  أن 
ساعتها  حالكة،  جثة  ترديه  مفاجئة 
للخوف  الحقيقي  الــوجــه  سيظهر 
غيره،  أحد  وال  الكبير  الظالم  مرآة  من 
يذرف  الذي  النادر  مصباحه  ويفضل 
الوجه  برؤية  سينعم  الضوء  أجنحة 
تمامًا  يشبه  الذي  الوجه  ذلك  البهي، 

عين الحقيقة.
لنا سيوف  لم تعد  مات عنترة مذ 
فراس  أبــو  ومــات  عبلة،  بثغر  تذكره 
الدمع(  )عصي  أصبح  مذ  الحمداني 
ال  النساء  أن  اكتشف  يوم  معًا  والحبر 
أحد  ال  وأن  العذاب  هذا  كل  يعشقن 

يموت )ظمآنًا( في هذا العصر.
)سيف  مــات  يــوم  المتنبي،  مــات 
عربي  حاكم  عن  عبثًا  وبحث  الدولة( 
آخر يستحق المدح فلم يجده، وانتحر 
األخيرة،  يبتلع زجاجته  نواس وهو  أبو 
أكثر  القضية  أن  بـــدوره  ويكتشف 
تعقيدًا مما كان يتصور وأن الخمرة لم 

تعد )داءه وال دواءه(..
مات امرؤ القيس بعدما بكى طوياًل 
تعد  لم  فاطم  أن  واكتشف  )كعادته( 
ــواب  واألث الماكياج  زمــن  في  جميلة 
المرأة  اليوم  تعد  لم  وأنها  القصيرة، 
)بين  عليها  العثور  يصعب  الــتــي 
الدخول فحومل( بعدما وصلت سيارات 
ــز( إلــى كل  ـــروز روي )الــكــاديــالك( و)ال
انتحروا  الشعراء  من  كم  عربية،  خيمة 

مذ أصبح النفط حبرنا الوحيد؟!
فماذا تكتبون أيها الشعراء وماذا 
هذا  ليس  ؟..  يكتبنَّ الشاعرات  عسى 
وال  العدوية  لرابعة  وال  للخنساء  زمنًا 

لوالدة بنت المستكفي..
منذ أصبح كل عربي مشروع شهيد 
ضيعت  صــخــر،  اســمــه  شهيد  ــل  وك
تتقن  تعد  ولم  أخيها  قبر  الخنساء 

الرثاء.
قلبنا يمضي ألولئك الذين يكتبون 
قصائد  وحــصــارهــم  تــشــردهــم  فــي 
الصمت المكابر.. في العراق وفلسطين 
والصومال  لبنان  وجنوب  والــجــوالن 
ستموتون  الذين  أنتم  العرب.  ودنيا 
في حادثة شعر، يا آخر ساللة بوشكين 
وأبي  حاوي  وخليل  دنقل  وأمل  ولوركا 

القاسم الشابي ومعين بسيسو.
ــن ســتــمــوتــون ككل  ــذي ال أنــتــم 
المبدعين بالذبحات القلبية، بالرصاص، 
فالشعراء  الــعــصــر؛  ــذا  ه ــراض  ــأم وب
البقاء  إنما  طوياًل،  تعمر  ال  فراشات 

للتماسيح والفيلة.
مسبقًا  تفتخرون  كيف  تعلموا 

بنهايتكم...
افتخار اآلخرين بتفاهتهم...
افتخار الحكام بجرائمهم...

افتخار اللصوص بغنائمهم...
افتخار الوصوليين بوظائفهم...

في  الشعراء  عون  في  الله  وكــان 
محنة هذا العصر العربي الرديء..

برتقالها،  ق  وتذوَّ يافا  السلمان  سليمان  الشاعر  عرف 
»الحوراني«  الشاعر  الفقر..  جواد  امتطى  الذي  الرحالة  وهو 
الثقافي السوري،  ابن قرية »خبب«، المشارك في المشهد 
وذكره  إالَّ  صديقًا  وال  عاماًل  أو  فالحًا  فقيرًا  ينَس  لم  الذي 
العمودي، وال  والشعر  التفعيلة  في قصائده. يكتب شعر 
القصيدة  بل تجذبه  نهائيًا؛  رفضًا  النثر«  يرفض »قصيدة 
بندى  روحه  ل 

ّ
تبل التي  والمتوهجة،  المثيرة  المقطوعة  أو 

الشعر.
الدم  )ذاكرة  ديوانيه  في  كما  بالعنوان  الشاعر  يهتمُّ 
الصمت(  حروف  على  و)نزق  الخزامى(  و)حنان  واألسيجة( 
وغيرها. والعنوان في رأي بعض النقاد يتمُّ على  مستويين: 
المستوى األول: بنية مستقلة لها اشتغالها الداللي الخاص. 
ى فيه اإلنتاجية حدودها 

َّ
والمستوى الثاني: مستوى تتخط

الذي  »الُمْرِسل«  بين  االتصال  ويكون  العمل.  إلى  جهة  متَّ
يبدأ بالعمل، ثمَّ ينتهي بوضع العنوان. وبين »الُمْستقِبل« 

الذي يبدأ من العنوان وينتهي إلى العمل.
ل العنوان عتبة النص للولوج إلى فضائه ومعرفة 

ّ
يشك

فكري  محمد  الدكتور  برأي  العنوان  ويؤّسس  مضمونه. 
ار: )العالقة بخارجه أواًل، ولعالقته بمقاصد المرسل من 

َّ
الجز

ل كلغة ال كخطاب(.
ّ
عمله ثانيًا، ويتشك

واألسيجة(  الدم  )ذاكرة  بعنوان  ديوان  للشاعر  وصدر 
عام 2001 ، في 140 صفحة و28 قصيدة. يتألف العنوان 
من ثالث كلمات: الذاكرة، وهي بمثابة النبع الذي ال ينضب، 
ولكل  والوطن،  والمجتمع  واإلنسان  للتاريخ  وسجل  ان 

َّ
وخز

سلبي  هو  لما  والهزائم،  لالنتصارات  وقبيح،  جميل  هو  ما 
وما هو إيجابي. ويرمز الدم إلى تضحيات الشعوب من أجل 
أما األسيجة  تها وكرامتها واستقالل أوطانها. 

ّ
تحررها وعز

دمي  الشاعر:  يقول  والقمع.  الحصار  على  قواعدها  فُتبنى 
بلوِن الزمن/ ووجهي يرث األرصفة/ وفمي قلٌب ينكسر..

في قصائد الديوان العنوانات طويلة مكشوفة واضحة، 
تتألف من ثالث أو أربع كلمات )مغلقة أبواب القلب.. كلمات 
تثير  صور  هناك  ذلك  ويوازي  العراقية..(.  مريم  فم  على 
األسئلة لدى المتلقي ومتذّوق الشعر، مشحونة بالموسيقا، 
عدُّ حلقة تواصل بين الفضاءين 

ُ
متالحمة في أنسجة النص، ت

الداخلي والخارجي. ويشتغل الشاعر سليمان السلمان على 
)مغلقة  قصيدة  في  كما  االنعكاسية،   – الضّدية  ورة  الصُّ
يتقابل  القصيدة  هذه  وفي  تنتظريني(.  فال  القلب  أبواب 
مواجهة  في  بالليل  المتمثل  الكثيف،  الزمن  صورها  في 
كئ على ماٍض  الحصار المزمن، وعمليات هدم الحاضر المتَّ
»همسات«  وضجيج  الجميل  الصباح  رؤيــة  في  مخنوق 
أبديٌّ   

ٌ
)وليل الّنور. يقول:  اق وتناغم األحالم ونداءات 

َّ
العش

يتهاوى فوقي(. فهذه صورة متغايرة بين النجمة وعدسة 
د  تتجمَّ المضيئة  فالنجمة  العين. 
التحّول  وهذا  المبصرة.  العين  في 
الحركة  الظلمة، ومن  إلى  من الضوء 
ـــرازات  إف عنه  نتج  الــجــمــود،  ــى  إل
حجرية  غرفة  فضاء  فــي  تناثرت 
ضيقة. وظهرت فراشات تحوم حول 
التي  والثمار  األمل،  ل 

ّ
تمث المصباح 

الفراشة  وتتحول  مبكرًا.  تتساقط 
إلى  اش قبيح.. وهذه إشارة 

َّ
إلى خف

حصار وموت حتمي.
ــدة )الــــدم  يــقــول فـــي قــصــي
ووجهي  ــاذا...؟/  ــم ل والــخــطــوات(:/ 
ن  تلوَّ حقاًل../   

َ
زال وما  بأحزانه/  يرنُّ 

ومرَّ  المرمري../  وبالعرق  بالجهد.. 
ويحيا  صفحتيه/  عــلــى  الـــزمـــاُن 
والعمِر../  الصخر  على  بــألــوانــه../ 

يرسُم للمجِد صورة/
داللة  بين  مقارنة  أجرينا  إذا 

في  والــصــورة  العنوان 
وبينهما  الديوان،  هذا 
في صورة وعنوان ديوان 
)حنان الخزامى(، الصادر 
عام 204 ، وهو الديوان 
نرى  للشاعر.  السادس 
جدلية  عالقة  هناك  أن 
العشيقة،  »حنان«  بين 
وبين  »الخزامى«،  ونبات 
وإذا  ــع.  ــي ــرب وال الــُحــّب 
ربيع  هــي  حنان  كانت 
هي  فالخزامى  القلب، 
ة  بَّ

ُ
ق وتحت  الحياة.  ربيع 

الشاعر..  يستظل  الُحّب 
يتنفس وينام، ثم ينهض ويرفض الخروج، ويعلو صوته: / 

ي هناك..؟/
ّ
متى يا حنان أصل

الشوق  ويلتهم  قصيدة.  من  أكثر  في  الصور  تتناوب 
 شيء. ويبدو أنَّ الركوع ليس خشية، بقدر ما 

ّ
المجنون كل

هو أحد طقوس العشق. والركوع هنا ال يعني الخضوع؛ بل 
التفّرس وتالوة صالة الصباح. وأن الحب النقي كزرقة السماء، 
غصن ال ينحني إالَّ عندما تهّب على العاشقين نسائم مبللة 
بالندى . حينئذ ينحني احترامًا لهذه القدسية، ويقول في 
هو  ــُد/ 

ْ
َوق عيني  فوق  لها  السهر/   

َّ
وكف »حنان«:  قصيدة 

 بين مآقيَّ ُسْهُد/ ويمضي 
َ

الحبُّ أم أنكرتني الليالي/ فأورق
كقلبي/  شرودًا  نجمًا  وأسأل   /» وردُّ  

ٌ
أخذ  «  

ُ
بل

ْ
ُيق  /

ُ
الليل بي 

َبْر/ 
َ
أمامي َعَبْر/ أما من خ

وهناك صور متالزمة ومتآخية بين الحبيبة حنان التي 
لن تغادر صورتها مرأة القلب، وبين الطبيعة الجميلة. وتعّبر 
األصوات  تعدد  وعن  السحرية،  الوشائج  عن  العالقة  هذه 
ولهاث  صمت  وبعد  الخارج.  وبرد  الداخل  لضباب  المبددة 
ْت  / فهبَّ السالما  وألقْت عليَّ  الشاعر:  واحتراق وصبر يقول 

 بالعطر دنيا/ فكانْت أمامي رؤيا../
َ
عيون الخزامى/ لتمأل

الديوان  في  والصمت؟  النزق  بين  العالقة  ما  السؤال: 
السابع تحت عنوان )نزق على حروف الصمت( الصادر عام  

 . 2009
حروف  على  ويطغى  الشاعر،  قلب  في  الّنزق  يفيض 
الصمت في قصيدة )نزق على حروف الصمت( وهي عنوان 
يقول:  الصمت..  لحروف  تحريضيًا  عاماًل  تشكل  الديوان، 
زق/  على حروف الصمِت يا حبيبي/ أطلُع  وآَن أن يكتبني النَّ

امِة القلق/ فأجمُع الظنوَن في مواجع الشفق/ من دوَّ
وعلى  واليقظة(،  )القلق  صورتي  بين  الشاعر  ويتلّوى 
الرغم من ذلك يظل األمل يجري في ساقية قلبه، ويتدفق 
المخزون..  هذا  من  والتفاؤل  األمل 
 /

َ
اليقظة تخفي  ال  فالعتمة  يقول: 

ويقول  ــدفء/  ال خفي 
ُ
ت ال   

ُ
والُحمرة

 
ُ
الجمُر حبيبي/ والعتمة انطفأ  أيضًا: 

صارْت ُصْبحًا أسوَد والحلُم رمادًا../
سليمان  شــعــر  ــي  ف الـــصـــورة 
على  تغلي  ــورة  ص هــي  السلمان، 
القلب، صورة الهثة، مشحونة،  جمر 
الصورة  وتعد   . للقصيدة  مواكبة 
منطقة جذب للمتلقي، في بعديها 
مساحتها  وفي  والشاقولي،  األفقي 
الطولية  خــطــوطــهــا  ــك  ــاب ــش وت
جوهر  هــي  ــصــورة  وال والعرضية. 
بوصفها  وخميرته،  الشعري  العمل 
أحد المصطلحات النقدية في الشعر 
القديم والحديث. وإذا غابت الصورة 
من  جزءًا  القصيدة  فقدت  ّيبت 

ُ
غ أو 

بنض قلبها.

داللة العنوان وفلسفة الصورة الشعريةهل غادر الشعراء

سليمان السلمان
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  ح�شني هالل

كتساؤالت:

القصص  مجاميع  من  غيرها  مثل  تراها  هل 

اإلصـــدارات  زحمة  إلــى  شيئًا  تضيف  لن  التي 

القّصية، سوى أن تزيد فيها الطين بلاًل؟

هل يكون مؤلفها ـ كقاص ـ من القلة الذين ال 

ك كما يفعل كصحفي؟
ّ
ون غل

ّ
يفش

مع  »شكلها«  الخارجي  مظهرها  يتواءم  هل 

مضمونها الداخلي »خطابها«، فيسجل بذلك حالة 

اختراق تستحق القراءة والتنويه؟

لها  ــوات  وأخ المعلنة،  السابقة  التساؤالت 

على  ـ  الكتاب  تقليبي  أثناء  تجاذبتني  مضمرة، 

فتحه  قبيل  عادتي  يــدي،  بين  ـ  السّت  أوجهه 

والشروع بقراءته.

  

كعتبات:

شتى،  بعتبات  قارئه،  ويمتع  الكتاب  يتمتع 

ومالطفتها  بمصافحتها  وتغريه،  األخير  تدعو 

لطائف  من  خلفها  ما  إلى  أكمامها،  من  والعبور 

المستور والمرغوب والمأمول. من تلك العتبات:

غالف من النوع واللون المائزين: كرتون متين 

قرميدي،  ونصف  أســود  نصف  مهيب،  صقيل 

يتوسط الغالف األول لوحة لثالثة أشخاص. في 

األعلى:

اسم الكاتب/ علي الراعي.

في األسفل: 

نوع الكتاب/ قصص.

وفي الوسط:

عنوان الكتاب/ كمواويل.

في استطالة الغالف األول مطوّيًا إلى الداخل/ 

صورة الكاتب.

على الغالف األخير:

نّص   + 2010م  /دمشق/  بعل  دار   / الناشر 

إحدى قصص المجموعة. 

األعمال  الداخل/  إلى  الغالف  استطالة  وعلى 

الصادرة للكاتب :

ـ رماد )قصص( 2000م.

ـ اإلعالن التجاري )دراسة( 1990م.

على غير عادة معظم الكتاب عندنا، االفتتاح 

الراعي  علي  اإلعالمي  األديب  يستهل  باإلهداء، 

يتساءل  الدخول«  يشبه  »ما  سماه  بما  مجموعته 

به:

لو أن الشجرة التي نام تحتها نيوتن

غير شجرة التفاح

ولو كانت الثمرة

التي سقطت على رأسه

غير التفاحة

هل كان عرف سر الجاذبية..؟!

التفاحة  عن  وتساؤله  المؤلف  افتراض  في 

إلى  إحالة  من  فيه  ما  والجاذبية،  وسقوطها، 

الجاذبية األم.. الجاذبية األولى.. جاذبية الفاكهة 

البشرية، التي تنتظم المرأة والرجل.

يسارع  مجموعته،  حرم  دخولنا  يشبه  بعدما 

»الراعي« إلى كسر رتابة قصصه وتخفيف كثافة 

تواترها، إلى ثالثة أنواع من المواويل:

مواويل الحب  -

الحب  عالقات  يخّص،  ما  أكثر  فيها  )يخّص 

وعلله وعالماته(

مواويل الحياة  -

)تتناول مشاكل الحياة، من ظلم وقهر ورذيلة. 

ومطالب األحياء، من أسباب عيش كريم(

مواويل بعيدة  -

القرن  إلى  ومواضيعها  بأزمانها  )تنتسب 

الجهل  هــواء  أبطالها  أكثر  ويتنفس  الماضي، 

والجنس والخرافة(.

كانطباعات:

لكن  وفحواها،  مأتاها  تعرف  حيرة  كحيرة. 

وترجمتها؛  نقلها  إلى  الخلوص  كيف  تــدري  ال 

عن  انطباعك  كتابة  في  شروعك  لدى  تتلّبسك 

قصص زميلنا الراعي، حيرة لذيذة ومؤلمة معًا.

لذيذة. فيما تبعثه فيك من مالقاة ومشاهدات 

ومذاقات: 

مالقاة لمعاني وأفكار، خطرت لك في أويقات 

ي« فإذاك تلتقيها على دروب سرد الراعي 
ّ
»التجل

وفي عاللي قصصه.

لحيظات  بها في  / حظيت  مشاهدات حلمت 

مع  ـ  موعد  غير  على  ـ  تــزورك  فإذاها  االنخطاف 

جغرافيا..  المجموعة:  قصص  حسناوات/  إحدى 

تشكيل.. أصابع.. امرأة الحائط وسواها..

الذوق  شغاف  في  حاضرة،  غابرة/  ومذاقات 

والذاكرة، تجد لها صدًى وترجيعًا ومثياًل، في »نبع 

ويسقي  العطش  يحارب  زمنًا  بقي  الذي  العين 

ً أخضر 
ّ

العشب النامي على ضفاف مجراه، وسجال

العصافير،  بيض  يحضن  المجاورة،  للحواكير 

ويطلق أسراب الدرغل والحمام. ص77.

اللواتي  الضيعة  صبايا  مع  العين  درب  في 

ذلك،  مع  زرافات.  يكّن  عندما  ويولولن،  »يصرخن 

سقوط  أو  إسقاط،  من  لتنجو  تكن  لم  منهن  أّية 

التي  الماء  جرار  وقوع  من  خوفًا  »يقال«  سروالها 

على األكتاف. ص 74.

تنفلش  التشكل  قيد  تزال  ما  حّية.  كصورة 

قصص الراعي أمام استقرائك إياها نظرًا ولمسًا 

بك  مرهون  اكتمالها  لوحة،  صــورة/  ومبادهة. 

كمتلٍق، كمشارك وكذواقة؛ حيث المصور أبقى لك 

في عمله، فضاًء تشكله وتلونه حسب حساسية 

مشاعرك.. شفافية استقبالك ومخزون تجاربك.

من تلك الصور. واحدة تضع لها اسم »النساء 

والماء« ترى فيها:

»النساء كالماء، هل انتبهت لأللف المنسابة، 

ثم الهمزة التي ال تمنع شيئًا، وال تضع حدًا لشيء، 

على  فمها  فاغرة  آتية  تبدو  عندما  تضليلها  رغم 

اتساعه..؟ ص 31.

وأخرى تدعوها »عيد« مرسوم فيها:

تقيم  التي  الصغيرة،  الغجرية  تأتي  »عندما 

لتمأل  ربيع،  كل  الضيعة  بيدر  على  قومها،  مع 

كانت  المجاور،  العين  نبع  من  بالماء  »بيدونها« 

أعصار تلك األيام مواسم عيد بالنسبة إليه..«! ص 

.29

وثالثة باسم »هدوء«:

»بعد أن ينتهيا من كل شيء، شوق، حب، ثم 

توتر، وعراك، يسود الهدوء..« ! ص 21

كأشعار: 

أن تستضيفك مواويل »الراعي« فالبد لك من 

مالحظة بعض أمور، على جانب من األهمية منها:

الجملة القصيرة القوية، الذاهبة إلى قصدها 

مباشرة، من دون استطالة وال استرسال وال تضييع 

جهد ووقت:

تشكل،  مختلفتين  ديانتين  من  أبوين،  »من 

نشأ على نقيضين، كل منهما أراد أن  يشكله على 

مقاس ديانته..!

على  تعرف  زمنًا،  استمرت  حب  عالقة  وبعد 

ديانة أخرى« ص 43.

وال  اللغة  في  إسفاف  بال  الطرح،  في  الجرأة 

تثريب بالمعنى:

وبأصابعها  قطعة،  آخر  حتى  ثيابها  »تنزع 

تفّح  المنتظر..  صديقها  إصبع  تختصر  الخمس، 

كأفعى ثم تسترخي وتنام..!« ص 38.

عدم تذييل المواويل باأليام والشهور،   -

لغير  وأهمية  ــة  دالل كثير  تعطي  ال  قــد  التي 

بعقرب  التاريخ  ميقاتية  من  واالكتفاء  صاحبها. 

الفصول فقط، كإشارة لوقت الغناء، وخلفية لمزاج 

المغني ومناخ المسرح:

عام  ربيع  كذا..  سنة  شتاء  كذا..  عام  خريف 

كذا.. صيف سنة كذا..

إلى ما سبق ذكره وسواه، من مالمح نصوص 

علي الراعي، هناك سمة تراها األبرز واألوضح فيما 

بينها. وهي تلك الشعرية التي توشم النصوص، 

من قّمة عنوانها »كمواويل« إلى أخمص نسائها 

للغناء  ما  ومعلوم  القصص.  سائر  في  »كبطالت« 

تشاركية/  عالقة  من  بخاصة،  وللموال  بعامة 

تداخلية حميمة، مع الشعر، إن لم نقل بأنه شعٌر 

خالٌص. وال داعي للتذكير بما لألنوثة من دالة على 

الشعر، من جذوة ناره حتى بيت قصيده! وحسبك 

أن تقرأ مّوااًل/ قصة واحدة، لكي تجدك في صميم 

قصدنا:

من تاء الحياة التي بدت له كفرج مراهقة 

ولد..

وفي دائرة تائهًا، استمتع بلذة العمر..

فظ..
ُ
ومن تاء الدائرة ذاتها ل

وفي بحيرة تاء الموت سقط..

صيف 2007م. ص 45.

بافتراق  يقول  نقدٌي،  رأٌي  هنا،  واجهنا  ولئن 

الشعر عن النثر، وبأنهما جنسان أدبيان ال يلتقيان 

التقيا فال يتفقان، والبد  وإن  معًا في نص واحد، 

عندها، من أن يلغي أحدهما اآلخر.

فال نرى من جهتنا، أسبابًا حاسمة تحتم تلك 

القطيعة، بين الشعر والنثر؛ بل على العكس من 

ذلك. نجد أن كثيرًا من األجناس األدبية تصل في 

النص  حيث  جنوسة؛  الال  حّد  وتمازجها  تقاربها 

المفتوح، الذي يكون انفتاحه هو مصدر جنوسته 

وهويته.

والقصة  الشعر  تقارب  ِمَن  نجد ضيرًا،  ال  كما 

في  ذلك  وسيكون  وتماهيهما،  بل  وتمازجهما؛ 

صالحهما كالهما، شرط أن يأتي ذلك عفو اإلبداع، 

ومحض أريحية وانسيابية تامة، ال لّي جنس فيه 

وال اغتصاب هوية.

كإشارات:

محفوظ،  مكان  إبداع  كل  في  هناك  كان  إذا 

إليواء ثغرة أو خطأ أو غلط جراء نقص أو زيادة. فال 

نخال ذلك من قبيل الضعف والتقصير اإلبداعي 

األشياء  طبيعة  مــن  هــو،  مــا  بقدر  العمل.  فــي 

راد 
ّ
واط النوع،  الطبيعة، لجهة استمرار  ونواميس 

تطور الساللة.

صح  )إن  الرشيقة  الدسمة  الوجبة  هذه  مع 

مائدة  على  تأتيك  التي  والتخمين(  التشبيه 

في  تغمرك  التي  العافية  وتلك  األدبية،  الراعي 

حضرة نصوصها. ال بد من اإلشارة، إلى بعض نقاط 

قد تبدو لك على الطرف اآلخر من اإلعجاب، أو في 

الجهة السفلى من التوقع. كدمغ الراعي مواويله 

جواب«  وال  »ال سؤال  قصة  في  »قصص«..  بصفة 

خياره  عن  أحيانًا،  يه، 
ّ
تخل العتابا..  موال  لتقنية 

األنجح في نص الصفحة الواحدة.. وما ال يزيد عن 

الطباعية،  األخطاء  من  الواحدة،  اليد  أصابع  عدد 

التي نادرًا ما تخلو  منها مطبوعة، على الرغم من 

عدم استحالة تالفيها.. 

يعفي  أن  هنا،  تثبيتها  يمكن  التي  النقاط 

الراعي« من استضافتها في مربوعة  أديبنا »علي 

أدبه الحقًا. لكنه لن يؤثر في تثمين جهده وتقدير 

إبداعه لدى قرائه، نقادًا.. ذواقة.. ومهتمين!

كمواويل..
كومض الشوق أو أبهى..
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 السنة اخلامسة والعشرون

 |  خالد عارف عثمان

دراسة في أدب الطفل 

مجموعة »قمر الزمان« الحكاقصصية لألديبة ملك حاج عبيد:
توظيف قيمي واستلهام للتراث الشفوي وحكايات الجّدات..

 وتجديد في قوالب الحكاية القصصية الطفلية

مدخل.
من مّنا لــــم يلجأ - ذات طفولة...- لجّدته أو جّده - يســــايرهما، 
 ما أوتي من براعة االســــتعطاف وامتلك من 

ّ
يتوســــل إليهما بكل

مفردات لغــــة اإلقناع أن يحكيــــا له قصص الغرائــــب و مغامرات  
السندباد البحري في البالد ومع العباد،عالء الدين والمصباح السحري 
وبســــاط الريح ،الشاطر حســــن وســــندريال... أو العفاريت والجّن، 
وقصــــص الحيوان وغيرها من البطــــوالت الفردية أو الجمعية......؟ 
من مّنا لم يأنس ولساعات طوال... وهو يتأمل جّديه وهما يسردان 
الحكاية، ويمثالن أحداثها ويجّســــدان بتعبيرهما فصولها,ونبرة 

مفردات شخوصها وتهويماتها ومغامراتها...؟  
مــــن مّنا لم يطلب - ذات صف أو مقعــــد - ويلّح في الطلب من 
المعلم ليســــرد من قصص المكتبة المدرسية ومختاراتها بعض 

الحكايات في حصة التعبير أو النشاط....؟... ال أحد... ال أحد.
إّن للحكاية ســــحرها الرائع، وللقصة تأثيرها المباشر والسريع 
على الشــــخص؛ السيما إذا كان المروي مما يهواه الشخص ويسرد 
بطريقة مشــــوقة...، والســــامع طفاًل... حيث األثر والتأثير، وإيصال 
الرســــالة للمرســــل إليه.... الرســــالة التربوية، والمنظومة القيمية، 
والمهارات الســــلوكية، والثــــروة اللغوية، والتعــــرف إلى التجارب 
اإلنسانية، والســــباحة في فضاء الكتابة، والولوج في تفنن الخيال 
اإلبداعــــي للكاتــــب؛ األمر الذي يجعلــــه مختلفًا ومتفــــردًا والتالي 
ن، وأبوة 

ّ
مقروءًا..... خاصــــة إذا امتلك هذا الكاتب حساســــية الفنا

المرّبي المعلــــم, وحنان األم، وحرص األب وتفانيه لتقديم الصورة 
األجمل والقدوة الحســــنى ألروع إنسان، وهو الطفل بما يحمله من 
عناصر المســــتقبل المشرق. كان هذا حديثًا الزمًا وتوطئة مناسبة 
ونحن نغرق - بلذة األطفال- فــــي أوراق مجموعة قصصية للمربية 
والكاتبة، عضو اتحاد الكتاب العرب,«ملك حاج عبيد« بعنوان »قمر 
الزمان.... من التراث الشــــعبي« الصادرة عــــن اتحاد الكتاب العرب 

ضمن سلســــلة أدب األطفال. والمؤلفة 
الصغير  القطــــع  من 135صفحــــة من 
أربــــع »حكايا قصصية«  توزعت عليها 

أو«قصص حكايات«.  
الموضوع  الحــــدث  الزمــــان:  قمــــر 

المغزى الفّن واألسلوب....
متكئــــة علــــى الموروث الشــــعبي 
الشــــفاهي اإلنساني، ومســــتندة إلى 
تجربتها الغنية فــــي التربية والكتابة 
اإلبداعية، والتوجه للطفولة عبر فئاتها 
المزاوجة  وعبــــر  المختلفة..  العمريــــة 
مابين تخييل الحكاية وفنّيات الســــرد 
القصصي وتجديده.. تتابع األديبة ملك 
حاج عبيد رسالتها اإلنسانية وخطابها 
الثقافــــي لجمهور طالما توجهت إليه- 
حّتى في قصصها ورواياتها الموّجهة 
 أفراد المجتمع 

ّ
لألسرة واليافعين وكل

- هــــذا الجمهور هو األطفــــال..... ممن 
تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والثانية 

عشــــرة.... الفئة التي تتوجه إليها مجموعة » 
قمر الزمان...«الحكائية في قالب قصصي...   

القمــــر المســــحور، األمير والحصــــان، حبة 
اآلس، وقمر الزمان، هي عناوين القصص التي 
اشتملت عليها المجموعة،وقد أهدتها الكاتبة 
حاج عبيد إلى أختها » لمياء » تقول في ذلك : / 
إلى /أختي لمياء / التي مازالت ذاكرتها تحفظ 

/ أحكي حكايات الجّدات./   
لقد حددت الكاتبة - من خالل اإلهداء- مصدر 
الكتابة والتوّجه للطفولة واستراتجيتهما في 
هــــذه المجموعة.... فالحافظــــة ممتلئة بحكايا 
الجــــّدات, وعنهــــا تصــــدر هــــذه الحكائيات 
الســــردية األربع وغيرها- ربما في قادم األيام 

أو ذات إبداع جديد.
الحكايــــة األولى.... قمــــر الزمــــان... عتبة المجموعــــة... وعتبة 
الحكايات التي كنا قد سمعناها على ألسنة جّداتنا...فمن هو قمر 
الزمان هذا؟«...هو الشاب الوســــيم..القمر المّدور ملك البالد..الذي 
يحــــّب فتاة جميلة, ولكنه يعاقب من قبــــل زوجة أبيه لعدم قبوله 
بزواج ابنتها وويتحول إلى حصان, فيهجر مملكته لزمن، ثّم يعود 
إلى البالد ويتزوج من األميرة شمس، ويعيشان بثبات ونبات، وحّب 
وعدالة..: قالــــت : ألقيت عليك لعنتي، وحكمــــت عليك أال تعرف 
األمــــان، في النهار تصبح حصانًا وفي الليل تعود إنســــانًا... محّرم 
عليك أن تبوح بسرك.....« الحكاية  طويلة كثيرة األحداث الفرعية، 
لكنها مترابطة ومنطقية ومشــــوقة اســــتطاعت الكاتبة حاج عبيد 
أن تعلي من شــــأن الحقيقة، وأهمية اســــتعادة الحق المسلوب، 
والثقــــة بالنفس وعــــدم التهاون، واإليمان، الســــعادة والعدالة...: 
»أقام قمر الزمان حفاًل كبيرًا شــــارك فيــــه أهل المدينة، وعاش مع 
شمس بســــعادة وهناء، وقد كان عاداًل، 
فأحّبه الناس، وسموا فترة حكمه العهد 
الذهبي.الشك في أّن الخيال فعل فعله، 
فاألحداث الخيالية الساحرة والغامضة 
أحيانًا زادت من ســــحر الحكاية وقربها 
مــــن عالم الطفولة... وليــــس بعيدًا عن 
عوالم الســــحر والخيــــال تطالعنا قصة 
»األميــــر والحصان » حكاية » ســــعد » 
الفارس النبيل الخلــــوق الذي غدا ولي 
عهــــد مملكتيــــن، ثّم وحدهمــــا عندما 
أمســــى ملكًا...: »مــــازال الوقــــت مبكرًا 
للتنازل عن العرش، ليكن ســــعد  ولي 
عهدي, وعهــــدك وعندما يحين الوقت 
ســــيوحد المملكتيــــن، ويكــــون الملك 
عليهما.. عندما اســــتلم ســــعد الحكم 
وحد المملكتين، وحكم بالعدل، فأحبه 
النــــاس وعاش الجميع بمحبــــة وأمان.« 
مرة ثانيــــة المنظومة القيمية وتحولها 
والتربية الصحيحة  إلى سلوك يومي... 

كما يقوم بها أبطال القصص... فسعد هو رمز 
لإلنســــان الذي يتربى على الصبر على المكاره 
والشدائد، وهذه البّد ســــتؤتي ثمارها نجاحًا 
وتفوقًا...أليــــس هذا ما يســــعى إليــــه المرّبي 
..؟ 

ّ
ــــم.. والكاتبة. والمجتمع ككل

ّ
والوالد والمعل

نعم وقد اســــتطاعت األديبة فعــــل هذا بعد 
أن حملت األحداث شــــخصيات محببة لألطفال 
مثل: الملــــك، الملكة، األميــــر، الحصان.. مع ما 
تحمله هذه من رمزية واســــتهواء لدى أبنائنا 
الصغــــار..... كان ومازال التحول والســــحر من 
أحّب المواضيع التي تستهوي األطفال، ولهذا 
قلما نجــــد قصة في المجموعة التســــتند في 
تضاعيفها وأحداثها على التخييل والتحول.... 
ففي القصــــة الثالثة من الكتاب »حبــــة اآلس« تتحول هذه الحّبة 
إلــــى أميرة جميلــــة ونبيلة؛ حيث يلتقيها أميــــر يحّبها ويتزوجها 
ويصبــــح ملكًا:...تولــــى األمير الملك، وأصبحت »آســــة« هي الملكة 
فأحبهــــا الناس لطيبة قلبها  ورعايتهــــا للمحتاجين..... ولم تنس 
ل وابنهم  الصغير الذي أهداها هذه الحياة 

ّ
الشجرة وال عائلة الحما

الجميلة.« تصّر القاصة على غرس القيم النبيلة من صبر وتســــامح 
وكــــرم وتواضع ووفاء في نفوس األطفــــال.... وهذا وأكثر من ذلك 
مــــا يميز كتابات حاج عبيد في أغلب مجموعاتها اإلبداعية؛ ســــواء 
الموجهة للكبار أو الصغار. أما خاتمة المجموعة فهي قصة »القصر 
المسحور« فباإلضافة إلى ما يحمله العنوان من روعة - حّملته الكاتبة 
للموصوف وهــــو القصر- وهو بحد ذاته جــــاذب لجمهور الطفولة 
التي تتوجه له حاج عبيد تطالعنا الحكاية... قصة األميرين -وائل 
وياسمين– الخيالية، حّبهما وزواجهما بعد نجاحهما ونجاتهما من 
الملك الشرير- عمران – في قصره المسحور » أقيم لياسمين ووائل 
حفل زفاف أســــطوري، وعاشا معًا يجمعهما الحّب والمّودة »....مرة 
أخرى األخالق والمحّبة...ونبل العواطف ورقة المشــــاعر كجامع بين 
الناس وجواز للسفر إلى عوالم اإلنسان، ورابط بين البشر.....إّنه عالم 
الكاتبة عالم نقي، رضي, نبيل، متســــامح، محــــّب، رائق، فاضل....

تســــعى فيه إلى خلق حاضر سعيد للطفولة، ومستقبل آثير لهذه 
الكائنات التي تحتاج مّنا إلى الكثير.. أدواتها: فضاء إبداعي كتابي 
ذو مســــتوى رفيع مجدد ال ينحصر في قوالبــــه الحكائية الجاهزة, 
ولغة فصيحة ســــاحرة وواضحة وسهلة  ومناسبة وضمن المعجم 
اللغــــوي للفئة العمرية التي تتوجه إليها القاصة وما تحتاجه إليه 
ه عبر 

ّ
من ثقافة وأدب للطفل رفيع المبنى وسامي المعنى, وذلك كل

مساحة واسعة وشاسعة من التعبير والتخييل واالتكاء على الرمز, 
واألسطورة، والحكايا والمشافهة والحوارية التمثيلية الممتعة.... 

خاتمة
وبعــــد؛ يمكننا القــــول: إّن مجموعة »قمر الزمــــان....« الطفلية 
لألديبة القديرة والمربية ملك حاج عبيد إضافة ثّرة وغنية ومصدر 
هــــام ألدب الطفل العربي واإلنســــاني, وللمكتبة العربية، وتســــّد 

ثغرة في أدبنا العربي.

ملك حاج عبيد
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البطل في وقفته األخيرة
مجموعة قصصية ثانية للقاص مفيد أحمد عيسى ..!

صدر عن وزارة الثقافة بدمشق مجموعة قصصية 
للقاص مفيد أحمد عيسى بعنوان »البطل في وقفته 
الخيـــرة« هي المجموعة الثانية للقاص المذكور بعد 
مجموعته األولى »ثالثة نداءات وتصبح نجمة« التي 

صدرت العام الماضي عن وزارة الثقافة أيضًا.
المجموعـــة الجديـــدة تختلـــف فـــي الشـــكل 
والمضمون عن ســـابقتها؛ من حيث الغنى الفكري، 
واالشـــتغال على معالجـــة قضايا إنســـانية موغلة 
فـــي النفس البشـــرية المعذبـــة والتائهة في هذه 
الحيـــاة المليئة بالمطبات والمنحـــدرات والنتوءات، 
بعـــد أن باتت األخالق والقيم عملة نـــادرة، وبعد أن 
تبدلـــت بعض المفاهيم وانحـــدرت مع ما انحدر من 
رموز وفضائل. توزعت المجموعة على عشر قصص، 
ني أوفق بالوصول إلى 

ّ
سأحاول أن ألج بين طياتها، عل

تذّوق بعض مما أراد القاص أن يوصله إلينا من خالل 
مجموعته الجديدة. 

إن من يتابع سيرورة الخط البياني ألعمال القاص 
مفيد عيسى، سواء في الصحافة المحلية أو من خالل 
مـــا كتب في القّصة، يجد أن الكاتب اختط لنفســـه 
منهجًا رائدًا في الوســـط األدبي الســـوري؛ فالكاتب 
يكتب القصة بمداد الفكر والفلســـفة أحيانًا، ويكاد 
ينســـى روحه فتسرقه الفلســـفة أحيانًا بمقدماتها 
واستدالالتها المنطقية وعالقاتها الصورية والكلية، 
وهكذا نجد أن القصة لدى مفيد عيسى بعيدة قلياًل 
عن القصة بمفهومها المتعارف عليه لدى القاصين 

والكتاب، وهذا ما أكسب قصصة ميزة إضافية.
وبمـــا أن الكاتب ينحو منحى فكريًا في قصصه، 
فمـــن الطبيعي أن تشـــيع لديه )الحالة( وتتســـّيد 
جوهر العمل القصصي ســـاحبة البســـاط من تحت 
أقدام )الحدث( الذي يأتي في الغالب بسيطًا وعرضًا 
ومســـخرًا أصاًل لخدمة الحالة اإلنسانية والوجدانية 

أن  الكاتب  يريـــد  التي 
يشتغل عليها.

ففي قصته الثانية 
التي أخذ عنوانها عنوانًا 
القصصية  للمجموعـــة 
وقفتـــه  فـــي  )البطـــل 
األخيـــرة(، ويعالج فيها 
الكاتـــب قّصـــة تمثال 
الذين  األبطـــال  ألحـــد 
مسرحًا  الساحات  كانت 
لهـــم، يتـــدرج الكاتب 
عبر تسلســـل زمني لما 
كانت عليه نظرة الناس 
العابريـــن  البســـطاء 
أصبحت  ومـــا  للتمثال، 
بـــدون  عليه:«آخـــرون 
اكتراث ألقوا نظرة عابرة 
وسريعة، كانت رؤوسهم 
مترعـــة بهمـــوم الحياة 

وأجســـادهم منهمكة، لذلك ليس لديهم متســـع 
للتأمل وتلّمس جمال التمثال، والذين تســـاءلوا عن 
الفائدة من كل ذلك«. فالبطل الذي يمتشـــق سيفه، 
وكانت ذات يوم تخاف منـــه وترهبه طالئع األعداء، 
هاهو اليوم ينمو عليه الطحلب، وتنتشر خلفه رائحة 
النشادر الناتجة عن حمض البول، وتكثر األوساخ في 
محيطه بعد أن أصبحت الحروب ال تحتاج إلى نماذج 

كهذه ألبطالها :
»هـــو واقـــف تلك الوقفـــة المتوترة على شـــفا 
التحرك. تومض فالشـــات الكاميرات عليه، فال يرف 
له جفن، ما يزعجه هو رائحة النشـــادر التي تنبعث 

من خلفه وتراكم األوساخ » ص26 .

فـــي قصتي )أغنية 
و  أخيرة(  ..أغنيـــة  أولى 
)دوائـــر الحياة اليومية( 
الضوء  الكاتب  يســـلط 
علـــى حالة مـــن حاالت 
واالســـتالب  الشـــقاء 
اإلنســـاني ففي القصة 
األولـــى يتحـــدث عـــن 
يقضي  الـــذي  الكورس 
خلـــف  واقفـــًا  حياتـــه 
المطـــرب الذي يســـرق 
في  واآلهـــات،  األضواء 
حيـــن قد يكـــون خلفه 
من يفـــوق صوته جمااًل 
وعذوبة، لكن قدره أن ال 
يظهر إاّل خلف المطرب 
أن  بعد  كالببغـــاء  يردد 
حفظ قوالـــب المطربين 
وجوههم:  يحفـــظ  كما 
»سئم كل شيء، أقفية المطربين التي حفظها وأصبح 
قادرًا على تمييزها كوجوههم، جمهور هذا الزمان، 
واألغاني بكلماتها التافهة«، وكأن لسان حاله يصرخ 
كما كانت تـــردد أم كلثوم »أنا فاض فّي ومليت«؛ أما 
قصة دوائـــر الحياة اليومية، ففيهـــا تصوير دقيق 
لضياع اإلنســـان في مجتمع لم تعد القيم والعادات 
واألخالق من أهم ميزاته، فبات مشـــردًا على أرصفة 
ها العابرون: »ال بد أن يخرج من 

ّ
باتـــت كأنها فارغة مل

هذا الضيق، نهض بتكاسل، نظر من النافذة بشكل 
مـــوارب إلى أبعد نقطة يطالها بصـــره من الزقاق، ال 
أحد في الخارج، أيـــن كل هؤالء الناس الذين يراهم 
كل يوم؟« ص 54. أّي عذاب يعيشـــه هذا اإلنســـان، 

بعد أن تحولت شـــوارع الحيـــاة الرحبة إلى أزقة غاب 
عنها البشر؟!.

في قصة )مونو دراما النائم( يتابع الكاتب رصد 
حالة من حاالت الشقاء اإلنساني ولكن ما لفت انتباهي 
هو تعّرض الكاتب لرصد بعض الممارسات الخاطئة 
التي تؤدي بالنهاية إلى نهايات سيئة يدفع ثمنها 
الجميع » حاولت العمل بالمرفأ، لكن لكي أحصل على 
بطاقـــة عامل إنتاج، علّي أن أدفـــع مئة ألف ليرة، من 
أين؟ » ص 71، ويضيف على لســـان بطل القصة في 
الصفحـــة ذاتها: »أوحى لي بهذه المســـرحية جاري 
الجنرال، لقد استولى على تلة كاملة من تالل بلدتنا، 
كانت فيما مضى حرثًا ألهالي القرية، اكتشفنا فجأة 

أنها أمالك دولة ثم أصبحت له..!!«
أما قصـــة )نصائح الكلب الهرم( فتعبر عن حالة 
إنسانية قد نعيشها في مجتمعنا أو في مكان عملنا 
كي نســـلم بعد أن وصل هـــذا المجتمع إلى ما وصل 
إليه من تـــرٍد وانحدار لدى األكثريـــة:«ال تقاومهم.. 
اصمْت.. ال تطاردهم بســـياراتهم السريعة.. عليك 
أن تتحلـــى بالطاعة العمياء لـــرب البيت أو أن تهرب 

لتعتاد حياة التشرد!!« ص84
طبعـــًا لن تســـتطيع هـــذه العجالـــة أن تحيط 
بالمجموعة من كل جوانبها، ويبقى أن أشـــير إلى أن 
لغة الكاتب كانت موزعة بين القصصي والفلســـفي 
والشـــعري والعامي، وهذه ميزة استطاع الكاتب من 

خاللها أن يخلق توليفة بين القصصي والفلسفي. 

القاص مفيد عيسى استطاع أن يشكل حالة 
إبداعية هامة في المشهد الثقافي، وهذه الحالة 
يجب أن تنال حظها من الدراسة واالهتمام، وأن 

درس من خالل معطياتها الفنية والفكرية 
ُ
ت

والجمالية التي تقدمها هي، وليس من خالل قوالب 
نقدية جاهزة ومسبقة الصنع..!!

عن دار »شرقيات« بالقاهرة، صدر هذا األسبوع الديوان الثامن 

للشـــاعر المصري ســـمير درويش بعنوان »تصطاد الشـــياطين«، 

ا قصيًرا دون عناوين داخلية، فقد اختار  ويضم )59( مشهًدا شعرّيً

ا حسب تاريخ كتابتها،  الشاعر أن يعطي لمشـــاهده، المرتبة زمنّيً

أرقاًما مسلسلة، بحيث تنتظم التجربة كلها، التي كتبت بين مارس 

2009 ومايو 2011، تحت عنوان واحد، هو عنوان الديوان، كقصيدة 

ا.  ا ومكانّيً طويلة ممتدة زمنّيً

الديـــوان تجربة موضوعية واحـــدة، حيث يمكن رصد تفاصيل 

قصة واحدة، لهـــا تجلياتها المكانية المحددة التي يمكن رؤيتها 

وتحديد مساراتها وتفرعاتها وشكل أبنيتها وطرقها.. الخ، وتنحصر 

في إطار زمني يمتد لعامين هما زمن الكتابة ذاته، إضافة إلى تكرر 

مالمح أنثى واحدة فـــي تجلياتها المختلفة، تصنع تفاصيل قصة 

حياة بدأت واعدة، ثم أخذت دورة صعودها إلى الذروة، قبل أن تبدأ 

في االنحدار التدريجي، حتى وصلت إلى شاطئها النهائي، شأن كل 

دورات التاريخ، ودورة الكون ذاته، بما يصاحب ذلك من أحاســـيس 

متنوعـــة ومتناقضة، بين الفرح الطاغي الـــذي يتركه التواصل مع 

اآلخر في النفس، إلى االنهزام الذي يتبلور حين تتفكك الخطوط. 

كما أن الديوان يقدم اقتراح الشاعر، الذي ال يكف عن التجريب، 

لرؤية جمالية تضاف إلى رصيده الشـــخصي، وإلى رصيد »قصيدة 

ا  ا غربّيً النثر« التي ما تزال في طور التشـــكل، حسب قوله، كونها فّنً

يأخـــذ تجلياته العربية وســـماته على أيدي مجموعة من شـــعراء 

الثمانينيات الذين يعد »سمير درويش« أحدهم. فالمشهد عنده 

غالًبـــا يتكون من دفقـــة واحدة مكثفة تتخلى عـــن المجاز القديم 

لصالـــح الفجوة التي يصنعها النص مـــع الموجودات التي تحيط 

به: الناس واألشياء واللغة ذاتها، وفي بعض المشاهد التي طالت 

قلياًل يلجأ الشـــاعر إلـــى تقطيعها إلى مقطعيـــن أو ثالثة، تأتي 

متوافقة يكمل أحدها اآلخر، أو متعارضة تهدف إلى إبراز الرسالة، 

سواء أكانت موضوعية أم لغوية. 

يأتي هذا الديوان بعد عشـــرين عاًمـــا من إصدار الديوان األول 

لـ«سمير درويش«، فقد صدر ديوانه »قطوفها وسيوفي« عن هيئة 

قصور الثقافة عام 1991، ثم توالت دواوينه: موســـيقى لعينيها/ 

خريـــف لعيني 1993، النـــوارس والكهرباء والـــدم 1998، الزجاج 

1999، كأعمدة الصواري 2002، يوميات قائد األوركســـترا 2008، 

من أجل امرأة عابـــرة 2009، وقد صدرت بعضها في طبعات أخرى، 

كما صدرت له روايتان: خمس ســـنوات رملية 2004، وطائر خفيف 

.2006

»تصطاد الشياطين« 

 صدور الديوان الثامن لـ”سمير درويش” عن دار شرقيات 



12/17/ 2011 م  -  22محرم 1433هـالعدد »1275«12
 السنة اخلامسة والعشرون

أقامت جمعية النقد األدبي فعاليات ندوتها 
السنوية صباح السبت 2011/12/3 تحت عنوان: 
»السرد الســـوري في األلفية الجديدة، والمناهج 

النقدية الحديثة«.
وقد افتتح الندوة األديب غسان كامل ونوس 
د في 

َّ
نائب رئيس اتحاد الكتـــاب العرب الذي أك

كلمته علـــى أن االهتمام في المجـــاالت األدبية 
اإلبداعية والفكرية ليس عارضـــًا أو نافاًل؛ بل هو 
المعيار الحقيقي لألداء العام، ألنه يجعل الناس 
أكثر قدرة على المقاربـــة الموضوعية واألخالقية 
والوجدانية والمعرفية، متطرقًا إلى ما تشـــهده 
ســـورية اليوم مـــن حرب عدوانية شـــاملة فاجرة 
تســـتهدف الرموز واألفـــكار والعقائد والمبادئ 
والمواقـــف والعلمـــاء والمبرزيـــن فـــي مختلف 
المجاالت تسفيهًا وتشـــويهًا وتمهيدًا لسيادة 
الفوضى والظالمية والعبودية، واالنقياد النتماءات 
نفقية وأحياز أخدودية، وعصبيات مريضة تتهم 
دين بال دليل وتحكـــم غيابيًا وتنفذ 

ُ
بالجملـــة وت

عشـــوائيًا. مؤكدًا على أن الوسط األدبي ليس في 
منـــأى عن األعراض واألحداث؛ بـــل هو جزء منها؛ 
وبالتالـــي تقع على األدباء والمثقفين مســـؤولية 
مضاعفة تتجلى في الرصد والتقويم للنشاطات 
واإلنجازات في ســـبيل تقويـــم الخطو وتصويب 
المسارات. شـــاكرًا الجهد الذي قامت به جمعية 

النقد األدبي في العمل على إعداد هذه الندوة.
كما ألقى د. غســـان غنيم مقرر جمعية النقد 
األدبي كلمة الجمعية، التي أشـــارت إلى أن إقامة 
فعالية ثقافية في األجـــواء التي يحياها الوطن 
قد يعّد في بعض جوانبه ترفًا نافاًل، ولكن الحياة 
قوية بطبيعتها، وســـرعان ما تعود إلى تدفقها 
وألقها وتكاملها بنشـــاطاتها المختلفة؛ فهي ال 
تعتـــرف بالعثرات واألزمات؛ بـــل تنهض لتتابع 
مســـيرتها. وما إقامة مثل هذة الندوة إال محاولة 
إلثبات قـــوة الحيـــاة وعصيانها علـــى التوقف، 
وإلثبـــات إيمان أعضاء جمعيـــة النقد األدبي بأن 
النقد فعالية حية لها إســـهامها في رفد مسيرة 
الحياة واستمرار النشاط اإلنساني. موضحًا أن دور 

ل في وضع النصوص تحت عدســـة 
ّ
الناقـــد يتمث

مكبرة للفحص الدقيـــق لما قاله المبدع ولكيفية 
قوله ولتسجيل ما خفي من دقائق ودالالت، سعى 
مبدع العمل أم لم يســـَع إلى سترها وتعميتها؛ 
حيث يقوم الناقد بمحاولة للكشف عن جماليات 
النصوص؛ األدبية التي ال تقف قراءتها عند حدود 
معينـــة أو احتمال محدد. مشـــددًا على أن الناقد 
المصيب هو من يمتلك الحس النقدي والموهبة 
والحساسية الالزمة للتعامل مع النصوص؛ إضافة 
إلى المعرفة والثقافة الموســـوعية والفهم التام 
للمناهج النقدية المعاصـــرة وللمدارس النقدية 
وأســـاليبها وإجراءاتهـــا، إضافة  إلـــى التركيبة 

الذهنية والنفسية الموائمة للنقد الناضج.
أدار الجلســـة األولى للندوة د. خليل موسى؛ 
حيث قّدم د. عادل فريجات بحثه النقدي » السرد 
الســـوري المعاصر يحاور األسطورة«، الذي يحيط 
بالعالقة  القوية بين األسطورة والرواية وصورها 
المتعددة وأشكالها المتباينة؛ حيث تتجلى في 
السرد السوري والســـرد العربي المعاصر عالقات 
عديدة بين األســـطورة اســـتلهامًا وتناص وبناًء 
مضارعًا. وقد أشار. د. فريجات إلى أمثلة كثيرة عن 
أعمال سردية سورية معاصرة ضمن هذا السياق. 
موضحـــًا أن هناك نوعين من الســـرد يؤسســـان 
لألســـطورة، هما الســـرد العجائبي الذي يمتلئ 
الذي  بالخـــوارق واألعاجيب، والســـرد االنطالقي 
يؤســـطر دون حاجة إلى إدراج خـــوارق وأعاجيب، 
موضحًا نقاط بحثه من خـــالل نماذج من األعمال 
السردية السورية لعبد الســـالم العجيلي ونبيل 

سليمان وعبد الكريم ناصيف.
كما قـــدم أ. نذير جعفر بحثًا عنوانه »الصوت 
النسوي في الرواية السورية المعاصرة- مشكالت 
وآفاق«، تطرق فيه إلى اإلقبال النســـوي السوري 
المتزايد علـــى كتابة الرواية خـــالل العقد األول 
من األلفيـــة الثالثة، وما اعترى هـــذا الحراك من 
تقّدم سرد األقليات القومية واإلثنية والمذهبية 
أمام تراجع الخطاب القومـــي وتذرره؛ إضافة إلى 
الذهـــاب فـــي التجريب إلـــى مـــداه البعيد على 

مســـتوى اللغة وتقنيات الســـرد؛ حيث يتحطم 
مفهوم الحبكـــة التقليدية القائـــم على التتابع 
الزمنـــي لصالـــح الحبكة المتشـــظية بتشـــظي 
الزمان والمكان والحدث والشـــخصية؛ إضافة إلى 
استخدام تقنيات االستباق واالسترجاع والرسائل 
واليوميـــات والمذكرات، وبروز نزعة االســـتلهام 
للتاريخ البعيد والقريـــب، والتعامل معه بوصفه 
الماضي المســـتمر، واستلهام الســـيرة النصية 
وتذويت السرد، مع بروز ما يسمى برواية السجن 
بوصفها تجربة جديدة تقارب الممنوع في السرد 
النسوي. كما طرح أ. نذير جعفر مشكالت الرواية 

النسوية من وجهة نظره.
ثم قـــّدم د. ياســـين فاعور بحثـــه »/مدينة 
الله/ في ضوء نظريات الســـرد الروائي المعاصر«، 
متناواًل رواية مدينة الله للروائي حسن حميد في 
ضوء الســـرد المعاصر من حيـــث موضوع الرواية 
وفنيتها الســـردية على ضـــوء المعايير النقدية 
المعاصـــرة؛ حيث تعالج الرواية معاناة اإلنســـان 
العربي الفلسطيني المعاصر في األرض المحتلة 
وغطرســـة المحتـــل الصهيوني فـــي تعامله مع 
اإلنســـان واألرض والحضـــارة، ومحاوالته لطمس 
الهوية العربية الفلســـطينية، والرد المباشر من 
قبل اإلنسان الفلسطيني لهذه الهجمة الظالمة.

وكان البحـــث األخير في الجلســـة األولى لـ د. 
غســـان غنيم تحـــت عنوان »الســـميوز في /جنة 
عدم/«؛ حيث تطرق إلى إســـهامات السيميائيات 
في فتـــح آفـــاق جديـــدة متســـعة للتعامل مع 
النصوص األدبيـــة، موضحًا مفهوم »الســـميوز« 
كسيرورة منفصلة عن مادة الداللة كمبدأ يتحكم 
في إنتاج الدالالت وتداولهـــا. كما بحث تجليات 
السميوز وإسقاطاته في مختلف أبعاد رواية /جنة 
عدم/ للروائية فائزة داود؛ حيث يتجلى السميوز 
في هذه الرواية في تكرار األحداث بشـــكل شبه 
متطابق، موضحًا أبعاد السميوز من خالل دراسته 

الدقيقة لشخصيات الرواية وأحداثها.
أما الجلســـة الثانية فقد أدارها د. عبد الكريم 
م فيها د. خليل موســـى بحثه  حســـين وقد قـــدَّ

»الســـرد المشـــهدي وتعـــدد الرواة فـــي /دفاتر 

الزفتية/«؛ حيث أوغل في دراســـة رواية /الزفتية/ 

للروائي أيمن الحسن، وهي رواية جوالنية بامتياز، 

قام د. خليل موســـى باإلحاطة بالسرد المشهدي 

ـــى بأجمل صـــوره ومقاطعه من 
ّ
فيها وهو يتجل

خالل تعدد الرواة وكســـر النمطيـــة على امتداد 

أحداث الرواية.

كما قدم أ. جمال عبـــود بحثًا نقديًا عنوانه »/

ســـيأتيك الغزال/ وإشـــكالية الســـرد عند خليل 

صويلـــح«، حيث بحث ناقدًا في رواية /ســـيأتيك 

الغزال/ لخليل صويلح، التي تعد أنموذجًا جديدًا 

لنص مراوغ يتســـع في صـــوره وعباراته ليختزل 

الزمان والمكان والشـــخوص واألحداث، ويتســـع 

حتـــى لتكفي ذبابة عابرة لتمأل فضاء المشـــهد، 

مشيرًا إلى اتساع الفضاء المكاني وامتداد الفضاء 

الزماني فتنوس الرواية لديـــه بين إخبار يختزل 

ف الصورة إلى وصف يفوق الزمن مع 
ّ
الزمن ويكث

شيء من السرد الذي تنطلق فيه األحداث ويتحرر 

فيه الزمـــن. ووفقًا لخاتمة الروايـــة »جدتي، هل 

ســـيأتي الغزال حقًا«؟! يصير عنـــوان الرواية هو 

متنها وعتبتها وغايتها.

 اخُتتمـــت النـــدوة ببحـــث لــــ د. أحمد علي 

محمد عنوانه: »تقنيات الرواية لدى غسان كامل 

ونوس«، تطّرق فيه إلى رواية /تقاســـيم الحضور 

والغيـــاب/ وإغـــراءات البحث عن تقنية الســـرد 

فيها، في خضم انفتاح الفضاء الروائي  واتصاله 

بفضاءات أوســـع، وتدفق السرد بحيوية وتصاعد 

خطه مع تطور األحداث، والنهاية التي آلت إليها؛ 

فالرواية في نظره تريد أن تمضي منســـجمة مع 

ذاتها الستيفاء لعبة السرد الذي اتصف بتقنية 

المخاتلة واإلرجاء والغياب الكلي وراء التفصيالت 

والجوانـــب الوصفية والمحاورات البســـيطة، مع 

اإلشارة إلى تحقق مفهوم األدبية في الرواية من 

خـــالل النهوض بالمعتقـــد االجتماعي ليدنو من 

مفهوم األسطورة.

  الأ�شبوع الأدبي

الندوة السنوية لجمعية النقد األدبي
»السرد السوري في األلفية الجديدة، والمناهج النقدية الحديثة«
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في البدء كان الكلمة، ليست مصادفة أن يبدأ بها إنجيل يوحنا. 
وليست مصادفة، أن يبدأ الخطاب اإللهي للنبي العربي: بـ اقرأ. 

والنبي العربي يقول: »ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت 
أنه سيورثه«.

وما يجمعنا اآلن: الكلمة، والثقافة، والجوار.
وأن نأتـــي اليوم مـــن جهات مختلفة، قريبـــة وبعيدة إلى هذه 
النـــدوة، معنى ذلك، أن الدنيا بخير، على الرغم، من كل ما يجري في 
هـــذا العالم. على الرغم من التهويل، والترويع، على الرغم، من الريح 
الصفراء السامة، والهجمة الشرسة التي تعصف بمنطقتنا وبوطننا 

الغالي سورية.
ونحن إذ نشكر لكم هذه الدعوة الكريمة، والمبادرة الطيبة، نشدُّ 
على أيديكم، ممتنين شاكرين، مقدرين موقفكم النبيل، ووقوفكم 
إلى جانب شـــعبنا وفهمكم العميق أســـباب األزمة في بالدنا، رغم 
التضليـــل اإلعالمي، والريـــاء والنفاق من قبـــل االمبريالية العالمية 

والرجعية العربية..
أيتها السدات أيها السادة:

ال أضيف جديدًا، إن قلت: الكتابة مســـؤولية. والكاتب مسؤول 
وصاحب رسالة. وهو مسؤول بالدرجة األولى، تجاه مجتمعه وشعبه 
ووطنـــه. وهموم الكاتب فـــي العالم، تكاد تكون واحـــدة، غايتها، 

وموضوعها، هو اإلنسان.
ولما كان ال يوجد أدب بال سياسة. ولكن هناك سياسات بال أدب 

كما يقول رئيف خوري، فإننا نتساءل عن تلك السياسات:
ماذا كان بعد هيروشيما وناغازاكي في اليابان؟

وماذا كان بعد فيتنام؟
وماذا كان بعد يوغسالفيا والبلقان؟

وماذا كان بعد أفغانستان وباكستان؟
وماذا سيكون بعد فلسطين وغزة، والعراق؟

حتمًا، اتجهت إلى سورية وإيران..
ماذا بعد أكثر من قرن على التدخل المباشـــر وغير المباشر في 
كل دول العالم. ســـواء، التدخل العســـكري، واإلبـــادة الجماعية، أو 
التدخل العلني والســـري عن طريق التآمر والتجســـس، واالنقالبات 

في كل أنحاء المعمورة؟
ولماذا تشـــرعن أمريـــكا، كل ما هو غير شـــرعي. فتحلل الحرام، 
وتحـــّرم الحالل، وتلغي العـــدل، وتقلب الموازين، وتـــزّور الحقائق، 
ت، ومتى 

ّ
وتنشر الفجور، وتعمم الشـــّر والرعب، واإلرهاب حيثما حل

أرادت، باســـم »الديمقراطية« حينًا، وباســـم »الحريـــة« تارة، وتحت 
عنوان »حقوق اإلنســـان« تارة أخرى، ومحاربة »اإلرهاب«، وهي التي 
صنعـــت وتصنع هذا اإلرهاب وترعاه، وتدربه، وتصّدره، مرة، باســـم 
وحجة )الســـالح النووي( كما جرى في العراق، ومرة، باســـم )حماية 

المدنيين( كما جرى في ليبيا، وكما يجري اآلن في سورية.
يطرح السؤال نفسه:

بماذا يقاس رقي األمم والشعوب؟
هل يقاس بعدد جحافلها، وجيوشـــها، وعدد دباباتها، وحملة 
طائراتهـــا، وصواريخهـــا، أم يقاس بعدد: فالســـفتها، ومفكريها، 

وشعرائها، وكّتابها وفنانيها؟
ما أحوجنا اليوم، أيها السيدات والسادة، إلى األدب. نعم، ما أحوج 
العالم إلى الثقافة، ما أحوج العالم اليوم إلى الحوار. نعم، بحاجة إلى 
الحوار أكثر من أي وقت مضى، حوار بين الشرق والغرب، بين الشمال 
والجنوب. حوار فيما بيننا. بعد أن تقوضت أحالمنا بالسالم العالمي، 
والتعايش السلمي، بين الشعوب. وأصبحت سمة العصر من جديد 
هي: الحرب، واالحتالل، والدمـــار، واالغتصاب، وإلغاء اآلخر، بداًل، من 
التفاهم، والتسامح، والعطاء المتبادل. نعم، نحن بحاجة إلى الحوار 
الذي يغنـــي التنوع الثقافي، وتعزيز النزعة اإلنســـانية، عوضًا عن 
نزعة الغريزة وتعميم الشـــرور والفجور. في زمن احتلت فيه الدبابة 
مكان اآللية، والقنبلة مطرح القصيدة، والســـاطور بداًل من الفاتحة، 
م الخشبة. في 

ّ
وهاهي ذي أمريكا تحتل المرســـم والمســـرح، وتحط

زمن ما زال الصهاينة شـــذاذ اآلفاق يدنسون مهد السيد المسيح، 
ومسرى ومعراج محمد.

أيتها السيدات والسادة:
قبل عشرين عامًا، وعشية االنقالب الذي أّدى إلى سقوط االتحاد 
ت )البي بي ســـي( البريطانية الناطقـــة بالعربية، 

ّ
الســـوفييتي، بث
وبالحرف الواحد:

»لقد زالت الشيوعية. العدو األول. وبقي اإلسالم العدو الثاني«.
حينها، انتبه من انتبه لهذا التصريح، وتناسى من تناسى، ومن 
يهمه األمر، في األمة اإلسالمية، لم يعر هذا الكالم أي اهتمام يذكر. 
لكن العمل على تخريب اإلســـالم ما زال مستمرًا وحتى من داخله.. 
ونحن )أمة ال إله إال الله(، نحن األمة التي نزلت فيها اآلية: }كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر{، نســـاعد 
االمبريالـــي في تحقيق مآربه وأهدافه. فلقد ُوجد، ويا لألســـف، من 
ذ مخططاته الشيطانية. إنه من المحزن، 

ّ
أطاع االمبريالي، وحقق ونف

والمؤلم، والمضني، والمخزي أيضًا، أن تقوم عصابات إرهابية، تعمل 
باسم اإلسالم، وهناك »شيوخ« خالفوا الشرع والشريعة، وخرجوا على 
قواعد اإلسالم. وأمروا بالقتل وسفك الدماء، وحرق المنشآت العامة 
والخاصة، ينشـــرون الرعب، ويمارسون الفتك، والقتل، واالغتصاب. 
أقـــول ذلك، واأللم يعتصر القلب، ويوجع الضمير والوجدان، أن ترى 
»مسلمين« يقتلون المســـلمين وغير المســـلمين اآلمنين األبرياء، 
باسم اإلســـالم والجهاد، منفذين أوامر صهيونية أمريكية وبأموال 

عربية.
أيتها السيدات والسادة:

في شـــتاء 2008، وبرعاية الســـيد الدكتور بشار األسد رئيس 
الجمهورية، وفي قصر الثقافة بدمشـــق، ثم افتتاح دمشق عاصمة 
للثقافة العربية، وكنـــت من المدعوين، من بين الضيوف، كان على 
يمين السيد الدكتور بشار األســـد الرئيس التركي وعقيلته، وكان 
عن يســـار الرئيس أمير قطر وعقيلته، وحضر رؤساء آخرون أيضًا،... 
كانت العالقات بين تركيا وسورية وقطر ممتازة، قل أكثر من ممتازة، 

وعلى كافة المستويات.
ما الذي حدث؟ فجأة، ما الذي حدث؟! حتى اللذان كانا عن يمين 

الرئيس وشماله، انقلبا، بين لحظة واختها..!!!
يعرف الجميع، فرحة الشـــعبين التركي والسوري في العقدين 
اآلخرين، والســـعادة التي عّمت الشـــعبين، بتطـــور العالقات بين 

شـــعبينا.. لنتذكر اللقاءات الشعبية عند فتح الحدود، والفرح الذي 
انقلب أعيادًا وأعراســـًا فـــي المعابر، بين أهلنا في تركيا وســـورية، 
ـــت على الهواء مباشـــرة، تلك اللقـــاءات المفتوحة كانت 

ّ
والتي بث

تعبيـــرًا عفويًا صادقًا وحميميًا، للعالقـــات األخوية والتي تعّبر عن 
الصدق الحقيقي في إقامة الجسور فيما بيننا.

إن نظرة ســـريعة، إلى الميـــزان التجاري، بين ســـورية وتركيا. 
وحجم تبـــادل البضائع والمنتوجات المطروحة في أســـواقنا، يعّبر 
عن تمّيز العالقة الصادقة، وعمقها. إن سؤااًل واحدًا لوزارة السياحة 
التركية. أو نقاط الحدود، عن عدد الســـواح السوريين الذين يأتون 
 على عمق الروابط 

ّ
إلى تركيا سنويًا، وشهريًا، وأسبوعيًا، ويوميًا، يدل

االجتماعيـــة، والدينية، والثقافية بين الشـــعب التركي والشـــعب 
السوري.

أيتها السيدات والسادة:
لقـــد جئت إلى ربوعكم ثالث مّرات، وشـــاركت فـــي مهرجانات 
ثقافية وندوات أدبية، في إنطاكية، وأضنة، ومرســـين، وطرسوس، 
وتركت لـــدّي ولزمالئي انطباعـــات رائعة، كما وتّم تبـــادل الوفود 
الثقافية بين اتحاد الكّتاب العرب في ســـورية، والكّتاب في تركيا. 
وتم تبادل وفود األدباء األتراك وســـورية، وشـــاركوا في مهرجانات 
ثقافيـــة عديدة، وفي نـــدوات أدبية بالغة األهميـــة، تناولوا فيها 
مختلف الموضوعات فـــي األدب التركي المعاصـــر، وكذلك األدب 
العربي والســـوري. وحضر الشـــعر التركي والعربي، وكذلك القصة، 
والنقد، والروايـــة، واألدب المقارن بين األدب التركي والعربي. وكان 
ذلك، في مختلف المدن التركية والســـورية، هذا باإلضافة إلى عدد 
من الكتب التي ترجمت، ونقـــوم بترجمتها، في وزارة الثقافة وفي 

اتحاد الكّتاب أيضًا.
إننـــا نســـعى جاّدين وصادقيـــن، لتمتين هـــذه العالقة التي 
يجب أن تســـتمر وتتطور بيننا، وذلك لمصلحة الشـــعبين: ثقافيًا، 
واجتماعيًا، وسياسيًا، والقواسم المشتركة بين شعبينا كثيرًا، بدءًا 
ل في دجلة والفرات، وانتهاًء بأواصر 

ّ
من الماء شريان الحياة المتمث
ربى، والدين، وحسن الجوار.

ُ
الق

حاد الكّتاب، وقيادته، وعلى 
ّ
أكّرر شكري، وامتناني وتقديري، الت

أمل اللقاء بكم في سورية.
والمجد للكلمة التي جمعتنا

شكرًا والسالم عليكم

نحن وتركيا
  مالك �شقور



12/17/ 2011 م  -  22محرم 1433هـالعدد »1275«14
 السنة اخلامسة والعشرون

 |  د.حممد توفيق يون�س

ُجبِّ األسئلْة

ِعْد؟
َ
 السماء التي ت

ُ
ما بال

 األرض تلبُس الوعَد؟
ُ

ما بال

 عن حزٍن وماٍء؟
ُ

وما يقول

 الحزِن 
ُ

ما بال

 )جيناتُه(
ُ

ُيوِرث

ويتركنا أطيافًا تهاجُر

لدناِن الكروم؟

 لَك أن تجاهَر
َ

كيف

وتستسلَم لحاضٍر

يشطُح بين الفطرِة والرصاص؟

وعنَد مفترق اللحظِة

بصَر
ُ
غمض عينيَك كي ت

ُ
ت

هذا الهباْء؟

أتراُه ُجرحَك

 أفكاَرُه
ُ

يحمل

ويتشرُد غريبًا

في أبجديٍة ضائعة؟

ِلَم يكوُن لَك

في كِل حضارٍة

ٍم؟
ُ
 ُحل

ُ
عطش

درُب ناٍر؟

وجسٌد يتزرُر أرقامًا وغبارًا؟

كيف لهذا الموت 

ُه موٌت؟
ُ
الذي ُيثقل

ويجيُئ أنّى توجهَت؟

سابحًا في ماٍض

متدثرًا بحاضٍر

أن يجمَع بين ما تشاهَد

وما ينغلق عليَك؟

ل لي إذن:
ُ
ق

هل هي ذي خطواتك ُمثقلة؟

هل هي ذي جهاتك مقفلة؟

 هكذا 
ُ

ولماذا تغرق

؟
ْ
في ُجبِّ األسئلة

  فرا�س املحيثاوي

مثّقف عناوين

الغرفة تسودها الفوضى، وكذلك أفكار )سمير( 
ع 

ّ
الجالس خلف طاولته الخشبّية العتيقة، التي توض

عليها بالترتيب:
صـــورة حبيبته، وكتابان يحمـــالن العنوان ذاته 
)فن الرواية( نفسه؛ أحدهما لميالن كونديرا، واآلخر 
لكولن ولسون، وبضعة معاجم، وزجاجة عرق ناقصة، 
 من منتصفها )عرقًا بالطبع(، 

ّ
وكأس مملـــوءة إلى أقل

وحاوية أقالم، وملزمة من الورق األسمر.
القلـــم ال يفتأ يتحّرك بيـــن أصابعه؛ كأّن عدوى 

الفوضى سرت إليه.
ت جزءًا 

ّ
قطعة أثاث خشـــبّية عتيقة أخـــرى احتل

ال بأس بـــه من الغرفـــة؛ المكتبة، التـــي تضّم كتبًا 
لم يمّسها ســـمير منذ اشـــتراها، على الرغم من أّن 
ه و هو ينتقيها، كان يوحي بأنه 

ّ
الشـــغف الذي توال

سيلتهم صفحاتها بنهم:
))لعبـــة الكرّيات الزجاجّية، ســـنة موت ريكاردو 
ته، الحب في زمن الكوليرا، 

ّ
ريس، كائن ال تحتمل خف

العطر،.......((.
عناويـــن منتخبـــة بعناية.. دفع ســـمير ثمنها 

أشهرًا من الجوع والشجار مع صاحب الغرفة.
قت صـــور ألدونيس 

ّ
علـــى جـــدران الغرفـــة، ُعل

ومحمود درويش وفيروز وغيفارا.
ســـمير ال يزال جالســـًا خلف طاولته الخشـــبّية 
العتيقة، تســـود أفـــكاره الفوضى، والقلـــم ال يفتأ 

يتحّرك بين أصابعه.
ر كيف طرده أبوه من 

ّ
عاد بذاكرته إلى الوراء.. تذك

البيت، وكيف جاع وتشـــّرد طوياًل قبل أن يجد عماًل 
يقيه غوائل الحياة.

عًا في الشـــوارع، 
ّ
لقد قضى بضعة أّيام متســـك

مّتخذًا من مقاعد الحدائق العاّمة مكانًا لنومه، إلى أن 
التقى )نيرودا( وأقام عنده فترة ال بأس بها.

نيرودا، الـــذي غادر بيت أهله في القرية بمحض 
إرادتـــه، و جاء ليســـتقّر في دمشـــق مقتفيـــًا آثار 

لين:
ّ

أصدقائه المفض
))ســـارتر، وكامو، وســـيمون دي بوفـــوار، وجان 
جينيه((؛ شـــارك صديقه الجديـــد معظم تفاصيل 
حياته؛ عمله في النادي الليلي، ومشروعه في الكتابة، 
وتمّرده على الســـلفّيات.. وأخبره عن األفكار النظرّية 

التي وضعها وأطلق عليها: )الوجودّية الجديدة(!.
كان شـــخصًا حاســـمًا؛ يحّول القول إلى فعل بال 
أدنى تـــرّدد، لذا؛ نّصب نفســـه داعيـــة إلى مذهبه 
الجديـــد، وجمع حولـــه عددًا من المريدين، وأّســـس 
دت 

ّ
تجّمعـــًا ثقافّيًا؛ دعا ســـمير إليه، بعـــد أن توط

عالقتهما.
أعجب ســـمير بطريقة حياة )المحفل الوجودي( 
)المحفل  كما دعا أعضاء التجّمع أنفســـهم؛ تيّمنًا بـ
الماسوني(، وخلبت لّبه أفكارهم التي تناسب نزعته 

االستقاللّية.
لكـــّن األمر بـــدأ يتغّير عندما الحظ شـــذوذًا في 

بعض تصّرفاتهم.
لـــم يكن ارتباطه بهم ليســـتمّر طوياًل؛ إذ كيف 
يمكن لمن رفض هيمنة والده أن يقبل هيمنة خليط 
عجيب من أفراد ال تجمعه بهم ســـوى صلة استالب 

وقتي، سريع الزوال؟!!.
فقط نيـــرودا ولّي نعمته ـ إذا جـــاز التعبير ـ لم 
يقطع خيط التواصل معه، ليس بســـبب شراكتهما 
في السكن فحسب؛ بل ألّنه رأى في تمّرد سمير على 

التجّمع فرصة له ليوازن بين موقفين:
لـــه أصدقـــاء التجّمـــع الذيـــن فقد 

ّ
ـ األول، يمث

سيطرته عليهم، بعد أن صاروا يجّيرون أفكار التجّمع 
لمصالحهم الشخصّية.

ة تكمن 
ّ
له سمير الذي يرى أّن العل

ّ
ـ والثاني يمث

في جوهر الفكرة ذاته وعلى الرغم من أّن ســـمير لم 
يكن مؤّهاًل لينتصر في أّي من الحوارات التي تنشب 
 أّن نيرودا لم يقنط من أن يجد 

ّ
بينه وبين صديقه؛ إال

عنده جديدًا يساعده على تطوير فكرته يومًا ما.
لكـــّن الصديقين نســـيا في غمرة نقاشـــاتهما 
الطويلة أّن الحديث الخصب مهما طال أمده، وتنّوعت 
ه الروتين القاتل 

ّ
 محل

ّ
طرائقه، البـــّد أن ينضب ليحل

والقاحـــل للتفاصيل اليومّية المعاشـــة على وتيرة 
ف، 

ّ
واحدة وهكـــذا، تعّددت النظرات المواربة، والتكل

وانتحال شـــّتى المعاذير لمغـــادرة أحدهما الغرفة 
فرارًا بمساحته من طفيلّية اآلخر، إلى أن أنهى نيرودا 
األزمـــة ذات يوم حين طلب إلى صديقه أن يعود إلى 
أهله؛ وبهذه الطريقة أعطـــاه زمام البدار ليبحث عن 
ثها 

ّ
ســـكن مســـتقل، وســـرعان ما عثر على غرفة أث

بالقليل من وســـائل المعيشـــة والكثير من الكتب 
وصور الجـــدران واألقراص المدمجة لزياد وســـميح 

ومارسيل والشيخ إمام.
الغرفة تسودها الفوضى، وكذلك أفكار )سمير( 

الجالس خلف طاولته الخشبّية العتيقة.
هدأ القلم أخيرًا، وانكّب ســـمير على الورقة، و.....

لم يكتب شيئًا.
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أقواُس الكالم 

مساٌء على َها ُهـنا.. من هنا

ــاِت بالَبْســـملْه وَبْدُء التحـيَّ   

ُ
ـّها الّرائعوَن.. الجمال هنا أي

ونهٌر من البوح واألســــئلْه   

ـّمُس أعراَسها هنا تعقُد الش

وتــغــفــو على صورٍة ُمذهلْه   

ـّها الحاضروَن اخضراٌر هنا أي

ــفلْه ـْ ـبـــرعُم في ذاتــنا المغ ـُ ي   

هنا روعة الشعر صفُو الخطاب

لْه لَمْن أفصَح القول.. أو أوَّ   

ـــعر ِ..للظامئين
ِّ

 الش
ُ

هنا... منهل

ْه ـَ فمرحى لمن يرتقي.. منهل   

 * * *  

نا بالمضى ُـّ هنا يحتفي كل

ونرنو إلى لحظٍة ُمـقبلْه   

 الجدوَد األلى
ُ

هنا نستضيف

تساموا إلى ذروة )المرجلْه(   

 من غزاٍة 
ٌ

وكـانــوا إذا فـيــلـق

َـّى.. أذاقوا العدا حنظلْه تجن   

 اشتهوا خيَرنا
ُ
ُـّغاة وحيَن الط

كمن يشــتهي شــهـقـة َ المقصلْه  

رهـقــوا من ِطعان القنا
ُ
فكم أ

وا من ذرا الُجلُجلْه ـُ ـقط ـْ وكم أس   

 * * *  

دَّ من حســـنها ـُ ة( ق ـّ هنا )دل

 على َجْمرِة المنقلْه
ٌ
شـــموخ   

ٌ
.. ومهٌر أصيل

ٌ
 وضيف

ٌ
وخبز

 مأملْه
ً
وراٍع رأى روضــة   

ا رشقة ٌ من ندى ـَ اُدن وحصَّ

ْه ـَ ة.. منجل  في همَّ
ُ

تزركش   

النا.. رعـشــــة ُ الكبرياء  َـّ وجم

ْه ـَ إذا صاغ َ في دهشٍة َمْحَمـل

اهرون.. افتتاٌن  َـّها السَّ هنا أي

ْه ـَ وصبٌّ يديُر الهوى مغزل

ـــحى ليـلة ً ُـّ صبايا لبســــَن الض

ْه ـَ ل َـّ فســبحاَن َمن للضحى كح   

كسرِب المها.. في طريق العيون 

ْه ـَ ـلـ ـّ ِسرِب الَمَها جف ـَ وقلبي ل   

 * * *  

ـنا  لليراع السَّ
ْ

هنا لم يزل

ْه ـَ ُيـشــعشــُع في ليلٍة ُمســَدل   

.. جابهْت عاتيًا
ٌ
هنا شمعة

ْه ـَ وريحًا على وهجها.. ُمْرســل   

تــعــالــوا لــنــرقى بأفــكـارنـا

فصيحًا.. وما تقتضي المسألْه   

 أشــعـاَرنـا
ُ

ا نــغـربل َـّ وهي

كثيٌر من الّربح في الغربلْه   

جـى ُب آهاتنا في الـدُّ نـــــذوِّ

فتصحو مع الفجر مخضوضلْه   

ِـّعر سرَب الخيال ُر في الش نطيِّ

لنسمَع ما تهزُج )الترغلْه(   

 بالفــنِّ َوْعـَر الكــالم
ُ

ونحرث

ْه ـَ فوْعُر الكالم اشتهى ِمْعَول  

ـعـر ِ دوَن ابتكار ٍ ِـّ وبيٌت من الش

ْه ـَ  الهوا َمـنزل
َ

كَمْن يبني فوق  

ٍة من غباٍر  ويطفو على لجَّ

ويرسو على شاطئ الزلزلْه  

 * * *  

ـيــبـوَن الوفاُء َـّ ـها الط َـّ هنا أيــ

ـلْه عَر أو َبجَّ َـّ َج الش لَمْن دبَّ   

ـّعر فكٌر..ودفٌء..وغاٌر ففي الش

ـنبلْه ـّ وزاٌد.. كــمــا تمنُح الس   

فصونوا مزاياُه يبقى لنا

ْه ـَ اِت ما أْجَمل  العشيَّ
َ

رفيق   

ً
إذا ما امتطى شاعٌر صهوة

أرى أنَّ في الخـلــق ِ ال ِنـــدَّ له   

إذا ما اعتلى شاعٌر منبرًا

يقولون في الكون ما أنبله   
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أنتظر القادَم.. من األيام 
يا ليلى..

ألحبك دهرًا.. وأمضي
وأعانقك بذراعين طويلتين.

أعانقِك..
.. الروِح للروِح

َ
عناق

وأودعِك.. مع قافلِة
الفراشاِت البعيدِة..

 الرحيِل.. 
َ
ساعة

.. يا ليلى!!؟
ُ

تركض
ودعيني.

 الزهوُر..
َ

 أْن تنهض
َ

قبل
ودعيني..

.. أياِم الربيِع
َ

يا أجمل
وانثري..

شهدًا.. على شفتيِك
رني

ِّ
ك

َ
.. ُيذ

َ
النَّ الرحيق

ت على الروِح ما.. مرَّ
َّ
كل

أخباُر عينيِك 
سأجدُد.. يومًا من عمرنا

مضى..
ألحبك عمرًا.. وأمضي

..
ْ

قبل أن يرتديني الخريف
ويداهم األصفَر.. شواطَئ

ذاكرتي.

أدهشتني األيام.. يا ليلى
فأنِت.. تسترجعيَن جميَع

األحالِم..
إالَّ أنا.. تتجاهليَن المرايا.. إالَّ لقائي

عيناِك معجزتان..
ََ
 – يا روحي – الرسالة

ُ
وقلبَي.. يحمل

وحيَن يخطفني الزمُن..
عنَد تخوِم نهديِك..

 القمُر..
ُ

ينخسف
وينقسُم المدى.. شطرين،

هذا المساُء..
أنِت.. وأشواقي

 لي..!!؟ أْن أنتِزَع صوتَي
َ

كيف

 الجهاِت..
ِّ

ِمْن كل
.. بأعلى الصهيِل

ُ
وأصرخ

تعالي.. ليلى!!؟ تعالي..
سأنزُع عني أياَم.. الخريِف،

واعتمُر الربيَع..
بانتظاِر.. ُعمٍر جديْد

عيناِك متعبتاِن..
سارحتاِن.. في بحِر الشروِد

حالمي..
َ
ن أ يِّ

َ
ز
ُ
سأ

وأجلُس.. على حافِة المساِء
ُح.. موج البحر أَسرِّ

.. على هديِل صوتِك القادِمَ
من عصِر.. األنبياِء

وأنتظْر...  

ماذا لو 

ِصلت أنجم األكوان
ُ
ف

وافترش الخريف مقل السماء

واغُتصب لون الزمرد

وماتت أحرف الكوثر واأللوان

ماتت مجراتي

وُبعثرت قداديس الشهد الجريح

وسيرت مآذن القمر

بذاك البحر الفردوسي

وغرق قمر الهوى والربان

ماذا لو

فصلت أنجم األكوان

وقال النهار

بأنه يعبد آلهة األحقاد

ويعشب عوالم المجرات

ماذا لو أصابني

بث التورم
ُ
خ

ودخلت مدائن الفاتحين

وجنات الياسمين
َ

دخلتها من أبواب دمشق

ورأيت البحار

تغّير مواقع األنجم

وخرائط األمم

وَمن الذي يعشق تغّير األسماء

ويشتري كواكب العطر الوهاج

يشتري جنائَن مقمرة الوجنات

يشتري جناٍت

ودهشتي الحمقاء

أمومة َحباها الله بكل شيء

ما عدا زمرد السعادة

وضحكة األطفال

ماذا لو تدنس تراب أوطاني

وتبعثر تاريخي 

ورأيت النهار جريحًا

يتوسل قبالت الضوء

يتوسل حماقاتي

وخبث األمجاد

وأنت ـ يا سيدي

طفل يقضم قمر المغيب الفوالذي

وتفصل األنجم واألكوان

والبحر لقمة مشتهاة

فالله أبدع زمّرد الشتاء

وقلت بأنك أنت الفنان

ماذا لو انتعل البحر رفاة االجداث

في بالدي

وقالئد العشق ترّصع عشقي

سالم من أعين حطين وجالوت

وعشقي هو ابن منذر وعدنان

هكذا تقول يا سيدي

والعشق صدقه تفسده كثرة الكالم

وأنت ذا المنان

ماذا لو انفصلت األنجم

وبدلت من مقل السماء أجفان

والعشق بقي مجرد رؤًى تجسد

وجد المحبة..

وروح الله واألكوان؟!
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ـــر مزاجك,غدوت قلقًا, صرت تكره األشـــجار غير المثمرة,   تغيَّ

 الحقول والبساتين معطاءة. نسيت أنَّ الصحارى 
ُّّّّّ

تحاول أن تكون كل

والوديان العميقة والجبال وشوارع المدن وغيرها غير صالحة ال للزرع 

وال للضرع, مع معرفتك أن االســـتصالح يحيل البوادي إلى واحات, 

والبساتين إلى جنان. صحراؤك التقت بغابة.

 فتاة توقفك وسط الشارع. تسألك: ألست مصطفى؟! ال تنتظر 

التأكيد, تســـحبك من يدك؛ تتمالك واالبتســـامة على شـــفتيها. 

تحدثك وتمازحك, تضم يديـــك إلى صدرها, فتحس بدفق دمها 

ونبـــض فؤادها. لهفتها واضحة فـــي تعبيراتها. قالت لك كلمات 

مشـــحونة بالعاطفة: أين كنت, ولماذا لم تبحث عني؟! الله يحبني, 

جمعني بك, كم هي الحياة رائعة. ابتسمت لكلماتها. كانت فرحة 

لمشاعرك الفياضة, البتسامتك. ودعتك على أمل اللقاء. الواقع أنها 

لم تغادرك, جلســـت في قلبك متربعة, وفـــي فكرك الذي يعيد ما 

تقوله. ويرســـم صورتها ودعابتها. لم تســـتطع النوم تلك الليلة. 

بدأَت تعدُّ الساعات والدقائق للقائكما. قلبك يدق ويكاد يخرج من 

صـــدرك. كنت تعتقد أن الرجل هو الذي يمنح المرأة التألق واألمل. 

غدت هذه المقولة بحاجة إلى مراجعة.

صارت تأتيك على الموعد, وعطرها وابتســـامتها يســـبقانها. 

أحالمك نهدت وأينعت أشـــبه بعرس أنهى طقوسه. أنوارها غطت 

على ظلمة أيامك. نظراتها مثيرة وســـاحرة, دققَت في تفاصيلها. 

في بياضها المعجون بنقاوة الثلج, تشـــبه إحدى جميالت العصور 

الوسطى, الالتي بقيت صورهن تغرد على الجدران. روحها تنتشي 

بشـــموخ جســـدها, بطلتها وفتنتها. جاءت تعطر أيامك, وتملؤها 

ثراء. لفحتك شمسها, وأربكتك نظراتها, التي تالحقك في يقظتك 

وحلمك. تتمسك بأذيالها حتى ال تفلت منك. 

2

جلســـت وتكورت كطفل فـــي رحم أمه. يداها تلف ســـاقيها, 

ورأســـها يالصق ركبتيها. أشـــبه بالوليد وهو في رحم أمه. شعرها 

يسرح مع نســـمات الريح كما تســـرح أفكارك. تنظر إليها وتود أن 

تعـــرف إلى أيـــن حلقت, وبماذا تفكـــر؟! عيناها التنظـــران بعيدًا؛ 

منغرســـتان في عالمها الداخلي, وفي تفاصيل وجهك. دققْت مليًا 

وقالت: اجلس. وأشـــارت بيدها إلى المقعـــد. حادثتها فلم تعرك 

أذنًا, ظلت ساهمة. هممت بسؤالها؛ فطالبتك بالتريث, أن تدعها, 

تســـتجمع ما بفكرها, قالت: عندما أروق أحدثك عن حالتي! فكرت 

بحالتها. فتاة جميلة مم تشـــتكي؟! تبـــدو عليها عالئم الثراء. هل 

تخمن وتقول إن شخصًا ما قد طعنها في كبريائها, في شيء عزيز 

عليهـــا, أم أن آخرين تآمروا عليها وأبعدوها عن طريق الصواب, عن 

الناس, نفوها, لكن فطنتها وذكاءها دفعاها أال تستسلم لنفيهم, 

مما صعب عليهم استغاللها إلى ما ال نهاية.

تخلصَت من أفكارك ومن تحليالتك. نظرَت إليها فابتســـمت. 

بدا الورد على شفتيها, والفراشات في حركاتها. بدت مرحة. قالت: 

أنت تريد أن تعرف ما ســـري وما سر تصرفاتي, وعدم البوح بما في 

صدري. أنا على عكس ما تفكر. لو لم أهتم بك, لما أوقفتك وتعرفت 

إليك. اتركني أسرح بفكري, وأستعد طفولتي, أستعد الماضي.

3

جـــاءت على الموعد, وهـــي تزف معها نســـمات الربيع وروائح 

القرنفل, أما أنت فمشـــوش الفكر ومدنفًا. قالت: لن أحدثك مباشرة 

عـــن قصتي. إن عدت إلـــى الوراء, وإن كنت علـــى درجة من الفطنة 

 شيء. دعني اآلن أسألك: هل تذكرت ما كنت تحلم به 
َّ

ستعرف كل

وأنت طفل, وأنت شاب, وما تحلم به اآلن, كنت ودودًا وكانت أحالمك 

بعـــرض الســـماء واألرض. الفرح يلفك, كنت تقـــول كلمات مازلُت 

أذكرها. تبتســـم, وتشـــد على يدي. كنت رائعًا! سمعت حديثك, 

ورأيت غير مرة فيض ابتساماتك تعانق الفضاء, همساتك وبوحك 

أشـــبه بنســـيم الصباح. بدأت أراقبك, شـــدتني لهفتـــك للقائي, 

الهاتف يرن أرفع الســـماعة, وأسمع وال أسمع. كم حسدت اآلخرين 

على عدم خوفهم. على مرحهم. صرت أقلدهم. تجرأت ورددت على 

فهمك أننـــي كبرت, اطلبني ألكون بين يديك, 
ُ
هاتفك, وددت أن أ

, أنتشـــي لسماع صوتك. مرات كثيرة أستحضرك  فأنت بحاجة إليَّ

وأحتويك في حضني. أجن عندما ال أسمع صوتك, تصيبني شرية. 

أعد الدقائق, وأترصد مجيئـــك. القلق يتملكني. بدأَت تدخل قلبي 

وتتملكه, كما لم يتملكه أّي شـــخص آخر. تجـــرأَت وبدأت تتصل. 

 كلماتك التي أســـمعتني إياها. أأرددها على 
َّ

مازلت أذكر وأعي كل

مســـامعك؟! شـــجعتك أن تزورني. عندما فتحُت الباب ودخلَت, لم 

تتمالك نفسك, هجمت عليَّ كالصاعقة. احتضنتني, واحتضنتك 

لعلني أشـــبع منك. أحسست أنني فراشة ال تتعب من الطيران بين 

الزهـــور. امتلكت ذاتي. دخل العزال بيننا. أصابتهم الغيرة, وفقدوا 

وعيهم. لم يتمالكوا أعصابهم. كانت كلماتهم رصاصات في قلبي: 

إياك أن تفكر بها ثانية.

4

حاولَت أن تســـتعيد اتزانك. أن تعيد لعقلك صفاءه. هيهات 

أن يتســـنى لك ذلك. التقيتها لقـــاءات عدة, كانت بمنتهى الفرح 

والشفافية, وددت أن تصارحها؛ استمرارالعالقة يبنى على الصدق, 

وليـــس على الخداع. تـــرددت, حثتك على الحديـــث عما بداخلك, 

وهي تضع يدها في يدك, تقترب منك. تشـــم عطرها وعطر أيامك 

القادمـــة. هل تتحدث أم تســـكت؟! تجرأت وقلت لهـــا: أنا أحبك! 

وسأدفع حياتي ألتملكك.

أجابتك: وأنا أكبر فيك شهامتك.

نظرت إليها وتســـاءلت إن كنت قـــادرًا على ردم الهوة بينكما, 

صمتَّ وبدأ العرق يتســـلل من جبينك.   مـــددت يدك إلى جيبك؛ 

وأخرجت بطاقة هويتك. ناولتها. استغربت تصرفك, وقالت: أنا لم 

أطلبها, ماذا أفعل بها؟!

بعد صمت واستهجان تناولتها, قلبتها بسرعة. اصفر وجهها 

وتغيرت مالمحها. رمتها بعصبية, وخرجت مســـرعة, أوقفت سيارة 

واستقلتها.

5

صرت تأتي إلـــى األمكنة, التي رأيتها فيهـــا أول مرة. تفتش 

عنها في الشـــوارع وعلى األرصفة, في الحدائق. وعندما لم تجدها 

تذهب إلـــى الجامعة, إلى الكليـــات كافة. تنتظـــر. أكثر من طالبة 

سألتك وأشفقت عليك. لم تجب. لكثرة ترددك على المكان, كدت 

تقع فريســـة رجال األمن. حمدت الله أنها ردت أخيرًا على هاتفك: 

ياســـمين أال تعرفين أنني تعلقت بك, وأنني أطمح برؤيتك, أحبِك, 

لماذا هربت مني؟!

- رجاء ال تتصل, وال تطلب أيَّ لقاء. انس أنني حدثتك بقصتي, 

أنـــا مازلت أبحث عن مصطفاي. لن أخرج من جلدي. أنا غير قادرة أن 

أصير مثل أيِّ امرأة؛ تغّير لباسها متى شاءت.

طلبـــَت أن تراها, وعدتها أن تكون عند حســـن ظنها. جئت إلى 

مكان لقائكما. مضى على الموعد حوالي ســـاعة وأنت تنتظر. األمل 

لم يبارحك. صرخت باســـمها، تردد صدى اسمها في الشارع، زادت 

الصرخات وأخذت دائرة الصدى تعيد صرخاتك.

فضاءات البوح
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حبيبٌة في زمن مضى

هواِك كان في الدنيا دوائي

 الطبيِب إلى شفائي
ُ
وبوصلة   

 شيٍء
ِّ

وكنِت لي المالذ بكل

إذا ما الدهُر أمعن في شقائي   

ورحت تنكريني بعد حيٍن

وأحلى العمر قد أضحى ورائي   

تمرُّ الذكريات على سريري

فأطفأ شمعتي ويثوُر دائي   

وقد كان الهوى عطرًا ووردًا

أراُه في الصباِح وفي المساِء   

ًا  في الدوِح ُحبَّ
ٌ

وَيْصَدُح بلبل

 في الِغناِء
ُ

 كالحبِّ أصدق
ْ

وهل   

هواِك.. كان في الدنيا نشيدي

 وفي دعائي
َ
ُنه الصالة أضمِّ   

 حلٍم
َ

وصارْت أمنياتي بعض

أراِك فيه في أجفاِن رائي   

فال األحالُم تسكُن في جفوني

 تعُبُر في رجائي
ُ

وال اآلمال   

 وقد أناَر الشيُب شعري
ُ

أقول

وصار القلُب يسكُن في الَعراِء   

ى في شباٍب
ّ

لك الحبُّ الموش

تغازله النجوُم من السماِء   

ني القوافي
ُ
ونحو الِشْعِر تأخذ

إلى بحِر الهوى وبه َعزائي   

وحوُر العين تجذبني إليها

ْت ندائي وأحلى الحوِر من لبَّ   

فال والله ال أنسى هواِك

ك صار يجري في دمائي فحبُّ   

وأمنيتي أراها قبل موتي

بأنك تحرصين على الوفاِء   

 |   ر�شا معتز اخل�شراء

غّرد نحو مسكنه السبيل 

 بكامِل عواطفه 
ٌ

رجل

مثل مالك ...

 العطر على السطور 
َّ

رش

ق صورته
ّ
عل

على جدار غرفتي...

 قوام ٌ...
ٌ

رجل

... 
ٌ

شفاهُه شفق

...
ٌ

 فهمِه عبق
ُ
رشاقة

بل 
ُ
ألشرَب نخب الق

وأقرأ فاتحة  الذكريات 

هنا حيث كان اللقاء 

ماعدُت أذكر...

سوى ظل آدمّي

 نافذتي 
َ

مّر خلف

تبسم ...

شّد وثاق ابتسامته 

أحاك من خيط 

ابتسامته الكآبة 

قّبل األشعار...

 في شفتي السطور

وغاب دون أن 

يبقى من مالمحه 

سوى ...

وحدتي والكآبة

فاتحة الذكريات
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عهد
 |   ح�شن ظاظا جنان

تهيأت لنا الظروف، وُســـهلت علينا األمـــور، عمدنا إلى تزويج 
احد أوالدي الثالثة. اقبل األســـبوع الذي ســـبق يوم الزفاف. الكل  
قصد السوق. تم شراء الجديد من الثياب واألحذية لهذه المناسبة 
السعيدة، فرحين, تحملهم أحالمهم الوردية إلى أجواء الحفل الذي 
ســـيجري بعد فترة. يميلون مع األنغام الصاخبة. تهز الحسناوات 
جيدهن،. تميـــل معهن الرؤوس التي ســـتقرع  كؤوس الراح من 

نادل عرف سر المهنة.
  

بعدُت عن الســـوق. لم 
ُ
     جـــاء دوري أنـــا والد العريس الذي أ

يتكلف أحدهم ســـؤالي عن حاجتي لهذ ه المناســـبة الكبيرة كبر 
أحالمي. بحثـــُت في خزانة الثياب. عثرت على ســـروال مازال بكرًا 
لم تدشـــنه قدماَي، ازددُت تيها بلقائه, زورق نجاة يعوم فوق بحر 
ارتطمت أمواجه البشرية فرًحا وطرًبا. قدمت هذا البنطال ألم أوالدي 
بغية معالجته وإجراء بعض التعديالت عليه. أيام ثالثة تفصلهم 
عـــن موعد الزفاف. بعد طول أمل وصبر وانتظـــار أقبل اليوم الذي 
تمنيت على الله األماني. أشـــاهد العرس الشعبي، سيزرع البهجة 

في قلوب المئات الذين سيحضرون هذا الحفل البهيج.   
      أقبل المســـاء، تجمل الحســـناوات بثيابهن المعدة  لهذا 
اليـــوم العظيـــم من عمر هذا البيت الســـعيد. حـــاول الوالد الذي 
أنعشـــته المناسبة، الســـير على أطراف أصابع قدميه تعبيرًا عن 
غبطته وابتهاجه. ارتدى قميًصا يجاري لون البنطال حســـب ذوق 
الشـــباب. وضع رجله اليمنـــى داخل فردته اليمنـــى ». رمى رجله 
اليســـرى في الفـــردة الثانية من البنطال، شـــده بيـــده إلى أعلى 
ا 

ً
ليســـتقر فوق البطن، حملق في المرآة، أضاف إليه القميص شيئ

من الشبابية، مسد شاربيه، تمايل وتمطى مخاطًبا نفسه: أين كنت 
أيها الشـــقي؟ دفنت نفسك وأنت مازلت شباًبا، هوى بجسده على 
المقعد، ارتدى الجوارب، دفن قدميه في حذائه الجديد، توجه إلى 
خزانة الثياب، نظر في المرآة الكبيرة. دهش لمنظره الجديد الذي 
شاهد نفســـه فيه. الردة التي أحدثت في ساقي البنطال تجاوزت 
الركبة. راح يسأل نفسه : مؤامرة دبرتها زوجتي الحيزبون لتحولني 
مهزلة، يثير منظري هذا الضحك. من الذي ســـاهم في حبك هذه 
العملية الدنيئة، وضع فيها كل خســـته ودناءته. حام الشك منذ 
البداية حول والدة العريس التي ارتدت الثياب الجديدة والجميلة. 
تزينت بالحلي، أدلقت زجاجـــات العطر على صدرها وعنقها الذي 
تعـــددت ثنياته كقطعة قمـــاش بالية, عجوز شـــمطاء، معروقة 
اليدين. لِك العار والشنار أيتها العجوز المتصابية. التي استعانت 

بعلبة العطار فازدادت قبًحا.
 لمعت فكرة في رأس هذا الوالد المقهور والمغلوب  على أمره، 
خرجت هذه الفكرة من جملة الهموم المتراكمة داخله، التي رمته 
في وهدة اليأس والقنوت. درس الفكرة جيدًا، لم يبق لديه الوقت 
الكافي. تقاطر المدعوون إلى الحفل الساهر، ستكون سهرة مميزة. 
سيخرج الوالد بثيابه التنكرية: الحذاء أسود، الجورب ناصع البياض، 
البنطال  ارتفعت  فردتاه إلى ما فوق الركبة »كأنه اســـتدعي لجبل 
كمية من الوحل« أزرق اللون، القميص أحمر »بعد استبداله« سرت 
على أكمامه درزة خيوط سوداء ظاهرة  كأشواك قنفذ متوتر، وضع 
في يده قفازين لونهما لون حذائه الجديد. خرج من البيت متوارًيا، 
قذف بنفســـه أحشاء سيارة ذاهبة حيث تقام السهرة. توارى عن 
األعين. لفظه النادل من حســـاباته »ظن فيه الظنون« أخيًرا عطف 
عليه، قدم له قلياًل من الطعام مع شـــيء مـــن المقبالت مع زجاجة 
ماء. بحث األوالد عن والدهم. العريس جانب عروســـه. لم يهدأ له 
بـــال؛ أين والده؟ لماذا لم يجلس مع أفراد العائلة؟ العروس تهدى 
من روعه، تدعوه تريث عله يأتي أو يظهر وسط البحر المتالطم من 
الراقصين والراقصات. الموســـيقى، تصدح، حلقات الدبكة تتسع، 
يطرب الناس. ما زالت األفكار السوداوية تعصف برأس العريس. 
لب منه اصطحاب والده  للتعرف 

ُ
هل أصاب الوالد مكروًهـــا، إذا ط

إلى المدعوين؟ أين سيجد هذا الوالد بين اللجة الصاخبة من الناس 

وهم يميلون كما تميل ســـنابل القمح مع النسمات الربيعية. عم 
القلق باقي أفراد األســـرة  باســـتثناء الزوجة التي تحولت بشكلها 
المفـــزع إلى فزاعة طيـــور في حقل مهجور. ربما عـــاد إليه المرض 
ثانية وارتمى مغمى عليه. كل شـــيء محتمل، مـــازال متوارًيا عن 
األنظـــار. مضى هزيع من الليل، الناس في هرج ومرج. قدم النادل، 

سكب كلمات في دهليز إذن العريس القلق. قال له العريس :  
- أحســـنت، قدم الطعام لكائن من كان، حفلة ال تكرر، هي مرة 
واحدة بالعمر. قبل انصراف النـــادل، أدركت العروس فكرة، قالت 

لعريسها:
- اســـأله أين هو، ليحاول جلبه إلينـــا. أحضر النادل الرجل. كاد 
يغمى على العريس، الرجل الذي بحث عنه منذ بداية السهرة. هو 
والده، لكن لماذا تقمص هذه الشخصية المضحكة؟ كيف سيقد 
مه إلى أصدقائه المحتفلين؟  احضر كرســـًيا وضمه إلى أســـرته. 
دهش المدعوون بهذا المشـــهد الطارىء.توقف العزف، تفككت 
األيدي المتشـــابكة، لـــزم الراقصون والراقصـــات موائدهم التي 
احتوت ما لذ وطاب من المأكوالت والمشـــروبات. حان وقت العادة 
المتبعة، وجوب ترحيب العريس ووالده  بالمدعوين وشكرهم على 
تلبية دعوتهم وحضورهم الحفل المتواضع الذي ازداد بهم روعة 

وجمااًل. 
       فتى في بداية  شـــبابه يصطحـــب مهرًجا متنكًرا بثياب 
رجل سيرك مزركشة. وقفا على  مائدة أحد المدعوين الذي بادرهم 

بقوله :
__  تشـــرفنا.. ما هذه المهزلة ؟ هل تدنى مســـتوانا لتعرض 
علينـــا كركوز. نحـــن نحضر أجمـــل حفل أقيم ألجمل عروســـين. 

بابتسامة صغيرة ودعا المائدة ليستقبلهم مدعو آخر بقوله:
__ شـــاهدت فرق سيرك كبيرة، روســـية، هندية، صينية، لم 

أشـــاهد رجل ســـيرك نجح في ترتيب ثيابه كما هذا الرجل الذي 
معك.  قال ثالثهم: 

__  أضفـــت متعة زائدة  باصطحابك هذا الرجل المتنكر كأننا 
في أعياد كرنفالية تلك التي تقام في دول العالم المتحضر. مازال 
العريس يظهر متماسكًا وقهقهات وصيحات المدعوين بتصاعد 

مستمر. ويقول آخر: 
__  يالـــك من رائع  في لباســـك هذا. حبذا لـــو مثلت لنا دورًا 
كوميديًا  لتصل بنا إلى قمة النشوة __  ما الذي دعاك الختيار هذا 

اللباس  المميز؟ صدفة أم، أجابه الوالد المرافق لولده:
__ عهًدا قطعته، سأرتدي هذا اللباس في حفلة زفاف أول ولد 

من أوالدي، وهذا أولهم.
__  منـــذ فترة تخلصنا من تلك المشـــاهد التـــي كانت تثير 
اشـــمئزازنا. ألـــم تجد فقـــرة تقدمها غيـــر هذا الرجـــل المعتوه 

والمشوه؟ 

       يســـتمر طواف العريس مـــع والده. يزور الموائد العامرة. 
انتهت الجولة، نجح العريس في تقديم هذا المشـــهد الكوميدي 
الـــذي أثار الضحك والنشـــوة تعمر القلوب. نظر إلـــى والده نظرة 
عتاب. عالمات البؤس تالحقه، تســـكن أعماقه. لباس والده بهذه 
المناسبة شكل له عقدة تالزمه مدى الحياة، جلس الوالد جانًبا بعد 
مباركة  العروس  بهذه المناســـبة. حمل الوالد من كل طاولة جرًحا. 
تتالشى  الجراح  كلما شاهد فلذة كبده متربًعا عرش الزوجية بكل 
ثقة وجدارة بعد مغادرته عالـــم الحرية المخادعة. انتهت الحفلة 
التنكرية واالحتفاالت الكرنفالية. تحول المستقبل أمام هذا الوالد 
كمًا  من الخوف واإلحباط، تمثل شكل زوجته العجوز بثوبها األحمر 

المزركش  بأزهار البنفسج وهو يقاوم رغبة التقيؤ التي راودته. 
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 |    لكاتب األباين جمهول

ترجمة: عبد اللطيف الأرناوؤوط

قصة من ألبانيا:  في قلب عاصفة ثلجية

مـــن المألـــوف أن يذوب الثلـــج في شـــهر آذار، 
ه فـــي هذا العام ظل  وتفيـــض األنهار الجارفة غير أنَّ
شهر آذار يحمل على ظهره الناصع البياض أكوامًا من 

الثلج والصقيع.
دخل الضابط غرفته البـــاردة؛ حيث ما زالت روائح 
أنفاس َمْن كان فيها في المســـاء المنصرم تفوح في 
األرجاء، فأزاح ســـتائر النافذة الســـميكة، وألقى نظرة 
إلى الفناء، وقد رســـمت الطبيعة فوقـــه لياًل لوحة من 
النقـــوش والزخارف، وما زالت العاصفة تزمجر وتعربد، 
وكأنهـــا تختصم مع مجهول داخل ســـجن حجري من 

بيوت المدينة المتزاحمة. 
دّس الضابط يديه في جيبي بنطاله العســـكري، 
فـــي حين دخلـــت من بـــاب الغرفة المشـــّرع الخادمة 
العجـــوز وهي تحمل حزمة من الحطب لتوقد النار، فلم 

يشعر بدخولها إالَّ بعد فترة فخاطبها:
ـ ال توقـــدي النـــار أيتهـــا األم.. ألنـــي ســـأغادر 

المكتب..
ـ إلى أين ستذهب في هذا الجو العاصف السيئ 

يا بني؟
تنهد الضابط ثم قال:

ـ آه يـــا أمـــاه، لم أشـــهد مـــن قبـــل أردأ من هذه 
العاصفة، ما أقســـى هذه األيام، لـــم أعاِن مثلها حتى 
ت عن مطاردة الشـــرطة في قبو بارد تحت 

َ
عندما اختبأ
بيت قديم. 

ـ ماذا أصابك يا بني..؟
وأردفت العجوز: لماذا ال ترحم نفسك بعد أن ذقت 

در لك أن تظل على قيد الحياة؟..
ُ
ألوان العذاب، وق

ـ ال راحة لنا يا أمي إالَّ إذا متنا.
كان الضابـــط يحب تلك المـــرأة العجوز القصيرة 
وكأنها أمه، لكن أمرًا كان يشـــغله، فقد جمع ســـكان 
المنطقـــة كميـــات من القمح إلرســـالها إلى ســـكان 
المنطقـــة الجبليـــة المحرومة، وفجأة تســـاقط الثلج، 
وهّبت من الشـــمال رياح عاصفة، وانقطعت المسالك، 
ولـــم يكن ذلك يقع عادة إالَّ في شـــهر كانون الثاني، 
وتوقف رتل الســـيارات التي تقل الحبوب في مضيق 
جبلي يستقبل الرياح الملبدة من كل جهة بال انقطاع، 
وتفرغ فيه الســـحب كل ما تحمل من لبداتها الداكنة، 
و..........الهاتـــف.. وبذل الضابط جهـــده لالتصال بال 

جدوى.
وأخيرًا رن جرس الهاتف، واســـتجاب لصوت َمْن 

طلبه..
فجـــاء حديثه خافتًا متقطعـــًا ال يبين، وفهم منه 
بالجهد أن السيارات التي حملت الحبوب لم تعد بعد.. 

فسأله:
ـ ألـــم يتصل بكم المســـؤولون عنها مـــن الممر 

الجبلي؟
ـ ال لم يتصل أحد.

ا يفتحوه بعد..! ـ إذًا ما زال الطريق مغلقًا. لمَّ
وضـــع الضابـــط ســـّماعة الهاتـــف، ودّس كفيه 
فـــي جيبي معطفه، وراح يقطع المكتـــب ذهابًا وإيابًا، 
وقد فرغت العجوز من تنظيـــف المكتب وهي تراقبه 

وتتساءل:
ـ ما أغرب إهمال هذا الرجل صحته..

كانت تعلم أنه أمضى شهرين في سرداب عتيق 
عفن قبل خمس ســـنوات، وقد رسم اإلعياء على جبينه 
تجاعيـــد متوازية عميقة وكثيـــرة، وكان يكتم إعياءه 
ومعاناته.. ورأته العجوز يخطف قبعته المصنوعة من 
جلد األرانب، والتي يســـمونها )كوكوراه( ويحكم أزرار 
معطفه، ثم سمعت هدير ســـيارته الصغيرة تنطلق 

سريعًا، وتمتمت ضارعة: 
ـ احفظه يارب...

فوق المدينة، وعلى امتداد بســـاط الثلج األبيض، 
 في 

ّ
كانت ريح الشمال الساقية تهب بال انقطاع، وتلف

دورانها الغيوم المثقلة بـــذرات الثلج، وصوت زئيرها 
المرعب يطغى علـــى كل صوت، وكأن العالم كله يئن 
تحت وطأة ثقله، وال يشـــغل ذهنه ســـوى العاصفة، 
وعبر مســـارب بابي سيارته التي لم يحكم سدها، كان 
الهواء الالسع ينفذ إلى جسده، وأحّس أن أصابع رجليه 
وقدميه قد تجمدت، وكان السائق يكظم غيظه محاواًل 

أالَّ يخرج بسيارته عن الخطوط التي رسمتها السيارات 
ها كانت تمّحي في بعض الوهاد  الكبيـــرة قبله، غير أنَّ
العميقـــة، فاضطر أن يقود على مهـــل، وكان يبدو له 
كأن الريح العاصفة مســـتعدة لحمل سيارته الخفيفة 
ورميهـــا في وهدة الـــوادي أو تحطيمها على الصخور 
الجرداء، لكن ســـيارته مع ذلك صمدت، وظلت تواصل 
ق السائق على الموقف 

ّ
سيرها نحو الممر الجبلي.. وعل

قائاًل بحنق:
ـ إذا كانت هذه هي حالة الريح هنا، فكيف تكون 

حالتها في معبر »بوقا«؟..
أعتقد أنها تزمجر بلسان كل أبالسة الدنيا..

لم ينطق الضابط، بـــل خلع قبعته، وأمّر كفه على 
شعرات رأسه المشـــعثة، وقد شرع السير في الطريق 
حيـــث يزداد عســـرًا، وتراكمت فوقه أكـــوام من الثلج 
المتجمد، ونظر إلى الســـائق بأسى، وهو يحاول إنقاذ 
سيارته من هذا الشـــرك، غير أنها استقرت واقفة بال 
حراك، فترجل الضابـــط منها، وحاول أن يتابع الطريق 
ســـيرًا، وهو يشـــعر بغضب الطبيعة القاهر في هذا 
ق عاليًا كنافورة 

ّ
 وتدور وتحل

ّ
الفضـــاء وندف الثلج تلف

مـــن الماء، ثـــم تغيب في الســـماء، كانت شـــجيرات 
الصفصاف التي زرعت منذ عامين على جانبي الطريق 
مطروحة فوق الثلج وكأن منشارًا خفيًا اجتثها، وكانت 
الريح العاصفة تطمس سريعًا ما رسمته األقدام على 

الثلج، فقال في سره: 
ـ ما أسوأ هذه الحالة..!

عنـــد المعبـــر الجبلي، كانـــت الســـيارات الكبيرة 
العتيقـــة من مخلفات الحرب، تبدو مثل قافلة متوقفة 

سوداء عند سفح الجبل..
وبرز من تحت أغطيتها من المشمع األسود أكياس 
القمح المرصوفة، وأمام الرتل عمال يحاولون جاهدين 
شق طريق لها، فتسير أول سيارة من القافلة خطوات 
ثم تتوقـــف وهي تئن مثـــل حيوان جريـــح، جاهدة 
عجالتها أن تشق لها طريقًا في أكوام الثلج بمقدمتها 
العاجزة، فتدور العجالت وتنزلق إلى الخلف، فيسندها 
الرجال باألحجار خشية أن تنزلق، ثم يتابعون تفريغ ما 
تراكم من الثلج أمامها، إالَّ أنَّ الريح كانت تصر على أن 
ترده إلى مكانه في المواقع المرتفعة، أو تطمس مجددًا 
ما فتحوه من الحفر في الثلـــج، كان العمال مذهولين 
فزعين من غضب الطبيعة، وقد نفدت لديهم أي حيلة 
للتغلـــب علـــى عنادها، ولم يكن مامعهـــم من أدوات 
تسعف في مشاركة أكثر من عشرة في العمل، وشعر 
الضابط أن أعصابه تخون اتزانه، وبدأ بإرسال الشتائم 
بحق مدير البلديـــة القصير القامة، والذي لم يضاعف 
عدد العمال الذين أرســـلهم، لكنه أدرك أن الشـــتائم 
والمالمات ال تجدي في هذه األحوال، وحاول أن يحتفظ 
بهدوئه، وكأن شـــيئًا لم يكن، أو كأن الطريق سيسلك 
قريبـــًا، ودهش مديـــر البلدية الذي عجـــز عن تحريك 
الســـيارات ولو خطـــوة واحدة، ألنـــه كان يتوقع اللوم 
والتقريـــع من الضابط الذي حيـــا الجميع، وهو يحاول 
إحكام ربطة قبعته، وقد بدا المعبر مقفرًا إالَّ من بعض 
أســـواق األشجار الهزيلة، وبدا له من بعيد بناء مهجور 
يشـــبه الكوخ المتداعي على طـــرف الطريق، تغطيه 
الثلوج وكأنه يصارع الثلج الذي يحاول إسقاط سقفه.

قال الضابط: ما رأيكم... إن إخوتنا سكان المناطق 
الجبليـــة ينتظـــرون القمـــح، وال يليق بنـــا أن ندعهم 
يجوعون في هذا الشتاء القارس... وتالشى صوته في 
زمجرة العاصفة، فلم يســـمعه سوى من كانوا قريبين 
ق العمال حوله بعفويـــة، وهو يالحظ زفير 

ّ
منـــه، وتحل

أنفاســـهم المتجمد، ووجوههـــم المجهدة بمالمحها 
القاســـية بســـبب القلق والترقب، وخصالت شعرهم 
التي خرجت من قبعاتهم البالية وراح يعابثها الهواء. 

وقد فقدوا الثقة في القدرة على شق الطريق.
قال أحد العمال ويبدو أنه كان ســـائقًا وقد ســـتر 
وجهـــه متلفعًا بمعطـــف طويل ال يتناســـب وقصر 

قامته:
ـ يتعذر فتح الطريق إالَّ إذا هدأت العاصفة. 

فأجابه آخر أسمر اللون طويل القامة يلتف بمشمع 
أسود:

ـ الريح هنا ال تهدأ أبدًا..

وأضاف: أرى هناك بناء أو ما يشبه البناء؟
أجابه أحدهم:

ـ هو كوخ مهجور، قد سد الثلج مداخله. 
قال الضابط: البدَّ أن نفتحه، فقد تجمدت أوصال 
العمـــال، ولن يســـتطيعوا على فتح الطريـــق... مالم 

يتدفؤوا، بوسعنا أن نوقد فيه نارًا. 
قال الرجل المتدثر بمعطفه: 

ـ هو كوخ متداٍع، وسيسقط إن حركنا الثلج فوقه.
رّد الضابط: علينا أن نحاول إزاحة الثلج عن سقفه، 

فليصعد اثنان منكم، بينما نحن نجمع الحطب...
قال الرجل األسمر: أتذكر أن هذا الكوخ كان زريبة 

لألغنام وقد تداعى سوره. 
فعارضه عامل آخر قائاًل: ال... لم يكن زريبة.

ق أحـــد العمال: بل كانت زريبة هناك في العام 
ّ
عل

الماضـــي، قال الضابـــط: لنبحث عـــن الزريبة، ولنخرب 
السور..

ثم همس بإذن رئيس البلديـــة: ـ عليك أن تفكر 
في شؤون الناس...

بعد نصف ســـاعة، كانت النار تتوهج في الكوخ.. 
فقال الضابط: 

ـ لنجتمع داخل الكوخ، ولنتشـــاور في حل ما، البد 
أن نصـــل إلى حٍل مرٍض، ولن نســـتقر في الكوخ أكثر 
من نصف ســـاعة، فليبِد كل منكم رأيه حول الوسيلة 

لتسيير القافلة. 
خيـــم الســـكون داخل الكوخ، فال ُيســـمع ســـوى 

طقطقه األغصان في النار، وخرير ماء الثلوج الذائبة.
غ السلطات المحلية في 

ّ
قال الضابط: فكرت أن نبل

المدينـــة، لكنها بعيدة جدًا عنا، ولم يبق علينا ســـوى 
كيلو متر واحد لعبور الممر، وأضاف رئيس البلدية: 

ـ ربمـــا لو حاولنا فـــرش الطريق بجذوع األشـــجار، 
لنتجنب انزالق السيارات...

ـ وأين ستجد هذه الجذوع؟..
ـ تحت الثلج، ألن سفح الجبل مغطى بالحراج..

ـ نحتاج لجمعها يوم كامل..
ـ لنخرب الكوخ، ولنستخدم أخشابه..

ـ أنت لســـت ســـائقًا، أال تدرك أن أخشاب الكوخ 
متجمدة ويتعـــذر أن تســـير عليها الســـيارات.. ولو 
أخذنا برأيك لكان علينا أن نخرب مئة كوخ حتى نصل 

الهدف..
قال الضابط: لم يبق لنا سوى حل واحد، أن نطلب 

إرسال نجدة من العمال من المدينة..
وبدأت النار تخمد، فلم يفطن أحد لتوريتها، وكأن 
الدخان يتســـامى مع الريح المتســـربة من شقوق باب 
الكوخ، ويختلط مع رذاذ الثلج المندوف، وقد كّوم العمال 
أدواتهم فوق البـــاب.. فبدت كأنهـــا هياكل عظمية 
لحيوانات أســـطورية، وكان الثلج يغطيها بندفه، قال 
الضابط: ســـوف نفتح الطريق، ولو استمرت العاصفة، 
الســـاعة اآلن هي الثانية عشـــرة، والبد من فتحه قبل 
العاشرة مســـاء... والوصول إلى هدفنا.. سيصل القمح 

إلى إخوتنا ولو اضطررنا لحمله على أكتافنا..
وانبرى عامل عريض المنكبين قائاًل:

ـ ليسمح لي الضابط بالكالم.
ـ هيا .. تكلم..

ـ ربمـــا لـــو طلبنا العون مـــن أهالي قريـــة )D( أن 
يســـاعدنا أهلها وهم أكثر من مئـــة.. ولديهم أدوات 

عمل...
وســـرت في أوصال العمال قشعريرة كمن صعقه 
التيار، فقد بعث االقتـــراح فيهم األمل، وكان الضابط 
يفكـــر، ويتســـاءل إن كان هناك قريـــة قريبة تنجد.. 

فسأل:
ـ كم تبعد هذه القرية؟..

ـ مســـيرة ســـاعتين صيفًا، والطريق إليها منحدر، 
لكنه ربما كان غير سالك...

قال العامل المتدثر بمعطفه:
ـ أتعتقـــد أن القرويين مســـتعدون للتحرك من 

بيوتهم في هذه العاصفة؟..
رّد الضابط: ســـيأتون، وأنت يا »رقيب« ســـتأتي 

أيضًا وستكون في المقدمة..
ـ سيضل الرقيب طريقة في هذه العاصفة.

فثار الضابط وصاح: من أنت يا طائر الشـــؤم.. أنت 
ال تبشر إالَّ بالشؤم والخراب.

قال الســـائق: ال تعره أذنًا صاغية حضرة الضابط، 
إنه زميلنا ونعرفه.. فهو ال يبشر إالَّ بالشؤم...

قال الضابط مخاطبًا المتشائم: ال تنس أن اإلنسان 
الذي ال يثق بنفسه جبان ينهزم أما رفاقه...

ـ ســـتذهب إلـــى المدينة، وتجلب عمـــااًل آخرين، 
وأنتم الباقون تابعوا عملكم لفتح الطريق، وســـتعمل 
ثلة منكـــم حتى منعطف الطريق.. قال الســـائق: إنه 

عمل صعب وشاق.
قال الضابـــط: أعرف ذلك، لكن على المرء أن يضع 
أمامـــه هدفًا حتى يتوصل إليه، البـــد أن يتابعوا فتح 
مئتـــي متر من الطريق قبل أن نعود إليهم بعد خمس 

ساعات مع مئة قروي وراءنا...
وســـار العمال عبر ممر ضيـــق، كانت الريح تصفع 
وجوههم كالسياط، وحرص الرقيب أن يكون سيرهم 

محاذيًا لمجرى جدول الماء الذي يغطيه الثلج.
قال الضابط: سنشـــق طريقنا، وعلى كل منا نحن 
الثالثة أن يعمل ربع ساعة، سنعمل ثالثتنا... وأنت يا 

رقيب ستظل بعد الطليعة لتدل على االتجاه..
ـ نعم.. ولكن..

ـ ال حاجة إلى لكن...
فقال السائق مغمغمًا: دعنا نحن االثنين نعمل... 

ألن صحتك ال تساعدك.
قال الضابط: وَمْن قال لك ذلك؟..

ورمـــاه بنظـــرات مصممة من عينيه الســـوداوين 
الواسعتين قائاًل:

ـ أنا بأحسن حال...
وهكذا مع بداية ربع الساعة األولى، كانوا يعملون 
بشـــق الطريق صامتين، فهم يدركون أن الحديث في 
هذه األحوال ال جـــدوى منه، كانت الريح تهب رخاء إالَّ 
أن كتل الثلج المنهمر تزداد ضخامة، وشـــعر الضابط 
بالتعب وثقل بقدميـــه فخذلتاه، فأحّس بخدر فيهما 
يسري إلى ما فوق ركبتيه، وقّدر أنه سيعوق المسيرة 
إن تراخى أو وهن، فاحتمل تعبه وحاول السير سريعًا 
محاذيًا رفيقه الذي كانت أنفاسه تالمس عنقه، فقال 

في سّره: 
ـ قد يشـــعر رفيقي أنني تعبـــت، فيحملني حين 

تخور قواي...
قال السائق األسمر: دعني في المقدمة...

لكن الضابط تجاهل قوله.. فقد مرَّ بذهنه شريط 
ســـنواته الماضيـــة، وتذكـــر قافلة مـــن المجاهدين 
الطويلة... كيف كانت تســـير متعرجة نحو الشمال... 
وشـــعر برغبـــة قوية لإلنشـــاد.. لم يســـمعه أحد ألن 
صوته كان هامســـًا، ثم عال صوتـــه مدويًا تحت تأثير 
شعوره وذكرياته، ومرَّ في خياله صوت لعلعة رصاص 
المناضلين.. والشـــظايا ووجوههم المدمـــاة، فارتفع 
نشـــيده مجلجاًل كشـــالل ماء متدفق، وذهل السائق 
وتساءل: كيف يستطيع هذا الرجل الصامت أن ينشد 

بصوت جهوري:
وسط الثلوج والعواصف
رفع المناضلون راياتهم

وشاركه السائق في اإلنشاد بصوت أجش كالزلزال 
يتردد صداه بعيدًا: كانت الجبال والرياح تعكس صدى 
النشيد وتوزعه في اآلفاق، ياله من نشيد قديم، لكنه 

يكتسب تجدده. 
وفي تلك اللحظة لم يـــدرك الضابط كيف اندفع 
زميله أمامه وفتح الطريق إلى القمة.. وسمعه الضابط 

يقول:
ـ كم تبعد القرية من هنا..؟

ـ أقل من سيرة ساعة... لقد أنجزنا مرحلة كبيرة...
وكان مـــا توقعـــوه، فقـــد خرج فالحـــو القرية من 
بيوتهم يحملون أدواتهم، متجهين إلى الطريق، وهم 
يشـــعرون بأنهم يـــؤدون واجبًا نبيـــاًل وهامًا ليوصلوا 
القمح إلـــى المنطقة الجبلية المعزولة، كانت قافلتهم 
تمر فوق بســـاط الثلج صامتة، ال يصّد أي عائق، وكان 
الضابط يشـــعر في أعماقه بالراحة الكبرى التي تبعث 
في جســـده الـــدفء والحرارة... وعلى مســـمعه يتردد 

صدى نشيد المناضلين. 
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إعالن طلب عروض داخلي رقم /26/ 
د

تعلن الوحدة االقتصادية لمشروع 
محطة دير علي عن طلب عروض داخلي 

وفق البيانات اآلتية:
1ـ موضوع طلب العروض استئجار 
ميكرو باص سعة /11/ راكب على األقل 

عدد /13/ لنقل العاملين.
2ـ تقدم العروض إلى ديوان الوحدة 
حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد 

الواقع في 2012/1/8؟
 411120 المؤقتة:  التأمينات  3ـ 
ألفا ومائة  أربعمائة وإحدى عشر  فقط 
والتأمينات  ســوريــة  لــيــرة  وعــشــرون 
بالمائة  عشرة  فقط   )%10( النهائية 

من قيمة العقد وتقدم باسم العارض.
4ـ يمكن للراغبين بالمشاركة شراء 
من  26/د  رقم  العروض  طلب  إضبارة 
الكائن  الوحدة  بمبنى  المالي  القسم 

بريف دمشق ـ دير علي يوميًا.
فقط   /3000/ اإلضــبــارة  سعر  5ـ 

ثالثة أالف ليرة سورية ال غير.
6ـ مدة التنفيذ: سنة تقويمية.

7ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ 
من  تبدأ  تقويميًا  يومًا  تسعون  فقط 

اليوم التالي النتهاء تقديم العروض.
بطلب  االشتراك  يود  من  على  8ـ 
باشتراكه  يشعر  ما  تقديم  العروض 
بنشرة اإلعالنات الرسمية لعام التعهد. 
طائلة  تحت  المختار  موطنه  وتحديد 

رفض العرض.
مدير الوحدة االقتصادية

لمشروع محطة توليد دير علي
71330

إعالن طلب عروض أسعار رقم )43(
لكهرباء  العامة  الشركة  تعلن 
عــروض  طلب  عــن  دمــشــق  محافظة 
 )100( لتقديم  الثانية  للمرة  أسعار 
مبين  لما هو  وفقًا  رقمية  بانسة  جهاز 
الشروط  ودفاتر  الموضوع  إضبارة  في 
المعدة  والمالية  والحقوقية  الفنية 
بهذا الخصوص ووفق الشروط التالية:

التأمينات األولية: 100000 مائة  ـ 
ألف ل.س.

من   %10 النهائية:  التأمينات  ـ 
قيمة اإلحالة.

ـ مادة التسليم: أقصر مدة ممكنة 
على أن ال تزيد عن /90/ يومًا.

مستودعات  التسليم:  مــكــان   ـ 
الشركة في القابون.

تاريخ  مــن  سنة  الضمان:  مــدة  ـ 
االستالم األولي.

عن  باأللف  واحد  التأخير:  غرامة  ـ 
كل يوم تأخير في التسليم.

ـ طريقة الدفع: بعد استالم المواد 
أصواًل.

بعرضه:  الــعــارض  ارتــبــاط  مــدة  ـ 
ثالثة أشهر من اليوم التالي آلخر موعد 

لتقديم العروض.
المرشح:  المتعهد  ارتباط  مــدة  ـ 

لتاريخ  التالي  اليوم  من   أشهر  ثالثة 
اإلحالة.

بطلب  االشــتــراك  يــود  مــن  على 
ـ  التموين  دائـــرة  مراجعة  الــعــروض 
العقود الداخلية بالشركة للحصول على 

اإلضبارة مقابل مبلغ /1500/ ل.س.
تقدم العروض وفقًا ألحكام القانون 
الديوان  إلى   )2004( لعام   )51( رقم 
الـــدوام  غــايــة  حتى  بالشركة  الــعــام 

الرسمي ليوم األحد في 2013/1/8.
على العارض تحديد موطنه المختار 
بشكل واضح وصريح تحت طائلة رفض 

عرضه.
تقع أجور اإلعالن للمرة األخيرة على 

عاتق المتعهد الملتزم.
المدير العام

محافظة  لكهرباء  العامة  للشركة 
دمشق

71332

إعالن مناقصة عامة
للمرة الثانية وبالسرعة الكلية

تعلن المؤسسة العامة للمواصالت 
للمرة  عامة  مناقصة  إجراء  الطرقية عن 
الثانية وبالسرعة الكلية لتنفيذ مشروع 
/ في  للمشاة  جسور   /5/ إنشاء  أعمال 

المنطقة الشرقية/ دير الزور ـ الحسكة 
حسب المواقع التي تحددها اإلدارة.

التقديري:  الــكــشــف  قيمة  ـ  أ 
/20976250/ ل.س فقط عشرون مليونًا 
وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان 

وخمسون ليرة سورية ال غير.
يومًا   /300/ التنفيذ  ــدة  م ـ  ب 

تقويميًا.
بالمشروع  الخاصة  اإلضبارة  وفق 
من  عليها  الــحــصــول  يمكن  ــتــي  وال
العامة  المؤسسة  في  العقود  مديرية 
للمواصالت الطرقية بدمشق وذلك لقاء 
آالف  ثالثة  فقط   /3000/ وقــدره  مبلغ 

ليرة سورية ال غير.
ووفق الشروط التالية:

من   )%5( المؤقتة:  التأمينات  ـ 
)ويستبعد  التقديري.  الكشف  قيمة 

العرض الغير مرفق بالتأمينات(.
من   )%10( النهائية:  التأمينات  ـ 

قيمة العقد.
العقد  قيمة  من   )%10( السلفة:  ـ 

ووفقًا ألحكام القانون.
من  باأللف  واحد  التأخير:  غرامة  ـ 
يوم  للتعهد عن كل  اإلجمالية  القيمة 
يتجاوز  ال  أقصى  حد  وضمن  تأخير 

)20%( منها.
ـ كافة النفقات والضرائب والرسوم 
ورسم  اإلعالن  نشر  أجور  ذلك  في  بما 
على  تقع  العقد  نسختي  على  الطابع 

المتعهد.
تاريخ  مــن  سنة  الضمان:  مــدة  ـ 

االستالم المؤقت.
ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ 
النتهاء  التالي  اليوم  من  اعتبارًا  يومًا 

موعد تقديم العروض.

المرشح  المتعهد  ارتــبــاط  مــدة  ـ 
التالي  اليوم  من  يومًا   )180( بعرضه 
التعهد  إحالة  خطيًا  تبليغه  لتاريخ 

عليه.
عارض  كــل  على  هــامــة:  مالحظة 
عن  بــصــورة  الثبوتية  األوراق  إرفـــاق 
البالغة قيمته )5000(  المالي  اإليصال 
سورية  ليرة  آالف  خمسة  فقط  ل.س 
الشروط  دفتر  شراء  المتضمن  غير  ال 
ألعمال  العامة  الفنية  والمواصفات 
الخاص  2002م  لعام  والجسور  الطرق 

بوزارة المواصالت سابقًا.
مغلف  ضمن  ــروض  ــع ال وتــقــدم 
العامة  الــمــؤســســة  عــلــيــه:  يــكــتــب 
العقود  مديرية  ـ  الطرقية  للمواصالت 
ـ اسم العارض مع عنوانه بالتفصيل ـ 
والتاريخ المحدد ـ وموضوع المناقصة ـ 

ويحتوي على مغلفين:
تثبت  التي  الوثائق  يحتوي  األول: 
 /11/ بالمادة  المحددة  الشروط  توفر 
العقود  نظام  من  )أ(  فقرة   14/ والمادة 
الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004م 
ملصق  بالمناقصة  اشتراك  طلب  مع 
ل.س   /1000/ بقيمة  مالي  طابع  عليه 
شيك  بموجب  المؤقتة  التأمينات  مع 
من  بالقبول  عليه  مــؤشــر  مصرفي 
)ألمر  عليه  المسحوب  المصرف  قبل 
المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية( 
عن  صادرة  مصرفية  كفالة  بموجب  أو 
مصرف سوري معتمد. ))ووثيقة رسمية 
تثبت  والتعمير  اإلســكــان  وزارة  من 
تصنيف العارض بموجب أحكام قرارها 
في  2007/12/27م  تاريخ   /1296/ رقم 
فئات  من  فقط  والرابعة  الثالثة  الفئة/ 
تصنيف المقاولين، باختصاص الطرق 
العارض  اشــتــراك  ووثيقة  والجسور 
عام  للدولة  الرسمية  اإلعالنات  بنشرة 
اإلنشاءات  شركات  وتعفى  2011م 
العامة من تقديم التأمينات ومن شرط 

التصنيف.
العرض  يحتوي  الثاني:  المغلف 
المالي الذي يجب أن ينظم وفق أحكام 
المادة )14 الفقرة ب مع جدول تحليل 

أسعار( من نظام العقود.
للمشروع  التقديري  ووفقًا للكشف 
التنزيل على قيمته  أو  الضم  وبطريقة 

حصرًا وحسب الحال.
ديـــوان  ــي  ف ــروض  الــع تسجل  ـ 
الدوام  نهاية  بدمشق حتى  المؤسسة 
في  الواقع  /الثالثاء/  يوم  من  الرسمي 

2011/12/27م.
اجتماعًا  المناقصة  لجنة  تعقد  ـ 
الساعة  ودراســتــهــا  الــعــروض  لفض 
الواقع  األربعاء  يوم  من  صباحًا   )10(
قاعة  في  ــك  وذل 2011/12/28م  في 

االجتماعات في المؤسسة.
إضبارة  على  العارض مطلعًا  يعتبر 
الصادر  العقود  نظام  وأحكام  المشروع 
2004م  لــعــام   /51/ رقــم  بــالــقــانــون 
الشروط  ودفاتر  العامة  الشروط  ودفتر 
الخاصة  والفنية  والمالية  الحقوقية 

ودفتر المواصفات الفنية العامة للطرق 
والجسور والتي سيتم التعاقد والتنفيذ 

وفق أحكامها وشروطها جميعًا.
العامة  للمؤسسة  العام  المدير 

للمواصالت الطرقية
71252

إعالن مناقصة عامة
تعلن المؤسسة العامة للمواصالت 
الطرقية عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ 
مشروع أعمال الصيانة الجارية والطارئة 
محافظة  فــي  المركزية  الــطــرق  على 

طرطوس
التقديري:  الــكــشــف  قيمة  ـ  أ 
تسعة  فــقــط  ل.س   /49993575/
وثالثة  وتسعمائة  مليونًا  وأربــعــون 
وخمس  وخمسمائة  ألفًا  وتسعون 

وسبعون ليرة سورية ال غير.
يومًا   /370/ التنفيذ  ــدة  م ـ  ب 

تقويميًا.
بالمشروع  الخاصة  اإلضبارة  وفق 
من  عليها  الــحــصــول  يمكن  ــتــي  وال
العامة  المؤسسة  في  العقود  مديرية 
للمواصالت الطرقية بدمشق وذلك لقاء 
آالف  ثالثة  فقط   /3000/ وقــدره  مبلغ 

ليرة سورية ال غير.
ووفق الشروط التالية:

من   )%5( المؤقتة:  التأمينات  ـ 
)ويستبعد  التقديري.  الكشف  قيمة 

العرض الغير مرفق بالتأمينات(.
من   )%10( النهائية:  التأمينات  ـ 

قيمة العقد.
العقد  قيمة  من   )%10( السلفة:  ـ 

ووفقًا ألحكام القانون.
من  باأللف  اثنان  التأخير:  غرامة  ـ 
يوم  للتعهد عن كل  اإلجمالية  القيمة 
يتجاوز  ال  أقصى  حد  وضمن  تأخير 

)20%( منها.
ـ كافة النفقات والضرائب والرسوم 
ورسم  اإلعالن  نشر  أجور  ذلك  في  بما 
على  تقع  العقد  نسختي  على  الطابع 

المتعهد.
تاريخ  مــن  سنة  الضمان:  مــدة  ـ 

االستالم المؤقت.
ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ 
النتهاء  التالي  اليوم  من  اعتبارًا  يومًا 

موعد تقديم العروض.
المرشح  المتعهد  ارتــبــاط  مــدة  ـ 
التالي  اليوم  من  يومًا   )180( بعرضه 
التعهد  إحالة  خطيًا  تبليغه  لتاريخ 

عليه.
عارض  كــل  على  هــامــة:  مالحظة 
عن  بــصــورة  الثبوتية  األوراق  إرفـــاق 
البالغة قيمته )5000(  المالي  اإليصال 
سورية  ليرة  آالف  خمسة  فقط  ل.س 
الشروط  دفتر  شراء  المتضمن  غير  ال 
ألعمال  العامة  الفنية  والمواصفات 
الخاص  2002م  لعام  والجسور  الطرق 

بوزارة المواصالت سابقًا.
مغلف  ضمن  ــروض  ــع ال وتــقــدم 
العامة  الــمــؤســســة  عــلــيــه:  يــكــتــب 

العقود  مديرية  ـ  الطرقية  للمواصالت 

ـ اسم العارض مع عنوانه بالتفصيل ـ 

والتاريخ المحدد ـ وموضوع المناقصة ـ 

ويحتوي على مغلفين:

تثبت  التي  الوثائق  يحتوي  األول: 

 /11/ بالمادة  المحددة  الشروط  توفر 

العقود  نظام  من  )أ(  فقرة   14/ والمادة 

الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004م 

ملصق  بالمناقصة  اشتراك  طلب  مع 

ل.س   /1000/ بقيمة  مالي  طابع  عليه 

شيك  بموجب  المؤقتة  التأمينات  مع 

من  بالقبول  عليه  مــؤشــر  مصرفي 

)ألمر  عليه  المسحوب  المصرف  قبل 
المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية( 

عن  صادرة  مصرفية  كفالة  بموجب  أو 

مصرف سوري معتمد. ))ووثيقة رسمية 

تثبت  والتعمير  اإلســكــان  وزارة  من 

تصنيف العارض بموجب أحكام قرارها 

في  2007/12/27م  تاريخ   /1296/ رقم 

فئات  من  فقط  والرابعة  الثالثة  الفئة/ 

تصنيف المقاولين، باختصاص الطرق 

العارض  اشــتــراك  ووثيقة  والجسور 

عام  للدولة  الرسمية  اإلعالنات  بنشرة 

اإلنشاءات  شركات  وتعفى  2011م 

العامة من تقديم التأمينات ومن شرط 

التصنيف.

العرض  يحتوي  الثاني:  المغلف 

المالي الذي يجب أن ينظم وفق أحكام 

المادة )14 الفقرة ب مع جدول تحليل 

أسعار( من نظام العقود.

للمشروع  التقديري  ووفقًا للكشف 

التنزيل على قيمته  أو  الضم  وبطريقة 

حصرًا وحسب الحال.

ديـــوان  ــي  ف ــروض  الــع تسجل  ـ 

الدوام  نهاية  بدمشق حتى  المؤسسة 

في  الواقع  /األحــد/  يــوم  من  الرسمي 

2011/1/18م.

اجتماعًا  المناقصة  لجنة  تعقد  ـ 

الساعة  ودراســتــهــا  الــعــروض  لفض 

)10( صباحًا من يوم االثنين الواقع في 

2012/1/9م وذلك في قاعة االجتماعات 

في المؤسسة.

إضبارة  على  العارض مطلعًا  يعتبر 

الصادر  العقود  نظام  وأحكام  المشروع 

2004م  لــعــام   /51/ رقــم  بــالــقــانــون 

الشروط  ودفاتر  العامة  الشروط  ودفتر 

الخاصة  والفنية  والمالية  الحقوقية 

العامة  الفنية  المواصفات  ودفــتــر 

التعاقد  سيتم  والتي  والجسور  للطرق 

وشروطها  أحكامها  وفــق  والتنفيذ 

جميعًا.

العامة  للمؤسسة  العام  المدير 

للمواصالت الطرقية

71253
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 السنة اخلامسة والعشرون

... الســـتائر الخضراء المظللـــة باصفرار,علب 
الدواء المبعثرة في الـــدرج المفتوح....كآبة تلطخ 
الجدران, تأخذ طريقًا في الشـــقوق المســـكونة 
بأسراب النمل, غبار تكاثف مستسلمًا فوق سطح 
أكداس الكتب.                                            

بعض هذه الكتب سقط خلف المنضدة منذ 
 نحيلة كانت أصابعها تأخذ يد 

ّ
أن ضربتها كـــف

العجوز برقة وهـــو يهمس بحنحنة صوت خافت 
رئيف: تعالي يا أمي, مهلك برفق.

 الســـاعة الرابعة صباحًا؛ وهذا السرير يهجره 
نحو النافذة قلقًا ويأتيه تِعبًا.

ال بّد من محطة؛ كرسي ومنضدة, خطة وحوار. 
ال بد من قرار!

صراع دام ســـاعات, الغلبة لقرار القيام بثورة 
عارمة. هذه المّرة ليســـت مجرد انفعاالت غوغاء؛ 
رنت مفاتيُح 

ُ
إنها ثورة حقيقية من سر األعماق. ق

المدينة المهيأة الســـتالم ملـــف التحرير, وصك 
الحرية الخضراء, الحرية المســـجونة خلف سياج 

العيب.
لم يكن احتالاًل في القلـــب, وال في العقل, أو 

في النفس أو الروح.
لقد كان احتـــالاًل للذاكرة المنهكـــة الرازحة 
تحت صهيل المحتلين. لم يكونوا مجرد أشخاص, 
وأدواتهم ليســـت مجرد أســـلحة فتاكة خفية ال 
ترى بالعين المجردة.. وتفضحها األشـــعة, إنها 

أخطر بكثير....!
أرســـلت يارا جدائلها الشـــقر, وابتسمت في 
السماء أنوار الخير والحّب والجمال, إال أن هذا كله 
كان بعيدًا عنه, وشـــعر يارا األشـــقر محّرمًا عليه, 
وعيـــب أن يالمس يد الســـماء, كم كان هؤالء من 
حوله تعساء إذ لم يدركوا بعد أن السعادة فطرية, 
وأن أشياءهم البالية لم تعد تستر جهلهم؟! وأي 
جهل, وقد تحرروا من األمية, واستلموا مناصب؟!.

كرســـي دّوار, مكتب فخم, ســـيارة حديثة, 
لقاءات, اجتماعات, سهرات, وجبات عشاء ثمنها 
يقري عائالت لمدة أسبوع, وبقاياها تطعم كالب 
وقطط المدينة.. المدينـــة والقرية أيضًا, إن كان 
هنالك بعد من قرى, وقد اكتســـحت يد الفوضى 
 نقاء, وشوهت كل عفوية لهذا الكون. 

ّ
العارمة كل

لقد استشـــرى داء الفوضى, بعضه ليس له دواء؛ 
إنه من ساللة فيروسات الحمق, وبشكلها المتطور 

أيضًا.
س.... مصاب بالصـــداع, متعب؛ عاش حياته 
مبتعدًا عن مسببات الضجيج حوله بالرغم من أنه 
كان متعاطفـــًا مع هؤالء المصابين, يبذل قصارى 
جهده ومهاراته النفسية والروحانية واالجتماعية  
لمســـاعدتهم كي يشـــفوا من مرضهم المخفي 

حتى عنهم أنفسهم.
األعـــراض ال يمكن تشـــخيصها في المرض 
بـــل من األجـــواء المحيطة بهم, فوجـــود مظاهر 
العبث في مكان ما يعتبر دلياًل واضحًا على وجود 

أشخاص مصابين بالمرض.
 آهاتـــه كانت تختبئ خلف جلده طي أجفانه 
المستسلمة لكآبة باتت ترتع في قسمات وجهه 
وتجاعيـــد رقبته, فلـــوال وجود معانـــي الكبرياء 
المتطورة في لفتاته وخطوط جبهته...انحناءاتها 
وشموخها, لكنت تحســـبه تمثااًل ال يعني سوى 

الشؤم والقنوط. 
هكذا يصير إنسان أوجدته الطبيعة مرهفًا, 

متيقظـــًا, مكابرًا ضّد اليـــأس. يأبى التنفس في 
جـــو يلهث فيه مـــن يعّبون الهـــواء خوفًا من أن 
ينال أحد نصيبًا أكثر منه. فهو إن يفترض عليه 
مخالطتهـــم تـــراه يختبئ خلف ســـترته, ليس 

ضعفًا, إنما تحّسبًا من زفيرهم الموبوء.
 صامٌت وثائـــٌر, متحرٌر من األفكار 

ٌ
س.... رجل

بة, لكن ذاكرته محاصرة من عهد جّد جّده. 
ّ
المعل

أجـــداده, ناموا قبـــل أن يموتوا, وماتـــوا نائمين. 
وأصبحت أجيالهم تعظم طقوس النوم, تبتسم 
في األحالم, وال تضحك من نقاء القلب؛ يستقبلون 
كوابيس التقاليد, يمارســـون ابتهاالت الخرافة 
بإعجـــاب يخالطه الســـحر؛ كما هـــي حال مدخن 
 العجب 

ّ
السجائر, والحال األخطر هي اإلدمان, وكل

في قدرتنا على التنظيـــر, وإيجاد الحلول المثلى 
لتربية حديثة, نظريات.... حّدث وال حرج!! نستمتع 
بجديدنا, والقديم من حولنا ينازع بغطرسة قائد 
يحتضر. أنشـــيح بصرنـــا عنه لرهبـــة كامنة في 
مالمحـــه؟! أم ألنـــه دكتاتور مســـتبّد بموروثاتنا 

المتنحية؟!. 
لقد كسرنا الجرة التي نكّبها على فمها, لكن 
ما زالت البنت تشابه جّدتها وإن كان الفرق بعض 
الجرأة التـــي تعلمتها هذه الفتّية, فهي ما زالت 
تنتظر سعيد الحظ الذي هو هدف.. طموح.. هّم, 

وأحيانًا يكون... إحدى صيحات الموضة. 
س.... إن يخلـــع نظارته, ويضع على المنضدة 
عيني وأنف وفم وخّدي وجبهة جّد جّده.... سيجد 
في المرآة بدياًل في مالمحه التي رســـمها بجهده 

ونضوجه التاريخي.. والجغرافي أيضًا.
  ال أعلـــم إن كان علماء النفس والتربية - وقد 
وصلت بهـــم أبحاثهم العبقريـــة والمتطورة في 
تحليل الذكاء االجتماعي والنفســـي والوجداني- 
قد سألوا وتساءلوا – ولو لمّرة - عن أطفال يجلسون 
وراء الشـــابكة, فيبرعـــون فـــي فتـــح المجلدات, 
واستخدام البرامج واأللعاب, لماذا يعاني أغلبهم 
من برود فـــي محّبة الحياة...جالســـين, محدقين 
بعيـــون مســـتديرة بريئـــة, وأفواه تمـــّج ما أنتج 
العصر من مسوغات الكســـل, وانحراف السلوك 
فـــي حركاتهم, طعامهـــم, واســـتهالك الوقت 
الثمين في التســـلية, والمبالغة في إراحة الفكر 

 تفكير....؟!
ّ

من كل
أولـــم يخطر ببـــال أحـــد المنظريـــن ... هذه 
األجيال... أجيال الحضـــارة. لماذا كثرت محاوالت 
االنتحـــار؟! ومنذ متى ورثنا الكآبـــة؟! ومّمن أخذنا 
طبـــاع األنانية, واالنعزاليـــة, والقنوط؟! هل خطر 
لنـــا أن نرفـــع الغطـــاء عـــن مالمحهم؛ فنرســـم 

سلوكهم؟!.
أّية عادات لّونتهم, وأّية تقاليد؟!

أّيـــة قوانين عّدلت مورثاتهـــم, وأية جينات 
جعلـــت من الكثيـــر منهم يخجلون من البشـــر, 
باستفحال في ســـلوكيات منحطة؛  وينغمسون 
يفضحهـــا خمـــول؛ خمـــول ليس ســـببه األدب 
العافيـــة  ليـــس ســـببه  واإلتيكيـــت, ونشـــاط 

والذكاء؟؟
كيف قاد الجهلة حملة حربية ضد الطبيعة؟! 
وكيف آلت حال بعضنا في هذا الزمن الحضاري, 
فراح يرى في الضحك والحّب والتعبير عن الذات, 
وممارسة الهوايات حرجًا, أو خروجًا على المألوف, 
فـــي الوقت ذاتـــه الـــذي ينكمش فيـــه ضعفًا 
أمام ســـيدة تالحق الموضة, تهتم برشـــاقتها 

وإشـــراقتها, تتذوق الفن, وتبذر أموااًل طائلة من 
 على جيوب 

ّ
جيب زوجها الـــذي فتح نفقًا يطـــل

المســـاكين الماليين, ويبتزهم بينما هم نائمون 
أو متيقظون؛ ال حول وال قوة! هكذا صارت عاداتنا 
ذاًل وخنوعـــًا, هكـــذا أســـلمنا المجـــالت والتجار 

أسلحتنا ليقوموا بحراستنا, والسهر على أمننا. 
كم أســـتريح مـــن هذا الهّم حيـــن أدرك أنه 
ليـــس هّمي وحدي. أقرأ جبـــران وهو يتحدث عن 
الشـــرقيين الذين يحّبون العسل وال يستطيبون 
سواه طعامًا, وقد أفرطوا بالتهامه حتى استحالت 
نفوسهم عساًل؛ تســـيل أمام النار, وال تتجمد إال 

إذا وضعت على الثلج.
يبكي جبران على الشرقيين, ألن الضحك على 
ب. فأين أنـــت يا جبران لكي 

ّ
األمـــراض جهل مرك

نبكي معًا؟ 
أنـــا أعلم أنك ما تزال حيًا, تســـمعني وتربت 
بيـــدك على كتفي. قل لي أســـتاذي, كيف نحّرر 
ذاكرتنـــا؟ ومتى ســـنقوم بحملـــة تنظيف لقلب 

العالم من الفوضى, ولو لساعة على األقل؟.
أظن أن ســـاعة أو يومًا في السنة, يقرر العالم 
فيهما الصمـــت وترك النزاع والحروب.. اإلنجازات 
والتصنيـــع.. المبالغـــة واإليعـــازات.. القـــرارات 
والمنافســـات والمكافآت.. االستعراض واالبتذال 
والمبالغة والرشوة والوساطة والنصيحة.. وابتزاز 
الحاجات والغايات, ال بّد أن هذا العالم ســـيتقدم 
جّراء صمته يومًا واحدًا أكثر مّما لو عمل لســـنين 
وهو علـــى ســـيرته الحاليـــة  فـــي المفاوضات 

والمباحثات واألبحاث و....
اصمتوا أيها الشـــرقيين كي يصمت العالم 
قليـــاًل, ولتهـــدأ احتجاجاتكم يومًا ضـــد الظلم 
واالضطهاد. اصمتوا وثوروا وأنتم صامتين؛ ماذا 
تنفع المســـاحيق لتجميل جلودكـــم, وأمراضكم 

مستشرية في األعضاء.....؟!.
 ,

ّ
س.... يفهم نفسه جّيدًا, ويعرف أنه محتل

ويـــرى أمام عينيه, ويســـمع مـــلء أذنيه من يوم 
د ذاكرته 

ّ
مولده إلى لحظة اكتشـــافه, عندما تفق

ووجد نفسه مبعثرًا بين الماضي البعيد والقريب, 
والحاضر والمستقبل.

من شـــّن حربًا على مساحاته؟! من رسم حدود 
آفاقه؟! ومن نكس سبابته حتى صار يندح برأسه, 
ويحـــّدق بعينيـــن جامدتين حين يـــرى العبث 
والفوضى, ويســـمع الغوغاء ملّحنـــة ودارجة على 
شـــكل طرب ومغنى بمعنى أو من دون معنى..... 

حين تزوره.
س.... حيـــن تزوره, تحســـب نفســـك داخل 
متحف للعظماء, وأنه ليأتيك إحساس بأنك ترى 
فيه ما لم تره من قبل, بل تسمع وتشّم ما يدعوك 
للتساؤل عن سبب وجود حواسك الخمس. هناك 
في جـــّو تلك الغرفة؛ حيث األرض باردة, والنافذة 
الخشبية الزرقاء المتمردة المتشققة, والتي ألقت 
قشـــورها على كرســـي الخيزران الخرب, الهابطة 

قاعدته قلياًل, القائمة سوقه بقلق وملل.
إنك لتشارك بصرك وفكرك وفضولك, عندما 
تلمح كومة الورق المكدســـة بحذر, وبجانبها قلم 
الحبر, وإبريق ماء بالستيكي؛ وضعوا فوق الغطاء 

القماشي البني األجرد.
لقد آن األوان للقيام بحملة تنظيف للتخلص 
مـــن روائح العفن المنبعثة مـــن أكوام العواطف 
المهترئـــة؛ فهنـــا حجـــر تذكـــر بمـــن تدحرج 

متطفاًل علـــى درب نظيفة ليفســـد انســـيابها 
ويبيد أعشـــابها, وهناك برميل ســـبب رعبًا بكبر 
حجمه وغموض مكنوناته فإذا به يفســـد اآلذان 
الموســـيقية بصوتـــه الجهوري الصاخـــب أثناء 
الضرب على رأسه وجسده, وفي المنتصف يشمخ 
عمود يخترق السقف ليصل السحاب.. وها قد بدأ 
التشـــقق واالنهيار.. وأخذت تتداعى من األعلى 
أحالم هاربة ووعود متذمرة وحظ عاثر تشكل في 
مجموعها كتلة ســـوداء على شكل جعبة تتقرقع 
فيها كؤوس محطمة.. ملوثة أجزاؤها ببقايا شراب 

كدر لونه مألوف.. وطعمه مجّرب بنكهة المرارة.
 الســـاعة عند الرابعة صباحًا, كان معها 

ّ
تدق

صرخـــة انقضـــاض علـــى الضجيـــج والفوضى 
المتربعيـــن على جدران مبنى الذاكرة, اســـتمرت 
مع فنجان القهوة.. ومع الرشـــفة األولى تّم تحرير 
العتبة حيث انتزعت عنها المســـامير.. واغتسلت 
بأبخـــرة النور والحقيقة.. وعلى العتبة المحررة بدا 
التِعب مهددًا باالستســـالم, ومع إطاللة من باب 
الصرح الهائل انبعثت أصوات المفاجآت. لم يكن 
باديًا هـــذا الكّم الهائل مـــن النفايات والخرائب 
من قبل, وما اكتشـــف أحد زيف هذه المقتنيات 

العتيقة وتفاهة قيمتها من قبل.
لقد حاولت أنقاض الماضي المدثرة بثوب من 
عـــة بمالمح الطبيعة أن تتخفى  األكاذيب.. المقنَّ
ثانية برداء من األعذار والظروف القاهرة  والمعاناة 
المفروضة على الذات الصبورة والمشـــلولة  لكن.. 
ال جـــدوى؛ فهذه ثورة, ولقد ذهـــب وقت األعذار 
واضمحلت مشـــاعر الشفقة, لقد آن األوان للقيام 
بحملـــة تنظيـــف للتخلص مـــن روائـــح العفن 

المنبعثة من رزم العواطف المهترئة.
انتهى فنجان القهوة, ومع الرشـــفة األخيرة 
بدأت هدنة مؤقتة مشـــروطة بالترقب.. ومهددة 

بحريق قادم.
نعم هـــي ثورة المنكوبيـــن؛ فالثورة ال يقوم 
ي كلمات  بها الســـعداء, ومن يقوم بالثورة ال يغنِّ
الســـعادة, وال يطرب للحن غربي, وال ينغمس في 
ميوعة الرومانس, وكذلك ال يعني له شيئًا عرض 
بماليين الدوالرات لقاء التنّعم بترف األمراء وراحة 

األغبياء.
 وقـــت الظهيرة, 

ّ
انتهى وقـــت الهدنة, وحل

وقلـــم )س( يجر الرمق األخير, وفي المســـاء أتى 
القرار متيقظًا ليشـــهد مولد يوم جديد, يختلف 

 االختالف عن جميع ما سبقه من أيام.
ّ

كل
زفـــر بتعـــب وعياء.. أغلـــق نافذته.. أســـدل 
الســـتائر.. دفر درج الـــدواء بهـــدوء.. التقط عن 
األرض كتابـــًا, وبينما يدّس جســـده النحيل في 
الفـــراش فتح الكتاب وراح يقـــرأ بعض العبارات 

ويهز برأسه وهو يطبق هذا الكتاب.
شـــعره األبيض األشـــعث, عيناه المحدقتان 
بنعس شديد, وجهه الثائر بلطف, أشياؤه - التي 
غّيرها الزمن في حقبة عاشـــها ببطء – استراحت 
إلى األبد لتستريح معها ذاكرته التي تفجرت في 

ساعات, وتحررت في ليلة وضحاها.
س.... كتب لمن ســـيقرأ. فهل يعيش قلمه 
بعدمـــا مـــات قلبه؟ وهـــل تخلد كلماتـــه ثورته 
الذاتيـــة, بعدمـــا قتل ذاكرة عاشـــت دهرًا وهي 
محتلـــة؟ وهل ليلة تولد فيهـــا الحرية...... يموت 

فيها األبطال؟!!!!

»س«... كتب لمن سيقرأ!!
 |   �شحى حممود �شعبان
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المراسالت:
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص 

.ب)3230( - هاتف 6117240-6117241 
-فاكس 6117244- جميع المراسالت باسم 

رئيس التحرير. هاتف االشتراكات 6117242

ثمن العدد داخل القطر 15ل.س - في الوطن 
العربي: 0.5 $ خارج الوطن العربي1$ أو ما يعادله. 

تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد 
الكتاب العرب 500 ل س - لألفــــــراد1000ل.س 

-وزارات ومؤسسات1217ل.س - في الوطن 
العربي:لألفراد300 ل.س أو30 $ - للوزارات 

والمؤسسات 4000ل.س أو40$-خارج 
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو $120 - 

 
ً
للمؤسسات7000ل.س أو140$ والقيمة تسدد مقدما

بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق 
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

اآلراء واألفكار التي 
تنشرها الصحيفة تعبر 
عن وجهات نظر أصحابها

E-mail : aru@tarassul.sy
www.awu-dam.org

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

قة مع مراعاة 
ّ
ـ منضدة ومراجعة ومدق

وعالمات  ــزوم،  ــل ال حين  التشكيل 
الترقيم.

 /800/ المرسلة  المادة  تتجاوز  ال  ـ 

ثمانمئة كلمة. 
ـ يرفق مع المادة )C.D( أو ترسل عبر 

البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا 

لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين. 

للنشر في األسبوع األدبي

هل أتاك حديث 
التسطح؟

من ذاكرة األسبوع اإلدبي
العدد 67 الخميس 21 أيار 1987

الناس،  بين  وتنتشر  الثقافة  تباح  أن  ينبغي  حقًا 
مداركهم،  وصقل  معارفهم،  تغذية  فــي  تساهم 

ومساعدتهم على إنشاء وعيهم بأنفسهم، وبالحياة.
وحقًا في مثل مجتمعاتنا ما عادت الثقافة مقصورة 
على أبهاء )صالونات( األكابر، يلوكون ما يشاؤون منها، 
مشيحين عن بقية خلق الله من األرذال، الذين يكسبون 
قوتهم بجهدهم العضلي، ال يحق لهم من المعرفة أكثر 
كالطاعة  بها  يتحلوا  أن  التي يجب  األخالقية  القيم  من 
وضعية  العضلية،  قوتهم  على  تزيد  قوة  لكل  العمياء 

كانت أم طبيعية، أم من وراء الطبيعة.
فيغدو  بداية  التعليمي  ينتشر  أن  يجب  وحقًا 
الجميع قارئين كاتبين، وأن تنتشر الكلمة المقروءة بين 

أيدي الناس بصحيفة، ومجلة وكتاب..
وحقًا كلما كثر عدد ممارسي الكتابة ازدهر األدب، 
حّد  إلى  ــراض  األغ وتعددت  والتخطي،  الفرز،  وسهل 

الخصب، فمهدت الطريق إلى الحضارة.
العامة  والثقافة  األدب  كتب  تنتشر  مثلما  وحقًا 
أال  لها  ينبغي  أخرى  بمواضيع  كتب  تنتشر  أن  ينبغي 
تترك معلومة سائبة في الهواء إال وتضبطها، وتحررها، 
الطبخ،  كتب  من  بدءًا  للعموم:  مفيدة  سائغة  وتقدمها 

إلى تعليم الِحرف، وتنسيق المهن..
ولكن ثمة أمراضًا لعلها تستعصي على العالج إن 

ظلت تستشري أبرزها:
صارت  حتى  والمطبوعات  الكتب  أسعار  غــالء  ـ 

تنافس الغذاء والكساء عند عامة الناس.
ـ التساهل بإصدار الكتب الرخيصة فكريًا وفنيًا ما 
دامت الرقابة تسمح بها ألنها ال تمّس نواميس يحددها 
درجة  مع  تتناسب  وهي  بنفسه،  ـ  كشخص  ـ  الرقيب 

وعيه الثقافي، أو موقفه الوظيفي أو االنتهازي.
خالل  من  المنابر  على  القيمين  مهام  إسناد  ـ 
المحسوبية غالبًا، أو االرتباط الشخصي. لذلك تراهم غالبًا 
المراهقين  أو  السلسين،  الوصوليين  أوساط  من  يبرزون 

فكريًا، أو أنصاف الجهالء.
العربية من خالل نظرة عامة، حال  الحال  هذه هي 
إلى  المحيط  من  الساحة  اتساع  على  تضمر  أو  تتبدى 
عن  ويتابعون  يقرؤون،  الذين  فإن  ذلك  ورغم  الخليج. 
وسط  صابرة،  مجاهدة،  ضئيلة،  نسبة  إال  هم  ما  كثب 
من  وانتهبهم  الناس،  شغل  الذي  االستهالك  زحمة 
جميع  من خصائص  التي هي  والحلم  التفكير  سبحات 
يعيشون  الذين  وحتى  البدائية  الشعوب  من  الله  خلق 

في صخب التكنولوجيا، والحواسب اإللكترونية.
التي  التزيينات،  سائر  مثل  تصير  الكتب  وبدأت 

تبهرج بيوت الموسرين، أولئك ال وقت عندهم للقراءة.
موجهة،  كلها  العربية  الثقافة  صـــارت  لقد 
وقسره  التوافه،  قراءة  على  القارئ  قسر  هو  وتوجيهها 

على أن تتبنى ثقافته بناء مشوهًا.
هذا هو تسطيح الثقافة.

بكل  العربي،  التلفزيون  فيه  يساهم  الــذي  هذا 
االختالف  لكن  متعددة،  أنها  تتوهم  التي  )شاشاته(، 
رأسك  أمام  من  أذنك،  إلى  يدك  تمد  أن  بين  هو  بينها 
ويطرحك  فراغك،  وقت  يسلبك  أن  المهم  خلفه.  من  أو 

مشدودهًا فاغر الفم..
الميولة،  شديد  السطح  هذا  أن  المأساة  وعنصر 
والحصا ينساب عليه منحدرًا، سريعًا، سريعًا، وبالنتيجة 

فإن خط سير التوجه الثقافي يجري بنا نحو الضياع..
فمن هذا الذي يقيد من الضياع؟!!

   عبد النبي حجازي

تعزية
يتقدم الدكتور حسين جمعة رئيس 

أعضاء  ــزمــالء  وال الــعــرب  الكتاب  اتــحــاد 

المكتب التنفيذي وأسرة األسبوع األدبي 

بأحر تعازيهم القلبية للدكتور راتب سكر 

بوفاة والده. 

يتغمده  أن   
َّ

وجل  
َّ
عز المولى  سائلين 

بواسع رحمته، ويلهم عائلته وبنيه الصبر 

والسلوان

ا لله وإنا إليه راجعون
َّ
إن

تعزية
رئيس  جمعة  حسين  الدكتور  يتقدم 

أعضاء  ــالء  ــزم وال الــعــرب  الكتاب  اتــحــاد 

األدبي  األسبوع  وأسرة  التنفيذي  المكتب 

بأحر تعازيهم القلبية للزميلة لينا الكيالني 

بوفاة والدتها األديبة قمر الكيالني. 

يتغمدها  أن   
َّ

وجل  
َّ
عز المولى  سائلين 

بواسع رحمته.

ا لله وإنا إليه راجعون.
َّ
إن

تعزية
رئيس  جمعة  حسين  الدكتور  يتقدم 

أعضاء  ــالء  ــزم وال الــعــرب  الكتاب  اتــحــاد 

األدبي  األسبوع  وأسرة  التنفيذي  المكتب 

فوزات  الزميل  من  القلبية  تعازيهم  بأحر 

رزق بأحر التعازي بوفاة السيدة زوجته. 

أن  القدير  العلي  ــى  إل ويتضرعون 

أهلها  ويلهم  رحمته  بواسع  يتغمدها 

وذويها الصبر والسلوان. 

ا لله وإنا إليه راجعون.
َّ
إن

في المجموعة األولى لسوسن رجب »قتيل على نافذتي« تتحدث بعمق عن الحبيبة فلسطين في القلب والحبيب في أعماق 
الروح الحب لدى أبطال قصصها حبان على حد تعبير وصال سمير حب الوطن وحب اآلخر الموصوف بالصفات التالية، جميل رائع 

ومخلص.
وفيها عناوين عدة منها الغريبة وأنا ـ المعتقل ـ غزة لن تحترق ـ أعيدوها إلى أمها األرض.

وفيها يقول الدكتور نزار بني المرجة مقدمًا للمجموعة:
استطاعت القاصة ان تزود شخصيات وأبطال قصصها باألحالم المشروعة والطموحات الالزمة لتعبر كل شخصية عن مشروع 

ما في حياتنا الصاخبة التي أصبحت غارقة في همومها االستهالكية الساحقة حتى العظم.
المجموعة في 140 صفحة صادرة عن دار بعل.

قتيل على نافذة 
سوسن رجب

دفاتر البحر
رواية لملك حاج عبيد

حاج  ملك  لألديبة  نينوى صدر  دار  عن 
ال  إذ  البحر«  »دفاتر  الجديدة  روايتها  عبيد 
أحد يسير في الشارع الكل آوى إلى بيته، ال 
صوت إال صوت المطر ينهمر على مصابيح 
ضوء  إلى  ويحيله  نورها  فيمتص  الشارع 
صوت  فيتعالى  اإلسفلت  يجلد  ثم  شاحب 
وجريانه  بالطريق  الثخينة  خيوطه  ارتطام 
كسيول صغيرة، ال شيء يبدد هذه الوحشة 
إال لحظاتي النابضة بانتظار مروان أين هي 

اآلن في المقهى عند الصديق؟
القطع  مــن  صفحة   255 فــي  ــروايــة  ال

الكبير.

موفق نادر 
في زرقة الروح

التي  ــشــعــر  ال ســلــســلــة  ضــمــن 
صدر  العرب  الكتاب  اتحاد  يصدرها 

للشاعر موفق نادر »في زرقة الروح«.
ومن أجوائها:

سمعت الكمنجة تفتتح السر
قبل الغروب قلياًل

فــقــد ســـال وهـــج الــبــيــاض على 
قوسها

غارقًا في اللهاث
تفتته وترًا وترًا

شعرية  مجموعات  نادر  وللشاعر 
لألطفال  وقصص  وأشعار  ورواية  عدة 

المجموعة في 190 صفحة.
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سنوات وسنوات تمضي، وأنت تمضي في طرقاتها المشرعة، بين مدنها ومناطقها، 
أو  بلداتها وقراها بال تردد وال فتور، تندم إذ تغفو عيناك نهارًا بتأثير ساعات السفر 
السهر، ألنك ستفّوت مشاهد من البساتين والغابات والصحارى، والبيوت المتنوعة مواد 
وأشكااًل، والبشر المنثورين على المفارق والطرقات، في الحقول والحواكير، أو السارحين 

مع الهموم واألماني والقطعان..
االستراحات  في  وتنزل  المكتظة،  المحطات  في  تتوقف  وأنت  وسنوات،  سنوات 

العامرة بالحركة والناس في أي وقت، ال الليل يحّد منها، وال النهار يكفي..
 أمسيات أدبية، وندوات فكرية، مهرجانات ومسابقات؛ نشاطات ثقافية متواصلة 
قدامى  أصدقاء  معناه  فهذا  بحماسة؛  تلبي  وأنت  تترى،  والدعوات  ومواسم..  فصواًل 
ومستجدون ومعارف جدد، مثقفون وأدباء ومتابعون، من مختلف الشرائح واألطياف في 
جهاته المتواشجة، وأركانه الدافئة،  روح عليا وحيوية وإنسانية؛ مراكز ثقافية، ومقرات 

اتحاد الكتاب العرب، ومواقع عديدة أخرى..
سنوات تمضي، وخطوك ال يتباطأ أو ينقطع، حتى صار لك في كل مدينة بيوت، وفي 
كل قرية أخوة لم تلدهم أمك، لم تسأل عن هوية، ولم تقف على حاجز، ولم تشعر بخوف، 
لن  الليل؛  األخير من  الهزيع  أو في  الصباح  أو مساء، تصل في  ولم تقلق.. تنطلق فجرًا 
تنقطع، ولن تحس بالوحدة أو بالغربة.. هناك من يستقبلك، هناك من يودعك، يوصلك، 
يدلك.. وال تحتاج إلى دليل؛ فأنت في سورية وطن الوّد واألمان، األلفة والرحابة، السماحة 
والثقة والعنفوان.. العراقة والتاريخ والسلوك الحضاري األصيل، معتق نخبه في الحاضر، 
ُرقيٌّ وأنفة واعتزاز! هكذا كنت تحس مثاًل وأنت تقف في الثالثة فجرًا في محطة تدمر، 
قادمًا من أقصى الشمال الشرقي إلى تخوم البحر، أو مغادرًا إلى أقصى الجنوب الغربي.. 
وغير ذلك كثير؛ فلم ال تسارع إلى المشاركة والحضور إلى بيادر الثقافة، وموائد المعرفة؟! 
ليس من شروط وال مواصفات مطلوبة، ال يهّم عدد الحاضرين، وإن كان في ذلك كالم قيل 
وحب  والحماسة  والمسؤولية  فالهاجس  شرطًا؛  ليس  لكنه  أخرى،  مناسبات  في  ويقال 

االلتقاء والتوادد والتراحم أهم وأقوى.. 
أناسًا  َك 

ُ
ْرك

َ
ت إال  يحزنك  أمر  ال  أخرى..  ودعوات  ملحة،  انشغاالت  يمنع سوى  ال شيء 

كنت معهم ساعات أو أيامًا، وال بّد من الرحيل.. ال شيء يقّيد إال أوقات النشاطات ومواعيد 
الرحالت.. آناء الليل وأطراف النهار..!

اشتقت إلى تلك الحاالت..
ما للدعوات قليلة، بال إلحاح، ومالك ال تلبي بال عتب؟!

المسافات،  وتباعدت  المناسبات،  وقلت  السبل،  تقطعت  ولماذا  حــدث؟!  الذي  ما 
وابتردت حرارة االتصاالت.. إال لالطمئنان على السالمة! السالمة التي باتت هي الهدف 
األكبر، بعدما افتقدنا ما كان تاجًا على رؤوسنا جميعًا، وكنا نراه، ويراه سوانا المبتلون 
بداء فقدانه، الحاسدون واألعداء الذين سعوا ألن نصاب بالعدوى.. فاتفقوا علينا، وهم 

يعلمون أنهم لن يشفوا منه!
وجناه  وسقاه  رعاه  ومن  الشر؟!  هذا   

ّ
كل أنبت  كيف  الحقد؟!  هذا  كل  جاء  أين  من 

وسّوقه؟! لماذا تحركت هذه النوازع المدمرة، وسادت هذه السلوكات الغابية؟!
لم  والجيران..  والحارات  والطرقات  والبيوت  المدن،  هي  والمدن  الناس،  هم  الناس 

يتغيروا، ولكن تغير ما بأنفسهم؛ وليته لم يحدث!
لماذا هذا القتل المقصود، والرمي الغريزي؟! لماذا التمثيل والتقطيع؟! لماذا هؤالء 
الضحايا: العامل العادي، والموظف الصغير، والطالب والتلميذ، ذلك الطبيب وذاك العالم، 

األستاذ الجامعي، والمدّرسة، الجندي والضابط..؟!
لمالذا هذه المدرسة وذاك المصح، هذا الجسر وذاك الدوار، هذا الخط النفطي، وذاك 

الغازّي؟!
أّي انقضاض همجي على كل شيء مشرق، لماذا ُيستهدف كل ما هو واعد؟! لماذا 

هذا االنحدار والتقهقر والسقوط المذل؟!
للقلب  بل  الطائر؛  للصيد  ليست  ببارودة  غندرة  أو  ــوال،  األم من  حفنة  أجل  أمن 
المطمئن، أو تمنطق بسيف ليس ذا نخوة؛ بل للغدر والنذالة؛ وأين العفو عند المقدرة، 
المرتبة  وإكرام الضيف، ومساعدة الملهوف، ونجدة المستغيث، واحترام الجيرة حتى 

السابعة؟!
ومتى كان منا من يحاكم غيابيًا، ويتهم باالنتماء، ويدين بالشبهة، ويقضي بالحكم 

المبرم، وينفذ الحكم بأبشع صورة؛ يعذب ويشوه ويسمل، ويمثل حتى بالجثث؟!
أي دين، وأي ثقافة، وأي عقيدة، وأي فكر، وأي رسالة، وأي عهد، وأي مرجع، وأي فتوى 

أو أمر أو قرار..؟!
وكيف  سيدفع،  الذي  ومن  الخسارة،  هي  وكم  المستفيد،  ومن  المستهدف،  ومن 

سنشفى من الصدوع والكوابيس واالكتئاب والحمى؟!
أسئلة توجه أواًل للمثقفين، والمتعلمين، والساكتين عن الحق!

أسئلة توجه أيضًا للقادرين على الفعل الطيب في أي موقع وموقف!
وللمنخرطين بال تبصر، المتحمسين بال أفق، المتحفزين بال رؤى!

وللمسؤولين عما جرى ويجري بال قصد لئيم، أو غاية سوداء، أو نية قاتمة! 
أما الفاعلون ومن وراءهم ومن مولهم وساعدهم وأيدهم عالنية أو خفية في الداخل 

والخارج؛ فال كالم لهم أو معهم، وال لقاء!!
 ***

سنوات..

لي�س اآخراً
 غ�شان كامل ونو�س

هيئة التحرير:
مرمي خري بك - عياد عيد  - اإ�شماعيل امللحم -د. حمدي مو�شللي -

حممود حامد - د. عادل فريجات  - زهري هدلة 

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن

 تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق

 أسست وصدرت ابتداًء من عام 1986

رئي�س التحرير: غ�شان كامل ونو�ساملدير امل�شــــوؤول: د.ح�شـــني جمعــة

املدير الفني: ن�شــال فهيم عيـــــ�شىمدير التحرير: حنــان درويــــــــ�س
رئي�س احتاد الكتاب العرب

gassan.k.w@mail.sy

أفسدته  ما  الثقافة  تصلح  هل   : عنوان  تحت 
السياسة وهو السؤال المر يرى األديب مالك صقور 
العدد  افتتاحية  في  األدبي  الموقف  تحرير  رئيس 
مسؤولية  وآخرًا  أواًل  الكتابة  أن  األول  تشرين   486
العربي  والمثقف  رسالة  وصاحب  مسؤول  والكاتب 
ويقر  برمتها  العربية  األوضــاع  تــردي  على  يشهد 
وتبعيته  وتشرذمه  وتقزمه  العربي  النظام  باهتراء 

وعدم استغاللية قراره... 
وقد تضمن العدد الموضوعات بحوثًا ودراسات 

مع ملف العدد وهي على التوالي: 
افتتاحية العدد: هل تصلح الثقافة ما أفسدته 

السياسة/ مالك صقور
1 ـ بحوث ودراسات، مقاالت:

1 ـ ملف العدد »أبو العالء المعري«:
خير  مها  القصيدة/د.  ومركزية  التخييل  بين  العالقة  جدلية  ــ  أ 

بك ناصر
المعري/د.  العالء  ألبي  الغفران«  »رسالة  في  الدرامية  القيم  ــ  ب 

فايز الدايه
ج ــ أقنعة المعري »قراءة تحت األقنعة«/ إبراهيم الخليل

2 ـ جغرافية القصة )2(:
ومواقف/د.  عالمات  ـ  الالذقية  محافظة  في  القصيرة  القصة  ـــ 

ياسين فاعور
3 ــ اإلبداع العربي في العصر الفائق/د. نور الدين ثنيو/الجزائر

ف جذوره وفروعه في تشخيص المفكر حافظ الجمالي/أ. 
ُّ
4 ــ التخل

د. عبد اإلله النبهان
2 ـ اإلبداع
أ ـ الشعر:

1 ــ صور دمشقية/ أحمد يوسف داود
2 ــ الجمرات/ إبراهيم عباس ياسين

ضدين..؟؟/  بين  التوافق  أحتمل  أوكيف  ــ   3
محمد الزينو السالم

4 ـ ديمة وطفاء/ بديع صقور
5 ــ وأنثى عشقها نور ونار/ حسان علي عربش

6 ــ كرَّ البالء/ د. نزار بني المرجه
ب ـ القصة:

1 ــ فرصة عمل/ إبراهيم خريط
2 ــ حارس العصافير/ هيسم جادو أبو سعيد

3 ــ أربع جهات تحاصرني/باسم عبدو
4 ــ على قدم وعين/ يوسف األبطح

5 ــ العقيد بيليك/ غانم بو حمود
3 ـ أسماء في الذاكرة

ــ الدكتور الطاهر أحمد مكي/ أ. د. راتب سكر
4 ـ المتابعات

المصطلح  ترقية  في  صالح  الحاج  الرحمن  عبد  د.  إسهامات  ــ   1
العربي/ أ. محمد خاين/الجزائر

2 ــ إقبال .. مؤذن النهضة »قراءة في جناح جبريل«/محمد الحبش
3 ـ االستشراق في رواية »ريح شرقية« لـ »فائز داود«/ ملك حاج 

عبيد
4 ــ ألق الموال في موال األرق/ جهاد األحمدية

5 ــ سيرة المنسي غير القابل للنسيان/ د. عبد المالك أشهبون 
5 ـ قراءات في العدد الماضي: قراءة في دراسات العدد الماضي/ أ. 
د. غسان غنيم ـ قراءة في قصائد العدد الماضي/ أ. د. خليل موسى  ــ 

قراءة في قصص العدد الماضي/ د. عاطف بطرس
6 ـ جولة الشهر:

ــ من خطوط النت وسواها/ محمد أمين البغدادي
محمد«  النبي  »حكم  بعنوان  وهو  الجيب  كتاب  صدر  العدد  ومع 
ليف تولستوي، ترجمة: قبعين، تقديم وتعليق: عبد المعين الملوحي. 

اختيار وتقديم مالك صقور. 

الموقف األدبي في جديدها المتميز

تقرر إعادة تشكيل هيئة تحرير 

صحيفة األسبوع األدبي الصادرة عن 

اتحاد الكتاب العرب وفق اآلتي اعتبارًا 

من 2011/11/26:

أ. غسان كامل ونوس  

رئيس التحرير

أ. حنان درويش   

مدير التحرير

أ. مريم خير بك   

عضو هيئة التحرير

أ. عياد عيد   

عضو هيئة التحرير

أ. إسماعيل الملحم   

عضو هيئة التحرير

د. حمدي موصللي  

عضو هيئة التحرير

أ. محمود حامد   

عضو هيئة التحرير

د. عادل فريجات   

عضو هيئة التحرير

أ. زهير هدلة  

عضو هيئة التحرير

وتلغى جميع القرارات السابقة 

المخالفة لهذا القرار.

التراث العربي  في عددها الجديد
 122 ـــدد  ـــع ال صــــدر 
الفصلية  المجلة  من  تموز 
العربي  الــتــراث  المحكمة 
وملف العدد بعنوان جمال 
الدين القاسمي وافتتاحية 
الدكتور  التحرير  رئيس 
راتب سكر »اعتبارًا في وداع 

أ. د. عبد الكريم األشتر«.
المواضيع  العدد  وضم 

اآلتية:
القاسمي في سطور

وكتابه،  القاسمي  الدين  جمال  ـ 
مصطلح  فنون  فــي  التحديث  قــواعــد 

الحديث / أ. د. وهبة الزحيلي ـ ص 21
د.  رضا/  رشيد  ومحمد  القاسمي  ـ 

شوقي أبو خليل ـ ص 43
كما  التعليمي  ـ  التربوي  المنهج  ـ 
من  الدمشقي  القاسمي  فكر  في  تبلور 
أخالق  في  اآلداب  »جوامع  كتابه  خالل 

اإلنجاب« / د. أحمد طيبي ـ ص 53
الدين  جــمــال  الــشــيــخ  ــدرســة  م ـ 
القاسمي ومنهجه العلمي والفكري/ د. 

نزار أباظة ـ ص 65
ـ المنحى البالغي في فكر القاسمي 
د.  التأويل«/  »محاسن  عتبة  في  قــراءة 

زروقي عبد القادرـ ص 73
الدين  جمال  الشيخ  مؤلفات  من  ـ 
المؤمنين«  »موعظة  كتاب  القاسمي 

أنموذجًا / د. محمد حريري، ص 93
ـ محمد جمال الدين القاسمي عالم 
وفكري  ديني  مصلح  نهضوي..  مجدد 
ص  ـ  هواش  سعيد  أحمد  واجتماعي/ 

101

العلماء..  مكتبات  ـ 
جمال الدين القاسمي / 
محمد عيد الخربوطلي ـ 

ص 111
ـــعـــدد  بــــحــــوث ال

ودراساته
ــخــاصــة  ال ــر  ــب خ ـ 
ــة عــنــد اإلمـــام  ــعــام وال
حسن  د.   / الشافعي 

الخطاف ـ ص 121
الفني  التصوير  ـ 
د.  أ.   / العباسي  الشعر  في  بالحروف 

أحمد علي محمد ـ ص 143
ـ ابن دريد األزدي.. األديب اللغوي/ 

د. سمر روحي الفصيل ـ ص 157
العربي  الشعر  في  القمر  صــورة  ـ 
ص  ـ  محبك  زيــاد  أحمد  د.  أ.   / القديم 

179
مقروءًا  المتنبي  والــمــرأة..  الوجه  ـ 
خليل  د.  أ.   / أنموذجًا  جبري  شفيق  ـ 

الموسى ـ ص 193
أخباره  من  نثار  الجرمي:  عمر  ابو  ـ 
محمد  وليد  د.  النحوي/  مذهبه  ومالمح 

السراقبي ـ ص 209
أوراق تراثية

ـ أخبار التراث / أ. د. عبد اإلله نبهان 
ـ ص 235

والتنبيه  )الكشف  تاب: 
ُ
وك تب 

ُ
ك ـ 

سمير  د.   / والتشبيه(  الوصف  على 
معلوق ـ ص 247

لتحقيب  )مــشــروع  الــكــالم:  آخــر  ـ 
د.  أ.   / ومعالجته(  اإلســالمــي  التاريخ 

سهيل زكار ـ ص 253

 إعادة تشكيل 
هيئة تحرير صحيفة  

األسبوع األدبي 


