كللللم لللل
وأنتم بللف
خير بمن سبة
للللللللليللللللللل
األضلللللل للل
ا للللمللللبلللل
أ للل اهلل ا
ل األمللة
بلللل لللل لللليللللر
وا فرج .

التاسع
تموز  -يوليو

22

عماد المقداد

مجلة عربية
ثقافية شاملة

محمد الحراكي

تصدر عن مركز العالم اإلبداعي
األردن – ع ّمان – صويلح
المؤسس /الفنان واألديب

سائدة العبدالالت

عماد المقداد

جملة شهرية
محمد العقاب

تحتوي على العديد من المواضيع المتتنوعة

إيمان الخصيالت

جرافيك ديزاين

وليد العودة
آالء الشعرات
عائشة النعسان
عبدالكريم نعسان

مركز العالم اإلبداعي

إثراء المحتوى العربي ..
عبده الحسين
إحسان مارديني
فايزة رشدان
أبو عمار الملك

بالثقافة العربية المفيدة

2
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الغالف ( سخصية العدد الشيخ سعيد السلمو )

1

الهيئة اإلدارية

2

فهرس المحتويات

3

افتتاحية العدد ( عقلية أنا مندوب هللا األوحد في األرض )

4

نور األدب وصهيل الشعر

5

فايزة رشدان ( فصول االبتسام )

6

نوال يماني ( أهي كليوبترا أم اليسار هذه المرة )

7

إيمان الخصيالت (ليلة كانونية )

9

عبده الحسين ( عشنا وشفنا)

19

محمد الحراكي (المتنبي ) ...

20

آالء حسن الشعرات ( كنتُ أحلم )

21

عماد المقداد ( كيف نحافظ على قلوبنا نقية )

22

خالد عواد األحمد ( رواية سورية  -تحليل )

23

محمد سعيد السلمو( إال رسول هللا )

25

سعيد السلمو ( سيرة عالم )

27

نوران الحوراني (الفن التشكيلي وعمق الرؤية)

29

عائشة النعسان ( محمود وليلى )

10

 #اقتباسات

30

إيزة حمو ( سارق العقول )

10

رياضة وصحة

31

الشيماء ابراهيم ( سراب )

11

وعي وإدراك

32

هيفاء عمر ( انتظرتك ولم تأت )

11

ساعات الليل والنهار

33

شريف العسيلي ( صوت الحناجر)

12

أسماء األعداد بعد المليون

34

حكم عبدالعزيز ( في شأن لن تمروا )

13

طرفة

35

زيد الطهراوي ( حين يتعثر الحكيم )

14

حسن قنطار ( فاؤوا )

15

وهج المقاالت ودرر الدراسات

16

آخر الكالم

36

أخبار إبداعية

37

لوحات الخط العربي

38

تمرين مالمح الوجه

39

وليد العودة ( كل شي شكلي إال الشيشكلي )

17

صورة وقضية ( لعنة العقد الثامن )

40

محمد العقاب ( كلنا معتقلون )

17

صورة وقضية ( الخوارج )

41

إحسان مارديني ( ليلة نزارية )

18

مختارات الكاريكاتير

42

الكلمة األخيرة (الباحث عن الحق/عماد المقداد)

43

لوحة الغالف األخير

44

زاوية بصراحة:
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أنتهز فرصةةةةةةةةةة أن الف هةةذا
العدد يحمل صةةةةةةةورة شةةةةةةةي حلبي
أزهري متأصةةةةل العلم وافر الفتو
متزن البيةةةان والمنها والخطةةةاب
ألقول لكم أن هةةةذا المنها العلمي
لعلمائنا الثقاة متسةةةةةق مي ماضةةةةةي
األمة المجيد وحاضةةةةةةرها وبالذات
في أرض الشام التي بارك بها نبينا
الكريم في حديث مشةةةةةةةهور (اللهم
بةةارك في شةةةةةةةةامنةةا  ) ..وأشةةةةةةةةار
لمنهجها الحق في حديث آخر :
( أال إن اإليمان حين تشةةةةةةةتد الفتن
في الشام ) ..
أي عندما ت ُضةةةةةةةيي األمة دفتها
وبو صلتها في اإليمان – العقيدة –
فإن مقياس الحق في المنها يكون
في الشةةةام ومن شةةةابهها والشةةةام
تحتوي األربعةةةةة دول المعروفةةةةة
و ُمجم ٌي على تةةةدريس منها معين
فةةةي جةةةةامةةةعةةةةاتةةةهةةةةا وجةةةوامةةةعةةةهةةةةا
ومسةةةةةةةةاجدها و هو على النقيض
من منهجي (الخوارج والروافض)
في تأويل القرآن والسةةةةةةةنة النبوية
حيث أصةبحت البدعة سةنة والسةنة
بدعة كما أشةةةةةار المصةةةةةطفى عليه
صـلــــوات هللا وســــالمـه وتــــم

الترويا لهةةةةذا الفكر المريض
وتم منحةةةه التسةةةةةةةهيالت لغزو
أرض الشةةةةةةةةةام المبةةةاركةةةة في
محاولة لت سطيح عقول أبنائها
وتةةةدمير نظةةةام اإلدراك الفكري
لديهم ألن قمة اإلدراك هو في
فهم واسةةةةةةةتيعةةاب منها الحق
وإن تم تشةةةةةةةويةةه هةةذا النظةةام
الفكري أصةةةةةبح المسةةةةةلم فاقدا ً
للقةةدرة على تقييم أمور حيةةاتةةه
ودينه وتصةةةةبح بوصةةةةلة األمة
في منهجها تائهة  ..ويسةةةةةةةهل
انقيادها أل نه كما هو معروف
أيضةةةا ً في الحديث الشةةةريف أن
( الخوارج كالب أهةةةل النةةةار)
وبالتالي يتم سةةةةةةةوقهم كالكالب
لتنبح على المسةةةةةلمين كما أراد
أهل النار ..
وفي الوقت الذي حورب هذا
الفكر اليوم من منبعةةه في نجةةد
وتم وضةةةةةةةي أ لةةةةب ُمنظريةةةةه
وكهانه في السةةةةجون وتم فتح
األبواب والقوال ةب االجتمةةاعيةةة
الةةةجةةةةديةةةةدة عةةةلةةةى الةةةتةةةغةةةريةةةةب
والالأخالقيةةة والنقيض لةةدرجةةة
أصةةةةبح من المسةةةةتسةةةةا الكالم
والترويــــا للمثليــــة وصنـــي
4

م ا ا مق اا

قلية أن من وب ا

األوح في األ ض

ئيس ا ت رير
قوانين تنظمهةةةا وتةةةدعوا لعةةةدم
محةةةةاربتهةةةةا حتى اقترب زمن
المسةةةةة وعقاب هللا وأتباع هذا
الفكر المتحور يتصةةةةةرفون وفقه
أهةةوائةةهةةم وأهةةواء مةةنةةظ ةريةةهةةم
ويكتفون بتوجيةةةه كةةةل جهودهم
وسةةةةةةةهةةامهم ألهةةل العلم الثقةةاة
ليفقةةد المسةةةةةةةلم القةةدوة والثقةةة
بةةالعةةالم بةةل يعتقةةد هؤالء بينهم
وبين أنفسةةةةةهم أنهم مندوبوا هللا
سةةةةةةةبحةةانةةه وتعةةالى في األرض
يكفرون هةةةةذا ويطعنون بةةةةذاك
ويحولون منها األمر بالمعروف
زيفا ً وسةةةةيفا ً مسةةةةلطا ً على رقاب
العباد يخلو من الرأفة بالمسلم
ويتغاضى عن كبريات المصائب
التي تحيط بةةةةاألمةةةةة اليوم وال
يلقي باال ً لقضةةةايا الوالء والبراء
والعقيدة النقية وينضةةةوي تحت
فرقتةةه التي يراهةةا أنهةةا الفرقةةة
الناجية وقد أضةةةةله هللا على علم
أوعلى جهل ..
اللهم فرجك .
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فايزة رشدان
أديبة فلسطينية

فصول االبتس

عاجزة عن الكتابة ...

ق من جرح بغداد ..
وأعم ُ

أفتقدها جدا ً ...

حكاية جميلة كمالمح دمشق
التي تبتسم صبرا ً ..

المهم أن أُعَبر حتى لو بكلمات
ير مفهومة ..
ير متصلة ..

أشعر بخواء كبئر فار ة ...
مملوءة بالشوك ..

ُر م كُل الوجي ..

لن أتزلا على حواف الكالم

سأكتب بياسميني فوق الورق

وأال أمــوت مختـنقــةً بصمــت
يتوسد فمـي ..

ولن أتسول المعاني المدهشة

سأكتــب ببـيـاضــي بنقـائــي ..
بصدقي ..

ال أريد ألحالمي أن تحترق في
مواقد الوقت .

فالصمت مرعب ..
والكالم وجعه أكثر..
سأكتب  ..للدفء الذي ادرنا.
ولم يبقى منه إال الرماد
للموازين التي فقدَت عدلها
األبيض أسود
فصار فيها
ُ
َ

سأجعل للحروف صوتا ً ..
ولن أرتضي الخضوع لقوانين
النسيان ..
ال أتجمل وال أدعي المثالية ..
ممتلئة بعيوب تغطي حدقة
الشمس ..

للحكايات الـتي رحلَت..

ولكني ال آبه بكل من يحاول
بعينيه فقط أن يقرأني ..

وحملت معها فصول االبتسام

فأنا امرأة ولدت من رحم
الوفاء ..

بال عودة ..
للغربة التي صارت هوية ألبناء
وطني  ..للموانئ التي رست
عليها أحالمهم ..
للمنافي التي أصبحت أهلةً بهم ..
ولوطني الذي صار منفى ..
تبا ً لكُل األش َيـاء التافهة ..
سأكتب عن حكايةً ..
أكبر من ُجرح فلسطين ..
ق من جرح بغداد
وأعم ُ

وبين سبابتي وإبهامي قلم تأبى
حروفه الصمت
أحتاج أن أكتب  ..أن أ مس
أصابعي في نقاء الغيم ..
أحتاج حلم في السماء يأخذني
لألرض أ نية ..
ال يهم أنني ال أجيد الكتابة ..
المهم ان أُعَبر حتى لو بكلمات
ير مفهومة 6

وتموت في وحشة الفصول و
أرصفة المنفى ..
وال أن تفضح الريح كثبان
الكلمات ..
فأنــا امــرأة أعصـــر الحــروف
والفواصل ..
فتقطـــر النشـــوة مــن رؤوس
أصابعهـا ..
حتى وإن تجاهلتني القصائد
سأكتب..ولتزهر حروف قصيدي
 ..بعضا من ياسميني ..
بعضا من حياة .
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نوال يماني
شاعرة وأديبة سورية

حمص

َشةْ
عودي نَحيلٌ  ،،تُربتي ه َّ

ة
كٌ
يف بُؤرةِ النسيانِ مم َل َ

 ........ياقادِمًا ِمنْ شاطئِ الدهشةْ

 ..........فيما مضى سميتها عرشَه

كيفَ النجاةُ وألفُ عاصفةٍ

أيقظتُها فتَ َرنّحتْ صوٌَر

قشةْ ؟
.........يف بَحرهِ وسفينتي َّ

 ...........المستُ فيها عاطرًا نَقشَه
َذبَ خافقي أبَدًا
ال..لنْ أك ِّ

ن مهاب ِتهِ
حَريف تَلَجلَجَ م ْ

 ..........وشمائلي الترتَضي غِشَّه

 .........وىلع فَمي ِمنْ ذِكرِهِ رَعشةْ

م
أهواهُ ِمنْ رأسٍ إلى َقدَ ٍ

َمنْ ياترى هذا املالكُ ؟ وَمنْ

شهْ
..........أهوى هواهُ وأفتدي رِم َ

َشهْ ؟
 .........بالزعفرانِ وعِطرِهِ ر َّ

باللهِ يا روضي وأزهاري
َّ

نَبَّشتُ يف أغوارِ ذاكرتي
شهْ
 ..........وهناكَ مالم أستطع نَب َ

ُشهْ
...........داروا الحبيبَ إذا أتى ع َّ
7
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أهي كليوبترا ..
أ أ يس ..هذهلل ا مرة ؟؟..

سائدة العبدالالت
شاعرة وأديبة أردنية

السلط
كن أمنها ومالذها  ..اجعل من قلبها
الخافق فراشة تحلق في أفالك هواك ...
يجذبها بريق الحب في عينيك  ..ولمعة
االنتشاء بقربها  ..فهي تحس أضعاف ما
تر  ..وليس لها في استمالك التاري
ذنب  ..وال
وشخوصه  -لقلبك قبل عقلك ٌ -
شأن ..

 ...كم أنت مدهش أيها الصديق ..
أوهل يستهويك التاري  ..وشخوصه
الخالدة في ذاكرتنا كل هذا القدر؟؟!!
كم تستهويك نساء خالدات شامخات في
كتب التاري وذاكرة األيام !!!
ماذا عن كليوبترا ..وأليسار ..
أليس لك مي سمياتهن  -معشوقاتك
المتخيالت  -قصص وأساطير ..

عد لواقعك  ..كي يعد إليك حلمك..

ألم تستجدي كليوبترا عاطفتك ؟ ..أم أن
أليسار استحوذت عليك بطاقتها الروحية
..؟؟

..عندما تفقد البوصلة إبرتها ...
قيد اإلنجاز..

ثم ال تلبث أن تشكو الهجر والجفاء ..
ممن تحبك بوجودها ال بأحالم ظهيرتك
...؟؟

سائدة العبدالالت

جزء من واية قي ا نشر

هي يا صديقي تحاول إعادتك إلى ذاتك ..
تبتعد كي تعود  ..تهمل كي تهتم  ..تجفوك
كي تحنو عليها  ..ما حاجتها بك دون روح
وحضور ..
المرأة يا صديقي تسكنها العاطفة ..
يأسرها االهتمام  ..وتنشد األمان ..
كن أمنها ومالذها  ..اجعل من قلبها
الخافق فراشة تحلق في أفالك هواك
...يجذبها بريق الحب في عينيك  ..ولمعة
االنتشاء بقربها ..فهي تحس أضعاف ما
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يلة ك نونيّة

حسن قنطار
وابتةةدأتُ بقراءة مقةةدمتهةةا التي كةةانةةت
تقول :ليلة مغايرة وعاصفة بكل أحدائها
شاعر سوري
تباطأت دقائقها فطال سةةةوادها تنشةةةطت
رياحها فحملت الحجر وهزت الشةةةةةةةجر
فحفيفةةةةه أقلقني وأجبر القطط على
المواء والكالب على النبةةاح فةةأيقنةةت أن
المعركة دارت حاولت النهوض لمشاهدة
مجرياتها فلم أسةةةةةةةتطي فأنا رهينة قيود
كاتبة أردنية
ي أقلب بالمعاني
مزاج ٌّ
مسةةتذكرة
بالبكاء
أجهشةةتطلقا ً
قاس َم ثم
المرض
اإلجهاض
عزيف
َ
ً
ٌ
تلةةك الليلةةة التي تجردت من الشةةةةةةةفقةةة
وأ لب ما أعانيه الحيا ُء
ونعوةُ
البقا ُء"
مولدية :
ةوة"نامفيها
حرير القس
ولبسةةت
تخاصةةمتُ
ضةةجيا لم أسةةتطي سةةماعه أو اشةةتنشةةاق
مي فراشةةي فهددني بالهجر فلم يسةةمح
قوت صبري
يوم
ألسةةنتهن في ال
دقائق آثار
في باره
وأعجنمن
شةةيء
خيبتي
فيةالركل مفألمن زمهرير الليلةةة
ةت بة
أجرجربةةالمبية
لي ُ
الذي تهيأ منزلنا الستقبالهن فالضوضاء
الكانونية فلم تتشةةابك أهدابي إلى حين
وكثرةأشا
دقائق ما
بالقيل في
التي عجت وأركل
الخيبات ال
السُءةةةةةةةؤال
والقال
وتضحكُ َ
جالسة ُء رأيت
آخر وأنا
فوة
بزو الفجر بعد
كانت بداية اسةةةةةةةتهل بها االجتماع فعندما
بهةةةةا األموات تتهةةةةافةةةةت من جةةةةانبي
ترابي
لغطهنرق
ي وأ
تراب ٌّ
ء
ازدرا
تنادمني
إذ
وأضحك
ً
يعد
ةاق صةةدري ولم
في ضة
وطال
كثر
و بةةارهم يعلق بةةالقرب مني وهنةةا لم
بوسةةةةةةةعي تحمةةةل المزيةةةد عزمةةةت على
أسةةةةةةةتطي إكمةةال القراءة وتمنيةةت أنني
سماوي وتعشقني السماء
ٌّ
ء
ازدرا
يالعبني
إذ
وأعبث
ُ
ومغادرة تلك الجلسة ُفتهربت
االنسحاب
عصةةةةةةيت تلك األنامل التي كانت سةةةةةةبب
:
ثم
فخرجت
أحد
ي
إل
يلتفت
دون أن
رددتُ
جريان دمعي وع ند ما سةةةةةةةم عت لومي
دمي أعتقه َ
ولي
بصمت أ شه ُد أن ال إله إال على كل فلن أنجو طويالً
سبحانَك الل ُهم وب َحمدكَ
احتضةةةةةةةنةت ممحةاة لتزيةل مةاكتةب وترد
أنت أستغفرك َوأتَ
الدماءاللسان
أوليس
إن إليك
وب
أجازته َ
ويحرق ُ
الصةةفحة بيضةةاء نقية فكل مايهطل ماء
ُ
فبعد الخجلة األولى امتال ُء
يكب صةةةةةةةاحبه في النار؟ فالبد من كفارة
عيني اليسةةةتحق االحتفاظ فلم تسةةةعفها
القيام!!
قبل
باجت ثاث جذورها فالحبر ير ال قابل
المضر َج في رثاء
وأعلمني
تعودت التذي َل في بالد
للمسح جعلني أتابي القراءة....
دخلتُ رفتي فأوصةةةدت
الباب ثم تكورتُ
َ
ء
الرثا
عز
إذا
يمزقني
ُ
ُ
ةةةةةةي يكللهُ
أنفاسةذيل
ُحجزت بها وكم
أفكر بما سةةةمعتُ وأحلل
في إحد الزوايا
احتفا ُءأزيزها
التي كان
ةرب
ة
فتس
الغافلين
تجاه
األفواه
ما ارتكبت
كأزيز الريح القوية في ُمعتقل مأموره
اقترافي
تمزقني
جراحاتُ
أعاجلكم رحيلي
سأوجز
ةةةجر إلى روحي فغرقتُ به ثم سةةةةبحت
الضة
ومزاجه ُمعكر و ُمستلم
تجردكيمن الرأفة
ُم
محاولة الخروج مما أصةةةابني فانتشةةةلني
لتلك الوظيفة بالر م عنه  ..بعد سةةةةةعال
وللنايات من طبعي اشتهاء
)
أفاؤوا
(
وبال
)
د
َ
أجا
(
بال
وأرمز
نظري وتأرجح بين رفوف مكتبتي ُ حتى
تحسةةةةسةةةةي فرض قوته وانتصةةةةر وكنت
توقف على دفتر كنت قد أسةةةةةةميته " دفتر
الطرف المغلوب على أمره بالر م من
ع
ومايدريك لو ضحكت شمو ٌ
أتيتُ مظنةَ
ً
ا
حبر
اإلرواء
الةةذكريةةات " إذ قةةد نسةةةةةةةجةةتُ بةةداخلةه من
زيارة الطبيب التي لم تفد شيئ ًا فكانت
الحروف كلمات ثم حبكتها لتصةةةبح كتابات
عبس الرجا ُء
ستحرقني إذا
َ
فأ رقني وقد وشت الدال ُء
امتزجت بها المشةةةةةةةاعر تولدت من أرض
فاقتربت
منه وتناولته ثم جلسةةةةتُ
الواقيني كما
سأنكر
أنكرتُ
ُ
أقلبقبالًصةةةةفحاته إلى أن نظرت إلى المرايا بانتهاك
وابتدأتُ أتامله و
التيء كانت
ةةةةةةفحة رقم
توقفت عند صة
تخدرها
دما ًء كم
٧٧الدما ُ
فأحرجني إلى ذاتي الحيا ُء
تحمةةةةل عنوان " لم تكن اعتيةةةةاديةةةةة "
منتقلة إلى التي تليها
ةةةةةةرعة بليل
فطويتهالنبسةأمالحَكم
دعوني
على مثلي تثاكلت الليالي
فوج ةدتهةةا ذكر ليس من المالئم الةةدخول
تشاؤواأ ناملي
مالمدفعتني
ائبي ثم
حديثهار ا ن
في ت فاصةةةةةةةيل ُ
فأوقد جثتي إن قيل :فاؤوا
بقوة إلى الوقوف على الصةةفحة الماضةةية
عندها كنتُ الهينة
لن قد أ
كنت
التي
لقتهابصبح
أمازحَكم
دعوني
اللينة التي قذفت بصرها في تلك الصفحة.
ُ
حديث جنائزي :بنٌّ وما ُء

إيمان عارف الخصيالت

9
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عماد المقداد

وصةةفاته ونصةةائحه مسةةكنات خادعة مؤقتة
أديب وفنان
ةةةبحت أسةةةةرق أنفاسةةةةي وأبتلعها بكل
حتى أصة
ماأوتيت من قوة وجهد فازداد الصةةةةةةةرير في
حلقي ثم أطلقت الشةةةةةعب الهوائية صةةةةةافرات
اإلنذار عندها هيمن الرعب على قلبي فشعرت
أن روحي تنازع الموت وتكتب وصةةةةةةةا ياها
فأمسةةةةةكت األفكار السةةةةةيوف وتضةةةةةاربت في
رأسةةةي فصةةةليلها جعلني أتسةةةاءل كيف حال
يوما ..يا َم
منيا َمن هجر
هجرالوضةةةةةةةعية ونحنُ
علىنتلك
يبيتون ً
ةةعور
الشـــآماتأو ..شة
دون مخدرات
انحدر
مسةةةتغرقون بسةةةباتومن
بألم !
الشـــا ُم ُحبلى بالز َهــــــر
بالر م من صةةةةةةةالبة تلك الليلة الكانونية لم
ــــــر
يبدو ق َم
لهابــلَيلها ..
يتذمر لساني إنما و
فأنا
تعالى
باالمتنان هلل
على يقين أن هناك حكمة مختزلة قصةةةةدت أن
النفس  ..تضعُف بالهو
تعلمني ُ
دروسةةةةةةةةةا ُ كةةان على رأس هرمهةةا :
ً
حتى
الرخة
ةةاءفَــــر
َ ..ظ
فس
ةةالى َد الن
مراعةةةاة حقوق هللامنتعةجَاه
في َ
ينظر لنا في األزمات ثم صةةةةةةغر حجم ماكان
متضةةخم من أمنيات دنيوية وانصةةهر ماتجمد
فتحــوا لَنا  ..جناتهــــــــم
من ل تجاه ا خرين ...
كي تَصب َح الشـــــا ُم قَفَ
ـــر
ةةةعال
حبذا لو تشةةةةعر الحمى التي أنجبها السة
يوش العالم وأمددتهم
ةةةةةتقطاب ج
سباسة
ألرعبتها
تزهو بها
ـــــ ُهم ..
ومجو ُ
بالسالح ..
والدينُ فيها  ..يَندَثـــــــــر
واسةةةةتمتعتوا بمشةةةةهد محاربتها و وقفت على
ـودهــــــم
يتظاهـــــرونَ ب ُ
جثتها شامتة ..
 ..قد
َمــرةا
ض بهة
حظي
لئيــممن
منعلى
كمةةب
الصةةةةةةةحةةة نعمةةة توج
المواظبةةة على الحمةةد والثنةةاء لخةةالقةةه حتى
وبعُهـرهم  ..وبكُفرهـــــم
تدوم ...
فال َشةــــــدَر
عافيةفينا
فحاذر أن تسةةةةةةةتهينطابذرةوت ُ َنا ..
ةةةةةةيء
يعوضها .
الجميــ ُييعادلها أو
أفضمعلـَهُمنها أو
تآمــــــروا
وتناقلوا فـــينــا الخبـــــر
وي ٌل لهــم  ..وقد اقتــرب
زلزالُــهُ  ..رب البشـــــر
ســت َ ُهـزهُــم  ..لَعَنات ُنــــــا
َ
وليـس فينـا من َفَـــــــر
وشــآ ُمـنـا  ..تبقى العُـــال
ع َمــــر"
وسيول ُد فيها ُ " ..
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عائشة النعسان

م موا

س ق
ا عقول

و يل

إيزة حمو
كاتبة مغربية

كاتبة سورية

أعلنت صةةةةةةافرة السةةةةةةائق المنبعثة من فوهة
تنتهي خةةارج الحةةافلةةة عن وصةةةةةةةولهةةا للمحطةةة
وكانت تلك اللحظة هي الخالص بالنسبة لمحمود
الذي احمر واصفر خجالً من صراخه بين الركاب
(حاضر سيدي) بصوت جهوري مما جعل الجميي
ةةةرا وعالنية أمسةةةةك بالحقيبة وترجل
يضةةةةحك سة ً
متجها إلى موقف آخر يحمله إلى مكان عمله.

مؤسةةف أن نر البعض يربط مصةةيره بجهاز
صغير ..
ويصةةبح عبدا ً مملوكا ً له  ..يعيش الخيال أكثر
من الواقي ..
يرسةةةم لنفسةةةه تلك الصةةةورة التي كان يتمناها
في الواقي لكن لم يفلح لقلةةة حيلتةةه أو لعةةدم
جرأته ...

الصةةةباح في المدينة يختلف عما هو في قرية
محمود ففي القرية كل شةةةةةةةيء يتحرك طبيعي
شةةةمس الصةةةباح تغزل شةةةاالت ذهبية تلقيها على
أكتاف صةةةةةةةبايا القرية تلفها متجهة إلى الحقول
كان محمود يرسم صورة ليلى وهي تلبس الثوب
الريفي وتلف منديالً على رأسةةةةةها يغطي قسةةةةةما ً
من شةةةةةةةعرها األشةةةةةةةقر وتحمل بيديها الناعمتين
سةةةةةةةطل تتجه إلى حيث المزرعة الكبيرة لتجلس
بجانب والدته وتبدأ تعلم عملية الحصةةةةةةول على
تر
الحليةةب من البقرة وترتجف خوفةا ً ألنهةةا لم َ
البقرة من قبةةل بهةةذا القرب ولعلهةةا خةةافةةت وهةةذا
األصح  ..ليلى خائفة مرتبكة.

ومي الوقت يفقد مصةةةةةةداقيته مي نفسةةةةةةه أوال ً
ومن ثم ا خرين ..
فهو خيال  ..مجرد صورة في برواز ..
تظهر جميلة لمن ينظر إليها ..
لكن ما وراء ذلك  ..بيت عنكبوت ..
ال تر من خالله شيء ..
سو عيون جاحظة باردة  ..ال حياة فيها من
فرط الهروب ..

يصةةةةةةرد محمود في موقف السةةةةةةيارات وهو
ينتظر بأعلى صوته :
(ليلى الالالال ....لن تتحملي هةةذا الشةةةةةةةقةةاء. )..
يلتفةت إليةه النةاس وتبةدأ الهمسةةةةةةةةات ويسةةةةةةةمي
الحوقلة ممن خلفه وأمامه ...

من الواقي إلى العالم الوهمي .
Moi même

للحديث بقية
2022/6/20
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انتظرتك ..
و م تفتِ

سَللراب
الشيماء ابراهيم محمود
أديبة مصرية

هيفاء عمر /

أديبة سورية

بحثت عنك في كل مكان ..

اب الفرح عن حياتي أصابني بالعجز
أصبحت كشي عجوز ال يستطيي المشي وال
الركض لألمام ال يحلم وال يتمنى شيئ ًا قط؛
دموع العين أصبحت رفيقة اليوم ال يمضي
إال وهي حاضرة معي مللت من وجودها على
وجهي الذي بئس من الذكريات وعقلي الذي
ال يفكر إال بالذي مضى من أفعالي .

في رفتي  ...بين أوراقي ..
وفي المطر..
بحثت عنك تحت الشجر ..
في قلبي ..
حيث الوفاء...
انتظرتك

لم تغفر لي دموعي وال عتابي لنفسي كل
مكان يحمل مآسي الماضي أصبح عمري
يشبه الماء ال لون له وال طعم يمر من بين
يدي أتحسس ملمسه فلم أجد شيئ ًا سو
السراب.

…..
أحسست بصوت يناديني ..
ظننته صد ..
بقيت ألنتظر ..

ياله من عمر يخدعني بأيام تهرول وكأنها
سباق خيل ولكن كيف مرت كل هذه السنين
دون أن أشعر به ألهذه الدرجة كان إحساسي
متوقفًا عما يحدث حولي من سباق ..

مل الصبر مني ..
طال الوقت ولم تأت ..
سمعته يناديني ..
استيقظت من صحوتي..

ليته كان بيدي أن أوقف االيام ولكن األمر
بيد هللا وحده .سكنت روحي في جسد متقاعد
ال يستطيي أن يغير من الماضي شيئ ًا...

فلم أجدك
بحثت عنك فلم أجدك ..
عندها أدركت بأنك لن تأتي .
11
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صَوت
ا َن جِللر ِ

شريف عبد الوهاب العسيلي
شاعر وإعالمي فلسطيني

سا َما
صَوتُ ال َحنَاجــــر بالهُتاف ت َ َ

ع ُمجَاهــدَا
فَليَحيَا َمـــــن دَك القالَ َ

َواسبق بصَوت َـــكَ ذَا الر َد َوح َما َما

ـــــــب بالغُ َزاة َمنَا َما
بالنفس يُرع
ُ

سفُوحَهــ َا
َزلزل بعَز َمكَ للجبَـــــال ُ

الَ األَس ُر يَبني فـــــي الك َرام َمذلةً

َوابن اإل َرا َدةَ فــــــي النفُوس َد َوا َما

سا َما
َوالقَيـــــ ُد يَضحَـى للرجَال و َ

الَ ت ُبقين إلَـــــــى الغُـــ َزاة ب َموطئ

سوا
فُكوا القُيُو َد مــــنَ ال َم َعاصم َوأَل َب ُ

تَحتَ الن َعــال منَ الت َراب مقَـــــا َما

سالَسالً َولجَا َمــا
للغَاصبيــــــــــنَ َ

ار قَومي فـي البالَد منَ األَذَ
قَد ث َ َ

ير نهَايَةً
أَما الس ُجونَ فَلَــــــن تَص َ

َو َ
سالَ َما
ط ٌن يُري َد مــــــنَ الز َمــان َ

علَــــــــــى الظالَم ل َزا َما
للثائرينَ َ

وف َم َي ال َمنَاجل َواسرعُوا
هُزوا السيُ َ
اب َو َوردُوهُ
ــر َ
شُقــــــوا الت َ

َ َما َما

َــــارة بُغيـ َةٌ
أَينَ الطيُـــــو ُر َوللحج َ
َــــــــر بالصــــدُور ت َ َ
طلعــ َت
هللاُ أَكب
ُ

ير َه َوا َما
تَرمي الغُ َزاةَ لكــــــي تَص َ

َوالصوتُ أَضحَــــى للظلُوم سهَا َمــا
ح بَع َدهُم في عيده
ــــــر ُ
َوالطف ُل يَم َ
اب الضمي ُر مـــنَ العُ ُروبَة َوانت َ َهـى
َ َ

ابنٌ األَسير َمــــــ َي الشقيق تَحَا َما

َوالقَو ُم أَضحُـــــــوا نُو ًمـــــا َوقيا َمـا
َوهللاُ عَد إلَـــــــــى الظلُوم َمذلةً
سى
َوالجُر ُ
ار بذي الصدُور منَ األ َ َ
ح َ َ

س َ
ط الجَحيــــــم َوللعَــذَاب أَدَا َما
َو َ

ق ت َ َرا َما
مــن أُمــــــــــــة فيهَا النفَــا ُ
َما ضَـــــــــا َ
ع َح ٌّ
وس ت َ َودهُ
ق َوالنفُ ُ
ير مـــــنَ األ ُ ُخـــوة ال َ َولَن
قُت َل األَس ُ
يَرضَى اإلبَا ُء مـــــــنَ العُ ُروبَة الَ َما

12

ســا َما
الوع ُد مـــــن َرب العبَــا َد ت َ َ
َو َ
* *
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حكم عبدالعزيز
أستاذ لغة وأديب مغربي

لن تمروا من هنا

في هذا الوطن

فهنا دمي ولحمي

حتى لو جئتم تركبون

وهنا قبري

العاصفة الهوجاء

وهنا ر يف العيش

لن تمروا من هنا

تعده أمي

ولن ينكسر رمحي

بأصابعها الذهبية

وصوتي سيعبر

صباح مساء

كل ذرات الهواء

أنا لن أموت

وجهي لن يتغير

حتى لوطعنتم

ولن يتغير لون الماء

كل نجوم السماء

وزوارق أطفالي

حتى لو ذبحتم

ستبحر مستبشرة

كل الحروف

و تعود في المساء

ولةةيةةس مةةن بةةيةةةةاض
الرخام

من االلف إلى الياء

لن تمروا من هنا

وعظامي جذورها

أنا سأبقى هنا

فقد ولى زمن التيه

لن تتوقف عن النماء

أمام الشمس

والغضب باق
وخطواتي لن تتعثر
ر م األلغام

13

وخطواتي لن تتعثر
ر م األلغام
فحذائي مصنوع
ليس من الثلا

ذ عبد العزيز حكم
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زيد الطهراوي
شاعر أردني

هةةةةل تةةةةذكةةريةةن أيةةتةةهةةةةا
النةةاصةةةةةةةحةةة األمينةةة ذلةةك
الطةةائر الةةذي جةةاءك بةةأذن
مفتوحة و قلب متشةةةةةةةوق
لكل نصةةةةةةةيحة تثمر راحة
بعد تعبه المضني ؟
و كانت النصةةةةةةةيحة أن
يقني نفسةةه أنه أفضةةل من
جميي الطيور وليس هةةةذا
فحسةةةةةةةب بل يشةةةةةةةمر عن
سةةةةةةةةاعد الجد ليحقق هذه
الق ناعة فيقوي أجنح ته و
يحسةةةةةةةن إنشةةةةةةةاده ليكون
أفضةةةةةل من كل من طار و
أنشد ..
و كةةان الفةةارق في العمر
كبيرا فمةةا كةةان من
بينكمةةا
ً
الطةةائر المسةةةةةةةكين إال أن
يتحول إلى كةةائن منفرد ال
هم له إال نفسه ..

و كانت هذه المرحلة بداية
االرتفاع الذي أسةةةةةقطه من
حيث ال يتوقي السقوط ..
و تةةةنةةةبةةةهةةةةت الةةةطةةةيةةةور
ألجةةنةةحةةتةةةةه الةةمةةتةةكةةبةةرة و
أناشةةةةةةةيده المغطاة بطبقات
الشمود النفسي المتراكمة
فةةأبعةةدتةةه عن سةةةةةةةربهةةا و
اقتلعت أناشةةةةةةةيده من أريا
بسةةتانها فانطو المسةةكين
على نفسه ..
و ظن أن الطيور تحسده
و لو كانت تتقن جز ًءا ً
قليال
من مواهبةةه لمةةا نبةةذتةةه و
أسةةةةةةةلم ته إلى قاع الو حدة
المظلم و انقسةةةةةةةم الجمي
فمنهم من حقةةةةد عليةةةةه و
اعتد و منهم من أرسةةةةةةل
له الضوء ليبصر أنه أخطأ
حين أصةةةةةغى إلى نصةةةةةيحة
قاتلة و لكنه كان ارقًا فما
رأ الضوء و ما اهتد ..
14

و هكةةةةذا ظلمةةةةت الطةةةةائر
بنصيحتك  -أيتها الحكيمة
التي أضةةةةةاعت األسةةةةةلوب
الحكيم  -و لم يكن حسةةةةن
عذرا لك في إحداث
نيتك
ً
هذه التوترات التي جل بت
ً
جباال من النكبات ..
فكةةةةل دراسةةةةةةةةةةات علم
النفس تؤكد أن الطائر إذا
قو أ ج ن حتةةةةه و جمةةةةل
نشةةةةةيده لكي يجد مكانًا له
بين أسراب الطيور ..
فإنه سةةةةةينجح و يحظى
بةةةةالةةمةةحةةبةةةةة و إذا قةةو
أجنح ته و ج مل نشةةةةةةة يده
ليكون أفضةةةةةل من الطيور
فإنه سةيصةاب بالوسةواس
القةةةاتةةةل و سةةةةةةةينفر منةةةه
المقربون .
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حسن قنطار
شاعر وأديب سوري

ع
ومايدريك لو ضحكت شمو ٌ

ي أقلب بالمعاني
مزاج ٌّ
وأ لب ما أعانيه الحيا ُء

عبس الرجا ُء
ستحرقني إذا
َ
سأنكرني كما أنكرتُ قبالً
ُ
دما ًء كم تخدرها الدما ُء

وأعجن في دقائق قوت
صبري
وأركل في دقائق ما أشا ُء

دعوني لن أمال َحكم بليل

على كل فلن أنجو طويالً
فبعد الخجلة األولى
امتال ُء
تعودت التذي َل في بالد
وكم ذيل يكللهُ
احتفا ُء

ُ
حديث ر ائبي مالم
سأوجز كي أعاجلكم رحيلي

تشاؤوا

وأرمز بال

ي وأ رق في ترابي
تراب ٌّ

دعوني لن أماز َحكم بصبح

سماوي وتعشقني السما ُء
ٌّ

ُ
حديث جنائزي:

أتيتُ مظنةَ اإلرواء حبرا ً

بنٌّ وما ُء

فأ رقني وقد وشت

ولي دمي أعتقه بصمت
ويحرق إن أجازته الدما ُء
وأعلمني المضر َج في رثاء
يمزقني إذا عز الرثا ُء
تمزقني جراحاتُ اقترافي
وللنايات من طبعي
اشتها ُء

( أجا َد ) وبال ( أفاؤوا )

اإلجهاض طلقا ً
عزيف قاس َم
َ
ٌ

الدال ُء

ونعوةُ مولدي :
نظرت إلى المرايا بانتهاك

"نام البقا ُء"
أجرجر خيبتي في كل فأل
ُ
آخر الخيبات ال ُء
وتضحكُ َ

فأحرجني إلى ذاتي
الحيا ُء

وأضحك إذ تنادمني ازدرا ًء

على مثلي تثاكلت الليالي

وأعبث إذ يالعبني ازدرا ُء

فأوقد جثتي إن قيل:
فاؤوا
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محمد العقاب

وليد العودة

مهندس وأديب سوري

ناقد وأديب

كم شي شكلي  ..إال ا شيشكلي

كلن معتقلون
لم تكن جدران السةةجن يو ًما هي المسةةؤول الوحيد عن سةةلبنا حريتنا
 ..لعمري هذا ظلم كبير في حياة أصةةبحت أشةةبه بالمعتقل الكبير  ..و
المسؤولون عنه ُكثُر ...

الحديث في ال سيا سة باتَ شيئا ً ُمرعبا ً في ال شارع العربي والكل
يتجنبه درءاً للمشاكل التي قد ت ُصيبه من ورائها

و األب المفجوع  ..حبيس القهر  ..والصةةةةحفي  ..الذي ال يسةةةةتطيي

وإذا ما نظرنا َمليا ً إلى عالمنا العربي نجد أن المواطن السةةةةوري
هو األكثر حديثا ً في السةةياسةةة بين الشةةعوب العربية قاطبَةً
ُ
حيث
تجةةةد العةةةامةةةل البسةةةةةةةيط والموظف والةةةدكنجي والعتةةةال وبةةةائي
الخضراوات وصوالً للمثقف والضابط والمسؤول الكل مهووس
بالسةةةةةياسةةةةةة ويفهمها حسةةةةةب ثقافته وخبرته ومتابعته والبعض
يُنَظر على ا خرين فيهةةا قبة َل أيةةام دخلةةتُ أحةةد محالت البيي في
مدينة السةةادس من أكتوبر بالقاهرة وصةةاحبه سةةوري الجنسةةية
مكتوب عليها
فشةةةةةةةاهدتُ برواظا ً خشةةةةةةةبيا ً أنيقا ً وبداخله عبارة
ٌ
بالبنط العريض:

والشةةةةيود التي تصةةةةعد المنابر  ..و تخاف من الحاكم أكثر بكثير من

" ممنوع الحديث في السياسة "

فالمريض الذي يتقلب على أوجاع مرضةةةةه هو معتقل حبيس الفراش
 ..و األلم  ..و األم المكلومة  ..حبيسة الدموع  ..و الحزن
أن يكتب إال ما يمليه عليه مديره و من ورائه ضةةةةةةةابط مخابرات ..
حرجا في رفي
حبيس الكلمة  ..و الضةةةةةةةمير  ..والبائي الذي ال يجد
ً
األسعار ( كل ما دق الكوز بالجرة)  ..هو حبيس الطمي  ..و المال ..
خوفها من رب هذا الحاكم  ..هي حبيسة العقيدة و الدين ..
ً
اعتقاال  ..هم هؤالء الذين هتفوا للحرية  ..في ساحات
و أشد الناس
الحرية  ..صةةةدحت أصةةةواتهم  ..ووجدوا أنفسةةةهم بين يدي وحوش
على هيئة بشةةةةةر  ..قدموا حياتهم  ..من أجل أن يعيش من بقي بعز
و كرامة ...
لكن  ..لألسف  ..لم يعلموا أن من أمسك زمام األمور هم السفهاء ..
و أراذل القوم و المتمشيخين  ..و الكذابين و القوادين ..

سألتُ صاحب المحل عن سبب وضعه لتلكَ العبارة داخل محله
فرد قائالً  :بصةةةةةراحة الكالم في السةةةةةياسةةةةةة مابجيب ير َوجي
الراس البارحة كان يجلس في محلي عدداً من أصدقائي وأخذوا
شةةةب َ
ث برأيه ومن هذا
يتحدثون في السةةةياسةةةة وكل واحد فيهم تَ َ
كلمة ومن ذاكَ كلمة تشةةةابكوا باأليدي وتعاركوا داخل المحل
وكَسروا الكراسي على رؤوس بعضهم ولم يُفَض اإلشتباك
ببنهم إال بعد أن تدخ َل المارة من السةةةةوريين والمصةةةةريين
هذا األمر دفعني لكتابة هذه العبارة ويكفي يا أخي ما نحنُ
فيه  ..اللي فينا مكفينا ..

ليتنا فقدنا ذاكرتنا  ..مثل أولئك الذين خرجوا من معتقالت و زنازين

وهنا تذكرتُ ت لكَ المقولة الشةةةةةةةهيرة التي شةةةةةةةةاعت بين
السوريين أبان ُحكم الرئيس أديب الشيشكلي عام ١٩٥٣

نر حرائرنا ت ُغتَصةةةةب باسةةةةم الوطن  ..على
ليتنا فقدنا عيوننا  ..و لم َ

كل شي شكلي إال الشيشكلي

الطغاة ..

أي بمعنى تحدثوا في كُل شيء إال الحديث عن الشيشكلي

مذبح الحرية !
م.محمد العقاب
2022/06/21
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إحسان مارديني/

أستاذة فلسفة وأديبة سورية

من الجادة الخام سة م ص.بة مجاجرين  ،إلى المرأة عا قة ..مافي لا ا ..وقفت بانفعا ٍل
المركز الثقافي ابو رمانة ّ
عزت أية سااااااايارة اااديد فساااق.تُ أرضاااا ً ..إعت رت وأخ ا بيدي
أجرة  ..ولسااات على اساااتعدا ٍد إلضااااعة أية هي ومن معجا.
ثانية  ..وال ااااام تدهبت للعناق ،ندف الثل ..
ظجر نزار ب اااموخ  ..ب اااوق  ..بدم اااقيت ..
ب محب  ..لكن ما لبث أن
ع با رقيقا ً كقل ِ
وبالغ حنين  ..وقرأ :
ي تراه
ا ااااتد  ..وكان هناا جمر ..التبس عل ّ
ينبعث من صدري أم يدخل م
بالنار كللت أم بال ار يا ام ..
عنااد الحااديقااة التي تتموضاااااااع قباال المركز وقرأت دمعي نزيفا ً.
بدم تار توق فت  ..ما ال ي فعل ت بي ر تي أو
قرأ وقرأ وتحت إلحا الحضااور اارف بـاااااااا:
فعلت بجا م
إني خيرتا فاختاري ..
توقفت وليس في ال ارف مو.ئ قدم ..
.يلة الوقت كنت من اااا لة ت بنزار ،وإنما بيد
اااااااديد
ٍ
ازدحام  ،ت أحد يقدر على اتقتراب مضااااااايفتي والتي لم تكف للحظة عن التدخين
ً
..وفي المركز ه ناا من اختن ح با ..ت هو ..وترسااااال القبل ل ااااااعرنا وحين تنادي نزار
قادر على النزول من وت البقاء في .
تع.يا ان.باعا ً أنجما كانا يلعبان الدحل في
الحارة معا .
من أعلى المركز برز اااااب بمكبر صااااوت
يقول إن األمساااية تحولت إلى صاااالة ساااينما حين بلغ ما بين الموت على صاااادري أو فوق
الحمراء  ..فرحت الجموف التي في ال اااارف دفاتر أ ااااااعاري ..دفعتني واعتلت الكرسااااااي
 ..سارف الكل رك ضا ً والم سافة لي ست بقريبة صا حة عليجما معا يا نزار ..عليجما معا ..
..والثل يزداد  ..بعض الراكضاااااااين انثنى
عااا اادا يااا اااااااباااب لعلجم يكاا بون ..كي ت سحبجا من معجا لتنزل عن الكرسي فدفعت ..
نستقبل .
ققت الصفوف في الممر المزدحم وعوضي
كنا التقينا بابا وصبايا ..والحركة مع الجمع على هللا في فتات كرسي .

أواخر كانون األول من عام أرب عة
وسبعين  ،رنّت هواتف ،قُرعت ابواب
 ،نزار قبااااني عاااا اااد إلى دم ااااااا ،
وساااايحيي أمسااااية ااااعرية في المركز
الثقافي العربي في أبي رمانة  .كالعادة
هناااا ابتجااال بااالخبر ،وهناااا تفكيااا
للخبر .
نزار قباااااني والمركز الثقااااافي أبو
رمااانااة م األمور ت تساااااااتقيم في هن
اإلنسااااااااان خاصااااااااة لمن يعرف حجم
الرجاال  ،ومساااااااااحااة المركز الثقااافي
المااا كور  ..األمور ت تساااااااتقيم لمن
يعرف ال ااااااااام وأهلجا ..وحبجم الكبير
ل اعر ال ام .
ق مع
تمنحااا روحااا أخرى ..كنااا في سااااااابااا ٍ
إ ا ً الخبر مجرد إ ااااااااعة  ..الدقا
الوقت  ..وصلنا صالة الحمراء
تمر  ،والجاتف ت يتوقف عن الرنين .
وياله ..جلوساااااااا ً وقوفا ً على األرض  ،على
البرد اااااااديد وكعادتي تلا الفترة من الكراسي  ،في الممرات والك ّل مبتل .
السانة أعاني نزلتي الصادرية  ..ساعال
اقرب إلى جماعة الحسااااان الصااااابّا  ،إمرأة ابة صحبة زوججا أو حبيبجا ت أدري
وارتفااااف في درجاااة الحرارة  ..لكنااا ..وت فرق عندي  ..رأتني ولم اساااااااتعد بعد
رجل
نزار  ..تاادكااد الخبر عبر صاااااااااديقااة إيقاف ح ااااااارة ر تي  ..وأنا أقف على
ٍ
مسااااكنجا قبالة المركز ..قالت ال ااااارف واحدة ك.ا ر اللقل فوق ساااااا.ح كنيسااااااة ..
ي ألج لس في ال فراغ مااااا ب ين
نااااادت ع ل ّ
مزدحم  ،والحركة غير عادية .
الكرساايين  ..ااكرتجا ..كنت أقف على رجل
ع ِر كرسي .
فجدة ت كرت ..الوالد وقد تعامل معي واحدة فدصبحت أجلس على ُ
دوما ً بكامل الثقة ..لكن هناا مواقيت
وانضاابا .. .دفتر التفقد ااتاء السااابعة ظجر نزار  ،وقف الكااال ،الواقف والقااااعاااد
ً
مسااااااااء  ،وصااااااايفا ً الثامنة  ..وأبي لم والمنب.ح  ،وت أبااالغ أن قلاات كااان هناااا
ً
يحضاااااار بعد ألسااااااتد ن  .كتبت ورقةً المنب.ح  ..وعني يجب أن احا ر باتخا أية
بخ ٍ.كبير وضاااعتجا على ال.اولة التي حركة أوت تني ضاااااايفة  ،وثانيا ً ألني أق.ر
ت ا ل مدخل المنزل مبا اارة ً .لم يب ما ًء وثالثا تني منجكة ..وأخ ااااى ما أخ اااااه
أن تزورني نوبة السعال .
لي إت أن أغادر .
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انتجت األمساااااية  ..ودعنا ال ااااااعر الجميل ..
واآلن علي أن أتقي وعاااادي الحقيقي في
المنزل والسااااااااعة ما بين العا ااااااارة والحادية
ع ااار ..دخلت المنزل ن اااوانة مبللة ..محمرة
األنف والخدين والعينين .
العبارة التي اساااتقبلني بجا رحم هللا ..ليش ما
اسااااااتنيتيني كنا رحنا سااااااوا م اعملي ال اااااااي
وتعالي احكيلي ..
رحم هللا أبي ورحم اعر ال ام .
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عبده الحسين
(رحمه اهلل )
ناقد وأديب سوري

ننحاز إلى التكنولوجيا رغما عنا لتخفف من أعباء الحياة
مرة لكسررر الملل والرتابة ومرة ثانية لتكون ضررمن تجربة
الحياة الواقعية ..
ونستغرب كثيرا وتندهش عقولنا وتتفاقم حدة غضبنا على
من يبدل عاداتنا وتقاليدنا في ال ضيافة  ..ألننا نعتبره شيئا
مقدسرررا يجب عدم المسرررا به أو االقتراب منه ومثال لما
حدث معي ..
مع جار وصررردي مجاور لما دخل التلفزيون بالدنا وبيوتنا
أحاط نفسه بشرنقة لحماية منزله من هذا القادم الفاس ،
وأقسرررررم على عدم عدم دخوله  ،ولم يدخل التلفاز بيته إلى
اآلن باعتباره الشرررررري ان األكبر  ،بينما يسررررررتخدم اليوم
الموبايل /الهاتف وقد اشررررررتر ألوالده وبناته  " ..تاب
" جديد لكل واحد من أفراد أسرته
وقد أصرربح التكنولوجيا الحديثة موضررع مسرراءلة وبحث
وتمحيص بسؤال ملح :
كيف تكون التكنولوجيرررا بين الواقع العلمي والتحرررديرررا
األخالقية ؟
وهل نسررت يع اسررتثمار المعرفة على أسررا توظيف مفيد
نافع لتحقي حاجا اإلنسان ورغباته ؟
ومن المفضررررل اسررررتثمار المعرفة والوسررررا ل المرافقة في
تسيير حياة البشر .
ومن أهم اآلثار اإليجابية للتكنولوجيا على مجتمعاتنا فهي
:
تسهيل حياة األفراد اليومية وت وير ثقافة األفراد وتوسيع
مداركهم وقدراتهم  ،وتقريب وجها النظر واآلراء ..
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كما ننحو إلى تبيان بعض ا ثار السلبية في
استخدام التكنولوجيا القائمة على تقليل التواصل
بين األفراد باستخدام الهواتف الموبايل
والرسائل النصية والنت والروبوتات والذكاء
الصناعي لدرجة اإلدمان مما يؤدي الى التغيير
الجذري في مفهوم الترابط األسري وقد جلبت
الحضارة نمطا جديدا في التعامل و يرت طرق
العمل والحب والمعيشة والطعام وزيادة متطلبات
الحياة في أنماط االستهالك الحديثة وتعطيل
وتقليل قدرات العقل البشري بازدياد االعتماد
على أدوات التكنولوجيا ونقص في مهارة
األشخاص وزيادة نسب البطالة .
ور م التأثير السلبي فقد زا التطور الحضاري
مجتمعنا واخترق حياتنا .
وفي الختام ..
أن الحقيقة الصارخة تقول :
إن التطور التقني خلق توترا اجتماعيا شتت
األنماط السلوكية لتتماشى مي احتياجات المجتمي
و يرت في السلوك األخالقي وأثرت وبدلت في
السلوك االجتماعي والعالقات اإلنسانية .
فإن االنحياز للتطور والتكنولوجيا ضروري
وبناء لكن يجب أن نستثمره وال نستخدمه
بطريقة فجة  ..وال بد من المواءمة في حياتنا
بين ما تنتجه الحضارة وبين األنماط
األخالقيةوالسلوكية
تحايا الف  ..والف سالم
2021 - 12 – 1
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فال يعد جاز ًما  ..وت يرفض حاز ًما ..
صا على استبقاء المتنبي عنده مستفيدًا
حر ً
بكثرة مديح ..

محمد الحراكي
أديب وناقد سوري

من النادر قراءة قصيدة للمتنبي ت ي كر فيجا
ماااايعتمر في قلبااا من اآلماااال واألمااااني
مضمنًا صعوبة تحقيقجا ومعاكسة األيام ل :
أود من األيام ماال توده
وأشكو إليها بيننا وهي جنده
وكان .موح كبير وهمت عالي  ،ي ااعر أن
قادر على تحقي مراده..
أريد من زمني ذا أن يبلغني
ماليس يبلغه من نفسه الزمن
وقد كان خروج من حلب بعد جفاء وقع
بي ن وبين سااااااايف ا لدو لة ،و كان .مو ح
ياادفعااة إلى تولي عماال من أعمااال مصااااااار
ليثباات لسااااااايف الاادولااة قاادرت ا على التولي
إلحدى الوتيات وال ي .الما لمح لساااااايف
الادولاة با لاا ،ولم يحصاااااااال على لاا في
حلب.
ومن وصااااااول إلى كافور ال ي كان يتولى
مصاااار ،والمتنبي يضاااامن أ ااااعاره ومدح
بتكرار ال.لااااب لتولي عماااال من أعمااااال
كثيرا بكثرة الوضااو
مصاار ،وكان يحرج
ً
في .لبات ومن وصول .
قالوا هجرت الغيث قلت لهم
إلى يوث يديه والشآبيب
إلى الذي تهب الدوالت راحته
واليمن على آثار موهوب
كافورا كان يتجاهل رغبة المتنبي
ولكن
ً

حتى أدرا المتنبي أن بين وبين ما ي.لب
اتحيال ،وكان كافور يخ ااى إن ّ
مسا ً
وته أن
ينقلااب علياا وكااان المتنبي ياادرا لااا
بف.نت  ،ويضاامن أ ااعاره ال.مدنينة إلقناف
كافور :
وما أنا بالبا ي على الحب رشوة
ضعيف هو يبغي عليه ثواب
وماشئت إال أن أذل عواذلي
على أن رأيي في هواك صواب

ووصلت بالمتنبي إلى أن ي ل نفس في
مواضاااااااع قل أن يمر بمثلجا ،فج ا رجاؤه
األخير ورهان  ،يرب .ب كل مابنى لنفس
كافورا :
من أحالم وأماني يخا.ب
ً
أبا المسك هل في الكأس فضل أناله
فإني أ ني منذ حين وتشرب
وهبت على مقدار كفي زماننا

أال ليت شعري هل أقول قصيدة
فال أشتكي فيها وال أتعتب
ويعود ليعزي نفس :
التلق دهرك إال ير مكترث
مادام يصحب فيه روحك البدن

وفي مصاااار أصاااابح ال اااااعر يرتاب بكل
الناس ويعتقد بماقيل :
كما تكونوا يُولى عليكم

فمن يحكم عبد وكان كافور عبدا أساااااودا
وبدا المتنبي يصب غضب على كافور في
أي مناسبة ،فقد رثا أبا جاف بقول :
أيموت مثل أبي شجاع فاتك
ويعيش حاسدة الخصي األوكي
ثم غادر مصر وهو ي حن همت
كبارا
وإذا كانت النفوس ً
تعبت في مرادها األجسام

ونفسي على مقدار كفيك تطلب
إذا لم تنط بي ضيعة أو والية

فكان عل ًما في البالغة في عصره

فجودك يكسوني وشغلك يسلب

وكان بعض ع ال يساااااتفز المتنبي ليججوه
فينال جرة ..

فربما ربت بماء يعجز ال.ير عن ورده

غادر مصاااااار ولم يب ِ لكافور اااااايء من
مديح إت م ب في قصيدت ال جيرة ..

فإن نلت ما أملت منا ..

ولكن المتنبي انكفااد فرجع يعزي نفساااااااا
ويختل التعليالت والتبريرات لف اااال فقال
بيت ال جير :
ما كل ما يتمنى المرء يدركه

عيد بأي حال عدت ياعيد ..

محمد الحراكي  /نائب رئيس مركز عرار للدراسات النقدية –
مدير تحرير مجلة نورك

تجري الرياح بما التشتهي السفن
وأصبحت أيام

كوى :

....أت ليت عري هل أقول قصيدة
فال أ تكي فيجا وت أتعتب

20

نكمل ان اء هللا في العدد القادم
ماحدث للمتنبي بعد ان خرل من مصر
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آالء حسن الشعرات
أديبة وكاتبة أردنية

بنصاحائها الذهبية ....

لكن أمي ماتت وأصةةةةةةةبحت الحياة
ُمرةَ المةةةةذاق وأبي خيم الحزن
ظلم ةا فةةالنور
عليةةه البيةةت بةةات ُم ً
الذي كان يضةيء حياتنا انطفأ بين
ليلة وضةةحاها رفتي بت أكرهها
ولعبتي لم تعد توا سي حجم الحزن
الةةذي أكتمةةه في قلبي ضةةةةةةةةاعةةت
ابتسةةةةةةامتي -أمي -وضةةةةةةاع الحلم
الذي كنت سأحققه ألجلها ..
من سيفرح لتخرجي ؟؟!!!

كنت صةةةغيرةً ال أعي شةةةيئ ًا من
مفةةةةاهيم الحيةةةةاة التي يتكلمون
بهةةا الكبةةار أحةةب اللعةةب بلعبةةة
باربي أحب المدرسةةةةةةةةة ألنها
تجمعني بصةةةةةةةةةةديقةةةةات جةةةةدد
ومعلمةةةةاتي اللطيفةةةةات الالتي
يعلمنني بض ةمير حي ابتدا ًء من
طريقة اإلمسةةةةاك بالقلم لرسةةةةم
الحروف لكتةةةةابةةةةة الكلمةةةةات
إلتقان الجمل .
يومةةةا بعةةة َد يوم
كنةةةتُ أكبر ً
أتعلق بأمي التي تحاول جاهدةً
أال تحرمني شةةةةةةةي ئًا ر م أنني
أعلم ظروف الحياة قاسةةةةةةية إال
أنهةةةا كةةةانةةةت تعمةةةل ليةةةل نهةةةار
ألجلي وأحةةةةب أبي بحنةةةةانةةةةه
وحبه وأعي أن ال أحدًا يحبني
مثلهما .
كنت أكبر يو ًما بعد يوم وحلمي
يكبر معي هو ليس حلم بةةةةل
أحال ًما كثيرة حلمتُ أن يزداد

جمالي وأن ي صبح دوالبي مليئ ًا
بالفسةةةةةةةاتين الجميلة وألعابي لم
أتخلى عنهةةا فهي رفيقتي وكةةاتمةةة
أسراري التي ال أستطيي مشاركتها
مي أ حد ودفترتي ا لذي أك تب ف يه
كةةةةل مةةةةايةةةةجةةةةول فةةةةي خةةةةاطةةةةري
ومشةةةةاعري الثمينة حين أر أمي
حزينةةةة من شةةةةةةةيء مةةةا محةةةاولةةةة
إخفاءها لكنني اكتشفها من عيونها
العسةةةةةةةليتين ووجنتيها الورديتين
لكنني كنةةت أسةةةةةةةتمةةد القوة منهةةا
وأحلم أن أصةةةةةبح فتاةً قويةً ناجحةً
طموحةةةةً مثةةةابرةً تعةةةانةةةد الظروف
لتحقيق لحظةةةةة الفرح وتةةةةأمةةةةل
بمستقبل زاهر لي والخوتي .
أصةةةبحت أبلم خمسةةةة عشةةةر عا ًما
تعلمت الصالة وأتقنت أعمال البيت
لمسةةةةةةةةةاعةةةدة أمي التي تجري في
الحياة متناسةةةةةةةيةً صةةةةةةةحتها التي
تةةةةدهورت ألجلنةةةةا وأصةةةةةةةبحةةةةت
يوما بعد يوم
مسةةةةةةةؤولياتي تكبر ً
وتم سكت بحلمها بأن أ صبح طبيبة
أطفال تفخر بي وبأخالقي وآخـــذ
21

من سيلبسني ثوب التخرج ويلتقط
الصةةةةةةةور معي تلةةك اللحظةةة ؟! ..
كيف سأكمل م سيرة حياتي بدونك
أمي؟! ..
من سةةةةةةةةيعطني دروس الحيةةةةاة
ويسمعني كنصائح أمي؟؟!
من سةةةةةةةيسةةةةةةةتقبل فارس أحالمي
ويةةكةةون بةةقةةربةةي لةةحةةظةةةةة زواجةةي
ويمسةةةةةةةةةةك بيةةةةدي حين أفرح أو
أحزن؟؟
فراقك كان أصةةعب مرحلة عشةةتها
أمي كنةةت أحلم وكنةةت أحلم لكن
حلمي تحول إ لى رمةةةةاد أسةةةةةةةود
حطمته لحظة يابك أمي ولم تعد
بعدك الحياةُ حياةً أمي .
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كي ن فظ ل قلوبن نقية بيض ء ..
فتجد لنفسةةةةةةةك العذر دائما ً  ..وفق هواك
وما وصلت إليه ..
ثم تغرق تباعا ً ..

فيكون آخرهم مي فسطاط الهد ..

و تغرق ..

عماد المقداد
فنان وأديب

في معرض امتحةةان الةةدنيةةا تعرض هةةذه الفتن
على قلوب العبةةاد فتنةةة تلو فتنةةة  ..فةةإن قبلةةت
نفسك الفتنة األولى  ..صنعت أرضية الستقبال
الفتنة الثانية  ..وقللت مناعة روحك وإيمانك
لرفض الفتن التالية ..
وإن رفضةةةتها أعطتك جرعة أولية من المناعة
تتحسن وتتقو تباعا ً مي قدوم كل فتنة جديدة.
 وعلى سبيل المثال والتقريب : -1تعرض عليةةةك (األفكةةةار البراقةةةة) المغلفةةةة
بالدين  ..فتقبلها القلوب المتر عة باألهواء ..
(تحت بند الثقافة والتميز والتصةةةةةةةدر والتقدم
والتحكم  ..وال حاكم ية  ..والحكم  ..إل ) ..
فتترك نكتة سوداء ..

تعلمهةةا وهي مقبلةةة أو مةةدبرة  ..منةةاعتهةةا
قوية ضةةةةد الفتن  ..تنصةةةةر الهدي والهد
وأصحابه  ..ما دامت السموات واألرض .

ويصبح لسان حالك تماما ً كما في قصيدة
نزار قبةةةاني  ( :إني أ رق  ..أ رق ..
أ رق .. ) ....
تحاول أن تجد لنفسةةةةةةةك المبرر دائما أنك
في منطقة األمان والنجاة ..

 -2وفسطاط نفاق ال إيمان فيه :
قلوبهم مسةةةةةودة مشةةةةةرئبة بالفتن .قلبه ال
ينكر المنكر  ..وال يعرف المعروف  ..إال
وفق ما أشةةةةرب هواه  ..فلم يعد يميز هذه
من تلك ..
حتى ينصةةةةر الدجاجلة ويواليهم ويذهب في
رحابهم ويكون آخرهم مي الدجال :

وهكذا ..
تظل تعرض الفتن تباعا ً على قلبك  ..فإن
قبلت بها ستترك أثراً مضاعفا ً حتى تعمي
بصةةةيرتك عن رؤية الحق وإن رفضةةةتها
سةةتزداد مناعتك بنسةةبة أكبر حتى تمنحك
الحكمة ..
وحتى تتحول الناس إلى فسطاطين :
 -1فسطاط إيمان ال نفاق فيه :
قلوبهم بيضاء نقية مثل الصفا ترفض كل
فتنة مهما استحدثت ..

 -2ثم تعرض عل يك مسةةةةةةةةا ئل مخ لة باإلي مان
والعقيدة والوالء  ( ..تحت بند نصةةرة الدين أو
عدم تفريق المسةةةةةةةلمين  ..أو التنوع واحترام
ا راء الفكرية ..أو توحيد األديان واألفكار أو
أي سةةةةةةةبب ظاهره إيجابي ..ال )  ..فتقبلها
ألنهةةا تخةةدم األولى  ..ثم تفوت وال ينكر قلبةةك
المنكر  ..وتكون في رصيد السواد القلبي ..
 -3ثم يعرض عليك ( المال السةةةةةةياسةةةةةةي ) ..
(تحت بند المسةةةةةةةاعدات اإلنسةةةةةةةانية  ..والدعم
اللوجسةةةتي والمشةةةاريي الوهمية والخزعبالتية
 ..إل ) فتقبله  ..وهو في الواقي ( مال الوالء)
الذي يمنعك من خط الرجعة ..
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ي
(( يَو َم َندعُو كُل أ ُ َناس بإ َمامهم ۖ فَ َمن أُوت َ
ابةهُ بيَمينةه فَةأُو قلَئةكَ يَق َر ُءونَ كتَةابَ ُهم َو َال
كت َة َ
َ
يُظلَ ُمونَ فت ً
يال )) اإلسراء ()71
* * *
وا

أ لم
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"إلى المتمردة أرواحهم من أجل قسةةةةةط
من العةةدالةةة في هةةذا العةةالم البةةائس..
انتصةةةةةةةرنا أم نُفينا يكفينا أننا لم نجبن
حين كان السةةةةةةةؤال :بأي لون تموت؟"
بهةةةذه العبةةةارات الطةةةافحةةةة بةةةالةةةدالالت
الرمزية يقدم الروائي السةةةوري الشةةةاب
"بالل البر وث" روايته الجديدة (لقيط
وأمةةه ومئةةة امرأة) التي تالمس أزمةةة
االنت ماء والهو ية والواقي العربي ا لذي
يلفظ أبناءه المتميزين وتسةةةرد الرواية
الصةةةةةةةةةادرة حةةةديثةةةا ً عن دار موزاييةةةك
للدراسةةةات والنشةةةر في اسةةةطنبول عبر
 226صةةفحة من القطي المتوسةةط قصةةة
شاب يدعى "نيار" مولود بال أب يعرفه
ومن أم حولهةةةةا المجتمي إلى مومس
يقاوم جلد المجتمي ونهشةةةةةةةه للحم ولد
ذنبه انه ُولد ال يعرف والده..يكبر بعدما
عاند قدره منذ صةةةةغره..ويصةةةةير خبيراً
با ثار..لكنه يهرب من بلده "مصةةةةةةةر"
نحو ألمةةانيةةا كي يبني عةةالمةةه الجةةديةةد
بعيدا ً عن معايرة أوالد الحي له وبعض
األصةةةةةدقاء..وينتقم من واقعه السةةةةةابق
باسةةةةةتباحة كل النسةةةةةاء اللواتي عرفهن
انتقاما ً من أمه ومن ذلك المجتمي الذي
كان يعيره بنسةةةةةةبه- .كما جاء في تقديم
الدار الناشةةةةةرة -وبين تلك التفاصةةةةةيل
تنكشةةةةف أمامه جريمة سةةةةرقة آثار من
بلةةةةده األم ويحةةةةاول أن يتتبي خيوط
الجريمةةةة وهويةةةة المهربين ليةةةأخةةةذنةةةا
الكتاب في عوالم مثيرة وآفاق سةةةةةةردية
ممتعة.

فبين صةةةةةةةورة المةةدينةةة الملونةةة التي تحةةاول برلين
تصةةةةةةةديرها وبين الجاليات األجنبية الكبيرة المقيمة
فيها هناك رفض وحشةةةةةةد يميني واضةةةةةةح تجاه حالة
العةةاصةةةةةةةمةةة التي ال يشةةةةةةةعرون أنهةةا تمثلهم .وأردف
البر وث أن هةةذا االحتقةةان بلم ذروتةةه أثنةةاء موجةةة
الهجرة األخيرة والتي سةةةةةببت انقسةةةةةاما ً في الشةةةةةارع
األلماني هذا االنقسام يمكن رؤيته في برلين أكثر من
أي مكةةةةان آخر في ألمةةةةانيةةةةا فةةةةالفروق الثقةةةةافيةةةةة
واالجتماعية واضةةحة جدا ً بين شةةرق ألمانيا و ربها
ما جعَلها ترمي بظاللها على برلين العاصمة التي تقي
شةةرقا ً والتي قُسةمت سةةابقا ً لشةةطرين شةةرقي و ربي
وهو ما أوحى بالفكرة األسةةةةةةاسةةةةةةية وكذلك لمسةةةةةةرح
الحدث الرئيسي في برلين.

 اللقيط وميزة الغفران :وعن فكرة روايتةةةةه ولمةةةةاذا اختةةةةار هةةةةذا العنوان
المشةةةةةةةاكس لها أوضةةةةةةةح كاتبها أن لفظة اللقيط في
عنوان الروايةةة هو تعبير مجةةازي لألشةةةةةةةيةةاء التي ال
يتقبلها المجتمي ويحكم عليها عادة بأحكام مسبقة.
وأضةةاف أن بطل روايته الجديدة هو شةةخص ولد دون
أي ذنةةب لكن المجتمي حملةةه ذنوبةا ً ال حصةةةةةةةر لهةةا
وحكم عليه من خاللها وحو له من إنسةةةةةةةان يحق له
العيش بسةةةةالم إلى شةةةةخص منبوذ مرفوض وهو ما
يترك ندبات تبقى على طول الزمن.
واسةةةةةةةتةةدرك أن بطةةل الروايةةة اللقيط وهو مولود ألم
تونسةةةةةةةية مهاجرة إلى القاهرة حاضةةةةةةةر في الرواية
بتعبيره المجازي والحرفي أما عن أمه فهي مثال آخر

في نهاية عام  2019انتقل "البر وث"
للعيش في برلين بعد أن تنقل بين عدة
مدن أوروبية منذ وصةةةةةوله عام 2015
ويروي بر وث أنه اكتشةةةةةف في برلين
حالة مختلفة عن باقي المدن األوروبية
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خالد عواد األحمد
إعالمي وكاتب سوري
عن اسةةةةةةةتباحة نفس المجتمي لحيواتنا
حيث يحولها إلى مومس ما يدفي ابنها
لالنتقام منها باسةةةةةةةتباحة كل النسةةةةةةةاء
اللواتي يمرن في طريقةةه وهي رمزيةةة
النساء المئة في الرواية.
وأبةةةةان الروائي المتحةةةةدر من مةةةةدينةةةةة
"دوما" بريف دمشةةق إلى أنه خاض مي
ناشةةةةةةةر الرواية ومدير دار "موزاييك"
الشةةةاعر "محمد العثمان" رحلة مكوكية
ومحةادثةات شةةةةةةةبةه يوميةة لالتفةاق على
عنوان مناسةةةةةةةب للعمل وكان أحد هذه
العناوين "خط القاهرة -برلين -تونس"
كناية عن محطات األحداث.
وأردف أن لكل مدينة من المدن الثالث
هةةذه رمزيتهةةا فبين المةةدينةةة التةةاريخيةةة
العظيمة التي أخذت تضيق على شبابها
والمةةةدينةةةة الغربيةةةة البةةةاردة التي تفتح
ذرا ع يهةةةةا و ُت غ ل قهةةةةا حسةةةةةةةةةةب أ هواء
السةةةةياسةةةةيين وتونس آخر قالع الربيي
العربي يتنقل الحدث متماشةةةةةةةيا ً مي قيم
كل مدينة وآخذا ً من روحها وبالتالي
خلق هذا االنسةةةةةةةجام بين الحيز المكاني
ال ُمضيف للفكرة والفكرة بحد ذاتها.
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فهو ربط هذه المسةةائل مي بعضةةها في
مسةةةةةةةرح الحدث وتهيئته ليناقش هذه
القضةةةةايا ويصةةةةورها ثم يترك للقار
مهمة فك عر هذه السةةةةطور بما فيها
من أفكار ووقائي تاريخية وآنية.

ولكنةه قائم –حسةةةةةةةةب قو له -على جملةة من
المبةةةاد التي تعلمتهةةةا من شةةةةةةةةةارع الربيي
العربي و كذلك تجربة المنفى و بالطبي فإن
َمن يقرأ أحد األعمال يمكنه أن يسةةةةةةةتشةةةةةةةف
مالمح هذا المشروع األدبي الذي آم ُل أال يحيد
يوما ً عن مبادئه األسةةةةةاسةةةةةية في حق العربي
و"بالل البر وث" كاتب سةةةةةةةوري ولد
بأن يعود لمجده ويستعيد حريته وكرامته.

 نقمة منبوذي المجتمي : قوانين ير إنسانية :وحول اخت ياره في هذا الع مل األدبي
حيزا ً مكةةةانيةةةا ً مختلفةةةا ً عن روايتيةةةه
السةةةةةةةابقتين "ممالك البحر األحمر"
و"ثالثة الجئين ونصف" وهل يمكن
اعت بار هذه الروا ية مي سةةةةةةةةابقتي ها
جزءا ً من مشةةةةةةةروع روائي يطمح
إلنجازه لفت الكاتب الثالثيني إلى أن
هنةةةاك اختالفةةةات بينةةةة بين روايتيةةةه
األولى والثانية فبينما كانت "ثالثة
الجئين ونصف" رواية بحتة في أدب
اللجوء جةةةاءت "لقيط وأمةةةه ومئةةةة
امرأة" نصةةةةةا ً ثائرا ً متمردا ً على القيم
المجتمعية البالية التي ال تمت للدين
بصةةةةةةةلة وكذلك على الرأسةةةةةةةمالية
العةةةالميةةةة التي تحتمي بقوانين ير
إنسةةةةةةةةانية هدفها الحفاظ على رأس
المال بين حفنة معدودة من البشةةةةةةر
ومةةةا وراء هةةةذا التمرد من قنةةةاعةةةة
راسةةةةةةةخةةةة لةةةد البعض بةةةأن ليس
باإلمكان إال ما قد كان.

وعن مةةةد مقةةةاربةةةة الروايةةةة للواقي وأين
تتقةةاطي مي الخيةةال لفةةت المصةةةةةةةةةدر إلى أن
األ حداث ال يمكن إال أن تكون واقعية ف حالة
هجرة الك فاءات من المشةةةةةةةرق العربي حا لة
واقعية جدا ً وحالة اصةةةةطدام الثقافات وكذلك
تهريب ا ثار والصةةةةةةةراع الديني والطائفي
والعنصةةةةةةرية وتسةةةةةةلط الرأسةةةةةةمالية ونقمة
منبوذي المجتمي عليه و يرها هي قضةةةةةايا
واقعية وحقيقية ومسةةةةةةةتمرة بشةةةةةةةكل يومي
ولذلك فهي واقعا ً حقيقيا ً أما عن الخيال

وتابي "البر وث" أن التسةةليم للواقي
الحالي دون االنتصةةةةةةةار لقيم العدالة
التي من المفترض أنها مهمة كل فرد
فينا ولذلك فإن الروايتين تناقشةةةةةةةان
فكرتين مختلفتين تمةةةامةةةا ً ولكن كال
الروايتين وكذلك روايتي الفانتازية
التةةةاريخيةةةة األولى "ممةةةالةةةك البحر
األحمر" ثالثتهم يرسةةةمون مشةةةروعا ً
أدبي ةا ً واحةةدا ً قةةد تتجةةدد أسةةةةةةةةةاليبةةه
وتتطور بتطور الحالة األدبية وكذلك
المعارف الشخصية ..
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في مدينة "دوما" صيف  1992التحق
بكلية طب األسةةةنان في جامعة دمشةةةق
عةام  2011ومي بةدايةة الحرب انت قل
إلى أل مان يا ح يث تابي دراسةةةةةةة ته في
جةةةةامعتي "بون" و"برلين الحرة"
ويعمةةل في مجةةال تعليم اللغةةة العربيةةة
لغير ال ناطقين ب ها صةةةةةةةةدر له رواية
بةةعةةنةةوان "مةةمةةةةالةةةةك الةةبةةحةةر األحةةمةةر-
السةةةةةةةقوط" وروايةةةةة" ثالثةةةةة الجئين
ونصةةةةةةةةةف" عةةةن دار "مةةةوزايةةةيةةةةك"
للدراسات والنشر.
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محمد سعيد السلمو
الشيخ والدكتور السوري

إال
سول ا

الصةةةةةةةورة الثةالثةة :التطةاول على العلمةاء
والصةةةةةةحابة والمحدثين من قبل العلمنجية
ذراع الرو...ف dفي بالدنةةا ومن أذنةةابهم
في البداية عليك ان تعلم أنني ال ادعو
للتقةةاعس عن نصةةةةةةةرة نبينةةا سةةةةةةةيةةدنةةا النابتة الحشوية المسجمة
وشفيعنا محمد صلى هللا عليه وسلم
كم تجرؤوا حتى على بعض الصةةةةةةةحةةابةةة
والمسةةةةلمون قد قصةةةةروا في نصةةةةرته بحجة الدليل وكم تطاولوا على المحدثين
والتكفي هذه التصةةةرفات والتصةةةريحات والعلمةةاء والفقهةةاء بعبةةارات لم يخطر في
الخجولة
بالنا يوما أن نسمي وال جزءا منها
نحتاج إلى سةةةةلطان كسةةةةيدي السةةةةلطان

حتى ضةةةةةحك سةةةةةفيههم من فقه اإلمام ابي
عبدالحميد الثاني يهز عرش فرنسةةا في
حنيفةةةة رضةةةةةةةي هللا عنةةةه امةةةام قطعةةةانةةةه
مهدها حينما فكروا بمثل هذا.
وضحكوا معه.
كم اسةةتهانوا بحرمة كتاب هللا وادعوا انه
لكنني اريةةةةد أن ألفةةةةت انتبةةةةاهكم إلى
تصرفاتنا نحن التي ال تحرك فينا شعرة القداسةةةةة خاصةةةةة له حتى يجعلوا قضةةةةية
وفيهةةا إهةةانةةة لةةديننةةا وهي السةةةةةةةبةةب حرق المصحف قضية خفيفة عند الشباب
المسلم
الستهانة اعدائنا فينا:
حتى اصةةةةبحنا نراهم يضةةةةعون المصةةةةحف
التطاول على السةةيدة عائشةةة رضةةي هللا على األرض بجانب أرجلهم.
عنها وعلى الصةةةةةةةحابة رضةةةةةةةوان هللا تجرؤهم هذا اسةةةقط القدوة عند المسةةةلمين
عليهم يقتضةةةةةةةي أن نحتا كةةةةل يوم
وهم العلمةةاء حتى اصةةةةةةةبح طةةالةةب العلم
ونغضةةةةب كل سةةةةاعة حتى تنتهي هاتي
التصةةةةةةرفات الرعناء ويجب ان يكون صةةةةاحب العمامة فلكلورا شةةةةعبيا وإنسةةةةانا
التحرك على مسةةةتو دول خصةةةوصةةةا بسيطا مسكينا في أعين الناس
تلك الغنية التي تدعي عداء الرو...فd

يدفي باالبواب ويقف في الطوابير ويهضم
ظاهرا ويقدمون لهم كل الدعم.
حقه ويهان وأصبح في مرمى سخرياتهم
إسةةةةةةةةةاءاتهم المتكررة أدهى وامر من وضحكاتهم وإهاناتهم
إساءة المسؤول الهندي

في أي مجموعةة او منشةةةةةةةور يتسةةةةةةةةابق
الصةةةورة الثانية على سةةةبيل المثال :كم
تشةةةتم الذات اإللهية من بعض البلطجية الشباب المسلم قبل يرهم في الضحك من
والزعران وممن لم يحسةةةةةةةن اهلهم الشي واالستهزاء به
تربيتهم هؤالء انتشةةةةةةةروا في بلةةةدنةةةا من يجد الفاظا أشةةةةةةد قذارة في شةةةةةةتم هذا
كثيرا تسةةةةةةةمي منهم مةةاتكةةاد تخر لةةه
الجبال هدا وال أحد يتحرك وال يصةةةةدر العةةالم فهو الحر والبطةةل والةةذي يجةةب أن
ترفي له القبعة
قانون يجرم هؤالء.
 25ويقولون احذيتنا
يهينون العمامة مباشرة

ترفي له القبعة
يهينون العمةةامةةة مبةةاشةةةةةةةرة ويقولون
احةةذيتن ةا فوق عمةةامتةةك ولحيتةةك د...
وأشباهها
وكل هذا يوقي في الكفر والعياذ باهلل
فهو إهانة لشعائر هللا
أال يكفيةةك أيهةةا المسةةةةةةةلم أن هةذا العةةالم
يربي لحيته ويضةةةةةةةي العمامة تشةةةةةةةبها
بالنبي صلى هللا عليه وسلم؟
اال يدعوك هذا المنظر لتسةةتشةةعر عظمة
النبي صةةةةةةةلى هللا عليه وسةةةةةةةلم وهيبته
وتحترمةةه وتهةةابةةه وتعظمةةه فقط ألنةةه
يمثل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ايا
كان الشخص الذي يرتديه؟
لو اهنت بزة عسةةةةةةةكرية او علما رمزا
لبلد لقامت الدنيا و لن تتجرأ اسةةةةةةاسةةةةةةا
على التفكير في إهانتها.
العمةةامةةة واللحيةةة التي هي رمز لةةدينةةك
والتي ارادوا تشةةةويهها واإلسةةةاءة إليها
واسةةتبدالها بالشةةما والفلكلور الشةةعبي
لكةةل بلةةد هي حتى ينقطي أي شةةةةةةةيء
يةةذكرك برسةةةةةةةول هللا صةةةةةةةلى هللا عليةةه
وسلم.
ارا يت كيف ي حاول صةةةةةةةب يان الو هاب ية
اليوم الطعن بأهل العلم باقذر العبارات
حتى وصةةةةةةلوا إلى رميهم بالزنا وهذه
عادة توارثوها عن اساتذتهم الي.هd.
ما ايسر أن ينشروا في وسائل التواصل
فالن العالظ زان ابن زنية ويضةةةةةةةعوا
فوق عمامته حذاء
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لحشو ادمغة الناس بالضالل باسم الدعوة إلى الدين.
وبهذا وقعوا في إثم الكفر والبهتان إن لبى العةةالم دعوتةةك وجبر بخةةاطرك فسةةةةةةةيقولون عنةةه
هل رأيت ير مسةةةةةةةلم يسةةةةةةةمح لك مشاي رز بحليب وسليتة وال يتركون عزيمة

باالستهزاء برجال الدين عندهم؟

إن ابى تلبية الدعوة فهو متكبر ويجلس في برجه العاجي

لماذا يحرص الغرب على هذه السياسة
أل نه ل ما وقف صةةةةةةةعلوك يت طاول على م قام
النبوة قام عالم رباني سةةةةةيدي محمد النبهان
رضي هللا عنه بكلمة واحدة منهم بإخراج كل
أهل حلب حتى اضطرت الحكومة لالعتذار

هل رايتهم مرة يسةةةتهزؤون بهم في إن بين لكم االخطاء فهو يتدخل فيما ال يعنيه ويجعل الدين
كهوتا
تعليقاتهم ومقاطعهم؟

كانت الحكومات ت جد حاجزا أمامها في محو
الدين وهم امثال هؤالء العلماء الذين يهابهم
الناس ويحترمونهم

ونهب األموال؟ ( مي أن رجال الدين إن لم يشةةةارك في فعاليات الدولة ومناسةةةباتها فهو يعتبر
عنةةةةدهم يسةةةةةةةتولون على الةةةةذهةةةةب نفسه رجل دين وهذا تخلف

حينما فكوا هذه الرابطة بين العلماء والناس
واصةةةةةةةبح العةةالم مجرد ربوت يصةةةةةةةلي بهم
الصةةلوات أصةةبحوا يحاربون الدين والحجاب
عالنية.

هل رايتهم مرة يتهمونهم بالسةةرقات إن سكت فهو انهزامي ومنغلق

والفضةةةة واالحمر واألصةةةفر والناس
يدفعون لهم)
ونحن نتهم العةةةةالم بعةةةةدم النزاهةةةةة

إن شةةةةارك في فعالية كافتتاح منشةةةةأة خدمية فسةةةةيقولون
(شو جاب الشي هون ومين قال له يجي )
في حروب المسةةةةةةةلمين كل ها كان من يحرك

في بريطانيا االجت ماع الخاص مي الملكة البد من وجود
لمجرد انةةةه ينهى عن اإلفتةةةاء بغير
اساقفة وبابوات وهم من اصحاب القرار

علم ولو رأيناه مرفها قليال التهمناه

الةةجةةيةةوش هةةم الةةعةةلةةمةةةةاء ح ةتةةى الةةخةةلةةفةةةةاء
والسالطين كان يحركهم الفقهاء والعلماء.

بالسةةةةةةرقة (مي أن اكثر فئة مظلومة لكن عنةةدنةةا لو دخةةل مجلس نواب فهو رجةةل بةةاحةةث عن
ومهضةةةةةةةوم حقها ومعترة هي طلبة السلطة

بفك هذا االرتباط أصةةةةةةبح المسةةةةةةلمون ثاء
كغثاء السةةيل وكالغنم الشةةريدة التي ليس لها
من يقودها

العلم الشرعي السني )
واحتمةةةال في مجتمعنةةةا الةةةديمقراطي ان ينتخبوا الفنةةةان
أهنةةا ديننةةا وعلمةةاءنةةا فتجرأ النةةاس وتاجر الم  ..والرا .....وال ينتخبون الشةي فهو ال يجيد
السةةةياسةةةة على اسةةةاس الفنان الذي اليجيد نطق العربية
علينا.
جيدا والراق ...والتاجر رضعوا سياسة منذ طفولتهم.

عدم اعتبار القدسةةةية لكلمة العالم يعني عدم
االهتمام بكالم سةةةةيدنا المهدي حينما يريد ان
يجمي شةةةةمل األمة وهذا من اسةةةةباب افتتان
الكثيرين بفتنة الدجال.

حينما عظم الناس علماءهم كما فعل

الصةةةةةةةورة كثيرة وخيوطها متشةةةةةةةابكة جدا
ومترابطة.

من المخزي ومما يتفطر له القلب أن تركض امرأة مسلمة
اهل مصةةةةر مي العز بن عبدالسةةةةالم محجبة تصرد بحرقة في شوارع دولة عربية لتسلم على
وكمةةةةا فعةةةةل نور الةةةةدين زنكي في العب كرة مشهور
لكن عليك ان تدرك يا بني أن االحاديث التي

تعظيمه المر الفقهاء في حلب
نصرهم هللا عز وجل

اختفت النخوة والغيرة على العرض

حةةةةذرت العلمةةةةاء من ان يقفوا على ابواب
االمراء هي تنبيةةةةه للعلمةةةةاء فقط وليس
إلعطائك الضةةوء االخضةةر لتطلق لسةةانك في
ذمهم واإلساءة إليهم.

شةةةاب ير مسةةةلم يكن البغضةةةاء للمسةةةلمين تركض امرأة
اإلهانة المسةةةةةةةتمرة ألهل العلم تعني مسةةةلمة لتسةةةلم عليه وحوله حراسةةةة ومرافقة كأنه فاتح
أن تضيي البوصلة وأن ال يوجد احد من الفاتحين
فمفهوم علمةةاء السةةةةةةةلطةةان مفهوم اليةةدرك
يسةةةةتطيي ان يوقف سةةةةيل فتنة ربما اما العالم لو ركب سيارة فهو يأكل بدينه كما يزعمون

تزهق األرواح.

جعل الدين حمى مسةةةةةةةتباحا لكل طفل يبحث عن المتابعين
كان الناس إذا تشةةةةةةاجروا في الحي فيبحث في و ل ويتصةةةةدر لءفتاء سةةةةبب من أسةةةةباب
يخرج العالم فيهم فيسةةةةةةةكتهم بكلمة استهانة الناس بقدر العلماء

واحدة

بنظرة سطحية
بل يدخل فيه النية والغاية لذلك جعل قضية
علماء السةةلطان للعلماء فقط وهللا يحاسةةبهم
ألنه ال يعلم حقيقتها إال هللا
كما الصةةةةوم فإنه ال يعلم صةةةةحته إال هللا لذلك
جعل هللا الصوم له.

تصةةةةةةةدر من ال يجيد الكتابة جيدا وال يجيد قراءة آية جيدا
ا ن لو تكلم العةةةةالم إن لم يؤذوه كةةالكيةةالي لتفسةةةةةةةير كتةةاب هللا وإهةةانتةةه المتعمةةدة للعلمةةاء
#خاطرةعلىعجالة كتبتها في االسةةةتراحة بين
بسالحهم فسيؤذونه بألسنتهم .إهانة واإليحاء بغبائهم وانغالقهم وعدم فهمهم هو ضمن مخطط
الدروس.
العلماء واال ستهانة بهم تعني مزيدا من صهيوني لالستهانة بالعلماء
الضياع والفوضى وفقدان القدوة
صةةةةةناعة مشةةةةةاي على يد الحكومات واإلعالم وتلميعهم
انتزاع هيبةةةةة العلمةةةةاء سةةةةةةةتجةةةةده في ليصةةبحوا قدوات ويرتقوا في اهم المسةةاجد والفضةةائيات
بروتوكوالت حكماء صةةةةةةةهيون ألن هذا ثم إطالق أيديهم لتصةةةةةةةرفاتهم الرعناء هو من أسةةةةةةةباب
سةةةيؤدي لغياب العلماء وتصةةةدر اعوان استهانة الناس بالعلماء.
الدجال .
26على مقام النبوة قام عالم
ألنه لما وقف صةةةةةةعلوك يتطاول
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من علماء حلب الشهباء ..
داعيةةة كتةةب هللا لةةه القبول وحةةب النةةاس
ورزقه الفهم والحفظ والمنها الصةةةةةةحيح
انه فضيلة الشي الدكتور :
سعيد السلمو
أبو محمد
Said Alsalmou
ولةةد في مةةدينةةة البةةاب الحلبيةةة وأمضةةةةةةةى
طفولتةةه االولى فيهةةا ثم انتقةةل الى حلةةب
الشةةةهباء فدرس االبتدائية في مدارسةةةها
ثم درس اإلعدادية والشريعة في دار نهضة
العلوم الشةةةةةةةرعيةة النبهةانيةة الكلتةاويةة في
حلب والتي أسةةةةسةةةةها شةةةةيخه العارف باهلل
محمد النبهان رحمه هللا .
وألنه نشةةةأ في بيت محافظ وتربى على حب
العلم وكان جده رحنه هللا من حفظة كتاب
هللا يقول فضيلة الشي ابو محمد :
(( جدي الحاج سةةةةعيد رحمه هللا كان حافظا
لكتاب هللا مي أنه كان أميا ووالدي صةبحي
رح مه هللا ر باني بل و رس في قلبي حب
الرسول والصحابة وآل البيت وأهل هللا منذ
نعومة أظفاري كانت حلقات الذكر تدار في
بيتنا منذ صغري )).

 -دراسته :

 شيوخه:الشي الدكتور محمود الزين
الشي حسان فرفوطي
الشي عبدالجواد العاشق
الشي محمد نبيه سالم
الشي محمد أمين مشاعل
الشي حسين األحمد المحمد
الشي بالل حمزة بالل
الشي حسين كنو
الشي عبدالمنعم سالم
والشي أحمد.حوت
والشي الدكتور محمود حوت
والشي عبدالرحمة زمة
والشي حسن حجازي

سافر الشي سعيد الى مصر ليكمل دراسته
في أزهرهةةةا العظيم فمكةةةث فيهةةةا اجمةةةل
سنوات عمره  -كما يقول  -ينهل من علماء
األزهر علوم العقيةةةدة والفقةةةه والحةةةديةةةث
والتفسير واللغة حتى تخرج منه.
ثم عاد ادراجه الى سةةةةةةةوريا ولم يقف عند
شةةةةهادته األزهرية بل تقدم بطلب دراسةةةة
الماجسةةةةةةةتير والتي نالها في مجال الفقه
المقارن وكانت رسةةةةةةةالته عن المعامالت
المالية .

والشي عبدهللا العزو
والشي عبدالرحمن حوت
والشي عبدالبر عباس
والشي محمد رشواني
وبعض المشاي في الدراسات العليا:
كالدكتور نصر فريد واصل
والدكتور أحمد عمر هاشم
والدكتور نور الدين عتر و يرهم.
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 هجرته :وبعد أن هاجر الشةي الى تركيا هربا من ويالت الحرب اكمل دراسةته في مرحلة الدكتوراه
وهو ا ن في المراحل االخيرة منها في جامعة تشةةةوكروفا الحكومية باالضةةةافة الى قيامه
بالتدريس .

 رحلته الدعوية:خاض الشةةةي ابو محمد السةةةلمو العديد من المعارك ضةةةد آفتي العصةةةر :االفراط والتفريط
فوقف بخبرته العلمية كالقلعة الراسةةةةةخة أمام نشةةةةةر بدع الدعوة الوهابية وتشةةةةةددها فبين
عوارهم وفضح زيفهم وكشف تنطعهم وأظهر الحق الذي يحيدون عنه .
وكذلك خاض ال شي معارك ا شرس ضد ادعياء التنوير والتمييي فبين زيفهم وك شف عن
حقيقتهم ورد األحكام الى حقيقتها منتصةةةةةةةرا لمذهب السةةةةةةةنة والجماعة من خالل المذاهب
الفقهية األربعة :الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية .
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ا فلن ا تلشكيلللللي
و مق ا رؤية
تمتد تاريخية الفن إلى أعماق
التاري فقد عملت االستكشافات
على بيان ووجود إبداعات اإلنسان
منذ عصر التاري .
لقد وجدت الحضارات القديمة في
مناح شتى على سطح البسيطة
ولو بحثنا في منطقة بالد الشام
وأرض الرافدين على سبيل المثال
ال الحصر لوجدنا حضارات تعا
بكل أصناف الفنون سواء أكانت
أدبية أم علمية أم فنية وخير دليل
على ذلك الشواهد الماثلة لدينا في
حدائق بابل وآثار بعلبك وقلعة
بصر والبتراء الوردية.

يعتبر الفن مرحلةةة الةةذروة في
اإلبداع اإلنسةةةاني فمن خالله
تعبر عن مكنونات النفس تجاه
الحوادث التي تمر في حياتنا
فيقولبهةةةةا الفنةةةةان إلى لوحةةةةة
تجعةةل المرء يفتش في خبةةايةةا
ألوانةةةةه وخطوطةةةةه على بعةةةةد
الفكرة ويكتشةةةةةةةف مد إبداع
الفنةةةان ونجةةةاحةةةه في تقةةةديم
التصور الفكري على طبق من
ذهةةةةب ويةةةةتةةةةرك لةةةةلةةةةقةةةةار
والمتفحص والبةةةةاحةةةةث دور
التفتيش عن جمةةةاليةةةات روح
الفن التشكيلي.

يتفرد الفنةةةةان التشةةةةةةةكيلي
المبدع عماد المقداد بميزات
قلمةةةةا تجةةةةدهةةةةا في ميةةةةدان
نظرائةةةةه من عبةةةةاقرة الفن
التشكيلي وله خاصية فنية
اللون بتمازحه وخاصةةةةةةية
تجسةةةةةةةيد الفكرة التي تمثلها
اللوحةةة بكةةل أطيةةافهةةا ولةةه
كةةذلةةك ميزة التفرد في جعةةل
خطوط الوصةةةةةل بين لوحات
رسةةةةةةةو ما ته وت فا عل ك يا نه
ونفسيته معها.
الفن ساحة التقاء البشر في
صةةةةني مجتمي يسةةةةوده روح
المحبة وموسةةةةةةيقى الفرح
واإلبةةةداعةةةات الخالقةةةة في
شتى مجاالت الفن.
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ي ضة – ص ة – غذاء  -فلك – ي ضي ت – طرفة ..
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قمة هنية ..
تكفي 100
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ال تتر في هذهلل ا ي ة إال جميم األثر ..
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ل ة أمسللليل ت أقيم ل
في ة مراكز ثق فية
إلشللل اإلصلللل ا األخير
لروائية ا ق يرة :
( عنان محروس )

ب ضلللو جمف غفير من
ا ضللللو وا م ن ق ف ين
وتلليللإلليللة إ لل ملليللة
سللمية وص ل فية ل
نإ ق واسف ،
وتم تكريم األسللللت ل ة
ا لللروائللليلللة ملللن للل ة
شلللل صللللي ل ت ثق ل فيللة
ومراكز ثق فية وسللل
تللللقلللل يللللر ا لللل ضللللللو
وتصفيق م .

ق ا فريق اإل ب ا ي بتكريم ا شلللل ر األ اني
ا كبير  /ح ي م موا  /أ ح ا م ة ا ن ق فة و
األاب في ا وطن ا عربي ا شلللل ر و ا سلللفير و
ا وزير و ا عين و ا شللل صلللية صللل حبة ا ضلللو
ا متميز في ا مش ا نق في.
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وأسرعَ .وـة أبع َد
َ
ش َحا فال ٌن ـ ُة شَحواً :أوس َي ُخطاهُ
َ
ما بين ُخ طاه .ويقال :شةةةةةةةحا في الفت نة :أمعن فيها
وتوسي ( .تَشَحى ) في الشيء :توسي فيه.
دع العوام  :ألن النبي صةلى هللا عليه وسةلم وصةفهم
( بالغثاء كغثاء السةةةةيل ) وسةةةةيدنا علي رضةةةةي هللا
عنه قال عنهم  ( :هم ٌا رعاع يميلون مي كل ريح)
 ..ال يرتجى منهم ..
 فإذا كان (العوام) ثا ًء وهما .. وكان (المتصدر) أيضا ً يميل مي كل ريح ..وعلى شةةةةةاكلة العوام  ..على األهواء ونصةةةةةرة فرق
الضةةةةةالل والجماعات المنحرفة المسةةةةةيسةةةةةة واتباع
األهواء  ..فهم من الغثاء والهما  ..ال يرتجى منهم
 ..فقد أضلهم هللا على علم :
(( أَفَ َرأَيتَ َمن ات َخ َذ إ قلَ َههُ َه َواهُ َوأ َ َ
علَ قى علم
ضةةةلهُ ُ َ
اوةً
سةةةمعه َوقَلبه َو َج َع َل َ
َو َخت َ َم َ
صةةةره َ
علَ قى َب َ
علَ قى َ
شةةة َ
فَ َمن يَهديه من بَعد ۚ أَفَ َال ت َ َذك ُر َ
ون )) الجاثية()23
وليس أيضةةا ً القصةةاصةةين والباحثين عن الجماهيرية
والشعبية !..
إذا كان األمر كذلك ..
 فلن يبقى في سةةةةةةةةاحة اإلخالص والنجاة إال العالمالرباني ( الذي ين شر العلم بتجرد ) لن صرة أمته ككل
 ..ونصرة دينهم ..
 ولن يبق في السةةةاحة إال المتعلم على سةةةبيل نجاتهالذاتية وأهل بيته وليس على سةةبيل نصةةرة مفاهيم
بشرية منحرفة وآراء حزبية وقوانين فئوية ..
ولن ينجو بال تالي  ..إال ال با حث عن الحق في زمن
الفتن .
لذلك قال  :عليك بخاصة نفسك .
إن َ َال يُصل ُح َع َم َل ال ُمفسدينَ ) (81يونس
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