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 األلسكو تهيب باالرتقاء بمنزلة اللغة العربية 

QNA - تونس 
أهابت املنظمة العربية للتربية والثقافة 
والـــــعـــــلـــــوم «األلــــــكــــــســــــو» بــــاملــــؤســــســــات 
والــهــيــئــات املــعــنــيــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
ببذل املزيد من الجهد من أجل االرتقاء 

بمنزلة اللغة العربية.
وقالت املنظمة: «إن االحتفاء بلغة الضاد 
واإلعــــــــالء مــــن شـــأنـــهـــا تــنــفــيــذا ملـــشـــروع

الــــنــــهــــوض بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــوجــه 
نــــــــحــــــــو مــــــجــــــتــــــمــــــع املـــــــــعـــــــــرفـــــــــة الــــــــــــذي 
أقــــــرتــــــه الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة فــــــي دمـــشـــق

خالل شهر مارس عام -2008 لدليل على 
الــعــربــيــة بالتحديات  الــــدول  وعـــي قـــادة 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــحـــيـــط بـــهـــا فــــي عــصــر 
أصــبــحــت فــيــه الــعــوملــة الــثــقــافــيــة ظــاهــرة 
مـــــهـــــددة لــــلــــهــــويــــات والـــخـــصـــوصـــيـــات 
والتنوع الثقافي واللغوي، وكذلك إدراكا

لـــضـــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
والنهوض بها».

جــــــاء ذلــــــك فـــــي بــــيــــان أصــــــدرتــــــه الـــيـــوم 
املنظمة التي تتخذ من تونس مقرا لها 
الــلــغــة العربية»  بمناسبة إحــيــاء «يـــوم 
املــــقــــرر لــــــألول مــــن شـــهـــر مــــــارس املــقــبــل 

والذي يتم ألول مرة.
إلــى أن اللغة العربية رغم  ونبه البيان 
تـــرتـــيـــبـــهـــا الـــــســـــادس عـــاملـــيـــا مــــن حــيــث 
الــعــديــد من  عـــدد املتكلمني بــهــا تــواجــه 

الــتــحــديــات، فــي مقدمتها تراجعها في 
مــواكــبــة املــســتــجــدات العلمية والتقنية 
الــتــي جــــاءت بــلــغــات أجــنــبــيــة أصــبــحــت 
مهيمنة فــي مــجــال اإلعـــالم واملعلومات 
الذي يقوم اليوم بدور فعال في صياغة 

مجتمع املعرفة.
الــعــربــيــة تنتظر  الــلــغــة  إلــــى أن  وأشــــــار 
مـــــن الـــجـــمـــيـــع بــــــذل مـــجـــهـــود أكــــبــــر مــن 
أجــــــل تـــطـــويـــرهـــا والــــتــــوجــــه بـــهـــا نــحــو 
املــعــرفــة، وذلـــك بتنشيط حركة  مجتمع 
التعريب والترجمة وتحسني مستوى 
تــدريــســهــا وتـــدريـــس آدابـــهـــا فـــي جميع

مــــــــراحــــــــل الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
استخدامها بشكل مكثف فــي مجاالت 

االتصال الحديثة.
وكـــــان الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز بن 
الــعــام للمنظمة العربية  املــديــر  عــاشــور 
للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم «األلــكــســو» 
قـــد أوضــــح فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي أن تــحــديــد األول 
مـــــن مـــــــارس مـــــن كـــــل عــــــام إلحـــــيـــــاء يـــوم 
اللغة العربية، تم خالل الــدورة األخيرة 
الــتــنــفــيــذي للمنظمة  املــجــلــس  لــكــل مـــن 
ومــؤتــمــرهــا الـــعـــام، وهـــو يــمــثــل تعبيرا 
عما تكتسبه اللغة العربية مــن أهمية 
فـــي ضــمــيــر األمـــــة الــعــربــيــة ووجـــدانـــهـــا 
بــاعــتــبــارهــا لــغــة الـــقـــرآن الــكــريــم وتـــراث 

األمة وذاكرتها. 

 تعليمها في قطر بني الضرورة التربوية والحواجز االجتماعية  

الهيدوس: يجب االهتمام باملوسيقى على أسس حقيقية وهادفة 
 الدوحة - هال بطرس

كـــــثـــــيـــــرة هـــــــي األوصـــــــــــــــاف الــــــتــــــي الـــتـــصـــقـــت 
بـــاملـــوســـيـــقـــى، كـــــ «غــــــــذاء الــــــــــروح»، و «الــلــغــة 
الــثــقــافــات، وتعبر عما  الــتــي تجمع  العاملية» 
يــعــجــز الــــكــــالم عــــن قــــولــــه.. وأكــــثــــر مــنــهــا هــي 
الــدراســات واألبــحــاث التي ركــزت على فوائد 
املــوســيــقــى، باعتبارها تتعدى كونها متعة 
لــألذن، بل أصبحت عالجا ألمــراض مختلفة، 
وطـــريـــقـــة تـــخـــاطـــب وحـــــــــوارا بــــني حــــضــــارات 
ومــــجــــتــــمــــعــــات، ووســــيــــلــــة لـــتـــنـــمـــيـــة الـــخـــيـــال 
الــعــطــاء.. ورغــم  وتجديد الطاقة والــحــث على 
ذلك، ال يزال التعليم املوسيقي يواجه الكثير 
مــن الــعــقــبــات فــي عــاملــنــا الــعــربــي، بــني ضعف 
املناهج التربوية املوسيقية، أو خلو املناهج 
املــــدرســــيــــة مــــن تــعــلــيــم املـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون 
بــشــكــل عــــام، وعــــدم وجــــود فــــرص للمهتمني 
باملوسيقى لتطوير مــواهــبــهــم، واألهــــم عــدم 
لــدى الحكومات في  وجــود خطط مستقبلية 
تأمني مستقبل جيد للموهوبني واملبدعني، 

أو أقله دعمهم..
وال شك أن قطر تتقدم على الكثير من الدول 
العربية على هذا الصعيد. فهي تضم مراكز 
ومـــعـــاهـــد لـــتـــدريـــس املـــوســـيـــقـــى عـــلـــى أعــلــى 
مــســتــوى، مــثــل مــركــز الــفــنــون املــوســيــقــيــة، أو 
أكاديمية قطر للموسيقى التي تبصر النور 
قــريــبــًا، وتــحــتــضــن األطـــفـــال املـــوهـــوبـــني منذ 
نــعــومــة أظـــافـــرهـــم.. لــكــن فـــي مــقــابــل ذلــــك، هل 
توجد مناهج تعتمد أســلــوب تعليم تربوي 
املـــدارس، ليس فقط ملن يريد  للموسيقى في 
التخصص في هذا املجال، بل لكل من يرغب 
مـــن األطـــفـــال فـــي خـــوض الــتــجــربــة؟ وهـــل من 
فــرص عمل للمحترفني فــي مجال املوسيقى 
باستثناء التعليم؟ وهل ال تزال توجد عوائق 
أمـــام نشر التعليم املوسيقي في  اجتماعية 

قطر؟

اكتشاف املواهب وتنشئة
موسيقيي املستقبل

عــــرفــــت قــــطــــر مـــوســـيـــقـــيـــني بـــــــارزيـــــــن، كــــانــــوا 
ســفــراء لبالدهم فــي العديد مــن دول املنطقة 
الــعــربــي. ال يمنع أن مــواهــب كثيرة  والــعــالــم 
بقيت دفــيــنــة، إمـــا ألنــهــا لــم تــحــظ بــفــرصــة أن 
تكتشف ما لديها من طاقة إبداعية، أو أنها 
لم تتمكن من تطوير هذه املوهبة على أيدي 
مــتــخــصــصــني، أو ألســــبــــاب أخــــــرى مــخــتــلــفــة 

بعضها اجتماعي. 
رئــيــس مجلس اإلدارة السابق ملــركــز الفنون 
املــــوســــيــــقــــيــــة الـــــفـــــنـــــان عــــبــــدالــــعــــزيــــز جـــاســـم 
الهيدوس، شرح لـ «العرب» أن عملية اكتشاف 
ما إذا كان املرء موهوبا موسيقيًا أو ال تتم في 
الدروس املوسيقية. ويمكن للطفل أن ينتسب 
لـــهـــذه الـــــــــدروس حـــتـــى فــــي ســــن صـــغـــيـــر، أي 
منذ الصف األول. وخــالل الحصص يتابعه 
األســـاتـــذة، ويــحــاولــون قـــدر اإلمـــكـــان تحديد 
، كما 

ً
مدى استيعابه للموسيقى. يمكن مثال

تــابــع الــهــيــدوس، تــوفــيــر حــصــص موسيقية 
منذ الصفوف األولى، ينتسب إليها من لديه 
املوهبة أو الرغبة بتعلم املوسيقى، فيحصل 
عــلــى الــعــنــايــة املــطــلــوبــة، ويــخــضــع الخــتــبــار 
بسيط لتحديد مــســتــواه ومـــدى قــدرتــه على 
إكــمــال الــدراســة فــي هــذا املــجــال. وهــنــا يظهر 
الفرق بني الطفل املوهوب والطفل العادي، فـ 
ن املوسيقية تأتي من عند الله سبحانه 

ُ
ذ

ُ
«األ

وتعالى»، على حد قول الهيدوس. 

حاجز العادات والتقاليد
ولكي يحصل كــل طفل أو طالب على فرصة 
الكـــتـــشـــاف مـــوهـــبـــتـــه وتـــطـــويـــرهـــا، يـــجـــب أن 
تتوفر له إمكانية االنتساب لهذه الحصص، 
بــــالــــتــــالــــي، مـــــن املــــفــــيــــد أال تــــكــــون الـــــدارســـــة 
بـــاملـــدارس املتخصصة. عــلــى هــذا  مــحــصــورة 

 ARCHIVES  الفنان عبدالعزيز الهيدوس في حفل مع أوركسترا قطر  ¶

 ARCHIVES ARCHIVES ¶  اكتساب الدقة واالنضباط من التعليم املوسيقي  ¶  التعليم املوسيقي في الصغر ينمي مناطق محددة من الدماغ 

انــفــتــاحــا  الــصــعــيــد، رأى هـــيـــدوس أن هـــنـــاك 
الــيــوم فــي قطر وكــافــة دول الخليج فــي شتى 
املــــجــــاالت، بــعــد أن كــــان يـــوجـــد فـــي الــســابــق 
حاجز العادات والتقاليد، مضيفًا: «بالتالي 
ال أعتقد أن هناك مشكلة في أن يكون التعليم 
املــوســيــقــي مــنــذ مــرحــلــة الــتــأســيــس، عــلــى أن 
ــــعــــطــــى حــــصــــص مـــوســـيـــقـــيـــة فـــــي املــــــــدارس 

ُ
ت

 جديدًا يحب 
ً
العادية، ومــن هنا ننشئ جيال

املوسيقى. لكن من الضروري أن يتم تدريس 
املـــوســـيـــقـــى بـــالـــطـــريـــقـــة الـــصـــحـــيـــحـــة، ولــيــس 
االكــتــفــاء بتحفيظ األغـــانـــي والــرقــصــات كما 
كانت الحال هنا. يجب أن يكون هناك تعليم 

تربوي حقيقي». 

اهتمام املناهج القطرية باملوسيقى
وعــــن الـــوضـــع فـــي قــطــر عــلــى صــعــيــد إدخــــال 
الــدراســيــة،  الحصص املوسيقية فــي املناهج 
أوضـــح الــهــيــدوس أنــه «كـــان هــنــاك مــا يسمى 
بالتربية املوسيقية واملسرحية، وألغي اآلن، 
فــالــفــريــق كـــان ضــعــيــفــًا جــــدًا، ولـــم يــكــن هــنــاك 
تـــدريـــس تـــربـــوي بـــل تــحــفــيــظ أغـــــان وتــعــلــيــم 

رقصات». 
والتعليم التربوي هو أساس جيد، بشرط أن 
يتم على أيدي أساتذة أكفاء ينقلون املعلومة 
لــهــيــدوس، ومــن  بالطريقة الصحيحة، وفــقــًا 
خــــاللــــه يـــمـــكـــن اكـــتـــشـــاف املــــوهــــوبــــني. وبــكــل 
تأكيد، قد توجد فئة ال ترغب بمتابعة هذه 
الدروس، أو عائالت ال تحب أن يتعلم أوالدها 
املــوســيــقــى، بــحــســب املــعــتــقــدات بـــني الــحــالل 

والـــحـــرام والــــعــــادات والــتــقــالــيــد، فــهــنــا، بـــرأي 
الهيدوس، إن لم يكن هناك مــدّرس موسيقي 
في كل فصل، من املفترض أقله توفير دروس 
موسيقية جماعية، وأولــيــاء األمــور املهتمني 

سيشركون أوالدهم بها.

الحواجز االجتماعية
وال تـــزال بــعــض الــحــواجــز االجــتــمــاعــيــة أمــام 
توجه األوالد والطالب نحو تعلم املوسيقى، 
مــنــهــا، بحسب الــهــيــدوس، خـــوف الــنــاس من 
مستقبل أوالدهـــــم عــنــدمــا يــتــخــصــصــون في 
املوسيقى، حيث يتساءلون: ما  املخطط في 
الدولة على هذا الصعيد؟ هل أسست ملستقبل 
املــوســيــقــى؟ مــاذا  فــي  واضــــح للمتخصصني 
وأيــن يعملون عندما يتخرجون؟ فــال مجال 
لهم -كما شرح الهيدوس- سوى أن يصبحوا 
إما مدرّسني أو عازفني. وشــدد املتحدث هنا 
على أنــه «يجب أن تكون هناك أهــداف نصل 
إلــيــهــا، ونــبــنــي عليها هـــذه األســــس. فالهدف 
املستقبلي غير موجود في قطر. هناك تعلم 
موسيقي ومــدارس ومعاهد، لكن ما الهدف؟ 
إمـــا يصبح الــشــخــص مــدرســًا، أو عــازفــًا، في 
وقـــــت قــــد يـــكـــون بـــحـــاجـــة لـــوظـــيـــفـــة حــقــيــقــيــة 

يتأسس عليها». 
ورغــم ذلــك، تحاول نسبة مهمة من القطريني 
تعلم املوسيقى، وتبحث عن أماكن مناسبة 
لذلك، وفقًا للهيدوس، وهذا دليل على وجود 
وعي واضــح حول أهمية التعليم املوسيقي، 
ســـواء لـــدى أولـــيـــاء األمـــــور، أو لـــدى الــراغــبــني 

بالتعلم. وال بد أن يتم االهتمام بهذا الوعي 
«عــلــى أســـس حقيقية ال عــشــوائــيــة»، بحسب 

كالمه «مع وجود الهدف». 

12 فائدة من التربية املوسيقية
دراسات وأبحاث ركزت على الفوائد الكثيرة 
للتربية املوسيقية، خصوصًا في سن مبكر. 
وهــذه الفوائد ليست فقط لصالح املوهوبني 
أو الراغبني بالتخصص في مجال املوسيقى، 
بـــــل تـــتـــعـــمـــم عــــلــــى كـــــل الــــــطــــــالب، وتـــنـــعـــكـــس 

إيجابياتها على شتى مجاالت الحياة. 
فـــالـــتـــدريـــب املـــوســـيـــقـــي بـــســـن مــبــكــر يــســاعــد 
الـــدمـــاغ املختصة  أوًال عــلــى تــطــويــر مــنــاطــق 
الــفــوائــد املهمة  باللغة واملــنــطــق. هــذه إحـــدى 
مــــن الـــتـــربـــيـــة املـــوســـيـــقـــيـــة، مــــن أصـــــل فـــوائـــد 
كــثــيــرة حــددتــهــا املـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة السابقة 
لـــ «نــوروالــك السيمفونية للشباب» كارولني 
فيليبس في كتاب لها، حمل عنوان «12 فائدة 
من التربية املوسيقية». ووفقًا لفيليبس، من 
املعتقد به أن تطوير الدماغ يستمر لسنوات 
عـــديـــدة بــعــد الـــــــوالدة. وقــــد أشـــــارت دراســـــات 
حديثة بشكل واضــح أن التدريب املوسيقي 
ا مـــن الــجــهــة الــيــســرى من  يــطــور بــدنــيــًا جــــزء
الدماغ، املعروف أنه معني بمسألة اللغة. كما 
أن الــربــط بــني األغـــانـــي املــألــوفــة واملــعــلــومــات 
الــجــديــدة قــد يــســاعــد أيــضــًا فــي تــرســيــخ هــذه 

املعلومات باألذهان الشابة. 
ثانيًا، هناك أيضا رابط سببي بني املوسيقى 
والـــذكـــاء املــكــانــي أو الــفــضــائــي (الـــقـــدرة على 

بـــدقـــة، وتــكــويــن صــــورًا ذهنية  الــعــالــم  إدراك 
لــألشــيــاء). هـــذا الــنــوع مــن الــذكــاء هــو حاسم 
بالنسبة لطريقة التفكير الالزمة لكل املهام، 
بــدءًا بحل مسائل رياضية متقدمة، وصــوًال 
إلى توضيب حقيبة كتب تحتوي كل ما هو 

الزم لليوم. 
وبـــشـــكـــل عــــــام، إن طـــــالب الـــفـــنـــون يــتــعــلــمــون 
كيفية التفكير بطريقة إبداعية، وحل املسائل 
واملـــشـــاكـــل مـــن خــــالل تــخــّيــل حـــلـــول مختلفة 
لها، ورفــض القواعد واالفــتــراضــات القديمة. 
فــاألســئــلــة حـــول الــفــن ال يــمــكــن أن يــكــون لها 

جواب صحيح واحد فقط. 

احترام الثقافات واألجناس
 عن ذلــك، إن الــدراســات الحديثة تظهر 

ً
فضال

أن الــطــالب الــذيــن يــدرســون الــفــنــون هــم أكثر 
 ،(SAT مثل) نجاحًا في االختبارات املوحدة
كما أنهم يحققون درجــات أعلى في املراحل 

الدراسية العليا. 
وخــامــســًا، إن دراســـة 

الــفــنــون تــمــنــح األطـــفـــال نـــظـــرة داخــلــيــة على 
ثــــقــــافــــات أخـــــــــرى، وتـــعـــلـــمـــهـــم كـــيـــف يـــكـــونـــوا 
مــتــعــاطــفــني مــــع أبــــنــــاء تـــلـــك الـــثـــقـــافـــات. هـــذا 
التطوير في مشاعر الرحمة والتعاطف، على 
عــكــس تنمية الــجــشــع والــســلــوك املــبــنــي على 
الـــ «أنــا أوًال»، يكّون جسر لعبور الهوة  فكرة 
بـــني الــثــقــافــات، مـــا يــــؤدي إلــــى تــعــلــم احــتــرام 

األجناس األخرى منذ سن صغير. 
وطــالب املوسيقى يكتسبون أيضًا الحرفية 
مـــن خــــالل تــعــلــمــهــم كــيــفــيــة جــمــع الــتــفــاصــيــل 
بعناية، وتمييزهم بني العمل الجيد مقارنة 
بالعادي. فعندما يسعى الطالب لتطبيق هذه 
الــخــاص، سيتطلب منه  املــعــايــيــر عــلــى عمله 
هذا األمر مستوى جديد من التمّيز، ويدفعه 

نحو توسيع مصادره الداخلية. 

العمل ضمن فريق
الــطــالب قيمة  ومـــن خـــالل املــوســيــقــى، يتعلم 
الــتــفــوق، واملــكــافــأة  املــتــكــبــد لتحقيق  الــجــهــد 
امللموسة على العمل الشاق. ففي املوسيقى، 
الغلطة هي غلطة: إما تكون اآللة موزونة أو 
ال، إما تعزف النوتات جيدًا أو ال، إما يتحقق 
املـــدخـــل أو ال.. وال يــمــكــن تــقــديــم أداء نــاجــح 
إال بالعمل الــشــاق.  إلــى جانب ذلــك، فدراسة 
املوسيقى تقوي االنضباط ومــهــارات العمل 
ضمن فــريــق. فلكي تــقــدم األوركــســتــرا صوتًا 
مـــوحـــدًا، عــلــى كـــل الـــعـــازفـــني أن يــعــمــلــوا معًا 
بتجانس تــجــاه هـــدف واحـــد هــو األداء، وأن 
يلتزموا بــدروس املوسيقى، وباملشاركة في 

كل التمارين والتدريبات. 
أما الفائدة التاسعة، فهي أن املوسيقى توفر 
لـــألطـــفـــال طــريــقــة لــلــتــعــبــيــر عـــن ذاتــــهــــم. ففي 
الـــظـــروف الــراهــنــة الـــيـــوم، الــتــحــدي هــو جعل 
الحياة مليئة باملعاني، وبلوغ مستوى أعلى 
مـــن الــتــطــويــر. وكـــل إنـــســـان يــحــتــاج مـــن وقــت 
آلخر أن يكون على اتصال مباشر مع صميم 
داخله، مع ما هو عليه وما يشعر به. ويأتي 

التقدير الذاتي كنتيجة للتعبير الذاتي. 

العمل بجهد وتحمل املخاطر
ثـــــم إن دراســـــــــة املـــوســـيـــقـــى تــــطــــور مــــهــــارات 
أساسية في مجاالت العمل، حيث تركز على 
«التصرف»، بــدًال من املراقبة، وتعلم الطالب 
كيف يــؤدون، بكل معنى الكلمة، أينما كانوا 
فـــي الــعــالــم. فــالــشــركــات تــبــحــث عـــن موظفني 
بأبعاد متعددة، وعقول مرنة ومطواعة. وال 
شـــك أن املــوســيــقــى تــســاعــد عــلــى خــلــق هــذه 
الــصــفــات. وفـــي الــحــصــص املــوســيــقــيــة، يمكن 
للطالب أن يتعلموا أيــضــًا كيف يتواصلون 
مع بعضهم بعضا ويتعاونوا في ما بينهم 

بشكل أفضل. 
ومـــن املــهــم ذكــــره أيــضــا أن األداء املــوســيــقــي 
يعلم الصغار كيف يسيطرون على مخاوفهم 
ويتحملون املخاطر. فالقلق حاضر بأوقات 
لــذا فــإن التعامل معه بوقت  املـــرء،  كثيرة فــي 
مـــبـــكـــر، وبـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر، يــجــعــلــه أقـــــل حــــدة. 
واتــخــاذ املخاطر هــو أمــر أســاســي للطفل إذا 
أراد تــطــويــر قـــدراتـــه بــشــكــل كـــامـــل.  ونــهــايــة، 
يــكــفــي الـــقـــول إن مـــا يــعــيــشــه ويــتــعــرض إلــيــه 
يــقــارن بأي  الطفل خــالل تعلمه املوسيقى ال 
مجال آخر. بالتالي فإن الفوائد املكتسبة من 
التربية املوسيقية ال تتوفر بــهــذا األســلــوب 

وبهذه الكثافة إال في هذا املجال. 

 «عود الند» تسلط الضوء على 

صورة املرأة الفلسطينية والعراقية  
v - لندن 

صــــدر عــــدد جـــديـــد (45) مـــن مــجــلــة «عـــود 
الند» الثقافية التي يرأس تحريرها عدلي 
الهواري، الباحث في جامعة ويستمنستر 
بــلــنــدن. تــتــنــاول الــكــاتــبــتــان هـــدى الــدهــان 
(العراق) وزينب عودة (فلسطني) في نص 
مشترك على شكل حـــوار بينهما الصور 
الــنــمــطــيــة الــتــي تــركــز عــلــيــهــا الــفــضــائــيــات 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــرأة فـــي فــلــســطــني والــــعــــراق، 
وغــيــاب الــصــور الــعــديــدة األخــــرى، خاصة 
التي تظهر املرأة في البلدين كصانعة قرار 
وفاعلة في ميادين العلم والطب والقانون 

واإلعالم.
وفي نص بعنوان «يسألونك عن مقاهينا» 
كـــتـــب د.عــــبــــدالــــســــالم فـــــــزازي األســــتــــاذ فــي 
جامعة أكادير باملغرب قائال: «في مقاهينا 
قتلنا لــغــة الـــضـــاد، وأقــمــنــا أعـــراســـا خلف 
الغمام برومية منفوشة النهدين تذكرنا 
بــزمــن الـــغـــزوات، زمـــن حــمــحــمــات وصهيل 
الـــخـــيـــول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي لــــم تـــكـــن تــخــشــى 

الوغى».
واستذكر الكاتب اللبناني إبراهيم يوسف 
مــحــاولــتــه الــشــعــريــة األولــــى، وكــيــف امتنع 
عــن نــظــم الــشــعــر بــعــد أن نــاقــش محاولته 

مع طبيب شاعر في بلدته، وهناك نصان 
لـــهـــيـــام ضـــمـــرة (األردن)، ومـــنـــال  آخــــــــران 

الكندي (اليمن).
وفـــــــي الـــــعـــــدد قــــصــــيــــدة بــــعــــنــــوان «الـــقـــمـــر 
لــلــشــاعــر الفلسطيني عــصــام  املــســتــحــيــل» 
تــــرشــــحــــانــــي، وهـــــنـــــاك خــــبــــر عـــــن صـــــدور 
روايـــة جــديــدة بعنوان «لخضر» للروائية 
الــــجــــزائــــريــــة يـــاســـمـــيـــنـــة صـــــالـــــح، ورافـــــــق
الــخــبــر مــقــطــع مـــن الــــروايــــة الــــصــــادرة عن 
املــؤســســة العربية لــلــدراســات والــنــشــر في 

بيروت.
وتصدرت الغالف لوحة للفنان التشكيلي 
الــــــعــــــراقــــــي عــــلــــي الـــــطـــــائـــــي الــــــــــذي يــمــكــن
مـــشـــاهـــدة مـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــــن أعــمــالــه
الـــتـــي تــجــمــع بــــني الـــخـــط الـــعـــربـــي والـــفـــن 

التشكيلي.
أما كلمة العدد فقد ردت على ما ورد في 
الــروائــيــة الجزائرية  إلــى  مقالة منسوبة 
أحــــالم مــســتــغــانــمــي الــتــي رثـــت حـــال أمــة 
صـــــار اهــتــمــامــهــا مــــركــــزا عـــلـــى املــطــربــني 
الــهــواري  واملــطــربــات. كتب الكلمة عــدلــي 

يـــقـــول: «هـــنـــاك مـــن يـــقـــود الــجــمــاهــيــر إلــى 
بــاملــغــنــني واملــغــنــيــات، واملمثلني  االهــتــمــام 

واملمثالت.
وهــنــاك أمــــوال كــثــيــرة تنفق عــلــى الــقــنــوات 

التلفزيونية والترويج للنجوم والنجمات، 
وكـــذلـــك لــعــبــادة الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 

الحية والراحلة.

واملـــثـــقـــفـــون الـــقـــلـــقـــون مــــن هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
النقد إليها بــدال من هجاء  عليهم توجيه 

الجماهير». 


