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عزف

رخام
|    مدحت عالم     |    

أكثر ما يشغلني
في هذه الحياة العصية على الفهم

أن أضع بصري على الوجوه
بخفة املتأمل... وشغف العارف
غير أن املشهد ال يظل مرتبطا

-كما كنت أطمح- بالواقع
وتظل الحقيقة مشدودة إلى املجهول

وأن بصري الذي التصق باملالمح
غير قادر أبدا على الخروج بأمان

من فجاجة املشهد
ونتانة املعرفة الضحلة

فهل أكون قصيدتك التي تعبر الطريق
على أقدامها الخشبية؟!

أم كلمتك املحفوظة في اللوح؟!
أم تاريخك املمتد... فوق األرض العارية؟!

أم صرختك التي ترجف في األفئدة
املنسوجة من مشاعرها الرخام؟!

M_allam66@hotmail.com

املوجز في الشعر العربي
»امل�������وج�������ز ف������ي ال���ش���ع���ر 
ال��ع��رب��ي« ك��ت��اب م��ن تأليف 
ال����دك����ت����ور ف����ال����ح ال��ح��ج��ي��ة، 
وي���ق���ع ال���ك���ت���اب ف����ي أرب���ع���ة 
أج����������زاء، وه������و ع����ب����ارة ع��ن 
في  العربي  للشعر  دراس��ة 
ثم  املختلفة، ومن  عصوره 
فقد حرص املؤلف على أن 
تكون دراسته في سياقها 
ال�����ب�����ح�����ث�����ي االك�������ادي�������م�������ي، 
م����ت����ن����اس����ب����ة م�������ع ال������ق������ارئ 

الباحث عن جماليات الشعر 
ال���ع���رب���ي، ف����ي ك����ل م��ج��االت��ه 
ال����رث����اء أو  امل����دي����ح أو  س������واء 
غ���ي���ره���ا، م���ن أج����ل ال���وق���وف 
للشعراء  القصائد  عند هذه 

وبالتالي وضع فكرة  العرب 
عما ي���دور ف��ي أذه��ان��ه��م من 

أفكار ورؤى.

غالف الكتاب

»الفكر« اختار »فقه العمران« كأفضل كتاب عربي
ح���ص���د ك���ت���اب »ف���ق���ه ال���ع���م���ران« 
ال��ص��ادر عن  للدكتور خالد ع��زب- 
ال�������دار امل���ص���ري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة- ع��ل��ى 
ج���ائ���زة أف���ض���ل ك���ت���اب ف���ي ال��وط��ن 
العربي من مؤسسة الفكر العربي. 
 ال���ك���ت���اب ي���ع���د دراس�������ة ش��ام��ل��ة 
ل��ل��ع��اق��ة ب���ن ال��ع��م��ارة اإلس��ام��ي��ة 
وامل����ج����ت����م����ع ال��������ذي ص�������اغ ال��ب��ي��ئ��ة 
ال��ع��م��ران��ي��ة واألن����م����اط امل��ع��م��اري��ة 
والدولة التي يحدد املؤلف حدود 

سلطتها في املجال العمراني.
وي���ت���ك���ون م����ن ث���م���ان���ي���ة ف��ص��ول 
وملحق ملصطلحات فقه العمران، 
الفصل األول خصصه املؤلف لفقه 
ال���ع���م���ران ح��ي��ث ي����رى ف��ي��ه أن فقه 
حاكمن  بإطارين  ارتبط  العمران 
ل���ه م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، اإلط����ار 
ال��ش��رع��ي��ة،  ال���س���ي���اس���ة  ه����و  األول، 
وه������ي ال���س���ي���اس���ة ال����ت����ي ي��ت��ب��ع��ه��ا 
الحاكم في املجال العمراني، سواء 
السياسية  ب��األم��ور  تتعلق  ك��ان��ت 
م���ب���اش���رة  ب����ال����ع����م����ران  أو  ال����ع����ام����ة 
وكاهما يترك أثره على العمارة، 

العمارة،  فقه  الثاني، هو  واإلط���ار 
واملقصود بفقه العمارة مجموعة 
حركية  على  ترتبت  التي  القواعد 
ال���ع���م���ران ن��ت��ي��ج��ة ل��اح��ت��ك��اك بن 
األف��راد ورغبتهم في العمارة وما 
ينتج عن ذلك من تساؤالت، يجيب 
عنها فقهاء املسلمن، مستنبطن 
أحكام فقهية من خال علم أصول 

الفقه.
وال���ف���ص���ل ال���ث���ان���ي م����ن ال��ك��ت��اب 
ي���ت���ن���اول دور ال��ف��ق��ه ف���ي ال��ت��ن��ظ��ي��م 
والتخطيط العمراني للمدن، حيث 
قسم عزب الشوارع وأحكامها إلى 

ثاث مستويات.
أم����ا ال��ف��ص��ل ال����راب����ع ف��ي��ت��ع��رض 
خ����ال����د ع�������زب إل�������ى ف����ق����ه األس��������واق 
الحضارة  في  التجارية  واملنشآت 
اإلس���ام���ي���ة، ف��ب��ن��اء األس������واق عند 
امل���س���ل���م���ن م������ن������دوب، وب��ت��ط��ب��ي��ق 
ال����ق����واع����د ال���ف���ق���ه���ي���ة ي������رى امل���ؤل���ف 
أن ه���ن���اك اع����ت����ب����ارات ع����دي����دة ف��ي 
تخطيط أس��واق امل��دن، لعل أولها، 
ال����ت����وزي����ع امل���ك���ان���ي ال������ذي ح��ك��م��ت��ه 

ال������ح������اج������ات امل������ت������ك������ررة ل���ل���س���ك���ان 
وال�����ض�����روري�����ة ال����ت����ي ق�����د ت��ت��ط��ل��ب 
وج��ود أس���واق معينة ف��ي ك��ل حي 
عرفت بالسويقة لتلبية املتطلبات 
ال���ي���وم���ي���ة ل���ل���س���ك���ان، ف����ي ح����ن أن 
ال���ت���وزي���ع امل���ك���ان���ي ي��رت��ب��ط ب��ض��رر 
بعض السلع التي يجب أن تكون 
ف����ي س����اح����ات ع���ام���ة خ������ارج امل����دن 

التي  والفواخير  ال���دواب  ك��أس��واق 
تسبب نيرانها ضرًرا للسكان.

وث������ان������ي ال������ق������واع������د ال���ح���اك���م���ة 
ل����أس����واق ه���ي ال��ت��خ��ص��ص حيث 
ص��ن��ف��ت ال��س��ل��ع وال���ص���ن���اع���ات في 
امل��������دن ب���ح���ي���ث ت����وج����د ك�����ل ح���رف���ة 
أو ت���ج���ارة ع��ل��ى ام���ت���داد ال���ش���وارع 
ال����رئ����ي����س����ي����ة وت������ت������ج������اور ال���س���ل���ع 

املتشابهة وال تتجاور السلع التي 
ق���د ي��ض��ر وج���وده���ا س��ل��ع��ة أخ���رى 

مجاورة لها.
وص������وال إل�����ى ال���ف���ص���ل ال��س��اب��ع 
ف��ي��خ��ص��ص��ه امل����ؤل����ف ل���ل���رب���ط ب��ن 
املجتمع واألوقاف والعمارة، حيث 
ان ال��ع��دي��د م���ن ال���وظ���ائ���ف وم��ن��ه��ا 
ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة 
ك�����ان�����ت ت�����ق�����وم ب����ه����ا امل���ج���ت���م���ع���ات 
اإلس��ام��ي��ة، ف��ل��م ت��ك��ن م��ن وظ��ائ��ف 
الدولة، لذا نشأت مؤسسة الوقف 
ألداء هذه الوظائف، فعرف املؤلف 
ال���وق���ف وب����ن م���ؤس���س���ات���ه، وع���رج 
على العديد من املنشآت التي تقدم 
هذه الوظائف كاليمارستانات أو 
التي وصل بعضها  املستشفيات، 
درج�����ة ك��ب��ي��رة م���ن ال��ش��ه��رة ع��امل��ي��ًا 
حيث لم تكن مجرد أماكن للعاج 
وإج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ج��راح��ي��ة بل 
ك��ان��ت ت����درس ال��ط��ب وت��ج��ري بها 
كابيمارستان  العلمية  األب���ح���اث 
ال�����ق�����اوون�����ي ف�����ي ال����ق����اه����رة ال�����ذي 
اب��ت��ك��رت ف��ي��ه ال��ع��دي��د م��ن األدوي����ة، 

واك��ت��ش��ف��ت ف��ي��ه ال���ع���دي���د م���ن علل 
األم��������������راض، واك�����ت�����ش�����ف ف����ي����ه اب����ن 

النفيس الدورة الدموية.
يعد الفصل الثامن هو محصلة 
اإلب�������داع امل���ع���م���اري ف���ي ال��ح��ض��ارة 
اإلس�����ام�����ي�����ة، ح����ي����ث ت�����ع�����رض ف��ي��ه 
امل���ؤل���ف إل����ى ال��ه��ن��دس��ة امل��ع��م��اري��ة، 
فنراه يتعرض البتكارات املسلمن 
ف�����ي ه�������ذا امل�����ج�����ال وظ�����ه�����ور ع���ل���وم 
ج��دي��دة كعلم ع��ق��ود األب��ن��ي��ة، وه��و 
علم يتناول أوضاع األبنية وكيفية 
شق األنهار وتنقية القنى وترميم 
املساكن الخ، وكذلك علم استنباط 
املياه الكامنة في األرض وإظهارها 
إلعمار األرض وزراعتها، ويعرفنا 
امل����ؤل����ف ع���ل���ى ط���ائ���ف���ة امل���ع���م���اري���ن 
ودوره������������ا ال�����ح�����ض�����اري، وي���ك���ش���ف 
ل���ن���ا ع����ن أص������ول ال����رس����م امل���ع���م���اري 
ونماذجه لدى املسلمن، واستعانة 
ال��ق��ض��اة ب��امل��ه��ن��دس��ن ك��خ��ب��راء في 
م����ج����ال ق���ض���اي���ا ال����ع����م����ارة، وي���ق���دم 
ل��ن��ا س���ي���رة أش���ه���ر امل���ع���م���اري���ن في 

حضارة املسلمن.

غالف الكتاب خالد عزب 

وّزعت جوائزها على املبدعني العرب في مراكش املغربية

مبادرة »تكريم« ... احتفت برائد الصحافة العربية غسان تويني
وزع��������������ت م����������ب����������ادرة »ت������ك������ري������م« 
ج������وائ������زه������ا ل����ل����م����ب����دع����ن ال�����ع�����رب 
ل��ل��س��ن��ة ال��خ��ام��س��ة ع��ل��ى ال���ت���وال���ي...

تم تنظيمه في مدينة  احتفال  في 
م���راك���ش امل��غ��رب��ي��ة وب��ح��ض��ور 500 
شخصية عربية وأجنبية، وقدمت 

الحفل اإلعامية ليلى الشيخلي. 
وي�����ت�����ك�����ون م����ج����ل����س ال���ت���ح���ك���ي���م 
ال���دول���ي م���ن امل��ل��ك��ة ن����ور ال��ح��س��ن، 
األميرة البندري بنت عبد الرحمن 
الصباح،  ب��اوال  الشيخة  الفيصل، 
ال���ش���ي���خ���ة م�����ي ال���خ���ل���ي���ف���ة، ع��ي��س��ى 
أب���و ع��ي��س��ى، معتز األل��ف��ي، الشيخ 
ص��ال��ح ال���ت���رك���ي، ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان 

أن��دره  امللكي  املستشار  ع��ش��راوي، 
أزوالي، الصناعي كارلوس غصن، 
أن���ي���س ح���ج���ار، ن�����ورا ج���ن���ب���اط، د. 
س���ع���اد ال���ج���ف���ال���ي، س���ام���ر خ�����وري، 
الليدي حياة  م��ارك ليفي،  الروائي 

مروة بالومبو ورجا صيداوي.
وكانت املبادرة قد قامت بتكريم 
رائد الصحافة اللبنانية والعربية 
ال������راح������ل غ�����س�����ان ت����وي����ن����ي رئ���ي���س 
اللبنانية،  ال��ن��ه��ار  ج��ري��دة  ت��ح��ري��ر 
والذي كان مساهمًا بارزًا في قرار 
التاريخي رق��م 425،  األم��م املتحدة 
الذي تم من خاله إنشاء قوة األمم 
امل���ت���ح���دة امل���وق���ت���ة ف���ي ل���ب���ن���ان، كما 

م��ن��ح��ت م����ب����ادرة »ت���ك���ري���م« ج��ائ��زة 
امل���ب���ادري���ن ال���ش���ب���اب إل����ى األردن�����ي 
ك���ام���ل األس����م����ر ل��ت��أس��ي��س��ه ش��ب��ك��ة 
ال���ت���ط���ّوع وال��ت��ن��م��ي��ة وه����ي األول����ى 
ف����ي ال���ع���ال���م ال����ع����رب����ي، أم�����ا ج���ائ���زة 
اإلب��������داع ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ف����إل����ى ال���ع���راق���ي���ة ل����ح����اظ ال���غ���زال���ي 
القيمة في مجال علم  ملساهماتها 
ال��وراث��ة ال��س��ري��ري��ة وط��ب األط��ف��ال، 
وحصلت اليمنية أمل الباشا على 
جائزة تكريم المرأة العام العربية، 
وال��ت��ي ك��رس��ت نفسها ل��ل��دف��اع عن 
ح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي ب��اده��ا، فيما 
ذه��ب��ت ج��ائ��زة االب��ت��ك��ار ف��ي مجال 

ال���ت���ع���ل���ي���م ل���ل���م���ص���ري���ة ع������زة ك���ام���ل 
ل���ع���م���ل���ه���ا ال�����������دؤوب ع����ل����ى ت���ط���وي���ر 
م����ه����ارات وق���ي���م وم����ب����ادئ األط���ف���ال 
امل����ح����ت����اج����ن م�����ن خ�������ال ال��ت��ع��ل��ي��م 
التجريبي، وباستخدام الفن كأداة 

راقية للتنمية االجتماعية.
وح�����ظ�����ي�����ت امل�����غ�����رب�����ي�����ة أم����ي����ن����ة 
ال���س���اوي ع��ل��ى ج���ائ���زة ال��خ��دم��ات 
اإلن���س���ان���ي���ة وامل���دن���ي���ة مل��س��ان��دت��ه��ا 
م��������ن ذوي  األش���������خ���������اص  ح������ق������وق 
ال���ح���اج���ات ال���خ���اص���ة، أم�����ا ج���ائ���زة 
القيادة البارزة لأعمال فقد منحت 
لتأسيسه  لأردني سميح طوقان 
م���وق���ع م��ك��ت��وب اإلل���ك���ت���رون���ي وه��و 

ش��ب��ك��ة  ع����ل����ى  ع�����رب�����ي  ب�����ري�����د  أول 
االن���ت���رن���ت وال�����ذي ن��ج��ح ف���ي بيعه 
Yahoo في صفقة هي  على شركة 
األكبر في تاريخ املنطقة، ومنحت 
ج��ائ��زة »ت��ك��ري��م« الن���ج���ازات العمر 
للسفير جيلبير شاغوري صاحب 
ال���ب���ص���م���ة ال����خ����اص����ة ف�����ي م��ج��ال��ي 

األعمال والخدمات اإلنسانية.
ومنحت جائزة اإلبداع الثقافي 
الوطني  سعيد  ادوارد  معهد  إل��ى 
توّهج  بفضله  وال���ذي  للموسيقى 
وال����ش����ب����اب  األط�������ف�������ال  آالف  ح����ل����م 
م العزف على آلة 

ّ
الفلسطينين بتعل

جوقات  ضمن  والغناء  موسيقية 

م����خ����ي����م����ات ال������اج������ئ������ن، وذه����ب����ت 
املستدامة  البيئية  التنمية  جائزة 
مل���ع���ه���د ال���ب���ح���وث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ف��ي 
ال����ق����دس وذل������ك ل���ت���ع���زي���زه ث���ق���ة ك��ل 
دول��ة  ف��ي  ب��ال��ع��ي��ش  الفلسطينين 
فلسطينية مستقلة لديها السيادة 
ال���ك���ام���ل���ة، ف��ي��م��ا ح��ص��ل��ت ج��م��ع��ي��ة 
إغ��اث��ة فلسطن وم��ق��ره��ا ال��والي��ات 
امل���ت���ح���دة األم���ي���رك���ي���ة ع��ل��ى ج��ائ��زة 
املساهمة الدولية االستثنائية في 
بدورها  لقيامها  العربي  املجتمع 
العلمية  الرعاية  تقديم  في  ال��رائ��د 
ولبنان  وس��وري��ة  فلسطن  ألطفال 

واألردن والعراق.


