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االفتتاحية

يبدو أن االنس���حاب من أفغانس���تان لن َّ
يمر بس���هولة على الواليات المتحدة األمريكية ،فثمة كثير
ُّ
م���ن االنتقادات التي أقل ما يقال فيها إنها هزيمة للمش���اريع اإلمبريالي���ة األمريكية في العالم ،وإذا
بعض األمريكيين ش���ديدة له���ذه الخطوة ،فإن ثمة خطوات عملية س���تعقبها ،من
كان���ت انتقادات ً
ش���أنها التأثير س���لبا في إدارة «بايدن» ،ولعل م���ن أهم هذه الخطوات تلك المش���اريع التي قدمتها
النائبة ع���ن الحزب الجمهوري األمريكي «مارجوري تيلورغرين» إل���ى الكونغرس ،المتضمنة اقتراحات
بع���زل «بايدن» لع���دم تنفيذه واجبات���ه في منصب الرئاس���ة فيما يخص وضع أفغانس���تان الراهن.
النائب���ة الجمهورية تحدثت ع���ن أزمة تعصف ببالدها بس���بب أزمة الهجرة المس���تمرة على الحدود
«بايدن» لقواعد
األمريكية ،وما وصفته بـ «مخالفة التوازن الدستوري» ،الهجرة التي أتت نتيجة تجاهل
ً
المحكمة العليا ،وس���واء نجحت اقتراحات النائبة «غرين» أم لم تنجح ،وهذا ما س���يحدث غالبا ،إال أنها
تعب���ر عن أزمة عميقة في الواليات المتحدة نتيجة السياس���ات
المخفقة والمتخبط���ة إلداراتها المتعاقب���ة ،إذ إن من المعروف
أن الخط���ط األمريكية قد أخفقت في كثير م���ن دول العالم ،وال
س���يما في سورية ولبنان وأفغانستان ،ومع أن الرئيس األمريكي
ً
ذر الرماد في العيون َ
ح���اول ّ
عبر تأكي���ده أن ثمة دوال غدت أكثر
خطورة على بالده من أفغانس���تان ،ومنها سورية ،إال أنه تناسى
أن اإلخفاق أصاب مش���روع الواليات المتحدة في س���ورية ولبنان
وغيرهم���ا م���ن دول المنطقة ،وما المح���اوالت األمريكية للحفاظ
على العمالء في س���ورية إال لنفخ الروح في مشاريعها المتهالكة
في ه���ذا البلد الذي أثبت صالب���ة المتناهية ف���ي مقاومة هذه
األمريكي���ة تحقيق حضور
المش���اريع ،كم���ا أن َمحاول���ة اإلدارة ً
اقتصاديا ،ما ه���ي إال للوقوف في
وهم���ي في لبنان عب���ر دعمه
ُ
وجه الدعم اإليراني لهذا البل���د الذي أريد له أن يدخل في دائرة
الفوض���ى الطائفية الس���تنزاف قوى المقاومة في���ه ،إال أن هذه
بايدن أكد في لقاء
المح���اوالت أثبتت إخفاقها َ
عبر المواق���ف المتناقضة من الدعم
االقتص���ادي للبن���ان ،الصادرة حتى م���ن داخل األح���زاب التي أمريكي متلفز،
تتفق جميعه���ا على رفض وج���ود القوى المقاوم���ة في لبنان .أن انتصار طالبان
لقد أثبت���ت الواليات المتحدة األمريكية م���رة أخرى دعمها
ّ
لكل أمر مستحيل
يق���وض األمن واالس���تقرار ف���ي دول المنطقة
ما من ش���أنه أن
ً
والعال���م ،فضال ع���ن رعايتها ودعمه���ا للميليش���يات العميلة
ُّ
تصب
والحركات الداعية إلى س���حب سالح المقاومة ،وهي دعوة
ف���ي خدمة المش���روع اإلمبريالي الصهيوني الرجع���ي ،كما أنها
أثبتت ،وبالدليل القاطع ،دعمها للحركات األصولية الس���اعية للس���يطرة على الحكم ومنها حركة طالبان
في أفغانس���تان والنهضة في تونس واإلخوان في مصر ،وكذلك الدعم الالمحدود للتنظيمات اإلرهابية
التكفيرية في س���ورية وغيرها ،كما أن ماحدث في أفغانستان كشف الكذب والنفاق األمريكي ،السيما
وأن الرئيس بايدن أكد في لقاء أمريكي متلفز ،أن انتصار طالبان أمر مس���تحيل ،الس���يما في ظل وجود
جيش أفغاني مدرب يتجاوز عدده  ٣٠٠٠٠٠مقاتل بينما اليتجاوز عدد المقاتلين الطالبان  ٧٥٠٠٠مقاتل.
وإذا كان اإلخف���اق ق���د تمك���ن م���ن اإلدارة األمريكي���ة عل���ى األصعدة والمس���تويات كاف���ة ،فإن هذه
اإلدارة ال ت���زال تركب رأس���ها َ
عبر دع���م التنظيمات اإلرهابية في س���ورية وغيرها من ال���دول الرافضة
الغربي���ة ،ب���ل إنها م���ا فتئ���ت تتهم ه���ذه الدول بقتل ش���عوبها باس���تخدام األس���لحة
لإلم�ل�اءات
ً
المحرم���ة دولي���ا ،م���ع العلم ب���أن الجميع عل���ى قناعة تامة ًب���أن المعان���اة االقتصادي���ة واالجتماعية
والنفس���ية لهذه الش���عوب ما كانت لتس���تمر وتزداد تفاقما لوال التدخل األمريك���ي ،ولوال االعتداءات
الصهيوني���ة ،كي���ف ال ،والجميع يعلم حالة االس���تقرار واألم���ن الذي نعمت به ش���عوب المنطقة قبل
هذا التدخل الوقح ،وال س���يما اس���تجرار المرتزقة من أنحاء العالم كافة إلس���قاط ه���ذا النظام أو ذاك؟!
لق���د غدت المعاناة االقتصادي���ة أكبر من أن ُت َ
حتمل ف���ي كثير من الدول الرافضة لمش���اريع الهيمنة
األمريكي���ة ،وم���ا علين���ا إذا أردن���ا التخفيف م���ن المعان���اة إال الثورة عل���ى المحتل األمريك���ي وأعوانه
َ
عب���ر التركيز على المقاومة الش���عبية للمش���اريع األمريكي���ة والصهيونية،
والتخل���ص منه���م ،وذلك
واس���تهداف مواق���ع انتش���ار الع���دو األمريكي وأعوان���ه ،وهذا لي���س ببعي���د إذا عدنا إل���ى التجربة
الفييتنامي���ة ،على س���بيل المثالَ ،
ميزان قوى م���ع األصدقاء له ثقله اإلقليمي والسياس���ي.
عبر خل���ق
ً
ُ
وهنا يجب علينا أن نتذكر دروس التاريخ وعبره جيدا ،فاالحتالل ال يمكن أن يرحل ويهزم إال بالتصدي له
وضربه بقوة ،ولعل المقاومة الشعبية هي األقدر على قطع رأس العدو وإجباره على االنسحاب من المناطق
التي يحتلها ،وحين ينس���حب المحتل األمريكي وسواه ،ستسقط ورقة التوت عن األعوان والعمالء ممن
َ َ
وحينئذ سيعود إلى األمة بعض مجدها وعزتها ،وستنحسر معاناة
ق ِبلوا العمل كلقطاء مع أعداء أمتهم،
ٍ
الش���عب الذي لطالما أثقلت كاهله األزمات االقتصادية والمعيش���ية ،وهي أزمات ،وإن كانت العقوبات
االقتصادي���ة والضغ���ط الخارجي يتحمالن المس���ؤولية األكبر فيها ،إال أنه ال يمكنن���ا بحال من األحوال،
نسيان الوضع الداخلي المتمثل بالفساد اإلداري والترهل واالبتعاد عن الشفافية في كثير المؤسسات.

التخبط
األمريكي من
أفغانستان إلى
سورية

لوحتان للفنان موفق مخول

ال تطور دون تفكير
فلسفي؟

أسئلة المعرفة
وتحرير العقل
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ال تطور دون تفكير
فلسفي؟
كتب :د .خلف المفتاح
ال يمكن تغيير ثقافة سائدة في أي مجتمع دون الحفر في أساسيات
التفكير والتش���كل األول للمعرفة وما استزرع في العقل ليشكل نواة
المعرفة ومصنعها ومنتجها وقد ش���كلت الفلسفة اليونانية الجسم
الصلب لذلك النمط من التفكير الذي ش���كل المداميك األولى لتحرير
العقل البش���ري من س���طوة األس���طورة والتفكير الغيبي حيث كانت
البشرية قبل الفالسفة اليونان تعيش عالم األسطورة والغيب وجاءت
الفلسفة اليونانية لتنقل الشعوب من الفكر األسطوري إلى العقالنية
من خالل قراءة الطبيعة والكون واإلنسان.
وقام بذلك السفس���طائيون معلمو الفلس���فة أو معلمو الحكمة حول
أصل الكون والطبيعة والخلق وبدؤوا بدراس���ة اإلنس���ان والمجتمع وأن
الخير والشر نسبيان وكل مجتمع يحدد القيم حسب ظروفه وحاجاته
ومستوى وعيه وكان سقراط يتجول بين المجتمع والناس ويناقشهم
ً
ويحاورهم حيث ش���كل ج���دال في المجتمع ما يجعل اإلنس���ان يصل
للحقائق بنفس���ه أي عبر التفكير العقلي الذي يؤدي للس���عادة التي
تأت���ي عبر فعل الخير وأن التعاس���ة تأتي عبر فعل الش���ر على قاعدة
أن ل���دى العقل البش���ري
القدرة عل���ى التمييز بين
الص���ح والخط���أ والخي���ر
ُ
كانت البشرية قبل الفالسفة اليونان والشر ونتيجة ذلك اتهم
تعيش عالم األسطورة والغيب س���قراط من السلطة بأنه
وجاءت الفلسفة اليونانية لتنقل يريد تخريب عقول الناس
فحك���م علي���ه باإلع���دام
الشعوب من الفكر االسطوري إلى ولكن���ه تجرع الس���م بين
العقالنية
أصدقائه وتوفي وقضى
في س���بيل توعية الناس
والمجتم���ع وبذل���ك مهد
سقراط الطريق للعقالنية التي سار عليها تلميذه أفالطون الذي َ
دون
أفكار أس���تاذه س���قراط الذي يرى أن في العالم مستويين أو شكلين
ً
واقعي ومثالي عالم محس���وس وآخر مجرد وأن هناك عالمين ،حس���يا
ً
ندركه بالح���واس ،ومثاليا نتصوره بالعقل فعلى س���بيل المثال نحن
نرى الفيل ونرس���م عنه صورة فيصبح أي فيل هو فيل حتى لو قطعت
خرطومه أو رجله فهو في مخيلتنا صورة واحدة ولكن في الحاسة هناك
اختالف بين الفيلة فالعالم الحس���ي متغير بينم���ا المثالي هو كامل
أو نموذج���ي فالعقل هو الوحيد الذي ينتمي إل���ى عالم األفكار وعلى
ً ً
هذا انتقد أرس���طو تلميذه أفالطون وعده مثالي���ا جدا وأنه دار ظهره
للواقع فدخل ارسطو في عالم الواقعية بتفاصيله الدقيقة وابتعد عن
الميتافيزيقا فعمل وكأنه عالم أحياء دقيقة ويرى أن عالم اإلنسان هو
عالم الحواس فقط وليس ثمة عالم آخر مثالي .وقسم العالم إلى عالم
أحياء تتطور وعالم جماد له س���مة الثبات وقس���م األحياء إلى كائنات
نباتية وغيرها وقسم الكائنات الحية إلى حيوانات وإنسان وأن هناك
علة غائية وراء كل موجود أو كائن فالمطر له علة تنمية النبات والنبات
ِّ
يغذي الحيوانات التي بدورها تغذي اإلنسان وأن هناك غاية أولى هي
مصدر كل هذه التحوالت وهي الله المبدأ األول للوجود فأرس���طو َّ
حول
المنطق إلى علم له قواعده وضوابطه ،مقدمات ونتائج ،كل إنسان فان
سقراط إنسان سقراط فان ،فالفالسفة اليونان جعلوا من اإلنسان مركز
المعرفة والكون وأن المتع���ة هي متعة المعرفة والمعرفة هي طريق
الحرية وتحرير اإلنس���ان من كل أشكال القيود ونقلوا العالم من الفكر
األس���طوري العقلي إلى الفكر العقالني الفلسفي التجريبي الذي طور
الحياة وانتقل باإلنس���ان عبر التفكير إلى م���ا هو عليه اليوم من إنتاج
حضاري وعلمي وثقافي وفلس���في عبر إعمال العقل كأس���اس وحقل
معرفي.

ّ ّ ّ
َّ
نوية التحاد الكتاب العرب..
بمناسبة العطلة الس
ً
َّ
ّ
ّ
تتقدم صحيفة األس���بوع األدبي من ّ
قرائها الكرام ّ
المودة والتقدير ،وتحيطكم علما باحتجابها عن الصدور يوم
بتحيات
ُ
األحد 2021/8/22م لتعاود الصدور يوم األحد 2021/8/29م.
ً
وتلقاكم بأزاهير الفرح والسعادة دائما.

فن القصة القصيرة
(تطبيقات على القصة الغربية)
كتب :أيمن الحسن
ثم���ة من يكت���ب في جنس م���ن األجناس
ِّ ً
األدبية ،وقد يكون مبرزا فيه ،وال يس���تطيع
تعليمه لآلخرين.
ويأتي السؤال؟
َّ
هل ُيعلم األدب؟
_ نع���م ُوي َّ
���درس مث���ل أي م���ادة علمية كما
ِّ
يقول علماء النفس ،ولكن ش���تان بين المتعلم
الموهوب والمتعلم بال موهبة.
الوع���ي بالتجربة األدبية أس���اس الق���درة على
تعليمها والدكتور رش���اد رشدي مؤلف كتاب فن
ِّ
القصة القصيرة معلم في أص���ول الدراما والكتابة
المسرحية والقصصية ،له كثير من المؤلفات ،وكان
ً
ً
أستاذا أكاديميا في جامعة القاهرة.
في كتابه يتبع منهج االستقراء والتحليل والمقارنة
فبعد فرش نظري مقتضب ألحد األس���س الفنية لكتابة القصة
القصيرة يورد أمثلة من قصص عالمية يحللها ويقارنها بغيرها،
ففي الفصل األول بعنوان القصة القصيرة ِّ
يعرفها:
َّ
«إنها ليس���ت مجرد قصة تقع في صفحات قالئل بل هي لون
ً
من ألوان األدب الحديث ظهر جليا في أواخر القرن التاس���ع عشر
وله خصائص ومميزات شكلية معينة.
وهذه الدراسة الموجزة ال تعنى بتاريخ هذا الفن عنايتها بأصوله
وقوانينه وليست هذه األصول والقوانين قواعد موضوعة ،وإنما
َّ
هي تقاليد هذا الفن كما أقامتها أجيال من كتابه مما يس���اعد
على إيضاح األسس الفنية لكتابة القصة القصيرة ص.»11

منها الكتاب ف���ي كل مكان وزمان؛وظلت القصة
القصيرة على هذه الحال إلى أن جاء موباسان..

أبو القصة القصيرة

في النصف الثاني من القرن التاس���ع عش���ر
ظهر الكاتب الفرنسي جي دي موباسان الذي
قال:
لي���س من الض���روري أن يتخي���ل القاص
مواقف أو شخصيات غريبة ليخلق قصة بل
ً
يكفيه أن يصور أفرادا عاديين في مواقف
ً
ً
عادية كي يفس���ر الحياة تفسيرا سليما
ويبرز ما فيها من معان خفية ص.21
ً
ولم يكن موباس���ان فري���دا في نظرته
ه���ذه ،فق���د كان ينتمي إلى مدرس���ة العصر
م���ن الطبيعيين أمثال أميل زوال و فلوبي���ر وغيرهما ممن حاولوا
ً
ً
تصوي���ر الحياة في رواياتهم تصويرا واقعيا بكل دقائق الحياة
وتفصيالتها إال أن موباس���ان كان يختل���ف عنهم إذ اعتقد َّ
أن
الرواية ال تصلح للتعبير عن هذه الواقعية الجديدة التي ترى أن
ف���ي الحياة لحظات عابرة قد تبدو في نظر الرجل العادي ال قيمة
ً
ً
لها ،ولكنها تحتوي من المعاني قدرا كبيرا ،وكان هم موباس���ان
أن يصور هذه اللحظات وأن يستشف ما تعنيه ،ولكنها قصيرة
ومنفصلة ولكل منها معناها المعين فكيف يمكن أن تحتويها
رواية واحدة؟
فاهتدى إلى الحل:
إن ه���ذه اللحظات العابرة القصيرة المنفصلة ال يمكن أن تعبر
عنها إال القصة القصيرة.
مصنع األكاذيب:
ً
ً
وكان هذا اكتشافا خطيرا بل هو من أهم االكتشافات األدبية
قامت أولى محاوالت كتابة القصة القصيرة في القرن الرابع عشر
ف���ي العص���ر الحدي���ث ،ال ألن القصة
الميالدي في العاصمة اإليطالية روما داخل
القصيرة تالئم مزاج موباسان وعبقريته
حجرة فس���يحة من حجرات قصر الفاتيكان
الفري���دة بل ألنه���ا تالئم م���زاج وروح
أطلقوا عليها اس���م :مصنع األكاذيب حيث
ُ
ُ
قامت أولى محاوالت كتابة القصة
العصر فهي الوسيلة الطبيعية للتعبير
تخترع وتقص كثير من النوادر الظريفة عن
رجال ونس���اء في إيطاليا ،وعن البابا نفس���ه القصيرة في القرن الرابع عشر الميالدي ع���ن الواقعية الجدي���دة التي ال تهتم
بش���يء أكثر من اهتمامها باستكشاف
بعض األحي���ان مما دعا كثيرين من األهالي
ُّ
داخل
روما
في
اإليطالية
العاصمة
في
الحقائ���ق من األمور الصغي���رة العادية
التردد على ه���ذه الندوات حتى ال ُيهزأ
إلى
حجرة فسيحة من حجرات قصر الفاتيكان المألوفة.
بهم في غيبتهم ص .14
ولقد جاءت قصص موباسان مختلفة
وكانت المحاولة األدبية األولى لرجل غريب
ع���ن كل ما س���بقها م���ن قصص حتى
األطوار اسمه “بوتش���يو” إذ أعطى النوادر
ً
ً
التي َّ
إن الق���راء رفضوا أن يعترف���وا بها في
قصها_ وكان س���كرتيرا للبابا -ش���كال
ً
ً
ب���ادئ األمر قصصا قصيرة ،ولكن األيام
أدبيا سماه الفاشتيتا وهي قصص صغيرة
مسلية أو مضحكة ازدهرت في إيطاليا على وجه الخصوص بين مالبثت أن غيرت هذا الرأي فنجد أن أكبر النقاد يكتب بعد موت
موباسان بأعوام قليلة:
عامي 1400و 1450ميالدية.
ـ إن القص���ة القصي���رة هي موباس���ان وموباس���ان هو القصة
أما المحاولة الثانية فظهرت أواخر القرن الرابع عش���ر قام بها”
جيوفاني بوكاتشيو” صاحب قصص الديكاميرون أو المئة قصة ،القصيرة.
ً
ً
فهي عن���ده تصور حدثا معينا ال يهت���م القاص بما قبله أو
إذ تخيل جماعة من الرجال والنس���اء ممن أبقى عليهم الطاعون
بعد ما ضرب مدينة فلورنسا يذهبون إلى قصر أحدهم في الريف ما بعده ،وهذا هو الش���كل الذي اتخذته القص���ة القصيرة منذ
متفقين أن ينسوا آالمهم بأن يقص كل منهم على صاحبه قصة موباس���ان إل���ى يومنا هذا وأب���رزه جميع من أتوا بع���ده من كبار
ً
ِّ
كتابها أمثال أنطون تش���يخوف ،وكاترين فانسفيلد ،وأرنست
من القصص ،وقد سموها “النوفال؛ وكانت تلقى قدرا أوفر بكثير
من العناية واالهتمام مما كانت تلقاه الفاشتيتا” لذلك عاشت همنغواي ،ولويجي براند يليو .وغيرهم كثيرون.
ً
يتبع
						
قصص الديكاميرون وتداولتها األجيال جيال بعد جيل واقتبس
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أسئلة المعرفة وتحرير
اإلنساني
العقل
ّ

ص6

حرب المشافهة اإلعالمية
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تعد ُد:
الم ّ
ُّ
النص ُ

األدبي
قراءات في خطاب محمد صابر عبيد
ّ

للدكتورة سهام حسن جواد السامرائي

كتب :د .فيصل القصيري
 -17النص األدب����ي وظالل����ه ،التجربة األدبية
ص����در ع����ن (دار ماش����كي للنش����ر والتوزيع) في
لمحمد صابر عبيد :شهادات ـ دراسات ـ مقاالت،
الموصل كت����اب جديد للدكتورة الناقدة س����هام
للدكتور مولود الويس ،دار نون للنشر والتوزيع،
السامرائي المدرسة في جامعة سامراء في العراق
الموصل.2020 ،
تخصص (س����رديات) ،وهو كت����اب جديد جمعت
ُ
 - 18تكت����ب ع����ن أعماله النقدية والش����عرية
فيه الناقدة مجموعة أبحاث ودراس����ات ومقاالت
أطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير في الجامعات
وإضاءات عن تجربة محمد صاب����ر عبيد األدبية،
العراقية والعربية والعالمية.
وس����بق أن صدرت في هذا المجال حول تجربته
وقد أش����ارت الدكتورة س����هام الس����امرائي في
كتب عديدة يمكن حصرها بما يأتي:
مقدمة كتابها إلى ما تمثله ش����خصية محمد صابر
 - 1شظايا الماس ـ قراءة جمالية في رسائل
عبي����د من أهمية في المش����هد الثقاف����ي واألدبي
ح����ب باألزرق الفات����ح ـ ،مصطف����ى مزاحم ،دار
ّ
العربي الحديث بقولها(( :يمثل األس����تاذ الدكتور
مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان. 2009 ،
محمد صابر عبيد ظاهرة ثقافية متميزة في العقود
 - 2طائر الفينيق ،محمد صابر عبيد الشاعر
ً
ً
ً
الثالثة الماضي����ة بوصفه ناقدا وأكاديميا وش����اعرا
الناقد( ،كتاب مش����ترك) إعداد د .خليل شكري
ً
ً
ً
ً
ً
ومثقفا ،أس����هم طوال هذه السنوات في رفد الساحة
هياس ،أس����هم فيه أكثر من عشرين ناقدا وشاعرا وباحثا عربيا،
ّ ّ
األدبية والثقافية العربية بإنجازات علمية قل نظيرها ،وال س����يما
دار تموز للنشر والتوزيع ،دمشق.2012 ،
ّ ً
ّ
 - 3الناف����ذة والري����ح ،إض����اءات ف����ي تجربة محم����د صابر عبيد أن كتبه اقتربت من الخمسين مؤلفا في حقول نقد الشعر والسرد
اإلبداعية ،إعداد وتقديم د .محمد صالح رش����يد الحافظ ،دار تموز والس����يرة ،وفي اإلبداع الش����عري والمقالي ،وف����ي حقل التأليف
ً
ّ
اس����ما يشغل هذا الوس����ط ّ
بقوة من دون هوادة وال
النظري ،وظل
للنشر والتوزيع ،دمشق.2012 ،
ّ
 - 4فضاء الرؤية ّ
وآلي����ات المنهج ،الجمالي والثقافي في خطاب توقف وال تلكؤ ،وإذا جاز لنا الحديث عن الجانب األكاديمي فيمكن
ّ
ّ
ّ
محم����د صابر عبي����د النقدي ،نخبة م����ن النق����اد والباحثين ،إعداد القول :إنه تمكن من أن يفرض نموذجه العلمي واألكاديمي بقوة،
ً
وتقديم ومش����اركة د .فليح السامرائي ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،وعلى الرغم من أنه اش����تغل أكثر من عش����رين عام����ا في جامعة
ّ
ّ
تكريت وهي جامعة محافظة فقد تمكن من إدخال فضاء الحداثة
عمان.2015 ،
 - 5أنف����اس الغابة ،حوارات منتخبة ،محمد صابر عبيد الش����اعر إليه����ا ،ال بل ّ
تفوقت في ذلك على كثير م����ن الجامعات العراقية
الناقد ،إعداد وتقديم طالل زينل س����عيد ،دار نينوى للدراس����ات العريقة ذات التاريخ الطوي����ل في األكاديمية العراقية .فهو في
الحقل األكاديمي أستاذ المع على صعيد تقديم المحاضرة ،وعلى
والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط2012 ،1
 - 6فضاء التشكيل الشعري ،دراسة في شعر محمد صابر عبيد ،صعيد اإلش����راف العلمي على طلبة الماجستير والدكتوراه ،وعلى
ّ
محم����د يونس صالح ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،دار جدارا للكتاب صعيد المناقشات العلمية للرسائل األكاديمية ،وهو في كل هذه
العالميّ ،
النشاطات ال يتوقف عن إعطاء الدروس العلمية والتربوية التي ال
عمان ،ط.2012 ،1
ّ
 -7عتب����ات الكتابة النقدية ،بحث ف����ي ّ
مدونة محمد صابر عبيد تكف عن إنتاج المعرفة والجمال في آن)).
وختم����ت مقدمتها بالق����ول(( :يع����رض الكت����اب مجموعة من
النقدية ،د .سوس����ن البياتي ،منش����ورات قصر الثقافة والفنون،
الدراس����ات والمقاالت والق����راءات المتنوعة الت����ي ّ
تخص تجربة
صالح الدين.2013 ،
 - 8البنيات الدالة في شعر محمد صابر عبيد ،زينب خليل مزيد ،األدي����ب واألكاديم����ي محمد صاب����ر عبيد في كتاب ج����اء عنوانه
ّ
ّ
تعددية الحقول اإلبداعية التي
المتعدد” ،في إشارة إلى
“النص
دار تموز للنشر والتوزيع ،دمشق.2012 ،
ّ
 - 9تفكيك الش����فرة السردية ،دراسة تحليل الخطاب ،د .نبهان يشتغل عليها ،وتضم باقة مهمة ونوعية من الدراسات النقدية
س����عدون الحس����ون ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،دار جدارا للكتاب فيما يصطلح عليه “نقد النقد” ،ومقاالت نقدية أخرى في تجاربه
ً
النقدية والش����عرية على ّ
العالميّ ،
حد س����واء ،فضال عن قراءات وإضاءات
عمان ،ط.2013 ،1
ّ
تخص مجموع����ة من كتبه الجديدة ،أس����هم فيه����ا أكاديميون
 - 10دالل����ة اإليقاع وإيقاع الداللة ،قراءة في ش����عر محمد صابر
ً
ّ
ونقاد وأدباء وكتاب عراقيون وعرب بوس����عها أن تضيء جانبا
عبيد ،موف����ق الخاتوني ،دارنينوى للدراس����ات
ً
مهما من تجربت����ه في الكتابة على أكثر
والنشر ،دمشق ،ط.2013 ،1
من مس����توى .يأت����ي هذا الكت����اب بعد
 - 11رسائل باألبيض واألسود ،إعداد وتقديم
أ
سلس����لة كتب صدرت عن تجربة المبدع
طالل زينل سعيد ،منشورات ضفاف ،بيروت،
ش
ار
ت د .سهام
ال
سا
مر
ائ
ي
في مقدم محمد صاب����ر عبيد ،جمع فيه����ا أصحابها
منش����ورات االخت��ل�اف ،الجزائ����ر ،دار األمان،
ة
كتابها
إل
ى
ما
ت
دراس����ات ومق����االت عديدة ،وق����د تتالت
الرباط ،ط.2013 ،1
م
ث
ل
ه شخصي
ة
م
ح
م
د
صا
ه����ذه الكتب لتعطي صورة عن ش����خصية
 - 12أحالم ح����ارس الهواء ،حوارات ،حاوره
بر عبي
ً
د من أهمية
ف
ي
ال
م
ثقافية وإبداعية عربية تستحق فعال هذه
د .أحمد ش����هاب ،دار تموز للطباعة والنشر
ش
هد
الثقاف
ي
وا
أل
دب
ي
العناية)).
والتوزيع ،دمشق.2013 ،
ال
عربي الحديث
وهو كت����اب يض����يء طبق����ات جديدة من
 - 13فلس����فة النق����د ،م����ن النظرية إلى
التجربة الثرية لمحمد صابر عبيد على صعيد
اإلج����راء ،د .أحمد عبد الكريم ،عالم الكتب
خطابه النقدي والشعري ،وعلى صعيد تجربته
الحديث ،األردن ،ط.2015 ،1
المقالية في كتابه ذي األجزاء األربعة “رائحة
 - 14الخط����اب النق����دي المغامر ،د .أحمد ش����هاب ،عالم
المعن����ى” وقد ّ
ضم باقة من مقاالته التي نش����رها في جريدة
الكتب الحديث ،األردن ،ط2015 ،1
 - 15الس����رد الرس����ائلي (قراءة في كتاب سيرة الجسد وصهيل “الصباح العراقية” على مدى أكثر من عامين ،وهو شعلة إبداعية
ً
المطر الجريح) ،محمد مطلك الجبوري ،دار غيداء للنش����ر والتوزيع ،ال تق����ف عند ّ
حد حيث صدرت لمحمد صاب����ر عبيد حديثا روايته
ّ
الموس����ومة “خطأ مقصود” عن الهيئة العامة السورية للكتاب،
عمان.2015 ،
 – 16فلسفة اإليقاع ،قراءة في شعرية محمد صابر عبيد ،محمد ليضي����ف تجربة إبداعي����ة نوعية إل����ى تجاربه األدبي����ة الخصبة
يونس صالح ،دار غيداء للنشر والتوزيعّ ،
التنويرية على أكثر من صعيد.
عمان.2015 ،

كتبها• :د.عبد الله الشاهر
ً
يرى البع���ض أن تعارض���ا ما يحك���م العالقة بين
ً
المثقف والسياسي وأنهما دائما في حالة من التنافر
والرؤية المتباعدة ،وفي الواقع أنه ال يمكن أن يحدث
تطابق بين المثقف والسياس���ي ألن ه���ذا التطابق
يؤدي بالضرورة إلى الجمود في الفكر والفعل في آن.
إذ إن المثق���ف يجب أن ينظر إلى ما يجب أن يكون
ويحقق في ذلك حالة الطموح بينما السياسي ينظر
إل���ى ما هو قائم ويتحرك من خ�ل�ال ما بين يديه من
وقائع ملموس���ة ومحسوس���ة ولذلك ف���إن المثقف
ً
ً
يك���ون دوره تحريضي���ا توليديا ألف���كار وطموحات
يرتق���ي بها المجتمع للحصول على حالة أرقى ويأتي
ً
السياس���ي بدوره ليكون باحث���ا من خالل ما لديه من
إمكاني���ات لتحقي���ق
ذلك الطموح المطروح
وعبر هذه الثنائية فإن
الرؤي���ة تكون تكاملية
وتفاعلية وليس فيها
حالة م���ن التعارض أو
التنافر بين السياسي
والمثقف.
ويبدو أن هذه العالقة
قائم���ة عب���ر التاريخ
وف���ي كل المراح���ل إن الحالة المثلى
ً
أفكارا ما بين الثقافي
فالمثقف يطرح
وينظر لحاالت جديدة والسياسي هي
ويأتي دور السياس���ي حالة التناغم
ليق���وم بالتنفيذ وفق الدائم بينهما
المعطي���ات التي بين
يديه.
وإذا كان البعض يطالب بجسر العالقة بين الثقافي
والسياس���ي فيجب أن تكون م���ن خالل هذا المنظور
الذي يقول إن المثقف ينظ���ر إلى ما يجب أن يكون
والسياسي ينظر إلى ما هو كائن.
ف���إذا أخذت الثقاف���ة هذا ال���دور أينعت ونضجت
وتحررت وارتقت إلى فعل خالق من الفعل السياسي
الذي يجسد على الواقع األبعاد االقتصادية والفكرية
واالجتماعي���ة وعليه ف���إن دور المثق���ف يكون في
النظر إلى الواقع والتنظير ل���ه برؤية واعية في حين
يتحمل السياس���ي مهم���ة التنفي���ذ والمواءمة بين
الطموح والواقع وهنا يمتلك المجتمع قدراته الفاعلة
بحيث تكون الثقافة منظور السياسة الواعي ،وتكون
السياس���ة منهج عمل بناء على أسس واضحة ،شرط
أن ال يجن���ح الثقاف���ي إلى الطوباوي���ة الحالمة وأن ال
ينكمش السياسي ويرتد إلى المقوالت الضيقة ألن
ذلك يبعد المس���افة بين الثقافي والسياس���ي وهذا
ً
يترك آثارا س���لبية على الحياة االجتماعية والفكرية
والسياسية.
إن الحال���ة المثلى ما بين الثقافي والسياس���ي هي
حالة التناغم الدائم بينهم���ا لبناء منظومة تكاملية
بهدف بناء مجتمع من خ�ل�ال رؤية (مثقف) ومنهج
(سياسي) وبهما ترتقي الحياة..

بين

المثقف

والسياسي

قضايا وآراء
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الزعزعة
كتب :أ .د .منى الياس
َ
ُ
الليل َّ
وازور جانبه
تطاول هذا
َ
ُ
َّ
أداعبه
وأرقني أن ال خليل
رب ُ
فوالله لوال ُ
الله ال َّ
غيره
َُْ َ
جوان ُب ُه
لزع ِزع من هذا السرير ِ
ً َََ َ
َ َ
الزعزعة :تحريك الشيء .ز ْعز َع ُه زعزعة فتز ْعزع:
ََْ
ّ
حركه ِل َيقلق ُه
َّ
ّ
الزل :الش���دائد من الدهر .يقال:
والزعازع والز ِ
ُ َّ
أصابته الش���دة.
كيف أنت في هذه الزعازع؟ إذا
والزعزعة :تحريك الريح الشجرة ونحوها ،تقول:
زعزعت الريح الشجرة زعزعة وكذا زعزعت بها أي
أن يتعدى بنفسه وبحرف الجر قال الشاعر:
َ َ
ّ
حبذا ريح َّ
أال ّ
		
الصبا حين ز ْعز َع ْت
ِّ
ْ
الظالل َج ُ
نوب
بانه بعد
ُبقض ِ
زعزعت بقضبانه :دفقت بها.
وكل تحري���ك ش���ديد :زعزعة .ومس���ير زعزع:
شديد وهو مجاز.
والزعزعة :الكتيبة الكثيرة من الخيل ،قال زهير
بن أبي ُسلمى يمدح الحارث بن َو ْرقاء ِّ
الصيداوي
ً
حين أطلق يسارا:
َ َّ
ً
غير ُمتئ ٍد
ُيعطي جزيال ويسمو
ّ
ُ
ول
بالخيل للقوم في الزعزاعة الج ِ
ِ
أراد ف���ي الكتيب���ة الت���ي يتح���رك ُج ُولها أي
ً
ً
َ
ْ
وزعزع ُت اإلبل :إذا ُسقتها سوقا عنيفا
ناحيتها،
َ
فتزعز ْ
عت أي حثتها وهو مجاز .وتزعزع :تحرك،
قال األعشى:
ً
ّ ُ
ْ
ما النيل أصبح زاخرا من بح ِر ِه
ْ
َ
جادت ُله ُ
ريح َّ
فتزعزعا
الصبا
ً
ً
سيبه
يوما بأجود نائال من
ِ
ُ
ّ
العطار إذا البخيل تقنعا
عند
ِ
ونحن في الدراس���ة نس���تعمل كلم���ة زعزعة
بالمعن���ى نفس���ه أي تح���رك فه���و صحي���ح
ُ
َ
َّ
االس���تعمال أما الزعزعة فهي ضع���ف الكالم،
َ
ّ
يلخص معناه
وفي األس���اس :زعزع كالمه :ل���م
أي ِّيبين معن���اه ويقال :ال ُتزع���زع الكالم ِّ
وبين
َّ
المفصل هي
الحق ،والزعزعة كما ق���ال صاحب
ُ
إخفاء الشيء وخبؤه .وفي الدارجة يقولون :فالن
زعزع نيت���ه في األمر الفالني :إذا تردد في نيته
ً
على غير الظاهر منه���ا وإن لم يكن صريحا فال
يخفي منها غير ما يظهر .وهو المعنى نفس���ه
الذي ورد في األس���اس في الفصيح ومن معاني
ْ
الزعزعة :السخرية يقال زغزغ بالرجل :إذا اهتزئ
به وس���خر يقال :زعزع الرجل فما أحجم أي حمل
ّ
ُ
ولم َينك ْص .والزعزع :المغمور في نسبه.

ال شيء يأتي من ال شيء
شكسبير

اإلنساني
أسئلة المعرفة وتحرير العقل
ّ
كتب :د .عدنان ّ
عويد
منذ أن ِو ِج َد اإلنس���ان على هذه البسيطة ،يتعرض فيها تاريخه مقدمة المس���ائل التي ُطرحت حولها األس���ئلة وأجيب عنها ،تأتي
لمنعطفات ّ
حادة ،وتبرز
لديه تلك األسئلة القديمة الحديثة لتفرض المسائل التالية:
ً
ً
نفس���ها عليه ّ
بقوة خصوصا عندما يش���عر بعمق غربته واس���تالبه
أوال :األنطولوجي���ا :أي مس���ألة الوجود الموضوع���ي للعالم ،ومن
ّ
ّ
ّ
وضياع���ه أمام كل التطورات والتناقضات االجتماعية والسياس���ية األسئلة المطروحة هنا :هل الطبيعة أو العالم قائم بذاته؟ .وهل هذا
ّ
ّ
والثقافي���ة واالقتصادي���ة التي خلقها هو نفس���ه عب���ر عالقته مع العالم مادي أو سرمدي ال نهاية له؟ أم له نهايته ومحدث خلقه الله
ّ
ّ
والروحية.
المادية
الطبيعة والمجتمع في أثناء إنتاجه لخيراته
كم���ا يقول رجال الدين؟ ،أو من الفك���رة المطلقة كما يقول هيجل؟،
ّ
ً
يصنعها
حياة
هي
أي
بامتياز،
تاريخية
َّإن مس���يرة حياة اإلنسان
وهل هذا العالم في حركة وتطور وتجدد بشكل دائم وفقا لقوانين
ً
موضوعية – سنن ّ
ّ
اإلنس���ان بنفس���ه أوال ،ثم هي حي���اة لها س���يرورتها وصيرورتها
كونية  -مستقلة عن وعي اإلنسان وإرادته؟ .أو ّأن
ّ
ً
ً
التاريخيتان ثانيا ،أي هي حياة تظل في حالة تطور وتبدل مستمرين ،مثل هذه القوانين غير موجودة أصال ،وما نالحظه من حركة الظواهر
لذلك كانت تأتي اإلجابات بالضرورة على تلك األسئلة المطروحة في وتبدلها جاء نتيجة ق���وة أخرى من خارج عالمنا هي الروح المطلق أو
ّ
وأش���كالها
عمقها
ودرجة
مضامينها
في
المختلفة
اتجاهاته���ا
كل
ّ
ّ
الل���ه ،أم من داخل آلية عمل هذه الظواهر دون تدخل أية قوى أخرى
ً
ّ
ّ
م���ن
مرحلة إلى أخ���رى ،مرتبطة بجملة الظروف الطبقية والنفس���ية من خارجها.
ّ
ّ
ً
اإلنسان.
يعيشها
التي
ة
واألخالقي
ثانيا عالقة الناس بالعالم :تتجلى هذه العالقة في نشاط الناس
ً
ً
ّإن اإلنس���ان من���ذ أن بدأ يجيد التس���اؤل حول م���ا يحيط به كما
ّ
ّ
ّ
ً العملي والفكري والنظري الذي يرت���دي بوجه عام طابعا اجتماعيا،
ّ
ّ
الطبيعية أوال،
سيمر معنا ،راح يحرر عقله من كل محددات الضرورة
ً
ويتحدد في نهاية المطاف بأسلوب اإلنتاج المسيطر داخل المجتمع،
ثم يعي نفس���ه كائنا له وجوده (األنطولوجي) الخاص به على هذه
ً
والعملية التي وما يفرزه هذا األسلوب أو ذاك من تناقضات بين المالك والمنتج ،ثم
ّ
ّ
ّ
والفكرية
الجسدية
البسيطة ثانيا ،وله خصوصياته
َ َ ُّ ُ
ّ
تحول هذا التناقض إلى صراع طبقي على
تمي���زه عن ّ
بقي���ة الكائن���ات األخرى التي
أساس���ه ّ
ً
تتم عملية تط���ور الواقع والفكر
تحيط به ثالثا ،األمر الذي دفعه باستمرار
ً
ً
معا من جهة ،ثم تغير الواقع نفسه وخلق
ّ
إشكالية
أن يس���أل نفس���ه أيضا أس���ئلة
ّ
عالق���ات جديدة من جه���ة ثانية ،وهذا ما
معرفية لكل تاريخه
كثيرة شكلت مفاتيح
الفلسفي في حقيقة أمره لمس���ناه في تغير الكثير من المجتمعات
ّ
الفكر
إن
ّ
إلى
جئت
وكي���ف
أنا؟،
الالحق ،مث���ل :من
ً
ًّ ً
ّ
العبودية مرورا
تاريخيا بدءا م���ن المرحلة
هذا الكون؟ .وما ه���ي القوى التي
ً
منطقية
ّ
صيغا
ً
منطقي ،يتطلب
ّ
تتحكم فكر
ّ
ّ
الرأس���مالية كما هو
باإلقطاعية وصوال إلى
مختلف
في مس���يرة حياتي؟ .ولم���اذا أنا
ّ
األوربي���ة ،بيد ّأن
عن بقي���ة الكائنات المحيطة بي؟ .وما هي معينة ومقوالت ومفاهيم وقوانين الحال ف���ي المجتمعات
ُ
األس���ئلة واألجوبة التي طرح���ت من أجل
طبيع���ة العالق���ة التي تربطن���ي مع أفراد
الجدل نفسه
معرفة أسباب هذه التحوالت راحت تتوزع
جنس���ي؟ ولماذا أنا وحدي من استطاع أن
ّ
ّ
المثالية بكل أش���كالها أو توجهاتها
بين
يؤثر في الطبيع���ة ويفرض هيمنته على
ّ
ّ
ّ
الديني���ة الالهوتي���ة والميتافيزيقي���ة
الكثي���ر من مكوناته���ا أو عناصرها ،مثلما
ّ
ّ
ّ
أملك الق���درة على خلق عالمي المتفرد عن
والحدس���ية..
والالأدرية
الذاتية
والمثالية
ّ
ّ
عالم غيري من المخلوقات التي س���خرتها
إلخ ،إل���ى جان���ب المادية بكل أش���كالها
ً
ّ
ّ
وجود
يفرضها
التي
الكثيرة
أنا ذاتي لخدمتي؟ .وغيرها من األسئلة
وتوجهاتها أيضا ،كالمادية الساذجة أو المبتذلة ،والمادية الجدلية
ّ
ومصالحه ...إلخ.
اإلنسان وتنوعه وتعدد أهدافه
الت���ي تتخ���ذ من الص���راع الطبقي بش���كل خاص إجاب���ة على هذه
ُ
ّ
بداية
منذ
اإلنسان
على
رضت
ف
التي
أمام هذه األس���ئلة الكثيرة
التحوالت كما بينا أعاله.
ّ
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ّ
حيات���ه حتى الي���وم ،تدفعنا ش���هوة المعرفة إلى الق���ول :إن هذه
المعرفية :وتتجلى خاصة في
االبس���تمولوجية أي
ثالثا القضايا
األسئلة التي عرضناها أعالهّ ،
ّ
مرت هي ذاتها في سياقها التاريخي
قضية العالقة بين الفكر والواقع أو الوجود ،أي بين تصوراتنا ووعينا
ّ
ّ
ّ
متع���ددة ،ابتدأت
بمراحل
بالتصورات الخيالية المش���بعة بالخرافة عن العال���م ،والعالم ذاته المحيط بنا أو ما يمكن تس���ميته بعالقة
ّ
الش���عوب
عند
الحال
هو
كم���ا
ة،
والماورائي
واألوه���ام
واألس���طورة
ال���ذات والموضوع ،وكذلك النظر في أش���كال المعرفة ووس���ائلها
البدائي���ة ،وحتى عند الش���عوب التي وصلت إلى مرحلة االس���تقرار وطرقها ودرجاتها كافة ،إلى جانب مش���كلة الحقيقة وما ّ
يسوغها أو
وأقامت نواة الدولة ،كالبابليين واألش���وريين والسومريين واإلغريق يؤكد وجودها.
ً
وعن���د الهن���ود والصينيين والرومان وغيرهم ،لتص���ل فيما بعد مع
ّ
ّ
منطقي ،يتطلب صيغا
الفلس���في في حقيقة أمره فكر
ّإن الفكر
حل���ول القرون األخيرة لم���ا قبل الميالد ،إلى مرحل���ة التطور العلمي
ّ
منطقية معينة ومقوالت ومفاهيم وقوانين الجدل نفسه ،كالحركة
المرتب���ط بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعل���م الفلك وغيرها من
والتطور والتبدل ،وكذلك يتطلب االستنتاج واالستقراء واالستدالل
العلوم ،التي راحت تحطم منذ بداية ظهورها تلك األسئلة القديمة
العلمي  ..إلخ.
ّ
ّ
فلسفية جديدة ممزوجة بالطابع
وإجاباتها ،وتفرض أس���ئلة
ً
ّ
رابع���ا دور ومكانة اإلنس���ان :وفي هذا االتجاه تركزت األس���ئلة
في المراحل المتقدمة من حياة اإلنس���ان وتوس���ع نش���اطه العمليّ
ّ
ّ ً
اإلنساني وقواه المحركة ،وآفاق تطور الفرد
معا ،وعلى اعتبار ّأن أهم هذه األس���ئلة التي راح يطرحها واألجوبة عن معنى التاريخ
والروح���ي
ً
ً
ّ
اإلنساني عموما ،فجاءت اإلجابات أيضا موزعة بين فلسفة
كيفية والمجتمع
ّ
ّ
المهتم���ون أو المختصون بالش���أن الفكري ،ما يرتب���ط في
التاريخ التي تربط حركة التاريخ بقوى ّ
ّ
غيبية مطلقة أو بإرادات ملوك
بالوجود
يتعلق
وبما
،
ا
تشكلهم
مواد
هي
وما
والخلق
الكون
ل
تش���ك
ّ
ّ
كاريزمية ..إلخ ،كما جاءت
سلطوية لش���خصيات
الحياتي لإلنسان ،لذلك تأتي أس���ئلة وأجوبة الفالسفة والمفكرين وأمراء ،أو بشهوات
ً
ّ ّ
الت���ي طرحوها في أثن���اء محاوراتهم ونظرياتهم ع���ن هذا الوجود اإلجاب���ات قائمة أو متكئة على مناهج بحث علمية ،ركزت كثيرا على
ّ
ّ
ّ
ّ
وشمولية في هذا االتجاه ،من دور اإلنس���ان في صنع تاريخه وقيمه وأخالقه وفنه ومجمل حياته،
والبش���ري ،هي األكثر قدرة
الطبيعي
ّ
ّ
مب���دأ ،أن الفلس���فة ومناهجها أو طرق وأس���اليب تفكيرها ،هي من متخذة من عل���م االجتماع وعلم التاريخ وكل العل���وم المتاحة التي
ّ
ّ
ّ
التجريبية ،وهي علوم
ومصداقية نتائج بحوثها
لتطور الواقع وانعكاسه في الفكر أكدت موضوعيتها
الش���املة
تقوم بدراسة القوانين
َ
ّ
ّ
اإلنساني ،وعلى الرغم من َتغ ُي ِر طبيعة هذه األسئلة وعمق إجاباتها تناولت جوهر الحي���اة االجتماعية وقوانينه���ا وبنياتها والعالقات
ّ
ّ
ّ
والروحية ،وكذلك العالقات القائمة
المادية
اإلنسانية هي الشاغل الرئيس المتباين���ة بين جوانبها
إال ّأن قضايا الوجود والمعرفة والحياة
ّ
ّ
ّ
ّ
والفلس���فية المثالية منها والمادية ،وفي بين الفرد والمجتمع وبقية المجتمعات ومكوناتها.
الفكرية
لجميع المذاهب

آفه حارتنا النسيان..

قضايا وآراء
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حرب المشافهة اإلعالمية
كتب :محي الدين محمد
ما زلنا نعيش في ظل االنفجارات الكونية
المتسارعة ،والمصحوبة بالحاجة إلى النمو
االقتصادي ف���ي مواجهة حاالت االختراق
النفس���ي الحاد ،والصاعد ف���ي اليوميات
المعلق���ة على مس���ائل حياتي���ة مثيرة،
ّ
تتعدى واق���ع العي���ش المؤقت
والت���ي
والطوي���ل في عالمن���ا المترام���ي ..وهذا
يحتاج م���ن المثق���ف العض���وي في أي
مكان كان الوقوف على ما يسمى (الحرب
الب���اردة) بي���ن ال���دول الصناعي���ة التي
تدعي امتالك رتبة القطب في س���لوكها
السياس���ي العام وعل���ى رأس���ها أمريكا
حي���ث أنها ما زالت تس���تمد م���ن الدول
الت���ي تعتمد أس���لوب التبعي���ة لقرارها
داخل ّ
مقوماتها و التي تختزل فيها نمط
التعبير ّ
الس���ردي الحر الذي يس���اهم في
ّ
صنع المواقف التي تح���رض الناس على
تنامي المعاني والصور التي تحتاج إليها
حرية الحياة في بلدانهم ،و حماية القيم
ّ
المعرفية المستقرة في الذاكرة الجماعية.
وإذا كان���ت الحروب بين ال���دول قد تحل
ً
بالتفاوض أحيانا بقصد حماية مصالحها
االقتصادية كما حصل منذ عدة س���نوات
مضت بين كوريا الش���مالية و أمريكا التي
حاولت جمع رفات جنوده���ا الذين قضوا
في أثناء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.
وفي الحديث عن الس���باقات االقتصادية
والسياس���ية والعس���كرية ال ب���د م���ن
التذكير بما فعلته أمريكا ّ
مدعية كش���ف
الرهان���ات على واقع التجارب المدروس���ة
م���ن قبلها تج���اه ال���دول الكب���رى التي
تتقاطع معه���ا في دالالتها العس���كرية
والنووي���ة ومنه���ا االتحاد الس���وفييتي
الس���ابق ال���ذي ّادع���ت أمريكا إس���قاط
الشيوعية فيه كنظام سياسي كان يدير
الش���أن العام في روسيا منذ وقت طويل..
وما تزال تل���ك العالقات التي قد تحترف
فيها أمريكا وحلفاؤها من األوروبيين مدار
ً
الوعي اإلنس���اني وصوال إلى الذات الكبرى
وال سيما في دول شرق المتوسط وشمال
أفريقيا والخليج العرب���ي وهي دول قد ال
تمتلك حرية صنع القرار السياسي إذا لم
توافق عليه أمريكا.

ً
وتأت���ي ث���ورة الكمبيوت���ر واح���دة من
االنفج���ارات العالمي���ة المعاص���رة ولكن
برؤي���ة محدث���ة يس���يطر فيه���ا اليهود
عل���ى المعارف التي تؤثر ف���ي المناخات
الش���خصية المفتوح���ة عل���ى العال���م
المحيط بالعقول ،وال س���يما جيل الشباب
ً
في المحي���ط العربي الم���أزوم ثقافيا ..و
تبدو المؤسس���ة اإلعالمية كش���بكة وقف
عل���ى صناعتها أح���د رجال أمري���كا وهو
ً
يهودي الجنس���ية ،ويقدم لها مبلغا من
المال مقداره ( )650س���تمئة وخمس���ون
ملي���ون دوالر ف���ي العام وإل���ى جانبه تم
تش���كيل لجنة خاص���ة لجم���ع التبرعات
الش���هرية للش���بكة اإلعالمية (اإلنترنت)
ً
من قب���ل التجار اليهود في أمريكا أيـضــا
وتصل قيمتهاإلى ( )30ثالثين مليون دوالر
كماتقول المصادر المعنية في هذاالجانب.
وال يغي���ب عن ب���ال المهتمي���ن بثقافة
ّ
األجي���ال مس���ألة ذلك الجيل ف���ي كليته
الفني���ة ح���ول تأثي���ر تل���ك المؤسس���ة
اإلعالمية في حركة الوعي العام ،وتقليص
الهمم الشابة عبر الميل إلى التشجيع على
السلوى والفراغ ومالحقة المسامرة اآلنية
تح���ت وطأة البرام���ج المضلل���ة والتي قد
يجهل معها الكثيرون من أبناء المش���رق
ما ينقل���ه اإلنترنت من ح���االت التنصت
اإلعالمي الذي يه���دف إلى إيصال بعض
القادة السياس���يين إلى ّ
سدة الحكم في
بلدان تناصر السلوك اليهودي في ثقافته
اإلعالمية ،و ذا ما حصل في جنوب السودان
ً
منذ عدة س���نوات و في دول أخرى أيضا،
ومنه���ا دول الخليج التي أغوتها ش���هوة
التطبي���ع بتالق���ح سياس���ي أمريك���ي
إسرائيلي مشترك..
ّ
ّ
المتل���ون الذي
محوري���ة الرم���ز
وح���ول
تس���تولده ش���بكة اإلنترنت في دالالتها
المتعددة على صعي���د التواصل اليومي
ً
ّ
الكونية كمنجز
اجتماعي���ا في تجربته���ا
يه���ودي يقوم أهل���ه بالتحري���ض على
األفكار والمشاعر لمتابعة مناهج الشبكة
اإلثرائي���ة في اللحظ���ات القصي���رة و ما
تنقله في المش���اهد الهادئة أو الساخنة
ً
معا ،وتهدف ف���ي أغلبها إلى خلق الجذر

الع���ازل بين المتابع وبي���ن إرثه المعرفي
ً
ً
وطنيا ،وإنس���انيا كما ه���و الحال في دول
ً
ً
كثيرة ش���رقا و غربا .و هذا ما دفع بالكاتب
(جوزيف ملل���ري) للوقوف عل���ى األزمات
حت���ى األخالقي���ة منها في إب���داع كتاب
ً
جديد حمل عنوانا هو (أزمة الحضارة) وقد
ترجمه إلى العربية األس���تاذ فؤاد خوري،
حيث يقول في الصفحة  61من الكتاب ما
ّ
ّ
الخصوصية ،التكثيف
“التوافقي���ة
يلي:
النفس���ي ،التالعب النفسي هي السمات
الرئيس���ية الث�ل�اث التي تس���ود مالمح
الثقاف���ة الحديث���ة ،والنتيج���ة النهائية
لهذه الظواهر هي إيصال الفرد إلى حالة
اإلنس���ان األوتوماتيكي ال���ذي ال رجاء له
ووظيفته الوحيدة هي أن يخدم الش���بكة
المنظم���ة والعمالقة الت���ي تحيط به .إن
أسلوب خبرته اليومية الروتيني والمألوف
يعمل بقوة ضد تطور الوعي المس���تقل،
وبالتال���ي ض���د تكوي���ن االهتمام���ات
ّ
األخالقية ،إنه الف���رد المطيع المتمثل به
ً
ْ
والمتالعب به نفس���يا وهو فرد
والمعزول
ال يمكنه إنش���اء معايير و قواعد جماعية
مقاب���ل تل���ك الت���ي فرضتها الس���لطة
الحكومي���ة القائمة وال يس���تطيع معها
معارض���ة المبادئ المعيارية التي جلبتها
الس���لطة الحكومية القائم���ة و التي قال
ً
عنها ماركس يوما بأنها حتمية السلطة“.
إن���ه التعبير المحكم عن تلك الش���بكة
اإلعالمي���ة التي ّ
تنب���أ بها رج���ال الفهم
السياس���ي قبل والدتها حول ما ستتركه
من تأثي���ر واضح ف���ي المجتمعات التي
تدير الشأن العام فيها دول تابعة ألمريكا
و معادي���ة في س���لوكها ل���كل المعايير
ًّ
ً
ًّ
وإنس���انيا.
أخالقيا و حضاريا
المطلوب���ة
كتاب أزمة
نقل���ه
الذي
ال���رأي
هذا
وعن���د
ّ
الحض���ارة تابعنا آراء كثي���رة قد أ ّيدته وال
س���يما عند ال���دول التي ما ت���زال تخضع
ً
لحماية أمريكية والتي تسعى دائما لخلق
األزمات الموجعة في حياة األمم.
المصدر  :كتاب أزمة الحضارة
المؤلف  :جوزيف مللري
ترجمة  :فؤاد خوري

اجتماع لجنة تمكين اللغة العربية
عقدت لجن���ة التمكين للغ���ة العربية اجتماعها ال���دوري الثاني الفروع في جميع المحافظات بتشكيل لجان فرعية لـ (تمكين اللغة
برئاس���ة الدكتور جابر س���لمان عضو المكت���ب التنفيذي في مبنى العربي���ة) وموافاة اللجنة المركزية بأس���ماء ومواعي���د انعقاد هذه
ّ
اتح���اد الكتاب العرب وبحض���ور كل من الدكتور جه���اد بكفلوني اللجان.
واألس���تاذة فلك حصرية واألس���تاذ علوش عساف وذلك في تاريخ  3ـ تأكي���د ضرورة التقيد بأن تكون جميع المطبوعات الصادرة عن
اتحاد الكتاب بلغة عربية سليمة مهما كان محتوى الكتاب.
2021/8/17م ،تم فيه:
ً
 1ـ التأكيد على إقامة ندوة عن أهمية اللغة العربية يكلف السيد  4ـ إبالغ رؤس���اء تحرير دوريات االتحاد بتكليف من يرونه مناسبا
ً
لمراجعة الدوريات وتحديد األخطاء الواردة في كل دورية ونش���رها
رئيس اللجنة من يراه مناسبا لتحديد محاور الندوة وتاريخها.
 2ـ رف���ع توصية إلى الس���يد رئيس االتحاد بالطل���ب من هيئات تحت عنوان (الخطأ والصواب).
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قطوف دانية
كتب :داؤد أبو شقرة
اختلف الباحثون في أسبقية الثورة أم الثقافة ،وأسبقية التأثير
بينهم���ا ،فمنهم من ذهب إلى أن الث���ورة تغير البنى المجتمعية
والفكري���ة والفنية ،بينم���ا ذهب آخرون إلى أس���بقية الثقافة في
التأثي���ر على الث���ورة ،وبأنها هي الدافع األساس���ي لتحريك قوى
الث���ورة من خالل تغيير نمطية الفكر ونقل���ه من حالة الكمون إلى
حالة الفعل.
وحقيق���ة األمر أن المنهجين صادقان في (الرؤية) كل من زاويته
على الرغم من أنني أميل إلى أس���بقية الثقافة لذرائع أسوقها في
ه���ذا المقال ،عند الق���ادة الثوريين والمصلحين عل���ى أِالقل ،وألن
ه���ؤالء الق���ادة يؤثرون في القل���ة الفاعلة حوله���م وبمن يؤمنون
بأفكارهم فيشكلون النواة الصلبة لتفعيل قوى بشرية قادرة على
نقل الثورة من حالة الكمون إلى فعل التغير.
وبالنظر إل���ى الثورات الكب���رى التي حدثت ف���ي العالم كالثورة
الفرنسية والثورة الشيوعية “البلشفية” والثورة الصينية وغيرها،
ً
س���نجد أنها جميع���ا ب���دأت كثورات
ثقافية حمل���ت لواءها النخب المثقفة
ً
ً
وش���كلت حراكا س���ريا النتقاد الوضع
القائم ،ولكس���ب المزيد م���ن األنصار
ولتمهيد الطريق ل���دى الجماهير كي
تتقبل أي حركة تغيير للواقع السائد،
واضع���ة نص���ب عينيه���ا أن طبق���ات
صغار الكس���بة والتجار والمستفيدين
ً
والمس���ؤولين ،فضال عن قوى السلطة
من جيش وشرطة ستقف جميعها ضد
التغيير الذي س���تقوم به الثورة لذلك الثقافة لها
فإن القوى الثقافية الفكرية تعمل في األسبقية في تغيير
حال���ة” النضال الس���لبي” على تدعيم نمط السلوك
أواصر التواصل مع القوى الجماهيرية عبر تغيير التفكير
الحية ف���ي حالة
الكم���ون لكي تضمن وتغيير العقول
عنصري المفاجأة والنجاح.
لهذا كله ف���إن الثقافة تمهد الطرق
قبل أن تضع خطط تحرك الثورة بشكل
عملي.
ولقد خرجت عن طبيعة الثورات كلها الثورة الصينية بقيادة (ماو
تسي تونغ ) الذي أعلن في العام  1949ما أسماها “الثورة الثقافية”
ألنها_ حسب رأيه_ ملهمة القوى الحية من الفالحين والعمال كي
يعوا ذواتهم وواقعهم” ولهذا كرس���ت الثورة الصينية جل قواها
في البداية لرفع الس���وية الثقافية في الصين على اتساعها ألنها
ف���ي رأي (ماو) هي الق���وى الحية التي س���تحمي مصالحها ولذلك
ً
أيضا أسمى كل القوى العسكرية باسم الشعب فالجيش الصيني
الرس���مي أسماه “جيش الشعب” أي أنه ليس جيش الدولة ،مع أنه
جيش الدولة ،ولهذا س���ميت الثورة الصينية الش���يوعية األخرى”
أو النظرية الثالثة في الش���يوعية بعد أن نجحت الثورة البلش���فية
في روس���يا وكانت نتيجة للفهم اللينيني للماركس���ية فسميت”
الماركس���ية_ اللينينية” بعد ذل���ك قامت ثورات عدة في مختلف
أنحاء العالم في كوريا وكوب���ا والكونغو وغيرها جميعها اعتمدت
ً
الثقافة أوال ،ولدينا نموذج “أرنس���تو تشي غيفارا” الطبيب الثائر
الذي انطلق إلى الثورة األممية بوازع من فكره وعقيدته اإلنسانية
التقدمي���ة ،فذهب إل���ى البندقية ،لكنه لم يتخ���ل عن قلمه حتى
اللحظ���ة األخيرة م���ن اعتقاله ،وق���د ناضل في أمي���ركا الالتينية
وأفريقيا ثم عاد إلى بوليفيا وهو يس���جل أفكاره وانطباعاته التي
ً
ً
ُت ُّ
عمليا في ّ
تطور الروح الثورية واس���تخالص الدروس
عد مرجع���ا
واس���تنباط العبر من النفس البش���رية التي تشهد حالة تغيير ما
تحدث الثورات.
لهذا كله فإن الثقافة لها األس���بقية في تغيير نمط السلوك عبر
تغيير التفكير وتغيير العقول لفه���م حركة الحياة والقدرة على
التأثير فيها.

الثقافة

والثورة

ندوة ثقافية في حلب

قضايا
وآراء
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بدعوة من اتحاد الكت����اب العرب أقيمت في فرع
حلب ندوة ثقافية يوم الثالثاء العاشر من شهر آب،
فكان اجتماع النقد والثقافة إلى جانب التكريم.
العب����د الله أمين فرع
قدم الندوة
األس����تاذ محمد ّ
َّ
حل����ب التحاد الكتاب الع����رب ،تخللها حفل تكريم
األس����تاذ الدكتور أحمد زياد ّ
محبك ،والقاص محمد
أبو معتوق.
بدأ الندوة الدكتور ياس����ين فاع����ور ّ
مقرر جمعية
ّ ً
متحدثا عن الجانب
النقد في اتحاد الكتاب العرب،
اإلبداع����ي عن����د الدكت����ور ّ
����ك ،ومؤلفاته التي
محب
ّ ً
ّ ً
رب����ت على ثالثي����ن مؤلفا ،متوقفا عن����د مجموعته
القصصي����ة األخيرة التي ألق����ى الضوء على لغتها
وموضوعاتها.
وقرأ الدكتور ّ
غس����ان غنيم أس����تاذ النقد العربي
جامعة دمش����ق للدكت����ور أحمد زياد
الحديث في ً
ّ
مش����يدا بمنجزه األدبي ،وإنتاجاته النقدية
محبك
ّ ً
األدبية معر ًجا على إبداعه النقدي األخير وهو نقد
السردّ ،
ّ
مبينا الثروة الفكرية التي يمتلكها الدكتور
ّ
محبك.
ت��ل�اه عل����ى المنب����ر النق����دي األس����تاذ الدكتور
النقد العرب����ي الحديث
أحم����د علي محمد أس����تاذ ً
ف����ي جامعة دمش����ق ،متحدثا ع����ن ماهية القصة

تعدد الأزمنة في الإبداع
كتب:د .عاطف بطرس
َ
ثم���ة تناظر لصيق بي���ن المنت���ج اإلبداعي وهو زمن معايش���ة األح���داث .والزمن الداخلي
المحرضةً ،والمس���ببة له ،المرك���ب ،وهو ذو طبيعة تأملي���ة تفاعلية بين
والظروف والحيثيات
ً
هذا التناظر ليس انعكاس���ا آليا أو اس���تجابة ذات الكاتب المبدعة والزمن التتابعي (الخطي)،
العاك���س والمعك���وس ،وإنما ثم تأتي مرحلة االستجابة واإلنجاز (الوالدة).
بي���ن
ً
تطاب���ق ً
تترك هامشا واس���عا للذات اإلبداعية الكاتبة إنجاز النص األدبي يتوقف إلى حد بعيد على
(العاكسة) ألن المعكوس (الواقع) يمر عبر هذه طبيعة هذا النص ونوعه ،ففي الش���عر تقصر
بمكوناته���ا ،ويتطبع بطابعها ،فت���رة التخمر ،وتك���ون االس���تجابة أقرب إلى
ويتلون
الذات،
ً
ً
تتجاوز حدود طبيعة
ال
التأمل
وفترة
المباشرة،
معقدة
عملية
نتيجة
أيضا
ه���ي
ذاتا
بوصفها
ً
ً
ً
ومركب���ة متناقضة ومتصالحة لكلية اجتماعية الش���عر ،ش���كال ونظاما وقانونا .هذه الطبيعة
المتشددة في كثير
تاريخية .يبتعد األدب،
من األحيان ال تسمح
بعملي���ة التفاع���ل
ب���رد مباش���ر عل���ى
الخ�ل�اق بي���ن عالقات
التجرب���ة ،وق���د توفر
الواق���ع وإمكان���ات ثمة �أزمنة
خمت
لف
ة
ً
نو
عي
ا
،
ل
كن
حالة من االس���تطالة
التخيي���ل الالمحدودة
ا
خت
ال
ف
ا
ل
لتعيد إنت���اج التجربة
الت���ي تضفيها الذات
أز
من
ة
وت
با
ينها كم ًا
خالق���ة إياها بش���كل
المبدعة على ما
يصدر ونوع ًا
ال يلغي ات�صالها ووحدتها جديد .وه���ذا يتوقف
عنها ،عن كونه صورة
على مهارات الش���اعر
جام���دة ع���ن الحياة
وقدراته.
(االنعكاس المرآتي).
أم���ا الرواي���ة فه���ي
ف���ي القديم س���اد
تحتاج إل���ى فترة بحث
االعتق���اد بش���يطان
ٍّ
وتقص وخب���رة وتجربة،
الش���عر أو جنيات اإلب���داع ،فلكل
أعمق وأغنى من ًتجربة كتابة الش���عر،
ومعرفة،
إليه،
يوح���ي
ش���اعر أو مب���دع ش���يطانه الذي
ً
ويح���رض مخيلته على اإلنت���اج اإلبداعي .ومع وه���ذا طبعا ليس انتقاصا من ثقافة الش���اعر.
تقدم العلوم ،ومنها عل���م النفس االجتماعي ،فكلم���ا زادت ثقافة المبدع ق���وي نصه وارتفع
ً
وإنجازات نظري���ة األدب ،تبين أن آليات اإلبداع منس���وبه اإلبداعي .فتولس���توي مثال ،قبل أن
والس�ل�ام) ،كان يحمل
تم���ر عب���ر مش���روطية ال يصدر إب���داع دونها ،يكت���ب رائعته (الحرب
ّ
أساس���ها ُّ
تكون ذات الكاتب المبدعة ،ثم ُّ
تأمل مكتب���ة متنقلة من المع���ارف مكنته من إنجاز
هذه ال���ذات لواقعه���ا ،واالطالع عل���ى آلياته عمله الكبير.
ومعرفة قوانينه الفاعل���ة بأدق تفاصيلها ،ثم أم���ا إذا أخذنا بالحس���بان زمن (فت���رة التخمر
تأتي مرحلة الهضم والتخمر ،فشرارة التفجير التراكمي���ة) التي تتم في مرج���ل المبدع (فرن
لإلبداع ،أو التجربة) م���ع تفاعل ً عناصر العم���ل اإلبداعي
التي ربما س���ميت الباعث المباش���ر ً
س���بب حدوثه ...المسبب قد ال يكون آنيا ،وإنما ومكونات���ه اس���تنادا إلى قان���ون التناظر بين
يتراك���م في حال���ة كمون ما تلب���ث أن تنفجر ،األزمنة ُّ
وتكون األجن���ة األدبية وفترات الحمل
فتب���دو كأنها ابنة لحظتها ،م���ع أنها متقادمة (زمن التجربة اإلبداعية) فقد تطول هذه المدة
في الزمن في حالة حراكية تس���تقر في الوعي بحيث يصعب اكتش���اف المؤثرات المباش���رة
النص أو ذاك.
التي دفعت إلى إنتاج هذا
المبدع.
ً
ً
مختلفة ًنوعيا ،لكن اختالف
يتطابق مع زمن الوقائع ،بمعنى إذا ..ثمة أزمن���ة ً
زمن اإلبداع ال ً
آخ���ر ليس ضروريا أن يت���م إنجاز نص إبداعي األزمنة وتباينها كم���ا ونوعا ال يلغي اتصالها
مباشرة بعد توفر جميع شروطه ومقوماته ،كما ووحدته���ا ،هذا االتص���ال واالنفصال هو الذي
يقارن ع���ادة مع عملية ال���والدة الطبيعية عند يتيح للنص األدبي بعد تفاعله مع ذات الكاتب
اإلنسان ،قد تطول فترة الحمل اإلبداعي وتشتد المبدعة بكل مكوناتها ولونياتها ،والدة ظافرة.
آالم المخ���اض .وعلى هذا يمكن أن نتحدث عن أما الفضاءات الداللية للمولود فتحددها أزمنة
زمنين :الزمن الخارجي الميكانيكي البس���يط ،التلقي ،ولهذا الموضوع مكان آخر.

كتبت :د .غيثاء علي قادرة

وأصولها وبداياتها عند موباس����ان ونهوضها على
ً
يد تش����يخوف ،معرجا على اخت��ل�اف الخاتمة عند
الكاتبي����ن ،فعند موباس����ان تأت����ي الخاتمة ّ
حادة
ّ ً
ومزلزلة ،وعند تشيخوف هادئة ومتراخية ،مسلطا
الضوء في إطار ذلك على خواتيم القصص عند أبو
ً
معت����وق؛ التي تتأرجح بين ّ
الحدة والهدوء ،متناوال
المتفردة في غرابتها ،واقتباساته التي تندُّ
ّ
اللغة
عن المراد من القصة وفكرتها.
ث����م انتقل الحدي����ث إلى الدكت����ورة غيثاء قادرة
أس����تاذ األدب القدي����م في جامعة تش����رين التي
تناول����ت الجانب اللغ����وي عند محمد أب����و معتوق،
َ
المم����ارس عنده ،وأس����لوبه
والتجري����ب اللغ����وي
ُ َّ
ُ
القصص����ي المبن����ي على ل َم����ح ومفارق����ات مولدة

وساخرة ،تتخللها محاوالت تخييل قائم على دمج
الواق����ع بالفانتازيا بغية توليد حالة بنائية صانعة
لوجهة نظر في القصة.
ثم ّ
ّ
تحدث بعدها األس����تاذ نذير جعفر أمين سر
ً
جمعية النقد مشيدا بالقاص وإبداعه الذي يتبلور
ّ
ّ
في نقاط أوردها ،تدل على عمق اطالعه.
ّ
وفي الختام ّ
تم تكري����م األديبين من قبل اتحاد
ّ
ّ
الكتاب الع����رب الذي قدم لوح����ة تكريمية عليها
اسم كل منهما ،كما شكر رئيس فرع اتحاد الكتاب
ّ
ّ
تجشموا عناء القراءة ّ
والسفر.
األساتذة النقاد الذين
ّ
وفي النهاية الشكر الجزيل التحاد الكتاب العرب
ً
رئيسا وأعضاء.

الديوان الشعري ..

الشمال أفريقي والصحراء
كتب :أيمن رزوق
دهر من العطاء والحض���ارة ،وأنهار إبداع ال ينضب ،بالد
ُ
شمال أفريقياٌ ،
سمراء مثل ضوء النار ،تفرش القصائد
سماء
ً
نجوما عربية المعنى ،أمازيغية ًالروح ،مش���غولة بيد فنان
يجيد ترجمة صوت اللغة ،ماسكا عنان اإلحساس ،بلغتين
فيهما كل البهاء..
يشتغل على مش���روع التواصل ،كصاحب رسالة ،يرسم
بشمس على كتف الحياة.
لوحة من جمال وغنى ،مضفورة
ٍ
ًإن���ه بحر ،وم���ن الصعب أن نختصر « البح���ر «بقطرة ماء،
الماهرة
يدر) ..يمد أصابعه
ً
حقا« ،بش���ير ًعجرود» ( ً مازيغ ً
للمصافحة ،يدا بيد ،وردا بور ُد ،لغة عربية عريقة ،وأمازيغية
أصيلة ،حيث الشمس ،سيدة الضوء ،على مساحة وطن من
الجمال والشعر المائز..
ً
ً
ً
تأتي /شيليا  /أوال لتكون طقسا تعبديا ..وأجمل األخطاء
..خطأ قبلته ..و /األوراس /قب���ل البدء ..وبعده ،في تصوير
شعري نثري ،مشغول من الذرى والمرتفعات والشاهقات
أبوك امرأ س���وء ..يا مريم  ../حيث مربع الخالن
م���ن /ما كان ِ
والتراب والبحر والوشم ،بصياغات..
مستمدة من المدون المقدس..
قصائد من البيئة وصوت الداخل ،متنوعة في الش���كل
الفن���ي ،بين الوزن والقافية والتفعيلة وقصيدة النثر ،بين
إنس���اني واس���ع ،متمرد
التقليدي
والمعاصرة ،بمضمون ً
ً
..
أحيانا
مسالم
وبارد
أحيانا
مشاكس
ً
ً
َ
الحزن خيمة ،مرشوشة
خيوط
س���لطاني»،
«عادل
يصوغ
ِ
ً
برذاذ الدموع ،واقفا خلف باب المساء
ويرس���ل «الطيب صالح طهوري» ،رسائله الى روح ،محمد
النثر العربي���ة ،ليقول ومن خالل
الماغوط ،رائ���د قصيدة ً
تمرده اللغوي المبهر ،ماشيا على أرصفة الضجيج العربي
..م���ن المحيط إلى الخليج ،حيث س���فن الحرب والحوانيت
والغناء والرقص..
و«ليل���ى يونس» ال ينقصها عي���د وال مأتم ولها ٌ
صوت ال
يقيس وجعها ..حتى إن الس���اعة العتيقة على جدار بيت
العائلة ،غير قادرة على حساب وقت الوجع وآالمه»..
وتخرج «هاجر ش���ويط» ،إلى الش���ارع كطفلة توزع الخبز
َ
بجمالية فنية تعيد تش���كيل
والقم���ح للعصافير،
للمارة
ُ
ً
والبجعة
ش���فاه
دون
الرجال
حيث
،
د
تري
كما
،
لغويا
العالم،
َ
البنفس���جية تنام على ركبتها ..وتنسى أن تجعل البعض
في الصورة ،ماهرة التصوير ً ،قريبة من التشكيل المركب..
وتقدم «نوال جبالي» ،بوحا يش���بهنا ويش���به الش���عر
الجميل ،تمنح نفسها له ،هيت لك ،فيكون الجمالُ ..
«فضيلة مس���عي» ،بلغة مائزة مس���تحدثة ،حيث اآلهة
يهزمه الفجر ،تسأل:
سيجارة وقدحها من دخان وليلها ال ً
إذا ،الملعقة ّ
وحرك
أتش���رب فنجان القهوة وحدك ،خ���ذ

الفنجان..
وتخبرن���ا «عفاف الذيبي» ،بأنها س���تقفز م���ن النافذة،
بأس���لوب فني جميل ،حيث كل م���كان تعرفه ،طاعن في
السن ،يسكنه الموت.
في الديوان زخم ش���عري مبهر ،في الشكل والمضمون،
نش���ير إليه في التقديم ،مانحين القارئ ومضة أولى ،كي
يمسك بنار القصيدة كاملة..
فالغنائية كانت مع« ،علي الس���عيدي» ،و»علي مباركي»،
والس���ردية الش���عرية ،مع «عايدي همامي» ،حيث الزخم
الثقافي المانح القصي���دة رؤيتها البعيدة ،بالرموز وإدانة
التطرف ،والمسلسالت العثمانية ،المدبلجة..
ف���ي الديوان ،الم���رأة ،تمل���ك جرأتها الكامل���ة ،لتدين
الذكورة التاريخية الش���رقية« ،س���ميرة بو علي» ،تقول أنا
ام���رأة تحلم بالح���ب وكل أماكنكم ال رائح���ة خاصة فيها
..وتضي���ف« ،خديجة كري���وب» ،أنا امرأة كوني���ة ،عربية،
أمازيغية.. ،ش���رقية غربية ،من ريف ومدينة ،تكتب بلغة
التفاصيل ،مباشرة ومكثفة..
وتؤكد« ،زكية المرموقي» ،بأن البالد ليس���ت لنا ،ليس���ت
للشعراء ،بنثرية فنية جميلة..
وتكت���ب« ،نعمة الفيتوري» ،بلغة فيها تعامل جديد مع
غزل جديدة.
المفردة ،بانزياحات خاطفة ..ولغة ٍ
تلج���أ« ،ليلى عمر» ،الى الداخ���ل الجواني ،الذاتي ،لتقول
وجعها ببس���اطة ،كصباح الخير.. ،تبح���ث عن رجل فريد،
مرسوم بخيال..
«رضوان الناجي» ،يقترب من كل
وحالوة
ً
خاصةً ،
وبجمال ً
األنوثة ،لغويا ،وتصويرا فنيا ،حيث الساعة هي وعقربها،
ً
مخاتال اللغة والصورة الفنية ،بتقنية معاصرة..
يأتي الغن���ى في المفردات والبع���د الثقافي ،والتفاعل
اللغوي مع« ،سمس���ر حماي���ة» ،و«هند عيس���ى» و«جمال
الجزي���ري» ،حيث الن���ص الصغير ،ورس���ائل التضامن مع
المعذبين في األرض ،وتحديث في المضمون والموضوع،
«س���مية األلفي» ،مع لغة جديدة وصياغات متقنة للجملة
الكتابية الشعرية..
ً
هذه إش���ارات الى بعض م���ا ورد في الدي���وان ،تقديما
لنم���اذج ،تمث���ل الكل ،ف���ي غن���اه وس���ماكته الثقافية
المعرفية..
ً
إنه عمل موس���وعي يذهب الى المكتبة ،ليكون راسخا،
اإلبداعي الش���عري ،في ش���مال أفريقيا
العط���اء
يق���دم
ً
ً
والصحراء عربيا أمازيغيا..
هو جهد ٌ
مخلص كرس���الته وللكلمة في أبهى حاالتها،
وأوسع أبعادها وأطيافها.
إنه فرح القصيدة ..على مساحة شمس.

ً
« ال تخش شيئا أيها االنسان فالطبيعة تعرف كل شيء
وتبتسم»
فيكتور هيغو  /األشعة والظالل
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ً
ً
األديب (محمد غازي التدمري) عرفناه ناقدا عبر أعماله جميعها ،ولكن في كتابه األخير يفاجئنا بمجموعة من (القصص القصيرة جدا) بعنوان (سرير ماء).
ً
ً
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يدخل في مجال اإلبداع ،وليس النقد ،فإن طبع (التدمري) غلب عليه ،فصدر كتابه اإلبداعي هذا بدراسة نقدية  -قصيرة جدا أيضا -تحدث فيها عن أركان وعناصر
ً
األقصوصة ،مبينا فيها شروطها لمن يريد كتابتها واإلجادة فيها.
ً
ً
تأتي أهمية المقدمة النقدية التي افتتح بها (التدمري) كتابه كونها توطئة تنظيرية (للقصة القصيرة جدا) ضمن الفوضى النقدية التي تجتاحها حاليا ،ال سيما أنها تأتي مدعمة بنماذج منها،
كتبها المؤلف صاحب النقد ،وهكذا يمكن اعتبار هذه األقاصيص نماذج تعكس ثقافة نقدية في القص ،وغير مبنية على فراغ غير معرفي.
ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن التنظير لإلبداع ،ثم كتابة النص اإلبداعي –ال سيما في الكتاب الواحد -عمل قد ال يخلو من إشكاليات قد ال تكون في صالح الكاتب نفسه.
ً
على أية حال ،التالي إيجاز للمقدمة النقدية ،مرفقة بنماذج من (القصص القصيرة جدا) في محاولة لدراسة التقاطعات بين طرفي الكتابة( :إبداع /نقد) لدى الكاتب نفسه في العمل الواحد ،مع
اإلشارة إلى أن هذا الجمع نادر عامة.

تحية إلى األديب الراحل محمد غازي التدمري

								 األديب محمد غازي التدمري

ً
قاصا ..في سرير ماء
								 ناقداً /
كتب :سامر أنور الشمالي
في ً المقدمة يعلن (التدمري) أن (القصة القصيرة
األجناس
ج����دا) جن����س أدبي جدي����د يضاف إل����ى
ً
األدبية األخرى ،أي ال يعتبر هذا الفن الكتابي ملحقا
ب����ـ (القصة القصيرة) كما يؤك����د أن هذا الفن فرض
نفس����ه خالل ما يقارب العشرين سنة األخيرة ،وأخذ
مش����روعيته بالتالي ،لهذا ال يمكن تجاوزه وتخطيه،
كونه يمثل أحد تطورات األجناس األدبية.
اس����تعماله لمصطلح
ومن ثم يؤكد (التدمري) عبر ً
وحي����د هو (القصة القصيرة ج����دا) أنه ملتزم به ،وال
ً
يجد عنه بديال ،مثل (ق .قً .ج) أو (األقصوصة) الذي
أميل إليه ،وأس����تخدمه غالبا في دراس����تي النقدية
هذه.
***
يصن����ف (التدمري) مالمح
ف����ي تفاصيل المقدمة
ً
(القصة القصي����رة جدا) في تقس����يمات
وس����مات ً
.
تباعا
نوردها
ً
ً
أوال األركان األربعة لـ(قصة قصيرة جدا) وهي:
 -1الموض����وع :وهو مصطلح أوضح من أن نش����رحه
عليه ،ولكن تجدر اإلشارة إلى التأكيد من (التدمري)
على وج����وب الحرص في الموضوع عل����ى الجرأة في
اكتشاف غير المتداول ،ولعل هذا من أصعب شروط
القص ًاألدبي عامة.
علم����ا أن القاص قد تختلف رؤيته لموضوع الجرأة
واالكتشاف عن المتلقي ،بل من المتلقين أنفسهم
ً
فرد.
كل
لثقافة
تبعا
ً
أما الموضوع األكثر بروزا في (سرير ماء) فهو عالقة
الرجل بالمرأة التي حاول (التدمري) أن يقدمه حسب
رؤيته للجرأة واالكتش����اف .وم����ن األقاصيص التي
تخص هذا الموضوع األقصوصة المعنونة بـ (قسم).
(ق����ال لها :عندما نتزوج ً س����أقطف ل����ك من القمر
عناقيد حب لن تصفر أبدا.
قالت ل����ه :عندما يجمعنا س����قف واحد س����أجعل
حياتك جنة ال مثيل لها.
بعد أسبوع من زواجهما.
صً .96
كان كل منهما ينام في غرفة) ً
 - 2التكثيف :يعده (التدمري) ركنا مهما في بنية
األقصوصة ،وهذا ال خالف عليه .وتتميز األقاصيص
(التدمري) في كتابه في غاية التكثيف،
التي أوردها
ً
بل يص����ل األمر أحيانا إلى المبالغ����ة في التكثيف،
وهذا ما يجعل بعض هذه األقاصيص تفتقد بعض
جمالياته����ا ،مثل األقصوصة الت����ي حملت رقم ()7
المندرجة تحت عنوان (الرجل الذي فقد ظله).
(ف����ي بيتها طائ����ر أحدب ،كلما زاره����ا كان الطائر
ينظر إليه بحسرة) .صً .37
 - 3اإليم����اض :وهو قريب جدا من التكثيف ،حتى
يكاد يكون نفس����ه ،ألن التكثيف يوجب اإليماض،

إفراد متباعدين.
والعكس صحيح أيضا .ولكن ش����اء (التدمري) ً
اإليماض بركن أساسي باعتبار اللمحة المكثفة ركنا سألها :بم تحلمين؟
 بهمس دافئ حنون.ال يمكن تجاهله في األقصوصة.
ً
ومن األقاصيص التي ج����اء فيها اإليماض موحيا اقتربا أكثر.
سألتهَ :بم تفكر؟
أقصوصة (لست أدري).
 بليل رائع طويل.(في ذلك المساء
التصقا.
تسربل الحاوي بقصيدة شعر
صفر حارس الحديقة!) ص.92
كانت تركض أمامه
***
التقطها ..ومضيا معا
أما العناصر الرئيسية فيصنفها (التدمري) بأربعة
إلى أين ..لست أدري) .ص.53
 - 4المج����از :وه����و الذي يختزل فني����ة األقصوصة هي:
وتقنيتها ،ويعتمد بش����كل أساس����ي على التورية  - 1المفارق����ة :وه����ي ال تعتم����د عل����ى الجمع بين
المفارقة ًالناجحة
والكناي����ة ،وهذا يعطي لألقصوصة طاقة من الداللة متناقضي����ن ،فـ (التدمري) يرى أن ً
واإليحاء ،والمجاز ،كما يتقاطع إلى حد ما مع اإليماض ،في األقصوصة هي التي ًتقدم ش����يئا معينا بينما
وحتى التكثي����ف .وكي نفرق بين هذه التصنيفات المقصود معنى آخر تماما ،مثل أقصوصة (عبث):
نستش����هد بأقصوص����ة (التمثال المجه����ول) التي (أمر السلطان بمنع دخول الطيور إلى حدائقه ألنها
تفسد بمفرزاتها غطاء الحدائق.
تعتمد المجاز بشكل بارز.
(أم����ام دجلة ثمة أش����جار منتصبة عل����ى ضفتيه ،طائر مشاغب ،نفذ األمر وتسلل إلى غرفة السلطان،
تحسس أغصانها فوجدها لزجة معفرة بالدم .صنع وأقام فوق سريره) ص.17
ً
 -2الحالة :ليست مجرد عرض لحدث ،إنما هي حالة
من أغصانها تمثاال ووضعه على شط العرب.
تختزل كل العوام����ل لتقدمها قبل مفاجأة الخاتمة،
كتب تحته :تمثال العرق المجهول) ص.21
وضمن هذا التعريف نجد العناصر األخرى ،ال سيما
***
وم����ن أركان األقصوص����ة ينتقل (التدم����ري) إلى المفارقة والخاتمة .ونع����رض لمثل هذه الحالة في
أقصوصة (ثقب).
عناصرها التي تستند برأيه إلى عنصرين:
 - 1حرك����ة داخلية :وهي التي ترصد األحاس����يس (من ثقب في الروح انسلت صورتها
والش����عور .وعل����ى س����بيل المثال ن����ورد أقصوصة :كالزئبق انزلقت في روحه
بين الروح والصورة
(نداءات):
(الن����داءات التي أطلقتها بين جدران عزلتها نامت سافرا دون حقائب) ص.40
- 3الخاتم����ة :ه����ي الغاي����ة التي تنته����ي إليها
على كتف حلم.
ف����ي األقصوصة ،واله����دف النهائي
العناص����ر
كل
الخيال.
بأوهام
النداءات
الحلم كفن
ً
ل����م يكن الخيال غي����ر ظل امرأة نام����ت في المرآة) لألقصوصة أيضا .ومن األقاصيص التي برزت فيها
الخاتمة ك����ذروة أقصوصة
ص.55
(ياسمين).
 - 2حرك����ة خارجي����ة:
(أم����ام بيته����ا العتي����ق،
ليس����ت عك����س الداخلية
وقفت تبي����ع أحالمها بباقة
كم����ا نظ����ن من اس����مها،
ا�ستخدمها
الذي
التجريب
تقنيات
من
ياسمين.
فب����رأي (التدم����ري) ه����ي
حضر تجار األحالم
األقصوصة الت����ي تتميز
(التدمري) ا�ستخدام احلوار بني
واختف����ى الياس����مين)
بالمفارق����ة،
بأنه����ا تب����دأ
ً
وتنته����ي بالخاتمة ،مرورا �شخ�صني دون الإ�شارة �إليهما ،واالكتفاء ص.45
***
بالحالة .وه����ذا التعريف
ي����كاد يتقاطع م����ع أركان بخط �صغري قبل اجلملة احلوارية تدل ث����م يع����رض (التدمري)
إش����كاليات (القص����ة
أب����رز
األقصوص����ة كله����ا .ومع
على املتحدث.
ً
القصي����رة ج����دا) ويوردها
ذل����ك نأخ����ذ أقصوص����ة
في إشكاليتين أساسيتين
(أحالم) التي قد تسعفنا
هما:
في هذا االستنتاج:
 - 1التجري����ب ف����ي
(عل����ى مقع����د جلس����ا

األقصوص����ة :وه����ذا أفس����ح المجال للتج����ارب غير
وهذا ما جعل تلك
الناضجة في اقتحام هذا المجالً ،
التج����ارب المتواضعة تقدم نصوصا بمعظمها دون
المستوى.
ومن تقنيات التجريب الذي استخدمها (التدمري)
استخدام الحوار بين شخصين دون اإلشارة إليهما،
واالكتفاء بخط صغير قبل الجملة الحوارية تدل على
المتحدث ،مثل أقصوصة (قاموس).
( -لماذا ال تصدقين أنك حبيبتي األولى.
 ألنك قاموس كذبتي الكبرى) ص.64 - 2تداخ����ل األقصوص����ة مع األجن����اس األخرى :ال
إلى
س����يما الخاطرة ،والومضة الش����عرية .وهذا أدى ً
غياب مفه����وم تجني����س (القصة القصي����رة جدا)
بشكل صحيح.
ولكن ال بد من اإلش����ارة إلى أن تجنيس النصوص
االختزال فيها
القصي����رة في غاية الصعوبة لش����دة
ً
من مرة -فن����ادرا ما نجد
 وه����ذا ما أش����رنا إليه أكثر ًمجموعة (قص����ص قصيرة جدا) تخل����و بعضها من
مقارب����ة للخاط����رة ،أو الومضة الش����عرية .لهذا من
غير المستبعد أن نجد ش����يئا ًمن هذا االلتباس في
األقصوصة رقم ( )1تحت عنوان (أميرة المشاوير).
(على حافة ذلك المساء الشتوي
جابه السؤال المرايا
ّ
طوف في القلب ًالجواب
أمطر المساء شيحا غيب المرايا
وأضاع الجواب) ص.30
***
الش����ك أن ه����ذه الدراس����ة كانت من الدراس����ات
المرهقة التي كتبتها لسببين رئيسيين ،وهي أنني
الذي أتناول فيه العمل
ت����رددت في اختيار المنهج ً
اإلبداع����ي ،ألن كاتبه ناقد أيض����ا ،فالناقد ينظر إلى
المادة النقدي����ة بأكثر من زاوية تعتمد على خبراته
في المجالين.
ً
وربم����ا يخفف من وطأة الحيرة أنن����ي أكتب إبداعا
يساعدني في فهم
(قصة  -رواية) وال ش����ك أن هذا
ً
المادة التي أتناولها بالنقد ..كناقد أيضا.

المرجع:
المؤلف :محمد غازي التدمري
العنوان :سرير ماء
ً
الجنس :قصص قصيرة جدا
الطبعة :األولى 2006
الناشر :دار اإلرشاد للنشر
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ُ
الباحث
الرجل
وهب رومية ُ
واألديب...

فوبيـا
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ذاه هذا الياسمين
ِم ْن َش ُ
َ
ُ
ً
شذى
يفوح
هوذا
ً
ْ
حزينه...
وأقمارا
َ ُ
للورد الذي
ويقول ُِ
ْ
دائنهُ:
رحلت َم
ُ َّ
َ
���وق
إلي���ك مس���احة الش ِ
ُ َّ
المصفى
ثم ُكنْ،
َّ
َ ُ
ْ
َ
ير كن ،
و ِب ُ ْ ِ
ألف خ ٍ
ْ
َوخذ روحي رهينه ...
**
َ ُ َّ ّ
يل الذي
لل
قول
وي
َ ِ
َ ُ ْ
ريان من الحز ِن
يجري ك ِش ٍ
ُ َّ
الم َعت ِق
ْ
البيوت:
في
َ َّ
ً ّ
ّ
هي���ا تلق���ف لحظ���ة منا
ستأتي
َ ُ
َ ْ
ضيء العت َم
كي ت
َ َ
ياننا
من هذ ِ
الس ْ
َ
رغم ُّ
كوت ..
**
ّ
َ
���ه
يان ِ
ه���ر ف���ي جر ِ
َكالن ِ
وعذاب ِه
ْ
َ
وع ِذاب ْ
القنوت ،
ظات
لح
ِ
َّ ِ
َّ
غجري ٍة
ها إنني كأمير ٍة

صدى
			

َّ
باح
كوخ
ِ
ِ َم َن ْ ُ ِ
غابات الص ِ
خرجت
َ ُّ ْ
من ْ
ْ
يا
ن
الد
ك
مائ
نع
ِ
ّ
الثبوت!ْ
ْ
َ
َ
راد
ألخطو نحو أو ِ

..
ْ
َ
لكنني أوقف ُت س���اعاتي
َ
لك َي َ َ ُ َ َّ َ
نتقاسم الحزن الشفيف
َ َ ُّ ً
تزمال ُّ ً َ َ ْ ُ
وتأمال وتبعث ُرا ،
َّ
أخشى الت َبعث َر
َ
حين يأتيني ّ
الدوارُ
ُ
فال أفيق ،
فمن يواسي ْ
وح َدتي في
الكون
ِ
َ
ٌ
عشب في يديك
َّ
َ
الغي���م المقط َر
الم ُس
ُي ِ
من فمي؟!!
ُ
ْأم َأ َّنن���ي ُ
البحر
رجان���ة
م
ِ
البعيد
َ ِ
َ
بح���رك
ف���ي
س���توي
وت
ِ
العاتي
ُ
آللئ َص ْب َوتي؟!!
**

الوجيب

ُ
ُ
األحبة ،تبحث عن قطرة
وجوه
الشرفة..
في
ِ
ِ
ذات الش���رفة والموع���د ماء!ْ
ُّ
س���راب
يف���ر ف���ي
والزم���ن
المهجور
ِ
ّ
الصحارى
واألمسية العصية
ُ
ً
ً
ُ
حزينا
القمر،
يطوف
الوهم..
من
قليال
ِ
ُ
ْ
ْ
القلوب
عصافير
تأوي إليه
الغروب
في أفق
ً
ُ ِ ً
يعبر سحابا ممزقا
*
أرواح
على
في الشرفة..
ِ
هيئة َ ٍ
ُ
ْ
ذات الش���رفة ،تعطلت رياح
المغيب
ترقص خلف نوافذ
ُّ
ْ
ْ
المساء
وتحط كطيور
اللهيب
ْ
ُ
الزمن عن كل الوجو ِه
وأس���فر
أكتاف الجبال..
على
ِ
الغابرة
*
ٌ
غيمة ّ
حرة:
وأعلنت
في الشرفة!
َ
ْ
ُّ
ُ
الزمن البخيل!
المس���اء ضحية
ذات الش���رفة ،يطل
ِ
ْ
البعيد
*
ً
ّ
َ
كأن األرواح عطشى
يسأل أزمنة:
َ
ُ
ْ
العلي���ل ل���م ْ
ُ
يعد
والنس���يم
نفرت
ث َّم غزاالت
سؤاله
ولم يكف ْ..عن
يأتي!
ِ
ُ
والوقت ْ
ْ
يباب..
الوجيب!
أنين
ُ
ُ
يبكي الليل..
الغناء
يسأل خريف
ِ
ُ
تسقي الدموع ُ
ْ
الع َ
كائنات ،تتعارك
عن
البوار
مر
ٍ
ُ
الجراح
في غابات
والقلب المغترب يفتش في
ِ

عطر ذاكرتي
شعر :شبلي انطكلي

إبداعات شابة

َ َ َ ْ ً َْ
أدر
س َّرى ش ْو َقا ول َم ِ
ذاكرتي
العطر
ِبَأن ً ِ
ِ ْ
العط ُر
ف َمهال ّأيها ِ
وأور َدتي
ُه َنا َج َسدي
ِ
َ
َنش ْر َت َحنينها ْ
األس َم ْر
أوتار قافيتي
على
وم ْن َت ْح ِليق ُ
أنج ِمها
ِ
ّ ِ
َر َس ْم َت الن َور واأللقا

أسئلة

شعر :إباء اسماعيل

َ ْ
َ َ
جلجامش ن ْم
َوك ُعش َب
ِ
ُ
في ت ْر َب ِة أحالمي
َْ
َن ْم ُّ
وكالبل َس ِم
كالص ْب ِح
ُ ُ َ
زهر فوق جبيني
ي
َ ِ َ َ
حين ُّ
هفة َ
تجن
ن ْم كالل ِ
على َص ْدري
َ
ن ْم كالوردة،
َّ ِ ْ ْ ً
َ
حين تشهت شمسا
َ َ
ُ ُ
تشرق من شفتي!
َ
كالموجة ،
ن ْم
َ ِّ ِ
َ ُ ُ َ ّ
وح
حين ً تق ُط ُر ماء الر ِ
بياضا يخرج
ِم ْن َح ّو ِاء َدمي!!
**
َْ ْ ُ ً ُْ
رات
قد صرت
ماء ِللف ِ
َ َ َِ ْ ّ ُ
ذرات ُه
تناثرت
ُ َ َ ً
ثير غيما ِم ْن دمي
ِلت
ْ
متلعثما ..
َ
ُُ ّ
هيف ،
يا
أبيض الحل ِم الر ِ
ُ َ
طريقك اآلتي،
َ َّ
ياس َ
مين ّ
فت َح َ
محب ٍة
ت
َ
فوق ّ
الدما ..
َ َ
أنت ن ْم ،
يا
ً
شعشعُ
وطنا ُي ْ

الح َ
مى
في ِ
َ
ُ
صوت َك المنحوتُ
كم
اإلباء
زهر ِ
من ِ
َ َ َّ
تكلما ! ..
**
َ َ
أنت ن ْم ،
يا
كحديقة رقصتْ
ٍ
الر ْ
على موسيقا أمطار َّ
بيع
ّ
وتأل ْ
ق���ت بحضوره���ا
ُ
الق َز ِّ
حي
َ
يختر ُق َّ
السما !..
ِ
**
ِل َم ال تنامُ
ُ
َكما ُ
الياسمين
ينام
على َدمي
ْ
كحلم
َع ِّرش
ٍ
الروح
بياض
من
ِ
ِ
في قلبي همى..
***
ّ ً
ْ ُ ً
شتوية
دع ق ْبلة
في نور نومي َ
لألب ْد
تجري ِكما األنهارُ
ََ
ْ
البل ْد !..
ل ِب

على ضفاف الروح
شعر :خالد ليلي
وبرعم ُ
ٌ
ورد
هذي الشفاه
جوري منهدُّ
ُ
ُّ
والثغر يا
ُ
هذي المليحة في محاسنها
ٌ
ُ
ٌّ
سر ينوء وقصة تبدو
ُ
خطوتها
تنمو السواسن إثر َ
ُ َ ْ َْ
ْ
ُ
ُ (دو  ..ري) خطت والكعب (نهوند)
َ
السبحان خالقها
والقامة
البري يا نهدُ
ُّ
واألرنبُ
ُ ُّ
ُ
ملمسه
والخيزران البض
سيقانه ُ
البرد
يغفو على
ِ
َّ ٌ
ْ
ضحكت
عربية ..حورية..؟
ال يخطئ َّ
النح ُال يا شهدُ
ٌ
َّ ٌ
عربية ..حورية .؟ ضحكت
وتجمر ُّ
َّ
الخد
قالت ٌ :أجل
قالت أنا في الناس نرجسة
ً
لو ُ
رمت نجما جاءني يعدو
فضممتها والشوق يلذع بي
والقلب في جوفي له ُ
رعد
فضممتها والحب أججني
أخشى بأن يتزايد البعدُ
َّ
عيني كم شبها
عيناك يا
بدر السما والليل يسودُّ
ُ َ
كفاك ما ف ِرش ْت على كتفي
ِ
جلدي ُّ
َ
الند
تفشى
إال
ٌ
بنفسك كم بها شغف
نفسي
ِ
ً
هاتي مزيدا ما له ُّ
حد
أغرتك يا عمري مصابرتي
ً
رأفا بحالي حسبني صدُّ
ً
إني أحبك عاشقا أبدا
ُ
ُ
والعشق يسقط عنده ُّ
العد

شعر :عبد المعين زيتون

ْ
الصدر
تجاويف
منقار العصفورة!
في
ِ
ِ
ْ
*
طعم المحار
عن
ِ
ُ
ُ
ُ
الوهم األبيض
تنساب على استحياء بعض يسافر
ْ
َ
أجوبة..
فوق رؤوس الجبال
ٍ
ْ
البكاء..
على وقع
في الشرفة..
ُ
َ
موعد دخل
عن
القلب حيرى
وأسئلة
ٍ
ِ ْ
في هذا الوميض..
كالطيف..
ِ
يتراءى ُ
األحبة
وجه
إلى المرايا المكسورة..
ِ
ً
َ
ُ
كحلم..
الليل
في
تتطاير
وأصبح أوراقا
ِ
ٍ
وعن���د الصباح ُيش���رق ضوءُ
كالشظايا..
ْ
في أنين التذكار!
النجيب
لماذا هذا األسى..
*
ً
ه���ذا الواق���ف كالصخر ،في يضحك ش���امتا ف���ي خريف
ْ
المغيب؟
أعماق الصورة
ِ
ُ
ُ
تجيء الصباحات حبلى..
يسأل الليل!
الشمس
تنفجر من رحم
النجم
ُويطعم ضوء
ِ
ِ
كالورد..
األشياء،
كل
أجوبة شتى..
ِ
ِ
ّ ًّ
ُ
ُ
وفت���ات الفجر يعان���ق وجد إال صبيا!..
ً
ُ ُ
يوم ،ويبقى صامتا
النافذة المغدورة..
يولد كل ٍ
ُ
َ ْ
أمل
كالدهشة..
ِ
من ،هذا الواقف ْبال ٍ
ُ
تسأل القلب عن ِّ
الحب..
أعماق الصورة؟
في
ِ
ّ
ُ
ْ
لكنه ال يجيب!.
يحشو الكلمات الثكلى
ّ ُ
المقدسة
ِه َي ًاألنثى
َ
صاغها اللهُ
صالة
ً
شذا
ُ ََ
َ ...يروي طفولتها
ْ َ ّ
من
التي ً كانت ّ ُمع الز ِ
َ َّ
ُمكللة  ..وحلت ّها
َ
أجم����ل ْ
����رز
عليه����ا ا
لط َ ٌِّ
َ
ْ
ومنها الخ ُير ُمنصب
ِ

ُ َ
َ
عر نبض ُه ز ْر ٌع
ك ِش
ٍ
َس ُ
قاه ُ
الله ُ
بالح ِّب ..
ُ
سقاه ُ
الله ُ
بالحبِّ
***
ُ
ُ
ّ
أال يا ِعطر يا حبي
فهذا َ
الب ْو ُح ِم ْن َص ْحبي
نواعير
ُ ّ ٍ
بصوت من َ َ ٍ
بالو ْر ِد
تغطي الماء

ريتا

والم�ساء
شعر:
غازي عبد العزيز عبد الرحمن
ْ ُ
ُ
نخل العراق ُ
يغار
من طولها
ِ
َ
ٌ
ُ
أسرار
ولحسنها ِتيه ِبه
ِ
َّ
يلثم َ
َ
سحر الشام ُ
ثغرها
وكأن
ِ والياسمينُ
ُ
يفوح واألزهارُ
َ ْ
الفرات ِبخط ِو َها
جذلى
ِ
كأريام َ َ ِ ٌ
َ
ُ
ُ
ووقار
يهيب جمالها
ف
ل
ص
ُ َّ
ْ ِّ
يكل َ
لها العفاف برق ٍة
جلست
َ
بسنا ض َ
ُ
األقمار
تاهت
ا
ياه
ِ
ِ
َّ ُ
عليائ ِه
البوح في
فاهتز عرش
ِ
ِ
َ
ُ
األشعار
وطابت
المساء
عند
ِ
ِ
َّ
َ
ُْ
برمشها
لكنها قد أثقلته ِ
َف َر َن ْت ب َط ْر ٍف ...وابتدا المشوارُ
ِ
َ
وس ِحجار ٍة َيروي
وق
ِ َ ُ
ألعمدَ ٍة من الخ ِلد
ِّ
حكاية كل َم ْن َع َبروا
ً
طريقا ّمن ربى َب َردى
إلى الشمس
ليس ِ ُ
ب َم ْج ٍد َ
يلقاه
ِ
َ
جد
ِسوى
المنذور للم ِ
َِ
بأشرع ٍة
ٍ
وإزميل ِ

ُّ ّ
َيهز النقش مركبها
بإبحار على ّ
الصخر
ِ ُُ
ٍ ْ
عليه األحرف األولى
الذي نامت ِ
ٌ
وخارطة لهذا الكون ُ
ترس ُمها
ِ
ً
ْ
فقد َ
زار ْت ب َخمر َ
جد أمكنة
الم ِ
ِ ِ
أز َّق ُتها بال أسماءْ
َ
ِ ُ
الم ْجد و ُ
الح ِّب
 ..لت ْس ِك َرها ِبخ ْم ِر َ ِ

شعر

البشر مخطئون لو ظنوا أنهم يتوقفون عن الحب عندما يتقدمون في السن ،في حين
أنهم في الحقيقة ال يتقدمون في السن إال عندما يتوقفون عن الحب.
ماركيز
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َ
طاف ْت على

ْنخب

الجمر

شعر :غسان كامل ونوس
ّ
وإني
ُ
ُ
أدمنت
والسالفات التي
في َع َر ٍك
فما ْ
كانت
ٌ
وال ّ
يراعات
هم ْت
القلب
أديم
بوشم في
ِ
ِ
ٍ ٌ
لوال غبطة
ُ
ٌ
أو رعشة مجهولة الرامي
ْ
طافت
وال
ُ
الفراشات
زرافات
ِ
الحيارى
الروح
شغاف
في
ِ
ِ
لوال
ٌ ّ ُ
اإليقاع
نشوة أزلية
ِ
َْ َ
ٌ
شعاع غائرٌ
أنفذها
يهفو إلى ولع
ٍ ْ
تمادى في الرحيق
َ
ُ
والشهد في َعل ٍق
ُ
الطنين
وموجات
ِ
الملهوف
األزرق
ِ
ِ
ال تلوي
ْ
هجس الطريق
على
ِ
ُ
هسهس���ة
وأيقون���ات
ِ
المساء
ِ
ُ
السماء
وقع
ِ
تفيق من ِ

الخلق
على بقايا
ِ
َ
تستهمي الخالص
ُ
فتستفيق الحشرجاتْ
َ
َ
ْ
الوق���ت
م���ن أش���عل
الم ْ
َ
وات؟!
َ
َ
من َ
الرجع األليف
أوقد
ْ
ذؤابات األفول؟!
على
ِ
َ
َ
الحكاية
من حاك أجنحة
ِ
تندري
الروع
في
ِ
ْ
تذروها الفصول؟!
من قد تعالى
واستوى
بؤبؤ
في ٍ
ْ
بأصداء الحياة؟!
يثغو
ِ
وارتاحَ
يلقي باللهاث ّ
المر
ِ
نزق
في ٍ
حشد اليتامى
إلى
ِ

شعر :أحالم غانم
َ
َّ َ
خلخالها اتــق َـدا
طاف ْت على الجمر ،من
ِ
ْ
ِّ
تـضـو ُع مـن آياته َ
الـم َد َدا
كـانـت
َّ
ُّ
َ َ
وقد َح َم َلتْ
الش ْع َرى ْ
تنسل من كوك ِب
َ
الـس ْب َت َ
يـمينها َ
الـم ْشر َق ْينَّ :
واألح َـدا
ِ
ِ
ً
ُّ
ْ
َ
األرض مـنـشدة
خـصـور
جــاءت تـهـز
ِ
َ
ً
ً
ُ
لـعطر لــم يـك ْن ش َـردا
لـحـنا بسيطا
ٍ
ُ
َّ
خـلف اسـتدارتها
الـبـدر مـن
تـبـس َم
ِ
ّ
قـامـت الــرؤيا لـه َس َـج َدا
حـتـى إذا
ٌِ
ُ
ِّ
لـظلـها رعــشـة الـنـعـناع حـانـيـة
ُ ْ
َ
ُّ
ُ
الـعـش َب والـغ َيدا
تـثـير
ـراب
عـلـى الـت
ِ
ََ
ُأولـى الـمطالع ُ
البحر قد نف َد ْت
بـنت
ِ
ِ
مـعنى ومـعنى الـهوى منها فما نفدا
ِّ
ُ
َ
جـفـن ْـيها ُي ُ
الــش ُ
ـراود ُها
ـعـر قــنـديـل
ُ
ْ
ومــن أعـنـابها ول َ
طيف ُّ
ــدا
ـالف
ِ
الــس ِ
ْ
تـطـايـرت كـيـفـما شـــاء اإلله لـهـا
الـصوفي ِة َ
َّ
ابـتر َدا
نـهدها
نـهـدان مــن
ِ
َ ْ ِ َّ
ُ
رف ْ
بـشاشتهُ
ُ
ــت
الـمـاء فــي خط ِوها
لاَّ
ُ
مـــا َّ
لـــه انفردا
مـــر ْأم ٌر بـــه إ
ََ ًَ
قد َّ
نحلها مددا
ضم هذا المدى من ِ
َ َ َ
َ َ َ
يـقين دونـه رشدا؟
وهـل تـرى فـي
ٍ
ُ
ٌ
الغيم والتأويل مرتبك
من ِس ْد َر ِة
ِ
ِّ
َ
بين الشفاه َي ُ
َ
القلب والك ِب َدا
ريم
عبور ،في ُّ
في الالمجاز ٌ
الدجى انفردا
َّ
َ
واتــحـداَ
مع
كـالهـمـا
اجـتـهـدا بـالـش ِ
ُ
ْ
َ
ماذا سيفعل من يرسو بزهر ِتها
َ
َ
ْ
الو ْر َد ل ْو َو َر َدا ؟
الـعارفين
أيـس ِك ُر
ِ

َ
ُ
الزهد
يستطيب
ورع
في ٍ
ويله���و بالنه���ارات
الندامى
ْ
َ
أشرعة النجاة؟!
نخب
ِ

إبداعات شابة
شعر• :كنار عبدو

أنثى رماد َّية

ي ،وك َّأنني فقد ُت
ُ
���
ال ش���يء ي ِّعجبن َ ،ن َفث ْتني الحياة
يء
إحساسي بكل ش ٍص عل���ى الرماد،
رق
من س���جا ِ
ئرها أل اء األمان���ي ،على
ض
ف
ي
ف
أتالش���ى
رما َّدية ُتس���قي
و ل ا ِّللق���اء بغيم ٍة
أم���
زرعته الحياة في
���ك الجفاف الذي
َّ
ُ
ذل
أم���ل وأنا مكبلة
حي ،فأعود بخيب ِة
ٍ
رو
رقص م���ن جدي ٍد
بقيود األح���زان ،أل سرم َّ
دية ،وقلبي
ي ال
على نيرا َّن أحالم ن الس���ماء ،فمتى
م
ينتظر الرس���ائل فئ النيران التي
ط
سيعود الشتاء لي سترسل ال َّشمس
ى
تبتلع آمالي؟! مت ها ال َّس���اطع؟ متى
ور
لي ا َّلرس���ائل بن ِ نجم��� ًة تأخذني
مر
سيرس���ل ل َّي الق يوجد في الفضاء
د؟ أال
من ه���ذا الر ٌما ص بين الغيوم؟!
مسر ٌح صغير ألرق
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ال
َت َس ْ
ــــلني

ألن رزقي في السماء
شعر • :نادر أحمد طيبه
لبنى تراود عن غطائي
و�أنا �أراود عن غطائي
ت�صرح هيت لك
لبنى ّ
أ�صرح يا �شقائي
و�أنا � ّ
�أ�ستغفر احلب الذي
�سكب الطهارة يف �إنائي
و�أعوذ فيه من غروري
بعد ما �أزكى رجائي
�أحتار ماذا يعرتيني
يف �صباحي وامل�ساء
هل من حمي�ص يف البالد
وهل �سرت�ضى كربيائي؟!
�أنا مل �أزل �ص ّب ًا �أجوب
ال�صمت من �ألف لياء
فجمال لبنى ب�ؤب� ُّؤي
الن�شر براق ال�سناء
يبدو �سناه يف التجلي
يف الظالل وبالنداء
طور ًا �أناجيه ب�شعري
وتارة يطغى حيائي

يا رب من لبنى �أمان ًا
�أ�شعلت حائي ببائي
�أو�صافها قد علمتني
اخلوف من غنج الظباء
قد دخت يف �إعرا�ضه
خلطت �أمامي بالوراء
وذرت طموحي عر�ضة
للخنق �أو لال�شتواء
أ�شتم عطر
و�أنا �أنا � ّ
احلزن من دون ا�ستياء
ما خفت من ظلم الورى
�إ ْذ �إنَّ رزقي يف ال�سماء
كيف اخلال�ص و�سقف
بيتي مل يزل طور البناء
يا للتي �أخل�صتها جعلت
وجودي يف فنائي
�أ�شتاق موتي �إذ مبوتي
يلتقي �صدقي وفائي
ومل احلياة �إذا �أنا
مل �ألتم�س �سبل ال�صفاء

شعر :هشام عمران
ْ ُ ّ
َ ْ
أح َببت الشآما
ال ت َسلني كيف
َ
َ
ْ َ ُ
واستق ْيت العشق منها والغراما
َ ْ
ْ ُ
مكان ِعشت فيه
ال ت َسلني عن
ٍ
ْ
ٌَْ
قرن أنتقي منه الكالما
ربع ٍ
َ ْ
ْ
فياء
ال ت َسلني عن
رفاق أو ٍ
ٍ
في مساءات الهوى َم ّروا ِكراما
يا صديقي داعب ْ
الوجد خيالي
َ
َ
ُ
ْ
فاعتز ْمت العيش فيها ُ
والمقاما
ّ
ً
والنسيم العذب يهفو حامال
ّ َْ ً
حا ْ
وابتساما
من ربيع الشام رو
في حمى الفيحاء كان ُ
الملتقى
ُ
والعيون ّ
السود تصطاد الهماما
ّ
البشرى َح ٌ
عط َر ُ
مام
في رباها
ًّ
طاف حبا من تالقينا وحاما
ّ
ّ
إنها الشام التي َه ْمنا بها
في هواها َه َّيم ُّ
الحب األناما
ّ
ّ
ّ
إنها الشام التي غنى لها
شاعر ّ
الدنيا ٌ
(نزار) واستهاما
ُ ٍّ
وانتصار
وافتخار
شام عز
ٍ
ٍ
ً
ْأن َج َب ْت ُ
للعرب نصرا ومقاما
َ ْ َ ْ
راية األحرار منها أشرقت
ّ
ْ
في سماء الشرق تمحو اإلنقساما
ٌ
ّ
قطعة من جنة الفردوس تبدو
ً
ّ
خصها الله جماال وانتظاما
ُ
ّ
واحة بالياسمين الغض تزهو
ُ
ّ
والندى يروي أخاديد الخزامى
َ
ً
يوم صادفت عيني جماال
ذات
ٍ
ّ
والوئاما
َ َ ْأيقظ النجوى بقلبي ِ
ْ
ُمغ َر ٌم فيها وعيني لم تزل
الح ْس َن وتهوى ْ
تعشق ُ
االح ِتشاما
َ ّ ّ
ْ ُ
أح َببتها
يا ْابنة الشام التي
ً ْ
ّ
جددي بالوصل ُح ّبا والتزاما
ّ
غيور
طبع َّ ٍ
ال تخافي اللوم من ٍ
فعل في الهوى يلقى مالما
كل ً ٍ
َ َ ُ ّ
ما نظ ْمت الشعر إال عاشقا
ً ْ
أبتغي في العشق وصال وانسجاما

شعر
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َ
َ
ش
فق

قصة :كنينة دياب

تن َّهدتْ  ،ث� ّ�م متتمتْ وه��ي تنظر يف
الأفق البعيد« :يا اهلل ما �أجمل بزوغ
ال��ف��ج��ر ،ونُ�سيمات ال��� ّ��ص��ب��اح البكر!
وزقزقة الع�صافري ،ورفرفة �أجنحة
ال��ف��را���ش��ات! وه��م�����س��ات ّ
ال�شجريات
ال�صغرية املح ّملة ب�أجمل براعم الورد
ّ
وال��ف��ل! لل�صباح هنا رائ��ح��ة مميزة
�أع�شقها!»
ل� َك� ْ�م حلمتْ يف ه��ذا امل�شهد ال��ذي
ينع�ش روحها و ُيدَ غدِ غ كل �أحا�سي�سها .كانت طوالحياتها حتلم ب�أن
الريفّ � .أي بيت مهما كان متوا�ضع ًا وب�سيط ًا ،ومهما
ت�سكن بيت ًا يف ّ
كان موقعه .كرهت املدينة والأ�سواق واالزدح��ام منذ طفولتها.
كرهت الزّ يف والتكلّف الذي يتعامل النا�س به .ما عادتْ تتح ّمل
رائحة وقود احلافالت ،و�أب��واق �س ّيارات الأثرياء واملتنفّذين يف
املدن الكبرية.
ظ ّلتْ �سنني حتلم ب�أن تربح ذات يوم ورقة يان�صيب! كانت دائم َا
ت�شرتي من �أوراق اليان�صيب وحتلم باجلائزة! مل تكن ت�شرتي
الورقة الكاملة بل ت�شرتي ن�صف ورقة ظ ّن ًا منها �أن حظّ ها �سيئ
َ
جداً ،فرمبا يكون ّ
الن�صف الآخر ط ّيب ًافتك�سب!
حظ من ي�شاركها يف
انتظرتْ حتقيق هذه الأمنية كي ت�ستطيع �شراء بيت يف الريف،
َ
حتب من الأزه��ار اجلميلة
حتيط به �أر���ض �صغرية ،تزرع فيها ما ّ
والنباتات الغريبة .لكنّ ذلك مل يكنلها.
حني ماتتْ جدّ تها التي اهت ّمت بها و�أولتها اهتمامها بكل حم ّبة
وحنان� ،أورثتها بيت ًا �صغري ًا يف املدينة� .أ�سرعتْ دون �أن ت�ضيع
حلظة يف التفكري ،باعت البيت القدمي ،واحتفظت باملفرو�شات
الرتاث ّية الّتي كانت حت ّبها جدّ تها ،ثم ا�شرتتْ هنا بيت ًا يف هذه
القرية اجلبل ّية الباردة.
�سخر اجلميع منها� ،أخوتها ،جريانها ،و�أ�صدقا�ؤها .لكنّها �ص ّممت
على حتقيق هذااحللم ،و�إن عا�شتْ فيه فقط لأ�شهر .وها هي تخاف
�أن ّ
يتوقف قلبها من فرط ال�سعادة حني تنتظر بزوغ الفجر كلّ
�صباح ،وكلّ �شروق لل�شم�س حني حتبو فوق التّالل،وتظهر خيوطها
الدّ افئة من بني �أ�شجار احلور.
فكّرت كثري ًا بالأمر ،لو ماتت هنا �ستكون وحيدة يف الطّ بيعة،
وهو �أف�ضل لها من �أنتفارق احلياة وحيدة يف بيت اجلدّ ة باملدينة.
رغم وجود بيت اجلدّ ة بالقرب من بيوت �أخوتها و�أخواتها ،فلم
يكن �أي منهميزورها .كانوا يف الأعياد واملنا�سبات يتّ�صلون بالهاتف
لالطمئنان عن اجلدّ ة.ف�أدركت �أنّ املوت �سي�أتي �سواء �أيف املدينة �أو
القرية ،وهي وحيدة �سواء �أيف املدينة�أو القرية.
�سحبتْ نفَ�س ًا طوي ًال ب�سعادة تغمر قلبها وروحها وانتعا�ش ي�سري
يف كل ذ ّرة يفكيانها.
ال�صنوبر
املزارع كلها يف البيوت املجاورة ،تزرع �سياج ًا من �أ�شجار ّ
ّ
ال�صغرية الّتي حتيط بها �أ�شجار
وال�شيح � ،مّإنا�أعجبتها هذه املزرعة ّ
احلور ،وهذا ما م ّيزها عنباقي املزارع.
ت�سري يف الطّ ريق املحاذي لهذه الأ�شجار ،وت�صغي بروحها �إىل
ال�صغرية اجلميلة فوق �أغ�صانها .جل�ستْ على طرف
هم�سات الأوراق ّ
الأر���ض حتت ّ
ال�شجر ،فوق ال�ّتبرّاب .هم�ستْ « :يا �إلهي ،هل �أنا يف
اجلّنة!»
ٌ
ن�سمات رقيقة تداعب وجنتيها .هم�سات ُوريقات �شجر احلور
تلح
ُتعيد �إليها الذّ كرياتالّتي ما ا�ستطاعت �أن تن�ساها يوم ًا ،لكنها ّ
أ�صر
عليها اليوم �أكرث .ذلك الذي �أح ّبته ذات يوم وتركته حني � ّ
ال�سفر ،ومل ت�ش�أْ �أن ترتك جدّ تها الوحيدة لرتافقه .ت�ألمّ تْ
على ّ
أ�صرت على النّ�سيان
فرتة لأمل الفراق ،لكنّها ان�شغلت وت�شاغلت ،و� ّ
حتّى ال تعي�ش على بقايا �سراب .لعلّ
احلب احلقيقي ينتظرها يف
ّ
ال�ساحر.
هذا املكان ّ
�أزهار بر ّية جميلة خمتلفة الألوان والأريج تنت�شر يف كل مكان
حولها .هي ال تعرف�أ�سماء لها .تعرف فقط بع�ض الأزهار الرب ّية،
ك�شقائق النّعمان ،والأقحوان ،والبنف�سج ،وبخور مرمي ،والزّ عرت،
ال�بري �أي�ض ًا .كان هذا
واخل ّبيزة ،واخلتمة ،والرنج�س ،والنّعنع
ّ
كافي ًا بالنّ�سبة لها� .ست�س�أل اجل��ارات اللواتي ي�أتني لزيارتها بني
حني و�آخر ل�شرب «املتّة» .هي ال ت�شرب «املتّة» ،مل تعج ْبها ،بل
اخلا�ص ،مع
تعدّ لنف�سها القهوة وجلاراتها �إبريق «املتّة» الكبري
ّ
وامل�صا�صات اللاّ زمة لهذا َّ
الطق�س يف القرى اجلبل ّية
«الكا�سات»
ّ
خا�صة ،جميلة وم�سل ّية وممتعة.
الباردة ،جل�سات لها نكهة ّ
ال�صباح
ال�صباحية ،وهي تراقب خيوط ّ
�شربت اليوم قهوتها ّ
الأوىل من �شرفةاملطبخ ،لكنها ت�شتهي فنجان ًا �آخر الآن ،وهي تراقب
ال�شفق مع رحيل ّ
ّ
ال�شم�سامل�ض ّمخ باللّونني الأحمر والربتقايل.
 ت�أخذ نف�س ًا عميق ًا .للقهوة رائحة ال ت�ضاهيها �أ ّية رائحة �سوى
الربيع هنا!
رائحة الترّاب بعدزخّ ات املطر يف ّ

قال األحنف بن قيس ( إن عجبت لشيء فعجبي لرجال تنمو
أجسامهم وتصغر عقولهم.
األحنف بن قيس

الحب الثالث
واألخير

قصة :د .جرجس حوراني

قبل ذل��ك مل �أك��ن �أع�ير ه��ذا ال�صديق �أي��ة �أهمية ،بل �أكون حمار ًا يف هذه الدنيا؟ ومل �أنتظر طوي ًال حتى �أعي�ش
كثري ًا ما كنت �أ�سخر من �أفكاره وت�صرفاته ،و�أعتربه يف جتربة ثانية �أم ّر من الأوىل ..ففي املرة الأوىل كنت �أتنعم
كثري من الأحيان �أرع��ن ..حتى �أنني �أ�ضحك كلما ر�أيته ،على الأقل ببو�سة دافئة و�إن كان يف فرتات متباعدة� ،أما
بقمي�صه الأحمر ،والغريب �أنه وبالرغم من كل ما يظهر مع هذه البنت فقد �آمنت �أن املر�أة كائن �صمم للنكد فقط..
له من ا�ستخفاف من ناحيتي ،ف�إنه يحبني ،ونتيجة هذه كانت ملت�صقة بي كظلي ،وال ترتك فر�صة ت�سنح لها �إال
املحبة املجانية ال�صادقة ف�إنني مل �أت��رك يوم ًا مير دون وتلتقطها كن�سر كي تلومني وتنتقدين ،وت�برز خ�صايل
�أن �أراه ..فكان �أول من �أخربه مبا يحدث معي ،وي�سمعني ال�سيئة ،و�أجل�س كعادتي مع فيل�سويف �أحكي له همي،
ب�صدره الرحب بكل �إخال�ص .يوجه �أذنيه نحوي كرادار ،في�صغي �إ َّ
يل براداره ،يز ُّم فمه� »:أما قلتُ لك ال تطل الفرتة
يريد �أن يفهمني �أنه ي�صغي يل بكل جوارحه ،ويردد�« :أهم معها ..من �أقنعها �أنك مالك� ..أنتَ رجل م�صنوع من حلم،
�شيء يف احلياة هو الإ�صغاء ..ف�أنت ت�ستطيع �أن تتكلم متى وعظم ،ونواق�ص ..ملاذا ال تفهم املر�أة ذلك»؟ وملا �أخربته
�شئت لكنك لن جتد من ي�صغي لك متى ت�شاء» ..وكان كلما �أنني تركتها و�أنني لن �أعيد التجربة �أب��د ًا ،بل �ساورتني
�أنهيت حديثي ،يفك يديه املت�شابكتني �أمام �صدره ،وي�أخذ فكرة �أن �ألتحق بالدير لأبتعد عن الن�ساء وهمهم� .ضحك»:
نف�س ًا عميق ًا ،ويحدق بي ،كي ي�شعرين �أنه يفكر مبا قلت ،هل تعرف كيف يتحرر املرء؟ ب�أن ي�شبع من كل �شيء يخطر
ويعلق »:ال تتعب نف�سك ،قلت ُ لك فيما م�ضى� ،ستف�شل ،له ،ال ب�أن يزهد فيه! وهكذا �إذا � َ
أردت �أن تتحرر من الن�ساء
و�أكرر لك جمدد ًا� ،ستف�شل مرة ثانية �أي�ضا ،ولن تنجح �إال يجب �أن ت�شبع منهن ال �أن تهرب منهن ..هذا عدا عن كون
يف الثالثة ،هذا هو قانون احلياة و�أحدٌ لن ي�ستطي َع تغيريه ،التجائك للدير لن يحل امل�شكلة ..بل �سيزيد الأمر تعقيد ًا،
و�إال كيف قال القدماء »:الثالثة ثابتة»؟ ولذلك �أنا �أريح هناك �ستعي�ش �صراع ًا بني اثنني يحاوالن امتالكك :اهلل
نف�سي ،و�أكرر �أي عمل اقوم به مرتني ب�سرعة ،كي ال �أعي�ش ال�ساكن يف الدير واملر�أة املع�ش�شة يف دماغك .ولكن �سوف
مرارة الف�شل طوي ًال ،وكي �أ�ستعجل قدوم املرة الثالثة التي �أقدم لك احلل ،الذي ي�ضمن حب ًا جمي ًال ..تنهدَ  ،قبل �أن
يكمل� »:أجمل حب هو الذي �أعي�شه منذ �سنة ،عرب مواقع
حتمل فرح النجاح.
أ�ضحك من كل قلبي ،فلم �أع��رف رج� ً
ُ
لا معتوها كهذا .التوا�صل االجتماعي ..ك�لام بكالم ،عواطف جيا�شة،
�
وا�ستمر بحكايتي« :يا رجل �أكرث ما ي�ضايقني �أن هذه البنت وخيالك ير�سم املر�أة التي ت�شتهي ،املر�أة التي لن جتدها �إال
 التي رك�ضتُ وراءها كل هذه ال�شهور ،والتي جعلتني حمار ًا يف عاملك �أنت ..امل�شكلة يا �صاحبي كما �أن الرجل م�صنوع منوركبتني ط��وال ه��ذه امل��دة ،لت�سمح يل بقبلة بني احلني حلم وعظم ونواق�ص كذلك هي املر�أة ،لكننا ال نقبل املر�أة
ُ
تغم�ض عينيها و�أ�سم ُع �أنينها اللذيذ ،كلما �أعطتني �إال كما تر�سمها �أحالمنا ..هي �أكرث واقعية� ،إذ ر�أت الرجل
والآخر-
ً
فمها� .أقول لها غا�ضبا� :إذن حتبني البو�سة! فتبعد ر�أ�سها على حقيقته وقبلته ،فغدت �أكرث ان�سجاما مع نف�سها ،وما
عني« :وما �أفعل �إذا كانت بو�ساتك تكهرب»؟ هل ر�أيتَ  ،ملاذا نكدها �إال لأنها واقعية على ما يبدو».
لن �أت�أخر كثري ًا ،وب��د� ُأت يف التجربة ..كانت لذيذة،
جننتني هذه البنت؟ ولذلك تركتها قبل �أن �أفقد كل عقلي،
قلت �أحتفظ مبا تبقى منه لبنت �أخ��رى» .وهنا يتدخل :ولكن كنتُ كلما تقدمتُ يوم ًا بها� ،أخ�شى �أن تتغري نظرتي
�إنها امل��ر�أة ولن تتغري .كائن �ضعيف ،ي�ضطر للتحايل كي بالرجل الأب��ل��ه ال��ذي كنت �أ�ضحك عليه� .أخ�شى �أنني
يحافظ على نف�سه ..هذه هي �سيا�ستها يف احلياة ،و�أ�ستغرب �س�أعرتف له �أنه فيل�سوف حقيقي .مل �أعد �أ�سمع نكد ًا ،وال
منك كيف ت�ستغرب! فقاطعته� :أ�ستغرب الكذب ولي�س �أرى نظرات متعالية ..فقط م�شاعر ك�أمواج البحر ترتطم
التحايل .ولكنه تابع كالمه وك�أنه مل ي�سمعني :ولكونك ال بج�سدي اللني ،وتنع�شه ،وخيايل يحلق يف �سموات بعيدة
ت�ستطيع �أن تعي�ش بدون حب� ،أ�سرع يف حب بنت ثانية ،وال كما ي�شتهي ..بعد �سبعة �أ�شهر من حبي الثالث وهي �أطول
َ
تبق معها طوي ًال لأنك �سوف تتعذب دون فائدة ،ع�ش معها فرتة حب ع�شتها حتى الآن� ،س�ألني �صديقي الفيل�سوف عن
لتلق احلب �أخباري منتظر ًا مديح ًا له على ما يبدو .فقلتُ له« :تعلمتُ
يوم ًا �أو اثنني على الأكرث و�أتركها لتكون جاهز ًا ِ
أنظر �إىل هذا الرجل در�س ًا مهم ًا ..يجب �أن نرتوى كثري ًا قبل �أن نحكم على �أي
الثالث ..املمتع ،الدائم ،املريحُ �« .
رب احلياة ،وبات ي�شرح �شيء» هزًّ را�سه� ،إذ اعتقد �أنني �أحتدث عن جتربة حبي
الأبله الذي يتحدث كفيل�سوف ،خ َ
ُ
علي �أن الأخرية.
قوانينها ،و�أعجب من نف�سي كيف �أحتمله ،هل ك ِت َب َّ

يا شعراء ..اكتبوا على شاهدة قبري:
«مات إثر قراءة قصائد رديئة».
ضياء موحد  /شاعر إيراني

كان يرك���ض بأقصى ما لديه م���ن قوة وطاقة،
ً
ً
أراض
وهو يقفز ببراعة متجاوزا أحجارا كبيرة في
ٍ
ترابية وعرة ،لم يس���بق له أن عرفها أو شاهدها
من قبل ،وفج���أة ظهرت أمامه أبنية إس���منتية
ش���ديدة االرتف���اع ،فتأكد أنه في بل���د غريب ال
يعرف كيف وصل إليه ،وما الذي جاء به إلى هذه
األمكنة ..لكنه لم يش���غل نفسه بهذه المسألة
بل تابع جريه السريع في الشوارع العريضة ،كان
ّ
همه أن ينجو من مطارديه..
لم يع���رف كم من الوقت مض���ى وهو يركض
ً
هارب���ا؟ كم من المس���افة قطع���ت قدماه وهو
ً
يج���ري مذعورا يس���يطر عليه خ���وف وهلع بلغ
منتهاه حي���ن لمح أحدهم وقد تبدى له كطيف
دون مالمح وص���ار بمحاذاته ،ثم ّ
أحس بيد اآلخر
تالمس ظهره وتوش���ك أن تمس���ك به ،فصرخ
بأعلى صوته :يا إلهي أنقذني..
وهنا توقف كل ش���يء ،ركضه ،هلعه ،األمكنة
الغريبة ،المطاردون المجهولون..
فت���ح عينيه فطالعه س���قف الغرف���ة ،احتاج
لبرهة طفيفة ليدرك أنه في س���ريره وأن رأس���ه
ملقى على وسادته ،وبجانبه تغفو زوجته بعمق
ً
َّ
واطمئن���ان ،تطلع إليه���ا بعتب وفكر مس���رعا،
ً
متس���ائال ما جدوى العتب ،إنها ال تشعر به في
اليقظة لتشعر به وهو يعاني في األحالم..
ً
أغم���ض عيني���ه بامتنان ،ش���اكرا الل���ه أن ما
عاش���ه من رعب كان مجرد كابوس ال غير ،تحرك
ً
ّ
فأحس بألم ش���ديد في رأسه،
محاوال النهوض
ً
وكأن أحدا يمس���ك بجمجمته ويعتصرها بملء
قبضته..
ً
كان األل���م فظيع���ا ،تطلب األم���ر دقائق ،كي
ً
يحرر جس���ده المتيبس وينهض متجها إلعداد
قهوته الصباحية ،مش���روبه السحري المفضل..
وج���د المطبخ ش���به معتم فقد اس���تيقظ قبل
وقته المعتاد ،لم تكن الش���مس قد استكملت
إش���راقها الكل���ي بع���د ،وما يزال هناك س���اعة
لينتهي التقنين وتأتي الكهرباء..
أش���عل الغ���از ووض���ع الرك���وة ،ث���م انتابته
ً
قش���عريرة ،يعرف جيدا س���ببها ،فاس���تنفرت
حواس���ه ،ورغم الضوء الخاف���ت والمكان المظلم
رآه���ا ،بل إن���ه أح���س بوجودها حت���ى قبل أن
ِّ
س���ني طفولته البعيدة وهو يمقتها
يراها ،منذ
ويخافها ويضطرب ويش���مئز منها ،ال يعرف أن
يفسر أو يشرح أو يعلل لنفسه دوافع ما ينتابه،
ج���راء رؤيته لهذا الكائن الذي ال يرغب أن يطلق
عليه أية تسمية ،أطال النظر إلى زاوية السقف،
حيث التصقت الحشرة دونما حراك..
ال يس���تطيع أن يطي���ل النظر إليه���ا ،لطالما
كره ش���كلها وحركتها الس���ريعة عند هروبها،
والتواءه���ا وانحناءها وتكوره���ا عندما تلوذ في
ثقب جدار أو تختبئ تحت طرف باب.
منذ سنوات بعيدة وهو يحاول أن يتغلب على
هذه المش���اعر ال س���يما عندما تهزأ منه زوجته
ّ
معلقة ساخرة:
هه تخاف من هذه الحشرة المسكينة ،ولماذا؟

فوبيـا

إنها غي���ر مؤذية بالعكس إنه���ا مفيدة ،فهي الهدوء والجدية كي ال تش���عر المعلمة بخوفه
فتمازحه واضعة الحش���رة على رأسه كما فعلت
تأكل البعوض..
مع غيره..
ويرد عليها:
صالب يديه واشرأب بعنقه ورأسه إلى األعلى،
ال يمكنن���ي أن أش���رح ل���ك ،المس���ألة عندي
ً
ًّ
ً
ليست خوفا ،إنه أمر ال إرادي ،حتى الرجفة التي ش���ادا ظهره ،عائدا إلى الخلف ،وصلت المعلمة
إلى مقعده وعرضت ما بيدها بشكل سريع ،وهو
تصيبني..
ً
ً
ٌ
فيما بعد توقف عن اإلجاب���ة أو الرد أو محاولة حابس أنفاس���ه مقطبا ما بي���ن حاجبيه ،موهما
التفسير المرأته التي يشعر بها بعيدة ،بعيدة ..المعلمة أنه ينظر بحياد إلى الحش���رة البغيضة،
يتطلع إلى الزاوي���ة ،حيث الكائن الذي يمقته وهي تمس���كها وتقلبها لعدة ث���وان ال يعرف
ً
ّ
أح���س بها طويل���ة طويلة ،حتى
ملتصقا باإلسمنت ،وحدها اآلن في هذا الصباح ،مدته���ا لكنه
ً
كالهم���ا فقط ،هي وهو ،كان منذ طفولته يطلق أنهت ش���رحها وعبرت بسالم بعيدا عنه وحيث
عليها الصفة المؤنثة ،في ثوان تعبر أمام عينيه انتهى الدرس..
ّ
بي���د أن خوفه ل���م ينته ،لم يتب���دد مع العمر،
مدرس���ة العلوم التي جاءت بالحشرة إلى الصف
ً
بعد أن ّ
جمدتها بالمحاليل ،وراحت تتحرك وتعبر بق���ي مالزما له طوال الوق���ت ،ووضعه في كثير
بين المقاعد وتعرضها أمام الطالب وهي تشرح من المواقف المحرجة أم���ام رفاق اللعب وزمالء
ً
ً
ّ
وتدلي بمعلوماتها ،كان قلب���ه يدق رعبا عندما المدرسة ،والحقا أمام زوجته الالمبالية..
ّ
تنبه إلى صوت الماء يغلي ينتظر إضافة البن،
وصلت إليه ،كان في الثاني اإلعدادي ،وشعر بأن
عليه أن يتماسك ،وأن يتظاهر بأنه غير مكترث بينما هو واقف دون حراك والحش���رة في أعلى
ّ
يحس بأنه يتداعى وأن السقف ،واقفة مثله في حالة ترقب وانتظار ،لم
أو خائف ،في حين كان
قلب���ه على وش���ك أن يتوقف م���ن الرعب ،التزم تحاول الهرب ،لم تتحرك ،كالهما جامد يترقب
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قصة :هدى وسوف
اآلخر..
اقترب ببطء شديد ،أطفأ الغاز ،فهدأت فقاعات
الماء ،تطل���ع حوله وقد صمم على أمر عكس كل
ّ
المرات الس���ابقة التي كان يتظاهر فيها أنه لم
ً
يرها ،ولم يش���عر بها ،مفس���حا المجال لها كي
ً
تهرب وتختبئ مجنبا نفس���ه المواجهة ،تناول
من على يس���اره عصا المس���احة الطويلة ،وما إن
ً
حركها باتجاه األعلى مغالبا مش���اعره المختلطة
المتداخل���ة من خوف واش���مئزاز حتى تحركت
الحشرة من مكانها وأسرعت إلى الزاوية األخرى،
وهنا انتابت���ه الرجفة المعه���ودة وازداد توتره
فجع���ل يضرب بطريق���ة عش���وائية باتجاهها
ودون أن يصيبها ،فكان أن س���قطت على أرض
المطبخ وركضت بحركتها التي ترعبه واختبأت
تحت البراد ،مختفية عن نظره..
أخذ يتحدث بصوت مرتفع وكأنه يتحدث إلى
كائن موجود يس���ميه ،وهو يق���ول :لن تفلتي
ً
ً
من���ي ،لن تهربي ،مأل قدرا كبيرا من ماء الحنفية
ودلقه إلى الجهة األخرى للبراد وس���ارع بإمساك
المكنس���ة األرضي���ة ،ووق���ف ينتظره���ا حيث
يع���رف أن الماء س���يجرفها ،وهنا بانت له وهي
تح���اول أن ته���رب يرغ���م األرض المبللة ،فأخذ
يضربها بالمكنس���ة بكل قوت���ه وقد صارت في
ً
مرماه وه���و يصرخ مرددا ..موتي ،موتي ،وتتالت
الضربات التي كانت كفيلة بالقضاء على أفعى،
كان يرتج���ف وقد فقد الس���يطرة على نفس���ه،
يرفع المكنس���ة ويلقي بها على الحش���رة التي
ً
انسحقت وتساوت باألرض قائال :آن األوان ،بعد
اليوم لن أهرب منك ،وأمام عينيه كانت تتوالى
صور ومواق���ف وأطياف ،كان���ت آخرها أطياف
ً
الصب���اح التي أيقظته مرتعبا ،أطلق العنان لكل
مش���اعره المخبوءة كي تنفلت وتنس���كب تحت
مرمى ضرباته ،مش���اعر ألمه التي س���ببها يتمه
الباكر لوال���ده ،يضرب بالمكنس���ة وجوه األوالد
الذين كان���وا يس���خرون من مالبس���ه الفقيرة،
يض���رب خجله من عمل أمه ،ف���ي إعداد الخضار
وتحضير الوجب���ات الغذائية لبي���وت األغنياء..
وبعنف يضرب حياته الزوجية الخاوية من الحب
والسعادة..
ً
أخيرا توقف وأس���قط المكنس���ة من يده ،زفر
بعمق وذهب إلى المغس���لة ،رشق وجهه بالماء،
ووقف يتنفس بهدوء ،في هذه اللحظة وصلت
زوجته وهي تتث���اءب وتتمطى بكل برود قائلة
بنرفزة وامتعاض :أوهِ ..ل َم كل هذه الضجة وهذا
الضرب وهذا الخبط؟ لقد أيقظتني..
ثم تابعت بنزق وقرف وهي تنظر إلى المكنسة
وبقايا الحش���رة على األرض :أوف ،القصة ذاتها،
يا للس���حلية المسكينة !هل كانت تستحق كل
هذا العنف؟ وهذا الصراخ؟
ً
تطلع ف���ي وجهها مليا ولم ي���رد ،بهدوء أعاد
ّ
ّ
المثتبة على الجدار ،مشى
المنشفة إلى العالقة
ً
باتج���اه الباب ،فتحه ومضى إل���ى الخارج ،مخلفا
ً
وراءه فوض���ى الم���كان وامرأة مش���دوهة ورعبا
ً
قديما.

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد
مديـــر التحريــر:

د.عبد اهلل ال�شاهر
�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة
هيئـة التحريـر:

حممد ح�سن العلي ،عيد الدروي�ش،
فايزة دا�ؤد� ،سليمان ال�سلمان،
د� .إبراهيم �سعيد ،جهاد الأحمدية ،حممد
احلفري ،معاوية كوجان� ،أو�س �أحمد �أ�سعد،
يحيى حميي الدين
الإ�شـراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

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.

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص .ب( - )3230هاتف -6117241
- 6117240فاكس  -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير .هاتف
االشتراكات 6117242

www.awu.sy

E-mail : alesboa2016@hotmail.com

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

ُ
الباحث واألديب...
الرجل
وهب رومية ُ

فعم بالجمال والتجربة والمهنية والمصداقية
الم َ
ُ

الدارس للقديم بعقله الجديد
ُ

الدكتور وهب رومي����ة ،قامة أدبية كبيرةَ ،و َع ٌلم من
أعالم الثقافة في س����ورية والوطن العربي في أبحاثه
التراثية وفي نقده للشعر العربي القديم والحديث،
ورصده لعالقة الشعر بالنقد.
يتميز الدكتور وهب بالرصانة العلمية ،والتحليل
العميق والتطبيق����ي المعتمد على الذائقة ،والخبرة
والمعرف����ة بمناهج النقد القدي����م والحديث ..ليس
الدكتور رومية غزير اإلنتاج والتأليف ،إال أن مؤلفاته
مهمة وحساسة وتلقى عناية القراء واهتمام النقاد
لما تتمتع به م����ن رصانة وجدية في طريقة العرض
والوضوح والدقة ،بأس����لوبه الممت����ع والعذب ولغته
ُ
يقتصر اهتمام الدكتور
الباذخ����ة التي عرف بها .وال
ُ
ُ
رومية على الشعر العربي القديم ،واهتمامه باألدب
ً
الحديث ال يقل شأنا ،وهو يرى أن الذاكرة المعاصرة
مش����حونة بالت����راث ومؤثرات����ه ،والثقاف����ة العربية
متواصلة وال يوجد انقطاع بين القديم والجديد ..في
دراس����اته للش����عر العربي القديم ينطلق من منظور
معاص����ر ووفق َأح����دثً المناهج النقدي����ة الحديثة،
وهذا ُ
يمنح أبحاث ُه قيمة رفيعة.
ً َُ
َ
َّ
ْ
ُي َد ِّرس حاليا مقرري (علم الجمال) و(علم األسلوب)
في الدراسات العليا بجامعة دمشق.
ومن العسير َح ْص ُر أسماء الباحثين الذين اعتمدوا
عل����ى كتب����ه ،وأفادوا منه����ا في كتاب����ة بحوثهم أو
رسائلهم الجامعية (ماجستير/دكتوراه) ولذا تكفي
اإلشارة إلى هذه القضية.
ً
أس����ماء الباحثين الذين
حصر
ومن العس����ير أيضا
ً
ّ
مجتمعة أو عن واحد منها،
تحدثوا عن ه����ذه الكتب
ِ
األمثلة ،وتغني عن االستقصاء.
ولذا تكفي
*في الجزائرُ :أ َّ
عدت رس����التا «ماجس����تير» عن هذه
الكتب:
ـ األولى ف����ي جامعة محمد بوضياف ـ كلية اآلداب
واللغات ،وعنوانها« :دراسة في كتاب شعرنا القديم
والنقد الجديد» لوهب رومي����ة ،إعداد الباحثة :نبيلة
الغرزولي ونوقشت هذه الدراسة في 2015/6/2م.
ـ الثاني����ة في جامعة الجيالن����ي بونعامة بخميس
مليانة ـ كلية اآلداب واللغات ـ قس����م اللغة واألدب،
وعنوانها« :المشروع النقدي عند وهب أحمد رومية»،
إعداد الباحثتي����ن :عقيلة المقدم ولمي����ة بن زهرة،
ونوقشت الرسالة عام 20015م.
ً
ً
وف����ي الجزائر أيضا :ألقى أ .د .محمد بن زاوي عددا
من المحاضرات على طالب الماجستير (شعبة األدب
القدي����م) بعنوان« :ق����راءة في كتاب وه����ب رومية:
شعرنا القديم والنقد الجديد» عام  2019ـ 2020م.
*وفي األردن :كتب الشاعر الدكتور «راشد عيسى»
ً
بحثا ع����ن كتاب «الش����عر والناقد» عنوان����ه« :النقد
األخضر» ،ونشره في إحدى الصحف.
ّ
َّ
تح����دث المفكر العراقي حس����ن
*وف����ي الع����راق:
العل����وي في حدي����ث تلفزيوني عن كتاب «ش����عرنا
ً
القدي����م والنقد الجدي����د» ،وأثنى ثن����اء كبيرا على
الكتاب وصاحبه.
*وفي مصرُّ :
أهم من كتب عن هذه الكتب أستاذان
ّ
ّ
جامعي����ان مرموق����ان هم����ا :الدكتور زغلول س��ل�ام
والدكتور س����مير سعيد حجازي في كتابه «إشكالية
المنهج في النقد العربي المعاصر» الفصل الخامس،
وقارن بين منهجه في دراس����ة الشعر ،ومناهج عدد
من النق����اد كأحمد دروي����ش ومحمد عب����د ّالمطلب
وجاب����ر عصفور وكمال أبو ديب وعبد الله الغذامي و..
وانتهى إلى رأي أو حكم ُيعلي من قيمة هذا المنهج،
أو كما قال في رسالته للدكتور ّ
روميه:
َ ْ
«ق����د َوقف ُت ب����كل تقدير وإعجاب أم����ام منهجكم
َ
ّ
العلمية ينفرد بخصائص
ال����ذي أ ْعتبره من الزاوي����ة
موضوعية ال يجدها الق����ارئ في مناهج أغلب النقاد

الذين لهم من الصيت والشهرة الواسعة.»..
*وفي سورية نذكر :ثالثة من األساتذة الذين كتبوا
عن كتبه :د .سلوى ّ
الخير /في مجلة المعرفة السورية
أ .د .غسان السيد المعرفة السورية واألستاذ إلياس
قطريب...
ّ
ََ
ٌ
ع����دد من الكت����اب في الصح����ف العربية
*كت َب
مقاالت عن كتبه ،ومن هؤالء الكتاب:
ٍ
ّ
*ياس����ر دويدار (مص����ر) مجلة «التوحي����د» كتاب
َ
َّ
وتضمن المقال
«ش����عرنا القدي����م والن ًقد الجدي����د»
ً
مراجعة للكتاب ،وإشادة به.
ّ
ّ
*مجلة عيون الخليج :الدكت����ور وهب رومية يقدم
نظ����رة مختلف����ة للثقاف����ة وقضاياه����ا .األربعاء /5
أي����ار2021/م ويتن����اول المقال كتاب «م����ن قضايا
َ
الثقافة»ُ .
*صحيفة العرب :النقد والش����عر ُ
نقذان الثقافة
ي
ِ
َ
العربي����ة من العولمة .الجمع����ة /7أيار2021/م «حول
كتاب من قضايا الثقافة».
ّ
ـ مجل����ة الوس����ط :روعة يون����س :د .وه����ب رومية
ْ
َيق َر ُع جرس اإلنذار في كت����اب «من قضايا الثقافة»
2020/11/30م.
وه����ذه أمثلة قليلة عن دراس����ات كثي����رة تناولت
ّ
مؤلفات األستاذ الدكتور وهب رومية.
وهب أحمد رومية
مواليد الالذقية 1944م.
دكتوراه دولة في اآلداب بمرتبة «الشرف األولى مع
التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ،وتبادلها
مع الجامعات» ـ جامعة القاهرة 1977م.
ـ الجوائز:
 1ـ جائزة أفضل كتاب في اآلداب والفنون والعلوم
ّ
للتقدم
اإلنس����انية التي تمنحها مؤسس����ة الكويت
العلمي (عام 2007م).
 2ـ جائ����زة الدول����ة التقديرية ع����ام ( 2020وهي
جائزة تكريمية معنوية خاصة بالسوريين ،تمنحها
ً
الدولة لشخصية ثقافية تختارها تقديرا لجهودها
العلمية وسمعتها في المجتمع).
وله خبرة وظيفي����ة كبيرة في التدريس ورئاس����ة
أقس����ام اللغة العربية في جامعات دمشق وصنعاء
والكويت وغيرها...
ـ عميد كلي����ة اآلداب والعلوم اإلنس����انية بجامعة
ً
دمشق سابقا.
ـ عضو مجمع اللغة العربية بدمشق.
ـ وقد رأس تحرير العديد من المجالت في سورية.
ومن خبراته العلمية:
ـ عضو لجان ترقية وإشراف على رسائل الماجستير
والدكتوراه في جامعات س����ورية والجزائر والكويت
ومصر.
وقد قام بعدد من الزيارات وحضور والمشاركة في
المنتدي����ات العلمية في الصين والجزائر ـ وصنعاء ـ

وتونس ومصر والبحرين ـ والكويت ـ وإسبانيا.
ـ الكتب المنشورة:
ـ الرحلة في القصيدة الجاهلية 3 ،طبعات:
*الطبع����ة األول����ى ص����درت ع����ن اتح����اد الكتاب
والصحفيين الفلسطينيين  /بيروت .1975
*الطبعة الثانية :صدرت عن مؤسس����ة الرس����الة /
بيروت 1979م.
*الطبعة الثالثة :صدرت عن مؤسس����ة الرس����الة /
بيروت 1982م.
(نفدت نسخ الطبعات الثالث).
 2ـ قصي����دة المدح حتى نهاية العصر األموي بين
األصول واإلحياء والتجديد) .وزارة الثقافة الس����ورية
1981م.
ً
 3ـ بنية القصيدة العربية (قصيدة المدح نموذجا)،
دار س����عد الدين دمش����ق 1994م وهذا الكتاب هو
الطبعة الثانية من كتاب قصيدة المدح السابق.
 4ـ ش����عرنا القديم والنقد الجديد ـ سلس����لة عالم
المعرفة/الكويت 1996م.
 5ـ الش����عر والناق����د «من التش����كيل إل����ى الرؤيا»
سلس����لة عالم المعرفة الكويت 2006م .وقد فاز هذا
الكتاب بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 6ـ من قضايا الثقافة .وزارة الثقافة/دمش����ق .ط،2
2020م.
 7ـ ش����عر ابن زيدون :قراءة جديدة ،وزارة الثقافة،
دمشق 2014م.
 8ـ الشعر والذاكرة« :التناص بين الشعر الجاهلي
والشعر العربي في القرن العشرين» .أبو ظبي ،قطاع
الثقافة2020 ،م.
 9ـ صياغ����ة ّ
مقدمة ابن خل����دون صياغة معاصرة.
باالشتراك ،قيد الطبع.
وله عدد من األبحاث المنشورة نذكر منها:
ـ «تجرب����ة الهجرة» في أعمال «محم����د عبد الولي»
القصصية .مجلة «فصول» /القاهرة المجلد السادس
العدد الثاني (يناير فبراير مارس) 1986م.
ـ قراءتان في نص ش����عري «ضم����ن كتاب :النص
المفتوح» ،وهو كتاب اشترك فيه مجموعة من النقاد
العرب المعروفين ـ دار اآلداب ـ بيروت.
ـ حديث في اللغة والحضارة ـ مجلة اليمن الجديد.
ـ توظي����ف األس����طورة ف����ي الش����عر الجاهل����ي
ـ مجل����ة الت����راث العرب����ي /دمش����ق 2004م
ـ الرؤى السياس����ية في ش����عر «عبد الله البردوني»،
مجلة الكويت/الكويت 2003م.
ـ نظرة مس����تأنفة في ش����عر ابن زيدون ،بحث ّ
قدم
ف����ي مؤتمر دورة ابن زيدون التي أقامتها مؤسس����ة
البابطين في قرطبة عام 2004م.
ـ حضور القصيدة الجاهلية في الش����عر المعاصر
(بحث مقدم في ندوة معجم البابطين المنعقدة في
الكويت 2008م).
في الحقيق����ة تحتاج الكتابة ع����ن د .وهب رومية
في هذه
الع����دد الكبير من الصفحات وال
نس����تطيع َ
ّ
َّ
َّ
والمهني .وقد ق َص ْدنا
العلمي
الزاوي����ة أن نفيه حقه
عنه وع����ن غيره َل ْفتَ
من ه����ذه الزاوية ف����ي الكتابة ُ
ِ
االنتباه م����ن جديد إل����ى قاماتنا ورموزن����ا َ الثقافية
َّ
الفكري����ة الذين يس����تحقون منا العناي����ة والبحث
ُ
ُ
َ
واإلفادة ،لنس����تخلص ما نس����تطيع استخالصه من
قي����م عالية وراقي����ة ومفيدة َو َر َد ْت ف����ي نتاجاتهم
ٍ
اإلبداعية.
وعل����ى هذا فإننا نتمن����ى للدكتور رومي����ة المزيد
من العطاء والصحة والس��ل�ام واالطمئنان .وأستطيع
ُُ
ً
إجم����اع على خل ِقه
القول :إن هناك إجماعا أو ش����به َّ َ
وجدية مس����يرته
العالي وصفاء روحه وقلبه ونظافة ِ
الطويلة.

