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لنستقبل شهر رمضان املبارك

اخبار السينما

وداع شهر شعبان  ..برؤية السيد موسى الصدر
حنن يف أواخر هذا الشهر املبارك ،ونستقبل
شهر رمضان املبارك ،يف ظروف ما سبق لنا
أن عشناها ،علينا أن نتزوّد من أيامنا ومن
ذكرياتنا أكثر من ذي قبل....
ال ّله ّم ِّ
صل على حممد وآل حممد شجرة
النبوة ،وموضع الرسالة ،وخمتلف املالئكة،
ومعدن العلم ،وأهل بيت الوحي .اللهم ِّ
صل
على حممد وآل حممد الكهف احلصني،
وغياث املضطر املستكني ،وملجأ اهلاربني،
وم�ن�ج��ي اخل��ائ �ف�ين ،وع�ص�م��ة املعتصمني.
اللهم ِّ
صل على حممد وآل حممد ،الفلك
اجلارية يف اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها،
وي��غ ��رق م ��ن ت��رك �ه��ا ،امل �ت �ق �دّم هل ��م م� ��ارق،
وامل�ت��أخ��ر عنهم زاه ��ق ،وال �ل�ازم هل��م الح��ق.
الله ّم ص� ِّ�ل على حممد وآل حممد صالة
ط�ي�ب��ة ك �ث�ي�رة ،ت �ك��ون هل ��م رض� ��ى ،وحمل� ّ�م��د
وآله أدا ًء وقضا ًء حبول منك وقوّة يا أرحم
الرامحني.
اللهم ِّ
صل على حممد وآل حممد ،واعمر
قليب بطاعتك ،وال خت��زن��ي مبعصيتك،
وارزق�ني مواساة من َّ
قتت عليه من رزقك،
علي
ونشرت
فضلك،
علي من
َّ
مبا وسعت َّ
من رمحتك .وهذا شهر نب ّيك س ّيد رسلك
ش �ع �ب��ان ،ال � ��ذي ح�ف�ف�ت��ه م �ن��ك ب��ال��رمح��ة
والرضوان ،وال��ذي كان رسول اهلل يدأب يف
صيامه وق�ي��ام��ه ،يف لياليه وأي��ام��ه ،خبوعاً
لك يف إكرامه وإعظامه إىل ّ
حمل محامه.
بسنته فيه ونيل
اللهم فأع ّنا على االستنان ّ
الشفاعة لديه ،ال ّله ّم فاجعله لي فيه شافعاً
مشفعاً وطريقاً إليك مهيعاً ،حتى ألقاك
يوم القيامة عين راضياً ،وعن ذنوبي قاضياً،
ق��د أوج �ب��ت ل��ي منك ال��رمح��ة وال��رض��وان،
ّ
وحمل األخيار.
وأنزلتين دار القرار
وبعد ،فنحن يف أواخر هذا الشهر املبارك،
ونستقبل شهر رمضان املبارك ،يف ظروف ما
سبق لنا أن عشناها ،علينا أن نتزوّد من أيامنا
وم��ن ذكرياتنا أكثر م��ن ذي قبل .فشهر
شعبان ،هذا الشهر املبارك الذي كنا نتلو
هذه الفقرات من التحية لرسول اهلل (ص)
وآلل بيته ،وك�ن��ا نطلب م��ن اهلل سبحانه
وتعاىل أن يعمر قلبنا بطاعته ،وأن جينبنا

معصيته ،وأن يرزقنا مواساة من َّ
قت عليه
الرزق مبا وسع علينا من الرمحة والفضل.
هذه بعض آثار هذا الشهر املبارك ،ونسأل اهلل
أن نكون قد وصلنا إىل بعض هذه اآلثار .هذه
العبادة احلقيقية اليت كان ميارسها رسول
اهلل(ص) تظهر يف هذه الفقرات ،نطلب من
اهلل يف ه��ذه األدع�ي��ة أن يرزقنا م��واس��اة من
قرت عليه الرزق ،يعين الشخص الذي هو ال
يتمكن من احلياة إال بشقاء وتعب.
ن �س��أل اهلل يف ه� ��ذه األدع� �ي ��ة أن جيعلنا
نواسيه ،وأن نقدم له ما جيب علينا تقدميه،
حتى نتمكن م��ن م��واس��ات��ه ومشاركته يف
آالم ��ه ويف حم�ن��ه .ه��ذه خ�لاص��ة بعض آث��ار
ّ
ويؤكد الدعاء أن هذا
هذا الشهر املبارك.
الشهر ووصول اإلنسان إىل أجر هذا الشهر
وثوابه ،وصول اإلنسان إىل شفاعة رسول اهلل
يف هذا الشهر ،ليس بأمر عفوي ،وال حيصل
دون تعب أو سعي أو جهد ،فيقول الدعاء:
«وارزقين مواساة من قرتت عليه من رزقك،
علي
علي من فضلك ،ونشرت ّ
مبا وسعت ّ
من رمحتك» ،ثم يدخل يف مجلة الشفاعة
وي�ق��ول« :فأع ّنا على االستنان بسنته فيه
ونيل الشفاعة لديه».
إذا نريد أن ننال شفاعة ال��رس��ول ،فليس

إلنتخاب أفضل اطروحة للدكتوراه حول
التاریخ االسالمي

اقامة جائزة خاصة باملؤرخ
والباحث صادق آینه وند

أعلن مدير عام مؤسسة مدینة الكتاب عن إقامة
حفل تكريم امل��ؤرخ والباحث يف التاريخ اإلسالمي،
صادق آینه وند يف الذكرى الثالثة لوفاته.
وق��ال مهدي ف�ي�روزان ،مدير ع��ام مؤسسة مدینة
ال �ك �ت��اب ب��أن��ه وب �ع��د اق ��ام ��ة ج ��وائ ��ز خ��اص��ة ب�ع��دد
م��ن االدب� ��اء وال�ف�لاس�ف��ة وامل�ترمج�ین ف�ق��د عقدت
النیة إلقامة جائزة خاصة ح��ول أفضل اطروحة
للدكتوراه حول التاریخ االسالمي وذلك بالتعاون
م��ع مؤسسة ص��ادق آینه ون��د .وأض ��اف ب��أن جائزة
أفضل أطروحه دكتوراه يف تاريخ اإلسالم بعنوان
جائزة الدكتور صادق آینه وند ستقام العام املقبل
من قبل مؤسسة مدینة الكتاب وبرعاية مؤسسة
هذا املؤرخ والباحث يف التاريخ اإلسالمي.
هذا وولد صادق آینه وند يف عام  1951يف همدان
ودرس يف مدارسها وقد درس فرع اللغة واألدب العربي
يف ج��ام�ع��ة ط �ه��ران يف ع ��ام  1971وواص���ل دراس�ت��ه

نيلنا ووصولنا إىل مقام الشفاعة منفص ً
ال
عن االستنان بسنة رسول اهلل يف هذا ّ
الشهر.
ال��ذي يريد أن يشفع الرسول له ،فعليه أن
يسنت َّ
بسنة الرسول يف ه��ذا الشهر ،وال��ذي
(جم ��ان� �اً) ودون
ي��ري��د أن ي�ص��ل إىل اجل �ن��ة ّ
ت �ع��ب ودون االس �ت �ن ��ان ،ف �ه��ذا خم �ط��ئ ،وال
يعرف حقيقة ه��ذا ال�ع��امل ال��ذي جعل اهلل
سبحانه وت �ع��اىل م�ص�ير اخل�ي�ر وال �ش��ر بيد
(ونفس وما
اإلنسان ونتيجة عمل اإلنسان:
ٍ
فأهلمها ف�ج��و َره��ا وت�ق��واه��ا* ْ
قد
س �وّاه��ا*
َ
أف�ل� َ�ح م��ن ّ
دس��اه��ا)
زك��اه��ا* وق��د خ� َ
�اب م��ن َّ
(الشمس( ،)10-7/وأن ليس لإلنسان ّإل ما
سعى) (النجم.)39 ،
إذا يف ّكر أح��د أن��ه ميكن أن يدخل اجلنة
دون ال �ت �ع��ب ،دون اجل��ه ��د ،دون احل �س��اب،
دون اجل� �ه ��اد ،دون امل � ��رور ع �ل��ى ال��ص ��راط،
فهذا حيلم ،واألم��ان��ي غ��رور احلمقى ،على
ح� ّد تعبري اإلم ��ام .ال��ذي يفكر أن��ه إكراماً
لوجهه أو لطوله وعرضه (سيدخل اجلنة،
فهو خمطئ ،فالذين دخلوا اجلنة) ،تعبوا
وجاهدوا وحتملوا حتى دخلوا اجلنة ،أنت
تريد أن تعمل كما تشاء وتدخل اجل ّنة؟
فإذاً ،أنت مد ّلل عند اهلل أكثر من الصادق
والباقر والكاظم.

اجلامعية فیها .وبعد انتصار ال�ث��ورة اإلسالمية
عمل ككاتب يف اإلذاعة والتلفزيون ومن ثم اصبح
استاذ األدب العربي والتاريخ اإلسالمي يف جامعة
الزهراء يف عام .1982
ويف نفس ال �ع��ام مت انتخابه م�س�ت�ش��اراً ثقافياً
إي ��ران �ي �اً يف س ��وري ��ا ث ��م ب ��دأ دراس��ت ��ه ل�ن�ی��ل درج ��ة
ال��دك�ت��وراه يف جامعة القدیس يوسف يف لبنان
حیث حصل علی شهادة الدكتوراه من اجلامعة يف
عام  .1989عند عودته من سوريا انتقل من جامعة
الزهراء إىل جامعة اعداد املدرسنی ومن ثم أصبح
مدير قسم التاريخ باجلامعة .كما ت��رأس ومل��دة
مثاني سنوات ادارة كلیة العلوم االنسانیة جبامعة
اع � ��داد امل ��درس�ی�ن .وك� ��ان ل �ل �م��ؤرخ دور ك �ب�یر يف
تأسیس اجلمعیة االیرانیة للتاریخ ومجعیة تاریخ
االسالم ومجعیة تطویر العلوم االنسانیة.
وقام هذا املؤرخ ومن أجل تعزيز األعمال اخلالدة
يف جمال التاريخ واحلضارة واحلكمة بنشر كتاب
«ت��وت» يف ع��ام  . 2010كما أص��در مئات املقاالت
باللغتني الفارسية والعربية وأكثر من  35كتاباً
يف ه��ذه اجمل ��االت .ويف ع��ام  2013عنی ص��ادق آینه
وند من قبل وزي��ر العلوم والتكنولوجيا والبحوث
كرئيس معهد دراسات العلوم اإلنسانية والدراسات
الثقافية وظل يف منصبه حتى نهاية حياته حیث
تويف يف عام  2015وهو مل یناهز الرابعة والستنی
من العمر.

الذي يفكر أن يقعد يف بيته وال يعمل وال
يشقى وال يتعب وال يشتغل ويدخل اجلنة
ه��ذا غلطان ،ه��ذا ليس حساباً إهل � ّي �اً ،هذا
حساب ص��ويف ،ه��ذا حساب شفاعي خاطئ،
هذا حساب املفاداة املرفوضة يف اإلسالم.
حن��ن ن��ؤم��ن ب��أن��ه( :أن ليس ل�لإن�س��ان ّإل
ما سعى)(النجم ،)39 ،إذا قمت باالستنان
بسنة رس��ول اهلل يف شهر شعبان ،فقد نلت
شفاعته يف شهر شعبان؛ إذا قمت بواجبات
ض �ي��اف��ة اهلل يف ش �ه��ر رم� �ض ��ان ،ف �ق��د بلغت
السعادة يف شهر رمضان .أما ،دون تعب ،دون
سعي ،دون ج�ه��د...؟! أب��واب اجلنة مسدودة
يف وجه الكساىل والتنابل من الناس الذين
يعتمدون على آبائهم وأج��داده��م ونسبهم
وهوياتهم وعائالتهم ،غلط هذا .يقول رسول
اهلل(ص) لفاطمة ابنته -ومن الذي هو أوىل
من بنت حممد من أن ينال شفاعة حممد
أو كرامة حممد عند اهلل؟  -املش ّقة ،كلما
تعبت أكثر تستفيد أكثر ،أفضل األعمال
أمحدها ،هذا هو املبدأ.
إذاً ،حنن يف شهر شعبان ،هل وصلنا إىل
درج��ة شفاعة رس��ول اهلل؟ نعم ،إذا كنا يف
خ�لال ه��ذا الشهر من املتتبعني والسائرين
يف خ�ط��ى رس ��ول اهلل ويف س�ي�رة رس ��ول اهلل،
أما إذا مل يكن اإلنسان يعمل يف هذا ّ
الشهر،
ف�لا شفاعة ،وال تطمع ّ
بالشفاعة ،وهكذا
شهر رمضان .ف��إذاً ،حنن حينما نغادر هذا
الشهر ،حناسب أنفسنا اس�ت�ع��داداً لفرصة
العمر ال�تي هي شهر رمضان ،وال��ذي ّ
يبشر
رسول اهلل(ص) قبل دخولهّ ،
يبشر املسلمني
بدخول هذا الشهر املبارك باخلري والربكة
وال��رمح��ة وامل�غ�ف��رة .وي� ّ
�ؤك��د هل��م أن أب��واب
اجل�ن��ان مفتوحة ،وأب� ��واب ال �ن�يران مغلقة،
ّ
ويؤكد هلم ّ
أن أعماهلم
والشياطني مغلولة،
يف ه��ذا الشهر مقبولة ،وأنفاسهم تسبيح،
وحياتهم حياة شريفة كرمية.
نستع ّد ملقابلة هذا الشهر وللدخول يف هذا
الشهر واالس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذا الشهر يف هذه
الظروف املصريية اليت نعيشها ألول مرة يف
تارخينا الطويل.
الصدر
اإلمام الس ّيد موسى ّ

املكتبة البريطانية تعرض مخطوطة فارسية نادرة
ع ��رض ��ت امل �ك �ت �ب��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة على
م ��وق��ع��ه ��ا ال � ��رمس � ��ي ع� �ل ��ى اإلن �ت�رن� ��ت
خم�ط��وط��ة ب��ال�ل�غ��ة ال �ف��ارس �ي��ة كتبت
بناء علی أوام��ر السلطان جالل الدین
اس��ك��ن ��در ،م �ل��ك اص �ف �ه ��ان يف ال �ق��رن
اخلامس عشر.
ون� �ق�ل ً�ا ع ��ن آي دي ب ��وك ��س :ك��ان
مالوفاً يف القرن اخلامس عشر امليالدي
م� ��ن ق �ب ��ل األغ� �ن� �ي ��اء ت ��ذه �ی ��ب ال �ك �ت��ب
املكتوبة خبط اليد بالصور األسطورية
والتصاميم املذهلة .وعلى الرغم من أن
مثل هذه الكتب كانت رائجة يف أوروبا يف العصور الوسطى فإنه يبدو أنها كانت تالقي
اقبا ًال نسبيا يف الشرق األوسط وهو ما نشاهده يف األعمال االبداعیة جملموعة السلطان
جالل الدين اسكندر.
وهذه املخطوطة كتبت بامر من سلطان جالل الدين بن إسكندر ،ملك أصفهان بني 1409
و  1414میالدیة .لكن على الرغم من هذا احلجم املنخفض فإنها تضم جمموعة كاملة
من النصوص املتنوعة تشمل النصوص الدينية والقصص واالشعار الغنائیة وكتابات
حول الكيمياء والفضاء وعلم التنجیم واهلندسة وتاريخ الطب وحتى الشريعة اإلسالمية.
وعلى ما يبدو فقد مت اختيار هذه النصوص من قبل السلطان جالل الدين اسكندر نفسه
وكان ملك إيران يف القرن اخلامس عشر وكان معه يف السفر اینما حل .وهذه املخطوطة
تضم مزجيا من الزخارف املعقدة والتصاميم األنيقة واهلوامش اجلميلة والرموز اإلسالمية.
وقد قامت املكتبة الربيطانية برقمنة هذه الطبعة الفارسية الرائعة من القرن اخلامس
عشر ووضعتها على موقعها اإللكرتوني لعرض املخطوطة.

التطريز بالوخز من اشهر املصنوعات اليدوية في ايران

التطريز بالوخز هو من أشهر املصنوعات اليدوية يف
ايران وأبرزها ويع ّد يف الوقت نفسه من اكثر الصناعات
القائمة على استخدام املعادن والفلزات ظرافة ودقة.
التطريز بالوخز ه��و يف احلقيقة ع�ب��ارة ع��ن معاجلة
الفضة من خالل استخدام أسالك وأشرطة فضية دقيقة
ظريفة ،يعتمد فيه الفنان على ذوقه الفين ،مستفيداً من
أساليب عمل منتظمة وأشكال إسليمية خمتلفة ،يعود
تاريخ التطريز بالوخز اىل ما قبل  200عام.

وحبسب ما توصل به معظم الدارسني والباحثني ،فان
أق��دم من��وذج هل��ذا الفن الدقيق يرجع اىل ف�ترة زمنية
متتد من سنة  330اىل  550قبل امليالد وحتديداً العهد
اإلمخيين.
ال �ت �ط��ري��ز ب��ال��وخ��ز ي�ش�م��ل م �ن �ت��وج��ات خم�ت�ل�ف��ة مثل
املشبك وال�ط�ب��ق واط ��ار ال �ص��ور وال�س�لاس��ل واألق ��راط
والربوش وأواني الشوكوالتة واحللويات وغريها.
شهد فن التطريز بالوخز ازده��اره يف عصر السالجقة
ووص��ل اىل ذروة تقدمه يف العهد الصفوي ،وق��ام معظم
الفنانني يف ه��ذه املهنة ال�ي��دوي��ة م��ن مدينيت اصفهان
وزجنان وبرعوا فيها وأحتفوا الصناعات اليدوية االيرانية
بنماذج فريدة.
أدوات ال�ت�ط��ري��ز ب��ال��وخ��ز تشبه أدوات وآالت صياغة
ال��ذه��ب .لصنع أعمال مطرزة بالوخز ،يقوم الفنان أو
الصانع باذابة السبيكة (سبيكة الفضة) ومن ثم إدخاهلا
يف ق��وال��ب خ��اص��ة ،ويصنع منها أس�لاك�اً يبلغ قطرها
سنتيمرتاً واح��داً ،ومن بعد ذل��ك ،حيول األس�لاك هذه
اىل أسالك فضية دقيقة جاهزة للتطريز بالوخز قطرها
ميليمرت واحد .ثم يدخل الفنان هذه األسالك الدقيقة
ال �ظ��ري �ف��ة يف ق ��وال ��ب م�ص�ن�ع��ة م ��ن اخل �ش��ب او الشمع
ويعاجلها مبختلف األش�ك��ال والتصاميم ،ويلصق بعد
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ذل��ك ه��ذه األوت ��ار الفضية بعرضها للحرارة ولصقها
بربادة النحاس يستخرج منها أخرياً انواع األواني الفنية
اجلميلة.
ه ��ذا وم ��ن األع �م��ال ال�ت�ي جي��ري�ه��ا ال�ف�ن��ان ع�ن��د صنع
شيء مطرز بالوخز ،ميكن األشارة اىل الضرب باملطرقة
وإخ �ض��اع ال�ش��يء ل�ل�ح��رارة وص�ن��ع أس�ل�اك وأوت ��ار فضية
وق��وال��ب وغ�يره��ا م��ن األم ��ور ال��واج��ب اتباعها م��ن قبل
الفنان للتطريز بالوخز.

تكريم مخرج إيراني في مهرجان( )Maria La Pazالدولي

مت ت�ك��ري��م امل �خ��رج اإلي ��ران ��ي ت�ي�م��ور ق ��ادري
ملشاركة فيلمه القصري بعنوان «التوت» يف
الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان «ماريا
الب� ��از» ( )Maria La Pazال ��دول ��ي ل�لأف�لام
والصور يف إسبانيا .

وتقام مراسم حفل مؤسسة «م��اري��ا الب��از»
التذكارية سنويا بهدف مواصلة عمل صناع
األفالم واملصورين عن البيئة الطبيعية وطرق
احلفاظ عليها.
واقدمت جلنة حتكيم املهرجان على تكريم
امل�خ��رج تيمور ق ��ادري لفيلم «ال �ت��وت» ال��ذي
يتناول قصة بائع متجول يعمل برفقة إبنه
وم��ن املقرر ان يوصل ويقدم أمانة إىل إم��رأة
عجوز طاعنة يف السن.
وع �ق ��دت ال � ��دورة ال �ث��ام �ن��ة وال �ع �ش��ري��ن من
م �ه��رج��ان «م ��اري ��ا الب� ��از» ()Maria La Paz
ال��دول��ي لألفالم وال�ص��ور خ�لال يومي الرابع
واخلامس من مايو  /اي��ار اجل��اري يف مدينة
أستورياس اإلسبانية.

مهرجان السينما االيرانية القادم برئاسة الفنان علي نصيريان
سيقام مهرجان السينما االي��ران�ي��ة بدورته
ال�ع�ش��ري��ن يف  12م��ن سبتمرب يف مبنى بيت
السينما بطهران وس�ي�ترأس��ه ممثل السينما
وامل� �س ��رح وال �ت �ل �ف��زي��ون ال �ف �ن��ان ال �ق��دي��ر علي
نصرييان .وعلي نصرييان من مواليد عام 1934
خترج يف معهد الفنون يف طهران ،وبدأ مشواره
الفين سنة  1952يف املسرح.
م ّثل نصرييان خالل مشواره الفين يف الكثري
من املسرحيات الشهرية .ومن اعماله اخلالدة مسلسل «العندليب» (هزاردستان) ،ومسرحيات
تلفزيونية مثل «حراس حمطة القطار» (سوزنبانان) .بدأ مشواره السينمائي سنة 1969من
خالل فيلم «البقرة» (كاو) للمخرج داريوش مهرجوئي.

الوثائقي «كل مكان» يمثل إيران في النمسا
وج ��د ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ �ق��ي اإلي ��ران ��ي ب�ع�ن��وان
« كل مكان» للمخرج مهدي قنواتي طريقه
إىل مهرجان « »Ethnocinecaلألفالم الوثائقية
الذي اقيم من الرابع حتى العاشر من مايو /
أيار اجلاري يف العاصمة النمساوية فيينا.
وميثل هذا الفيلم الوثائقي مجهورية إيران
اإلس�لام�ي��ة يف ال ��دورة الثانية ع�ش��رة م��ن هذا
املهرجان الدولي بالنمسا يف أوروبا الوسطى.
وحيكي فيلم «كل مكان» من إنتاج حممد كاظم بيات قصة رجل يدعى عبد احلسن الذي
بنى قرية لنفسه وعائلته مبحافظة بوشهر جنوب إيران ،وهو يكسب دخله الرئيس من الزراعة
وتربية احليوانات.

حاتمي كيا يعرض فيلمه الجديد في اليابان وكوريا
س �ي �ع��رض ال �ف �ي �ل��م ال �س �ي �ن �م��ائ��ي االي ��ران ��ي
«بتوقيت الشام» للمخرج ابراهيم حامتي كيا
يف اليابان وكوريا اجلنوبية.
وت��أت��ي ه��ذه ال�ع��روض ضمن برنامج ع��روض
الفيلم العاملية ال��ذي سيبدأ يف آخ��ر الصيف،
حيث سيبدأ الربنامج من عرض الفيلم يف آسيا
وحت��دي��داً يف دور السينما يف اليابان وكوريا
اجلنوبية.
وكان قد شارك «بتوقيت الشام» (به وقت شام) ضمن فعاليات سوق مهرجان كان 2018
بعنوانه االجنليزي «.»Damascus Time
«بتوقيت الشام» من انتاج «حممد خزاعي» ويتناول موضوع اإلرهاب واجلماعات التكفريية
املتمثلة بداعش من خالل تسليط الضوء على مهمة طائرة ايرانية مزودة باملعونات االنسانية
حتاول اهلبوط يف مطار دمشق لكنها تتعرض اىل موقف خطري.
يذكر أن الفيلم حصل على ث�لاث جوائز «عنقاء بلورية» خ�لال احلفل اخلتامي للدورة
السادسة والثالثني ملهرجان فجر السينمائي اإليراني واجلوائز هي :جائزة أفضل إخراج وأفضل
هندسة صوت وأفضل موسيقى تصويرية.
واحتل الفيلم املركز الثاني يف مبيعات األفالم خالل النوروز حتى اآلن وقدد حقق مبيعات
جتاوزت الـ« 40مليار ريال إيراني» أي ما يعادل « 800ألف دوالر أمريكي» ،وبذلك يصبح الفيلم
ضمن جمموعة األفالم األكثر مبيعا يف تاريخ السينما اإليرانية.

شخصيات ادبية

خضر الحمصي  ..أبرز الشعراء
الكالسيكيني في سوريا
ع�ش��ر س �ن��وات ع�ل��ى رح�ي��ل ال�ش��اع��ر خضر
احلمصي ،ال��ذي يعترب أح��د أب��رز الشعراء
الكالسيكيني يف سوريا.
يصنف الشاعر ال��راح��ل خضر احلمصي
ض �م��ن ج �ي��ل ال� �ش� �ع ��راء ال �ك�لاس �ي �ك �ي�ين يف
س ��وري ��ا ،ال ��ذي ��ن رك � ��زوا يف ن �ت��اج �ه��م على
ق �ص �ي��دة ال �ش �ط��ري��ن ح �ي��ث ت��ن ��اول ال��راح��ل
عربها خمتلف األغراض وال سيما الوطنية
واالجتماعية فض ً
ال عن احليز الكبري الذي
شغلته دمشق يف قصائده.
وك ��ان للشاعر احل�م�ص��ي ال ��ذي ول ��د يف
م��دي�ن��ة سلمية س�ن��ة  1931اه�ت�م��ام خ��اص
ب��أس�ل��وب ال�ق��ص ال�ش�ع��ري ال ��ذي ع ��اجل من
خالله قضايا اجتماعية وإنسانية ملتزماً
بالبنية الشعرية امل�ت��وازن��ة وال�تي استوفت
أغراض القصة الشعرية.
مسرية احلمصي مع الشعر امتدت نصف
قرن منذ إصداره ديوانه األول «رسالة قلب»
يف العام  1955والذي كتب مقدمته الراحل
أنور اجلندي ،وظل فيها احلمصي خملصاً
للقصيدة الكالسيكية مقتنعاً بعظمتها
وسحر بيانها وحبورها وموسيقاها ورويها
مع إميانه بضرورة التجديد واإلب��داع فيها.
وظ��ل الوطن وقضاياه احلاضر األك�بر يف
قصائد الشاعر احلمصي حتى رحيله يف الـ
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ق��وم�ي�اً أو وطنيا إال وت�ن��اول��ه أم��ا قصائده
العديدة عن دمشق فجاءت ملا شكلته هذه
امل��دي�ن��ة م��ن إهل ��ام ل��ه بطبيعتها وح��ارات�ه��ا
واألثر الذي تركته يف مشاعره.
ال� �ش ��اع ��ر احل� �م� �ص ��ي ال � � ��ذي ت � �ط� ��وع يف
مخ�س�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل ��اض ��ي ك �ض��اب��ط يف
اجليش العربي السوري ثم تقاعد ليتفرغ
للشعر صدر له  12جمموعة شعرية ما بني
عامي  1955و 2007منها «دمشق يا حبيبيت»
و«ق�ط��ار العمر» و«ل��و عشت يف ال�ف��ردوس»
فضال عن إسهاماته يف الشعر املغنى حيث
أص� ��در س �ن��ة  2000دي � ��وان «أغ ��ان ��ي الصبا
واجلمال».
ونالت دمشق حصتها من اجملموعة املسماة
بامسها:
رشفت كأس املنى ياشام ظمآنا
ورحت أحبر يف عينيك نشــوانا
تألق الدوح وانسابت قالئـــــده
تنضد الدر اكلي ً
ال وتيجـــــــــــانا
دمشق فاتنة والدل زينتــــهــــا
واألرض تنفحها عطراً ورحيانا

