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إقرأ في هذا العدد:
أعمال مترجمة: هنري الوسون.

حفيد عمر الشريف: كتاب عنه وعن جّده الممثل الراحل.
الوجه اآلخر لتشارلي شابلن في فيلم وثائقي.

من أنا؟ البروفسور رياض عثمان.
أفكار اغترابية في متحف أمين الريحاني، بقلم كلود أبو شقرا.

النرجسّية أّم اإلبداع.
د. عماد يونس فغالي: معّلمو الفكر.

نبيل عودة: اللغة العربّية من منظار الواقع السياسي - االجتماعي.
د. جوزيف ياغي الجميل: قيثارة المتنّبي ولحن الخلود.

الشعراء المقّنعون العرب.
الوجه اآلخر لنيتشه: لو سالومي.
علي الراعي يكتب عن نمر سعدي.

قصص من أستراليا: دو روجمونت أكبر كاذب في التاريخ.
د. سامية محرز: كتاب عن ابراهيم ناجي "زيارة حميمة تأخرت كثيراً".

سليمان يوسف ابراهيم يكتب: مرايا مضيئة.
"أشباح ميالنو" رواية لمحمد زيان ترصد حركة األخوان في أوروبا.

صباح فخري لم يترّجل عن حصانه بعد.
"القذافي وأنا" كتاب لدعد شرعب.

فاتن مرتضى: دراسة تحليلية لرواية "صيف البالبل في زمن الكورونا 2020"  لـ .  طراد حمادة.
هيالري كلينتون تخوض غمار الرواية.

"زنزانة وأكثر من حبيبة" رواية أسير فلسطيني في سجن جلبوع.
كتاب عن رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون.

د. كلوفيس كرم يكتب عن علم األديان المقارن - الحلقة الثانية.
إنغا سيمبسون: كتاب من موجة الرعب األسترالّية.

عت كتابها عن فيروز.
ّ
نجالء أبو جهجه وق

وأعماالً إبداعية بأقالم:مريم رعيدي الدويهي - كلود ناصيف حرب- أوجيني عبود الحايك- كلود صوما-
د. سحر حيدر- رانيا مرعي - مريم شاهين رزق الله- كلوديت عقيقي- حسن ابراهيم سمعون- باسم
عون - جورج الخوري- نور نادر - د. عائدة قزحّيا - غسان محمد منجد- فواز محفوض- عنتر رزق الله-

زينه شعاع- وليد نجم - محمد الديراني- غيلدا عيد- إيلي جبر- آمنة ناصر- جميل الدويهي...
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تقديم
 ننحت الجبل بإبرة

 

عندما ترى بعينيك عشرات الناس، يسيرون في الشوارع، ومعهم بنادق، تعرف أّنك عندما
تتحّدث عن ثقافة، وحضارة، وانفتاح، وخير... فأنت كالصارخ في البّرّية.

لقد استبدل البشر، في القرن الحادي والعشرين، الوعي بالتهّور، وثقافة الحياة بثقافة الموت.
وما يرعب فعالً أّن من المتعّلمين في الجامعات، رجاالً ونساء ما زالوا يقّدسون الحزب والطائفة
والمرجع، على حساب اإلنسانّية جمعاء. وهذا قد يدفع الداعين إلى السالم والمحّبة، إلى شيء من
اليأس. فهم يسألون انفسهم: هل حّقاً لنا صوت مسموع؟ وهل إّن تعاليمنا وقَيمنا التي
ننشرها إّنما هي عبث وهباء منثور؟ وماذا نجني نحن بعدما حصدنا القمح وجعلناه على بيدر

المعرفة، ثّم أكتشفنا أّنه مسّوس، ال تشتهيه الغربان؟
إّنه الشعور المبّرر باإلحباط، فنحن كَمن يبحر على مركب إلى جزيرة بعيدة، ويعاني التعب
والقلق والضياع، ويتشّرد في المحيطات بين الرياح وتحت المطر. وتستغرق رحلته طويالً،
فيعود منها بقليل من الرمل في يديه، وفي رأسه أيضاً. وكم هو منطقّي أن يبكي هذا البّحار من
فشله وإحباطه. والبكاء حّق له، لو كان يعيش بمفرده. أّما إذا كان يؤمن بأّن الحياة ليست ملكاً له
وحده، بل هي من أجل اآلخرين أيضاً، فإّنه سيصعد إلى مركبه من جديد، ليغامر مّرة أخرى،

ومّرات، وال بّد أّنه سيعود محّمالً بالكنوز التي كان يشتهي أن تكون من نصيبه.
مخجل ما نعيشه في هذه األّيام، وما نتعّرض له من احتقار، فهل كان أهل الكهف، والعصور
الحجرّية ، يختلفون عّنا؟ وهل القتل بالعصّي والحجارة  في العصور القديمة كان أسوأ من القتل

بالمدافع والبارود؟ وهل اإلنسان اليوم أكثر قيمة مّما كان عليه في العهود المظلمة؟
إّن لنا دوراً خارج لعبة األمم، والمعتقدات الضّيقة، واالنتماءات القاتلة، فلماذا ال ننتمي إلى الله، وما
خلقه لنا من جمال وإبداع؟ ولَم ال تعّلم األجيال في مدرسة المحّبة لآلخر، أّياً يكن دينه وانتماؤه؟

بلى، سنظّل نحفر الجبل بإبرة،  وعندما تنتهي الحياة، ال بّد أن يأتي َمن يحملون الرسالة ذاتها
بون، ويضيئون بعيونهم طريق الخير. ومهما طال الزمن، ستعرف

ّ
أيضاً، ويعانون، ويتعذ

الشعوب أّن حروبها صغيرة، في كوكب هو أصغر من رأس إبرة في الكون الواسع... وكّل حرب
هي  بالء وهباء، ولن يجني منها أحد أّي انتصار أو أّية فضيلة... والبقاء لصانعي السالم!

 
 



الشاعر األسترالي هنري الوسون (1867-1922): كان شاعراً لألرياف، وُيعتبر، إلى جانب بانجو

ا في األدب األسترالي. ومع ذلك، على عكس باترسون، اختار الوسون الكتابة عن
ً
باترسون، عمالق

التضاريس القاسية والمزعجة لألدغال األسترالية، بدالً من إضفاء الطابع الرومانسي عليها. 

ُنشرت قصيدة Up the Country ألول مرة في مجلة The Bulletin، وهي أشهر قصيدة لهنري الوسون،

ل المدينة عليها. عالوة على ذلك ، ينتقد
ّ

ويروي فيها عن رحلته إلى األدغال األسترالية القاحلة، ويفض

شعراء مثل بانجو باترسون، الذين يميلون إلى إضفاء الطابع الرومانسي الجميل والمحبب على حياة

األدغال. وكان لباترسون والوسون منافسة شهيرة في ما يتعلق بالحياة في األدغال األسترالية. ورّد

باترسون الحًقا على قصيدة Up the Country  بقصيدة بعنوان :

Defense of the Bush، حيث اتهم الوسون بأنه يصّور حياة األدغال كأنها ليست سوى عذاب وكآبة.

 

أعمال مترجمة: هنري الوسون
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Up the Country ﮴�ص﮵�دة ه﮲�ي الوسون

 

لقد عدت من أعلى البالد 

آسف جًدا ألنني ذهبت 

للبحث عن أرض شعراء الجنوب 

وأين أنصب خيمتي...

لقد خسرت الكثير من الرموز 

التي تحطمت على الممّر

وأحرقت الكثير من األبيات الرائعة 

وأنا سعيد بعودتي...

قد تكون أبعد من ذلك

 المشاهد المبهجة 

التي يتباهى بها شعراؤنا

لكنني أعتقد أن البلد
 

 

أكثر جاذبية حول الساحل...

على أّي حال 

سأبقى حالًيا في منزل داخلي

 في المدينة

حيث أشرب الجعة والليمون 

 وأستحّم... وأبترد.
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ل الراحل
ّ
حفيد عمر الشريف: كتاب عنه وعن جّده الممث

يشرح عمر الشريف الصغير، وهو ممثل وموديل مصري يحمل الجنسية الكندية، تفاصيل

رحلته المضطربة والحزينة، في كتاب مذكراته "قصة عَمرين: مذكرات األسرة والثورة

والخروج خالل الربيع العربي"،  الصادر عن  Counterpoint  بـ 209 صفحات.

وتستحوذ مذكرات الشريف الصغير على اهتمام الكثيرين، ألنها تتضمن حقائق ومعلومات عن

جده الممثل العالمي الشهير،  وأيضاً تصور شخًصا يتصارع مع حياته الجنسية. 

وقد برز اسم عمر  الشريف الصغير في عام 2012 ، أي بعد حوالي عام من بدء الربيع العربي. حيث

نشر رسالة استغرقت منه وقًتا وتفكيًرا، وكشف عنها بعد ما يقرب من ثالثة أشهر من كتابتها.

وجاء في الرسالة - المقال: "أكتب هذا المقال ألنني لست فريًدا في مصر، وألن الكثيرين سيعانون

إذا لم تتبّن الحكومة المصرية الجديدة احتراًما أساسًيا لحقوق اإلنسان األساسية والمساواة".

وقوبلت تلك الرسالة بالسخرية دولًيا - خاصة في مصر ومن والده ، الذي أخبره أنه تخلى عن كل

شيء من خالل الكشف عن أنه يهودي.

وتم رفع دعاوى قضائية تهدف إلى سحب جنسيته المصرية ومنعه من دخول البالد. وكاد

الممثل الراحل عمر الشريف ، الذي توفي عام 2015 ، أن ُيمنع تقريًبا من دخول مصر، بعد  الكشف

عن عالقته بنجمة "Funny Girl" باربرا سترايسند خالل حرب األيام الستة بين مصر وإسرائيل.

 

 



وأضيف إلى الطين بلة، اعتراف عمر الصغير بأنه مثلي

 الجنس. 

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن العديد من

 المثليين ال يزالون محتجزين في ظروف غير إنسانية

 ويتعرضون  للتعذيب في مصر.

ويضيء الكتاب، كما يوحي العنوان، على العالقة بين

العَمَرين،  الجد والحفيد... وبعض من أكثر اللحظات التي تحطم القلب هي التي تظهر فيها عمر

الشريف األكبر في حاالت خلط وضياع سببها له مرض الزهايمر، حيث تصرف مع الحفيد الذي

ا ،
ً
يحبه بشكل جنوني بصورة مفاجئة ومرعبة، وقال له في عشاء أمام غرباء: "تريد أن تكون شيئ

لكنك لن تكون أبًدا، ألنك ستكون دائًما فاشالً!"

والدراما ال تتوقف هنا، إذ نتعرف على إصابة والدة عمر الصغير بسرطان الثدي، ووفاة أخته

الرضيعة، وتاريخ أجداده اليهود الناجين من المحرقة، وتجاربه المؤلمة العديدة مع الرجال

المثليين. كما يشرح بالتفصيل رد فعل والدته األولي السيئ على مثليته، إذ قالت: "ال تخبر والدك! ال

تخبر أحداً! يعيننا الله إذا اكتشف والدك أو بقية مصر أنك مثلي.".وقالت الوالدة أيضاً البنها: "لقد

تسببَت لي دائًما بالتوتر. وربما أصابني السرطان جراء ذلك".

ويكشف عمر الشريف الصغير عن شيخ ثري في مجلس التعاون الخليجي، كان يعمل لديه،

واغتصبه.

وال يعتبر الشريف الصغير نفسه واحًدا من "الناشطين" ألن العديد منهم ينشطون بدافع

االستقطاب والبروز، والشعور بالبراغماتية آخذ في التدهور ... "أنا أؤمن بااللتزام والحوار قبل كل

شيء - في إيجاد أرضية مشتركة ".

ويقول: "نحن جميًعا لدينا أعداد كبيرة - لكن القتال من أجل ما هو صحيح ال ينبغي أن يشمل جعل

نفسك أصغر حجًما لتناسب اآلخرين جميًعا".

وأخيراً يؤخذ على الكتاب أّنه أعطى حيزاً متواضعاً للجّد عمر الشريف، الذي يمكن أن تكون سيرته

في عدة كتب، وَيطلب منها المتتّبعون المزيد.
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  الوجه اآلخر لتشارلي تشابلن في فيلم وثائقّي
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يفتخر تشارلي تشابلن بنفسه، عندما يقول: "في بعض أنحاء العالم، أنا معروف من ِقبل

بل بيسوع المسيح".
َ
أناس لم يسمعوا من ق

نجز مؤخراً فيلم وثائقي طويل بعنوان The Real Charlie Chaplin - تشارلي تشابلن
ُ
وقد أ

الحقيقي، من إخراج بيتر ميدلتون وجيمس سبيني، وُعرض في مهرجان لندن السينمائي.

وتناول الفيلم شخصية تشارلي تشابلن وأفالمه مثل:

 The Kid  الطفل ، Modern Times األزمنة المعاصرة  ،The Gold Rush فورة الذهب  ، the Great

Dictator الديكتاتور العظيم.

إنها فرصة إلعادة اكتشاف "تشابلن" من قبل الجيل الجديد. لكن هناك جوانب من الممثل

الكوميدي يصعب فهمها هذه األيام، جوانب من حياته الشخصية، وعالقته المزعجة

بالنساء. فقد كان شابلن مهووًسا بالعديد من الفتيات.

كانت ليليتا ماكموري، التي اشتهرت في معظم حياتها باسم ليتا غراي، واحدة من هؤالء

الضحايا. لعبت دوراً أمام تشابلن في فيلم The Kid ،  وكان عمرها12 عاًما فقط.
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في تسلسل غريب في نهاية الفيلم، ينام المتسكع تشابلن عند عتبة الباب ، ويدخل "أرض

األحالم". وفجأة تتزين الشوارع بالورود وتكتظ بالمالئكة. ويصبح لرجال الشرطة والكالب

الضالة أجنحة. ويبدو أن تشابلن صار في الجنة، ولكن بعد ذلك "تتسلل الخطيئة إلى الداخل"،

حيث يتم استقباله من قبل حورية شابة بريئة المظهر، هي ليتا غراي التي  تحاول إغواءه. وال

يستطيع التوقف عن مطاردتها ويتجادل مع صديقها.

وفي واقع الحياة، أصبح الممثل الكوميدي مولعاً بالممثلة الشابة. وقد كان عانى للتو من طالق

زوجته األولى، ميلدريد هاريس، التي كانت تبلغ من العمر 16 عاًما فقط عندما تزوجها في عام

1918. وأنجبا ابًنا في تموز1919، توفي بعد ثالثة أيام من والدته.

وتزوج تشابلن من ليتا غراي في عام 1924. ثم انفصال بعد ثالث سنوات. وفي منتصف

الستينيات، كتبت غراي السيرة الذاتية المثيرة "حياتي مع تشابلن"، وهي القصة الفاضحة

للزواج. واتهمت كل� من هاريس وغراي تشابلن بالقسوة العقلية.

ويصف الكتاب كيف كان شابلن مهووًسا بغراي في فيلم The Kid. وتتذكر غراي كلمات

تشابلن: "أنت طفلة جميلة للغاية يا عزيزتي". وقد جسدت له صورة"الفتاة في عصر البراءة"،

ويقول: "نظرت إليك يا عزيزتي، عندما كنت ال تعرفين. لقد انجذبت أكثر فأكثر إلى عينيك

الساحرتين" .

وتروي غراي أن والدتها كانت قلقة بشأنها، لكن تشابلن أكد لها أنه "ليس معتاداً على إغواء

فتيات يبلغن من العمر 12 عاًما".

وبعد ثالث سنوات، عندما كانت غراي في الخامسة عشرة من عمرها، اختارها تشابلن لتكون

الوجه األساسي في فيلم Gold Rush. ويومذاك اعتقد الجميع أنها في التاسعة عشرة من

عمرها. وصغُر سّنها لم يمنع تشابلن من بدء عالقة معها. كما أصبحت حامالً منه.

في ذروة الفضيحة، أراد شابلن أن تجري غراي عملية إجهاض، كما قدم لها المال للزواج من

شخص آخر، ألنه رفض أن يتزوجها في البداية، وعندما رفضت غراي أن تجهض الجنين، أو

أن تتزوج من شخص آخر للتغطية على الفضيحة، رضخ تشابلن وقِبل بأن تكون غراي

زوجته الثانية.

 

 



ولو كان تشابلن يعيش اليوم، واكتشفت السلطات بأنه على عالقة بفتاة قاصرة، فإن تلك
العالقة ستعتبر في الواقع اغتصاباً ، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاًما.

كل هذه الوقائع يغطيها الفيلم الوثائقي الجديد. واستند المخرجان على مقابالت تلفزيونية
جرت مع غراي نفسها، التي سردت قصة االنفصال عن تشابلن، وكيف حصلت على تعويض

مالي قياسي عندما انفصل االثنان.
وبعد 20 عاًما فقط من انفصاله عن غراي، أقام تشابلن عالقة غرامية أخرى في عام 1941، مع
ممثلة شابة، هي جوان باري البالغة من العمر 22 عاًما. وفي تلك الفترة، بدأ تشابلن يفقد بريقه.
كان في سن52 عاًما، وأخذ الجمهور يبتعد عنه، ليس بسبب عالقاته مع الشابات، ولكن بسبب
شكوك مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه تعاطف مع الشيوعيين. كما شاعت أحاديث عن تشابه
بين تشابلن وهتلر (ولد تشابلن في 16 نيسان 1898، وولد أدولف هتلر بعده بأربعة أيام فقط)،

وتميز كالهما بشاربين صغيرين.
والغريب أن النازيين كانوا يكرهون تشابلن، وحظروا أفالمه ووصفوه بأنه "بهلوان يهودي
مثير لالشمئزاز". ورّد تشابلن بالسخرية من هتلر في فيلمه األكثر جرأة "الدكتاتور العظيم"

(1940) ، الذي لعب فيه دور الزعيم الفاشي Adenoid Hinkel وحالّق الحي اليهودي.
كان شابلن ذا نفسية قاسية مع زمالئه، ولكنه كان نفسه ضحية. فقد كانت لديه طفولة مؤلمة
وفقيرة. تم فصله عن والدته غير المستقرة عقلًيا بطريقة وحشية... وهام شابلن في
الشوارع، وبعد سنوات، جمع ثروة هائلة، وكان مصاًبا بجنون العظمة وبالخوف من أن كل شيء

سُينزع منه.
كان شابلن شخصية عبقرية استطاعت أن تنتزع الضحك والدموع في آن واحد. وفي اتجاه

معاكس كان الرجل قصير القامة، ال يشعر باألمان، ومزاجياً، وشخصيته قلقة ومضطربة.
أنتج تشابلن  أكثر من 60 فيلًما، وكان أول فيلم روائي طويل له بعنوان"الطفل" (1921). تزوج 4
مرات، (الزوجة الرابعة آنا أونيل)، وأنجب 11 طفالً، من بينهم الممثلة جيرالدين تشابلن التي

مثلت دور الزوجة في الفيلم الشهير "دكتور جيفاكو"... 
لقد كان تشارلي تشابلن، القصير القامة، طويل القدمين، صغير الشاربين، من بين أكثر
الشخصيات شهرة وحًبا في العالم… وال يزال إلى اآلن، بغض النظر عن حياته الشخصّية، من

أهم الوجوه التاريخية والفنّية، عندما يذكر الكبار فعالً.
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من أنا؟

ر هذه الزاوية منّصة لوجه ثقافّي معروف، ليتحّدث عن  نفسه ومسيرته ورصيده...
ّ
توف

وجُه العدد البروفسور رياض عثمان
 
 

 هناك عادة محّببة لدى بعض الشعوب الذين يعتبرون أن حياة وليدهم تبدأ لحظة ينطق
بكلمة " أنا" فينتظرون فَمه ليسمعوها منه جهاراً ، فيبدأ وقتها احتساب تاريخ ميالده، كما لو
أّنه اآلن قد ُولٍد، ليحتفلوا به كّل عام، وكما العائلة في الجاهلّية تنتظر، بفارغ الصبر، مولوداً
ذكراً، طبعا ًهي عادة مستقبحة في تفضيل جنس الذكر على األنثى، وعندي ال هّم إْن ُولدت أختي
قبلي أو ُولدُت قبلها. ففي ذلك تركيز على نمّو الشخصّية ال الجسد، وهنا تبدأ المباهاة عندما
ً
يعرف اإلنسان ذاته وعند من يعرف ذاته، أو يكتشف الوليد حياته، فيرسم لشخصّيته خارطة
تكون كبيرة أو صغيرة بحجم اهتمام أهله به وإحاطة ذويه وُحسن التوجيه، وال سيما في ظّل

َوالَِدْين ال يفّرقان بين أبنائهما. 
 من أنا ؟ ال أستطيع تأريخ وقت محّدد لمجيئي إلى هذه الفانّية، وال متى نطْقُت أّول كلمة؛ ألّني إلى
اآلن، أعتبر نفسي أّني ما نطقت كلمة" أنا" على داللتها التي أرنو إليها، وال حتى ظّل معانيها
الثّرة، وال كوّنت شخصيتي النهائية وأنا على مفترق الخمسين ما زلت أكتسب وأتعّلم، فهي
ْعٍر أو

َ
 ش

ُ
عندي ضمير يراقبني، ويرقب تطّلعاتي، ويرصد طموحي من دون أن يحّده بياض

هاجُس موٍت،  أو أي� انشغال آخر. 
غير أّني أذكر أني كنت الِبكر ألبوين عركتهما الحياة فعاركاها بصبر، والذا حماها بصمت وُبعِد
نظٍر، فهما مزَجا أناهما في أناٍه واحد وأناٍة كثيرة . فجبال بقعة الضــــوء التي وصلت إليهما مـــــــن 

 

www.afkarightirabiah.com.au    |   10



www.afkarightirabiah.com.au    |    11

قب األمل، وأدارا عليها طاقة شمسّية تنير المجّرة، جعلت حياتهما تفيض بالصدق والصراحة
ُ
  ث

والمكاشفة والبوح المجبول بالعاطفة وتبصير الدرب، وإنارة زوايا الشخصّية المفعمة بطيب
النوايا، في صخرٍة صلبٍة ثابتٍة في شمس الضنّية، في هدأة الجرد، في بيٍت ريفّي في بلدة بيت الفقس
أسميه بكّل فخر بيتنا، تلك البلدة التي ُتعرف ببلدة الشعر والعسل، وذاك البيت بيت األدب الرابض

تحت ظّل جبل المكمل الوارف من جبال لبنان الراسيات.
 في طفولتي – وكم تمّنيت لو تبقى معي أكثر - كنت إذا غلبني أحُد أوالِد الحّي ال أجد انفعاالً على وجه
والدي _ رحمه الله_ ، وال أجُد غيَر غضٍب مكبوٍت، في قلِب والدتي أطال الله عمرها، لكّني كنت أجد
منهما الطلب إلّي دوماً بمسامحة من أساء إلّي؛ ألّن النصر سيكون لي ال محالة بزعمهم - لست أدري
أهو خوفهم علّي أو لمأرٍب آخر؟ غير أّني لمست لمس اليقين أّن في بعض مخاوفهم مكسباً لي
جابه بنفسي وبروح الحوار ال القّوة وحسن السياسة وفّن التعامل، وأن أكون أقّل

ُ
وقوة عّودتني أن أ

شكوى وشكاية، وال سيما في مجتمع حرب وقالقل- في السبعينيات اللبنانية- كّنا نعاني ويالته،
وفتن وطنّية ومذهبّية مقيتة _ قاتلها الله_ إلى غير رجعة .

 كان كل شيء في البيت منسوباً لي وباسمي شخصّياً، حتى موسم الفواكه الذي يصّدره الوالد إلى
السوق كان باسمي واألرباح باسمي وكّل المداخيل باسمي، إال الديون فكان يسّجلها الوالد باسمه،
ّك الحرف، أن أكتب اسمي مقلداً رسمه

ُ
ف
َ
رحمه الله. وكان يطلب مّني، وقبل دخولي المدرسة أو أ

بخط يديه الشريفتين، على شرائح الخوخ وُعلب اإلجاص وصناديق التفاح كي ال تضيع في السوق
عند التاجر فتضيع معها مبالغ عزيزة، ننتظرها من سنة إلى سنة، هي ثمن الموسم الذي كّنا
 كّل عام، فكم كنت أحّب، أمامه، مظهر حملي قلماً أو أْن ألهَو بقلٍم بخربشاٍت ال

ً
ننتظره مّرة واحدة

هّم إن كانت على دفتٍر أو خربشاٍت على حائٍط، حتى إّنه انتقى من تلك الخربشات توقيعي الذي
عاته.

ّ
ري، وما زلت أمضي على توجيهاته وتوقيعاته وتوق

َ
دّربني عليه منذ ِصغ

 كان والدي- رحمه الله- يفرض علّي أن أكتب اسمي بالخط الثخين األسود الداكن على ذاك الحصاد،
وأنا أعتّز أن اسمه "مصطفى" لكّنه كان يرّدد أمامي أّنه اختار لي اسمي تمّيزاً لي في المنطقة، وأّال
يختلط باألسماء المتشابهة فقد تضيع أناهم وقد تختلط أسماؤهم مع أسماء الجيران وأبناء
العائلة؛ ألّن العشيرة الواحدة، في ريفنا العامر، قد تحوي أكثر من عشرين مصطفى، أو محمد
وأحــمــد، وليس في ذلك عيٌب، بل بركة االسم إنما تداخل التسميات بتداخل الكنى والشخصيـّـات،
فُيْنَسب كّل واحد، إلى أّمه، (حلوم، أو فطوم، وبهيجة، وناديا، وأسما...) أو إلى لقب يستقبحه، أو
يقبل به على مضض تمييزاً له، وما أدراك إذا أساء واحدهم أمام الدولة أو كان مطلوبـــــــاً، بمخالفة أو 

 



 أو غير مخالفة، باالسم، فيجعل كّل من يحمل هذا االسم مطلوباً إلى السجن، أو التحقيق، كما حدث

عندما احتلتنا دولة شقيقة، فترة الثمانينيات؛ لذلك كان أبي يلّح علّي بأّال أسّمي ابني األكبر أو أحد

درج اسمه في اسمي الثالثي، واستغفر
ُ
أبنائي على اسمه على عادة معظم األرياف والمناطق، أو حتى أ

الله إن أدرجت اسمه في اسمي بعد موته من أال أقع في عقوق.

أذكر من أناي- يا سادة- أني كنت أحّب المدرسة شغوفاً بها ، وكنت أحّب أن أقّلب كتاب القراءة من

بين الكتب بداية كّل سنة تقليباً كامالً من الجلدة إلى الجلدة ، وأكثُر ما كان يشّدني فيه، سيرة كّل

بت في الكتاب مع اسم مؤلفه،
ْ

كاتب واسمه واسم منطقته وبلده، ثم أعود ألربط عنوان الدرس المث

وكان ذلك فضوالً كنت أخشى دوماً من أن يضّيع وقتي أو يشغلني عن الدرس، وهي عادة لي ما كنت

ص على نفسي بعض فطرة
ّ
رت بتحليل سبب ذلك، خشية أن أنغ

ّ
أعرف سببها، وإلى اآلن ما فك

أذكرها من طفولتي وتعيش في دخيلتي.

كان والدي _ رحمه الله- غير متعّلم إلى ما بعد الثالث االبتدائي؛ لكّنه كان يعّلمني العربية والفرنسية

ني على دراسة
ّ

والحساب والجغرافيا، ويصرفني عن التاريخ وال سّيما المعتمد في مدارسنا، ويحض

التربية المدنية بنفسي. أذكر صوته الجهوري عندما كان يأتي لتدريسي بحجة مساعدتي، أنه كان

 كان يمليها علّي إمالًء: تارة ُمَهّجياً ليبّسط لي
ْ

يملي علّي نص القراءة ألكتب وظيفة نسخ الّنص، إذ
 ليٍل في ظلمة انقطاع الكهرباء، وتارة مسرعاً لكي بخلد إلى فراشه؛ ألّن صباحاً

ُ
لكي ال تداهمني عتمة

قاسياً قارساً ينتظره في تفتيت قلب صخرة في مقلع عجز عنها أولو القّوة والُفُتّوة، أو في َنْقب عزٍق

في جنينة تنقيباً عن القرش الحالل، أو توضيب فاكهة، وما كنت أحّس بالفرض إال قد انتهى، فما

 الكتابِة واإلمالء، وقّلة الخطأ فيها، والثبات وحسن المؤازرة. 
َ
ة
َ
اكتشفُت إلى اآلن أّنه عّلمني مَلك

تي الخمسين-  أحاول إضاءة كّل شموعي في الرّد
ّ
بعدها ِمْن "أنا" الوالدة حتى "أنا" اللحظة - بين دف

على ظلمٍة، وأجدني أخشى أن أقترف ذنباً بحّق نفسي أو أجّره إلى أهلي وأوالدي، وتقلقني اآلية

الكريمة (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً)(الكهف 104)، فتبقى "األنا" الضمير صاحب الواِزع

الذي يراقبني لجهة إثبات الذات، والقضاء على الفراغ واجتياز الدنيا بعّز وثبات، غير مكترٍث لقوٍل،

 في زاويِة ذاكرتي لحيِن الحاجة إليه، وأرمي قول
ٍ

غير أّني أّتبع أحسنه، وأّدخر قوالً آخر لناصح

 وأخفى غير ذلك، وأعتّز بقوٍل على شكِل نصيحٍة أكتبها بالخّط الكوفّي أو
ٍ

واحِدهم تظاَهَر بنصح

الديوانّي مطّرزاً على صدر الحائط. فهل عرفتم من أنا؟  
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 "أفكار اغترابية" تزور متحف أمين الريحاني في الذكرى الـ 145 على والدته

 الُوثقى بين اإلنسان واألرض
ُ
البروفسور أمين ألبرت الريحاني:  المتحف هو الُعروة

برهن لبنان المقيم والمنتشر أن قدرة أبنائه وصلت إلى آفاق واسعة كبرى
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بقلم كلود أبو شقرا - بيروت:

في "الريحانيات" كتب فيلسوف

الفريكة أمين الريحاني: "هجرة

الجسد ال تكفي إن لم ترافقها هجرة

العقل"، حول هذه الفكرة بالذات يقوم

متحف أمين الريحاني في مسقط رأسه

قرية الفريكة في جبل لبنان، خصوًصا 

أنه المهاجر األول الذي هاجر ليس في سبيل التجارة بل في سبيل الفكر واألدب. لذا تركز أجنحة

ٍ
المتحف (تقّدم صورة كرونولوجية عن أمين الريحاني) على هذه الفكرة بشكل غير مباشر من نواح

مختلفة: 



يحاني؟ في ظل أزمات لبنان المتالحقة كيف تقّيم الدور الثقافي لمتحف الر�

المؤلفات من بينها، كتاب خالد أول رواية لمؤلف عربي باإلنكليزية، وكتبه النثرية التي تبرز

تأثره بالشاعر األميركي ولت ويتمان الذي كسر قواعد الشعر، وكان الريحاني أول من كتب

الشعر العربي غير المقفى ونشر أول قصيدة عربية غير مقفاة عام 1905 في جريدة األهرام

المصرية فأثار جدالً بين مؤيد ورافض.  

دور أمين الريحاني األدبي رائد                                                                                                                              في المغتربات األميركية، فلقب

 بـ "أب األدب العربي- األميركي"،                                                                                                                                 كما دوره اإلنساني واالجتماعي 

والسياسي والفلسفي فكان عن                                                                                                                               حق   جسر تواصل بين الشرق

والغرب وبين لبنان وأميركا، بين                                                                                                                        حضارة الشرق الغنية

بالروحانيات وحضارة أميركا...

في الرابع والعشرين من تشرين                                                                                                                         الثاني تصادف الذكرى الـ 145 
لـــوالدة فــيــلسوف الــــفــــريـــكـــــــــة                                                                                                                        (1876- 1940)، احــــــتــــــــفـــــاالً

بالمناسبة زارت "أفكار اغترابية"                                                                                                                     متحف  أمين الريحاني في                                                                                                                      

الفريكة والتقت البروفسور أمين                                                                                                                      البرت الريحاني، وكان حوار 

 حول المتحف ودوره الثقافي المشع دائًما وأبًدا رغم الظروف التي يواجهها لبنان. 

أزمة لبنان متعددة الجوانب. كانت أزمة كورونا وما تزال. ولكننا، في لبنان، نواجه سلسلة من

األزمات االجتماعية واالقتصادية والمالية والسياسية المتراكمة، بحيث بتنا نشعر باالختناق

ونحن محاصرون من كل جانب. وسط هذا االنهيار كيف نحافظ على الحد األدنى من الدور

ة، لبنان؟ من أجل الوصول إلى قرار واقعي مناسب، عقدنا
َ
الثقافي لمتحف الّريحاني في الُفَرْيك

يحاني في الواليات المتحدة، وسألنا عن حلول تطبيقية سلسلة اجتماعات مع مؤسسة أمين الر�

ممكنة قامت بها متاحف أدبية وثقافية مماثلة. وبعد تداول متشعب في مراجعة الخطوات

المقترحة اعتمدنا مبدأ تاجيل الزيارة "السياحّية" واإلبقاء على الزيارة "الثقافية" بعد تعديلها،

وذلك وفق الفئات التالية:

أ . إلغاء زيارات المدارس والجامعات في الوقت الحاضر (بعد تصنيفها بالزيارات السياحّية).
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يحاني تحفيًزا إلعادة ثقتنا بأرضنا؟  ل وهج الر�
ّ
إلى أي مدى يشك

ب .  إبقاء الزيارات الثقافية للطالب الجامعيين واألساتذة بالشروط اآلتية: -أن تقتصر على الطالب

يحاني - أال يتجاوز عدد الزائرين األربعة أو أو األساتذة الذين يقومون بعمل كتابي حول الر�

الخمسة أشخاص – التقيد بخطوات الوقاية الصحّية من تباعد ووضع الكمامة... 

ت . إبقاء الزيارات الثقافية لإلعالميين وأهل األدب والصحافة: وذلك بالشروط نفسها المذكورة

أعاله ضمن حرف الباء.

ث . يمكن للزيارات الثقافية أن ُتتاَبع إلكترونّيا لتزويد الطالب واألساتذة واإلعالميين بالمواد

المطلوبة ليتمكنوا من متابعة أبحاثهم وكتاباتهم المختلفة.

هكذا يتحول المتحف تدريجًيا من مكان ثابت غير متحرك إلى مكان فاعل وحيوي تلبية للذين

يحاني وتزويًدا لهم بالمواد الرقمية التي يحتاجون إليها، تماًما كما تفعل يكتبون عن الر�

المتاحف ومراكز األبحاث في الدول المتقّدمة. 

الظروف الصعبة التي يمّر بها لبنان والشرق األوسط دفعتنا إلى إعادة النظر بالدور الفكري

يحاني بحيث والثقافي المتوقع. لذا نشعر بالطمأنينة لطبيعة التحّول القائم حالًيا في متحف الر�

يعزز التواصل بين فيلسوف الفريكة وتطوير سبل المعرفة حول َعَلم من أعالم لبنان والعالم

العربي رغم كل المآسي المحيطة بنا. 

سؤال جوهري أشكرِك عليه: الوهج يبرز على غير مستوى: من ذلك: وهج اإلبداع األدبي، ووهج

يحانّيات الحداثوّية، الريادة، ووهج الحداثة والتنوير. يكفي أن أذّكر ببعض األمثلة: ُجرأة الر�

 كتاب خالد الفلسفّية، وملحمة ملوك العرب التنويرّية، كذلك النقد الفكري االجتماعي
ُ
ورسولّية

ف واإلصالح والنقد التاريخي المتحّرر في النكبات والنقد األدبي الحديث في أنتم الشعراء في التطر�

وصوًال إلى تحفة قلب لبنان الوجدانّية... هذه الصفات ليست من عندي، ولمزيد من التفاصيل علينا

بالعودة إلى أغناطيوس كراتشكوفسكي، ومارون عّبود، وأنيس الخوري المقدسي، وقسطنطين

زريق، ومعروف الرصافي، وخليل مطران، وجيوفري ناش، ونايثن فانك، ورشيد سليم الخوري

الشاعر القروي، وخليل تقي الدين، وصالح لبكي... 
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يحاني يكمن في أن ادة. ودور متحف الر�
ّ
إّن دور المتحف، أي متحف، يكمن في أن ُيبقي الشعلة وق

يجعل من الوهج حافًزا، ومن العمل اإلبداعي دافًعا، ومن العمل النموذج مشعًال لتجديد الثقة

بأرضنا وأبنائها. عمل المتحف هو اإلبقاء على "الوهج"، هو الربط بين الوهج ومجموعة األعالم

 الُوثقى بين اإلنسان واألرض، ألن
ُ
الذين قّدمهم الوطن مثاًال وعنواًنا ونموذًجا ُيحَتذى. إنه الُعروة

نا من هذه البذار هي من تلك األرض المقّدسة، أرض الوطن. وكم نحن بحاجة اليوم إلى من يشد�

جديد إلى التمسك بأرضنا والدفاع عنها وصونها من كل المخاطر المحدقة بها وبنا. وهي

األرض التي أعطتنا أعالًما نتمّسُك بهم ألنهم رمحنا الواقي، ودرعنا الحصين، وسالحنا المنقذ. 

يحاني اليوم؟              *  أين  نحن من فكر الر�

يحاني. نعلم جميًعا كي نتمكن من اإلجابة عن هذا السؤال، ال بد من التوسع بعض الشيء بفكر الر�

يحاني يدعو إلى العروبة العلمانية. أو العلمانية العربّية المرتكزة على قيمة اإلنسان أن الر�

وتحّليه بمبادىء الحرّية والديمقراطية واألخالق. انتقاص أية خاّصة من هذه الخصائص تعّرض

سائر القيم إلى التداعي واالنهيار. فالعلمنة مثًال من دون األخالق أو الحرّية تبقى ناقصة، وبالتالي

عاجزة عن تأدية مهامها. كذلك العروبة، أو الوحدة العربّية من دون العلمنة تصبح وحدة دينية،

وبالتالي تفصل بين دين وآخر، وبين عربي وآخر، أو بين طائفة وأخرى ضمن الدين الواحد. كذلك

فإن أضفنا صفة التوافقية على الديمقراطية أعلنا فوًرا أن رأي اآلخر ال نتقيد به وال نحترمه إال إذا

وافق معنا أو توافقنا على توزيع المغانم، فتنقلب الديمقراطية على أصحابها... لذا فِسر� هذه

القيم يكمن في حل مسألتين: العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، وأي تفسير آخر يخرج عن

مفهوم العلمنة. ونحن في لبنان ما زلنا بعيدين آالف األميال عن هذا المعتقد. والعرب بعيدون عن

هذا المعتقد عشرات آالف األميال. والديمقراطية تعني أكثرية وأقلية في الرأي، وبالتالي تختلف

هذه األكثرية واألقلية باختالف كل موضوع، (أي ليست أكثرية جامدة وأقلية ثابتة) وأي تفسير

يحاني أن إصالَح األّمة يبدأ آخر يعني تحاُيًال على الديمقراطية. مثٌل ثالث وأخير: يعتقد الر�

بإصالِح الجماعة، وإصالَح الجماعة يبدأ بإصالِح الفرد، وإصالَح الفرد ال يتم إّال بإصالح الروح.

لذلك فمن المؤسف أن العرب إجماًال واللبنانيين تحديًدا ما يزالون بعيدين كّل البعد عن فكر

يحاني. ويوم نبدأ فعًال بفصل الدين عن الدولة، ويوم نبدأ فعًال بأكثرية وأقّلــيــة متحركَتين في  الر�
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هل يمكن اعتباره مفكًرا سياسًيا؟

يحاني؟ ما أبرز مراحل تطّور متحف الر�

يحاني ممكًنا الرأي، ويوم نباشر بإصالح الفرد وصوًال إلى إصالح األمة عندئذ يصبح فكر الر�

ًصا.  ومَخل�

أعتقد أنه من غير الكافي أن يكون المرء على عالقة بالملوك والرؤساء في الشرق والغرب حتى

يحاني ُمفكًرا سياسّيا ام هي نتيجة ال سبب. ما يجعل الر�
ّ
ا. العالقة مع الُحك نعتبره مفكًرا سياسي�

هو أنه صاحُب مشروع سياسّي. هذا المشروع يمكن اختصاره بثالث كلمات: العلمنة، القومّية،

ُله ضمن مشروعه السياسي واإلصالح. أما كيف يفهم ُكّال من هذه المعتقدات فهذا ما يفص�

الخاص بالعالم العربي. وقد أشرنا إلى تفصيل موجز حول هذا المشروع في إجابة سابقة. 

َلة فيمكن القول إن هذا م�
َ
وإذا شئنا أن ننظر إلى هذا المشروع من زاوية أخرى، أو زاوية ُمك

ا عن هوية جديدة تواكب العصر، أو
ً
يحاني بحث المشروع السياسي يمكن فهمه في سعي الر�

ا عن مزايا أو خصائص جديدة لهوّية قديمة. هذا اآلتي من تعدد الهويات واللغات
ً
بحث

والحضارات ليس غريًبا عليه أن يبحث عن هوية عابرة للهويات، هوية غير "قاتلة" تتخطى

الحدود وتتجاوز الحواجز وأبرزها حواجز التقاليد واألعراف. هوية حضارية حديثة تتمّيز

بالحرّية اإلنسانية وتضع اإلنسان على خط التطور والتفكير المعاصرين النابعين من طبيعة

التقّدم واالزدهار. 

ا معاصًرا، يشعر أن الصحراء ًرا سياسي�
ّ
ا، مفك

ً
ا حديث ًرا سياسي�

�
بهذا المعنى يبدو الّريحاني مفك

ا. ا وتراثي� ا، مهما تباعَدت ثقافي� ا وإنساني� العربّية وساحات العواصم العالمية غير متباعدة فكري�

هكذا تتساقط الحواجز في ذهن الّريحاني، وهكذا يبدو فكُره السياسي حديَث النزعات وحديَث

التطلعات. 

يحاني منذ تأسيسه عام 1953 حتى اليوم، وفق يمكن أن أوجز لِك مراحل التطور في متحف الر�

المحطات اآلتية:

أ . كان المتحف، يوم تأسيسه، قائًما في غرفة واحدة، تقع في الجهة الشرقية من منزل الّريحاني

ة، وال تتجاوز مساحتها أكثر من 30 متًرا مرّبًعأ. وبعد تزايد عدد الــزائــريــن مــع طالب 
َ
في الُفَرْيك
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من أبرز ُزّوار المتحف؟

الجامعات وتالمذة المدارس باتت الحاجة ملحة لالنتقال إلى مكان أوسع، خاّصة وأن المواد

المختلفة قابلة ألن تشغل مساحة أكبر من تلك الموجدة آنذاك.

ب . عام 1981 بدأ مشروع الترميم في الطابق األرضي من المنزل، وهو مبني من العقد الحجري

يحاني لخمسة خيول عربّية وصلته، بعد رحلته الى شبه الجزيرة، من الذي كان اسطبًال زمن الر�

الملك عبد العزيز آل سعود. استمّر الترميم والتجهيزات الحديثة حتى العام 1986، حيث تم

يحاني وبات بمقدوره أن يستقبل نحو المئة زائر دفعة واحدة.  تدشين المقر الجديد لمتحف الر�

ت . عام 1990 تم توزيع األجنحة اإلثني عشر إلى ما هي عليه اليوم وكّل جناح  يرّكز على موضوع

ًطا األضواء عليه من خالل الوثائق والصَور واللوحات الفنّية والمقتنيات الشخصّية محّدد ُمَسل�

يحاني أو األطروحات والرسائل الجامعية والمؤّلفات المنشورة أو المترجمة من أعمال الر�

المكتوبة عنه.

ث . عام 1998 إضافة جناح جديد للمتحف للجهة الغربّية منه بحيث تضمن قسًما من مكتبته

ونماذج من ثيابه األوروبية والعربية، إلى جانب حّمامه بنفس القطع التي استعملها في أّيامه،

ومنها المغطس مع الدوش، المغسلة، المرآة... وقد امتدت المساحة الجديدة للمتحف بكامل

أجزائه المسقوفة: نحو مئتي متر مربع. 

يحاني، أضيفت لوحات في ج . عام 2003، وبمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس متحف الر�

الممشى المطّل على وادي الفريكة وعليها مقتطفات محفورة من أقواله، بالعربية واإلنكليزية،

ا وللجهة
ً

وذلك لجهة الوادي، تقابلها مقتطفات مما قيل عنه من الملوك واألدباء باللغتين أيض

المقابلة. 

أدباء وشعراء: رشيد سليم الخوري، الشاعر القروي، ميخائيل نعيمة، عبد الوهاب البياتي (العراق)،

صالح لبكي، يوسف غصوب، رئيف خوري، منح الصلح، الشيخ عبدالله العاليلي، سعيد عقل، شفيق

المعلوف، أنسي الحاج، جميل جبر،نظير زيتون (سوريا)، زكي نجيب محمود (مصر)، كمال الحاج،

فؤاد أفرام البستاني، حــارث طـــه الـــراوي (العراق)، توفيق يوسف عـــّواد، خليل تقي الدين، عيسى

الناعوري (األردن)، فؤاد الشايب (سوريا)، حسين مرّوة، رشدي المعلوف... 

 



كلمة أخيرة إلى المقيمين والمغتربين... 

سياسّيون لبنانيون: الرئيس كميل شمعون، الرئيس أمين الجمّيل، الرئيس رشيد كرامي،

الرئيس حسين العويني، الرئيس تقي الدين الصلح، الرئيس عادل عسيران، موريس الجمّيل،

شارل مالك، وليد جنبالط، إدمون رزق...

سياسّيون من البلدان العربّية: األمير طالل بن عبد العزيز، سيادة الرئيس علي ناصر محمد

الرئيس األسبق لجمهورية اليمن، األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، األمير تركي بن طالل،

محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان، فوزي الكّيالي وزير التربية والثقافة في سوريا...

مستشرقون: فيتالي أوزيروف، إيلينا إسطفانوفا، ميخائيل روديونوف، إفيم ريزفان، ماريا

نيكوالييفا (روسيا)؛ روجر ألِن، ميريام كوك، تود فاين (الواليات المتحدة األميركية)؛ سبنِسر

تريمنغهام، جفري ناش (بريطانيا)؛ بدرو مارتينث مونتافيث، كارمن روث برافو فيالسنثه

(إسبانيا)؛ أمبرتو ريتزيتانو، فرنشيسكو مديتشي (إيطاليا)؛ سباستيان أوسيغر، أورسوال

نوفاك (ألمانيا)؛ سفيتوزار بانتوتِشك (تشيكيا)؛ أفسانا عباد (أزربيجان)؛ دريجان غاردافاتزه

(جمهورية جورجيا)...

فنانون: يوسف الحويك، مصطفى فّروخ، حليم جرداق، وجيه نحله، بيار كرم، هرير، بيار صادق،

ريمون جبارة، الياس الرحباني، سليمى زود، ابراهيم زود، عبد الحليم كركال، رفعت طربيه،

رضوان الشهال، أنطوان كرباج...

سفراء: حسين ضّرار- سفير مصر، علي أومليل- سفير المغرب، أكرم زعيتر- سفير األردن،

عبدالله الملحوق- سفير السعودّية، عبد الجليل الراوي- سفير العراق، دايفد ساترفيلد- سفير

الواليات المتحدة األميركية،  ماهر عالييف- سفير أذربيجان، أستير سومج- سفيرة هـــولنـدا، وليد

البخاري-سفير السعودّية.األميركّية في بيروت.

وفود:  طالب جامعة القديس يوسف، وفد طالب وأساتذة جامعة سّيدة اللويزة، وفد حلقة الحوار

الثقافي في لبنان، وفد المركز الحضاري لعلوم اإلنسان والتراث الشعبي، وفد كشافة لبنان...

وسط المصاعب التي يمر بها اللبنانّيون منذ سنوات، أجد في هذه المناسبة فرصة للتوجه الى

اللبنانيين جميًعا متمنّيا عليهم أن يقلعوا عن الشعارات الكاذبة أو الشعارات الـجـــــوفـــــــاء. فالمئة

 

 
www.afkarightirabiah.com.au    |   19



أ بعض اآلمال التي نستقيها من
ً

سنة األخيرة حملت معها الكثير من الخيبات، ولكّنها حمَلت أيض

أعالمنا الكبار في الوطن والمهجر. من المفيد أن نتعلم من نجاحاتهم الفردية لنخطو الخطوة

الصعبة التالية وهي االنتقال من النجاحات الفردية إلى النجاحات الجماعية. إذ آن األوان لنا

لالنتقال بمفهوم السياسة التي تقتصر على معاني الشقاق والتفسخ واالنقسام، إلى معاني

التضامن والتكافل واالتحاد في سبيل الوطن. 

من المجدي أن نتعّلم من أعالمنا في األدب والسياسة والفلسفة والعلوم والفنون لنتمكن من

خدمة وطننا الخدمة المطلوبة والتي تعّزز أركان الوطن، ال أن تدفعها إلى االنهيار، وتوطد دعائم

الوطن، ال أن تقودها إلى الهالك. وقد برهن لبنان المقيم والمنتشر أن قدرة أبنائه وصلت إلى آفاق

واسعة كبرى، فما يمنعنا من توظيف هذه القدرات وأمثالها في سبيل ازدهار وطننا وتقدمه في

مختلف المجاالت.؟

ولنتعلم من األقربين، من أشقائنا العرب، خاصة من المشاريع العالمية الكبرى التي تتحّقق اآلن

في اإلمارات العربّية المتحدة وفي المملكة العربّية السعودية، في المجاالت االقتصادية

والعمرانّية والثقافية المختلفة. الوطن ينادينا أيها اإلخوان، فلنلب� النداء ونبدأ صفحة جديدة

مشرقة مع مطلع المئوّية الثانية.
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د. جميل الدويهي: النرجسّية أّم اإلبداع
ة امرئ القيس والمتنّبي وجبران والسّياب ونزار وسعيد عقل... ماذا لو حذفنا نرجسّيّ

يبقى؟
 
 

 
ليس دفاعاً عن النرجسية بمعناها المجّرد، بل تصحيحاً لمفهوم رِكب في رؤوس البعض
بطريقة خاطئة، وربما مقصودة، لكي يشّوهوا إبداعات الكبار ويصوروهم على أّنهم من
المّدعين أو المتشاوفين. وقد ألِفنا في الواقع العربي هذه الجوقة من قاطعي الخشخاش الطويل،
الذين ال ينامون الليالي، وهم يفكرون كيف يحبطون المبدع، ويصّورونه مارقاً، ومخالفاً
لألعراف االجتماعية. وبلغ من تحقير النرجسية حداً ال يطاق، إلى درجة ظلم "نرسيوس" نفسه،
وهو المظلوم، فشاع أنه أغرم بصورته في الماء. وهذا حديث غير صحيح، بل الهدف منه إظهار
أن نرسيوس كان جانياً، وهو المجني عليه والمضطَهد والضحية على يد اآللهة. وفي رأيي أّن
ر إليه البشعون فيخافون من جماله

ُ
نرسيوس هو رمز لكل مبدع وجميل وراق وعبقري، ينظ

ويقذعون في حقه. والقصة الحقيقية أن نرسيوس (في األسطورة اليونانية) كان فاتن الجمال،
وأغِرمت به العذارى، ومنهّن العذراء "إيكو" التي لم يبادلها الحّب. فحكمت عليه رّبة العقاب
ب كما تعذبت عشيقاته، وذلك بأن يفتتن بجمال صورته في الماء،

ّ
والحساب، نمسيس، بأن يتعذ

ا إلى صورته. 
ً
فذاب جسده تدريجًيا لهفة وشوق

النرجسّية في األدب هي مـــحـــور مهم وأساسّي، إيجابّي، إبداعّي، َخلقّي من الــطــــــراز الرفيع. ولــو 
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أحصينا الشعراء واألدباء النرجسيين منذ فجر التاريخ، لوقعنا على المئات... واختصاراً، سنأخذ
أمثلة من العصور األدبية، لنثبت حقيقة أن النرجسية عنصر ُمطّيب وطّيب، ولوالها لفقدنا كثيراً

من جمال األدب. وألّن األدب في بالد العرب بدأ شعراً، فقد ظهرت النرجسية في نوعين من الشعر

القديم على األقل، هما الفخر وشعر الحب والغزل. وقد كتبت إيمان محمد العبيدي، دراسة

نقدية بعنوان "نرجسية الشعراء الجاهليين"، في مجلة 

Journal of College of Education  الصادرة في العراق ( مجلد 1- العدد 19 ، 2015)

وكان جد الشعراء و"قائدهم إلى النار"، امرؤ القيس، رائد النرجسية في عصر ما قبل اإلسالم،

فهو المحبوب الذي تعشقه النساء. وقد ذَكر في معلقته الشهيرة عّدة نساء أحببَنه، منهّن ابنة

عمه فاطمة (عنيزة). 

يقول د. صادق السامرائي:  "إنه (امرأ القيس) يرغب بوصف نفسه بما ليس فيها ويطرب

للمديح ويعشقه عشقاً مريضاً حد الموت… فيتحول إلى فرد فاقد الشعور بالقيمة، ويريد من

اآلخرين أن يسقوه كؤوس اإلطراء والمديح، لكي تتأكد فرديته وتتحّقق نرجسيته وقوته".

ومن أشهر أبيات أمرئ القيس النرجسية، من قصيدة "تعّلق قلبي طفلة عربية":

فقالت ألتراب لها: قـد رمـــيـــتــُـه                                                        فـكـيــف له إن عاش أم كــيـف يـخـتـبـَـل؟

أيــخــفــي لـــنـــا إن كـان بـالــلــيــل دفـــنـه؟                             فـقــلــُت: وهـل يــخــفـى الـــهـــالل اذا أفل؟

هل هناك نرجسية أكثر من أن يقول الشاعر عن نفسه إنه الهالل إذا أفل؟

وكان الشاعر عنترة العبسّي نرجسياً أيضاً، فكان يصور شجاعة الفرسان األعداء، لكي يؤكد

على شجاعته هو من خالل انتصاره عليهم (الطريقة العنترية). وهذه النظرة االستعالئية إلى

الخصم، والشعور الدائم باالنتصار، يعكسان من غير شك ذاته التي تعلو على اآلخرين، وتفّوقه

في القتال.

فاسمعه وهو يقول:

ولو أرســلت رمحـــي مع جبــــان                   لكــان بهيبتي يلقى الســباعا

مألت األرض خوفاً من حسامي                   وخصمي لم يجد فيها اتساعا

إذا األبطــال فـــرت خوف بأسـي                          ترى األقطــار باعاً أو ذراعا...
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وإذا انتقلنا إلى العصر األموي، نجد عمر بن أبي ربيعة، شيخ النرجسّيين، فهو يصف نفسه على

لسان المرأة بأنه القمر: “وهل يخفى القمر؟"، وهي العبارة التي ضرب بها المثل حتى يومنا هذا. 

 ومبتكرها ليس عمر، بل هو امرؤ القيس في قصيدته "تعلق قلبي طفلة عربية" التي يقول فيها

عن نفسه: وهل يخفى الهالل إذا أفل؟ وُيعرف عن عــــمــــــر بن أبي ربيعة أنه استوحى كثيراً من

امرئ القيس، وأخذ من معانيه، خصوصاً من المعلقة.

وفي العصر العباسي، نقع على اثنين من عظماء النرجسيين: أبي الطيب المتنبي، وأبي نواس. وقد

يكون في ذلك العصر األكثر غنى في العصور الشعرية القديمة كثير من الشعراء النرجسيين

اآلخرين، ال يمكن الحديث عنهم جميعاً لضيق المجال... ولكن َمن يشّك في نرجسية المتنبي،

نا ِترُب
َ
وهو الذي تعرفه الخيل والليل، والذي نظر األعمى إلى أدبه، والقائل عنه نفسه: أنا الثريا. أ

 الَحسوِد؟… وقد كتب حازم حسين األعرج كتاباً بعنوان
ُ

يظ
َ
الَندى َوَرب� الَقوافي َوِسماُم الِعدا َوغ

"نرجسية المتنبي - ترب الندى ورّب القوافي"، صدر عام 2020. 

أما عن أبي نواس، فقد قارن عباس محمود العقاد بينه وبين أوسكار وايلد، الذي قال عنه إنه كبير

الشبه بأبى نواس في لوازم النرجسية، وهما مختلفان بعَدها في كل شيء: في الزمن والموطن

واللغة والدين والطبقة االجتماعية، ولكّنهما على هذا يتماثالن في كل الزمة من لوازم

النرجسية، وقد يختلفان فيكون اختالفهما أدّل على وحدة المزاج. 

وفي عصر النهضة والعصر الحديث، ال يمكن لجبران خليل جبران اإلفالت من ِنعمة

"النرجسية". وقد استخدمُت عبارة "نعمة" ألعارض بجرأة، بعض الذين يحّيدون األنظار عن

الواقع، ليشّنوا حملة على كل شاعر مجيد، فيخلطون بين النرجسية اإليجابية، ونرجسية

السياسي األناني الذي يعتبر نفسه أهم من البشر، فيحقرهم ويذلهم ويجوعهم. ال. الشاعر ليس

كذلك. وال تجوز المقارنة. وجبران لم يأكل خبز أحد، ولم يغتن على ظهور الناس، بل عاش

فقيراً، له وْحدته، وعزلته، وآراؤه، وديانته، وعبادته، وله اعتقاده بأنه عاش عدة مرات. وفي

ل من كتاب "المجنون" وعنوانه: "كيف أصبحت مجنوناً؟" يخبر جبران أن�ه أفاق من النّص األو�

ع بها في حيواته السابقة قد ُسرقت، فأخذ يركض نوم طويل فوجد أن� أقنعته السبعة التي تقن�

في الشوارع ويصيح: اللصوص المالعين سرقوا أقنعتي، فأخذ الناس يهربون منه. وكــــان هناك 



 

شاب� واقفاً على سطح منزله فأصبح يقول: أنظروا أّيها الناس، إن� هذا الرجل (جبران) مجنون،

فنظر جبران إلى الشاّب فرأى الشمس، ولم يعد في حاجة إلى أقنعته.

ات وصوالً إلى الشمس أي د رؤية جبران للحياة سبع مر� إن� شرح هذا النّص الرمزّي القصير يؤك�

الله. وقد أخبر جبران ماري هاسكل عام 1911 أن�ه ُولد عّدة مّرات في سورية، وفي إيطاليا،

واليونان، ومصر، والعراق والهند وإيران. كما أخبرها أن�ه أنجز واحدة من لوحاته وكتب قصيدة

مشهورة وهو طفل صغير، بمعنى أن�ه كان يتقن الرسم والشعر من حيوات سابقة.

وكان جبران يصّور نفسه في بعض نصوصه مصلوباً كالمسيح. وفي "حديقة النبي" يقول عدة

مرات : "الحق أقول لكم"، وهي العبارة التي ُعرفت على لسان السيد المسيح.

وكان بدر شاكر السياب، يتشبه بالمسيح، ففي "مرثية اإللهة" يقول:

دمي هذه الخمر/ التي تشربونها  /ولحمي هو الخبز الذي نال جائع.

وفي قصيدة "جيكور والمدينة": وفي كّل مقهى وسجن ومبغى ودار/ دمي ذلك الماء، هل

تشربونه؟/ ولحمي هو الخبز، لو تأكلونه...

وكتبت الباحثة علياء سعدي عبد الرسول مقالة بعنوان "نرجسّية السّياب" في مجّلة كلية

التربية بجامعة المستنصرية (2020).

ولقد أخذ الشعراء التموزيون: أدونيس، يوسف الخال، بدر شاكر السّياب، خليل حاوي وجبرا

ابراهيم جبرا، صفة تموز، أي أدونيس، وهو إله عند الفينيقيين. وكان فؤاد سليمان يوقع مقاالته

في جريدة النهار، باسم مستعار "تموز"، كما أن جميع الناس يعرفون الشاعر أدونيس، واسمه
الحقيقي أحمد علي سعيد. ويت�هم الدكتور أحـمـد محمد كنعان أدونيس بأنه "اتخذ لنفسه اسماً

رمزياً هو "أدونيس" وهو اسم أحد اآللهة عند اإلغريق الوثنيين، وكأنه باتخاذ هذا االسم يعتقد

في نفسه الوصول إلى مصاف اآللهة! وفي هذا ما فيه من نرجسية فاقعة ال أعتقد أن أحداً قد سبقه

إليها في القديم وال في الحديث".

وعندما ظهرت المدرسة الرومنطيقية في لبنان ومصر والعراق وتونس... في أواخر القرن

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، اتخذ الرومنطيقيون العرب "األنا" أساساً مهّماً من أسس

القصيدة، فقد شكلت النفس البشرية وما يضج فيها من عواطف ومشاعر محوراً مهماً لألدب

الرومنطقي. وال يمكن فصل الرومنطيقية عن النرجسية بأي حال من األحوال.
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ونصل إلى نزار قباني، شيخ النرجسيين الذي كان يجاهر بأنه نرجسي. فلنزار قصيدة" اعترافات

رجل نرجسي"، وقصيدة أخرى بعنوان "نرجسية" يقول فيها:

هل ممكٌن/ أيتها الساذجة، السطحية، الحمقاْء؟/ هل ممكٌن أن تجهلي.../ أّني الذي أّسس

جمهورية النساء؟ 

ووضع الدكتور خريستو نجم كتاباً بعنوان "نرجسية نزار قباني" (1983)، صدر عن دار الرائد.

أما سعيد عقل، فقد بلغ في نرجسيته حداً قد يفوق ما بلغه نزار. تقول أستاذتنا الدكتورة هند

أديب: "سعيد عقل على غرار معظم الشعراء كان شديد النرجسية، أعطى لحضوره الذاتي موقًعا

مركزًيا في مجمل أعماله. تسامًيا، نقطة التقاء أطراف الكون، نقطة انطالق األشياء ووالدتها”.

نالحظ أن الدكتورة أديب سحبت صفة النرجسية على "أغلب الشعراء"، وهذا الحكم صحيح،

وواقعي، وثورّي... فكّلما اقترب األدب من النرجسية أصبح أكثر نبضاً بالعاطفة والذاتّية، بل أكثر

قبوالً من الناس. 
 يقول سعيد عقل : "كتبت أشعاراً، عندما اسمعها أطـرب لها ويقف شعررأسي إعجاباً وفرحاً

بها، إلى حّد أن أتساءل: هل صحيح أنني كتبت شعراً بهذا الجمال؟!" ويضيف أّن شعره أعمق من

م مثل شعر سعيد عقل".
ّ

شعر المتنبي: "ال تتصور أّن المتنبي لديه شعر مقدس ومكّرم ومعظ

ويفتخر بأنه كتب شعراً "غير مكتوب في ثالث لغات تمتلك أجمل شعر في العالم وأعظمه (أثينا

وروما وفرنسا)، وأنتجْت شعراً هو األجمل في العالم. لكنهم ال يعادلون شيئاً قياساً بشعري".

إّنها نرجسية المبدع الكبير سعيد عقل. ما أجملها وأجمله قامة!

قة باألدّلة والبراهين، يتأّكد لنا أن كبار الشعراء العرب كانوا نرجسيين،
ّ
بعد هذه الجردة الموث

وهذه النرجسية هي الخمرة المعتقة التي ارتفعت بشعرهم وأدبهم، فمن التجني والوقاحة أن

تكون النرجسية ُتهمة، وهي فضيلة واستثناء يسموان بالشاعر إلى فوق. كما من العيب

استخدام صفة نرجسّية كأّنها صفة إهانة. وإذا كان هناك من يريدون من المبدع أن يصمت لكي

يخلو الزمان للثرثرة، فنتركهم مع كالم مختصر ومفيد قاله العالّمة هاني فحص (النرجسية

المقلوبة، جريدة الحياة، ٢٥ - ٧ - ٢٠٠٧):

"اذا لــــم يكن الفنان نرجسياً فمن أين يأتي الفن؟ مشكلتنا مع نرجسية الكسالى

واألغبياءوالفارغين... الذين ال يرون في ماء النهر شيئاً وال ماء... فينظرون وال يــــــــرون... مشكلتنا 
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سعيد عقل، نزار قّباني، بدر شاكر السّياب، أدونيس... شعراء نرجسّيون ومبدعون

 

مع النرجسّية، التي ليس فيها رائحة النرجس وال لونه، ال مع نرجسّية الفنانين".

يميز العالمة فحص هنا بين الفّنان النرجسي المبدع، وَمن ينتقدون العظماء، وليس فيهم وال

في نقدهم رائحة النرجس، وال رائحة الحقيقة...

يرفض هؤالء فكرة النرجسّية ويحاولون تهشيم أصحابها، لمنعهم من إظهار تجّلياتهم، لكّن

دراسة حديثة أجرتها الباحثة يي زو في جامعة والية فلوريدا أظهرت ان النرجسية فضيلة في

الفن، وركزت على الرّسامين بالتحديد من أمثال بيكاسو الذي ُنقل عنه قوله في أحد األيام: "اإلله

فنان مثلي، وأنا اإلله، أنا اإلله، أنا اإلله" كما ُنقل عنه قوله الحدى حبيباته التي أرادت التخلي عنه "ال

أحد يتخلي عن رجل مثلي".
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د. عماد يونس فغالي يكتب: معّلمو الفكر 

األب (األباتي) يوحّنا تابت: "ما تخّلوا كّل شي يكون متل كّل شي"
 

دخلُت كلّية الالهوت الحبرّية في جامعة الروح القدس في الكسليك طالباً 
ا، لسنواٍت خمس أتخّصص خاللها في ماّدَتي الفلسفة والالهوت،  إكليريكي�

 الثمانينات حتى بداية 
َ
بغيتي نهايَتها أبلغ الكهنوت... كان هذا نهاية

ًجا ولم ألبس الكهنوت التسعينات من القرن الماضي. أتيُت الالهوَت تخر�
 .
ً
 إّال حياة

في مسيرتنا الدراسّية هذه، كان معظم معّلمينا إكليريكّيين، جل�هم آباُء الرهبانّية اللبنانّية
ا. وكان األب يوحّنا تابت المارونّية التي تنتمي إليها الجامعة المذكورة. ما هو طبيعي� مبدئي�
مؤّسس معهد الليتورجّيا التابع للكلّية ومديُره، مديَر الدروس في كّليتنا وأستاذ ماّدة
الليتورجّيا فيها. ما أذكُره خصوًصا أّنه كان صاحَب مواقف قوّية وصاخبة. وله آراؤه الصلبة ال

على صعيد الكلّية بل على مستوى الكنيسة بعاّمة. 
ا للرهبانّية، كان بالنسبِة إلينا صاحَب مبادئ وقناعات، لَك هذا المعّلم الذي صار في ما بعد أًبا عام�
أن تتبّناها أو تتركها. في رأيي هي آراؤه الشخصّية، يبّررها بالحّجة المقنعة، لكّنها في طبيعتها
غيُر ملزمة. يمكن عدم االلتزام بها من دون تأثيٍر سلبّي.ما جعَل أبناء رهبانّيته غير ملتزمين أو

قْل غير عاملين كّلهم وفَق تعاليمه. 
 ظاهرها

ً
كان األباتي تابت، خالَل لقاءاته بالطالّب، بنا، وفي محاضراته الجامعّية يرّدد عبارة

غريٌب في مكان: "ما تخّلوا كّل شي يكون متل كّل شي"! كان يقولها بنبرٍة واثقة جعلتني دوًما
ر: ماذا تتضّمن هذه العبارة؟ ماذا يريد أن يصل إلينا من خاللها؟... في الواقع نعم. ليس شيٌء

ّ
أفك

مثل أّي شيٍء آخر! ال تقيسوا األموَر كّلها بمقياٍس واحد. األموُر بقيمتها يا ناس. لكّل غرٍض في
الدنيا قيمته. ليس الذهُب كالنحاس… وليس الناُس في تمَيزهم ُيعاَملون في الطريقة نفسها.
كان األب تابت يريد لنا أالّ نقع في خطأ عدم تقدير األشياء والناس حّق قدرهم. فعندما يكون "كّلو
 الطموح ومَلكة التقّدم. كان في تعبيٍر آخر، يحّفزنا على

َ
ة
ّ

عند العرب صابون"، يفقد المرُء لذ
تنمية قدرة التمييز عندنا… 

شكًرا قدس األباتي الحبيب. ستبقى قولُتَك "ما تخّلوا كّل شي يكون متل كّل شي" شعاًرا، حفظُته
ا، وأنقله إلى ولدّي وطّالبي، ومن ألتقي بهم ا، بعدما اختبرُته شخصي�

ً
منَك، لكّني اعتمدُته مسلك

في تعاوٍن مهني� ومجتمعّي… تختلف األمور بعضها عن بعض، فتؤّدي كل� إلى نتائَج ومسارات،
تختلف عن غيرها، فُوجَب اختيار!
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نبيل عودة: اللغة العربية من منظار الواقع السياسي-االجتماعي
 

 ال أتعامل مع اللغة من منظار لغوي بل من منظار فكري وسياسي من رؤيتي 

ان مسالة اللغة، او التجديد والتقليد في اللغة، وكل ما يتعلق بإنجاز تطوير اللغة 

العربية وجعلها لغة معاصرة، يرتبط بشكل نسبي كبير (وال أريد أن أقول 

بشكل مطلق، رغم ان هذا أقرب للحقيقة) بالواقع السياسي واالجتماعي والتعليمي والعلمي السائد

في المجتمعات العربية.

 بكلمات واضحة، اللغة لن تحظى باهتمام اجتماعي، ثقافي وعلمي واسع وحاسم، في ظل واقع ال

تشارك فيه المجتمعات العربية بالنهضة الحضارية للمجتمعات البشرية، بل تكاد تبدو مجتمعات

على هامش التاريخ!

*** 

  واجهت مرات عديدة عاصفة من التعليقات تتهمني باالستهتار باللغة العربية وقواعدها ونحوها،

وان العربية لغة في منتهى الكمال، لغة الجنة ولغة القرآن، قداستها من قداسته، وهي اللغة التي

أنزلها الله ألفضل عباده. بالطبع ال عالقة بما يسمى قداسة وايمان غيبي يردده حتى األميون حول

قداسة اللغة وهم بالكاد يفقهون اللغة الفصحى البسيطة التي تستعمل في وسائل االعالم. ال بد من

طرح فكري جديد ينقذ اللغة من الجمود والتحجر ورؤية متنورة حول اهمية مالءمة اللغة للمناخ

الثقافي السائد، وعدم فهم هذه الدعوة كمشاركة في "المؤامرة االستعمارية - الصهيونية" على

العرب، وهي الصيغة التي تستعمل أيضا في الساحة السياسية العربية، بجعل هذين التوأمين

المكررين ببغاوياً (االستعمار والصهيونية) غطاء للفساد العربي، لماذا نحافظ على  تخلفنا؟ ألننا

نقاوم "االستعمار والصهيونية"(!) كأن المقاومة تعني تجميد كل حركة التغيير االجتماعي

والسياسي.

طها ونهبها هذا الغطاء السياسي الدعائي التافه رّوجت له األنظمة الفاسدة للحفاظ على تسل�

للثروات العربـــيــــة وقـــمــــع الفكر التحرري،  فكــر التقدم االجتماعي- االقتصادي والعلمي للمجتمعات 
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ين العربية، لذلك نجد تحالفا، علنيا وسريا، بين االستبداد السياسي واالستبداد الديني، لكال المستبد�

مصالح في وقف النمو والتطور والنهضة االجتماعية– االقتصادية والعلمية، وتخليد انظمة

التسلط القبلية، العائلية والطائفية السائدة في العالم العربي.

 ان التغيرات اللغوية التي حدثت كانت عكس التيار السائد ومعظم ما دخل لغتنا العربية وأضحى

التعامل به ثابتا، مداناً سلفا بالخروج عن القواعد والنحو. رغم ان كثيره أصبح مما يسمى

"المتعارف عليه"، لكنه خروٌج واضٌح عن عقليات حراس اللغة.

كذلك الحظت ان هناك مشكلة لدى الكثيرين، خاصة متوسطي الثقافة، في فهم المقروء النثري

وخاصة القصصي، من منطلق الفهم البسيط لألدب القصصي، بانه جولة ترفيهية، بينما هذا األدب

يطرح الوعي االجتماعي بأرقى صوره.

 القصة في األدب العالمي وبجزء كبير وهام من األدب العربي، تشكل مادة فكرية أيضا يطرح

عبرها الكاتب قضايا ملّحة وبالغة الخطورة، دور الكاتب هنا ال يختلف عن دور المثقف الموضوعي

المرتبط بواقع شعبه والناشط من أجل قضايا االنسان وقضايا الحرية والحقوق المختلفة.

باحث لغوي نشر مقاال يقول فيه: "ال بديل عن اللغة العربية الفصيحة المعيارية" عارضا أهمية

اللغة العربية ألبنائها العرب، وقيمة هذه اللغة وحيويتها. وطرق تطويرها وتقريبها للقارئ.

المقال يتحدث من منطلق عاطفتنا كلنا التي ترى بلغتنا جماليتها المميزة في النصوص األدبية

س تشكل خطورة على مستقبلها ومكانتها بين اللغات وخاصة الشعر... لكنها تعاني من حالة تكل�

الحية في العالم، هذا يبرز بغياب لغة علوم وتكنولوجيا، اذا وجدت فهي داخل قطر معين وغير

مستعملة في اقطار عربية اخرى، اي ال اصطالحات متفق عليها.

من االشكاليات اللغوية التعويق في مالءمة اللغة للمناخ الثقافي المعاصر، وما أوجدته مجامع اللغة

غير مفهوم اال لمن صاغوه، ال يالئم الحياة العملية وال ارى ان اصطالحات مجامع اللغة مستعملة او

قابلة لالستعمال، هذا يبرز في القطيعة اآلخذة باالتساع بين واقعنا اللغوي والثقافي عامة

ومستوى الحالة الثقافية– االجتماعية واللغوية السائدة في المجتمعات غير العربية.

 ان بعض المشاكل التي لم تطرح، ربما ليس عجزا عن طرحها بقدر ما هو قصور في فهم واقع

اللغة، في حالتنا واقع لغتنا العربية، تشكل عائقا في سبيل رقي لغتنا وتطويرها ومالءمتها

لعصرنا.
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 أعرف انه حقل شائك بسبب المسافة الثقافية التي تفصل بين ابناء هذه اللغة، بظل سيطرة الكثير

من الغيبيات واألوهام حول المقّدس اللغوي والفهم الخاطئ لدى الكثيرين لكل دعوة الى مالءمة

اللغة للمناخ الثقافي السائد في عصرنا، باعتبار هذه الدعوة هي لنسف اللغة العربية، فورا تنطلق

صرخات االحتجاج واالستغاثة محولين النقاش الى صياغات ايمانية ونصوص غيبية ومقوالت

خاوية من المضمون، ال تسوى أكثر من الحبر الذي صيغت فيه، كأن العرب نصف األميين، او من ال

يرهقون انفسهم بالقراءة، (وهم نتاج األنظمة الفاسدة) يعرفون مفردات اللغة الكالسيكية وما

شاء الله ال يتحدثون اال بمفردات النصوص الدينية ولغة الجاحظ وبنحو سيبويه.

 ال اكتب من منطلقات لغوية. فانا لست لغويا ولكني أعيش أزمة اللغة بنشاطي االعالمي والثقافي

والسياسي ومن اطالعي الفلسفي العام على تاريخ اللغات.

  اللغة وسيلة وليست غاية وال قداسة للغة. اللغة ال تعبد وال يركع لها. هذا ما شرحه بعض الباحثين

اللغويين بشكل ممتاز دون ان يكون بمثل وضوحي الذي سيرى به البعض فظاظة كبيرة.. خالفا

لما سجله باحث موقر أميل الى تجاهل اسمه، ألن األهمية للمضمون وليس للشخص، ال أرى أن

"اللغة هي من أهم العوامل التي تكون هوية األمة" كما كتب. هذا الطرح غير علمي تماما ومناقض

للواقع..

 اللغة بال شك لها دورها في تكوين الهوية القومية ولكنها ليست من أهم العوامل، ال ارى ان للغة

را. الواقع العربي القائم يثبت ما أذهب اليه. ان ما يوحد الشعوب العربية دورا مؤثرا ووزنا مقر�

أكثر من اللغة، هو واقعها السياسي واالجتماعي، واقع األنظمة االستبدادية الفاسدة المعيقة للتقدم

وواقع الفقر واإلمالق المرتبط جذريا بنوع األنظمة.

 يجب عدم التجاهل ان نسبة األمية المرتفعة في العالم العربي، وتقدر على األقل ب 150 مليون أمي

ومصادر ترفعها الى 60% من المواطنين العرب (350 مليون نسمة)، والبعض يرفعها ألرقام

فلكية... ونسبة كبيرة أخرى بالكاد تفّك الحرف او تقدر على التعامل باللغة مع المؤسسات

المختلفة.. الى جانب مستوى قراءة متدن (نصف ساعة، البعض يقول ستة دقائق هي مدة القراءة

للمواطن العربي سنويا، للمقارنة: اليهودي في اسرائيل يقرأ 50 كتابا سنويا)، عدم فهم المقروء

من أوساط عربية واسعة جدا ألسباب تعليمية تعتمد التلقين، هناك اسباب كثيرة أخرى كلها

تجعل من لغتنا أداة ال تخدم قضية تكوين الهوية القومية او إحداث نقلة ثقافية وتيار وعي قومي.
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 ال ننسى أيضا ان العالم العربي مليء باللهجات المحلية التي ال يفهما العرب ابناء المناطق الجغرافية

األخرى. هناك عشرات اللهجات الغريبة عن فهم مواطني الدول العربية، أحيانا في نفس الدولة

(حتى في فلسطين لغة الشمال الفلسطيني (الجليل) تختلف عن لغة الجنوب الفلسطيني، ابناء

المثلث مثال، بعض المفردات ال نفهمها وال نستوعب طريقة لفظها، رغم ان المسافة بيننا نصف

ساعة بالسيارة، ال أتحدث عن الجنوب األبعد، النقب مثال)، اي ان اللغة ال تشكل اداة تكامل قومي، بل

في هذه الحالة تشكل أداة تباعد وتشرذم، خاصة بغياب روابط اجتماعية واقتصادية.المواطن

العربي الجائع للخبز ال يحتاج الى لغة وهوية قومية وانا اتحدث عن أكثر من 50% – 60 % من

المواطنين في العالم العربي. في مصر مثال، ما يقارب 80% من الشعب المصري يعيشون بدخل بين

دوالر الى 3 دوالرات يوميا، و 20% أكثر من 3 دوالرات يوميا، منهم 1.5% يعرفون بالقطط السمان

يسيطرون على ما يقارب نصف االنتاج القومي المصري. يتبين من معلومات جديدة ان الجيش

المصري يعتبر من اكبر المنتجين في مصر، يقدر انتاجه ب 25% من مجمل االنتاج ومعفى تماما من

الضرائب. أي ان جنراالت هذا الجيش لهم مصالح اقتصادية ويتمتعون بوضع خاص من المميزات.

هذا ينعكس سلبا على الربيع المصري. بعض المصادر تنبه الى ان المجندين المصريين ُيسّخرون

في انتاج الجيش وليس في التدريبات العسكرية، وان هناك تراجعا في قدرات الجيش العسكرية،

البعض يضيف اتهامات خطيرة: الجنود ال يعرفون استعمال األسلحة الحديثة المتراكمة في

المخازن وبالتالي المتنفذون في الجيش أصبحوا جزءا من القطط السمان ولكنه موضوع آخر.

 هل ستصلح اللغة هذا الواقع المأساوي لتجعل المصريين ينتمون لهوية قومية واحدة؟ هل يفكر

المصري أو العربي الفقير باللغة والهوية ام برغيف الخبز (العيش – أي الحياة) والعمل؟ هل يقلق

الجنراالت تطوير اللغة وتعزيز الرابط القومي؟

 الذي يؤثر على خلق هوية قومية متماسكة هو االقتصاد، هذه نظرية طرحها أحد أهم فالسفة

ومفكري القرن التاسع عشر كارل ماركس وقد ثبتت صحتها. الدول الرأسمالية المتطورة

تطورت فيها الهوية القومية واالنتماء القومي واللغة القومية والقوة القومية أيضا لحماية

مصالحها على قاعدة تطوير االقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، النموذج األقرب لنا هي دولة

اسرائيل. البعض ال يحب هذه المقارنة، تشعره بالضيق، لكن أحببنا ذلك أم لم نحبه... من مجموعة

مهاجرين مختلفي الثقافة واالنتماء القومي، بنوا دولة واقتصــــــــــادا يعتبر اليوم من األقـــــوى واألكثر



تنوعا وثباتا في العالم (انتاج اسرائيل القومي االجمالي السنوي هو اكثر من انتاج كل الدول

العربية المحيطة بإسرائيل)، تعتبر اسرائيل اليوم دولة ذات أكبر نسبة في العالم لحملة الشهادات

العليا بين المواطنين. علميا من أكثر دول العالم تقدما وتصديرا لمنتجات العلوم والتكنولوجيا،

وهي ثالث او رابع مصدر اسلحة في العالم من حيث الكمية، العلم بات جزءاً جوهريا من االقتصاد

(80% من صادرات اسرائيل يعتمد على الهايتك)، للمقارنة غير المرغوبة أضيف: تنشر اسرائيل

معدل 12 بحثا علميا لكل 10 االف مواطن (36 بحثا لكل 30 الف مواطن )، العالم العربي ينشر بحثا

علميا واحدا لكل 30 الف مواطن. يترجم في اسرائيل الى العبرية 100 كتاب لكل مليون مواطن في

السنة، حين تصل الكمية في العالم العربي الى 3 كتب لكل مليون مواطن. هذا عدا ان كل كتاب يباع

منه في اسرائيل كميات كبيرة تصل أحيانا الى 70 او 90 الف نسخة وبعضها يتجاوز ال 120 الف

نسخة او أكثر. ما عدا قلة نادرة من الكتب العربية وزعت 30 الف نسخة، فكمية التسويق للكتاب

العربي ال تتجاوز 3 – 5 االف نسخة من الكتاب. تخصص اسرائيل لألبحاث العلمية ما نسبته 4.7 %

من منتوجها السنوي االجمالي... ويقدر اكثر ب 15 مرة من كل مل يخصص لألبحاث العلمية في

العالم العربي. بذلك تتفوق على العديد مــن الدول العظمى فــي عدد العلماء بالنسبة للمواطنين، وفي

كمية األبحاث العلميـة الهامة، لدرجة أن العلوم المتطـــــــورة  في اسرائيل مطلوبة في دول عديدة

ومنها دول كبرى، باتت تؤثر على مواقف الكثير من الدول من موضوع النزاع الفلسطيني

اسرائيلي. بكلمات أخرى، هناك عالقة اندماجية بين السياسة واالقتصاد والرقي العلمي

والتكنولوجي وواقع اللغة.

هذا ليس تحديا حضاريا فقط، حتى احياء اللغة العبرية التي كانت ميتة قبل نصف قرن، أضحت

اليوم لغة علوم وتقنيات ومراكز أبحاث، مما يثبت ان االقتصاد والعلوم تدفع اللغة الى التطور

ومالءمتها للنشاط العلمي والتكنولوجي. العلماء في اسرائيل ومنهم علماء عرب بارزون، يكتبون

أبحاثهم باللغة العبرية السهلة االستعمال والسهلة جدا للترجمة منها واليها. هذا دليل صغير

على ان التطور االقتصادي والعلمي للعالم العربي سيحدث نقلة لغوية سيكون لها ابعد األثر على

الفكر العربي أيضا وعلى اللغة بالتأكيد. أضيف ان كل نقاشنا اليوم حول التجديد والتقليد في اللغة

العربية هو محاولة لجس النبض والتفكير باآلتي، في محــــــاولة الستباق الواقــــــــع، لجعل التحــــــول
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 اللغوي أكثر مرونة وقابلية للتجسد، لكن األمر يحتاج الى نشر الوعي ألهمية اللغة في االنجاز

الحضاري الحديث.. واألهم إصالح جهاز التعليم العربي بناء على تجارب من سبقونا الى التقدم

والتطور.

االنغالق ستكون له إسقاطات سلبية قد تحول اللغة العربية الى لغة في طريق االندثار، تماما كما

اندثرت لغة المسيح اآلرامية، التي كانت في وقتها لغة مقدسة سائدة في شرقنا، لغة ابن الله حسب

أهل كتاب "العهد الجديد" ومن المفروض انها لغة األب الذي في السماء أيضا!

أعرف ان كلماتي لن تستسيغها بعض اآلذان، ال أطرحها ألني أقبلها، انما إلثارة التفكير الواقعي

بعيدا عن الغيبيات اإليمانية المغلقة وتسجيل رؤيتي ومخاوفي من مصير اللغة العربية.

يقولون اني دائما عكس التيار، وأرد: فقط األسماك الميتة تمشي مع التيار!

اذن الموضوع يتعلق بالواقع االقتصادي والعلمي والتعليمي ومستوى الجامعات وأبحاثها والقضاء

على األمية ونشر التعليم بلغة عربية ميسرة متطورة، وجعلها لغة علوم وأبحاث وتقنيات، هذا

ليس قرارا من فوق، بل تخطيطا للتطوير والنهضة الشاملة االجتماعية والعلمية والتعليمية

واالقتصادية، غّيبته أنظمة الفساد والقمع، وآمل ان ال نواصل نومة أهل الكهف، حتى ال نستيقظ على

لغة فات أوان تسويقها ألصحابها أيضا.

 ال شك ان اللغة العربية هي جزء من الهوية القومية، ولكن بوضعها البائس اليوم هي هم� قومّي.

 هل ستصمد في عالم ال ينتظر الخاملين؟ 

هل سيساعد كونها "لغة مقدسة" في الحفاظ عليها من االندثار؟

 أال يعلم الواهمون بقداسة اللغة ان كل األبحاث العربية العلمية الهامة يكتبها علماء العرب باللغات

األجنبية، أهمها ال ينشر في العالم العربي بسبب هجرة العقول العربية واندماج العلماء

المهاجرين بالمجتمعات الحاضنة؟

 قديما قال ابن خلدون جملته العبقرية التي نعيش صحتها كل يوم:" لغة األمة الغالبة غالبة ولغة

األمة المغلوبة مغلوبة". ما دمنا من األمم المغلوبة امام التحديات في الشرق األوسط، تحت تحكم

أنظمة فاسدة تهدم وال تبني، تحديات في العلوم واالقتصاد والتحديث الحضاري.. فلن تكون لغتنا

إال على شاكلة شعوبنا، لغة مغلوبة لشعوب مغلوبة.

 حان الوقت لفهم جديد لدور اللغة وأهمية هذا الدور في نقل العالم العربي من واقع الفقر واألنظمة

الفاسدة، الى واقع التنوير واالبداع الثقافي بكل امتداده المادي والروحي!
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 مريم رعيدي الدويهي:

ال نمتلك عناوين 

لمطر يغرقنا
 

حّدثُتك بلغة السواقي... 

لكّن الماء عازف 

ال ُيحسن الكالم 

وكتبُت لك بلغة الليل

وحبر العتمة صامت وحزين...

وتركُت أرجوحة من حنين 

على حورة كانت لنا

قبل أن نصبح غريبين...

وهمست لك

مثلما تهمس الرياح للياسمين

وكانت عيناك مغمضتين 

على زمان الطفولة...

كيف أعّبر لك عن شغفي

وبين الحروف مسافة 

أبعد مّما بين السفر

ومناديل النساء؟

نحن اآلن في بالد مجهولة

ال القطار يعرف َمن نحن

 

وكيف ولدنا...

وكيف تداخلنا 

كأغصان الشجر البّرّي...

وال نحن نمتلك عناوين 

لمطر ُيغرقنا

وال يترك مّنا غير الصدى...

أنا صورتك 

المرسومة على نبض القلب

وأنت الفكرة 

التي ُولدت على حين غّرة
وال أحد في الفالسفة جميعاً

يستطيع أن يفهم 

دفة كيف تولد الص�

وكيف نسكن في داخلها... 

أو كيف هي تقيم فينا

وتغادرنا فقط 

بعد أن تنهمر من السماء... 

دمعتان.
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كلود ناصيف حرب:  لو الحلو بعيوني

 

نظره  من عيونك 

وي قنديل الحنين... 
ْ

وبيض

ما في قمر أحلى

من هالقمر الغالي... 

بغيابو 

ما حدا عا بالي. 

 

لو الحلو بعيوني

وساكن حّدي...

لشو منبعت صَور؟...

كّنا التقينا...

وقلتّلو: هيك بحّبك...

وسافرت معو

تا يتعب السفر…

 

زارني الحلو

وكانت الصبحّيه 

قهوه وغّنيه...

تاري األحالم 

بتبقى أحالم... 

مين بيفّسرها؟ 

مين بيبعتلي جناحين 
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تا طير 

من هون لعندو

وإحكيلو...

وقّلو: ما حدا غيرك

حبيبي...

ونمشي سوا 

بمدن غريبه

ما حدا يعرفنا

إالّ الغيم والقصايد... 

والشمس القريبه؟...

وهيك بحّبو. 
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 ا﮲حللود
﮲

﮵ وحلں د. ﮳حوز﮵�ف ﮵�ا﮲ىع﮵ ا﮳حلم﮵�ّل: ﮴�﮵�﮶�ارة امل﮴�﮲�﮳�ّ

 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم  سبعة
تعني الكمال ... سبعة خطوط متوازية تتقابل كي تعلن صورة  عن حياة

 اإلنسان العربي. الخيل يقابلها السيف.والكلمتان تشيران إلى الفروسية. 
وهي صفة عربية أصيلة.صحيح أن الخيل والسيف قد استبدل بهما 

الدبابة والمدفع إال أنهما رمزان للشجاعة، والقوة الجسدية. الليل والرمح
 سالحان في يد الفارس، فهو يتأبط رمحه ويغدو في ليل بهيم بحثا عن فجر جديد لحياته
المظلمة. والرمح في تواز والسيف ألنهما عدة القتال على ظهر الخيل. والبيداء تشبه القرطاس ،
صفحة ممتدة يخط عليها الفارس سطور شجاعته وصراعه مع الطبيعة . البيداء رمال ممتدة
امتداد ظمأ اإلنسان البدوي إلى الواحة/الحبر. والقرطاس والقلم متوازيان متكامالن يخط
عليهما العربي والدته، والموت، صفحة سوداء في كتاب الصحراء. والقلم والرمح متوازيان
متشابهان يثقفهما الشاعر والفارس دفاعا عن الذات، في مواجهة الفناء، أو ما يسمى صراع
البقاء. متوازيان أخيران يظهران بشكل مقّنع هما تعرفني والقلم . فالمعرفة المتصلة بالشاعر
تساوي كتابة بالقلم. هذا القلم الذي عّلم به اللُه اإلنساَن ما ال يعلم. ثمة تواز أيضا بين ثالثة وأربعة.
ثالثة عناصر خارج إطار الشاعر، منفصلة عنه . أمكنة ثالثة تمثل الخطر الخارجي. الخيل
تهاجم الشاعر في ليل الغزو، آتية من صحراء مخيفة ال يستطيع سبر أغوارها. أما العناصر
األربعة فهي السيف والرمح آلتا الحرب الجسدية للدفاع عن الذات، والقرطاس والقلم أداتا الحرب
الفكرية ، حفاظا على الهوية. بالسيف والرمح يذود الشاعر عن حاضره، وبالقرطاس والقلم
يحمي مستقبله. وهذان العنصران األخيران تجسيد للشعر.الشعر الذي يخلد الذات، بعد الرحيل.
والقاسم المشترك بين عناصر الخارج والداخل هو المعرفة، انطالقا من مقولة الفيلسوف
اليوناني سقراط: اعرف نفسك. ومعرفة الذات أساس كل معرفة. إذا كان رقم سبعة رقم الكمال،
فإن حضور الشاعر في الضمير المتصل الياء دليل على أثر العناصر الخارجية في عناصر الداخل.
هي تعرفه وهو يستجيب لتحدياتها ، فيمتطي الخيل، ويعبر الليل والبيداء . يمتشق السيف،
يطعن بالرمح، وبالقلم صفحة الورق واألعداء. وبين حربي السيف والقلم يكتشف الشاعر ال
محدوديته، ومكانه العصّي على الزمان. أبا الطيب، أيها النبي النرجسي، لقد غدوت بفضل شعرك
الذي كان سبب موتك، وعّلة خلودك، في آن ، عصيا على الموت، فاكتملت فيك ترانيم النيسان،
خارج حدود النسيان. وغامرت، في عالم الشعر، فلم تقنع بما دون عرش النجوم. أبا الطيب

المتنبي، قيثارتك الشعر والفخر والحب، فاعزف عليها، في قلوبنا، لحن الخلود. 



الشعراء العرب المقّنعون - إعداد فريق "أفكار اغترابّية"

 
ّمة قد يرتدي قناعاً لحجب وجهه عن الناس.  من السهل أن يصّدق المرء أّن شاعراً مثل ذي الر�

عاش ذو الرّمة في العصر األموي، وكان دميم الوجه، قصيًرا، يضرب لونه إلى السواد، وكانت أمه

تقول:  أنظروا إلى شعره ال إلى وجهه. وأغرم ذو الرّمة بَمّية بنت مقاتل المنقرّية، كانت فاتنة

الجمال، لكنها تزوجت من غيره. 

ار 
ّ

كما لنا في الشاعر المخضرم بش

بن برد، الذي عاش في أواخر العصر 

ل 
َ
األموي وأوائل العصر العباسي مث

آخر، فقد كان يجمع بشاعة المنظر 

وبشاعة المنطق، وكان أعمى،  منذ

والدته، طويالً ضخماً، جاحظ العينين. وكان ُيضرب به المثل لقباحة منظره فقالوا  "كعين بشار

بن برد"، وكان سريع الغضب وسريع الهجاء، بذيء اللسان، وشديد األذى… قال عنه شاعر

ار ابن برد                      تيُس أعمى في سفينة.
ّ

معاصر له يدعى ابن الشمقَمق:  إّن بش

ار قد تخّفيا وراء قناع… وال حاوال االختباء عن أعين الناس، لكّن أكثر الشعراء
ّ

ال ذو الرّمة وال بش

وسامة ارتدوا اقنعة، إلخفاء جمالهم. وهم: وضاح اليمن، أبو زبيد الطائي، والشاعر الكْندي. يقول

راً على أنفسهم
َ

عين، يسترون وجوَهَهم َحذ الجاحظ إّن ثالثة كانوا ال َيِردون مواِسَم العرِب إال مقن�

اح اليمن.
�

ع الكندي، ووض من النساء وخوفاً من العين، وهم أبو زبيد الطائي، والمقن�
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أبو زبيد الطائي: 
هو حرملة بن المنذر بن َمعد َيكرب بن َحنظلة، ويتصل 

نسبه بَقْحطان. شاعرجاهلّي أدرك اإلسالم ولم ُيسلم ومات 
على المسيحّية. وَزعم الطبرّي أنه أسلم ُمستدًال على ذلك 

ِده على عمر بن الخطاب وعثمان بن عّفان. بترد�
ر 
ّ
كان أبو زبيد الطائي بهّي الطلعة، وكان إذا دخل مكة تنك

وغّير من َمظهره، لِئال يلفت إليه األنظار. وكان ُيكثر من ذكر 
األسد في شعره. وذكرت المصادر أّن لذلك عالقة بموجهته ألسد في البرّية. وذات مرة، قال له
عثمان: يا أبا زبيد ما َتفتأ تذكَر األسد في أشعارك ما َحييت! تالل�ه ما َحسبناك إال جباًنا هّداًنا، فقال:
أنا في ذلك غير َملوٍم يا أمير المؤمنين، لو تعلم ُعذري وموقفي، َلما ُلمَتني في ِذِكر األسد قّط، فقد
ًعا، ال يزال يتردد َصداه في قلبي وعقلي حتى ِهدُت منه َمشهًدا ُمرو�

َ
رأيُت منه َمنظًرا َمهوًال، وش

اليوم، فقال عثمان: وما ذاك يا أبا زبيد أخبرنا؟ فأخذ يستطرد في وصف َموقفه ومواجهاته مع
وله
َ
ر ق
َ
ث
َ
ت من أ

ّ
ُخَصت من َهول َوصفه العيون، واصطك

َ
ا، حتى ش

ً
األسد وصًفا َدِقيًقا طويًال بليغ

ت األضالع، واخَتَلَجت القلوب التي في الصدور، فقاطعه عثمان بن عّفان قاًئال: األرجل، وارتج�
َحْسُبَك يا أبا زبيد اصمت، فقد أرعبَت قلوب المسلمين. 

وكان أبو زبيد يقول: لو َلِقيتم منه (األسد) ما َلقيت لما لمتُموني قّط.
وكان أبو زبيد الطائي يرافق المسيحّيين في كل أحٍد، فبينما هو يشرب الخمر وهم حوله،  رفع

ا، ثم رمى الكأس من يده فقال: بصره إلى السماء فجأة ونظر ملي�
إذا جعل المرء الذي كــان حــازًما                         يحـــّل به حّل الحوار ويحمُل
فليس له في العيش خير يريده                        وتكفينه ميتاً أعف� وأجمُل
أتاني رســول المـــوت يا َمرحباً به                  وإنـّي آلتيه أما سوف أفعُل.

ر قرابة 150 عاماً كما جاء في بعض ثّم مات، وقيل إن وفاته كانت نحو 62 للهجرة. وقد عم�
الروايات، وقد أوصى  أن يدفن قرب الوليد بن عقبة. والوليد هو أخو الخليفة عثمان بن عفان من
أمه. وقال آخرون إن الوليد مات بعد أبي زبيد بسنة، وأوصى أن يدفن بقربه. وهذا يدّل على تقدير
كبير للشاعر المسيحي أبو زبيد الطائي. كما أن في ديوان أبي زبيد رثاء لكل من عثمان بن عفان،

وعلي بن أبي طالب، وعبيد الله بن عمر بن الخطاب.
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ولم نعثر في ديوان أبي زبيد على شعر غزل، ما عدا وصفه المرأة تدعى الخنساء، يقول فيها:

ثـوابا
َ
يـَت أ ـد َسـر�

َ
 َيوِم الَدجِن َتجَعُلها                                دوَن الِثـيـاِب َوق

ُ
َنـِعـَمـت بِـطاَنة

قـراَب ِحــضـِنـَك ال بِـكـٌر َوال َنـَصـٌف                                         تـوليـَك َكـشـحاً َلطيفاً َليَس َمجشابا

نـيـابا
َ
ـنـبـاَء أ

َ
َرة                                               ُمـحـطـوَطـة ُجـِدَلت ش َهــيــفــاُء ُمـقـِبـَلة َعـجـزاء ُمـَدب�

َحـس� َيـومـاً ِمـَن الَمـشـتـاِة َهـّالبا
َ
زاٍل َتحَت ِسدَرِتِه                                  أ

َ
َتـرنـو بِـَعـيـنـي غ

بِــجــيــِد ريــٍم َكــريــٍم زاَنُه َنـَسـٌق                                            َيـكـاُد ُيـلِهـُبُه اليـاقـوُت إِلهـابـا

 الِعـّالِت ِمـعـذابـا
َ
هــَت َطــّيـَبـة َتهـا                                                  َنــب� يـَت َبـعـَد الَنـوِم ِعـل� ـن�

َ
إِذا َتـظ

ّيـاَم َتـجـلو َلنـا َعـن بـاِرٍد َرِتٍل                                                      َتـخـاُل َنـكـَهـَتهـا بِـالَليـِل ُسـيـابا
َ
أ

فـواِه َعـّيـابا
َ
حـَدَث الريـُق بِـاأل

َ
َوت                                                َوأ

َ
رى َوذ

َ
ت َبعَد الك

َ
أ
َ
إِذا الَلثا َرق

ـاِشـتـابـا.
َ
ٍر َوَرحــيــٍق شـيـَب ف

�
ــّفــاُن غـاِدَيـٍة                                        بِــُســك

َ
جــاَدت َمــنــاِصــَبُه ش

المقنع الِكْندي:

هو محمد بن ظفر بن عمير بن أبي شّمر، من عرب 

قحطان في اليمن. ولد حوالي سنة 600 ميالدية،  من شعراء 

عصر صدر اإلسالم والعصر األموي، انتقل من حضرموت 

إلى الشام في عصرالخليفة األموي يزيد بن عبد الملك،

ع؛ ألّنه كان أجمل الناس كان الشاعر الِكندي ُيعَرف باْلُمَقن�

وجهاً، وكان إذا خلع اللثام عن وجهه أصابته العين، وكان 

 وأجملهم خلقاً، وكان إذا أصابته العين يمرض، فكان ال يمشي إال مقّنعاً.
ً
أطول الناس قامة

كان المقنع الكندي شريفاً في قومه، و كريماً في العطاء، سمحاً بالمال، ال يرّد سائالً عن شيء حّتى

أتلف كل ما خّلفه أبوه من مال، فتكّبر عليه بنو أعمامه، ورفضوا أن يزوجوه بنت عمه لسوء

طالعه وفقره.

وليس للشاعر الكندي كثير من شعر الغزل، وقد وقعنا له على بيتين يتحدث فيهما عن امرأة

يكتم اسمها عن الناس، إذ يقول:

ِرنا
ُ
مِس الَنهاِر َوَبدر الَليِل َلو ق

َ
حَسُن ِمن                             ش

َ
 ِمن ِنساِء األنِس أ

ً
ة َجني�

د َلَعمري َملِلُت الَصَرَم َوالَحزنا.
َ
َمكتوَمة الِذكر ِعندي ما حييُت َلها                     َوق
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اح اليمن:
ّ

وض
 هو يحيى بن علي عالمي عبد الرحمن بن اسماعيل بن عبد كالل بن داذ بن أبي
اح من الوضاحة

ّ
 جمد (توفى عام 708 للميالد). يمني من خوالن، واسمه وض

اح هي التي جعلته العاشق 
ّ

 والصباحة واستواء التكوين. ووسامة وض
المدلل عند النساء. وكان يدخل األسواق ومواسم العرب وهو يرتدي قناعاً 

إلخفاء وجهه الجميل.
اح حياة أشبه باألسطورة، وله قّصة عشق مع امرأة يمنّية تدعى

ّ
عاش وض

روضة. وقصته مشهورة مع أّم البنين، وهي زوجة الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك، وكانت
جميلة، وقد تعّلقت بوضاح اليمن وتعّلق بها. وذات مرة أرسل الخليفة بعض الجواهر إلى زوجته
اح عندها، فأسرعت وخبأته في صندوق وأقفلته.

ّ
مع خادم، فدخل الخادم إلى غرفتها، وكان وض

وطمع الخادم في جوهرة من الجواهر، فرفضت أن تعطيه وسّبته، فانصرف غاضباً وأخبر
به الخليفة وأمر بقتله، ثم نهض ودخل على الملكة فإذا بها تتمشط، فجلس

ّ
الخليفة بما رأى، فكذ

اح اليمن في
ّ

على الصندوق الذي وصَفه له الخادم، ثم أمر بأخذ الصندوق ودفنه في بئر ووض
داخله.

من جميل أشعاره في الغزل:
ل� َعن َبَرد                                     وَتمِشي َعلى َهوٍن َكِمشَيِة ِذي الَحَرْد

َ
اَء َتنك

َ
ِعن�ي َعلى َبيض

َ
أ

براَد َعصٍب من ُمَهلَهَلِة الَجَند
َ
وَتلَبُس ِمن َبز� الِعَراِق َمناِصفاً                                      وأ

ن�ُه اقَتَصد
َ
اَلت َلَعمُر اللِه َلو أ

َ
َمت                                         وق لُت َيوماً َنّولِيني َتَبس�

ُ
ا ق
َ

إِذ
َرد َدتُه في َليَلِة الص� د وس�

َ
َسَموُت إِليَها َبعَد ما َناُم َبعُلها                                      وق

ذي َتهَوى َعلى َرغِم َمن َحَسد هالً َوَمرحباً                      سُتعَطى ال�
َ
شارت بَطرِف الَعيِن أ

َ
أ

د َمَرد
َ
نِف ق

َ
امِخ األ

َ
الٍَم ش

ُ
نا                             وُكل� غ َلسَت َترى َمن َحوَلنا ِمن َعدو�

َ
أ

حِفل العَدد...
َ
ا أخذُت الَسيَف َلم أ

َ
ُه                                              إِذ اعَلِمن�

َ
 ف
ٌ
ُقلُت َلها إّني أمُرؤ

َ
ف

اح المرئ القيس الذي يقول:
ّ

يالحظ في هذه القصيدة تقليد وض
سموُت إليها بعدما نام أهلها                                    سمّو َحباب الماء حاالً على حاِل

فقالت: سباك الله إّنك فاضحي                               ألسَت ترى السّمار والناس أحوالي؟
فقلُت: يمين الله أبرح قاعداً                                           ولو قّطعوا رأسي لديِك وأوصالي.
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الو﮳حه آال﮲حر ل﮲�﮵�﮴�﮶سه: لو سالو﮵ىم
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كان الفيلسوف األلماني نيتشه واحداً من أبرز الفالسفة،

والممّهدين لعلم النفس، وقد كتب عن قوة اإلنسان

وتمرده على الطبيعة والخلق، وتناول الدين واألخالق

والفلسفتين المادية والمثالية. وكانت لنيتشه آراء

سلبية من المرأة، ووراء ذلك قصة حب مع امرأة كانت

تؤمن بالعالقات الخالية من المشاعر، اسمها لو

أندرياس سالومي.

وهناك رواية بعنوان "عندما بكى نيتشه" للمؤرخ

األمريكى "إرفين د. يالوم"،  تتحدث عن قصة الحب

الوحيدة والقصيرة التي عاشها الفيلسوف األلماني مع

األديبة والمحللة النفسية الروسّية "لو سالومي" بعد

أن جمعهما الصديق المشترك الكاتب بول راي عام

.1882

وكانت عالقة نيتشه مع سالومي قصيرة، استغرقت

بضعة أشهر، لكنها كانت قوية، وخالية من االتصال

الجسدي. وفضلت المرأة راي على نيتشيه، وتركت

الفيلسوف حزيناً. وتذكر الرواية أن أخت نيتشه،

إليزابيث، كان لها دوركبير في تدمير قصة حب أخيها

األصغر. واستمرت آالم الفيلسوف لعدة سنوات. وقيل

إنه كتب رائعته "هكذا تكلم زرادشت" كانقالب على

اإلنسان الضعيف الذي فيه.

 



وسالومي نفسها وضعت كتاباً بعنوان "حياتي" روت فيه أنها كانت ترفض ممارسة الجنس،

وكيف رفضت الزواج مرتين من نيتشه، وبسبب حبه لها، ورغبته في البقاء بقربها، وافق على

طلبها بالعيش معها ومع بول راي في شقٍة واحدة كأصدقاء وليس كعشاق، وأطلق نيتشه على

تجمعهم اسم"الثالوث غير المقدس"، وتنافس راي ونيتشه على الفوز بقلب سالومي، فلم

ينجحا،  ألنها كانت تتحكم بمشاعرها بشكل ال يصدق.

من هي لو سالومي؟

اسمها الحقيقي لويز فون سالومي، ولدت في شباط 1861 في سانت بطرسبرغ، وماتت في

شباط 1937. روسية، تتحدر من أسرة روسية ألمانية. وهي محللة نفسية، وكاتبة ورحالة.

وعرفت بصداقاتها مع كبار المفكرين، مثل نيتشه، بول راي، سيغموند فرويد، وراينر ماريا

ريلكه.

عاشت في عائلة بروتستانتية بحتة،  وفي السادسة عشرة من عمرها، كان أول حب لها القس

الهولندي هنريك جيلوت، الذي أراد تطليق زوجته والزواج منها. رفضت سالومي ذلك ألنها لم

تكن مهتمة بالزواج والعالقات الجنسية. على الرغم من خيبة أملها وصدمتها من هذا التطور ،

 إال أنها ظلت صديقة لجيلوت.

بعد وفاة والدها في عام 1879، ذهبت سالومي ووالدتها إلى زيورخ، حيث تعلمت هناك، ودخلت

ا ،
ً
إلى جامعة زيوريخ، لكنها عانت من مرض رئوي، وتم توجيهها للشفاء في مناخ أكثر دفئ

لذلك في شباط1882 ، ذهبت سالومي ووالدتها إلى روما. وفي أيطاليا، بينما كانت في الحادية

والعشرين من عمرها، تعرفت بالــــمــؤلف بول راي، الــــــــــــذي عّرفـــــهـــــــــا بـــــــــدوره على 
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فريدريك نيتشه.

ورغم تعلق الرجال بها، فقد تزوجت من عالِم اللغويات فريدريك كارل أندرياس. وظلت سالومي

وأندرياس متزوجين منذ عام 1887 حتى وفاته في عام 1930. وخضعت سالومي نفسها لعملية

جراحية صعبة للسرطان في عام 1935.

في مساء يوم 5 شباط1937، توفيت سالومي أثناء نومها في غوتنغن - ألمانيا. وهناك شارع يحمل

اسمها ، ومعهديحمل اسمها واسم زوجها أندرياس.

وقبل أيام قليلة من وفاتها، صادر الغستابو األلماني مكتبتها، بسبب زمالتها لسيغموند فرويد،

وكانت تمتلك العديد من الكتب لمؤّلفين يهود.

كانت سالومي كاتبة غزيرة اإلنتاج، فقد ألفت كتب الروايات والنقد والمقاالت عن الدين والفلسفة

Medien Edition والجنس وعلم النفس. وتم نشر طبعة موحدة من أعمالها في ألمانيا من قبل

Welsch. وألفت أغنية "ترنيمة للحياة" التي أثارت إعجاب نيتشه بشدة. 

كانت واحدة من أوائل المحلالت النفسانيات، ومن أوائل النساء الالتي كتبن التحليل النفسي عن

النشاط الجنسي األنثوي،  وكتبت أكثر من عشر روايات وقصص.

ا كتابها
ً

قامت سالومي بتحرير مذكرات عن ريلكه بعد وفاته في عام 1926. ومن أعمالها أيض

Lebensrückblick ،   الذي كتبته خالل سنواتها األخيرة، استناًدا إلى ذكريات حياتها كامرأة حّرة.
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أوجيني عّبود الحايك: كنوز الصمت 

َن روحي، مأخوذة أشعر 
َ
في غابة تظّللها األشجار الوارفة، مشيت. سكونها َسك

بفرح عميق، بعدما تركت الثواني معّلقة على ساعة الحائط، أقفلت الباب 
ورائي، ورحلت بمفردي. مواء قّطة رمادية اللون، زرقاء العينين استوقفني، 

حاولت أن أقترب منها، فوّلت هاربة كشبح الخوف... سنجاب يقضم 
ر بوقع خطواتي، وال بصوت القطار الذي يعبر في الجوار... 

ّ
البّلوط لم يتأث

لوحة طبيعّية تفوق الوصف، كنت أتمّتع بروعتها.
مررت بعجوز يستريح عندجذع شجرة تكاد تتهاوى في العاصفة. ألقيت 

عليه التحّية، فأومأ برأسه... أكملت طريقي، أحفظ الصور الجميلة، أرّتبها في 
خيالي. ما أروع السكينة، وكم أتوق إليها في زمن مضطرب، ينزف!

َمّر الوقت وأنا أتحاور مع ذاتي، أخرطش في بالي، وأمّزق مسوّدة األوراق، حتى 
فوجئت بذلك العجوز مجّدًدا، لم يبارح مكانه… تساءلت: هل هو مريض؟ 

رّبما بحاجة إلى مساعدة. اقتربت منه، وسألته: هل أنت بخير؟
نظر إلّي نظرة امتنان. لم أسمع صوته، كّلمني باإلشارة… فهمت بأّنه أبكم، وكّل تلك 

المشاهد في الغابة يراها وال يسمعها، رّبما يشعر بها... شعرت بالحزن، لكّنني حافظت على
تعابير وجهي. أكملت معه الحديث محاولة فهم إشاراته، فعلمت أّنه يسكن في مكان قريب..

كانت عيناه كقاموس لغة،  تزخران بالحكمة والِعَبر… بسمة قناعة تغّلف محّياه…
وّدعته وأنا أشعر بأّنه أعطاني طاقة إيجابّية جديدة كنت أحتاجها، نعمة أتحّلى بها عند الغضب…

هي "الصمت". 
كانت الشمس تشارف على مغيبها عندما دخلت منزلي، أفكاري متراكمة تحتاج إلى تبويب.
رج، أمسكت باليراع، معه أدُخُل سراديب الحياة، أسبر غور الوجوه المبهمة، واألحداث فتحت الد�
التي قد أكون تغاضيت عنها سهًوا... رغم أّن الحياة غير عادلة في أغلب فصولها، هناك من يرتشف
كؤوس العلقم بصبر وإيمان، وهنالك من يعيش بأنانّية، وفوقّية، ال تهّمه معاناة اآلخر، يلوم،
يعاتب، يّدعي، يجتاحه الذعر عندما يصاب بمكروه… بين كّفتي الخير والشّر نعيش، ونحن نرّجح
الكّفة التي نريد، حسب معطياتنا وإيماننا وضميرنا... األلسن تصمت، وتبقى الكلمة بصمة على

السطور، صداها يرّن في األزمان.
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علي الراعي يكتب عن نمر سعدي 

«قاَل شاعٌر كهٌل لشاعٍر شاب: ال تكن تعيساً مثلي وال تحّول

عمَرك لدواوين حب� طويلٍة المرأٍة ال تستحق� حرفاً منها...

في النهاية، وبعَد فوات األوان ال فرق بين نظرات العاشق

واألبله...»

 الشعرية من مجموعة «استعارات جسدية»
ُ
هذه الدفقة

للشاعر نمر سعدي، الصادرة مؤخراً عن دار دلمون الجديدة

بدمشق، هذه الدفقة لن تكون النموذج الذي ُيمكن لمتلقي

هذه المجموعة أن يقيس عليها، أو أن تكون جزءاً من كل

المجموعة، ذلك أن الشاعر سعدي سيوزع نصوصه في

سبعة أبواب، يكاد كل� باٍب فيها ُيفارق ما سبقه من أبواب أو

ما تقّدم عليه لدرجة االختالف، ومثل هذا «التنويع» قلما

يجده الُمتلقي في تجربٍة كاملة لشاعر، فما بالك في

مجموعٍة شعرية واحدة؟ بمعنى أن أول ما يتبادر لقارئ

«استعاراٍت جسدية» هو التنويع في سكب القصيدة في

أوعية البياض، سواء من حيث الشكل، أم من حيث بنية

القصيدة، وإن بقيت «الشواغل» هي نفسها التي تكاد تكون

الملمح الوحيد الذي يأتي كخيط عقٍد أو سلسلٍة تجمُع بين

مجموعات أبواب هذه القصائد:

،
ُ
 الفالمنكو الجميلة

ُ
«راقصة

تلَك التي من حفيداِت لوركا،

 كالغصن..
ُ
النحيلة

 الفالمنكو التي ال ُتشير إلى قمٍر في السماء،ولكن لمن
ُ
راقصة

يتفّحُصها من بعيٍد بعينيِن من وهِج الهندباء؛

ُتضيُء المكاَن بوشٍم على شكِل حورّيٍة تتأهُب للطيران،
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ويتبُعها شجٌر عائلي� إلى آخر األرض...»

في أول نصوص هذه المجموعة التي يطلق عليها الشاعُر سعدي «ثعلٌب يناُم في حدائق

السرياليين»، هنا معظُم النصوص ُتقارب نوع القصة القصيرة جداً، سواء بالحكائية التي

يشتغُل عليها كمتحدٍث بضمير األنا، بمعنى شخصية الحكاية هي هنا «الضمير» الحاضر «أنا»،

أو حتى بطريقة شكل الصياغة التي ال تهتم� بتوزيع التراكيب، أو ربما يقترُب أيضاً صوب ما

اصطلح على تسميته بـ«القصيدة العارية».. هنا حيث النص يفتقُد أي موسيقا، حتى من نوع

الموسيقا الداخلية للنص، وكل ذلك لصالح سرٍد كان حريصاً في مجموعة النصوص هذه على أال

تطوَل كثيراً.. لنقرأ هنا مثل هذا النص، الذي حرصت على أن أنقلُه كما ُكتب، وذلك للمقارنة بينه

وبين القصة القصيرة جداً، سواء من حيث السرد الحكائي أم حتى بالكتابة على البياض:

 سنيَن طويلة، وأنا ال أفعُل شيئاً؛ فقط أحّوُل أغاني «اليوتيوب» إلى مناديل ورقية أسحبها
ُ

«منذ

 من «البتوبي» الشخصي، وأمسح بها الدموع التي تتكوُر على ضفاف قلبي».
ٍ
بلطٍف بالغ

غير أن مثل هذا الشكل القصصي لن يبقى مع المجموعة الثانية من النصوص، تلك النصوص

التي أطلق عليها الشاعُر «مجازات وردِة الحيرة».. هنا السرد سيطول من دون أن يتخلى عن

«الحكائية» لكن من دون أن يصبح قصة قصيرة بالُمتعارف عليه، وإن كان الكاتب يبقي على

مناخاته السوريالية التي يفعمها بالكثير من الشعرية العالية.. هنا ُتفارُق النصوص القصيدة

 السرد ذروته الحكائية، لكن من دون
ُ
 سردية إلى «قلٍب ُمخّرم بالسفرجل»، حيث يبلغ

ٍ
إلى مناح

أن ُيضحي بصياغة التراكيب الُمدهشة التي نسجها من خيوط مفردات من سياقاٍت ُمختلفة،

وليزيد في حالة السرد فإّن الشاعر ال يهتُم بشكِل القصيدة على البياض، كأّن ثمة نفوراً بينه

وبين بياض الصفحة، فيزحمها بتالحق التراكيب وتواليها خلف بعضها.

إذاً، السرد الحكائي، حتى ال أقول القصصي، ما ُيميز البابين األولين من نصوص هذه المجموعة،

وهي بكل� األحوال هي غواية – الحكائية – وهي ليست جديدة تماماً، غير إنه يوجد الكثيرون

اليوم في «ديوان الشعر العربي» ممن يستخدمها حتى تكاد ُتمحى من خاللها الحدود بين

الكثير من األنواع األدبية السيما بين القصة القصيرة والشعر، فيما يتجه بالكتابة الجديدة منحى

«األقصودة»، أي ذلك النص الذي ينهض على ُمكر نوعين إبداعيين «القصة والقصيدة»، يأخذ من

األولى الحكائية، ومن الثانية الشعرية، ومن ثّم نوع ثالث يكاد يكون مختلفاً عنهما:
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«آخر الليل عنَد تقاطِع حلمين فوق البياض،

وعند ارتماء السكارى..

تقولين: هل مر� أعمى اشتهاءاته من هنا؟

وهل مد� قلباً لحزِن امرأة؟»

 منحًى ثالثاً في شكل القصيدة، ومن دون أن
ُ

غير إن الشاعر، وفي أبواب المجموعة التالية، سيتخذ

يبتعد عن مناخات البابين السابقين، هنا سُتكثف القصائد إلى متوالياٍت شعرية، يجمُع كل عدٍد

منها تحت عنواٍن عريض، والحقيقة الجمالية الالفتة في مجموعة «استعارات جسدية» أن

الشاعر كان مشغوالً بتشكيل عناوينه، فقد جاءت هي نفسها بتراكيب شعرية ُمدهشة.. عناوين

، هي نفسها يضعها الشاعُر في مهب� تأويالت القارئ، ومنها نقرأ: «العصافيُر رزُق الُمحب�

اشتهاءاُت قلٍب فاشل، قمصاُن زليخة، الحب� كلٌب من النار».. هنا حيُث تنسل� المتواليات

الشعرية من تأويالت العنوان، متواليات ال يفصل بينها سوى بمجموعٍة من النقط:

«الشاعُر، النزُق، األثيم

الصاخُب، القط� المشاغُب واألليُف

ُل الذئُب، والولُد الُمدل�

واألميُر الضاُل..

ضّيَع في المرايا وجهُه

ضّيَع قلَبُه في رغوِة الصلصاِل

أو طيِن األنوثِة لألبد..».

 بداية المجموعة، «يشرُح» سعدي ماهية القصيدة التي ُيشكلها، ُيحدُد
ُ

 البداية، أي منذ
ُ

ومنذ

اختالفها عما اعتادت عليه الذائقة العربية من نصوٍص لشعراٍء عرب كان لهم النصيب األوفر

بالتلقي في محنة القراءة في الليالي العربية.. ُيفّسُر سعدي قصيدته بنفسه من دون انتظار ناقٍد،

بل هو يوجهها إلى ناقٍد ما، ربما قد يلتبُس عليه أمرها.. يتحّدُث عن «نص� شعري» ُمختلف

بمالمحه في كتابة القصيدة، وهو يذكُر كل� ذلك بنص� شعري� أيضاً يقول:

 ال تصهُل كأحصنِة نزار قباني، وال تذرُع دهاليَز الّتبع كالسّياب، وقطعاً ال
ٌ
 صامتة

ٌ
«قصيدتي امرأة

 كجّدها جرير، وال تصطحُب عشيقها في رحلٍة نهرّيٍة... الشيء الوحيـــــُد 
ً
تحبو على األرِض عارية
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الذي تفعلُه عندما تأتي هو أن تمد� يدها النحيلة مثَل عوِد ثقاٍب وبدهشِة طفٍل غجرّي ُتشعُل

 دمي الُمطفأة...»
َ
وردة

ربما يكون الشاعُر ُمحقاً فيما يوصُف به نصه الشعري، أو «قصيدته» كما ُيسميها، وهو يقوُل
 ثمارها.. غير إن�

ُ
 أخرى للقصيدة، وهذه بعض

ٌ
ة طعٌم آخر للشعر كهذا مثالً، وثمة شجرة لك: ثم�

ما أراُه أن� لدى الشاعُر «غواية» جمالية طالما دفعته في مختلف نصوص أبواب مجموعته

ة نص ُمخاتل تماماً كاألبواب المواربة.. يذهب الشاعُر من خاللها لـ«ارتكاِب» المواربة.. هنا ثم�

ن على غالف المجموعة «شعر»، غير إن� نصه كثيراً ما إلى الكتابة «عبر النوعية»، فهو وإْن دو�

 عن القصيدة، أو قل كثيراً ما انحرف عنها صوب أنواع إبداعية أخرى، كنا قد ذكرنا بعضها
َ

فاض

 إبداعي لمؤازرة قصيدته، والحقيقة
ٍ

في بداية هذا المقال، أو قل إّن الشاعر يستدعي أكثر من نوع

أن القصة القصيرة طالما تحرشت بمكرها الجمالي بالشعر لدرجة التماهي معه في كثير من

األحيان، ومن بوابة «المواربة» أيضاً، إنه ُيمكن للمتلقي أن يتلمس األشكال الشعرية كلها

تقريباً في نصوص هذه المجموعة من قصيدة النثر إلى قصيدة التفعيلة إلى تخوم الموزون، كما

يستدعي «التشكيل» أيضاً، وُيمكن الحديث مطوالً عن المشاهد البصرية في نص الشاعر

ن في ر فوتوغراف أو كملو� سعدي السيما وهو يقوم بجمع مفرداتها وتراكيبها تماماً كمصو�

لوحة تشكيلية:

«كنُت أخفي دموعي في أكمامي كالثعالِب العاشقة

ٍ
وأنا أبحُث عن تفاحِة قلٍق ناضج

ة في مطالع الجاهلي�

وأبتسُم في وجٍه ال تعبيري� لنادلِة حياتي...»

 

*علي الراعي: ناقد من سوريا.
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لويس دو روجمونت هو مغامر أسترالي من أصل سويسري، واسمه األصلي هنري لويس

ى عام 1921. هاجر إلى أستراليا عام 1875 حيث عمل خادماً لحاكم
�
غرين. ولد عام 1847 وتوف

أستراليا الغربية ويليام روبنسون، ثم نادالً في مطعم، وبائعاً لثياب الغطس، وقائداً لسفينة

جنحت عند شاطئ كوينزالند، ومصّوراً...

ويعتبر دو روجمونت من أعظم الكاذبين في تاريخ أستراليا، بل هو األكثر كذباً على اإلطالق. فقد

ان االبورجينيين الذين وصفهم زوراً بأنهم آكلون للحوم
ّ
زعم أنه أمضى 30 عاماً بين السك

البشر وقال إنه تزوج امرأة منهم، وقاتل ببسالة قائداً عمالقاً من السكان األصليين لينقذ فتاتين

بريطانيتين من األسر، وقال إّن الفتاتين غرقتا بعد ذلك، لكي يلغي إمكانية البحث عن شهود على

قصصه الغريبة.

في عام 1898، كان دو روجمونت في لندن، فزعم أنه نبيل فرنسي ولد في باريس ، بولفار

هوسمان،  ولديه قصص مدهشة ليخبرها، فصدقه الكثيرون في البداية. ومنذ ذلك الحين بدأ

بنشر أكاذيب عن مغامرات ال تصّدق، فقال إنه أمضى 30 سنة بين السكان األستراليين األصليين

في شمال أستراليا، وتحطمت سفينته في خليج كامبريدج، كما واجه قبائل آكلة للحوم البشر

(ليس في أستراليا قبائل من هذا النوع).  كم زعم أنه واجه عمالقـــــــــــاً من السكان األصليين  إلنقاذ
 

قصص من أستراليا (3):  دو روجمونت أكبر كاذب في التاريخ

 خاّص أفكار اغترابّية (ال ُيسمح بإعادة النشر)
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فتاتين بريطانيتين كانتا محتجزتين على يد العمالق. وذكر أيضاً أنه تزوج من امرأة أبورجينية،
وهذا يناقض الحقيقة أنه تزوج امرأة في سيدني، ثم تركها مع أوالده، وفّر من المدينة.

The" في العام نفسه، بدأ دو روجمونت يكتب عن مغامراته األسطورية في مجلة بريطانية
Wide World Magazine" ، وقد وصف مغامراته للبحث عن اللؤلؤ والذهب على شواطئ بابوا نيو

غينيا، كما وصف كيف أن قبائل األبورجينيز في أستراليا عبدوه بصفته إلهاً لهم.
وادعى دو روجمونت أيضاً أنه جلس على ظهر سلحفاة وقطعت به مسافة في البحر، وأنه
شاهد حيوانات "وومبات" تطير. وتحدث عن أخطبوط هائل التّف على سفينة  في البحر الهائج.
ق، فقد حجزت الجمعية البريطانية للتقدم الطبي وبلغت شهرة هذا الكاذب المبدع حّداً ال يصد�
أكبر صالة في مدينة بريستول لكي يتحدث فيها دو روجمونت عن مشاهداته في أستراليا ،
ولكن بعد وقت قصير بدأت تتوارد أسئلة عن مصداقية دو روجمونت، خصوصاً عندما ُسئل عن
لغة األبورجينيين فلم يتمكن من النطق بها، كما لم يتمكن من تحديد األماكن التي جرت فيها

مغامراته على الخارطة.
لقد أصبحت شخصية دو روجمونت أسطورة أسترالية معروفة ُونشرت كتب ومقاالت كثيرة
عنه، وقال عنه األديب والشاعر األسترالي هنري الوسن إنه أحدث ضّجة في ثالثة أشهر لم
يتمكن األستراليون اآلخرون من إحداثها في مئة سنة. وعلى الرغم من كل ذلك يصف العديد من
الناس دو روجمونت بأنه أكبر كاذب في العالم. وهذه الصفة استخدمها هو كشعار له أثناء
زيارته إلى جنوب أفريقيا في أواخر حياته، كما تعرض لصيحات االستهجان لدى عودته إلى

أستراليا عام 1901. 
شخصية دو روجمونت نرى الكثير منها في مجتمعاتنا، حيث يصبح الكاذب مثاالً رومنطيقياً

ويتمكن من النفاذ إلى قلوب اآلخرين عن طريق التحايل وانتحال الصفات والمواقف. 
وأغلب الظن أن دو روجمونت كان يريد أن يثبت للعالم أنه "روبنسون كروزويه" بنسخة
أسترالية، لكن أكاذيبه انفضحت تباعاً، ولم يبق منها سوى كتاب يروي سيرته، بما فيها من
خزعبالت وادعاءات فارغة. علماً أّن قّصة "روبنسون كروزويه" نفسها التي كتبها دانيال ديفو
(1719)، هي انتحال لقصة ألكسندر سلكيرك، البحار الذي تقطعت به السبل على جزيرة قبالة

تشيلي.
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د. سامية محرز:  "إبراهيم ناجي... زيارة حميمة تأخرت كثيراً"

 

أصدرت الدكتورة سامية محرز، عن دار الشروق، كتاباً بعنوان

 "ابراهيم ناجي... زيارة حميمة تأّخرت كثيراً" يتناول جدها 

الشاعر الكبير ابراهيم ناجي، مؤلف قصيدة األطالل الخالدة التى 

غنتها أم كلثوم.

 وتروي محرز في الكتاب قصة عالقة ناجي الرومانسية مع 

جّدتها التي تقول إّنها ألهمت القصيدة.

وسامية محرز، إضافة إلى كونها حفيدة الشاعر الرومنطيقي،

هي باحثة أكاديمية، وأستاذة في األدب المعاصر. وتشغل منصب رئيسة مركز دراسات الترجمة

في الجامعة األمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من المقاالت حول الترجمة واألدب العربى

المعاصر ودراسات أخرى.

 ويضم الكتاب مالمح ومعلومات عن حياة ابراهيم ناجى، مع صور ووثائق ومخطوطات نادرة

ومراسالت كتبها ناجي.

 وتكشف الباحثة عن عالقة ناجي مع جدتها، وهي ناحية قد ال تكون واضحة بالنسبة للعديد من

النقاد والمطلعين. ويبدو أن الجدة هي ملهمته األولى، ولم يذكرها باالسم، بل بحرف "ز" . وهذه

المرأة كانت ملهمة لناجي في كتابة قصيدته "األطالل".

يذكر أّن أم كلثوم غنت األطالل مع تعديالت اقترحها الشاعر أحمد رامي، وهو ما يشير إليه

الكتاب، كما أن لناجي مؤلفات في الطب، وهو كان طبيباً، وفي علم النفس إضافة إلى الشعر

واألدب.

 

 

 

 

 

 

 



من هي "ز"؟

زوزو حمدي الحكيم، ممثلة مصرية اشتهرت بأدوار الشّر، لكنها كانت سيدة عذبة، رقيقة

المشاعر، مرهفة الحس، وكانت من رواد الصالونات الثقافية، وهواة كتابة وحفظ وإلقاء الشعر.

ولدت في تشرين الثاني عام 1912، والتقت بابراهيم ناجي، فأحبها وكتب تحت عنوان بعض 

قصائده "إهداء إلى (ز)".

زّوجها والدها، وهي دون السادسة عشرة، من أول عريس تقدم لخطبتها ، ولكنه وضع شرًطا

إلتمام الزواج، يتمثل في استكمال ابنته تعليمها حتى تحصل على شهادة البكالوريا. ولكن

الزوج نكث بوعده بعد شهور من الزواج، فهربت إلى منزل أحد أخوالها في القاهرة، وحصلت

على البكالوريا هناك، وطّلقها زوجها على الفور.

ق ، واستمر زواجها الثالث ربع قرن، ولها ابنة وحيدة.
ّ
تزوجت زوزو مرتين بعد ذلك، ولم ُتوف

شاركت زوزو الحكيم في بداية مسيرتها الفنية في العديد من العروض المسرحية مع فرقة

فاطمة رشدي، والتحقت بالمعهد العالى للتمثيل وتخرجت منه في عام 1935، وبعدها انضمت

إلى الفرقة القومية التي كان يرأسها شاعر القطرين خليل مطران.

من أشهر أدوارها في السينما دور سكينة مع نجمة إبراهيم في فيلم "ريا وسكينة"، ودور األم

الصارمة في فيلم "المومياء"، ومثلت في أفالم "واإسالماه"، "إلى األبد"، "ليلى بنت الفقراء"، "بيت

الطالبات"، "إسكندرية ليه"،... كما مثلت في العديد من المسلسالت التلفزيونية.  توفت في 18 أيار

عام 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.afkarightirabiah.com.au    |   52



كلود صوما:  يوم خريفّي 

 

أحّدق بالسماء في يوم خريفي بنكهة الربيع ،  غابت

 تسرح كيفما
ً
فيه الشمس وتركت سحباً رمادية

تشاء .. 

 

ها هي األوراق الصفراء هجرتها األشجار فبدأت

تتساقط ،  تتكسر تحت قدمّي ،  أتأفف من كآبة هذا

الطقس ،  فتسخر مني السماء وكأنها تقول :  ال بد

للخريف في حياتنا ،  ففيه تخلع بعض الوجوه

أقنعتها ،  وفيه يتوارى العابرون السيئون ... فيه

تهاجر الطيور ألنها لم تعد تجد أنفسها ، وفيه

تتخلع األغصان المهترئة ... كيف يمكنِك أن

تنزعجي من هذا الفصل؟ ! لن يكون عمرِك كله

ربيعاً ... سوف تلفحك حرارة الخيبات والصدمات

وتتّجمد أحالمك وآمالك... سوف تتقلب أوراق

عمرِك ،  لكن ستزهرين من جديد .. اصبري ! 

 

ما بها ذاتي مبعثرة ؟

ج بقصائد الحنين... 
ّ

و لَم رأسي يض

وقلبي يغرق في سيٍل من الحزن ؟ 

كم تأخذنا الحياة أحياناً 

بعيداً من الحياة !
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سليمان يوسف ابراهيم يكتب مرايا مضيئة:

شهادة تحت قوس محكمة العدل - عن "أفكار اغترابّية"
 

مُس كما الغدة، تطّل على المعمورة من شرق. أّما مع د.جميل 
ّ

الش

قافّية من 
ّ
ميالد الّدويهي، هذا الّلبنانّي األصيل، فشمس المعارف الث

غرٍب بزغت، وال زالت أنوار فكره وَمن رافق انبالج فجر مشروعه 

لألدب الّراقي، تتوالى مهرجاناٍت من إصداراٍت ومنشوراٍت عبر صفحاته 

، ولن يكون آخرها مجّلة "أفكار  اإللكترونّية، التي لن تقف عند حد�

إِغترابّية" التي حّتى الّلحظة، ومع موعد انبالج فجرها الّرابع، ال زلنا 

وتَي من
ُ
نشهد على فيض فكر أقالٍم ُيسامر نتاجاتها العزيز "أبو أفكار إِغترابّية"، بكّل ما أ

مقدرة النضال إثر الكلمة، ُمسّهًدا الجفون خلف اقتناص سانحات الجمال ِمّما يصله، وما يعمل

ة أن نجمها سطع ذات ا ِإلغناء رحاب المجّلة، إِصداًرا بعد إِصداٍر؛ ولن يراودني البت� عليه شخصي�

حلٍم وإِرادٍة، ليكون له مع األفول موعٌد! 

ٌب... وفي األعداد التي تَلت حّتى اآلن،
�
فكار اغترابّية"، مع صدور عددها األّول، كان انطالٌق وترق

َ
"أ

دها، أن�نا على درب استمرارها ارتقاًء بين  ونهوٍض، ُنعاهد سي�
ٍ

ٍب
�
ليست سوى مسيرة توث

أخواتها اإللكترونّيات، نحن إلى جنبه ُمجّدين ساعين، بال هوادٍة.

د حضورها، ونشاط
�
"أفكار إِغترابّية" المجّلة، بشهادة كّل َمن تعّرف ويتغّرف ويواكب ُمتوق

ضرَمت في أرجائه نيراُن الحبر ،
ُ
، أ د على أن�ها كوكٌب ثقافي� سّيدها د.جميل ميالد الّدويهي، يؤك�

لتشع� أنواًرا على العقول والقلوب أبًدا، في كل� ما يصدر عنها وتتضّمنه صفحاتها، وصوًال إلى

قافي العام، الذي أعلن عنه مؤّخًرا د. الدويهي والذي سينعقد مطلع صيف
�
مؤتمر المؤّسسة الث

٢٠٢٢، بمجمل مواضيعه وفاعلياته التي سّتعَقُد حولها الحلقات الحوارّية تباًعا... 

، إن� بيدركم بالغمار غّناٌء، ونهر أفكاركم بفيض الحالوات نمير! بحق�

د لُتوضَع تحت ِمكياٍل: لذا، نظرُت وأرى اليوم إلى
َ
راج، لم ُتوق ، كنور الس�

ُ
الحقيقة األدبّية والعلمّية

مـــــار 
ّ
مشروع أفكار إِغترابّية بُمجمل مندرجاته واألنشطة، مشروًعا لغٍد ثقافي� واعـــــٍد بوافر الث
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ً
ة د ُمصر� قافّية، التي تؤك�

�
جارب الفكرّية الث والمواسم؛ رحب الّصدر، فاتح الذراعين كصاحبه، لكل� الت�

سبقّية الفكر الّلبناني في العالم، حيث يتداول منشورات ومطبوعات المشروع، كوٌن بأسره!
َ
على أ

والُملفُت في مشروعكم لألدب الّراقي، كما لموقعكم "أفكار إِغترابّية"، مواكبتهما العصر

اإللكتروني الّرقمي إصداًرا ونشًرا من غير أن يهمل طباعة الكتاب الورقي... كونكم يا صديقي،

ا حّقه في ، دون أن تبخسوا طباعة الكتاب ورقي�
ٍ

تنظرون إلى اإلصدار الّرقمي كوسيلة نشٍر وانتشاٍر

الّصدارة.

ٍر غيري،
ُ
يا طيبها خطًى كنَت الّسباق إِليها والّرائد في مضاميرها، فغدوَت بنظري كما برأي كث

قافة من
�
زعيم الّنهضة الفكرّية المهجرّية لِما قّدمتم وال تزالون مستعّدين لبذله على مذبح الث

مم، بفكر أهله كما بفكر أهل لغة
ُ
عطايا وتضحياٍت، ُتسهم بنشر اسم الوطن وإِعالء رايته بين األ

ٍف!
ّ
اد باإلحمال على رحب وسعة كرٍة أرضّيٍة، من غير تواٍن وال تأف

ّ
الض

"أفكار اغترابّية"، يا سفينتنا العامرة المبحرة إلى قلوب وعقول قّرائك، كم بتنا عند شاطىء كّل

 ُملّوحين... وهيصات صدور قبل حناجر التالقي
ً
شهٍر نقف ألشرعتِك، بمناديل الوصول إِلينا سالمة

مع أصحاب األقالم المشاركة بمحمولها، تتجاوب أصداؤها، متناسين مشاّق الّسفر والّسهر

كًرا على كل دمعة حبٍر وبسمة كلمٍة من
ّ

وتلبية كّل ما ُيطَلُب إليهم غيَر هّيابين وال متوانين: ش

قلِبك، طلتها تنبؤنا بأّننا للحياة نحن ُمستحّقون!

www.afkarightirabiah.com.au    |   55



أشباح ميالنو لمحّمد زّيان:

رصد حركة اإلخوان في أوروبا

 

صدرت حديثاً للكاتب الصحفى "محمد 

زيان" رواية  بعنوان "أشباح ميالنو".

 تتابع الرواية حركة التنظيم الدولي

 لإلخوان في أوروبا، وشبكات التمويل 

وتهريب األموال إلى مصر تحديداً،

لتنفيذ العمليات اإلرهابية ضد الدولة والشعب، وتنفيذ اغتياالت في البالد.

وتركز القّصة على مدينة ميالنو، العاصمة االقتصادية في إيطاليا، لكّنها تتحدث أيضاً عن نشاط

"اإلخوان المسلمين" في عدة عواصم أوروبّية، وتكشف  عن األساليب التي يتم عبرها ادخال األموال

إلى أوروبا من عدة دول، عبر شبكة واسعة من المطاعم والفنادق والمدارس والجمعيات الخيرّية

المقّنعة التي تتبع التنظيم ، ومن ثم تحويل هذه األموال إلى مصر لتمويل اإلرهاب.

 ويظهر كاتب الرواية أن هناك ارتباطاً أيديولوجّياً عميقاً بين اإلخوان المسلمين، وتنظيم داعش

اإلرهابي، فحركة اإلخوان تجّند الشباب األوروبي للسفر الى معسكرات اإلرهاب في صفوف داعش.

كما تجند الفتيات األوروبيات للسفر إلى سوريا لجهاد النكاح، خدمة للمقاتلين التابعين للمنظمات

اإلرهابية في سوريا.

وتستخدم الحركة شبكة المساجد المنتشرة في أوروبا، لتنظيم خاليا عنقودية كاألشباح تنشط

في أوروبا . 

ويقول مؤلف الراوية  محمد زيان، وهو كاتب صحفّي مصرّي معروف، إن الرواية واقعية، تدور

أحداثها في مدينة ميالنو اإليطالية، في الفترة بين أعوام 2013 و2020، بين أشخاص مصريين

وسّيدة إيطالية. وتناقش  النفاق الديني، أو ظاهرة التدين الظاهري، حيث يظهر المنافق متدّيناً،

 لكنه في الجوهر، يتبع الملذات الشخصية ويخرق أبسط قواعد الذوق العام والعادات والتقاليد، إلى

حد مخالفة تعاليم الدين، وتصل أفعالهم الى حد الزنا وقتل النفس.
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وأشار الكاتب إلى أن بطل الرواية هو شاب تخرج في كلية االقتصاد والعلوم السياسية. سافر

الى ميالنو للعمل هناك، فقادته األقدار إلى االرتماء في  أحضان التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين،

فتحول إلى حلقة وصل بين أوروبا وعدة عواصم عربية ودولية ، وساهم في عمليات تهريب

األموال إلى مصر ، واالتصال بتنظيم داعش االرهابي، وتهريب االموال، وتجنيد شباب لالنضمام

إلى المنظمات اإلرهابية المسلحة.

 وتبدلت أحوال الشاب من الفقر إلى الغنى، ثم أخذه الوالء للتنظيم إلى معسكرات الجحيم التابعة

لإلخوان ومن يدور في فلكهم. وال يفصل الكاتب، شأنه شأن العديد من الكتاب المصريين

والعرب، بين تنظيم اإلخوان وتنظيم داعش، حيث يبدو أنهما وجهان لحالة واحدة...  بل األكثر

أن األخوان يعدون العدة   لنصرة                                                                                                                                   داعش وتهيئة السبل المتداده

ودعمه.

يغلب على الرواية الطابع                                                                                                                                                                الواقعّي، لكن الكاتب أضاف

مشاهد من خياله، لكي يخرج                                                                                                                                              النص عن الطبيعة

التقريرية والسياق    القصصي                                                                                                                                             الجامد. فسار في الرواية

على خطين متوازيين،    الوقائع                                                                                                                                         التي استقاها من مجمل

األحداث التي وقعت في     مصر                                                                                                                                              والعالم العربي، وكثير من

الخيوط الواقعية في أوروبا،  وعناصر خيالية أخرى امتزجت بالتشويق واالثارة   وجذب القارئ

إلى النـص الذي كشف أيضاً عن حقــائق كانت   مظلمة، وال يعرفها المتلقي،  باعتبارها من أسرار

المهنة  الصحفية ، بل هي من الخفايا التي توصف بأنها خطيرة.

ويقدم الكاتب مثالً، عن هذا الشاب الذي تجلبب بالنفاق الديني، وطالته في النهاية قوانين

الطبيعة والعدالة، وهذا هو مصير كل  من تسول له نفسه االنتماء إلى مشروع إرهابي، تحت

ستار الدين، والدين من هؤالء المنافقين براء - كما تصور الرواية، وتجهد في اإلضاءة عليه،

ليكون البطل - الشخصية األساسية في القصة درساً  لألجيال المقبلة.

يذكر أّن زّيان أصدر قبل "أشباح ميالنو"، رواية "المرشد والمشير"، و"حكايات باريس".

ويبدو عنوان "أشباح ميالنو" للكاتب محمد زّيان شبيهاً بعنوان رواية لمحمد بركة "أشباح

بروكسل - ربيع القتلة".
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صباح فخري لم يترّجل عن حصانه بعد...
 

 

رحل  المطرب الشهير صباح فخري عن عمر ناهز ثمانية وثمانين عاماً، وترك وراءه إرثاً ال

يقدر بالسنين، بل بزمن الخلود.

ولد صباح فخري، (اتخذ اسمه الثاني تيمناً بفخري البارودي الذي رعى موهبته)، واسمه
الحقيقي صباح الدين أبوقوس، في عام 1933 في حلب القديمة، واعتاد والده اصطحابه صغيراً

إلى جامع األطروش حيث كانت تقام حلقات الذكر واإلنشاد.

وفي باب النيرب كانت له أول حلقة إنشاد وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره، ولقاء ليرتين

سوريتين غنى ألول مرةأمام الناس:

د ِنلُت ُكل اإلرِب
َ
ُمقَلتي ق

نوار طه الَعربي
َ
هِذه أ

نواُر طه الُمصَطفى
َ
هذِه أ

ريف الَنَسب.
َ

خاِتُم الُرُسل ش

وفي سن مبكرة أيضاً كان صباح أبو قوس، يتلو بمصاحبة الشيخ بكري الكردي، أحد أبرزوجوه

الموسيقى آنذاك في حلب.

التحق صباح بالمدرسة الحكومية الحمدانية في حلب، وهناك برز تفّوقه.ويروي كتاب“صباح

فخري سيرة وتراث" للكاتبة السورية شدا نصار أن الفنان سامي الشوا تعّهده بالرعاية وغّير

اسمه إلى  "محمد صباح" واصطحبه معه في جوالت غنائية داخل سوريا.
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وفي الثانية عشرة من عمره، غنى صباح في حضرة رئيس الجمهورية السورية آنذاك شكري

القوتلي خالل زيارته إلى حلب عام 1946.

ودرس فخري في أكاديمية الموسيقى العربية في حلب ودمشق، وتخّرج من المعهد الموسيقي

الشرقي عام 1948، كما أنهى دراسة الموشحات واإليقاعات والقصائد واألدوار والصولفيج

والعزف على العود على أيدي شيوخ الفن كالشيخ علي درويش ومجدي العقيلي.

رفض محمد صباح العرض الذي قّدم له بالسفر إلى مصر آنذاك لصقل موهبته، وآثر البقاء في

دمشق والغناء عبر إذاعتها الرسمية. 

وتقول الكاتبة شدا نصار في كتابها إن السياسي المخضرم النائب فخري البارودي كان قد

ع له
ّ
أّسس معهداً للموسيقى في دمشق وأعجب بخامة صوت محمد صباح الفريدة وتوق

مستقبال ساطعا.

وتضيف الكاتبة: "في إحدى الحفالت اإلذاعية المباشرة على الهواء والتي كان يقّدمها المذيع

صباح القباني، شقيق الشاعر نزار قباني، أراد النائب فخري البارودي أن يتبنى المطرب محمد

صباح ويعطيه لقباً، فقّدم المذيع المطرب الشاّب باسم صباح فخري"، وهو االسم الذي عرف به

حتى وفاته.

وبمساعدة موسيقية من الفنان عمر البطش، وضع صباح فخري أولى تجاربه في التلحين عن

عمر لم يتجاوز الرابعة عشر ربيعاً، وكانت أنشودة :

يا رايحين لبيت الله

مع السالمة وألف سالم

مبروك عليك يا عبدالله

يا قاصد كعبة اإلسالم.

وجاء أول أدوار فخري القديمة من ألحان سري الطنبورجي، وهو حمصي المنشأ سكن في

دمشق وعمل بائع أحذية. 

وتقول األغنية:



أنا في سكرين من خمر وعين

واحتراق بلهيب الوجنتين

ال تزدني ، بل فزدني فتنة بالحاجبين

يا حبيبي أقبل الليل فهّيا للمدام

وارسل العود غّنينا تراتيل الغرام

نفحتني باألشواق منك أنفاس الهيام

يا حبيبي إن تكن لي… فعلى الدنيا الّسالم…

في سن الخامسة عشرة، ومع انتقال صباح من الطفولة إلى الصبا، حدث تغيير في صوته، إلى ما

يشبه الحشرجة، فشعر بفقدان ما وهبه الله من موهبة، فاعتزل الغناء مكرها، وراح يبحث عن

لقمة عيشه في الترحال بين قرى ريف حلب إلى أن التحق بالخدمة العسكرية.

ومع عودة صوته، عاد فخري إلى الشهرة من بوابة إذاعة حلب وسهرات إذاعة دمشق، وما كان

ُيعرف بخيمة حماد التي غنى فيها مع المطربة اللبنانية صباح، وهناك قّدم  القدود الحلبية وغنى

“مالك يا حلوة مالك” و”يا مال الشام”، و“نغم األمس” مع رفيق سبيعي وصباح الجزائري.

وسّجل ما يزيد عن مئة وستين لحناً، كما تال أسماء الله الحسنى مع الفنان السوري عبدالرحمن

آل رشي والفنانة منى واصف والفنان زيناتي قدسية. وسّجل صباح أيضاً المسلسل اإلذاعي

"زرياب"، وغنى الشعر الفصيح ألبي الطيب المتنبي، وأبي فراس الحمداني، ومسكين الدارمي،

وابن الفارض، وابن زيدون، وابن زهر األندلسي، ولسان الدين الخطيب، وفؤاد اليازجي، وأنطوان

شعراوي، وجالل الدهان، وعبدالعزيز محيي الدين الخوجة، وعبدالباسط الصوفي، وعبدالرحيم

محمود، وفيض الله الغادري، وعبدالكريم الحيدري.

وفي العام 1974 وقف صباح فخري أمام المطربة الراحلة وردة الجزائرية بطالً لمسلسل "الوادي

الكبير" الذي تم تصويره في لبنان. وعندما التقى بالموسيقار المصري الراحل محمد عبدالوهاب

الذي سمعه مندهشاً، قال له: "مثلك بلغ القمة، وال يوجد ما أعطيك إياه". ودامت صداقتهما حتى

رحيل موسيقار األجيال في العام 1991.

وتقّلد الراحل وسام االستحقاق من الدرجة الممتازة عام 2007،  كما قّدمت له المنظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم “األلكسو” في العام 2004 الجائزة التقديرية مع درع المنظمة.
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د. سحر حيدر: الصداقة الواعدة
 

 وتتوافق على أموٍر قد تكون 
ً
تلتقي األرواح صدفة

عاّمة، غير أّن االختالف يصنع الفرق. االختالف يغني 

إنسانيتنا، يفتح باب الحوار ويمّد الجسور ببطء لكن بثبات.

تتشابك إنسانيتنا، ويخرج من األعماق ما غّطاه غبار األسى، ُتفتح النوافذ، تتغلغل الشمس تحت

 القلق،
ً
الجلد بدفٍء واعد، تتدحرج العناكب من خلف الجدران، وتزغرد العصافير منتزعة

تستتنهض البوح بخّفة ساحر.

، أو حّتى وعد لم يتحّقق.
ٍ

الصداقة ُتخرج إلى النور كّل ما أخفته األّيام وغّلفه الخوف، من حزٍن، فرح

تحّررنا من أقنعة الكذب والرياء، وتطلي الكلمات بمعجون الصدق المولود على الفطرة.

للصداقة أريج ينثر الرضى، ويدخلنا في دوامة األمان من دون استئذان، فتخرج "الءاتنا" وتحّطم

كّل ما نسيناه خلف الالوعي، حينها يحّلق الّطائر الّنائم ويبعث في روحنا شعوًرا ال يشبهه سابق.

ٍر بخوٍف من المجهول أو قلٍق من سقوٍط غير
ّ
ننطلق بحرّية طفٍل أدرك مواهبه، غير متعث

ع... تسرح "األنا" خلف حلٍم بات واقًعا. تحّلق، تصطاد قطرات المطر قبل أن يهطل، وتغزل
ّ
متوق

مس ستارة تخفي عرّي قلوٍب مّلت الهجر وأتعبتها الوحدة... تطّل النفوس
ّ

من خيوط الش

منتشية مع نسيمات الفجر، وحين يزحف الليل تستسلم للنوم، من دون أرق، ويلّفها الصمت

الساكن في حضن الفرح.

جميعنا يترّبص تلك اللحظات التي تلتقي فيها االرواح وتسمو، ننتظر تلك الصداقة – الّنعمة،

ونتوق إليها بكّل وقت، وعند أّية إرهاصات متخفّية. نعشق األمل الذي يغمر القلق، ويلبسنا لباس

سلٍم محبوٍك باألمل والوجد الشفيف.

معها، ال نخشى الغد وال نختبئ خلف النسيان. 

معها يستعيد الطيف ألوانه، وترتدي الحياة حّلة الفرح، وتفيض األلفة في األرجاء، فتحيا األنفس

وترقص القلوب. 

الصداقة الواعدة تعدنا بلقاٍء وعهٍد وأمد.

معها نحيا ونحيا ونحيا...
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رانيا مرعي: صّك حرّية

 

أّيها الحزن

عفوُت عنك

يكفيك

قبُح نواياك

وضمير ثرثار

ونسيان مدرار

وظّل غريب

وحنين مهزوم

وغفران لن تناله

وندم يقتاُت 

من األوهام...

 

أّيها الحزن

أعتقُتك

وبعد رحيلك

تأّمل...

كيف ُتَعد� األيام

وتثمل...

وكيف أنا

أصبحُت أجمل

تأّمل...
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كتاب "القذافي وأنا" لدعد شرعب
 

عندما عادت السيدة دعد شرعب إلى األردن، كتب المحامي محمد
 الصبيحي عنها أّنها تحررت من الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي.وقد أطلقت تصريحات سياسية ابتداء من أّن القذافي 

سجنها كوسيلة ضغط على الحكومة األردنية، وأنها عملت على 
مدار عشرين عاماً لجلب استثمارات ليبية إلى األردن،وأن نظام 

القذافي طلب منها وهي في السجن إصدار تصريحات معينة 
ولكنها رفضت. وما كتبه الصبيحي يستند إلى مزاعمها، فهي التي 

صّرحت مّرة بأنها كانت تقيل الحكومة الليبية وتعين حكومة أخرى، بصفتها مستشارة.
ومهما يكن سبب اعتقالها في ليبيا، في فترة حكم القذافي… فإن الصبيحي ينفي أنها كانت
معتقلة سياسية.ويطرح سؤاالً: بماذاكانت مستشارة للقذافي؟ ويستنتج أن قصة السيدة
شرعب غير مقنعة. "والمعلومات تقول إنها كانت تعمل في الخارج كتاجرأو وسيط تجاري".
لكن المرجح أن األردنية دعد شرعب كانت  ألكثر من عقدين من الزمان من أقرب المقربين من
العقيد معمر القذافي، وقد ترددت شائعات بأنها كانت عشيقته، وهو ما تنفيه. وعلى الرغم من
ا به. وتكتب: "أحببته كصديق وكأب.

ً
معاداة الغرب للقذافي، فإنها تقول إنه كان مرشًدا موثوق

في كل تلك السنوات سمعت الشائعات، لكنني لم أره يسيء إلى أحد".
وفي كتاب صدر مؤخراً لشرعب "القذافي وأنا"، تصرح بأنها سمعت إشاعات مفادها أنه تم
إحضار نساء إلى القذافي وُعرضن أمامه حتى يتمكن من االختيار من بينهن. وفي ذلك الوقت،
انهارت زوجة أحد كبار الشخصيات الزائرة وبكت، مدعية أن الديكتاتور اغتصبها. وتقول

شرعب: "كانت تكذب… لقد ألقت النساء أنفسهّن على القذافي".
وتصف شرعب عالقتها بالقذافي ألكثر من عقدين من الزمن، بصفتها "صديقته"، لكنه انقلب
عليها وسجنها - "ُحكم اإلعدام الفعلي" ، كما تعترف. وقدنجت فقط في حالة االرتباك أثناء

غارة لحلف شمال األطلسي، كادت أن تقتلها.
وبعد كل هذه السنوات ، تدافع شرعب في كتابها عن القذافي، وتصر على أنه "لم يكن وحشاً".

"لقد كان ثورياً أساء الغرب فهمه على نطاق واسع".
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التقت شرعب مع القذافي ألول مرة في مؤتمر دولي حول حقوق المرأة في ليبيا، حيث أعجب

برأيها القوي، وعرض عليها وظيفة كمستشارة أعمال، بينما كان يستثمر الماليين في شركات

غربية. وكان لألردن نصيب متواضع من استثماراته.

وتقول: "عوملت النساء كمواطنات من الدرجة الثانية في معظم أنحاء الخليج، لكن القذافي كان

على استعداد ألن تكون له امرأة كمستشارة أعمال، وهو ما يقول الكثير". "لم ينظر إلى النساء

بإزدراء".

وفي الواقع، كانت فرقة الحرس الشخصي للقذافي عبارة عن فريق من النساء فقط.

وتعترف شرعب بقولها: "لم يسمح لهّن بالزواج ، لكن العديد منهن كّن من عشيقاته".

وتنفي عن نفسها أنها كانت عشيقته، فتقول: "بعض الناس افترضوا ببساطة أنني يجب أن

أكون واحدة من عشيقات القذافي، لكنني لم أكن كذلك، ولم يقدم لي أي محاوالت جنسية... أتت

 عشيقاته وذهبن، لكننا بقينا صديقين". هذا على الرغم من وصفها لوسامة القذافي بشكل

دقيق.

سافرت شرعب حول العالم الستثمار األموال الليبية في صفقات مع شخصيات مشبوهة، مثل

تاجر أسلحة سعودي كان يقيم في المملكة المتحدة، ورجل أعمال بريطاني. 

ا في بعثات دبلوماسية لتهدئةخواطر المسجونين الليبيين في السجون
ً

رسلت أيض
ُ
وأ

األجنبية. وتعترف في كتابها بأنها التقت بقتلة أدينوا، ومنهم مفجر طائرة لوكربي عبد

الباسط المقراحي في سجن بارليني في اسكتلندا. وتقول شرعب عن المقراحي: "لم أشك قط

في براءته".

وكسبت شرعب أكثر من مليون دوالر سنوًيا بصفقات سمسرة للقذافي، لكن نفوذها المتزايد

على الدكتاتور كسب أعداءها، حيث لم تثق بها المخابرات الليبية. وتعزو هذا األمر إلى كونها

أردنية، وقريبة في الوقت ذاته من القذافي. وتقول: "كان جهاز المخابرات سيقتلني منذ فـــتــــرة

 طويلة لو لم يكن القذافي يحميني".

وكشفت أيضا أن جهاز المخابرات قد جنى ثروة، خصصها القذافي للدفاع القانوني عن الليبيين

المتهمين باإلرهاب، واحتفظ بها بعض مسؤولي المخابرات في جيوبهم.
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في سنواته األخيرة، ظهرت على القذافي عالمات المرض العقلي، لكن شرعب تعزو ذلك إلى

خيبة أمله: "لقد كان مكتئباً ويشعر بالمرارة ألن ثورته العربية ضد الغرب قد فشلت".

وعندما تجاهل الزعيم الليبي حضور حفل زفاف لشقيقها، تجاهلته لمدة ستة أشهر، وكانت

تلك الفترة من القطيعة "وقتاً كافياً لجهاز المخابرات لتسميم عقل القذافي ضّدي".

ومعروف عن القذافي أنه كان سريع االنقالب على مقربين منه، وتكشف شرعب عن أنه "سجن

أبناءه في محاولة للسيطرة عليهم ، بعد معاركهم في النوادي الليلية، وشرب الخمر، وإساءة

معاملتهم لعامالت المنازل، وتعاطي المخدرات".

واعُتقلت شرعب واحُتجزت في مجمع سجن طرابلس الذي كان يضم أبناء القذافي في

السابق. وهذا السجن كناية عن مجمع يضم شققاً سكنية جيدة، وأمضت شرعب 19 شهًرا في

فيال صغيرة، فغرقت في االكتئاب، وكانت خائفة من اإلعدام.

وتمكنت من الهرب خالل انتفاضة الربيع العربي عام 2011 عندما ثار الليبيون ضد نظام

القذافي. وعن ذلك تكتب: "سقطت قنابل الناتو على طرابلس وحول مجمع سجني لعدة أيام…

شعرت بالرعب. ثم في إحدى الليالي سقطت قنبلة على المجمع، ودفنُت تحت األنقاض. ولم

يتم إنقاذي إال بواسطةلوحين حجريين ضخمين شكال مساحة فوقي".

واستطاعت أن تخرج من بين األنقاض، وهربت إلى الشوارع خائفة على حياتها. ولم تكن

تعرف ما إذا كانت القوات الموالية للقذافي ستقتلها كسجينة هاربة، أو إذا كان الثوار

سيقتلونها كمساعدة سابقة للقذافي. وقد ساعدها متمرد طيب القلب على الهروب إلى

تونس، ثم العودة إلى األردن، تزامناً مع سقوط حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً.

وتقول شرعب عن نهاية القذافي: "بغض النظر عما فعله بي، لم أرغب في أن ينتهي األمر على

هذا النحو... أردت أن أرى محاكمة القذافي بطريقة حضارية". 

وتقول: "لم أبك عندما مات، لكن ليبيا أسوأ حاالً بدونه. لقد حّسن القذافي الرعاية الصحية

والتعليم وحقوق المرأة، وشق الطرق وأبقى الشوارع آمنة. لقد جلب االستقرار. اآلن ليس من

ا. لقد أسيء فهمه
ً

اآلمن الخروج ليالً هناك… أنا ال أقول إنه كان مالًكا، لكنه لم يكن شيطاًنا أيض

فقط."
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مريم شاهين رزق الله: وصار العمر تشريني 
 

يقيناً ! سوف تذكرني 

ولو كنت على عجٍل !

فيوماً سوف تأتيني 

على صفحات ذاكرتي 

رسمتك ! 

فبات الطيف يحييني 

سأحزم جّل أمتعتي وآتيك 

فهل بالدفء تحميني

سآتي كي أعانقك ... تعانقني 

رحيق الوجد من شفتيك تسقيني 

تقّبلني... توشوشني ...

تعّلمني دروس العشق 

وأهديك دواويني 

وتغرق في تكاويني

فقد طالت سنين البعد 

وبات العمر تشريني 

إلى عينين أعشقها 

وكم غابت بأعماقي 

وذابت في شراييني! 

وكم أمضيت من زمني 

لحلم كي يوافيني !

 
ٍ

أعانقه بال حرج
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 بكأس الراح يرويني

 على أوتار اشرعتي

 أالقيَك... تالقيني

 لنطفئ جمرة حّرى

 بعمق العمق تكويني

 وأشعل خافقي كالشمع

 بسهم الحّب ترديني

 تغلغْل يا عبير العمر

 فصمتك كاد يقتلني

 وهّبت ريح أعصابي

تشّتتني وترميني...

 ومنك بلمسة كالصبح

 ستنعشني وتحييني

وتنبت راحتي كاألرض

وزهر المرج ياسميني ...

 

 



 
بدأ الكاتب بطرح المشكلة ، التي ستدور حولها رواية صيف البالبل ،  التي 

ُكتبت بزمن الكورونا .
أنتج اإلنسان السم بدل الرغيف

ونام على حلم الملك
وأفاق على كارثة الوباء. ص٥

إنطلق من رؤيته وإيمانه ، بأّن اإلنسان خليفة الله على األرض ، وهو سيكون عّمار العالم الجديد،
ليكون من الفرقة الناجية .والخالص ليس في الحياة في ناطحات السحاب ، بل بالعودة إلى

الطبيعة .
الرواية عمل إبداعي تخّيلي ، والتاريخ مرجع واقعي لمادتها الحكائية ، ألّن أحداثها عام ٢٠٢٠ .

قراءة القصة كالحلم ، ينشط فيه العقل والمخيلة ، بشكل حيوي ، يحملنا إلى عالم خاص ، فيه
هروب ، من الواقع المؤلم ، إلى عالم وردي جميل ، جعل فيها الربط قوياً ، بين األدب والحياة ..

بطل الرواية حّيان اسماعيل ، الذي نراه باسمين آخرين .. على أثر حادث ، فقد ذاكرته ، وعاش بين
عالم الحلم والواقع . أعطت شخصيته الحيوية للرواية ، ألّنها دخلت في حركة تغيير مستمرة ...

 

فاتن مرتضى:  دراسة أدبية تحليلية حول رواية 

صيف البالبل في زمن الكورونا ٢٠٢٠ للدكتور طراد حمادة 
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على أثر انتشار وباء الكورونا ، وارتفاع أعداد الوفيات ، غادر حّيان المدينة مع صديقيه اللذين
توفيا ، إثر حادث سيارة ، احترقت بمن فيها ، ونجا هو بأعجوبة مع محفظته الجلدية التي تضم
مخطوطاً مهّماً . عاش مع فقدان الذاكرة ، إذ تخّيل نفسه ، ثابت بن مّرة المغامر والرحالة ، كما
كان دون كيخوت . وصل إلى قرية ، ساعد أهلها بأعمال البناء ، أحّبوه وأطلقوا عليه اسم عّمار

اآلدمي ، وأهدوه بيتاً صغيراً وحقالً زرعه وروداً...
باألصل هو شاعر ، مثقف ، محب ألعمال الخير ،يعشق الطبيعة، ولكنه ، ال يذكر شيئاً ..

يذكر الكاتب ، نظرية برغسون ،حول الذاكرة والتذكر، ووظيفة الدماغ ،هي مساعدة الذكريات
وليس حفظها هنا يكمن مفتاح حل مشكلة التذكر والنسيان ، عند ثابت بن مرة ..

بطلة الرواية، روز البستاني، أستاذة في الفلسفة واآلداب، باحثة في الفنون وعلم الجمال
والهندسة ، ظهرت بشخصية المرأة الكلّية ، فقدت شقيقها بمرض الكورونا ، جاءت إلى القرية
هرباً من المدينة الموبوءة ، تعرفت على حّيان وساعدته ، على استعادة ذاكرته ، وفكت رموز
المخطوطة ، التي ما هي إال ديوان شعره ..جمعت ما بين البطلين ،فضائل إنسانية مشتركة ،
تعرفنا عليها ، من خالل ما يسعيان لتحقيقه ،وما يمتازان به، من خالل الحوارات والرسائل

المتبادلة بينهما ..
وقد ظهر : الُبعد النفسي : وما يدور في أعماقهما ، من محبة الناس ، مشاعرهما وانفعاالتهما ،

ثم عاطفة الحب التي جمعتهما .
الُبعد المادي : المالمح والهيئة العامة ، وصف جمال روز واألماكن الطبيعية حيث كانا يلتقيان .

الُبعد األيديولوجي: اإلنتماء الفكري للحزب األخضر ، والعمل لتحقيق أهدافهما بحماية البيئة
وإنشاء مدينة نموذجية ..

حّدد الكاتب الزمان ٢٠٢٠ إثر جائحة كورونا .
أما المكان ، فقد تغّير ، حسب مقتضيات الرواية ، وغالبيته في مدينة  روزستان ،  أو مدينة

الورود، وهو اسم اختاره حّيان ، تكريماً لما قامت به روز ،  تجاه هذه المدينة .
هما شخصيتان ساميتان ، تمثالن من يسعى إلى بناء مجتمع فاضل، من خالل  التعاون ،  التكاتف،

والتكامل بين أفراد المجتمع .
تطالعنا في الرواية شخصيات ثانوية ، كالطبيب ، العالم ،اإلقتصادي وعموم أهل القرية .

ساعد الحوار بالتعرف على أفكار شخصيات الرواية وأبعد عنها رتابة السرد الكالسيكي وجعل
كل فرد يتكلم ، بما يناسبه من موقعه االجتماعي ،المعرفي والثقافي..

ُيعطي الكاتب الحل للخالص اإلنساني من جائحة كورونا بعدم القنوط ، ومجابهة التحــــديـــــــات ،
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ُيعطي الكاتب الحل للخالص اإلنساني من جائحة كورونا بعدم القنوط، ومجابهة التحديات ،
والعمل إليجاد حلول ناجحة للمشكالت ص ٩٦

فكرة المخلص قديمة في اآلداب العالمية ، ألّنها رمز االنتظار ، واألمل ، كلما مّرت الشعوب بضيق،
مثلما ورد في مسرحية ، إنتظار "غودو"

وجد بطال الرواية ، الحل لجائحة كورونا ، إقامة مدينة فاضلة، في ظاهرها زراعية ، من القرون
الوسطى ، ولكّنها تملك ، كل التقنيات ، التي تجعل من سكانها جماعة معاصرة ، وصديقة

للطبيعة ، والطبيعة وحدها هي الخالص ، وعشق الطبيعة هو الدواء ..ص ١٤٨
هذه المدينة ستكشف زيف المدن ، هي نموذج أنشأه الحزب األخضر ، ومؤيدوه..

كانت تضج بالحركة والحياة ، بسبب تعاون أهلها ، نكاد نرى بوصف دقيق ذهابهم وإيابهم ،
حركة معاولهم ، وأصوات البائعين ..

رفض أهل المدينة ، كل التدّخالت الخارجية ،  بما في ذلك تدّخل صندوق النقد الدولي .
ستكون هذه المدينة محمية جميلة، نامية، سعيدة، قائمة على العدالة، المساواة، المحبة،
التضامن ، التعاون ، وبناء مستقبل أفضل لهذا العالم ص ١٧٠، يوجد فيها كل أسباب اإلكتفاء
الذاتي، وإمكانية تصدير الفائض .. ألّن العالم مدينة واحدة، وهذه القوة في التعاون ، ستقضي على

هذا الوباء ، وتغّير نظام العالم، ص ١٦٥... فما بعد الكورونا ليس كما قبلها ..
هناك تفاعل كبير، بين القارئ  وأحداث الرواية ألّنها معاصرة ، ُيسقط حياته وتجاربه الشخصية
عّما يقرأ . نحن نتأثر معها فكرياً ، وعاطفياً ألّنها ، تجربة فريدة ،يحلم بها الجميع ، بكتابة أدبية ،

ُتثري ذوقنا الفني ، واإلنساني .
من يقرأ هذه الرواية ، في أي زمان ، يصل إلى فهم األحوال ،االجتماعية ، اإلقتصادية ، السياسية،
الصحية ، والعلمية التي سادت العالم عام ٢٠٢٠ ، وفتحت أمامنا آفاقاً من التجارب ، واألمنيات ، إن

لم نخضها ، على أرض الواقع ، فإننا نخوضها مع الكاتب ، عن طريق الخيال ..
فقد استعمل أسلوباً سردياً مباشراً ، وأحياناً أخرى ، غير مباشر ، بطريقة جاذبة للقارئ ، بلغة
بسيطة ، معّبرة ، واستطاع بحرفية تطويع الكلمات واختيار المناسب منها ، للمكان المناسب ،

لعله يتحدث عن حلمه ، وأحالم الجميع ، بالحياة ، في جّنة على األرض ..
ظهرت شخصية الكاتب الموسوعية ، بثقافته الغنّية ، فهو الشاعر ، أستاذ الفلسفة ، المصلح
االجتماعي ، الخبير بشؤون البيئة ، التربة ، زراعة الزهور ، أنواع الطيور ، تربية النحل واألسماك ،
التنظيم الُمُدني، توزيع العمل على السكان ، تصريف اإلنتاج ، تبادل الخدمات ، عالم بأسس

الصحة والسالمة ،  متابع للحداثة والتكنولوجيا .
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كلوديت عقيقي: عشير الروح

 

لست أدري لَِم فقْدُت مهارة اللعِب على الحروف.

كنت كّلما مددت يدي، نطقت باسمك. 

أحياناً كنت أتوّسلها أن تخفض صوتها،

فتتجاهلني...

أقاطعها... أستدير للرحيل عنها وعنك، فتشّدني

وترميني في أحضان أبجدّيتَك، وكأّني لم أعثر

على رُجلي يوماً، فلملمت مالمحه من وجوه

العظماء، فكنت أنَت. 

هل أخبرتك أّنك امتلكت مهارة فتح كّل أبواب

روحي، حّتى األقفال المنسّية التي رميتها في

خفايا  زمني؟ 

هل أخبرتك بمحاوالتي اليائسة لالنفالت من

طوقك؟ 

لكّن صوتك وأنت تردد أغنية كاظم يطبُق علّي،

مرمّية على قلبك. 

لن أخبرك أكثر، كي أبقى كما أنا. 

فهل تالقي عيناي عينيك يوماً؟ 

أم ستبقى حبيسة الحلم الذي اسَتلب براءة

وحدتي؟ 

آسفة... لم تعد تطيعني الكلمات، سأقفل صفحتي

يا عشير الروح، يا كل� الروح.
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حسن ابراهيم سمعون: ستفرج... هذا أواُن الشد� فاشتّدي زَيـْم *
 

هذا أواُن الفصِل ما بيَن الُقـمامِة والِقـمْم

هذا أواُن البحِث عن باقي القيْم

بيَن المآسي واأللْم

خلَف الخياِم بحبِر نوٍن والقلْم

هذا أواُن البوِح عن ألِم الصليْب

 َمهيْب
ٍ

ـصح
ُ
وقيامِة األحراِر في ف

لنقول ال...

في وطأِة الصمِت الُمريْب

لِـتهافِت األعراِب في كنِف الغريْب

لِيطّبعوا كنعاَن في سوِق الـلَِمْم

هذا زماُن اِالرتداْد

في صحوٍة ضد� السواْد

فالكل� ينخُرُه الفساْد

قِت البالْد حّتى تمز�

ما بيَن أحجاِر الَهـرْم

ـْيـِد في زمِن الُرمْم
ّ

هذا أواُن الش

هذا أواُن الهدِم في (تابو) الصنْم

صرنا كمهزلٍة بهيئاِت األمْم

ا بتوحيِد العلْم
ً
إن لم َنـُقـْم صدق

ا مثَل قطعاِن الغنْم.
ً
 ِرق

ُ
سنعيش

 

( *هذا أواُن الشد� فاشتّدي زَيـْم ) اقتباس من نص ُيرّجح بأنه لألخنس بن شهاب التغلبي.
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باسم عون: حساب البقرة 
 

ت السماء على األرض عواصف
ّ

في ليلٍة كانونية جّنت عناصرها فانقض

 داعشية هوجاء ، فأبرقت وارعدت وتساقط المطر فيها هّتاناً،  أويت إلى 

فراشي أطلب مزيدا ً من دفٍء وجرعة من طمأنينة .

ولكن ما العمل وقد نَبا بي المضجع وراودني القلق عن نفسي وأيقنت أن 

ليلي سيكون أطول من ليل أمرئ القيس ؟

وبعدما ضاق الصبر بالصبر، وجدتني أتسلل إلى مكتبتي عّلني أحظى برفقة خير جليس على ما جاء

به الجاحظ ...

وقعت على كتّيب يروي في ما يرويه نتفاً من ذكريات ألحد آباء الكنيسة، إنه مار افرام السرياني،

وخالصة القول أنه قد سيق إلى السجن مغلوالً مّتهماً بجريمة لم يرتكبها ...

...وهناك في ظلمة الزنزانة راح أفرام يبتهل إلى رّبه معاتباً : 

" ماذا فعلت يا رب ألستحّق هذا المصير ؟  فأنت تعرف أّني بريء"... 

وقبل انبالج الفجر بقليل، سمع هاتاً أثيرّياً يناديه : 

"والبقرة يا أفرام ... البقرة "...

ة جرٍف صخرٍي عاٍل وبالقرب منه
ّ
فعادت الذكرى بالسجين إلى زمن صباه، حيث كان يلعب على حاف

بقرة ترتعي بسالم. وأحب افرام أن يمازحها فصرخ عليها . فما لبثت البقرة أن ارتاعت وتعثرت

فوقعت من أعلى الجرف، فغدت في األسفل شتيت أشّالء . 

والذ افرام بالفرار ...

زعماء بالدي ... ويحكم !... إذا كان حساب البقرة لم ُيْمَح من سجل الّدّيان العظيم ، فما بالكم أنتم وقد

استحكمتم بأرسنة هذا الشعب الصبور المسكين ، فأوردتم معظم حميره موارد الهالك؟

... ولست أنا طبعاً إال واحداً من الضحايا الصابرين هؤالء ...
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هيالري كلينتون تخوض غمار الرواية مع لويز بيني: حالة رعب
 

 

 

قد يكون من الصعب التصديق أّن وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تحولت إلى كاتبة

رواية. فكيف إذا كانت رواية مشتركة، أي كتبتها امرأتان معاً؟ فما هي حدود اإلبداع هنا؟ وهل

الرواية هي رواية حّقاً؟ أم حي ظّل لحياة سياسّية صارخة؟

اإلثارة مّرتين: مّرة ألّن زوجة الرئيس األميركي األسبق كتبته، ومّرة ألّن الكتاب نفسه يحتوي على

تشويق سياسّي في الغالب. 

وتعود صداقة كلينتون وبيني إلى أيام خسارة بيل كلينتون لالنتخابات الرئاسية عام 2016

وفقدان بيني لزوجها الذي كان يعاني من الخرف. و قررتا منذ ذلك الوقت التعاون في كتابة

رواية. 

وتقول المرأتان في مقابالت إعالمية إنهما تريدان االستمتاع ببعض المرح خالل األوقات الصعبة

واإلشادة بقوة الصداقة األنثوية.
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ويعتبر الكتاب شبيهاً بسيناريو أفالم اإلثارة السياسية، وموضوعه األساسي مؤامرة تستبق

الزمن من قبل إرهابيين دوليين وخونة محليين عازمين على تحويل الواليات المتحدة إلى

دولة تابعة لروسيا، طبعاً مع مواضيع رديفة، مثل الحرب النووية والدبلوماسّية.

والشخصّية الرئيسة في الرواية هي وزيرة خارجية أميركية مفترضة تدعى إيلين أدامز.

وإيلين هذه تحاول إنقاذ الديمقراطية األميركية. وتساعد الوزيرة صديقة لها منذ الطفولة

ام األشرار، والتوابع،
ّ
تدعى بيتسي جيمسون. وتعمل المرأتان على خداع عصابة من الحك

والديكتاتوريين.

الوزيرة وصديقتها صورة عن كلينتون وبيني، في الحياة الحقيقية. لكّن الرواية التي تعكس

رغبتهما في حماية أميركا، ال تخلو من سذاجة، وتأخذنا إلى أجواء اإلثارة، مثل أفالم جايمس

بوند، وقصص كتبت بعد الحرب العالمية الثانية، مثلFallen from grace بقلم الري كولينز،

وThree Hours in Paris بقلم كارا بالك... مستوى متوسط من األدب الذي يقوم على اإلثارة.

والخصمان الخطيران للديمقراطية األميركية هما بوتين، المسمى في الرواية إيفانوف،

والرئيس األمريكي الجمهورّي األسبق، وُيدعى في الرواية إريك دن،(اسمه األول مشترك مع

أحد أبناء دونالد ترامب)، وأسوأ ما فعله الرئيس دن هو االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران.

في إشارة ال لبس فيها على أّن الرئيس دان هو دونالد ترامب.

والالفت في الرواية أن جميع الخصوم من الذكور ، والمرأة هي البطل، ما يدل على أن الكتاب

يستهدف الكراهية ضد النساء في واشنطن، فعندما تنطلق البطلة إيلين أدامز في رحلة

دبلوماسية على متن طائرة، يسخرخصومها السياسيون ونّقاد األخبار من كال الجنسين من

عرها وبنطلونها المجّعد. والوزيرة آدامز أكثر إنسانية ودفئاً، وتضحية من أجل بالدها، فهي
َ

ش

تعيش أليام على متن الطائرات، وتتنقل بين العواصم إلنقاذ البالد.

وليس غريباً أن تحمل الرواية وجهة نظر سياسية، فهيالري كلينتون وجه معروف في

الحزب الديمقراطي األميركي، وفي أول رواية لها، ستكون بالتأكيد فرصة إلبراز آرائها،

خصوصاً ما يتعلق بالمنافسة القوية بين الديمقراطيين وأخصامهم في الحزب الجمهوري.
 * "حالة اإلرهاب" من تأليف هيالري رودهام كلينتون ولويز بيني ونشرته "بان ماكميالن" 
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نغمة فينيقّية

 
الصباح عادّي .. مشرق وهادئ

الشمس تكنس البرد بحزمة أشعة ...
وهي تسلك دربها اليومي صعوداً

العصافير مقّلة في الحديث أيام الشتاء 

األغصان هادئة...تجمع بعضاً من قوى 

والنسغ يأتي متثاقالً ليصيبها بالكسل 

أصيخ السمع للهدوء والصمت 

فيكسره صوت نسمة قادمة 

تخاطب األشياء من حولها...

الورود أطّلت برأسها تطّفالً ...

ففاح عطر الغمام يبكي فرح الرحلة. ..

كي يلد موسماً 

رجالي تخبط األرض مع اإليقاع 

وقلبي انتظمت ضرباته 

تمازج صوت اآللهة القديمة 

مع صوت البشر 

واختلطت سوائل الجسد

 مع خيوط الروح... 

كيف تفعلين كّل ذلك 

أّيتها النوتة الفينيقية؟ 

ولماذا تصبحين فجأة

 صهارة من ذواتنا 

ونسمات من أرواحنا ؟

تتتداخل أوراق العريشة العتيقة
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فيطّل من جيوبها مواليد جديدة 

ستصبح ماّدة  لنشوة وخمر... 
أمّل األرض فأسافر نحو السماء 

أترك آثامي وغرائزي عند أّول درجة 
شالي نقاوة وثوبي طهر 

وقّبعتي ابتهاج 
أعود إلى األرض وبي رغبة 

ألن أزرع عود ياسمين 
أو أنتشل طائراً كسر جناحه 

أو رّبما وحشاً بّرّياً عثر 
اللحن يرافقني في صعودي وهبوطي 

فقط االيقاع يخفت إجالالً للسماء 
ويعلو فرحاً بالعودة الى األرض 

نفسي هائمة وأنا أبحث عنها 
في عالّقة المفاتيح 

تجتذبني نشوة االستماع 
فتصرخ إيبال وبعلبّك 

وكّل الديكابوليس 
أّيها الوتر الذي صنعتك يوماً 

لماذا تغريني بإحراق األسفار كّلها 
والكتابة على سّلم التدوين 
هل أحرق سفر التكوين ؟

من أجل نوتة ونغم 
ألغيت مواعيدي التي لم يطلبها أحد 

وأعمالي التي أصبحت 
حكايات لألحفاد 

سأعيش مع النغم في انسجام 
ينسيني كّل ألم العالم ...

 
 



نور نادر: شوية غزل -حوار مع حلوه ومغروره 
 

شًبهتها بالبدر  قالتلي حرام 
ما البدر شاحد نور تا يكمل تمام
الحظ جبيني نور ع طول الدوام 

ماني بحاجة لالضاءة في  بالظالم. 
 

شًبهتها بالورد زادتني مالم 
ما الورد سارق من شفافي  االبتسام 
عندي كرز عندي شهد عندي رخام 
عندي الهنا عندي المنا عندي الهيام 

عندي الفرح عندي المرح عندي السالم 
وعندي سهام رموش بتصيب العالم

مهما خيال الشعر يظهر بالقالم 
مش رح يكون الشعر ع قد المقام. 

 
قلتلها : الغرور يا بنت الكرام 

مش رح بيجني غير قلة احترام 
شفنا سنابل فارغةشمخت قوام 

عكس المالني حبوب في قلب الكمام. 
 

قالت: كفا  تشبيه وتزيد الكالم 
منشان نبقى صحاب ونعيش بوئام 

ألله خلقني بهالدني آية جمال 
لوما  وجودي كان عالدنيا السالم.
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صدرت عن االتحاد العام لألدباء والكتاب 

الفلسطينّيين رواية "زنزانة وأكثر من حبيبة" 

للكاتب األسير قتيبة مسّلم.

وتقع الرواية في 168 صفحة من القطع 

المتوسط، وقّدم لها الشاعر مراد السودني

 األمين العام التحاد الكتاب الفلسطينّيين.

تختصر القصة معاناة السجين الفلسطيني

وثباته في مواجهة االنكسار داخل زنازين

 القهر والظالم.

الن
ّ
 والبطالن فيها أوس ووالده صاعد،  يمث

كّل سجين فلسطيني يواجه القمع والعذاب النفسي، والحرمان من أبسط الحقوق، بما

فيها اإلهمال الطبي...

وتسير حوادث الرواية في موازاة قصة حّب بين أوس وحبيبته التي يدعوها "أميرة".

ورواية "زنزانة وأكثر من حبيبة" هي اإلصدار الثاني في غضون أسبوع للكاتب األسير

قتيبة مسلم، بعد كتاب النصوص "حروف من ذهب"، 

وقد ُكتبت الرواية في سجن جلبوع المركزي اإلسرائيلّي، الذي يضّم عشرات المعتقلين

الفلسطينّيين، وانتهى منها كاتبها في شهر آذار الماضي، كما كتب في نهايتها.

 
*زنزانة وأكثر من حبيبة، االتحاد العام لالدباء والكتاب الفلسطينيين ، 2021

 

زانزانة وأكثر من حبيبة: حكاية أسير فلسطيني في سجن جلبوع
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كتاب عن رئيس الوزراء األسترالّي سكوت موريسون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقول مؤلف كتاب The game- A Portrait of Scott Morrison، شون كيلي: في عام 2018، تم

االتصال بي بشأن كتابة نبذة عن رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون. قرأت كل ما يمكنني

قراءته، وتحدثت إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص... ثم بدأت في قص ولصق المقتطفات في

مجلدات على جهاز الكمبيوتر الخاص بي، تحت عناوين: "الهجرة"، "الدين"، "الطموح"، "السّيد

اعتدال".

وتنقل الغارديان عن كيلي قوله: "غالًبا ما يتم تصنيف السياسيين وفًقا لمعتقداتهم. هذا

منطقي: يمكن القول إنه أهم شيء عنهم. وفي حالة موريسون، كان من الصعب معرفة ماذا

أقول. فقد قّدم موريسون، على مدى عقود من الزمن، القليل من اإليضاحات... وفي المناسبات

أدلى بتصريحات واضحة، وقوضها في أماكن أخرى. تميل لغته إلى العموميات، لذلك كان من

الصعب أخذ أي شيء واضح".

ويضيف: "عندماكان هناك تلميح إلى أنه قد يصبح رئيًسا للوزراء، شرع سكوت موريسون في

إنشاء شخصية بسيطة للغاية، شخصية لم يرغب الكثير منا في النظر إليها عن كــثــب… كــــــــــان 
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هذا النقص الواضح في التعريف هو السمة المميزة للحياة العامة لموريسون".

وعندما سأل الناشر الكاتب شون كيلي عن وضع كتاب خاص بحياة موريسون، لم يكن كيلي
متحمساً. فموريسون لم يكن بهذه األهمية، ولم يكن الكاتب مقتنعاً بأنه قد ينهي كتاباً كامالً

ومفّصالً عنه.

 ويقول كيلي: "من أجل كتابة هذا الكتاب، نظرت عن كثب في كل ما قاله وفعله موريسون على

مدى عقود في الحياة العامة. وألنه لم يفعل الكثير، كان هذا يعني فحص ما قاله بالتفصيل:

الفجوات والتناقضات واالنحرافات المذهلة وأنماط التصرف. وهذا الفحص الدقيق ال يريده

موريسون".

ويالحظ أّن الكتاب الذي هو في األصل سيرة حياة مباشرة، انحرف أحياناً إلى الوجهة األدبّية، إلى

جانب لغة الصحافة السياسية، وتناول شخصية رئيس الوزراء البسيطة للغاية، (االسم

المختصر لسكوت موريسون Sco-Mo)، الذي يطبخ الكاري مرة في األسبوع، ويحب كرة القدم

األسترالية،ولديه بعض المعتقدات الدينية التي تحدثت عنها وسائل اإلعالم طويالً... واالعتقاد بأن

أزمة المناخ ال تهم.

ويخبر الكتاب عن موريسون، الذي شق طريقه إلى قمة واحدة من أقوى المؤسسات في أستراليا،

رئاسة الوزراء، وأقنع العديد من األستراليين بالتصويت له، ألنهم صدقوا كالمه والصورة التي

قدمها لهم.

أّما لماذا عنون كيلي كتابه بكلمة The Game؟ فألن سكوت موريسون يعتبر أن السياسة هي

لعبة، وعلى المرء أن يصمم فيها على الفوز. 

ولكن خالل الرحلة، أي رحلة،هناك إخفاقات وأماكن فشل أيضاً، ومن الصعب أن يعترف بها

المواطن األسترالّي، وقد تناولها كيلي، كما لفت إلى مقاربة موريسون للسياسة، باعتبارها ناحية

خطيرة من نواحي الحياة.

 

.Black Ink Box بقلم شون كيلي، دار النشرThe Game- A Portrait of Scott Morrison
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 د. عائدة قزحّيا: يوم الّسفر

 

تناولت حقيبة الّسفر وراحت تختار ما تريد أن تحمله معها إلى بالد 

الغربة ، فوقفت حائرة ماذا تحمل معها غير الهموم وأصوات الجائعين

وارع؟
ّ

ائرين في الش
ّ
 الث

رت بوالدها المريض الذي بلغ سّن الّتقاعد لتّوه حيث تّمت حفلة تقاعده 
ّ
فك

في المستشفى بدًال من البيت الذي أكمل بناءه بعد خمسٍة وثالثين عاًما من 

الكّد والكفاح، بين معاناة التشّرد والّتهجير في الحرب األهلّية وبين طموحه

الذي ذهب أدراج الّرياح.

لقد أتّم تعليمها وأخويها فرعاهم وأّمهم ولّبى حاجاتهم قدر المستطاع، وحان دورهم اآلن

لجّي، وصفرة
ّ
ليكونوا إلى جانبه وهو يشهد تساقط شعره الخريفّي ليستعيض عنه بذقنه الث

 كأوراق تشرينّية تنتظر المصير...
ً
سحنته التي أذبلها تعب الّسنين فصارت شاحبة

فتَحت خزانة والدتها لتختار ثيابها التي أودعتها فيها يوم أتت لتقيم عند أهلها قبل الّسفر بعد أن

ف عمل زوجها وراحا يقتاتان من مرارة الفقر والحرمان وهما ال يزاالن عروسين لم يمِض على
ّ
توق

زواجهما أكثر من شهرين ما أجبره أن يسافر عساه يقي عائلته غالة العَوز والحرمان ، فاستوقفها

المشهد واعترتها رعشة ألم نفسّي أصابتها في الّصميم وهي ترى ثوب طفولتها الذي كانت أّمها ال

تزال تحتفظ به فهو أّول فستان ألّول "شعنينة" لها كانت أّمها تحّبه كثيًرا وقد عرضته لها مع

جهاز عرسها قبل زفافها.

أمسكته ، عانقته ،قّبلته، وضعته في حقيبة الّسفر وفي نّيتها أن تحمل معها طفولتها ولم تكن

تدري أّن الّطفولة ال تعيش إّال في مهدها ،ولم تكن تدري أّنها تحمل معها أجمل ذكريات أّمها

وأحالمها.

فتحت خزانة والدها كي تأخذ معها ولو ياقة قديمة من مالبسه قد تضّمخت بعطر أنفاسه، أو

منديًال تقّدَس بعرق جبينه فرأت لعبتها التي رافقت طفولتها تتصّدر واجهة ثيابه، عانقتها بلهفة ،

ف عـــن القول: يــــــــروح 
ّ
ر كيف ستترك والدها الذي ال يكاد يتوق

ّ
 يائسة، بائسة وهي تفك

ٍ
بّللتها بدموع
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 يموت ال ما عنده بّنوت"

انهمرت دموعها غزيرة ، اعتصر األسى قلبها..

فلو كان سفرها يخضع لخيارها لرفضته.. 

ا.. لو كان لتحسين أوضاع ماّدية لتخّلت عنه، لكّن سفرها كان قسري�

طفلها يكبر وهو ال يعرف والده وصباها يذوي بين والديها المريضين وزوجها الذي تخّلى عن

ْين من جّراء تعليمه كي يؤّمن مستقبله ويضمن شيخوختهما..  والديه اللذين قد غرقا في الد�

وهو يعاني شوق الغربة وحرمان عطفهما وشهوة األبّوة إلبٍن لم يكّحل عينيه بمرآه مذ أبصر نور

الحياة، وهي حائرة متعبة..منهكة..

مرهقة ، كيف ستترك أخويها اللذين حضنا  شقاوتها وهي البنت الوحيدة المدّللة بينهما؟ لملمت

بقايا ذاتها المبعثرة بين األشجان واألحزان، فأنقذها من شرودها بكاء طفلها الذي رّبما شعر

بتعاستها فأحّب أن يشاركها في مهرجان الّدموع.

حملته بقلٍب كسير وعطٍف كثير..نظرت إلى براءة وجهه، إلى رجاء عينيه؛ أيمكن أن تختار والديها

وتبقيه يتيًما ووالده يشتاق كّل ليلة إلى سماع بكائه أو همس أنفاسه عبر الهاتف ليتزّود منها

عزيمة اإلرادة فيتحّمل قساوة الغربة ومرارة العيش والعمل؟

أم تنقذه وتترك والديها ثكالى وابنتهما في قيد الحياة؟

ورة  تشتّد أوارها، والليرة يشمخ دوالرها... 
ّ
الث

فتجّن األسعار ويجن� معها جشع الّتّجار، والّنفوس تنهار، وحجر الكورونا قد جعل الليل بال نهار... 

بطالة.. جوع.. تشّنج نفسي.. خوف.. قلق..كآبة.. وهي صفر اليدين إّال من بقايا فتيفات ليراٍت ال تكاد

نجزت معامالت
ُ
َوَد بضع لقيمات ال تسكت زقزقات عصافير بطن خائرة. جمَعْت حقائبها ، أ

َ
تكفي أ

سفرها لّلحاِق بزوجها.

واقترب موعد رحيلها بعد إعالن الحكومة فتح المطار أمام الوافدين والمسافرين..

تقّرر موعد إنطالِق طائرتها فازداد خوفها.. 

ستصبح بعد ساعات يتيمة األهل والوطن دفعة واحدة.. 

جلست بجانب والدها... انحنت تقّبُل يــــــديـــــــه توّدعه، ثم أعطته قّفازين طّبَيْين وطلبت مــــنــــــــه أن
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أن يرتديهما .

فاستغرب طلبها واعترض عليه وهو المحجور في المنزل ال يخرج منه حذًرا من "الكورونا" التي

تجتاح العالم، فابتسمت كعادتها وأصّرت على ذلك، وكعادته لم يرفض لها طلًبا فهي ابنته

الحنون، الصغيرة والوحيدة بين صبّيين.

دقائق... وراحت تنزع القّفازين من يديه، طوتهما برفق ووضعتهما في حقيبة يدوّية صغيرة

لتشّم ما علق من عطر يديه في غربتها فتنعش أنفاسها.. 

ها هو الوقت يعلن ساعة الّصفر.. 

حملت طفلها، فاقترب                                                                                                                                                                                                  منها  والدها وأخذ الّصبّي

الذي اعتاد أن يستيقظ                                                                                                                                                                                                     على   صوت مناغاته الذي

طالما أسكن وأسكت                                                                                                                                                                                                        عنين آالمه وأوجاعه، ولم

يكن لينام   قبل أن يطبع                                                                                                                                                                                              فوق وجنته قبلة يزفر

فيها كّل تنّهدات عمره،                                                                                                                                                                                               وضّمه بين ذراعيه

 والّدموع تبّلل لحيته                                                                                                                                                                                                            البيضاء حّتى لتخال

نفسك أمام عنفوان                                                                                                                                                                                                                صّنين في ذوبان ثلوجه ،

وتمتم قائًال: لقد اغتالوا مستقبل شبابي حين اقتطعوا مّني حقوق راتبي، وسرقوا أحالم

شيخوختي،  وحرموا أذني� أجمل كلمة انتظرتها طوال عمري كي أسمعها من حفيدي وهو يناديني

"جّدو".

وغامت عيناه بضباب الّدمع الكثيف، وأجهشت أّمها المريضة بالبكاء والتي طالما كتمت حزنها

الذي يعصر فؤادها وهي ترى فلذة كبدها تستعد لإلنسالخ عنها للمجهول... 

به وهي عاجزة عن رّد
ّ
ر كانت االبنة تعيشه كّل يوم وتستبق مشاهده في خيالها، تترق

ّ
موقف مؤث

رض عليها وعلى الكثير من اللبنانّيين  الذين عاش الوطن في قلبهم، لكّنهم
ُ
القضاء المحتوم الذي ف

عجزوا أن يعيشوا في قلب الوطن.

 

*من: مجموعتي القصصّية "قلوب مهاجرة"
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غسان محمد منجد:  التائه 
 

ألهث بطيئاً صامتاً
شبه تائه

 وأتذّكر لهاث السماء 
وراء مطر وكأّنني نورس 

تضّللني السفن 
وكأّنه شاطئ يشعر 

والبحر في سرير واحد 
وكأّنه جّرة من فضاء...
 وأنا التائه في جراره

 أبحث عن دمع فقدته 
في هباء تجاعيدي 

وكأّنني ال أتذّكر حّتى شكلي
 ووجهي نسي اسمه...

 هل أعطتني المعنى 
عندما رفضت التنّقل
 على جسد فضائها ؟
كيف أخرج من ضوء 

أنار لي شموعه 
ولم يضئ شوارعي؟ 

وكأّنني جرح تنّقل في أقاصي جسد 
ودخل في ملكوت أحالمي... 
هل يأتي التعب من الحنين؟

 أم نزل بطيئاً
 من على درج نسيان أرض
 كأّنها تتأّبط أرصفة الكون...

 ويبدو الفجر فوقها كستارة حمراء... 
نتقاسم الخطوات

 ونرى السماء تتقاسمها معنا 
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ونتخّبط في جهات

 أوسع من جوف الريح

 أطفاالً توحي لهم السماء

 بأّنهم شيوخ... 

وترّوج بإيحائاتها 

ة األفقّية
ّ

من جهة الفض



فواز محفوض: من ذهب وفضة 
 

فتاته الجميله 

ة 
ّ

من ذهب وفض

ألبسها الحلق... 

وتنظر الفتاة في المرآة  

فتاته الجميله 

كقوله اللطيف: 

يا حلوتي 

أنت الجمال ال الحلق

فتفرح الصبّيه... 

يسقط من عيونها القلق ...

ما أجمل الحلق 

والعطر واألزهار في الطبق! 

 

يا شجر الصفصاف 

لو تذكرني 

أنا صديق الجرف والعاصي 

وكم جلست قرب النهر في الربيع! 

وسفر الحنين في مراكبي 

وقلبي ما زال فتى

يسمع صوت الريح في الغسق 

لكّنما العشاق واأللق 

يسافرون فوق الماء 

في مراكب الورق 

والعطر والزهور في الطبق. 
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أمال معّوض فرنجّية: لحظة اللقاء
 

حّطت الطائرة 

بعد طول اشتياق...

قفز قلبي من صدري 

سبقني إلى لحظة اللقاء

لمَعت عيناي

حين رأيتك من بعيد 

واقفاً بقامتك المديدة

ترتدي بذلتك 

وربطة عنقك األنيقة 

بابتسامتك الساحرة  

تحمل بيدك 

وردة حمراء بلون الحّب! 

من فرحتي ...

كرجت دمعتي ...

وبخطواتك الواثقة 

اقتربَت مني 

ات قلبي 
ّ
تسارعت دق

ولّفني الحنين 

رّبي ساعدني

قدماَي ما عادت 

تسعفني 

تسّمرت مكاني 
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هربْت مّني حواّسي... 

ركضُت إليك 

وعانقتك... 

يا لرائحة عطرك!

دخلت المسامات 

وانعشت روحي... 

للحظة...! 

فت االرض عن الدوران 
ّ
توق

صحوت من ذهولي

همساتك تعانق قلبي

تقول : حبيبتي 

طال بعادنا ... 

َعانقيني 

ي إلي� الروح  والحياة.  رد�
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عنتر رزق الله:

قضيت العمر إجمعلِك هدايا

 

 

إذا  " الستين" من هالعمر راحو 

َع صدري رماح من قلبي ما راحو  

َصَرفت العمر َع رموش الصبايا 

لبي إرتاح مّره وال ارتاحو. 
َ
ال ق

 

د َع العطايا  بعمري كنت َسي�

حتو سالحو  عشيق الروح شل�

يت العمر أجَمعلِك هدايا 
َ

ض
َ
ق

وَجريح القلب ما طابت جراحو. 

 

َهديت الشعر صفحات الجرايد  

َلبني الشوق ورضيت ْب  َعذابو 
َ
غ

ْب  فكري بقيت أكتبلِك قصايد 

وعطر حبايبي َطَول غيابو.

 

 

 



زينة شعاع: عيد اإلستقالل
 

ْب ِتشرين ْتَنْين وِعشرين
كان اْسِتقالل ْبإعالن
ِوالَفَرنسي ظالِم كان
ِمحَتّل ْوصال األْوطان
ا ْجبين ّد رحالو ْوَوط�

َ
ش

ر تا ْيغاِدر لبنان. 
�

ْتَحض
 

ّيا الُمعَتَقلين
َ

وْبراش
اْنحبسوا ْبِعّزة وُعنفوان
حدوا وَصّلوا بِإيمان. ات�
وببشامون المجتمعين
َرْسموا األرِزة باأللوان:
األْبَيض َتلجاتو َصّنين

واألحَمر َدّمو ِعنوان. 
 

ولهّلق َبعدو الِعدوان
بِجبال ْبالدي ِطمعان
ِمش عارف ِعّنا ِتخمين
در ْيحين

َ
لم الغ

ُ
َلّما ظ

َجيش بيتحّدى الطغيان
ْبَصالبة تهّد الصّوان، 
ْبعّز وُبطولِة ِخلقان
ِيهُزم َخصُمه بالميدان.
ق ِعرق ْوِدين ما بِْيَفر�
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َخّلى ناُسو ِمّتحِدين

ه بالشريان
ُ

ْبالُده َنبض

ْبَدّمو إِْسِتقالُله صان. 

 

الله من فجر التكوين

مخّلى عينو عا لبنان

اللي تمّيز بين البلدان

قّدس هاألرض وبخور

عطر القداسة بيفور

عا جبالو أرزو عليان.



وليد نجم: مات أستاذي
 

 ذلَك الّنهار الّربيعّي المشمس ، وكاَن َيمشي  بخطى
َ
إلتقيُتُه صبيَحة

متباِطئة على طريِق المدرَسِة اّلتي تآلفت درُبها َمَع نغمات  قدميه
َلْسَت بِحاَجٍة لتعرف أّنه

َ
الّنحيلتين ؛ متى رأيَت َوجَهُه الكاِمَد ف

 حزين ، وحزيٌن جّداً .
د كان 

َ
 َتَقّدمت نحَوه ُمْسَتْفِسراً عن حالِه ، كيَف ال أفَعُل ذلك َوق

أستاذي لِسنوات َخَلْت ِعندما ُكْنُت ِتلميذاً في َهذه المدرسة بالذات، 
 ألّنه  عرف كيف

َ
ُق اللغة العربّية

َ
ِل تفانيه َجَعَلني أعش

ْ
وهو اّلذي بَِفض

يكشف لي ، وِألترابي ، سّر جمالِها ؟
 _ ما بال أستاذي واِجُم الوجِه حزيٌن ؟

ْلٌم جائر .
ُ

  َهّز رأسه متمِتّماً :  ظلٌم جائٌر ، ظ
ْلِم يا معّلمي ؟ 

ّ
 _ َوَمْن أتى َعَلْيَك بَِهذا الظ

دَخَل
َ
َخّرُج الجيَل تلو الجيل ، واليوم ما عاَد يحّق لي أْن أ

ُ
 وأنا أعّلُم وأرّبي ، وأ

ً
ْربعوَن َسَنة

َ
ْرَبٌع َوأ

َ
_ أ

َحَرَم هذه المدرسة اّلتي أفنيُت بها شبابي ، وأضعُت َبْيَن جدرانها ُعْمري ، وأنا كما تعلم ، يا ُبني ،
قد تزّوجُت هذه المدرسة ، وكل� تالمذتها أوالدي . أحببتها . أحببتهم . لماذا اليوم ال يحّق لي أن

َم أردف يقول :
ُ
 ث
ً
أتابَع رسالتي وأنا ال أزاُل قادراً على العطاء...   تأّوه أستاذي هنيهة

 _ ال أريد مرّتباً . ال يهّمني ذلك . إّنما أريد أْن أبقى معّلماً ، وفي هذه المدرسِة  .
 وأشار ببنانه نحو مدرستي اّلتي أحّب . وقفُت أمامه صامتاً حائراً ال أعرف ماذا أقول . حاوْلُت أْن
رُت ملّياً مختلياً إلى ذاتي : هل اإلحالة إلى

ّ
َلْم أستِطع . فك

َ
أبحَث عْن كالم أبلِسُم به جراح قلبه ف

الّتقاعد صعبة إلى هذا الحّد ؟ 
ة إلى هذه الّدرَجة من

ّ
اق
ّ

 ما اّلذي يدفع إنساناً إلى الّتعّلق بِهذه المهنة الّصعبة والمتعبة والش
العشق والوله ، ومع أجيال آخر هّمها أن تتعّلم وتتثّقف ؟  ألم ُترهق كاهَله أربٌع وأربعون سنة

من دخول الّصّف وخروجه ، ومن الّنظر إلى وجوه الّتالمذة ؟
   ألم تكّل عزيمته كّل هذه الّسنوات الّطويلة ، ألم ترهْقُه ؟

 دخل سلك الّتعليم ، يوَم كان ال يزال شاّباً في العشرين من عمِره ، بلغ الّرابعة والّستين .. صار
كهالً .. ال كّلت عزيمته ؛ وال وهنت حماسته .   يريد أن يتابع المشوار غيَر أّن قانوناً يعتبُره جائراً .

يحول دون ذلك .. هذا هو المعّلم ...  هذا هو المرّبي ... هذا هو أستاذي .
صباح اليوم الّتالي، انتظرته عند باب المدرسة، لكّنه لم يأِت، إستغربت لماذا غّير عادته
بالحضور والجلوس على ذلك الحجر، ومراقبة الّتالمذة يدخلون ويخرجون... إعترتني

دهشة. وما هي إّال لحظات حّتى سمعت الجميع يلهجون بموت أستاذي .
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عت كتابها "فيروز"
ّ
نجالء أبو جهجه وق

 

وقعت الكاتبة نجالء أبو جهجه في قاعة "برزخ"  الثقافية  في

شارع الحمراء، كتابها "فيروز" الصادر عن " دار زمكان". 

حضر حفل التوقيع حشد من األدباء واإلعالميين والمهتمين. 

وألقى الشاعر عبد الحليم حمود، مصّمم غالف الكتاب كلمة 

بالمناسبة، فوجه تحية إلى الحاضرين، ونوه بمسيرة  الصحافية 

نجالء أبو جهجه ، "مراسلة وكالة رويترز  لسنوات والتي 

أنتجت ما يقارب  عشرة مؤلفات في الحقل اإلعالمي التي طاردت يوما ما طائرة "األباتشي"

وسجلت لحظة تاريخية ووثيقة تاريخية". 

وقال: "اليوم نجالء  تتقصى فيروز  في هذا الكتاب الذي يحمل متعة القراءة المعلومة... نحن

نشاهد فيروز على المسرح ولكن ثمة  أنسنة ما في هذا الكتاب، وجعلته يحتوي على القليل

من األنس والمتعة  لفيروز صديقة الصباح".

الناشر شادي منصور، وصف فكرة "زمكان" بأنها "فكرة متهورة أو شجاعة. فقد توالت

اإلصدارات وكل كتاب يأتي خلفه كتاب آخر، حتى وصلنا اليوم إلى كتاب "فيروز" وبعده عشرة

كتب ستصدر الحقاً". وتحدث عن "معنى فيروز في صباحاتنا وفنجان قهوتنا وإطاللة

النهار، وصوت العصافير تحت زيتونة األرياف"، ثم شكر الحضور والكاتبة "التي أضاءت

على فيروز لتكشف لنا بعضاً من وجهها المختبئ".

وتحدثت الكاتبة نجالء أبو جهجه، فقالت: "مع فيروز نسافر إلى مطارات ال مدارج لها، في

بلدان معّلقة على الغيم... الكتاب هو سيرة نهاد حداد التي صارت فيروز ثم صارت األسطورة

العابرة للقلوب ، لتؤلف مع الرحابنة وطناً في الوجدان" .

أضافت: "في هذا الكتاب تناولُت فيروز الفنانة، وفيروز التي تعطي رأيها في السياسة

وفيروز األم". وقسمت جهجه حياة فيروز إلى 4 مراحل، في البداية كانت مع األخوين فليفل ،

ثم مع حليم الرومي ، ثم كانت مرحلة األخوين رحباني، وأخيراً مرحلة ابنها زياد الرحباني.
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إيلي جبر: نصوص مختارة
 

1- ال يختفي الجمال طويالً 

يختبئ في المسافة

في ورد الدروب

في عطر الغياب 

ولكّنه يشرق

 في الهمس...

في الحرف الوثيق

في كّل طريق 

توصل الغد باألمس ... 

والجمال يعّرج 

على منابعه...

يعرف خطواته

يعرف كلماته 

يخّطها باللمس .

 

2- كم يموت فينا 

الراحلون 

 لنعيش أقوى!

 وكم يبقى فينا

 من صفاتهم

 وكلماتهم

وأغانيهم للحياة!

 

 

3-  تستحضرين 

جميالتِك 

للعشِق 

أم لإللهام ؟

ْت 
َ
أم فرغ

ُجعبتِك

من َبرِي

 األقالم ؟

 
ٌ
أم هدنة

وتفكيٌر 

حّتى ثمالِة األحالم؟
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د. كلوفيس كرم: إضاءات على علم األديان المقارن

إضاءة ثانية: الجامعة األميركّية والحقل المعرفّي
 

من الجامعة اللبنانية، تلك الدار العابقة برائحة الكتب القدیمة المقدسة، 

انتقلت بي الصدف إلى رحاب الجامعة األمریكیة في بیروت حیث حظيت

بأروع أساتذة تلك الحقبة الغنیة في مجال علم األدیان والتاریخ واللغات 

السامیة القدیمة. 

وال بد لي من ذكر بعض األسماء التي طبعت تلك الحقبة الذهبیة من لبنان وبالد العرب الحدیثة،

وأخص بالذكرد. كمال الصلیبي، د. ألبرت حوراني، حنا بطاطو، غطاس كرم، شارل مالك...

وغیرهم كثر سبقونا إلى دار الخلود. فكان لهؤالء األساتذة الدور األكبر في تطویر مفاهیم

الطالب في شتى العلوم، وخاصة الدینیة والفیلولوجیة، وتمكین ملكتهم في تقدیر األمور

وتحمل المسؤولیة وفق معاییر مجتمع كل منهم، وبحسب ثقافاتهم.

األمثولة األولى التي تعلمتها من الجامعه االمریكیه في بیروت هي أن تتمكن من فهم وهضم ما

بوسع الغرب أن یعطیك من معلومات في مجاالت عدة، وهنا في مجال علم االدیان، وان تستطیع

خالل بحثك من قلب المعادلة اوطرح االسئلة، حتى تعطیك فكرة أوضح عن دیانتك أو الدین

الذي هو أنت بصدده، وذلك من خالل منظار آخر غیرالمنظار الغربي الذي یبدو في أمكنة عدیدة

متجاهالً أو متطاوالً على حضارتنا القدیمة. 

إن تأثیر الجامعة األمیركیة في بیروت والجامعة اللبنانیة في لبنان على طریقة مقاربتي لعلم

األدیان والعلوم االجتماعیة عامة والتاریخیة علمتني أن آخذ ما أمكن من المعلومات التي

ازدهرت بها مكتباتنا في الجامعات اللبنانیة في هذا المجال، مع األخذباالعتبار أن الذین كتبوا

عن أدیان وحضارة الشرق هم اغلبهم غربیون، رغم أنهم في بعض األحیان كانوا یتكلمون اللغة

العربیة، ال بل برعوا بها بطریقة أجدى من بعض الجهال الذین یعتبرون أنفسهم انهم عرب.

هذه األمثلة علمتني أن اكون مخلصا للرأي اآلخر او الرأي الغربي في هذا المجال، وان ال استسلم

لما ُكتب ألنه في مكان ما یعتبر الغرب بأّنـه دائما هواألقوى، وهوعامـةصاحب الرأي األصــــح فـــــي
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ذهننا المشرقي العربي. فال بد من أن تكون للباحث العربي الشجاعة الكافیة لطرح أسئلة جدیدة
وتبیان الحقائق مع أجوبة مقنعة "من كعب الدست" لقلب المعادلة . فنحن أولى بطرح وفهم
دیننا وتاریخنا ولغتنا وحضارتنا لیس فقط الننا اهل البلد ومن أهل البیت، ولكن الننا فقهنا
وعشنا تلك الروحانیة التي تعطي أجوبتنا بعداً آخر ال یمكن ألي باحث أجنبي مهما غاص في

النصوص أن یعطي لبحثه البعد الروحاني الذي تختزنه نحن كباحثین مشرقیین عرب.
الجامعات الغربیة لها إرث في مجال علم األدیان. یعود ذلك إلى القرن التاسع عشر. وقد استفادت
من علوم مساِعدة، ومن اللغات القدیمة واألركیولوجیا والتاریخ القدیم، لتطویر هذا العلم. وإن
المفارقة هي أنه لما كان الغرب مشغوال في كشف وسرقة آثار الماضي السحیق من بالد مصر
وبالد ما بین النهرین ولبنان وسوریا والهالل الخصیب واغناء متاحف باریس ولندن وبرلین،
كان العرب مشغولین في اخفاء او هدم ما أمكن مما تبقى من تلك الحضارات القدیمة. رغم ذلك
تمكن بعض المطارنةوالكهنة من اللبنانیین وغیرهم من تجار المخطوطات القدیمة، من نقلها
أو بیعها في باریس او روما، كي تصبح تلك العواصم المركز الرئیسي لدراسة األدیان من خالل
المخطوطات السریانیة والعربیة النادرة. وبسببها كانت انطالقة معهد الدراسات الشرقیة في
السوربون - باريس، وفي روما وبرلین وغیرها... فكان ال بد من أن ینتقل عهد األنوار من إسبانیا
العربیة ومن القسطنطینیة المهدمة الى تلك العواصم الغربیة مجدداً، ولكن هذه المرة على أیدي

حفنة من الرهبان الموارنة الذین عرفوا تالمذة المدرسة المارونیة في روما. 
وفي الفترة التالیة وبعد الثورة الثقافیة والعلمیة وحملة نابلیون الى الشرق تشكلت كوكبة
جدیدة من الباحثین في علم األدیان خالل القرن التاسع عشر، فكان اهتمام هؤالء الباحثین الجدد
في تاریخ الشرق القدیم في الدرجة األولى، هو بحث أغوار العهدين القدیم والجدید على ضوء
تفاسیر حملة اإلصالح البروتستانتیة، والردة علیها من قبل الكاثولیكیة المتمثلة بالمدارس

الیسوعیة. 
وإلى جانب تلك الحرب الالهوتیة المتجددة نشات حركة أبحاث دینیة مبنیة على القصص القدیم
والمیثولوجیا، وباالخص غیر المسیحیة منها، فكان منها الهندي والصیني والفارسي، وما
استحوذ على مخیلة هؤالء وخاصه المستشرقین منهم من قصص، كـ "ألف لیلة ولیلة" وغیرها.
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محّمد الديراني: ألني
 

مظلوٌم أنا… ألني 
أحمُل اسمي ولوني

وأنا مقتوٌل ألّني 
كلُ إنساٍن على األرض

 أنا… ومّني
أنا من كّل حدٍب وصوْب

أنا في الشرق وفي الغرْب
ال أحب� الحرب

لكّني 
مظلوٌم أنا… ألّني 

أحمُل اسمي ولوني 
وكل� مظلوٍم… أنا 

ا بين األلوان
ً
 فّرق

ُ
ال ألحظ

وال أفّرُق بين األديان
فالّرُب واحٌد 
والكوُن

 كوُنَك… وكوني 
غيَر إّني

 مظلوٌم أنا…ألّني 
أحمُل اسمي ولوني .

 
أنا فلسطيُن

ْ
 وغصُن زيتوٍن مخطوف
ْ
أنا لبناُن وأرٌز مقصوف

أنا العراُق
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 ونخٌل مسروٌق

...
ْ
 مقطوف

 

أنا إفريقي وأمي يمنية

أنا سوري وأختي عراقية

أنا حٌر كما كّل األحرار

لسُت عبًدا وال أحب

العبودية

أنا انساُن ورفيقتي

االنسانية

لكني مظلوٌم ألني

أحمُل اسمي ولوني.

 

أنا فلويد الثائر

أنا لوثر الملك… 

وجيفارا

أنا عّمار بن ياسر 

أنا أمي أم العذارى

أنا عمر المختار

أنا بالل الحبشي

أنا من أطفاِل الحجارة

وأعلُم اني 

مظلوٌم… ألني 

أحمُل اسمي ولوني

 سأخبرَك ولن أكابْر 

وانَت في بيتَك الواهْن 

أيها الحاكُم الجائْر 

واللُص الساحُر.. . الحائْر 

أنَت من يّدعي القداسه

وأنَت الكافْر 

أنَت من قتَل االنسانية

وأسَر  الحّرّية

أنَت إرهاُب الزمان 

وستصلى الهاوية

أنَت عدّو االنسان 

ومجنوُن داهية

وكل� بيوِتَك واهية

ولن يخيب ظّني

رغم أّني 

مظلوم ألّني 

أحمُل اسمي ولوني ...

 



غيلدا عيد: البالهة
 

بلهاء تقف أمام باب العبور
قدماها معّلقتان في الفراغ

عمق المحيط ال يرعبها
وكثافة الغيوم ال تخنقها

ك بحبال الهواء تتمس�
تلهو بسخرية العواصف

تضحك لنكات
هي محور استهزائها...

تذعن بسرور 
إلى أسياد الغرور
تقرر عشوائياً
بتهور وجنون

دون أن تعي المضمون
تطرق أبواب الريح

في صقيع شتائها
تشيد الضجيج 

في هيكل الصمت
تجري بحديثها

خارج الحدود
الحكمة عندها
طريق مسدود
تنثر الكالم
كيفما كان
هي فخورة

هي محور الكالم...
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الكاتبة األسترالية

 إنغا سيمبسون 

في كتاب من موجة  

الرعب األسترالّية

The Last Woman

                                                                                                                                                                                                                                                            in the World
 

أجبرت حرائق الغابات الكاتبة األسترالية إنغا سيمبسون على الفرار من منزلها في الساحل

الجنوبي لوالية نيو ساوث ويلز مرتين أثناء كتابتها روايتها الرابعة ، "آخر امرأة في العالم". 

وتتحدث القصة عن حيوانات مفترسة متغيرة في الشكل تطارد البطلة، راشيل. وتدور أحداث

القّصة في أعقاب حرائق الغابات والوباء ، عن أحداث وحشية ونهاية العالم، من خالل هواجس

يمتزج فيها عنصر الطبيعة والحلم والخوف من العالم.

وتصور راشيل نفسها على أنها، تعرضت لصدمات سابقة واضطرت  إلى عزل نفسها في

استوديو األدغال الخاص بها، حيث ال تختلط مع أحد، ما عدا امرأة تدعى هانا، تحمل ابنها

الرضيع إشعياء، ويبدو أن هؤالء الثالثةهم من آخر البشر الذين ما زالوا على قيد الحياة.

عنصر الخوف الذي يضغط على راشيل، هو انعكاس للخوف الجماعي الذي رافق االحتباس

الحراري وحرائق الغابات وتفشي الوباء والعزلة القسرية، بينما يتردد السياسيون في إظهار

القيادة. وتشك راشيل على الفور في هذه األم والطفل ، فالمرأة"وجهها أحمر قبيح"، واسمها

التوراتي يعني المنقذة. 

وسرعان ما يتسابق الثالثي عــبـــر سهـــول "مونارو" المرتفعة في نيو ساوث ويلز، وفي

المخابئ المعزولة في مبنى البرلمان ووزارة الدفاع في كانبرا، حيث يطلبون المساعدة للطفل

إشعياء، ويشهدون الموت السريع والصادم للغرباء على طول الطـريق، الذين تنهار وجوههم

وينهارون بسبب فيروس ال أعراض له.

ا أنه في الوقت الذي كانت فيه منزوية في األستوديو الخاص بها في قلب
ً

وتعلم راشيل أيض

الــــغـــابـــــة، حيث كانت تمارس الـــفـــن، فإن المتظاهريـن المناهضين للحكومة المسّلحين قــــــد 
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 حاصروا أحد المجتمعات منذ شهور، وانضم إليهم الالجئون والهاربون من السجون

والمشردون، في حركة متهورة تفتقر إلى التماسك السياسي، ولدى أفرادها عوارض

األمراض العقلية، وهذا كله نتيجة لعصرنا المضطرب.

وبما أن سيمبسون عاشت على الساحل الجنوبي لوالية نيو ساوث ويلز، حيث اندلعت

حرائق غابات أكثر من مرة، فهي تولي اهتماماً شديًدا باألدغال األسترالية، وتصف

الحرائق والدخان الناجم عنها.

آخر امرأة في العالم هي راشيل، المؤلفة نفسها باسم آخر، تشعر بقوى خبيثة مجهولة

ال أسماء لها تعيش حولها. أشباح تشبه البشر تستطيع الطيران أو التحرك داخل

الجدران. وربما تكون من نسج خيال راشيل المضطربةالتي توفى والداها عندما كانت

طفلة، وتعرضت لصعوبات جّمة.

وال شّك في أّن القّصة، تحمل في ما تحمله كثيراً من عالمات وقتنا الحاضر، في ذروة

انتشار الوباء، وفي حمى االحتباس الحراري، وكما تعمل المختبرات في العالم على

إيجاد عالج لفيروس كوفيد 19، ففي القصة حالة مشابهة، أي البحث عن  لقاح يمكن أن

يكون الدواء الشافي للمرض الغامض.

 

*The Last Woman in the World, Hachette, 2021.
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آمنة ناصر: اعترافات شيطان 
 

كم احتاج ان اكون امراة 

خارج العصور

انزع عن الشمس تاجها

ابعثر اهدابها

ابذرها في مساكب األديم

واحصدها في عينيك

من ياسمين وعنبر.

 

كم احتاج ان اسكن العالم المالئكي

ان احلق دون أجنحة

دون ضالل

ان اتحرر من كل الطقوس

وانزع النفس اليؤوس

عندما اغتسل في العراء

تحت المطر 

في الشتاء

دون مظلة من سماء

ان انزل عن كاهلي كل األعباء

ان تغتسل نفسي عارية

كما تغتسل عراة األحجار.

 

كم نحناج من كحول 

كي نطهر ما اقترفته  

من الرجس الشهور

 

 

كم نحتاج من الطالسم 

ومن البخور

كي نطرد رياح الجن 

وإبليس المترص فينا

وفيما تخفيه الصدور.

 

كم نحتاج من الشعوذة

لنستعيد مالكنا الحارس

وضميرنا البائس

ونسال المهدي

 والمسيح الظهور؟

واي ظهور

وما زال الف يهوذا مختبئا

في زوايا الحوانيت

وفي قوارير الزيت 

وأرغفة الخبز..

والذهب االسود

وتحت قناطر 

القصور العاجية

وراء ربطات العنق األنيقة 

والسترات المخملية
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اي ظهور

وكل هذا الكفر والفجور؟ 

كم نحتاج من انبياء !

لنعود إلى الله

وكم نحتاج تنزيل مائدة

 من السماء

لنعلم ان الجوع لبس كافرا

وان اليمام قد ذبح

ولم يكن مسافرا 

كم نحتاج من ابجدية 

لنتعلم ان الحب نور

وان الوفاء نور 

وان الطهر ال يحتاج الى غطاء.

كم نحتاج عصورا

كي يولي زمن الجاهلية 

ونرى بالبصيرة النور 

وليس عبر شهود الزور .



جميل الدويهي:  بعد أن وّدعُت
 

 

بعد أن وّدعُت بيروَت الجميلْه

صار لي في البحِر إبداٌع...

فحّولُت األعاصيَر إلى أنشودٍة 

عن رحلِة العْمر الطويلْه…

 من جدوِل الصيِف
ٌ
وَمعي أيقونة

ومن أهداِب أّمي

وأراجيِح الطفولْه…

لي
ْ
 البّن الذي يغ

َ
أرجُعوا لي نكهة

فإّني منذ أن سافرُت

لم أشرْب

ولم تسهْر على شّباكها

 روحي العليلْه…

وأعيدوا أقحواَن السهِل…

 قد صارت بخيَله...
َ

إّن األرض

وأِعيدوا خيمتي

 األولى التي قّبلُتها
َ
والمرأة

 تحَت الخميَله…

وأعيدوا صورة اللِه

الذي خانوُه…

واستولى على أمالِكه 

شيُخ القِبيله.
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TRANSLATING 
ARABIC INTO ENGLISH 
AND ENGLISH INTO ARABIC

ة  ل﮴�صح﮵�ح الك﮴�ب وأالطار﮵� ا﮳حلامع﮵�ّ

PROFESSIONAL
EDITING

Long Experience

Ph: 0435 003 184

https://mcpfreelance.com/

Email: rjdouaihy@gmail.com

enquiry@mcpfreelance.com

D E A L  W I T H
T H E  E X P E R T S

﮵�ّة  العر﮳�﮵�ّة واال﮲�لك﮵�﮲
﮲

﮳�الل﮲ع﮴�﮵�
 ﮳�ٔ�عىل املس﮴�و﮵�ات

ّ
﮴�د﮴�﮵�ق ل﮲عوي
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