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االفتتاحية

الإعالم الوطني وتعرية الف�ساد

•د .حممد احلوراين

لوحة للفنان الت�شكيلي وليد قار�صلي

في رحيل م ْه َت ٍّم ب�آدابِ الكلماتِ والعلوم
�أ .د .محمد ح�سن ال�سمان
طفلك
والفن

�أيها العابر ..
�أيها الغريب

عبقري
في تون�س

�أنا
رجل �سيئ!

قراءة ب�أبجدية المعاني الحياتية
...من�سوجة بنثرية �شغوف...؟!

ميثل الإع�لام �أحد �أهم الأرك��ان الأ�سا�سية يف ف�ضح الف�ساد وتعرية �أ�صحابه والك�شف
عن الزوايا التي يتلطى داخلها الفا�سدون يف مفا�صل الدولة كلها ،وهو �إذ يفعل هذا ف�إمنا
يفعله بو�صفه �إعالم ًا وطني ًا يقدم م�صلحة الوطن واملواطن على كل م�صلحة� ،إميان ًا منه ب�أن
الوطن القوي واملواطن املنتمي هما الأقدر على الثبات والوقوف يف وجه الأعداء والت�صدي
ملخططاتهم التي ت�ستهدف الوطن واملواطن ،ولعل الف�ساد هو اجلزء الأخطر من املخططات
العدوانية التي ت�ستهدف الدول ،ال�سيما تلك الدول التي ال تن�سجم �سيا�ساتها مع امل�صالح
واملخططات الغربية وال�صهيونية والرجعية .و�إذا كانت بع�ض احلكومات حتاول حرف
الإعالم عن م�ساره ال�صحيح جاعلة منه بوق ًا من �أبواق مديحها والتغني ببطوالتها الوهمية،
ف�إن احلكومة ال�صادقة والأ�صيلة هي التي تتعاون مع الإعالم وتعطيه كل الت�سهيالت التي
من �ش�أنها �أن جتعل الإعالم الركيزة الأهم يف ف�ضح الف�ساد وك�شف �أزالمه ،كما �أن احلكومة
الوطنية احلري�صة على مواطنها ِح ْر َ�صها على وطنها هي التي ت�ستنفر كل �أجهزة �إعالمها
ً
منطلقة يف ذلك من رعاية وتوجيه ونفوذ
وامل�سموعة واملرئية يف �سبيل هذا الأمر،
املقروءة
ِ
ال�سلطة ال�سيا�سية الراغبة بقطع دابر الف�ساد وو�ضع حد لقادة ميلي�شياته وزعاماته
املافياوية ،وملا كان الف�ساد م�ست�شري ًا يف كث ٍري من املفا�صل املهمة يف الدولة ال�سورية ،ف�إن
ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد �أعطاه حيز ًا كبري ًا ومهم ًا من �أحاديثه وحواراته وكذلك لقاءاته
ال�شعبية والر�سمية ،ذلك �أن ال�سيد الرئي�س يدرك متام ًا �أهمية ال��دور الذي ي�ضطلع به
الإعالم يف الك�شف عن الف�ساد وتعرية رعاته وف�ضحهم ،ولهذا فقد �أكد مرار ًا على �ضرورة
�إعطاء الإعالمي كل ما من �ش�أنه �أن ي�س ّهل مهمته هذه ،وهي مهمة �ستجعل الكثريين �أعداء له،
ال بل رمبا �أ�صبح الإعالمي يف دائرة ا�ستهداف املافيات الفا�سدة يف احلكومة وخارجها� ،إال �أن
هذا يجب �أن ال مينعه من اال�ستمرار يف عمله م�ستند ًا فيه على كل الوثائق واملعطيات التي
تدعم عمله وتوثق املعلومة عنده � ”:إنني �أعرف �أن الإعالم �سيكون له �أعداء كرث من الدولة
ومن خارجها عندما يتحدث يف مو�ضوع الف�ساد لأ�سباب خمتلفة ..لكن نحن بطبيعتنا..
بثقافتنا ال نحب النقد ،وحتى لو كان النقد عام ًا ف�إننا نحوله مبا�شرة �إىل حالة �شخ�صانية..
ونعتربه �شيئ ًا �شخ�صي ًا وتبد�أ ردود الأفعال بالظهور ..وه��ذا يخلق م�شكلة كبرية� ..إما
مبحاربة الإع�لام من الأ�سا�س �أو مبحاربة املعلومات التي حتتاجونها للقيام مبهامكم يف
هذه احلالة) .و�إذا كان ال�سيد الرئي�س قد حر�ص كل احلر�ص على �إعطاء ال�ضوء الأخ�ضر
وال�ضمانات الالزمة للإعالم يف ك�شف الف�ساد ،ف�إمنا لإميانه املطلق بخطورة الف�ساد ودور
رعاته يف �إ�ضعاف الدولة والنيل منها ،ولقناعته �أي�ض ًا بالأثر ال�سلبي واخلطورة الكبرية التي
ثم ف�إن ا�ست�شراء الف�ساد من
يت�سبب بها الف�ساد على االقت�صاد الوطني متهيد ًا لقتله ،ومن َّ
�ش�أنه �أن يزيد من معاناة املواطن ال�سوري ،الذي مل ت�ستطع احلرب الإرهابية بثقل �سنواتها
الع�شر �أن تنال منه وت�ضعف عزميته ،وبالتايل �سيكون هذا املواطن �أمام خطر الكفر بدولته
واالنقالب عليها ب�سبب الفقر الذي �أ�صابه نتيجة ممار�سات مافيات الف�ساد وزبانيتهم ،و�سط
حالة من الفقر املدقع يعي�شها اجلندي واملواطن الذي دفع كل منهما �أبهظ الأثمان يف �سبيل
�صمود دولته وبقائها قوية ،بينما جند حيتان الف�ساد تزداد انتفاخ ًا وتورم ًا بف�ضل الأموال
التي نهبت من املواطنني اجلياع الذين رف�ضوا التنازل عن وطنهم وخيانته ،و�آثروا البقاء فيه
والدفاع عنه ،حتى و�إن كان �أحدهم ال ميلك قوت يومه.
تتم دون ح�شد جهود اجلمعيات الأهلية وامل�ؤ�س�سات
�إن مكافحة الف�ساد ال ميكن �أن ّ
احلكومية وو�سائل الإعالم ،وذلك من خالل ن�شر التقارير املتعلقة بالف�ساد وف�ضح اجلهات
التي متار�سه وتدعمه يف ال�سر والعلن ،مع ر�صد مكاف�آت ومنح للكتاب والإعالمني وحتى ر�سامي
الكاريكاتري الذين يقومون بف�ضح الف�ساد ،معتمدين يف ذلك على الوثيقة واملعلومة الدقيقة،
وال ميكن ملكافحة الف�ساد �أن ي�ؤتي �أكله و�أن تن�ضج ثماره دون دعم من ال�سلطات العليا يف البلد،
وحماية من قبلها ومن قبل ال�سلطات الق�ضائية لكل من يقدم معلومة �أو وثيقة من �ش�أنها �أن
ت�سدّ ثغرة �أو جحر ًا من جحور الف�ساد و�أهله .كما �أن �إر�ساء مبد�أ ال�شفافية والنزاهة يف كافة
مفا�صل الدولة ومنظومتها الإداري��ة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة
الف�ساد ،ميكن من خاللها االرتقاء بامل�ستوى املعي�شي للمواطن وحتقيق العدالة االجتماعية،
�أو االق�تراب منها ،وهو ما من �ش�أنه �أن ي��ؤدي �إىل خلق جمتمع قوي ومتما�سك قادر على
الوقوف يف وجه املخاطر التي تهدد الدولة واملجتمع.
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اللّغة العربيّة
الثَّبات واالتِّ�صال
• د� .سمر روحي الفي�صل

يف اللّغة العرب ّية �أمور كثرية ميكن احلديث
عنها ،ولكنّني �س�أكتفي هنا ب�أمرين مرتبطني
ب��ت��اري��خ ه��ذه ال� ّل��غ��ة وثقافتها ،هما ال َّثبات
واالتّ�صال .الأم��ر الأ ّول مرتبط بواقع اللّغة
العرب ّية ،والأمر الثّاين مرتبط بعالقة الثّقافة
باللّغة العرب ّية التي ُكتِبت بها� .س�أقدِّ م وجهة
نظري ب�إيجاز يف هذين الأمرين ،منطلق ًا من �أنّ
ثبات اللّغة �سبب ،و�أنّ االتّ�صال نتيجة.
تغي
�أق�صد بثبات اللّغة العرب ّية عدم رُّ
القواعد التي حتكم بنية كلماتها وجملها ،من
أظن �أنّها
الراهن ،و� ّ
بداية معرفتنا بها �إىل الزّ من ّ
�ستبقى كذلك َط َوال حياتها .ونحن نُ�س ِّمي هذه
(�سننَ العرب ّية) ،ونرى �أنّها �سنن ثابتة،
القواعد َ
نبني ا�ستناد ًا �إليها اجلمل اال�سم ّية والفعل ّية
�ف ومئتي �سنة،
كما كان
العربي يفعل قبل �أل� ٍ
ّ
ُ
ونلتزم بقواعد التّقدمي وال ّت�أخري يف هذه اجل َمل
كما ك��ان �أج��دادن��ا يفعلون ،ف ��إذا تقدَّ م اال�سم
يف اجلملة �س ّميناها ا�سم ّية ،و�إذا تقدَّ م الفعل
ال�سنن نف�سها،
�س ّميناها فعل ّية .ونحن� ،ضمن َّ
ّغوي،
نراعي انطالق كلماتنا من مبد�أ اجلذر الل ّ
بحيث ُت�ش َتقّ م��ن اجل��ذر ال��واح��د امل ��ؤ َّل��ف من
ثالثة �أحرف كلمات كثرية حتتفظ كلّ واحدة
منها باملعنى العا ّم الذي قدَّ مه اجلذر ،وتنفرد يف
الوقت نف�سه مبعنى �إ�ضا ّ
يف قدَّ مته لها الأحرف
التي �أ�ضيفت �إىل ح��روف اجل��ذر الثّالثة� .أي
�أنّنا ن�شتقّ كلماتنا �ضمن مبد�أ الأُ� َ��س��ر ،بحيث
يكون اجلذر �أ ّم ًا تلد وجتعل مواليدها يحافظون
العربي من �صيغة
على ن�سبتهم �إليها ،فيعرف
ّ
الكلمة� ،أو من نُطقها ،ما �إذا كان �أ�صلها عرب ّي ًا
العربي� ،أو قر�أ ،كلمة،
�أو لي�س عرب ّي ًا .ف�إذا �سمع
ّ
مثل كلمة TV( :التّلفزيون) عرف مبا�شرة
�أنّها كلمة غري عرب ّية؛ لأنّ معرفته بقواعد
ا�شتقاق الكلمات م��ن اجل���ذر ال��ع��رب� ّ�ي تقوده
�إىل �أنّ هذه الكلمة ال جذر لغو ّي ًا عرب ّي ًا لها،
و�أنّها دخلت اللّغة العرب ّية بو�ساطة الرتجمة
(ا َ
حل ْرف ّية) ،وميكنها �أن تدخل دخو ًال نظام ّي ًا
بو�ساطة قواعد تعريب �أ�سماء الآالت ،فنقول:
( ِتلْفاز) على وزن ( ِمفْعال) ،كقولنا بالنّ�سبة
�إىل غريها من الآالتِ :مذْ ياع ومحِ ْ ��راث .وقد
للعربي ب�أن
ّغوي
�سمح ال َّثبات يف مبد�أ اجلذر الل ّ
ّ

ي�شتقّ كلمات جديدة ملعان جديدة �إذا راعى
اخلا�صة بامل�شتقّات،
قواعد اال�شتقاق اجلزئ ّية
ّ
دون �أن ي�ضطر �إىل �إدخال الكلمات غري العرب ّية
بال�صيغ التي ُتن َْطق بها يف لغتها .كما ي�ستطيع
ِّ
ّ�صرف ا�ستناد ًا �إىل قواعد �أخ��رى ،كقواعد
الت ُّ
املعاين احلقيق ّية املعجم ّية واملجاز ّية للكلمات،
والقواعد احلقيق ّية والبالغية للجمل اال�سم ّية
وال��ف��ع��ل� ّي��ة .وه���ذه ال��ق��واع��د كلّها ث��اب��ت��ة ،ال
ي�ستطيع �أحد تغيريها وتبديلها ،حتّى �إنّ اللّغة
تن�ص على
العرب ّية متلك قاعدة لغو ّية ذهب ّية ّ
مي�س �أ ّية قاعدة من القواعد؛ لأنّ
َمنْع � ّأي تغيري ّ
هذه القاعدة ا�ش ُتقَّتْ من كالم العرب ،واع ُت ِمدتْ
مقايي�س ثابتة ط���وال ق���رون .ف����إذا احتاج
مي�س قاعدة جزئ ّية جل�ؤوا
العرب �إىل تغي ٍ
ري ّ
�إىل جمامع اللّغة يف القاهرة ودم�شق والأردن
والعراق وغريها ،فهي الوحيدة امل�ؤهَّ لة امل�سموح
لها ب�إدخال لفظ �أو �أ�سلوب لي�س لهما �سند وا�ضح
يف قواعد العرب ّية.
لقد �سمح ثبات اللّغة العرب ّية ب�أ�شياء
ك��ث�يرة� ،أب��رزه��ا املحافظة على وح��دة اللّغة
العربي ي�ستعمل العا ّم ّيات
العرب ّية ،بحيث �أ�صبح
ّ
املرتبطة باللّهجات املح ّل ّية يف ق�ضاء حاجات
اتّ�صاله بغريه يف حياته اليوم ّية ،ف��إذا انتقل
�إىل حاجاته العلم ّية والأدب � ّي��ة والوظيف ّية
الر�سم ّية جل��أ �إىل اللّغة ال��واح��دة الف�صحى
ّ
الثّابتة التي ال تختلف بني ال��دّ ول العرب ّية،
و ُت ْف َهم فيها كلّها فهم ًا واحداً ،وتعمل فيها كلّها
�أي�ض ًا على توحيد الفكر والإب��داع واالنتماء،
وه��ذا ما جعل (الثّبات) خ�صي�صة رئي�سة من
خ�صائ�ص اللّغة العرب ّية.
�أ ّما االتّ�صال فهو نتيجة من نتائج الثّبات.
وامل��راد به هنا �سماح الثّبات للعرب باالتّ�صال
برتاثهم القدمي ،و َن ْقلِه من املا�ضي �إىل احلا�ضر،
ومن احلا�ضر �إىل امل�ستقبل ،بحيث ي�ستطيع ابن
احلا�ضر َف ْه َم ما كتبه �أجداده املبدعون من امرئ
العربي
القي�س ،وهو �أقدم �شاعر عرفه الأدب
ّ
�سنة على �أقلّ تقدير� ،إىل
ألف و�ستمئة ٍ
قبل � ٍ
ّ
ال�شاعر الذي ما زال يعي�ش يف القرن احلادي
والع�شرين .فلي�س هناك انقطاع بني ما�ضي
العرب وحا�ضرهم يف احلقل الثّقا ّ
يف� ،إنمّ ا هناك

اتّ�صال هينِّ ؛ لأنّ اللّغة التي ُد ِّونت بها امل�ؤ َّلفات
يف الع�صور املختلفة ،مكتوبة كلّها بلغة واحدة
ثابتة مل تتغيرَّ ومل تتبدَّ ل َط��� َوال التّاريخ
العربي القدمي والو�سيط واحلديث .قد نعرث
ّ
ن�ص قدمي� ،أو كلمة تط ّورت
يف
�صعبة
لفظة
على
ّ
داللتها ع ّما كانت عليه قبل قرون ،ولكنّنا لن
ن�ص ،يف قواعد اللّغة؛ لهذا
نرى � َّأي تغيري ،يف � ّأي ّ
ال�سبب بقيت امل�ؤ َّلفات العرب ّية مقروءة مفهومة
ّ
�سواء �أكان م�ؤ ِّلفها قدمي ًا �أم و�سيط ًا �أم حديث ًا،
وال ي��ؤ ِّث��ر يف ه��ذا ُ
احل� ْك��م ما نتج عن اختالف
الع�صور من �صعوبات يف الألفاظ ،وتغريات يف
الأ�ساليب ،وتبدُّالت يف املفاهيم.
ث� ّ�م �إنّني �أعتقد �أنّ خ�صي�صة االتّ�صال
التي و َّفرها ثبات اللّغة العرب ّية ميكن �أن تتّ�ضح
جلي يف الثّقافة العرب ّية ،وهي ثقافة
على نح ٍو ّ
ح�ضار ّية ذات طابع �إن�ساينّ� ،أ�سهم يف بنائها
ال��ع��رب وغ�ير ال��ع��رب .وم��ن ي��ت��ذ َّك��ر م��ا قدَّ مه
العربي،
�سيبويه وهو عامل من علماء النّحو
ّ
والفارابي
وابن �سينا وهو عامل من علماء الطّ ّب،
ّ
وهو عامل من علماء الفل�سفة واملو�سيقا ،يعرف
�أ ّن��ه��م علماء ذوو �أ���ص��ول غ�ير عرب ّية ،لكنّهم
�أنتجوا م�ؤ َّلفاتهم باللّغة العرب ّية ،ف�أ�صبحوا
بو�ساطة ذل��ك فاعلني يف احل�ضارة العرب ّية
ال�سابقون عليهم
الإ�سالم ّية ،ق��ر�ؤوا ما قدَّ مه ّ
باللّغة العرب ّية ،واتّ�صلوا مبعا�صريهم باللّغة
العرب ّية نف�سها ،وكتبوا م�ؤ َّلفاتهم باللّغة ذاتها،
ف�أ�صبحوا بو�ساطة ذلك كلّه جزء ًا ال يتجزّ �أ من
الثّقافة العرب ّية ،وعن�صر ًا من عنا�صر احل�ضارة
العرب ّية الإ�سالم ّية ،ال يقلّون �ش�أن ًا عن نظرائهم
ذوي الأ�صول العرب ّية ،كابن ال َب ْي َطار يف النَّبات
طب العيون ،وابن
وال�صيدلة ،وابن الهيثم يف ّ
إدري�سي يف اجلغرافية،
ر�شد يف الفل�سفة ،وال
ّ
وغريهم كثري.
كما �أنّ االتّ�صال يف اللّغة العرب ّية مل
يقت�صر على ال� َّرب��ط بني العرب وم��ا �أنتجته
قرائح مبدعيهم عرب الع�صور� ،إنمّ ��ا امتدّ �إىل
نو ٍع من تقارب الرُّ�ؤى للكون واحلياة والعواطف
واملواقف والإبداعات العلم ّية والأدب ّية التي
ج�سدها العلماء واملفكِّرون والأدب���اء العرب
َّ
العربي
�
من
نابع
ّقارب
ت
ال
وهذا
قرون.
ال
َط َو
أنّ
ّ

تعزية

تعزية

نعى احت��اد الكتاب العرب الأدي��ب الأ�ستاذ الدكتور
حممد التوجني ع�ضو احتاد الكتاب العرب ،الذي وافته
املنية يف مدينة حلب.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
وجمل�س االحت��اد و�أع�ضاء االحت��اد يتقدمون من �أهل
الفقيد بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل عز وجل
�أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

فجعت الزميلة �أميمة �إبراهيم رئي�س فرع
حم�ص الحتاد الكتاب العرب بوفاة والدها.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي وجمل�س االحت��اد و�أع�ضاء االحت��اد
يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل
عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه
اجلنة ،ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

م��ل��ت��زم ب��امل��ع��اين امل��ع��ج��م� ّي��ة ل��ل��ك��ل��م��ات ،وح�ين
يت�ص َّرف بها يف م�ؤ َّلفاته و�إبداعاته ا�ستناد ًا
ّغوي ،ف��إ ّن��ه ينطلق من
�إىل مبد�أ االن��زي��اح الل ّ
هذا الأ�صل الثابت للمعنى ،ويرجع �إليه .وهذا
للقراء ال��ع��رب ال��ذي��ن يتّ�صلون بهذه
م��ا و َّف��ر ّ
امل�ؤ َّلفات حدود ًا دنيا م�شرتكة من الفهم ،تزيد
لكن ثبات
�أو تنق�ص بح�سب ثقافة كلّ ق��ارئّ ،
معاين الألفاظ وتط ُّور دالالتها انطالق ًا من هذا
الثّبات� ،أحدثا تقارب ًا بني العرب م�ستعملي هذه
الألفاظ ،ف�ض ًال عن ا�ستمرارها ح ّية متداولة
بينهم ،و�إن اختلفوا يف الزمان واملكان .فاللّفظة
التي ال ُت�س َتع َمل تنام يف املعاجم اللّغو ّية ،ولكنّها
املعجمي
ال متوت .واللّفظة امل�ستعم َلة باملعنى
ّ
احلقيقي ال � ّث��اب��ت ميكن ا�ستعمالها باملعنى
ّ
احلقيقي ويرجع
املجازي الذي ينطلق من املعنى
ّ
ّ
�إليه ،دون �أن ي�ستطيع الفكاك منه.
الثّبات واالتّ�صال �سبب ونتيجة� .إذا �أتقن
الإن�سانّ � ،أي �إن�سان� ،سواء �أك��ان هذا الإن�سان
ال�سبب �سهل عليه �إتقان
عرب ّي ًا �أم غري
عربيّ ،
ّ
النّتيجة .والعك�س غري �صحيح .فال اتّ�صال يف
اللّغة العرب ّية �إذا مل ي��درك القارئ القواعد
ّ�صرف يف بناء اجلمل
التي ت�سمح
للعربي بالت ُّ
ّ
دون اخل���روج على ق��واع��ده��ا ال� ّث��اب��ت��ة� ،أو ال
ميلك املعرفة باال�شتقاق وامل�شتقّات التي ت�سمح
العربي من اللّفظ الدَّ خيل
له بتمييز اللّفظ
ّ
ال�صيغة حين ًا ،والأ���ص��وات �أحيان ًا.
بو�ساطة ّ
�أق��ول بتعبري �آخ��ر �أك�ثر و�ضوح ًا� :إذا اكتفى
الإن�سان مبعرفة بع�ض الكلمات العرب ّية نطق ًا
ومعنى ،فلن ي�ستطيع �إتقان اللّغة العرب ّية ما
مل يعرف القواعد النّاظمة ال�ستعمال هذه
الكلمات يف جمل عرب ّية ف�صيحة؛ لأنّ القواعد
�أ�صل كل ّّي ،والكلمات فرع ،وال يغني الفرع عن
الأ�صل.

تعزية
رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي و�أ���س��رة حترير "الأ�سبوع الأدبي"
يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من الزميلة
غالية خوجة �أمني �سر فرع حلب الحتاد الكتّاب
العرب بوفاة والدتها.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع
رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

قضاياوآراء
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عالقة النف�س بالج�سد في فل�سفة ابن �سينا

م�صابيح الروح

•د .عي�سى ال�ش ّما�س
اهتم يف فل�سفته
اهتم ابن �سينا الطبيب ب�صحة اجل�سم ،كما ّ
ّ
ب�صحة النف�س ،وجعل لها مكانة خا�صة يف طبيعة الإن�سان،
ّ
املر ّكبة من ج�سد ونف�س؛ وهذا ما يظهر يف مو�سوعته الفل�سفية
أهم حماور فل�سفته.
«ال�شفاء» ،حيث يظهر علم النف�س من � ّ
يتطلب علم النف�س عند ابن �سينا� ،أن تكون العالقة بني
اجل�سد والروح قو ّية مبا يكفي ل�ضمان تق�سيم الروح ،ولكنها
�ضعيفة مبا يكفي لل�سماح بخلودها .و�أ�س�س علم النف�س على
علم وظائف الأع�ضاء ،فكما يتعامل مع الروح يتعامل تقريب ّا
مع العلم الطبيعي للج�سم وقدراته من الإدراك .ف��إنّ �صلة
تف�سر بالكامل تقريب ًا من
الفيل�سوف بني ال��روح واجل�سد ّ
خالل فهمه للت�ص ّور ،هذه العملية من الإدراك والتجريد هي
العالقة بني الروح واجل�سد ،ففي اجل�سم املادي قد ت�ص ّور فقط
الأ�شياء املادية ،يف حني �أنّ الروح غري املادية قد تتلقّى فقط
�أ�شكا ًال غري مادية .الطريقة التي تتفاعل بها الروح واجل�سد
يف التجريد النهائي للإن�سان للعامل من املح�سو�س امللمو�س هو
مفتاح عالقتهما وتفاعلهما ،ال��ذي يحدث يف اجل�سد املادي
(ابن �سينا ،1991 ،النجاة .)41 ،وبهذه الطريقة ،يت�شابك
الإدراك اجل�سدي مع العقل الب�شري يف الإدراك املنطقي ،حيث
ي�ست�شعر املت�ص ِّور �شكل الكائن من خالل �إدراك مالمح الكائن
احل�سية
من قبل حوا�سه اخلارجيةّ ،
ويتم توفري هذه املعلومات ّ
�إىل احلوا�س الداخلية ،التي تدمج جميع القطع يف جتربة
موحدة كاملة.
واعية ّ
ق�سم ابن �سينا قوى النف�س �إىل ثالثة �أن��واع( :ابن
وقد ّ
�سينا ،2007 ،ال�شفاء)58 ،
 النف�س النباتية :هي الكمال الأول جل�سم طبيعي �آيل ،منّ
ويتغذى.
جهة ما يولد وينمو
 النف�س احليوانية :هي الكمال الأول جل�سم طبيعي �آيل،من جهة ما يدرك باجلزئيات ويتح ّرك بالإرادة.
 النف�س الإن�سان ّية :هي الكمال الأول جل�سم طبيعي�آيل ،من جهة ما يفعل الأفاعيل الكائنة باالختيار الفكري،
واال�ستنباط بالر�أي ،ومن جهة ما يدرك بالأمور الكل ّية.
ويرى ابن �سينا �أنّ حقيقة النف�س مغايرة للج�سد يف قوله:
“النف�س لي�ست مبزاج» لأنّ النف�س مت ّثل مبد�أ الثبات ،ومي ّثل
اجل�سم مبد�أ التغيرّ  .ويقول ابن �سينا يف كتاب الإ���ش��ارات:
“انظر �إىل حكمة اخلالق الذي خلق الأ�صول يف بداية ا َ
خللق،
ثم خلق من تلك الأ�صول الأمزجة املختلفة ،وجعل لكل نوع
ّ
خمت�ص ًا بالنوع
م��زاج� ًا ،وجعل امل��زاج الأبعد عن االع��ت��دال
ّ
الأبعد عن الكمال ،وجعل املزاج الأقرب �إىل االعتدال املمكن
خمت�ص ًا بالإن�سان لت�ستوكره النف�س”( .ابن �سينا1415 ،هـ،
ّ
 .)287ولذلك يعتقد ابن �سينا بخلود النف�س وهي �صادرة
عن العقل الف ّعال .فقال يف ر�سالة  /املعاد�“ :إنّ جميئنا �إىل
هذا العامل مل يكن باختيارنا و�إرادت��ن��ا ،ولكن جئنا بالقهر
ومنكث بالقهر ،وبالقهر نخرج؛ و�إنمّ ا جئنا للتمحي�ص والتطهري
ليمح�ص اهلل الذين �آمنوا وميحق الكافرين – وطهارة
–
ّ
النف�س تكون بالعمل ال�شرعي والعلم الإلهي ،كما �أنّ طهارة
اجل�سد من النجا�سة� ،إنمّ ا تكون باملاء �أو الرتاب (الني�سابوري،
 .)471 ،2004فالعالقة بني النف�س واجل�سم عند ابن �سينا
�أ�شبه بالعالقة بني الر ّبان وال�سفينة؛ فاجل�سم يف الوقت الذي
يكون فيه م�ستق ًّال عن النف�س ،يعدّ كما ّال لها من حيث �إ ّنه ملزم
ب�إدارتها وقيادتها و�صيانتها� ،إ ّال �أنّ النف�س يف بقائها لي�ست
مرتبطة باجل�سم.
ويف كتاب الإ�شارات والتنبيهات يقول ابن �سينا خماطب ًا
الإن�سان“ :ارجع �إىل نف�سك وت� ّ
أمل هل كنت �صحيح ًا ،بل وعلى
بع�ض �أحوالك غريها ،بحيث تفطن لل�شيء فطنة �صحيحة،
هل تغفل عن ذل��ك وال تثبت نف�سك؟! ما عندي ه��ذا يكون
للم�ستب�صر ،حتى �إنّ النائم يف نومه وال�سكران يف �سكره ،ال
ِ
يعزب ذاته عن ذاته ،و�إن مل يثبت مت ّثله لذاته يف ذكره ،ولو
توهّ مت �أنّ ذاتك قد ُخلقت �أ ّول خلقها �صحيحة العقل والهيئة،
وفر�ض �أ ّنها على جملة من الو�ضع والهيئة ،ال تب�صر �أجزاءها،
وال تتالم�س �أع�ضا�ؤها ،بل هي متف ِّرجة ومع ّلقة يف حلظة ما يف
هواء طلق ،وجدتها قد غفلت عن ّ
�شي �إ ّال عن ثبوت �إنيتها
كل ْ
(ابن �سينا.)345-343 ،1968 ،
وي�ؤ ّكد ابن �سينا يف كتاب النجاة ،بقوله�« :إنّ النف�س ال
متوت مبوت اجل�سم ،لأنّ ّكل �شيء يف�سد بف�ساد �شيء �آخر،
ينبغي �أن يكون متع ّلق ًا به نوع ًا من التع ّلق ،والنف�س منف�صلة
يف وجودها عن البدن متام االنف�صال ،لأ ّنها جوهر قائم بذاته
فلي�س تع ّلق النف�س بالبدن تع ّلق معلول بع ّلة ذاتية(ن�صري،

بال� .)26 ،إذ لي�س ث ّمة ات�صال بني النف�س واجل�سد يف اجلوهر،
ّ
خا�صةّ ،
ّ
م�ستقل بذاته.
ولكل نف�س جوهر
فلكل ج�سد نف�س ّ
وبذلك ُيكرب ابن �سينا من �ش�أن النف�س على اجل�سد ،باعتبارها
توجه اجل�سد �إىل ما تريد.
ّ
ويتحدّ ث ابن �سينا يف ر�سالة عن املوت ،عن عالقة النف�س
باجل�سد يف جوهر الإن�سان ،ويقول�« :إنّ املوت لي�س �أكرث من
ترك النف�س �آالتها ،وهي الأع�ضاء التي ت�س ّمى يف جمموعها
« بدن ًا « كما يرتك ال�صانع مث ًال ا�ستخدام �آلته ،ف��إنّ النف�س
جوهر غري ج�سماين ،ولي�ست عَ ر�ض ًا ،ولي�ست فا�سدة؛ ف�إذا
يخ�صه ،و ٌنقي من كنز
فارق اجلوهر البدن ،بقي البقاء الذي ّ
الطبيعة ،و�سعد ال�سعادة التا ّمة ،وال �سبيل لفنائه وعدمه.
فاجلوهر ال يفنى من حيث هو جوهر ،وال يبطل ذاته ،و�إنمّ ا
يبطل الأع��را���ض واخل��وا���ص ،والإ���ض��اف��ة التي بينها وبني
الأج�سام ب�أ�ضدادها ،ف�أ ّما اجلوهر فال �ضدّ له (�شم�س الدين،
 .)379 ،1988وك�أنّ ابن �سينا يقول� :إنّ اجل�سد هو الذي
يفنى ،و�أ ّما النف�س فهي باقية بعد املوت �أي خالدة.
وي ��ؤ ّي��د اب��ن �سينا تعريف �أر���س��ط��و امل��ع��روف ع��ن النف�س
القائل :ب�أنّ النف�س هي الكمال الأول للج�سم الطبيعي ،ولكنّه
ي�ضيف� « :إنّ فيها حياة بالق ّوة « ويقول �إنّ هذا التعريف ال
يبينّ ماهية النف�س ،و�إنمّ ا هو �إ�ضافة النف�س �إىل اجل�سم وبيان
لقيام النف�س بتدبري �أمور اجل�سم« :مهما يكن تف�سرينا للكمال
ف�إ ّننا ال نعرف النف�س وال املاهية ،و�إنمّ ا نحن نعرفها من حيث
كونها نف�س ًا� ،إ ّال �أنّ ا�سم النف�س ال يطلق عليها من حيث اجلوهر
والذات ،بل من حيث كونها تقوم بتدبري �ش�ؤون اجل�سم وتقا�س
به «(ابن �سينا .)271 ،1988 ،ويربهن ابن �سينا على وجود
�إثبات النف�س وطبيعتها الب�شرية اخلالدة ،بقوله « :هي كمال
�أ ّو ّ
يل جل�سم طبيعي �آيل ،من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة
باالختيار الفكري واال�ستنباط بالر�أي ،ومن جهة ما يدرك
ثم ،ف�إنّ النف�س هي كمال البدن ،وهي القوة
الأمور الكل ّية .ومن َّ
التي حت ّركه ،وت�ؤ ّثر فيه”.
ومل يكن ابن �سينا ي�صدّ ق ب�سهولة ّ
كل ما يقع عليه ،فكثري ًا
ما ّ
حذر من الت�س ّرع يف قبول الأ�سرار من عجائب �أحوال النا�س
ويق�ص الكثري من �أحوال النا�س العجيبة املختلفة،
وخوارقها،
ّ
وما ميكن �أن ي�صدر عنها من �آث��ار ،وهي ت�سلك طرق احلياة
امللتوية املت�ش ّعبة ،وتتجاوز مهاوي الال وجود ،وجتتاز مراتب
امل��وج��ودات املتفاوتة (دي بوير ( .)216 ،1954والقوى
النظرية املتم ّثلة يف العقل ال��ذي يقع يف �أعلى قوى النف�س
النظرية ،تنقل �إىل النف�س الناطقة ملعرفة ه��ذا العامل؛
فالعقل يرتقي بقوى النف�س من خالل جتريد الإح�سا�س من
العوار�ض ال�شخ�ص ّية  /امل�شخ�صنة ،وبانتزاع �صورة كل ّية من
يتم الإدراك العقلي التام.
ال�صور املتخ ّيلة ،حيث ّ
وعلى الرغم من ت�أكيد اب��ن �سينا �أن البدن هو احلار�س
للنف�س ومملكتها ،ف��إنمّ ��ا يق�صد من خ�لال العالقة النف�س
واجل�سد� ،أنّ النف�س ،هي الروح التي تعبرّ عن جوهر الإن�سان
اخلالد بعد املوت؛ وبذلك تتوافق ر�ؤيته مع املعتقدات الدين ّية
التي تفيد ب�أنّ اجل�سد يتح ّلل بعد موت الإن�سان ،بينما تبقى
الروح خالدة؛ وقد يعود ر�أي ابن �سينا بالدرجة الأوىل� ،إىل
عقيدته الإ�سالم ّية.
=====
امل�صادر واملراجع
 ابن �سينا ( )1968الإ���ش��ارات والتنبيهات� ،شرح ن�صرالدين الطو�سي ،حتقيق� :سليمان دنيا ،دار املعارف ،القاهرة.
 ابن �سينا ( )1988ال�شفاء ،امل� ّؤ�س�سة اجلامعية للدرا�ساتوالن�شر/1 ،ك ،2بريوت.
 اب��ن �سينا )1991(.النجاة ،حتقيق :عبد الرحمنعمرية ،دار اجلليل ،بريوت.
 ابن �سينا)2007( .ال�شفاء� ،أح��وال النف�س ،حتقيق:�أحمد ف�ؤاد الأهواين ،دار بيبليون ،باري�س.
 ابن �سينا 1435( .ه) .الإ���ش��ارات والتنبيهات ،اجلزءالثالث يف علم ما قبل الطبيعة ،ن�شر البالغة ،قم.
 دي بور ( )1954تاريخ الفل�سفة يف الإ�سالم ،ترجمة:حممد هبد الهادي �أبو ريدة ،دار النه�ضة العربية ،بريوت.
 �شم�س الدين ،عبد الأمري ( )1988املذهب الرتبوي عندابن �سينا ،ال�شركة العامل ّية للكتاب ،بريوت.
 ني�سابوري ،ا�سفراييني (� )2004شرح كتاب النجاة البن�سينا :ق�سم االلهيات:
books.google.com › books › about
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•د.عبد اهلل ال�شاهر
يف زم��ن امل��وت ي�صبح الأح��ي��اء �أدوات مبتذلة ،قابلة لأن تتحول
وتتبدل ..حينها ي�صبح الإن�سان مادة ط ِّيعة للت�شكل ،ي�سقط الفكر
ومتوت الروح ،ليبقى اجل�سد معلن ًا خال�صه الأبدي ..يف مثل هذا الزمن
ال�إن�سانية للإن�سان وال وطنية للوطن ،وال قدا�سة للموت ،وال معنى
للكلمات ،عندها يفقد احلزن لونه لي�صري رمادي ًا �أو حيادي ًا ،ال يحرك
�شيئ ًا يف الذات..
ويف مثل هذا الزمن يكون التغزل بالغد الذي ال ي�أتي جمرد �صدى
لكلمات ت�صطدم بحواجز الوهم ال��ذي يبتلع الإن�سان ال��ذي ين�شد
احلياة ..حينها تخبو جذوة اللغة التي حتقق الفرح الذي يبني جمد
الإن�سان.
يف مثل هذا الزمن يبحث الإن�سان عن لغة تنب�ض باحلياة كي تقاوم
املوت وجت��ذِّ ر الفرح ،عندها تكون الكلمات نب�ض احلياة التي تهزم
املوت ،جميلة هي الكلمات املغم�سة بالع�شق ،املعطرة برائحة الأر�ض
املزينة بن�شوة الأمل ،املفعمة بالن�شاط الذي يجري احلياة يف �شرايني
الوجود ،لتغدو احلياة توق ًا وطموح ًا ذلك لأن الكلمات م�صابيح الروح
غد �أف�ضل ،فابحث
التي توهجت من داخل النف�س كي ت�شيع ن�شاط ًا نحو ٍ
يف مفكرتك عن وهج الكلمات التي تو�صلك �إىل ذل��ك� ،س�ؤال بر�سم
الإجابة..؟
وبهية نا�صعة ال�سطوع هي احلروف التي ت�ضيء القلوب كي تفي�ض
حنان ًا لتكون مفاتيح ملغاليق احلياة ومداميك لبنيان من�شود ،وم�شاهد
حللم يبدي وج��د ًا ويفي�ض عطر ًا يزكم الأن���وف ،فتن�ساب �سال�سة
احل��روف �إىل زواري��ب ع�شقها املبلل بندى اليا�سمني ،فاحر�ص على
امتالكها ،لأنها البوح الذي ال تنتهي كلماته ،ليكون م�صدر �سعادة لك،
فهل لنا �أن نبلغ ال�سعادة عرب م�سارات احلروف ..ذلك ك�شف ال برهان
عليه !!..ابحث يف ذاتك عنه!!..
ومده�شة تلك الأغاين التي تعيد توازن الذات ،يف قرارها وجوابها،
يف ت�ألقها وان�شدادها متاهي ًا مع النغم الذي يدوزنها ،تلك خمتربات
ال���روح ،فاطلق م�ساحاتها ك��ي تكون مطابقة مل�ساحة وط��ن ،وكن
واثق ًا بنتائجها كي تبلغ حد االن�سجام ،فهل �سلَّمك املو�سيقي جاهز
لالمتحان ..تلك �شجاعة املواجهة فاحر�ص على متثلها.
ورائعة هي الألوان التي تعيد اكت�شاف حوا�سك بحث ًا عن احلقيقة،
لأن بداهة احلوا�س ت�سطيح للوعي فاخرت لونك بحث ًا عن بقعة �ضوء
فيه ،كي ال تغرق يف �أتون الالوعي الذي ال يريك من �أي لون �أنت ..فهل
لك �أن ت�صل �إىل �صفاء لونك املف�ضل ..تلك قدرة حتتاج �إىل انتماء!!..
وما بني اجلمال والبهاء ،والده�شة والروعة �سوى درج��ات لونية
تو�صلك �إىل انتعا�ش الروح التي تفي�ض باحلب الذي تزدهي به كهوف
الظالم ..فكن على قدر منه تبلغ ال�سعادة ،وكن على ثقة ب�أن من ميلك
احلب ميلك احلياة.
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في رحيل م ْه َت ٍّم ب�آدابِ الكلماتِ والعلوم
�أ .د .محمد ح�سن ال�سمان

-1ات
اع ٍ
اج ِت َم َ
يف خريف عام َ ،2016ت َتا َلتْ ِ�سل ِْ�س َل ُة ْ
تدري�س ال ُّل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة
مناهج
ات
ري َّي ٍة ل َو ْ�ض ِع ُمف َْر َد ِ
ِ
تحَ ْ ِ�ض ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
ُ
َو�آ َدا ِب َها ِلغيرْ ِ املخْ ت ِّ�ص َ
ات اجلامعية املختلفة،
ني يف الكل َي ِ
وال �س َّيما الكليات الطبية ،يف ف�ضاء ت�أ�سي�س الكليات
الطبية ال��ث�لاث :الطب الب�شري ،وال�صيدلة وطب
الأ�سنان ،يف جامعة ال�شام اخلا�صة ...
كان �أ .د .حممد ح�سن ال�سمان املكلَّف عميد ًا م�ؤ�س�س ًا
لكلية ال�صيدلة ،يحمل �أوراق��� ًا ،وي�شري بيده اليمنى
تارة ،وب�شقيقتها الي�سرى تارة �أخرى ،بحما�سة الفتة
وه��و يعر�ض �أف��ك��اره ح��ول منطلقات تدري�س اللغة
والأدب ،عر�ض عا�شق خبري ،متوقف ًا على م�صطلح اللغة
الوظيفية ،وخ�صو�صية اختيار املو�ضوعات :لغة و�أدب ًا،
مبا ين�سجم مع �آفاقها الوظيفية احلالية وامل�ستقبلية يف
كل كلية جامعية ...
�أع���رت كلماته التي مل تنل احلما�سة م��ن هدوئها
ور�صانتها� ،أذن��� ًا �صاغية ،و�أعنتها بت�سجيل عناوين
نقاطها ،يف مالحظات عجلى على ما �أحمل من بطاقات
بحث ورقية م�ستطيلة ال�شكل ،مكت�شفا يف وقت ق�صري
من احل��وار �أنني �أم��ام �شخ�صية ذات خربات وا�سعة يف
و�سرعان ما اكت�شفت يف ذكره
م�ضمار �أثري لدى قلبيَ ،
�أ�سماء بع�ض �أ�ساتذته و�أقرانه ،وال �س َّيما القا�ص �سعيد
حورانية ( ،)1994 1929-وال�شاعر حممد احلريري
(� )1980-1922أننا ننتمي �إىل دوائر ثقافية م�شرتكة
وا�سعة الدالالت ثقافي ًا واجتماعي ًا ووجداني ًا...
مل �أف ِّوت هذه الفر�صة ال�سانحة ،فنهلتُ من حواراتي
العلمية والثقافية املتالحقة معه مغا َ
من زادتْ من نزعة
نف�سي �إىل االهتمام بخ�صو�صيات االهتمام باللغة
العربية و�آدابها يف التعليم واحلياة ،حتى �إذا عملت
يف تدري�س العربية ،و�أ�سهمت يف ندواتها وملتقياتها
الطالبية ،ب�إ�شرافه الإداري عميد ًا ونائب ًا للعميد
ومنظم ًا ثقافي ًا �سنوات ،وتابعت ا�ست�ضافته املتميزة
وجه ًا لوجه مع جيل جديد من املهتمني بالأدب ولغته
وق�ضاياه يف ن��ادي الأدب���اء ال�شباب يف املركز الثقايف
العربي بدم�شق� -أبو رمانة� ،ضمن منهج حوار مع �سرية
حياة ثقافية ،تتالت خطوط �سريته العلمية والثقافية
يف دفرتي ال�صغري ،وقد فتحته بعينني يح�ضنهما حزن
ع��ال خا�ص بعد ق���راءة خ�بر رحيله املفاجئ يف 18
ني�سان  ،2021وهما تعيدان ر�سم حمطات احلياة بني
ال�سطور وال�صفحات ...
-2�شهدت درا�سته الإعدادية يف �إعدادية «عبد الرحمن
حتوالت مه َّم ًة يف
الكواكبي» يف حي امليدان الدم�شقي،
ٍ
ُ
فتتلمذ ُه ملدر�س
وع ِي ِه الثقايف و�صال ِت ِه بالآداب والفنون،
اللغة العربية فيها �سعيد حورانية (1994-1929م)
القا�ص واملثقف البارز يف تلك الأي��ام ،مل مير من دون
ت�أثري عميق يف ر�ؤاه لق�ضايا الأدب واحلياة .كان مدر�س ًا
يف نحو الثالثني من العمر ،متوثب الكالم حاد املزاج،
�أ�صدر جمموعتيه الق�ص�صيتني املهمتني «ويف النا�س
امل�سرة» ( ،)1954و»ثلج على العامل» ( ،)1959وراح
ي�ستعد لإ�صدار جمموعته الثالثة «�شتاء قا�س �آخر»
(1963م) � ...سي�ستمر ذلك التلميذ ي�ستعيد اهتمامه
بتلك الإ���ص��دارات ،وي�ستذكر انطباعاته عن م�ؤلفها
بتقدير و�إعجاب مل ينل امتداد الزمن و�سنواته من
�ألقهما  ...بد�أ كتابة ق�صائده الأوىل يف هذه املرحلة،

قضاياوآراء
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من �أعالم ن�شاط دم�شق الأدبي والثقايف يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات ،منهم� :أدوني�س ،وحنا مينة ،وزاهد املالح،
و�صالح ه���واري ،وعمر �صربي كتمتو ،وف��احت املدر�س،
وحممد احلريري ،وحممد الفيتوري ،ومظفر الن ّواب،
وممدوح عدوان وغريهم ،وهو ي�شارك يف هذه امللتقيات
بق�صائده وكتاباته النرثية وال�سردية ،منفرد ًا �أو
م�شارك ًا مع غريه من �أ�صحاب احلرف والقلم....
-3القت ق�صيدته «ر�سالة �إىل �أم» التي �ألقاها يف ن�شاط
اجلمعية عام  1966اهتماما خا�صا ،وا�ستمرت حمطة
الفتة يف حوارات اجتماعاتها ،ومنها:
ْ
دخلـة
من داخل كهف يـا �أمـي حمفور يف �أحقـر
من بيـن ذراعـي جـزّ ار م�أفونٍ  ،ما �أتّفه! �شكلـه
وقـت ما بني اجلولـة واجلولـة
يعطيني بع�ض ًا مـن ٍ
معربة عن متكن من علم العرو�ض والقوايف ،غري خالية
هاذي هي بـدء ر�ساالتـي من بعد الغيبـة والعزلـة
من م�ؤثرات ال�شعر العربي القدمي ،و�شعر �أع�لام تلك من بعد �سالمي يـا �أمـي �أمتنـى �أن �أطبـع قبـلـة
الأيام مثل �شفيق جربي وخليل مردم وغريهما...
�أن �ألثـم كالأمـ�س يديـك �أن �أ�سال عن �أختي جنلـة
يف درا�سته الثانوية يف ثانوية «جول جمال» �سرتافقه وقد جمعت هذه الق�صيدة مع ق�صائد �أخر ،يف ديوانه
ظ��اه��رة م��در���س اللغة العربية الأدي����ب م��ن جديد ،الذي جمعه عام  1975بعنوان «ق�صائد لي�ست للن�شر».
بتتلمذه للمدر�س ال�شاعر عبد الكرمي الكرمي (-1909
1980م) ،ذي الثقافة املو�سوعية غري املنغلقة على
-4بتخر ِجه يف ق�سم «الكيمياء
حدية التيارات الفكرية التي كانت ت�شهد ذروة من ذرى توجتْ رحلة ال�ستينيات
ُّ
توتراتها يف تلك الأيام من �ستينيات القرن الع�شرين ،التطبيقية» م��ن كلية العلوم يف جامعة دم�شق عام
و�أحداثها املتالحقة اجل�سام ،ف�أخذ عن �أ�ستاذه هدوءه ،1971 ،وق���د غ���دا م��ن �أ���ص��ح��اب احل�����ض��ور الأدب���ي
وانفتاحه على تنوع ال���ر�ؤى وامل��واق��ف ،ذل��ك املدر�س واالجتماعي املقدر ،يف ن�شاطات الهيئات الثقافية يف
واملحامي ال��ذي ر َّك َ
��ز منذ مغادرته فل�سطني يف نكبة دم�شق ،وال ِ�س َّيما «جمعية الندوة العربية للثقافة»...
�سنة � 1948إىل دم�شق ،على املو�ضوع الفل�سطيني
و�س ْر َعانَ ما �أ�صبح ع�ضو ًا يف الهيئة التعليمية اجلامعية،
َ
العام ،جوهر ًا ومعيار ًا ل�سواه من املو�ضوعات ،ف�أ�صدر يف كلية العلوم التي تخرج فيها ،و�أوفد ملتابعة الدرا�سات
جمموعته ال�شعرية الأوىل «امل�شرد» ،)1953( ،ثم العليا يف بريطانيا ،فحاز من جامعة «امللكة فيكتوريا»
جمموعته ال�شعرية الثانية «�أغنيات بالدي» ( ،)1959يف مان�ش�سرت� ،شهادة الدبلوم يف الكيمياء التحليلية يف
تارك ًا يف نف�س هذا التلميذ وغريه من تالمذته الكثريين ،جمال علوم البيئة ،ثم �شهادة املاج�ستري يف الكيمياء
في�ض ًا من �أحاديث عن جراح غري مندملة ،ي�سندها نور غري الع�ضوية ع��ام  ،1979ثم �شهادة الدكتوراه يف
من وقار املدر�س القدمي عبد الكرمي الكرمي من جهة ،الكيمياء غري الع�ضوية الفيزيائية احليوية (م�ضادات
ونور من النجاحات العلمية املتالحقة للتلميذ حممد �سرطانية) عام ....1981
ح�سن ال�سمان من جهة �أخ��رى ...وقد �أخذت ق�صائده
يف هذه املرحلة تعمق ر�ؤيتها ملو�ضوعاتها مع �إح�سا�س وعاد �إىل جامعته الأم يتدرج على دروب رتبه العلمية
مرهف بق�ضايا زمنها ،وال �سيما ق�ضية فل�سطني ،مع بعطائه املتنوع الرث وبحوثه الر�صينة اجل��ادة ،حتى
بروز ظالل رومان�سية متنحها غاللة وجدانية خا�صة ،حاز رتبة الأ�ستاذية يف الكيمياء غري الع�ضوية ،ي�شار
جعلتها حميمة لدى الأقران من الطلبة والأ�صدقاء .له بالبنان يف ميادين اخت�صا�صه ،يف وطنه �سورية وعدد
قدم منها على هام�ش مهرجان ال�شعر على مدرج جامعة من البلدان العربية التي عمل فيها �أو �شارك يف ندواتها
دم�شق ق�صيدته« :فرحة العيد».
وم�ؤمتراتها...
وم��ع التو�سع يف دوائ���ر التعليم اجلامعي اخلا�ص
ه��ا ه��ي م ��ؤث��رات �سنوات الن�ش�أة والتعليم م��ا قبل يف دم�شق ،وجدته معتمد ًا يف انطالقة غري كلية من
اجلامعي ،تتفتح مع ن�شاطه املتنوع طالبا يف كلية العلوم الكليات التي تعتمد اخت�صا�صه الكيميائي يف مناهجها،
يف جامعة دم�شق يف الن�صف الثاين من ال�ستينيات ،ذلك ووجدتني �أدر����س اللغة العربية يف كلية ال�صيدلة
الن�شاط الذي احتفى مبا كان ميور به امل�سرح ال�سوري من بجامعة ال�شام اخلا�صة ب�إ�شرافه العلمي والإداري
عرو�ض مهمة ،اعتمد بع�ضها على ن�صو�ص عاملية ذائعة �سنوات ،عدت منها مبغامن عالية الر�ؤى ،حتى �إذا دنت
ال�صيت ،مثل «هاملت» لوليم �شك�سبري ،و»عر�س الدم» �ساعة رحيله ،وهي الآن حا�ضرة ،طويت �صدري ال�صغري
لفريدريكو غارثيا لوركا ،و�سط حوارات مع الأقران من على �أوراق��ه املبعرثة بانك�ساراتها املتالحقة ،ور�سمت
طلبة اجلامعة عن امل�سرح واحلياة ،والثقافات والآداب ،ال�سمه اجلميل� :أ .د .حممد ح�سن ال�سمان ،دع��اء
حوارات ولدت يف رحمها حما�سة االنت�ساب �إىل «جمعية بالرحمة ،ولأ�سماء من عرفت على دروب التدري�س
الندوة العربية للثقافة» ،تلك اجلمعية التي �سعدت به واحلياة من الأحياء الدعاء بنعمة ال�صحة وال�سكينة
ع�ضو ًا ،ثم رئي�س ًا نحو ثمانية �أعوام من ن�شاطها املتنوع وهناءة النف�س والروح ....
م�ست�ضيفة يف قاعتها الفيا�ضة بالألفة ملتقيات لعدد
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طفلك والفن

5

•د .حممد جهاد جمل
ملاذا الفن؟ وكيف نهيئ �أطفالنا لتذوقه؟
ما الفن؟
(�إنه مهارة يحكمها الذوق ومواهب الإن�سان ،وبالتايل ف�إن
املعاين اللغوية للفن ت�شتمل على �أنه هو التزيني �أو الزينة،
وهو الأ�سلوب اجلميل ،واملهارة يف ال�شيء و�إتقانه ( املعجم
الو�سيط)
�أما ال�شاعر وامل�ؤ ّرخ الإجنليزي هربرت ريد (Herbert
 )Readفكان ر�أيه حول الفن �أنه ال توجد �إجابة ب�سيطة
حول مفهومه � ،اّإل �أن خمتلف �أنواع الفنون ت�شرتك يف �شكلها �أو
هيئتها .ويرى �أ�ستاذ تاريخ الفن توما�س مونرو (Thomas
� )Munroأن �إ�شكالية حتديد مفهوم الفن ترجع �إىل �أنه
ي�شتمل على �ألوان خمتلفة من الإنتاج الثقايف ،و�أنه ال يقت�صر
على الفنون الب�صرية كالت�صوير والنحت ،و�إمنا ي�شتمل �أي�ض ًا
على املو�سيقا ،والأدب ،وامل�سرح ،وغريها من الفنون الأخرى.
مل��اذا الفن؟ �إننا ال نبتغي الإج��اب��ة عن �س�ؤال مل��اذا الفن
مبنطق وظيفي ،فالنظر �إىل الفن من منظار الوظيفة ي�ؤدي
�إىل قراءة اختزالية ،فينهيه بانتهاء الغاية التي هي غاية
تلك الوظيفة ،وينفيه بتحققها.
واحل��ق �أن �أر�سطو نظر منذ القدم �إىل النموذج الفني
امل�سرحي من منظار “الكتار�سيز” ،فاختزله يف وظيفة نف�سية
مفادها تطهري النف�س .ونظرت الفل�سفات الواقعية �إىل الفن،
فر�أت فيه جمرد مر�آة تعك�س الواقع بلغة �أدبية ،ونظرت
�إليه الإيديولوجيات مبنظار التوظيف ال�سيا�سي ،فر�أت فيه
جمرد �أداة لتحريك الفرد واالجتماع لي�سريا يف االجتاه
املذهبي التي تريده تلك االيدولوجيا.
�إن احلاجة �إىل الفن ،ينبغي �أال تقر�أ من منظور وظيفي
كهذا الذي انتهجته بع�ض التوجهات الفل�سفية ،بل ينبغي
�أن ننظر �إىل الفن من مدخل الكينونة الإن�سانية ،فنقاربه
بو�صفه بعد ًا وجودي ًا من �أبعادها اخلِلقية .ومن ثم يكون
جوابنا عن �س�ؤال “ملاذا الفن؟” هو:
لأن الفن بعد من الأبعاد التي ن�سميها ماهية الإن�سان.
ُ
يقول العامل الفيزيائي �آين�شتاين (لو لمَ �أكن فيزيائ ّي ًاِ ،من
املحتمل �أن �أ�صبح مو�سيق ّي ًا ،غالب ًا ما �أفكّر باملو�سيقا� ،أحال ُم
أنظر �إىل حياتي بداللة املُو�سيقا،
ِ
اليقظة لدي ُمو�سيقا و� ُ
� ُ
بالعزف على ال َك َمان).
أجمل �أوقاتي هي تلك التي �أق�ضيها
ِ
تلعب دور ًا مهم ًا فيِ املُجتمع
لأنّ الفُنون اجلميلة دائ��م� ًا
ُ
ُ
وجتعل الإن�سان �أكرث رقي ًا ،لأنّ احليوانات ال َتع ِر ُف
الإن�ساين،
الفنون وال ُتت ِقنها �سوى الب�شر ،فهي حالة من حاالت الرقي
الإن�ساين.
يعتقد الكثري �أنّ الفنون ال معنى لها وال �أهم ّية ،لكن عندما
يبدع االن�سان يف ر�سم لوحة� ،أو ت�أليف معزوفة مو�سيقية ف�إنه
يتحرر من اخلوف �أو القلق �أو الغ�ضب لأنه يخرج املكبوت يف

نف�سه لي�صبح يف حالة ا�ستقرار نف�سي ،ورمبا تنتابنا احلالة
نف�سها عندما ن�شاهد �صنع الر�سام �أو ن�ستمع ،ملو�سيقاه ،وهنا
نبتعد عن العقد النف�سية.
تعد الرتبية واجل��م��ال �أ�سا�سني للوجود الإن�����س��اين يف
��دن �أحدهما ت �دنيِّ الآخ��ر،
املجتمعات املتح�ضرة ،و�إن ت� ِِّ
فالرتبية واجلمال وجهان لعملة واحدة فمعظم احل�ضارات
التي �سادت كان �أ�سا�سها �سالمة الرتبية اجلمالية للإن�سان
بدءا من مرحلة الطفولة.
�إن الفن واالبتكار ميكنان الطفل ،وف��ق ما �أورد موقع
“ياهو مكتوب” ،من التوا�صل مع العامل من حوله ويك�سبانه
جمموعة من املهارات املتنوعة التي �ست�سهل عليه عملية
التعبري عن نف�سه �أي�ضا.
الفن يعمل �أي�ض ًا على تنمية اجلهة اليمنى من املخ وميده
مبجموعة م��ن امل��ه��ارات التي �سي�ستخدمها الطفل ط��وال
حياته .فهو بالن�سبة �إليه مهم مثله مثل اللغة والتنف�س
وباقي العنا�صر التي جتعل من الطفل �إن�سانا.
ويبدو �أن الفن مبختلف �أ�شكاله مليء بالعنا�صر املمتعة،
ولكن على الأم �أن ت��درك �أن الطفل �سيتعلم الكثري من
الأن�شطة الفنية املختلفة ،ولذلك يجب �أن ت�شجع طفلها على
اال�شرتاك يف الن�شاطات الفنية املختلفة التي �سيتعلم من
خاللها جمموعة من املهارات.
�إن احلركات التي ي�ستخدمها الطفل ،وه��و ير�سم ،تعد
عنا�صر �شديدة الأهمية لتنمية امل��ه��ارات احلركية عند
الطفل ال�صغري .وببلوغ الطفل ثالثة �أعوام يجب �أن يكون
قد تعلم كيف ير�سم دائرة �أو كيف ي�ستخدم املق�ص املخ�ص�ص
للأطفال .وببلوغه �أربعة �أعوام يكون قد تعلم كيف ير�سم
مربع ًا.
�إن الن�شاطات الفنية املختلفة من �ش�أنها �أن تعلم الطفل
مهارات حل امل�شاكل وكيفية التفكري النقدي مع الو�ضع يف
االعتبار �أنه مع مرور الوقت �سيحتاج الطفل التخاذ القرارات
يف خمتلف �أم��ور حياته .وعلى الأم �أن تعلم �أن الطفل �إذا
�أخذ فر�صة التجربة والتفكري يف �أ�شكال فنية مبتكرة ف�إن
�شجعت طفلك على التعبري
قدراته الإبداعية �ستنمو� .إذا
ِ
عن نف�سه ف�ستنمو عنده حا�سة ابتكارية فنية �ستفيده كثريا
يف حياته ك�شخ�ص بالغ لأن املجتمع يحتاج لأ�شخا�ص ي�ؤمنون
بالتجارب اجلديدة ويفكرون يف كيفية جعل املجتمع �أف�ضل.
كذلك ي�ساعد الفن الطفل على تعلم التحكم يف نف�سه ويف �أمور
حياته املختلفة ،كما �سينمي عنده فكرة امل�شاركة واالنتظار
حتى ي�أتي دوره وتقدير جهود الآخرين ،وبالإ�ضافة ملا �سبق،
ف�إن الفن والر�سم �أمران �سيجعالن الطفل هادئ ًا وم�ستقر ًا من
الناحية النف�سية حيث �سيتمكن من �إظهار �شخ�صيته وتفرده
وجناحاته املختلفة.

وال نن�سى �أن الأ�شكال املختلفة للن�شاطات الفنية ،تتيح
الفر�صة للطفل ليعرب عن م�شاعره و�أحا�سي�سه بطريقة
مبتكرة ،كما �أنه �سيتعلم من خالل الفن االبتكار والتحليل.
ولهذا يجب على الأم �أن تفرق جيد ًا بني املوهبة وقدرة
الطفل على االبتكار لأن الفن لي�س منتج ًا يف حد ذاته ،لذا
ال يجب على الطفل �أن يكون مثالي ًا فيما ير�سمه.
ال��ف��ن يلعب دور ًا ه��ام � ًا يف م��راح��ل من��و ال��ط��ف��ل ،ذل��ك
لأن��ه ي�ساهم يف تربية الطفل من الناحية الوجدانية،
في�ستجيب بوعيه النامي للمثريات ذات الطابع اجلمايل يف
البيت والطبيعة ،وكل ما تقع عليه عيناه ،ونعني بالرتبية
الوجدانية �أن ح�سا�سية الفرد تنمو للدرجة التي جتعله
ي�ستجيب ا�ستجابة انفعالية للم�ؤثرات ذات الطابع اجلمايل
املحيط به ،وقد تنمو هذه الناحية الوجدانية مبمار�سة
الفن ول��ذل��ك يجب �أن نعلم �أطفالنا منذ ال�صغر ارتياد
املعار�ض واملتاحف وتعليمهم كيف يتذوقون االعمال الفنية
ويتفهموا بع�ض القيم اجلمالية .فالقدرات الفنية للطفل
ميكن ا�ستثمارها �إبداعي ًا من خالل املمار�سات اجلمالية يف
جماالت الفن الت�شكيلي املختلفة من ر�سم ،وت�شكيل وطباعة،
ونحت ،وخزف� ....إلخ.
�إن الف�ضاءات التي ينمو فيها احل�س اجلمايل ،والقيم
امل�صاحبة ،وح�س اال�ستمتاع بكل ما هو جميل ال ميكن �أن
ي�أتي من خالل درو�س منف�صلة ،لكنه يت�شكل عن طريق ما
ي�سمى التعلم امل�صاحب �أي عن طريق املعاي�شة ،ووجود الكان
الب�شري يف بيئة تزدحم فيها املثريات اجلمالية التي تزهو
بالقيم اجلمالية والفنية.
كثري من البارعني يف العمل التمثيلي امل�سرحي يتحدثون
عن طفولتهم وكيف كانوا يح�ضرون مع ذويهم م�شاهدة
امل�سرحيات يف �سن مبكرة .ومن املعلوم �أن الرحابنة مل يجربوا
�أفراد �أ�سرهم على تعلم املو�سيقا �أو الغناء ،لكن �أطفالهم عن
طرق غري مبا�شرة ويف بيئة غنية باملحطات اجلمالية ،من
هنا منا ح�سهم اجلمايل وقيمه فدخل وجدانهم و�ساهم يف
منو �أحا�سي�سهم.
واحل��ق ف�إنه �إذا توافر لدى �أولياء �أم��ور الأطفال ح�س
جمايل ي�ؤدي �إىل حماكاة الأطفال ل�سلوكيات الكبار ،فالكبار
يختارون كل ما ميكن و�صفه بالذوق الرفيع من ملب�س وترتيب
حمتويات املنزل ،و�ألفاظ مهذبة وجميلة ،ومدح كل ما هو
جميل و�إبراز مواطن اجلمال فيه ورف�ض كل ما هو عك�س ذلك
وتربير هذا الرف�ض ،وهكذا ف�إذا عا�ش الطفل يف هذه البيئة
الداعمة لنمو احل�س اجلمايل ف�إننا ننتظر �أن ينعك�س ذلك
على حياته فنالحظ كيف بد�أ ينظر �إىل جماليات الأ�شياء
ويرف�ض ما هو خمالف لذلك .وللمو�ضوع بقية.

ق�ضايا وطنية وعربية وعالمية في فرع دم�شق التحاد الكتاب العرب
• ماجدة البدر
�أقام فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب يوم الثالثاء  2021/8/3جل�سة
نقا�ش( :ق�ضايا وطنية وعربية وعاملية للدكتور �إبراهيم �أحمد �سعيد) ،وذلك
بح�ضور هيئة املكتب الفرعي ممثلة بـ د� .إبراهيم زعرور ،رئي�س الفرع� ،أ� .أمين
احل�سن� ،أمني ال�سر� ،أ� .أحمد خدام ال�سروجي �أمني ال�صندوق� .شارك فيها  :د.
عبد اهلل ال�شاهر ،د� .أكرم ال�شلي� ..أدار الندوة :د� .إبراهيم زعرور (رئي�س
الفرع).
يف البداية رحب د� .إبراهيم زعرور باحل�ضور ،وخ�ص بالرتحاب �أ�شقاءَنا من
القطر العراقي ال�شقيق ،ومن تون�س وفل�سطني ،وجميع احل�ضور .كما �أعرب عن
اهتمامه مبعرفة الآراء التي يبديها �أع�ضاء فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
والتي ت�سهم يف تطوير عمل الفرع ،والنهو�ض مبهامه على �أكمل وجه ،كما نوه
�إىل �أهمية ح�ضور الندوات التي ت�سلط ال�ضوء على �أهم الكتب التي يقوم احتاد
الكتاب العرب ب�إ�صدارها ،وركز على �أهم الق�ضايا التي يدور حولها الكتاب ،ثم
قام د �.إبراهيم �سعيد ،بتقدمي نبذة ق�صرية عن كتابه نقتب�س منها�( :أقدم
�إليكم يف هذا الكتاب ت�سع ع�شرة ق�ضية وطنية وعربية وعاملية �أراها ت�ستحق
القراءة بتمعن ،وهي قد ُكتبت مبنهجية علمية منا�سبة لكي ت�صل �إليكم بقدر
من االحرتام والتقدير لتكون قادرة على �إثارة املحاكمة العقلية يف الأفكار
املطروحة ،و�أهمية الدفاع عن الوطن وبناء الدولة الوطنية ال�سورية ،كي
تنت�صر يف معركة البقاء واملحافظة على جغرافيتها و�سيادتها �أو ًال ،ثم لينطلق
ال�سوريون بالوقت نف�سه �إىل بناء دولتهم على �أ�س�س �أف�ضل من الأ�س�س التي
كانت عليها قبل احلرب الإرهابية..
لقد حاولت يف هذه الدرا�سة حتليل العوامل اجلغرافية وال�سيا�سية التي
دفعت بالعدوان على �سورية والنظريات اجليوبولوتيكية التي اعتمد عليها

الغرب يف عدوانه كي ن�صل بقراءاتنا �إىل الأ�س�س التي ينطلق منها الغرب
يف حماربة ال�شعوب وحاولنا و�ضع اال�سرتاتيجية املنا�سبة حلماية �شعوبنا
وحت�صينها من جهة وال��رد املنا�سب على تلك التحديات بالإ�ضافة لقراءة
مو�ضوعية علمية للحرب العدوانية على �سورية يف الأ�سباب ويف كيفية
اخلروج منها بالت�صدي للم�ؤامرة العدوانية وحماربة الإرهاب و�إعادة بناء
وت�شكيل املجتمع ال�سوري على �أ�س�س من العدالة والعلمانية والوطنية .ويف
النهاية �أمتنى �أن يُ�شكل هذا الكتاب �إ�ضافة جديدة للمكتبة العربية و�أكون
�شاكر ًا لكل من يُقدم مالحظة �أو توجيه ًا لت�صويب الكتاب و�أفكاره يف طبعات
الحقة).
ثم حتدث د .عبد اهلل ال�شاهر عن �أهمية هذا الكتاب( :كتاب ق�ضايا وطنية
وعربية وعاملية للدكتور �إبراهيم �سعيد ،كتاب مليء بالأفكار ،زاخر بالق�ضايا،
عميق يف التحليل ،بعيد يف الر�ؤيا ،لذلك ف�إ َّن الإ�شارة �أعم من التفنيد ،لأن
الإ�شارة تثري الرغبة يف البحث والدعوة �إىل قراءة الكتاب ،وبالتايل ف�إن
الإ�شارة عامل حتفيز� ،أما التفنيد �سي�ؤدي �إىل االجتزاء ،واالجتزاء قد ي�سيء
�إىل الكتاب وال يو�صل �إىل مراميه وغايته ..يقع الكتاب يف (� )386صفحة من
القطع الكبري ،وقد جاء يف مقدمة وثالثة ف�صول ،مدعمة بقائمة من املراجع
وامل�صادر العربية والأجنبية زادت على املئة واخلم�سني مرجع ًا وهذا دليل على
�سعة اطالع الباحث وقدرته على البحث عن دقة املعلومة و�صياغة الفكرة
ب�شكل منا�سب .ي�شكل الكتاب منظومة فكرية عميقة� ،أثمن اجلهد املبذول يف
هذا الكتاب و�أغبط الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم �سعيد على حتمله �شقاء البحث
والتق�صي).
ثم حتدث الدكتور �أكرم ال�شلي قائ ًال( :يحتوي الكتاب على ت�سع ع�شرة

ق�ضية موزعة على ثالثة حماور رئي�سة :وهي كالآتي( :الق�ضايا الوطنية،
الق�ضايا العربية ،الق�ضايا العاملية) ،وك��ل ق�ضية منها تت�ضمن جمموعة
من امل�سائل الهامة يتحدث عنها بالتف�صيل وال�شرح مدعم ًا �إياها بالتواريخ
والأرقام والإح�صاءات ،ومرتكز ًا يف ذلك على جمموعة من الوثائق املختلفة
والدرا�سات كلها مدعمة مبنهجية علمية تبع ًا ملا تقت�ضيه كل م�س�ألة ،وقام
الدكتور امل�ؤلف بالتعريف بتلك الق�ضايا الواحدة تلو الأخرى و�أهمها( :ق�ضية
اجلوالن ،والعدوان على �سورية ،البطالة ،الأمن الغذائي ،الأمن املائي ،احلدود
ال�سيا�سية ،الق�ضية الفل�سطينية ،الهجرة ،وهي ق�ضية هامة ت�ؤرق الكثري من
الدول العربية والعاملية ،العالقات العربية الرو�سية ،الف�ساد ،الدميقراطية،
و�سائل االت�صال والعوملة .وت�ساءل الدكتور ال�شلي يف ختام قراءته:
ـ ملاذا ي�ستخدم الباحث م�صطلح الإقليم يف الكتاب وقد يكون عن منطقة
جغرافية داخل الدولة وهذا الأمر غري مت�سحب ومل جتر العادة ا�ستخدام
مثل هذه العبارات.
ـ ي�ستخدم الدكتور �إبراهيم م�صطلحات جيو بولتيك وجيو �سيا�سي وجيو
ا�سرتاتيجي وكان ميكن و�ضع م�صطلحات عربية بديلة.
ـ وثمة بع�ض املالحظات الأخرى غري �أن الوقت ال ي�سمح لطرحها.
تال ذلك نقا�ش مثمر بناء تناول فيه املداخلون �أهم الأمور التي عر�ضها
الكتاب وهم( :د� .سليم بركات� ،أحمد علي هالل� ،صبحي �سعيد� ،أمين احل�سن،
د� .إبراهيم �سعيد).
اختتم الدكتور �إبراهيم زعرور رئي�س فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
الفعالية ب�شكر احل�ضور على مواظبتهم واهتمامهم بح�ضور ما يقام يف فرع
دم�شق من فعاليات ثقافية �أدبية متنوعة..
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قراءات
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�أيها العابر � ..أيها الغريب
قراءة ب�أبجدية المعاني الحياتية ...من�سوجة بنثرية �شغوف...؟!
•رجائي �صر�صر

�إن��ه كتاب لل�شاعر» بديع ���ص��ق��ور» ،وهو
بعنوان ق�صيدته الطويلة امل�ستوحاة من
بيان ال�شاعر ال�سوري من الع�صر الهيلين�ستي
« ميالغر» من عام  140ق .م ,وعلى م�شارف
العام  2016ب��دت الق�صيدة با�سقاطاتها
كرحلة يف فرادي�س �سورية ك��أر���ض ونا�س
وتاريخ وحكايا وق�ضايا  ..؟!
رح��ل��ة ت�شبه ملحمة فكرية مت�ضاربة
ال���ر�ؤى ،ت�صب يف خانة التواجه م��ع م��ر�آة
احلقيقة ،وفيها تقم�ص روح ال�شاعر « ميالغر
« وا�ستنطقه ليقر�أ الع�صر احلايل�..إذ يقول:
�أيها العابر !...
�أيها الغريب!..
و�أنت �أيها املب�شر بنبواءت الظلمة
وفو�ضى املارقني
�إن مررت من هنا
و�شاهدت �أر�ض ًا مغطاة بالورد وال�شقائق
هذي هي �أر�ض �سورية
و�أنا «ميالغر «ابن هذه الأر�ض
«ال�صديقة القدمية لل�شم�س»
«�أين هي الغرابة �إن كنت من �سورية «
�إننا نقطن بلد ًا واحد ًا هو العامل»
نحن �أبناء �سورية ...
�أبناء ال�شم�س
قطرات دمنا ورود هذه الأر�ض
ويتابع:
�أنا «ميالغر «ال�سوري طوفت يف الكثري من
عوا�صم ومدن العامل
غنيت مع ال�شيخ �إمام  »:اه يا عبد الودود
يا الراب�ض على احلدود �أمك ت�سلم عليك »..
يتابع يف مقطع �آخ��ر من الق�صيدة لي�صل
�إىل ت�صوير حالة بطريقة الق�صة الق�صرية
جداً:
مل يكن �صديقي الفرن�سي جريالد
حميمي ًا حينما التقيت به يف باري�س
وال ذلك ال�شرطي الذي يهزين يف مطار «
�أوريل « ...
ويتابع مبقطع �آخر :
ويف العراق ..
�أحزنني العراق
عندما دخلت ملج�أ العامرية يف بغداد
مددت يدي لأ�صافح طيف «جلجام�ش»
مل يكن ذلك الطيف �سوى وجه املوت
الذي تراءى يل
على ج�سر امل�سيب �أ�ضعت �سمت �أ�صواتهم
على �شواطئ ليل دجلة غنيت
« �أقول وقد ناحت بقربي حمامة «.
لك�أنه يعبقر �أفكاره و�أحالمه وم�شاعره
لتكون زوادة خال�ص من �أ�سئلة احلياة,..
و�سفينة تبحر يف عباب الأيام بال جمداف,..
فاحلقيقة جمموعة النقائ�ض ،والأحالم هي
التي تعطي معنى للواقع لديه..
ال�شاعر ي�سمح لك بقبول املعقول والال

بطقو�سه املختلفة ،ليبدو كتابه هذا رحلة
م�شوقة يف فرادي�س ال��وج��ود  ,..ولكن من
خالل ر�سالة وا�ضحة لكل ق�صيدة ..
لقد كتب ال��ن�ثري��ة ال��درام��ي��ة م��ن خالل
ح��ك��اي��ا و�أف���ك���ار وم�����ش��اع��ر ويف �سريالية

معقول من الأفكار وال�صور �إذ هو ي�سيل من
احلرب على �أوراق���ه ،كل ما يطرق على �أفق
خياله املجنح حينا واملهوو�س �أحيان ًا ،ك�أنه
يقول لك كل ما يف خبايا عقلك ونف�سك من
عبث ،ومن مترد ،من ر�ؤية من وجد هو �صحيح
وي��وث��ق يف بحر الكلمات ،فال�ضباب لديه
حقيقة والندى �ضحية..؟!
�إذ يقول:
ن�صعد تال ًال من الوهم نرتدد بفتح نوافذنا
للمدى..
خوفا من �أن ت�سربلنا اخليبة بالهزائم
�أو �أن يحا�صرنا �صقيع القمم .....
ومن �أخرى نلتقط هذه ال�سريالية املعربة
للفكرة �إذ يقول:
قبل �أن ت�صعد فرا�شة الروح
غ�سلت قمي�ص طفولته ون�شرته على حبل
ال�صباح
وعندما جف طوته يف خزانة للقلب
ر�شته بعطر روحها كي يرتديه نظيف ًا
معطر ًا بحليب الأمومة عندما يعود
ويف نرثية �أخ���رى �أراد �أن ي�صور حالة
واقعية يف ن�سيج لغته اخلا�صة �إذ يقول:
كانت تكفيه ر�صا�صة
عنوة خطفوه �إىل املوت
مل يعد من �سبيل لأن ت�سند ر�أ�سها
على �صدره املبلل بالنجيع...
يف �شعره الكثري من الت�سا�ؤالت الوجودية،
التي جتعل من البوح حالة فل�سفية تنبعث
من ن�سيج النرثية اجلميل كما يف قوله:
ك��ي��ف نحلم بالطم�أنينة يف غ��اب��ة من
ر�صا�ص؟!
معك ر�صا�صة
معي زهرة
�إذ ًا كيف �سنلتقي ..؟!
ال�شاعر يكتب بر�ؤى حتيط ب�أبعاد الواقع
وجت�����س��ده بحقائق م��ن احل��ي��اة كاحلكمة
وامل�شاعر املنوطة بها� ،إن��ه يلتقط امل�شهد

�أنا
رجل �سيئ!

• علي حممد العجيل

�أق����ول ه���ذا للفتاة ال��ت��ي مل
�أ�ستطع ال��ب��ق��اء معها ،ب�سبب
خويف من اللم�س.
�أق�����ول ه���ذا لأم����ي ال��ت��ي مل
�أ���س��ت��ط��ع م��را���س��ل��ت��ه��ا ،ب�سبب

م�شهدية ،ت�شد ال��ق��ارئ و تبقيه يف ن�شوة

الأع���ط���ال ال��ف��ن��ي��ة يف �شبكة

ال�سفر مع خبايا ال�صور املنثورة واملرتوكة

االت�صال.

لفكره وحذقه ...وق��ر�أ احلالة الوجدانية

�أق���ول ه��ذا لأخ��ت��ي ال��ت��ي مل

والطقو�س الدينية يف لوحاته كما يف قوله

�أ�ستطع ح�ضور زفافها ،ب�سبب

مع �أمه الراحلة

امل�شاكل الأمنية.

�صديقتي احلميمة جد ًا �ص:13

�أق����ول ه���ذا حلبيبتي ال��ت��ي

امر�أة ال �أعرفها..

مل �أ���س��ت��ط��ع خطبتها ،ب�سبب

امر�أة و�إن تباعدنا فالنف�س �أمارة بال�شوق

الفروق الطبقية والطائفية.

ومن �ص:71
نحن �ضيوف على هذه الأر�ض
ملاذا نتعادى ونتباغ�ض ونفرتق
هذا م�ؤمن وهذا كافر
نتقابل بخنجرين..
من منا وكيل اهلل على الأر�ض..
لقد ط��اع��ت ل��ه ال��ع��ب��ارات اخل��ارج��ة عن
نامو�س املعنى املتعارف لي�صل �إىل ف�ضاءات
تعبريية ه��ي م��ن ن�سج ال�سطور املنظومة
بعفوية و�شاعرية خا�صة
حلظة القب�ض على �أ�شواك ال�صدى ..
�أنك�سر قيد الغياب
القرا�صنة بحار من دم
الطغاة �أقبية من موت

�أق�������ول ه�����ذا لأب������ي ال����ذي
مل �أ���س��ت��ط��ع حت��ق��ي��ق �أم��ن��ي��ت��ه
ال��وح��ي��دة ب���أن �أ�صبح طبيب ًا،
ب�سبب الأو�ضاع العائلية.
�أقولها؛
و�أن���ا �أ���ش��اه��د الأخ��ب��ار ،و�أن��ا
�أقر أ� رواية جديدة ،و�أنا �أُطعم
ق��ط��ط احل���ي امل�����ش��ردات ،و�أن���ا
�أك��ت��ب ق�صيدة ج��دي��دة ،و�أن��ا
�أ�ضع الزهور فوق قرب والدي،
و�أن��ا �أغ��ازل فتاة جميلة ،و�أنا
�أغ���ادر دم�شق ،و�أن��ا �أع��ود �إىل
دم�شق ،و�أنا �أتعرف على �شخ�ص

ليلة القب�ض على حمار اخلوف

جديد ،و�أنا �أم�شي ،و�أنا �أرك�ض،

تت�سع حدقات ال�شوارع على قمي�ص روحك

و�أنا �أ�صرخ و�أنا �أبكي وحيدً ا يف

تزهر الب�شائر

كل ليلة.

الكتاب من القطع ال�صغري وه��و يف 126

ن��ع��م� ،أن����ا رج���ل ���س��ي��ئ �أ ّي��ه��ا

�صفحة �صادر عن دار ليندا للطباعة يف عام

العامل� ،سيئ جدً ا لكنني ،دائ ًما

2012

ما حاولت � اّأل �أكون كذلك.

نافذ ة على
العالم
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عبقري في تون�س
بول كلي ( ) 1940 – 1879
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•حممد الدنيا

كانت تون�س �إحدى �أبرز واحات �إلهامه الفني .عندما �أودعه
القارب على �شواطئها عام  ،1914كانت “ �سيدي بو �سعيد “،
هذه القرية التي يعود تاريخ بنائها �إىل الع�صور الو�سطى ،وذات
البيوت البي�ضاء والأبواب الزرقاء املزينة بالزخارف والنقو�ش
البديعةَ � ،
أول ما عانقت عيناه يف الطبيعة التون�سية البهية.
حينما وقف �أمام �أ�سوار القريوان ،هتف “ بول كلي “� ،أعظم
رواد الفن يف القرن الع�شرين ،قائ ً
ال “ :ل�سنا ،اللون و�أنا� ،سوى
كينونة واحدة .ها�أنذا ر�سام “ .هنا ا�ستيقظ �إلهام فنه .كان حتى
ذاك احلني ما يزال يبحث عن دربه ك�إن�سان وعن م�ساره كفنان.
وما لبث �أن عاد فور ًا �إىل بالده ليتابع الر�سم.
ولد “ كلي “ يف �سوي�سرا ،من �أ�صل �أملاين .كانت زيارته لتون�س
ذاك العام برفقة الر�سامني “ �أوغ�ست ماكي “ AUGUST
 MACKEو « لوي�س موايي « .LOUIS MOILLIET
كان حينها مقتنع ًا ب�أن جذوره « �شرقية « من جهة �أمه ،وقد جعله
اكت�شافه تون�س يت�ساءل يف مفكرته ما �إذا كانت هي « وطنه «.
مل ين�س تلك القرية التي ر�آها �أول مرة� « ،سيدي بو �سعيد «،
وكتب يقول « :بدت يل ،بهند�سة �أبنيتها البي�ضاء املوزونة...
ك�أنها جت�سيد حلكاية من اخليال « .ث��م ،يف وق��ت الح��ق ،روى
حكاية ليلة مقمرة �ساحرة يف بلدة « الزهراء « املطلة على البحر
جنوب تون�س العا�صمة� « :سحر م�سائها ال يو�صف...تغلغل ذاك
ال�سحر يف �أعماق كياين �إىل الأبد « .ما �أده�شه �أي�ض ًا هو ر�صانة
املدن وامل�شاهد وب�ساطتها� « :صفاء عظيم كيفما �أخذكم الدرب «.
بقي « بول كلي « طيلة حياته ير�سم مبقاطع �صغرية تذكرنا
بفن املنمنمات .وقد �صورت لوحاته �أحيان ًا مدن ًا خيالية عرب
مك�سرة وم�شاهد ليلية تبدو حافلة ب�شِ عر احلكايات
خطوط َّ
كله� ،أو عرب �إ�شارات غام�ضة – حروف معزولة ،و�سهام وخطوط
متك�سرة – ك�أنها �صدى لفن اخلط �أو مر�آة لرموز �أمازيغية �أمكنه
�أن يكت�شفها خالل رحلته.
مل تكن رحلة « بول كلي « �إىل تون�س رحلة ا�ستلهام �سطحي بل
رحلة ت�شبع بينابيع �إلهام عميق وم�ستدمي� .إنها حكاية لقاء �سعيد
نف�سه.
بني ر�سام قادم من ال�شمال وبالد من اجلنوب وجد فيها َ
دامت رحلته ورفيقيه اثني ع�شر يوم ًا ،غري �أنها كانت كافية
لتغيري م�سار ر�سمه .وبناء على ن�صيحة �صديقه الآخ��ر� ،أحد
كبار ر�سامي القرن الع�شرين « ،فا�سيلي كاندين�سكي « Vassili
 Kandinskyالذي زار هو نف�سه تون�س عام  ،1904قام برحلة
�أخرى �إليها بعد ع�شر �سنوات الحقة .جاءها لكن ومعه م�شروع:
�أن يكتمل كر�سام .وانتقل بعدها من النظرية �إىل التطبيق الفني
بلم�سات تخ�صه وحده ،ومهارة فنية �شخ�صية ،وهذا فع ً
ال ما جعله
فنان ًا فريداً .ومل ت�شكل الرحلة منعطف ًا يف فقط حياة « كلي «
الفنية بل �أي�ض ًا نقطة نحول يف تاريخ الفن� .ساعدته الإقامة يف
التحرر من الت�صوير ،ون�صبته �أحد رواد وم�ؤ�س�سي الفن التجريدي
يف �أوربا .مكنته �أي�ض ًا من �إجناز  35ر�سم ًا مائي ًا ور�سوم �أخرى غري
ملونة ا�ستوحاها كلها من رحلته التون�سية.
كانت « القريوان « هي �أكرث ما �أثرت فيه من م�شاهد و�أحدثت
حتو ً
ال نهائي ًا يف ر�سمه .لقد بهرته زخ��ارف ال�سجاد القريواين
لزمن طويل ،وقد تزينت بها غالبية �أعماله .هنا ،يف هذه املدينة،
�أتاه الإلهام ،وكتب يف مفكرته� « :أ�سرين اللون ،مل تعد بي حاجة
ملالحقته والإم�ساك ب��ه .انغر�س يف كياين �إىل الأب��د� .أع��رف
ذلك « .ومنها نهل �أ�شكا ً
ال ،و�ألوان ًا ،و�ضوءاً ،وتركيبات وخطوط ًا
هند�سية .يف تون�س « ،هذا البلد الذي ي�شبهني « ،كما كتبُ ،ولدت
هند�سة جديدة حتت مل�سات ري�شته.
حمطات من حياة الفنان
املرحلة الإبداعية الأوىل 1910 - 1899
بعد فرتة ن�ضج ق�ضاها يف « برن « ،رحل « كلي « يف ت�شرين /
الأول �أكتوبر � 1898إىل « ميونيخ « ليت�أهل فني ًا .وكي يتهي�أ
لدخول �أكادميية فنونها اجلميلة ،تدرب بني 1900 – 1898
يف مر�سم « هرنيخ كنري «  Heinrich Knirrاخلا�ص .وبني
 1900و  1901در�س مع الفنان الرمزي « فرانز فون �ستوك «
 Franz von Stuckيف �أكادميية الفنون اجلميلة يف « ميونيخ
« ملدة �ستة �أ�شهر.
�سافر �إىل « �إيطاليا « حيث �أقام �ستة �أ�شهر ،وعاد �إىل بيت �أهله
عام  ،1902ليعي�ش يف جو من الهدوء ويبد�أ مرحلة ع�صامية:
اتبع طريقة التحليل املنهجي ،املو�ضوعي واملن�ضبط للغاية،
متمث ً
ال ط��رق الفن كلها ،التي اعتربها قواعد فنه .ك��ان الذع
االنتقاد لتطوراته الفنية ،وبقي ب�شكل خا�ص �شديد التحفظ

بخ�صو�ص ت�صويره الزيتي.
ً
مل يعتقد �أن��ه قد ب��د�أ يقدم �أع��م��اال هامة �إال ع��ام ،1903
عندما �أخذ ينجز جمموعة ر�سومه � .Inventionenأجنزها
يف ع�شرة ر�سوم يف �آذار مار�س  1905وعنونَها « .« Opus un
وعلى نحو مواز ،ر�سم �أعما ً
ال ا�ستهاللية لعدة �أ�شخا�ص ،مبتكرة
مالمح كاريكاتورية .ت�أثر ب ُع ْريات « �أوغ�ست
يف غالبيتها ومتثل
َ
رودان « Auguste Rodinومتيز مبفهوم �أكرث حرية للخط
يف ر�سومه.
ويف �صيف  ،1905بد�أ « بول كلي « يجرب الر�سم باخلد�ش على
�أل��واح زجاجية قامتة .ا�ستغل مقاومة هذا احلامل غري املعتاد
يوجد تنويعات جديدة يف تعبريه اجلمايل .وطور من هذه
كي ِ
املحاوالت فيما بعد ر�سم ًا ملون ًا على الزجاج مار�سه كثري ًا �أو قلي ً
ال
حتى عام .1912
ولد ابنه الوحيد « فليك�س « عام  .1907وراح يهتم بال�صغري
بينما كانت زوجته تعطي درو�س ًا على البيانو لإعالة الأ�سرة.
يكف « كلي « عن متابعة �أبحاثه ،وازداد اهتمام ًا بالر�سوم
مل ّ
امل�ستوحاة من الطبيعة .وبحث ًا عن �أ�سلوب �شخ�صي ،ر�سم يف
البداية دون �أن تكون الطبيعة موديله (  ) 1906 – 1903ثم
انتقل �إىل قلب الطبيعة ( .) 1910 – 1907
خالل ال�سنوات اخلم�س ع�شرة الأوىل من ن�شاطه ،كان �أو ً
ال
وقبل كل �شيء ر�سام ًا .مل تتبو�أ الر�سوم مكانة ثانوية يف جممل
�أعماله �إال بعد عام � .1914صقل �أ�سلوبه ال�شخ�صي حتى عام
 ،1910وكان قد بد�أ يهمل الر�سم باملعنى الدقيق للعبارة منذ
ع��ام  1907وراح يجرب م��ؤث��رات ظل � /ضوء  /ل��ون بالر�سم
املائي .و�أخذ منذ عام  1910يطبق جتاربه يف التدرجات اللونية
وتن�سيقاتها.
كان  1910عام نهاية عمله ال�شبابي وخامتة مرحلة �صياغة
�أ�سلوبه ال�شخ�صي ،ه��ذا اجلهد ال��ذي بذله منفرد ًا مبن�أى عن
الأنظار .ويف �آب �/أغ�سط�س من العام نف�سه ،كر�س له « متحف
اجلميلة « يف « برن « معر�ض ًا خا�ص ًا ،حتول �إىل
ال��ف��ن��ون
معر�ض جوال للجمهور بعد ذلك لأول مرة .ويف هذا العام �أي�ض ًا،
تعرف على الر�سام والكاتب النم�ساوي « �ألفرد كوبن « Alfred
 Kubinالذي ت�أثر به « كلي « كثرياً .وا�شرتى منه « كوبن
« �أوىل ر�سومه يف نهاية العام ،وكانت هذه بداية �شهرة �ستتنامى
�شيئ ًا ف�شيئ ًا وتزداد معها عالقاته مع ر�سامي الطليعة الأوربية.

مرحلة �إبداع �أخرى 1940 – 1933
يف �آذار مار�س  ،1933ت��رك �أكادميية « دو�سلدورف « .ويف
ت�شرين الأول �أكتوبر ،وقع عقد ًا للت�صوير العام مع Galerie
 Simonيف « باري�س « ،وهاجر يف نهاية العام �إىل « �سوي�سرا «
ليقيم يف بيت الأهل يف « برن «.
يف �آب �/أغ�سط�س � ،1935أ�صيب بالتهاب الق�صبات ثم بذات
الرئة ولزم الفرا�ش وبقي �إنتاجه �ضعيف ًا (  25عم ً
ال فقط خالل
�أكرث من عام )؛ ثم عاد بن�شاط �إىل عمله عام  ،1937الذي افتتح
خالله معر�ض  Entartete Kunstيف « ميونيخ « لينتقل
بعدها �إىل ع��دة م��دن �أملانية ومن�ساوية حيث عر�ضت له 17
لوحة .زاره « بابلو بيكا�سو « يف ت�شرين الثاين /نوفمرب .و�أجنز
يف هذا العام  264عم ً
ال .ومنذ عام  ،1938نظمت له معار�ض يف «
نيويورك « وعدة مدن �أمريكية �أخرى ،ب�شكل منتظم.
يف ني�سان �أبريل � ،1939أودع « بول كلي « طلب ًا للح�صول على
اجلن�سية ال�سوي�سرية .زاره يف هذه الفرتة الفنان الفرن�سي «
جورج براك « Georges Braqueمرتني يف « برن « .كان هذا
العام الأغز َر �إنتاج ًا يف حياته ،مع  1253عم ً
ال ،ر�سوم يف معظمها.
كانت ق�صة جتني�س « ب��ول كلي « طويلة ،طويت فيما بعد
بوفاته .وكان ف�شل جتني�سه ف�ص ً
ال قامت ًا بالن�سبة ملدينة « برن «:
مل يتلق رد ًا على طلبه ،الذي قدمه عام  ،1933من �أجل الإقامة
الدائمة له ولزوجته� ،إال عام  ،1936عقب حتفظات من الإدارة
املعنية ،التي ا�شرتطت عليه �أن ال يتقدم ب�أي طلب للح�صول على
اجلن�سية خالل ال�سنتني التاليتني .وعندما وافق املجل�س البلدي
على التجني�س يف  5متوز /يوليو  ،1940كان بول كلي قد تويف (
 29حزيران .) 1940
كان � 1937إذ ًا بداية �آخر فرتة غزارة �إنتاج .بدا �إبداعي ًا �أكرث
�ضعف الز َمه� :أجنز يف هذا العام  264عم ً
ال ،ويف
من �أي وقت رغم
ٍ
العام التايل  489عم ً
ال ،ثم  1253لوحة عام  1939و�أخري ًا
 366لوحة قبل وفاته عام  .1940كان « كلي « قد اكت�شف
�أ�سلوب ر�سم يت�ألف من عنا�صر �شكلية خطية �ضايقت بع�ض حمبي
فنه حتى وفاته.
واختتم حياته بر�سم طبيعة �صامتة كانت بني �أبرز �أعماله
ع��ام  .1940ت��ويف يف ح��زي��ران /يونيو من ه��ذا العام بنتيجة
الإ�صابة بت�صلب اجللد.
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على مقام المطر

تناق�ضات �أنثى

• طالل �سليم

• رويده متيم
ماذا لو �أيقظتك يف الواحدة لي ًال؟!
ولمُ ت ت�سرعي  ..وو بختَ �شوقي..

و�أين لن �أذهب اليوم �إىل العمل..
املدر�سة ..يف ال�سابعة؟!
ماذا لو كنت دائم ًا م�شاغبة؟
ماذا لو �أخربتك �أين �أغار ممن حولك
يف الثامنة؟!
ً
ومنعتك من الذهاب خارجا..
ماذا لو �شاهدتني �أبكي � ..أغني ..
�أرق�ص ..ما بني الثانية والأخرى؟
ماذا لو �صفعتك بالرحيل يف
التا�سعة؟

ماذا لو بد�أنا احلوار باكراً؟!
و�أيقظتك يف الرابعة فجراً..
وفجرنا الكون حب ًا..
وتخل�صنا من الكالم العالق حرف ًا..
حرف ًا

ماذا لو انتزعنا القدر عنوة من يد
احلب؟!
بل ماذا لو انتزعنا احلب عنوة من
يد القدر؟!

ماذا لو ات�صلت بك يف الثانية �إذاً؟!
لأين �شاهدت يف املنام ما �أخافني
ف�أغلقت هاتف احلب يف وجهي
و�أبكيتني...
ماذا لو �أخربتك يف الثالثة �أنك يف
حياتي جمرد كارثة؟!

وهل �ست�سمح يل بالكالم يف
اخلام�سة؟!
اخلام�سة ...حيث ي�شق ال�ضوء
طريقه ليالم�س القلوب الراجفة
وتالم�س اجلباه الأر�ض يف �صالة
ال�صبح...
حيث الدعاء يف موعد مع ال�سماء
ال�سابعة
هل �س�أكون �صباحك يا هذا؟!
ماذا لو �أخربتك �أين �أعاين من اجلوع
يف ال�ساد�سة؟!

ماذا لو �أربكني �صوتك حتى البكاء و
االن�سحاب...
ماذا لو ....
ماذا لو انتهى ال�صمت و قام ال�شوق
كالإع�صار
التف حولنا ..
�أربكنا...
وغر بنا ..
غربنا ّ
جردنا من الكربياء و من اخلوف...
و�س َر بنا
�سرقنا � ..سار بنا ُ ..
عانق العطر املت�شبث ب�شالك ال�صويف
و�أهداين �إياه...
فكان اللقاء بعد ت�شتت اخلِالن.

أ�صابعك الع�شبية
�-1
ِ
ملاذا �أ�صابها الغ�ش،
واختلطت باخلوامت؟؟
- 2البارحة ِجئتِ
على هيئة فرا�شة
علم ًا �أنني
ل�ستُ ال�ضوء.
- 3بحفرالتنتهي
طريقي
ٌ
�سالك
قالت:هو
وق�شرت الليل
ب�ضحكتها
لب
حتى بان ُ
الفجر.
- 4قال ٌ
طفل�:أمي من �أين
ت�شرتي الأ�شجار الوانها؟؟
- 5ر�سالتها الورقية
�سفينة جناة
�إن كنتَ �أمي ًا
باحلب
�ستغرقك.
ُ
نحوك
- 6وما�أبحرت
ِ
ميناء
لأنني �أريد
ً
لغربتي،
و�إمنا كنتُ
�أبحث عن الغرق.
�- 7أي طبيب
�أ�سنانٍ
ي�ستطيع

ّ
إح�سا�س
لل�شام يحملني قلب و �
ُ
روحا و ت�سكنني
ما زلتُ �أ�سكنها ً

ّ
أنفا�س
فال�شام يف ج�سدي روح و � ُ

�أغدو �إليها كما الع�صفور ي�ســــــبقني
إيــنــا�س
عطر و يغمرين نـــــــــور و �
ٌ
ُ
�أم�ضي و �أ�شهد �أن ّ
ال�شام مذ ُخلقت
ٌ
مقيا�س
للح�ســــن
للع�شــــــق
مملكة ُ
ُ
ٌ
و ّ
ال�شام �
أدعـــــيــــــة تعلو مبئذنةٍ
ٌ
و ّ
ا�س
ال�شام
مبخرة عيدٌ و قــدّ ُ
ي�شـدو اليـمـام في�سـعى يف � ّ
أزقتهـا
ــا�س
�شيخ ي�سري هنا يلقاه �شــ ّم ُ
اهلل �أكرب ) تـــغـــفـــي عـــيـــنـــهـــا �أمـــل (
أجــرا�س
للحــب �
تغفو و توقظها
ِّ
ُ
ٌ
مــكــرمــة
هل كان قــبــلـَـك للتاريــخ
أقـــدا�س
�أو كان بـــعـــدك للأرواح �
ُ
زمن
ال�سالم و بتنا اليوم يف ٍ
�أنتِ ّ
يو�ضا�س
كم خان فيه م�سيح ال�شرق
ُ
ما كان �سيفك ينبو حني نرف ُعه
ا�س
�إن جاء يطلبنا ٌ
ج�س ُ
زير و ّ
هــلاّ �ســــ�ألــتــم مــن الأيــام مــا �ســــلــفــت
نـا�س
كـم عـاد مـنـك�سـر ًا عن نـا�ســهــا ُ
والنا�س �إن غدرت ّ
ع�ضت �إذ اندحرت
َ
أ�ضــرا�س
أنــيـــــــــــــاب و �
أنــــــــــامـــــــل �
مــنهــا ال
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
َّ
غـــــالــــــيـــــــــة و ّ
عــــــالـــيــــــة
ال�شــــــــــام
فـــال�شــــــــام
وال�شــــــام تـــرفــــ ُعـــهــــا ّ
ّ
لــــل�شـــــمــــــ�س �أقــــوا�س
ٌ
ّ
داعــــــيـــــــــة لــــــلـــــحـــــقّ
تــــــنـــــ�صـــره
وال�شـــــــــام
ُ
ّ
ق�ســـطـــا�س
وال�شـــــام راعــــيـــــة لــــلعــدل
ُ

•ممدوح اليقة

�إعادة �سن م�شطك
املك�سور؟؟
وحدك
ِ
�أنتِ
يابنف�سجة؟!
املطر ناياتٌ8
ُ
ُ
ال�أعرف من يعزفها،
الأر�ض
�أم ال�سماء؟
- 9قالت جثة الفقري
ما�أ�سعدين!!
لأول مرةٍ
� ُ
أحمل فوق الأكتاف
كملك.
- 10كرة القدم
قالت للريح..
مه ًال...مه ًال
أمنحك
�س�
ِ
بع�ض الهواء.
- 11عقرب ال�ساعة
العجوز
كم حلم لو عاد م�شاغب ًا
كطفلِ الثواين.
� - 12أريدحذائي الأول،
ال ل�شيء
فقط لأخربه:
�أنا مل � َّ
أتخل عنه،
و�إمنا هماقدماي
الكبريتان.

لل�شــــّام
ميا�س
و اليا�ســــــــمني مع الأ�شـــــواق
ُ

َ
فات الأوان

ً
يف �أعني اهلل تبقى ّ
آمــنــــة
ال�شــام �
و�ســـوا�س
مهما يــو�ســــو�س للأغــــراب
ُ
ال�شرق ما ّ
يا د ّرة ّ
لل�شـــرق قد درجت
فيه البغاة و جاب ّ
ّا�س
ال�شرق َخن ُ
ٌ
ما جنَّ ٌ
م�شتمل
ليل على الأحرار
نربا�س
�إال و �أنتِ بذاك اللّيل
ُ
ال�صقــر منتبهٌ
لوال دم�شـــقُ و لوال ّ
إفـــال�س
يف قا�سيون �أ�صاب ال�شرق �
ُ
واحم لنا
فاخفق جناحك يف الآفاق
ِ
طهر ّ
أنــجــا�س
ال�شــــ�آم ف�إن القوم �
ُ
ال يرجعون �إذا حلّوا ب�ساحتها
فا�س
�إال وقد وقعت يف ر�أ�سهم ُ
هل من يقطّ ع �أيدي َّ
مغت�صب
كل
ٍ
ُ
مثل الذين �أيادي ذلّهم با�سوا
ُ
م�سوا �ضفائرها
هذي
اجلميلة ما ّ
ـا�س
وال ا�شرتاها من الأعراب نـخّ ُ
فـاقـطـع �أيـاد َيـهـم عـنهـا و �أرجـلـَهـم
�إن ظِ فرها مل�سوا �أو �أر�ضها دا�سوا
لـــلـــحــب غـــوطـــتـــهـــا
لكنّها فـــتــحــت
ِّ
أجــــنــــا�س
يف غ�صن زيتونة و الــورد �
ُ
تن�ساب يا بردى كالعا�شق انتظرت
أغرا�س
الرو�ض �
ُ
حتى تعانقه يف ّ
ّ
قلب �إله الكون ط ّهره
لل�شام ٌ
ال يعرتيه من الأحقاد �أرجا�س
يف �ساحتيها ترى الأخ�صــــام جتمعهم
هــــذا �أمــــ ّي ُ
ــــــا�س
ــــة قــــد حـــ ّيــــــاه عـــ ّب ُ
بـــــيــــت � ٌ
�شــــــرفــــــت
فيهم
أبــــاة
و� ُآل
ٍ
ُ
ُ
�أر�ض ّ
ال�شــــ�آم فهم للحقّ
ا�س
حــر ُ
ّ

ُكفّــــي املــــال َم َة ،لن �أعـــــو َد �إىل الهــــوى
عــبيــر ِه ُيــغويــنـــي
نفـح
ِ
مـا عــا َد ُ
َ
ول�سوف �أَن�سى ما عرفتُ مِن ا َ
جلـــوى
غيــر َجحـــيمهِ َيكوينــي
هــل
كـــانَ
ُ
َ
كــم قـد َبكيتُ
و�ســال دَمعــي حارقــ ًا
و�أنـــا َّ
الظــــمىء لقـــطرةٍ َتــروينــي
واجعـ ًا
وكــم احتمــلتُ مِن احلِ�ســانِ َم ِ
ِ
مــــا كــنــتُ �أَ
ح�ســـب �أنَّــهــا ُتثنينـــي
ُ
َ�شــقَّــت مـكائـــ ِدُ هنَّ َقــلبـــي مـثـلمــا
ّـيــــن
ُ�شــقَّـــت مــرايـــــا
ِ
الـــبحــر بالتن ِ
ٌ
فــرحــ ًا مبـــا �ألقــى كــ�أنيّ
غـافـــل
ُ
َ
ــــكيـن
ال�س
ة
ح
ــجهـــل
ي
يــــك
ـــدَّ
كــالـــدِّ
ِ
ِ
َ
ِ
ِّ
غيـر الغـد ِر َي ُ
مـا نـلـتُ
قتـل ناعمــ ًا
َ
للـــــه د ُّر الـــــن
َّـــــاعــــم الـــ َمـــلعــــــونِ
ِ
كم قد ع�شقتُ  ،وكم َعرفتُ  ،وكم وكم
ٌ
فــي كــلِّ
غــــادة ُتــــغـــريـــنــــــي
يـــوم
ٍ
حتّى َ�سئِمتُ من الغرا ِم ،وطالـــما
�ض ّيــــعـــتُ فـــي �إِثــــر اجلمــــالِ �سنينــي
َ
�سبــحانَ من َ
اجلمـال،ك�أنمَّ ا
خــلق
َّ
ّلــــيــــن
َّـــــم بـــال
ن
جــــه
ر
�شــــــرا
ــــى
و�ش
ِ
َ
ٍ
�شقي قد َق�ضى
كم من قتيلِ هوىً
ٍّ
مـــــ�ش
�ســـــاحـــــر َم�ســـــنـونِ
ٍ
ب�سنـــانِ ِر ٍ
ِقـــاءه
فتى كانـت َت ُ
ـهاب ل َ
كم من ً
�أُ ْ�ســــدُ َّ
رزيـــن
�صــــلــب ال َقنـــا ِة
ال�شــــرى
ِ
ِ
َ
ف�ســاخ ُمــه ِّوم ًا
َع�صفت بهِ �أُنثى
يــبـــكي عـــلــى الأطـــالل كـــاملـــجنـــونِ
ال�صبا
�ستُّون م َّرت وانطوى عهدُ َّ
َ
ــــتـــيــــن
الـ�س
ة
مـــــرار
تـعــلـمـيـــن
لـــــــو
ِ
ّ
املوا�سـم و َّدعـت
الكــر ُم �أقفَــر و
ُ
وت�سـاقــطــت �أوراقُ جُّـــــلِّ ُغــ�صــونـــــــي
ً
غزالة
اخلريف
و الآن جئتِ مع
ِ
َّــــك جــئـــتِ فــــي عــ�شــريــنــي
�آ ٍه لــــو �أن ِ
ما عــاد بـي ٌ
عابـر
رمـق لـحـل ٍْـم
ٍ
يـُـذكــي حــنــيــنــي بـعــد �أن ُي�شـــقـيـــنـــي
َ
فات الأوانُ على ال ِو�صال �صغريتي
ُ
نـــهـايــــة ِرحــلـتـــــي فـــدَ عــيــنـي
و َد َنــت
�سـتع�صم ًا
�أرفــو ِجـراحـي زاهــد ًا ُم
ِ
مــن بــعــدِ طـــولِ م�شــــ َّقــــةٍ و�شـــجـــــونِ
قلـــبــي
جــريــح طــاعنٌ يف نزفهِ
ٌ
َّ
بــالط
فـــتــــر َّفـــقِـــــي
ـــاعـــن املَـــطـعـونِ
ِ

• �أحمد عي�سى
قري�ش يف الدّ روب جرى
يا دمع �صقر
ٍ

عن �أر�ض جل َّق ملّا خيلهم �سا�سوا

أنــدلــ�س
لوال دم�شق ملا �ســــادت بــ�
ٍ
أفـــرا�س
ـــر ٌب و ال انتف�ضت للفتـــح �
ُ
ُع ْ
هنا نزا ٌر �سقى النّار َ
جن قهو َته
أملــا�س
على �شــــفـا بركة و املــاء � ُ
ميي�س فيها كديـك اجلنّ منت�ش ًيا
ميما�س
�أر�ض الدّ يار �إذا ما ما�س
ُ
احلب يف الدّ نيــــا و عطّ رها
حتّى ذرا
َّ
ُ
الهال و ال ُآ�س
باليا�ســــمني و فاح
ّ
ــــــــــعـــــــر قــــــــــبـــــــل نـــــــــزا ٍر َّ
لــف لــــــــ�ؤلــــــ�ؤَه
وال�ش
ُ
ا�س
بحر اجلمود و مل
يخرجه غطّ ُ
ْ
ُ
م�شقي( ...ما �أغاله مــــن ن�ســـب(
�أنا الدّ
ُّ
الكا�س
الراح و
ُ
هذي دم�شق و هذي ّ
وال�سيف يعزف فوق الترّ �س �أغنية
ّ
ُ
أعــــرا�س
العرا�ضة و الأيــــام �
مت�شي
ُ
�صخب
�إن رحــــــت ترقبهم والنا�س يف
ٍ
يلهو بقلبــــــــك �ســـــــ ّي ٌ
ا�س
اف و
تـــــــر ُ
ّ
ُ
يختال فيهم ك�ؤو�س الع ِْرق يف يده
ا�س
�صناجة ال�صيف يروي القلب �س ّو ُ
يا ليل �إنّا �إذا يف ال�شام جمل�سنا
للبدر و الأهل و الأحــبــاب ُجـلاّ ُ�س
كم بتُّ �أرجو �إذ الأرزاء تغد ُرها
لو �أنّ �أهدبتي ّ
مرتا�س
لــل�شــام
ُ
�أحلى الق�صائد ما لل�شام �أن�شـــده
ا�س
ع�ش ًقا ومثل ا�سمها ما َّ
�ضم ُك ّر ُ
ً
�شعر من مل يقل ّ
قافية
لل�شام
يا ُ
قرطا�س
رب و
ال ُم َّ�س يف يده ح ٌ
ُ
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خطاب الأ�سد والبعد الثقافي
•غالية خوجة

كيف خ�سرت احلرب نف�سها وربحت �سورية؟
برزت عدة حماور مركزية تتفرع �إىل حماور
مركزية �أخ��رى ،وبدت كلمات ال�سيد الرئي�س
الدكتور ب�شار الأ�سد يف خطاب الق�سم حكمة
خالدة منقو�شة كلوحة خوارزميات �سورية
عربية ك��ل كلمة فيها تتفرع �إىل �شبكة من
ال��ب��ي��ان��ات امل�ستقبلية خلطة عمل تنبع من
“الآن” املرتكز على الهوية وانتمائها الثقايف
احل�ضاري الأ�صيل وهو يردد مع �سماء و�أر�ض
�سوريتنا احلبيبة”:وطن�...شرف�...إخال�ص”.
اخل��ط��اب امل��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى الأع���م���ق والأب��ع��د
والأعلى والواقعي واالحتمايل ،انطالق ًا من
العدالة االجتماعية مبا فيها حتديث القوانني
ومكافحة ال��ف�����س��اد ،وان��ت��ه��اء ب��وح��دة الأم��ة
العربية ،مرور ًا باحلالة الت�شخي�صية للداخل
واخلارج على خمتلف املجاالت احلياتية وذلك
بدء ًا من القيم واملبادئ الأخالقية.
وبناء على هوية االنتماء املتجذرة عميق ًا
يف التاريخ ،املت�سعة بعيد ًا يف الآت��ي ،املبتعدة
ع��ن بع�ض التفا�صيل غ�ير ال��ه��ام��ة ،يدخلنا
خطاب الرئي�س الأ�سد يف �شبكة مت�شابكة من
امل��دل��والت الرائية امل�ستب�صرة ،املبنية على
جتربة مواطن �سوري عربي �أ�صيل ،يعتمد على
أ�صر عليها ن�صُّ اخلطاب وهي
متالزمة �أ�سا�سية � ّ
“ الوطن ،املجتمع ،العقيدة ،االنتماء ،القيم”،
�إ�ضافة �إىل كيفية البناء يف الإن�سان واملكان
والزمان« :الإ�صالح بالتطوير ومتنع الإ�صالح
بالتدمري ،ترعى التن ّوع االجتماعي مع احلفاظ
على الإجماع الوطني ،و�أن مت�سكنا بها يف كل
الظروف بل يف كل الع�صور ،وبامل�سلّمات ،الوطن،
املجتمع ،العقيدة ،االنتماء ،القيم ،هو جوهر
الأمان وهو جوهر اال�ستقرار وهو الطريق �إىل
االنت�صار».
م�ؤكد ًا على اال�ستمرار يف التطوير امل�ستدام
ال���ذي ال ي��ت��وق��ف ع��ل��ى خ��ط��اب لأن “الأمل
بالعمل” هو املنهجية امل�ضيئة للم�سار الذي
عنونه الأ���س��د ب”الإرادة” كعنوان وطني
وج��م��اع��ي� :إرادة العمل والإن���ت���اج ،الإرادة
التي تلغي التمييز وال تت�ساهل بكل ما يخ�ص
امل�صلحة العامة كم�صلحة وطنية عليا ،وتغلق
الثغرات الفا�سدة املف�سدة اخلائنة والظالمية
ك�ضرورة اجتماعية وقانونية ووطنية� ،إ�ضافة
�إىل حتديد التوجهات كم�سار ن�سري به ب�شكل
م�سبق ،ومنهجية عملية بنّاءة و�إيجابية ت�صر
على حترير وعي الإن�سان وجغراف ّية الأر�ض
من الظلمات الإره��اب��ي��ة املحتلة ،وه��ي ذاتها
الإرادة امل�ضادة التي هزمت الإرادات الأخرى
التي اختزلها الأ�سد بقوله�”:أرادوها تق�سيم ًا
ق�سمه �أ�سالفهم قبل مئة عام،
ا�ستكما ًال ملا ّ
فلجمتم �أوهامهم و�أطلقتم بوحدتكم الوطنية
يف ال��وط��ن وامل��غ�ترب ر�صا�صة ال��رح��م��ة على
م�شاريع فتنتهم ،الطائفية والعرقية ،و�أثبتم
مرة �أخرى وحدة معركة الد�ستور والوطن”.
وب��امل��ق��اب��ل� ،أ���ش��ار الأ���س��د ببو�صلة ال��ن��ور
�إىل ���ض��رورة حتويل احل�صار �إىل انت�صار من

خ�لال توظيفه وا�ستثماره كفر�صة للتطوير
باالعتماد على الإمكانيات الذاتية ،ملفت ًا �إىل
�أنه ال م�شكلة دون حل �أو بال نهاية ،خ�صو�ص ًا،
و�أن عاملنا كما و�صفه الأ�سد بدقة «هو غابة ال
مكان فيه للإن�سانية والأخالق ،حرب مبا�شرة
�أو عرب وكالء ،دعم �إرهاب� ،إ�سقاط دول ،جتويع
�شعوب».
لكن ،ما �أخطر ما يف هذه احلرب؟
يجيبنا الأ�سد�« :أخطر ما فيها هو احلرب
النف�سية الهادفة �إىل تروي�ض ال�شعوب بعد
ن�سف ثقافاتها و�إعادة ت�شكيل مفاهيمها.
�إذن امل�ستهدف هو ثقافات ال�شعوب وح�ضارتها
وفر�ض
وال�سيطرة على �سيادتها وح�ضورهاْ ،
�إرادة املحتل وامل�ستعمر وب�أ�ساليبه احلديثة
املتنوعة على ع��ق��ول ال�����ش��ع��وب ،وت��أري��خ��ه��ا،
لكن هذه املعادلة
وانتمائها ،وهويتها ،ووجودهاّ ،
مل تنجح ،ولن تنجح يف �سورية ،ملاذا؟
لأننا وكما ي�ؤكد الأ�سد «�أثبتنا خالل هذه
احل��رب �أننا �شعب ال يدجن وعيه ،وال تن�سخ
هويته وال ين�سف انتما�ؤه ،و�أن ال�شعوب العريقة
حتيا يف الواقع احلي ال يف الواقع االفرتا�ضي،
ف�لا ت�برجم��ه��ا ح��وا���س��ي��ب ال��دج��ل وال متحو
ذاكرتها فريو�سات اخل��داع وال ت�سقط يف فخ
اال�ست�سالم املجاين على املن�صات االفرتا�ضية».
لكن ما �أخطر ما واجهته احلرب من ال�شعب
ال�سوري؟
�أخ��ط��ر م��ا واجهته ه��ذه احل���رب ه��و �إرادة
االنت�صار بالت�شبث بالوطن �أر�ض ًا وثقافة وهوية
وانتماء ووح��دة ،لأن احل��رب خ�سرت نف�سها،
بينما ال�شعب ال�سوري ربح نف�سه والوطن ،وهذا
ومف�صله ببنيته
خمتزل مبجمل خطاب الق�سم
َّ
الوا�ضحة وبنيته العميقة ،وه��ذا ما ت�ؤكده
كلمات الأ���س��د»:ال�����ش��ع��ب ال���ذي خ��ا���ض حرب ًا
�ضرو�س ًا وا�سرتد معظم �أرا�ضيه ،وفر�ض د�ستوره
يف ال�شارع و�صناديق االق�تراع ،رغم ًا عن �أنف
�أقوى الدول و�أكرب الدول و�أغنى ال��دول ،بكل
ت�أكيد قادر على بناء اقت�صاده وعلى تطوير
ذات��ه ب�أ�صعب الظروف وب���الإرادة والت�صميم
نف�سهما».
وبذلك ،ال تعني الثقافة فقط املعرفة والعلوم
والآداب الإن�سانية والكونية والهند�سية
والفنية والدبلوما�سية والإقت�صادية ،لأن هذه
ال�شبكة الثقافية مبجملها نابعة من جذورها
احل�ضارية العارفة والعاملة بكيفية االنت�صار
واملحافظة عليه وتطويره ب��دء ًا من امل�سلّمات
و�أول��ه��ا الوطن ،والقيم ،مع املحايثة بالبناء
والإع���م���ار ،ول��ن حت��دث ه��ذه الثقافة كواقع
وعلى �أر�ض الواقع وزمان الواقع �إ ّال من خالل
الإن�سان ال��ذي يهزم احل��رب منت�صر ًا بتجذره
يف الأر���ض احل�ضارية ،وقيمها الراقية ،وهذا
ما اختزلته جملة من جمل خطابه بحكمتها
الأزلية”:هدف احلروب احلديثة الإن�سان قبل
الأر�ض فمن يهزم الإن�سان يربح احلرب”.
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لعنة حلم
ر�صد فوتوغرافي في ف�ضاء الإبداع
• عبري منون

حاكت الأديبة خديجة بدور روايتها
اجلديدة (لعنة حلم ) بن�سيج كالمي
ب�سيط مزرك�ش ب��ع��ب��ارات معطرة من
�أدمي اللغة العربية ورغ���م ب�ساطة
املفردات و�سهولة و�صول املعنى للقارئ
فقد جنحت يف طرح �أفكارها و�أحالمها
التي كانت تتهاوى على حد تعبريها ثم
تتجدد يف مرحلة الحقة من مراحل
حياتها.
ان�ضمت رواي���ة (لعنة ح��ل��م) �إىل
قافلة رواي���ات الأدب الواقعي وظهر
ت�أثر الكاتبة بروايات عمالقي اللغة
العربية طه ح�سني وجنيب حمفوظ.
اعتمدت (ب���دور ) يف كتابتها على
فعرفت الزمان واملكان
فن ال�سرية الذاتية الذي اتخذ املنهج التحليلي الو�صفي ّ
اللذين عا�ش فيهما وال��دا البطلة (�صباح) و�شرحت الطقو�س التقليدية
االجتماعية التي كانت موجودة يف تلك املرحلة وحاولت بطلة الق�صة �أال
تعي�شها فقد حلمت �أن يحبها �شاب غريب ال يقرب العائلة رغم تهافت الأقارب
�إليها ،وكانت �أمنية كل منهم ال��زواج منها لكنها تزوجت الغريب عن العائلة
وهو (ناجي) وع�شقته لأنه جتر�أ عن غريه ببث عبارات الغزل يف �أذنها التي
�أحبته قبل عينيها والذي عرفت الحق ًا �أنه زير ن�ساء ومع ذلك ر�ضيت بواقعها
واختيارها رغم خلق الفر�ص املنا�سبة لالنف�صال عنه و �آث��رت البقاء معه ،
ور�ضيت بح�صاد مرارة الأيام منه نتيجة اختيارها اخلاطئ فعا�شت معه حالة
الفقر والعوز.
((ويف قرارة نف�سي مل يكن يعني يل ناجي كما كان .كان يعني يل الزوج الذي
�س�أحافظ عليه و�أب ًا البني املنتظر)).
كان هناك �إ�صرار وت�صميم عند البطلة على حتقيق حلمها ،ويبدو لنا يف
الوهلة الأوىل ونحن نعي�ش �أحداث وفقرات حياتها �أنها كانت تكافئ نف�سها يف
ال�صرب على ويالت ما متر به يف الأيام بالأمل وامل�ستقبل الواعد الذي ينتظرها
وكان لها ذلك ،فقد نالت ال�شهادة اجلامعية وتابعت درا�ستها مع �أوالدها الذين
وهبهم اهلل لها وهي تعي�ش حالة اال�صطدام بالواقع املرير مع �أوالدها الذين
كانوا �أكرث واقعية من �أمهم احلاملة ومع ذلك ،هي مل تقنط يوم ًا من حتقيق
حلمها فكانت �أمنوذج ًا للعا�شقة التي ُتع�شق وتنحاز لأنوثتها �ساعية �إىل التمرد
على العامل الذكوري امل�سيطر على كل �شيء ف�أظهرت باطنية جتربتها على �شكل
ق�صة حررت م�شاعرها احلزينة فيها لتطري يف ف�ضاء الإبداع من منظور ريادي
بن�سق �أنثوي مميز منفرد باخل�صو�صية والتمرد ((متر الأيام وتكرب همومي
مثل كرة ثلج تتدحرج .تنطوي �سنة من العمر ،لتبد�أ �سنة �أخرى فيما تبقى من
العمر ،ي�شرق البع�ض الآخر بفي�ض الأمل وينكفئ البع�ض على احلياد مثلي)).
لعبت عني البطلة دور العمياء عند كل حقيقة ظهرت من زوجها ،واعتمدت
على موات ذاكرتها �إال من كل جميل رغم ندرته ،وكانت تعتمد ان�سحابها من
الزمان واملكان يف حال اقت�ضى الأمر ذلك.
�شرحت البطلة بتف�صيل الواقع املرير الذي عا�شته مع زوجها العنيد والذي
ك�شف عن �سوء �أخالقه �أكرث من بعد �أن رزقه اهلل املال الوفري وعدم وقوفه �إىل
جانب �أوالده يف حتقيق �أهدافهم و�أحالمهم ال�سبب الذي كان يثقل فكر البطلة
َّ
تتخل عن �أحالمها
وبعذبها ومع هذا ورغم ق�ساوة امل�شهد االجتماعي �إال �أنها مل
وجل�أت للوحدة واالنعزالية التي مل تنجح يف �إ�سكات ذكريات املا�ضي يف دهاليز
ذاكرتها
ولكن! لكل �إن�سان طاقة يف التحمل ،فقد بكت البطلة �أكرث عندما قررت �أن
تن�سى واقعها و�أحالمها وهي تتابع م�شاهد متالحقة ل�سفك دماء �أطفال غزة
ون�سا�ؤها ُت�ستباح بدم بارد ،فما كان منها �إال �أن ركعت متثاقلة م�ست�سلمة �أمام
�أ�شالء �أحالمها على �أر�ض وطنها ت�صلي لأجل الطفولة ولأجل �شهيد الوطن
ولأجل ال�سالم وهي ترى جيو�ش ًا من الأحزان ت�سرج خيولها لغزو �أي فرح قادم .
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ر ّبة ّ
ال�شعر

ن�صو�ص

•جودي العربيد

ال�شعر
ر ّب َة
ِ
اح يف ليلِ ِّ
الظماءِ
الر َ
�أ�ضيئي ّ
وا�سكبيهِ من خدو ِد الور ِد
كف ِّ
�أو ِّ
الظباءِ
واملئي الكونَ فتون ًا
يف
تباريح اللقاءِ
ِ
ٌ
ر�سول
ال�شعر
ه َو ذا
ُ
من دمو ٍع ودماءِ
ال�شعر
وبك� ِأ�س
ِ
ري الغناءِ
كان احلزنُ �إك�س َ
ُ
يبعث الربقَ
غاب ب�أجفانِ ال�شتاءِ
�إذا َ
ال�سوداء
ال�س ُح َب
و ُيث ُ
َ
ري ُّ
ثوب ِّ
ال�ضياءِ
يف ِ
الريح طف ًال
يف
راك�ض ًا
ِ
حافي ًا يف كربياءِ
جامع ًا � َ
َوح
أ�شتات د ٍ
حام ًال �س َّر البقاءِ
نا ُره �أحال ُم ليلٍ
را َم دنيا من بهاءِ
ُ
ال�شعر
�سوف تبقى مهرة
ِ
َ
خيال النُّدماءِ
ُ
تبحث
ال�شم�س �إذ
ولهيب
ِ
َ
عن
ع�شب الدواءِ
ِ
أر�ض
دنياه
ع
تْ
َ�سِ
زهر ال ِ
،و َ
َ
�صبح النّبالءِ
َ
حب النّو ِر
ثائر ًا �أغواه ُّ
ْظ امل�ساءِ
يف لحَ ِ
طائر
يا له من
ٍ
ال�سماءِ
! ..يقر ُع � َ
أبواب ّ

ال�شعر � ْ
ماء َك
�أ ّيها
أف�ض َ
ُ
يف ُ�ش ِّح النّماءِ
همه
ما الذي ترجوه ّ
مم ْن ُّ
ُ
حم�ض هَ واءِ ؟
ي�ستبيح ال َ
أر�ض
ُ
كي تبقى
حلوب الأو�صياءِ
َ
ال�صوف
ويمُ اري بارتداءِ
ِ
�ش�أنَ ال ُب�سطاءِ
� ..أُزهِ قتْ �أحال ُمنا
ذئاب ُلقطاءِ
بني ٍ
كيف يبني البيتَ َم ْن باعه
�سوق البغاءِ ؟
يف ِ
الع�صماء
و�أ�ضا َع الورد َة
َ
َ
مثل الأُجراءِ ؟
بعد �أنْ زا َغ نهار ًا
يف ُجمو ٍع ُ�سفهاءِ
ُ
القنديل
�أ ّيها
راح الأنبياءِ
يا َ�ضو َع ِج ِ
وتقا�سيم كنا ٍر
َ
ُ
روحه �شعلة ماءِ
ُ
فلكم �أم�سيتَ يف التيهِ
�شمو َع ال ُغرباءِ
وح �إذ تن�أى
وميا َه ّ
الر ِ
ب�أوحالِ الدِّ الءِ
باحلب
ا�صن ِع الأقدا َر
ِّ
فرتقى بالفداءِ
يح
الر
جمر
هي �أحال ُم َك ُ ّ ِ
 ..يف دنيا الفناء

• �أمل معال

1
اكتبني على �أعقاب �سجائرك
وليكن
كل نف�س بنكهتي
انا اللذة التي
ما كانت من قبل
2
ج�سد بال ج�سد
ج�سدان مقهوران
ج�سدان ل�صحارى تنه�شها
�أفاعي الرغبة
ومميت ملحها
حتى ال�صبار
ج�سد بال ج�سد
ج�سدان �آيالن �إىل
جثة
بال كفن
3
حني �أم�ضي جلهة غام�ضة
خمتفية يف وريقة �شجر
يف نب�سة برعم
حني �أكون
قريبة جد ًا
ممكنة جد ًا
و�أبد ًا ال حم�سو�سة
هذا �أين
قد اودت �أ�شواقي
�إىل املطلق
4
كيف يت�أتى لك
احتواء امر�أة كالريح
كليلٍ ال ي�شبه وجعا
او حنانا
!والحنني
كيف حتوز امر�أة
بحجم نواة
ال تعرف يف �أية برهة
تتحطم فيك

�سِ ْق ُط ال َّز ْند

ال تتركيني وحيد ًا
• حيان حممد احل�سن
�أنا �أمقتُ االنتطار
ونافذتك املو�صدة
ِ
باال�شتعال
من �شهقاتِ خافقي
تزيدُ ْ
ال�شغوف
وهذا الليل العابث
بو�شاح القلق
يدثّرين
ِ
والريبة
ّ
….ونب�ضي احلا ّر
ُيرت ُّل يف َع َجل
� َ
أدعية اخل�شو ِع وال�شوق
..…..عينايَ
يت�شظّ
ى
بزجاج
تحُ دّ قانِ
ٍ
ً
لهفة وانت�شاء
ولهيب �أنفا�سي
ُ
ير�سم يف انطفائهِ
ُ
َ
حروف رجاءٍ
وارتعا�شاتِ حنني
اجلاثم
…..و�أنا
ُ
حتت رحمة نزيف
�أعجزُ عن ّ
ف�ض
بكار ِة ال�صمت
وتروي�ض
خيولِ
الرغبةِ
ِ
ّ
يف �أحداقي

……ليتك
.
ِ
ت�شرق َ
ني وتحُ ّررمين
طائر الغرا ِم ب�صدري
َ
حمام
وزوج
ٍ
َّ
ثوب االنتظار
مل َ
.
……ليتك
ِ
ت�شرق َ
العطر
ني وتنرثينَ
َ
يبا�س حقويل
يف ِ
لتزهر ف�صويل احلانيات
ال ترتكيني وحيد ًا
الهارب
�أعانقُ ظل ِّك
َ
يف متاهاتِ اللحظةِ
الباردة
و�أغفو على رما ِد
ب�ؤ�سي
فعجلي بالهطول
ّ
فروحي �سكرى
وغمامك يروي ظمئي
ِ
و� ُ
أخاف يا حبيبتي
هباء
�أنْ مي َّر
ِ
ربيعك ً
وال �أهن�أ بكر ِز اللهفةِ
املذاب
راق
و�شهقةِ الدّ ِ
ِ
يف خوابي ُ�سك ِْرنا

وت�شرق جمرة
5
لو كان متاحا
�أن عندك �أقيم
امل�س قطرة قطرة
تلك احلياة املنهرقة
قبل االوان
6
أتر�سم جنوحاتي؟
�
!
ُ
�أي �إبداع
!لو تفعل
7
كاملطر ،عاريان
ال ع�شق ي�شبهنا
وال ت�سعنا جمرة
8
�أت�سكع على ر�صيف �أحالمك
�أ�ضرب ودعي
على رمل ال�شهوات
و�أ�شيح رغباتي
�إال عنك
9
ق�صائدي� ،أعواد ثقاب
�أيها الع�شاق
ا�شتعلوا بكل عذوبة
ف�سيح هذا الأوك�سجني
10
يف املقاهي
كل املقاهي واحلانات
رجل واحد له
رائحة النزق
و�ضجيج االرق
ا�سمه حبيبي
11
من �أول اللغة
من قبل اللغة
ومنذ كان ال�صوت
�أحبك

(*)

•عبد النا�صر حداد

ٌ
فرا�شات حتلّق فوق
 -على يدها

املجدْ
و ِبنْتُ الدَّ ِ
ير� ..أ ُّم ْ

حقل الو ْر ْد
وتر�شف من �أناملها..
ك�أنَّ َّ
جل ْلدْ
ال�ش ْهدَ حتت ا ِ

 -وماذا بعدُ ؟ ..ماذا بعدْ !..

ج�سمها ع�س ًال
فري�شح
ُ
وي�سطع ثغرها �أم ًال
ويطلق �صدرها َح َج ًال بعايل
ال َّن ْهدْ
قمر ،وتد ِر ُك
ِ
فتعر ُف �أنها ٌ
ُح ْ�سنَها عن ُب ْعدْ
 وماذا َب ْعدْ ؟..وعدٍ ت�صونُ الع ْهدْ
 بال ْال�س ْعدْ
�إنِ ابت�س َمتْ ُي َ�س ُّر َّ
الوجدْ
و�إنْ حز َنتْ فيبكي ْ
 ل َه ْا ا ْْ�س ٌم؟! َبلْ لها َو ْ�س ٌم ..و ُتدعى َ�ش ْهدْ(روح)
ومن �أ�سمائها ٌ
ومن �ألقابها احل�سنى:
َب َها ُر الهندِ
ال�سنْدِ
�شايُ ِّ
قهو ُة نجَ ْ دْ

ري ال َّر ْعدْ
 �صباها مثل ط ِالوعدْ
ُ
قريب ْ
ك�سيف �ضاق عنه ال ِغ ْمدْ
ٍ
ني
كبد ٍر كاملٍ َك ُم َلتْ وما بل َغتْ �سِ ّ
الر�شْ دْ
طلب و ّدها من مهدها ِللَّ ْحدْ
و ُي ُ
ني
ومن �آالئها �شم�سان يف العين ِ
ٌ
ين
فاكهة على اخلدَّ ِ
ف�ستقتانِ يف ال�شفتنيِ ،جيدٌ َم ْلدْ
ُ
وك َّمرثىَ ..
وخ ْم ٌر َف ْر ْد..
ٌ
معت ٌ
وارفة
َّقة بريح ال َّر ْندِ ،
كجنّةِ ُخ ْلدْ
ويف الإعراب مبتد�أٌ ،وباقي
القولِ �سِ ق ُ
ْط ال َّز ْندْ *
____
(*) �سقط الزندَّ :
ال�شرر
املتطاير (�أول النار يف قدح
الزناد)

لماذا يُك َت ُب ال�شع ُر..
• راتب ادري�س
ال�شعر؟
!...ملاذا ُيك َت ُب
ُ
_لأجلِ هوىً متنّا ُه ُمريدٌ
....مل ي�صلْهُ
�.....إنمّ ا ي�صبو �إليهِ
* * *
....لأجل عيونِها
بقلب تاه
_هط َلتْ
ٍ
�....إ ْذ وق َعتْ عليهِ
* * *
 لأجلِ الروحترحل يف غيابته
) ُم َعلَّ ٌلة بو�صلٍ دونهُ ٌ
موت(
.....و�أفر َد �ساعدَ ْيهِ
* * *
...
...
ثم لأجل
أجل
ل
ثم
أجل
ول
ّ
ّ
....ما ال ينتهي
�.......آ ٍه و�أيهِ
....
.....
 ياااا َّكل من كتبوا
ويا من تكتبون الآن
 ...ملُّوا ما كتبتم واقنطوا
زمن �صار بنوه
 يف ًٍ �...
آلة بني يد ْيهِ
* * *
ول�شيءٍ لي�س مرغوب ًا به
�صح �أن تبقى
هل َّ
ت�ضخُّ احل�سنَ فيهِ
نهر تعدّ ى �ض ّف َتيهِ ؟
!!..مثلما ٍ
.......
......

......
� ...أو
ُ
ال�شعر
نخذل ذا
 ربمّ اَ
نكتب �شعر ًا ي�ستحقُّ
.....فال ُ
تن�ضج الفكر ُة �أو
ربمّ ا مل
ِ
_�إميا�ؤها
َ
القول َخ ْرقُ
....فيهدُّ
 ربمّ ا �أو ربمّ ا �أو ربمّ اٌ
....فتق ورتقُ
ُ
يرحل بالقول
 كلُّ ذا...فال يمَ ْ ُكنُ ع�شقُ
و�إذا ما ان�سكب التيهُ على
 ...التيهِ
و�ضاعتْ يف معانيهِ
َ
ني وعِ رقُ
� ...أفان ٌ
ُي َ
هز ُم امل�شتاقُ �أو ُيد َمى
.....فال َي ْع ُظ ُم �شوقُ
ال�شاعر
_فرتفّقْ �أ ّيها
ُ
_يا َمن تن�شدُ النجوى
....وما �أحال ُه ِرفقُ
.....و َت َذك ّْر
ُ
�
القول
ب
ن�سر
إليهِ
_�أنّ َمن َي ِ ُ
...حقّهُ عندك حقٌّ
!!حقّهُ عندك حقُّ

�أعطني ورق ًا ودم
• داود الفريج

�أعطني ورق ًا ودما
وخذ هذا التعب
الذي يتجول يف زُقاق اجل�سد
خذ هذه اللحية املهملة
َ
!والبال الطاعن يف ال�شرود
�أعطني حريق ًا وقلما
وخذ هذه الأخطاء
التي توارثت �أخطاءها
وتزوجت
وتكاثرت
ف�سدتِ الطريق �إىل احلياة
� ........أعطني
وخذ
خذ هذا الي�أ�س
الذي يجرين من عنقي
�إىل حيث ال �أدري
وال �أريد
خذ ع َنّي هذا احلزن الذي
لكرثة ما رافقني
مل يعد يفهمني
ف�أ�صبح بال طعم
خذه
ً
و�أعطني ورقا ودما
خذ ما يف جيبي
و�أعطني ما تركتَ
على الطاولة
من ك َِ�س ِر ُح ٍّب
وبقايا
غيم
ٍ
.قدمي
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ثقافة الطفل المطبوعة ..الواقع والطموح
بح�ضور الدكتور حمد احلوراين رئي�س احتاد الكتاب العرب ،و�ضمن
خطة الن�شاط الثقايف لفرع القنيطرة� ،شهدت قاعة اجتماعات
مبنى االحتاد ندوة حملت عنوان «ثقافة الطفل املطبوعة ..الواقع
والطموح».
وقد قدّ م الأ�ستاذ هيثم احلافظ رئي�س احتاد النا�شرين ال�سوريني
تو�صيف ًا واقعي ًا حلال كتاب الطفل العربي ،وت�أثري الو�ضع االقت�صادي
على �صناعة كتاب الطفل ال��ذي يختلف عن باقي �أن��واع الكتب من
حيث حاجته �إىل ر�سام وم�صمم وعنا�صر فنية وجمالية كثرية ترفع
التكاليف ،و�أ���ش��ار �إىل �أن بع�ض دور الن�شر ال�سورية حت��اول �ضغط
التكاليف لال�ستمرار يف �إي�صال كتاب الطفل ال�سوري �إىل �أطفال الوطن
العربي.
و�سلط ال�ضوء على �أن كتاب الطفل ال�سوري رغم املحاوالت الكثرية
التي تبذلها دور الن�شر بقي خارج مناف�سة الكتاب الأوروبي �أو الأمريكي
�أو ال�صيني ،حيث يتم االكتفاء بتعريب الن�ص الأ�صلي و�إدراج��ه مع
ال�صور الأ�صلية للكتاب ،م�شدد ًا على �ضرورة التعاون بني احتاد الكتاب
العرب ووزارة الثقافة واحتاد النا�شرين ال�سوريني وخمتلف الوزارات،
وال�سيما وزارة الرتبية ،لتطوير �صناعة كتاب الطفل وال�سعي لأن يكون

يف كل مدر�سة مكتبة حقيقية ت�ضم �إ�صدارات حديثة والعمل على
تطوير الكتاب املدر�سي.
بدوره �أ�شار الأ�ستاذ رامز حاج ح�سني �إىل �أن اللغة الب�صرية التي
تتطلبها مطبوعات الطفل يف م�أزق كبري �سببه التنا�سب العك�سي بني
�إمكانات ر�سام ق�ص�ص الأط��ف��ال وب�ين املقابل امل��ادي واملعنوي الذي
يح�صل عليه مما يدفع �إبداعات ه�ؤالء الفنانني �إىل اخلارج ،راجي ًا من
اجلهات املعنية �إيالء فنان لوحات الأطفال �أهمية كبرية لأنه اللبنة
الأ�سا�سية يف جمال �صناعة كتاب الطفل .كما ركّز على �ضرورة �إحداث
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• مرينا �أوغالنيان

ثقافة ب�صرية للكتاب املدر�سي و�إيجاد جتمع لفناين الر�سوم املتحركة
وق�ص�ص الأطفال يحمي حقوقهم ويدعمهم مادي ًا ومعنوي ًا ويحقق لهم
الرتويج الإعالمي املنا�سب.
ويف ختام فعاليات الندوة التي �أدار فعالياتها د .جمال �أبو �سمرة
رئي�س فرع القنيطرة الحت��اد الكتاب العرب �أ�شارت الأ�ستاذة لينا
الزيبق �إىل �أن من ال يحقق النجاح يف بلده ال يحققه يف اخلارج ،داعية
�إىل حتقيق التكامل بجميع �أبعاده مادي ًا وفكري ًا من خالل الن�شر �ضمن
القطر وخارجه ،منوهة �إىل �أهمية ن�شيد الطفل الذي ير�سخ املعلومة
والفكرة ب�شكل كبري من خالل اللحن الراقي واللغة ال�سليمة ،داعية
�إىل ت�ضافر اجلهود بني احتاد الكتاب العرب والقيمني على �صناعة
كتاب الطفل للرتويج لهذا املنتج الأدبي الهام يف حماولة لإي�صاله �إىل
كل طفل مهما كانت الظروف.
ونظر ًا لأهمية ثقافة الطفل واهتمام احتاد الكتَّاب العرب ب�أدب
الأطفال �أطلق االحتاد م�سابقته لعام  2021اخلا�صة ب�أدب الأطفال
وقرر املجتمعون �إقامة ندوة نوعية حول �أدب الأطفال يوم الأربعاء
الأخري من ال�شهر التا�سع ال�ساعة  /12/ظهر ًا يف مبنى احتاد الكتّاب
العرب.

ما بعد الحداثة و�شعريّة الحداثة ..ندوة في فرع طرطو�س التّحاد الكتّاب العرب
يف النّدوة النّقد ّية التي مت ّيزت بغناها الأدب��ي ،وتفاعل احل�ضور
والنّقا�شات والتي �أقامها اتحّ اد الكتّاب العرب فرع طرطو�س ،يوم الأحد
2021/7/11م وقد �شارك فيها الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي حممد من
جامعة دم�شق والنّاقد والإعالمي �أحمد علي هالل من اتحّ اد الكتّاب
غ�سان ونّو�س ،و�أدار النّدوة رئي�س هيئة املكتب
الفل�سطينيني والأديب ّ
الفرعي منذر يحيى عي�سى م�ؤكّد ًا يف البداية على دور النّقد و�أه ّميته
ال�ساد�س
يف مواكبة الإبداع ،وما زالت احلداثة منذ ظهورها يف القرن ّ
بحث ونقا�ش ،وترك
ال�صناع ّية يف �أوربا ،مدار ٍ
ع�شر بعد قيام الثّورة ّ
لل�سادة ال ّنقّاد:
احلديث ّ
يف املحور الأ ّول تناول الأ�ستاذ الدّ كتور �أحمد علي حممد �شعر ما بعد
احلداثة ،حيث ّذك َّر باجليل املعا�صر الذي تزامن ظهوره مع �أدوني�س
و�سركني بول�ص وفايز ّ
خ�ضور ،وب�أنّ هذا اجليل مل ي ِع حت ّوالت احلداثة
مما ي�شي بانقطا ِع امل�سا ِر التّط ّوري لق�صيد ِة النرث،
عند ه�ؤالء الأعالم ّ
مما جعلها مفهوم ًا غام�ض ًا عند فئة
وتثبتُ �صلتها باحلياة الواقع ّيةّ ،
ّ
ب�ضع كلماتٍ متحلّلة
ال�شباب ،فكان ما دعوه من ق�ضايا احلداثة �أنّها ُ
من قيو ِد الفنّ املوروث ،و�أ ّدى هذا �إىل حتديث ّ
ال�شكل ور�أى بع�ض ال ّنقّاد
ناق�ص ،وحرمت من اجلوائز
�شعر
ٌ
بناء على ذلك �أنّ ق�صيدة النّرث هي ٌ
ً
مما �أبقاها يف الهام�ش ما يعني بداية �شعر ما بعد حداثي ،والدّ خول يف
مرحلة التّفكيك للتّقليل من �ش�أن فكرة التّمركز املنطقي ،وظهور ثقافة
الهام�ش.
كما �أ�شا َر الدّ كتور �أحمد علي حممد �إىل �أنّ التّحديث ّ
ال�شعري جتاوز
ّ�ص املفتوح املعتمدة
ق�صيدة النّرث �إىل �أ�شكال جديدة كق�صيدة الن ّ
ال�سرد ،وانتقل مفهوم ما بعد احلداثة �إىل احلقول الفكر ّية
على لغة ّ
والدّ ين ّية ،وعر�ض لأفكار النّقاد مثل تركي احلمد ،ن�صر حامد �أبو زيد،
كمال �أبو ديب ،و�أ�شار �إىل ت�سميات متن ّوعة كالق�صيدة الوم�ضة التي
�أراد بع�ضهم متييزها عن ق�صيدة النّرث و�س ّماها عز الدين املنا�صرة
ق�صيدة التوقيعة وكذلك الهايكو اليابان ّية.
تناول النّاقد �أحمد علي حممد مثا ًال ل�شعر ما بعد احلداثة ّ
لل�شاعر
منذر يحيى عي�سى ّ
وال�شاعرة ليندا �إبراهيم م�ؤكّد ًا على �أن ن�صو�ص
بو�ضوح مع حركة ما بعد احلداثة من حيث ّ
ال�شكل
منذر عي�سى تتناغم
ٍ
والهدف واملو�ضوع والتّكنيك ّ
ال�شعري ،معترب ًا �أنّ هذه النّ�صو�ص مناذج
دالّة وم�ؤ�شّ راتٍ مه ّمة على �أنّ ما بعد احلداثة يف امل�شهد ّ
ال�شعري ال�سوري
املعا�صر قد تغلغلت على نح ٍو يحتاج �إىل درا�سة وت�صنيف ت�سهم فعل ّي ًا يف
بلور ِة ن�ص ما بعد احلداثة من زاوية التّط ّور الفنّي...
َ
ن�ص ًا له من حيث التّكنيك املا بعد حداثي ،م�ؤكد ًا على
وقد
تناول ّ
تف ّوق ن�صو�صه على ما كتبه الكثريون وفق �شكل الوم�ضة �أو الهايكو،
ي�ستجيب لفل�سفةِ التّفكيك �أو ما بعد
و�أنّ هذا النّ�ص يتح ّول منوذج ًا
ُ
احلداثة.
ّ
ن�ص ال�شاعرة ليندا �إبراهيم «عودة يو�سف» ب�أنّه مغاير
و�أ�شار �إىل ّ

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

•منذر يحيى عي�سى

ال�سابق من حيث الكثافة اللغو ّية ،فله �صفة االمتداد وهو
متام ًا للن ّ
ّ�ص ّ
الق�صة الدّ ين ّية للنبي يو�سف،
يتناول
بامتياز
تفكيكي
تنا�صي
ن�ص
ّ
ّ
الق�صة باملعاناة االن�سان ّية ،وال يخلو
�شحن
اعرة
ال�ش
�ادت
�
أع
�
حيث
ّ
ّ�ص منتج ًا
النّ�ص من �إع��ادة ت�شكيل ال�ّتثرّ اث  .....معا�صرة ،وغدا الن ّ
متكررة قبالة ظاهرة النّب ّوة وهي
للحزن الإن�ساين ،بو�صفه ظاهرة
ّ
ن�صها احلوا�شي والأطراف على املركز واملنت ،وهذا
فريدة ،وقدّ مت يف ّ
ّ�ص املنتج يف قلب مرحلة ما بعد احلداثة املعا�صرة ومرحلة
ما ي�ضع الن ّ
التّفكيك.
ويف املحور الثّاين:
حتدّ ث النّاقد �أحمد علي هالل حول �شعر ّية احلداثة واحلداثة يف
الوعي النّقدي العربي ،م�شري ًا يف البداية �إىل كثافة تعريفات احلداثة
وا�شتقاقاتها التي تتعدّ ى الأدب �إىل �أجنا�سها املختلفة� ،إىل �أمناط
ال�سلوك والتّفكري.
ّ
�أكّد �إىل �أنّ احلداثة ما زالت م�شروع ًا ُ
منذ ت�صاديها يف الوعي الغربي
�إبداع ًا ونقداً ،وبتفاوت اال�ستجابة لأمواج احلداثة َّ
ظل الفكر العربي
يحاول اال�ستفادة من معطياتها ،وك��ان ّ
ال�شعر الأق��رب با�ستجابته،
فظهرت يف م�صر و�سورية ولبنان وم�صر وفل�سطني والعراق جماعات /
الديوان� -أبولو -جملة �شعر -جملة موقف /ومن خاللها نقلت احلداثة
�إىل ّ
ال�شعر العربي فظهرت �أجنا�س �إبداع �/شعر حر -التفعيلة -ق�صيدة
ً
تر�سخت
النرث /وكان ال ّت�أثّر وا�ضحا مبا �أنتجته احلداثة الغربية التي ّ
�أ�صولها الفكر ّية والإبداع ّية ،وقد كان لذلك �أثر يف ا�ستقبال احلداثة
وما بعد احلداثة يف الوعي النّقدي الغربي على �أيدي �أ�شدّ املتح ّم�سني
لها � /صالح ف�ضل -عز الدين املنا�صرة� -أن�سي احلاج -جربا �إبراهيم
جربا -د� .أحمد علي حممد -د .خليل املو�سى /ا�ستقبا ًال ال يعني ف�صل
احلداثة عن الترّ اث بل م�ساءلته ،فيما ذهب �آخرون �إىل القطيعة مع
الترّ اث �أ�سو ًة بالغرب ،وو�صفت جدل ّياتٍ بعينها مثل الأ�صالة واحلداثة
مهب ا�شكال ّيات اال�ستقبال و�إ�شكال ّية
والتّحديث والقدمي واجلديد يف ّ
امل�صطلح النّقدي.
كما طرحت �أ�سئلة ح��ول �شرع ّية ق�صيدة النّرث التي ظ��لّ �س�ؤال

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

�شعر ّيتها بو�صفه من �أهم الأ�سئلة حول �شرع ّيتها وال يعني ذلك قطع
العالقة مع الترّ اث بل ر�ؤيا جديدة للعامل ،كما طرحت �أ�سئلة عديدة
حول كفاءتها الإبداع ّية و�شروط ا�ستقبالها بالإ�شارة �إىل ن�صو�ص كبار
املبدعني.
كما �أ ّك���د الأ���س��ت��اذ �أح��م��د علي ه�لال على �أنّ الأج��ن��ا���س الأدب� ّي��ة
مفتوح فيما بينها وبني ذوائق النّقاد ،و�ضرورة
االبداع ّية هي يف حوا ٍر
ٍ
االنتباه ل�صريورتها على م�ستوى الفن وما يتطلّبه �أكرث من اجلدل حول
�شكلها وهذا الأمر م�ستمر حتى الآن.
ويف املحور الثّالث:
تناول الأديب غ�سان ونو�س النّقد من وجهة نظر كاتب ،بحيث �أ�شار
مت�سائ ًال :هل نتحدّ ث عن احلداثة ّ
ال�شعر ّية وما بعد احلداثة� ،أم نعي�ش
التجربة من داخلها دون �أن ن�شعر؟
م�ؤكّد ًا على �أنّ احلداثة ال عالقة لها بالزّ من املعي�ش ،بل هي م�شروع
فكري عقلي عملي مفتوح على اليقين ّيات التي انتقلت �إىل عقل الإن�سان.
ور�أى �أنّ التّجني�س الأدبي مرهون مبن يقر�أ ،ناقد ًا �أم قارئ ًا مهت ّم ًا،
أهم �أن نكتب مع الترّ كيز على الوجود وكنهه و�أ�سبابه وم�صريه
فال ّ
يقره العقل ،و�أكّد الكاتب غ�سان ونو�س
ال
مبا
االقتناع
عدم
مع
وجدواه،
ّ
على وحدة ّ
ال�شكل وامل�ضمون ،فيما يكتب مت�سائ ًال هل هذه من جتليات
احلداثة؟
يهتم باجلزئ ّيات والتّفا�صيل ،والكائنات امله ّم�شة ،واحلالة
وه��و
ّ
ال��وج��ود ّي��ة القائمة ،واالع��ت��م��اد على احل��د���س واالح��ت��م��ال ،وبلغة
يتم ذلك بال خيا ٍر وا ٍع للمو�ضوع والأ�سلوب واللغة ،بعد
جديدة طبع ًا ُّ
ذلك للمتلّقني وقدراتهم املتفاوتة دور يف الو�صول �إىل ما توحي به
النّ�صو�ص.
ً
وق��د ط��رح ع��ددا من التّ�سا�ؤالت ح��ول اق�تراب ه��ذه النّ�صو�ص من
احلداثة �أو ما بعد احلداثة ،وبطريقته بطرح جتربته وما ي�ؤمن به،
و�إثارتها على �شكل ت�سا�ؤالتٍ كان حموره ومن هذه الطريقة ا�ستكما ًال
ملا طرحه ال�سّادة النّقاد يف هذه النّدوة التي جاءت غن ّية مب�ضمونها
من حيث الق�ضايا التي طرحت ومن حيث تلقّي احل�ضور لهذه الأفكار
وجتاوبهم معها ،وقد ظهر ذلك جل ّي ًا من خالل النّقا�ش وطرح الأ�سئلة
واحلوار الذي ا�ستغرق �ساعتني ون�صف.
ميكننا القول يف هذه العجالة التي �سلّطت ّ
ال�ضوء على هذه النّدوة
جناحها يف حتقيق الغاية منها وال �سيما و�أنّ غياب ندوات النّقد عن
أفلح فرع اتحّ اد الكتّاب
طرطو�س لفرتاتٍ طويلة ،وبذلك ميكن القول � َ
العرب يف طرطو�س ب�إقامة هذه النّدوة يف توقيتها وباختيار النّقاد
امل�شاركني.
ّ
ال�شكر الأكرب لل�س ّيد رئي�س االحتاد الدّ كتور حممد احلوراين واملكتب
التّنفيذي لرعايته هذه النّدوة.

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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كلمة �أخرية

• توفيق �أحمد

الدكتور جورج جبور
�إحدى منارات الت�آخي والت�سامح
و�أحد رموز الفكر وال�سيا�سة يف بالدي
�شرقي مدينةِ طرطو�س
يف تلك الربى الناه�ضة
َّ
وغربي َ
هب على
ذلك ال��وادي الن�ضري ،ا ْرمت��تِ ال�شُّ ُ
َّ
فتى كان يبدو عليه �أنه �سي�شك ُِّل منعطف ًا يف
جب ِ
ني ً
ب�صمات
اجتماعية� ،أو
�سيا�سية �أو
حالة فكر َّي ٍة �أو
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يف عمله الذي َ�س َي َت َن َّك ُبهُ يف قابل الأيام ..وقد �س َّم ْو ُه
�أه ُلهُ (جورج) تيمن ًا بالقدّ ي�س مار جرج�س الذي
كان ُيلق َُّب بالبطل و�أي�ض ًا بالعظيم يف ال�شهداء.
َ
ُ
ري من
تلك
العائلة ال�صافتل َّي ُة التي َقدَّ متِ الكث َ
الأبناء الذين رفدوا الوطن بنتاجاتهم وكفاحهم.
ف��وال��دُ ُه امل��رح��وم ن��ق��وال ج��ب��ور ج��ب��ور تع َّر�ض
لل�سجن على �أيدي املحتل الفرن�سي يف ثالثينيات
القرن املا�ضي..
�إنه الدكتور جورج جبور املُحتفى به يف زاويتنا
لهذا الأ�سبوع.
و�ص َفهُ ُ
بع�ضهم ب�أنه «مثال للمثقف امللتزم الذي
َ
يكر�س حت�صي َلهُ الأكادميي وخمزو َنهُ العلمي ل�صالح
ِّ
الأمةِ فيتعاطى ال�ش�أن الوطني فوق ر�ؤو�س اللعبةِ
ال�سيا�سيةِ  ،بجر�أةٍ و�إ�صرا ٍر وثقة»..
وقد َمدَ َحهُ ال�شاعر عبد احلميد علي (�صافيتا)
ني
ببع�ض من الأب��ي��ات من�شورةٍ يف دي��وان��ه� :أفان ُ
ٍ
الرياحني ال�صادر عن جملة الثقافة بدم�شق ،عام
 1994تقول الأبيات:
َ
نا�ضلْتَ عن حقِّ العروبةِ جاهد ًا
َ
وح َملْتَ
حمنة �شع ِبها املُتناف ِِر
َ
و�ض َمدْ َت َ
َ
بع�ض جراحها ووهبتها
النا�ضر
وال�شباب
�أندى ربيع َِك
ِ
ِ
أمة متوهج ًا
وح َملْتَ م ِْ�ش َع َل � ٍ
َ
كابر
رغم
ِ
العوا�صف كابر ًا عن ِ
ٌ
ولبي ِتك ُْم ُ
ر�سالة
مي
منذ القد ِ
ال�شاعر
�أ�صفى و�أغنى من خيالِ
ِ
وللدكتور جورج جبور عالقة تنظيمية وت�أليفية
مع احتاد الكتَّاب العرب عمرها خم�سون عام ًا ..وله
ٌ
إ�سهامات كثرية فيما يخ�صُّ م�شروع الد�ستور
�أي�ض ًا �
وم�س�ألة الدين ودرا�سات عن ع�صبةِ الأمم ووعد
بلفور و�صك االنتداب على فل�سطني ودعم ال�شعب
الفل�سطيني ومقاومة امل�شروع ال�صهيوين والرابطة
ٌ
ٌ
م�ستفي�ضة يف
ودرا�سات
ال�سورية للأمم املتحدة،
القانون الدويل.
الدكتور جورج جبور
ولد يف �سورية (حمافظة طرطو�س�/صافيتا) يف
 1938/12/28ودر�س فيها ويف دم�شق والواليات
املتحدة الأمريكية وم�صر.
نال �شهادة الثانوية العامة (فرع االجتماعيات)
عام  1956وكان ترتيبه الأول يف �سورية.
تخرج من كليتي احلقوق والآداب يف جامعة
دم�شق يف عام واحد.1960 :
�أوف��دت��ه جامعة دم�شق للدرا�سة يف �أمريكا
ون��ال املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة
كولورادو.1962 :
�أنهى متطلبات الدكتوراه يف العالقات الدولية
من اجلامعة الأمريكية بوا�شنطن العا�صمة بدرجة
االمتياز عام .1964
نال الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة
القاهرة يف كانون الثاين عام .1973
مار�س التدري�س اجلامعي منذ ع��ام  1964يف
�أمريكا ،ويف (جامعتي دم�شق وحلب) يف �سورية،
وك��ذل��ك م�صر ،وحا�ضر يف جامعتي �أوك�سفورد
وكيمربدج وغريهما من �أبرز جامعات العامل .كذلك
تفرغ بني عامي  1977ـ� 1979أ�ستاذ ًا ورئي�س ًا لق�سم
ال�سيا�سة يف معهد البحوث والدرا�سات العربية
بالقاهرة التابع للمنظمة العربية للرتبية والعلوم
والثقافة.

عمل قا�ضي نيابة يف مدينة الالذقية ال�سورية
ع��ام  ،1960وم��وظ��ف� ًا دول��ي � ًا يف وك��ال��ة الطاقة
ال��ذري��ة ال��دول��ي��ة يف ﭭيينا ،وم�ست�شار ًا لرئي�س
الدولة العربية ال�سورية ومدير ًا ملكتب درا�سات
رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية ،وم�ست�شار ًا يف
رئا�سة جمل�س ال��وزراء ال�سوري و�أ�ستاذ ًا حما�ضر ًا
ملقرر املذاهب ال�سيا�سية يف الدرا�سات العليا بكلية
احلقوق جامعة حلب.
يف  1977/12/25اختري يف القاهرة رئي�س ًا
للجنة التح�ضريية للجمعية العربية للعلوم
ال�سيا�سية ،و�ساهم يف م�ؤمتر اجلمعية الت�أ�سي�سي
عام.1985
ر�شحته احلكومة ال�سورية عام  1987ل�شغل
من�صب مدير �إدارة حقوق الإن�سان يف اليون�سكو،
و�أدرج ا�سمه ثالث م��رات مر�شح ًا ملن�صب املفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة منذ عام
.2002
يف ع���ام  2002مت تعيينه ،بف�ضل اجل��ه��ود
الدبلوما�سية ال�سورية ،ممث ًال للقارة الآ�سيوية يف
جمموعة عمل من اخلرباء يف �ش�ؤون املتحدرين من
�أ�صل �إفريقيَ ،
عمل لدورتني حتى عام .2008
انتُخب يف عام 2003ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شعب
ال�سوريُ ،
وك ِّلف يف  2004/7/1برئا�سة جلنة
ت�ضم عدد ًا من �أع�ضاء جمل�س ال�شعب لتنقيح كتاب
تاريخ املجال�س الت�شريعية ال�سورية.
انتخب يف مت��وز  ،2004رئي�س ًا ملجل�س �إدارة
الرابطة ال�سورية ل�ل�أمم املتحدة وه��ي رابطة
�أُ�شهرت يف  .2005 / 5 / 30ج��دد انتخابه يف
خريف .2010
مت اختياره يف � 2009/1/19ضمن �إطار منتدى
ب�يروت العاملي لدعم امل��ق��اوم��ة رئي�س ًا للرابطة
العاملية لإعادة االعتبار للقرار  /3379/امل�ساوي
بني ال�صهيونية والعن�صرية.
ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية لعدد من الدوريات
العلمية والثقافية وال�سيا�سية.
من م�ؤلفاته:
 1ـ� إف���ري���ق���ي���ا و�آ����س���ي���ا والأمم امل��ت��ح��دة
(بالإنكليزية.)1962،
 2ـ اال�������س������ت������ع������م������ار اال�����س����ت����ي����ط����اين
(بالإنكليزية.)1970،
 3ـ ال����ع����روب����ة والإ������س��ل��ام يف ال��د���س��ات�ير
العربية (طبعة �أوىل 1976ـ ط1993/2/ـ 
ط.)1995/3/
 4ـ ف�صول يف تاريخ الفكر ال�سيا�سي (.)1977
 5ـ الأحزاب ال�سيا�سية العربية (.)1978
 6ـ م�ستقبل الوحدة العربية (.)1984
 7ـ حافظ الأ�سد وق�ضية فل�سطني (.)1987
 8ـ الفكر ال�سيا�سي املعا�صر يف �سورية (طبعة
�أوىل 1987ـ ط 1993/2/ـ ط .)2011 / 3
 9ـ نحو عِ لم عربي لل�سيا�سة (طبعة �أوىل
1989ـ ط/2/ـ  1993ط .)2009 / 3
 10ـ العرب وحقوق الإن�سان (.)1990
 11ـ� صافيتا وحميطها يف القرن التا�سع ع�شر
(.)1994
 12ـ الأمم املتحدة وال�سيا�سة الدولية وما
يخ�ص العرب (.)1994
 13ـ ر�سالة �إىل قدا�سة البابا (.)1995
 14ـ حقوق الإن�����س��ان العربي يف ع��امل اليوم
(.)1995
 15ـ يف امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة :ح��ق��وق امل ��ؤل��ف
(.)1996

 16ـ امليثاق العربي حلقوق الإن�سان (.)1998
 17ـ حلف الف�ضول (.)1998
 18ـ القرار  3379وم�ؤمتر درب��ان (الطبعة
الثالثة ،دار طال�س ،2001 ،الطبعة الرابعة،
الإدارة ال�سيا�سية ،كانون الثاين  ،2009الطبعة
اخلام�سة ،م�ؤ�س�سة باحث ،بريوت ني�سان .)2009
 19ـ ث�لاث م��ب��ادرات من �أج��ل حقوق العرب
وامل�سلمني (الطبعة الأوىل ،2002 ،الطبعة
الثانية ،وزارة الثقافة .الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب� ،صيف� 280 ،2008صفحة).
 20ـ الأمم املتحدة والتعطيل يف الأع��ي��اد
الإ�سالمية (طبعة �أوىل 2000ـ ط.)2003/2/
 21ـ احلياة احلزبية يف �سورية وم�ستقبلها
(.)2004
 22ـ اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�س ّية:
مالمح من اجلذور والوالدة ( دم�شق � .) 2005صدر
مبنا�سبة تكرمي اجلمعية للم�ؤ ِّلف ب�صفته رائد ًا يف
علم ال�سيا�سة �ضمن حفلٍ �أُقيم يف جامعة القاهرة
لتكرمي الر ّواد يوم .2005 / 2 / 23
 23ـ نحو جلنة يف جمل�س ال�شعب للحريات
واحلقوق والواجبات العامة (دم�شق ،دار نينوى،
الطبعة الأوىل �أيلول  ،2006الطبعة الثانية� ،آذار
.)2008
 24ـ وعد بلفور (دم�شق ،دار طال�س ،الطبعة
الأوىل ،مت��وز  .2007الطبعة الثانية ،ت�شرين
الأول  .2007الطبعة الثالثة ،الإدارة ال�سيا�سية
للجي�ش والقوات امل�سلحة ،متوز  .)2009الطبعة
ال��راب��ع��ة ال��ك�ترون��ي��ة �أ���ص��درت��ه��ا الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب� ،آذار .2010 ،الطبعة اخلام�سة:
�أ���ص��درت��ه��ا الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�أح��زاب العربية
بالتعاون مع الإدارة ال�سيا�سية� ،صيف.)2010
 25ـ العربية وحرب اللغات (دم�شق ،دار الفكر،
.)2008
 26ـ يوم اللغة العربية يف �أ ّول �آذار من كل عام
(دم�شق  ،دار حوران � ،آذار . ) 2012
 27ـ الغفران املتبادل بني امل�سيحية والإ�سالم
(دم�شق � ،آب . )2012
 28ـ يف ثقافة حقوق امل�ؤ ِّلف :القرار :3379
ن�صان واجتهادان (دم�شق ،دار حوران� ،أيار 2013
ّ
للملْك َّية الفكرية) .يورد
العاملي
اليوم
مبنا�سبة
ُ
لقا�ض �سوريَ ،ك َت َب يف و�صف
ن�صينْ � ،أحدهما ٍ
الكتاب َّ
العالقة بينهما �أم�ين عام احت��اد املحامني العرب
ب�أنهما « يكادان �أن يكونا متطابقني».
وم��ا زال ال��دك��ت��ور ج���ورج ج��ب��ور يعمل ب��د�أب
واجتهاد و�إمي���ان بالر�سالة الوطنية والفكرية
مهتم �إىل حدٍّ بعيد مبتابعة
وال�سيا�س ّية ..وهو
ّ
ً
ً
ً
ئ
آرا
ل
ا
م
ا
ع
�شج
م
و
ا
م
ُ ّ ومقدّ
ِهِ
وح�ضور الأن�شطة م�ساهِ
النا�صحة من خالل جتربتهِ الغزير ِة والعميقةِ ..
نتمنى ل��ل��دك��ت��ور ج���ورج ال�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة
والعافية واملزيدَ من العطاء.

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
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هيئـة التحريـر:
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رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

