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«ر�سائل الكرز» ل�سالف فواخرجي يفوز
بـ«جائزة نور ال�شريف» في مهرجان اال�سكندرية ال�سينمائي الـ31

ماركو�س �أوريليو�س الرواقي...
الفيل�سوف على العر�ش
الطاهر الطويل

ولحام والخطيب بعد تسلّمهم الدروع التقديرية
فواخرجي ّ
فاز فيلم «رسائل الكرز» للنجمة السوريّة سالف فواخرجي،
بجائزة أحسن فيلم  /العمل األ ّول ضمن منافسات « نور
الشريف للفيلم العربي الروائي الطويل» ،وهي من المسابقات
الرسمية الست في ال��دورة الحادية والثالثين من مهرجان
االسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
«رسائل الكرز» ،هو أولى تجارب فواخرجي في اإلخراج
السينمائي ،ويبدأ بمشهد والدة البطل تزامنا ً مع استقالل
سورية ي��وم  17نيسان  .1946وف��ي اليوم نفسه ،ووفقا ً
للتقاليد ،يزرع له أبوه شجرة كرز يُدفن حبله الس ّري تحتها،
الصبي
حب بين
فتنمو الشجرة مع الصبي ،وتنمو معهما قصة ّ
ّ
وجارته ،إذ يتعاهدان تحت شجرة الكرز على الزواج ،من دون
أن ينسى أنّ أباه توفي وهو يحلم بأن يح ّرر فلسطين .ولم يكن
يدري أن حربا ً أخرى ستنتهي باحتالل الجوالن أيضاً.
يشارك الشاب في الحروب على أمل الوفاء بعهده مع نفسه
ومع خطيبته ،إذ لم تنقطع بينهما «رسائل الكرز» التي تصير
نوعا ً من العزاء ومج ّرد ذكريات مثل أغنيات أ ّم كلثوم وفيروز
وعبد الحليم حافظ .فال تصلح النفوس المهزومة إلقامة
حياة.
عُ رض الفيلم ضمن «مسابقة نور الشريف للفيلم العربي

مشهد من الفيلم
الروائي الطويل» في مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول
حوض البحر المتوسط ،بحضور نخبة من الفنانين منهم
الممثل الممبدع والقدير دريد لحام ،والكاتب المصري محفوظ
عبد الرحمن ،وسالف فواخرجي في أولى تجاربها اإلخراجية.
وشارك في المسابقة عينها  14فيلما ً من المغرب والجزائر
وتونس والعراق وسلطنة عُ مان واإلمارات ولبنان وفلسطين
ومصر.
يرصد فيلم «رسائل الكرز» ( 90دقيقة) ،كيف فوجئ جيل
شهد استقالل سورية بنكبة فلسطين عام  ،1948لكنه عاش
«حلم تحرير فلسطين» كما يردّد بطل الفيلم الممثل السوري
غسان مسعود .وهو ما سيقوله الحقا ً عبر اإلذاع��ة الرئيس
السوري الراحل حافظ األسد خالل حرب  ،1973وإن لم يتوقف
الفيلم كثيرا ً أمام األحداث والوقائع السياسية المباشرة.
و يص ّورالفيلم يد الفتاة التي كانت تعصر حبّات الكرز
فيسيل منها ما يشبه الدم ،بعدما اس ُتبدل الكرز بسلك شائك
يفصل قرى الجوالن .فتقبض عليه الفتاة المحرومة من بلوغ
شجرة الكرز القديمة ويسيل من يديها الدم.
وأعربت النجمة السوريّة بهذه المناسبة عن سعادتها
منصة مكتبة االسكندرية التي وصفتها بالصرح
بالوقوف على ّ

الحضاري العريق والضخم .وتوجهت بالشكر أله��ل هذه
المدينة العظيمة وأهلها ،وللشعب المصري صاحب الفضل
الكبيرعليها في مسيرتها الفنيّة .وأهدت جائزتها لسورية ،أمالً
بأن تجلب معها الفرح من مصر لبالدها وسط ما تعيشه البالد
تعب وحزن.
من
ٍ
وتحدّثت سالف عن نصيحة قالها لها الفنان نور الشريف
أ ّث��رت بها كثيرا ً في عملها ،وأصبحت حاضرة في ذهنها
تبصي للكاميرا قوليلها
ووجدانها دائماً ،عندما قال لها« :ل ّما
ّ
ّ
ٌ
كلمات مشحونة باالنفعال أثرت بالحضور
حتحبك».
بحبك...
ّ
كثيراً ،خصوصا ً زوجة الراحل الف ّنانة بوسي.
كما ك ّرمت إدارة المهرجان النجمة سالف فواخرجي ،والقدير
لحام ،والمخرج باسل الخطيب ،عن مجمل إنجازاتهم في
دريد ّ
السينما والدراما السوريتين.
وحظي العرض األ ّول لفيلم «رسائل الكرز» بحفاو ٍة كبيرة
من الن ّقاد والصحافة المصرية ،وجمهور مهرجان االسكندرية
السينمائي.
ويض ّم الفيلم على قائمة أبطاله :غسان مسعود ،محمود
ن��ص��ر ،دان���ا م��اردي��ن��ي ،جيانا ع��ي��د ،ن��اص��ر مرقبي ،جيرار
أغباشيان ،باسل حيدر ،وأنطوانيت نجيب.

ال�شاعران علي طالب وح�سن حجازي ّ
يوقعان ديوانيهما «�أكاد» و«تفاحة �أخرى لح ّواء»
لمى ن ّوام
بحضو ٍر ح��اش� ٍد م��ن أه��ل الثقافة والشعر
واإلع��ل��ام ،أق��ي��م ح��ف��ل ت��وق��ي��ع المجموعتين
الشعريتين «أك��اد» و«تفاحة أخ��رى لح ّواء»،
للشاعرين الشابين علي طالب وحسن حجازي،
برعاية «الحركة الثقافية في لبنان» ،وذلك في
للتخصص والتوجيه
قاعة «الجمعية اإلسالمية
ّ
العلمي».
حضر الحفل رئيس «الحركة الثقافية في
لبنان» الشاعر بالل ش��رارة ،الشاعر طارق آل
ناصر الدين ،الشيخ فضل مخدّر ومجموعة
من الشعراء منهم :عبد القادر الحصني ،فاروق
شويخ ،علي نسر ،محمد البندر ،مهدي منصور،
رئيس جمعية «إب���داع» الشاعر علي عباس،
رئيسة «ملتقى األدباء والشعراء اللبنانيين» أمل
طنانة ،ولفيف من األهل واألصدقاء.
ق�دّم للحفل محمد حسين حجازي ،وكانت
كلمات للحصني وشويخ وشرارة .ث ّم قراءات من
الديوانين.
الشاعر علي طالب أدلى بتصريح لـ«البناء»
جاء فيه :بدأت حفظ الشعر واإللقاء على المنبر
م��ن عمر ثماني س��ن��وات ،وذل��ك ف��ي المدرسة
وخالل احتفاالت في بيروت والجنوب .أذكر أنّ
الكتاب األول الذي قرأته وحفظته آن��ذاك ،كان
ديوان المتنبي.
وك��ان لألهل والمدرسة ال��دور األس��اس في
تنمية موهبتي ،فمنذ الصغر شاركت بمسابقات
س��وق عكاظ ،التي ساهمت في إث��راء ذاكرتي
ّ
واالطالع على عدد كبير من
وحافظتي الشعرية،
الشعراء .كما شاركت في عدد من األمسيات في
مناطق لبنانية عدّة ،وفي سورية والعراق.
وع��ن «ال��ح��رك��ة الثقافية ف��ي ل��ب��ن��ان» قال
طالب :إ ّنها رائدة النشاط الثقافي واألدبي .وما
الخطوة التي تقوم بها من خالل طبع مجموعات
شعرية لعدد من الشعراء ،إلاّ ردم لله ّوة التي
تعبّر عن الركود في الوسط األدبي من ناحية
النتاجات على صعيد ال��دول��ة .ويش ّرفني أن
تكون مجموعتي الشعرية «أكاد» من بين هذه
المجموعات.
وعن «أكاد» يقول :إنها شغف الوصول الذي
يفوق جمال الوصول نفسه« .أك��اد» تعبّر عن

مقدّم الحضور
نظرتي إلى الشعر الحقيقي ال��ذي كلما ظننت
أني أدركته عرفت أنني أكاد .أقف أمام تجربتي
بتواضع العارف بقيمة الشعر التي تحدثني أن
«أك��اد» مرتبة بعيدة المنال أيضاً .يروقني لو
أرقى إليها يوما ً ما.
وختم طالب قائالً :الطموحات أحيانا ً تعني
اعتالء العروش المادية .عرش الشعر يغري
ٌّ
أحب أن
وكل يو ّد أن يجلس هناك .ال أنكر أنني
ّ
ً
ً
أك��ون شاعرا حقيقيا ،لكنّ أكثر ما أطمح إليه
أن أمكث طويالً على عرش القلوب .أع ّول على
الصدق الذي ال أغفل عنه عند كل قصيدة .فما
يخرج من القلب يدخل إلى القلب.
أ ّما الشاعر حسن حجازي فقال :ترعرعت في
ج ّو يؤمن بالعلم ،تحت رعاية أبوين ناشطين
عيني على
في ج � ّو الثقافة والعلم .وفتحت
ّ
مكتبة كبيرة كانت بابا ً للدخول إلى عالم الثقافة
واالفتتان باللغة العربية والشعر.
نما ذلك الشعور مع مشاركتي في المدرسة
بالمسابقات الشعرية وحصولي على المراتب
األولى .وشيئا ً فشيئاً ،كان النخراطي في الج ّو
الثقافي ـ خصوصا ً الحركة الثقافية في صور ـ
شرارة اشتعالي على جمر اللغة.

وعن تسمية ديوانه أ ّكد حجازي أنّ اختيار
العنوان لم يكن عن تواطؤ مسبق ،إنما داللته
تفتح للقارئ م��ج��اال ً للتفكير ،وت��ح� ّ
�ك ذهنه
الستقراء احتماالت أبعد .وه��ذا ما لمسه من
كثيرين ،والتفاحة األخرى هي الشعر عنده.
وأضاف :هو ديواني األول ،أهدف من خالله
إلى إع�لاء قيمة الجمال واالحتفاء بها .أضف
إل��ى ذل��ك ط��رح تساؤالت كثيرة تداعت بشكل
عفويّ  ،وتعبّر عن الشك والغربة الروحية .وهي
إشكاليات شديدة االرتباط بالواقع ،ال بل هي
عنوان هذه المرحلة القلقة من حياة البشرية.
وقال الشاعر عبد القادر الحصني :الشاعران
علي طالب وحسن حجازي اسمان شعريان
مميّزان على مستوى الشباب واألسماء الصاعدة
في عالم الشعر ،والتي أتو ّقع أن يكون لها شأن
في المشهد الشعري اللبناني والعربي المقبل.
راف��ق��ت هاتين المجموعتين الشعريتين
الجديدتين على مدى ثالث سنوات ،فوجدت
فيهما تم ّكنا ً واضحا ً من أدوات العمل الشعري.
ووج��دت أيضا ً مالمح موهبة تتف ّتح .وفيهما
نصوص أستطيع أن أضعها ضمن النصوص
الرفيعة من الشعر العربي .التوقيع اليوم بهذا

«ماريات ...حكاية وطن»
على خ�شبة دار الأوبرا في دم�شق
ل��وح��ات مسرحية راق��ص��ة ق�دّم��ه��ا راق��ص��و «ف��رق��ة أج��ي��ال»
وراقصاتها تحت عنوان «م��اري��ات ...حكاية وط��ن» .إذ تم ّكن
نصه للفرقة الشابة وفقا ً
الفنان عدنان عبد الجليل من كتابة ّ
لسينوغرافيا وضعها هذا الفنان بنفسه لهذا العرض ،وبتعاون
ف ّني الفت من الفنانين مجد أحمد وباسل حمدان ،اللذين تم ّكنا
بدورهما من إبداع الكريوغراف الخاص بهذه التجربة الحركية
البصرية الالفتة.
العرض الذي ُقدّم أمس وأ ّول من أمس على مسرح دار األوبرا
تضج لوحاته المتتالية
السورية في دمشق ،ويعاد عرضه اليوم،
ّ
بقصة سورية الوطن كحقيقة حضارية ووج��ود تاريخي فيه
ع��ش��رات المناظر الجسدية الراقصة التي وضعها اإلنسان
السوري عبر آالف السنين ،من خالل عالقته الوثيقة بأرضه التي
صاغت بدورها تشبثه بهذه األرض ،وبقيم مقاومة ك ّل دخيل
ومعتد .ليكون العرض تجسيدا ً للغة اإلنسان السوري الحركية
في مجابهة ك ّل حركات الظالم واالستعمار في العالم.
الفنان نزيه أسعد وضع بدوره التأليف الموسيقي لـ«ماريات»،
مستم ّدا ً ُجمَله من الفولكلور الشعبي السوري الذي كان حاضرا ً
بق ّوة عبر أهازيج وأغنيات وأناشيد غاية في العراقة ،وتمكن
المايسترو أسعد من توظيفها لمصلحة الجسد الراقص في تناغم
الفت بين الجسد واللحن ،ليكون الكورال مرافقا ً هذه الحركة
الموسيقية الراقصة عبر جهد استثنائي للفنانين حسان عمراني
وكفاح سلمان وشادي حجير وميرفت شلهوب وأحالم ديب وروال
ورد ،فتبرز قدرة هؤالء جنبا ً إلى جنب مع قدرة مص ّممي األزياء
فادي حالق وإيمان بالن في إبداع نمط من الزيّ البصريّ المتح ّرك

في مثل هذه النوعية من العروض.
كما تألق ك ّل من الممثلين حنان شقير بدور «ماري أنطوانيت»،
وشهناز سليم ب��دور «م��اري تيودور» ،وآالء مصري زادة بدور
«أورن��ي��ن��ا» ،وروع���ة شيخاني ب��دور «ال��راه��ب��ة م��اري كيري»،
وعدنان عبد الجليل ب��دور «الملك زم��ري ليم» ،وعمر المولوي
بدور «الشاب» .إذ جاءت المقاطع الدرامية منسجمة مع البناء
الموسيقي والغنائي للعرض الراقص الذي اقترب من صيغة
العروض البصرية الكبرى.
ذروة هذا الحفل كانت مع أغنية «الشهيد» ،وهي من كلمات
الشاعر الفلسطيني محمود درويش وألحان عدنان عبد الجليل
وغناء حسان عمراني .فأغنية «حكاية» ،وهي من تأليف وغناء
عدنان عبد الجليل .إذ برز أداء كل من عمراني وعبد الجليل في
إنشاد القصيدة العربية وإعادتها إلى رونقها المسرحي بعيدا ً عن
ذائقة األغنيات الخفيفة ذات المغزى التجاري االستهالكي.
يذكر أنّ «ماريات ...حكاية وطن» هو العرض السابع في مسيرة
الفرقة ،واألول للكبار ،ويأتي عرض «ماريات» بعد عدة عروض
للفرقة التي أ ُ ّسست عام  ،2007وكان أهمها «مدينة األحالم»،
و«زم��ن االن��ت��ص��ارات» ،و«ط��ي��ور الح ّرية» ،و«سحر المحبة»،
و«رحلة الفراشة» ،واألوبريت الوطني .إذ تر ّكز «أجيال» على
تمرير أفكار جديدة عن مسرح الطفل في سورية ،عبر اشتغالها
على مفردات المسرح الغنائي االستعراضي ووفق مبدأ مسرح
الصغار للصغار .مبتعدة عن مسرح الكبار للصغار .ودليلها في
ذلك قدرة الطفل على مخاطبة جمهور المشاهدين الصغار بعيدا ً
عن تكلّف اللهجة ونمطية األداء التعبيري.

الحشد الجميل دليل على مكانة الشاعرين بين
األهل واألصدقاء والمحبّين.
وق��ال الشاعر ب�لال ش���رارة :دي��وان��ا طالب
وح��ج��ازي ،اث��ن��ان م��ن س ّتة دواوي���ن تطبعها
الحركة الثقافية في لبنان .نحن نك ّرر تجربة
عملنا عليها السنة الماضية ،إذ و ّقعنا خمسة
دواوي��ن شعرية لغسان مطر وطارق آل ناصر
الدين ،وعبد القادر الحصني ،وباسم عباس
وبالل شرارة .واآلن نك ّرر التجربة لستة شعراء
خمسة منهم لبنانيون والشاعر حسن شهاب
الدين من مصر .برأيي ،إن الشعراء الشباب
يستح ّقون ال��دع��م وال��رع��اي��ة ب��ش��ه��ادة كبار
الشعراء.
م��ن ناحيته ،ق��ال الشاعر ط��ارق آل ناصر
الدين :الشعر كما أي شيء في بالدنا ،يتع ّرض
لزحف أجنبي ولمؤامرة ق ّتالة .الشعر كما الناس
واألرض يتع ّرض لهذه المؤامرة .ومن واجبنا أن
نقاوم بالشعر الجميل ك ّل من يريد اإلساءة إلى
الشعر العربي .وهذا جزء من واجباتنا كحركة
ثقافية.
أما الشيخ فضل مخدّر فقال إن الشاعرين
طالب وح��ج��ازي يش ّكالن مرحلة جديدة في
الثقافة في لبنان ،خصوصا ً الثقافة األدبية.
«هذا النمط من الشباب مع هذا النوع من الكتابة،
أسس لهذه المرحلة .وبدأت اآلن الخطوة الفعلية
ّ
من خالل طباعة المجموعات الشعرية .وهم ال
يشكلّون مستقبل الشعر في لبنان فحسب ،إنما
يمكنني القول إن مستقبل الشعر في لبنان قد بدأ
من خالل طباعة هذه المجموعات».
يشجعنا
ورأى الشاعر فاروق شويخ أن ما
ّ
على دع��م المواهب الغنيّة ،البعد عن ع��داوة
ال��ك��ار ،واحتضان الجميع لطالب وحجازي
لبنيتهما السلوكية واألخالقية ،لهذا السبب كان
حفل توقيع ديوانيهما ناجحا ً ج ّداً .ومستقبلهما
ّ
مبشر بالخير.
من ناحيته ،قال الشاعر مهدي منصور إن
ه��ذه االحتفالية تأكيد على أن الشعر ما زال
بألف خير ،واألرض ما زالت تنبض شعرا ً جديدا ً
وشعراء جدداً .و«برأيي ،المشكلة بعدم وصول
الشعر إلى الجمهور ،تكمن في اآللية ال في الشعر
والشاعر والجمهور .المهم أن نتواصل معه كما
يليق وكما ينبغي».
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حينما يجتمع الفكر مع السلطة في شخص واحد
يكون االستثناء .ويحفل التاريخ اإلنساني بشخصيات
ّ
يتأت
استثنائية وصلت إلى قمة هرم الحكم ،لكنّ تميزها لم
من نفوذها السياسي وقوتها العسكرية ،بقدر ما تحقق من
خالل عبقريتها الفكرية التي أف��رزت إنتاجات ملموسة
ضمنت لها الفرادة والخلود ،بفضل إسهامها القوي في
بناء الحضارة اإلنسانية.
ماركوس أوريليوس ( 121ـ 180م) واحد من هؤالء
العظماء ،إذ ُل ّقب بـ«الفيلسوف على العرش» ،كونه جسد
ـ إلى ح ّد كبير ـ ص��ورة الحاكم الفيلسوف التي يمثلها
أفالطون في جمهوريته ،وكان الحاكم المطلق على العالم
المتحضر كله آنذاك ،خالل أوج اإلمبراطورية الرومانية،
وبلغ من الحكمة ما لم يبلغه أحد من معاصريه.
ومن ثمرات أفكاره كتاب «التأمالت» الذي صار بإمكان
قراء العربية ّ
االطالع عليه بعدما ترجمه الباحث المصري
الدكتور ع��ادل مصطفى (الحائز على جائزة «أندريه
الالند» في الفلسفة وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم
االجتماعية عام  )2005ونشرته دار «رؤية» في القاهرة.
ولم يكتف الباحث المذكور بالترجمة ،إنما قام بشرح
الكتاب والتعليق عليه ،من أجل وضعه في سياقه الفكري،
أي سياق الفلسفة «الرواقية».
يالحظ الدكتور أحمد عثمان ،ال��ذي تولى مراجعة
الترجمة ،في كلمته التقديمية أن «تأمالت» ماركوس
أوريليوس أشبه ما تكون بمفكرة ،د ّون فيها هذه التأمالت،
ربما وهو في خضم المعارك وفوق الجبال أو في أعماق
الغابات .وربما كان أحيانا في قصره المنيف .المهم أنها
تأمالت مكتوبة بعيدا ً عن قصدية ال��درس المتعمق أو
الخطاب المنمق وما شابهه .ومع ذلك ،فالمرء يندهش
من كثرة اإلش��ارات لعيون الكتب والمؤلفات في األدبين
اإلغريقي والالتيني .فليس األمر قاصرا ً على الرواقيين
السابقين ،بل يشمل كل المدارس الفلسفية والمذاهب
األدبية عند اإلغريق والرومان .هذه التعددية في مصادر
أوريليوس تدل داللة واضحة على عمق ثقافته وغزارة
ّ
اطالعه.
وفي خصوص الترجمة التي يقدّم لها الخبير ال ُمراجع،
فيقول إنها تتم عن دارس مجتهد للفلسفة وذواق لألدب،
إنه مترجم يحب المادة التي يترجمها ويعيش المبادئ
التي يشرحها ،لذلك كان أسلوبه في الترجمة مستساغاً.
ومع أنه يترجم من النص اإلغريقي عن اإلنكليزية فإنه لم
يفقد الكثير من روح النص اإلغريقي األصلي.
لماذا كتب ماركوس يومياته باللغة اليونانية؟ يجيب
المترجم بأنها كانت لغة الصفوة من مثقفي الرومان في
ذلك الوقت ،وقد وسم ماركوس تلك اليوميات بعبارة
غامضة« :إلى نفسه» ،أي أن اإلمبراطور في تلك التأمالت
يخاطب نفسه وال يخاطب جهة أخ��رى ،تمييزا ً لها عن
الوثائق األخرى التي تودع في خزانته؛ وال هو يُـبَـ ِّيـتُ في
كتابتها نية النشر على القراء ،وال نية التخطيط لمؤ َّلـف
يتركه لقومه ولألجيال من بعده.
الرواقية التي ينتمي إليها ماركوس ،فلسفة عملية،
تعلمنا كيف نتحلى بالثبات ونتحمل المحن ونخرج من
رماد الفشل .وقد نشأت الرواقية بعد أرسطو ،وامتدت
قرونا ً في الحقبة الهلينستية وما بعدها .ومن ثم ،فقد
كانت الرواقية ،شأنها شأن المذاهب التي أعقبت أرسطو،
فلسفة عملية في الدرجة األساسية ،إذ كانت كأخواتها

وليدة اضطرابات وفكر أزمة.
يعتبر المترجم رواقية ماركوس أوريليوس رواقية
معتدلة ومعدَّلة ،فقد طرح ماركوس بعض مبادئ الرواق،
ولم يغ ُل في بعضها اآلخر غل ّو القدامى ،وتجنب الخوض في
المنطق والطبيعيات ،ود ّون خواطره الشخصية بأسلوب
بسيط ،في الغالب األع��م ،تجنب فيه ذكر المصطلحات
الفنية والتخريجات المعقدة .بذلك ،قدم للرواقية صيغة
سلسلة سائغة المأخذ ،فكانت آخر رسالة بعث بها العالم
القديم إلى األجيال المقبلة.
ويشير الدكتور ع��ادل مصطفى إلى أن الفلسفة عند
ماركوس هي عالج ومالذ ،ورفقة حياة« :الحياة صراع
و ُمقام غربة ،والمجد الروحي الباقي هو الخمول .أي شيء
إذنْ بوسعه أن يخفرنا في طريقنا؟ شيء واحد ،وواحد
فقط :الفلسفة .وما الفلسفة سوى أن تحفظ ألوهيتك التي
بداخلك (عقلك) سالمة من العنف واألذى ،وأن ترتفع فوق
األلم واللذة ،وال تفعل شيئا بال هدف ،أو بال صدق أو بال
أصالة؛ وأن تترك ما ال يعنيك مما يفعله اآلخ��رون أو ال
يفعلونه ،وأن تقبل كل ما يجري عليك و ُي َقـدَّر لك بوصفه
آتيا ً من المصدر نفسه الذي منه أتيتَ  .وأخيرا ،أن تنظر إلى
الموت بنفس منشرحة على أنه مجرد انحالل للعناصر
المكونة لكل شيء حي .فإذا لم يكن بأس في التحرك الدائم
للعناصر من عنصر إلى آخ��ر ،ففي َم التوجس من تغير
العناصر جميعا ً وانحاللها؟ ذلك شيء موافق للطبيعة،
وال ضير البتة في أي شيء موافق للطبيعة».
ويخلص المترجم ـ وهو كذلك طبيب نفسي ـ إلى أن
الرواقية ليست مجرد مذهب فلسفي في ما تحتويه على
نظرية للعالج النفسي ،إنما يمكن الرواقية في صميمها
عالجا ً نفسيا ً وإن كان قائما ً على أساس فلسفي عريض.

 باحث وكاتب مغربي

�ش�آمنا!
كتب الشاعر الفلسطيني ،السفير السابق لفلسطين في ليبيا ،المتوكل طه ،قصيدة
والجلد
عنوانها «تعريف الشام القاسي» .وأنا كقارئٍ ومتلقٍّ ،رأيتها تصل إلى ح ّد الظلم َ
أحياناً .وإن كانت ص َورها عميق ًة ودالالتها ذكيّ ًة وصاحبها متم ّكن .إال أنني أراها ظالمة
للشام .فكتبت ر ّدا ً ضمن إمكانياتي المتواضعة ،لغيرتي على الشام ومحبّتي لها.
هدّئ روع حرفك يا أخي
فالقدس رغم عسف زمانها
لم نرها إال كشامنا يا أخي
د َْع عنك ما جال في بالك
فالشام مسكنها فؤاد األُ َّو ِل
لم يكن أحد غريبا ً ِبدوح ٍة
ولم تنتظر فتياتها جلنار عق ٍد من حلي
الشام شمس الكون اقرأ جيدا ً
كس ُر ضوءها المتهل ِل
كيف ُت ِّ
والياسمين يز ّين ضفائر ُحسنها
ما لي َ
ُ
تنفش شعرها المتدل ِل
أراك
وقالع صب ٍر
الشآم حمائ ُم ومآذنُ
ُ
ّاح أو للعند ِل
ساحاتها للبلبل الصد ِ
الشام زغرودة الدمع صافية الندى
ناقوسها يسجد في اآلذان
كنت تجهله س ِل
إن َ
الشام مندي ُل شموخ نسائها
وعويل ثكالها حمائ ُم ته ُد ِل
مد َّْت شآم بيوتها بمحب ٍة
من جاءها أهالً ب ِه ومن الذ يلو ُذ بأفض ِل
ُ
حب تكام َل ح ُّد ُه
الشام
مصحف ٍ

تكا ُم َل ال ُّنهى في الناظ ِر المتأم ِل
الشام رقص ٌة وجناز ٌة وقصيد ٌة
وطعن ُة الغاد ِر المتنق ِل
الشام أبجدية الهدى
ط ّل الندى
عطر الثريا والثرى
فيما قساوتك يا سيدي المتوكلِ؟!
تناسيت أطايب دوحها
كيف
َ
وذهبت عن عم ٍد تروم سفرجلِ؟!
َ
الشام يسكنها الهدى بمحب ٍة
والغيم ُة الظلما ُء يوما ً تنجلي
يأتي إلى الفيحاء من أراد ت ّطهرا ً
ومن لم يجد ما ًء فترابها لألمث ِل
وأنت بح ُر بالغة
عذرا ً أخي طه َ
ِ
الحرف مشهو ٌد لك باألو ِل
في
تقسو حروفك في شآمنا غيل ًة
رفقا ً بها و َت َج َّو ِد وتم ّه ِل
أخاطب طيب َك
توكلت على الله
ُ
ُ
أن ُتعي َد بمحب ٍة َنظم قصيدة المتوك ِل

حيدر علي

