
مدارات ثقافية
33

مراويس

صالح غريب

حملة ضد قلوب لإليجار

عيسى الشيخ حسن

قراءة :

االحد 16 رمضان 1430 هـ 6 سبتمبر 2009م -  العـدد 7752

لم أتفاجأ بتلك الحملة التي يشنها البعض على مسلسل 
قلوب لإليجار وعلى الكاتبة وداد الكواري وعبدالعزيز جاسم 
فقد اعتدنا على مثل هذه األمور إال أن من قاد تلك الحملة 
والتي أطلق عليها ال لتشويه المجتمع القطري أسمى نفسه 
الحملة والتي جــاء فيها  المر وحملت  أو نفسها جــرب تــذوق 
من الشعب القطري... إلى جميع الشعوب الخليجية والعربية 
نحن شعب قطر نستنكر ما جاء في مسلسل قلوب لإليجار 
من أفكار خاطئة عن الشعب القطري وحددت في أربع نقاط 
ذلــك االستنكار وهــي أن شعب قطر قد يعاني 20 % من 
مشكلة اإليجار سابقا ولكن ليس بهذه الطريقة التي حكتها 
الفنادق  فــي  قطر  نصف  يسكن  أن  أيعقل  الــكــواري  وداد 
"ارحمي  المستشفى  فــي  يسكن  حتى  يمرض  أن  ويتمنى 
عــقــولــنــا يــا وداد الـــكـــواري" الــحــمــد الــلــه 95 % مــن الشعب 

القطري متوفر له السكن.
الــقــطــريــيــن مــن أعلى  الــثــانــيــة أن رواتــــب  وتــحــمــل النقطة 
الـــرواتـــب فــي الــشــرق األوســــط وال تــوجــد هـــذه األزمـــــات في 

الرواتب.
عبداللطيف  وداد  عودتنا  كما  تقول  الثالثة  النقطة  أمــا 
أنــه سكير وصاحب شراب  القطري  المجتمع  بتشويه صــورة 
فالمتدينون  جــدا  بسيطة  بنسبة  ولــكــن  يــوجــد  قــد  وللعلم 
والمحافظون على دينهم وعاداتهم يشكلون 98 %   من 

الشعب القطري.
أما النقطة الرابعة تقول دليل على جهل وداد عبداللطيف 
بالمجتمع القطري اسم " مايا " منذ متى ونحن نسمي بناتنا 

بهذه األسماء
وتمنى صاحب الرسالة أن يتم إيقاف عرض هذا المسلسل 

لكثرة المهازل على حسب ما في رسالته..
هذه الرسالة تم توزيعها على اإليميل وتحت اسم مجهول 
وداد  المبدعة  وكاتبته  المسلسل  اتــهــام  فــي  بالغت  لكنها 
كائن  ألي  نسمح  أن  يمكن  ال  الــتــي  الــكــواري  عبداللطيف 
لــتــراب قطر وهذا  مــن كــان أن يشكك فــي وطنيتها وحبها 
األمر هراء وال يمت إلى الحقيقة بصلة فإن المسلسل يتناول 
سوء التدبير الذي يصابه به أحدنا وهو أمر قد يقع لي ولك 
ولها فما حدث لعبدالعزيز جاسم بطل العمل هو يدخل في 
هــذا الــبــاب وال يمس الــمــواطــن بشكل عــام وأمــا هــي فئة لم 
أن حصل  بعد  المنزل  بشراء  مثال  الظروف  استغالل  تحسن 
على التعويض وهو قالها في أحد المشاهد لكن كاتب هذه 
يستوعب  حتى  دقيقة  فنية  برؤية  العمل  يتابع  لم  الرسالة 
رغم  لنا  إيصالها  الكاتبة وداد  تــريــد  رســالــة  مــن  مــا جــاء فيه 
أنها وصلت مباشرة حيث إنها لم تستعمل التورية واإليحاء 
كما كان معتادا في األعمال الدرامية، فقضية " راشد " أب 
لفتيات يعملن في الحكومة إلى جانب زوجة وخادمة يتعرض 
لسوء التدبير في استغالل الراتب الذي يحصل عليه من عمله 
ارتــفــاع اإليــجــار ويجد  إلــى جانب رواتـــب بناته فتمر قضية 
نفسه انه بال منزل ويلجأ إلى دفع إيجار مرتفع فيبحث عن 
منزل رغم أن لدية قطعة أرض لكنها خارج التخطيط ولعل 
الحل الذي لجأ إليه هو باب المضطر لفعل ذلك في ظل هذا 
االرتفاع وعلى أرض الواقع لجأ البعض إلى مثل هذه األمور 
حتى أننا في "r" نشرنا حاالت مماثلة ومن هنا فإن من 
يقول بأن وداد الكواري تشوه المجتمع القطري فهو كالم 

مردود عليه.
أن يتراجع بعد  الحملة  أو صاحبة هذه  أتمنى من صاحب 
أن يفهم العمل جيدا وقد شاهدنا حتى اآلن 15 حلقة وهو 
النقد  لتوجيه مثل هــذا  الفني ال يعد كافيا  النقد  بــاب  في 
أو القيام بحملة ضد عمل يشاد به بين ما يعرض من أعمال 
اإلشــــادة كافية ألن نقدم  فــهــذه  وعــربــيــة،  درامــيــة خليجية 
الشكر والتحية لكل من وداد وعبدالعزيز والقفاص وجميع 

المشاركين فيه ونقول لهم يعطيكم الصحة والعافية.

مرواس خاص:

إبراهيم  الزميل  سعدنا جميعا نحن في " r " بعودة 
الــســيــد نــائــب الــمــديــر الــعــام بــعــد رحــلــة عـــالج طــويــلــة تكللت 
على  لله  الحمد  لــه  نــقــول  ونــحــن  لنا سالما  وعــودتــه  بالنجاح 

السالمة وما تشوف شر.

حاورت الدكتور جالل أمني

 مجلة «الدوحة» تناقش قضايا امللكية الفكرية 
محمد فوراتي

اخــتــارت مجلة "الــدوحــة" فــي عــددهــا األخــيــر فتح مــوضــوع الملكية 
الفكرية والتاريخ المسروق للنقاش بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين 
العرب. ومهدت المجلة لقضية العدد بالقول: ثمة نظريتان تتناقضان 
ظاهريا، ولكنهما في النهاية تلتقيان عند نقطة مشتركة البــّد من 
التوقف عندها مليا. واحدة تقول إن الفكر هواء العالم، يتنفسه كل 
الناس، حسب احتياجاتهم ووفق قدراتهم على االستيعاب، لذلك فإن 
الملكية الفكرية شأن نظري أكثر مما هي محصول واقعي مادي يقاس 
باألرقام ويكتسب قيمته من المردود المادي المباشر. والثانية تعتبر 
ومتابعة  لكّد ذهني يتطلب جهدا وتحضيرا  ثمرة  نتاج فكري  كل 
دائمة. لذلك البد له من أن يكافأ بثمن ما، هوفي الحاالت الراهنة، 
المصرفية. وكل  الحسابات  فــي  بــأرقــام  واقعيا  يترجم  مالي  مــدخــول 
من هاتين النظريتين يستحق التوقف عنده ألنه قادر على الوقوف 
على قدمين ثابتتين على أرض المحاجة والبراهين. وتقول المجلة: 
غير أن المشكلة تكمن في أن واقع الملكية الفكرية خاضع، هواآلخر 
لسياسة الكيل بمكيالين، فعندما يكون الغرب منتجا للمادة الفكرية، 
ينشط في المطالبة بحقوقه ويضع في سبيل الحصول عليها الشروط 
الفكرية فإن  النتاجات  أما عندما يكون هومستهلكا لتلك  القاسية، 
تجاهل قوانين الملكية الفكرية، وحقوق المفكرين يصبح السياسة 

السائدة..
وفي مقال بعنوان " ظلم قديم" للدكتور حسام الخطيب الكاتب 
الساحة  فــي  الفكرية  الملكية  عــن  الــحــديــث  أن  يــؤكــد  الفلسطيني 
الثقافية العربية جديد، ويتجه بالدرجة األولى إلى حقوق الملكية ذات 
الطابع الثقافي واألدبــي. ويضيف أن ما يسر حاليا أن الكتب العربية 
إلــى معلومات دقيقة عن الكتب في  المنشورة مجددا أخــذت تشير 
صفحاتها األولــى مثل الرقم الدولي ورقــم اإليـــداع، وهوتطور جديد 
لم تعرفه األجيال السابقة. وبذلك يحتفظ الكتاب المنشور بحقوق 
مؤلفه، ويصونها ولونسبيا من السرقة أواالقتباس الحرفي أوالمشوه.. 
الملكية  لتأصيل  والحديثة  القديمة  الــمــحــاوالت  فــي  الكاتب  ويبحر 
الجديدة  والخطوات  واألوروبـــي  الغربي  العالم  مستوى  على  الفكرية 
العربية. ومما جــاء في  الـــدول  النامية ومنها  الـــدول  التي تسير فيها 
استنتاجاته أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة المنتسبين 
العرب إلى معاهدة حقوق الملكية الفكرية، تليها مصر ثم اإلمارات 
العربية المتحدة، وآخرها عمان واليمن. كما يتزايد إقبال البلدان النامية 
تزايدا واضحا على االنضمام إلى معاهدة حماية الملكية الفكرية، حيث 
زادت سنة 2006 عن سنة 2005 بنسبة 27.6 %..ولكن مع ذلك 
تبقى نسبة مشاركة الدول النامية ضئيلة جدا وال تتجاوز 8.2 % من 

مجموع طلبات البراءة الدولية.
أما الدكتور النان ولد المامي في مقاله "عاديات الزمن" أن قضايا 
الباحثين  على  فقط  ليس  بالحاح،  نفسها  تطرح  الفكرية  الملكية 
والمهتمين بالشأن العام، وإنما على العامة لما لها من أهمية تتعدى 
الحقوق والمصالح الفردية إلى مصالح المجتمع بأسره ألن نتاج الفكر ال 
يقل أهمية في دوره عن اإلنتاج المادي..ويعرف الكاتب الملكية الفكرية 
بأنها تدور حول أشياء غير مادية تنحصر أساسا في كونها أعماال فكرية 
وإبداعية أوأنها نتاج فكري، وعلى ذلك يراها البعض كل ما ينتجه 
الفكر اإلنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل 

اإلنساني. وعبر عنها بعض آخر بكونها أصوال غير ملموسة، ال يمكن 
تحديدها بعناصر مادية محددة، وأنها تخلق من فكر اإلنسان أونشاطه 
اإليجابي.. ويواصل الكاتب تأصيله لتطور مفهوم الملكية الفكرية 

عبر العالم والمراحل التي مر بها واالتفاقيات التي تندرج ضمنه.
ومن جهته يتحدث الدكتور محمد نور فرحات في مقاله "التاريخ 
المسروق" عن مفهوم الملكية الفكرية الذي يعتبره أوسع نطاقا من 
الناحية القانونية من مفهوم حق المؤلف. ويقصد بالملكية الفكرية في 
معناها المعاصر الحقوق التي يوفرها القانون والمترتبة على أي نشاط 
أوجهد فكري يؤدي إلى ابتكار في المجاالت األدبية والفنية والعلمية 
والصناعية، فهي تشمل فضال عن حقوق المؤلفين والمبدعين الحقوق 
الواردة على العالمات التجارية وحقوق براءات االختراع وغير ذلك من 
القانونية تطور  الجهة  الكاتب من  المعنوية. ويبحث  الملكية  صــور 

مفهوم الملكية وأهم االتفاقيات التي مر بها منذ ثورة االتصاالت.
"المشاع  دراســتــهــا  فــي  لبابيدي  منى  الــســوريــة  الكاتبة  وتتحدث 
اإلبداعي" عن القضية حيث تقول: مع ظهور اإلنترنت والتوسع في 
النشر اإللكتروني بــدءا من أواخــر القرن الماضي، ظهرت الحاجة إلى 
وجــود وعــاء قانوني يتسع لكل الحقوق التي يمكن تنظيمها داخل 
الفضاء اإللكتروني والتي لم تعد نصوص قوانين الحقوق المحفوظة 
تناسبها أو تتسع لها. وهنا استجابت لهذه الحاجات منظمة جديدة 
تحت اسم "المشاع اإلبداعي" واتخذت الرمز CC داخل دائرة أو بدونها. 
الــواليــات المتحدة  وتــشــرح الكاتبة ظـــروف نشأة هــذه المنظمة فــي 
وكيفية إدارتها وانتشارها عبر العالم وطريقة الحصول على ترخيص 

لنشر اإلبداع اإللكتروني.
ويحاول الكاتب الفرنسي فيليب آغران طرح القضية من وجهة نظر 
مغايرة وهوتأثر الملكية الفكرية وسلطتها على المبدعين والكتاب. 
الناشرين  حقوق  فأكثر  أكثر  المؤلف  بحقوق  يعرف  مــا  أصبح  حيث 
والموزعين وبذلك يفقد المؤلف شيئا فشيئا سلطته على إبداعاته 

ليستفيد منها غيره من كبرى الشركات أو"السلطات" المالية.
وفي دراسته القيمة "البرامج المفتوحة" يتناول الكاتب التونسي 
عبد الودود العمراني األبعاد المتغيرة لمفهوم الملكية الفكرية والذي 
لم يعد كما يقول يتعلق بمجرد حقوق الكاتب والمؤلف لعمل أدبي 
العشرين لتشمل  القرن  أوفني، بل هي تجاوزت ذلــك منذ منتصف 
أهم نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل المجتمعات 
البشرية. ويتناول الكاتب بالتحليل تحول المفهوم من حقوق التأليف 
إلى حقوق الملكية الفكرية.. وهكذا أصبحت المسألة تتعلق أساسا 

بحقوق عقارية تجارية ربحية.
"قانون  مــقــال  فــي  اإليــطــالــي  الكاتب  السياق يتحدث  وفــي نفس 
القضية وتشعباتها  العمراني عن  الــودود  المحميات"الذي عربه عبد 
المختلفة انطالقا من الواقع الثقافي والفكري في إيطاليا. أما الكاتب 
المصري أحمد عبد اللطيف فيقول في مقاله "الثمرة المحرمة" أن قضية 
المطروحة  المحورية  القضايا  إحــدى  امتالكها ونقلها  المعرفة أصبح 
باعتباره  المعرفة نفسه  إتاحة  الدولية، وفــرض مفهوم  الساحة  على 
أحد األطر الرئيسية المطالبة بنشر المعرفة على أوسع نطاق. ويرتبط 
ذلك بظاهرة العولمة وما ترتب عليها من تغيرات سياسية واقتصادية 
واجتماعية واسعة كرست امتالك المعرفة كأحد أهم مكونات التنافسية 
للدول والشركات، وبلغ األمر إلى تسمية هذا االقتصاد الدولي الجديد 
باقتصاد المعرفة. ويضيف: مع األهمية المتزايدة القتصاد المعرفة، 
القواعد  من  مجموعة  باعتبارها  الفكرية  الملكية  دور حقوق  تعاظم 
القواعد  المعرفة، وشهدت هذه  التي تنظم امتالك ونقل  القانونية 
توسعا غير مسبوق على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني، خاصة 
منذ منتصف التسعينات عقب إبرام اتفاقية األوجه التجارية للملكية 

الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى يتحدث الكاتب عن الواقع في العالم العربي فيقول: 
مع أن التشريعات في الــدول العربية تحوي العديد من االستثناءات 
والقواعد التي تسهل وتساهم في عملية نقل ونشر العلم والمعرفة 
ـــدول العربية اتــخــاذ خــطــوات جـــادة وفعالة من  ال إال أنــه يتعين على 
أجــل تفعيل هــذه االســتــثــنــاءات وأوجـــه الــمــرونــة المشار إليها خاصة 
أجل  من  األزمــة  والتشريعية  اإلجرائية  التدابير  باتخاذة  يتعلق  فيما 
تحقيق ذلك...هكذا أبحرت مجلة "الدوحة" في ملف شائك تعددت 
فيه اآلراء ووجهات النظر، ويأخذ أبعادا خطيرة ومتشابكة مع التطور 
األخبرة.  السنوات  العالم في  الحاصل في  التكنولوجي واالقتصادي 
وتعتبر تلك المقاالت لنخبة من الكتاب فاتحة فقط لمزيد التعمق 

في هذه القضية.
ويحتوي العدد أيضا على مواضيع دسمة من بينها دراسة عن الشاعرة 
فدوى طوقان للكاتب الفلسطيني نبيل األغا، ودراسة للشاعر سميح 
القاسم عن اإلبــداع.. والسياسة والسؤال المزمن. وفي العدد حوار مع 
الــديــن وتــنــاول مجمل  الدكتور جــالل أمين حـــاوره فيه سامي كمال 
وعالقاته  واإلبــداعــيــة  الحياتية  ومسيرته  الكاتب  تهم  التي  القضايا 

السياسية واألدبية والفكرية بالنخبة المصرية والعربية. 

في العدد الجديد من عود الند

الديمقراطية واإلسالم واملسيحية وقضايا املرأة الفلسطينية
B - لندن

    
 صــــدر عــــدد جـــديـــد، 39، مـــن مــجــلــة عــــود الند 
الثقافية التي يرأس تحريرها عدلي الهواري، الباحث 
نصوص  العدد  في  بلندن.  وستمنستر  جامعة  في 
لكل من هيام ضمرة وغادة المعايطة وأمل النعيمي 
(األردن)، ورانيا الغامدي (السعودية)، وعبد الله شال 
(الجزائر).  وصفاء صيد  موسى  بن  وفريدة  (كندا)، 
الشاعر  عــن  مطوال  موضوعا  الكندي  منال  وكتبت 
الذكرى  البردوني بمناسبة  الله  الراحل عبد  اليمني 
الــســنــويــة الــعــاشــرة لــرحــيــلــه. لــوحــة الـــغـــالف للفنانة 

السورية هالة فيصل.
ويضم باب قضايا ثالثة بحوث عن الديمقراطية 
البحث  فــي  الفلسطينية.  الـــمـــرأة  وقــضــايــا  والـــديـــن 
أبـــو زاهــــر خلفية  نـــاديـــة  الــبــاحــثــة  األول تــســتــعــرض 
الدول  بعض  في  الديمقراطية  المسيحية  األحـــزاب 
المسيحيين  المتدينين  مــوقــف  وتــطــور  األوروبـــيـــة 
في  المطالبة  إلــى  البحث  ويشير  الديمقراطية.  من 

الماضي بديمقراطية مسيحية.
وفـــي الــبــحــث الــثــانــي يــســتــعــرض عــدلــي الهواري 
اإلسالم  مع  الديمقراطية  توافق  إزاء  النظر  وجهات 
ويحدد أربعة اتجاهات، ثالثة منها ترى عدم توافق 

رابــع ال يرى تعارضا.  من منطلقات مختلفة، واتجاه 
ويشير في البحث إلى ما قاله سيد قطب وأبوأعلى 

المودودي عن تناقض اإلسالم مع الديمقراطية.
أمـــا قــضــايــا الـــمـــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــاصـــة الفقر 
والتعليم، فتسلط الضوء عليها سمر شاهين، وهذه 
الــقــضــايــا وغــيــرهــا كــانــت مـــوضـــوع رســـالـــة ماجستير 
حديثة.وفي العدد نماذج من رسوم الفنان السوري 
الراحل برهان كركوتلي بمناسبة إقامة معرض في 
جامعة بير زيت لرسوم كانت في بيروت أثناء الغزو 

اإلسرائيلي للبنان عام 1982.
www.oudnad.net :الغالفعنوان موقع المجلة

الشاعر عبد السالم العبوسي يقبض على جمرة الشعرفي ديوانه الثاني «معزوفة الخريف»في ديوانه الثاني «معزوفة الخريف»
فـــي ديـــــوانـــــه:" مـــعـــزوفـــة الـــخـــريـــف" ومنذ 
اإلهداء الذي يخص به والدته الراحلة يعلن 
العربية  للقصيدة  انــتــمــاءه  الــســوري  الــشــاعــر 
الــكــالســيــكــيــة، مــراهــنــًا عــلــى تــحــديــثــهــا من 
الداخل، سائرًا على الطريق ذاته الذي رسمه 
والبندقية".،  الحب  بين  األول:"  في ديوانه 
يعينه في ذلــك تخصصه في اللغة العربية 
وعمله مدرسًا لها، ومهتمًا بآدابها وعلومها، 
فيها،  نشأ  التي  الــبــدويــة  بيئته  تعينه  كما 
واستقى منها نسقًا شعريًا يظهر ذلك في 
أكثر من نص يظهر فيه انتماء الشاعر إلى 

بيئته.
يـــقـــرأ الــمــتــأمــل فـــي حـــقـــول عــبــد السالم 
الشاعر  فيها  يرسم  شعرية  أقانيم  الشعرية 
انتماءه الوطني والوجداني والفكري، ويشي 
بحنين صـــارخ إلــى مــاضــي األمـــة المجيد من 
نماذجها  لبعض  ومناجاته  محاكاته  خــالل 

الشامخة في الحياة والشعر واألدب.
فها هويخص الرسول الكريم محمد عليه 
إلى  تنتمي  المية  بقصيدة  والسالم  الصالة 
الــتــي صلب عودها  الــنــبــوي  الــمــدح  قصيدة 
واشتّد على يد البوصيري وذلك في قصيدته 
البردة وأحمد شوقي في نهج البردة، حيث 
في  المستصرخ  المريض  الضعيف  الشاعر 
وصـــف حـــال األمــــة، ومـــا آلـــت إلــيــه مــن ضعف 

وخذالن:
مقالٍة تكفيك حين  أي  الشفعاء  يا سيد 

أقول فيك مقالي
كــل الــذنــوب تقاتلت زحــفــًا إلــى أمـــٍل يمّر 

ببابك المتعالي
يا سيد الشعر هانت ريحنا وتكالبت أمم ٌ 

بغير قتاِل
ويختار الشاعر نموذجًا شعريًا  شاهقًا حين 
مهدي  محمد  الكبير  العربي  الشاعر  يرثي 
الجواهري، الذي شكل حالة فريدة في الشعر 
العربي المعاصر، العبوسي الذي يسير على 
خطى الشاعر الراحل يرثيه بقصيدة تحمل 

في طياته رثاء وطن مستباح:
الغيم واألرواح مــن عــطــٍش عيٌن  ُيــا دمــعــة 

تهيم وعيٌن فيك تغتسل
إن الــعــراق الـــذي غــازلــت غــازلــت غيمته ما 

أسبلت جفنها في ليلها المقل
باحتالل  المفجوع  الوطني  االنتماء  ذلــك 
العين مستلبًا، أسير  الشاعر رأي  يــراه  وطــن 
مختزًال  لـــلـــزوال،  وتــعــرضــه  تتناهشه  ذئــــاب 
إيـــاه فــي بعض رمـــوزه كدجلة الـــذي انصبغ 
بالدم والحبر حين دنسه المغول، فكيف به 
ويستبيحون  البالد  يغزون  الجدد  والمغول 

ماءه وهواءه:
الصبح  واشتهيت  لك 

ّ
عل بــنــجــوٍم  لــيــٍل  أي 

ك
َ
حتى قاتل

الروَح  تبعث  بيننا  عــطــاشــًا  واشــتــهــيــنــاك 
بقلٍب دللك

لم تكن فيك نخيًال شامخًا ال وال كّنا رشيدًا 
لك

ّ
ظل

ورغــم هذا المناخ التشاؤمي الــذي يفيض 
الـــمـــاضـــي المشرق  ـــة  ـــــــذات ومـــقـــارن ال بــجــلــد 
بالحاضر الُمقلق، واستدعاء رموز مجيدة لبثها 
الشكوى واأللم، رغم هذا إال أن شيئًا من األلم 
يجعل الشاعر يخص الحالة الوطنية الناصعة 
الرافضة لالحتالل بقصيدة، يشيد فيها بمن 

:
ّ

يأبى الضيم ويقاوم المحتل
 
ُ
 الطغاة

ّ
أيقظ بنا جمرة نامت على زمٍن حل

به واستكبر الخدم
شمس تلوح لها والثغر مبتسٌم بين الثغوِر 

يعّز السيف والهمم
وال نغادر الهّم الوطني في قصيدة الشاعر 
عــبــد الــســالم الــعــبــوســي إلـــى عــالــم األنــثــى إال 
لنتعثر بـــه عــنــد مـــضـــارب بــنــي عـــــذرة، حين 

يدعوجميل بن معمر إلى مغادرة البالد، ففي 
البالد المحتلة ليس لخطاب الغزل مكان:

، أهلي هنا والريح تدفع 
ٌ
أنا يا جميل سحابة

دمعتي فأهاجر
خذ عشقك المكلوم وارحــل عاتبًا ال تلثم 

القلَب الجريح خناجُر
لــكــن الــعــبــوســي الــمــســكــون بـــعـــوالـــم هذا 
الخطاب األثير، يستقي مفرداته من نماذج 
العربية  الــذاكــرة  شعرية فريدة استخلصتها 
السابقة، كقصيدة  القرون  واصطفتها عبر 

أبي نواس " حامل الهوى تعب ":
 ال يطالك األرق

ً
تسألين عاتبة

ما لشيبك اختصرت في بياضه الطريق
هل سألت نرجسة كيف ينشر العبق

كذلك في قصيدته:" على شباك غرفتها 
التي تذكرنا بالحوار في قصيدة عمر بن   "

أبي ربيعة:
تقول أراك مبتسما أقول لها إلى حين

فكل فراقنا عبث كأحوال المجانين
تقوديني إلى هرٍم وعمري في الثالثين

ورغم تأكيده على مفردات معجم خطاب 
الغزل العربي القديم، إال أنه يجتهد في رسم 
صورة شعرية جديدة تواكب جهد الشعرية 
الــعــربــيــة الــمــعــاصــرة فــي تــحــديــث القصيدة 

العربية:

نم وعين الليل من طول العناء تطفئ 
النجم وتلهوبالغناء

 الــنــدى وطيوب 
ّ

وتــداريــك على كــف
بين أنفاس المساء

وحــــروفــــي راقـــــصـــــاٌت حـــولـــه رقصة 
الصبح بأجفان الظباء

شــعــرهــا الــنــائــي عــلــى طـــول المدى 
يسكن القلب ويعلوفي السماء

الحديث  العربي  للشعر  فالمتابع 
سيلحظ اقتراب الصورة في البيت 
األخــــيــــر مــــن مــعــجــم أنـــســـي الحاج 
بشعرها  الــرســولــة  فــي قصيدته:" 

الطويل حتى الينابيع".
وال يغفل حضور مفردات البيئة 

الــريــفــيــة فـــي قــصــيــدة الــعــبــوســي المخلص 
لهذه البيئة، فها هوفي قصيدتيه:" الرحى 
الراهن،  الـــواقـــع  فيهما  يــقــرأ  الــغــربــال"  و"   "
ترسم عالقة جدلية  العبوسي  عند  فالرحى 
والمطحون  المحتل،  الساحق  الطاحن  بين 
الــمــنــكــوب الــمــســتــلــب، يــتــأمــل الــشــاعــر في 
الــزمــن شــاهــدًا على هذه  الــرحــى دورة  دورة 

المتتالية:
ويوقظ روحي هدير الرحى كإيقاظها للغد 

المترف
تــــدوريــــن فــيــنــا عــلــى هـــاجـــس يـــصـــاغ من 

لمجتبى  ا
الطيب

كأنك حتف بما تسحقين وعيش بخبزك 
لم يخلف

فــمــن قـــال إن الــحــجــارة فيها ســكــوت عن 
الظالم المسرف

العبوسي  الــســالم  الــشــاعــر عبد  لقد راهـــن 
على الشعر العمودي حامًال لقصيدته التي 
تنوس بين رنين الماضي وصور الحاضر، وها 
هــويــتــقــدم فــي مسيرته خــطــوات فــي رسم 

أسلوبه الشعري المأمول.

الغالف

نائب رئيس الوزراء الروسي افتتح معرض الكتاب الدولي الثاني والعشرين بموسكو
 موسكو - هالل الحارثي

افتتح نائب رئيس الوزراء سيرغي ايفانوف معرض الكتاب 
الدولي الثاني والعشرين في موسكو. وقال لدى افتتاحه: إن 
المزيد من الكتب تطبع وحتى في ظروف األزمة مما يعني أن 
قراءتها أوسع من السابق. ولو نمت الفروع األخــرى على هذا 
النحو لكانت لم تقع أيــة أزمــة كانت. وبهذه الصورة ورد رد 
فعل ايفانوف على المعطيات التي تفيد بأن إصــدار الكتب 
والمنشورات قد ازداد بنسبة 9 بالمائة خالل فترة 8 أشهر 
من عام 2009 الحالي. أما الطبعات فازدادت بنسبة 4 بالمائة 
بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. ورحــب نائب 

رئيس الوزراء بزيادة التكنولوجيات الخلوية في حقل طباعة 
شراء  إمكانية  الفتيان  للقراء  المعرض  يوفر  وقـــال:  الكتب. 
الرقمي.  الشكل  إلــى  المحولة  الوطني  األدب  نماذج  أفضل 
المعرض  ايــفــانــوف على أجنحة  مــراســم االفــتــتــاح اطلع  وبعد 
وقطع الشريط األحمر أمام اللوحة الهندية علما أن الهند تعتبر 
ضيف شرف للمعرض الدولي الحالي. وأهدى ممثلو دور نشر 
الكتب الهندية 10 من كتب لألطفال باللغة الروسية والتي 
طبعت خصيصا لتعرف الفتيان الروس على الثقافة الهندية. 
ومن ثم زار ايفانوف جناح اوسيتيا الجنوبية الذي نظمت فيه 
فعالية تبرع بالكتب لمكتبة مدينة تسخينفال التي دمرت 
أثناء العدوان الجورجي في أغسطس عام 2008.  ويشار إلى 

أن معرض الكتاب الدولي في موسكو قد أقيم ألول مرة في 
للكتب في شرقي  اليوم أضخم مهرجان  عــام 1977 ويعتبر 
أوربا. وقد عرضت في المعرض الحالي أكثر من 800 معروض 
المطبوعات  مــن  ألــفــا  لــلــقــراء 180  بــلــدا، استعرضت  مــن 55 
الحديثة وبعشرات من لغات العالم على ساحات 3 من صالونات 

المعارض التي تتجاوز مساحتها 24 ألف متر مربع.
ويذكر أن تذكرة دخول المعرض حددت بسعر 60 روبال 
للكبار وهناك تذاكر بأسعار مخفضة (30 روبال). وتقدم إدارة 
المثال  التسهيالت ومنها على سبيل  للزوار بعض  المعرض 
إمــكــانــيــة شـــراء تــذكــرة واســتــخــدامــهــا لــلــدخــول خـــالل يومين 

متتالين.  

مكتبة اإلسكندرية تخطط الحتفاالت 
عاملية في مئوية نجيب محفوظ

 أعلنت مكتبة اإلسكندرية أنها تعتزم تنظيم عدة احتفاالت عالمية في مئوية الراحل 
نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل لألدب عام 1988 وذلك على مدار عام 2011.

متنقال  معرضًا  االحــتــفــاالت  تتضمن  أن  المقترح  مــن  المكتبة:  أصــدرتــه  بيان  وقــال 
عدة  بلغات  وإصــــدارات  بــه،  المتعلقة  المقتنيات  بعض  يضم  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي 
تحكي حياته والتاريخ األدبي بشكل وثائقي، فضًال عن المحاضرات وعروض األفالم 
الحدث  هذا  تنظيم  لضمان  لالحتفالية  عليا  لجنة  تشكيل  المكتبة  التسجيلية.وقررت 
بالصورة المناسبة، ويرأس هذه اللجنة مدير المكتبة د. إسماعيل سراج الدين، وتضم 
شخصيات كانت بالقرب من الراحل العظيم، وأخرى لها باع في الحياة الثقافية لتستعين 

بخبراتهم وليسهموا في هذا الحدث .




