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االفتتاحية

�صفقة عقارية �أم ق�ضية مركزية؟
•د.حممد احلوراين

رئي�س احتاد الكتاب العرب

لوحة الفنان الت�شكيلي �سعد يكن

�أهم َّية الكتاب
حا�ضر ًا وم�ستقب ًال

من وحي البعث

�صقر علي�شي..
(معنى على التل)!!
مطاردة مع
ً
�أبعاد الثقافة
العربية

داما�سكيو�س:
�آخر العمالقة

على الرغم من مغادرة «جاريد كو�شرن» �صهر الرئي�س الأمريكي ال�سابق ملعب ال�سيا�سة
العاملية� ،إال �أنه ما يزال م�صر ًا على �إبداء ر�أيه يف �أكرث املو�ضوعات ال�سيا�سية ح�سا�سية،
ومع يقينه بف�شل كل املحاوالت لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية �إال �أنه خرج علينا قبل
�أيام قليلة ،ومن خالل مقال ن�شره يف �صحيفة «وول �سرتيت جورنال» ليقول ب�أن ال�صراع
العربي ال�صهيوين وق�ضية فل�سطني حتديداً ،لي�ست �سوى «خالف عقاري» وك��أن هذا
الطارئ على ال�سيا�سة والقادم �إليها من مكاتب ال�صفقات التجارية ،مل يفهم درو�س
الف�شل التي الحقت الرئي�س الأمريكي ال�سابق ترامب بت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
واالعرتاف ب�سيادة الكيان ال�صهيوين على اجلوالن املحتل� ،صحيح �أن بع�ض الزعماء
العرب �أ�سهموا مبحاوالت بيع الق�ضية يف �أ�سواق النخا�سة ال�سيا�سية ،و�صحيح �أن العدو
ال�صهيوين جنح يف الدخول �إىل غرف نوم بع�ض الزعماء العرب وفر�ض �شروطه عليهم،
وفتح مكاتب التمثيل وال�سفارات يف �أكرث من عا�صمة عربية� ،إال �أن ال�شعب العربي،
كان و�سيبقى ،هو املدافع عن هذه الق�ضية الإن�سانية العادلة ،فعلى الرغم من جناح
العدو ال�صهيوين يف �إقامة عالقات �سيا�سية ودبلوما�سية مع بع�ض ال��دول العربية،
�إال �أنَّ ال�شعب العربي يف هذه ال��دول ما زال ينظر �إىل ال�صهاينة على �أنهم الأع��داء
التاريخيون له ،كما �أن هذا ال�شعب هو الذي حال دون جناح اتفاقيات «ال�سالم» العربية
ال�صهيونية يف حتقيق الغر�ض التي ّ
وقعت من �أجله ،وهو الذي �أف�شل �أي�ض ًا الكثري من
ال�صفقات التي �سوقها نتنياهو �إىل �إدارة ترامب من خالل ا�ستخدامه «كو�شرن» ك�سم�سار
لت�سويقها ،وبالتايل تبنيها وفر�ضها ،ومنها �صفقة القرن ،لقد ف�شلت الرهانات ال�صهيونية
الأمريكية بت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،وبقيت هذه الق�ضية ،مبثابة الق�ضية الأوىل
واملركزية لل�شعب العربي ،بالرغم من كل املحاوالت ال�صهيونية لتمييعها وجعلها ق�ضية
ثانوية عربي ًا و�إ�سالمي ًا ،ال �سيما بعد احلروب الإرهابية والطائفية التي ا�ستهدفت بع�ض
الدول العربية التي كانت وما تزال تعترب ال�صراع العربي ال�صهيوين �صراع ًا وجودي ًا،
وهذا ما يف�سر احلقد ال�صهيوين الأمريكي على �سورية وجي�شها الذي خا�ض �أكرث من
خف القادة ال�صهاينة
�أربعة حروب ن�صرة للق�ضية الفل�سطينية ودعم ًا للمقاومة ،ومل ُي ِ
دعمهم لتدمري �سورية وقتل �شعبها املقاوم وك�سر �إرادت��ه ،فقد �أعلن رئي�س ال��وزراء
ال�صهيوين ال�سابق ايهود باراك يف ت�صريح له بتاريخ � 2011/3/28أنه يجب عليهم
العمل مع ما �أ�سماه «املعار�ضة ال�سورية» لإ�سقاط احلكم يف �سورية ،وهو ما �أكد عليه
�أفيغدور ليربمان ،وزير اخلارجية ال�صهيوين يوم  ،2011/11/12وبالرغم من الدعم
الال حمدود �صهيوني ًا و�أمريكي ًا و�إقليمي ًا وعربي ًا للمجموعات الإرهابية يف �سورية� ،إال
�أن متا�سك اجلي�ش وال�شعب والتفافه حول قيادته� ،أف�شل جميع املخططات التفتيتية
الت�آمرية التدمريية ،وما كان هذا الأمر ليتم لوال الثقة الكبرية بني ال�شعب وقيادته،
ذلك �أن هذا ال�شعب كان على يقني تام ب�أن ثمن الثبات على املوقف واملبادئ �أقل بكثري
من ثمن التنازالت والدخول يف مزادات التخلي عن الكرامة واملبادئ وت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية التي �أريد لها �أن تكون مبثابة �صفقة عقارية جتارية كتلك التي عقدت مع
بع�ض الزعماء هنا وهناك.
دخ َل ال َ
أمة
�إننا �أمام مرحلة حا�سمة من مراحل تاريخ �أمتنا ،مرحلة ُيرا ُد منها �أَنْ ُت ِ
وعي�ش م�شرتك مع املحتل ال�صهيوين القاتل ،و�إال كيف نف�سر مقولة
�ام
يف
ِ
ٍ
حالة وئ� ٍ
ال�صهيوين مو�شيه يعالون�« :إن ما يحدث يف ال�شرق الأو�سط الآن يخدم «�إ�سرائيل ملدة
 30عام ًا قادمة» ،وكيف ميكننا �أي�ض ًا �أن نف�سر هذا اللهاث املحموم وراء التطبيع مع العدو
ال�صهيوين؟!
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�إ�شراقات
الإن�سان حيوان نادم
• ر�ضوان ال�سح
بني احلا�ضر وامل�ستقبل ..ن�صفها من
يف (الإ�شراقة) ال�سابقة كنا قد
هو
أمر
ل
ا
يف
الطريف
وقفنا على بوابة احلكمة ،ووعدنا
املا�ضي ون�صفها م��ن امل�ستقبل حتى
بولوجها .كما كنا ق��د و�ضعنا حدَّ يف موافقتنا الفيل�سوف تكاد تنتهي �إىل ال�صفر.
ه���ل اجل���وه���ر يف ال���زم���ن امل��ا���ض��ي
احل��ك��ي��م يف �أن���ه م��ن ك��ان��ت احلكمة الفرن�سي برغ�سون
�ضالته.
يف حجب احلكمة الواقعي الذي ن�شهد �آثاره الناجزة؟
ولكن ذلك احل��دّ مل يكن �أك�ثر
ولكنه م�ضى ..ك��ان ..ومل يعد له
من عن الب�شر ،ور�ؤيتها
لنا
ح��دٍّ �إج��رائ��ي �أو ن�سبي ي�سمح
متح�صّ لة يف اململكة وجود.
ً
ب�إطالق �صفة احلكمة على الب�شر،
ف��ه��ل ه���و يف امل�����س��ت��ق��ب��ل؟ ال��زم��ن
إن
�
بل
احليوانية،
و�إال اقت�صر حدّ احلكمة على الآلهة
امل�ستقبل مل يوجد بعد ،و�إذا وجد
ذروتها
يف
احلكمة
كما قال فيثاغور�س.
كان حا�ضر ًا ثم ما�ضي ًا.
عامل
يف
تتج�سد
�ق
�
�واف
�
ن
�رة
�
�ص
�
�ا�
�
�ع
يف ث��ق��اف��ت��ن��ا امل�
ه���ذه ه���ي الأوه������ام ال��ت��ي خلقها
فيثاغور�س يف ا�ستبعاد �صفة احلكمة احل�شرات!.
العقل ،مع �أن الزمن لي�س �شيئ ًا �آخر
عن الب�شر� ،إال �أن الطريف يف الأمر
غري الأ�شياء وحركتها ،لي�س ما�ضي ًا
هو يف موافقتنا الفيل�سوف الفرن�سي
وح��ا���ض��ر ًا وم�ستقب ًال ،ب��ل ه��و �سيل
برغ�سون يف حجب احلكمة عن الب�شر ،ور�ؤيتها
متوا�صل ،و�صورته تلمع يف حد�سنا �إذا ا�ستطعنا
متح�صلة ً يف اململكة احليوانية ،بل �إن احلكمة يف
ّ
ت�صور عامل من الأ�شياء دون ذات واعية.
ذروتها تتج�سد يف عامل احل�شرات!.
قلنا� :إن م�أ�ساة الإن�سان تكمن يف العقل ،فما
الإن�سان عند برغ�سون م�شغول بالبحث عن
احلكمة� ،أما النحلة فهي تعي�ش احلكمة مع �أنها املق�صود بهذه امل�أ�ساة؟
ميتلك الإن�����س��ان ���ص��ورة امل��ا���ض��ي ع��ل��ى هيئة
ال ت�شغل نف�سها بالبحث عنها ،ومل حتظ النحلة
مبثل هذه املكانة �إال لأنها تعتمد الغريزة و�سيلة �صورة موجودة ومفتقدة ،وك���أنَّ الزمن �شريط
يف امل��ع��رف��ة وال�����س��ل��وك ،وه���ذه ال��غ��ري��زة ميتلك من ال�صور ..وهذا التفتت يف الزمن هو تفتت يف
التح�سر
الإن�سان مالمح خمفـّفة منها فيما ُيعرف با�سم كيان الإن�سان �أو وحدته ،فين�ش�أ عن ذلك
ّ
ً
واحلنني ،فالطفولة هي ذاتنا املفتقدة ،كذلك
(احلد�س).
لقد ط � ّور الإن�سان ملكة ً �أخ��رى غري الغريزة ال�شباب ...و�أية ذكرى من الذكريات..
وه��ذا يف م��ا يخ�ص امل��ا���ض��ي� ،أم��ا يف م��ا يخ�ص
هي ملكة (العقل) وهذه امللكة موجودة يف عامل
احليوان – كما �أن الغريزة موجودة يف الإن�سان امل�ستقبل ،فتكمن م��أ���س��اة الإن�����س��ان يف افتقاده
ب�صورة احلد�س – وتربز يف الثديات حتى ت�صل اخللود ،و�أق��دم جتليات التعبري عن هذه امل�أ�ساة
رمبا كانت يف جلجام�ش .لقد �أعطانا العقل �صورة
ذروتها يف الإن�سان.
والفرق بني �آل ّيتي الغريزة والعقل يف الإدراك للحياة متتد �إىل الالنهاية عرب �شريط الزمان
وال�سلوك هو �أن الغريزة تتناغم وحركة الأ�شياء ال��ذي ميتد يف امل�ستقبل ،و�أطلق على ذل��ك ا�سم
وتدخل يف �سياق تلك احلركة ..تعي�شها وتتماهى اخللود ،ثم عاين الوقائع فر�أى �أن كل �إن�سان فان،
معها� ،أم��ا العقل فيقف بعيد ًا عنها ،فال يدرك ف�أ�صبح بذلك هو احليوان الوحيد الذي ينتظر
احل��رك��ة �إال م��ن حيث �أن��ه��ا �سل�سلة م��ن امل�شاهد موته ..احليوان الوحيد الذي يكابد املوت وهو يف
ال�ساكنة املتتالية ،حتى �إن الفيل�سوف الإغريقي متام �صحته ..هل من �شقاء �أكرث من ذلك!
بارميند�س �أنكر وج��ود احلركة �أ���ص� ً
لا ،ومل ي َر
يقول املتنبي:
فيها �إال وهم ًا وخداع ًا من �صنع احلوا�س .وكانت
ذو العقل ي�شقى يف النعيم بعقله
ل��ه��ذه امل��در���س��ة حججها املنطقية املبنية على
ينعم
و�أخو اجلهالة يف ال�شقاوة ُ
الطبيعة ال�سكونية للعقل .وهذه النظرية التي
ومبا قدمنا تتك�شف لنا ق��راءة تقف على �سر
ا
و�ضعتها مدر�سة بارميند�س مل تكن يومها نقد ً �شقاء العاقل يف ه��ذا البيت ،كما تتك�شف لنا
ً
�أو حتليال للعقل واملعرفة ،بل نظرية يف الوجود ق��راءة عميقة للحديث « :ال تقل لو فعلت كذا
على
يقف
هرياقليط�س
�ان
�
وك
أنطولوجيا.
�أو ال
لكان كذا ،ولكن قل :قد ّر اهلل وما �شاء فعل ،ف�إنَّ
النقي�ض منها ،وهو الذي قال :ال ميكن النزول يف (لو) تفتح عمل ال�شيطان « لأن (لو) ٌ
عمل عقلي
النهر ذاته مرتني ...لأنه َّ
كل مرة يكون نهر ًا �آخر.
يريد ا�ستعادة احل��دث بتغيري بع�ض معطياته،
تكمن م�أ�ساة الإن�سان يف العقل ،فقد وفـّر العقل
وه��ذا وه��م من �أوه���ام العقل ،وبذلك نقف على
للإن�سان ف�سحة ب�ين �إدراك ال��واق��ع��ة يف عامل
الأ���ش��ي��اء وب�ين اال�ستجابة احليوية املطلوبة م�شكلة احلرية �أو اجلرب واالختيار ،وعلى دور
كارتكا�س لهذه الواقعة .وهذه الف�سحة متناهية الدين يف التخفيف من امل�أ�ساة النا�شئة عن العقل.
يف ق�صرها عند احليوان ،حتى تكاد تبلغ العدم يف وتبينّ لنا هذه القراءة داللة �أخرى ،غري الداللة
عامل احل�شرات .وهذه الف�سحة املتطاولة جعلت الإيديولوجية ،ملقولة مارك�س (ال��دِّ ي��ن �أفيون
الإن�سان قادر ًا على ا�ستح�ضار عدد من اال�ستجابات ال�شعوب ) ،وجتعلنا نقف على دالل��ة ن�صيحة
املمكنة (كت�ص ّور ذهني) قبل اال�ستجابة وبعدها ،احلكايات ال�شعبية بالتقدم �إىل الأم��ام وعدم
ون�ش�أ عن ذلك مفهوم الزمن بال�صورة التي نعرفها .النظر �إىل اخللف.
لقد جتلت عبقرية توحيد الزمان عند اخليام
تف َّتتتْ وح��دة ال��زم��ن عند الإن�����س��ان و�أ�صبح
يف ت�أكيده وهمية املا�ضي وامل�ستقبل ،وواقعية
جمموعة �آنات:
�آن ٍ م��ف��رد للحا�ضر ،و�آن���ات م�ضت ،و�آن���ات يف اللحظة احلا�ضرة ،فكل ما �سوى احلا�ضر غياب:
ال ت�شغل البال مبا�ضي الزمانْ
طريقها �إلينا .وارتبك الإن�سان يف فهم فتات الزمن
هذا :هل هو يف جوهره حلظة احلا�ضر وح�سب؟
وال ب�آتي العي�ش قبل الأوان ْ
لكن ...هل ي�ستطيع (العاقل )!
ولكن هذه اللحظة لي�ست �إال �صلة و�صل �ضئيلة

قراءات

�أبعاد الثقافة العربية
• ح�سني مهدي �أبو الوفا
ال تظن �أن ه��ن��اك م��ن ميكنه �أن ينكر �أهمية
الدور الذي ت�ضطلع به الثقافة العربية يف
احلياة ب�صورة �ضمنية ينطلق
املعا�صرة .ف�إطاللة �سريعة على ما ي�صدر يف العامل
العربي م��ن كتب وجم�لات و�صحف ،وعلى حجم ه�ؤالء من ثقة بالنف�س
الثقافات ون�سبتها فيها ،تكفي لإقناع �أي م�شكك ب�أن وبالهوية احل�ضارية
الثقافة قد باتت مكون ًا �أ�سا�سي ًا من مكونات حياتنا ،القومية ،التي ال يخ�شون
بحيث ال يغايل املرء �إذا قال �إننا نعي�ش يف ع�صر تعري�ضها للتفاعل مع
التغريات والتبدالت .ولكن �إذ �صح �أن الثقافة قد الثقافات الأخرى لأنها
ر�سخت �أقدامها يف الواقع العربي ،وحتولت �إىل يف ر�أيهم ت�صمد لذلك
حقيقة من حقائقه املو�ضوعية ،التي ال ي�ستطيع التفاعل لكونها ال تقل
�أحد �أن يتجاهلها ،ف�إن الآراء مت�ضاربة حول
تقييم عن تلك الثقافات �أ�صالة
الدور الثقايف الذي متار�سه تلك الظاهرة.
ً
ور�سوخا
فهناك و�إجنازات
من يقيمها تقييم ًا �إيجابي ًا ،معترب ًا �إياها مك�سب ًا
كبري ًا وراف��د ًا �أ�سا�سي ًا من روافدها و�أح��د مظاهر
حيويتها وغناها وانفتاحها على الثقافات الأخرى
ولكن هناك باملقابل من يقيم دور الثقافة العربية تقييم ًا �سلبي ًا فريى فيها
دور ًا رئي�س ًا لغربتنا الثقافية و�صورة من �صور التغلغل �أو الغزو الثقايف الأجنبي
وبالتايل خطر ًا على ثقافتنا وهويتنا احل�ضارية ومع �أن �أن�صار هذا املوقف قل
�أن يجاهروا مبوقفهم هذا وذلك ل�صعوبة الدفاع عنه ولكي ال يظهروا �أمام
ال��ر�أي العام العربي كانعزاليني رجعيني ف�إن ه��ؤالء النا�س موجودون وهم
ميار�سون موقفهم هذا ب�صورة علمية من خالل املواقع الثقافية التي يحتلونها
ومن الطبيعي �أن يرتتب على هذين املوقفني املت�ضاربني من الثقافة ودورها نتائج
عملية متعار�ضة فيما ينادي الفريق الأول برعايتها وتو�سيع دورها وتعميقه
يحاول الفريق الثاين �أن يكبح حركتها و�أن يجد من ت�أثريها ويح�صرها يف
�أ�ضيق نطاق ممكن بغية تطويق �إ�شعاعها يف احلياة ومن امل�ؤكد �أننا ن�سبط
الأمور ب�شدة �إذا قمنا بالربط بني هذين املوقفني املت�ضاربني �أو تيارين فكريني
ك�أن نقول �إن م�ؤيدي الثقافة و�أن�صارها هم عموم ًا من التقدميني و�أن خ�صومها
هم بوجه عام من الرجعيني فنحن جند بني التقدميني من يعار�ض طرح �أفكار
جديدة بقوة وجند يف �صفوف املحافظني من ي�ؤيدها ويتحم�س لها بقوة �أي�ض ًا
فالت�صنيفات الإجمالية خاطئة وغري جمدية على هذا ال�صعيد �إال �أنه من غري
املمكن جتاهل حقيقة �أن ت�أييد دور الثقافة يف احلياة ومعار�ضها ال ي�صدران
بال�ضرورة عن موقفني �أيديولوجيني متعار�ضني و�إمنا عن موقفني مت�ضاربني من
ق�ضايا الثقافة ومن العالقات بني الثقافات ف�أن�صار الثقافة العربية يرون �أنها
تغنى بالتفاعل مع الثقافات الأجنبية وبا�ستيعاب ما حتويه تلك الثقافات من
�إجنازات وكنوز وهم ال يرون �أية غ�ضا�ضة يف الأخذ مبا هو �أجنبي ما دام ذلك
ي�ؤدي �إىل �إغناء ثقافتنا القومية وتطويرها� .إنهم ينطلقون يف ذلك من موقف
االنفتاح على الآخر ومن �ضرورة التوا�صل معه وال يرون يف الآخر خطر ًا يهدد
الثقافة القومية بل ند ًا ينبغي حماورته و�إجراء تبادل ثقايف معه.
وب�صورة �ضمنية ينطلق ه ��ؤالء من ثقة بالنف�س وبالهوية احل�ضارية
القومية ،التي ال يخ�شون تعري�ضها للتفاعل مع الثقافات الأخ��رى لأنها يف
ر�أيهم ت�صمد لذلك التفاعل لكونها ال تقل عن تلك الثقافات �أ�صالة و�إجنازات
ور�سوخ ًا وهم يرون �أي�ض ًا �أن التقوقع الثقايف يعرب عن نق�ص يف الثقة بالثقافة
القومية وعن قناعة �ضمنية ب�أنها غري قادرة على حماورة الثقافات الأخرى
من موقع الندية� .أما خ�صوم الثقافة ومنتقدوها فهم ينطلقون غالب ًا من موقف
االعتداد ال�شديد بالثقافة القومية وهو اعتداد يجعل �صاحبه يعتقد �أنها
ثقافة متفوقة على �سائر الثقافات وبالتايل فال حاجة �إىل التفاعل �أو التبادل
بني الثقافة العربية والثقافات الأخرى .وقد �ساد هذا املوقف يف الثقافة �إىل
�أوا�سط الع�صر العبا�سي و�أدى �إىل �إحجام العرب عن الثقافة بوجه عام .وعن
الثقافة الأدبية ب�صفة خا�صة وهو �أمر نعرف نتائجه ولي�س �أقلها ت�أخر ظهور
�أجنا�س �أدبية رئي�سة يف الأدب العربي ولكن ه�ؤالء املناه�ضني للثقافة قد
ينطلقون من موقف اجلزع ال�شديد على الثقافة القومية واحلر�ص ال�شديد
عليها العتقادهم �أنها ال ت�صمد يف املواجهة مع ثقافات متفوقة مهيمنة وقد
قوي هذا التيار بعد �أن غزا اال�ستعمار الأوروبي الوطن العربي ع�سكري ًا وهيمن
عليه �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا و�سعى لأن يفر�ض عليه �سيطرته الثقافية واللغوية
وعندما يقف ممثلو هذا التيار موقف ًا متحفظ ًا عن الثقافة ودوره��ا الثقايف
ف�إن موقفهم هذا ي�شكل جزء ًا من موقفهم مما بات يعرف بالغزو الثقايف الذي
يخ�شون �أن تكون الثقافة �صورة من �صوره .ولكن مهما تكن الدوافع واخللفيات
الفكرية ملعار�ضي الثقافة واملتحفظني على دورها الثقايف ف�إن النتيجة العملية
املرتتبة على هذا املوقف واحد تقريب ًا� ،أال وهي الدعوة �إىل نوع من االكتفاء
الذاتي الثقايف والإع��را���ض عن التفاعل والتبادل والتوا�صل مع الثقافات
الأخرى فالثقافة هي القناة الأوىل لكل تفاعل ثقايف.
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قراءات

�أهميَّة الكتاب حا�ضر ًا وم�ستقب ًال
•د� .صياح عزام
يف ا�ستطالع ر�أي ُن�شر على م��وق��ع �صحيفة البع�ض �إن الكتب متاحة ل�سكان املدن دون �أهل
عربية مو�ضوعه الكتاب
الرقمي يف مقابل الكتاب القرى علم ًا ب�أن �سكان املدن �أي�ض ًا ظ ّلوا بعيدين
ّ
الورقي ،واخليارات الثالثة على القارئ العربي :عن الإقبال على القراءة ح�سب املطلوب.
ّ
ً
أن
�
ب
االقتناع
ـ
2
ـ
الورقي
ال
بد
الرقمي
قبول
1ـ
وقالوا �إن �ضغوط احلياة ومتطلباتها وم�صاعب
ً
باق ـ  3ـ الإميان ب�أنهما �ضروريان معا.
الورقي ٍ
املعي�شة التي جتعل ال�شخ�ص ال يطيق القراءة �أو
71%
أن
�
اال�ستطالع
هذا
نتيجة
أظهرت
وقد �
ي�ضيق ُخلقه منها ،ال�سيما يف ظل وجود امل�سل�سالت
مل�صلحة �ضرورة االثنني ،و 15%قالوا بقبول التي التهمت كل �شيء.
الرقمي بدي ًال للورقي ،و 14%ر�أوا �أن الورقي
م��ع ك��ل ه��ذه الأ���س��ب��اب ،وب�صرف النظر عن
ب� ٍ
باحلجة وال�بره��ان والبحث،
��اق ،وه��ذه نتيجة ُملفتة للنظر� ،إذ غالب ّية ت�أثرياتها ،ث� َب� َ�ت
ّ
وهذا
ال�شكلني،
إتاحة
�
أهمية
�
ب
ؤمنون
�
ي
امل�شاركني
مقدرة القراءة على ّ
بث ال�سعادة والأمل يف نف�س
يعبرّ عن ات�ساع الر�ؤية و�سعة ال�صدر ،و�أن ت�ساوي الق ّراء.
جحني للورقي فقط �أو الرقمي فقط
الطرفني املُ ّر َ
ه��ذا وظ��ه��رت ت�����س��ا�ؤالت ح��ول ه��ذه امل�س�ألة
ّ
وانخفا�ض ن�سبتهما ميثل الواقع كذلك .وظهر (م�س�ألة القراءة من حيث الإقبال عليها �أو الن�أي
يف
والتدقيق
اال�ستطالع
�أي�ض ًا من خالل حتليل
عنها) وظ ّلت �أ�شبه ما تكون باللغز ،هل ميكن
ال�سن هم املتح ّيزون للورقي،
الآراء� ،أن �أغلب كبار ِّ
�أن تكون هناك �شعوب تحُ � ّ�ب القراءة بالفطرة
والأ�صغر �سن ًا متح ّيزون للرقمي.
و�أخرى غري قارئة؟
ٌ
�سيل من الدرا�سات والن�سب والأرق��ام ُن�شرت
غالب ّية الباحثني حول هذا الت�سا�ؤل نفوا هذا
ح��ول ال��ق��راءة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��� ّرت م��رور
الأم��ر ،والدليل على ذلك �أن املهاجرين العرب
ال��ك��رام على م���دار ال�����س��ن��وات ،منها
امل��وج��ودي��ن يف دول م��ع��روف عن
على �سبيل امل��ث��ال :العربي و�سطي ًا
وب�شكل ع��ام ي��ق��ر�أ م��ن  500ـ  600الكثريون �صال وجال �أهلها �إقبالهم على القراءة يقر�ؤون
كالأوروبيني.
دقيقة يف ال�شهر ،والعربي يقر�أ ربع على مدار �سنوات
جملة «ذي �أتالنتيك» الأمريكية
�صحفة �سنوي ًا ،كتاب واحد ي�صدر لكل
ً
بحثا عن الأ�سباب ن�شرت مقا ًال يف عام 2019عنوانه
 12000عربي وما �شابه ذلك.
ولكن ظهرت م�ؤ�شرات يف ال�سنوات التي حتول دون �إقبال «ملاذا ي�صبح بع�ض الأ�شخا�ص ق ّر ًاء
مدى احلياة؟» ،وخل�صت يف الإجابة
امل��ا���ض��ي��ة ت���ؤك��د دون ت�سيي�س �أو
توجيه� ،أن و�ضع القراءة يف الوطن املواطن العربي على عليه� ،إىل �أن م�س�ألة الإقبال على
ال��ع��رب��ي لي�س بال�سوء ال���ذي يبدو القراءة � ً
إقباال على القراءة من عدمها تظل لغز ًا ،ولكن
عليه ،هذا طبع ًا مع �ضرورة الأخذ النحو املوجود يف ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل التي
ت�ؤ ّثر فيها ،و�أهمها :طبيعة البيت
بعني االعتبار �أن هذا الو�ضع يتفاوت
أوروبية
ل
ا
الدول
والأ���س��رة اللذين ين�ش�أ يف كنفهما
بني قطر عربي و�آخ��ر ،ففي �سورية
ولبنان وم�صر والأردن والإم���ارات
ال�����ص��غ��ار ،وث��ق��اف��ة ال���ق���راءة التي
واملغرب ن�سبة القراءة متقدمة عن
يغر�سها الأهل يف هذا البيت..
غريها يف بقية الدول العربية.
ً
عربيا ،يحتاج الأم���ر �إىل الكثري م��ن اجلهد
�أم��ا م��ن حيث املُ َّ
أهم الرتكيز على مقولة «ال
ف�ضل يف ال��ق��راءة الورقية ،والتغيري ..ويبقى ال ّ
�صة
املتخ�ص
واملجالت
والروايات
فجاءت الكتب
َّ
م�ستقبل بغري كتاب ،وال م�ستقبل بدون قراءة»
وال�صحف والق�ص�ص املُ�صورة يف املرتبة الأوىل
ال�شك ب�أن احلروب وال�صراعات التي يعي�شها
�ضمن اهتمامات ال ُق ّراء ،ثم جاءت بعدها باملرتبة ج��زء كبري من الوطن العربي والتي �أوجدتها
الثانية ،مواقع التوا�صل االجتماعي واملواقع ال���دول الغربية ع��ن �سابقة ت�صميم لتحقيق
الإخبارية ،ثم املجالت الإلكرتونية واملدونات �أجندات ا�ستعمارية و�صهيونية خا�صة ،وال�سيما
وال�شبكات املهن ّية ولكن ،ورغم ذلك ،ف�إن هناك يف العقد الأخ�ي�رة ،وم��ازال��ت م�ستمرة ،ه��ي من
هُ ��� ّوة الزال���ت م��وج��ودة م��ا ب�ين امل��واط��ن العربي العوامل الأ�سا�سية التي تعرقل وتعيق ب�شكل
ً
ً
وفكرة القراءة� ..صحيح �أن هناك �إقباال وا�سعا مبا�شر �أو غري مبا�شر جهود غر�س ثقافة القراءة
�راك
�
احل
على مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إذ
وت�شجيعها وتوفري كل ال�سبل لإجناحها ،كذلك
ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي م َّكن اجلميع من
ج��اءت جائحة «ك��ورون��ا» ل ُت ْ�سهم يف تعطيل كل
�أن يُدْ لوا بدلوهم� ،إال �أنه ال ميكن اعتبار قراءة
حم���اوالت الإ���ص�لاح امل��ع��ريف وال��ث��ق��ايف �أك�ث�ر من
وم�شاركة وحتى كتابة التدوينات والتغريدات
ومقاطع الفيديو وال�صور قراءة مبعناها الثقايف قطر ع��رب��ي� ،إال �أن «حت���دّ ي ال��ق��راءة العربي
يبقى العامل الأك�ثر �أهمية اليوم وغ��د ًا ويف كل
واملعريف..
الكثريون �صال وجال على مدار �سنوات بحث ًا الأوق�����ات »..كذلك تبقى امل��در���س��ة ه��ي ب ّوابة
ع��ن الأ���س��ب��اب التي حت��ول دون �إق��ب��ال املواطن الوعي الأوىل ،لأنها تلعب دور ًا كبري ًا يف تنمية
العربي على القراءة �إقبا ًال على النحو املوجود الثقافة العامة واالهتمام بالقراءة� ،إىل جانب
يف الدول الأوروبية ،حيث ال ُيفارق الكتاب ورق ّي ًا �ضرورة تطوير املناهج الدرا�سية و�آل ّيات و�أ�ساليب
�أو الكرتوني ًا يد راكب املرتو� ،أو با�ص النقل العام التعليم ،وثقافة املعلمني ،واالهتمام بدرو�س
�أو اجلال�س يف احلدائق واملنتزهات� ،أو اجلال�س املكتبة وكتب املطالعة احلرة.
وال يجب �أن نن�سى �أم��ر ًا هام ًا يف هذا ال�سياق
على كنبة يف بيته.
ور�أى ه�ؤالء الباحثون� ،أن �أحد الأ�سباب ،هو ونتن ّبه ل��ه ،وه��و �أن ال��غ��رب ي��ح��اول با�ستمرار
�سعر الكتاب املطبوع الذي قد ال يتو ّفر يف متناول �أن ي�صف الإن�سان العربي ب�أنه ال يقر�أ ،وهذه
الكثريين ،خا�صة يف الدول ُمنخف�ضة �أو متو�سطة املحاولة م��ا ه��ي �إال دف��ع الإن�����س��ان العربي �إىل
الدخل يف الوطن العربي� ،إال �أنهم جتاهلوا كثري ًا ال�شعور بالدون ّية وال�ض�آلة �أمام مواطني العامل
الكتب امل�ستعملة التي مت�ل�أ الأر���ص��ف��ة .وق��ال الذين يقر�ؤون وينتجون املعرفة والثقافة.
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الغربة يف �شعر
ال�شاعر حممد املاغوط

•د.عبد اهلل ال�شاهر

منذ جمموعته الأوىل «حزن يف �ضوء القمر»
�أعلنَ ع�صيا َنهُ  ،ومتردَه ،وت�شردَه ..ورحل حام ًال
�س َّر غربته ،و�س َّر �إبداعه ..ج� َّر َب �ضروب ًا من
الغربةِ �سواء داخل الوطن� ،أو خارجه ..لكنّ
ً
ً
الوطنَ َّ
ا�سا�سية يف �شعره ..فالوطن
حمطة
ظل
الرتاب الذي ي�سري يف دمه ،والذي
عنده هذا
ُ
ذنب ال تنتهي..
هو عقد ُة ٍ
َ
غرف من عفويتهِ اللغوية الدافقة من القلب،
ً
طالعة
فكان �شعر ُه مفرداتٍ
من ذاكرةٍ بال �أ�سماء..
َ
جارح حتم ًا ذاك الذي
�شاعر
عانق الوطنَ
ٌ
ٌ
ً
بكلتا يديهِ � ..أعلن
�صراحة بقولهِ «�س�أخونُ
ق�ص�ص خياناتٍ معلنةٍ للوطن..
فكتب
وطني»
َ
َ
ع�صر االغ�تراب ،يف مرحلةٍ �أكرث من
عا�ش
َ
مراحل تاريخنا العربي ا�ضطراب ًا وهيجان ًا..
ُ
ُ
واالجتماعية،
الفكرية
املقايي�س
فاهتزت عنده
ُ
ووج��د نف�سه �أم��ام جمموعةٍ من التناق�ضاتِ
ال�شعري
وحاالت التوتر ال�شديد ..فجاء ن�صه
ِّ
موازي ًا لتلك التناق�ضات وذلك التوتر ..كتب
عا�شق مت�شرد..
وبنهم
�أحزا َنه بنرثيةٍ رائعةٍ ،
ٍ
ِ
ال�شعري وزمنُ املجتمع ال�سائد
ذلك لأن زمنُه
ّ
�أ�صبحا ي�شكالن خطني متعار�ضني ..جتر�أ على
ال�شعري القدمي ،فدخل �إىل الق�صيدة
النمط
ّ
احلديثةِ بال �أوزان اخلليل وال قوافيه..
�إن��ه ال�شاعر «حممد امل��اغ��وط» ال��ذي �صا َغ
بحروف ل ّوعها
كلماتهَ من �شج ِو الأيام ،ور�سمها
ٍ
�ب ذات��ه
احل��زن والأ���س��ى ..ال�شاعر ال��ذي غ� ّي� َ
يف الكل ،وداف��ع عن حقوق الآخرين بالكلمة
الناب�ضة الغا�ضبة ..وعلى الرغم من كل هذا
ظلّ ي�سكن غربته املزمنة يف دهاليز ال��روح..
يقول ال�شاعر:
ٌ
ٌ
بعيدة
بعيدة ،وكهولتي
طفولتي
وطني بعيدٌ  ،ومنفايَ بعيدٌ
ال�سائح
�أيها
ُ
َ
املقرب
ك
ر
منظا
أعطني
�
َ
ِّ
ً
ُ
تومئ
أملح يد ًا �أو
حمرمة يف هذا الكونِ
علَّني � ُ
�إ َّ
يل
�ص ّورين و�أنا �أبكي
َ
الفندق
عتبة
و�أنا �أُقعي ب�أ�سمايل �أمام
ِ
أكتب على قفا ال�صورة:
و� ُ
�شاعر من ال�شرق
هذا
ٌ
ه��ذا ال�ضياع ال��روح��ي جعله يكتب «الفرح
لي�س مهنتي» �إذ ال �أثر للفرح يف كتاباته ..لأنه
ُ
وعلى ما يبدو َّ
يحمل �أ�سما َله على كتفيه
ظل
غارق ًا يف بحار الغربةِ والت�شرذ ِم الروحي..
ر�صيف
ر�صيف غ��رب��ةٍ �إىل
ظ� َّ�ل ينتقل م��ن
ِ
ِ
غربةٍ �آخ��ر ..يبحث عن وجههِ يف كل املرايا
التي ُت�صادفه فال يرى �إال وجه ًا مثق ًال بغبار
القهر والتعب ..يقول:
«�أنا مث ًال :كم عانيت يف حياتي ،ويف �أكرث من
والت�شر ِد
القهر واجل��و ِع وال�بر ِد
بلد عربي ،من
ِ
ّ
��اط ،وك���م م� ُ
�روف
وال��ي ��أ�� ِ�س والإح���ب� ِ
���ررت ب��ظ� ٍ
وح��دودي��ةٍ وانف�صاليةٍ وعاطفيةٍ وفقهيةٍ
و�سكنية ال تتحملها ال�صخور ..ت�����ش� ّ�ر ُ
دت يف
ال�شوارع ،و�أمام احلوانيت ،وواجهات ال�صحف،
و�سائط النقلِ ،
وامل�سارح ،ودو ِر ال�سينما ،ومنتُ يف
ِ
ِ
واحلدائق العامةِ �أكرث مما منتُ يف بيتي.»..
ِ
لقد �أورثته غربته هذه اخل� َ
�وف والهل َع من
كل �شيءٍ حتى غدا ال ي�أمنُ من الن�سيم الذي
مي� ُّ�ر بجانبه لذلك ن��راه ينادي �أ َّم��هُ �أن ت�أتي
إبر
الريفي
�إليه وتخب َئهُ يف جيبها
ِ
العتيق مع ال ِ
ّ
ُ
فاملوت ُ
يقف له باملر�صاد
واخليطانِ والأزرا ِر
يقول:
�أُمي
َ
أكواخ الأفريقيةِ
يا ذات ال َّنهدِ املل َّونِ كال ِ
�أَ�سرعي لنَجدتي
الريفي العتيقْ
جيبك
يف
تعاليَ وخبئيني
ِّ
إبر واخليطانِ والأزرا ِر
مع ال ِ
ُ
فاملوت يحيقُ بي من كلِّ جانب
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وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو �أن غ��رب� َ�ة امل��اغ��وط كانت
ً
ً
را�سخة كاجلبال..
قابعة بكلّ �أثقالِها على قلبهِ
عتيق ذرت � َ
أوراقه
ِ
رت ٍ
املنهك وروحهِ املمزقةِ كدف ٍ
ريح ال�شتاء ،وبعرثته على �أر�صفةِ املدينةِ  ،ومل
ُ
َ
ليكتب ق�صائدَ ه
يبق له �سوى حم�برةٍ وري�شةٍ
َ
والفقراء واملعدمنيَ..
ويوزعها على املحتاجني
ُ
َ
ٌ
ال�شعر من ر�أ�سه حتى �أخم�ص
متورط يف
فهو
ِ
قدميه..
متجذ ٌر ال ي�ستطيع �أن يبارحه يقول:
ري �أيتُّها ال�سطو ُر
�صباح اخل ِ
ُ
ُ
الهام�ش
�أ ُّيها
ُ
ال�صفحات البي�ضاء
�أيتها
�أيها الكفنُ العريقُ امل�ضياف
و�أنتم �أ ُّيها امل�ش ِّيعون
ترفقوا مبا حتملو َنهُ على �أكتافكم
لي�س فارغ ًا كما تت�صورون
فهو َ
�سريوا بهدوء
بال�سعر الذي تريدون
و�س�أَ�شرتي حزنكم
ِ
�أم���ا �آه��ات��هُ و�آه� ُ
ين امل��ح��زون� َ
���ات امل��ح��روم� َ
ين
مث َله ف�إنها البدَّ �أن ت�صعد �إىل ال�سماء لتتج َّم َع
ُ
تهطل مطر ًا عندما تبكي
هناك كما الغيم ثم
ال�سماء ..يقول:
�آه يا حبيبتي
البدَّ �أن تكونَ
كلُّ الآهاتِ وال�صلواتِ
كل التنهيداتِ والإ�ستغاثاتِ
املنطلقة
من ماليني الأفوا ِه وال�صدو ِر
وعرب �آالف ال�سن َ
ني والقرون
ٌ
جمتمعة يف مكانٍ ما يف ال�سماء ..كالغيوم
ولرمبا..
كانت كلماتي الآن
قرب كلمات امل�سيح
بكاء ال�سماءِ
فلننتظر َ
يا حبيبتي
وقد ميزج ال�شاعر بني �أمه ووطنه يقول:
�سورية
ُ
احلبيبة واملفدَّ اة
�أيتُّها
َ
مرافئ لها
ال�شرف التي ال
بواخر
يا
ِ
َ
ُ
نعرف �أن َِّك �أب َّي ٌة ال تطلب َ
ني النجد َة
لو مزقوا �أج�سادَنا بعدد جنو ُمك
لو �شطروا �أطفا َلنا كالإ�سفنج
الكتب والتماثيل
ون�شروا دماءهم على مطال ِع
ِ
لن نخو َن ِك يا حبيبة
ُ
الغربة كانت امل ��آل احلتمي للماغوط
�إذن
م�ستمر مع وجوده ،وقد قدَّ م
�صدام
الذي كانَ يف
ٍ
ٍ
املاغوط ر�ؤا ُه من خاللِ تقنياتٍ متعددةٍ �أبرزها
َ
ن�صف البناء
الت�صوير والرتميز ،فالرمز �شكَّل
الر�ؤي ل�شعره ..والرمزُ هو �أحد لغات الر�ؤيا..
ٌ
جتربة
ولعل م��ا مييز جت��رب� َ�ة امل��اغ��وط �أن��ه��ا
ٌ
إ�شكالية ،تعتمدُ االنفتاح الن�صي ،والتكثيف،
�
والرتاكم ال��داليل يف �سرد الأح��داث وال��ر�ؤى،
وتكدي�س ال�صو ِر ال�شعريِّةِ تكدي�س ًا تراكمي ًا
ِ
�سردي ًا ،يعتمد الإط��ن��اب يف ر�صد اجلزئيات
وقد وافق هذا الأ�سلوب غربة ال�شاعر املزمنة
وال�شاملة والذي وظف ن�صه وجتربته ال�شعرية
لتعرية ما يدور يف داخله من �أفكار ومن حوله
من م�شاهد كا�شف ًا بذلك عن تناق�ضات الواقع،
و���ص��راع��ات��ه امل����أزوم���ة معتمد ًا على تكثيف
ال��ر�ؤي��وي االغرتابية ب�إيقاع عاطفي حزين
ولهذا فقد ك�شف ر�ؤيته االغرتابية بقوله:
�أ ُّيها الدفرت العجو ُز الفار ُغ
�أ ُّيها املُ ُ
لك العاري
كلُّ فر�سانِك هاجروا �أو ا�ست�سلموا
يعم العا َ
مل
كلُّ هذه اخليانةِ واخلراب الذي ُّ
ب�سبب موت ال�ضمري
ويف رفرفةٍ ب�سيطةٍ من جفنيه
يعم ال�سالم
ُّ
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قضايا وآراء

من وحي البعث
•د� .سليم بركات

الكتابة يف ذك��رى ميالد ح��زب البعث العربي اال�شرتاكي
ويف هذه املرحلة بالذات ت�أتي من موقع الثقة بالبعث لأنها
مبنية على م�شاعر اخلوف من املجهول ،فالبعث حركة عربية
جماهريية �أطلقت �أهداف ًا للأمة العربية مازالت تنا�ضل من �أجل
حتقيقها ،وال�سيما يف هذا الزمن العربي الرديء ،زمن الهيمنة
االمربيالية ال�صهيونية الرجعية ،التي مل ترتك و�سيلة من
و�سائل ت�شويه العروبة �إال وا�ستخدمتها ،ويف الطليعة امل�شروع
القومي العربي الذي يتبناه البعث وينا�ضل من �أجل حتقيقه.
هذا امل�شروع الذي يوحد �أمة لها عراقتها التاريخية وتتوخى
االنقالب على واقعها امل�ؤمل ،انقالب يدرك البعث دوره فيه ،وما
يجب عليه �أن يفعل ،من خالل �شمولية النظرة وعمق الر�ؤية،
و�ضرورة التوجه �إىل مواقع اخللل ملعاجلتها وال�سيطرة عليها من
خالل الن�ضال ،واجلر�أة يف قول احلقيقة ونقد الذات ملواجهة
الواقع ب�أمانة و�صدق.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا اخل�ضم هو ملاذا كل هذا
االحلاح واملطالبة للبعث باملراجعة امللحة مل�سريته ،وبالتايل
ما هي الدوافع والأ�سباب هل هي ب�سبب خلل بنيوي يف التوجه
العقائدي للحزب� ،أم هي ب�سبب التخ�شب الفكري الذي يتهم
فيه� ،أم هي ب�سبب خلل تنظيمي تعذر عليه �إ�صالحه؟ ومن ثم
هل هي نتيجة واقع عربي م�أزوم؟ �أم هي ب�سبب الرتاجع القومي
العربي؟ �أم هي ب�سبب امل�شاريع الإقليمية القطرية؟ ومن ثم هل
هي ب�سبب االنهيارات الأيديولوجية على م�ستوى العامل؟ �أم هي
ب�سبب ال�ضغوط الغازية واملخرتقة واملعادية للأمة العربية؟
وبالتايل ملاذا اخلوف من املراجعة �إذا كانت �ضرورية وجوهرية
ومبنية على �شروط من املو�ضوعية والعقالنية والعلمية �إذا
كانت نتائجها مفيدة ومثمرة باملعايري ال�سلمية املن�ضبطة؟
وقبل الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت البد لنا من الت�أكيد �أن
هنالك الكثري من التيارات ال�سيا�سية والفكرية داخل وخارج
البالد العربية تعادي البعث وت�شكك بالقومية العربية ،تيارات
لها م�صلحة يف ت�شويه الر�ؤية املو�ضوعية للبعث وملوا�صفاته
وملقايي�سه من �أجل �أن تتنعم يف هذا الواقع املرير املنفرد بالأمة
العربية ،و�إىل درجة �أ�صبح فيها العربي حذر ًا من �أخيه العربي،
وبعيد ًا عن التفكري بالعروبة وبالقومية العربية .نقول ذلك
لأن البعث متجدد با�ستمرار ويتبنى النقد الذاتي ،وال�سيما يف
املراحل ال�صعبة التي متر بها الأمة العربية.
من ينظر �إىل ما �آل��ت �إليه الأم���ور من خ�لال ه��ذه احلرب
الإرهابية املدمرة التي ا�ستهدفت ال�شعب العربي ويف الطليعة
ال�شعب العربي ال�سوري ي��درك جيد ًا كيف تخا�ض املعارك
بالوكالة على ال�ساحة العربية من قبل �أعداء الأمة العربية،
ويف الطليعة ال�ساحة العربية ال�سورية وهي متول من قبل
البع�ض من احلكام العرب حتى و�صلت الأمور �إىل ما و�صلت �إليه.
ما �أحوج الأمة العربية اليوم يف �أن تتمثل فكر البعث كي
يكون اخل��روج من كل احل��االت املر�ضية التي تعيق الر�ؤية
القومية الوطنية واملو�ضوعية على �صعيد الوطن العربي ،ما
�أحوجها �أن متتلك دور البعث بعيد ًا عن االنح�سار والرتاخي ،من
�أجل االنتقال العربي مما هو كائن �إىل ما يجب �أن يكون ،لأن
البعث مل يكن يف يوم من الأيام جمرد حركة �إ�صالحية ،و�إمنا

�إن معركة �سورية البعث يف مواجهة الإرهاب وداعميه
لي�ست معركة �سورية وحدها ،و�إمنا هي معركة العرب
ً
جميعا ،لأن الإرهاب ال ي�ستهدف �سورية وحدها ،و�إمنا
ي�ستهدف العرب ً
جميعا،
كان وما ي��زال حركة ثورية جماهريية متجددة با�ستمرار،
كيف ال و�أهداف البعث �صادقة و�سليمة ،وهي التي حمت الأمة
العربية من اجلمود لأنها متثل �ضمري ال�شعب العربي ،وال�شعب
العربي ي��رى نف�سه يف �ضمري البعث .رمب��ا ك��ان هناك بع�ض
الأخطاء ،وهذا يحدث يف �أي حزب �سيا�سي ،لكن زواله مرهون
مبراجعة ال��ذات وجتديد الن�ضال يف مقاومة الأ�سباب التي
ي�أتي يف طليعتها االحتالل ،واال�ستعمار ،وجتنب خماطر العوملة
والأمركة والرجعية العربية ،والتبعية ،والإرهاب ...مراجعة
يكون من خاللها ال�سعي اجلاد لتحقيق الأهداف القومية باحلوار
والن�ضال ،وهل نبالغ �إذا قلنا �إن حزب البعث العربي اال�شرتاكي
ويف الكثري من الأحيان كان �ضحية الت�شكيك ب�أهدافه ،وجدوى
خياراته التي ا�ستغلت من قبل �أعدائه واملرتب�صني به �شراً .وهل
جنانب احلقيقة �إذا قلنا كم نحن بحاجة �إىل قراءة الواقع
العربي قراءة نقدية من �أجل ت�صحيح ما ينبغي ت�صحيحه.
ما �أحوجنا �إىل حتدي الواقع العربي الذي يعاين التجزئة
والت�شرذم وال�ضياع ،ما �أحوجنا �إىل التحرك على �أر�ضية
قومية عربية عرب جدلية العالقة بني الفكر والواقع ،جدلية
حماطة بتجارب غرينا من الأمم التي عانت ال�صراع التحرري
�ضد اال�ستعمار ،و�ضد التجزئة ،واال�ستغالل ،والتخلف ،كيف
ال والن�ضال من �أجل حتقيق �أهداف البعث قد �أ�صبح ميثل دليل
عمل ثوري لأمة بكاملها ،كيف ال وقد عاهد حزب البعث العربي
اال�شرتاكي �شعبه العربي �أن يحقق �أهدافه يف الوحدة واحلرية
واال�شرتاكية وهو ير�سم خطه الن�ضايل وفق ًا لتطلعات هذا
ال�شعب ،كيف ال وقد خط هذا احلزب طريقه عرب مراحل تقوم
على االن�ضاج الفكري الثوري رغم وجود املغامرين واالنتهازيني
ممن ال تهمهم �سوى م�صاحلهم اخلا�صة املعطلة لدور املنا�ضلني
احلقيقيني ممن ربطوا م�صريهم مب�صري احلزب ،كيف ال و�أكرث
ما مييز هذه املرحلة هو الن�ضال العقائدي والقناعة التي ت�شري
�إىل �أن العمل ال�سيا�سي ال ميكن �أن يرتقي �إىل م�ستوى التحدي
ما مل يكن مدعوم ًا بالعقائدية املدعمة بالفهم احلقيقي يف
�ضوء احلقيقة املجردة ،وهل يرتقي �إىل م�ستوى التحرر القومي
العربي �سوى املكون الأ�سا�سي للمرحلة الثورية التي تربط
بني التكتيك واال�سرتاتيجية ال�شرطني الأ�صيلني مللء الفراغ
العقائدي ولنجاح �أي جتربة حتررية ثورية.
�إن معركة �سورية البعث يف مواجهة الإره���اب وداعميه
لي�ست معركة �سورية وحدها ،و�إمنا هي معركة العرب جميع ًا،
لأن الإرهاب ال ي�ستهدف �سورية وحدها ،و�إمنا ي�ستهدف العرب
جميع ًا� ،إنه والإره��اب ال�صهيوين وجهان لعملة واحدة ،الأمر
الذي ي�ؤكد �أن معايري ثورة البعث يف مواجهة الإرهاب هي نف�سها
معركة اعتماد العرب على �أنف�سهم� ،إنها معركة الوحدة الوطنية

القومية ،واملوقف املوحد يف مواجهة العدوان ال�صهيوين� ،إنها
املعركة التي تعتمد الت�ضحية ،وبعد النظر ،واجلهد الذاتي
للأمة العربية .ونحن ال جنانب احلقيقة �إذا قلنا �إن التاريخ
الن�ضايل حلزب البعث العربي اال�شرتاكي مل يدر�س درا�سة
مو�ضوعية دقيقة ت�ستفيد منها الأجيال العربية اجلديدة
واملتجددة ،فال �أبناءه كانوا خمل�صني للحقيقة عندما �أغدقوا
عليه امل��دي��ح ،وال خ�صومه كانوا خمل�صني للحقيقة عندما
تنكروا لن�ضاله و�أهدافه ،وال�سيما يف هذه املرحلة امل�شحونة
بالي�أ�س والت�شويه والتي يبدو فيها القطري ولي�س القومي قمة
التحرك ال�سيا�سي والع�سكري يف مواجهة هذه احلرب الكونية
الإرهابية املعلنة على الأمة العربية ويف الطليعة �سورية البعث
من قبل التحالف ال�صهيوين الرجعي ،حرب �شبيهة ب�أجوائها
من حيث الت�آمر والتدخل اخلارجي وعدم القدرة على العطاء
وال�صمود باملرحلة التي ولد فيها البعث من حيث االنتقادات
التي توجه ،واملمار�سات التي متار�س ،لكن البعث برهن ومن
خ�لال االل��ت��زام ب�أهدافه ويف �ساحات الن�ضال� ،أن االنتماء
الوطني القومي الن�ضايل املقاوم هو االنتماء احلقيقي الذي
يجب �أن يفهمه كل عربي كي يكون جدير ًا بحمل ر�سالة الأمة
العربية الواحدة ذات الر�سالة اخلالدة التي ي�ؤمن بها البعث،
وتتمثل باالقبال على معاجلة حا�ضر العرب معاجلة ت�شفي من
الأمل واملعاناة واملفا�سد التي انتابت احلياة العربية ،معاجلة
فيها �إنقاذ الذات العربية بقوا�سم الذات العربية ،التي متثل
جوهر فهم البعث للر�سالة اخلالدة� .إن الر�سالة اخلالدة يف فكر
البعث متثل حلظة احلا�ضر من الن�ضال الذي ينتقل فيه العربي
من واقع مترد عليه البعث� ،إىل واقع يحقق طموحه يف �إقامة
املجتمع العربي املوحد.
بقي �أن نقول� :إن �سورية حتارب الإرهاب وداعميه اليوم حتى
ال يدفع �شعب عظيم كال�شعب العربي نحو الهاوية ،دون ما�ض �أو
حا�ضر �أو م�ستقبل ،كيف ال واحلقيقة تقول �إن من �سورية قد
حتركت قوافل الن�ضال عرب التاريخ العربي احلديث واملعا�صر
لتحرير الأمة العربية؟ فمن �سورية كانت اجلمعيات العربية
يف مواجهة اال�ستعمار العثماين ،ومن �سورية كانت الدعوة
للعروبة وم�شاريعها الوحدوية ،ويف �سورية ولد حزب البعث
العربي اال�شرتاكي ،ومنها انطلق مبارك ًا قيام الوحدة العربية
مع م�صر العروبة ،ومن �سورية انطلقت املقاومة الفل�سطينية
لتحرير فل�سطني من رج�س ال�صهاينة ،ويف �سورية اتخذ قرار
حرب ت�شرين التحريرية ،ومن رحم ت�شرين ولدت املقاومة.
ونيابة عن كل العرب يخو�ض ال�شعب العربي ال�سوري بقيادة
الرئي�س ب�شار الأ�سد معركة البعث �ضد هذا الكم الهائل من
الأعداء املنظم امربيالي ًا ،و�صهيوني ًا ،ورجعي ًا ،و�إرهابي ًا ،معركة
لي�ست من �أجل �سورية وحدها و�إمنا من �أجل كل العرب.

تعزية
ببالغ الأ�سى وب�إميانٍ بق�ضاء اهلل َ
وقدَ َره ينعى احتاد الكتّـاب العرب الزميل الأديب ال�شاعر مروان لطوف اخلاطر.
والفقيد من مواليد مدينة البوكمال حمافظة دير الزور (.)1943
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي وجمل�س االحتاد يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

«�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون».
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قضايا وآراء

�صقر علي�شي ..مطاردة مع (معنىً على التل)!!
• �أ.د .عبد املطلب حممود

�شاعر وباحث �أكادميي عراقي
عرفت ال�شاعر ال�سوري �صقر علي�شي
على ال ُبعد ،يوم حدثني عنه �صديقي
العتيد ال�شاعر يحيى ال�سماوي ،كونه
نا�شر ًا ملعظم دواوينه يف داره (الينابيع)
التي �أغلقها لأ�سباب تعنيه ،لتنعقد بيني
وبينه �صداقة ظلت بعيدة عرب �شبكة
التوا�صل الإجتماعي مبواقعها املعروفة،
قبل �أن يو�صلني به وي�شدّ ين �إليه �أكرث
و�أعمق ،عندما فاج�أين بر�سالة �أرفق
(معنى على التل) الذي كان
بها ديوانه
ً
�أ�صدره عام  ،2014فجعلني �أدور معه يف عوامل �أكرث من
 110ق�صائد �ض ّمها الديوان ،بدا فيها هذا ال�صقر ال�شاعر
معنى لل�شعر بعا ّمة ،وعن ق�صيدة مل
مهموم ًا بالبحث عن ً
ي�ش�أ لها �إال �أن تكون مغايرة لل�سائد من ق�صائد غريه من
ال�شعراء� ،سواء بلغتها املم ّيزة مبفرداتها وتراكيبها �أم
بدالالتها املثرية التي متركز �أغلبها يف ب��ؤرة هذا الهم
الع�صي على الإم�ساك ،و�إن جنح يف ارتقاء “تـلّ ” املعاين
ّ
الذي بدا بارتقائه قد واجه �صعوبات وم�شاقّ كثرية ،قبل
�أن يبلغ قمته ويخرج على املتلقني بديوانه هذا.
ذل��ك؛ �إن ال�شاعر �صقر علي�شي �شاء منذ الق�صيدة
الأوىل (���س�َيارَ ان) م��ن ب��واب��ة (ت����ر ّددات املعنى)� ،أول
�أب��واب ال��دي��وان� ،أن يوقع متلقيه يف �شِ باكه فاحت ًا له
املفتاح/
ف�سحة م�شاركته يف هذا البحث املُ�ضني ”:خذ
َ
ال�ضبابُ /
وعب
وادخلْ يف
ِ
وغ َّل /لكي ت ُغ َّل /ولي�س �إالَّ /
َ
عرثت على
الغمو�ض /على ح�سابي /.../وحتى لو
من
ِ
هناك /وارج ْع /خفيفاً/
َ
جواب /فال ت�أبَهْ  /...وعِ فْهُ
ِ
َ
عندك من
لي�س
جواب”(!) ،ليك�شف يف الق�صيدة الثانية
ِ
من هذا الباب (املفاتيح) عن مبلغ �أ�ساه وقد جت ّمعت يف
قب�ضته مفاتيح كثرية ،من دون �أن يعرث على الأب��واب
�اب ل ّليلِ  /ال
للحلم /ال ب� َ
التي تنا�سبها� ،إذ ”:ال ب� َ
�اب ُ
�اب
ب��اب
ب��اب
ِ
للنا�س /ال ب� َ
للغيب /ال َ
َ
ِ
للباب”(!) ،في�س�أل عن جدوى امتالكه
ِ
لهذه املفاتيح كلها ،وما �إذا كانت �ستتحول
�إىل جم��رد ���ش��يء ُيعلّقه على جانبه
ّ
“فتخ�ش” ويزهو بها ،ويبدو “�أمري ًا
على العابرين” ،ثم ليقرر �أن يرمي بها
أرتاح منها /ولو بعد
�”:س�أالقي طريق ًا ل َ
حني� /أي�أخذها �أحدٌ
منكم؟� /أي�أخذها
ُ
خرد ًة قد ُيعلّقها فوق تاريخِ هِ  /ويلفِت
الزائرين”(!!).
نحو مكانتها،
ْ
ب��ع��د ه����ذا ���س��ي��دخ��ل��ن��ا يف ق�����ص��ي��دة
(اليقني) الدال عنوانها على مداليلها،
قبل �أن ُينهي بوابة (ت���ر ّددات املعنى)
بق�صيدة (ال�صياد) ،التي تتعالق مع رواية �سانتياغو بطل
رواية (ال�شيخ والبحر) ،التي �أوقفتنا نهايتها على �إن�سان
متلّكت نف�سه �أح��وال �صوف ّية �أوح��ت بخ�صو�صية هذا
الذي يطلبه علي�شي من املعنى ،الذي ي�سعى ال�صطياده
ببندقية �صيد ال �شبكة �صياد بحري ،حتى �إذا ما عاد
خائب ًا مثل بطل الرواية �”:سيعود �أخري ًا للبيت /ويبد�أ
يف ف� ّ
مي�سحها /و ُيعيد ملعدنِها لمَ َعانه”،
�ك ال�س َبطانة/
ُ
وي��روح يطلب من ام��ر�أت��ه خرقة ”:هاتي اخلرقة يا
َ
اخلرقة/...
أحتاج �إليهِ  /الآنْ  /هاتي
امر�أتي /هذا ما � ُ
و�ضباب /ودُخانْ ”(!!).
/
ر
غبا
غطّ ى ِبلّو َر
ِ
ٌ
النف�سٌ /
لقد عقد ال�شاعر �أكرث من �صلة بني (ترددات املعنى)،
و(خ�شخ�شة املفاتيح) ،و(خيبة ال�صياد) وحركة م�سح
�سبطانة بندقية ال�صيد لإع��ادة اللمعان �إىل معدنها،
ال��ذي �سرعان ما يتح ّول دال املعدن هنا �إىل دال �آخر
متوا�شج معه ،يقود املتلقي �إىل مدلوله الأدق (بلّور
النف�س) ،املحتاج �إىل جالء الغبار وال�ضباب والدخان
عنه ،لتبدو رحلة البحث عن املعنى املوائم للق�صيدة
العلّي�شية امل���رجت���اة ،م��ت��وزع��ة ب�ين ف�����ض��اءات ال��ك��ون
الثالثة :الأر�ض واملاء والنار ،وتكون (النف�س) الف�ضاء
الرابع الأو�سع وال�شبيه بـ (الهواء) ،الذي تلتقي عنده
الف�ضاءات الثالثة.

(معنى على
ويف ثاين �أب��واب الديوان
ً
التل) ،ال��ذي �أخ��ذ الديوان ُثر ّياه منه،
�ضم ( )17ق�صيدة� ،س�أجدين
وال���ذي ّ
م�ضطر ًا للتوقف على بع�ضها ،وال �سيما
ّ
(معنى على التل) ،التي
الق�صيدة الثانية
ً
خلّ�ص علي�شي فيها حاله وثيمة ديوانه
الرئي�سة مع ًا ،وهي على النمط التقليدي
(العمودي) يف بنائها اخل��ارج��ي ،و�أف��اد
فيها من البحر (الب�سيط) ،و�إن قدّ مها
ب�شكل ق�صيدة التفعيلة ،كما �أف��اد من الم ّية النابغة
”:معنى على ِّ
التل /مل
الذبياين ال�شهرية ،وفيها يقول
ً
أتركهُ  /ومل يدَ عني �إىل ظِ ٍّل له � ِأ�ص ُل /قالوا /:
ُيبعِدْ ل ُ
وكيف و�صفتَ احل� َ
منف�ص ٌل عني
�ال بينكما؟ /فقلتُ /:
ِ
و ُمت ِّ�صل /وق��د َ
م�شي
��ىَ /..
م�شيتُ �إل��ي��هِ  /ما عرفتُ ون� ً
عج ُل /وكلما قلتُ � /:صار
ال�سحابةِ  /:ال َري� ٌ�ث /وال َ
ُ
وينفتل/
الأم� ُ�ر حتت يدي� /إال هُ نيهاتُ /...يخزيني
�أخ�شى عليهِ �صواب ًا �أن َّ
يحل بهِ  /يوم ًا /...و�أخ�شى �إذا ما
�شا َبهُ ُ
معنى على ِّ
معنى
التل /الوادي العميقُ  /هناً /
زللً /
ٌ
ِّ
العميقُ
والغيم خاطِ رة /يف
� /أنا/
على التل /وال��وادي
ُ
ُ
تنتقل”(!!)
النف�س
ِ
و�س�أتوقف على ق�صيدة (طم�أنينة) ،تارك ًا ق�صائد
عدة قبلها ،تلتقي جميعها على هذا ال�سعي امل�ضطرب ـ
لكن املثري للده�شة ـ عن املعنى الأعمق لدخائل النف�س،
ال ملا تتطلبه بنية ال�شعر احلقيقي من ال�شاعر ح�سب� ،إذ
أبواب
يبدو �صقر علي�شي فيها كمن بلغ الغاية �”:أغلقتُ � َ
َ
البهيم/
الليل
الق�صيد ِة ج ّيداً� /أخ�شى على غزالنِها
َ
��واب الق�صيد ِة
فقد ُي�ساو ُرها ال��ف��را ُر� /.../أغلقتُ �أب� َ
الل�صو�ص
ني هذا اليو َم /،لن يجدَ
ملء الع ِ
ج ّيداً� /س�أنا ُم َ
ُ
احلقائق منفذاً /حتى و�إنْ لفّوا /وداروا”(!!)..
�إىل
ِ
و�أك�ثر من هذا ما �سيوقف �صقر متلقيه
عليه يف ق�صيدة (غ��زو ف�ضائي) التي
�”:صعدت ال�����س�لا َ
ُ
مل �أجم َعها/
ُيق ّولها
ُ�سلّم ًا�ُ /سلّم ًا /فو�صلتُ
�سماء بعيدة/.../
ً
ُ
�سماء� /إىل �أن و�صلتُ
�سماء/
�صعدت/
ً
ً
الق�صيدة”(!) ،ث��م يتبعها بق�صيدة
(كتابة) التي ت�شي باطمئنانه الأق��وى
�إىل بلوغه م��أرب��ه م��ن رحلة بحثه عن
املعنى� ،إذ ُيق ّولها ”:مت�شي �أم��وري على
منوالِها ا َ
مير
حل َ�س ِن /مت�شي وت�سبقُنيُّ /
أر�ض� /،أكت ُبهُ  /و�إذ �أ ُم ُّر
بي
قرب ال ِ
الغيم َ
ُ
أفق /يكت ُبني”(!!!)
به يف ال ِ
و�س�أكتفي هنا بالإ�شارة �إىل �أن الباب الثالث من �أبواب
الديوان حمل عنوان (الق�صيدة العالية) ،وهي طويلة
ري مما يوجب التوقف عليه ،مما يجعلها
ومكتنزة بكث ٍ
تتطلب درا�سة منف�صلة ،وبالإ�شارة كذلك �إىل الباب
ال��راب��ع ـ الأخ�ير من �أب���واب ال��دي��وان (يف فن القول)،
الذي ق ّول علي�شي يف ق�صائده عدد ًا من الأ�شياء املاد ّية
الب�سيطة ،مما يدخل يف باب (�أن�سنة غري العاقل)؛ املر�آة
وال�سر والغيمة والنبيذ ،و�إن
والدائرة والإبرة والب�صلة
ّ
ال�س َّر حتى
�أفرد لل�شاعر ـ �أي �شاعر ـ ما ُيق ّوله به
ِ
�”:شربتُ ِّ
�شف /طيني /ومل � ْ
َّ
فا�ضهْ  /... /وهل رقَّ
أترك بقايا يف ِو ِ
َ
ُ
ُرا�ضهْ ؟� /إذا
الكال ُم ومل ن ُقلْهُ ؟ /وهل زعل اجلمال /ومل ن ِ
الف�ضاء /ل ِو�س ِع خطويَ /
َ
م�شيتُ وما التفتُّ �إىل
امتع�ض
ُ
املعري
العالء
أبو
�
الكبري
ال�شاعر
يتبع
أنه
�
وك
”..
امتعا�ض
ِ هْ
ّ
يف ن�سجه.
وثمة يف ال��دي��وان بابان هما (يف فن الر�سم) الذي
�ضم ق�صيدتني ،و(خارج ال�سرب) الذي انطوى على �سبع
ّ
ق�صائد ،ثم ق�صيدة (م�شى على الغيم) الطويلة ،التي
�أهداها ال�شاعر �إىل حممود دروي�ش ،فق�صيدة (ق�صة
اجلاذبية الأر�ضية) و�أخري ًا ق�صيدة (هدهد البحرية)
التي �أهداها �إىل ح�سني �سلموين ،والتي انطوى بها ديوان
�صقر علي�شي هذا.
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قطوف دانية

الب�صرة وطبيعة ال�شك
• داود �أبو �شقرة
�أمني التحرير
َ
َ
فائقة النماء يف النحو ،تركت �أثرها على �ضروب
املدر�سة ال َب ْ�صر َّية
لعل
الأدب والفكر ،بل يتعدَّ ى ذلك �إىل التفكري ومنطية التفكر يف �ضروب
احلياة عرب اللغة التي ا�ستمدت مقوماتها من م�صادر الطبيعة (�صوري ًا
و�صوتي ًا ومقطعي ًا).
	�إن طبيعة الب�صرة الواقعة على ِّ
�شط العرب املت�صل باخلليج
العربي و�صو ًال �إىل بحر العرب من جهة ،وات�صالها املبا�شر باحل�ضارات
الهندية والفار�سية وال�صينية جعلها �سوق ًا للب�ضائع والثقافة ومناهج
التفكري والفل�سفة .طبيعة هذه املدينة الفيحاء تركت �أثرها يف التجديد
مناءها من
يتن�سغ َ
�أي�ض ًا م�ستمدة طبيعة التجديد من الربيع الدائم الذي َّ
املاء املتدفق عرب القنوات املمتدة يف ج�سدها ك�شرايني القلب �إىل �سائر
�أنحاء اجل�سم.
لقد تكر�ست فيها عادات َت َق ُّبل الآخر من خالل التعامالت اليومية مع
�شعوب جعلت �شعبها �أكرث َت َق ُّب ًال للوافد واجلديد واملبدع وبالتايل �ضروب
ٌ
�ضاللة ،وكلُّ
�ضاللة يف النار.
الإبداع متما�شية «قاعدة» كل بدعة
ٍ
حدثني الدكتور �سلمان قا�صد رئي�س مهرجان املِر َبد ال�شعري يف �سهرة
خا�صة بدم�شق م�ؤخر ًا عنه طبيعة �شعب الب�صرة -الفيحاء رمبا ا�ستمدها
من كل ما قدَّ مت له ،ب�أن الب�صري �إذا �ضرب لك موعد ًا للقاء يف الغد فهو
ي�ؤكد عليك مرات ومرات ب�أن اللقاء موعدُ ُه ال�ساعة التا�سعة مث ًال .ال�ساعة
التا�سعة متام ًا .هل تتذكر موعدنا جيداً� ...إلخ.
�إن هذه الطبيعة مت�أتية من املعامالت اليومية القائمة على التغريات
الدائمة كتدفق مياه نهري دجلة والفرات حني يتحدان يف �شط العرب،
لذلك فالب�صري الذي ينتمي �إىل �أر���ض منب�سطة قابلة للطوفان يف �أي
حلظة لديه ٌّ
�شك ب�أن الأمر قد يتغري بعد �ساعة �أو �ساعات لذلك ف�إن من
طبائع الأ�شياء �أن يت�شكك يف كل �شيء .هذه الطبيعة القائمة على ال�شك
مت�أ�صلة يف كينونته ،لذلك ف�إن هذه الطبيعة ان�ساحت على منطية تفكريه،
لذلك �سرنى �أن املدر�سة الب�صرية النحوية قامت على القيا�س واال�شتقاق
الذي له عالقة وطيدة بال�شك ،وكذا مدر�سة االعتزال التي قامت على
التف�سريات العقلية لبنية تف�سري الن�ص املقد�س ،فدلفت �إىل عامل الت�أويل
�أو ًال ثم انطلقت �إىل ف�ضاءات �أرح��ب ،بحيث راحت ت�أخذ بكلية الن�ص
وكنهه ،ما جعلها قابلة لأن ت�صل �إىل ذروة النماء بعيد ًا عن ت�أطريه
والت�سليم بظاهره .وحني بد�أت العلوم العقلية التي كانت �أكرث قابلية
للتجديد كانت نتيجة طبيعية لتالقح الثقافات العربية مع ال�شعوب التي
دخلت الإ�سالم حتت جناح الدولة العربية والتي كانت فيها الب�صرة عقدة
املوا�صالت الأ�سا�س بني عاملني.
	�إن نظرية ال�شك التي تعدُّ مفتاح اليقني كانت املو ِّلدة للتجارب
العلمية التي جتاوزت حدود الت�سليم �إىل ف�ضاءات التجريب والتي �أنحت
بالعلوم �إىل م�سالك بكر مل تكن معروفة من قبل �إن كان يف علوم الفلك �أو
الطب �أو الريا�ضيات �أو الهند�سة والكيمياء واملو�سيقا وحتى ال�شعر الذي
جتاوز الق�صيدة الطللية �إىل التجديد الذي بد�أ يف الع�صر العبا�سي مع ابن
املعتز وعمار الكلبي وال�شعراء املولدين .حتى يف النحواجرتحت القواعد
من خالل فهمها للم�ساحة بني فقه اللغة ولغة اال�صطالح.
بقي �أن �أ�شري �إىل �أن ال�شك ال يعني اخلروج على الثوابت بقدر ما هو
املحرك الأ�سا�س للإبداع.
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قراءة في رواية ني�سان لـ «�أوجيني رزق»
• خديجة مروان احل�سن

ً
َ
ب�سيطة غالب ًا،
لأن
احلقيقة لي�ستْ
ً
ُ
ُ
وال يقبلها العقل �أح��ي��ان�ا ،وهناك
حقائق ال يقب ُلها املجتمع �إال �أنها
حقيقة.
والفهم
للوعي
يحتاج فقط
أمر
ُ
ِ
ال ُ
ِ
املرهف جلدليةِ احلياة ،والقدر ِة على
ِ
(خ َ
ك�سر ما �س ّماه لينني ُ
بث الواقع).
ِ
بلحظات ه��ادئ� ٍ�ة،
ت��ب��د�أ ال��رواي��ة
ٍ
��دوء تدريجي ًا
ي��ت�����ص��اع��دُ ه���ذا ال���ه� ُ
باجتا ِه التوت ِّر ،ثم احلز ِم فالإ�صرا ِر
ِّ
على
احلل واالنتهاءِ من واق ِع الكبتِ
مل القيد ِ.
و�أ ِ
ترفع �أوجيني التجريدَ  ،وتبينّ ُ
ُ
َ
عالقة الزوجني (جوليا وزي��اد) يف
ً
رب منظو ِرها
ع
ها
لطرح
ا
متهيد
ِها،
ل
وتداخ
ها
ِ
جت�سدِ
َ
ّ
تغو�ص �إىل ما خلفَ
ت�ستطيع �أن
ككاتبة
اخلا�ص
ٍ
ُ
َ
ِّ
ولي�س
جوهر العالقةِ الزوجية
الأ�شياءِ  ،وت�ص ّو ُر
َ
َ
َ
ال�سطحي منها
املحرك للب�شر واحلياة� ،أو بعبارةٍ
َّ
ُ
الكاتبة عن الكذب.
�أخرى تبتعدُ
نبد�أ بالعتباتِ الن�صيةِ الأوىل وهي:
احلب والربي ِع وتفت ِّح
 1-العنوان( ،ني�سان)� ،شهرِّ
الروح �أثر ًا لل�صقي ِع،
الآمالِ « :ني�سان ال يرتك يف زوايا
ِ
َ
امل�شاعر،
املرتاكمة يف
الثلوج
�ب
ِ
َ
ال ب��دّ له �أن ُي��ذي� َ
َ
احلب� .ص»91
الروح مبا يليقُ بها من
ليفي�ض يف
ِّ
ِ
  2-الإه��داء املعرب عن حبها وامتنانها لكل ماوزوجها و�أوال ُدها..
قدمهُ والداها ُ
ُ
وجتعل
ر
أ�سرا
�
تلتم�س
التي
_3املقدمة
َ الروايةِ
ُ
َ
ُ
َ
ليتعمق يف مكنوناتِه.
الن�ص
يف
القارئ
يدخل بنيةِ
ِّ
ً
اخلطف خلفا وتبد�أ
أ�سلوب
ِ
ت�ستخدم الكاتبة � َ
َ
الكامنة يف نف�س بطلتِها والتي ال
ب�سر ِد الرغباتِ
ُ
وخواطرها،
يعر ُفها �إال هي؛ خالقتُها وخالقة �أفكا ِرها
ِ
و�أعمالِها ،و�إرادتِها ،ومتردِها.
ً
مقبلة
*»قد تبلغ املر�أ ُة �سنَّ الي�أ�س ،وفج�أة تراها
آبهة مبحرماتِ دينِها ،ومعتقداتِ
على احليا ِة غري � ٍ
�شيء ما يدف ُعها
جمتمعِها ،وال حتى بعاداتِ �أهلِها،
ٌ
زواجها
�شيء �أقوى من �أوالدِها ومن ِ
حتبٌ ،
لتحيا كما ُّ
ومن ِّ
كل ما ير ِب ُطها بالرتابةِ � .ص»3
ُ
الكاتبة �أدوا َرها على ال�شخ�صياتِ وحدّ دت
و ّزعتِ
ِّ
�شخ�صية �أفعا َلها وعواط َفها.
لكل
ٍ
ٌ
جولياُ :
مدللة مثالية يف
ابنة رجلٍ مليونري ،امر� ٌأة
لغات ،وتعمل يف دائرة
�سلوكها و�أخالقها ،تتقن
خم�س ٍ
َ
العالقات العامة يف وزارة اخلارجية� ،شاءت الأقدا ُر
زوجها
�أن
تتزوج قبطانَ �سفينة .كانت تنتظر جميءِ ِ
َ
الغائب ال��ذي امتهن الإب��ح��ار ،فيح�ضر اىل بيته
وزوجته مرة َّ
كل �ستةِ �أ�شهر« ،تراه مرتني يف ال�سنة
رب
ملدة ٍ
�شهر كان كافي ًا ليه َبها طف ًال ويرحل ،فيك ُ
�شهرٌ .
رب امل�سافة بينهما
اجلنني يف �أح�شائِها ،وهو بعيدٌ  ،وتك ُ
ت�شعر� .ص»3
دون �أن
َ
البحرَ ،
زوجها القبطانُ عا�شقُ
يتزوج
قبل �أن
ِ
زيادٌ :
َ
توهم �أنه ع�ش َقهاَ ،
لالرتباط بها ،لكنّه
ولهث
ِ
من جوليا ّ
مل
ي�ستمر على الياب�سةِ كثرياً ،نادا ُه ع�شقُه املجنونُ
ّْ
فان�سحب من حياتِه الزوجية
،
أمواج
ل
ل
بلباقة لأنّ
ٍ
َ
ِ
َ
يحتاج �إىل الت�ضحيةِ � .ص»3
ه
ل
عم
ُ
والدُ ها ووالد ُتها� :شخ�صيتانِ ثانويتان يف الروايةِ
قليلتا الظهور �إال �أنهما يتم�سكان بالعادات والتقاليد
وي�ست�سلمان لها.
«�سام ولني  :تع ّودا عد َم وجو ِد �أبيهِما يف حيا ِتهِما
اليومية ،مل يعي�شا تفا�صي َله مبا يكفي ،كانَ بالن�سبةِ
ً
معلقة على جدا ِر غرفةِ املعي�شة ،وحكايا
لهما �صور ًة
ت�سر ُدها لهما �أ ُّم ُهما َّ
كل ع�شاءٍ ليناما حاملني هانئني.
�ص»4
ب�سام ،ماريا� ،شخ�صيتان ثانويتان.
ُ
قريبة جوليا و�صديقتُها ،حت� ُّ�ب املغامرة،
ن��ور:
م�شاعرها غ�ضة..
«راموند» �صديقُ الزوج زياد ورفيقُ طفولتِه و�ص َباه.
وزوج��ه��ا وابنَهما ح��ي��درة :هيلني حبيبة
هيلني
ُ
راموند قدمي ًا وزوجة فيليب حالي ًا..
خالد :ال�صحفي واحلقوقي واحلبيب املخل�ص الويف
مي�ضي يوم ًا واحد ًا بعيد ًا
الذي يقول� :أنه ال يريد �أن
َ

معنى..
عنها ،هي من جعل حلياته ً
ُ
تعي�شه جوليا ،كانت
ف��را ٌغ روح� ٌ�ي
مل ال��وه� ِ�م
نتيجتُه ال��ه� َ
�روب �إىل ع���ا ِ
ً
حقيقة
(الفي�سبوك) ال���ذي غ��دا
وم�ستقب ًال وح ّب ًا.
م��ار���س��ت �أوج��ي��ن��ي ل��ع��ب� َ�ة الإي��ه��ا ِم
بواقعيةِ ما ت��روي وا�صلت معرك َتها
َ
اليومية مع احليا ِة والأ�سر ِة ِّ
حب
بكل ِّ
ً
وقيمة.
معنى
َ
لتبني حلياتِها ً
ُ
جائحة كورونا و�إ�صابتُها بالفريو�س
وعزلتُها التي �أعطتْها الوقتَ الإ�ضا َّ
يف
والكا َ
لرتتيب �أفكا ِرها التي ا�ستحو َذ
يف
ِ
عليها ح ُّبها خلالد وت ��أخ��ذ ق��را َره��ا
النهائي.
ٌ
ُ
الكاتبة
التي
ر
أفكا
ل
با
غنية
 ال��رواي� ُ�ةتريدُ
ِ
�إي�صا َلها:
*ال��ق��د ُر ،ه��و �أف��ع��ال العبد ال��ت��ي �سيقو ُم بها يف
امل�ستقبلِ ويختا ُرها بكاملِ �إرادته.
نقر ُر �أن
*التغي ُ
ري يبد�أ من داخلِنا ،عندما نختا ُر ّ
ثم ّ
نقو َم بثورةٍ على ما بيننا من تخاذلٍ وانهزامية.
ب�سبب
�اء
ِ
*جت� ُ
برن��ا احل��ي��ا ُة على حت� ّم��لِ الأخ��ط� َ
خاطئ.
اختيا ٍر
ٍ
ً
*ي�صر ُ
ن�سخة
بع�ض الأهلِ على �أن يكونَ الأوال ُد
ُّ
عنهم وعن �أفكا ِرهم وعاداتِهم وقناعاتهم متنا�سني
ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ط����ر�أت ع��ل��ى احل��ي��اة وال��ت��غ�يرات
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
احلب هي حتقيق الذات..
*�أ�سمى درجات
ّ
ِّ
النظر
بغ�ض
ِنا
ت
ذوا
يف
احلب
على
املحافظة
*علينا
ِ
ِّ
ً
عن التوا�صل املبا�شر مع املحبوب ،فالظروف �أحيانا ال
ت�سمح بذلك.
احلب يف نفو�سنا دون �أي توقع
علينا املحافظة على ِّ
مكاف�آت من القدر� ،أو تقدير �إن فعلنا ذلك..
مل � َ
احلب جتع ُلنا نرى العا َ
ُ
أجمل ،فهي ال
*طاقة
ِّ
ُ
ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
ت�ؤثر على العقلِ فح�سب و�إمنا
يف حت ّولِ نظرتِنا لأدقِّ ال�سلوكيات.
العا�شق
قلب
ِ
«يقول جالل الدين الرومي :ال يهد�أ ُ
ق� ّْ
ي�شع نو ُر
�ط ما مل يباد ُله
ُ
املحبوب الولهَ  .وحني ُّ
ً
َ
باحلب
ا
إح�سا�س
�
هناك
�
يعني
فذاك
القلب
يف
احلب
أنَّ
ِ
ِّ
ّ
يف القلب الآخر».
ٌ
ٌ
أحداث
الزمن عند �أوجيني �سريع� ،
متتالية ،زمنٌ
حا�ضر (الآن) ،وزم��ن ُي�صنع .الزمن يف
مي� ُّ�ر ،وزم��ن
ٌ
الرواية كما ي�سميه روالن بارت (زمنٌ ا�صطناعي) �أي
ٌ
حترير
متخيل غري واقعي بال�ضرورة وذلك لت�ستطي َع
َ
الأحداثِ والأفعالِ  ،والرغباتِ من دالالتِها الواقعية،
خللق بناء روائي بديل �أو منف�صل وم�ستقل عن �أي
وجود خارجي له.
ف�ضاء املكان :متعدد فهي ت�سرد روايتها وتتنقل بني
ُ
عدة مدن (دم�شق ،العقبة ،الأردن� ،أملانيا� ،أمريكا،
الهند ،ال�صني)..
َ
بدقة عالية
و�صف الأماكن
ا�ستطاعت الكاتبة
ٍ
وك�أنها زارتها وعا�شت فيها.
�آلية ال�سرد� :سرد درام��ي ي�سيطر فيه الإيقاع
مب�ستويات متعددة يف زمن الرواية و�أمكنتها املتعددة.
التكلف والت�صنع
�سل�س وج��ذّ اب بعيدٌ عن
أ�سلوب
ِ
� ٌ
ٌ
عبارات غام�ضة.
وا�ستخدام
ٍ
م�ضمر مع القارئ
جنحت الكاتبة يف
حتقيق توا�صلٍ
ِ
ٍ
ي�س ّميه جاكوب�سون (الوظيفة الغيبوية للإي�صال)
من خالل �أ�سلوبها ال�ش ّيق وال�شاعري« :تعلمت كيف
رب واالنتظا َر
�أر�سم
َ
مالمح حزن َِك و�أخفيها ،تعلمت ال�ص َ
�أكرث ،قلقت جداً ،ومل �أفعل �شيئ ًا �سوى االنتظار».
ٌ
ٌ
ُ
ُ
اجتماعية بامتياز،
واقعية
الرواية
مكتملة البناءِ
ٌ
منغلقة يف نهايتها الغام�ضة التي تزيد
ال��روائ��ي،
َ
االكتمال البنيوي للن�ص.
ت�أكيدَ
ُ
و�أخري ًا تبقى امل�س� ُ
إن�سانية هي منطلقُ ِّ
ألة ال
كل عملٍ
الظلم َّ
أدبي ،يق ّو ُم َّ
اجتماعي �أو
وكل �إكرا ٍه
كل �أ�شكالِ
ِ
ٍّ
� ٍّ
ثقا ٍّ
يف �أو فكري .وهذه كانت ر�سالة الرواية املو�سومة
بـ «ني�سان» للكاتبة الأديبة «�أوجيني رزق» فهنيئ ًا لها
هذا الإ�صدار وهنيئ ًا ملكتبة الرواية العربية..

قراءات

ال�شاعر �أمين وحكاية القدود
• عبد الفتاح روا�س قلعه جي

بعد �صدور كتابي عن �شاعر حم�ص وال�شام
�أم�ين اجل��ن��دي (1841 1766-م) وذل��ك عام
1988م وجه �إ َّ
يل جمل�س مدينة حم�ص دعوة
لإل��ق��اء حما�ضرة ع��ن ال�شاعر ،وذل��ك اع�تراف� ًا
بف�ضل هذا العمل ال��ذي مل يبادر �أدب��اء حم�ص
�أنف�سهم بالتعريف وال��ت��أل��ي��ف ع��ن �شاعرهم،
وكانوا قد �أع��دوا لهذه االحتفالية عدتها فقد
تلت املحا�ضرة �أم�سية مو�سيقية غنائية قدمت
جمموعة من مو�شحات وقدود �أمني اجلندي من
تلحني زي��د ح�سن �آغ��ا وه��و فنان حم�صي .املهم
�أنه بعد املحا�ضرة �س�أل عريف احلفل :هل لدى
�أحد منكم �س�ؤال يوجهه �إىل املحا�ضر؟ وتوقعت
�أن ترتفع �أ�صابع كل من يف ال�صالة التي غ�صت
بامل�ستمعني يف ���س��ؤال واح���د ،وك��ان كما توقعت،
�أما ال�س�ؤال امل�شرتك الذي وجهوه �إيل فهو كما يلي :هل القدود حم�صية �أم حلبية
اخلفي لدعوتي ،فهم يريدون االعرتاف من حلبي
..؟وتب�سمت ،وقد عرفت ال�سبب
ّ
مهتم بهذا املو�ضوع ب�أن القدود حم�صية ولي�ست حلبية.
بالطبع ال ي�ضري حلب �أن تكون القدود احللبية حم�صية �أو �شامية ،فهي يف جميع
الأح��وال درة املو�سيقا والغناء العربيني ،ونحن مل نطلق على هذه القدود �صفة “
احللبية” و�إمنا تاريخ الغناء هو الذي �أطلق هذه ال�صفة ود ّون هذه الن�سبة .وحلب
�إذ تتوجت عا�صمة للثقافة الإ�سالمية  ،2006و�س�ألت كل عربي قادم �إليها يف هذه
املنا�سبة :ما هي عا�صمة القدود واملو�شحات لأجاب بال تردد  :حلب .و�شرح هذا
الأمر يحتاج �إىل تبيان ثالث نقاط:
الأوىل :هي �أن �أ�سرة ال�شاعر “ اجلندي” هي من معرة النعمان� ،أي من والية حلب،
ثم نزحت �إىل حم�ص يف القرن الثامن ع�شر وذلك حني عني �سليمان با�شا العظم
�صديق والده حممد اجلندي مت�سلم ًا حلم�ص عام 1734م ف�أقام فيها ،وقد ولد له
خالد ومن خالد جاء ال�شاعر �أمني اجلندي فهو �إذن حم�صي املولد والإقامة .وكان
ميكن لل�شاعر �أن يكون كغريه من �شعراء ال�شام يف تلك الفرتة �إال �أن الأقدار �شاءت
�أن يزحف �إبراهيم با�شا امل�صري على �سورية عام 1831م وتغلغلت قواته حتى
قلب الأنا�ضول هازم ًا اجليو�ش العثمانية ،وقد �سمع بال�شاعر املناوئ لظلم الأتراك
وف�ساد �إدارتهم فا�ستقدمه وجعله �شاعره اخلا�ص ،ومبا �أن �إبراهيم با�شا اتخذ حلب
قاعدة لعملياته الع�سكرية فقد ا�ستقر ال�شاعر يف حلب حتى خروج القوات امل�صرية
من �سورية عام 1841م ،وكان ا�إبراهيم قد ا�شرتى دار ًا وا�سعة من �آل اجللبي يف حي
الفرافرة واتخذها م�سكن ًا له ،ويف هذا احلي �سكن ال�شاعر وكان جلي�سه يف ال�سهرات.
الثانية :هي �أن حلب كانت �آنذاك مدينة الفن والأدب ،ومن �أعالم ال�شعر واملو�سيقى
يف الفرتة التي عا�ش فيها اجلندي بحلب :ال�شيخ �أبو الوفا الرفاعي ،واحلاج م�صطفى
الب�شنك احلريري ،والفنان ال�شهري حممد رحمون الأو�سي .وه�ؤالء وغريهم هم �أئمة
القدود واملو�شحات .وقد ات�صل اجلندي به�ؤالء الأعالم وح�ضر جمال�سهم الغنائية،
واطّ لع على الرتاث الفولكلوري الغنائي احللبي من �أغان �شعبية وقدود ومو�شحات،
فوجد فيها كنوز ًا حلنية ،وراح ينظم على �أحلان تلك الأغاين ال�شعبية قدود ًا باللغة
الف�صيحة ومو�شحات ،منها ما ي�ؤدى يف الأذكار الدينية وبخا�صة القادرية اجليالنية،
ومنها ما ي�ؤدى يف ال�سهرات الطبية .وقد �أح�صيت �أكرث من مئة �أغنية �شعبية نظم
اجلندي على �أحلانها قدود ًا ومو�شحات ،والقد عادة هو ا�ستبدال ن�ص بن�ص واللحن
نف�سه.
الثالثة :هي �أن حلب كانت مدر�سة يف الغناء ،وك��ان اجلندي �شاعر ًا غنائي ًا ال
ي�شق له غبار ،فهو يف احلقيقة �شاعر ن�ص ،رمبا كان له �إملام بالأوزان والأنغام ولكنه
مل يكن ملحن ًا �أو مو�سيقي ًا لكن له ف�ض ًال كبري ًا يف �إثراء املكتبة املو�سيقية بن�صو�ص
للغناء والإن�شاد .ولكن مل تعرف حم�ص مبا عرفت به حلب ،ال قدمي ُا وال حديث ًا ،ومن
فيها من امللحنني معدودون ،يف حني �أن هنالك مئات الأ�سماء املو�سيقية يف حلب عرب
تاريخها ،ولأعمالها املو�سيقية الغنائية نكهتها اخلا�صة مما يجعلها مدر�سة فنية .وقد
دفع اجلندي ن�صو�صه الغنائية �إىل �أئمة الطرب احللبي �آنذاك فغنوها و�أ�شهروها يف
جميع البالد ،ومنها ما يغنى �إىل الآن ،ومن ذلك:
 - 1حلو ال�شمايل يا قوام البان قم واجل كا�س الراح بالأحلان
� - 2أحلاظه قد �أر�سال والقد ه َّز الأ�سال
 - 3كيف ال ي�شدو املغني يف حمياها اجلميل
وقد نظم هذا املو�شح على قد الأغنية ال�شعبية احللبية” �أربع ًا �شالو جملها”.
 - 4يا �صاح ال�صرب وهي مني و�شقيق الروح ن�أى عني
وقد نظمه على قد الأغنية احللبية “ يا �أم ال�شال :ويغنى يف رق�ص ال�سماح.
 - 6هيمتني تيمتني عن �سواها �أ�شغلتني
وق��د نظم ه��ذا القد( �أو املو�شح) على قد القد احللبي “ جوجحتني
مرجحتني”
 - 7يا قاتلي بالتهديدِ �أفديك فارحم ت�سهيدي
وقد نظمه على قد الأغنية ال�شعبية احللبية “ الليل يا ك�شمري يا �سيدي”.
مهما يكن فحكاية تنا�سخ الأحلان ( �أي القدود) قدمية قدم التاريخ الغنائي لهذه
املنطقة ،وتعود �إىل القرن الرابع امليالدي وال�شاعر الغنائي ال�شعبي بن دي�صان
ومعا�صره ال�شاعر ال�سرياين الكبري القدي�س مار �أفرام الذي ا�ستقى �أحلان بن دي�صان
ال�شعبية ونظم على قدها ن�صو�ص ًا كن�سية يف متجيد اهلل .لكن حلب وحدها اخت�صت
مبدر�ستها الغنائية يف القدود واملو�شحات والأغاين الفولكلورية ،مع تقديرنا العايل
ملنتج الن�ص ل�شاعر القدود واملو�شحات الكبري �أمني اجلندي.
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داما�سكيو�س� :آخر العمالقة
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• �أ�سامة �إبراهيم
�إنّ �أهم ما يعرف عن داما�سكيو�س كونه �آخر �أهم فال�سفة العهد الكال�سيكي
الغني فكري ًا والذي ابتد�أ مع فال�سفة اليونان الأقدمني وانتهى مبوت هذا
الفيل�سوف لتبد�أ بذلك فرتة القرون الو�سطى القليلة الرثاء فل�سفي ًا ،لتكون
بذلك حياة وممات داما�سكيو�س م�ؤ�شر ًا لنهاية حقبة وبداية الأخرى على
ال�صعيد املعريف والثقايف .وداما�سكيو�س هذا هو �آخر م�شريف مدر�سة �أثينا
الفل�سفية (الأكادميية) والتي �أغلقت بقرار من الإمرباطور ج�ستنيان
الأول املعروف مبعاداته للوثنية وفل�سفتها الأمر الذي جعل داما�سكيو�س
عر�ضة ال�ضطهاد ج�ستنيان مما �أجرب هذا الفيل�سوف على طلب اللجوء لدى
البالط امللكي ال�سا�ساين يف فار�س لب�ضع �سنوات قبل �أن ي�سمح له بالعودة
�إىل الإمرباطورية البيزنطية.

حياته

ت�ؤكد امل�صادر التاريخية مكان والدة داما�سكيو�س،
وهو مدينة دم�شق يف �سوريا ،ولكن ال ينطبق ذلك حول
تاريخ والدته وا�سمه .يف احلقيقة ،توجد اختالفات
ح��ول تاريخي ميالد ووف���اة دام�سكيو�س ،فالبع�ض
يحدد عامي  458و  538كتاريخي ميالده ووفاته،
يف حني يحدد البع�ض الآخ��ر تاريخ ميالده بـ 480
للميالد ووف��ات��ه بـ  .550فيما يخ�ص ا�سمه ،يعترب
اال�سم داما�سكيو�س الت�سمية الر�سمية لهذا الفيل�سوف
وذلك نتيجة �ضياع ا�سمه ال�سوري الأ�صلي من املراجع
التاريخية ،ولكن هذا اال�سم هو �أق��رب ما يكون �إىل
لقبه �أو ا�سم عائلته.
ترك داما�سكيو�س دم�شق و�سافر �إىل الإ�سكندرية يف
�صباه حيث تتلمذ على يدي عامل البالغة ثيون ،كما
عمل هو نف�سه كمعلم للبالغة .حت ّول داما�سكيو�س بعد
ذلك لدرا�سة الفل�سفة بعدما �أقنعه �أ�ستاذه �إ�سيدور
بذلك فتتلمذ على يدي هريميا�س و�أوالده وعلى يدي
�أمونيو�س وهيليودورو�س.
هاجر بو�سيدونيو�س بعد اثنتي ع�شرة �سنة �إىل
�أثينا حيث التقى هناك مع �سيفرانو�س الدم�شقي
وتتلمذ على يدي عامل الريا�ضيات مارينو�س وعلى
ي��دي زينودوتو�س� ،إ�ضافة �إىل تتلمذه هناك على
يدي �إ�سيدور �أي�ض ًا لتتطور عالقته مع �أ�ستاذه هذا �إىل
�صداقة وثيقة .يف حوايل عام � 515أو  520ميالدي،
خلف بو�سيدونيو�س �صديقه هذا ك�آخر مدراء �أكادميية
�أثينا ،وا�ستمر يف هذا املن�صب حتى �إغالقها يف عام
 529ميالدي بقرار من الإمرباطور ج�ستنيان الذي �أمر ب�إغالق جميع املدار�س الوثنية.
هاجر داما�سكيو�س مرة �أخرى كنتيجة لهذا القرار واجته هذه املرة �إىل الإمرباطورية
الفار�سية برفقة �ستة من زمالئه حيث دخلوا يف خدمة امللك خ�سرو �أو ك�سرى الأول،
لكن مل يحتمل ه�ؤالء الفال�سفة احلياة يف فار�س التي كانت �أقل ت�ساحم ًا جتاه نزعاتهم
الفل�سفية ليعودوا بعد ذلك �إىل �أثينا بعد ال�سماح لهم بذلك مبوجب االتفاقية املربمة بني
الإمرباطوريتني البيزنطية والفار�سية يف عام  533ميالدي.
ويعتقد �أن داما�سكيو�س عاد بعد ذلك �إىل الإ�سكندرية حيث كر�س حياته لكتابة
م�ؤلفاته دومنا �أن ي�ؤ�س�س � ّأي مدر�سة هناك.

تالميذه

من �أ�شهر تالميذه الفال�سفة التالية �أ�سما�ؤهم:
�سيمبليكو�س والذي يحتفى به عاملي ًا لكونه �أحد �شارحي فل�سفة �أر�سطو امل�شهورين
�إيبيكتيتو�س
يوالميو�س والذي رافق معلمه يف رحلته �إىل فار�س وعاد معه �أي�ضاً

�أعماله

�أما �أعماله التي و�صلت �إلينا فتتكون من ثالثة تعليقات على �أعمال� أفالطون و�أحد
ن�صو�ص ما وراء الطبيعة بعنوان «�صعوبات وحلول من املبادئ الأوىل»� ،إ�ضافة �إىل م�ؤلف
حول حياة �أ�ستاذه و�صديقه �إ�سيدور بعنوان التاريخ الفل�سفي� أو حياة �إ�سيدور.

�صعوبات وحلول من املبادئ الأوىل

يتو�سع داما�سكيو�س يف كتابه هذا يف �شرح منظومة العامل ال�شامل الذي ابتكره الفيل�سوف
الأفالطوين احلديث بروكل�س ،ويعترب هذا الكتاب الأ�سا�س الذي مهد الطريق للمدار�س

ال�صوفية الأوروبية الالحقة .يعود �سبب اعتباره �أحد م�صادر ال�صوفية
�إىل افرتا�ض داما�سكيو�س �أن العقل الب�شري عاجز عن �إدراك «املبد�أ
الأ�سمى» املع�صوم عن اخلط�أ .وي�صل الت�شكيك بداما�سكيو�س �إىل ت�صريحه
بعجز الب�شر عن ت�صور العالقة التي تربط املبد�أ الأ�سمى مع العامل
املح�سو�س ،فهو �أ�سمى من قدرة العقل الب�شري واللغة وهو ٌّ
كل ال حتتويه
تراتبيات العامل الواقعي .ونتيجة �سموه عن كل �شيء ،ي�صبح ب�إمكان
�أي �شيء ،وال �سيما الروح الب�شرية ،التفاعل مع هذا املبد�أ مبا�شرة ولكن
بطريقة غام�ضة للغاية .وبناء على ما �سبق ،جتنب داما�سكيو�س دعوة
املبد�أ الأ�سمى بـ «الأول» وهو ما يعترب ا�سمه املتعارف عليه فل�سفي ًا.

حياة �إ�سيدور

وقد قام دام�سكيو�س بكتابة هذا امل�ؤلف بناء على
طلب تلميذته وزميلته يف الدرا�سة ل��دى �إ�سيدور
ثيودورا احلم�صية ،كما قام �أي�ض ًا ب�إهداء هذا الكتاب
�إليها .يدور الكتاب الذي ّ
مت ت�أليفه بني عامي 517
و  526م��ي�لادي ح��ول حياة �إ���س��ي��دور ،لكنه يقدم
�أي�ض ًا عر�ض ًا عن حياة الفال�سفة و�أو�ضاع املجتمعات
الأف�لاط��ون��ي��ة احلديثة الوثنية يف الإ�سكندرية
و�أثينا يف نهاية الع�صور الكال�سيكية .ويرى فوتيو�س
بطريرك الق�سطنطينية �أن ما قام به داما�سكيو�س
هو توثيق حلياة معا�صريه و�سابقيه من الفال�سفة
�أك�ثر مما هو توثيق حلياة �إ�سيدور دون � ًا عن غريه،
�إذ ي�ستفي�ض داما�سكيو�س يف و�صف �أن�شطتهم و�سرد
الق�ص�ص املرتبطة بهم .وتتوافق وجهة النظر هذه
مع و�صف الكتاب بح�سب الباحثة بوليمنيا �أثانادا�سي
والتي ترى �أنه حياة جمموعة من الن�ساء والرجال
يعي�شون �ضمن منطقة جغرافية هائلة امل�ساحة
وك��ي��ف �أخ�����ذوا ب���االف�ت�راق يف اجت��اه�ين دينيني:
امل�سيحية والوثنية .على املقلب الآخر ،يرف�ض �إدوارد
وات�س فر�ضية االنق�سام هذه لتغا�ضي الأفالطونيني
احلديثني عن االختالفات الدينية وتف�ضيلهم البقاء
كمجموعة ثقافية قائمة على املفاهيم والتاريخ
امل�شرتكني �إ�ضافة �إىل العالقات ال�شخ�صية املحددة
بدقة .هذا وي�صور الكتاب نف�سه هذا االنق�سام الديني ب�أ�سلوب نقدي ال يخلو من الفكاهة،
ويت�ألف كتاب حياة �إ�سيدور من  60ف�ص ً
ال مل يتبق منها مع الأ�سف �سوى ما حفظه مرجعان
اثنان هما :مو�سوعة �سودا وهي مو�سوعة بيزنطية �ضخمة من القرن العا�شر امليالدي
تتحدث عن منطقة املتو�سط خالل الأزمنة الكال�سيكية ،وكتاب مرييوبيبلو�س الذي �ألفه
فوتيو�س �آنف الذكر يف القرن التا�سع امليالدي.

تعزيـة
فجع الزميل الدكتور رامي ال�ضللي بوفاة �شقيقته وابنتها.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي وجمل�س االحتاد
يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيدتني بوا�سع رحمته وي�سكنهما اجلنة ،ويلهم �أهلهما وذويهما ال�صرب
وال�سلوان.

«�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون».
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ِمـ ْن ُ�صــو ِر �أُ ِّمــ ْي

َت ْل ِوي َح ُة ِيد َها!
-1-

• د.راتب �سكر

• فوزي ال�شنيور

-4الغريب
يا َل َق ْل ِب
ِ
ا َ
حل ِزين

ل َّو َحتْ يف ي َِدي
َل ْه َف ٌة يف �أعايل َت َ�ش ُّو ِقها
عا َت َب ْت ِني طويل
لأنيِّ �أ َث ُ
رت ا ْن ِت َبا َه ا ُ
حل ُ�ضو ِر
َ
وغابَتْ على ل ْف َت ٍة
مباه ِجها
جناح
من
ِ ِ
مواكب �أترا ِبها
ظالل
يف ِ
ِ
-2ل َّو َحتْ يف ي َِدي
َل ْه َف ٌة من بعيد ،وقدْ :
ب ُعدَ ا ُ
مراكبه ...
حلزْنُ يف
ِ
َ
َّ
وعلى َدف ٍة من ت َر ُّج ِحها
أح�س ُب ْ
حرية!
الوق َت
واملوج يف ٍ
كنتُ � ِ
َ
اب ر�سا ِئلهَاَ
َ
قيلَ :ي ْك ِوي ال ِغ َي ُ
ً
َ
َ
قيلَ :ت ْلهو ُمدَ َّللة َم َع ُخ َّطا ِبهَا!
-3الغريب ا َ
حل ِزين
يا َل َق ْل ِب
ِ
يء ُ�ش ُمو َع الل َيايل
ُي ِ�ض ُ
على بَا ِبها

شعر

ُير ِّت ُل ْ
حلن ًا بهيج ًا
َي ِل ُ
يق بمِ ْ�ش َي ِتهَا
وبمِ ا َط َّر َز ْت منْ ُحروف
ومِنْ ُق َب ٍل ُم ْ�ش َتهَاة
اه ٍم
على ُ�سنْدُ ٍ�س َ�س ِ
يف حري ِر ُخطاهَ ا
و َ�أ ْثوا ِبها
-5َ
طال َل ْي ُل املُ َغنِّي
ُيدَ ليِّ الن ُُّجو َم على ح َري ِتي
َويَراين ال ُو َ�شا ُة
ف�أملأُ َ�سلاَّ ِت ِه ْم َت َع ًبا
وء ِب�أَ ْت َعا ِبها!
ْ
كم َت ُن ُ

ْ
وح
يف ُّ
الر ِ
وظ
ع َلى ق ْر ٍ�ص محَ ْ ُف ٍ
اءى �أُ ِّم ْي
تَترَ َ َ
َو َك َعا َد ِتهَا
َت ْع ُ�ص ُب هَ ا َم َتهَا ِبالحْ ِْ�ش َم ِة
ُ
ات َو ْ
َت ْغ َر ُق ْ
ُ
خْ
يف ُكت ٍب �أ َرى
يف ا ْل َيوم َّي ِ
َو َكثيرْ ًا ِجدَّ اً
َّا�س
َما َتف ِْ�ص ُل بَينْ َ َكال ِم الن ِ
َوبَينْ َ َّ
ال�ش ْم ِ�س
َوبَينْ َ َّ
ال�ش ْم َع ِة
ُت ْ�ش ِب ُع �أَ ْحال َم ا ْل َو ْر ِد
َو ُتدْ ِخ ُل مِنْ َكانَ �إِلىَ ا ْل َق ْل ِب
ُت َغن ِّْي َح َّتى ْ
يجانِ الحْ َ ن َْظ ِل
يف هَ َ
ال َت َت�أَ َّف ُف
َمادَا َم َ�سيرَ ْ ُك ُ�ض َقنْد ْي ٌل ْ
يف ا ْل َع ْت َم ِة
�أ ْو َ�س ُت َغ ِّر ُد َز ْن َب ٌ
قة ْ
يف �آ ِن َي ِة الآ َم ْ
ال
�أُ ِّم ْي َم َط ٌر
ْ
اح ِل
يف ا ْل َو ْق ِت ا ْل َق ِ
َك ْم َكا َنتْ ُت ْهم ُِل م ْز َما َر النَّو ِم ؛ لأَ ْج ِل ِ�س َواهَ ا
َكا َنتْ َم ْ�ش َفى لل َّتو ِل ْي ِد
اق
َن َو ِ
اب الدُّ َّر ِ
اق ْي َ�س ل ْأ�س َر ِ

درو�س غير خائبة ....

ق�صائد
• نبيل فوزات نوفل
من �أنت؟!
ال �أحد يعلم
�إال �أنت
ال �أحد ...ي�سمع ما �شئت...
�إال �أنت
من �أنت؟!
***
الكلمات
الكلمات
ثائر
بركانٌ ٌ
ُ
احلرف فيها ٌ
�سيف بتا ُر
عندما تنطقني بها
تتحول ورود ًا
على �شفتيك
وينت�شر العط َر
ُ
ع�شق
كما ُّ
يحط القطا على املاء
ً
يحط ُح ًب ِك يف قلبي
ما قيمة الدنيا
�إن مل تكوين عطرها
متنيت لو �أ�ستطيع
�أن �أ�صوغ من رمو�شي
رماح ًا
�أ�سور بها وجنتيك...
�ضياء
ومن نور عيوين
ً
طاك
ين ُري َ
دروب ُخ ِ
و� ِّ
أقطر دمي م�سك ًا وعنرب ًا
�أ�سكبهُ
بني يديك
**
بوح
وقتلتني ب�سهام حبك �إمنا
بعطر والهوى فواح
�أحيا
ٍ
بجدائل
�إين زرعتُ تلهفي
ٍ
أقاح
نبتتْ على
ِ
م�شوارهنّ � ُ
للجميلة �إن تناثر
يا
ِ

عطرها
ُ
وهبت
ا�ضطرب الف�ؤا ُد
َ
ِ
أفراح
ال ُ
ُ
هواك معلق ًا
ويظل �آدم يف
ِ
والتفاح
اخلمر
فيك
ويجنُ ِ
ُ
ُ
�صرخة مواطن عربي
احلمل ٌ
ُ
ثقيل
ُ
اخليول
به
كبت ِ
تنت�سب
للعرب
التي
ُ
ِ
الذئاب
�أحاطت بنا
ُ
باملع�صم
�إحاطة ال�سو ِر
ِ
......
كفى نوم ًا يف الأحال ِم
أمل
والأحالم بال � ِ
والكذب
الرياء
�أتعبنا
ُ
ُ
ملاذا َ
حل بنا الظالمُ؟!
مالعب
�أتبقى �أر�ضنا
َ
رينا ّ؟!
غ ِ
رغبة �شالوم
ثعلب �صهيون
اجتم َع ُ
برعا ِة البق ْر
قال لهم:
امل�س� ُ
بحاجة لإعاد ِة نظر
ألة
ٍ
احلرب �صعبةُ
ُ
ٌ
م�ستحيل
والن�صر
ُ
دون لعبة املوت
والعطب
نوقظ فيهم
قابيل
فال يبقى ب�شر
وال حجر
وال حتى �شجر
عندها ننت�صر
وينطفئ
�ضوء القمر
قالت:
�أحتلم باحلب واحلياة،

ات مِنْ
َو ِ�ش ْي َك ٍ
ُح ٍّب َو َج َم ْ
ال
�أُ ِّم ْي
ال َت َت َ�ش َ
اغ ُل عَ نْ
�أَ َح ٍد
َّا�س ِب َ�أكْثرَ َ مِنْ ُت َّف ٍاح
�أَ ْو َت ِزنُ الن َ
ِه َي ْ
يف ُك ِّل ال ْأ�ش َجا ِر
ِث َما ٌر لل َّر ْح َم ِة
ات
نجَ ْ ٌم َي َت َعدَّ ى الن َّْج َم ِ
َ
ات �أكْثرَ َ
و َن ْه ٌر ي َْ�ش َحنُ َط َاق َتهُ يف ُخ ُط َو ٍ
َل ْي َ�س ِبهَا
َ�ش ْي ٌء َغيرْ َ ا ْل َّ�صايف
مَنْ يَدْ ريْ �أنَّ ا ْل َو ْر َد َت�أَ َّخ َر عَ ْنهَا؟
والمْ ُ ْ�ش َ
م�ش �أَ ْ�س َك َتهُ ُ�س َّك ُرهَ ا؟
َو ِب َ�ش ْيءٍ ِم ْنهَا
َتن َْط ِل ُق الأ ْر ُج ُ
وحة
َت ْ�سق ُْط هَ ْي َم ُ
نة الأَ ْق َف ْ
ال

•حباب بدوي
برغم هذا القتل والغم،
رغم حالة الذل،
رغم هزائم العرب،
النفط؟!
وعهر حرا�س
ِ
�أحتلم بالن�ص ِر؟
قلت:
با�سم من بقي على احلب
واحلياة
نعم
لعينيك وحدك
وحدك
لعينيك
ِ
ِ
ُ
ت�شرق ال�شم�س
ُ
يعزف الوتر
يغر ُد البلبل
وحدك
لك
ِ
ِ
ُ
يورق ال�شجر
ُ
ال�سيف
يرق�ص
ُ
ُ
ُ
اخليول
ت�صهل
ُ
الفالح
ينه�ض
ُ
َ
قبل طلو ِع ال�شم�س
�س�ألتُ
�س�ألتُ اليا�سمني َ عن عط ِره
فهم�س يف �أذين من «عطرها»
َ
�س� َ
ألت الور َد اجلوريُ عن
لونه
ف�أطرق خج ًال وقال:
�سرقتُ بع�ض ًا من وجنتيها
فخب� ُأت الور َد والعط َر ب َ
ني
نهديها
وما زلت �أحلم
منذ انف�ضت ليا َ
يل
التي ال تهد�أ
�أن �أ�شم العطر و�أقطف
الورد
يف ليلة هادئة

عناين من �صروف الدهر
جمروح املعاين-ما عناين
وما �أنا من غزية
�إذ متادت يف غوايتها
ولكن الق�صيدة
يف معارج ر�شدها
ملكت عناين
***
وقفت على املنابر يف خ�شوع
والف�ضاء ميدّ �أ�شرعة
احلنني
�إىل غدي
في�صري قلبي حائر اللفتات
ال يدري
�أ�سى ال�سهم امل�صيب
وقد رماين
***
خليلي الق�صيدة ما تزال
ّ
حزينة
هل ت�سمعان �أنينها
العايل؟!..
وما باحت به حرق
املعاين؟!..
وما بدمي كتبت ال�شعر
لكن فا�ض من روحي
ف�أق�سمت اليمني على الوفاء
لنهر �أحلاين
و�شهقة ما تدفق من حنان
يف �ضلوعي
خليلي اعذراين...
يا
ّ
***
�أ�سفي على عمر تبعرث
ن�صفه
يف غيهب العرثات
يرقب �صبحه
و�سياط هذا الليل

تدمي بالنحيب دروبه
�صوتي بغربته
�صراخ تائه
زفراته ملأت كياين..
***
�أ�سري �إىل بالدي
يف عالها
واجلراح تهي�ض �أجنحتي
فديتك يا بالدي
فا�سرتيحي يف يقيني
هللي نور ًا
حب
وقري عني ٍّ
طاب مورده
منري ًا يف جناين...
***
�أنا �أمتي �أمي
متدّ يد ًا تعانقني
وكم �أ�شتاق يا �أمي
ّ
لظل نهارك املم�شوق
يغمرين
فقد طالت دروبي يف
غياهبها
�أ�صيخ �إىل ثراك ال�سمع
يدعوين
فقويل –�إذ �أتيتك: -
“�ألف �أهال”
وافتحي الأبواب م�شرعة
فكم �أ�شتاق يا �أمي
مكاين...
***
مدادي جرحي الدامي
وق�صة �أحرف
ّ
تاقت �إىل �ألق احلياة
وكم تعرث خطوها
بني ال�سهام الواقعات
على ال�سهام
***

هذي بالدي
ع�شقي الغايف
على غ�صن الر�ؤى
تتلو على �سمعي
درو�س احلب
متل�ؤين املباهج
�أنت�شي بعبريها
وقطار �أحالمي
ي�شدّ رحاله
لغد قريب
�إنها �أمي
يقين َا �سوف تعرفني
وتنرث يف ف�ضائي
�أجنم َا بي�ضاء
تدعوين:
معلمة  ..لأكتب لل�صغار
على دفاتر �صبحهم
در�س املحبة والتفاين
***
هي �صرخة عربية
قد غادرت يف الفجر
ميناء املخاوف
كي تردد حلن �أغنية
متجد يف الوجود جماله
والنور نربا�س لها
وعيونها مفتوحة لل�شم�س
ال تخ�شى ظالم الدّ هر
يف خطواتها
ول�سانها مازال ي�شدو للربيع
وقلبها دفق من احلب
املعتق
يف دناين

قصة
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• ا�سكندر نعمة
تخط ْيتُ ال ّث َ
مل �أَك��ن قد َّ
انية ع�شرة من عمري .ع�شتُ
طفولة ُم ً
ً
غر�ستُ يف حديقة حياتي
رتعة باملح ّبة وال ّرعايةْ .
َ
َ
ُ
�آم��ا ًال مجُ َّن ً
حة و�أح�لام� ًا ورد ّي��ة� .أ ُ
عيني و�أن��زل� ُ�ق �إىل
غم�ض
َّ
كل �شيء ُيرفرفُ
الغ�ضة ،ف�أَرى حويل َّ
م�سارب �أ ّيامي وطفولتي ّ
ِ
واحلب املُرتف الذي
ال�سعادة والدُّ عابة ال ّرقيقة
ِّ
على �أَجنحة ّ
ُيحيطني به �أَب���وايَ  .كنتُ �أَرى يف �أُ ّم��ي و�أَب��ي املالكينْ ِ ال ّلذين
يحر�سان من حويل َ
احلب واحلنان املُتد ِّفق .ويغر�سان على
نب�ض ِّ
َ
بحياة
جداول �أَ ّيامي �أَ�شتال االعتزا ِز والآمال العري�ضة
ِ�ضفاف
ِ
ٍ
ُ
تفوق يف جما ِلها �أَل��وانَ قو�س ُق��زح ،و ُتك ِّل ُل
مفرو�شة ب�أَزاه َري
ٍ
فعم بالأَحالم الورد ّية.
تط ُّلعاتي نحو
ٍ
م�ستقبل ُم ٍ
هل كنتُ �سا َذ ً
ل�ستُ َ�أدريُّ .
ُترىْ ...
علمهُ �أَ ّنني
كل ما �أَ ُ
جة؟!ْ .
ً
فردات احليا ِة ال ّرغيدة التي ُي ُ
�ست�سلمة لمِ ُ
حيطني بها
كنتُ ُم
ِ
ُ
َّ
ِّ
نب�ضة
�أَبوايَ  .لعلهما كانا يت�سابقان ِلنرث تلك املفردات يف كل
ٍ
نعطف يف دقا ِئق �أَ ّيامي .مل �أَكن �أَدري �أَنَّ ُمفاج�أَ ًة ُم ّر ًة
مة و ُم
ٍ
ون�أْ ٍ
َ
َ
عماق �أَ ّيامي ،و�أَنا الهيةٌ
قا�صمة ،بد�أت ُبذو ُرها تنمو وتتط َّو ُر يف �أ ِ
عنها ،ال �أَدري من �أَم ِرها �شيئ ًا .كانت َك ُكر ِة ال ّثلج املُتدحرجة
رب ويزدا ُد �صل ُفها وعنفوا ُنها من دون
رب وتك ُ
ببطءٍ �شديد .تك ُ
َ
�أَن َ
ي�ستوق ُفني ،ف�أَ ُ
واحدٌ
حدٌ
قف
كان
�شيء
.
�
أ
يقف يف طريقها
ِ
ٌ
َ
ُ
ً
�صباح
عيني �أبي و�أ ّمي
�أَما َمه ُم
َ
�ستغربة تا ِئهة .كنتُ �أ ُ
نظر مل ّي ًا يف ْ
�صاب
م�ساء .ف�أَرى �أحيان ًا
َ
مالمح َتدف ُعني لالرتيا ِع واخلوف ف�أُ ُ
ُ
ينثال
احلب واحلنان املُتد ِّفق الذي
ير
باالرتباك .لكنَّ �أَزاه� َ
ِّ
علي يف ِّ
ال�سقوط يف م�ستنقع اخلوف
كل حلظة ،كان ُيب ِعدُ ين عن ُّ
َّ
ُ
رب م�سارب الأَم��ل واالرتياح والآم��ال
وال َّت�سا�ؤُل.
وي�سوقني ع َ
الورد ّية..
ُ
َّ
فاجئ ًا �إ ّال ليِ ْ � .أَحم َلتْ
حديقة عمري،
م
يكن
مل
وحل
يومٌ
ُ
ِ
َ
َ
وتال�شتْ �أزاه ُري الأمل.
ُ
البارحة ..ك��ان يوم ًا ِّ
يحمل على
ككل الأَ ّي���ام امل�ترف��ة.
ُ
جناحيه ك� َّ�ل معاين الأَح�ل�ام العذبة ،وك� َّ�ل �أغنيات احل� ِّ�ب،
آمال املُج َّنحة.
واختالجات ال ِ
ِ
اليوم ..كان كريه ًاُ ،مظ ِلم ًا ،قا�سي ًا .ح َّو َل جدا ِو َل حياتي
َ
خال�صة الأَ�سرار
آ�سن .لعلَّهُ كان
ال َّرقراقة العذبة �إىل ُم
�ستنقع � ٍ
ٍ
ا ّلتي تنمو من دون �أَن �أَدري بهاَّ .
تدحرجتْ
لعل ك��ر َة ال ّثلج
َ
تتدحرج �أَكرث،
رب ْت ح ّتى مل ت ُعد ت�ستطيع �أَن
َ
كثري ًا ،ف َكبرُ َ ْت وك َ
فتو َّقفتْ ِل ُت ْع ِلنَ عن املُفاج�أَ ِة املُ ّرة.
َ
َ
البارحة .كان يوم ًا را ِئع ًا وجميالً
البارحة ...ما �أَ َ
جمل
ُ
باحة الدّ ار،
والفرحة تعلو وجوهَ نا �إىل
خرجنا �أَبي و�أَنا
ِ
جدّ ًاْ .
ُ
ُ
ُ
اجلميلة التي ا�ستقْبل ْتنا ِبب�شا�ش ِتها املعهودة.
احلديقة
حيث
ْ
�ضخم .كان
ثلجي
رجل
ناءِ
ب
ب
نا
�
أ
بد
احلديقة،
حاب
ر
يف
هناك
ٍ
ٍّ
ِ ِ
ٍ
ِ
ال ّث ُلج ال ّرا ِئ ُع قد تو َّق َف عن ال َّت ُ
�ساقط ُم ُ
نذ حلظات ،وقد ك�سا
َ
بثوب �أَ َ
بناء
اجلميلة
الكونَ حديق َتنا
بي�ض ُمده�ش .تابَعنا َ
ٍ
ُ
البهجة متلأُ ق ْلب ْينا ،و�أَبي
ناة وف ّن ّي ٍة ُملفتة.
ال َّر ِ
لجي ب�أَ ٍ
جل ال َّث ّ
ُ
ُ
ُ
ّ
ابة امل ْف ِرحة .كنتُ �أ�ساعدُ ُه
يحوطني ِبدُ عابا ِت ِه وعبارا ِت ِه اجلذ ِ
ُ
جي يف ِّ
ُّ
ونعتز
ن�ضحك مع ًا،
زاوية منهُ .
كل
يف بناءِ ال ّر ِ
ٍ
جل ال ّث ْل ّ
ُ
ب�إِبداعنا اجلميل .عندما انتهى عملنا الفن ِّّي ،وقفْنا ُمتجاور ْي ِن
ٌ
ُ
ومتاثيل
لوحات
إنتاج �أنام ِلنا املاهرة .م َّر ْت يف خاطري
نر ُم ُق � َ
َ
ُ
عجزت عن
بنظرات
يغمرين
ٍ
ف ّن ّي ٌة را ِئعة .قلْتُ لأبي ا ّلذي كان ُ
�صحتُ  “ :ما �أَ َ
جمل ما �ص َن ْعنا!� .أَ َ
نت فنّانٌ
عظيم يا
ٌ
فهم ِ�س ِّرهاْ .
ِ
�أَبي”.
� َ
أحاطني �أَبي بك ْلتا ذراعيه ،ط َّو َق ج�سدي ،رف َعني عن الأَر�ض
ً
قبلة ما ُ
رع�شا ُتها تن ُب ُ�ض يف �شراييني
وطب َع على خدَّ يَّ
تزال َ
ح ّتى الآن.
باحة ا ّلدّ ار ويف �أح�ضان ال ّثلج فرت ًة طويلة� .شع ْر ُت
ظ َل ْلنا يف
ِ
قطعة جليد ّية .ا�ستبدَّ ال�بر ُد ِّ
بكل
بعدَ ها �أَ ّنني حت َّولْتُ �إىل
ٍ
مفا�صلي ،وتل ْع َث َمتْ كلماتي .قادَين �أبي �إىل الدَّ اخل ،و�سريع ًا
ِ
ما �أَ َ
�شعل املِدْ ف�أَ َة الكبري َة ،وق َّربني منها قلي ًال� .أَقب َلتْ والدتي
و ِمن ع ْين ْيها ي�ش ُّع حنانٌ �أَل ْفتُهُ طوي ًال ،ل َّفتني ِب َّ
بطان ّي ٍة دا ِف َئة
ع�شاء
مت�سح ظاه َر ك َّف َّي وعنقي .تنا َو ْلنا ل ْيل َتها
وج َل َ�ستْ بجا ِنبي ُ
ً
ً
َ
ٌّ
ً
ثم خلدَ كل ِمنّا ِلل ّراحة
خفيف ًا ج��دّ ًا،
ح�ساء �ساخنا لذيذاَّ .
ً
واال�سرتخاء.

ُ
عندما زا َرين ُ
عالمات
مالك النّوم ،و�سيط َر ْت على مفا�صلي
َ
َ
ُ
َ
اال�سرتخاء ،حم َلني �أَبي بني ذراع ْيه .حاولْتُ �أن �أرف�ض ،لكنَّهُ
ود�سني يف فرا�شي ،وطب َع على
�أَ���ص� َّر ،و�سا َر بي نح َو غرفتي َّ
ً
جبيني ً
�سريعة َ
وقال هام�س ًا كعاد ِت ِه يف ِّ
كل ليلة “ :ليلة
قبلة
َ
ال�صغرية “..
�سعيدة يا غزالتي ّ
كان ذلك البارحة ..يومٌ ُم ٌ
بال�سعادة والهناء والآمال..
رتف ّ
ٌ
ونفايات
باخليبة
�شبع
�أَ ّم��ا اليوم ..اليوم ..يومٌ
كريه ُم ٌ
ِ
ِ
احليا ِة الآ�سنة...
ُ
ُ
ا�ستيقظتُ �صباح ًا .وما ت� ُ
ْ
اجلميلة،
ذكريات البارحة
�زال
ُ
حللوة ،وملَ ُ
وقبلة �أبي ،وعبار ُتهُ ا ُ
ُ
تنب�ض يف
�سات �أُ ّمي الدّ ا ِف َئة
دميْ .
�صوت
نف�ضتُ عنّي ُغبا َر النّوم،
خرجتُ من غرفتي على ِ
ْ
ْ
ً
ُ
ج َل َب ٍة
ٍ
وحركات غري م�ألوفة .نظ ْرت م�شدوهة .تل َّفتُّ حوليِ
ب�أَ
مدخل البيت ال َّرئي�س
�رب
ِ
هة .كانت هناك ق� َ
َ
ع�صاب تا ِئ ٍ
َ
َ
ٌ
ٌ
ُ
نظرات
ونظرت
�شاحنة
ٍ
�صغرية .ها َلني الأ ُ
مر!! .اقرت ْبتُ �أكرث َ
َ
َ
ُ
اخلا�صة تنت ِق ُل م��نَ بي ِتنا و ُترمى
�ي
�
ب
�
أ
متعة
�
أ
كانت
ب ْلهاء.
َّ
كيفما ا ّت َفق يف ُم�ستود ِع ّ
ال�شاحنة� .صرخْ تُ كاملجنونة“ :ماذا
َ
ُ
َ
ْ
ي��ج��ري!؟ ..ما معنى ه��ذا؟! “ .حلظت ِئ ٍذ .مل �أ َر �أ ّم���ي� ..أي��نَ
ُ
االبت�سامة
اق�ترب منّي �أَب��ي ُمتم ِّه ًال.
ت���وا َر ْت؟! .ل�ستُ �أدري.
َ
َ
َ
امل�أْ ُ
لوفة َ
غا�ضتْ من وج ِههُّ .
كل �شيء بدا يل ُمغاير ًا� .أخذين �أبي
بني ذراعيه� ،ض َّمني ِب ْ
هم�س
ثم َ
لط ٍف ،و�ض َعني على �صدر ِه طوي ًالّ ،
للهّ
َ
ب�صوت ُم�ضط ِر ٍب� “ :أَ
ال�صغرية� .أرجو
ُ
ٍ
�ستودع ِك ا يا غزا َلتي ّ
َ
ُ
ً
ً
ْ
خْ
ْ
عينيه
يبك .لكنَّ
ِ
راك غدا “ .مل ُي ِ�ضف �أبي كلمة �أ رى .مل ِ
�أَن �أَ ِ
قا َلتا َّ
كل �شيء� .صرخْ تُ بوح�ش ّية�“ :إىل �أَين ..ماذا يعني؟!”.
َ
َ
ُ
ل�ستُ �أدري مداها.
ت�س َّم َر ْت نظرات �أب��ي على وجهي
ٍ
حلظات ْ
َ
كلمات ُمرجت َفة:
وقال
كتفي
�أذابتني نظرا ُته .و�ض َع يدَ ُه على
ٍ
َ
الق ..لقدْ َ
“�إِنّهُ ّ
الط ُ
تر ُك ِك
تطلَّقْنا� ..س�أُغاد ُر �إىل ٍ
بيت �آخر� ..س�أ ُ
َ
َ
َ
َ
راك”.
مع �أُ ِّم َك ..ال جتزعي يا حبي َبتي� ..أرجو �أن �أ ِ
جت َّمدَ ل�ساين عن احلركة .ا�صط َّكتْ ُر ْكبتايَ � .شع ْر ُت �أّنّ
َ
َ
وهبط ِمن �صدري .ت�سا َر َعتْ ّ
دقا ُته ،وكدْ ُت
جحظ
قلبي قد
َ
َ
ثرَّ
مع يف مقل َت َّي وتثلَّ َجتْ �أَطرايف.
خ
ت
�ض.
�
ر�
ل
أ
ا
على
�أَرمتي
الدَّ
ُ
كاء م ّر ًا ال عهدَ يل به من ُ
قبل .تق َّي ْا ُت َّ
كل �سعادَتي
بكى داخلي ُب ً
َ
َ
أنت يا
ال�سابقة .تل َّفتُّ حويل ِب�أ�سى “ :لقدْ غاد َر �أبي ،ف�أين � ِ
ّ
ُ
�اق �شديدينُ ،عدْ ُت ِ�إىل
�أُ ّمي؟!” .مل �أَ ِجدْ �أَحد ًا.
بتثاق ٍل و�إِره� ٍ
َ
احت�ضنْتُ امل��خ��دَّ َة ،ه�ص ْر ُتها
غرفتي .ارمت ْيتُ على �سريري.
�صرخ� .أَن �أَ
ب�شرا�سة� .أُريدُ �أَن َا َ
حتج َر ْت يف
دموعي
بكي.
لكنَّ
َّ
َ
وانت�صب يف خبي َئتي �أ ُ
ؤال و�س�ؤَال.
عيني،
لف �س� ٍ
َ
َّ

ملحتُ يف عينيها �آثا َر دمو ٍع �آن ّية.
د َل َفتْ �أُ ّمي �إِىل غرفتيْ .
ٌ
و�شحوب يف خدَّ ْيهاَ .
جفاف يف َّ
نظ َر ْت �إ َّ
يل طوي ًال،
ال�شفتني
ٌ
تلجلجتْ �شفتاها� ”:إ ّنه َّ
عليك �أَن ت�أْلفي هذه احلالة
الطالقِ .
َ
َ
َ
َ
�صحتُ من �أعماقي من دون �أن �أدري ”:ال ..ال ..لن �آ َل َف
“ْ .
ُ
َ
تجُ
�صمت
ذل��ك ..مل��اذا ..ملاذا؟!” .مل ��ب �أ ّم���ي .قالتْ يل بعد
ٍ
ً
ذهب �إىل
حزين�” :ستدخلني
مدر�سة داخل ّية ،كي ُي َ
تاح يل �أَن �أَ َ
َ
ُ
ني �إ َّ
عملي .و�ست�أْت َ
بوك
عطلة
يل يف
نهاية الأ�سبوع� .سي�أْتي �أ ِ
ِ
ِ
ِلر�ؤْي ِت ِك هنا .وقد تذهبني لزيار ِت ِه يف بي ِت ِه اجلديد “.
وا�ست�سل َمتْ ِل ُبكاءٍ �أَ َ
ثم غاد َر ْت
قا َلتْ �أُ ّمي ذلك
�شبه بالنّحيبَّ ،
ْ
َ
غر َفتي وترك ْتني �أَ ُ
م�ضغ هواج�سي و�أحزاين العميقة.
جاء ْت
ل�ستُ �أَدري كم بقيتُ َ�أتقلَّ ُب على جم ِر املُفاج�أَ ِة املُ َّرةَ .
�ساعات .كانت هي الأُخ��رى ُ
تلوك خي َب َتها و�آال َمها.
�أُ ّم��ي بعد
ٍ
َ
َ
َ
نظ َر ْت �إ َّ
تبت�سم� ،إ ّال �أ ّنها �أخْ ف َقتْ �ِ .ص ْحتُ
يل طوي ًال .حاو َلتْ �أن
َ
ُ
يف وج ِهها من جديد ”:لمِاذا ..لمِاذا “ .مل تجُ ِ ْب �أ ّمي ب�شيء .لعلَّها
مل تكن متلك جواب ًا .اق َ
م�سحتْ على ر�أْ�سي و�شعري
رتبَتْ منّيَ .
ب�صوت ي�شبهُ
الهم�س “ :تعاليَ ْ يا
بيد ْيها الباردتني .قا َلتْ يل
ٍ
َ
َ
حبيبتي .تعاليَ ْ ِل ْ
هب مع ًا �إىل ما ِئد ِة الغداء� .أمل جتوعي؟”.
نذ َ
أعر�ضتُ عنها� .أَ ُ
� ْ
درت وجهي جانب ًا .قلتُ لها“ :ال �أُري��د .لن
َ
ارتع�ش ج�سديَ .
خفق قلبي.
�أتغدّ ى”� .ض َّم ْتني �إىل �صدرها.
ُ
م�شاعر دفينة .كنتُ �أخ�شى على �أ ّمي من
حت َّركت يف �أع�صابي
ُ
َ
�صدمة �أَك َ
ً
َ
ا�ستجبتُ
لطلبها من دون
ونهاية �أ�شدَّ �إيالما.
رث خطر ًا
ٍ
ٍ
غرفة ّ
جل�ستْ ُقبا َلتي،
رغبة منّي .قاد ْتني �أُ ّمي �إىل
ِ
ٍ
الطعامَ .
َ
قعد اخلايل بجانبي� .إِنّهُ َمقعدُ �أبي.
وت�س َّم َرت عينايَ على املَ ِ
َ
ُّ
ببع�ض اللقيمات فلم �أ�ستطع.
لهي معدتي املت�شنِّجة
ِ
حاولْتُ �أَن �أُ َ
بقيتُ بال غداءٍ  .وكذلك فع َلتْ �أُ ّمي.
ال�صمتُ ال َّث ُ
ني ُ
قيل ُيج ِّل ُل جل�س َتنا.
بقينا جال�ست ِ
نق�ض ُم الأَملَّ .
َ
َ
ُ
ثرَّ
ّ
ً
ُّ
عاب قد تخ يف حلقي،
عيو ُننا ال تلتقي �إال نادرا� .شعرت �أنّ الل َ
ُ
ل�س ُتنا
وقلبي
يخفق ببطءٍ �شديد .ا�ستطا َلتْ ِج َ
َ
ُ
الغبي .كنتُ �أ ُ
بحث عن �شيء ي�سرت ُّد يل �أ ّمي.
املَقيتة ،و�صم ُتنا ّ
ُ
انق�ضى النّها ُر ،وبد�أَ ا ّلليل يزر ُع �سوا َد ُه يف كبد البيت احلزين.
خاف العود َة �إىل غرفتي� .أَخ�شى ال ّل َ
كنتُ �أَ ُ
يل�َ .أخ�شى الوحد َة.
َ
الهواج�س� .أخ�شى َّ
كل �شيء.
�أخ�شى
َ
ً
َّ
ُ
َ
خفقانه البطيء.
قفزت عن َمقعدي ه ِلعة .توقف قلبي عن
ِ
جر�س الهاتف .لقد رنَّ هذه امل َّر َة رنين ًا ُمزعج ًا مل �أَ ُكن
لقد رنَّ
ُ
َ
َ
ُ
�آلفُهُ من ُ
�شعرت �أنّ �أع�صابي تخو ُر
قبل .ا�ستم َّر يرنُّ وي��رنُّ .
ُ
َ
وتفقدُ َّ
ح�سا�س مبا حولها� .أ ّمي مل تتح َّر ْك .مل متتدَّ يدُ ها
كل �إِ
ٍ
اعة الهاتف ،بل ت�س َّم َر ْت عيناها عليه .ا�ستد ْر ُت جانب ًا
ِ�إىل �س ّم ِ
الهاتف يد ًا ك�سو َلةُ ،
وقلْتُ
ب�صوت
ِمن دون �أَن �أَدري .مدَ ْد ُت �إىل
ِ
ٍ
رجتف� :أَلو ...مَنْ ؟.
ُم ِ
َ
ّ
ُ
كادت
جحظتْ عينايَ يف حمجريهما.
َ
ت�سارعتْ دقات قلبيِ .
ٌ
ال�س َّم ُ
�صرخة ُمرجتفة� ”:أبي..
اعة ُتف ِلتُ ِمن كفّي ،وندَّ ْت عنّي
َّ
َ
جاءين �صو ُتهُ ها ِدئ ًا ر�صين ًا م�شوب ًا بكث ٍري
�أبي� ..أَينَ �أنت؟؟ “َ .
نهاية الأُ�سبوع.
عطلة
راك هنا يف
ِ
ِ
رغب َ�أن َ�أ ِ
من الأَ�سى�“ :أَ ُ
ٌ
حديقة جميلة� .ست�ستمتع َ
ني بها ونتغدّ ى مع ًا”� .أَجبتُهُ
عندي
َ
َ
َ
رغب يف �شيء”� .أجابَني
ٍ
رغب يف �شيء ..ال �أ ُ
بنزق �شديد“ :ال �أ ُ
َ
َ
ُ
ّ
بهدوءٍ �أك�ثر .تخ َّيلْتُ �أن��هُ
يبت�سم يل وي�ض ُّمني بني ذراعيه:
ُ
ال�صغرية ،ف�أَنا ُم ٌ
ليك .ليلة
غزالتي
“ف ِّكري ج ّيد ًا يا
�شتاق �إِ ِ
ّ
َ
ال�صغرية”  .و�أ َ
غلق الهاتف.
�سعيدة يا غزا َلتي ّ
عيني �سبيالً،
ً
يعرف النّو ُم �إىل
ق�ض ْيتُ لي َلتي ُم�س َّهدة .مل
ِ
َّ
داعيات املُ َّرة.
الهواج�س وال َّت
ورحتُ �أَتق ّل ُب يف �أح�ضان
ِ
ِ
َ
ُ
ليل ال ّث ُ
انزاح ا ّل ُ
ر�سلت ّ
م�س �أوىل ُخ ُ�صال ِتها
قيل ،و�أ ِ
عندما َ
ال�ش ُ
َ
ُ
َّ
ال�ص ْع ُب يغزو
زجاج �ش ّب ِ
تطر َق َ
ال�س�ؤال َّ
الذهب ّية ِل ُ
اك غرفتي ،كان ُّ
ذهني املكدود:
َ
اليو َم قبل البارحة كان � َ
يوم يف حياتي.
أجمل ٍ
البارحة كان يوم ًا كريه ًا ُم�ؤْلمِ ًا.
ُترىَ ..
كيف �ستكونُ الأَ ّيا ُم املقبلة؟!.
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شعر

�صدى

ع�شتا ُر الهوى

• د� .أن�س بديوي

• يا�سني عزيز حمود
َ
ودفء �أنوثتي
ترنيمي
لهواك
ُ
ْ

�إنيّ ْ �أنا الأنثى وع�شتا ُر الهوى

ُّهي وعبريي
وتوج ْ
ّ
دي ،وتول ْ
َ
ُ
جدائلي التي
الر�سائل م ِْن
ولك
َ
َ
عا�شقي املغرو ِر
تاقتْ للم�سةِ
ْ
َ
هب الهوى
يهواك َ�ش ْ
عري ،كلّما َّ

لتل َّمهُ  ،وت�ش َّمهُ كعطوري
مدامعي
ري
�أ�شتاقُ ُبعدَ َك �إ ْذ ُيث ُ
ْ
جمر النّوى �إك�سريي
ري يف ِ
و ُيث ُ
�أ�شتاقُ ُقر َب َك يف حنايا �أ�ض ُلعي
ْ
حرقتُ
بخوري
ولنا ِر عِ �شق َِك قدْ
ْ
َ
ُ
ولك القوايف املُ
�شرقات بخافقي
ُتر�ضي ا ُ
لأ َ
نوثة يف دمي وغروري

ب�سطوري
والع�شقُ حربي واجلوى
ْ
يا َم ْن بع�شق َِك قدْ ثملْتُ وهزّ ْ
ين
خانني تعبريي
طرب الأُنوثةِ ،
ُ
ْ
فا�ستبحتَ
جوارحي
�شيطنْتَ نهدي،
ْ
ْ
و�سكنْتَ روحي ُمهجتي و�ضمريي
للن�سائم عاطر ًا
لينو�س َفرعي
َ
ِ
كافوري
ويذوب م ِْن دفءِ الهوى
ْ
ُ
قلعة
آخر ٍ
وهد ْمتَ كالإع�صا ِر � َ
بر�ضايَ تهد ُم كالزالزلِ ُ�س ْوري

ق�صيدتان

ُّ
يرف اللَّحنُ �إ ْذ قالتْ � :أُ ِح ُّب ْك

�أنا الهاربة منّي
ُ
الباحثة عنّي...
�أنا
ال�س ُ
اهية عن �أناي ما ُ
عدت
ُ...
ة
ال�شارد
ّ
�أ�شبهني..
ال�ضبط
وح ع�ص ًا ع�ص ّي ُة
ِ
عكاز ّ
الر ِ
يتفلّتُ
ايقاعها بنزع ك َمامتي
ُ
ُ
(ما�سك) احلدثِ ..
و ك َمامتي
يخنقني...
ما ُ
عدت �أ�شبهني وال �أ�سمعني....
ل�سفح الزّ هد
يتدحرج
يت�سر ُب..
�صوتي
ُ
ّ
ِ
ال�صدى يف ارتعا�شات احلكايا
وال ٌ
فرق ب�شا�شات العر�ض
ُ
الهاربة املن�س ّية
�أنا
ُ
املمثّلة ال�شق ّية (لدراماتيكية) امل�شهد
أ�سافر يف (املود) طوي ًال
� ُ
حتّى �أتال�شى �سريع ًا مع (�أك�شن) �إر�ضاء
املحيط
ُ
الف�صول...
تتماهى
ال كره ًا ...ال ح ّب ًا...
ُ
قبول...
ال ر�ض ًا وال
ُ
�أنا
الباحثة عنّي ما عدّ ُت ا�ستجدي ر�ؤايَ
وقد متاهت بالتكرار ودخلت (بكوما)
الالفرق
ُ
ُ
ال�ضائعة منّي
الهاربة
�أنا
يل و�أنا ما عدّ ُت َّ
�أ تركن �إ َّ
يف؟!...
�أتع ّو ُل على خواء �صدري ؟!...
على جدا ٍر مائلٍ مك ّبلٍ �إ َّ
يل...
ُ
الهاربة ...املن�س ّي ُة...
�أنا
�أنا الباحثة عن �أنايَ َّ
يف..

َ
َ
و�سدَّ در ُب ْك
فجاوزت
الطريق ُ

ُ
فيبعث ن�شو َة الأطيا ِر قل ُب ْك

تلم � َ
أ�شتات الأماين
�صرختَ ُّ

حتاو ُر َك ِّ
َ
فكيف تن�سى
ال�شفا ُه

الطيف َغي ُب ْك
لري�س َمني بدفءِ
ِ
ُ
ال�صوت ُي ُ
�سرف يف عناقي
وكاد

و�شو َم الليلِ وال ُ
آهات نَخْ ُب ْك؟

فبدَّ َد َ
لهفة الأوتا ِر ُقر ُب ْك

ُ
أتذهل عن �سماءٍ �أ�سكرتها
�

ُ
ما�ض ،لو تع َّرى
�أنا
لوحات ٍ

عناقيدُ ِّ
ال�ضياءِ  ،وهُ نَّ ُ�ش ْه ُب ْك؟

لأقنعةِ الفرا ِغ� ،سقا ُه َعذْ ُب ْك

َف ِز ْعتُ � َ
إليك ،بي ُ
احرتاق
ترف
ٍ

خاطر الأيا ِم ذكرى
فكن يف
ْ
ِ

َف َحنَّ �إىل رما ِد النو ِر �سِ ْر ُب ْك

َّ
معطر ًة بدمعي �إ ْذ َي ُ�ص ُّب ْك

ق�صيدتان

•هيام �إبراهيم عو�ض
ـ1ـ

َ
عينيك ٌ
�شوق
وطاردين �إىل

•فايد �إبراهيم
ـ2ـ

الروح
تهيام ّ
بقلب ذاب وانفطرا
فر ٍ
 �أين املَ ُّملا خيالك من بني الورى خطرا
امتزجت
الروح ال تدري هل
َ
وهامتِ ّروح َك حتى �أ�صبحت خربا؟
بروح ِ
 حتّى كياين غدا مثلي وي�س�أ ُلنيال�سر؟ ما االمر؟ ماذا يف العروق �سرى
ما ُّ
 يا �سيد القلب هَ بني ًلفتة لأرى
ب�أن قلبك بالنب�ض الغريق درى
ري قلبي وما � َ
آالك مالكه
�أم ُُ
ولي�س يع�شق خفّاقي �سوى الأ َمرا.
ً
قاطبة
 وقد ملكتُ كنوز االر�ضول�ست �أ َ
حلظ �أعلى مِن ُذرايَ ُذرى.
ألق
_على ُذراي يتيه احل�سنُ يف � ٍ
في�سجد الكونُ للح�سن الّذي انهمرا
_وتنت�شي بحرويف تربة يب�ست
وت�ستحيل غيوما تمُ طر الدررا
_هيا ا َّ
بغد
يل نداوي بع�ضنا ٍ
الروحني مخُ تمرا
فقد غدا
ُ
اخلمر يف ّ

�ألف باء

با�سم الألف الأوىل
الباء
با�سم ْ
اخل�ضراء
با�سم الأوقات
ْ
با�سم القلم الأعلى
با�سم العر�ش الأ�سمى
املاء
با�سم ْ
با�سم الثمر الداين
البي�ضاء
والأيدي
ْ
با�سم الأ ِّم الكربى
يف دورتها الكربى
با�سم الك�شف العايل
والكتمان الأعلى
العلياء
يف درب
ْ
با�سم البوح الآتي
من �أ�سرار الر�ؤيا
إغراء
من عهد ال ْ
با�سم ال�صمت ال�صايف
يهفو قلبي للإيالف
آالء
ي�سري ُفلكي بال ْ
تعرى روحي من �أو�صايف
�أك�سو عريي بالأ�سماء
�أحمو حزين كي يكتبني
�أجلو حريف كي يكتمني
�أ�سري يف ن�سغ الأ�ضواء
�أ�سري
�أ�سري
يحلو عمري
َ
�شتاء
�صيف ْ

هي

هي هم�سة ب�صرية،

�سمع �شاعريٍّ
وجناح ٍ
ُمطلق الأوجاع
ني
بني الغربت ْ
هي نخلة يزهو بها التفاح
ال ح�سنٌ يراودها
ني
�سوى ح�سن ال�سج ْ
هي بنت نار الثلج
والورد املندى بالندامة
يف حمطات احلنني
هي �أ ُّم (نر�سي�س)
(�شهرزاد)
التي ن�شرت حكايا
ٍ
فوق عر�ش املوت
كي ي�سري ال�شذا
يف اليا�سمني
هي �شهقة الفرح املجنَّح
حني يحلو البوح
بني احلاملني
هي لهفة الألوان
يف �أحلان ع�صفور ال�صباح
ورع�شة الإغراء
بني العا�ش َقني
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منديل بنت الجيران
• �سها جالل جودت
 ب��ارك اهلل بكم يا �أ�صحاب ال��راي��ة ال�سوداء هلموا،اجتمعوا ،قفوا �صف ًا واحداً ،فالأمري �سيلقي بو�صيته عليكم.
ومرج حتت الأر�ض
ومرج فوق الأر�ض احلزينة
وهرج ٌ
ٌ
هرج ٌ
ٌ
اخل�صيبة ،حتت الأر�ض تدافع الرجال وقد اعرتاهم الهلع
والذعر مما �سمعوا!..
بد�أت اجلموع حتت�شد حتت وفوق ،فوق الر�ؤو�س حمنية
ت�صغي ،وحتت الر�ؤو�س م�شرئبة ت�سرتق ال�سمع هي الأخرى،
الكل �آذانٌ �صاغية حتى �ساد فوق وحتت ٌ
مريع.
�صمت ٌ
�صاح الأمري:
 ال�سالم عليكم يا �إخواينب�صوت واحد �أجاب اجلميع:
 وعليك ال�سالم �أيها الأمري املبجل املعظم.ارتع�شت حليته ال�سوداء الكثيفة الطويلة من �شدة الفرح،
واق�شعر بدنه من كلمة �أمري ومعظم ومبجل ،هو يعرف �أنه
كان يحلم يف �صغره �أن يكون �أم�ير ًا على رف��اق حارته� ،أو
زعيم فريق ما ،هاهو الآن يقف بني تلك اجلموع وقد منحوه
حلم بها ،فكلمة جمهورية مل يعد يحبها،
�سلطة الإمارة التي ّ
ً
وكلمة رئي�س مل يعد راغبا يف وجودها� ،إنه يريد �إعادة عهد
الأمراء كما كان يف �صغره يحلم خا�صة عندما كان ي�شاهد
الأفالم الغربية عن امللوك والأمراء..
يريد �أن يكون له حا�شية وق�صر وخدم وع�سكر مي�شون
خلفه طائعني له.
عيناه ال�سوداوات جتو�سان يف مكان احل�شد الكبري ،تبحث
عن ن�أمة �صوت لتنزل به العقاب فيكون كب�ش الفداء ،ال
�أح��د �أ�صدر تلك الن�أمة التي بحث عنها ،لذلك راح يهلل
ويكرب ويعدهم باملزيد من الغنائم وجهاد النكاح وباملزيد
املزيد ..
حتت الأر�ض ح�صل ا�ستنفار غريب� ،أ�سرعوا نحو حكيمهم
ي�س�ألونه� ،أ�شار بيده �إىل رجل ا�سمه ط��ارق ،مل يكن هذا
الرجل طارق بن زياد ،لكنه كان ي�شبهه كثري ًا فيما قام به
�ضد الع�سكر الفرن�سي �أيام االحتالل.
�سافر طارق عرب الزمان �إىل مدينته ،كان يعرف جيد ًا
حارته ومنطقته و�شارعه وعمارته ،لكن �شيئ ًا من الذهول
اعرتاه وهو مي�شي الهوينى متفح�ص ًا كل �شرب.
ك��ان ي��دو���س على رك��ام م��ن احل��ج��ارة امل�تراك��م��ة ،وي��رى
الزجاج وقد حتول �إىل نتف �صغرية ،و�أ�شياء منزلية مبعرثة
هنا وهناك وقد اعرتاها الت�شوه بني ك�سر وحريق ،وبع�ض
من املارة وجوههم كاحلة  ،وعيونهم توحي بالك�آبة والي�أ�س
والقنوط ،تقدم من احدهم و�س�أله:
 يا �أخي ما ا�سم هذا البلد ؟خاف الرجل من �س�ؤاله ،وبحركة �سريعة �أ�سرع يف امل�ضي
يف �سبيله� ،أوق��ف ثاني ًا وثالث ًا ورابع ًا حتى �س�أله �شاب يف
العقد الع�شريني من عمره:
 هل �أنت غريب ياعمي؟�أجاب طارق:
 �أنا ابن هذا البلد يا ولدي ،لكني �أرى ما ال �أريد ت�صديقه!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

 هل كنت م�سافراً؟ جئت من دنيا اهلل �أبحث عن ال�سبب  ..ومل يكمل جوابه،فر هارب ًا من كلمة دنيا اهلل.
لأن ال�شاب ّ
وقف متحري ًا كمن تاه عن جذوره و�أ�صله  ،ر�أى بع�ض ن�سوة
يت�سولن ،وبع�ض كبار ال�سن من الرجال يت�سولون �أي�ض ًا ،حتى
ظن انه �أخط�أ يف طريق �سفره ودخل بلد ًا غري بلده ،لكنه
واثق �أن تلك احلارة حارته ،و�أن ذاك البيت هناك هو بيته
الذي تركه �إرث ًا لأوالده ،كان اخلراب والدمار يحيط بكل
ركن من �أركان احلارة ال�شمالية ال�شرقية ،قال يف �سره�« :أنا
مل �أخطئ يف الطريق ،والآن وجدت اجلواب على عدم زيارة
�أوالدي يل قبل �صالة اجلمعة ،تراهم يف �أي مكان يعي�شون
الآن؟»
انا مل �أخطئ يف احلارة وال يف املكان الذي ق�صدته ،فتلك
القلعة ال�شاخمة التي �أراه��ا من بعيد هي دليلي الأكيد

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

على �أن هذا البلد هو بلدي وتلك احلارة هي حارتي ،ولكن
من ه��ؤالء املقنعون؟ ومن هم ه��ؤالء املدججون بال�سالح؟
م��اذا ح��دث وم��اذا يحدث؟ وه��و يف مكانه يت�ساءل حائر ًا
انق�ض عليه رجال يلب�سون ال�سواد من الر�أ�س حتى �أخم�ص
القدمني ،ال تظهر من وجوههم �سوى عيون تنم عن ال�شرا�سة
واالفرتا�س ،قب�ضوا عليه متلب�س ًا بجرم ال�س�ؤال عن ا�سم
البلد وماذا يح�صل فيها� ،ساقوه مثل نعجة للذبح �إىل مكان
جمهول تفوح منه رائحة الرطوبة خمتلطة ب�أ�شياء كريهة.
يف تلك اللحظة �أعلن حكيم حتت الأر���ض النفري العام،
اجتمع اجلميع ،قال لهم:
 لقد خطفوا طارق ًا ،ويطالبون بفدية من �أهله ،و�أنتمكما تعرفون �أوالده جل��ؤوا �إىل بلد بعيد هرب ًا من فتكهم
وبط�شهم ،مب��اذا ت�شريون علي واملبلغ املطلوب ال ي�صدقه
العقل!
رف��ع واح��د ي��ده وق��ال :نبيع �أكفاننا يا حكيم ونفتدي
بذلك طارق ًا.
وافق اجلميع ،ولكن ملن �سيبيعون الأكفان!؟
مل تدم حريتهم طوي ًال ،لأن واح��د ًا من ه��ؤالء الرجال
قال :هل ن�سيتم جتار احلروب ،نبيعها لتاجر وهو يت�صرف.
�أيدوا الفكرة بالإجماع ،وهم يحاولون خلع �أكفانهم ظهر
بينهم طارق ًا ،ف�صرخوا :احلمد هلل لقد اخلوا �سبيله.
�أجاب طارق :ال مل يخلوا �سبيلي ،لقد هي�أ اهلل يل طري ًا
ي�شبه العنقاء حملتني و�أعادتني �إىل قربي.
ب�صوت واحد :احلمد هلل على ال�سالمة.
ب��د�أ يق�ص عليهم �أقا�صي�ص اخل��راب والدمار و�أ�صوات
القذائف التي ترجت عليها اجل��دران ،وحال الن�ساء وكبار
ال�سن والأطفال ،ثم التفت نحو احلكيم وقال :والآن وبعد
�أن حكيت لكم عن كل ما ر�أيت ماذا �أنتم فاعلون؟
نه�ض احلكيم من مكانه ،تطلع �إىل فوق بنظرات مل�ؤها
احل�سرة والأمل ،ثم ق��ال :كنا زم��ن االح��ت�لال الفرن�سي
نحارب الع�سكر باملقالع ،نختبئ يف الرباميل وعلى �سطوح
الدور� ،إ�شارتنا كانت مندي ًال �أبي�ض ،حتى �أطلقوا علينا فيما
بعد ا�سم �أ�صحاب الرايات البي�ضاء ،هل تذكر �أول منديل
رفعته يا طارق؟
احمر وجه طارق خج ًال ،لقد كان هذا املنديل منديل بنت
اجلريان التي حمته من دورية للع�سكر الفرن�سي ،وبتوا�ضع
�أجاب :نعم �أذكره يا�سيدي احلكيم� ،إنه اليزال معي.
التفت نحو الرجال وقال:
 هل عرفتم ماذا �أنتم فاعلون الآن ؟خرجت من القبور رايات بي�ضاء وب��د�أت الزحف ،ارتاع
وارتاب �أ�صحاب الرايات ال�سوداء مما وجدوا عليه الأر�ض
وق��د ان�شقت عن بيا�ض يبهر الأب�صار ،وب���د�ؤوا بالهروب
واحد ًا �إثر واحد..

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

مروان لطوف اخلاطر

م��وال��ي��د (� 18آذار )1943
�شاعر و�صحفي و�إذاعي �سوري.
ولد يف البوكمال من حمافظة
دي��ر ال���زور ودر����س فيها ،ث� ّ�م يف
تخرج
مدينة احل�سكة ،حيث
ّ
بدار املعلمني فيها عام .1962
ع��م��ل م��د ّر ً���س��ا يف ب��ل��دت��ه ثم
يف ال��ي��م��ن ح��ت��ى ع����ام ،1981
حيث ع��اد �إىل دم�شق وعمل يف
�إذاعتها مذي ًعا و ُم� ِع� ًّ�دا ثم قارئ
ن�صو�ص .هو ع�ضو باحتاد الكتاب
العرب منذ ع��ام  ،1970وع�ضو
يف احت���اد ال�صحفيني .ل��ه ع��دّ ة
دواوين �شعرية وروايتان .يعد من
رواد الدراما الإذاعية ال�سورية.
 10ك��ان��ون ال��ث��اين :2019
كرمته وزارة الإع�لام ال�سورية
ب��و���ص��ف��ه �أح����د رواد ال���درام���ا
الإذاعية ال�سورية.
من دواوينه ال�شعرية:
الناي اجلريح1962 ،
حمدان1967 ،
�أ�صوات يف �سمع الزمن املقهور،
1970
ن�شيد الغربة1975 ،
�أخاف عليك فابتعدي1979 ،
�أغاين الفرات1994 ،
الأعمال ال�شعرية1994 ،
خمتارات �شعرية2020 ،
من رواياته:
د ّوا�س الليل
النّار والفرقة
واف���ت���ه امل��ن��ي��ة ب��دم�����ش��ق ي��وم
االثنني  5ني�سان .2021

• توفيق �أحمد

كلمة �أخرية

رئي�س التحرير

نزار بني املرجة
الوجد
خميلة ْ
ِ
عبريٌ فاغمٌ يف
�شاعرٌ من بالدي
يف �أج�����واءِ م��ن��ا���س��ب��ةِ ع��ي��د اجل�لاء
َ
رتبة
العظيم وب�صفتِهِ جم��اه��د ًا بل َغ
العميد يف اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري
البطل املغوار ..وهو ابنٌ للمجاهد ر�ضا
بني املرجة ع�ضو رابطة رجال الثورة
ال�����س��وري��ة ال��ك�برى؛ �أك��ت��ب ال��ي��وم عن
ال�شاعر الدكتور نزار بني املرجة..
وب��ه��ذه املنا�سبة اخل��ال��دة ف����إنّ يوم
اجل�لاء ال�سابع ع�شر م��ن ني�سان عام
ألف وت�سعمئةٍ و�ستةٍ و�أربعني هو اليوم
� ٍ
الأغ� ُّ�ر املاجد يف تاريخ بلدنا احلبيبة
���س��وري��ة ..لأن���ه ي���و ُم ج�ل�اءِ م�ستعم ٍِر
غا�شم عن �أر�ضنا والذي جاء بعد ن�ضالٍ
ٍ
طويلٍ وت�ضحياتٍ كثريةٍ �سطرها �شعبنا
العربي ال�سوري بدماء �شهدائه الأبرار
نتيجة مبا َر ً
ً
كة
فكان ذل��ك اال�ستقالل
لبطوالتٍ خالدة َ�س َّجلها تاريخ �سورية
وال���ع���امل ..ون��ح��ن ال���ي���وم يف ���س��وري��ة
مت�سك ًا وارت��ب��اط� ًا وعم ًال و�إمي��ان� ًا
�أ���ش��دُّ ُّ
مب��ع��اين اال���س��ت��ق�لال وال�����س��ي��ادة مهما
أ�ساليب االحتالل وال�سيطرة
تعددت �
ُ
واالعتداء من الداخل �أو اخلارج..
���س��وري��ة � ٌ
إرث ن�����ض��ايلٌّ ك��ب�ير ووط���نٌ
و�شعب م��ق��ا ِوم ..وعيد اجلالء
م�شرف
ٌ
ِّ
مل َي � ُع��دْ ح��دث� ًا تاريخي ًا فقط ب��ل هو
ٌ
فعل وجداينٌّ
أخالقي مزرو ٌع يف
وطني �
ٌّ
ٌّ
الذاكرة وال�ضمري والروح.
�أ ّم��ا ال�شاعر ن��زار بني امل��رج��ة فهو
ط��ب��ي��ب �أ���س��ن��ان وع��م��ل رئ��ي�����س � ًا ل��ع��د ِة
ج��م��ع��ي��اتٍ م��ه��ن��ي��ةٍ وم��دن��ي��ة ..ور�أ�����س
حترير جريدة الأ�سبوع الأدب��ي التي
ي�����ص��دره��ا احت����اد ال��ك��ت��اب ال���ع���رب يف
�سورية وعمل �سابق ًا ع�ضو ًا يف املكتب
التنفيذي الحتاد الكتاب العرب..
يف لغته ال�����ش��ع��ري��ة ي��ت��وا َل��دُ ال��ل��ون
َ
ُ
واللغة و َت�شِ ُّف احل� ُ
لتقول كلم َتها
�روف
ور�سال َتها العامر َة التي َتعني الإن�سان
بكل تفا�صيله واحليا َة والزمن.
يقول يف �إحدى ق�صائده:
لغتي :الألوانُ  ..ال ُ
أحرف!
�أ�سلحتي:
ُ
إمياءات �أ�صاب ِع روحي
�
زمن اخليبة:
حنجرتيُ ..ح ُل ٌم يف ِ
َ
أ�صداء
أ�صوات ..وال �
ال �
ْ
ُ
قُ
ُطْ
وال�صمتُ
املاء
لغة
ب
مل
ا
ِ
ْ
ُ
ونزيف دمائي امل�سفوكةِ
يف هذا ال�شار ِع �أو ْ
ذاك
وال�����ش��اع��ر ب��ن��ي امل���رج���ة م�����س��ك��ونٌ
دائم ًا باملغامرات اللفظية ذاهب ًا �إىل

�أعماق املعنى ،والوجد والت�أ ُّمل ونقاء
الطويَّةِ واحل��ال��ة الأخالقية البارزة
تنعك�س دائم ًا و�أب��د ًا على �سلوكه
التي
ُ
ال�شخ�صي و�إبداعِ هِ ِّ
ال�شعري؛ وم�سكونٌ
تر�سخَ يف جيناتها
�أي�ض ًا ب�أنَّهُ ـ ابنُ بيئةٍ
َّ
��ب ال��وط��ن وال���دف���ا ُع ع��ن��هُ بالكلمة
ح� ُّ
والعمل والإخال�ص.
يقول ال�شاعر الدكتور نزار يف �إحدى
مقابالته ال�صحفية� :أع ِّول على �سقوط
امل�سرح ّية الأمريكية ال�صهيونية على
�صخرة ال�صمود ال�����س��وري ..و�أعتقد
ب������أنَّ امل��ث��ق��ف ال��ع��رب��ي ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص
والإن�����س��ان العربي عموم ًا �أم��ام حلظة
تاريخية ومف�صلية تحُ ت ُِّم عليه خياراتٍ
حا�سمة :بني الأ�سود والأبي�ض ..بني
الليل والنهار ..وبني امل��وت واحلياة..
أهمها
ورمبا كان � ُ
أخطر تلك اخليارات و� ُّ
هو الهوية �أو الالهو ّية ..ويقول د .بني
املرجة �أي�ض ًا� :سيبقى ِّ
ال�شعر ـ ب�شكلٍ ما
ـ (ديوان العرب) ،رغم تراجع ملحوظ
جلمهوره قيا�س ًا بجمهور الرواية التي
(وب�سبب من طبيعة ال�سرد)؛
تالم�س
ٍ
�إي���ق���ا َع احل��ي��اة ع��ن��د ���ش��ري��ح��ةٍ �أو���س��ع
م��ن جمهور الأدب والنا�س عموم ًا،..
ُ
املهمة
يف ال��وق��ت ال��ذي �أ�صبحت فيه
ً
�صعبة للغاية �أم���ام ِّ
ال�شعر يف �ضبط
�إيقاعِ هِ ومو�سيقاه مع الإيقاع امل�ضطرب
واملو�سيقا ال�صاخبة للحياة..
ي��ق��ول ال�شاعر ال��دك��ت��ور ن���زار بني
امل��رج��ة يف ق�صيدته (ط��ائ��ر ال��رع��د)
امل��ن�����ش��ورة يف جم��م��وع��ت��ه ال�����ش��ع��ري��ة
(البندقية والكمان):
..من فوق
َ
الزرقاء
عليائك
من
ْ
ـ هل ر�أيتَ دمي؟
َ
ـ �أنا ل�ستُ
هابيل ال�ضح ّي َة
أنتظر الغراب
ل�ستُ � ُ
كي يواري جثتي
هم �أفلحوا يف ال َقتْل
ُ
اجلواب:
متتلك
والروح
ُ
ْ
قاب
�أنا الع ُ
ِقاب� ..أنا ال ُع ْ
الدماء
و�سط �شاللِ
�أنا ْ
ْ
طائر الرعدِ املد ّمى
�أنا
ُ
�أنا ُ
ري
بع�ض موتٍ  ..كلُّ ٍ
نب�ض ..والكث ُ
من احلياة.
وه�����ذه ال��ق�����ص��ي��دة ُت���رج���م���ت �إىل
كن�ص يعبرِّ ُ عن �شعر املقاومة
الفار�سية ٍّ
يف �سورية. .كما �أنَّ جمموع َته ال�شعرية
(البندقية وال��ك��م��ان) حتكي يومياتٍ

زمن احلرب.
وهواج�س من ِ
َ
و�إليكم ج��زء ًا من ال�سرية الذاتية
لل�شاعر الدكتور نزار بني املرجة:
ـ م��وال��ي��د دم�����ش��ق  1954ـ ح��ائ��ز
على �شهادة دك��ت��واره يف طب الأ�سنان
وجراحتها (ج��ام��ع��ة دم�شق  1978ـ
فاز بجائزة ال�شعر الأوىل يف املهرجان
الأدب���ي جلامعة دم�شق عام1978م ـ
حالي ًا رئي�س �أطباء رابطة املحاربني
القدماء ،ع�ضو احت��اد الكتاب العرب
(جمعية ال�شعر) رئي�س ف��رع دم�شق
ل��ن��ق��اب��ة �أط���ب���اء الأ����س���ن���ان يف ال��ع��ام
1995م.
رئ���ي�������س حت���ري���ر جم���ل���ة (ط��ب��ي��ب
الأ�سنان العربي ورئي�س حترير جملة
«طب الفم ال�سورية» ،رئي�س نادي فن
الت�صوير ال�����ض��وئ��ي يف ���س��وري��ة ـ ُمنح
و�سام اال�ستحقاق من الدرجة املمتازة
ب��ت��اري��خ  2006/8/1ـ ع�ضو جمل�س
�إدارة فرع دم�شق جلمعية (العاديات)
وع�ضو جمل�س �إدارة (جمعية البيت
الدم�شقي) ـ ع�ضو جل��ان التحكيم يف
امل�����س��اب��ق��ات الأدب���ي���ة الحت���اد الكتاب
ال��ع��رب وع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات الأدب��ي��ة
والثقافيةـ
��رم���ه امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��رع��اي��ة
ك� ّ
الآداب وال��ف��ن��ون وال��ع��ل��وم يف ال��ع��ام
 2007يف حفل �أُقيم يف جامعة ت�شرين
بتاريخ 2007 /11/22
وه��ك��ذا ف ��إن ال�شاعر الدكتور ن��زار
بني امل��رج��ة �أع��ط��ى وق��دم الكثري وما
زال ُيعطي ،فلديه عدد من املخطوطات
التي مل ُتطبع بعد ويتابع بهمةٍ عالية
وي�شارك يف امل�شهد ال�شعري ال�سوري
وال يبخل مبعرفته الوا�سعة وجتربته
ري
وجه وين�صح الكث َ
النا�ضجة ،ف�إنّه ُي ِّ
من الأدباء ال�شباب و َي ْح َ�ضر فعالياتهم
ت�شجيع ًا ل��ه��م ..وه��و م��ؤم��نٌ ب��أ َّن��ه على
َ
ويعمل
ك��لِّ ف��رد يف املجتمع �أن يجتهدَ
ال�صعاب من
و ُيتقنَ عمله
ِ
ويواجهَ ُك َّل ِّ
ين معر ٍّ
أخالقي �إن�سا ٍّ
يف لعموم
�أجل بناءٍ �
ٍّ
املجتمع..
ٌ
غي�ض من
�أ ُّيها ال�شاعر اجلميل �إنها
ٌ
إ�شارات َ
جلهدِ َك
في�ض َك الوا�سع ..و�إنها �
ِ
ال ِّ
رث وجتربت َِك الكبري ِة يف العلم والفن
والأدب.
ُّ
أوفر يف
و�أعتقد �أنه �سينا ُل َك
احلظ ال ُ
َ
جتربتك ال�شعريَّةِ
قادم الأيام بدرا�سةِ
الوا�سعة..

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

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

ن�شاطات ثقافية
"�سورية ..مبدئية املوقف ومركزية الق�ضية"
�ضمن ن�شاطات االحت��اد الأ�سبوعية قدم الدكتور معن �صالح الدين حما�ضرة
بعنوان "�سورية مبدئية املوقف ومركزية الق�ضية"افتتحها بقول "هيغل" �إن يف
حياة ال�شعوب حلظة حا�سمة ال يعرف قيمتها �سوى الكائن ال��ذي تليق به �صفة
"الرائع" لأنه من �سيجعل من حياة �أمته حياة للكرامة والكربياء والعزة ..الكائن
ال��ن��وراين ال��ذي ي��درك الفر�صة ال�سانحة قبل تبددها وفواتها ..الآم��ال معلقة
بالكائن الرائع".
�إن ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد هو ال�صانع وال�ضامن ملواقف �سورية املبدئية
اجلاعل منها مركز ًا حلل ق�ضايا املنطقة رغم كل ال�ضغوط والإغراءات من هنا نفهم
دور �سورية يف الرد على دعاة �شق ال�صف العربي؛ وتدمري فكرة الوحدة العربية..
وبذلك �أ�صبحت الدولة املركزية يف التم�سك بالتكافل والت�ضامن العربي ال�ضامن

لبقاء هذه الفكرة وهي لذلك ا�ستقطبت دو ًال �إقليمية مثل �إيران دفاع ًا عن حمور
املقاومة والق�ضية الفل�سطينية وعاملي ًا حتالفت مع الأ�صدقاء الرو�س وا�ستفادت
و�أفادت من دور دولة عظمى يف خلق توازن عاملي وك�سر معادلة عامل القطب الواحد.
كل ذلك ما كان ليتم من دون تفكري ا�سرتاتيجي نابع من كرامة م�ستمرة يف فعل
و�شخ�ص ال�سيد الرئي�س فكان الرف�ض الكلي لإغراءات التطبيع مع العدو �إدراك ًا منه
ب�أن لي�س �أمام �أ�صحاب القوة الذين ي�ؤمنون بها �سوى �أحد ال�سبيلني� :إما الرتغيب
�أو الرتهيب.
�سورية مل تر�ضخ لرغبات الغرب والكيان ال�صهيوين فكانت هذه احلرب التي
تخا�ض �ضدها؛ ولكن �إميان القائد الأ�سد مبا قدمه �شعب �سورية من �صمود يف �سبيل
احلرية جعل مواقفه حمرية لكل �سيا�سي �إن��ه الرهان على ال�شعب ال�سوري الذي

وقف �ضد الإرهاب واحلرب االقت�صادية و�سيا�سة احل�صار� .إنه الن�صر بفعل الكرامة
املت�أ�صلة بهذا ال�شعب وبعد انتهاء املحا�ضرة قدمت ثالث مداخالت املداخلة الأوىل:
للدكتور حممد احلوراين رئي�س االحتاد ،مثني ًا وم�ؤكد ًا على ما جاء يف املحا�ضرة.
املداخلة الثانية :كانت لـ د� .أبو حازم ال�صغري �أمني �سر حركة فتح االنتفا�ضة.
الذي بني �أثر �صمود �سورية �شعب ًا وقيادة وجي�ش ًا على الق�ضية الفل�سطينية.
املداخلة الثالثة :كانت لل�شيخ ع��ارف �شعبان ،ال��ذي �أك��د على دور الوحدة
الوطنية يف تعزيز ال�صمود وذك��ر ب ��أن �سورية حتمل جت��ارب ن�ضالية تاريخية
انتهت بالن�صر ومثلما انت�صر ال�شعب ال�سوري على املحتل الرتكي والفرن�سي ،وقاوم
التجزئة� ..سينت�صر حتم ًا يف هذه احلرب التي تخا�ض �ضد �سورية ال حمالة.
* قدمت املحا�ضرة الإعالمية �ألي�سار معال /دم�شق .2021/4/5

