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االفتتاحية

املثقف الفاعل و�إرادة احلياة

•د.حممد احلوراين

رئي�س احتاد الكتاب العرب

مل تكن مرحلة االن�سداد ،بالن�سبة �إىل املثقف� ،ضرب ًا من التنجيم �أو رجم ًا بالغيب،
�إمنا هي واقع عا�شه اجلميع ،ذلك �أن املثقف مل يكن يف �صلب الواقع االجتماعي ،و�إمنا
كان هام�شي ًا ،باختياره �أو رغم ًا عنه ،ومل تكن كلماته تثري �أمواج البحر املتالطم� ،أو
ت�شعل نار الفكر يف هدوء امل�شهد الثقايف الذي �أعياه الركود ،فاملجتمع كان يدرك متام ًا
�أن ثمة حالة من الف�صام النكد بني املثقف واجلمهور ،ال�سيما �أن الواجب كان يفر�ض
على املثقف �أن يقود ق�ضية �إ�صالح املجتمع من جميع جوانبه ،ليكون مثقف ًا فاع ًال،
و�صاحب ق�ضية ،قبل �أن يكون �شغوف ًا بنف�سه ..مولع ًا ب�إعجاب النا�س به ،مع حر�صه
على هذا الإعجاب وتلم�سه يف كل ر�أي ،وبحثه عنه يف كل جمل�س.
ويدرك املتتبع للتاريخ الإن�ساين يف غالبية مراحله وتعاقب �أزمنته ،عدم وجود
حرب بد�أت ع�سكري ًا دون �أن تكون م�سبوقة مبعارك فكرية �أكرث �ضراوة من معارك
ال�سالح ،وبالتايل ف�إنه ال ميكن لأمة �أن تهزم يف املعارك احلربية� ،إال عندما تكون
قد هزمت ثقافي ًا� ،أو ت�ضع�ضعت �أركانها الثقافية لت�أتي الهزمية الع�سكرية كر�صا�صة
فرط يف ثقافتها وقيمها ومثلها تغدو
الرحمة على ال�شعوب املهزومة �أ�ص ًال ،لأن �أي �أمة ُت ّ
غري جديرة باحلياة.
ً
وثمة الكثري من الدول التي هزمت ع�سكريا وا�ستطاعت النهو�ض بقوة وفاعلية لأن
ثقافتها كانت متما�سكة وقوية ،ف�إذا كانت اليابان قد �أبيدت ع�سكري ًا ،و�أنهك التمييز
العن�صري جنوب �أفريقيا ،وكا َد ذكر فيتنام �أن يتال�شى� ،إال �أن هذه الدول ا�ستطاعت
حتقيق االنت�صار الثقايف واملعريف ،ال بل �إنها جنحت يف حتويل الهزمية �إىل ن�صر معريف
ِّ
م�صاف الدول ذات الإرادة ال�صلبة ،هذه الإرادة
وثقايف وقيمي ،و�أن ت�صبح جميعها يف
التي تعني فيما تعنيه الثقافة والفعل النه�ضوي يف الكثري من �أ�شكاله.
وبالرغم من ق�ساوة املعاناة اليابانية بعد مرارة الهزمية يف احلرب العاملية الثانية،
�إال �أنها عاودت القيام ثانية وبد�أت تعيد ح�ساباتها من جديد ،وتبنت اليابان حركة
حتديث جديدة يف خدمة املجتمع ،وجنحت بالفعل يف بناء نه�ضتها على �أ�س�س علمية،
ومن ثم ا�ستطاعت بف�ضل تلك ال�سيا�سة حتقيق ن�سبة منو عالية ،جعلت من اليابان
م�ضرب مثل يف التقدم العلمي والثقايف واملعريف على م�ستوى العامل ب�أ�سره.
ولعل �أهم ما ميز الثقافة اليابانية هو ابتعاد قادتها عن الربوج العالية ،مع رف�ضهم
االنعزال يف �أي برج عاجي بعيد ًا عن هموم ال�شعب ومعاناته ،لأن هذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل خلق مثقف بائ�س بعيد عن الفعل الثقايف امل�ؤثر ،مثقف �سيكون فري�سة للفراغ
ال�سائر نحو العزلة وال�شعور بالالجدوى.
�إننا اليوم ب�أم�س احلاجة �إىل تفعيل الثقافة املت�أتية من الأفكار الأ�صيلة املتنوعة
واملتجددة ،وهو تفعيل ال يتم �إال من خالل الت�شاركية ،بعيد ًا عن الفردية التي من �ش�أنها
�أن تقود �إىل االنطفاء .فتنوع الأفكار وتعدد الآراء ،من �ش�أنه �أن يقود �إىل منجز فكري
ثر ،ميكن �أن ي�سهم يف بناء الدولة وخدمة املجتمع ،كما �أن االنهزامية الثقافية
وثقايف ٍّ
متثل م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا من م�صادر الف�ساد ،والت�أخر لدى املثقف العربي دون منازع ،و�إذا
كان ثمة �شيء قادر على ت�شويه احلياة الفكرية املتقدة وحتييدها ،ثم قتلها يف النهاية
فهو ت�سربل املثقف بهذه العادة ،ال بل �إن حالة التيه التي يعي�شها اجلمهور يف �أحيان
كثرية ،ما هي �إال ب�سبب تيه املثقف ،وحرية املفكر الفارغ من داخله ،لدرجة �أنه يتحدث
يف كل حمفل ،ويخطب يف كل جمل�س بال هدف وا�ضح �أو غاية �سامية.
�إن املثقف اليوم ب�أم�س احلاجة لتحديد اجتاهه ،واملراهنة على �صحة ذلك االجتاه،
واال�ستفادة من كل ما من �ش�أنه �أن يك�سبه النجاح يف الدفاع عن ق�ضيته ،وهذا ال ميكن
�أن يتحقق �إال �إذا ابتعد املثقف عن الرنج�سية ،وكان متماهي ًا مع اجلماهري وقريب ًا منها،
فالوقوف على م�شكالت اجلماهري وال�سعي �إىل حلها هي اخلطوة الأوىل باجتاه عالقة
�سليمة وفاعلة بني اجلمهور والنخب الثقافية.

لوحة للفنانة الت�شكيلية �سلوى ال�صغري

ثقافة اجل�سد

ثنائية العلم وال�شعر

الر�ؤية بني الرواية وال�سينما  ،من الكاتب �إىل املخرج
�إ�شكالية يف ت�صوير اجلوهر  ،وال�صورة املعرب الوحيد
م�سرحية وقت م�ستقطع

الكتابة بالطاقة البديلة
للغة الأم
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الأدب والحرب
•الأرقم الزعبي

هي احلرب مهما مت تهذيبها وقوننتُها ..تبقى يف خانة
ٌ
عاقل ..ولكن �إذا
الفو�ضى والكوارث ال ي�ؤيدُ ا�ستمرارها
وجب الدفا ُع عن احلق ..ماذا لو كان هذا احلقُّ
فر�ضت
َ
وطن ًا مثل �سورية التي هي ال ُأب والأ ُّم ..بال ُد احل�ضارة
وعمو ُد الكونُ ..
جهة الأبجدية جوهر الإن�سانية..
أدب املبدع يف متابعة ما يجري فوق
و َم ْن �أحقُ من ال ِ
ت��راب �سورية من م ��ؤام��راتٍ  ،وتوثيق احل��دث ال�سوري
بالكلمة ،واملو�سيقى ،والر�سم والنحت ..وك��لِّ �أ�شكال
التعبري الإبداعي..
نحن اليو َم يف ح�ضرة الكلمة وطاقتها وفعلها..
نحن �أمام عينةٍ من مئات الق�صائد والق�ص�ص ..بع�ضها
خرج �إىل النور ،وبع�ضها مل يخرج بعد..
ف�ضح �أه��داف احلرب
لقد ا�ستطاع عددٌ من الأدب��اء
َ
الظاملة املفرو�ضة على �سورية ،ومتجيد بطوالت جي�شها،
و�صمود �شعبها ،والأهم الثبات والتم�سك بروح الهوية
الوطنية اجلامعة..
ً
نحن على يقني �أن هناك غي�ضا من في�ض من نتاج
الأدباء ال�سوريني �ستخرج �إىل النور ..الرا�صد لتاريخ
احلركة الإبداعية يف �سورية ،وال �سيما الأدبية منها
ً
«�شعر ًا كانت �أم رواية
وكتابة م�سرحية� ،أم �أدب �أطفالٍ
ً
و�سينمائية ..الرا�صد لهذه احلركة،
ون�صو�ص ًا درامية
بات حمكوم ًا بتوزيعها �إىل ثالثِ مراحلٍ :
مرحلة ما قبل عام � 2011أو ً
ال:
واملرحلة الثانية هي على امتداد الفرتة الزمنية من
تظهر فيه تبا�شري
عام 2011م لغاية عامنا هذا الذي
ُ
الن�صر واحل�سم ،وانتهاء الأزمة العابرة التي مرت بها
�سورية حيث الكتابة على وقع طبول احلرب..
* طبل للحيف الواقع على املر�أة ال�سورية �أ ّم و�أخت
ال�شهيد.
* طبل للطفولة املعذبة املحرومة من التعلّم ب�سبب
ه��دم امل��دار���س وف��ق��دان الطب�شور ،واح�ت�راق املقاعد
الدرا�سية..
* طبل للت�شرد وللجوء والعوز..
* طبل للحب زمن احلرب ومغالبة الواقع ..وق�صيدة
التعا�ضد والتعاون التي يعي�شها املجتمع ال�سوري.
* طبل لرف�ض الكراهية والإ���ص��رار على الت�سامح
والت�صالح
* طبل الطبول لع�شق �سورية
�أما املرحلة الثالثة:
فهي مرحلة ما بعد ع��ام  2020م مرحلة �سورية
ال��واح��دة امل��وح��دة امل��ع��اف��اة م��ن ه��ذا ال�����س��واد وغبار
احلام�ضي مرحلة �سورية ال �أق��ول
ال�صحراء واملطر
ّ
احل��دي��ث��ة ب��ل مرحلة ���س��وري��ة ال��ق��دمي��ة اجل��دي��دة..
حيث العودة �إىل الكتابة الإبداعية واملعايري الفنية
واالبتعاد عن املبا�شرة واللغة التقريرية التي قد
فر�ضتها �ضرورة الكتابةِ واملواكبة للحدث ال�سوري.
�أدب ما بعد اخلال�ص من �شيطان احلرب
لي�س َ
مثل الأدب املزامن للحرب
هناك زمن �أوفر للكتابة ..ب�شيء من اخليال واجلمال
والإثراء يف ال�سرد.
***
يف كل بيت �سوري ،يف كل زاويةٍ  ،عند كل حديقة ،عند
َ
أدب يوثقُ
حال
كل معلم �أثري حكاية ورواية حتلم ب� ٍ
ال�سوريني يف الداخل واخلارج بكامل الأمانة والإبداع.
�أدب مثقل ب��داف� ٍ�ع وطني �أخ�لاق� ّ�ي جمايل مبتد�أه
وخربه دم ال�سوري على ال�سوري حرام.

قضايا وآراء

حول القراءة وا�ستدامة المعرفة
• د� .صياح عزام

الر�ؤية التي حتدد هدف عملية الن�شر يف الوطن العربي ،وغياب
اال�سرتاتيجيات التي حتقق الهدف ،ت�شكّل عبئ ًا كبري ًا على عملية
الطباعة والن�شر ،ولهذا البد من الإجابة على �س�ؤال مهم وهو:
مل��اذا �أَنْ�شر ومل� ْ�ن وكيف؟ مبعنى �أن��ه البد من وج��ود �أفكار تبذل
للإحاطة بالأزمة ،وه��ذه ق�ضية مهمة يف �سياق �صناعة الكتاب.
ومن امل�ستغرب� ،أن العديد من امل�ؤمترات ُعقدت لدرا�سة واقع الن�شر
و�سبل معاجلته باجتاه حت�سينه ،و�صدرت عنها
يف الوطن العربي ُ
تو�صيات تت�ضمن احللول الناجعة �إال �أنها بقيت حبي�سة الأدراج،
ومل ت�أخذ الطريق �إىل ترجمتها �إىل �أفعال و�إج��راءات على �أر�ض
الواقع...
هذا وال ميكن �إغفال الظروف القاهرة الناجتة عن ظهور جائحة
كورونا منذ �أواخر عام  2019وت�أثريها الكبري على عملية انت�شار
الكتاب الورقي� ،إذ كانت هذه اجلائحة من ال�صعوبات الكبرية التي
�أ�ضيفت �إىل العوائق التي جئنا على ذكرها قبل قليل .فمنذ �شهر
جراء
�آذار لعام  2020والعامل يعمل بن�صف طاقته الذهن ّية ّ
كورونا التي �ضربت يف كل اجت��اه و�أدت �إىل عزلة �إجبار ّية .ويف
قلب هذا العامل امل�صاب بداء العزلة ،تواجه �صناعة الكتاب �أزمات
متعددة منها :تراجع القوة ال�شرائية ،وارتفاع تكاليف الإنتاج
والطباعة ،و�ضعف الإقبال على القراءة والقر�صنة الإلكرتونية
و�إغ�لاق املكتبات ،و�إلغاء معار�ض الكتب كرافد �أ�سا�سي من روافد
�صناعة الكتاب وت�شجيع القراءة الورقية.
وملا كان الكتاب و�سيبقى �أداة ف ّعالة ُيغذي العقل ويغني املعرفة
ويطورها ولي�س �سلعة عادية كغريه من ال�سلع التي تعر�ض ،يجب
العمل باجتاه �إعادة �إدراجه يف قائمة �أولويات القائمني على �أمور
ّ
التوقف عن حماوالت
الثقافة باجتاهاتها املختلفة .كذلك يجب
الإ�ساءة للكتاب الورقي من خالل النظر �إليه كمنتج يخ�ضع للربح
واخل�سارة ،بل يجب تر�سيخ النظرة �إليه على �أنه ُمنتج �إبداعي �ضمن
دائرة الفنون الإبداعية الأخرى.
�أخري ًا البد من االعرتاف والت�أكيد ب�أن الكتاب كان على الدوام
الأ�سا�س يف تقدم ال�شعوب واحل�ضارات الإن�سانية من خالل دوره يف
تنمية الفكر واملعرفة مباي �ساعد على تطور املجتمع ،وبالتايل ،ويف
�سياق �إعادة االهتمام الكبري للكتاب وما يحتويه من �أ�شكال املعرفة
خارج �أُطر املناهج التعليمية ،يجب �أي�ض ًا حتفيز الأجيال اجلديدة
ال�شابة على املطالعة باعتبار �أن القراءة �أداة ف ّعالة ال�ستدامة
املعرفة و�صقلها وتطويرها باجتاه الأف�ضل.

هناك مقولة م�شهورة ومعروفة كان النا�س ال ميلّون من ترديدها
يف معظم ال��دول العربية وه��ي« :القاهرة تكتب ،وب�يروت تطبع
وتن�شر وبقية الدول تقر�أ»؛ هذه الكلمات مل َتل َْق ذلك الرواج الكبري
واالحتفاء غري امل�سبوق َع َب َث ًا �أو من ف��راغ .ولكن املُلفت للنظر �أن
هذه املقولة قد بد�أت �شم�سها بالأ ُفول ،وال�سبب ،لي�س لأن الن�شر قد
ّ
توقف ،بل لأن اجلميع �صار يطبع ،وين�شر وي�صدر بغزارة من جهة،
ولأن القراءة تنح�سر ،لي�س القراءة وحدها ،بل حتى الكتابة التي
ت�ستحق الن�شر من جهة ثانية .وهذا الأمر قد ي�شكّل مفتاح ًا مهم ًا
لتقييم �أو�ضاع الن�شر� ،إ ْذ �إن القراءة التي كانت جاذبة ومرغوبة يف
�سنوات ال�ستينات وال�سبعينات والثمانينات من القرن املا�ضي على
�سبيل املثال� ،إمنا كانت كذلك؛ لأن هناك كتابة جاذبة وق ّيمة .ومثل
عمليتي الكتابة والقراءة،
هذه املعادلة ،ظلّت حتكم العالقة بني
ْ
�إ ْذ �إن من امل�شاكل الكبري التي تواجه الن�شر ،تراجع م�ستوى املادة
املكتوبة نف�سها عن ال�سابق ،حيث �أ�صبحت دور الن�شر يف هذه الأيام،
ُتنتج كتب ًا �ضعيفة� ،سواء يف م�ستواها العام �أو يف قيمتها املعرفية
ابتغاء للربح ،وهذا ي�شري �إىل فهم قا�صر للتجارة
والإبداعية و
ً
نف�سها يف جمال الطباعة؛ �إذ �إن املنتج اجليد يجد �سوق ًا جيداً...
هذه مقولة بل حقيقة معروفة للمهتمني ب�أمور القراءة والن�شر.
ال �شك ب�أن �أكرث ال�صعوبات وامل�شاكل التي ُتواجهها عملية الن�شر
والطباعة هي �أزم��ة ال��ق��راءة� ،أو ب��الأح��رى ع��زوف معظم فئات
املجتمع عن القراءة ،ولهذا ف�إن �أهم التحديات التي يجب االنتباه
�إليها يف هذا ال�سياق� ،ضرورة مراجعة مناهج التعليم يف كثري من
الدول العربية ،حيث �أن هذه املناهج يف غالبيتها تعتمد يف �أ�سلوبها
على التلقني ،وبالتاي ،فهي تنتج �شخ�ص ًا متعلّم ًا يحمل ال�شهادات
بال ثقافة وبال معارف عميقة خارج دائرة تخ�ص�صه ال�ضيقة ،فهو
�شخ�ص غري قارئ ،ويدخل �ضمن هذا ال�سياق م�س�ألة ّ
تف�شي الأُم ّية
بن�سبة كبرية يف مناطق وا�سعة من الوطن العربي ،حيث �أنها �أدت
�إىل جعل الكثري من املواطنني خارج دائرة القراءة .وعندما بد�أت
وتو�سع التعليم،
ظاهرة الأمية باالنح�سار تدريج ّي ًا بفعل انت�شار
ّ
كان العامل قد دخل يف ع�صر ثورة املعلوماتية وانت�شار الو�سائط
اجلديدة ،ومواقع التوا�صل االجتماعي االفرتا�ضية التي زاحمت
عملية الن�شر الورقي ،وفر�ضت نف�سها بق ّوة يف امل�شهد الثقايف ،وحتى
امل�ؤلفات والكتب التي �أ�صبحت ت��وزَّع �إلكرتوني ًا� ،أ�ضحت تتعر�ض
لعمليات القر�صنة.
ومع هذا كله ،ف��إن ث��ورة االت�صاالت والتقنيات وظهور الكتاب
الإلكرتوين ما كانت ت�ستطيع �أن تهزّ مكانة
الكتاب ال��ورق��ي ،ل��و �أن دور الن�شر اهتمت
بامل�ؤلف اجليد عو�ض ًا عن ممار�سة عملية
ال��ل��ع��ب ع��ل��ى ع��ق��ول ال��ن��ا���س مب��ح��ت��وى فقري
و�سطحي ،وبالتايل ،كانت النتيجة الطبيعة
نعى احت��اد الكتاب ال��ع��رب رحيل
ّ
�أن ُي ْحجم ال � ُق� ّ�راء عما ُي��ق��دَّ م لهم من كتب
ال���دك���ت���ور ����ص�ل�اح ال���دي���ن ي��ون�����س،
و�إ�صدارات ال ُتر�ضيهم..
�إن عملية �صناعة الن�شر يف الوطن العربي رئي�س فرع احتاد الكتّـاب العرب يف
تعرت�ضها جمموعة من ال�صعوبات واملع ّو
قات ،الالذقية ،يف الأ�سبوع املا�ضي.
منها االرتفاع الكبري يف �أ�سعار �أدوات الطباعة
ول��د الدكتور �صالح الدين يون�س
نف�سها مثل :ال��ورق والأح��ب��ار� ،إ�ضافة �إىل
اجل��م��ارك وال�����ض��رائ��ب امل��رت��ف��ع��ة ،وارت��ف��اع عام  1955يف مدينة الالذقية.
�أ�سعار النقل وال�شحن ،وتكاليف معار�ض
من م�ؤلفاته:
الكتب التي ُتقام؛ الأم��ر الذي ينتج عنه يف
 1املفارقة واملقاربة يف النقداملح�صلة الأخرية كتاب باه�ض الثمن .ولقد
خرجت كثري من دور الن�شر من �سوق العمل
 2متغريات يف الأدب والنقدلهذه الأ�سباب التي جئنا على ذكرها ،ولي�س
 3النرث ال ال�شعر من �سلطة الرتاث اىل �أحالم الع�صرلأن الكتاب ال��ورق� ّ�ي فقد مهمته كما يدّ عي
ت�سرع �أو ً
ال،
 4ثنائية القيمي والذرائعي يف ال�شعر العربيالبع�ض� ،إ ْذ �إن مثل هذا احلكم هو ُم ّ
ويتغا�ضى عن الق�ضية الأ�سا�سية وهي ارتفاع
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
تكلفة الطباعة ثاني ًا....
�إن ال��وط��ن العربي مل ي�صل �إىل مرحلة حترير /الأ�سبوع الأدبي /يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة
اال�ستغناء عن الكتاب الورقي بعد ،كما �أن من �أ�سرة الدكتور �صالح الدين يون�س .راجني اهلل عز وجل �أن
مكانة امل��ؤل��ف��ات ال��ورق��ي��ة م��ا زال��ت
حتافظ يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.
على نف�سها وموقعها ،والدليل على ذلك� ،أن
حركة القراءة والإقبال على الكتب الورقية
يف ارتفاع يف الغرب ومن الطبيعي �أن غياب

رحيل الدكتور �صالح الدين يون�س

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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قراءات

ثقافة الج�سد
• مريفت علي
يقول برتولد بريخت (منَ ال�ضروري
التحلي ب�شجاعة كتابة احلقيقة حيثما
ُقمعت) وت�ستوجب احلقيقة االعرتاف
ب�أنَّ جل�سدنا حقوق ًا ال ينبغي التفريط
فيها� ،أب�سطها احل��ف��اظ على �سالمته
وجماله وممار�سة الريا�ضة هي ال�ضمان
�إىل ذلك .ف�أين نحنُ من حاجات اجل�سد
وثقافة بنائه وتطويعه؟
ب�صراحة �إنَّ ال��واق��ع الريا�ضي يف
جمتمعنا ت�سود ُه الأمية واجلهل ولذلك
عالقة وط��ي��دة بالتقاليد والأع���راف
البالية التي ننده�ش ال�ستمرارها يف
جمتمع القرن احلادي والع�شرين .علم ًا
ب���� ّأن �أج��دادن��ا ال��ع��رب ك��ان��وا يتباهون
ب�سباقات اخل��ي��ل وال��ه��ج��ن وبال�صيد
وبالرماية وبال�شطرجن .ف ��إىل اليوم
ّ
و�شك �إىل من
ينظر النا�س با�ستخفاف
ميار�سون الريا�ضة والفنون ،ي�ستخفون
بعملهم وي�شكّون بجدواه .ف ��إذا كانت
ت��ل��ك ه��ي احل���ال بالن�سبة للفنانني
وللريا�ضيني على ال��ع��م��وم فكيف هو
احل��ال بالن�سبة ل��ل��م��ر�أة التي تدخل
معرتك الريا�ضة والفن .وهنا الطامة
الكربى؟؟
دع��ون��ا ن��ع�ترف ب�����أنَّ ال��ع��رب ك��ان��وا
ومازالوا يعتربون قيام امل��ر�أة بالغناء
وبالعزف وبالرق�ص �صنو ًا ل�سقوطها
يف الإث����م ،ف��ه��ذه ال��ف��ن��ون ارت��ب��ط��ت يف
وعيهم بالعبث وف�ساد الأخالق والكفر
�أح��ي��ان� ًا واع��ت�بروه��ا م��ث�يرة للعواطف
ول�ل�أح��ا���س��ي�����س وال���غ���رائ���ز وب��ال��ت��ايل
ن��ظ��روا �إل��ي��ه��ا ن��ظ��رة دون��ي��ة .وال��ي��وم
ورغ��م تطور الب�شرية ومن��و احلاجة
�إىل الرتفيه والت�سلية هرب ًا من �أعباء
احلياة و�ضغوطها ،ما نزال جند الفنان
والريا�ضي رهينَي النظرةاخلاطئة
للنا�س حول �سلوكهما.و ما تزال الفتاة
ال��ت��ي مت��ار���س ال��ري��ا���ض��ة عن�صر ًا غري
مرغوب به يف امل�ؤ�س�سة االجتماعية
(م��ؤ���س�����س��ة ال�����زواج) م��ا مل ُت��ق��ل��ع عن
عادتها (ال�صبيانية) يف ممار�سة نوع
م��ا م��ن الريا�ضات ال�شائعة ،وامل�شهد
الذي يرافق مرورها العابر يف املرافق
العامة وال�شوارع وهي ترتدي اللبا�س
الريا�ضي ما ي��زال يخ�ضع للمحا�سبة
والت�شهري بال�سمعة ويرتافق بالعبارات
حد خد�ش
ال�ساخرة التي ت�صل �أحيان ًا ّ
احلياء ،وك�أننا نريد للمر�أة يف جمتمعنا
�أن تنعزل يف قوقعة العجز وتنظر
نظر
�إىل عاملها باملحدودية ذاتها التي َ
عربها (طه ح�سني) �إىل عامل طفولتهِ
ُ
حيث ك��ان ال�صبي ال�صغري يت�صور �أنَّ
�سياج بيته الذي ترعرع فيه هو نهاية
الكون.
و �إذا ت�ساءلنا :من امل�س�ؤول عن ت�سويق
املفاهيم اخلاطئة حول الفنون والآداب

ب�شكل ع��ام وح���ول اجل�سد والثقافة
املرتبطة ب��ه ب�شكل خ��ا���ص؟ �سيكون
اجل���واب ه��و نحن ال�شباب ،ال�شريحة
الأحدث والأفتى والأكرث ت�صميم ًا على
فلم نن�صاع �إىل رغبات
بلوغ الأه��دافَ ،
الأهل يف اعتبار الريا�ضة من كمال ّيات
احل��ي��اة؟ ويف الزعم ب�أنها من تقاليد
الطبقة االر�ستقراطية يف جمتمعنا؟
و َ
مل تتنازل الفتاة عن حاجات ج�سدها
و�صحته عندما ي�ساومها طالب اليد
على تلك احلاجات ويربط بني عبورها
لعتبة الزواج وبني التخلّي عن الريا�ضة
ب���داع���ي ت��رب��ي��ة الأوالد وواج���ب���ات
الأمومة والزوجية؟!
�إننا نظلم اجل�سد ال��ذي وهبنا �إي��ا ُه
َ
بع�ض حاجاته
اخل��ال��ق ح�ين نحرمهُ
فندعي �أنها غري �أ�سا�سية ،وميكن
الهامة َّ
ت�أجيلها �أو �إ�سقاطها من احل�ساب يف وقت
تتباهى فيه الأمم املتقدمة بقيمة
اجل�سد كمادة حية ل�ل�إب��داع وت�سخّ ر
اخل��ب��رات لإخ���راج���ه ب��ه��ي��ئ��ة الئ��ق��ة
وجميلة.
ونظلم اجل�سد حني نحرم املر�أة وهي
املُطالبة باجلمال وبالر�شاقة من حقّها
يف �صقله وحت�سينه فنُدينها حني متار�س
ريا�ضات ن� َّ�دع��ي �أن��ه��ا ذك��وري��ة ك�ألعاب
ون�صر على هذا االدع��اء بعناد
القوة،
ّ
وت�شدد.
ُّ
و ن��ظ��ل��م اجل�����س��د ح�ي�ن ن��رب��ط بني
مفهومي (احل���ب) و(اجل��ن�����س) فحني
ُيذكر (احل��ب) تقفز �إىل الذهن كلمة
(اجلن�س) ومن ثم ي�صبح احلب ُمدان ًا
واجل�سد ُمدان ًا ويقرتن كالهما بالذنب
واخلجل وال�شهوة .وال يختلف اثنان
عاقالن ب ��أنَّ احل��ب عاطفة �أ�سمى من
املادة وامل�شاعر احل�سية �إذ �أنها موجهة
�إىل �شخ�ص نحرتم م�شاعره و�أحا�سي�سه
قبل احرتامنا جل�سده ومتطلباته.
و نظلم اجل�سد �أي�ض ًا حني نزعم ب�أنَّ
الروائية �أح�لام م�ستغامني قد ر َّوجت
مل�ؤلفاتها با�ستخدام اجل�سد وغرائزه
طعم ًا الجتذاب القارئ ،ومن قر�أ م�ؤلفات
�أح�لام �سيالحظ دعوتها للت�سامي عن
حاجات اجل�سد املادية ،وع�شق الآخر
ملا يتمتع به من مبادئ �سامية �إن�سانية
ووطنية يف املقام الأول.
ي��ق��ول �أح���ده���م (احل���وائ���ط تفقد
�صالبتها حينما ت�سرتيح على �صدرها
لوحة جميلة) والأنثى لوحة تت�صيد
اجلمال  ،والريا�ضة �أح��د وج��وه هذا
اجلمال ،فلن�شجع ن�ساءنا ورجالنا على
ممار�ستها �إىل جانب الآداب والفنون
التي رغ��م قيمتها احل�ضارية الكبرية
وكونها حاجة م��ن ح��اج��ات الب�شرية
ف�إنها للأ�سف ما ت��زال حمط ت�شكيك
واتهام مثلها مثل ثقافة اجل�سد.
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الثقافة العربية وحتديات امل�ستقبل
•د.عبد اهلل ال�شاهر
مدير التحرير

�شبهت الثقافة �إىل جمتمعها كالرائحة للزهرة وتعددت �أو�صافها يف باقة من التعريفات زادت على املائة
واخلم�سني تعريف ًا ت�ؤكد يف جمملها �أن الثقافة جتمع بني كونها منتج ًا و�إنتاج ًا.
فالثقافة هي املنظار الذي يرى الفرد من خالله ذاته وجمتمعه من خالل ال�تراث والهوية والقيم
واملعتقدات واملعارف والفنون والعادات التي يتم ا�ستهالكها و�إعادة �إنتاجها بحيث تظل الثقافة ذلك ال�شائع
الغام�ض يف حياتنا و�سلوكنا والواقع خارج حدود الوعي الفردي واجلمعي على حدٍّ �سواء.
واحلديث عن الثقافة العربية وحتديات امل�ستقبل حديث ذو �شجون ،حديث طاملا � ّ
أق�ض م�ضاجع املثقفني
على اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم و�أفرز املتفائلني واملت�شائمني حول م�ستقبل الثقافة العربية �أمام هذا
العجز العربي الذي جت ّلى وا�ضح ًا يف جميع جماالت احلياة.
وبدا �أن على الثقافة العربية �أن ت�شكل �صد ًا �أمام حتديات الواقع و�أم��ام الغزو اخلارجي و�أن تعيد
تركيب ذاتها داخلي ًا كي نتمكن من التخل�ص من جملة الإرها�صات والنكبات والرتاجعات التي ُح ِّملت على
الواقع العربي.
فهل ميكن للثقافة العربية �أن تقوم مبثل هذا الدور ونحن يف ع�صر �سمته الأوىل ال�سرعة بحيث ت�شكل
حاجز ًا يردع كل االختالفات يف البنى الفكرية واملادية ،وتكون �سند ًا يوقف االنهيار ويقوم بعملية البناء
وال�صعود بقدرتها على خلق توجهات جديدة يف ال�ساحة الفكرية العربية؟
وهل الثقافة العربية قادرة على �أن حتقق هذا الدور امل�أمول منها يف الوقت الذي يطمح فيه الغرب يف
ظل ما يدعى بالعوملة �أن يطبع العامل بطابعه اخلا�ص.
�إن فع ًال من هذا النوع ي�ضع على �ساحته جممل فعاليات الأمة بحيث ي�ستدعي املكا�شفة والنقد الذي
يو�صل �إىل احلقيقة.
لذلك بداية علينا �أن نعرتف ب�أن ع�صر ًا تتهاوى به النظم والأفكار على مر�أى من بدايتها ،وتتقادم فيه
الأ�شياء وهي يف �أوج جدّ تها ،هو ع�صر مفتوح ال حدود له ع�صر تت�آلف فيه الأ�شياء مع �أ�ضدادها فت�صبح
املعرفة قوة ،والقوة معرفة� ،إذن فلقد �أ�صبح العلم هو ثقافة امل�ستقبل ،يف حني اقرتبت الثقافة من �أن
ت�صبح هي علم امل�ستقبل ال�شامل لذلك ف�إن تناول ثقافة الع�صر يحتاج �إىل خلفية معرفية وتكنولوجية
مغايرة متام ًا ملا كانت عليه احلال يف املا�ضي ،فلم يعد بالإمكان �أن ندخل يف عمق الثقافة يف ن�سق واحد لأننا
نواجه اليوم عامل ًا زاخر ًا باملتناق�ضات يتوازى فيه تكتل دولة مع تفتت دويالته وال يفوق منوه االقت�صادي
�إال زيادة عدد فقرائه.
ولهذا �أ�صبحت الثقافة حمور عملية التنمية االجتماعية ال�شاملة يف حني �أ�صبحت التكنولوجيا حمور
عملية التنمية العلمية ،وعليه فقد و ّلت و�إىل الأبد عهود الب�ساطة واحلتميات و�سال�سة امل�سارات اخلطية،
وفقدنا رفاهية اقتفاء الآثار انطالق ًا من الأ�سباب وهذا يحتم علينا �أن نظل يف حالة توثب دائم وحتفز
�أمام جمهول نريد اقتنا�صه.
ومن �أجل �أن ت�ضع خطابنا الثقايف على نقطة بداية متقدمة ف�إن ما نحن ب�صدده لي�س حديث التدخل
الثقايف ،بل حديث التداخل الثقايف مع التكنولوجيا� ،إنه حديث خطوط التما�س الفا�صلة بني التخ�ص�صات
املعرفية ،ولهذا ف�إننا نواجه �أخطر ظاهرة اجتماعية يف ظل تقانة هادرة وثقافة ثائرة متد ظاللها على
جممل �أوجه الن�شاط الإن�ساين بحيث �أ�صبحنا نرى العامل ب�صورة �أكرث جتريد ًا من خالل �شا�شات التلفزيون
والراديو وملبات الإنذار املبكر ولوحات التحكم االلكرتوين بينما كنا يف املا�ضي نتعامل مع املح�سو�سات.
ويف هذا املجال البد من التعر�ض �إىل بع�ض خطابنا الثقايف القائم علنا جند �سبي ًال �إىل وا�ضع يجعلنا
نحث اخلطى نحو منظومة ثقافية ع�صرية.
ت�ؤكد �شواهد عديدة �أن �أداءنا �أدنى بكثري من قدراتنا ،و�أن ما حققناه � ّ
أقل بكثري مما �أنفقناه ،و�إننا
�أهدرنا من مواردنا و�أفكارنا الكثري وي�شهد على ذلك تاريخنا البعيد والقريب �أو مل يحن الوقت بعد لن�ؤمن
ب�أن نه�ضة الإعالم العربي لي�ست يف �إقامة القنوات الف�ضائية و�إمنا يف القدرة على �إنتاج ر�سالة �إعالمية
مبتكرة ونافذة.
وبب�ساطة �شديدة �إن عامل ًا مغاير ًا يعني ثقافة جديدة ال تلغي املا�ضي لكنها ت�ؤكد على روح الع�صر فواقعنا
الثقايف يحمل م�شهد ًا ثقافي ًا متدني ًا �شعر يتوه ،وم�سرح يحت�ضر ،وقراءة تنقر�ض ،ومعدل �إنتاج �سينمائي
يتناق�ض ،وامل�سل�سل يجرت ذاته وال�صحف ن�سخة واحدة ونقدنا الأدبي يلوك نظريات غريه دون تطويع
خل�صو�صياتنا العربية ودون تطبيق عميق على �إبداعنا املحلي ،ور�ضينا بالتبعية ومل َ
تر�ض التبعية بنا،
ومعاركنا الثقافية بني ال�ضجيج وت�صفية احل�سابات.
منذ ما يربو على قرن وفكرنا الثقايف يدور حول الأ�سئلة القدمية العقيمة ذاتها مثل الأ�صالة واملعا�صرة،
املحلية والعاملية ،ماذا انحدر �إلينا من املا�ضي وماذا وفد علينا من الغرب.
لقد �آن الأوان لنتجاوز هذه البدهات الثقافية فما من ذي عقل يرف�ض �أن جنمع بني �أ�صالة هويتنا
احل�ضارية ومعا�صرة حياتنا الراهنة ،وما من �أحد يقبل �أن نقف تائهني بني الالتاريخ والالحا�ضر ،لقد
ح�سم غرينا �أمره يف مواجهة هذه الأ�سئلة.
�إننا �أحوج ما نكون �إىل �صحوة ثقافية �شاملة ،وكفانا مديح ًا وقري�ض ًا ال يحقق �إال �سجا ًال وهذا ال ميكن
�أن يح�صل �إال ب�إقرارنا ب�أن مهمة الثقافة احلقيقية هي تطبيق الفكر على الواقع والت�صدي لت�شرذم نخبنا
الثقافية على م�ستوى الوطن العربي.
وهنا ميكن القول �إننا بحاجة �إىل م�ؤ�س�سات ثقافية تت�سم بالدنيامية ،و�سرعة التكيف واتخاذ القرار،
ماهرة يف ا�ستخدام الو�سائل احلديثة ،ونقل الغايات �إىل واقع علمي ملمو�س ميكن ر�صده وقيا�سه وت�صويبه
وتقوميه وحتديد عائده املبا�شر وغري املبا�شر.
نحن يف حاجة �إىل م�ؤ�س�سات ال حتتكر الثقافة بل ت�شيعها وت�ؤازرها ،و�أن ت�ستفيد من ثقافة الغري
لتجديد فكرنا الثقايف و�شحذ ر�سائلنا الثقافية وتقوية دروعنا �ضد غزو الثقافات الوافدة ،وا�ستحداث
تنظري ثقايف جديد قادر على التعامل مع متغريات الع�صر وابتكار مناهج جديدة يف املزج بني الثقافات
فكرها و�إبداعها وقيمها ولفاتها والبحث عن كيفية بعث احلياة يف الرتاث الثقايف بحيث ي�ساهم بالفعل يف
معرتك احلياة املعا�صر.

4
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لغتنا الجميلة

• معاوية كوجان
بع�ض
�أحت���دَّ ُث اليو َم عن ِ
اال�ستعماالتِ اخلاطئةِ يف
م�س�ألةِ (اال�ستثناء) لكرث ِة
النا�س يف اخل��ط ��أِ يف
وق���و ِع
ِ
ا�ستعمالِ �أدوات���ه .من َ
تلك
الأخ��ط��اءِ ا���س��ت��خ��دا ُم �أدا ِة
اال���س��ت��ث��ن��اءِ (���س��وى) مكانَ
(�إال) .ي��ق��ول��ون م��ث� ً
لاْ :
مل
بجروح ب�سيطة.
�صب �سوى
ُي ْ
ٍ
وي��ق��ول��ون خ��ط ��أً �أي�����ض � ًا :مل
مببلغ من املال
يظفر �سوى
ْ
ٍ
�صغري .مثال ثالث :مل يحزنْ
حممودٌ �سوى بت�أثري ندمه.
ال�صواب يف ه��ذه اجلمل �أن
حتل (�إال) مكان (�سوى).
بجروح
�صب �إال
نقول :مل ُي ْ
ٍ
مببلغ
إال
�
يظفر
ب�سيطة .مل
ْ
ٍ
م��ن امل��ال �صغريْ .
مل يحزنْ
ري ندمِه.
حممودٌ �إال بت�أث ِ
ث َّم َة ا�ستعماالنِ خاطئانِ
لأداة اال�ستثناء (ع���دا).
ه�����ذه الأداة وظ��ي��ف��ت��ه��ا
إنقا�ص ،وهذا
الإخ� ُ
��راج وال ُ
ه����و م��ع��ن��ى اال���س��ت��ث��ن��اء.
ُ
النا�س ي�ستخدمونها
وبع�ض
ِ
يف عك�س معناها اللغوي.
َ
بع�ض الأمثلة التي
و�إليكم
ورد اخلط�أُ فيها با�ستعمال
ُ
يحمل
(ع����دا) :ي��ق��ول��ون:
ً
ً
علمية كثرية عدا
�شهادات
ٍ
ال�صواب
أو�سمة.
ل
ا
ع�شراتِ
ُ
�أن ن��ق��ول :ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ع�����ش��راتِ الأو���س��م��ةٌ .
مثال
ُ
القاعة مبئاتِ
�آخر :امتلأتِ
اجلال�س َ
ني ع��دا الواقفني.
ال�����ص��واب :ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ير م��ن ال��واق��ف�ين.
ع� ٍ
��دد ك��ب� ٍ
واخلط�أ الثاين يف ا�ستخدام
(ع��دا) هو �إتباعها بحرف
اجلر (عن) .يقولون خط�أً:
تاجر ذك� ٌّ�ي عدا
حممد
�أب��و
ٍ
ٌ
عن �أنه زاهدٌ يف الدنيا .ويف
ه���ذه احل��ال��ة ي��ج��ب ح��ذف
ح���رف اجل���ر؛ ف��ن��ق��ول على
حممد
�سبيل ال�صواب� :أب��و
ٍ
تاجر ذك� ٌ�ي ،بالإ�ضافة �إىل
ٌ
�أنه زاهدٌ يف الدنيا� ،أو نقول:
وهو يف الوقتِ نف�سه زاهدٌ يف
احلياة.
ير
وم����ن امل��ف��ي��د ال��ت��ذك� ُ
بقاعدةٍ التفريق بني ن�صب
امل�ستثنى ب�إال �أو رفعه� :إذا
ً
منفية بـ(ما)
كانت اجلملة
ج���اء امل�ستثنى م��رف��وع �اً.
ن��ق��ول :م��ا ق� ُ
��ول ال�شعر �إال
��ام م��ن اهلل .ويف ه��ذه
�إل���ه� ٌ
احل��ال��ة ت��ك��ون (�إال) �أداة
ح�صر.

قضايا وآراء

ح�سان الجودي وحم�ص :القديم ُة والمعا�صر ُة
والق�صيد ُة والأدب في مداهُ ما الأجمل
• خديجة احل�سن
ول��د يف الأح��ي��اء القدمية ملدينة
ال�سورية  .1961وقد �شكّلت
حم�ص ّ
املدينة القدمية واملعا�صرة ذاك��ر ًة
ً
�شا�سعة يف ق�صائده .در�س الهند�سة
وتخرج منها
املدنية يف جامعة دم�شق
ّ
عام  .1984در�س بعدها الدكتواره يف
( )Wroclaw in Polandوحاز
على ���ش��ه��ادة  PhDيف ع��ام 1994
وال�صرف.
باخت�صا�ص من�ش�آت ال� ّ�ري
ّ
ق��ام بالتدري�س يف جامعات خمتلفة
(�سوريا -الأردن -بولونيا-هولندا).
مهتم بال�ش�أن الثقايف يكتب الق�صائد
والدرا�سات النقدية بالإ�ضافة �إىل
وق�ص�ص للأطفال.
ق�صائد
ٍ
 الإ�صدارات الأدبية:1ـ �صباح اجلنّة ،م�ساء ُ
احل ِّب� .شعر,

احتاد الكتاب العرب يف دم�شق 1998
 2ـ ح�����ص��اد امل����اء��� .ش��ع��ر ,حم�ص
2000
 3ـ ���ص��ان��ع��ة الأح���ل���ام .ق�صة
ل�ل�أط��ف��ال ,ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا جل��وائ��ز
م�سابقات �أجنال ال�شيخ هزّ اع بن زايد
�آل نهيان لثقافة الطفل العربي يف �أبو
ظبي 2001
 4ـ ق�صائد ل��غ�يره� .شعر ,وزارة
الثقافة يف دم�شق 2002
 5ـ ذاك��رة الغياب� .شعر ,احتاد
الكتاب العرب يف دم�شق 2005
6ـ ميثيولوجيا الأيام� .شعر ,احتاد
الكتاب العرب يف دم�شق 2008
 7ـ كيف ت�صبح عالمِ ا؟ جمموعة
ق�ص�صية ,جائزة الدولة لأدب الطفل

يف قطر2014 .
ـ اجلوائز الأدبية:
 1ـ جائزة م�سابقة احتاد الكتاب
العرب ال�شعرية يف حم�ص 1985
 2ـ جائزة م�سابقة الأديبة �سعاد
ال�صباح ،لأف�ضل جمموعة �شعرية
غري مطبوعة يف الكويت .1994
 3ـ جائزة وزارة الثقافة يف دم�شق
 2003ق�ص�ص للأطفال 4ـ جائزة وزارة الثقافة يف دم�شق
ـ ع�ضو جمعية ِّ
ال�شعر يف احت��اد
 2012ق�صائد للأطفال 5ـ جائزة الدولة لأدب الطفل يف الكتاب العرب
ـ اختري يف �أنطولوج ّيات عن ّ
ال�شعر
قطر -جمال ق�صة الأطفال -الدورة
وري.
ال�س ّ
ّ
اخلام�سة-2013
ي��ن�����ش��ر ق�����ص��ائ��ده يف ال���دوري���اتـ ���ش��ارك يف ع�����ش��رات الأم�����س��ي��ات
الثقافية منذ ثالثني عاماً.
واملهرجانات ال�شعرية .

جمالية اال�ستعطاف
في ق�صيدة (م�ضناك جفاه مرقده)

• �أ.د .عبد الفتاح حممد

 �أم�ير ال�شعراء ا�ستهوته كما ا�ستهوت غريهللح�صري ال��ق�يرواين
ق�صيدة (ي��ال��ي� ُ�ل ال�����ص� ُّ�ب)
ِّ
فعار�ضها بق�صيدة ( ُم�����ض��ن��اك ج��ف��اه م��رق��دُ ُه)،
ول�شوقي يف فن املعار�ضة �ش�ؤون و�شجون و�إب��داع
و(نهج الربدة) لي�ست
و�إمتاع ،و�صوالت وجوالت..
ُ
عن القارئ ببعيدة..
 وق�صيدة (م�ضناك) هي من عيون ال�شعر؛ُ
ُ
ُ
وجمال
ونب�ض قلب؛
عبقرية لغة،
اجتمع �إليها
ُ
و�سال�سة عبارة ..وه��ذا ما
�إيقاع ،وح�سنُ �سبك،
دع��ا املو�سيقار حممد عبد الوهاب �إىل �أن جعل
َ
وعذوبة حلن ..وقد وجد فيها
جناح �أثري،
لكلماتها
َ
ُ
بع�ض �أهل الفنِّ م�سرتادًا وميدا ًنا ف�أطلقوا العنان
حلناجرهم؛ غناها عبد الوهاب وفريوز وعدد من
�أهل الفن..
الق�صيدة تنتمي �إىل فنِّ اال�ستعطاف وهو فرع من
الغزل رقيق وله عوامله و�سماته..
 ال�����س��م��ة الأوىل :ان��ت��ق��اء م���ف���ردات تليقباملقام من �أهدافها التوا�صل والت�أثري ،ومثل هذا
الأ�سلوب يتعذر على كثري من �أهل ال�شعر لرهافته
وح�سا�سيته وهو يف ُع��رف �أه��ل الغزل وق� ٌ
�ف على
الرجال دون الن�ساء فهم ميتدحون �صدوره عن
الرجل ،وي�ستنكرونه من املر�أة ويرون �أن التمنع بها
� ُ
أليق ،وقد الم �أهل الأدب عمر بن �أبي ربيعة لأنه
ُ
تبحث عنه و(ت�س�أل �أهل الطواف عن عمر)
�صورها
والأَوىل �أن يبحث هو عنها.
ت�صويرا
 ال�سمة الثانية �أن ي�ص ِّور العا�شق نف�سهً
يفيد �أن م�آ�سي الدنيا اجتمعت �إل��ي��ه فا�ستحق
العطف والرحمة والر�أفة ومن مظاهر �شقائه؛ �أن
ليله طويل طويل وهذا يذكر بليل امرئ القي�س
الذي ُي�ضرب ُ
املثل بطوله لأن حركة الكون توقفت
ال�صب
وليله لي�س له �آخ��ر .وك��ذا احل��ال يف ليل
ِّ
عند احل�صري فليله رمبا امتد �إىل قيام ال�ساعة.
�أم��ا �شوقي ف�لا يعرف للنوم �سييال وال طعما..
واحل�صيلة �أن ليل العا�شقني طويل بزمنه ،ثقيل
ب�سهده ،وال غرابة واحل��ال ه��ذه �إذا ا�ستوطنت

ج�سده الأ�سقام والآالم.
 ال�سمة الثالثة :نقل الإح�سا�س ب��الآالم �إىلال��ك��ائ��ن��ات الأخ����رى ،فاحلمامة ت�شعر ب��ح��رارة
�آهاته ورمبا حاكتها وهذا يذكر بقول �أبي فرا�س
احلمداين�( :أق��ول وقد ناحت بقربي حمامة)،
ال�صماء ت��ذوب بفعل تن ُّه ِدهِ ،والنجم
وال�صخور
ُ
ما يقوى على احتمال مناجاته ،والليل ال يعرف
للراحة �سبيال ،وال ال�ضطرابه �سكونا ..و�أين هذا
من �سكون ليل جربان ؟:
(�سكن الليل ويف ثوب ال�سكون تختبي الأحالم)
(و�سعى البدر وللبدر عيون تر�صد الأيام)
ال�سمة الرابعة :يجد املحب لنف�سه العذر فيما�آلت �إليه حاله فللحبيبة ح�سن مفرد ُيذ ِّكر بح�سن
يو�سف ،والن�ساء اللواتي قطعن �أيديهن يتمنني لو
عدن �إىل احلياة لي�شهدن مقام ُح ْ�سن فريد.
 وال�سمةاخلام�سة �أن م�أ�ساة حقيقية �أحاقتبه �إن��ه �صريع حب َ�س َف َك د َم��ه وما من �شهود على
م�أ�ساته �إال دم��اء ورد اخل���دود .و�سهام العيون،
ومتى كان اجلاين يعرتف مبا جنى ح�سنه يف عا�شق
مف�ؤود؟!..
 ال�سمة ال�ساد�سة وهي �سمة فنية الفتة فعهدنامبن �أ�ضاع �شيئا �أو �أتلفه �أن ُيغ َّر َم و ُيج َّر َم على حد
تعبري املتنبي:
حظ ُمهجتي
غر ِم الأوىل من ال ّل ِ
ِقفي َت َ
بثا ِن َي ٍة واملُ ْت ِل ُف ّ
ال�ش ْي َء غا ِر ُمهْ
لكن �شاعرنا يك�سر هذه القاعدة (الفقهية) ،فهو
يدعو على املع�شوقة التي فرطت بروح من �أحبها
بال�سالمة واحلفظ (قد �ضيعها �سلمت يده)..
كذا �أحوال العا�شق ال�صب املتيم ينتقي مفردات
اال�ستعطاف ببالغ العناية والدقة ..لتبدع �أدبا
�إن�سانيا يفي�ض بالفن واجلمال..
*** *** ***
َ
م�ضناك جفا ُه مرقدُ ُه
ورح َم ع ّو ُد ُه
وبكاه َّ

حريانُ القلب معذبه
مقروح اجلفن ُم َ�س َّهدُ ُه
ُ
ي�ستهوي ال ُو َ
رق ت�أوهُ هُ
ويذيب ال�صخر تنهده
ويناجي النجم ويتعبه
و ُيقيم َ
الليل ويقعدُ ُه
بيو�سفه
احل�سن حلفت ُ
وال�سور ِة �أنك مفرده
ومتنت كل مقطعة
يدها لو تبعث ت�شهده
جحدت عيناك زكي دمي
�أكذلك خدك يجحده
قد عز �شهودي اذ رمتا
ف�أ�شرت خلدك �أ�شهده
بيني فى احلب وبينك ما
ال يقدر وا�ش يف�سده
ما بال العاذل يفتح يل
باب ال�سلوان و�أو�صده
ويقول تكاد جتنّ به
ف�أقول و�أو�شك �أعبده
موالي وروحي فى يده
قد �ضيعها� ،سلمت يده
ناقو�س القلب يدق له
وحنايا الأ�ضلع معبده
ق�سما بثنايا ل�ؤل�ؤه
ق�سم الياقوت من�ضده
ما خنت هواك وال خطرت
�سلوى بالقلب تربده
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ثنائية العلم وال�شعر
• �أ.د� .سمر الديوب
لي�س ال�ت�ق��اء ال�ع�ل��م ال���ش�ع� َر ج��دي��د ًا؛ ل��ذا نفرت�ض
وج��ود ترافق يف البحث يف الإن�سانيات مع البحث يف
الطبيعيات لكيال تبدو املعرفة هرم ًا مقلوب ًا ،فاملعرفة
ٌ
متاثل بني نظامي الكون والعقل ،وثمة توافق بني نظام
الكون والعقل ،والعلوم املختلفة فروع مل�صدر واحد هو
املعرفة.
ويقوم العلم على ال�شك يف كل �شيء ،ويقوم ال�شعر
ع�ل��ى امل�ع�ن��ى ،وق��د يت�سلل �إل �ي��ه ال���ش��ك ب �ق��وة ،فلي�س
هنالك ثبات يف ال�شعر؛ ذل��ك �أن كل �شيء يف احلياة
قابل للتغيري ،وت�ؤكد القاعدة العلمية �أن احلركة هي
الأ�صل يف الكون.
ولي�س من مهمات ال�شاعر �أن يقرر ق�ضايا حقيقية
علمي ًا ،فتعبري ال�شاعر تعبري عاطفي ،ومع ذلك يبدو
ال�شاعر وك�أنه يقرر ق�ضايا مهمة ،وم��ا يكون �صادق ًا
من الوجهة ال�شعرية قد ال يكون �صادق ًا من الوجهة
ال�ع�ل�م�ي��ة ،ف�ه�ن��ال��ك ف��روق��ات ك �ب�يرة ب�ين ال�ت�ق��ري��رات
العلمية والتعبري العاطفي.
تتمثل امل�شكلة يف �إمكان اجلمع بني عاملني خمتلفني،
فيتعامل ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ون م��ع واق��ع ك�م��وم��ي ال ينا�سب
الظواهر اليومية ،وال ترتبط الأ�شياء يف العامل املادي
بعامل الكمّ ،
لكن هنالك عامل ًا واحد ًا فقط ،ولهذا العامل
مظاهر و�أب�ع��اد وم�ستويات ك�ث�يرة ،فيتعامل ال�شاعر
والفيزيائي مع مظاهر خمتلفة للواقع ،وي�ستك�شف
ال�ف�ي��زي��ائ��ي م���س�ت��وي��ات امل���ادة ،وي�ستك�شف ال�شاعر
م�ستويات العقل ،وتقبع امل�ستويات كلها وراء الإدراك
احل�سي ،في�صل ال�شاعر والفيزيائي �إىل م�ستويات
غ�ير ع��ادي��ة يف الإدراك ،ولكل منهما طريقته ،ففي
ح�ين يعبرّ ال�شاعر ع��ن م�ستوى روح��ي عاطفي يعبرّ
الفيزيائي عن م�ستوى ماديّ ،
لكن ثمة ان�سجام ًا عميق ًا
بني تلك املفاهيم ،ومن هذه الفر�ضية ننطلق ،فالعلوم
كلها مو�ضوع للنظر العقلي.
ويثار يف ه��ذا املقام جملة �أ�سئلة ،من قبيل :كيف
ميكن �أن نعالج م�س�ألة تداخل امل�سارات بني علم دقيق
تعرب عنه لغة معقدة ،و�شعر قائم على الت�أمل ،عن
�أي نوع من املعرفة نتحدث؟ ما الذي ميكن اختياره من
املعادالت العلمية والنظريات التي ميكن �أن تتداخل
مع الت�أمالت ال�شعرية؟ ما حدود املعرفة العلمية يف
ال�شعر؟ ما القيود التي تقف يف وج��ه العلم �شعري ًا؟
ما ح��دود املعرفة الإن�سانية يف ال�شعر؟ كيف تتجلى
احلقيقة العلمية �شعري ًا؟ ما العالقة بني احلقيقة
العلمية واحلقيقة ال�شعرية؟
ومي�ك��ن �أن ن�ت�ح��دث ع��ن حقيقة علمية ،وحقيقة
�شعرية رمزية جمازية ،ونقول� :إن ال�شاعر ي�صل �إىل
احلقيقة ال�شعرية باحلد�س ،ال بالتفكري العلمي ،وقد
ي�صل ال�شاعر �إىل ه��ذه احلقيقة بالعقل ع��ن طريق
اال�ستدالل ،فكال الطرفني :العلم وال�شعر �صورة عن
الآخ��ر مع �أن الأو� �ص��اف ال�شعرية �أدق من الأو��ص��اف
النرثية ،و�أق��در على بيان ال�ف��روق��ات ب�ين الأ�شياء،
فاللغة �إذا ا�س ُتعمِلت ا�ستعما ًال علمي ًا منطقي ًا تعجز عن
�أن ت�صف حالة �إن�سانية ما.
�إن اخليال والذاكرة ال ينف�صالن عن العقل ،فيحتاج
العقل �إىل اخليال ،وال ميكن �أن ي�ستغني عن ت�صورات
ع��امل اخل �ي��ال ،ف��ال�ع�ق��ل واخل �ي��ال م �ت�لازم��ان يف فكر
ا لإن�سان.
ويتب�صر ال�شاعر بب�صريته يف الكون بعقل يتلهف
ل�س ّر ه��ذا ال �ك��ون ،ويف�سر العلمُ ال �ك��ون ،والعلم فرع
من املعرفة ،وهو مغامرة عقلية للخيال ن�صيب فيها،
وي�غ��دو عقل ال�شاعر م��رك��ز ه��ذا ال �ع��امل ،فقد عا�ش
املعري يف عامل خا�ص به ،وتتحدد معامل هذا العامل
تبع ًا مل�ستوى فكر ال�شاعر وذك��ائ��ه .وميكن �أن يكون
ه��ذا ال�ع��امل ذات �ي � ًا ،لكنه ال�ع��امل املتماثل م��ع العامل
ُ
احلد�س واال�ستب�صار،
�شعرية العلم
املو�ضوعي ،وتتبع
َ
وال ت�ق��ل امل �ع��رف��ة احل��د��س�ي��ة ع��ن امل �ع��رف��ة احل�سية
املبا�شرة ،فتنجم �شعرية العلم يف ال�شعر عن م�صدرين:
حماولة فهم الكون املحيط بال�شاعر ملعرفته معرفة

كافية ،واالهتداء �إىل و�سيلة للتعامل معه.
يتعني على ما �سبق �أن العالمِ وال�شاعر ي�شرتكان يف
�إي�ضاح �سر الوجود والكون ،في�صل العلماء باخليال
والت�صور �إىل املعرفة ،فهل ن�ستطيع القول ال منا�ص من
ال�شعر لتقدمي احلقيقة العقلية؟!!
ويحتاج العلم �إىل اخليال املبدع كما حتتاج ال�صرامة
العلمية ،والن�ص �سواء �أكان �أدبي ًا �أم غري �أدبي يحتوي
على بنية متكاملة من العالقات وال��دالالت ،ووحدات
داخلية تختلف عن وحدات اللغة املفردة.
ومع �إدراكنا �أن ال�شعر يرتكز على �أ�سا�س متوا�ضع
من العلم ال ي�صلح قاعدة للبناء العلمي ،لكننا نرى �أن
العلم بالطبيعيات �ضروري لفهم الأدب فهم ًا �صحيح ًا،
فالق�ضية ال�صحيحة ال تكون �صحيحة حتى تتفق مع
نظام الكون كله ،والإن�سانيات ج��زء من ه��ذا الكون.
ويقوم العقل برتكيز قوانني الكون يف �صورة م�صغرة،
وهو ما نراه متحقق ًا يف ال�شعر حني �أوجد ال�شاعر كون ًا
م�صغر ًا ،فتقوم �آل�ي��ة عمل ال��دم��اغ على جمع قوانني
الكون يف �صورة م�صغرة.
يرتبط العلم باملعرفة ،وباليقني ،وهو �إدراك الكلي
�أو املركب ،واالعتقاد اجل��ازم املماثل للواقع ،والعلم
جتريبي ا�ستقرائي ي�ضع نظام ًا عام ًا يف�سر م�شكالت
الواقع ،وب�ضع حلو ًال لهاّ ،
لكن املعرفة �أخ�ص من العلم؛
ً
لأنها علم بعني ال�شيء مف�صال عما �سواه ،ويكون العلم
لا وم�ف���ص� ً
جم�م� ً
لا ،ف�ك��ل م�ع��رف��ة ع�ل��م ،ول�ي����س ك��ل علم
معرفة.
وي �ب��د�أ ال �ع��امل ب�ح�ث��ه م��ن ح�ي��ث ان�ت�ه��ى الآخ� ��رون،
ويلتقي العلماء عند قوانني العلم ،وال يتفق ال�شعراء
يف ال�شعر ،لكننا مل�سنا اتفاق ًا بني قوانني العلم وال�شعر.
فالعلم فعالية نقدية حتليلية ،يخ�ضع العامل خياله
لرقابة الفكرّ ،
لكن ال�شاعر خادم للحاجات الإن�سانية،
ولي�س خادم ًا لذاته؛ لذا حتكم القوانني الفيزيائية
الإبداع ال�شعري .والفل�سفة �أم العلوم جميعها ،والعلوم
الإن�سانية ن�شاط عقلي يتميز بالدقة ،وي�ستند �إىل
ثقافة ،فال�شعر يتنب�أ ،ويف�سر ،وي�صف الظواهر ،وهذا
�أ��س��ا���س يف البحث العلمي ،ويثبت ال�شاعر فر�ضيته
�شعري ًا كما ي�سعى العامل �إىل الربهنة.
�إن ثمة وعي ًا عقلي ًا ووع�ي� ًا حد�سي ًا ،وثمة تكامل
ب�ين ال��وع�ي�ين ،وتن�ش�أ املعرفة العقلية م��ن التجربة
التي تنتمي �إىل مملكة العقل ،فيقوم الذهن بتحليل
املت�ضادات النا�شئة عن العالقة بالآخرين
ثنائية العلم والأدب ومبد�أ التكامل�إذا ك��ان العلم والأدب مت�ضادين ف ��إن املت�ضادات
ت�ت�ك��ام��ل ،ف� ��إذا وج��د ط��رف م��ن ط��ريف ثنائية العلم
والأدب ال�ضدية ف�إن الطرف الآخر موجود حتم ًا.
�إن اجلوهر يف العلم والأدب واحد و�إن اختلف ال�شكل
والأدوات ،فالأ�سا�س يف احلالني املالحظة والتحليل،
و�أي اخرتاع علمي �سبقه خيال ،فاخليال يف العلم هو
الفر�ضية ،لكن النظرية العلمية ت�سقط �إن مل تتحقق
خالف الأدب.
وي�ت�ف��وق الأدب على العلم يف اخل �ي��ال ،لكن العلم
تو�صل �إىل ما هو �أبعد من اخليال ،فما تو�صلت �إليه
التكنولوجيا املعا�صرة يفوق ما تخيله جورج �أورويل
يف روايته .1984
وي�ستعري الفيزيائيون لغة ال�شعر ،ونذكر مثا ًال على
ذلك كتاب الكون يف ق�شرة جوز ل�ستيفن هوكنغ ،ويقوم
الأدب على امل�شاعر ،ولي�ست امل�شاعر يف حقيقة �أمرها
�سوى جمموعة من العمليات الكيميائية .ويعالج العلم
القلق الإن�ساين ،وي�سائل الأدب هذا القلق� .إن ثمة
وح��دة ب�ين ط��ريف ه��ذه الثنائية ال�ضدية ،و�إذ يقال
�إن الأدب ل�صيق بالروح ،والعلم ل�صيق باملادة جند �أن
كلتا املقاربتني العلمية والأدبية حماولة لفهم العامل
وتف�سريه ،وهي حماولة غري ثابتة� ،إنها ذات طبيعة
متحركة ومتغرية ،فيكت�شف عالمِ ما �أمر ًا ،وي�أتي �آخر
بعده لي�ضيف �إىل اكت�شافه� .أم��ا ال�شاعر فقد يظل
متفرد ًا .
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قطوف دانية

�أبلغ بيت يف الغزل
•داود �أبو �شقرة
�أمني التحرير
ُّ
وت�شتط بهم
تن�شط ج� ُّ�ن وادي عبقر عند بع�ض ال�شعراء
�أح��ي��ان��ا فتجعل ���ش��اع��ر ًا يتغرف ع��ن بيئته وت�صبح �أفعاله
م�ستهجنة ،و�أقواله كال ُكفر �أو كاملجون ،و�إن حبت �شاعر ًا بهذا
الو�ضوح �أ�سالت العبارات على ل�سانه ال يقرتفها �إال من يعرفها.
جن عبقر ف�أدخلته
و�أ�صيب �شاعر من �أ�سرة مي�سورة مبحبة ِّ
�أ�سرته املتجهمة م�ست�شفى املجانني درء ًا للف�ضيحة ،ثم ما لبثت
�أن قررت �إبعاده عن البالد ومعاجلته يف بريطانيا اتقاء املزيد
من �إباحته عرب ال�شعر عرب ل�سان ال ينقطع عن البوح ال�شفيف.
يف املطار �شاهد ال�شاعر غاد ًة هيفاء برفقة زوجها ،فلم تنقطع
نظرات عينيه اجلريئة عن النظر �إليها .ال��زوج حاول ردعه
ب�شتى الو�سائل وال�سبل لدرجة �أن �أحد الأقارب انتحى بالزوج
و�شرح له الأمر فانتبذ بزوجته مكان ًا ق�صي ًا عن نظرات ال�شاعر،
ف�أن�ش�أ يقول:
اجلمال تغا ُر منَّا مـــاذا علينا �إذا نظرنا
�أعلى
ِ
ٌ
القلب املُعنَّى
هي
نظرة تن�سي الوقا َر و ُت�ســــعِدُ
َ
دنياي �أنت وفرحتـــي و ُمنى الف�ؤا ِد �إذا تـــمنى
ال�سماء بدت لـــنا وا�ستع�صمت بالبعد عنَّا
�أنت
ُ
هال رحمت مت َّيــــــــــما ع�صفت به الأ�شواق وهنا
فطــاف مع الدجى مغنا
وهفت به الذكـــــــرى
ً
قدا�ســـــة ومل�ستُ �إ�شراق ًا فمــــغنى
�أن�ست فيك
ونظرت يف عينيــــــك	�آفاق ًا و�أ�سرار ًا ومـــــعنى
عندما �سمع عبا�س حممود العقَّاد هذه الأب��ي��ات� ،س�أل عن
قائلها ،فقالوا له :هي لل�شاعر ال�سوداين �إدري�س ج َّماع ،وهو
حالي ًا يف م�ست�شفى املجانني يف لندن .قال العقَّاد :هذا مكانه،
لأنَّ هذا الكالم ال ي�ستطيعه ذوو الفكر.
يف امل�ست�شفى �أعجب �إدري�س بعيني ممر�ضه الإجنليزية .راح
يطيل النظر يف عينيها ب�صمت� .أخرب املمر�ضة مدير امل�ست�شفى
ف�أمرها �أن ت�ضع فوق عينيها َّ
نظارة �سوداء ففعلت .عندما ر�أى
ال�شاعر َّ
النظارة ال تفارق عينيها �أن�شد:
ُ
وال�سيف يف الغمد ال ُتخ�شى م�ضاربه
و�سيف عينيك يف احلالني بتَّا ُر
وعندما ترجم البيت للممر�ضة ،بكت .و َّ
مت ت�صنيف هذا
البيت �أبلغ بيت للغزل يف الع�صر احلديث.
عا�ش �إدري�س حم َّمد ج َّماع بني العامني  1980 – 1922وله
�أ�شعار غاية يف العذوبة حيث و�صف الطبيعة يف ق�صيدة
«رحلة النيل» قائ ًال:
النيل من ن�شوة ال�صهباء �سل�سلة و�ساكنو النيل �سمار وندمان
ٌ
التفاتات و�أ�شجان
وخفقة الأمواج �أ�شجان جتاوبها من القلوب
وهو قائل الأبيات ال�شهرية التي تقول:
�إنَّ َّ
�شوك نرثوه
حظي كدقيق
فوق ٍ
ريح اجمعوه
حلفاة
ثم قالـــوا
ٍ
َّ
يو َم ٍ
قلتُ يا قوم اتركوه
أمر عليهم
َع ِظ َم ال ُ
كيف �أنتم ت�سعدوه
�إنَّ من �أ�شقاه ربي
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قضايا وآراء

الكتابة بالطاقة البديلة للغة الأم
•عبد النور الهنداوي

�أخ�شى �أن يكون التغيري الذي �أريده  / /هو نف�سه اخلراب
منذ �أن كتبت اول ق�صيدة يف حياتي  /وانا �ألعب �ضدّ
اجلنون /اي �ضدّ ما هو طبيعي وخالد
�أ�سعد اجلبوري يكتب بالطاقة البديلة للغة قبل �أن ميوت بلحظات//
منذ �أن عرفته وهو ين�سج �سراويل خ�شبية لهياكلنا العظمية  //مع
�أننا ن�سينا ان منوت يف لغته البديلة.
ما امل�شكلة �إذا �أخط�أنا يف احلياة؟ /احيان ًا يكون اخلط�أ
جمي ًال /وفاتن ًا /و�شهري ًا
يف ق�صائده  //يدخل الواحد يف احلياة “ عاريا” متاما
ليظل مد ّويا /نكاية بالذين يريدون اكل عقولنا بلغتهم
اخل�شبية املزمنة///
هو الذي �أ�ضرم النار يف وجوهنامن �أجل الفن /.الفن
بكليته وطاقته الفل�سفية /والأيديولوجية .ومن بعد
�صنع حوارا من بقايانا  //علما ان �أ�صابع يديه ت�صدّ عت
بني يدي اللغة .
ماذا لو �أرغمنا اللغة على �أخذ اقرا�ص مهدّ ئة �أمام عينيها؟  //كي
تذهب بر�ؤو�س مط�أطئة �إىل امل�ستقبل
يعني �أن ا�سعد اجلبوري ر�سم خمطّ طا لن�ستظل به//
كي ال ي�صبح التف�سري لل�شعر هو العار  /لئال تقتحمنا الكراهية/
واخلوف  /والنبوءات
_ هو الب�ستا ّ
ين العارف احلديقة الأبد
ولوحده الزمن يعاد �إىل الوراء
وهي التفاحة الثملة بغابة الت�صو�ص
وبحربها تفي�ض امل�صابيح _
�أ�سعد اجلبوري من �أين له كل هذا احلليب؟ //وكيف
التقط �صور �أج�سادنا وهو واقف �أمام النافذة ليتحدث مع �صوته//
قد نكون جميعابحاجة �إىل زمن �أكرث كي من�ضغ بارواحنا
� //أو با�صابعنا ال�شموع املحطّ مة
يف هذا الن�ص /التفاح يحت�ضر //ويبعث �صهي ًال ب�صريا منقطع النظري
 .يف كل كلمة ير�سم و يكتب نكهةللنار
وحبيبة بطعم الغيب  /يكتب عن منطقة �شا�سعة من من الربيع/
ويحزّ م بطنها وامتعتها �إيذانا باخللود/
الكتابة بالطاقة البديلة /كما لو �أن الزمن ال ولن يتوقف يف
وجهه //بل توقف يف وجوهنا /لأن حلظة اللقاء لديه /بعيدة عن
حلظة التكهن والتخزين
�أنها تتلألأ متى تريد يف حلظة اللقاء وحلظة الإنتماء
�شعرية �أ�سعد اجلبوري  //ت�ستيقظ متى تريد  /وحتلم متى تريد /
وتكتب متى تريد
اعرف �شعراء ّ
يوقعون ق�صائده ب�أظافرهم  /مع �أنهم ذاتهم يخجلون
من هياكلهم حني يداهمها اجلديد  /النافر .
فكيف بطاقة ولغة بديلة تلعب املفردات كلّها بالر�أ�س.
_ على جباهنا املفرو�شة بالرمال
حتبو الك�آبة على ركبتيها
وال تئن_
�أ�سعد اجلبوري� //صنع لنا يف ن�صو�صه هذه  //حماور معلّقة يجب
�إجنازها الآن  /وفيما بعد  /وبعد الف �سنة
�أظن �أن ال�شاعر � //صنع اقمارا خا�صة به ي�ؤَكل �ضو�ؤها
احل�سا�سة يف
بالأ�صابع  //...و�إىل الآن مل ي�ستطع دخول املناطق ّ
�أج�سادنا وعقولنا  //لأننا مل ن�ستعمل لغة
�ألوانها ظالل املرايا
�أمام لغته نعذّ ب بع�ضنا بع�ضا �أمام عينية /و�أمام لغة هائلة ه ّي�أت
نف�سهالت�أكلنا قبل الرحيل
_ يف هذا النهار
�إحمل على ظهرك نهر ًا
املت�صحرة
هناك الكثري من الأفئدة ال�شبيهة باحلقول
ّ
املاليني تريد ر�ؤية اهلل بني النا�س حتت ال�شم�س
يف هذا النهار
الزمن لي�س من ممتلكات الك�آبة فقط_ .
قلت لأ�سعد احلبوري //:ماذا لو �أحبتّك احلجارة  /ماذا لو حملك
النهر على ظهره //وح ّولك �إىل ف�ؤاد
ال�شاعر هنا  /ي�ستهلك كميات قليلة من الرغبة كي يبقى عميق ًا.
هو وحده يرى اهلل بني الكلمات كي ال تنخف�ض كمية اللغة يف الإن�سان

�أخ�شى �أن يكون التغيري الذي
�أريده هو نف�سه اخلراب
الذي فينا
�أي�ضا يف هذا الن�ص //كالم من النوع النظيف والدافئ
من القدر //هو نف�سه ال�شاعر اجلبوري� //آخى بني الأفئدة///
وبني زمن يرك�ض يف العيون .لأنه لي�س بحاجة �إىل كمية �إ�ضافية من
الأنني.
يعرفنا كيف ن�صنع العا�صفة يف الكالم//
�إن ال�شاعر احلبوريّ //
وكيف يدعوها حتبو على الورق.
الكلمة لديه تخرج من م�سام اجللد كما تخرج نقاط الدم من
اجلرح//
ال�شاعر يكتب  /ويل ّون /ويتغلغل يف اللغة والألوان//
ويعاين يف كيفية �إخراجها وحتويلها حبيبة �أو ق�صيدة
مذهّ بة //لي�س ّميها قطعة من الغيم او قطعة من ق�صيدة
_ يفتح �سريره مثل كتاب
ويحاكي رموز ًا عربوا ال�صحراء على الإبل وعلى النمل وعلى الق�صائد
يحاكي �أعين ًا ذرفت مدخراتها من ت�صاوير وبخار ال�شهوات
يحاكي �أحالم ًا بري�ش قتلى الطري
وذئاب ًا تت�أرجح من افواهها مدن ذبيحة
�أنا انتَ
ن�صفان من ح ّبة قمح يف مو�سوعة اخلراب
ن�صفان خليال الرغيف
امللحة
وعند ال�ضرورة ّ
�ستخرج الآلهة من جيوب الأ�ساطري
وجتل�س معنا
و�آنذاك
لن ي�صعب على ال�سالحف التغزّ ل باجلبال _
�أظن �أنّ ال م�سافة بني الوقت والوقت  /لأن ال�شاعر هنا
 //لي�س لديه ار�ض ا�شالء� /أو ار�ض مقفلة لن ي�سمح لها
بدخول الهواء � //أو حتى ال�شم�س
و�أظن �أي�ضا �أن ال �أحد ي�ستطيع ت�أويل الن�ص //ويف داخلنا تقبع
ع�صور حجرية مزمنة//وكيف �أقفلت علينا الكهوف  .فكيف احلال
�إذن بيننا وبني الكهوف ؟.
ال�سالحف يا �أ�سعد اجلبوري� //صنعت ثياب زفافها من
الهذيان /والقمح الذي تريد  //يقف الآن على قدميه �أمام �ضجيج
املرايا.
يف الطاقة البديلة للغة //ال�شاعر ال يو ّد �إيقاظ قلبه فقط/بل
يريد �أن يعرث على ظاللنا نحن ///لأننا ال نعرف ماذا يجري وراء
الأفق ووراء الأنني
�إن الن�صو�ص العظيمة مهما كانت  //هي م�ؤامرة �ضدّ
احلياة /لأن احلرية يف اي ن�ص  //متوت كما ميوت الربق.
يبدو ال�شاعر اجلبوري /تعلّم الكتابة كي يحطّ م كل �شيء من
�أجلها� /أو كما يقول لوركا ”:نحن حميع ًا بحاجة �إىل ت�أهيل متوا�صل
كي ال ت�سقط قلوبنا يف اخلمول»
تتكرر/مع �أن كل �شيء
ال �شيء �أ�سو�أ من الكتابة عندما ّ
يتكرر دون �أن تكون هناك فر�صة للإفالت
ّ
لقدا�صطادتنا لغة احلنني  /لغة الوراء  /وحتولّنا بلغتنا
�إىل جثث م�ش ّعة العتقادنا �أننا �ستذهب ب�أرواحنا مع قليل من الورد
�إىل املقابر الوفرية.
لغة الطاقة البديلة لدى اجلبوري /وبكل و�ضوح//
�أن تكون بقدمني نظيفتني /نظيفتني متام ًا لتفكيك احلياة الباردة
الرتيبة املرا ِوحة يف املكان .
«�أن تاريخ اللغة احلقيقي  /هو تاريخ اخللق  /اخللق امل�ستمر

�أ�سعد اجلبوري يهزم عظامه
لتعي�ش اللغة واملفردة لديه
تبعث �صهي ً
ال منقطع النظري

للإن�سان بالإن�سان� .إنه التاريخ املقدّ �س للب�شرية
ومادته الفنون الكا�شفة ملعنى احلياة الإلهي و املب�شرة
بامل�ستقبل”-١-
يعرفنا على الفرح الثقايف � //أو قل
اجلبوري/
�إن ا�سعد
ّ
املعريف يف الطاقة البديلة //وك�أن هذا الفرح ال يوجد
�إ ّال لديه ويريد �أن يبثّه وين�شره ويبحث يف جيوبه عن
الكائن الذي يريد.
_ على جباهنا املفرو�شة بالرمال
حتبو الك�آبة على ركبتيها
وال تئن _
من خالل هذه الن�صو�ص  //يعرتف �ضمنيا �أن الكالم يف اللغة
الياب�سة /قد �ضاق كثرياً.واي�ضا الكتابة �ضاق قلبها
بالت�أكيد ال�شاعر اجلبوري ال يتوقف عند هذا احلدّ  //اي تغيري طعم
اللغة  /بل يريد �أن يقلّب ب�أ�صابعه املتوهجة /هذا الرماد و�أين يذهب
بكل تلك النار.
لب النار  /وبداية الأ�شياء
ي�صر على اللغة التي ت�شبه ّ
هو ّ
واجلزء الأعلى من الدم .
املتفحمة نخرت عظامنا بال هوادة  //لأن كلمة
اللغة
ّ
ثقافة  /معرفة تعني بب�ساطة �شديدة � //إ ّما �أن تكون �شاعراً�/ /أو
ح�صرية
فهل ن�صلح نحن لتفجري اللغة ؟ �أم �أن �أج�سادنا تزوجت الأر�صفة //
ومل يعد لدينا ما نت�سوله /لأننا نخاف من املكان حين ًا //ومن الزمان
حينا �آخر .
اللغة البليدة /متاما مثل الدخول يف الأمكنة الباردة //
وت�ساوي متام ًا اخلروج من الأزمنة الباردة
ما وراء هذا الكالم  /يوجد لدى �أ�سعد اجلبوري لغة كثرية وثقافة
كبرية ت�شبه بوادينا الالمتناهية //وعندما نتغري تتغري معها احلرية
كي ال نظل نلهث وراء الذي ي�شعل احلرائق يف نوعية الن�ص //ب�سبب
�أو من دون �سبب
ال �أحد يتذكّر كيف بكت اجلاهلية بني ايدينا� /إننا �شبه الده�شة
ون�شبه الق�صيدة التي كان فيها القلب
يف الطاقة البديلة للغة  //تتغري الأيام  //وتتغري الأمكنة التي
ارتكبت فيها عيوننا خط�أ النظر �إىل الأمام
وهذا ال يليق �أبد ًا بالرثيات والق�صائد املزرك�شة
�أ�سعد اجلبوري يغامر يف امل�سافة بني ما يطرحه  /وبني ردود الأفعال
كي يرى الف�ضائح يف عيون الآخرين .رمبا لأنه �آلف بني الرمال
والثلوج //لأنه ال يريد �أن يتواط�أ مع الفل�سفة التي انهمرت منها
الرمال.
هل يحق لأ�سعد اجلبوري �أن ينام بني الأزهار والأزهار؟
ن�صب نف�سه �سيد ًا على امللح .رمبا يف
للآن و�أ�صابعه مت�شي امام الذي ّ
يوم من الأيام  //يهزم عظامه لتعي�ش اللغة والطاقة البديلة .دون
اي اهتمام من �أولئك الذين
�ش ّكّكوا بالأزمنة /مع �أن الأزمنة� .أكلتهم  //و�أ�صابع ال�شاعر تنام فوق
الزمن.
_ نوح يف �شباك التذاكر
يقطع
احلجوزات لنزالء الطوفان _
_ ال �ضوء يف نهاية النفق
ثمة جرذ يتلذّ ذ بق�ضم م�صباح مك�سور
فقط_
�أ�سعد اجلبوري لديه �آلية ل�ضبط املجهول //جمهول اللغة  /كي ال
تظل هذه اللغة م�ؤامرة �ضدّ احلياة
نحن نغت�سل امامه باخلزف//
وهو يغت�سل �أمامنا باللغة
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غياب الرحمة وطغيان الظلم
قراءة في مجموعة ( �أحرف العلة) الق�ص�صية للأديب ر�سالن عودة
•وليدة عنتابي
���ص��در ح��دي��ث��ا ع��ن دال للن�شر وال��ت��وزي��ع
دم�شق �/سورية .جمموعة ق�ص�صية بعنوان
� :أح�����رف ال��ع��ل��ة وع��ل��ل �أخ�����رى  .ل�ل�أدي��ب
ر����س�ل�ان ع�����ودة  .ت��ق��ع امل��ج��م��وع��ة يف ت�سع
وخم�سني ومئة �صفحة من القطع املتو�سط .
ي�ضمها غ�لاف مائي ال�صورة ر�شق فيه مكعب
دم���وي بكرياته البي�ص واحل��م��ر  .ليت�شظى
ج�سد املاء من حوله حمدثا حتته ركاما قامتا
�أ�شبه بالظل  ،مم��ا ي�شي ب��رك��ود دم��وي لزمن
بتف�سخ �إن�سانيا يف طرق غري قابلة لال�ستئناف .
ت�ضماملجموعة�أربعع�شرةق�صةم�شغولةبخيوط
الوجع يف غياب الوجدان وطغيان التعدين .
* ا�ستهل الكاتب جمموعته بالق�صة الأوىل :
الاليلء  .حيث يتعر�ض الراوي يف تلك الق�صة
�إىل طقو�س تفتي�شية ما تلبث �أن تنقلب �إىل
مع�ضلة مقلقة تتف�شى فيها احل�يرة واحل��رج
ونفاذ ال�صرب  ،حني ينطلق �صفري خفيف من
ممر الك�شف عن املمنوعات لدى عبوره خالله
 ،فيعاد تفتي�شه ويخ�ضع لعمليات متعددة من
الفحو�صات والتقنيات البحثية� ،إىل �أن يكت�شف
يف النهاية �أن��ه خ�ضع لعمل جراحي ا�ست�ؤ�صل
فيه عدد من ال�شظايا ال�صغرية بقنابل من حرب
كان فيها  ،لتنتهي الق�صة بتخلي ال��راوي عن
جواز �سفره وهويته  ،حمتفظا بكي�س ال�شظايا
التي �أطلق عليها ا�سم ( اللئه ) حيث يخرج
عاريا �إىل ف�ضاء عامله الذي ا�ستلب منه لي�سرتده
جمددا  .وهو خروج يركز فيه الكاتب على ال
معقولة زمن طغت فيه الآلية على الطبيعية .
* ويف ق�صته الثانية ( الو�سام )  .يعتمد الكاتب
تقنية فنية عالية بتداخل الأحداث يف تقابل
بربط ما بينها مبا يثريه التداعي احلر للأفكار
من ذكريات وحمدثات بني ما�ض مدمى وحا�ضر
�أكرث �ضراوة ووح�شية � .إ�سقاط مرعب جلالفة
اجل�لاد وج�بروت��ه على رق��ة و�ضعف ال�ضحية
 ،وامتطاء غري ب�شري لأ�سباب ال ت ��ؤدي �أب��دا
�إال �إىل نتائج وهمية من �صنع خيال مري�ض
ل�شخ�صية �سوداوية و�سادية بذات الوقت �أنها
ا�سقط ملا تعانيه يف جلد ال��ذات على الآخ��ر .
* حتكي ق�صة ( �أهل الكهف ) ظلمات النفو�س
املعتلة مبا ي�شبه الذئبية امل�صابة ب�سعار احلوا�س
يف حيز زم��اين وم��ك��اين تنتفي فيه �إن�سانية
الإن�سان ،لينطلق فحيح الغابة من �صدور �أثقلها
�صخر ال�لام��ب��االة وحت��ج��ر ال���روح ح�ين يكون
ال��ت��ع��دي وال��ظ��ل��م واجل���ور ن��ام��و���س ال��ب��ط�لان .
تت�آمر �أحرف العلة على روح م�سعود يف الق�صة
التي حتمل عنوان املجموعة  ،لتنخر فيها كل ما
هو جميل وعفوي  ،فيت�أزم الكائن الب�شري حتت
�ضغط القهر والغ�ضب واحلرب  ،يف زمن فقدت
فيه فل�سطني عذرية االنتماء  ،لت�سقط �سبية بني
براثن غيالن املكر واخلديعة  ،حيث ي�أ�سني املاء
ويتعطن الهواء وتبطل الأ�شياء  .ويفقد البي�ض
�صالحيته حني يعتل الدجاج  ...دجاج احلا�ضر
بوباء القادم  ،ويتكل�س معه كل �أمل للحياة .
* يف ق�����ص��ة ( ال ظ���ل يل ) ت��ن��ط��ق امل ��أ���س��اة
الب�شرية بل�سان اجلنني يف رحلة النمو و التطور
داخل الرحم ليتابع يف مرحلة الر�ضيع الذي
ال ح��ول له وال ق��وة مع�ضلة وج��وده يف ق�سوة
الطبيعة حني حتكمها الغفلة  ،ليختنق بني
�ضفتي حنان �أبله منقو�ص الإح�سا�س  .ر�صد
م�شحون مب�صداقية حية �أثقلته معاناة جارحة
 ،وتقم�ص ل�شخ�صية الر�ضيع ب��دء ًا مبرحلته
اجلنينية  ،يف ق��م��ة الإث�����ارة وال���روع���ة . .
* تنقلب املوازين و املعايري يف ق�صة ( عبدون

)  ،وت�ستحيل احلياة يف العودة كما كانت قبل
بلوغه مرحلة الرجولة  ،ليكت�شف �أنه االبن
غري ال�شرعي لأم��ه و�أبيه و�أخ��وات��ه البنات ،
في�سقط يف بئر م�أ�ساته مثخنا بجراح الروح يف
ظل �أحكام جامدة �صادمة  ،تنتفي فيها امل�شاعر
الإن�سانية و حتكمها الأع���راف الب�شرية . .
*(ال���وح���و����ش يف ال��غ��اب��ة الأخ�����رى ) ق�صة
الوحو�ش الطبيعية التي ا�ستل منها الب�شري
وح�شيتها وات��خ��ذه��ا ���س�لاح �إره����اب وف�����س��اد ،
وا�ست�شرى طغيانه حتى ب��ات �أ���ش��د ���ض��راوة
م��ن ال��وح��و���ش ذات��ه��ا  .وه��ن��ا مل يعد ال���راوي
خائفا من الوحو�ش بل من ا�شباهها من الب�شر
التي هجرت �إن�سانيتها وحتولت �إىل قطعان
�إره�����اب ودم����ار ل��ك��ل م��اه��و خ�ير وج��م��ي��ل . .
* ت��ت��ب��دى ق�صة ( غ���اب ن��ه��ار �آخ���ر )ل��وح��ة
مقتطعة من جحيم الإرهاب و العدوان  ،تتفجر
�شظاياها يف �أرج���اء املكان ووج���دان ال��زم��ان ،
ال تفرق بني طفل وكهل وبني ب��ريء وم��دان .
جاءت على �شكل يوميات ت�ؤرخ لأحداث وح�شية
دامية افتعلها م�ستعمر �شر�س ال يرحم  ،ويج�سد
ما تق�شعر له الأب��دان  ،يف ملحمة الدم و النار
 ،حيث تنتهي الأم القتيلة وابنها ال�صبي يف
حمالة واح��دة �إىل جانب الطبيب امل�صاب .
*( دم وزعرت ) ق�صة الفتية الذين مل ي�ستطيعوا
حماية وحيد �أم��ه من وح�شية غ��در مرتب�ص
بطفولته  ،ولفافة الزيت والزعرت التي تخ�ضبت
بدم طازج يانع  ،وت�شهد على ا�ستهتار و �ضراوة
ووح�شية نفو�س غ���ادرت �إن�سانيتها  ،وتلوث
�ضمائر تعفنت وحتجر قلوب لي�ست كالقلوب . .
* ( ك��ان يوما م��اط��را)  .احكي ه��ذه الق�صة
ال��ت��ح��دي الأع������زل ���ض��د حت�����ص��ي��ن��ات ال��ع��دو
حت��د م��ن دون ���س�لاح ���س��وى ال��ع��زم والت�صميم
ع��ل��ى ان���ت���زاع احل����ق م���ن �أي������دي ���س��ال��ب��ي��ه .
ان��ه ف���وران ال��دم امل��دج��ج ب�صرب ط��ال انتظاره
وجتاوز االحتمال  .واجتاح كال�سيل كل ما من
�ش�أنه �أن مينع حميا تدفقه يف �سكرات مرارات
معتقة ب��ذك��رى ي��وم النكبة ال��ذي حت��ول �إىل
انطالقة ثالثة ممهورة بدم زكي على الذي طال
انتظار تطهره من تدرن االحتالل .
* ( لو�سي ) حتكي ق�صة امل���وت احلقيقي
للأب قبل موته الف�سيولوجي الذي بد�أ حلظة
ودع ال��رج��ال �إىل �سفن امل��ن��ايف  ،ل��ي��دخ��ل يف
غيبوبة ال�صاحي  ،وتنتقل بطلة الق�صة من
خ�لال تداعياتها ال�سفرية داخ��ل الطائرة
املحلقة فوق معامل حمفورة يف �أعماق الوجدان

ب�إزميل الأ�صالة و العرفان � ،إىل �أن تت�ساوى
و ه��رة ج��ارت��ه��ا يف ال��ط��ائ��رة ( لو�سي ) تلك
ال��ه��رة ال��ت��ي ام��ت��ازت بحقوق ب�شرية و�أخ���وة
�إن�سانية  ،حني ح�صلت على جواز �سفر ممهور
بختم ( ال ف�ضل لإن�����س��ان ع��ل��ى ح���ي���وان. ).
* (ن�صف �ساعة ) � . .إنها ق�صة الوجع الواخز
حتى العظم ،
ق�صة الغياب الروحي ل�ل�أب يف بيت يتقلد
�أع��ب��اء امل��ال ذري��ع��ة ال متناع احل�ضر الأب��وي
وان��ح�����س��ار ال��ت��وا���ص��ل وال����دفء الأ����س���روي يف
متالزمة م�ضاربة غري عادلة  ،ت�ضحي باحلنان
واالح��ت��واء ل�صالح امل��ادة  ،حيث يت�أزم الفتى
املتلهف حل�ضور وال��ده وتوا�صله معه  ،لي�ستقر
قراره على �أن يدخر من م�صروفه ال�شخ�صي ما
ي�ساوي ن�صف �ساعة يف اعتقاده من وقت والده
الثمني ليحظى بلقاء بعد �أن �أعياه االنتظار ،
و�أ�ضناه االحتياج الروحي والنف�سي لهذا الأب .
.
*(�شال ليلى ) ..تتظاهر الأ�شياء �ضد جمودها
متقلدة متردها من خالل انفراج �ستارة تف�صل بني
البيت الزوجي وبني العامل اخلارجي ..لتنزاح
تلك الو�صاية القاتلة عن �أنفا�س �أبت �أن تزهق
داخ��ل �شر نقة �أح��ك��م حبكها ال���زوج املتعنت
ال�سجان  ..لتخرج من تابوتها اىل ف�ضاء �أرحم ،
معانقة حريتها التي التفت ب�شال ب�شارا تها على
انفطار قلب التمثال القابع يف �أعماق وجودها

واملتج�سد يف احلديقة املقابلة ملنفذهاالو حيد
 ،املمنوع على العامل .ذلك التمثال الذي �أثخن
بدموع ال�سماء حتت عزيف املطارق والف�ؤو�س .
يف جمموعته الق�ص�صية ( �أح��رف العلة وعلل
�أخرى ) ب�شخ�ص لنا الأديب ر�سالن عودة �أوراما
تف�شت يف الأرواح ،و�ضاقت بها النفو�س  ،م�صورا
مبخيلته املت�أزمة امل�شحونة مب�شاهد �آالم املنكوبني
امل��ح��روم�ين امل�ضطهدين املحبطني امل�ستلبني
 ،ل�صالح الطغيان واال���س��ت��ب��داد وال��ب��ط�لان .
من خالل تنوع يف تناول احلدث �أ�سلوبا ولغة و
ت�صويرا  ،ومن حيث تباين ال�شخو�ص يف حراكها
الزمني ومنوها امل�ضطرد باجتاه التغري والتمرد
وجتاوز واقعها  ،رغم مالحم الدم والنار .
�إنه يف حتليله الدقيق وت�شخي�صه الفاح�ص
امل�صيب لتلك العلل التي باتت �أ�شبه ب�أحمال
ثقيلة وج��ب التخل�ص منها  ،ينتقل بنا �إىل
ب�ؤرة املعاناة  ،وي�ضعنا على فوهة بركان قلقنا
ويف �صميم عرينا الروحي واخللقي  ..مذكرا
بحتمية التطهري يف حمرقة الهنا و االن . .
ق�ص�ص �أ�شبه بلوحات قدت من جحيم املعاناة
 ،ور�سمت بري�شة احل�سبان دقة واقت�صادا يف
تكثيف ي�شري ويوحي اك�ثر مما ينبئ ويخرب
فتالم�س يف النف�س ج��راح��ا ت�ستع�صي على
االندمال  ،وترتك يف القلب غ�صة م�ستدمية .
�إنها حكايات الواقع املر يف كل كان ومكان .

رحيل الدكتور محمد �ضاهر وتر

نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الكاتب حممد �ضاهر وتر،
ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات.
ولد الدكتور حممد �ضاهر وتر عام  1933يف مدينة ريف
دم�شق.
لواء ركن متقاعد يف اجلي�ش العربي ال�سوري ،من املنا�صب
التي تو ّالها:
ـ رئي�س فرع خمابرات منطقة دم�شق عام 1970م.
ـ رئي�س فرع الت�أهيل والتنقالت يف �إدارة �ش�ؤون ال�ضباط عام
1971م.
ـ رئي�س فرع التنظيم والإدارة بالقوات امل�سلحة االحتادية يف جمهورية م�صر العربية
عام 1972م.
ـ رئي�س فرع الت�أهيل والتنقالت يف �إدارة �ش�ؤون ال�ضباط بعد عودته من م�صر عام
1973م.
ـ رئي�س �شعبة التنظيم والإدارة يف جلنة الدفاع عن العا�صمة عام 1974م.
ـ رئي�س فرع ال�ش�ؤون الإداري��ة يف قيادة الفيلق الثاين (يف لبنان) ورئي�س املحكمة
احلربية يف الفيلق عام 1983م.
ـ مدير كلية ال�ش�ؤون الإدارية والنقل يف حلب عام 1984م.
ـ مدير �إدارة التعيينات يف القيادة العامة عام 1986م .وهي �آخر عمل مار�سه حتى
�إحالته على التقاعد عام 1990م.
من م�ؤلفاته:
 1اال�سرتاتيجية الإدارية 2مكانة املر�أة يف ال�ش�ؤون الإدارية والبطوالت القتالية 3دور الزمن يف الإدارة 4احلداثة يف م�ؤخرة الفيلقرئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير /الأ�سبوع الأدبي/
يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من �أ�سرة الدكتور حممد �ضاهر وتر .راجني اهلل عز
وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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الأر�ض بع�ض ظلي
•رنا حممود
�أنا امر� ٌأة بلون الغياب
�أورثتُ امل�سافاتِ ُح ُلم ًا
ومنحتُ ال َ
أر�ض ظلي
�أناذي الزّ باءِ  ..ع�شتا ُر ..بلقي�س..
وكل الكون رهن �إ�شارتي ...رمبا
َ
هناك
هناك من هذا الفوق البعيد
بقعة �ضوء ..تراقبني ..تغازلني
وتغزلني �ضفري ًة بني النار والنهار
و�أنتَ يا �أ ّيها النور املمتد
بعر�ض ال�سماوات والأر�ض
انرثين كنثيث املاء
ً
�سنبلة تعاندُ الريح..
ار�سمني
�إين � َ
إليك �أنحني و�أرتدُّ
ُ
اخلارجة من الركام
و�أنا
كطفلةٍ �ضاقت �أحال ُمها
وعلى ظلّها ينا ُم الغاوون !!
ال�ضوء و�أن ُ
رث ُه
يف كلّ مرةٍ �أجمع
َ
ظ ًال �ساقط ًا على الأر�ض
ً
�ساهمة
خذين �إليك
كي �أُ ْم�سِ َك بجنانٍ هاربةٍ
قد ال �أراها رمبا...
***
حني �شاء �أبي �أن ير�سمني لوحة
�أجنبتني �أمي ق�صيدة
و�صرت �ألون الفرا�شات ب�أنفا�س الطفولة
و�أعلق الزهور �ضفائر ع�شق على كتفي
فيا لدمي املغ�سول بومي�ض الكلمة ..املبارك
ب�شعرية اللوحة بعيون املانوليزا
�أنا الفرا�شة والفر�شاة وحكايات الف ليلة
وليلة
وروحي طيور ع�شق حتلق على �سماء،
قا�سيون ..ونوار�س الالذقيات �شقيقات
البحر..
فلماذا جبلت بزرقاء اليمامة يف فتنة
الب�صرية
ار�سم اال�شجار �شعرا
و�أبثُّ دمائي �ألوانَ قو�س قزح؟
هذه �شارتي وا�شارتي يف احلوريات
َ
َ
برتقالية
قناديل
و�س�أظل �أعلق ال�شعر
الألوان بكل �شوارع ال�شام القدمية لتعرف
من �أنا..
َ
ومتنح ال َ
أجنحة اخللود.
أطفال �
ُ
***
عانقيني
يورق احلب
على �صهوة الريح
على نغم الأ�سى ..
يف �سكرة الروح
فتهطل الأماين من �صدر ال�سماء عناقيدَ من
�شذى الوجد
عمدته بدموع الفرح
فبكى املطر حنينا
طار القلب� ..صار وردة
فاح عطرها حامال معه احلب والتمرد
والأحالم
�أيتها الريح
عانقيني ..بعنف الغوى
�أرواحنا �صغرية� ..صغرية
ال تت�سع للقيد

هبيني
احلرية
لأحلِّق خارج ال�سرب
كي تورق احلياة
وتزهر حكاية الع�شاق
عند مفرق القمر...
***
ثواب الأغنية
ها هو �صوتي
ُ
املنائر ال�صماء
يهلهل يف
ِ
ُ
يهتف بحرقةِ املنايا
مل ال�صقيع
من �أ ِ
َي ُ
�سقط �سهو ًا
من �أعلى ظهري
ُ
جلجل بال�صدى
و�أمامي ُي
ُّ
ال�شك
�أنا وطنٌ ُيراو ُده
كطفلةٍ خارجةٍ من ركا ِم احلقيقة
تنا ُم على مق�صلةٍ
�أو ظاللِ طفلٍ يرد ُد � ً
أغنية
ُ
ال�سماء
يزلزل
مذبوح
ري
ب�صوتِ ط ٍ
َ
ٍ
فكلُّ االزقةِ �أل�سنتُها معقودة
ويف ك�أ�سهِا الأخري ِ
ُ
ب�سمل لل�ضياع
تت�شهدُ و ُت
قد �أكونُ �أنا
ر�سم الغياب
من ِ
هم�س
أ�سمع � ..سوى ِ
ومن ِ
في�ض اجلوى ال � ُ
�صالةٍ يناديني :ت�ش ّهدي وت�ضرعي للغيب
رددي الكال َم على مهل
بت�سابيح
ويف غيا ِبك ..رتلي ال�سال َم
ِ
احلروب!ّ!.
وامنحي �شفاهي
ثواب الأغنية من موتٍ
َ
عا ٍر
طعم الأمل.
من كلٍ �شيء �إ ّال من ِ
***
ارق�صي
ارق�صي �أيتًّها الوردة
واملئي الدنيا �صدى
ٌ
خارطة لل�شجى
ربي ُعك
ارق�صي على �إيقا ِع نب�ضك
وان�سجي مندي ًال خل�صر جنمة تائهةٍ �سكرى
وا�سرجي الغيم.......
َ
هناك فوقَ اجلبال
ال�شم�س
َ
ُتزينني َ
وال ترمتي ب َ
ني �أغ�صان ِ الن�سيان
ارق�صي �أيتها الورد ُة
واملئي الدنيا �صدى
ً
جنمة يف حدائق ال�سماء
ارق�صي كوين
كوين زهر ًة على �شرفاتِ الأغنيات
َ
نوافذ ع�شقِك
وافتحي
ري القمر
ع�صاف
و�أطلقي
َ
انرثي ح َّب ِك وعطري
ق�صائدَ ك بهم�ساتِ ال�صباح
كي ت�ستيقظ االزها ُر ن�شوىً

َ
�سبعة ع�شر ً
عاما
(�إ�صدا ٌر جديد من الم�سرح ّية)

شعر

•مي طه
�أكبرُ ُ مثلما تنمو الرغبة بقُبلة،
�أحيا ًنا ببطء ،و�أحيا ًنا ب�شكل �سريع
دون �أن �أميل لأكون رج ًال �أو
امر�أة
ُ
�أُ ّ
طفلة من العيار
ف�ضل �أن �أبقى
�صر ًة �أن �أتّ�سع ..ال كي
الثقيلُ ،م ّ
بطلة بل كي �أعو َد بطلةً.
ً
�أ�صري
مثل الوردة� ،أنا � ً
أي�ضا يل �أكرث
من ر�أ�س
�أكتب ر�سائل للفرا�شات التي
علّمتني كيف �أ�سلّم �أجنحتي للريح،
بينما �أعرف �أنها �ستمزقني..
احلب� ،أجتاو ُز �أمل نُبلي،
مثل
ّ
ٌ
رفاعة خف ّية يف النبل
لت�ؤملني
ذاته..
و�أحيا ًنا ،مثل � ّأي �إن�سان� ..أح�شو
نكاتي بالتوبة..
�أفعل ال�شيء الوحيد الذي
�أُجيد ،الرحيل �إىل �أكرث الأماكن
ق�سو ًة وحن ّواً� ،إىل نف�سي حيث
املطلق لي�س �إ ّال زهر َة ع ّباد �شم�س،
تتفتّح ببطء.
قلبي ال ينظر ميينًا �أو ي�سا ًرا
حني يريد عبور الطريق
�أنا بهذه الب�ساطة و�سريعة
العطب
ميكن للجمال �أن يح ّول دمي �إىل
قمح وزبد
ٍ
و ميكن لوجهي -هذا القرب
الكبري� -أن ي�أخذ لون الق�شب
ورائحة احلليب.
ٌ
�إنيّ
غارقة يف ف�ضائلي� ،أقف
�أمام العامل الغارق يف خطاياه..
و�أهز�أ
لأين �أُملّح جراحي بنف�سي،
و�أحرتم القيح واملِ�سك
ً
عاقلة �أبدً ا بعدما
لن �أكون
عرفتُ وجه ال�شبه بني ال�سمك
والتوبة.
مهما كربت� ،س�أبقى الفرا َغ
إ�صبعي طفلٍ ُولد لت ِّو ِه
ال�صغري بني �
ّ
َك ْوين �أعرف هذا� ،أرغب بالعي�ش
حر ًة وعارية
ّ
دون �أن تكون رغبتي ذنب ًا �أو
�سمو ًا
لأنّني حني �أ�ؤمن باحلياة� ،أ�ؤمن
بها ُ
كخرا َفة.
رب و�أنا
أك
�
ا،
م
عا
ع�شر
�سبعة
ً
ُ
�أنتظر �شي ًئا كان ينتظره ريا�ض
ال�صالح احل�سني.
***
مقاطع متّ�صلة منف�صلة
َ
مل �س�أرغب يف �أن �أكون �شاعر ًة؟
كي �أ�صنع من الال�شيء �أكرث مما
�أ�صنع من كل �شيء؟
كي �أدير مزرعة حيوانات؟
تعلّمت الر�سم ل َ
أجلك� ،أذكر
ر�سمتي الأوىل ،قلت لك :حب�ست
ً
ثم ن�سينا
فرا�شة يف الكرا�سّ ،
الأمر..
قررنا
بعد فرتةٍ ق�صريةّ ،
ً
عا�صفة ما ،نزعت
االنف�صال ،لأن
يدي..
قلبك من بني ّ

التقينا لننهي مابيننا ثم ُ
عدت
�إىل املنزل..
عرفتُ كل �شيء حني و�صلتُ ،
كان املكانُ فو�ضو ًّيا ممزَّق ًا ،ومل تكن
الفرا�شة يف اللوحة.
حني ت�صري الأ�شياء التي
ت�سعدين ،ال ت�سعدين
والتي حتزنني ،ال حتزنني
حني ّ
تكف الوردة عن ت�شتيت
مراياي
ّ
ويكف املوت البدائي يف �أن
يخيفني
حني �أن�سى املا�ضي ،احلا�ضر
وامل�ستقبل
� ّ
أكف عن الكالم وعن ال�صمت
حني ال �أحب وال �أكره
ال �أجنح ،ال �أف�شل
ال �أعقل ،ال �أجنّ
ال �أهاجم ،ال �أدافع
ال �أبت�سم ،ال �أبكي
ال �أكذب ،ال �أ�صدق
ال �ألب�س ،ال �أتع َّرى
ال �أثور ،ال �أخ�ضع
حرة ،بيد �أن فوزي لي�س
�س�أكون ّ
حرة ،بل يف �أن �أكون.
ب�أن �أكون ّ
 % ٧١منّي دموع ،الباقي ق�شور
جراح ،وورد.
 �إذا كتبت كلماتي ،و�أنا فوقكر�سي
كر�سي احلمام� ،أو فوق
ّ
ّ
املن�صب ،طاملا �أعرف الوردة،
�ست�صري هذه الكلمات ق�صيدة.
تبكي لأن اهلل طلب من الوردة
�أن ُتبكيك.
�أنت ال تفهم الوردة ،لأنك ال
تفهم خالقها.
***
متالزمة الوردة
لرجلني حتت الطاولة
أكتب ُ
� ُال يعرفان ال�ضحك
ثياب املوتى عاد ًة،
رغم �أن ن�شر ِ
هو �سلوك �شا ّذ
امللح فوق
رجالن يعرفان �أن َ
ُ
العبث ،والنار حتته ،لي�ست عوامل
كافية له�ضمه..
رجالن نف�ضا عنّي غبار الع�شاق
لكن َع ِجزا َ
مثل اجلميع،
احلمقىْ ،
عن الق�ضاء على مللي..
رجالن �أح ّباين ليكتبا الق�صائد،
احلب لأعرف َ
وبادلتهما
مل مل َت َنلِ
ّ
الأعايل العليا جائزة نوبل لل�سالم
بعد؟
 تركت ّال�شعر و�أردت �أن �أ�صري
مهرجة
ّ
كانت نكتة العام ،النكتة التي
�أ�ضحكتني حدّ البكاء ،هي �أنيّ
�أحببت رجلني حتت الطاولة..
يعرفان �أنيّ ل�ست كعكة عيد،
حتى لو �أكلني النمل ،و�أعرف �أن
�شمعة مث ّب ً
ً
تة يف
�أي ًا منهما لي�س
ً
�أي�سر �صدري ،حتى لو �أن �شيئا ما يف
قلبي ،يذوب طوال الوقت.
يعرف الأول �أنه لي�س �شيئ ًا
مه ًّما �أن �أح ّبه ،كل امر�أةٍ يف العامل

حتتاج �أن حت ّبه..
والثاين يعرف �أنيّ ال �أكره
ال�سماء لأنها تخ ّبئ اهلل ،بل لأنيّ
ل�ست �أُ َّمهُ ..
 �أق�صدُ رجلني� ،أل�صقا بي تهمةثم ن�سياها
أحب الوردةّ ..
�أين � ّ
يدوي.
جرح
ّ
الوردة ٌ
رجالن يتذكران – للحظاتٍ � -أن
دموعي ،غ�سلت العامل من لونه..
ٌ
خمتمرة كوجه الأر�ض
�أنّ روحي
حني كان رغيف ًا..
و�أنّ � َ
أطفال دميَ ،ي ْع َلقون يف
غربال الق�صائد..
أحب رجلني� ،أبكي لأجلهما
� ّ
ن�صا واحداً.
دائ ًما ،و�أهديهما م ًعاًّ ،
***
�أريد �أن �أفتتح �أعوامي ِب َك
أفتتح �أعوامي َ
بك،
�أُريدُ �أن � َ
كب�سملةٍ
�أنتَ َم ْن ترك حجارة يديه قبل
امليالد ،كي يكت�شفوا النار
�أريد �أنّاتك املز َّرر َة بال�شمع
وال�صوف
�أريد �أ�صا ِب َع َك� ،أريدُ نداكَ
َ
قلبك كتميمةٍ قبل �أن
�أُريدُ
ي� ُأخ َذ �شكل فرا�شةٍ ويطري
ُ
الطفل بقلب تنّني
�أيها
ال �أعرف كيف �أح ّب َك ،دون �أن
َ
يديك �أو �سان جون بري�س.
� ْأع ُبدَ
--------لأنّ حنانَ �شيطان َِك ،يوازي
جنوين
أترككَ
� ُ
دون �أن �ألف َ
َ
ا�سمك كي ال
ِظ
ُ
ملوحة دمعِهِ ف�أموت
تذوب يف فمي
َ
دون �أن اقر�أَ
�شعرك ف� َ
َ
أعرف
احلقيقة ،و�أَ ْ�سك َُب َّ
كل اللآلئ يف
�سالّت القمامة
� ُ
أترك حولك فورة فرا�شات،
حتى و�أنا �أعرف الأ�سطورة� :إن
الفرا�شات جتتمع حول الأطفال
جراح ُهم
الداميةِ
ُ
الع�شاق الزرقاء قرابينهم
حول
ِ
حول من �صمتهم هو تهجني
الرب للنار.
ّ
--------نحب
عاد ًة ،حني ّ
�سنُهدي بع�ضنا ورود ًا وقالدات
�شموع ًا �أو دفاتر مذكرات
�أقداح دمع �أو قبالت
لكن الآن
تتعاظم ّ
يف رغبة القفز من
الطابق الثالثني
كي يتل ّون هذا العامل املقطوف،
باللون الأحمر
ً
ً
بالتفاحة
ا
متام
ا
�شبيه
ي�صبح
و
َ
ّ
التي �أريد �أن �أهديك.
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الرز بفول وقطرات الدم
�ألقت عليه التحية ،فاعتدل من انحناءته ورد
با�سما .عافاك اهلل يا ابنة الأ�صول.
ك��ان ال��ع��رق يت�صبب م��ن جبينه ووج��ه��ه ال��ذي
تراكمت عليه �أعباء ال�سنني ف�صار لونه بلون حمرة
الرتاب.
فتحت الزوجة (ال��زوادة) و�سكبت �صحن الرز
بفول وو�ضعت بجانبه �صحنا �آخر فيه بع�ض قطع
املخلالت والب�صل الأخ�ضر والفجل كلها من خريات
هذه الأر�ض ..وجل�سا يتناوالن طعامهما.
قال �أبو عدنان :اهلل اهلل يا �أم العيال ما �أ�شهى
طعامك �سلمت �أناملك ..و�أدام اهلل علينا نعمه.
تنهدت �أم عدنان و�أردف��ت ..احلمد هلل لكن اخلوف من الأيام
القادمة� ..أوالد احل��رام لن يرتكوا لنا �شيئا والأم��ور ال تب�شر
باخلري وحتى حلظات ال�سعادة ميكن �أن ي�سرقوها منا.
قال �أبو عدنان تفاءيل باخلري يا ام��ر�أة �سريحلون كما رحل
غريهم عن ه��ذه الأر����ض املباركة والع�صية على كل مغت�صب
(غيمة ورح بتزول) ويف غمرة حديثهما� ..أتى الأغراب ومعهم
فئة من �أبناء القرية مدججني ب�سالحهم واقرتبوا منهما وال�شر
يتطاير من عيونهم التي ت�شابه عيون الذئاب وهي تفكر بالغدر.
قال �أحدهم ويدعى جمال :لقد �أعطيناك �أكرث من فر�صة
لترتك هذه الأر�ض وترحل ملاذا تعاند �أيها الهرم.
رد العجوز :كيف �أترك �أر�ضي و�أر���ض �أج��دادي و�أوالدي من
بعدي؟؟!!
�ضحك جمال ومن معه ب�سخرية واحتقار ،جعلت دم العجوز
يغلي يف عروقه وتابع املدعو جمال� ..سوف نقتل �أوالدك لأنهم
خونة وعمالء لل�سلطة و�أتباعها.
ً
قطب العجوز حاجبيه ونه�ض رافعا �سبابته� ،أوالدي خونة،
اخلائن من يخون �أر�ضه وعر�ضه ويبيعها ل�ل�أغ��راب� ..أوالدي
ترعرعوا على النزاهة وال�شرف والأمانة وحب الأر�ض ويعرفون

• نبوغ حممد �أ�سعد

كيف ت�صان� ،أكلوا و�شربوا من خرياتها و�ستبقى
لهم من بعدي وتعلموا يف مدار�س هذا الوطن حتى
�صاروا يف �أعلى املراتب ..ماذا فعلوا لكم ..ها ..قل
جاوبني..
قال املجرم جمال :ولدك عدنان يقاتل معهم..
رد العجوز بحنق وغ�ضب :عدنان يدافع عن وطنه
�ضد املرتزقة واخلونة الذين �سمحتم لهم بدخول
الأر���ض و�سبي العر�ض من ُت� ْ�ر ٍك وفرن�سيني ومغول
وت��ت��ار وك��ل �أو���س��اخ الأر����ض والطامعني بخرياتنا
وو���ض��ع��ت��م ي��دك��م ب��ي��ده��م ،لهتك ال��ع��ر���ض ونهب
اخلريات وهدم املحرمات و�إنهاء الرتاث وقتل الإن�سانية ،وابنتي
مرمي معلمة ناجحة تعلم اجليل معنى �أن نكون وطنيني ونعتز
مبواطنتنا ..وعلي طبيب ناجح ي��داوي املري�ض باملحبة قبل
الدواء ،وحممد �صحفي ملتزم بالأخالق والكلمة ال�صادقة.
نظر �إليه جمال امللقب (ب�أبن جح�ش القمل) الذي ال يعرف
كيف يكتب ا�سمه ،ابن البيئة القذرة واملنبت ال�سيء ووجهه يقطر
�سما ك�سم الأفاعي من �شدة ال�صفرة املمزوجة باللون الأزرق دليل
على ما يكنه من حقد وغ�ضب وح�سد..
وق��ال :هذه ث��ورة ونحن قادتها و�سوف ننت�صر عليكم وعلى
�أ�سيادكم �أعداء الوطن.
�ضحك �أب���و ع��دن��ان ب�سخرية بالغة وه��و ي�صفق يف كفيه
املتجعدتني ..مما جعلهم ي�ست�شيطون غ�ضبا وق��ال :ث��ورة!!
�ضد من؟؟ ،كفاكم �سخرية و ( ا�ستهبال)  ،نحن من قام بالثورة
احلقيقية ،عندما وقفنا يف وجه امل�ستعمر الرتكي والفرن�سي ومن
قبله العثماين وغريهم ..الثورة ..ثورة �إبراهيم هنانو وم�صطفى
ح��اج ح�سني و�صالح العلي ويو�سف العظمة و�أح��م��د عرابي
والأطر�ش و�سواهم ممن قدموا �أرواحهم قربانا على مذبح الوطن
ورووا بدمائهم هذه الرتاب و�صار �أحمرا وانحنى واغرتف بكفه
حفنة ت��راب واعتدل ,ورف��ع يده �إىل وجوههم وتابع وال�تراب

يت�سرب من بني �أنامله وهذه الطبيعة املعطاء التي ,وهبوها م�آقي
العيون وعرق الأج�ساد.
كنا �شبابا يف مقتبل العمر نحمل الطعام وال�شراب وال�سالح
ون�سري �أياما و�شهورا يف هذه اجلبال الوعرة ال�شاخمة والتي ت�شهد
على بطوالت ثوارها الأ�شراف وت�شهد �أي�ضا على حجم معاناتنا
حتى نو�صل لهم امل�ؤن ..لكل جبل وواد و�صخرة وحبة رمل حكاية
ت�شهد على تاريخ �أبطال هذه الأر�ض ،ا�صحوا ..ا�صحوا ..كفاكم
جه ًال.
َ
البيوت
نهبتم
بدم بارد دون �أن يرف له جفن،
ُ
الأخ يقتل �أخيه ٍ
ودمرمتوها حتى امل�شايف واملقابر واحلجر وال�شجر مل ي�سلموا
من عبثكم �سرقتم العلم واحل�ضارة وال�تراث وكل ما �صنعته يد
الأج��داد هدمتموه ،حتى �ضحكة �أطفالنا حولتموها �إىل رعب
وخوف .و�سمحتم له�ؤالء �أن يدن�سوا حرمة الرتاب وي�سرقوا �أمان
الوطن وبا�سم الدين زرعوا الفنت وحركوا جذور الطائفية بني
�أبناء الوطن الواحد .لذلك �سوف نحاربكم ونحاربهم يدا بيد
وبهدف واحد وهو �أ�سمى من كل املعتقدات وهذه �أر�ض الأنبياء
�ستبقى حممية ب��إذن اهلل ومهما جار عليها جائر �ستعود �أقوى
وتغدق باخلريات على �أهلها.
ً
حاولت �أم عدنان �إ�سكات زوجها خوفا عليه من ر�صا�صهم الغادر،
لكنه تابع حديثه الغا�ضب بال خوف ،فرفع الزنديق بندقيته
و�أطلق ر�صا�صة عليه ف�صرخت �أم عدنان وكللت ج�سدَ زوجها
بج�سدها الذي ت�صدى لر�صا�صهم ف�سقطا على الأر�ض م�ضرجني
بدمائهما وتناثرت قطرات الدم فوق �صحن الرز بالفول ،فر�سمت
الطبيعة �أجمل و�أعظم لوحة فنية يف التاريخ.
دفن �أبو عدنان وزوجته يف �أر�ضهما و�أق�سم ولده ال�ضابط �أن
ينتقم لهما ولكل �شهداء الوطن ..و�إىل اليوم مازال عدنان يحارب
�أع��داء الوطن هو و�إخ��وت��ه ..و�صار الب�ستان ينبت يف كل ربيع
�شقائق النعمان.

هو �أبي
•رجاء علي
بالق�ص�ص ،يرويها ِّ
و�صديق،
زائر
تاريخُ �أبي ميتلئ
ِ
ٍ
لكل ٍ
ُ
يتنقل يف �أرجاءِ هذا
من بطولتِهِ  ،ح�صلتْ معه وهو
كلُّها ْ
أثناء عملِه موظّ ف ًا يف وزار ِة الداخليةِ .
ِ
الوطن � َ
ق�ص�صه �إال �أ ّم��ي ،نراها دوم � ًا من�صرفةً
الكلُّ
يتابع
ُ
َ
ٌ
غارق حتّى �أذنيه يف الأحداثِ وو�صف
االنتبا ِه عنه وهو
أماكن وال
أ�شخا�ص والأ�شياءِ التي يراها �أب��د ًا ب�شكلٍ
ِ
ال ِ
ُ
يقول يو َم
ق�صته،
خمتلف ل��درج��ةِ �أ ّن��ه��ا
ٍ
ُ
ت�صبح �س ّيد َة ّ
بعثة �إىل َ
تلك الدولةِ الأوربيةِ ال�صديقةِ ظنَّ
�سافر يف ٍ
َ
ُ
ب�صعوبة
يعرف عنه �شيئ ًا وه َو
أقلم م َع املكانِ الذي ال
ٍ
�أنّه �سيتعثرّ يف الت� ِ
يتحدّ ُث ً
َ
مغرد ًا يف تلك الدولة يدخل خمازنها
لغة �أجنب ّي ًة ،ولكنّه
انطلق ّ
راقية ال تو�صف،
فاكهة ،تكنولوجيا
تعج بكلّ �شيءٍ  :خ�ضا ٍر،
ٍ
ٍ
الكربى التي ّ
ً
وا�ضحة يف مقاهيها ،مبانيها� ،شوارعِ ها ،و�سائلِ املوا�صالتِ فيها،
تراها
حتّى �أزها ِرها غريبةِ الألوانِ والأ�شكالِ � ،أ ّما � ُ
الن�ساء اللواتي
أجمل ما فيها
ُ
ي�صل �إىل َ
ُ
يتحو ْلنَ يف الليلِ �إىل �س ّيداتِ املكانِ عندما كانَ
تلك النقطةِ
تنظر �إليه ِّ
غريبة.
ب�سخرية
بكل ال مباالةٍ وعيناها متتلئان
كا َنتْ �أ ّمي
ٍ
ٍ
ُ
َ
يكن �أحدٌ
ق�ص�صهِ فالكلّ كانَ مبهور ًا بها م�ست�سلم ًا
ت�سل�سل
يقطع عليه
ِ
مل ْ
ُ
لأحداثِها الغريبةِ .
الق�ص�ص وزيار ُة حمافظةِ حلب َّ
�شهر ملدّ ِة �أ�سبو ٍع
يف تاريخِ ه كانت
كل ٍ
ُ
كاملٍ ْ
عن هذه الزيار ِة وملّا �س�ألنا �أ ّمي قالتْ � :إنّه ا�شرتى
مل يتخل ّْف يوم ًا ْ
َ
عندما خدم فيها
قطعة �أر��ٍ�ض �صغري ًة بنى عليها بيت ًا ودكان ًا وهو قدْ
ً
ً
� ّأجرها
ويذهب لتح�صيلِ الأجر ِة التي ت�شكّل معينا قويا لنا يف جمابهةِ
ُ
ٌ
الأ ّيا ِم ومتطلباتِها واحلقُّ ُي ُ
لي�س هناك
حلظة �أ�سعدُ من تلك اللحظاتِ
قال َ
التي يعو ُد بها من حلب حمم ًال بكلّ ما َّ
وحلويات
وطاب لنا من هدايا
لذ
ٍ
َ
وق�ص�ص جديدةٍ .
ٍ
تنتظره �أ ّمي فقط لت�ض َع يدَ ها مبا�شر ًة على املالِ الذي عا َد به حت�صيه
ُ

ُ
َ
ي�ضحك لها
ري،
ومرات وبكلّ حم ّب ٍة تتمنى له
مرات
ٍ
ٍ
الرزق الوف َ
غريب ال يقط ُعه �إال طرقات
وي�ست�سلم لهدوءٍ
الباب من �أهلٍ
ُ
ٍ
ِ
وجريانٍ جا�ؤوا يرحبونَ بعودتِه امليمونةِ .
َ
ُ
عا�صفة ع��ا َد �أبي
والليل يهد ُر ب�صوتِ ري� ٍ�ح
ذات م�ساءٍ
ٍ
املالمح ات َ
ّخذ مكانه على
غريب
�صديق له عاب�س ًا
من زيار ِة
ٍ
َ
ِ
َ
بعيد.
وغرق يف
القريب من املدف�أ ِة
الكر�سي
�صمت ٍ
ٍ
ِ
ّ
تخرجهُ عن �صمتِه وال
ال�شاي
مل ت�ستط ْع ك� ُأ�س
ال�ساخن �أنْ
ِ
َ
ِ
ُ
الر�صا�ص
بقلم
خرب�شات �أختي ال�صغرى على جدا ِر املنزلِ
ِ
ِ
ُ
ُ
�صوت �أبي مزجمر ًا غا�ضب ًا كانت املر َة
�صوت البكاءِ وتعاىل معه
فتعاىل
َ
طبقة �صوتِه ملعانَ عينيه
مالحمه
الأوىل التي �أراه فيها على هذه احلالِ
َ
ُ
�أبد ًا ْ
اعرتافات
لوجه مع
وجه
يكن هو .وبد�أت
ٍ
ٍ
العا�صفة� ،أ ّمي و�أبي يف ٍ
مل ْ
أم�س فقط تطلقُ
الق�ص�ص تروي احلكايا
تتواىل من �شفا ٍه
ٍ
�صامتة ،كانت � ِ
َ
َ
ُ
ال�ساخن
ال�شاي
أكواب
ت�صف
ِ
�سرتْ � ُ
اجلمال انهارت �أعمد ُة املنزلِ الهادئةِ ُك َ
ِ
ُ
رفوف اخلري
حتطّ َم وجهُ املح ّبةِ يف زوايا البيتِ الدافئ هاجرت �ضفا َفه
َ
وال�سالم َّ
العائلة
اجلحيم يف كل مفرداتِ الأي��ا ِم مل نعدْ �أب��د ًا تلك
حل
ُ
َ
َ
الهانئة علقتْ جدّ تي التي تابعتْ الأح� َ
�داث بحزنٍ ال بدَّ �أنّها
الوادعة
ٌ
ع ٌ
مل.
ني
حا�سدة قلبتْ
َ
طقو�س البيتِ احلا ِ
دائم ال�صمتِ متج ّه َم الوجهِ �إذا ما زارنا جا ٌر �أو
ن�سي �أبي
ق�ص�صه �صا َر َ
َ
َ
َ
قريب �أو �صديقّ ،
املنزل كثري ًا
توقف َ عن متابعةِ الأخبا ِر و�صا َر يغاد ُر
ٌ
ً
ق�صتهَُ
والأه� ُّ�م �صا َر
ُ
ي�سافر دوم�ا �إىل حلب نعم �إىل حلب وتلك كانت ّ
َ
الق�صة فقط �أر�ضاً
ُ
احلقيقية التي ْ
تكن
مل يت�سنَّ لهُ �أنْ يحك َيها ل ٍ
أحد ،مل ْ
ً
َ
الق�صةِ بكلّ
وجعبة ملأى بالأخبا ِر ،تلقّينا
�صغري ًة ودكّان ًا وهدايا
ف�صول ّ
هدوءٍ  ،ف�أعمد ُة البيتِ ْ
مل تعدْ تتح ّم ُل املزيدَ .
ٌ
�أخ� ٌ
�وة �صغا ٌر فقدوا حنانَ �أ ّيا ِمهِم ،و ْ
معيل وحيدٌ هو
مل يعدْ لهم �إال
الأب ..هو �أبي.

10
�أنت �آذار
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•�سليمان ال�سلمان

�أنتِ �آذا ُر
عيدك اليوم يف �شهي الزهور
ِ
�أن��ت يا ام��ر�أة اخللق واحل�سن �أجمل
الدنيا
يف مدى الأيام ..دوري
نحو ال�سعادة دوري
�أنت يا طفلة الوجودِ...
للغنج �أو لوعد ال�سرو ِر
عندما تزقزق يف املهد ع�صفورة..
وع�صفور دوري
ف�����أرى م���لء عينيك �أم����ي وطفلتي
و�صغريي
يف ترانيمهم جمال الثغو ِر
***
�أنت يف َم ْيعَةِ ال�صبا..
ُ
غزالة ب�ستانٍ ب��دتْ للغزالِ اجلميلِ
ب َ
ني الدو ِر
ُ
فبدا الع�شقُ
ني..
واجلمال اثن ِ
جاءا مع ًا بالت�ساوي رغم ظلم الع�صو ِر
***
نحن ندري اجلمال واحلق والعي�ش
عرو�سني يف لذيذ ال�شعور
ينتهي الفرق بيننا ..يابنة العيدِ
ري
يف لذيذ امل�ص ِ
كلنا �ض َّمه الرحم الغايل
�أتينا ..من بعد ت�سع ال�شهور

شعر

الرجل الذي �أحب

َمر َي ُم َّالتي؟
ُ
را�شات الماء
مليكة َف ِ

•كنينة دياب
حب!
الرجل الذي �أُ ُّ
�أريده جمنون ًا
يجوب الطرقات الوعرة
يبحث عني
يع�شق رائحة جلدي
قبل عطري ...
الرجل الذي �أحب!
�أريده �أحمق ًا
ال يفقه �أي لغة
�إال لغة الع�شق
ولغة عيني ..
الرجل الذي �أحب!
�أُريده حنون ًا
ي�ضمني بروحه
يهدهدين يت�أملني
ي�سكنني
وال يخونني ...
الرجل الذي �أحب!

�أُريده متهور ًا
ال يخ�شى �أن ير�سم
حروف ا�سمي
على كل جدار يف املدينة
وكل حجر يف القرية
وعند النبع ...
الرجل الذي �أحب!
�أُريده نحات ًا
يحفر كل رخام القمم
ليخرج ر�أ�سي وعنقي
يقبل روحي قبل �شفتي ..
الرجل الذي �أحب!
�أريده �شاعر ًا
تتهادى ن�سمات قلبي
يف كل حروفه
�أنا دون �سواي
يكتبني مطر ًا وعطراً
مع هم�سات الريح

يا حادي الروح
•�أميمة �إبراهيم

�شوق
عر ْج على ٍ
ّ
�سقتهُ ُم ُ
زنة الدّ م ِع
وما اكتفى
تربعم زيرفونُهُ
حتّى
َ
أثمر .
و� َ
***
وح
ياحادي ّ
الر ِ
القلب
هَ ْب �أنّ خزائنَ
ِ
فا�ض ُ
َ
�شوقها
قلْ يل
َ
َ
مافا�ض
أمللم
كيف � ُ
اندثر؟!
وما
َ
***
هَ ْب �أننا اعتدْ نا ا َ
حل ْج َر
َ
وح
و�أغلقنا
نوافذ ّ
الر ِ
عن بهائها
من ذا يعيدُ للكونِ
َ
بهجة اللقيا
َ
وللن�سيم
اعتالل �أ�صائلهِ
ِ
وللحب �ض ّماتِ ّ
غف؟!
ال�ش ِ
ّ
***
ّ
خذْ ين �إليكَ
عطر زنبقةٍ
َ
َ
احلقل عن زهر ِه
تراو ُغ
ً
ً
مو�سيقية
عالمة
تراو ُد “ال�صولفيج” عن �إيقاعِ ه
و�شم ًا على وجهِ امر�أةٍ ُمندّ اةٍ ُ
باحل ّب.
***
ُخذين �إليكَ
الفجر
�أرتّب �أغاين
ِ
يح
الر
م
مقا
على
�أُدوزنها
ِ ّ ِ
كي تن َ
رث بذو َر اكتمالِها
يف حقولِ الندى.

وحبات الندى ..

•حممود حامد

الرجل الذي �أحب!
�أريده حفار قبور
ي�صنع تابوت ًا
من �شجرات التوت
منقو�ش ًا ب�أجمل نقو�ش الكون
فوق ال�سحاب
و�سع املدى
يت�سع لقلبينا!
.....

مزامي ُر الأثير
•هيالنة عطا اهلل

ري
يف
�صبحي الأخ ْ
َ
ه�سي�س دموعِ كم
خلّوا
َ
فرح ًا
رمو�ش ب�صريتي
مير على
ِ
ُّ
ري
كي
ْ
يرتوي منها الهج ْ
النجيب فما ر�أى
ي
بخل
ّ ةِ العقلِ
ِ
َ
اجلفاف هنا
ري
غ َ
وعندَ ترابِهِ
ُّ
يلتف يف ُم َه ِج العطو ْر
ُ
حدائق جبهتي
والنا�صيات على
ِ
ً
م�شغولة
باحلب والغفرانِ
ِّ
حتى ترمتي
ذكرايَ يف نو ِم الزهو ْر
اخلريف
ومع
ِ
�سيغرقُ
عر امل َبت َُّل يف دمي
ال�شِ
ُ
الريح ال�صفو ْر
لت�ؤ َّمني
ُ
وته َّز ناقو�سي
َ
فتهطل رو�ضتي
يف �سكبةِ ال�شمعاتِ
تغتبقُ ُ
البخو ْر
�صوتي بال �صوتٍ
ولكن يف ال�صدى
ْ
ترتدُّ �أغنيتي
الغدير
على �شفةِ
ْ
كم
أ�ضم
�
ف
كم
ُّ ْ
�أغ َتا ُب ْ
بظاللِ �أ�شجاري
َ
هناك على اندياحاتِ الندى
َّقُ
�أُ ّم ًا تدف يف ال�صدو ْر
ترخي بلهفتِها
ِكم
على
ِ
انك�شاف �سنين ْ
وجوا ُبها َرت ٌْق
لأ�سئلةِ العبو ْر
أيتم
ف�إذا ر� ْ
ال�سنا
غمز َة
ِ
النجم املك َّو ِر يف َّ
ً
معلنة
�س�أكونُ
طهر الدعاءِ على
َ
ري
مزام ِ
ري الأث ْ

بي؛
يف
ِ
عيدك ال َع َر ِّ
ال�صبايا؛
يا �سِ تَّ َّ
الرب الذي
ن�شك ُُر َّ
أوحاك يف ال َّتنزيلِ !!
�
ِ
**
� ..صا َغ احليا َة ب�شكلِ �أنثى؛
�آهِ؛ ما �أبها ُه؛ من ت�شكيلِ !!
**
� ..أنا َمن َجعلتُ َكواك َِب الدُّ نيا؛
ذوب َع َل ْي ِك َمغنى؛
َت ُ
يف َ�صدى ترتيلي!!
**
�أنا َم ْن َج َع ْلت ُِك؛ يف الأعايل؛
كتاب نخيلي!!
يف ِ
**
بك:
� ..أنا َم ْن َك َ�س ْر ُت ِ
َّتي:
َ
املتاري�س ال َ
�أَ ْ�ض َنت ِْك حين ًا؛
إزميلي!!
فا�س�أيل � َ
**
تك؛
 ..و�أنا الَّذي �أطلقتُ َ�ص ْو ِ
يف الق�صيدةِ؛ َي ْو َم َ
عا�ش؛
ِب َ�صمتِهِ املَ ْغلولِ !!
**
وحدي؛
 ..يف مهرجانِ الدَّ ِ
هر؛ ْ
ناء؛
َ�صو ُت ِك الأ�شهى غِ ً
وال�ص ُ
هيل دليلي!!
َّ
**
لك ِّ
ياء لتعربي
�أنا َم ْن َمدَ ْد ُت ِ
ال�ض َ
الك م ِْن َنزيف؛
ِل ُع ِ
بِروعةِ �ش ْهقةِ القِنديلِ !!
**
فيك ُم َع ِّل ًال:
و َم َ�ض ْيتُ ِ
ٌ
فرا�شة �أُنثى؛
�أنَّ احليا َة..
و َك ْم �أَ ْ�س َرفْتُ يف تعليلي!!
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قصة

مقتطفات من النفاق
(الحظ ابت�سم لي �أخيرا)
• با�سل املزعل
هذا ما ردده �سعيد لنف�سه �أمام زوجته ،ور�شة خياطة بجانب بيته ،بل تكاد
تال�صق باب داره ،غدا �سيكون اليوم الأول له يف العمل بعد االنتهاء من دوام
وظيفته يف وزارة الزراعة (لو كان راتبي يكفي ...اللعنة على هذه الأزمة....
اللعنة على التجار الفجار ...على احل�صار )...قالت زوجته املم�سكة بكوب ال�شاي
(ومبا �أننا جريان فل�سوف يظهر تقديرا للجوار) (-ال تتفاءيل كثريا وخا�صة يف
هذا الزمن!!) ور�شف من كوبه� .إن ن�سبة ما نتخيله عن �شيء ما تكاد تتعدى �أحيانا
 ٩٥من التخيالت الطوباوية ،الرنج�سية التي ال تلبث �أن توقظها مطارق الواقع
البائ�س ،القا�سي؛ هذا ما تفاج�أ به �سعيد يف اليوم التايل ،ور�شة �ضيقة ،فيها درج
لولبي يف�ضي لطبقة العليا ،كيفما اجتهت �ست�صدم يدك� ،أو ر�أ�سك ب�شيء �صلب!
مع �إنها يف داخل بيت �شعبي ذي فناء وا�سع ،يقال �إنها كانت فيما م�ضى مدر�سة ابتدائية� ،أما الرائحة ،بل قل
الروائح فقد كانت مزيجا من التبغ وما يف الأكيا�س من قطع بال�ستيكية ،منها املكتمل ،ومنها يف مرحلته الأوىل
�أو الثانية حتى ي�صري حقيبة مدر�سية� ،أ�ضافة �إىل ما تخرجه بطونهم وال �سيما بعد وجبة الغداء التي غالبا
ما تكون (فول مدم�س ،م�سبحة� ،سندوي�شات بي�ض)؛ لذا ال ي�ضن احد اخلياطني بر�ش العطر ،و�أن كلفه هذا
نفاد الزجاجة كلها!! .ثم بغتة دخل �صاحب الور�شة بوجه طلق؛ مل يكن رجال كبريا� ،إمنا كان �شابا ،ولكن
ينطبق عليه هذا املثل املعروف (يعرف من �أين ت�ؤكل الكتف) ،وخاطب �أحد اخلياطني (�إين ال �أ�سمع القر�آن...
مل هي متوقفة؟!!) حتى �إذا انبعث �صوت ترتيل القر�آن الكرمي عاليا ابت�سر مع �صوت حمركات �آالت اخلياطة؛
فتعجب كيف ميكنهم �سماع بع�ضهم البع�ض!! .وقال ل�سعيد (مهمتك ب�سيطة وحمددة كما اتفقنا البارحة..
ق�ص الزوائد وو�ضعها يف هذا الكي�س) .وتلقف �إحدى القطع بيده ،وباليد الأخرى �أم�سك مق�صا ،ف�شرع يق�ص
الزوائد ،وتابع كالمه ويكاد �سعيد ال ي�سمعه مبا ال�ضو�ضاء (الكالم واملو�سيقى ممنوعان منعا باتا �إال القر�آن..
والذهاب �إىل امل�سجد معا بعد كل �أذان)� .أو�شك �سعيد �أن ي�س�أله عن التدخني ،ولكنه �أعر�ض ،وهذا معناه �أن
من ال يدخن �سيتعلم�-إن كان قا�صرا� -أما �أن كان بالغا قد تتفوق رئتاه على املخ�ضرمني بالتدخني!! .ومرت
عدة �أيام ،وكلما عاد �إىل بيته ي�أبى الدوار �أن يزايله؛ فيخاطب نف�سه(لو كان لدى �صاحب هذه الور�شة طابعة
ن�سخ ب�شرية ملا تردد ثانية واحدة!!) .مل يكن عمله فقط �أن يق�ص الزوائد ،بل كان يقوم ب�أدوار عدة؛ �أو ًال:
كان ي�أتي بالطعام للخياطني وطلباتهم الأخر ،ثاني ًا :طلبات �صاحب الور�شة التي ال تنتهي من ال�سوق!! .حتى
ظن �أنه �سيطلب منه �أن ينوب عن زوجته -القاطنة يف طبقة العليا -يف طهي طعام الغداء ،وقد �أدعى �أنه �أتى
بها لرتفدهم يف بع�ض �أعمال الور�شة ،ولكن ما �أن يقف �سعيد بجانب �إحدى �آالت اخلياطة حتى ي�أمره بغ�سل
ال�صحون� ،صحون غدائه مع زوجته� ،أو القدر الذي تغلي فيه احلليب لطفلهما!! .ثم يدخل �صاحب الور�شة
وكثريا ما يباغتهم  -وقد و�ضع ذراعيه حول خا�صرتيه ،نافخا خديه ،ويقول له (�أنت بطيء يف العمل).ال بد �أنه مل يتلفظ بهذه الكلمات �إال لثقته العمياء ب�أن �سعيدا ذو اع�صاب باردة ،رمبا لو كان احد غريه ملا
تذبذب �أبدا يف �أن يوجه له لكمة جتعله من بعدها �سجينا لفوبيا ،عنوانها فوبيا خماطبة العامل!! .ذات يوم
وبينما هم منهمكون يف عملهم كالعادة ،دخل �صاحب الور�شة بزوبعته قائ ًال( :رجال الأمن هنا� )..أوقف احد
اخلياطني من فوره الآلة التي ينبعث منها �صوت ترتيل القر�آن الكرمي ،و�س�أله بف�ضول و�أن ران �صوت عليه
القلق (ملاذا؟!!..خري؟) رد مبت�سما وهو يهم ب�صعود درجات ال�سلم
اللولبي (جارنا ب�ضاعته غري جممركة).قال اخلياطة الثاين (وما
�ش�أننا نحن؟!) .قال الثالث الذي كان بدينا؛ لذا كان ي�ستغرق دخوله
وخروجه من وراء �آلته دقيقتني �أو �أكرث!!( .احلمد هلل ال خمالفات
عندنا) .عبث �صاحب الور�شة بر�أ�سه ،وقت (نعم ..ولكن )..وبغتة
التفت �إىل �سعيد ،وك�أنه قد تنبه لوجوده الآن (اترك ما بني يديك
وتوجه �إىل الكواء واجلب قمي�صي الذي �أخذته �إليه �صباحا ..هيا
ب�سرعة� ...أراك واقفا؟)� .أيقن �سعيد �أن �صنبور طلباته قد انفتح،
الطلب الثاين هو �أن يذهب �إىل مقهى -من بعد �أن اتفق معه �صاحب
الور�شة بالهاتف -وي�أتي بب�ضع نراجيل� ،أما الطلب الثالث فكان �أن
ي�شرتي املوالح من ف�ستق و�أخواته...وهكذا �صار �صاحب مقهى ال
ور�شة ،وقد اندمج مع رجال الأمن اجلمارك يف الفناء ال�شا�سع وهو
ال يتوانى عن تدليلهم ،وما يربح يهتف ب�سعيد ليبدل ر�ؤو�س املع�سل،
ويذكي جمرات الفحم ..حتى �إذا �أزفت �صالة الع�شاء دخل �صاحب
الور�شة فج�أة كديدنه ،والتقط حقيبة معلقة� ،أال �أن احد اخلياطني
ا�ستوقفه (مل يبق لأذان الع�شاء �أال ربع �ساعة ..وقد تفوتنا �صالة
املغرب)؛ ا�صطبغ وجه �صاحب الور�شة بلون التذمر ،ثم قال وهو
ي�سلم مفتاح امل�سجد �إىل �سعيد (ا�سبقوين) وخ��رج كالربق .ويف
امل�سجد وبعد �أن انتهوا من الو�ضوء كان الأم��ام املختار هو �سعيد،
وبينما هم ي�ستعدون لأداء ال�صالة دخل �صاحب الور�شة وهو يقول
(هيا ..ب�سرعة ..ب�سرعة) حتى �إذا ما انق�ضت الركعة الأوىل ملح
�سعيد بطرف عينه �صاحب الور�شة و�سمعه يتنهد ب�س�أم ،ويرتك
ال�صالة مهروال باجتاه الباب اخلروج!!!

ق�ص�ص ق�صيرة ً
جدا

11

(من ف�ضاءات
كوفيد)19

• حم َّمد حممود ق�شمر
1ـ ٌ
زمان ..وزمان..

كل ال َّتيقن ،وا�ستمكنت يف خلده َّ
كثري ًا ما ُعرف برتديده عبار ًة تيقَّن منها َّ
كل
اال�ستمكان ،ح َّتى قال �إ َّنها ت�صلح ِّ
لكل زمانٍ ومكان ،بفعل ما عاركه يف احلياة من
�أمور ،وما خربه يف عمره من �ش�ؤون� ،إذ كان كثري ًا ما ير ِّدد ويقول:
ـ القرب خ ٌري من البعد..
َّ
وتف�شت الأنباء ..ف�أُطيح باخلربات ،وتغيرَّ ت الأقوال،
ح َّتى كان زمن الوباء،
وتلجلجت الأحوال ،ف�أ�صبح كثري ًا ما ير ِّدد:
ـ البعد خ ٌري من القرب..

*****
2ـ حقيقة

لوجه معها ..ال هو ي�ستطيع الفرار من
فج�أ ًة ..وجدَ ْته حم�شور ًا عندها ..وجه ًا
ٍ
البيت وال هي ت�ستطيعه ..وال هي ُتطيق مكوثه عندها وال هو ُيطيقه..
تتك�شف ٍّ
يوم؛ راحت َّ
لكل منهما �أمو ٌر يف الآخر ما كان يعرفهاَ ..فـ..
ويوم ًا بعد ٍ
إنهاء للخالف ..نعم ..افرتقا
ال�صراخ َو ..وكان الفراق � ً
َف ُـرفعت الأ�صوات وعال ُّ
ً
وهما ي�شكران ((احلظر)) ا َّلذي �أظهر ٍّ
حقيقة جديد ًة ما كانت يف
لكل منهما
احل�سبان ..حقيقة الآخر!!..

*****
3ـ عدوى �أخرى
تالقت النظرات ..فتعانقت الأفكار ،وتالقت الأمنيات ..فوجف القلبان،
ومتطت ابت�سامتان ،فانطلقت �سعلتانَ ..وَ ..وتوقف االثنان..
ثم قال مبدي ًا االندها�ش:
ت�أ َّملها قلي ًالَّ ..
ـ �أ�صب ِتني ..رغم �أ َّنني �أرتدي كمامة.
فقالت مظهر ًة اال�ستنكار:
ـ بل �أنت من �أ�صابنيَ ..رغم ًا عن ِّ
كل احرتازي.
بفطنة وقال متم ِّث ًال اجلدِّ َّية:
فه َّز ر�أ�سه
ٍ
ـ �إذن ..كالنا قد �أ�صيب..
ومل متهله فردت:
ـ �صحيح ..لكن� ..ألي�س ذلك بغريب..؟!!
ثم قال م�شري ًا ل�صدره:
ف َّكر قلي ًال َّ
ال�سر العجيب..
ـ بال َّت�أكيد ..ف�إ�صابتنا �أتت يف القلب ذو ِّ
فقالت م�ؤ ِّيد ًة ومت�سائلة:
ـ �أ�صبت ال َّت�شخي�ص ،فما العالج �أ َّيها َّ
الطبيب..؟
بحزم جازم ًا:
فنطق
ٍ
ـ ما لإ�صابتنا من علم طبيب؛ �أجنع من طلب يد احلبيب..
ف�أ�سبلت نظراتها ٍّ
بدل وقالت حمذر ًة:
ـ �شرط �أن يكون َّ
الطلب قريب!!..

*****
4ـ خ�شية

نظر ًا لإ�صابتها امل�ؤ َّكدة ،و�أخذ ًا بالإجراءات ِّ
الطب َّية الوقائ َّية؛ فقد ارتدت
الكرة الأر�ض َّية ك َّم ً
امة خ�شية انتقال �إ�صابتها �إىل الكواكب املجاورة!!...
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(ورق ال يحرتق) عنوان جمموعة �شعرية
لل�شاعرة حنان مراد ،ي�شي برغبة �شفيفة
لدميومة الكلمة ال��ت��ي تهجر االح�ت�راق
م�شتهية اخللود احلياتي الذي نعي�ش ،حبا
وع�شقا و�شغفا بالوجود ،فكلمة االحرتاق
هنا تعاند معناها العدمي اىل معنى التوهج
با�ستعمال ال�شاعرة اداة النفي  /ال  /حيث
اك��دت بها لي�س فقط ع��دم االح�ت�راق بل
�أرادت للورق احلامل للكلمة البقاء واخللود،
لتكون عابرة للأجيال بكل حمموالتها من
معان �أدبية و�أخالقية وفنية ،وقد جنحت
ال�شاعرة بهذه العتبة الن�صية ،و�أخذتنا
برغبة وا�ضحة اىل �أجواء املجموعة لأننا
وجدنا � ّأن كلمة االحرتاق وما يلحق بها من
مرتادفات بنف�س املعنى �أك�ثر من ع�شرين
مرة ،ووردت كلمة الورق احلامل لهذا املعنى
ّ
�أكرث من ع�شر مرات.
ويف امل�����ض��م��ون ت�����ش� ّع ال��ع��ن��ون��ة ع��ل��ى كل
ق�صائد املجموعة امل ّوارة باحلركة الدائبة
ِراج احلياة
وال��راغ��ب��ة بال�صعود على د ِ
امل�شتهاة ،رغم ما يحيط النف�س ال�شاعرة
غ�ص�ص
من تبعرث لأجزائها� ،سببتها لها
ٌ
جم�ترح��ة م��ن احل��ال��ة امل�سربلة بالوجع
الذاتي واملو�ضوعي التي تعي�شها ال�شاعرة.
ولكنه الوجع البازغ واملتلهف اىل �ضوء
مرتقب ،حت��اول ال�شاعرة بثّه فينا بكل
مواطن اجلمال املت�صارخة يف داخلها للتوق
�إىل االنعتاق� ،إىل ّ
مل �شملها على بع�ضها،
فتخاطب الأخ��ر بكلّ ما �أُو ِت � َي��تْ من نكهة
طازجة عرب مفرداتها اجلاذبة واملغرية
ب�آن ،الأخر الذي ال تكتمل �صورة احلياة � اّإل
به ،تقول:
متنيتك َ
َ
ُ
تدخل..
كلمة
مثل ٍ
اك �أفكاري..
من �ش ّب ِ
ري � َ
إليك ق�صيد َة غزل..
وتط ُ
ً
َ
متنيتك حلما ال ينتهي..
وك�أول �شهقة حب..
و�أمنياتها مل تكن ابدا يف متناول القلب،
فغالبا ما ت�ص ّعدها بل تولّدها من حمحمات
الإحرتاق:
�إنيّ �أُحبك..
بل �إنيّ �أح ّبك �أكرث..
أعلم �أنَّ كلَّ اجل�سور املمكنة بيننا..
و� ُ
قد احرتقت..
ك��لُّ م����رارات �أي��ام��ه��ا و�أم����واج خيباتها
م�صدات لأحالمها ،بل
املتتالية ،ال ت�شك ُّل
ّ
تدفعها لتتم�سك �أك�ثر ب��ن��ت��وءات �صخور
�شواطئ احلياة النّاجية ،فتبحر مع �أحالمها
بالرماد ،تقول:
ولو كانت متو�شحة ّ
�أنا هنا �أبحث عن ظلّي..

قراءات

�صعود ًا على دِ َر ِاج الأمنيات
قراءة في ديوان ٌ
(ورق ال يحترق)
لل�شاعرة حنان مراد
• فرحان اخلطيب

الرماد..
بني نهايات ّ
ً
تائهة� ..أبحث عنك..
ابحث عن ظلّ ي�شبه ظلّك يف خم ّيلتي..
�أن ُ
كلمات..
رث نف�سي
ٍ
ربك..
لتل َّمني بح ِ
وك�أنها توم�ض من رع�شة احل��رف حني
ربه ُ الروح
التقائها بحرب النجاة ،فيعيدُ ح ُ
اىل ذاتها ال�شغوفة ب��ه ،والتي ك��ادت �أن
ترتمد لوال ب�صي�ص من حياةَ ،
وقدَ تْهُ ُن َت ٌف
أمنيات ،بل من �أملٍ مخُ اتل.
من �
ٍ
ال تفت�أُ حنان تعلن عن تربعم ذاتها،
كلما �أ�شرفتْ على الذّ بول ،متحديةّ �شظف
احلب ،متم�سكة به ،االخر ،عالقة بخ�صلة
�ضوء ،لتفكك عنها برودة البعد واجلفاء.
كربودة ال�شتاء ،تقول:
بارد ذاك ال�شتاء بال حبيب..
ٌ
بارد قلبي � ،اّإل � ّأن احالمي دافئة..
ٌ
وب��ع��د حم���طّ ���اتِ م���ف���رداتِ وت��راك��ي��ب،
وا�سرتاحات جاذبة من اخلياالت ال�شائقة،
رب حنان ت�ضاري�س الديوان امل�شاك�سة
تع ُ
دائما ،ولكنها ال ت�ضيع البو�صلة ،التي نذرت
حرفها وق�صيدتها لأجلها ،فهي و�إن غفلت
بع�ض �سطر ،لكنها ال ُتفترّ ُ ه ّمتها ،بل تلزّ ها
ال�صطياد احلياة ،عرب الأخر ..ودائما.
فهي التي تو ّد �أن يلفها كو�شاح ،ي�شهقُها
ويزفرها ،وتريد دائما �أن يراها من نافذة
ُ
عينيه ،وتومئ له بحيل لي�ست مباغتة ،بل
راق�صة وزاهية يف دائ��رة حلبة الأنوثة
ُ
وتدرك
الراقية ،ت�س� ُأل وهي تدلقُ حروفها
من �سيجيب ،و�أينَ الإجابة ؟ تقول:
ُ
العطر من غيبوبة الأحالم..؟
يوقظ
َمن
َ
أمر ُر َ
خيط �أملي..
من � ّأي ٍ
فجر � ّ
لأرتق م�شاعري املمزقة..؟
كيف �أعيدُ النب�ض لأمنياتي..؟

وال تريد حنان مراد مفارقة ن�صو�صها �إال
ب�إعالن �صريح ،تعلّقه على جدار الأمنيات،
�إنها لن تهجر ب��راءة طفولتها ،بل تريد
م�لاءة اخل���واء ب��أق��وا���س احل��ي��اة املل ّونة،
فتقول:
وثغري ال�صغري مازال ي�شدو..
�أغنية ال�صبح مع البالبل..
ويو ّد ُع وجه البدر بقبلة..
وت�صر ال�شاعرة على احت��اد كليهما ولو
ب�أ�شكال ال تخطر بالبال ،فتقول:
يكفيني �أن اك��ون انعكا�سا لغ�صن على
�ش ّباكِك..
َ
�أو ظلَّ
املخدرة..
مراياك
على
�
امر
أةٍ
ّ
ا ّما فيما ذهبت �إليه حنان من اتخاذها
النرث �شكال لبوحها ،فقد راقتها ق�صيدة
تو�ضعت بق�صد ّية يف دي��وان
النرث التي
ّ
ال�شعر العربي مع مقالة ال�شعر العربي
مع مقالة �أدوني�س التي ن�شرها عن كتاب
الناقدة الفرن�سية �سوزان برنار (ق�صيدة
النرث من بودلري �إىل �أيامنا) ع��ام ١٩٦٠
يف جملة �شعر ،ولعلّ من �أه��م �سماتها� ،أن
بحد ذاتها ،و�أن تتم ّيز
ت�شكّل عاملا م�ستقال ّ
عن النرث ال�شعري ،و�أن تكون موجزة ال
ت�ستحمل ا�ستطرادات وا�سهاب ،وعليه ف�إن
ق�صيدة النرث ه��ي يف ج��دي��دة ومعا�صرة
عامليا �إذا علمنا �أن ���ش��ارل ب��ودل�ير عا�ش
يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،وتعترب
حديثة جدا عربيا بعد مقالة �أدوني�س،
وقد �صنفها النقاد احلداثيون ب�أنها ٌ
�شكل
عربي تتجلى فيه احلداثة ،والتي
�شعري
ٌّ
من �شمائلها �أن ي�شع الن�ص بعدد غري متنا ٍه
من ال��دالالت والإي��ح��اءات حتى ي�ستطيع
ال�شعر �أن مينحنا (املتعة الأدب��ي��ة) التي
هي �إح��دى �أه��م وظائف الن�ص على ر�أي
ال�شاعر والناقد ،ت��� .س� .إل��ي��وت ،وحتى
ن�صل �إىل متعة التّنكّه (بلذّ ة النّ�ص) على
ر�أي الناقد ال�شهري روالن ب��ارت ،ف��إىل �أي
حد قاربت حنان م��راد يف ن�صو�صها عرب

(ورق ال ي��ح�ترق) ه��ذه ال�سمات ،وب��دون
ادنى جماملة ،ومع مراعاة �أنها املجموعة
الأوىل� ،أ���س��ت��ط��ي��ع �أن �أت��ل��م�����س ج���داول
ال�شعرية الوا�ضحة واملندفعة من نف�س
ف��� ّوارة باملوهبة يف انزياحاتها الداللية
التي متنحنا �إياها عرب:
مرة بزجاج عينيك..
جفّفتني الف ّ
علي املطر..
ووقت �شئتَ رميتَ ّ
ويف جملة :لتل ّمني بحربك ،بعد �أن تنرث
نف�سها كلمات..
وتتبدى لديها مهارة وا�ضحة يف قولها:
وال�شوق نوار�س حتوم يف �صدري..
و�أرقي موج يرتكني على رمل الكلمات..
هنا ت�أخذنا اىل �صورة مركبة لتقول لنا
عن ال�شيء ما هو ،ولي�س ما ي�شبه كما يف
حالة الت�شبيه التقليدي ،فال�شوق نوار�س
خ ّلقتْ ل��ه ف�ضاء م��ن دالل��ة كلمة يحوم،
وجتلّى ذلك يف العديد من اجلمل (�ش ّباك
�أف��ك��اري) و (�شرا�شف وح��دت��ي) و (رم��اد
احلزن) و (�أ�سدل الليل رمو�شك و�أطف�أين).
ولكن ال بد من مالحظة يف بع�ض ال�سطور
ال�سرد املجاين كقولها:
عذرا عن الذي كان..
فال كل ال�شجر يثمر..
وال كل ال�سحب متطر..
وال كلّ عط�ش ُيروى..
وحني يقول ابن ر�شيق يف تعريفه لل�شعر
وحرك
(�إمنا ال�شعر ما �أطرب وهزّ النفو�س ّ
الأطباع) جند ان حنان مراد اقرتبت من
�شعرية الن�ص النرثي بن�سبة جيدة عرب
الدفاق
ق�صيدة متوترة ،كابد وجدانها ّ
انفعاالتها الراحمة دائما نحو �أمل تتمناه،
ول��ك��ن على طريقتها ال��ت��ي ت�ؤن�سن فيها
حياة خالية من ال�شوائب ،تت�سلق �سند�س
�سفوحها برغبة عارمة للو�صول ،او لنقل
بلذة �أمنياتها احلاملة بالو�صول .حنان مراد
ننتظر منك الأجمل يف قادم الأيام.

�سالمات

تعر�ضت الزميلة الدكتورة منى �إليا�س لوعكة �صحية �أدت
�إىل �إجراء عملية جراحية.
رئي�س احت��اد الكتّـاب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب التنفيذي
و�أ�سرة الأ�سبوع الأدبي يتمنون لها ال�شفاء العاجل لتعود �إىل
مزاولة عملها يف خدمة الأدب..

دراسات
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م�سرحية وقت م�ستقطع
• حممد احلفري

ه��ي وق���ت م�ستقطع م��ن ع��م��ر ال��زم��ن
تت�ساقط فيه �أوراق �شجرة الواقع متعبة
 ،مثقلة ب�شرورها و�أوزارها فمع كل ورقة
حكاية تلخ�ص م�أالت ال�شر املنت�صر �آني ًا
على نقي�ضه  ،ولكن البد للخري من �صحوة
تنه�ضه من كبوته ليعود لواقع �ألقه.
تلك ه��ي كلمات �سهيل عقلة خمرج
م�سرحية وقت م�ستقطع مل�ؤلفها امل�سرحي
والناقد جوان جان حيث تتعرى �شخ�صية
بطله وتنك�شف مع تتايل وتتابع عر�ضه
امل�سرحي القائم على وج��ود افرتا�ضي
للمكان الذي تندفع �إليه �شخ�صية الرجل
الأول لتلتقي هناك بالرجل الثاين ويبد�أ
بينهما البوح ومن ثم املكا�شفة التي تظهر
حقيقة داخلهما املغطى بق�شور من الكذب
والزيف واخلداع.
ولعل املخرج قد تق�صد االعتماد على
ديكور ب�سيط وهو مقعد خ�شبي يف حديقة
عامة وبالقرب من ذلك املقعد خ�شبة �أو
“ثقالة” ت�شبه امليزان ا�ستخدمت ملرات
قليلة كحيلة م��ن �أج��ل ت�صعيد احل��دث
وتنميته �أو االنتقال من احلالة القائمة
�إىل �أخ��رى ج��دي��دة .وق��د تكون �أهمية
االفرتا�ض يف هذا العر�ض تكمن يف باب
تلك احل��دي��ق��ة ح�ين �أغ��ل��ق عليهما من
اخلارج ريثما تقطع تلك ال�شخ�صية املهمة
ذلك ال�شارع املحاذي لها.
يبدو ال��رج��ل الأول يف ب��داي��ة الأم��ر
غا�ضب ًا حني يدخل احلديقة �أو يدفع
عنوة �إىل داخلها فهو م�شغول جد ًا ولي�س
لديه الوقت ليدخلها وي�ضيع فيها الوقت
 ،وقد يكون امل�ؤلف ا�ستلهم العنوان الدال
من ذل��ك املوقف ب��ال��ذات ليح�صل بطله
على وقت م�ستقطع مل يكن يف ح�سبانه.
وح�ين يهم�س ل��ه ال��رج��ل ال��ث��اين با�سم
ال�شخ�ص ال����ذي �سيمر يتقبل الأم���ر
وي��غ��دو مثله م��رت��اح� ًا فاعرتا�ضه على
املوقف �سيكون من دون جدوى بالت�أكيد.
وتدريجي ًا يزول الفارق بني رجل الأول
امل����أزوم بالوقت وامل�ضطر ب�سبب �ضيقه
ل��ل��خ��روج وب�ي�ن ال���رج���ل ال���ث���اين ال���ذي
يجل�س يف داخلها مطمئن ًا ومرتاح البال،
وليغدو زمن العر�ض الذي كان م�ضغوط ًا
يف البداية مفتوح ًا على ف�ضاءات �أخرى
جتاوزت مكانه املغلق واملح�صور يف حديقة
�أغلق بابها لوقت حمدد ،يظهر ذلك جلي ًا
على الرجل الأول بعد �أن �شارك الثاين يف
امل�شروب الذي تناواله مع ًا ليبد�أ يف ق�ص
حكايته وخ�لاف��ه م��ع زوج��ت��ه الراف�ضة
لت�شغيل بناتها يف �أعمال دنيئة ومدانة
�أي�ض ًا يف العرف االجتماعي ،لكنها باملقابل
قد جتلب له مبالغ طائلة من املال لو �أنها
طاوعته وتقبلت فكرته يف اال�ستثمار يف
هذا املجال .وبطبيعة احلال ي�ستح�ضر ما
جرى بني الزوجني عن طريق “ الفال�ش
باك” وهذا الفعل الذي قام به الرجل
يكون م�ستهجن ًا من الرجل الأول يف بداية
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الثالثية الخالدة..
في �شعر أ�بي القا�سم ال�شابي

• د .رحيم هادي ال�شمخي

الأمر ثم ي�صبح عادي ًا حني يبوح الأول
بحكايته �أو ق�صته مع املال والرثوة والتي
بد�أت باال�ستيالء على ح�صة �شقيقاته من
املرياث .ومن ثم ي�ضاف للعر�ض حكايات
�أخرى لكل من الرجلني منها تر�شح الأول
للربملان وت�أيد الثاين وموافقته لذلك
العمل الذي در عليه يف ال�سابق �أرباح ًا
و�أم��وا ًال طائلة نتيجة �صفقات التهريب
للمواد املمنوعة �إىل داخل البالد وهو قد
يدر عليه ذلك الآن حينما يعود للرت�شح
من جديد.
ولعله من املالحظ �أن هناك تفاهم ًا
كبري ًا وان�سجام ًا وا�ضح ًا وتوافق ًا على
الفكرة و�شكلها وقالبها الفني الذي يجب
�أن تقدم عليه بني كل من الكاتب واملخرج
�سهيل العقلة الذي قدم غري مرة �أعما ًال
من ت�أليف جوان جان وهذا قد ي�شعر به
�أو يلم�س جوانب ًا منه على الأقل من تابع
العر�ض ال��ذي �أدى �أدواره كل من تاج
الدين �ضيف اهلل وحممد �سامل ودالل
عمران.
تبدو الأ�صابع التي تريد �أن مت�سك
ب�شيء ما هو بعيد وقريب والتي ر�سمت
على بطاقات الدعوة متوافقة يف هدفها
مع �شخ�صيات العر�ض التي ج�سد �أغلب
م�شاهده الرجل الأول والرجل الثاين
حيث ي�شجع الثاين الأول على ما قام
به والعك�س �صحيح �أي�ض ًا لنكت�شف �أن
كالمهما و�أفعالهما تتدفق من النبع ذاته
والهدف من ذلك هو احل�صول على املال
�أي كان م�صدره ولنكت�شف اللعبة الذكية
التي ا�شتغل عليها امل�ؤلف واملخرج يف �آن
مع ًا وما كنا نح�سبه الرجل الأول والرجل
الثاين ك�شخ�صيتني ت�ستقل كل واح��دة
منهما ع��ن الأخ���رى م��ا هما يف حقيقة
الأم���ر �سوى �شخ�صية واح���دة اقت�ضت
ال�ضرورة الفنية �إىل تق�سيمها وحتميلها
املقولة التي تختلف يف الظاهر �أحيان ًا
لكنها يف �أغ��واره��ا تتفق على ك��ل �شيء
وت��ل��ك لعبة جميلة وموفقة م��ن حيث
الفكرة والتقنية وتقدمي عر�ض فني
يعتمد التوازن ك�سمة �أ�سا�سية .

توفى ال�شاعر التون�سي �أبو القا�سم ال�شابي
يف التا�سع من �أكتوبر عام  1934عن عمر ال
يتجاوز منت�صف العقد الثالث ،لقد �أ�شبع نقد ًا
وحتلي ً
ال من �شعره ون�ثره ،من �أدائ��ه ومواقفه،
وتراوحت هذه الدرا�سات من املقاالت اجلميلة
�إىل ال��ب��ح��وث الأك��ادمي��ي��ة� ،إىل املهرجانات
وامللتقيات املخت�صة يف �ش�أنه� ،إال �أن ما ي�ستطيعه
املرء يف اطراقة رمزية تتما�شى وما كان �أثري ًا
عند ال�شابي من �أ�سلوب يف النظر والإي��ح��اء،
هو �أن ي�صوغ لل�شاعر الرقيق باقة ورد بعيد ًا
عن دق��ة متحي�ص البحوث املتعمقة ،وجفاف
ا�ستق�صاء اجلوانب النقدية لرتاثه الفني يف
الأدب العربي.
ثالثية متما�سكة الأط��راف متفرعة الغ�صون �إال �أنها رواف��د القلب الرئي�سية عند
�شاعر اجلريد التون�سي املوهوب (�أبي القا�سم ال�شابي) وهي و�أن مل َت ْعدُ �أن تكون معهودة
باعتبارها متكونة من �أغرا�ض يف القري�ض� ،إال �أنها بتالحمها يف ال وعي وجدان ال�شاعر
تالحم ًا مندجم ًا ،وبعنفوان و�شفافية املعاين الواردة �ضمنها ،وب�سال�سة وح�سن �سبك ال�صور
الفنية املو�شية لها من �إخراج عفوي رقراق نافذ متثل بحق عمق املعاناة و�إبداع الوالدة،
فالوالدة دوم ًا والدة يف قامو�س الزمن ب�شهورها املعلومة وموا�صفاتها القادرة �إال �أنه ما
من ب�صمة مولود ت�شابه ب�صمة غريه من املواليد ،وب�صمات هذه الوالدة ال�شعرية ،رغم
ت�أثرها مبوا�صفات �إطار ال�شعر وال�شعراء ،ذات نكهة خا�صة جعلت �صاحبها رغم �صغر �سنه،
وتدرجه الأدبي الف�ض يربز بروز العالمة امل�ضيئة ،ويحتفظ الزمن بالربيق فال تطفئه
عوامل الدهر ،وال تغريه الأحوال ،وخ�صو�ص ًا موجات التعتيم والت�أويل ،الأر�ض والطبيعة
واملر�أة هي العروة الوثقى املتالحمة يف ق�صائد ال�شابي ،من تناغم وتكامل وتزواج ي�ستمد
اك�سريه من واقع �إن�ساين ،ال ين�ضب معينه ،ونف�سية م�شتعلة يف نعومة وا�ستحياء وخما�ض
فني منهمر االقتبا�س ،يف �شعر (�أبو القا�سم ال�شابي) البعد الثوري الذي هو املنطلق يف
الأعماق ،كرامة الأر���ض وعزة الوطن ،ويت�صاعد الن�شيد ال�سرمدي متجاوز ًا كل كفاح
حمدود� ،أو رقعة �ضيقة ممجد ًا الع�صارة الإن�سانية يف فن اجلهاد والكفاح العربي:
�إذا ال�شعب يوم ًا �أراد احلياة
فال بد �أن ي�ستجيب القدر
		
وال بد لليل �أن ينجلي
وال بد للقيد �أن ينك�سر
ومن مل يعانقه �شوق احلياة
تبخر يف جوها واندثر
ويف �أطوار معاناة ال�شاعر هذه الق�ضية ،ف�صول قوامها التمزق من الواقع املرير ،والأخذ
والرد بني الي�أ�س والرتقب ،والتقلب بني االنطواء والغروب والتوثب واملواجهة فهو الثائر،
�أما يف الطبيعة وهي واحة [ال�شابي] فقد اعتربها املنبع واملالذ ،هي الرمز واملفتاح،
هي اجلمال امل�صفى والأ�سباب املنت�شى ،هي واحة االطمئنان وال�سلوان ،تلك هي الطبيعة يف
وجدان (ال�شابي) يتغزل بها ويذوب فيها ،فالطبيعة عنده جمال وبراءة وعفوية ،تن�ساب
�صورها رقراقة كاخليال املرافق.
كم من عهود عذبة يف عدوة الوادي الن�ضري
ف�ضية الأ�سمار مذهبة الأ�صائل والبكور
كانت �أرق من الزهور ومن �أغاريد الطيور
و�ألذ من �سحر ال�صبا يف ب�سمة الطفل ال�ضرير
�أما امل��ر�أة والرمز ،هي رمز الرموز ونقطة ت��زواج املقايي�س والأبعاد ،يحمله ال�شاعر
�إذ يحدث عنها �إىل عوامل زاخرة باملوا�صفات اجلمالية املخملية ،فينتابه خدر لذيد،
وي�سرتخي منه الوجدان ،وتن�صهر الأحا�سي�س ،وت�سل�س القياد �إىل املخيلة اجلموح يف
رحلة حريرية الدرب.
عذبة �أنت كالطفولة كالأحالم كاللحن كال�صياح اجلديد
كال�سماء ال�صحوى كالليلة القمراء كالورد كابت�سام الوليد
�أنت دنيا من الأنا�شيد والأحالم وال�سحر واخليال املريد
�أنت فوق اخليال وال�شعر والفن وفوق النهر وفوق احلدود
وتتجاوز اللفظة املن�سابة عتبات احل�سن والغزل وال�صورة الأنثوية والعر�ض الدنيوي
لتحمله �إىل عبق �سرمدي مثل:
يا ابنة النور �إنني وحدي من ر�أى فيك روعة املعبود
فالإله العظيم يرجم العبد �إذا كان يف جالل ال�سجود
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ندوة

و�أينع ال�شعر في نب�ضي �ضمن فعالية �شعرية
في فرع دم�شق التحاد الكتاب العرب
•ماجدة البدر
�أق��ام فرع دم�شق
الحت������اد ال��ك��ت��اب
ال���ع���رب يف م��ق��ره
ال���ك���ائ���ن ب��دم�����ش��ق
ي���������وم االث�����ن��ي��ن
2 0 2 1 /3 /8
ب���ح�������ض���ور ه��ي��ئ��ة
الفرع،
د�.إب�����راه�����ي�����م
زع������������رور� ،أم��ي��ن
ال�سر ،د�.إبراهيم
�����س����ع����ي����د� ،أم���ي��ن
ال�صندوق فعالية
���ش��ع��ري��ة ����ش���ارك
فيها جمموعة من
ال�����ش��ع��راء (ع��ب��د
اجل����ب����ار ال��ط��ب��ل،
ناهد �شبيب ،خلود
ك�����رمي�����و� ،آي�������ات
ج��وب��ان ،مي طه).
ق�����دم ال��ف��ع��ال��ي��ة
د�.إبراهيم �سعيد.
م��ن ح�ضن الأم��وم��ة �إىل واح���ة ال�شعر
قدمت �إلينا م��ن مدينة حماة ال�شاعرة
الرائعة ناهد �شبيب ،حتمل �شهادة (معلم
�صف)� .شغلت منا�صب �إدارية متعددة ،ع�ضو
احت��اد الكتاب العرب ،ف��رع حماة ،وع�ضو
احتاد الكتاب يف م�صر ،ع�ضو رابطة الأدب
احل��دي��ث ،ع�ضو ن��ادي �أدب �أكتوبر ،ع�ضو
جمل�س ا�ست�شاري يف وزارة الثقافة بدم�شق،
ع�ضو �صالون �أب��ي الفداء الأدب���ي) ،كتبت
يف ج��ري��دة ال��ف��داء الر�سمية ويف جمالت
عربية .لها م�شاركات �أدبية يف العديد من
املهرجانات وال�صالونات الأدبية يف م�صر
والقاهرة والعراق وكافة الدول العربية،
كرمت من قبل عدة جهات ولها عدة داوين
من�شورة .ع�ضو احتاد كتاب العرب تقول عن
جتربتها ال�شعرية� :أنا �أرملة منذ ع�شرين
عام ًا وعندي ثالثة �أوالد وبنتان ،تفرغت
بعد وفاة زوجي لرتبية �أطفايل كما تفعل
عادة الأم العربية وعندما �شق كل واحد
منهم طريقه اجتهت �إىل الك�شف عن هوايتي
التي �أخفيتها طوي ًال حتى ال يبهرين النجاح
وي�شغلني عن مهمتي الأ�سمى ..من م�شاركتها
نقتب�س�/ ..سجادة اليا�سمني/
�سيظل يختزل اجلمال ف�ضاها �أنّى اجتهت
تخاطفتك رباها
�شماء ترتع ف��وق �شهقة ح�سنها تختال
مابني املدائن جاها

ه��ذي دم�شق ...اخ��ل��ع نعالك وا�ستقم
واح�سن َو�ضوءك خا�شعا بحماها
ال�����ش��اع��ر ع��ب��د اجل��ب��ار ط��ب��ل ،در����س يف
جامعة حلب (الآداب – ق�سم الفل�سفة)،
تعمق يف الفل�سفة و�أبدع فيها ،وكانت املنهل
له ليثقف ق�صائده ويغني معانيه ومفرداته
و�صوره� ..إنَّهُ ال�شاعر عبد اجلبار الطبل،
ا َّل���ذي ق��ر�أ جمموعة م��ن الق�صائد ،التي
الهم الوطني والإن�ساين ،عك�س على
جتمع َّ
الطبيعة م�شاعره ،فتعانق دفء املوقد،
وعطر اليا�سمني ،م��ن م�شاركته نقتب�س:
ّاري..
 /قلبانِ يرجتفانِ  ..عندَ
ِ
املوقد الن ِّ
ني
دفء
عطر اليا�سم ْ
يعتنقانِ
البوحَ ..
َ
ِ
��ه ..وي�أتلقانِ يف
قلبانِ ي�شتعالنِ من َو َل� ٍ
و�ض ِح ُ
َ
�سافة..
اجلنونْ يت�أمالنِ َمدَ ى املَ ِ
ذاه ٌل بالنَّا ِر..
وهي تخفُقُ يف ال ُعيونْ ه َو ِ
َ
�أ�س َك َرها ِّ
تاء
ال�ش ْ
�سافر يف
هي متتطي الأحال َم يف َت َر ٍفُ ..ت ُ
َ
هاء
َم
ِ
�ساءات ال َب ْ
وكان لذكرى رحيل ال�شاعر الكبري نزار
ري يف نف�سه �إذ يقول:
قباين ٌ
وقع كب ٌ
جديد ٌ
ٌ
خلق جديدٌ والأغاين تبتدي
خلق
ْ
ٌ
َ
وال�س ُ
وترثيك اجل� ُ
نابل..
موت..
�داولَّ ..
واملطر
ْ
َ
أخ��ذت توقي َع اللآلئ وال�زَّه� ْ�ر وحملتَ
و�
َ
َّ
فر
�أو�سمة الظ ْ
ٌ
أن�سج ال َبد َر
خلق ..و�أُ ِ
�ساء كي � َ
م�س ُك باملَ ْ
املن ِّو َر..

ياء ه� َ�ي ِر ٌ
ع�شة َ
ِّ
فا�ضتْ ..
للرثاءِ
ِّ
ولل�ض ْ
ال�س�ؤالْ
ب�أورد ِة ُّ
هل يقد ُر املَ ُ
وت املُ َعتَّقُ وال�زَّوالْ �أنْ ميحيا
نب�ض ًا..
�شاعرة �شابة �شغفها حب ال�شعر ،حمامية
جمعت ب�ين احل��ق��وق وال��ف��ن الت�شكيلي،
ور�سامة ذات طبيعة ح�سا�سة مرهفة ،لها
م�شاركات عديدة ب�أم�سيات ومعار�ض فنية..
ق��ر�أت ال�شعر و�أحبته ،و�صاغته ق�صائد
احلب من مفرداتها� ..إنَّها ال�شاعرة
يفوح
ُّ
قلب
�آيات جوبان :من م�شاركتها نقتب�سٌ :
كقلب ال�صخر لي�س ب�آبه ال يرجتى كانونه
من �آب��ه�/..أق��ح��م��تُ نف�سي يف ه��واه وكلما
ج��اه��دت ب��ع��د ًا درت يف دوالب��ه���/...ص�لاة
املحب �صباحا ع�ش ّيا �صباحك خ�ير ول��وز
و���ش��ه��دٌ /وه��دل احل��م��ام يغني بهيا حتاكي
ال��ورود بح�سن القوام/فمثلك يبدو مالك ًا
نب ّيا تبارك قلبي �إذ �أنت فيه/و�أينع نب�ضي
و�ضاء املح ّيا..
ال�شاعرة خلود كرميو �/إج��ازة يف اللغة
العربية  ،/عملت يف حقل التعليم� ،شاركتُ
يف عدة �أم�سيات ومهرجانات �شعرية ُن�شرت

لها ق�صائد يف العديد من ال�صحف واملواقع
العربية��� ،ش��ارك��تُ يف ع��دة معار�ض للفن
الت�شكيلي بدم�شق ،لها ديوان قيد الطباعة..
من املواظبني على ح�ضور الفعاليات املقامة
يف فرع دم�شق .حبيبها الأ�سمر كطعم �شهد
الع�سل ،وماء الكوثر ،من ق�صائدها نقتب�س:
كطعم َّ
العيد
وح��ل��وى
ِ
ال�ش ِ
هد وال � َك��و َث� ْ�ر َ
ِ
وال�سك َّْر
ُّ
ٌ
ُّفاح ذا الأَ�س َم ْر
ت
ال
ن
م
أ�شهى
�
ه
ثغر
نبيذ
ِ
ُُ
ِ
هُ
ال�سنَّ ِمن َم ْر َم ْر
�
ك
م
ب�س
م
بح
أنَّ
ال�ص َ َ َ ُ
ِّ
ك�أنَّ ُّ
ف َما �أ�شها ُه �أل ِث ُمهُ وما �أندا ُه لو �أَ َ
مط ْر
الب ُ�س ْم َر ُتهُ وكم ِمن ُبن ِِّه �أَ ْ�س َك ْر
بلونِ نُ ِّ
لذة ِم َ
ثل النَّدى هَ َط َلتْ بفمي ،فما �أ�شهى
كم ٍ
تدانينا
وقر�أت من الذاكرة ال�شاعرة مي طه ذات
ال�سبعة ع�شر ربيع ًا جمموعة من الق�صائد
الوجدانية ،والتي تنم عن موهبة �شعرية
فذة ،وتعدُّ مب�ستقبل �شعري واعد ق�صائد
�أ�سكرت احل�ضور و�أعادت ال�شعر �إىل عراقته
و�أ�صالته الأوىل ،اختتمت الفعالية ب�شكر
احل�ضور على مواظبتهم واهتمامهم مبا يقام
يف فرع دم�شق من فعاليات ثقافية..
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الر�ؤية بين الرواية وال�سينما  ،من الكاتب �إلى المخرج
�إ�شكالية في ت�صوير الجوهر  ،وال�صورة المعبر الوحيد
• ر�شا ال�صالح
نعم يف البدء كانت الكلمة  ،ومن الكلمة ارت�سمت كافة
�أ�شكال الفنون الإبداعية  ،رواية �شعر وق�صة و�سيناريو ،
التي اتخذت م�ساراتها املختلفة لت�صل لعقل الإن�سان وفكره
� ،صانعة من الكلمة �صورة  ،ومن ال�صورة خيا ًال ذهني ًا ي�صبح
م�شهدا مرتائيا لدى القارئ ،القارئ الذي غريته الكلمة ،
وحولت �سلوكياته �إبداعا  ،فلج�أ �إىل �صهرها ب�شكل �آخر
�صانعا من الكلمات التي قدمت من الكاتب على �شكل رواية �أو
ق�صة �شريطا من ال�صور املرئية والتي �أطلق على هذه احلالة
الإبداعية من ال�صهر ا�سم فن ال�سينما �أو الفن ال�سينمائي
كنوع من الفنون الإبداعية اجلديدة .
وبني الرواية وال�سينما اللتان تعمالن منذ ن�ش�أتهما على
اختزال احل��االت وال���ر�ؤى وامل��واق��ف التي تعرب عن حياة
الفرد واملجتمع كل على طريقته ،من خ�لال العمل على
حتريك عجلة امل�شهد الثقايف وامل�ضي به تلقائيا لتغري مثايل
يف كينونة املجتمع الفكرية ومن ثم االجتماعية.
ن�ستطيع ان نعرف �أن كال من الرواية وال�سينما ما هما �إال
لونني تعبرييني يغو�صان يف حماور امل�ضمون ليقدمان ر�ؤية
عن املجتمع وتداعياته  ،قد يختلفان يف ال�شكل اخلارجي
لطريقة تو�صيل اخلطاب � ،إال �أنهما يلتقيان يف تو�صيل
الغاية وجت�سيدها .
ف��ال��رواي��ة ه��ي ذاك ال��ف��ن الأدب����ي ال���ذي يتيح للقارئ
االرحتال بذهنه وخياله عرب جمموعة من اجلمل والكلمات
ال�سردية التي حتتويها الرواية والتي تت�ضمن حكاية ما
يرويها كاتبها با�ستخدام مفرداته الأدبية والتي ينتقيها
يف كثري من الأحيان من جتربته الواقعية  ،ومن خربته
الأدب��ي��ة الرتاكمية واخليالية �أحيانا  ،ليقدم لقارئه
جتربته بني �ضفتي كتاب ُ�سمي بالرواية .
بينما الفن ال�سينمائي هو الفن ال��ذي ي�ستخدم ال�صور
املرئية ب�شكل متتال وب�صيغة احرتافية وب�شكل متوا�صل
وراء بع�ضها البع�ض على �شكل �شريط ب�صري يعر�ض للمتلقي
احلكاية ويرتجمها من �صورة كانت مقروءة ومكتوبة �سابقا
فوق �صفحات الورق اىل م�شهد حي مرئي ،
�أي �أن ال�سينما هي التي طوعت ال��رواي��ة وحمتوياتها
اخليالية ل�صاحلها حمولة �إياها لن�ص �سينمائي ومن ثم
�شريط مرئي مقوماته احلركة والتفاعل احل�سي والب�صري
لكل من العنا�صر ال�سابقة ( ال�شخ�صيات ،الزمان  ،املكان)
�ضمن حيز مقولة ه��ادف��ة خمتزلة ببع�ض ال�ساعات �أو
الدقائق ،الن�ص الروائي الذي تعب م�ؤلفه �أعواما �أحيانا يف
كتابته و�إمتام اجناز كتابة روايته لتقدميها للقارئ بال�شكل
النهائي املتاح بني يديه .
وبالتايل يكمن اخل�لاف بني فني الرواية وال�سينما يف
كيفية عر�ض امل�ضمون املتمثل بر�ؤية الكاتب نف�سه .فالأوىل
�أي الرواية تعرب عن ذاتها بالكلمة  ،والثانية �أي ال�سينما
تتخذ ال�صورة و�سيلة للتعبري .
ولكن تبقى الأهمية يف كال الفنني يف كيفية املحافظة
على اجلوهر والهدف ال��ذي ول��دت لأجله كل من الرواية
وال�سينما وهو �إي�صال الر�سالة الفكرية وحمتوياتها لذاك
املتابع وامل�ستقبل لنتاج كليهما .ويظهر اخلالف الأكرب يف
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

هذه العالقة امل�ضمونية و االرتباطية بني كليهما وخا�صة
عندما يتم حتويل الرواية �إىل عمل �سينمائي  ،ويف كيفية
مقدرة الفيلم ور�سالته املطروحة واملنبثقة من الرواية
يف احلفاظ على م�ضمون هذه الرواية وعدم ت�شويهها عن
طريق الكثري من االختزاالت التي تتعر�ض لها عن طريق
نقلها اىل ال�سينما حتت م�سمى ال�ضرورة التزامنية للحدث،
�أو الإ�سهاب ال�سردي  ،او حتت ذريعة امل�ؤثرات اخلارجية
والبيئية وال�سيا�سية واالجتماعية ،لأن يف كثري من الأحيان
ق��د ي�ستغني الن�ص ال�سينمائي ع��ن كثري م��ن الأح���داث
اجلوهرية واملف�صلية  ،ويحذف بع�ض اخلطوط املكتوبة ،
وقد يغري يف النهايات وكذلك قد ي�ستغني نهائيا عن بع�ض
ال�شخ�صيات والأح��داث البنيوية للرواية  ،وذلك بحجة
عدم مواءمتها �إنتاجيا لتبق حتت �إمرة ر�ؤية املخرج و�شركة
الإنتاج لهذا الفيلم ،ال��ذي قد يقيد ر�ؤي��ة كاتب الرواية
وحكايته و �صريورتها التتابعية من وجهة نظر الراوي ال
ال�صانع  .الأمر الذي قد يودي بانحراف �ضمني وجوهري
لر�سالة الرواية ومقولتها .
ان هناك كثري من الروايات العربية والعاملية التي مت نقلها
وحتويلها لأفالم �سينمائية  ،منها ما �شهدت تدخال ايجابيا
�سينمائيا �أ�ضيف لر�صيدها وقعا ومتابعة  ،منها ما غري و
اجتز�أ وحذف فيها الكثري من ال�شخ�صيات التفاعلية الهامة
والفوا�صل التاريخية املحورية يف �سرد احلدث و�أهمية هذا
التاريخ و�ضرورة عر�ضه �ضمن �سري احلكاية املرئية ليتمكن
امل�شاهد من ربط وتوثيق املرحلة واحلقبة التي مرت بها
الأحداث حينها و�إ�سقاطاتها احلالية مقارنة مع الزمن الذي
يعر�ض به الفيلم ويتحدث عن حكاية الرواية تلك .
فعلى �سبيل امل��ث��ال ال احل�صر رواي���ات جنيب حمفوظ
وخا�صة التي حولت لفيلم ا�سمه (القاهرة ، )30ورواية
حنا مينة يف فيلم (ال�شراع والعا�صفة )
الأمر الذي جعل املتابع لكال الروايتني والفيلمني يح�س
وي�شعر بحالة الف�صل بينهما  ،وح�صول حالة من ال�شرخ
تت�شكل على هيئة فجوة �إدراكية بني املقروء واملرئي  ،حيث
ي�سهب ويبحر ال�شخ�ص املتلقي للرواية املقروءة بخياله
ب�صور وم�شاهد  ،يده�ش حينما ترجمت �إىل �صور مرئية
كيف �أنها ال تطابق خياله و ذهنيته الت�سل�سلية التي كونها
من القراءة  ،وبالتايل يقود ذلك تقديريا �إىل االنتقا�ص من
القيمة الفعلية للرواية
وبالعك�س متاما ا�ستطاع الكثري من الأفالم الغربية ح�صرا
� ،إجادة حتويل الرواية لفيلم  ،و�أ�صبحت طريقة تقدميها
كفيلم فيه من املتعة واملتابعة وال�شهرة للرواية وكاتبها
نف�سه �أكرث بكثري لو مت االحتفاظ بها يف �صيغتها فوق رفوف
املكتبات او يف �أدراج ق��راءه �أو على ب�سطات الطرقات ،ال
تلق من يقر�ؤها ويعرف كنوزها ويبحر فيها .ومن �أهم هذه
الأف�لام التي تعترب من �أهم الأف�لام يف تاريخ ال�سينما هو
فيلم (ذهب مع الريح ) عن الرواية التي حتمل اال�سم نف�سه
للكاتبة مارغريت ميت�شل  ،الفيلم الذي منح الرواية �شهرة
�أكرب بكثري وذلك من خالل �إجادة املخرج يف تقدمي ر�ؤيته
لهذه الرواية ب�صريا و�سينمائيا �أي بر�ؤية الكامريا ال ر�ؤية
الكلمة

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

بينما قدم ب�أمانة ودقة بالغتني املخرج مايكل كاكويان�س
عن رائعة كازانزاكي فيلم زوربا اليوناين ال�شهري  ،غري مبتعد
�أبدا عن ر�ؤية الكاتب ابدا  ،الكاتب الذي جعل من ممثل
الفيلم انتوين كوين غالفا لروايته  ،املمثل الذي �أبدع يف
ت�صوير �شخ�صية الرواية يف الفيلم ب��أداء عايل الرباعة
واالحرتافية فا�ستحق �أن تكون �صورته على غالف الرواية
ذاتها .وكذلك الأمر يف فيلم (طعام �صالة  ،حب ) التي �أدت
الدور فيه جوليا روبرت�س والتي كانت �سببا كبريا يف �إعادة
قراءة هذه الرواية ملقارنتها مع الفيلم ومعرفة التفا�صيل
�أكرث من قبل عدد كبري من النا�س عرب العامل .
�إ�ضافة �إىل �أن كثريا من املخرجني ال�سينمائيني ا�ستطاعوا
بنجاح االقتبا�س من الأعمال الأدبية امل�شهورة وتقدميها
بحلة فنية �سينمائية جديدة ورائعة  ،حققت �أي�ضا �شهرة
عاملية �سينمائيا و�أدبيا ومنها الكثري نذكر منها اجلرمية
والعقاب لدي�ستوف�سكي و�شيفرة دافن�شي ل��دان ب��راون ،
واحلرب وال�سلم وغريها ..
والتي كانت غري معتمدة على الدقة ك�شرط �أ�سا�سي يف
نقل الرواية حرفيا � ،إمنا بعر�ضها من ر�ؤية املخرج الفنية
م�ستخدما الكامريا واملمثلني لتج�سيد الفكرة وحتويلها �إىل
لغة تفهما العيون والآذان معا ب�شريط يحكي احلكاية بلغة
اب�سط فهما وقبوال .
ومم��ا تقدم جن��د �أن العالقة ب�ين ك�لا الفنني ال��رواي��ة
وال�سينما  ،هي عالقة تبادلية وكالهما ي�شكل ملهما للآخر
 ،تر�سمها الأوىل بالأحرف والثاين يرتجمها بلغة ب�صرية
ملفتة للناظر  ،م�شكلة لغة م�شرتكة بني الن�ص الأدب��ي
وال�سينمائي ��� ،س��واء ���س��واء قدمت ه��ذه ال��ر�ؤي��ة الفنية
اعتمادا على ر�ؤية املخرج دون االرتكاز على �سرد الرواية
او اعتمادا تطابقيا يتعادل فيه الن�ص الأدبي يف الرواية مع
الن�ص ال�سينمائي  ،وبالتايل القا�سم والهدف امل�شرتك واحد
لكال الفنني مهما اختلفت طريقة املعاجلة  ،وحاليا ي�سعى
كثري من الأدباء لالرتقاء بالفن ال�سينمائي لكتابة الن�ص
ال�سينمائي ب�أنف�سهم وهذه احلالة ال�سائدة حاليا يف ال�سنما
العاملية ،
نذكر �سوريا كثري من الن�صو�ص ال�سينمائية التي ا�شتقت
من من ن�ص �أدب��ي كفيلم حرا�س ال�صمت ل�سمري ذكرى عن
رواية لغادة ال�سمان  ،وفيلم ح�سيبة لرميون بطر�س وعدد
�آخ��ر كتب �أدب��ي��ا من املخرج ذات��ه كفيلم �شيء ما يحرتق
والطحني اال�سود وغريها ..
وال�����س��ؤال ال��ذي يطرح نف�سه الآن يف ظل ه��ذا التدفق
الب�صري يف عامل ت�سوده ال�شا�شات  ،هل بقي للرواية قارئني؟
وه��ل �سنتحول يوما �إىل حتويل كافة ال��رواي��ات �إىل
�أعمال �سينمائية قد تكون احرتافية قد تذكرنا بالرواية
ذاتها  ،وخا�صة �أننا نعي�ش يف جمتمعات ال تقر�أ بل ت�شاهد
فح�سب؟؟؟

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�شخ�صيات �أدبية

• توفيق �أحمد

كلمة �أخرية

رئي�س التحرير

ال�شاعر ع�صام خليل

حامد ح�سن� ..شاعراً ومفكّراً
· م��ن م��وال��ي��د اجل��م��ه��وري��ة العربية
ال�سورية حمافظة طرطو�س عام .1965
· يحمل �إج��ازة يف احلقوق من جامعة
دم�شق.
· ع�ضو احت��اد الكتاب العرب منذ عام
 1993يف جمعية ال�شعر.
�أم�ي�ن ���س��ر ف���رع احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب
ب��ط��رط��و���س م��ن 1993/7/6م ول��غ��اي��ة
.1998/8/15
· م�س�ؤول الن�شاط الثقايف باحتاد الكتاب
ال��ع��رب بدم�شق م��ن  1998/8/15حتى
.2000/8/31
· مدير �إداري الحتاد الكتاب العرب منذ
1999/5/5م حتى .2002/3/31
· �أمني حترير جريدة الأ�سبوع الأدبي
منذ 1999/8/1م حتى .2002/6/12
· �أمني حترير جملة املوقف الأدبي منذ
2002/6/12م ولغاية .2005/9/12
· مدير املعهد النقابي املركزي يف احتاد
نقابات عمال �سورية منذ 2002/4/1م
وحتى .2005/3/1
· ع�ضو مكتب تنفيذي يف احتاد الكتاب
العرب منذ .2010 2003/6/18
· مدير حترير جملة الفكر ال�سيا�سي
م����ن ت����اري����خ  2005/9/12ول��غ��اي��ة
.2007/4/22
· مدير �إدارة العالقات اخلارجية يف
احتاد الكتاب العرب  2005/9/7ولغاية
.2007/2/25
· م��دي��ر �إدارة ال�������ش����ؤون الإداري������ة
واملالية يف احت��اد الكتاب العرب من تاريخ
.2010 2007/2/26
· رئي�س حترير جريدة الأ�سبوع الأدبي
من  2007ـ 2010
· ع�ضو جمل�س ال�شعب للدور الت�شريعي
الأول 2016-2012
· وزير ثقافة من  2014/8/27لغاية
2016/7/2
م�ؤلفاته املطبوعة:
 1ـ ت�سابيح لآلهة احلب� -شعر -دم�شق
.1992
 2ـ �أوراق م��ن دف�تر ال��ذاك��رة� -شعر-
دم�شق .1993
 3ـ للبيا�ض البعيد ـ �شعر ـ دم�شق ـ
.2009
 4ـ لها وعليها ال�سالم ـ �شعر ـ دم�شق ـ
.2010
 5ـ ظ� ٌّ�ل ل�صيف ال��ع��اج ـ �شعر ـ وزارة
الثقافة ـ .2019
�سن�ضيء �أكرث يف الأعداد القادمة
ولع ّلنا
ُ
على التجربة الهامة لل�شاعر ع�صام خليل..

«ع َبق»
يف َع َب ِق الذكرى �أجدُ نف�سي من�ساق ًا مع �صاحب َ
الديوانِ ِّ
ال�شعري الذي �شقَّ لل�شاعر حامد ح�سن طريق
ٌ
ني عام ًاُ ..
ال�شهرة منذ حوايل �ست َ
جتربة
وكلَّما �أَ ْده�شتني
ٌ
مات
إبداعها ر�أيتُ �أنَّ � َأحدَ مق ِّو ِ
يات � ِ
�شعرية و َت َل َّم ْ�ستُ جت ّل ِ
َ
ُ
ُ
لديه
املعرفة
الإبداع هو موروث ال�شاعر الثقايف وتراك ُم
ِ
ِ
بحيث جت��دُ �أ ّن� َ
ُ
ال�تراب
ربيع امتزج فيه
وتل ُّو ُنها
ُ
�ك �أم��ام ٍ
ُ
مع
الدافئة
ال�شم�س
أ�شعة
�
ب
املغت�سل
ِ
ِ
الن�سيم الذي َيعْبرُ ُ
ِ
القمة.
وان��ي � ًا كمن ي�ص َعدُ يف الطريق ال��ت��ي ت��ق��ود �إىل
ِ
العربي الكبري حامد ح�سن الذي
ال�شاعر
و�شاهدي اليوم
ُ
ُّ
َ
معرفة بل
الفل�سفة والت�ص ُّوف ك ِع ْلمينْ ِ و َك ْن َزي
مل ُي ْت ِق ِن
ٍ
َ
ومكا�شفة.
د
ووج
حاالت
عا�شهما
ا�ستجالءٍ
ِ
ٍ
ْ ٍ
َ
الكرمي �إميانهُ والتزا َمهُ فح�سب؛
�ضاع ِف القر�آنُ
ومل ُي ِ
ُ
بل �أَغْ نى ُم ْع َج َمهُ ِّ
وطاقات
الكلمة و�أبعا َد الإيحاءِ
ال�شعريَّ
ِ
ِ
به مثلما كان �شاع َر
اجلمالية
اللفظة
فكانَ �شاع َر
اخلا�صة ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ألفاظ التي خلقت له وخلق لها
املعنى
املف�صلِ على قدِّ ال ِ
َّ
تتماوج كبحر
لة ال�شاعر التي كانت
ا�ستمطار ًا من خم ِّي ِ
ُ
ً
ِّية كجبالها التي يتعا َن ُق
طرطو�س وتت�أن َُّق
مغمو�سة بالت ِ
َ
ُ
الغيم َّ
ال�شرو ِد واخ�ضرا ُر الأَ ْي ِك الكثيف.
هاث
فيها ُل
ِ
يف �شعر حامد ح�سن �صوف ّي ٌة وعفو َّي ٌة و�شفاف ّي ٌة و َت�أنُّقٌ،
أ�ضاميم الأ�صيل»
�شاهدي على ذل��ك دي��وان��اه «عبق» و«�
ُ
ال�ش ُ
وال ُ
أعمال ِّ
عرية الكاملة التي َ�شقّتْ طري َقها �إىل النور
ً
ُ
اجلزء الثاين منها.
منذ حوايل ثالثني عاما ومل َي ْ�صدُ ِر
ُ
َّ
أهم ما يتف َّرد به حامد ح�سن هو هَ نْدَ َ�ستُهُ لق�صيدة
ولعل � َّ
ُ
جتعل الدنيا تبكي مع ال�شاعر وهو ُي ْ�ص ِد ُر
الرثاء التي
�أ ّن��ا ِت� ِ�ه كما يقول ال�شاعر الدكتور الراحل ر�ضا رجب يف
مقدمته التي َ
و�ض َعها لأ�شعار املراثي التي َن َظمها ال�شاعر
وجاءت يف مجُ َ لَّد ْين يف �إطار م�شرو ِع َن ْ�ش ِر �أعما ِل ِه الكاملة.
َ
ثقافة ال�شاعر
قلتُ يف
بداية كالمي �إنني ا ْك َت َ�شفْتُ �أنَّ
ِ
َ
َ
ُ
وراء تف ُّر ِد ِه يف �شكل الق�صيد ِة وم�ضمو ِنها؛ ودليلي
تقف
َ
ُ
املو�سوعي الهام ال��ذي َ
و�ض َعهُ
ال�شاعر
العمل
على ذل��ك
ُ
ُّ
دار�س ًا وحم ِّل ًال ومتماهي ًا مع الفيل�سوف واملت�ص ّوف وال�شاعر
أهم معا�صريه
امل�شهور املكزون ال�سنجاري؛ الذي كان من � ِّ
ابنُ الفار�ض وحميي الدين ابن عربي.
برباعة
�صفحات هذا العمل
املرء وهو يق ِّل ُب
ويُدْ هَ ُ�ش
ِ
ِ
ُ
العميقة وغ��و� ِ��ص� ِ�ه �إىل
��ه
ِ
ح��ام��د ح�سن امل��ف� ِّك��ر وق���راء ِت� ِ
جيد ُت َط ِّو ُقهُ .
مي الدُّ َر ِر التي ُت َ�ش ِّر ُف ُك َّل ٍ
الأعماق وتقد ِ
رح� َ�ل عنّا حامد ح�سن يف الثاين من متوز عام 1999
َ
العبق والأ�ضاميم ُ
َ
وامل�سرحيات
الفل�سفة
وك� ُت� َ�ب
ت��ارك� ًا
ِ
ِ
ريها.
ال�شعرية وغ َ
ُولد حامد ح�سن يف الدريكي�ش (حمافظة طرطو�س) يف
(ح ْب�سو) تلقّى
كانون الأول عام  1915يف قرية احلر ّية َ
تعلي َمهُ يف الالييك طرطو�س ويف كلية القدي�س يو�سف
(الآداب العربية امل��در���س��ي��ة) .وعمل يف حقل التعليم
َ
َ
العربية و�آدا َبها يف الدريكي�ش
اللغة
( )18عام ًا .فد َّر َ�س
و�أ���ص��ب��ح م��دي��ر ًا للثانوية الأرث��وذوك�����س��ي��ة يف «ال�����س��ودا»
طرطو�س .و�أ�صدر جملة النه�ضة باال�شرتاك مع الدكتور

وع�ين يف
وجيه حميي الدين ع��ام  1938يف طرطو�سُ .
جلنة ال�شعر يف املجل�س الأعلى ل�ل�آداب والفنون والعلوم
االجتماعية يف دم�شق �أثناء الوحدة مع م�صر.
انتقل عام  1963من وزارة التعليم �إىل وزارة الثقافة
َ
فعمل يف دائ��ر ِة املراكز الثقافية ويف
والإر�شاد القومي؛
مديرية الت�أليف والن�شر و�إحياء الرتاث القدمي ..وكان
م�ش ِرف ًا على جملة «�أ�سامة» للأطفال ..و�أحيل عام 1975
�إىل التقاعد وتف َّرغ لل�شعر والبحث و�ساهم يف ت�أ�سي�س فرع
احتاد الكتّـاب العرب بطرطو�س.
بد�أ الن�شر يف الثالثينيات من القرن املا�ضي وو�ض َع:
ـ ن�شيدَ اجلامعة العربية عام  1948ون�شيد االحتاد
الن�سائي يف �سورية.
ـ ع�ضو جمعية ال�شعر يف احتاد الكتّـاب العرب.
م�ؤلفاته:
 1ـ ثور ُة العاطفة ـ �شعر (� ُ
أربعة �أجزاء) ـ طرابل�س،
لبنان .1939
ٌ
متثيلية �شعرية ـ طرابل�س لبنان
 2ـ املهوى ال�سحيق ـ
.1942
احلقيقة والتاريخ ـ درا�سة ـ الأرجنتني
 3ـ يف �سبيل
ِ
.1945
 4ـ عبق ـ �شعر دم�شق .1960
 5ـ �أفراح الريف ـ �أوبريت .1964
ُ
الريف الثائر ـ �أوبريت .1965
6ـ
أ�ضاميم الأ�صيل ـ �شعر دم�شق .1968
7ـ�
ُ
 8ـ اخلن�ساء ـ م�سرحية .1968
 9ـ املكزون ال�سنجاري ـ درا�سة (ج /1970 ،1ج،2
 /1972ج /1988 ،3ج )1994 ،4دم�شق .وكان قد بد�أ
بالكتابة عن املكزون ال�سنجاري منذ �صيف عام .1963
 10ـ �صالح العلي ثائر ًا و�شاعر ًا ـ درا�سة وخمتارات
دم�شق .1974
ال�شعر ُبن ً
 11ـ ِّ
ْية وت�شريح ًا ـ درا�سة م�ؤ�س�سة الوحدة
ـ دم�شق .1987
 12ـ املجموعة الكاملة (اجلزء الأول) ـ �شعر ـ .1988
 13ـ كتاب :وجه ًا لوجه �أمام التاريخ.
 14ـ ق�صيدة «�أم �سهيل» �صدرت يف ُكت ِّيب �صغري عام
.1992
ْ
ً
بعبق ال�شاعر �أخْ ُت ُم بها كما بد�أ ُت مل ِّوح ًا
حتية ُم ْغ َت�س ِل ًة
ِ
َ
بيدين مرتع�شتني �إىل ذلك ال َعلم ال�شامخ ال�شاع ِر واملفكر
حامد ح�سن.

غيم
كواعب من ٍ
ّ
هي املجموعة ال�شعرية التا�سعة للزميل ال�شاعر منري خلف
�صدرت حديثا عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب بدم�شق �ضمن من�شوراتها لعام  2021لت�ضاف
�إىل ر�صيد جتربة ال�شاعر الإبداعية بعد جمموعاته� :سقوط �آخر الأنهار ،ملن ت�أخذون البالد؟
وقت لبكاء الأ�صابع ،ك�أنك وحدي� ،أبحث عن ت�سعة �أيام يف الأ�سبوع وغريها
وقد �سبق لل�شاعر منري خلف �أن فاز بجائزة الدولة الت�شجيعية يف وزارة الثقافة ال�سورية
نهاية العام املن�صرم 2020
لوحة الغالف للفنان ال�سوري :رحيمو ح�سني املقيم يف بلجيكا
وكلمة الغالف للناقد د .هايل الطالب

ا أل�سبوع ا ألدبي

احتاد الكتاب العرب  -دم�شق

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

د.حممد احلوراين

رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد

مديـــر التحريــر:

د.عبد اهلل ال�شاهر
�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة

هيئـة التحريـر:
فائزة دا�ؤد ،حممد ح�سن العلي،
جهاد الأحمدية ،د .غ�سان غنيم،
حممد احلفري ،علو�ش ع�ساف،
عبا�س حريوقة
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ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

