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من يلوك لحم أخيه ،ال لون له ،ال
ّ
وزن���وال حجم ،وال يشكل وج���وده في
الفراغ أي ّ
حيز؛ لكن له عفن يزكم أنوف
الجمادات .من يمتلك ذرة من عقل ال
يخطئ في قراءة هذا النوع المحسوب
بالخطأ على صنف البشر .هؤالء هم قطط
الموائد ،يركضون تجاه الهارون الدسم،
يصورون له أنهم من أكثر الناس محبة
له ،إن وقع تحت أعينهم من هو ْأد َسم،
ت��رك��وه وح��ي��دًا؛ ه��ذه القطط تتنكر
وبسرعة الريح للملح وال��زاد ،وإن خف
مصدر الزاد ،أخرجت سكاكين ألسنتها
النتنة للنيل من لحم العباد .أؤكد أن
ْ
ال صنعة في ما قلت ،وال تجتني على
أحد ،فيما قلت وفيما أقول ،ولم أستعن
ّ
بالمحسنات اللفظية والبديعية ،بل
هي قراءة سريعة لوجوه تنز قبحًا طفح
ْ
من داخلها؛ قبحًا ..لو غطيت فيه جمال
الكون لزاد.
ّ
***غرد***
ّ
غرد
لم يعد للقلب
نوافذ مغلقة
األبواب
خلعتها الريح
واألحالم صارت كالرماد
ّ
***غرد***
وأيقظ
طيور قلبي
التي نامت
في كهف حزني من سنين

ّ
***غرد ***
فالروح تاهت تبحث عن
بقايا لهفة
يحملها غبار الطلع
لينثرها
في عيون المتعبين
ّ
***غرد***
لاّ ً
أحتاج ِط
ّ
يبل يباس العمر
يعزف في قلبي تراتيل حنين
أحتاج إليك شارة فرح
في درب روحي
كي ال أكون
من التائهين
****
هو اآله
ُّ
سد درب العين
هي الدنيا
التي أمست كئيبة
ونسير خلفها
وال ندري ...إلى أين؟!
ْ
الضوء ترهل في رحم القناديل
ارتدى ثوب الشحوب
لم نعد نسمع
سوى صراخ
أو عويل
ّ
الجدري
وكأن
استبدل موطنه األصلي
في الوجه
ّ
واحتل القلوب

كان يتمدد متكئًا على مرفقه األيمن في ساحة
عرنوس .في فمه سيكارة شارفت على نهايتها.
بجانبه «سطل» وشريط لولبي لفتح البالليع .سألته
هل أنت خبير في فتح البالليع؟ أجاب :لقد صرت.
في الطريق ،ونحن ذاهبان إلى البيت ،قال لي
إن أخطر ما يواجه البشرية من تحديات هو الفراغ.
أعني ملء الفراغ .قد تعتقد أن ما سأقوله ،كالم فارغ؟
أنت على حق .ولكن ما تراه أنت كالمًا فارغًا ،قد يراه
غيرك كالمًا مفيدًا .هذا يتوقف على ثقافة الشخص.
الفراغ قد يجعل منك فيلسوفًا ،وقد يجعل منك
متشائمًا, ،قد يجعل منك ثوريًا .هذا يتعلق بظروفك
االجتماعية واستعدادك النفسي .فإذا كنت عازبًا وال
مسؤولية عليك ،فقد تصبح فيلسوفًا ،أما إذا كنت
ً
معيال ،فقد تصبح متشائمًا ،أو ثوريًا.
والفراغ نوعان :فراغ في الزمان وفراغ في المكان،
الفراغ في الزمان هو الحياة التي نعيشها .وأعتقد
أن جميع األديان واأليديولوجيات التي تلتها جاءت
لحل هذه المعضلة .فعندما نجلس ساعات وساعات
ننتظر زبونا ،فإن زمن االنتظار مقتطع من الحياة
ويذهب هدرًا .فال نستمتع به وال نقوم خالله بعمل
مفيد .وهذا شيء غير عقالني .لقد فشلت الرأسمالية
بحل هذه المعضلة لسبب كامن في طبيعتها .قانون
العرض والطلب ليس فقط في السلعة ،بل يسري
أيضًا على األيدي العاملة .وكلما كان عرضها أكثر
تنخفض األج��ور .واألنظمة الشيوعية فشلت أيضًا
في حلها ،وذلك بسبب إحالل النخبة محل الناس في
إدارة شؤون المجتمع .وهذا خلق ليس فقط ال مباالة
وعطالة في التفكير ،بل خلق حالة من االغتراب ال
تختلف في شيء عن الموجودة في العالم الرأسمالي.
ً
وهنا قاطعته قائال :ولكن األنظمة الشيوعية أمنت
عمالة كاملة .قال :وهنا تكمن المصيبة .لقد كان
ذلك على حساب اإلنتاجية .إنها بطالة مقنعة .إذا
كان المعمل يحتاج إلى ألف عامل ،ووضعت فيه
ألفًا وخمسمئة ،فلن يزيد هذا من إنتاجه شيئًا؛
بل سيزيد تكاليف اإلنتاج .كان يجب خلق طاقات
جديدة تستوعب العمال الزائدين .وهنا أخفقت

الشيوعية في مباراتها مع الرأسمالية .اإلنتاجية
هناك أعلى بكثير .فهم يسرحون العمال الزائدين.
أخالقيًا النظام الشيوعي في هذه المسألة أرقى .لكن
المسألة ليست أخالقية .إنها اقتصادية وسياسية
وتخطيط استراتيجي بعيد المدى يشرك الجميع.
وهذا لم يحصل.
أما الفراغ في المكان فهو أكثر طرافة .إنه شأن
فلسفي صرف .إنه رياضة فكرية خلقها عندي الفراغ
في الزمان .هل تريد أن أستمر؟
بكل سرور.
أنت لديك منزل ،أين تسكن؟
في المنزل طبعًا وليس في الفندق.
أعرف أنك تسكن في المنزل ،ولكن أين بالضبط؟
داخله ،أفتح الباب وأدخل.
تقصد أن��ك تسكن في ال��ف��راغ الموجود بين
السقف والجدران ..أليس كذلك؟
لم أستوعب إل��ى أي��ن تريد أن تصل من وراء
أسئلتك؟
ما يهمك في المنزل هو الفراغ الموجود داخله،
فهو الذي تنتفع به .وكذلك البراد؛ فأنت تستفيد
فقط من الفراغ الموجود داخله ،فتضع في هذا الفراغ
األطعمة .وينطبق األمر على السيارة وما شابه ذلك.
يا هذا ,أنت فيلسوف ،وما تقوله بشأن الفراغ
المكاني قاله قبلك بثالثة آالف سنة الفيلسوف
الصيني الو تسيون.
وماذا قال الو تسيون؟
قال( :نصنع الجرة من الطين ،ولكن ما يجعلها
مفيدة هو هذا الفراغ الموجود داخلها؛ أي إن قيمتها
في وجودها ،ولكن فائدتها تكمن في غير الموجود
فيها؛ أي في الفراغ حيث نضع الماء.
لو كنت محل وزي��ر التربية لعينتك أستاذًا
للفلسفة.
منذ أن تخرجت قبل خمس سنوات وأنا أتقدم
لمسابقات في هذه الوزارة ،وأقدم طلبات ،ولكني لم
أوفق .فاشتغلت فتاح بالليع .وأتابع في أوقات فراغي
التفكير في أمور الكون والمجتمع.

من األجوبة المسكتة
م�أمون اجلنان
سأل رجل العباس رضي الله عنه :أأنت أكبر أم رسول الله صلى
الله عليه وسلم؟ فأجاب العباس :إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أكبر ,وأنا ولدت قبله!
َ
قيل ليوسف عليه السالمِ :لم تجوع وأنت على خزائن األرض؟
فقال :أخاف أن اشبع فأنسى الجائع!
قيل أليوب عليه السالم :أي شيء كان في بالئك أشد عليك؟
قال :شماتة األعداء!
ُ
قيل :لما قذف إبراهيم عليه السالم في النار ,قال له جبريل
عليه السالم :ألك حاجة يا خليل الله؟ قال :أما إليك فال!
روي أن موسى عليه السالم سأل ربه عز وجل فقال :رب ما أحكم
ُ
الحكم وما أغنى الغنى وما أفضل الشكر؟ فقال جل ثناؤه :أحكم

ُ
الحكم أن تحكم على الناس بما تحكم به على نفسك ،وأغنى الغنى
أن يرضى العبد بما قسم له ،وأفضل الشكر ذكر الله!
جاء يهودي إلى اإلمام علي عليه السالم فقال له :أين كان ربنا
قبل أن يخلق العرش؟ قال :حيث هو اليوم! قال :فأين هو اليوم؟
فقال :حيث كان ذلك اليوم ,ال تخطر عليه القلوب وال تقع عليه
ُ َ
َّ ُ ُ َ
األوهام .قال تعالى) :ال ت ْد ِرك ُه األ ْب َص ُار َو ُه َو ُي ْد ِرك األ ْب َص َار َو ُه َو
َّ ُ َ
الخب ُ
ير([األنعام اآلية ]103
الل ِطيف ِ
وقال :كان الله وال مكان وهو اآلن على ما عليه كان!
وقال :إن الله خلق العرش إظهارًا لقدرته ولم يتخذه مكانًا
لذاته!
َ
قال اإلمام جعفر الصادق عليه السالم :من زعم أن الله على

شيء أو في شيء أو من شيء فقد أشرك! إذ لو كان على شيء لكان
ً
محموال أو كان في شيء لكان محصورًا أو كان من شيء لكان ُم ْح َدثًا
أي مخلوقًا.
وسئل اإلمام جعفر الصادق عليه السالم :لم سميت الكعبة
البيت العتيق؟ قال :ألن الله أعتقها من الطوفان يوم الغرق!
دخل كعب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأدناه وأمره
ً
بالجلوس إلى جنبه ,فتنحى كعب قليال ,فقال له عمر :وما منعك من
الجلوس إلى جنبي؟ فقال :ألني وجدت في حكمة لقمان مما أوصى
ً
به ابنه قوال أعجبني :يا بني إذا قعدت لدى سلطان فليكن بينك
وبينه مقعد رجل ,فلعله أن يأتيه من هو آثر عنده منك ,فيريد أن
تتنحى له عن مجلسك ,فيكون ذلك نقصًا عليك وشينًا!
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الجامعة العربية وحرب «إسرائيل» على غزة
علي دياب

أسئلة كثيرة تراود أي عربي ،عن جامعته ودور
هذه الجامعة تجاه أعضائها -أي الدول العربية التي
تشكلها -ومدى انسجامها مع مبادئها ومقرراتها
منذ تأسيسها عام  1945حتى زمننا الحاضر ،ومن
حق أي مواطن عربي أن يتساءل عن رد فعل هذه
الجامعة تجاه ما حدث في غزة ،من جراء عدوان الكيان
ّ
الصهيوني األخير عليها ،وما خلفه هذا العدوان من
مجازر وحشية بحق أبنائها من أطفال ونساء وشيوخ
وشباب تقشعر لها أبدان األحياء ،وتنتفض لها أرواح
األموات في قبورهم.
ت��داع��ت الجامعة وباستحياء لعقد اجتماع
طارئ لوزراء خارجيتها ،لتدارس ما تتعرض له غزة
من عدوان آثم ،وكل العرب وغير العرب استمع إلى
خطباء ممثلي الدول العربية على مستوى الوزراء أو
المندوبين .وبالفعل ,استطاع الخطباء ,بما كتبوه
أو كتب لهم ،أن يشفوا غليل المستمع العربي في
التعبير عن حزنهم وألمهم تجاه ما يحصل ألبناء
غ��زة ،وما على العرب أن يفعلوه ،وب��دأ كل خطيب
يزيد على من سبقه إلى أن وصل األمر بأحدهم إلى
وصف العرب وهو منهم بالنعاج ،وبكل أسف كانت
جلسة مزاد علني تساوى فيها الجميع إن كان قطرًا
عربيًا كبيرًا أو صغيرًا ،تقدميًا أو رجعيًا ،وتكلل ذاك
االجتماع بقرار ينص على تشكيل وفد لزيارة القطاع
لمشاهدة آثار الدمار والتضامن مع أهله ،وكأن هذه
الزيارة ستزيد كمية الصواريخ بين أيدي المقاومين
وتحسن نوعيتها ،لتكون أكثر فاعلية في مواجهة
العدو المجرم ،ونسي هؤالء أن علم الكيان الصهيوني
يرفرف في سماء عاصمتين عربيتين ،وأن زعيم
الدولة العربية األكبر ،التي تشكل الثقل العربي,
كان قد وجه قبل مدة قصيرة رسالة لرئيس الكيان
الصهيوني بمناسبة تعيين سفير لمصر العربية
افتتحها بصاحب الفخامة السيد شمعون بيريز،
عزيزي وصديقي العظيمَّ ،
وذيلها بصديقك الوفي
محمد مرسي ضاربًا عرض الحائط أدبيات جماعته منذ
عشرات السنين وحزبه الحالي حول العدو الصهيوني
واتفاقيات كامب ديفيد ،واكتفى الزعيم اإلخواني
كرد فعل على هذه الحرب التي شنها العدو على غزة
باستدعاء سفيره للتشاور ،ظانًا نفسه أنه فعل ما ال
يفعل مع «شريك السالم اإلسرائيلي» ،وكلنا تصور
أن موقف النظام الجديد في مصر العروبة بعد 25
جذريًا
كانون الثاني  ،2011ينبغي أن يكون مختلفًا
ُ َّ
والمذل
عن موقف نظام مبارك الخانع للسيد األمريكي
للكيان الصهيوني ،وإذا به يسير بالخطا نفسها
ّ
مسايرًا ومهادنًا ،وعلى العكس ,لقد وظف عالقته
اإلخوانية بحكومة غ��زة ليمارس ضغوطه عليها،
ويعمل على فرض هدنة طلبها اإلسرائيليون هذه
المرة ،نتيجة زخم المقاومة من خالل ما أمطروا فيه
الكيان الصهيوني من صواريخ فعالة ،والسيما فجر/5/
التي طالت مدن األرض المحتلة القريبة منها والبعيد،
غير عابئة ّ
بالقبة الحديدية التي وضعتها إسرائيل،
وهذا ما لم يخطر ببال قادة العدو الصهيوني وبكل
أسف كانت المبادرة خالية من شرط أساس ،أال وهو
رفع الحصار عن غ��زة ،ولم يكن بمقدور مرسي أن
يعيد السيدة كلنتون بخفي حنين ،من دون أن يلبي
رغبتها ورغبة الرئيس أوباما المنتشي بتجديد الوالية
الثانية ،وقد كان من أهم شعارات حملته االنتخابية
أمن الكيان الصهيوني الذي عده بمثابة خط أحمر
بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية.
ونعود إل��ى الجامعة العربية ووفدها برئاسة
أمينها العتيد وعضوية وزراء خارجية دول عربية عدة،
ّ
واطالعهم على آثار تلك الحرب وما خلفته آلة الحرب
العسكرية اإلرهابية اإلسرائيلية؛ إذ بلغ عدد الشهداء
مئة وواح��دًا وستين شهيدًا وقرابة األل��ف جريح،
ناهيك عما دمرته من بنى تحتية وخسائر مادية،
ّ
وكأن أبناء القطاع بحاجة إلى من يواسيهم ويعلن
عن تضامنه معهم ويندد بهذا العدوان ،ونسي وفد

الجامعة أنه وفد جامعة عربية وليس وفدًا لالتحاد
األوروب��ي أو ألميركا الشمالية أو الجنوبية ،وفاته أن
المطلوب منه تزويد المقاومة بالمزيد من السالح ومن
الصواريخ المؤثرة وأكثر من فجر  ،/5/وأن يعمل أيضًا
كوفد دول عربية غربية الهوى من خالل عالقته بالدول
الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية على
توظيف ما يمتلكه من ثروات عربية ال تعد وال تحصى،
لتزويدها ,أي المقاومة ,بصواريخ «ستينغر» المضادة
للطائرات،ـ كي ّ
تحيد سالح الجو اإلسرائيلي ،وتحول
دون قتل أطفال غزة وشيوخها أبناء فلسطين العربية.
باألمس القريب كنا نشاهد بعض وزراء خارجية هذه
الجامعة الذي يصف العرب بالنعاج ،يطالب بتزويد
العصابات المسلحة في سورية العربية بهذا النوع من
الصواريخ ،ليزيد من قتل أبناء هذا القطر العزيز على
قلب كل عربي ،إال أنه وبكل أسف ال يطالب بتزويد
المقاومة بهذا النوع من الصواريخ؛ ألنه سيطال
طائرات العدو ويمنعها من قتل أبناء جلدته.
كان حريًا ب��وزراء خارجية الجامعة العتيدة أن
تتخذ ق��رارات حاسمة في اجتماعها ال��ذي عقدته
من أجل الحرب على غزة ،وفي مقدمة هذه القرارات
الطلب من مصر العربية ،والمملكة األردنية الهاشمية
إعادة النظر أو تجميد اتفاقيتي السالم مع الكيان
الصهيوني ،وكذلك أن تقوم الدول العربية بإيقاف
عمليات شراء األسلحة األمريكية واألوروبية ،وإغالق
القواعد األمريكية في الخليج ،وأن تضع حدًا للتدخل
األمريكي والغربي في الشؤون الداخلية لهذه الدول،
كما عليها أيضًا أن تستخدم سالح النفط كما سبق
واستخدمته ف��ي ح��رب تشرين ع��ام  .1973على
ِّ
الجامعة والدول العربية أن تذكر علماء الدين لديها،
أن يتحركوا ،والسيما الشيخ القرضاوي ،لترى فتاواه
بشأن الحرب على غزة؟ وهل هي بسوية ما قاله بشأن
ما تعيشه سورية من أحداث مؤلمة؟! أم أن الشيخ
الوقور يعز عليه حض العرب على قتال الصهاينة،
ويسهل عليه حض العرب على قتل بعضهم بعضًا.
كما يترتب على الجامعة العربية أن تنتهي من
سيرها ،حيث ت��دري أو ال ت��دري في تلك السياسة
األمريكية والحرب التي تشنها ضد إيران بتوجيه
إسرائيلي ،إذ يعد بعضهم أن إيران هي عدوهم قبل
إسرائيل ،وهنا الكارثة ،فيوظف المال العربي في غير
صالح العرب ،بل على العكس يذهب لصالح عدوهم
األساس ،أال وهو العدو الصهيوني.
فعلى الدول العربية الغنية أي النفطية أن تعزز
ً
مساعداتها المالية للدول العربية المحتاجة فعال،
كما تفعل دول االتحاد األوروب��ي مع بعض أعضاء
مجموعتها عندما تتعرض ألزم��ة م��ا ،أو في حال
انضمامها مجددًا لالتحاد األوروب��ي ،واألمثلة بهذا
الشأن كثيرة وال ضرورة لذكرها .وبكل أسف يعود هذا
المال الذي ال يوظف عربيًا ليكون سببًا في ما يقوم به
قتل للفلسطينيين وبدعم أمريكي بامتياز،
عدونا من ٍ
ويحول دون اتخاذ الهيئات الدولية المختصة العقاب
المناسب لهذا الكيان من خالل استخدام حق النقض
الفيتو األمريكي ،وتبني الرئيس أوباما الذريعة
اإلسرائيلية التي تدعي أنها تملك «حق الدفاع عن
النفس» ،وأن المقاومة «منظمة إرهابية» تهدد أبناء
الكيان الصهيوني بصواريخها وتملكه من أسلحة
تقليدية! متناسية ما تملكه إسرائيل من ترسانة
نووية وأسلحة تدمير شامل ،ال تهدد فيها األمة
العربية فحسب ،وإنما المنطقة بكاملها .لكننا نعود
للقول :إن حرب «إسرائيل» على غزة ،على الرغم من
الوضع المتردي للجامعة العربية ،قد شكلت صفعة
قوية للعدو اإلسرائيلي وقيادته ،وذلك بفضل صمود
المقاومة وبفضل من كان وراء دعمها وتسليحها من
قوى الصمود والممانعة في وطننا العربي واألصدقاء
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

التطبيع السياسي وأشكاله
سعى الكيان الصهيوني منذ إنشاء دولته إلى إنهاء المقاطعة العربية التي فرضها
عليها العرب على الصعيدين الرسمي والشعبي؛ ولم تلبث مفاعيلها تقوى وتتطور إقليميًا
ودوليًا إلى أن فك عقدتها ما جرى من اتفاقيات سالم مع العدو في السر والعلن .واإلحصاءات
تثبت أن دولة الكيان قد خسرت حتى (1999م) ما يزيد على ( )90مليار دوالر جراء المقاطعة
للشركات المتعاملة معها ..وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أول من طعن المقاطعة
العربية بسهم قاتل عام (1994م) حين تعاملت مع الشركات المطبعة مع الكيان من
الدرجتين الثانية والثالثة ..ولم يكن هذا األمر أقل خطورة من إلغاء المقاطعة السياسية؛
فتحت اتفاقية كامب ديفيد (1979م) الباب على مصراعيه أمام التطبيع السياسي؛ وتعد
إذ َ
أول خ ْرق في جدار المقاطعة السياسية؛ وبخاصة أنها مهدت الطريق إلى انفتاح اجتماعي
وسياحي واقتصادي وثقافي ونفسي للعرب تجاه الكيان الصهيوني؛ والسيما حين فتحت
سفارة للكيان في القاهرة؛ وسفارة لمصر في تل أبيب ...ثم تعمقت عمليات التطبيع بعد
اتفاقيتي أوسلو في (1993/9/13م) بين السلطة الفلسطينية ودولة الكيان ،وهي التي
فتحت باب توقيع اتفاقية (وادي عربة) مع األردن في (1994/10/26م) التي طبعت العالقات
مع الصهاينة والتزمت بعدم إقامة معاهدات مع الدول األخرى تخالف االتفاقية..
ومن بعد في (1995م) جرى فتح مكتب تجاري للكيان في سلطنة عمان؛ وفتح مثله في
(1996م) في الدوحة وزاد عليه أنه ربط شبكات الهاتف بين الكيان وقطر..
وكان شمعون بيريز حضر مؤتمرًا اقتصاديًا في الدار البيضاء المغربية عام (1994م) ثم
زار عام (1995م) الدوحة وتجول في شوارعها بمزيد من الحفاوة والتبجيل.
ً
ثم كان عام (2001م) فيصال في العالقات السياسية العربية الصهيونية حين قام وزير
الخارجية القطري حمد بن جاسم بزيارة سرية إلى تل أبيب التقى فيها ـ آنذاك ـ رئيس الوزراء
الصهيوني إرئيل شارون ،وفي عام (2003م) التقى بباريس (سليفان شالوم) وزير الخارجية
الصهيوني؛ وكذا كان أمره مع (تسيبي ليفني) عام (2008م) وكانت وزيرة للخارجية ..وقيل:
إن أمير قطر زار تل أبيب سرًا عام (2006م) ،وقدم معونات مالية للصهاينة ،ولكن قطر أنكرت
ذلك .وهي تعد الزيارة الثانية لزعيم عربي وكانت األولى للرئيس المصري الراحل (أنور
السادات) إلى القدس عام (1977م) وهي الزيارة المشؤومة التي فتحت الطريق أمام التطبيع
السياسي مصريًا وفلسطينيًا وعربيًا...
وفي عام (2007م) اجتمع في واشنطن السفير السعودي (عادل الجبير) مع نائب وزير
الدفاع الصهيوني (افرام سنيه)...
ويطول الكالم في هذا الموضوع؛ إال أننا سنشير إشارة سريعة إلى مؤتمر (هرتسليا)
الذي ُعقد في زمن الربيع العربي بين ( 1/30و2012/2/2م) وحضره عدد كبير من الشخصيات
السياسية والفكرية العربية من قطر واألردن والسلطة الفلسطينية ُ
وعمان والصومال و...
وكان مؤتمر (هرتسليا) قد عقد للمرة األولى عام (2000م) ولم يشارك فيه أي شخصية عربية..
وظل األمر كذلك حتى المؤتمر الرابع (2003م) إذ شارك فيه اثنان من عرب (1948م) ...حتى
كانت الصدمة المذهلة عام (2004م) حين شارك (ياسر عبد ربه) عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية بأعمال المؤتمر الذي تخصص آنذاك بالتوسع الصهيوني
وطرد الفلسطينيين من أرضهم ،ثم شارك عام (2007م) سليم فياض وكان رئيسًا لحكومة
رام الله ..وغدا األمر مألوفًا ،وازداد عدد المشاركين حتى بلغ عام (2011م) ( )16مشاركًا ،وفي
عام (2012م) حضر المؤتمر (ياسر عبد ربه وصائب عريقات) من أجهزة السلطة الفلسطينية
و(األمير حسن بن طالل) ولي عهد األردن السابق ،ورياض الخوري من ُعمان ..وغيرهم من
الشخصيات العربية الرسمية واالعتبارية والفكرية.
ولعل آخر ما جرى في عملية التطبيع إعادة الحكومة المصرية سفيرها إلى تل أبيب.
ونرى أن إعادة السفير بين الفينة واألخرى ثم سحبه ألمر عارض شيء وأن تلغى معاهدة
(كامب ديفيد) المعقودة مع دولة الكيان عام (1979م) أو إلغاء أي نوع من العالقة مع
االحتالل الصهيوني العنصري االستيطاني المغتصب لألرض والكرامة وحقوق الشعب
الفلسطيني كحضور مؤتمرات من حجم مؤتمر (هرتسليا) شيء آخر ..فما جرى مع آخر سفير
لمصر في دولة الكيان السيد (عاطف سالم سيد األهل) في عهد الرئيس محمد مرسي أواخر
أيلول (2012م) كان نتيجة لتلك المعاهدة التي تمسكت بها القيادة المصرية الجديدة ما
يعني استمرار التطبيع السياسي ومفاعيله األخرى مع العدو الصهيوني .وال يقل خطورة عن
إعادة السفير إال تلك الرسالة التي بعث بها السيد مرسي إلى مجرم الحرب (شمعون بيريز)
رئيس دولة الكيان وخاطبه في مطلعها بعبارة «الصديق العزيز» ..وكذا يقال بشأن السفراء
األردنيين المتتابعين في دولة الكيان وآخر سفير معين للحكومة األردنية في تل أبيب
السيد (وليد خالد عبد الله عبيدات) تنفيذًا التفاقية (وادي عربة) المعقودة عام (1994م)،
على الرغم من رفض الشعب األردني إلقامة عالقات مع تلك الدولة اللقيطة ،ورفض عشيرة
العبيدات لهذا التعيين.
وإذا كنا نصر على إدانة أي تطبيع رسمي أو شعبي مع الكيان الصهيوني ونراه أقرب إلى
االستسالم؛ واالنصياع لرغبات األقوى فإننا نقدر الوعي النضالي الوطني والقومي لعشيرة
العبيدات ،والتزامها الخلقي بالمبادئ الوطنية والقومية النبيلة؛ متمنين عليها إعادة
االعتبار إلى الذات وأن تأخذ على يدي ابنها المنحرف فكريًا ووطنيًا حتى يعرف ما ارتكبه
من آثام ويعود إلى رشده .ونقول للسفير األردني وأمثاله :إنك وضعت مهمتك ونفسك في
خانة أخرى متناقضة مع عشيرتك ووطنك وآمال أبناء أمتك؛ ومن خرج من جلده ال جلد له وال
معنى لوجوده ،وسيعيش وسط سدفة الليل يتخبط بما انتهى إليه.
ولعل ما يعزينا عن ذلك كله ما قاله جبران خليل جبران في حال اشتداد األيام عليه؛
وتجمع المصائب من كل اتجاهَّ :
«إلي من نفسي صديق ..إذا ما اشتدت خطوب األيام ..ومن لم
يكن صديقًا لنفسه كان عدو الناس».
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قراءة بين سطور صفحات كتاب «سوسيولوجية الرهبة»
«األنا القيومية وأنماط ثقافة الخوف»
فتون احل�سن
* «هل اإلنسان حيوان خائف بطبيعته الفطرية
أم أنه مسكون بالخوف بطبيعته المكتسبة؟ وهل
هو نتيجة حتمية لما يعانيه من تحوالت الحياة التي
رسخت هواجس الخوف في دواخله؟ وه��ل..؟ وهل
الخوف حرية فاضلة تمليها طبيعة الذات إزاء عالميها
(الداخلي – الخارجي)؟»
حيث أن ولوج المعرفة يبدأ دومًا بالسؤال فقد
استهل منير الحافظ باألسئلة كتابه «سوسيولوجية
الرهبة – األنا القيومية وأنماط ثقافة الخوف» ويقع
في مائتين وخمسة وأربعين صفحة من القطع الكبير
والصادر في طبعته األولى عام  /2011/ويندرج في
كتب ال��دراس��ات الفكرية؛ حيث ق��دم عبره دراسته
لشبكة العالقات المعقدة بين الذات البشرية والذات
الطبيعية ،أي العالقة السجالية بين اإلنسان والوجود
والحقيقة على مر العصور منذ أسطورة البدء المقدس؛
حيث راح يتطلع إلى التحرر من مخاوفه والبحث عن
سعادته رغم قناعته بأنه آيل إلى عدم ،وأن قضية
الخوف أو الترويع كمفهوم شمولي يدخل في وحدة
حياتنا الروحية والدينية والمادية ،وثمة عوامل
خارجية في حياتنا المادية تؤثر في نمطية العالقة
بين الكائن والمحيط المعايش ،وثمة مخاوف صوفية
باطنية أوجدها اإلنسان وشرعنها أحكامًا ،فارتهن لها،
ومارس فعلها بأشكال متعددة ،وقد كانت الثقافة
الجنسانية المؤنسنة (الزمن األمومي – األنثوي ،العهد
الذكوري – األبوي) تشكل منظومات األبنية الثقافية
المتبعة في أشكال العبادات وشعائرها المقدسة،
وقد شاغله الطموح منذ البدء األول لتحقيق الحرية
والخلود من جراء مخاوفه من محكومية نواميس العماء
الكوني وحتمية الفناء ،ف��راح يبدع ظواهر طقسية
ومظاهر شعائرية لتحقيق توازنه الداخلي مع عالمه
الخارجي المبهم .إن نشأة تأليه القوى الخارقة كانت
انعكاسًا حتميًا لحاجة اإلنسان إلى التطهير من نوازع
الخوف ،وإن ما ابتدعه من طقوس ورقى وشعائر كانت
مشهديات روحية تعنى بالظاهر العبادي ليس إال،
وهي محمولة على اليقين الذي يجل اإلله في روحانيات
باطنية ،ويتصف المقدس بإهاب يتبع بالضرورة إهاب
المتعالي ،فتقترن الرهبة باإلهاب كي تصوغ الضوابط
التي تحكم السلوك األخالقي من الشطط والخرق.
والتاريخ هو سيرورة أزمات تبعث على الخوف من
حيث أنها تهدد الراهن وتنذر المستقبل ،واألزمة التي
تعيشها ال��ذات البشرية تأتي من مختلف الكوائن
الحية على تعدد أجناسها التي ال تعرف أنها آيلة
إل��ى م��وات ،س��وى اإلن��س��ان؛ والحديث عن مفهومي
الثابت والمتحرك في أنماط سلوكياتنا وأدبياتنا
ومعتقداتنا وتقاليدنا يتبع لحاالت (سوسيولوجية
الرهبة) المتأصلة في ثقافتنا ،وتفصح عن كبت
للحرية التي تتميز عن المظاهر التاريخية في حياتنا
االجتماعية والفكرية والروحية والثقافية واألخالقية،
وظلت المعايير األخالقية بوصفها يقينيات الثابت
تجترح القضايا المعرفية ،وتحافظ على خصائص وعي
الرهبة المتأصل في معتقدات الناس وثقافاتهم ،ومن
هنا فإن جوهر العالم التاريخي هو وعي ما زال يتخلق
نفسه في كل لحظة حداثية بصيغ وأنماط شكالنية،
ويتخلق البؤس المنسرب من أفعالنا اليومية.
إن اإلنسان محكوم بعماء الحياة التي تحد من
حريته الكونية بسبب محدودية مكونه البيولوجي ،وقد
شرع يقيد حريته بتعاليم ومحرمات ومقدسات حالت
دون انطالق وعيه نحو حرية حقيقية متوازنة مع عالمه
المحيط ،مما ألغى قيمته ،وساقه نحو شذوذ مؤلم في
جل أنماط التعامل مع أقرانه من البشر من جهة ،وبينه
وبين الواقع من جهة أخرى .ومن غير المعقول ّ
عد حرية
الرهاب حرية بمعناها الحقيقي؛ فهي قمع واستالب
وتعتيم ،وهي أحد أل��وان االنفالتية المفتوحة على
السادية التي تتناقض مع مفهوم القيمة األخالقية
السامية ،وللحرية وجهان؛ هما :حرية خيرة تبحث عن

العالء في ممارسة المقدس متقيدة باإلرادة اإللهية؛
وحرية شريرة تبحث عن الشهوات في ممارسة المدنس
متقيدة بإرادة بشرية .ونحن نشهد صراعًا بين حرية
التعددية وحرية الوحدة في خضم االنتصارات التي
تحققها العلوم التكنولوجية وغزو الفضاء والتقنيات
المختلفة؛ أي بين التفريق والتبعيض وبين الدمج
والتوحيد .والثقافة التي تتعرض لإلفراغ أو الدمج
بذريعة «الكونية» هي من أشد اإلجراءات عنفًا تتخذ
بحق الخصوصية؛ وأما التعميم القيمي فيصبح دونيًا
وكارثيًا أحيانًا .وتحاول العولمة من جهة ثانية تسليع
الجانبين الفكري والثقافي؛ فال ينتاب الناس الخوف
االقتصادي وحسب ،وإنما الخوف الثقافي من جراء
العالقات االقتصادية الرأسمالية التي تمارس فلسفة
«التشيؤ» مثل «التشيؤ المعرفي والمعتقدي »..وإن
التخويف االقتصادي واإلعالمي والغزو العسكري
المباشر الذي تمارسه قوى الوصاية الدوغمائية والفكر
االستعالئي التجريبي على الشعوب التي ال ترضخ
إلرادة تلك القوى ومنهجها وثقافتها ،وهناك أساليب
لسياسة اإلره���اب عن طريق اغتياالت الشخصية
ال��م��ؤث��رة ف��ي األح���داث الجسام وإس��ق��اط األنظمة
المتمردة ،واستخدام عتاد مرضي فتاك كالسالح
الجرثومي والجمرة الخبيثة والقنابل الذرية ،وهناك
نظريات متطرفة تدعو إلى شن الحروب لتخفيض
العدد السكاني المطرد في العالم ،وأخ��رى تنادي
بتحديد النسل ،وأخرى تقتل المواليد ،ويأتي الخوف
البشري على المصير من تلك الدوافع الجامحة على
ممارسة كل ما من شأنه أن يحقق الرغبات المنفلتة
للبشر تلك التي تسبب عدم خلق التوازن والتوافق مع
المقدرات الطبيعية .أما الدين فهو أحد أهم المواريث
التي ارتقت إل��ى مستوى اليقين المقدس ،وبات
الحاضن الثقافي المركزي؛ فالتراث الروحي ّ
يعد أسمى
قيمة عند الشعوب ،والمساس به يبعث على الخوف
واالضطراب ،كونه يهدد ثقافتها ودينها ومعتقداتها
ولغتها .ومن هنا يبرز وجه الصراع الحضاري الذي
يقحم األم��ة في لجة اإلعصار؛ فإن الخوف الثقافي
وثقافة الخوف هي من أعقد األزمات بين تراث شعب
ما وثقافته على األرض وإن محاولة تفكيك المتالحم ما
بين عراقة هذا المتناسج وجوهر المتداخل المتناغم
بين قيم التراث وتعاليم الدين فعل متعمد لتأجيج
الصراع الثقافي ،وتأتي حاجة الدين من كونه الحامل
االرتكازي لبنية الحضارة ،وأما التراث فهو تلون من
أمشاج دينية مستحكمة بالذهن والفعل اإلنساني،
ولقد خضع العقل وال��وج��دان والتفكير للتقاليد
القيمية كمعتقدات افتراضية عن حقائق موجودة
ال تقبل الجدل في قوانين كونية وقدسية وأخالقية،
وهنا تزدوج الرهبة ،رهبة االعتقاد المجرد عن اليقين
المشوب بالشك ،ورهبة المحجاج المناقض لحقيقة
المعتقد االفتراضي ،ومن هنا فإن الشك نفسه هو
حالة رهاب« ,رهاب الشك» ،ويأخذ منحيين – منحى
الرهاب من دواعي الشك في قيمة المفترض – ومنحى
الرهاب من دواع��ي الطعن في المفترض القيمي،
وما من حداثة إال ونصبت نفسها على أنها المشروع
الحيوي الوحيد الذي ينتقل باإلنسانية إلى أطوار أرقى،
ويحقق حريات مفتوحة على عالم السعادة واألمن
واالستقرار ،إال أنها ما تنفك بعد فترات من التجربة
المضنية أن تسوق اإلنسانية نحو االضطراب والخوف
والفوضى الخالقة ،وما من قواعد أخالقية وضوابط
قانونية ابتكرها العقل المتنور إال وكانت أحكامًا تكف
الرذائل والشرور التي يمارسها اإلنسان الذي ارتقى
من حالة المستوحش إلى حالة المتوحش؛ في حين إن
هذا الكبت المنظم المحمول على قواعد الخلق الفاضل
هو ناتج وهم الخطيئة التي سنها العقل المتسيد
المتطلع نحو األمن والسعادة ،وإن النهضة العلمية
المادية والثقافية والفنية شجعت الفكر الغربي على
سيطرته على الشعوب بأشكال من الغزو العسكري

أو الربط االقتصادي التبعي نتيجة التنافسات على
أسواق المستعمرات ،مما أشعر الحضارات البرانية أن
تهديدًا حضاريًا يطال هياكلها وقيمها ومعتقداتها
وثرواتها من طرف ،ونقد العقل المعرفي واليقين
التاريخي لذاكرتها الحاوية للقيم الروحية واألخالقية
الثقافية من طرف آخر؛ فقد كانت األكثر فجائعية بين
صراع الحضارات.
ً
إن أشكاال عدة من االغتراب الروحي «الميتافيزيكي»
والمعرفي والوجودي والذاتي حالت دون توفير مقومات
التطابق بين جوهر ال��ذات وخاصية التفكير ،وإن
التغريب هو وجود غير متوافق ومتطابق مع المعقول،
وبالتالي وجود فاقد لحريته العقالنية ،وكلما أمعن
اإلنسان في خلق توازن منسجم مع الطبيعة ،راح ينتابه
شعور بالخوف ،وإن خطرًا أو تحديًا ما يقف حيال
سيرورة إنتاجه المعرفي أو العلمي ،فتضطرب أحواله،
ويسارع إلى تصحيح حركة بنائه الذاتي بما ينسجم
أو يتطابق مع معطيات الواقع رغم كارثيتها ،فيقول
«رينيه هونغ» :قد تكون الكارثة حاجة ضرورية كي
تستعيد الذات األناسية أمام خطر الشعور بالحاجات،
وتعمل على انطالق من نوع جديد من الحضارة يصحح
انحرافات النوع السابق .والخوف من قدرية الحياة أدخل
اإلنسان في حاالت تغريب متشعبة ،وزاد من حموالت
العقل ،وح��ال دون ق��درة ال��ذات األناسية على فهم
رمزية التناغم مع قدرية الذات الطبيعية؛ ولذا ّ
تعد
أزمة العقل التجريبي على مختلف مراحل الحداثات
المتتابعة ناتجة عن عدم فهم للقدرية الجمالية أو
المشروطة التي يخضع لنواميسها ،وعدم اكتشافه لما
رسخ في ذهنيته من منظومات فكرية وروحية وثقافية
عملت على تربيته ذوقيًا وذهنيًا ويقينيًا ،والتزم بقيم
افتراضية مثلى تحقق رؤى «الهيئات القيومية»،
وليس على قدرية ما تمليه ملكات الوعي المعرفي
الجمالي المتطابقة مع نواميس القدر الحقيقي ،ونجد
أن كل ما في مخازين ال��ذات هي محتويات حافلة
بالمخاوف ما عدا شيء خالصي واحد هو أن تدرك الذات
قدرها الطبيعي بالتجرد عما تحمله من رواسب وعوالق
الماضي التي تحد من نمو حكمة الذات وانبثاقها من
تحت المطامير الثقيلة ،وسعيها إلى تحقيق ذاتها في
الحياة وارتقائها من األسافل إلى األعالي كحق طبيعي
مشروع لها في الحياة ،وأن تكون أمينة على عبقريتها
التي أبدعت جليلها الحضاري .وأما الوجود فهو قيمة
حقيقية ثابتة ،والعقل وهم قيمي زائل ،والكل في
حالة انحدار نحو النهاية؛ بيد أن الوجود قيمة متحولة
بأمر خالقها األعظم ،والعقل قيمة بشرية ملحودة،
فالعدمية ناموس أزلي مخلوق فينا ،وما تمنحنا الطبيعة
من مقومات الحياة ،تسلبنا إياه في لحظات العدم
الحتمي ،ومادامت الذاتية القيومية تصنف حضارات
الشعوب بين متخلفة ومتقدمة ،سيبقى الخوف جوهرًا
استعباديًا قائمًا في األنساق المعرفية والمنظومات
الثقافية التي تخدم هذه الذاتية ،وتحقق مصالحها
على حساب تلكم الشعوب ،وال تختلف منهجية الذات
القيومية عن أي منهجية سبقتها ،وهنا يتجلى الخوف
االستعادي المعاصر في أنشط فعالياته وصوره .إن
فعاليات الحوار الحضاري والتالقح الثقافي والتبادل
التجاري هي من أهم العوامل التي تحد من فعالية
الخوف بصفته جوهرًا استعاديًا في الصراع بين
الحضارات اإلنسانية ،وأظن أن العقل الحداثي يحمل
في تركيبه النقيضين (الروحي والمادي)( ،األسطوري
والعلمي)( ،العقائدي واأليديولوجي)؛ فهذا الخليط
بين الحداثة واألصولية أنشأ صراعات شرسة ال تنفك
قائمة بين األم��م ،وينبغي على العقل العمل على
استنطاق أحكام السببية «للتكثر الخلقاني» وتصحيح
مسيرة العقل الحداثي المأزوم ،وعدم تركه أو التغاضي
عنه ،وإال سيدهمه الخطر والت ساعة الندم.
إن فلسفة الجمال تولدت عن نزعة الرهاب للحيلولة
دون الوقوع في شرك الخطيئة؛ والجمال الذي نسقطه

على األشياء واألفعال أو الفنون أو اآلداب أو المعتقدات
أو األخالقيات هو إما حالة تلق «انطباع حسي» أو «وعي
إدراكي» خالق لقيمة ما ،وإن كل جميل نافع يتضمن
ً
في جوهره رهابًا ،وكلما ازداد الجميل جالال ازداد الخوف
من جوهر قيمته العليا ،وقد ال نحس الجمال اإللهي
كونه فوق الحسي؛ إال أن تماهيه في خصائص األشياء
المحسوسة يرفع من قيمة الفتون بالخالق األعظم،
ويرتقي الجمال الحسي نحو العالء داخل الوجدان،
ً
وينصب ال��ره��اب نفسه ضابطًا م��س��ؤوال عن حسن
تطبيق أحكام الجليل في التعامل على قاعدة «الخير»
وفعله ،وهي عملية تحويل غريزة الخوف الساكنة إلى
غريزة جمالية متحركة ،تتواكب مع تطور الوعي الفني
والثقافي والديني المتمثلة بالقيم؛ فاالنتقال من
الخوف الحسي إلى الجمال ما فوق الحسي كان قد أبرز
ظاهرة ما تم وصفه بالعقل أو العبقرية البشرية.
هناك أخطاء كارثية تعيشها تجربة تطبيق
المنظومات الوظيفية في المؤسسات المجتمعية
المدنية ثقافيًا وفكريًا وسياسيًا وفنيًا؛ خاصة عندما
نلزم المجتمع باتباع القيم الوظيفية التي تحدد شروط
البناء المجتمعي واستمراريته على شكل تعاقدي ،وما
من حداثة معرفية جديدة إال ونفت حداثة ما سبقتها ،وال
يمكننا امتالك معايير متطابقة بين المعرفة المسقطة
والوجود ،وبهذا تظل المعايير افتراضية ،والثقافة في
حالة تغريب لعدم االمتالك ،والشك العقالني فيها
غالب على اليقين ،والعبودية غالبة على الحرية ،ويكمن
الخوف من جراء توظيف الخطاب القمعي إلرادة القوة
في لعبة المعايير القيمية واالفتراضية التي تصوغها
«أنوية» إرادة القوة الطاغية لمرحلة ما بعد الحداثة،
وإخضاع العقل الحداثي لعبودية أفهوماتها العدمية
الرهيبة؛ فإذا كان العالم سيتحول إلى «قرية كونية»
في ظل المؤدلج «العولمي» الذي تتبناه «أنوية شاملة»؛
فإن هذه القرية المضغوطة معرضة لالنفجار يومًا ما،
ومن المعروف أن وظيفة المؤدلج هو المحافظة على
مكاسب القوى «األنوية» صاحبة اإلرادة للسيطرة على
هذا العالم الكوني المصغر.
فاإلرهاب مصطلح له أكثر من داللة معانية وطرائق
ممارسة وقوانين مرعية وأيديولوجيات طامحة تتبناها
حركات تحرير شرعية إزاء االحتالالت الالشرعية للبلدان،
ونحن نطلق اإلرهاب كمفهوم عام لمجمل الممارسات
العنيفة في العالقات الدولية؛ لكن الصحيح عندي هو
مصطلح «العنف» الذي يأخذ مفهومين :عنف ال شرعي
تمارسه «األنا القيومية» بقوى التمركز ،وتهدف من
ورائه إلى تحقيق مصالح مادية خارج الحيز الحيوي
نتيجة نشوء أزم��ات سياسية واقتصادية خانقة،
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فتقوم بخرق المحرم؛ األم��ر ال��ذي يخلق ضررًا
ب��األرواح واألم�لاك ،ويطال سيادة البلدان وطنيًا
وقوميًا ،ويفرغ ذاكرتهم ومواريثهم ،وينتهك
قيمهم اليقينية وتقاليدهم االجتماعية
ومنظوماتهم الثقافية وأدبياتهم األسطورية
ومعتقداتهم الدينية المقدسة ،ويسقط معايير
العقد االجتماعي شرعة ناظمة لسلوك الناس في
عالقاتهم األممية ،واتباع العنف عن طريق القوة
من دون وجه شرعي (حرب ،تبعية اقتصادية،
اغتياالت ...إبادات جماعية )..الذي يعود مصدرها
األساسي إلى «األنا القيومي» لقوى االستكبار
العالمي الذي يسعى إلى الهيمنة على حرية
الشعوب وإرادت��ه��ا؛ وعنف شرعي يتمثل في
العنف المضاد؛ إذ يتم عبره استخدام القوة
كحق دفاع شرعي للبلدان التي تتعرض للعدوان
ّ
وتعد أشكال
الذي يشكل خطورة على وجودها،
المقاومة أح��د أه��م حقوق الكفاح المسلح ،ال
تخضع ألي مفهوم إره��اب��ي .وتحسم نتيجة
الحروب دائمًا لصالح طرف على حساب طرف،
وتنصيب المنتصر وتقليده شرف االنتصار،
وتسييد عقيدة المنتصر على عقيدة المنهزم؛
وف��ي النتيجة يتم تظهير ثقافة المنتصر
وتجذيرها وطمس ثقافة المنهزم وتقويضها،
وإن التاريخ الذي يسوق البشرية خارج قدرها
الطبيعي وانصياعها الغريزي إلرادة العماء
المأخوذة بها ،يضعها من حيث ال تحتسب خارج
إطار التاريخ ،ويفصح إلياد بقوله« :لم يعد الكون
وال الجسد هما اللذان يضعان العقبات في طريق
خالص اإلنسان؛ إنه التاريخ والخوف الشديد من
التاريخ».
وإن الوظيفة الثقافية السائدة في العالقات
االجتماعية والسياسية هي التي تحدد دور
المثقف في عمليات التغيير أو التحويل أو
اإلصالح؛ في حين إن واجب المثقف الثوري الذي
يعاني مجتمعه من أزمات وإرهاصات تاريخية
تحول دون تحرره وتقدمه يتطلب منه العمل على
تفعيل التناقضات الموضوعية وتحفيز الذات
االجتماعية ،وهذا أضعف اإليمان في الخالص
من طغيان االستالب والعجزية والكبت والخوف
ويشخص الصراع بين السلطة والمثقف على
أنه تناقض بين قوتين متعارضتين؛ وحاصل
اضطراب الوقائع واألحداث التي تفرزها الحياة
السياسية واالقتصادية في هذه البلدان ،وهذا
الصراع آت من خارج إطار التاريخ الفعلي وأنساق
بنى المواريث والمعتقدات والتقاليد والثقافة
واألبعاد االجتماعية ،وقد ترتبط حينًا بحركة
التغيير واإلص�لاح الحداثي للعالم اآلخ��ر ،ومن
حرص األنا السلطوية على إهاب الذاتية تحاول
التحصن ،وتمارس وظيفة قمع الفكر الذي تتبناه
النخب واألحزاب داخل المجتمع ،وتعد تحريضًا
خارجيًا يصب في طواحين المؤدلج البراني،
ويتحمل كل من السلطة والمثقف على السواء
مسؤولية تردي الحياة الثقافية في بلدان الشرق
كونهما لم يتوصال إلى رؤية كالنية في استقراء
األوضاع الذاتية بحس نقدي علماني يشخص
الواقع ،ويعمل على ضوء معطياته بما يتوافق مع
المجلوب البراني.
وأخيرا فكتاب سوسيولوجيا الرهبة دراسة
وبحث ثر تعبيرًا وغني مرجعيًا ،اعتمد الكاتب
فيه على عدد من المراجع تجاوز الخمسة عشر،
وأحاط فيه الكاتب بالحياة اإلناسية منذ اإلنسان
البدائي حين كانت الطبيعة صاحبة اإلرادة العليا
على الكونية ،مرورًا بتعدد السلطات التي تحكم
اإلنسان ،فانتقل من كونه بدائيًا مستوحشًا إلى
كونه متحضرًا متوحشًا عبر مراحل الحضارة كافة،
ً
وصوال إلى العولمة؛ وهذا هو التاريخ يعيد نفسه
بشتى الصور ،وجل ما في هذا البحث هام؛ إال أنني
أرى أن دور الثقافة هو األهم في عصرنا العولمي
هذا ،ليدرك اإلنسان حقوقه وواجباته ،وليقوم
بها بحب وبحرية ،وليدافع عن تاريخه وثقافته
ومعتقداته وأهدافه ،وذاك ما نصبو إليه حقًا؛
فكأني بالكاتب يخطو أول الطريق إلى المصالحة
مع الذات وبالتالي المصالحة مع األحالم والحرية.

العدد «»1326

5

األدب العالمي
�أحمد زياد حمبك
األدب العالمي هو األدب الذي ارتقى إلى مستوى العالمية ،واجتاز الحدود
بين الدول ،وترجم إلى كثير من لغات العالم ،وحقق انتشارًا واسعًا ،وشهرة كبيرة،
بفضل ما يمتلك من خصائص فنية ،تتمثل في تصويره بيئته ،وتعبيره عن
قضايا تهم اإلنسان ،مثل أدب :وليم شكسبير أو تولستوي أو فكتور هيجو أو
آرنست همنغواي أو غابرييل غارثيا ماركيز.
ومثل هذا الفهم لهذا المصطلح غير بعيد عن المعنى الذي قال به الشاعر
األلماني غوته»تـ»1832وهو أول من استخدم مصطلح»األدب العالمي»Welt
 ،literatur - the literature of the worldويعني غوته بهذا المصطلح األدب،
والسيما الشعر ،الذي يرتقى إلى مستوى اإلنسانية في موضوعاته وفنه ،وال
يتخلى عن بعده القومي أو الوطني أو المحلي ،ويحلم غوته بأن آداب األمم سوف
تلتقي ذات يوم في هذا األدب العالمي ،لكن من غير أن تتخلى عن خصائصها
المحلية ومن غير أن تذوب في وحدة األدب ،فهو لقاء إنساني ،وهذا المصطلح هو
قرين مصطلح األدب المقارن والمرشح له ،وقد نشأا معًا وكأنهما توأمان.
وكان غوته ذا أفق إنساني ،فقد حاول تعلم العربية ليقرأ القرآن بها،
وأعجب بألف ليلة وليلة ،كما أعجب بالشاعر الفارسي»حافظ الشيرازي» ووضع
«حافظ
ديوانه «الديوان الشرقي للشاعر الغربي» وفيه تأمالت شرقية من وحي
َّ
الشيرازي» ،كما كتب غوته عن النبي محمد (ص) ،وعبر عن إعجابه به ،وبذلك مثل
رؤية إنسانية منفتحة على العالم ،كما مهد لنشوء األدب المقارن .وتعد عالمية
األدب أو فكرة األدب العالمي فكرة إنسانية ذات طموح بريء بعيد عن األغراض
السياسية وبعيد أيضًا عن محو شخصيات الشعوب ،ووسيلة تحقيق العالمية
هي الترجمة في المقام األول ،وإن كان ثمة خالف كبير حول جدوى الترجمة ،إذ
كيف يمكن درس نص بغير لغته األصلية؟ ألن الترجمة تفقد األدب كثيرًا من
خصائصه الفنية ،وال سيما الشعر ،ولكن يبدو أنه ال بد في المحصلة من الترجمة.
وتنهض بالدعوة إلى العالمية المؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط األدبية
والجامعات ووسائلها الصحف والمجالت والكتب ،وهدفها المعرفة واإلخاء
والمحبة بين الناس والشعوب ،وهدفها أيضًا الرقي بالذوق الفني.
والطموح إلى العالمية طموح قديم عرفته البشرية في األديان والثقافات،
ّ
فالسيد المسيح عليه السالم بشر بالعالمية ،إذ تتلخص دعوته بالقول المعروف:
المجد لله في األعالي وعلى األرض السالم وفي الناس المحبة .واألرض ههنا
تشمل الكرة األرضية كلها ال بقعة بعينها ،كما أن لفظ الناس يشمل الشعوب
كافة .كما نجد الطموح إلى العالمية في الدين اإلسالمي ،فقد قال المولى عز وجل
في محكم التنزيل»:وما أرسلناك إال رحمة للعالمين» ،وكان الخطاب في القرآن
الكريم دائمًا إلى الناس كافة ،كما كان الرسول محمد (ص) يؤكد دائمًا أن الناس
جميعًا يتحدرون من أب واحد وأم واحدة ،وأنهم جميعًا من تراب ،وأن أكرمهم عند
الله أتقاهم ،كما قال عليه الصالة والسالم»:الخلق كلهم عيال الله ،وأحبهم إلى
الله أنفعهم لعياله» .ونجد بعض األدباء والمفكرين والفالسفة أصحاب طموح إلى
العالمية ،أمثال المعري الذي يقول:
لما أحببت بالخلد انفرادا
ولو أني حبيت الخلد فردًا
سحائب ليس تنتظم البالدا
فال هطلت َّ
علي وال بأرضي
وهذا الطموح إنساني أيضًا ،وال يمتلك شيئًا من القهر والقمع ،وهو
يختلف كليًا عن مفهوم العولمة.
ويمكن أن نذكر اتجاهين حققا العالمية ،األول هو الرومنتيكية ،فقد دعا
االتجاه الرومنتيكي إلى العالمية وحقق المستوى العالمي في الشعر ،وقد
مثله كل من»لورد بيرون وشيلي وكيتس ووردزورث» في قصائدهم التي كانوا
يرقون فيها إلى مستوى اإلنسانية ،وفي تطلعهم إلى تحقيق التغيير والخالص
للعالم كله ،وإن كانت تطلعاتهم حلمية غير قادرة على الفعل في الواقع .أما
االتجاه الثاني الذي دعا إلى األدب العالمي بصورة غير مباشرة وحققها فهو أدب
الواقعية االشتراكية ،والسيما عند روادها األوائل أمثال «تولستوي ومكسيم
غوركي وتشيخوف» إذ إن أدب هؤالء اإلنسانيين حقق مفهوم اإلنسانية وارتقى
إلى مستوى العالمية ليس عن قصد ،وإنما من خالل حب هؤالء األدباء لإلنسان
وتعاطفهم مع آالمه ،ورغبتهم في تحقيق الخالص لإلنسان ،ومن خالل صدقهم
في تصوير الواقع في العهد القيصري ،فكانوا يجمعون بين الواقعية في
التصوير والرومانتيكية في حلم التغيير.
وقد تحقق األدب العالمي في شعر شعراء مناضلين دافعوا عن اإلنسان،
ودعوا إلى الحرية والكرامة والعدالة اإلنسانية ،أمثال الشاعر التركي «ناظم
حكمت» ،والشاعر التشيلي «بابلو نيرودا» ،والروائي غابرييل غارثيا ماركيز.
ً
ولكن الدعوة إلى األدب العالمي تمركزت في أوربا أوال ثم في أمريكا
ً
ثانيًا ،وأصبح المقصود باألدب العالمي ما كتب باإلنكليزية أوال ثم بالفرنسية
ثانيًا ،وهو ما يسمى المركزية األوربية ،ورأى الدارسون األوربيون أن اآلداب التي
تحقق العالمية هي األدب اليوناني والروماني ثم اآلداب األوربية ،وربما اتجه
ً
هؤالء الدارسون إلى الشرق قليال ليذكروا «طاغور» الشاعر الهندي ،لكن لم يحظ
األدب العربي إال بالنزر القليل جدًا من االهتمام من خالل ظروف ومناسبات
تخضع للمصادفة ،على نحو ما حظيت به»رسالة الغفران» للمعري أو بعض األدباء
المعاصرين الذين عاشوا في المهجر األمريكي أمثال «جبران خليل جبران» ،وربما
ألن جبران كتب باإلنكليزية ،فقد أقيم له تمثال في واشنطن ،وهناك جمعيات

أدبية في أمريكا باسمه ،وما يزال كتابه «النبي» ،وقد وضعه باإلنكليزية ،مقروءًا
إلى اليوم ،وطبعاته تتجدد ،وهو دعوة إلى البراءة والسماحة والحب كتبها جبران
ً
بأسلوب بسيط عفوي .وإذا كان حظ األدب العربي من العالمية قليال فإن ذلك
ال يرجع إلى أسباب خاصة به ،ففي األدب العربي من المؤهالت ما يرشحه إلى
ً
العالمية ،ولكن هناك أسبابًا خارجية جعلت حظه من العالمية قليال ،منها ضعف
العرب وقوة الغرب ،والقوي ال يهتم بالضعيف إال من خالل مصلحته الخاصة،
ولعل هذا السبب هو أهم األسباب ،وعنه تتفرع أسباب أخرى منها غياب الترجمة
وتقصير العرب أنفسهم في التعريف بأدبهم ،ويمكن القول إن الشاعرين
«أدونيس» و»محمود درويش» والروائي»نجيب محفوظ» والمفكر والناقد «إدوارد
سعيد»قد حققوا جميعًا قدرًا غير قليل من العالمية.
والبد من أن نشير إلى أن المقارنين الفرنسيين ،وعلى رأسهم «بول
فان تييغم» ،قد رفضوا فكرة األدب العالمي وسخروا من رأي «غوته» ،وسار
على هذا النهج رائد األدب المقارن في الوطن العربي «د .محمد غنيمي هالل»،
وظن أولئك جميعًا أن «غوته» يقصد وحدة األدب العالمي وأنه يدعو إلى حلول
األدب العالمي محل األدب القومي ،ولكن «غوته» لم يقصد إلى ذلك ،وقد طرح
ً
المقارنون الفرنسيون مصطلحًا بديال هو األدب العام ،وال يختلف في فهمهم
لهذا المصطلح عن فهم «غوته» ،ولذلك يظل رأي «غوته» جديرًا بالدرس ،ألنه
المبشر باألدب المقارن والممهد له.
وال بد هنا من التمييز بين العالمية والعولمة ،فالعالمية اختيار ثقافي
حر ،وهي طموح إنساني وحلم جميل ،غايته التعارف والتواصل بين الشعوب،
والحفاظ على الخصائص القومية والمحلية لثقافة كل شعب ،ووسيلة العالمية
النوادي والصحف والكتب والدوريات والترجمة ،في حين أن العولمة هي نظام
اقتصادي واحد يراد فرضه على العالم بالقوة وعبر الشركات متعددة الجنسيات،
باالستفادة من خيرات الشعوب وثرواتها األولية ،وتسخيرها لتشغيل المعامل
في الدول الصناعية ،وفرض أنموذج اقتصادي عالمي ،ودحر االقتصاد المحلي،
وسيطرة أنموذج ثقافي واحد ،وتغييب الثقافات المحلية وتذويبها في ثقافة
سائدة ،ومما الشك فيه أن هذا االقتصاد الواحد المسيطر هو اقتصاد القوي ،وأن
هذا النموذج الثقافي المراد له أن يكون وحده السائد هو نموذج ثقافة القوي،
وهذا ما تتطلع إليه أمريكا ،وتدعو إليه في أشكال دعاوية مختلفة ،منها النظام
العالمي الجديد والعولمة ،وتتخذ وسيلة إلى ذلك وسائل االتصال والتوصيل ،من
مثل الحاسوب وشبكة المعلومات العالمية والبريد اإللكتروني والقنوات الفضائية
وسيطرة اللغة اإلنكليزية ،لغة الحاسوب ووسائل االتصال والمؤتمرات العالمية،
كما تتخذ وسيلة إلى ذلك الموسيقا واألغاني الهابطة واألفالم الجنسية والقنوات
اإلباحية ومطاعم مكدونالدز والشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات
والفنادق العالمية ،وفي حاالت أخرى تتخذ من التدخل العسكري المباشر وسيلة
إلى ذلك.
ويزعم دعاة العولمة أن فرص عمل كبيرة ستتاح للشباب ،وأن العالم
سيتحد وستزول الحدود بين الشعوب ،وسيصبح العالم كله قرية صغيرة يحكمها
اقتصاد واحد وتسودها ثقافة واحدة ،كما ترى في العولمة وفي النظام العالمي
الجديد نهاية التاريخ ،ومثل هذه الدعوة وهم يستحيل تحققه ،ألن شعوب
العالم تسعى دائمًا إلى الحفاظ على موروثها وتأكيد هويتها وتحقيق تميزها
عن الشعوب األخرى واختالفها ،ويبدو أن العالم يزداد مع العولمة انقسامًا ،إذ
يزداد غنى دول الشمال ،ويزداد فقر دول الجنوب ،كما تزداد الهوة اتساعًا بين
هذه الدول وتلك ،فدول الجنوب تعيش في الحد األدنى من مستوى العيش،
ودول الشمال ،والسيما الدول الصناعية ،تعيش في الحد األعلى من الرفاهية،
وهذا يؤكد أن العولمة هي مجرد وهم .وهنا يظهر الفرق بين العالمية والعولمة،
فالعالمية ذات بعد إنساني ،وعمادها االختيار الحر ،والعولمة فرض من الخارج،
وقوامها السيطرة والقهر واالعتداء على هوية اآلخر.
ومصطلح العالمية هو باإلنكليزية  UNIVERSALISMمن كلمة
 UNIVERSALوتعني العالمي ،أو الكوني ،ومصطلح العولمة باإلنكليزية هو
 GLOBALIZATIONوأصله من كلمة  GLOBوتعني الكوكب ،والسيما كوكب
األرض ،وقد ترجم المصطلح في البدء إلى العربية بـ الكوكبية ،ولكن هذه الترجمة
لم تنتشر ،ولم تستقر ،وشاعت الترجمة الحالية :العولمة ،وهي على وزن فوعل من
العالم ،وهذا االشتقاق جديد ،وال نجده في المعجم ،ولكنه استقر ،ولعل الخلط
بين العولمة والعالمية راجع إلى اشتقاقهما معًا من كلمة عالم ،إن لم يكن هذا
الخلط في بعض الحاالت مقصودًا للخداع والتضليل.
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المجاز....جماله وأثره
غازي ّ
اخلطاب
ليس غريبًا أن تدور رحى معركة ضروس
بين اللغويين والبالغيين حول الحقيقة
ّ
تصدى لها
والمجاز ،وهي مسألة شائكة
عبر حقب طويلة علماء ف��ح��ول ،وغ��اص
في ّلجتها المبدعون بحثًا عن الجواهر
ّ
تمتد هذه
المكنونة .وليس غريبًا أن
المعركة لتشمل الفقهاء والمجتهدين،
ولتنشأ تأسيسًا على ذلك آراء متعددة،
واجتهادات متباينة ،كانت أساسًا لكثير
المذاهب وال��ف��رق .وظلت إل��ى يومنا
من
ً
هذا متكأ ألصحاب الرأي ،ومبتعثًا ألبعاد
ً
واتجاهات فكرية ،ووق���ودًا ج��زال لكثير
م��ن المسائل الخالفية الهادئة حينًا،
والعاصفة في كثير من األح��ي��ان .وفي
ّ
لمتشبث بالحقيقة
بطون الكتب زاد وفير
ّ
ليس إال ،ولمعتدل يضع الحقيقة في كفة
ّ
الميزان ،والمجاز في الكفة األخرى ،ولمفرط
ّ
يولد من الحقيقة الثابتة ألوانًا من المجاز،
ّ
ولمتأول يلوي أعناق النصوص ،ويمتطي
ّ
متون األلفاظ محلقًا في فضاءات ال تتوافق
ّ
إال مع خياله ،وهوى نفسه التي تدور حول
ّ
نفسه .وإن شط به خياله بعيدًا عن األصل
والموضوعية ومنطق األشياء.
ول��و اقتصر األم��ر على اللغة واألدب
وفنون القول لكان األمر ّ
جد يسير ،ولكان
الحال أقرب إلى اإلغناء واإلث��راء واإلب��داع،
ولكنه تغلغل في أعماق الفكر ،وما لبث
ّ
أن تشظى إلى آراء وفرق ومذاهب دينية،
بعضها ُي��ح��م��د م��ن��ه ك��م��ال االع��ت��دال،
وبعضها غرق في بحر ال قرار له من التأويل
ّ
والتحوير والشطح ،اعتمادًا على رموز دالة،
ومجازات موحية ،وانزياحات معنوية ال
لفظية مجانبة حدود السائد ،وخارجة على
المألوف ،ومؤسسة على الغريب والفوضوي
والمدهش والمحير وال��غ��ام��ض ،كقول
ّ
ابن عربي( :النور حجاب) بغض النظر عن
جمالية التركيب ،وإشراقه ،وعمق دالالته.
طبيعي أن المفردة ،وكذلك التركيب
اللغوي ـ وضمن سنن التطور والتجديد ـ
ينموان بالتوازي مع المتغيرات الثقافية
والفكرية واالجتماعية ،وب��ال��ت��وازي مع
المنظور الديني والسياسي .وهذا التطور
ينحاز وسينحاز في معظمه إل��ى جانب
المجاز ،ألن المجاز أرحب لعوالم النفس
والالمنتهي،
والغيب والباطن والالمرئي
ٌ
واإلنسان كما هو معلوم شغوف بهذه
العوالم (فمحاولة الكشف عن الغيب ال
توصل إال إلى مزيد من الحاجة إليها .وما
ّ
يعرفه اإلنسان ليس إال عتبة لما يظل غير
معروف ،ويدعوه إلى معرفته .كأنه بقدر
َ
ما يعلم ي��زداد جهال ،أي ي��زداد رغبة في
استقصاء الغيب).
الحقيقة والمجاز ليستا بدعتين في
اللغة العربية وحدها ،فالمسألة تشمل
لغات العالم ،لكن هذه المسألة أبين في
ّ
وأشد اتساعًا،
اللغة العربية ،وأكثر ورودًا،
وأبعد أث��رًا ،لما تميزت به هذه اللغة من
حيوية وإش���راق وج��م��ال وغ��ن��ى .وليس
هذا انحيازًا ،أو ّ
تعصبًا ،فيكفي أن القرآن
الكريم المعجز بألفاظه ،ومعانيه ،وبالغته،
ّ
وأساليبه ،نزل بلسان عربي مبين ،ولعل في
ّ
كلمة (مبين) ما يدل وبجالء على شرف هذه
اللغة ،وعظمتها ،وقدرتها.
وال يخفى على ذي بصيرة أن كثيرًا من
من البيان العربي،
لغات العالم استفادت ّ
ونهلت من معينه ،وتأثرت باتجاهاته،
وذلك ّإبان العصور العربية الذهبية ،ويوم
كانت شمس العرب تسطع على الغرب،
وكانت معرفة العربيةمعيارًا للثقافة

والمثقفين ،وك��ان��ت األن��دل��س العربية
مقصدًا ألع�لام الفكر والثقافة واألدب
والعلوم .وفي كتاب المستشرقة األلمانية
(زيغرد هونكه) (شمس العرب تسطع
المستشرقين
على الغرب) وغيرها من
ّ
ٌ
واف لمدى تأثر اللغات
المنصفين بيان ٍ
األوربية ،واألدب��اء الغربيين بسحر البيان
الكاتب
العربي :شعره ونثره .وقد أفاض
ّ
ال��س��وري (أدون���ي���س) ال��ق��ول ف��ي ت��أث��ر
الرمزيين والسورياليين الغربيين بالتجربة
الصوفية .وال يهمنا هنا أن نتحدث عن
براعة أدونيس في كشف نقاط التالقي
ّ
حول (المعرفة والكشف والتجلي والخيال
والظاهر والباطن والوعي والجنون والرؤى
والشطح والغيب والغموض) ّ وغير ذلك،
بل واتساقًا مع البحث نبرز تأثر الرمزيين
والسورياليين الغربيين باللغة الصوفية،
واعتمادهم الكبير على ألفاظها ورموزها
وإش��ارات��ه��ا وص��وره��ا .واللغة الصوفية
كما هو معروف مشبعة بالمجاز ،وغنية
بأنواعه ،إلى درجة السطوع ،وسطوع المجاز
فيها مؤسس إلى ّ
حد كبير على خفوت
الحقيقة (اللغة الصوفية ّ لغة شعرية،
ّ
وإن شعرية هذه اللغة تتمثل في أن كل
شيء فيها يبدو رمزًا :كل شيء فيها هو
ً
ذاته وشيء آخر .الحبيبة مثال هي نفسها،
وهي الوردة ،أو الخمرة ،أو الماء ،أو المقدس،
ّ
إنها صور الكون وتجلياته ..فاألشياء في
الرؤى الصوفية متماهية متباينة ،مؤتلفة
مختلفة ...واللغة الشعرية الصوفية
تناقض اللغة الدينية الشرعية من حيث
أن هذه تقول األشياء كما هي بشكل كامل
ونهائي .بينما اللغة الصوفية ال تقول إال
صورًا منها ،وذلك أنها تجليات المطلق،
تجليات لما ال ُيقال ،ولما ال يوصف ،ولما
تتعذر اإلحاطة به .فما ال ينتهي ال ّ
يعبر
منته ،والمتكلم
عنه إال ما ال ينتهي ،والكالم ِ
ذاته منته .ستظل قدرة الكالم إذن إشارية،
ورم��زي��ة ،،وسيظل القول الصوفي شأن
القول الشعري مجازًا ،ولن يكون حقيقة).
وبعد فما الحقيقة؟ وما المجاز؟
ً
أوال ,الحقيقة :وهي على وزن فعيلة،
ّ
ّ
المستقر
واشتقاقها من الحق أي :الثابت
الذي ّال زوال له ،وقد تكون بمعنى الفاعل
أي :حاقة ثابتة ،وقد تكون ُبمعنى المفعول
أي :محقوقة مثبتة .وقد أثرت تعريفات
كثيرة للحقيقة ،فللشيخ أب��ي عبد الله
البصري :إنها اللفظ الذي يفيد ما ُوضع
ُله ،ولعبد القاهر الجرجاني :إنها كل كلمة
أريد بها نفس ما وقعت له في وضع واضع
يستند إلى غيره ،وألبي الفتح ابن
وقوعًا ال
ُ
ّ
جني :إنها ما أ ّقر في االستعمال على أصل
وضعه في اللغة ،والبن األثير :إنها اللفظ
ّ
الدال على موضوعه األصلي ،ويرى صاحب
كتاب ال��ط��راز يحيى ب��ن حمزة العلوي
ُ
اليمني أن هذه التعريفات تخرج الحقيقة
الشرعية ُ
والعرفية عن كونها حقائق.
والحقيقة اصطالحًا (اللفظ المستعمل
في ما ُوضع له ابتداء لغة ًأو شرعًا أو عرفًا
أو اص��ط�لاح��ًا ...فكل لفظ وضعه واض��ع
اللغة أو الشارع بإزاء شيء ،أو اصطلح عليه
ّ
المتخاطبون به فصار يدل عليه من غير
وساطة فهو حقيقة له).
وللحقيقة أن��واع :أ -حقائق لغوية مثل
(السماء واألرض واإلنسان والفرس) اللهم
إذا استعملت في معناها األصلي.
ُ
ب -حقائق عرفية :وه��ي التي نقلت
م��ن مسماها اللغوي إل��ى غ��ي��ره بعرف
االستعمال ،والعرف قد يكون عامًا مثل

(حرمت الخمرة ،والمحرم شربها .والغائط
لقضاء الحاجة ،وهو لغة المكان المطمئن
من األرض) وقد يكون خاصًا مثل (الجوهر
والعرض والكون ،وما يستعمله النحاة في
مواضعاتهم من الرفع والنصب والجزم
والحال والتمييز).
ج -حقائق شرعية :مثل (الصالة والزكاة
ّ
وهذه
والحج ومسلم ومؤمن وكافر وفاسق) ُ
األلفاظ نقلها الشارع إلى إفادة معان ٍأخر،
وهي غير خالية من الداللة على معانيها
اللغوية.
د -حقائق اصطالحية :ويتولى وضعها
طائفة من الناس مثل (الجريمة والجنحة
والمخالفة عند القانونيين ،والمثلث
والمربع عند المهندسين).
ّ
ثانيًا -المجاز :وهو لغة مشتق من الجواز
بمعنى العبور واالنتقال من مكان إلى آخر،
َ
فجاز الشيء يجوزه إذا ّ
تعداه .وهو على وزن
مفعل ،وأصله مجوز ،انقلبت الواو ألفًا على
القاعدة ،والمفعل يكون مصدرًا ميميًا ،أو
اسم مكان ،او اسم زمان .والمجاز بمعناه
االصطالحي مأخوذ من المصدر أو اسم
المكان أي مكان العبور واالنتقال.
وهو اصطالحًا (اللفظ المستعمل في غير
ً
ما ُوضع له أوال لعالقة بين المعنيين مع
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
فإذا علمنا أن أهل المدينة المنورة قالوا
في استقبال رسول الله (ص) :طلع البدر
علينا من ثنيات الوداع ،أدركنا أن البدر هنا
مجاز ،والقرينة المانعة من إرادة المعنى
الحقيقي هي قولهم :من ثنيات الوداع،
ألن البدر الحقيقي ال يطلع من ثنيات
ال���وداع ،وال من غيرها من بقاع األرض،
ٌ
إنسان حبيب إلى القلوب
والبدر المراد هنا
وهو محمد (ص).
والعيون ،أال ُ
أنواع المجاز :ق ّسم المجاز من حيث وجود
العالقة وعدمها إلى قسمين :هما المجاز
اللغوي ،وهو اللفظ المستعمل في غير ما
ُوضع له لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة
المعنى الحقيقي .أو هو استعمال كلمة
في غير معناها الحقيقي لعالقة مع قرينة
ملفوظة أو ملحوظة ،والغرض من العالقة
انتقال ال��ذه��ن م��ن المعنى األول إلى
المعنى الثاني عن طريقها ،فهي كالجسر
الرابط بين المعنيين ،فإن كانت العالقة
المشابهة ُسمي استعارة ،وإن كانت قائمة
ً
على غير المشابهة سمي مجازًا مرسال.
أ ـ أنواع االستعارة
 1ـ استعارة تصريحيةُ :يحذف منها
المشبهُ ،وي ّ
ّ
ّ
المشبه به كقوله
صرح بلفظ
تعالى( :كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس
من الظلمات إلى النور) وكقول المتنبي:
في ّ
الخد إن عزم الخليط رحيال
ٌ
ُ
مطر تزيد به الخدود محوال
ُ
2ـ استعارة مكنية :وهي ما حذف فيها
المشبه به ،ورمز له بشيء من لوازمه كقوله
َ ُ
تم َّيز من الغيظ كلما ألقي
تعالى( :تكاد
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير)
وكقول الهذلي:
وإذا المنية ُأنشبت أظفارها
ّ
ألفيت كل تميمة ال تنفع
 3ـ استعارة تمثيلية :وفيها يكون
المشبه والمشبه به ص��ورة منتزعة من
متعدد كقوله تعالى( :وتركنا بعضهم
ُ
يومئذ ٍيموج في بعض ونفخ في الصور
َ
فالموجان حركة الماء
فجمعناهم جمعا)
ف��ي األص���ل ،فاستعير للقلق والفشل
في األمر .وفي المثل (أحشفًا
واالضطراب ُ
وسوء كيلة) ش ّبه حال من جمع خصلتين

ذميمتين ،بحال من كان يبيع التمر الرديء
ويطفف في الكيل.
وف��ي البالغة الواضحة (ف��إن س ّ��ر بالغة
االستعارة من ناحية اللفظ ّأن تركيبها
يدل على تناسي التشبيه ،ويحملك عمدًا
على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما
ّ
خفي مستور .أما
تضمنه الكالم من تشبيه
بالغتها من حيث االبتكار وروعة الخيال وما
تحدثه من أثر في نفوس سامعيها فمجال
فسيح لإلبداع ،وميدان لتسابق المجيدين
من فرسان الكالم ،ألنها تعطي الكثير
ّ
وتجسد المعنويات،
باليسير من اللفظ،
ّ
وتبث الحياة في الجماد).
ب ـ المجاز المرسل:
وهو اللفظ المستعمل في غير ما ُوضع له
لعالقة غير المشابهة ،مع قرينة ملفوظة أو
ملحوظة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
ومن عالقاته:
1ـ السببية نحو :له ّ
أياد سابقة ،فاليد
علي ٍ
ّ
سبب في النعم.
ّ
2ـ المسببية كقوله تعالى (وينزل لكم
من السماء رزقًا) فالرزق َ
مس َّب ٌب عن المطر.
3ـ الجزئية كقوله تعالى (فتحرير رقبة
مؤمنة) والمراد شخص مؤمن.
4ـ ّ
الكلية كقوله تعالى (جعلوا أصابعهم
في آذانهم) والمراد األنامل.
5ـ الماضوية أو اعتبار ما ك��ان كقوله
تعالى( :وآتوا اليتامى أموالهم) والمراد من
بلغ سن الرشد.
6ـ المستقبلية باعتبار ما يؤول إليه ،أو
ما سيكون كقوله تعالى( :فبشرناه بغالم
حليم) أي بمولود سيكون حليمًا.
7ـ المحلية كقوله تعالى( :فليدع ناديه)
والمراد َمن في النادي.
8ـ الحالية كقوله تعالى( :ففي رحمة
الله هم فيها خالدون) والمراد المحل وهو
الجنة.
9ـ الالزمية نحو :طلع الضوء ،أي الشمس،
فالضوء الزم للشمس.
10ـ الملزومية نحو :مألت الشمس الغرفة،
أي الضوء ،فقد أطلق الملزوم وأراد الالزم.
11ـ اآللية كقوله تعالى( :واجعل لي
لسان ص��دق في اآلخ��ري��ن) فاللسان آلة
الذكر الحسن.
 12ـ اإلطالق كقوله تعالى( :أو المستم
ُ
الوطء.
النساء) والمراد
 13ـ التقييد كقول المتنبي :وأس��ود
مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى،
فالمشفر خاص بشفة البعير.
 14ـ العموم كقوله تعالى( :أم يحسدون
الناس على ما آتاهم من فضله) والمراد
ّ
النبي.

 15ـ الخصوص كقوله تعالى(:علمت
ٌ
نفس ما أحضرت) والمراد كل نفس.
 16ـ البدلية كقوله تعالى( :فإذا قضيتم
الصالة) والمراد ّأديتموها.
 17ـ المبدلية نحو :أكل الرجل دم أخيه،
والمراد ديته.
 18ـ إطالق االسم المعروف وإرادة المنكر
كقوله تعالى( :وادخ��ل��وا الباب ّ
سجدًا)
والمراد ّ
أي باب.
 19ـ إطالق ّ أحد الضدين على اآلخر كقوله
تعالى) فبش ْرهم بعذاب أليم) والمراد
أنذرهم.
 20ـ اإلضمار كقوله تعالى( :وأشربوا في
قلوبهم العجل) والمراد ّ
حب العجل.
 21ـ الزيادة كقوله تعالى( :ليس كمثله
شيء).
 22ـ الخبر المستعمل في اإلنشاء كقوله
تعالى( :والوالدات يرضعن أوالده��ن) أي
َ
ليرضعن.
 23ـ ال��واج��ب بصيغة الممكن كقوله
تعالى( :ع��س��ى رب��ك أن يبعثك مقامًا
محمودًا) والنبي صاحب المقام المحمود.
 24ـ المدح في صورة ّ
الذم نحو :أخزاه الله
ما أشعره!.
 25ـ ّ
الذم في صورة المدح كقوله تعالى:
(إنك ألنت الحليم الرشيد).
 26ـ التقليل في صورة التكثير نحو :كم
ضيف ٍنزل عليه ،والمراد لم ينزل عليه أحد.
 27ـ التكثير بصيغة التقليل كقوله
(ربما ي ّ
تعالىَ :
��ود الذين كفروا لو كانوا
مسلمين) مع أنهم يودون ذلك كثيرًا.
والقسم الثاني :المجاز العقلي :وهو
ُ
ما استعملت ألفاظه في حقائقها ،لكن
التجوز حصل في اإلسناد .أو هو إسناد
الفعل أو ما في معناه من (اس��م فاعل
ّ
مشبهة
واس��م مفعول وم��ص��در وصفة
واسم تفضيل وغيرها من المشتقات التي
تعمل عمل الفعل) إلى غير صاحبه لعالقة
مع قرينة تمنع أن يكون اإلسناد حقيقيًا.
وهذا النوع من المجاز يدرك بالعقل نحو:
أنبت الربيع الزرع ،فإسناد اإلنبات إلى الربيع
مجاز ألن المنبت هو الله ،وما الربيع إال زمن
اإلنبات.
عالقات المجاز العقلي:
1ـ السببية نحو :بنى عمرو بن العاص
يبن ،وأسند
مدينة الفسطاط ،فعمرو لم ِ
الفعل إليه ألنه السبب.
ُ
2ـ الزمانية كقوله تعالى( :بل مكر الليل
والنهار) والمراد مكركم في الليل والنهار.
3ـ المكانية مثل :سالت األنهار ،وازدحمت
الشوارع ،فالذي يسيل الماء ،والذي يزدحم
الناس.
 4ـ إسناد الفعل إلى مصدره كقول أبي
فراس الحمداني:
سيذكرني قومي إذا ّ
جد ِج ّدهم
وفي الليلة الظلماء ُيفتقد البدر
5ـ المفعولية كقوله تعالى( :في عيشة
مرضية ،وكقولهَ :
ّ
(أو لم نمكن
راضية)أي
لهم حرمًا آمنًا).
6ـ الفاعلية كقوله تعالى( :وإذا قرأت
القرآن جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون
باآلخرة حجابًا مستورًا) أي ساترًا.
بالغة المجازين المرسل والعقلي:
المجاز المرسل من الوسائل التي تساعد
على بالغة التعبير ،وجماله ،وحسن وقعه
في النفوس ،ألن المعنى ُينقل من مدلول
اللفظ األص��ل��ي أو الوصفي إل��ى مدلول
جديد هو أكثر اتساعًا ،وأبعد أفقًا ،وأدعى
إلى ّ
التأمل .زد على هذا أن معظم عالقات
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ٌ
المجاز المرسل سبيل إلى المبالغة ،وقوة
أثر الكالم ،واإليجاز ،مع البيان الساحر.
أما المجاز العقلي فله أثر كبير في سعة
اللغة ،وتغيير صورة العبارة ،وقدرتها على
التأثير ،وتحريك المشاعر بحيث تعين
األديب على أداء معانيه .ولو كان اإلسناد
ّ
قاصرًا على الحقيقة وحدها لجفت اللغة،
وانعدم منها رونق الحياة وجمال التعبير.
نماذج من معالجة المجاز ،وأث��ره في
االختالف.
1ـ المجاز العارض في موضوع اللفظة
المفردة.
ـ قال تعالى( :قد مكر الذين من قبلهم
فأتى الله بنيانهم من القواعد ّ
فخر عليهم
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من
حيث ال يشعرون) فكلمة بنيان يمكن أن
تكون حقيقة ويمكن أن تكون مجازًا.
أـ ذهب قوم إلى أن البنيان هنا حقيقة،
وأن الله تعالى أراد الصرح الذي بناه هامان
لفرعون.
ب ـ وذهب آخرون إلى أنه مجاز ،وهو كالم
خرج مخرج التمثيل والتشبيه .ومعناه أن ما
بنوه من مكر ،وراموا إثباته وتأصيله ،أبطله
ّ ّ
الله عز وجل وصرفه عليهم ،فكانوا بمنزلة
من بنى بنيانًا يتحصن به من المهالك،
فسقط عليه فقتله.
قال ابن عباس :يعني أن العذاب أتاهم
من السماء التي هي فوقهم.
ـ وف��ي الحديث الشريف ق��ال رس��ول
الله (ص)( :ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء
الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر ،فيقول:
من يدعوني فأستجيب له ،من يسألني
فأعطيه ،من يستغفرني فأغفر له) .اختلف
العلماء في المراد من قوله :ينزل ربنا:
ً
أـ جعله بعضهم ن��زوال على الحقيقة،
كيف شاء ،وكما يليق بجالله وتفرده.
ب ـ ّأول��ه بعضهم بنزول أم��ره في كل
ّ
ّ
َ
سحر ،فأما هو ع��ز وج��ل فدائم ال ي��زول.
ومعنى الحديث :يأمر بالنزول إلى السماء
الدنيا فينادي بأمره.
والعرب تنسب الفعل إلى من أمر به،
كما تنسبه إلى من فعله وباشره بنفسه،
فيقولون :كتب األمير كتابًا ،وقطع القاضي
يد اللص ،مع أنه لم يباشر ذلك بنفسه،
وإنما أمر به.
ّ
وأول��ه آخ��رون بأن الله سبحانه في هذا
الوقت أق��رب إل��ى الرحمة من غيره؛ أي:
غير هذا الوقت ،وأنه يتفضل على عباده
بالتحنن والعطف .وال��ع��رب تستعمل
النزول بمعنى اإلقبال على الشيء بعد
اإلعراض عنه ،وبمعنى المقاربة فيقولون:
نزل البائع في السعر ،ونزل فالن على رأي
فالن.
ـ وق��ال تعالى( :وإن كنتم مرضى أو
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو
المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدًا طيبًا) ،اختلف العلماء في المراد
من قوله تعالى( :أو المستم النساء) بسبب
اشتراك اسم اللمس ،فإن العرب تطلقه
على اللمس باليد ومرة تكني به عن الجماع.
فذهب ق��وم ,ومنهم اب��ن مسعود وابن
عمر وعبيدة والنخعي والشعبي وعطاء
وابن سيرين والشافعي ,إلى أن المراد من
اللمس في اآلية حقيقة المالمسة ،وهي
ّ
الجس باليد أو التقاء البشرتين مطلقًا
من جماع وغيره ،وذه��ب آخ��رون ومنهم
ّ
علي وابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد
إلى أن اللمس هنا مجاز ،وهو كناية عن
الجماع ،وعلى ذلك ذهب الجمهور ومنهم
المالكية والشافعية والحنبلية إل��ى أن
المراد باللمس في اآلية حقيقة المالمسة
بين الرجل والمرأة ،ألن اللفظ ت��ردد بين
الحقيقة والمجاز ،واألول��ى أن ُيحمل على
الحقيقة ،ويؤيد ما ذهبوا إليه قراءة ابن

مسعود وحمزة والكسائي( :أو لمستم
النساء) ،وذه��ب الحنفية وأحمد إلى أن
المراد باللمس في اآلية الجماع ،محتجين
بأن ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى
الجماع ،كما أن الوطء أصله ْ
الدوس بالقدم،
وإذا قيل :فالن وطئ زوجته ،لم يفهم منه
ُإال الجماع .وقال ابن السكيت( :اللمس إذا
قرن بالمرأة يراد به الجماع .تقول العرب:
لمست المرأة :أي جامعتها) ومن كنايات
العرب :فالنة ال ّ
ترد يد المس.
ّ
والمجاز إذا كثر استعماله كان أدل على
المجاز منه على الحقيقة ،كالحال في اسم
ّ
الغائط فإنه أدل على الحدث الذي هو فيه
مجاز منه على المطمئن من األرض الذي هو
فيه حقيقة.
ويعزز ه��ذا ال��رأي أن الله تعالى ذكر
ّ
المس وأراد به الجماع في قوله حكاية عن
ٌ
مريم( :ولم يمسسني بشر) وقوله( :وإن
ّ
ّ
تمسوهن) وكذلك
طلقتموهن من قبل أن
اللمس.
وأخرج الطستي أن نافع بن األزرق سأل
ابن عباس عن المالمسة ففسرها بالجماع،
وأخ��رج عبد الله بن حميد عن ابن عباس
أنهم ّلما أكثروا عليه من السؤال عن اللمس
في اآلية ،وضع اصبعيه في أذنيه وقال:
هو الجماع .وقد تقرر أن تفسيره أرجح من
ّ
ّ
(اللهم فقهه
النبي له
تفسير غيره لدعوة
ّ
في الدين وعلمه التأويل) فهو حبر األمة
وبحرها.
2ـ المجاز العارض من طريق التركيب
ّ
النبي
ومثاله ما رواه ابن عمر (رض) أن
صلي ّن ٌ
(ص) قال يوم األح��زاب( :ال ُي َ
أحد
العصر إال في بني قريظة) .فأدرك بعضهم
العصر في الطريق ،فقال بعضهم :ال نصلي
العصر حتى نأتيها ،وقال بعضهم :نصلي،
لم ُي َ��رد منا ذل��ك .فذكر ذل��ك للنبي فلم
ّ
يعنف واحدًا منهم .وفي رواية للبخاري:
ّ
فلما ذكر ذلك للنبي (ص) أقرهم جميعًا
على هذا االختالف ،ولم يعنف أحدًا منهم.
أـ صلى بعضهم في الطريق على الوقت
المحدد سابقًا ،وقالوا :لم ُيرد الرسول أن
َ
تدعوا الصالة ،وإنما أراد بكالمه التعجيل ،ال
تغيير وقت الصالة .وبمعنى آخر :إن النص
ليس على ظاهره وحقيقة ألفاظه .بل هو
ٌ
مجاز يراد منه السرعة.
ّ
ٌ
ب ـ وأخرها بعض آخر إلى أن وصلوا،
فصلوها بعد الوقت المتعارف عليه سابقًا.
تمسكًا بظاهر اللفظ.
ّ
وقالت طائفة من العلماء :الذين أخروا
الصالة هم المصيبون ،وقالت طائفة أخرى:
الذين صلوها في وقتها هم المصيبون؛
ألنهم فهموا أن المراد إنما تعجيل السير،
ال تأخير الصالة.
ومثل ذلك الحديث الشريف (ال نكاح
إال ّ
بولي) فقد نفى الحديث النكاح بدون
ّ
ول��ي ،وه��و يحتمل معنيين :نفي صحة
النكاح على الحقيقة ،ونفي كمال وتمام
النكاح على المجاز .وذهب أبو حنيفة وزفر
والشعبي والزهري إلى أن المراد به المعنى
ً
المجازي ،والتقدير ال نكاح كامال ،أو مستحبًا
إال ّ
بولي ،فلو باشرت المرأة البالغة نكاحها
ّ
برضاها دون ولي ،وكان كفؤًا جاز لها ذلك.
وذهب الجمهور إلى أن المراد به الحقيقة
الشرعية ،أي ال نكاح صحيحًا إال بعقد ّ
ولي،
ٌ
فال تزوج امرأة نفسها مطلقًا ،فإن فعلت
فهو باطل.
نموذج من البيان القرآني ،وجمالية المجاز
فيه:
ُ
قال تعالى في سورة هود( :وقيل يا أرض
َ
وغيض ُ
ُ
ابلعي َ
الماء
سماء أقلعي
ماء ِك ويا
َ
ْ
ُ
ّ
َ
وقضي األمر واستوت على الجودي وقيل
ُبعدًا للقوم الظالمين).
لما أراد الله أن يؤدي هذه المعاني اللغوية
باستعماله المجازات فيها فقد ساق الكالم
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على أحسن سياق بتشبيه المراد منه هذه
ّ
األمور ،بالمأمور الذي ال يتأتى منه التأخير
عما أريد منه ،لكمال اآلمر وجالل هيبته
ونفوذ سلطانه ،وأغ��رق في التشبيه بأن
جعل السماوات واألرضين كأنهم عقالء
ّ
مميزون قد عرفوه حق معرفته ،وأحاطوا
علمًا بوجوب االنقياد ألمره واإلذعان لحكمه
فال يتلقون إش��ارات��ه بغير االمتثال ،وال
يقابلون أوامره بغير االنقياد.
وعلى جهة المجاز عن اإلرادة وردت لفظة
(قيل) وقد حذف الفاعل وجعله في ّ
طي
الفعل إبهامًا وإعظامًا لحاله عن الذكر عند
ّ
ّ
المكونات على جهة الذل
عروض أمر هذه
والتسخير ،ثم جعل قرينة المجاز مخاطبته
ُ
ُ
سماء)على جهة
للجمادات (يا أرض ويا
َ
التشبيه ّلما ُجعال بمنزلة من عقل األمر،
وفهم عظم االستيالء ،ثم استعار لغورْ
ْ
الماء في األرض اسم البلع الذي يطلق على
القوة الجاذبة للمطعوم ،النعقاد الشبه
بينهما وهو اإلذه��اب إلى ّ
ّ
خفي ،ثم
مقر
استعار الماء للغذاء على جهة الكناية
ّ
تتقوى
تشبيهًا له بالغذاء؛ ألن األرض
بالماء ّ
تقو َي اآلكل بالطعام .وجاء الخطاب
باألمر (ابلعي) على جهة االستعارة النزال
األرض منزلة ال��ع��ق�لاء ،وخ��اط��ب باألمر
ترشيحًا لالستعارة في ال��ن��داء ،ثم قال
(ماءك) مضيفًا الماء إلى األرض على جهة
االستعارة .وقدم األرض على السماء ألن
الخلق منتفعون بها ،وعليها ستستوي
السفينة وستكون النجاة ،وألنها ّ
مقر الماء،
وألن ُالغرض إهالك الكافرين على األرض.
وما ذك��ر في ن��داء األرض وخطابها من
االستعارة فهو حاصل في خطاب السماء،
واختار الحتباس المطر اسم (اإلقالع) الذي
هو ترك الفعل من جهة الفاعل ،ولما كان
إنزال المطر صادرًا من السماء على سبيل
االستمرار ّ
ثم ُرفع ،فكأنها أقلعت عن فعله.
ّ
ول��م يذكر البيان القرآني متعلق فعل
السماء كأن يقول (وي��ا سماء أقلعي عن
ّ
صب مائك) كما ذكر متعلق فعل األرض
ً
الماء
ابلعي ماءك ألن لألرض اعتماال في بلع ّ
بخالف السماء فإنه ال عمل لها هنا إال الكف
ّ
الصب.
وترك
بعد ذلك أتى بالجمل الخبرية (وغيض
ّ
الجودي
الماء وقضي األمر واستوت على
وق��ي��ل ب��ع��دًا للقوم الظالمين) وإب��ه��ام
الفاعل إعالم بأن مثل هذه األمور العظيمة
والخطوب الهائلة ال تصدر إال من ذي قدرة.
ثم إنه ختم الكالم على جهة التعريض
(وقيل بعدًا للقوم الظالمين) ُوبعدًا مصدر
ّ
وجه على جهة الدعاء باإلبعاد عن الرحمة
واستحقاق العقوبة السرمدية.
قوله يا أرض إيثار لتحقيرها فلو قال
يا أرض��ي ألكسبها وزن��ًا وشرفًا .ولم يقل
يا أيتها األرض إيثارًا لالختصار واإليجاز
وت��ح ّ��رزًا عن اإلي��ق��اظ بما يظهر من لفظ
التنبيهّ .وقال ابلعي ولم يقل ابتلعي ألن
ّ
األول أخف وزنًا وأسهل على اللسان وادل
على السهولة ،وهذه السهولة فيها داللة
ّ
على باهر القدرة .أما ابتلعي فيدل على
ّ
العسر والمشقة.
وق��د أف��رد ال��م��اء دون جمعه فلم يقل
ّ
مياهك ألن في اإلف��راد نوع تحقير وذلة
وهو الئق بمقام القهر واالستيالء .وهذا هو
الوجه في إفراد السماء واألرض .وقد ذكر
مفعول ابلعي وهو ماءك ألنه لو اقتصر
على ذكر البلع لدخل فيه ما ليس مرادًا
من بلع الجبال والبحار واألشجار والسفينة
ومن فيها .ولم يقل يا أرض ابلعي ماءك
فبلعت،ويا سماء أقلعي فأقلعت ،لما فيه
من االختصار العجيب واإليجاز البليغ ولما
فيه من اإلشارة إلى باهر القدرة في سرعة
اإلجابة ووقوع االمتثال وحصول المأمور من
غير مخالفة هناك.

واخ���ت���ي���ر
بناء (غيض)
للمجهو ل
إي������ج������ازًا
و ا ستحقا ر ًا
عن تعريض
ذك�����ر ال��ل��ه
ت����ع����ال����ى
ع��ل��ى أح��ق��ر
ال��م��ق��دورات
ب���اإلض���اف���ة
إل���ى ج�لال��ه،
وفي لفظ ُالماء إشارة بالالم العهدية إلى
الماء الذي أمرت األرض والسماء بإيقاعه.
وق��ال (قضي األم��ر) ولم يقل قضي أمر
ن��وح أو قضي ال��ه�لاك أو قضي اإلغ��راق
إيثارًا لالختصار واإليجاز ،ثم إن في الالم
العهدية إشارة إلى أن وقوع ما وقع إنما
كان من أجل العناية بنوح في إغراق قومه،
وإظهار االنتصار له.
واختير (بعدًا) ولم يقل ليبعدوا لما في
المصدر من تأكيد ،والفعل ّ
مقيد بزمانّ ،أما
المصدر فغير ّ
مقيد.
وفي تأليف الجمل وذكر بعضها عقب
بعض فوائد وأسرار .وقد قدم النداء على
األمر ولم يقل ابلعي يا أرض ماءك وأقلعي
يا سماء لما في ذلك من المالطفة والمبالغة
في تحصيل المراد ففي نفس من ناديته
ٌ
نزوع لعلم ما هو مطلوب َ
وتوقان إلى اإلجابة
ّ
وتطلع إلى ما يراد من الدعاء من أمر ونهي.
وق��دم ن��داء األرض على السماء وقد ذكر
الغرض منه .ثم أردف بقوله( :وغيض
الماء) التصاله بقصة األرض ولما في ذلك
من حسن االنتظام ورونق الرصف ،وأصل
الكالم وقيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت
ماءها ويا سماء أقلعي عن إرس��ال مائك
صبهَ ،
فأقلعت عن ّ
فحس ٌن أن يقال بعد ذلك
وغيض الماء النازل من السماء والنابع من
ّ
جل ّ
وتقدس أتبعه بالمهم
األرض ،ثم إنه
والمقصود من القصة وهو قوله( :وقضي
األمر) والمعنى أنه أنجز الموعود من إهالك
الكفار ونجاة نوح ومن معه في السفينة
وإخراجهم إلى األرض لعمارتها .ثم إنه
تعالى ختم القصة بالدعاء على الظالمين
ّ
باإلبعاد ،فلما كانت القصة من أولها دالة
على العذاب العظيم من اإلهالك بالغرق
ختمها بما يجانسها من س��وء العاقبة
باإلبعاد والطرد جريًا على أساليب التنزيل
من حسن الفواتح والخواتم.
في الختام ال بد في معرض الحديث
عن المجاز من ذكر معجم (أساس البالغة
للزمخشري) :وهو معجم ّ
تفرد عن سائر
المعاجم العربية بتفريقه بين الحقيقة
وال��م��ج��از .وال��زم��خ��ش��ري نفسه يعد من
خصائص كتابه (تأسيس قوانين فصل
الخطاب ،والكالم الفصيح ،بإفراد المجاز عن
الحقيقة ،والكناية عن التصريح) ولكنها
ليست الميزة الوحيدة ،فالزمخشري يضيف
ً
قائال( :ومن خصائص هذا الكتاب ُّ
تخير ما
وقع من عبارات المبدعين ،وانطوى تحت
المفلقين من التراكيب التي
استعماالت
ِ
تملح وتحسن وال تنقبض عنها األلسن)
وبهذا يقدم أساس البالغة أثر االستعمال
في حياة الكلمة ،وتعيين داللتها ،وتحديد
معناها ،كما يقدم شيئًا من إيحاء الكلمة،
ووقعها على نفس سامعها مستفيدًا
من آي القرآن المعجز ،ومن جوامع الكلم
في األحاديث الشريفة ،ومن كالم العرب
منظومه ومنثوره .وليس أس��اس البالغة
بدعًا بين المعاجم ،فقد سبقه من أفاض
في ش��روح��ه ،وف��ي ّ
تتبع دالالت الكلمة،
ّ
وأكثر من التمثل بكتاب الله وأحاديث
ّ
نبيه ،وبالمنظوم والمنثور من كالم العرب.
ّ
لكن أساس البالغة بزغيره بإفراد المجاز عن
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الحقيقة.
َ َ
َ
في م��ادة (ج��ن��ح) على سبيل المثال ـ
جنحوا للسلم ،وجنحوا إل��ي��ه .وجنحت
الشمس للغروب ،وجنح الليل :مال للذهاب
أو المجيء .ويقال جنح األصيل .وقال النمر:
ُ
بسمحة كالفحل عجلى
قطعت
ٍ
ُ
مواشكة إذا جنح األصيل
ٍ
ً
وجنحت السفينة :بلغت م���اء رقيقًا
فلصقت باألرض ال تمضي .وجنح الطائر:
كسر جناحيه للوقوع .قال النابغة:
َ
أبصرت فوقهم
إذا ما غزوا بالجيش
عصائب طير تهتدي بعصائب
جوانح قد ّ
َ
أيقن أن قبيلــه
إذا ما التقى الجمعان أول غالب
والجبال ُج ُن ٌ
وح على األرض .قال النابغة:
ٌ
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم
وكيف بحصن والجبال جنوح
ّ
وهذا ٌ
أمر تنقض منه الجوانح وهي أضالع
ّ
انكب عليه
الصدر .واجتنح على الشيء:
ومال .قال ابن ّ
الرقاع يصف ثور الوحش:
ُ
ُ
يحفر وجه األرض مجتنحًا
يبيت
ً
ّ
إذا اطمأن قليال قام فانتقال
وأتيته عند مجتنح األصيل .وما عليك
ُجناح.
وم��ن ال��م��ج��از :خفض ل��ه جناحه ،وهو
مقصوص الجناح :للعاجز .وس��ال جناحا
الوادي أي جانباه .وكسروا جناحي العسكر.
ورك��ب جناحي نعامة إذا ّ
ج��د في األمر
ّ
ّ
وعجل .وأنا في جناح فالن أي في ظله ,وهو
ّ
في جناح طائر إذا وصف بالقلق والدهش.
خاتمة:
قيل في المجاز ما لم يقله مالك في
الخمرة ،وأف��اض العلماء في الحديث عن
ألوانه وأبعاده الجمالية ،وعن يده البيضاء
التي ّ
فجرت كوامن الجمال والحياة والغنى
في اللغة العربية ،وعن آثاره في اختالف
األحكام والرؤى اختالفًا إيجابيًا يتسع للرأي
وقريبه ونقيضه.
والمجاز كما أرى روح اللغة العربية ّ
وسر
شبابها النضر ،وهل في غير اللغة العربية
ترى مفردة مشحونة بالمعاني والمشاعر
ّ
وال��ص��ور مثل لفظة (تنفس) ف��ي قوله
ّ
تعالى( :والصبح إذا تنفس) فهذه اللفظة
ّ
تصور اليقظة الشاملة للسكون بعد هدأة
الليل ،فكأنما كانت الطبيعة هاجعة
ّ
تحس فيها حركة وال حياة،
ه��ادئ��ة ،ال
وكأنما األنفاس قد خفتت حتى ال يكاد
ُي َح ّس بها وال ُي َ
شعر ،فلما أقبل الصبح صحا
ُ
الكون ّ
ودبت الحياة في أرجائه.
ولهذه اللفظة كما ن��رى أهمية بالغة
في بناء صورة ّ
فنية أدبية بمفردها ،فلما
ان��ح��ازت إل��ى التركيب اكتملت اللوحة
ّ
الجميلة الموحية المؤثرة.
المصادر والمراجع:
الصوفية والسوريالية ـ أدونيس ـ دار
الساقي ـ بيروت.
أثر اللغة في اختالف المجتهدين ـ عبد
الوهاب عبد السالم طويلة ـ دار السالم ـ
القاهرة.
كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم
حقائق اإلعجاز ـ لإلمام يحيى بن حمزة العلوي
اليمني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
البالغة الواضحة ـ علي الجارم ومصطفى
أمين ـ دار المعارف ـ القاهرة.
الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ـ نذير
حمدان ـ دار المنار ـ ّ
جدة
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خيال المومياء
حوار مع الشاعر فراس فائق دياب
�سالم مراد
ْ
ْ
ٌ
بطيء صفير من الشفة الباسمة وحوار
(شرفة عالية وقطار
حريق)
خيال المومياء ص 98
فراس فائق دياب كاتب وأديب سوري من مدينة ابن
الوليد حمص ،درس في مدارسها االبتدائية تعلم فيها حب
الشعر واإلنسان والوطن ،بدأ يقرض الشعر في سن مبكرة،
ونشر في صحف محلية وعربية عدة ،ومنها جريدة حمص
وجريدة العروبة ،وكانت قصيدته األولى عن (الورشة) -
الحي الذي عاش في جنباته ،حيث عانى الفقر ،وكان يعمل
إلى جانب دراسته في أكثر من مهنة ليساعد أهله ويكمل
دراس��ت��ه ،فتعلم الشعر في مدرسة الحياة التي عانى
فيها ،وصقل موهبته من خالل دراسته اللغة العربية بعد
حصوله على الشهادة الثانوية من ثانوية خالد ابن الوليد
في حمص ،حيث كان يمضي أكثر من ساعة للوصول الى
المدرسة.
عمل في أعمال مختلفة في أثناء الدراسة في جامعة
حلب ،ليساعد أهله ويعين نفسه ،ألنه نشأ في بيئة شعبية
فقيرة ،أحب الفلسفة فانعكست في أشعاره وقصائده،
وتأثر بابن خلدون وابن سينا والشاعر اإلسباني لوركا ،ومن
الشعراء العرب المحدثين تأثر بالشاعر نزار قباني والشاعر
محمود درويش ،يحمل وجع األمة العربية وهموم المواطن
العربي المختلفة.
باكورة أعماله كانت ديوانًا بعنوان (رماد القمر ..حنين
الشجر) ،صدر عن اتحاد الكتاب العرب عام .2006
وكان لنا معه الحوار التالي:

ً
س :1السؤال عن البداية بات ممال .دعني أسألك عن
قصتك مع الوطن الحاضر في معظم مجموعاتك الشعرية.

من وف��اة أخي الصغير (ف��داء)
مطلع السبعينيات .كانت
الحياة في حمص بسيطة .كان
الناس يذهبون إلى الحمامات
العامة؛ حيث يأكلون (المجدرة
والبرتقال) ثم يضحكون حتى
آخر الضحك .يختارون الزوجات
ألبنائهم ..وإذا أصابهم مكروه
يحزنون حتى آخر الحزن.
ول����دت ف��ي ح��ي ال��ورش��ة
فراس فائق دياب
الشرقية عام  ,1965كنت جارًا
للعديد من الشعراء (ممدوح
السكاف ـ مظهر الحجي ـ محمود نقشو ـ فؤاد أحوش ..وآخرون)
ضمن فسيفساء جميل كاألخضر المميز في لوحات الفنانين
«الحماصنة» .قد أصل أو ال أصل ،لكن يبقى لي شرف المحاولة..

س  :3ماذا عن الطفولة؟

ُ
عرفت منها إال الصراخ والعويل والبحث
ج :3طفولتي ما
عمل يجلب لألسرة بعض المال ،وعندما كبرت
الدائم عن
ٍ
وتزوجت وأصبح عندي صبية (يمان) كنت دائ��م البحث عن
ّ
(العربية) أعشق جرها
مفردات الطفولة ..من زجاجة الحليب إلى
إلى اآلن ،وثياب األطفال التي أعشقها بجنون..
إن اعتمادي على نفسي مكرهًا جعلني أبتعد عن أجواء
األبوة واألمومة .لقد ترك هذا في روحي غربة دائمة ووحشة
حالمة ،وهذا واضح في أغلب مجموعاتي الشعرية ومجموعتي
القصصية أيضًا..
في طفولتي المبكرة لم أكن أحب المدرسة ،وأذهب إليها
من باب (سقط العتب)؛ لم يبق في ذاكرتي إال معلمتي في
الصف األول؛ تلك أمي التي أحب أن أراها دائمًا؛ كانت تشد
أذني بنعومة وتنادي :درسنا (ماما وداد) كم مرة سوف نكتبه
فأنادي :ثالثة ..إنه صوتها الدافئ يرن في أذني اآلن ..حقًا إنها
نبع الحنان..
***
يا (سالم) ,أنا ال أحب الحوارات دعني وشأني أتبعثر .الناس
غير َم ْع ّ
نيين بأحزاني ..الناس بحاجة دائمة إلى الفرح ،دعني
ُ
أزه في قوقعتي ،وأنا بمدخنتي سأبقى المتفرج الوحيد على
هذا الكون المترامي ..سوف أخترع أوطانًا على مزاجي وعوالم
ّ
تخصني وحدي ،ولن آخذك معي..

ج  :5سوف أريحك اآلن .هناك في درعا في قرية كفر شمس
تعلمت ّ
فن القصة ،كنت أعمل مساعدًا ألخي الدكتور فايز رحمه
الله .كان طبيبًا هناك ..هناك تعلمت القصة ..تعلمت كيف تولد
الكلمات في حادثة ال يستحسن أن تذكر في هذا المقام.

س  :6أخيرًا ماذا عن ذكرياتك في حمص؟
ج  :6ال تسألني عن حمص يا عزيزي ،ال تسألني عن زوجة
التوت عن حبيبة الزيزفون ،عن مالحة الياسمين التي تولد كل
يوم في عظامي ،عن حجارتها غير المفهومة ,عن براءة الحياة
ٍ
فيها ،عن برقها ،عن مياه الروح الزرقاء ..ال تسألني عن دموعي
في (أربعاء الرماد).

ج  :1ال تسألني عن الوطن يا صديقي وال «تجلب لي هذه
السيرة» ..الوطن يا عزيزي هو زوجتي التي تصارعني دومًا .لقد
ُ
ولدت في خضم الصراع في وطن التناقض ..أنت تسميه وطنًا
ويعني لك ما يعني (الوظيفة ..األرض ..الحبيبة) أما أنا فالوطن
يعني لي السجن.
***
 لماذا؟تعريف بالكاتب:
المرأة؟
عن
ماذا
:4
س
ألنه يحيطني بسجن الجغرافية وحبال التاريخ التي تشنقني
ـ فراس فائق دياب.
بمفهوم
مختلطة
وهي
،
د
كجس
موجودة
غير
المرأة
:
ج4
وتحد من جموحي ومن جنوني ،إنه خوفي على الهوية ،قلقي
ـ من مواليد حمص ـ سورية ـ 1965م.
الدائم على حبيبتي وهي تطل كل صباح على بئري ,تناولني الوطن دائمًا دعني أعد إلى مسألة الوطن ..الوطن هو بنطال
ـ يكتب الشعر والقصة.
الجينز الذي يضيق باستمرار..
فمها الجميل كي أقبله:
ـ صدرت له المجموعات التالية:
في داخلي ينفرط عقد األنثى وتتبعثر مفرداتها ..هي التي
تعالي شاركيني البئر
 1ـ رماد القمر ..حنين الشجر ـ شعر ـ اتحاد الكتاب العرب
ّ
غلي في حقول الماء وانعطفي تغني تارة وتغير مالبسها تارة أخرى في مخفر التوت..
ـ .2006
ٌ
ليمون أحاوره
[في مخفر التوت
تجلي في سرايا الموج وانخطفي
 2ـ خيال المومياء ـ شعر ـ اتحاد الكتاب العرب ـ 2008
قضبانه الورد ..أكرم بالذي سجنا
بآهات الثرى ارتجفي
صمت
ومن
ِ
ٍ
 3ـ البكاء بربع صوت ـ شعر ـ وزارة الثقافة ـ 2008
طالت أصابعه والكف ما قبضت
س :2كيف ولدت القصيدة لديك؟.
إال ً
 4ـ حين أدعو الفضاء منى ـ شعر ـ وزارة الثقافة ـ 2010
مواء بكى ..فتساقطت حزنا
ج :2ولدت القصيدة من الشقاوة ..من الهروب الدائم من
 5ـ مقبرة لوركا ـ قصص ـ اتحاد الكتاب العرب ـ 2010
تمرد المخفر القزي أعشقه
مماحكة الفصول وعناد األرض ..كنت دائم الهروب إلى مدينة
له تحت الطبع:
وأعشق السجن والسجان والكفنا]
حماة القريبة من مدينتي ،روحي تهفو إلى نواعيرها الدائرة
_ الموت فرحا ً_ رواية.
م .خيال المومياء :ص 44
في واحة الماء ..أحب السالم عليها هناك في فاصلة الجسد،
 لهيب التوت _ شعرس  :5ماذا عن القصة؟.
في نقطة الوالدة المتأخرة ،ولدت القصيدة من فقري الدائم،
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الواقعي والتخييل!
أيمن الحسن ..بين
ّ
حممد باقي حممد

من خالل عنوان ُمثير للجدل ُيطالعنا «أيمن
الحسن» بروايته الجديدة «أبعد من نهار» -
منشورات اتحاد الكتاب العرب ط - 2011 / 1
ّ
بأنه يسعى إلى ُ
المغايرة في بحث  -له غير
لنزعم
ّ
ّ
ّ
مسوغ  -عن الجدة والفرادة ،ربما ألنهما ,اليوم,
المقياس األهم في تمايز أي سارد ،احتماالت ال
ّ
ستلح في التعبير عن ذاتها ،واضعة
تحصى  -إذًا -
في مقاصدها تفكيك هذا العنوان أو تحليله ،كأن
نتساءل ما الذي نتوقعه أبعد من النهار!؟ هل
نتوقع ما هو أكثر إشراقًا منه في إحالة إلى عالم
ّ
ً
ُيتاخم عالم األحالم مثال!؟ أم إنه  -أي النهار -
ً
ّ
يتقدم ليال يستعيره المجاز للتدليل على انكسار
ّ
سنلح على ّأن عالقة العنوان
تلك األحالم!؟ لهذا
بمتنه تتجاوز عالقة التجاور إلى مدارات التعالق
ّ ُ
والتشاكل والتمفصلّ ،ربما ألننا ننيط به  -عادة
 وظيفتين سيميائية ومعرفية ،وذلك من خاللنظام إشارات وعالمات تشي بفضاءات المتن ،من
غير أن تفضح أس��راره دفعة واح��دة ،ما سيقتل
لعبة التشويق التي يقوم عليها أساسًا ،تلك التي
تروم توريط القارئ في قراءة المتن ،إلحالة ُ
المبهم
الم ّ
والغائم إلى خانة ُ
عرف ،واإلجابة عن التساؤالت
ُ
المثارة ،حسنًا ..أليست هذه هي وظيفة العنوان!
ّ
وق��د نشير إل��ى أن��ه  -أي عنوان ال��رواي��ة -
ّ
يتحصل على قدر غير قليل من اإليحاءات ،تلك
التي تنهض على الخلخلة واالنزياح فاإليحاء،
ّ
الفرعي الموسوم بـ «دفاتر
فماذا عن العنوان
الزفتية»!؟ أال تذهب دفاتر – تلك  -جهات
استحضار يوميات بعينها ،ال سيما حين تتعلق
ّ
بحي فقير كان أغلبية نازحي الجوالن قد انتهوا
ثمة حاجة بعد لتأكيد يذهب إلى أنّ
إليه!؟ وهل ّ
ّ
ّ
الحسن نجح َفي تخير عنوان دال وموح!؟ على أال
ّ
يوحي ما ْ
أس ِلف من كالم إلى أننا بصدد هكذا
ّ
إقرارّ ،ربما ألننا سنتركه إلى خواتيم هذه القراءة،
لنقول به أو ننفيه ،فما هي طبيعة األطروحي في
ّ
نص الحسن هذا ،وما هي التقانات التي ساسته،
ّ
ُ
في استكمال جديده المتفرد ،هذا إذا كانت
ّ
ّ
االبتدئية  -التي ذهبنا إليها  -في محلها!؟
مظاننا
ّ
نحن إذ نقرأ الصفحة األول��ى من النص،
ّ
سيتبدى لنا زمنه بعودة نازحي الجوالن  -الذين
ّ
السوري ،في أعقاب هزيمة
نزحوا نحو الداخل
ّ
حزيران  -إلى مدينة القنيطرة ،البداية تتحدد
بما تال حرب تشرين إذن ،فهل نحن أمام إغواء
ّ
ّ
ّ
ّ
سوري،
روائي
التاريخي كإمكان فخ وقع فيه غير
ّ
هذا إذا تذكرنا حيدر حيدر في «الزمن الموحش»
ً
مثال ،أو نبيل سليمان في «م��دارات الشرق» ،أو
خيري الذهبي في «التحوالت» كروايات اقتطعت
مرحلة ُم ّ
حددة من تاريخ سورية ُ
المعاصر ،لتحاكمه
بداللة األحالم الكبيرة التي رسمتها ثورة الشريف
حسين بن علي  ،1916تلك التي ّ
جسدت تطلعات
ّ
المشرق العربي في إقامة دولة موحدة ،والتي
شكلت  -في وهمنا  -المرجعية الرئيسة ُلمجمل
النثر العربي!؟
في األح��وال كافة نحن إزاء تجربة ُمعاشة
ّ
ّ
تتحول إلى
تتحول إلى ذكرى ،وذكرى
ّ
فني بحسب أرنست فيشر «ضرورة
تعبير
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
الفن» ،إال أننا سنذكر مرة أخرى أننا لسنا بصدد
ّ
إطالق أحكام وثوقية بليدة ،ذلك أننا سنترك هذه
االستخالصات إلى نهايات هذه القراءة!
تعود مريم إلى القنيطرة إذًا  ,لقد نزحت
عنها على نحو ُمفاجئ ،لتلد ابنها حازم
في شاحنة ،وها هي تلتقي جيران األمس،
كان اإلسرائيليون قد خلفوا بيتها للخراب ،وعندما
أزاحت عنه األنقاض وقعت على يافطة زوجها،
فانبثقت صورته وهو ّ
يودعها ليلتحق بالجيش!
لقد أمضت في الزفتية سنوات عصيبة،

عملت خاللها في مزرعة أبي محروس ،الذي راودها
ّ
غير مرة عن نفسها ،غير أنها صدته ،كانت مريم
قد فقدت األمل في لقاء زوجها ،غير ّأن تصاريف
القدر جمعتها به ثانية  -هناك  -في القنيطرة!
وال يمكن للقارىء أن يتجاهل شخصية حازم،
ّ
ّربما ألنه ارتبط بأمه على نحو حميم ،لقد علمت
أزقة الزفتية في طفولته ،هناك ّ
تعرف بنجمة
ّ
بحسه الطفولي ،كانت نجمة تالعبه
وأحبها
ّ
وتناكفه ،لكنها عندما كبرت هربت مع عامر ليلة
زفافها على الشيخ جاسم!
وستتقاطع شخصيات أخرى مع مريم بسبب
تواجدها في الزفتية ،أو رجوعها إلى القنيطرة،
هذا هو حالها مع تايه على سبيل التمثيل ،كان
ّ
تايه قد فقد ذاكرته ،ذلك أنه عاد إلى بيته في
القنيطرة ،ليتفاجأ به يبابًا ،وبأمه وشقيقته اللتين
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،فوصل
تحولتا إلى ضحايا للعدوان
إلى دمشق مع النازحين فاقدًا للذاكرة ،هناك
التقته مريم ،وتدبرت مأوى له في غرفة خادم
الجامع ،وأطلقت عليه اسم تايه!
تايه هو اآلخر عاد إلى القنيطرة ،فاستعاد
ذاكرته ،ليستعيد ذات��ه األصلية ،إنه األستاذ
ملحم ،كان ملحم  -هذا  -قد تعاهد مع بشرى على
الوفاء لحب عارم جمعهما!
بشرى  -هي األخ��رى  -كانت قد عادت إلى
ّ
القنيطرة مع أبيها ،وكان األب قد نذر أال تزف إال
إذا عادا إلى المجدل ،لذلك رفض طلب نايف -
سائق البيك آب ،الذي عاد بهم إلى القنيطرة -
للزواج!
ّأم��ا أب��و محروس فهو أح��د األغنياء الذين
أكرهت الحاجة مريم للعمل في مزرعته ،ولكي
ّ
يتقرب منها ،طلبها للعمل في فيلته بدل جورية،
ّ
ُ
غير أنها ال تستجيب ل��ه ،مفضلة العمل في
المزرعة!
أبو مهيب هو الوجه اآلخ��ر ألبي محروس،
ليس في الثراء ،ولكن في رغبته بمريم ،حتى
ّ
ّ
يتذكرها ،لقد ّ
قرر أن
إنه ضاجع أم ُمهيب وهو
ّ
يقتل أبا محروس ،ألنه هدده إن هو احتك بمريم
أو شاكلها!
وستستدعي شخصية أبو مهيب أبنه مهيبًا،
ّ
ذلك أن��ه كان يسيء ُمعاملته ،حتى إذا تفاجأ
ُمهيب بموت أبيه ،ووق��ف بقبره ،بوغت بيده
تصفعه بشدة!
في حين ّأن أيمن انحدر ذات رحيل من قرية
شمالية ،تغفو على خاصرة الفرات ،لينتهي به
المطاف إلى الزفتية ،ولينعجن بمصائر أهلها
النازحين من قراهم وبلداتهم وقراهم ومزارعهم!
في الزفتية التقى أيمن بنجاة ،تلك السمراء
الرقيقة ،وأحبها كثيرًا ،هي األخرى أحبته ،وبذلت
ّ
قصارى جهدها للعناية به ،حتى إنها منعته من
وضع صفيحة الماء على رأسه ،كما طلبت منه أن
تكوي قمصانه ،وكانا يتواعدان على اللقاء عند
منهل الماءّ ،
لكن نجاة  -قمر الزفتية األسمر
بحسبه  -ستقتل برصاصة طائشة في عرس!
وسترتبط شخصيات أخ��رى بأيمن ،الذي
يلعب دور السارد في أكثر من مفصل ،هذا هو
حال جهاد ،ترب الطفولة واليفاعة والشباب،
ورفيقه في مشاهدة األفالم ،جهاد هذا سيسافر
إل���ى م��وس��ك��و ل��ي��درس اإلخ����راج السينمائي،
وسيراسل صديقهّ ،ربما ّ
ألن ذكريات الزفتية لما
تمح من ُم ُ
ّ
خيلته بعد!
ّ
أم مهران تحضر كأي نازحة ،لكنها تسلم
ّ
كفدائي!
ابنها الشهيد إلى تراب فلسطين الغالي
أما وداد ناصيف فكانت تعرف باسم أم
القنيطرة ،لقد رفضت أن تغادر بيتها ،وأصرت
ّ
ّ
على أال تتعلم العبرية ،ألنها كانت واثقة من

أيمن الحسن
رحيل اإلسرائيليين ،كيف أحضر اإلسرائيليون
جرافاتهم ليهدموا المدينة ،وكيف أجبروا من
تبقى من أهاليها على السخرة ،كيف أقدموا على
نهب منظم للقنيطرة ..هذا ما راحت وداد تشرحه
للناس!
أم عايد تعود م��ع األخ��ري��ن ،لتلح عليها
ذكرياتها م��ع أب��ي ع��اي��د ،ك��ان ال��رج��ل فدائيًا،
استشهد في إحدى العمليات ،ليفاجأ الجميع
بشجرة دائمة الخضرة تنمو فوق قبره!
كان عايد يخاف على ّأمه العمياء ،لذلك كان
ّ
يرافقها بشكل دائم ،لكنها زجرته «ال أحد يضيع
في بلده يا عايد» ،كان االبن ُمندهشًا من ّ
تعرف
ّ
ّ
تشمها ،لقد
أمه إلى األمكنة ،حتى كأنها كانت
طلبت بإلحاح عندما كانت تعيش الزفتية ألمها،
ّ
تشم ه��واء الجوالن للحظة ،ولم يكن أمامه
أن
ّ
مهرب ،ما أكرهه على السفر بها إلى مكان آخر ،إال
ّأن بصيرة العجوز كشفت تحايله األبيض هذا..
عايد  -هو اآلخ��ر  -كان يقول« :الزمان في
الجوالن وأنت بعيد عنها غير الزمان وأنت هناك»،
ألهذا هبت زوبعة عاصفة فرقت الرهطّ ،ربما
ّ
ألنهم كانوا خائفين على أوالدهم من أن تهبط
األسقف المصدورة فوقهم!
وإذا كانت أم عايد «كاركترًا»ّ ،
فإن أم الدجاج
ّ
القن ُمغلقًا على
نموذج أكثر طرافة ،لقد تركت
دجاجاتها ،فترجت سائق العربة السيارة أن تعود
ّ
ّ
القن ،غير أنها سكتت عندما
بها ،لتفتح باب
ّ
قالوا لها «بكرة راجعين» ،ولما طال بها المقام في
الزفتية ،اشترت دجاجات بعدد الدجاجات التي
خلفتهم وراءها!
َ
الدكتور حلمي ك��ان طبيبا مشهورًا في
القنيطرة ،لكنه نزح إلى دمشق كبقية النازحين،
ّ
ولما أزف أوان العودة ،امتطى حلمه ،ومضى إلى
ّ
القدس على بساط الريح ،كانت العرافة قد قالت
له ذات فجأة «من أراد أن يرجع يرجع» ّ
ثم أردفت
بهدوء «على طريقك سفر طويل»!
حلمي هذا كان ُمتأثرًا بالشاعر عبد الرحيم
محمود ،لذلك راح ُي ّ
ّ
انضم إلى ثورة
عرف به ،كيف
رشيد عالي الكيالني ،وكيف عاد إلى فلسطين
ليستشهد في معركة الشجرة عام !1948
وحين أزفت العودة راح يرسم الطريق التي
سيسلكها إل��ى القدس ،سيركب سيارته من
دمشقّ ،
ليمر بالكسوة ،فجاسم ففيقّ ،
ثم جسر
بنات يعقوب فبحيرة طبريا ،وسيدخل القدس من
باب العمود أو باب دمشق!
ّ
فتطوع
فيما عاش ناجي قصة حب مخفقة،
ّ
واستقر في الزفتية ،كانت حبيبته
في الجيش،

تراقصه في خياالته ،لذلك راح يشرح أليمن معنى
العشق «العشق هو أن تذبل من شدة الحب»،
ّ
وكان يصرف جل وقته في تدريس أوالد الزفتية
الفيزياء والكيمياء..
تتكاثر الشخوص ،محيميد بائع الخضار
ً
مثال ،،بخيتان ،لطيف ،الشيخ جاسم الذي أمضى
بقية أيامه في البحث عن نجمة ليقتلها ،بعد أن
أذلته بهربها مع عامر ليلة زفافه عليها ،لكنه
يفاجأ بموت عامر ،ومن ّ
ثم موت نجمة في أثناء
ال��والدة ،مستنكرًا إص��رار ض��رار على قتل طفلة
نجمة ذات السنوات الثالث ،طلعت الذي يعمل
في بيع الخبز اليابس ،وامتياز الفتاة األجمل في
الزفتية ،كان شقيق امتياز قد أقدم على قتل
ّ
أبي هشام بطريقة بشعةّ ،ربما ألنه احتك بها
ُم���راودًا ،وأب��و يوسف عميشة ،ال��ذي وقف فوق
ربوة يتحرى القنيطرة بقلبه ،مشيرًا إلى الغرب
«من هون الروحة عفلسطين» ،نصر ،وطلعت الذي
راح يشرح لزوجته هدى تفاصيل ال تنتهي عن
الجوالن ،موفق الصحفي ،وميشيل المصور ،اللذان
كانا ُيسجالن الجوالن المكان ،والجوالن البشر..
أبو معروف العاشق للقنيطرة ،وهو يتأمل حقل
األلغام الذي كاد أن يودي بحياة حازم ،أبو معروف
 هذا  -وزوجته حليمة ،المالزم مصطفى وآخرينّ
مر بهم الحسن سريعًا كشخوص هامشيين..
ولن تخلو الرواية من مقاطع سردية ،بعضها
ج��اء على لسان شخوصها كما عند نصر في
مقارنته بين حربي حزيران وتشرين ،أو الرقيب
طلعت الذي راح يشرح لزوجته هدى كيف كان
أهل الجوالن يعملون نهارًا ،كيف كانوا يحرسون
ً
أمالكهم ليال ،أو ناجي والمساعد عثمان؛ إذ راحا
يستعيد الوقوف بخط آلون في الـ  73فاجتيازه،
واج��ت��ي��از السويس على جبهة مصر بقيادة
ّ
ليطل التوثيق برأسه غير ّ
مرة كما في
الشاذلي،
استرجاع مؤتمر الخرطوم بعد حرب حزيران ،أو
في آذار  1969عندما بدأت حرب االستنزاف على
الجبهة المصرية ،أو انضمام األردن والعراق إلى
اتفاقية الدفاع ُ
المشترك ،توثيق كهذا يهدف
إلى تقديم دقيق للحدث ،ما يستدعي السؤال عماّ
ّ
الروائي!
إذا كان ال ُيسيء للتخييل في العمل
وسي ّ
ُ
فصل ال��س��ارد ف��ي يوميات معارك
ّ
 ،1967ليقف بنتائجها الكارثية ،ذلك أننا فقدنا
ّ
السويس والجوالن والضفة الغربيةُ ،متذكرًا نبوءة
عجوز كانت قد قالت« :عندما يصير القمح بطول
عرف الحصان تحدث كارثة»!
البقية 22......................
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بالد المنافي
ح�سن حميد
أعترف ،أن أمرين اثنين أخذاني تهيبًا وخوفًا..
وأنا أهم بقراءة رواية الدكتورة نجاة عبد الصمد (بالد
المنافي) ،أولهما هو معرفتي بها منذ زم��ن بعيد
حين كنت أتلمس دربي األدبي عبر نصوص نشرتها
منجمات هنا وهناك ...وحين ُ
كنت أحرس ذلك الدرب
وأماشيه بخوفي عليه.
آنذاكً ،أعني الزمن البعيد ،كانت نجاة عبد الصمد
ً
َّ
موهبة واع��دة ،وإبداعًا منتظرًا كي يطل منشورًا على
َ
واإلبداع
الناس بين وقت وآخر؛ لكن الموهبة الواعدة،
ً
المنتظر كالهما انصرف إلى أمور أخرى ال تقلَ أهمية
عن اإلبداع األدبي ..أعني الدراسة ،والعمل ،وكثرة التأمل
والهدأة الشاسعة.
أهل البدايات
معارفي،
من
ًا
د
أح
التقيت
إنني ،وكلما
ِ
ُ
األولى من أبناء جبل العرب ..كنت أسأل عن أخبار نجاة،
وأخبار آخرين من األصدقاء الذين أخذوا بأسبابها ،أعني
أسباب نجاة ،فلم يخرجوا شيئًا من مخزونهم اإلبداعي
على الرغم من تتالي السنين وكرها العجيب ..تمامًا
مثلما كنت أعرف أن نجاة تسأل عن أخبارنا وكتاباتنا
التي تجرأنا وطبعناها من دون روية ..كي نصير من أهل
الكتابة والتأليف واإلبداع.
وثاني األمرين هو الرواية نفسها ،فقد أخذتها بيد
راجفة خوفًا من أن تكون رواية انفعالية تجيء تحت
إلحاح المنتظرين لكتابتها ،وأنا منهم ،أو أن تكون
زفرة أولى أطلقتها نجاة عبد الصمد وفيها ما فيها من
الرهق ،وعيوب البدايات.
لكن تهيبي ،وخوفي كانا مجرد تهيب وخوف ال
ّ
مسوغ لهما سوى معرفتي القديمة ،والقديمة جدًا بـ
نجاة عبد الصمد ..ذلك ألن الرواية سرتني سرورًا يكاد
المرء ال يقع عليه أو يعيشه إال ن��ادرًا وهو في وسط
شواغل القراء المفروضة منها والمختارة على السواء.
وقبل الحديث عن الرواية وتحليلها ،أود اإلشارة
إلى أمور عدة تخص مدونة الرواية التي يكتبها أدباء
جبل العرب في هذه الراهنية من الوقت ،أو قل في هذه
البرهة من الزمن:
ً
أوال :أثبتت رواية الجبل ،بطالن مقولة العم جورج
لوكاتش أن الرواية روح مدينية خالصة ..في شواغلها،
ومعطياتها ،وغاياتها ،وأنها رسم توضيحي للتعالقات
المتشعبة التي تعيشها الطبقات االجتماعية داخل
المدن الكبيرة تآلفًا أو نفورًا .أقول ه��ذا ..ألن الجبل،
وعلى الرغم من الروح المدينية التي تشيع في مكانه
المديني األكبر ،أعني السويداء ،هو مكان ريفي بامتياز،
فالمعروفية ،والقيم ،والعائالت ،والطقوس ،والعادات،
والعقائد ..كلها متشابهة تمامًا ..وكأن الحيز المكاني
الواسع ال��ذي يحمل اسم (المدينة) اتسع وتطاول
وت��ع��دد وف��ق المنظومتين االجتماعية والقيمية
الناظمتين للقرى واألرياف.
ثانيًا :كثرة التخوفات التي تحفل بها رواي��ات
الجبل ،وهنا أعني ..التخوفات على الناس ،والراهن،
والمستقبل ...والميراث ،والقيم ،والطقوس ،والعادات،
والعقائد ..تخوفات لها رتبة الحراسة المشددة على
التفرد والتمايز اللذين رأيتهما عيانًا في جل ما قرأته
روايات ألدباء الجيل.
من
ٍ
ثالثًا :الصبغة الواقعية التي تسربل عوالم رواية
الجبل ..وكأن الواقع مهدد بالتبدد أو البعثرة أو الزوال..
واقعية ترسم ،وتوصف ،وتحدد ،وتؤطر ..كي تبدو
خصوصية المكان ..ودالالته الزمنية ،وخصوصية أهله
التي تحفظها العادات والتقاليد..؛ واقعية ال تخترمها
أو تفارقها سوى القراءات الروائية المتعددة للعالم
اآلخ��روي من خالل مفهوم التقمص ،ولتحقيق ما لم
تحققه معيوشية الحياة األولى ..أو قل ما لم توفه حقه
العتبات األولى من الحياة األزلية المدركة عيانًا بالبصر
مرة ،والمدركة عيانًا بالبصيرة مرة ثانية.
رابعًا :الجرأة والجسارة سمتان تتصف بهما رواية
الجبل ...جرأة على االستتبابية والركونية والتقادمية
من جهة ،وجسارة في انتقاد مدونات ثالث هي ،مدونة
السلوك ،ومدونة األعراف ،ومدونة السياسة من جهة

ثانية.
خامسًا :سطوة التاريخ وهيمنته ،كموضوعة على
رواي��ة الجبل ..سطوة تشبه سطوة السرد وهيمنته،
ُ
شديد الحضور في رواية الجبل ،ال
فالتاريخ معطى أزلي
بل يكاد التاريخ بشقيه االجتماعي والسياسي يشكل
ملح أي رواية من روايات الجبل.
سادسًا :حضور المرأة بوصفها سر األسرار الذي ال
ً
تدركه عين ،وال تصل إليه يد ،إنها الكتاب األكثر غرابة
ً
ودهشة في مدونة رواية الجبل ..فالمرأة هي الضوء
الذي يكشف المستور ،وهي الضوء المحلوم ،وهي
الضوء الذي ّ
يوحد معاني الصفاء اجتماعيًا ،وهي النبعة
التي ّ
تروي الحياة بالطيبات العواصي.
وبعد ،فقد ق��رأت رواي��ة الدكتورة عبد الصمد
باللهفة الكاملة ،والشوق الطافح ..كي أرى منجزًا السم
ً
ً
التوقع
انتظرت عطاءه طويال من الوقت ،وطويال من
ً
والحدثان ،وبسبب لهفي وشوقي كدت آخذها قراءة
في ليلة واحدة ،وحواسي تجول مع أسطرها خوفًا على
ً
المرسومة
الموهبة الكاتبة أوال ،وخوفًا على الشخصيات
ّ
ثانيًا ،وثالثًا خوفًا من أن أخرج رأسي من الرواية وقد رفت
أجفاني ..فتهتز صورتها..
في استهالل الرواية مراوغة أدبية جميلة ،تتحدث
وعبر سطر طويل عن معرفة الكاتبة التي تقص
بضمير المتكلم للشاعر الذي يكبرها بالتجربة والعمر..
وسؤالها له أن يقول لها صراحة رأيه في روايتها (بالد
المنافي) ..فإن أجازها نشرتها ،وإال فإنها ستحيلها إلى
خانة أعمالها السرانية األخرى ..لكن انتظارها يطول..
ويطول..
بعد هذه المراوغة التي لن نعود إليها إال وقد همت
الرواية بطي شراعها ..تنفتح الرواية على فضاءاتها
الرحبة ،فتقص علينا ..أحوال أسرة عاشت في مجدل
شمس ،لدى البيك صاحب الصورة النمطية ،والفعل
الغريزي الطامع في األرض ،والناس ،والزمن...
ومن ثم هجرتها نحو جبل العرب ،نحو العلم في
المدارس ،والمخالطة الواسعة ،واآلفاق الرحبة ،واألخبار
َّ
الكثيرة ،والتجارب المتضايفة ،واألح�لام المجنحة،
والكرم الخيالي..
في السويداء ،جبل العرب ..يتبدى التعب الجميل،
وتظهر عالئم االستقرار ،ويمشي المال بين يدي
األس��رة ،ويكبر األوالد فيعملون ،وترتجف قلوبهم
ذك��ورًا وإناثًا ..لقرعات الحب األول��ى ..على باب علته
األول��ى الرهافة ..فتصير الحياة ،واألنفاس ،والخطا،
ً
والصباحات ،والمودات ..معلقة على الحبيب ،أو قل إن
شئت على طيف الحبيب ..ألن علي الحجار ..االبن البكر
لألسرة اآلتية من مجدل شمس إلى الجبل ..يعصف به
حب (بدر) البنت الجميلة مثل فلقة الرمان ..عبر هذا
الحب يصير علي ّ
الحجار هو مصدرية الرواية وعقدتها
األب��دي ..ألنه بطوافه ،وسفراته ،ودعواته ،وأفكاره..
يطوف بنا كي يجلو واقعين اثنين :واقع جبل العرب
عيانًا كما رسمته يد الواقع وظروفه ،وواقع النفوس التي
تلوب على المكانة ،والعزة ،والحضور ..تمامًا مثلما ّ
ّ
تلوب
الطيور على األشجار وقت دنو الغروب.
خيطان ن��اح�لان لهما م��ن المتانة االجتماعية
ما لهما ..ينسجان تاريخين باديين يتوازيان حينًا،
ويتقطعان حينًا آخر ..أولهما :هو الخيط االجتماعي..
حياة األسرة وعذاباتها في مناخ الفقر العميم وقلة
الحيلة القاتلة من جهة ،وحياة األس��رة وطموحات
أبنائها الولود من جهة ثانية ،وثاني الخيطين هو:
الخيط التاريخي الذي تنتظم أحداث سورية فيه مثلما
تنتظم حبات الخرز مجاورة في اللون والمعنى والحراك
والوظيفية ..وبذلك تبدو رواية (بالد المنافي) لـ نجاة
عبد الصمد ..رواية المجتمع التي تمثله أسرة «تشيل
بها الحياة وتحط» لترسم الدورة الدرامية الذي ال تحفل
باألمنيات والرجاءات ...تمامًا مثلما هو حجر الطاحون
الذي ال يحفل بما تستغيث به البذور الباحثة عن النجاة
من صالدة الحجر الطاحنة.
فاألسرة تهتز اجتماعيًا وترتجف حين يصاب

المجتمع بارتجافة عام  1967السياسية العسكرية؛
أي حين صارت مجدل شمس إلى يد األع��داء ..تمامًا
مثلما ارتجفت السقالة التي يقف فوقها علي الحجار..
واهتزت ..حين سماعه الخبر من اإلذاعة يقول ..سقطت
مجدل شمس ،وبقعاتا ..ومسعدة ..والقنيطرة ..كال
القلبين ،القلب االجتماعي /قلب األسرة ..وقلب المواطن/
قلب علي الحجار ,يرتجفان ويهتزان ..عندما يتعانق
الخيطان االجتماعي والتاريخي ..أو عندما يتقاطعان!..
كالهما ،ومن خالل السرد ..يصير أحدهما مرآة لآلخر..
فاالنكسار هنا هو انكسار هناك ..واالرتجافة هنا..
ارتجافة هناك ..وهنا ..تتعطل ساعة المجتمع ،يصبح
ً
الزمن ثقيال في الواقع ،مرًا في المذاق ،تمامًا مثلما
ُ
تصبح الخطا ..بال رشاقة ..بال هدف ،بال معنى! خطا
مغمورة بماء الهزيمة الجارحة ..التي جعلت القلب
يبكي ً
بكاء أخرس الرتجافة المجتمع الذابحة.
وألن خيط التاريخ المهزوم اجتماعيًا ،أو قل خيط
ّ
التاريخ المنسحب من حضوره االجتماعي ..يحز الرقاب
بحدته الماكرة ..فإن الرواية (بالد المنافي) تريح قارئها..
بالوقوف عند األشواق ،وعتبات الحب ،ورهافة المشاعر،
ودفق العواطف ،وهبوب رياح المحبة ..تمامًا مثلما
يحدث في المآسي الكبرى التي عرفها األدب العالمي..
لكأن نجاة عبد الصمد قرأت دونكيشوت حتى نفذت
إلى رسومها التخطيطية األولى ،أو لكأنها قرأت في
األوديسة حتى نفذت من مآسيها الحزينة إلى بقعها
األرجوانية المجسدة للعاطفة ..وهبوب الذات المحبة
ً
واتكاء ،واسنادًا روحيًا ..لهذا أرادت أن تطفئ
تذكارًا،
ُ
نار الحرب ،ولوعتها ..بـ خطا العمل حينًا ،وباألحالم حينًا
آخر ،وبماء الحب حينًا ثالثًا ..لذلك تعيدنا رواية (بالد
المنافي) من بقعة الزيت الثقيلة التي ألمت بالمجتمع
في ح��رب  ..1967بعدما ّروتنا بأحزانها ،وأثقالها،
ومآالتها ..تاركة ندوبها على الوجوه ،والنفوس ..تعيدنا
الرواية إلى الدرب المشتهى في الحياة ،درب الحب
المحفوف بالمخاطرة واألشواق والتقوالت ،حيث هي
ُالعالقة المرتبكة مع الشاعر ،صاحب دار النشر ،الذي
ً
أعطي رواية (بالد المنفى) مخطوطة ليعطي رأيه فيها
إن كانت صالحة للنشر ،واإلذاعة على الناس ..العالقة
التي تؤرخ لحالة حب مرضية ..فتكت بها الالمباالة من
جهة الشاعر الذي لم يصله هتاف قلب محبوبته التي
فتكت بها التخيالت التي راكمتها المشاعر واأليام
طبقات كالغيوم ..ورويدًا رويدًا يتضح درب الحب خطا
ُ
ومشاعرِّ ..
ويصبغه بطيوف تستدعيها
فيلو ُن السرد
الذات في أوقات الحزن العميم ،إنه الدرب الملكي الذي
تتوق إليه األماني ،فتماشيه على الرغم من صعوبته،
ونحولته ،والتواءاته الولود ..إنه الدرب الذي ينسرب
المعًا داخل صفحات السرد ..مثل جدول طروب ،أو لعله
هو الدرب المنتظر الذي يهب السرد نعمة الرواء الندي.
وك��ي ال تظل أح��وال الشخصيات مرايا تتقابل
وت��ت��ن��ادد ..فتتبدى ال��ب��داي��ات ،وال���ذرا ،والنهايات،
والخواتيم الماحقة ..وج��ل الخواتيم في األري��اف
ماحقة ..فإن الرواية (بالد المنافي) تتحدث عن الطعوم
المرة والحلوة التي يتذوق المجتمع الريفي ّمرها قسرًا
ً
مرات وم��رات ..وحلوها مصادفة أحيانًا ..فتبدي لنا ما
تفعله حاالت توريث قطع الثياب من اإلخوة الكبار إلى
الصغار ..فرحًا ما بعده فرح كونها تعني النمو ،والعلو،
والقيمة االجتماعية ..وكذلك ما تفعله أمسيات المساء
وقد تفلتت الرقاب من الرقابة ،وال��دروس ،والواجبات
المنزلية ..فتراها سابحة في الدروب مثل الطيور داخل
أقفاص الهواء ،أو ما تفعله كرة مطاطية ..جاءت بها
يد مدينية ..كي تصير حلمًا قارًا في نفوس الشباب..
ً
وبديال عن كرة قماشية أثقلتها الوحول واألتربة ..أو
ما يؤثث له راديو خشبي كبير بني اللون ..ذو مفاتيح
بيض كبيرة ..من حياة ،وحضور ،واجتماع ،وسحر،
ومسرات ،أو ما يفعله قميص اسفلتي جديد ..لطريق
عريضة تكاد تكون الوحيدة في البلدة الواسعة ..من
فرح يعادل الفرح بموسم جليل أو ما تصنعه يد األم
الحانية من صينية (زالبية) لها شقرة تأخذ من القلب

غصة ،وقد حالها السكر بطعم مشتهى.
(بالد المنافي) ..وفي كثير من صفحاتها ال تقف
عند عوالم الحكاية ..وال عند رسم الشخوص ،وال عند
الخواتيم الفاجعة وحسب ،وإنما تقف وقفة المتأني
المتأمل ..عند المجتمع ال��ذي راح يساقط أوراق��ه
ً
الخريفية ورق��ة ورق��ة ..من أج��ل ربيع محلوم حافل
بالطوالع اآلتيات ..وبهذا فإن تاريخًا اجتماعيًا ّ
حيدته يد
السرد من قبل ،أو مرت به مسحًا ..تكتبه (بالد المنافي)
بعين روائية ..جعلت من التفاصيل الصغيرة المدهشة
متنًا اجتماعيًا ..لما فيه من قدرة فائقة على المغايرة،
واالنتقال من حال إلى حال..
(ب�لاد المنافي) هي رواي��ة األس��رار الصغيرة في
ال��ري��ف النائي ال��ذي راح يقشر أح��زان��ه ،وعتراته،
ومواضيه ..كي ينهض متخففًا من التبعات من أجل
مدنية عاشت في روحه ًحلمًا نورانيًا ،قبل أن تصير
سلوكًا ،أو مشهدًا ،أو حياة على األرض ..إنها تحقيب
للعمران ،واالتساع ،واألنسنة ،والغربة ،والهجرة ،وأحزان
النساء المعرشة مثل الدوالي ،وأحالم الرجال المتكاثرة
تعاظمًا ..مثل الكالم المضيء ،والهزات االجتماعية
التي أوجدتها مطرقة السياسة .والهبات الوطنية
التي شالت بها مكاره الغرباء ،والقيم األصيلة من عزة،
ً
وكرامة ،وكرم ،ومعاضدة ..استنبتتها األرض حقوال
ال تطويها الخطا أو األبصار ..كي يصير ُ
الناس ،الناس
جميعًا ،حراسًا للوجدان.
صحيح أن الزمن في رواية (بالد المنافي) هو زمن
ً
السويداء /جبل العرب ..وقد تتالى انثياال من أيام
اإلقطاع والطغاة الصغار ..الذين كانوا ينقلون التبعية
واإللحاق من جهة إلى جهة ،ومن استدارة إلى أخرى،
ً
ومن عائلة إلى أخرى أيضًا ..وصوال إلى أيام االنتداب،
وغضبة الشعب العابسة بعدما مس الفرنساوي األشقر،
وكذلك الفرنساوي األس��ود ..بعض القيم بيديهما
اآلثمتين ..ومن ثم ذلك الوقوف المتلبث عندما أعطت
دولة االستقالل ،وعندما عجزت عنه ،أي عند الوعود
بالغد المنار من جهة ،وما حققته وما لم تحققه من
أعمال وأفعال من جهة ثانية ..قلت صحيح أن هذا
الزمن هو زمن السويداء /جبل العرب ..وما رسمته على
صفحاته األيدي والجباه والخطا ..من معان ثقال ..لكن
الصحيح أيضًا هو أن هذا الزمن استطال حتى تعالق مع
أزمنة أخرى .عاش أبناء الجبل في بالد المنافي القريبة
مثل (الخليج العربي) والبعيدة منها مثل (البرازيل
وفنزويال) ..إنه الزمن الذي يرسم رحلة ابن جبل العرب
وال شيء في زوادته سوى الكرامة؛ وال شيء يحرص عليه
سوى السمعة ..ليس المال هو من أخذ ابن الجبل إلى
الخليج العربي ،وال هي المدنية أو الحضارة ..أو الغرائبية
حب االكتشاف من كان وراء سعيه كي يقطع البحار
أو ً
معاناة وصبرًا ليصل إلى فنزويال أو البرازيل ..أبدًا ،كان
الدافع لكل هذا ًالجوالن خروجًا ،وغيابًا ،وحنينًا ..،ولكل
هذا األشواق عودة إلى اللجاة ..وأشجار البلوط ..وأودية
المزرعة والمسيفرة ..وبيوت الحجر األزرق ..هو امتحان
قدرته على االحتفاظ بكرامته وسمعته كي ال ينالها
بلل وإن كان ..الندى.
والمكان هو أيضًا توأمة للزمن ..فهو ّفياض ومتسع
بالغنى ،واألحداث ،والحادثات ..،مكان ال ُي ّ
عرف إال بما
تؤثثه األيدي التي شققتها الحجارة السود ،والحقول
الوسيعات ،واألماني المكتوبة ..عند مفارق الطرق ،وقرب
القرى ،وفي قيعان األودي��ة ،وفي دواخ��ل الكهوف..
انتظارًا لما تاقت إليه النفوس العوالي.
مكان يشبه نثار الضوء المحمول على األكف ..من
مجدل شمس ،إلى السويداء ،إلى القرى المحيطة بها،
إلى دمشق ،إلى الخليج العربي ..إلى بالد المنافي األكثر
بعدًا ..البرازيل ،فنزويال ..التي صارت بفعل حضور ابن
ً
جبل العرب عقال ومهارة ..أمكنة لعطاءاته ..وأمكنة باتت
أشبه بالدفاتر التي يقرأ المرء فيها تاريخه المسطور..
(بالد المنفى) مدونة سردية صنعتها ذات محبة
امتلكت اللغة ،والمقدرة على جلو األس��رار ،والتقاط
التفاصيل التي ال تراها سوى عين جالها الله بحساسية
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ّ
بهارة نفوذ ...وما من ذات كاتبة أهم من الذات
المحبة ..صحيح أن الذات الكارهة تمتلك موهبة
شيطانية للتدوين ..لكنها ال تكتب أو ترسم
شيئًا من طيوف المحبة ..عكس الذات المحبة..
التي ال تصل بقارئها إلى جوهر المحبة إال وقد
أبدت كل المكاره واألذي��ات ..التي ضاففتها
ً
وزامنتها طويال.
وبعد ،أع��رف وتعرفون ،أيها الكرام أن
ال��رواي��ة ،أي رواي��ة ،ليست مدونة للفلسفة،
واالصطفاء ..وإنما هي مدونة للحياة ..وفي
الحياة بغائض ،ونواقص ..إنها الحياة التي
تشبه الغابة ..إن أخذتنا خطانا إلى جانب من
جوانبها فسرنا ..فهي قد تأخذنا إلى جوانب
أخرى ال تسرنا بسبب ما يربخ فيها من كواره
ً
وأس���ى ..وألن ال��رواي��ة ليست غ��زال يقال في
المجتمع عامة ،أو األمكنة واألزم��ن��ة ..خاصة،
ً
انتقاء له من البياض ما له
وألنها كذلك ليست
أو له من السواد ما له ...،فإن بعض ما أسميه
باالختالالت شابت ال��رواي��ة مثل التفريعات
الكثيرة التي راح��ت تقص أح��داث��ًا وأخ��ب��ارًا
وسيرًا عن شخصيات وأس��ر ..لم تضف في
اجتماعها شيئًا إلى ما أرادت الرواية أن تقوله
أو تظهره أمام قارئها وخصوصًا تلك الطيوف
اإليديولوجية التي حاولت أن تشوش أو تغطي
التفاصيل وال��ج��م��رات وال��وح��دات الداخلية
الصغيرة التي شكلت عالم األرياف ،وبدايات
نمو المدن وتضخمها ..كي يكون كتلة موازية
لعالم القيم األصيلة التي عرفها أهل الجبل..
وبذلك أوج��دت ال��رواي��ة (ب�لاد المنافي) ومن
خ�لال ه��ذه التفاصيل الحارة ج��دًا المرآتين
المتقابلتين ،م��رآة المجتمع ال��ذي اتسعت
أم��داؤه ،ومرآة القيم الراصدة للثقوب السود،
والبقع المعطوبة ..كي ال تصير هي متن الحياة..
ومدونة سلوكها.
بعض ما في سياقات الرواية ،وخصوصًا
عند الحديث عن الدراسة في بالد الغرب ،عبر
المنح الحزبية المتعددة ،وما يحدث طي هذه
العملية برمتها ..منذ االستهالل( ..الترشيح
للدراسة) وحتى العودة ظفرًا بالشهادة ..وهو
حديث فيه الكثير من الثقة والجرأة ..تجاه ما
فيه من محسوبيات وأذى ،ولكن قد يحسب
قارئ آخر أن هذه الجرأة والثقة ..ليستا سوى
ثقافة تدميرية تود النقد من أجل الوصول إلى
الخراب ..أو أنها محاولة تهدف إلى دك حصون
حزب ما ،له توجه ما ،من أجل أن تنوف عليه
أحزاب أخ��رى ..وهذا التحسب ليس صحيحًا..
ألن غاية الرواية هنا ..رابخة في الحديث عن
واقع الشباب الجامعي المعيشي منه محليًا ،أو
المعيش منه في بالد الغربة ..ثمة عقابيل لكل
شيء ،ولكل جراحةّ ..
والبد من التسليم بهذه
العقابيل ..حتى الزيتون المنقى ..حين يعصر
ليصير زيتًا ..تصير له عقابيل ،لكن االنتقاد
الذي تعصف به روح الغضب من جهة وروح
اإليديولوجيا من جهة أخ��رى ..يحيل بعض
الصفحات إلى نقاش سياسي صخاب ّ
يغيب،
وعلى امتداد صفحات واسعة إيقاع الجمال
الريفي ..وأحاديث القرى الليلية اآلس��رة ،كما
ً
ّ
يغيب سالسة السرد اآلتية استالال من الحرائق
الصغيرة التي تلذع الذوات تنبيهًا وال تحرقها
ً
إماتة!
رواي��ة (بالد المنافي) ليست رواي��ة بداية
لتجربة ،وإنما هي بداية لعطاء صار محكومًا
بالثقافة العالية ،والتأمل النفاذ ،والعين
الرائية ،والفكر ّ
الموار بشواغل الحياة التي
ورث��ت الماضي بيدرًا فيه ما فيه ،وبشواغل
الحياة الراهنة ..وق��د م��دت كفيها ،بواحدة
منهما تزيح األذيات ..وبالثانية منهما أيضًا..
تبني ندى الصباحات الحالمة بالضوء العميم.
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َّ
الكســـول..
الطـاووس
ُ
المسلط
مسرح َّية شعر َّية َهادفة
لألديب َصالح ِ
ِ
َّ
المسـرح شكل ِمن أشـكال التعبير عن المشـاعر
ُ
اإلنسانية ،ووسـيلته في ذلك ُّ
َّ
فـن
واألفكار واألحاسيس
ِّ
ُّ
وفـن الحركة ،مع االسـتعانة ببعض المؤثرات
الكالم
األخـرى
المساعدةِّ .
َّ ُ
عري ُة ٌّ
الش َّ
فن ِمن فنون األدب كبيرة
والمسرحية
ِّ َّ
َّ
التأثير ،وهي تحتوي على جميع العناصر الفن َّية التي
َّ
ِّ
َّ
ينبغي توافرها في الرواية النثرية ِمن ِّعرض ،وعقدة؛
ّ
وحلَّ ،
َّ
المسرحية الش َّ
عرية شعرًا،
لكن الحوار يكون في
ِّ
واية نثرًا.
بينما يكون في َّالر ِّ
َّ
َّ
والمسرحية الشعرية منتشرة في اآلداب الغربية
أهمية َّ
انتشارًا واسعًا ،ولها َّ
خاصة في توجيه المجتمع
َّ
القدم؛ ألن تلك اآلداب ورثت
ونقده ،وهي عريقة في ِ
ً
َّ
النوع من ِّ
الفن ِمن أشعار األقدمينِ ,من اليونان َّأوال،
هذا
ِ
العربي؛ َّ
ومن ُّ
َّ
الرومان ثانيًاَّ ،
ِّ
المسرحية
فإن
األدب
في
ا
أم
ِ
ِ ِّ
َّ
الحديث.
العصر
فنون
ن
م
ة
عري
الش
ِ
ِّ
َّ
َّ
الش َّ
األدب
عرية في
المسرحيات
وأول ما ظهر ِمن
ِ
ِّ
العربي هي مآسي األستاذ خليل اليازجي (– 1856
مأساة
 ،)1889المعروفة بـ( :المروءة والوفاء)َّ ،وهي َّ
طويلة يتجاوز عدد أبياتها ألفي بيت ،نظمها الشاعر
الجاهلي ِمن َّ
ِّ
قصة
األدب
بعد أن اقتبس حوادثها ِمن
ِ
معروفة عند العرب القدماء.
َّ
َّ
الس ِّ
وإنما نشط كثيرون ِمن ُّ
وريين
ولم يقتصر هذا ِّالنشاط على اليازجي،
ْ
َّ
َّ
المسرحية الشعرية ،وإن كان ذلك في فترات متفاوتة ،وقد كثر صدور
في معالجة
َّ
ِّ
َّ
َّ
وكان ِمن أهمها مسرحية
بعد انتهاء الحرب العالمية األولى،
هذه المسرحيات َّ
ِّ َّ َّ
الشاعر سعيد عقلَّ ،
عرية التي أصدرها
ثـم التراجيديا الش
أصدرها األستاذ
األستاذ الدكتور علي ناصر ،في مدينة حلب ،وأسماها( :سلوى)َّ .
أصدر األستاذ
ثم
ُّ
َّ
َّ
َّ
شعرية أسماها محاكمة الشعراء .وال
مسرحية
الشاعر عمر أبو ريشة في ُّحلب أيضًا
َّ
مسرحيات أمير الشعراء أحمد شوقي.
ننسى
ِّ
ِّ
َّ
وتنمية
فل
الط
ة
شـخصي
بناء
في
الفاعلة
الوسـائط
أهم
ن
م
هو
األطفال
ومسرح
ِ
َّ
َّ
العقلية ،وإعداده ليكون طاقة منتجة ،ويفوق في تأثيره وسائل الثقافة
قدراته
ِّ
َّ
األخرى؛ ألنه أكثر الفنون اقترابًا م ِـن وجدان الطفل.
ً
َّ
المسرحية ِّ
كليًا أو َّ
تحويال َّ
َّ
جزئيًا إلى
لها
يحو
وإن إدخال أناشيد لألطفال في
ِّ
ومشوقة لهمِّ ،
ّ
َّ
َّ
غنائية َّ
يرددونها وهم يمثلون ،ويطربون
محببة لألطفال،
مسرحية
لها وهم يشاهدون ويسمعون أو يقرؤون.
ومن األعمـال الجديدة َّ
ِّ
الصادرة حديثًا عن دار الحضارة بالرياض  :2012عمل
ِ
َّ
َّ
ِّ
َّ
(الطاووس ُ
شعرية؛ ِمن تأليف األستاذ صالح
مسرحية
الكسول)،
متميز بعنـوان
َّ
هواش المسـلط.
ُّ
َّ
َّ
َّ
الطاووس الكسولّ :مسرحية شعرية تناسب طلبة المرحلة األساسيةُّ ،تحث
ٍّ
ِّ
ّ
ً
والعامل والتلميذ والجندي ،وكل ِمن الطيور:
على العمل والكسب ،ممثال بالفالح
َّ
الديك َّ
ِّ
والعصفور َّوالهدهد والبطة والحمامة.
والدجاج
ِّ
َّ
َّ
أما الكسل؛ فيمثله ـ الطاووس؛ الذي يزهو بمظهره الجميل ،وال يعمل ،ويثير
ِّ
َّ
بذلك غضب الجميع وسخريتهم منه ،لكنه في النهاية يعترف بخطئهَ ،وي ِع ُد
ِّ
بالجد والعمل ،فيبتهج الجميع.
ُ
َّ
َّ
َّ
غنائية جميلة؛ يسهل حفظها وأداؤها.
شعرية
المسرحية بلغة
كتبت
ِّ
المشهد َّ
األول يصيح الديك:
كوكو كوكو يا صيصاني
َّ
ُّ
األوطان
طل الصبح في
ِ
َّ
الدجاجة ِّ
والصيصان:
َّ
َّ
هيا قوموا هيا قوموا
األبدان
نبحث عن قوت
ِ
الجميـع معًا:
الحقل
نحو
نسعى
نذهب
ِ
َّ
الت ِّل صوب َّ
هل
الس
صوب
ِ
األرض
نبحث عن ديدان
ِ
َّ
القمح
نبحث عن حبات
ِ
أعشـاب
نجمع بعضًا ِمن
ِ
أحطاب
ن
م
بعضًا
نجمع
ِ
ِ
كي نسـكنه يا أحبابـي
نبني كوخـًا بيتـًا حلوًا
ِّ
ِّ
ينصرف الجميع باتجاه الحقول ،بينما يبقى الد َّيك يصيح ،وأمامه َّطاووس
نائم تحت العريشة ،وعلى صياح ِّ
الديك يستيقظ الطاووس ،وهو يتمطى في
خيالء وغضب..

الدين ح�سـَـن
َعالء ِّ

يصيح ِّ
عال وهو يدعو إلى العمل
الديك بصوت
ٍ َّ
ِمن أجل بناء الحياة ،ولكن؛ ال يروق للطاووس أن ينهض
السالم على ِّ
ِمن نومهَّ ..أما العامل؛ فيبادر إلى َّ
الديك،
َّ
َّ
مثنيًا عليه؛ ألنـه عنوان النشـاطِ ،من أجل ذلك يهديه
كوخًا ليسـكن به؛ فيشـكره ِّ
الديك على معروفه.
وك���ذا ال��ف�لاح ي��ب��دي إع��ج��اب��ه ب��ص��وت ال ِّ��دي��ك
َّ
ِّ
النشاط في َّأول َّ
ويقدم
الصباح،
الجميل الباعث على
َّ
له ِّ
َّ
وللصيصان ِمن حوله وللدجاجات حبات قمح كي
َّ
يقتاتوا بها؛ فيشكر ِّ
الديك هذه المبادرة اللطيفة.
ِّ
ِّ
فيسلم بدوره على ِّ
الديك:
ويأتي التلميذ،
لك يا ديك سالمي وسـالم َّ
الدارسين
َّ
َّ
أنت عنوان النشاط ومثـال الناجحين
َّ
ُّ َّ ِّ
ِّ
تحية التلميذ ،بينما الطاووس
الديك( :وهو يرد
ً
َّ
يتحرك يمنة ويسرة ،ويزداد عنده الغضب):
ً ً
ً ً
أهال أهال ..أهال أهال
ً
أهال يا وعد المستقبل
يا بدرًا في ُّ
الدنيا أقبل
يا إشراق العمر األجمل
َّ
الديك ويتشاجر معه ،فيعاتبه ِّ
الطاووس نحو ِّ
الديكِّ ،
وينبه إلى َّأن
وهنا يتجه
َّ
ّ
َّ
ِّ
الكسل والنوم المستمر سبب للضياع ،فيتباهى الطاووس بجماله ،ويفتخر الديك
َّ
َّ
َّ
َّ
بقوته ..وهنا يتدخل الهدهد والعصفور والحمامة والبطة ،ويحاولون التهدئة،
لكن ،ال َّبد ِمن محكمة منصفة ،ويقبل الجميع بحكم الهدهد.
َّ
َّ
َّ
الطاووس ِّ
الثاني ُت َ
الديك باإلزعاج ،فيرد
جرى محكمة ،فيتهم
في المشهد
ُّ
َّ
ِّ
الديك على َّأن هذه مهنة النشطين ،وتوافق الطيور على ذلك ،وتشهد على قول
َّ
ّ
الحق .وهنا يخجل الطاووس ،ويريد نصحًا ،فينصحه القاضي بالعمل ِمن َّأول
َّ
ويتدخل ِّ
النهارَّ ..
الديك ويعفو ويصفح..
َّ
َّ
تمكن إلى ٍّ
حد كبير ِمن تقديم عمل
وال شك َّأن األستاذ «صالح المسلط» قد
ِّ
َّ
هادف؛ حيث استخدم لغة سـهلة تصل إلى ذهن الطفل ،كما أنه اعتمـد الفكرة
َّ
البسيطة الواضـحة ،إلى جانب عنصر التشويق واإلبهار ،وإضفاء طابع البهجة
َّ َّ َّ
َّ
الن ّص َّالذي َّ
تضمن المغزى التربوي التعليمي...
والمرح على
َّ
َّ
َّ
وفي التفاتة فنية بارعة اتجه األديب المسلط إلى التصوير بالكلمة الوسيمة،
َّ ُ َّ
َّ
َّ
ُّ
قريري المباشـر ،ولم
عبير الت
تعبيرية ،يعجـز عنها الت
طاقات
جمالياته
وأرسل ِمن
ٍ
َّ َّ َّ
َّ
ِّ
ُّ
َّ
َّ
رموز للحالة النفسـية التي شكلتها الصورة الفنية؛
د
مجر
عند
كاتبنا
كلمات
تقف
ِّ ٍ
ً
ِّ
َّ
َّ
ٍّ
ّ
ِّ
بتوظيف إبداعي رفيع ،يؤكد تنامي
عبير الفني والجمالي،
ٍ
وإنما صارت ركيزة في الت َّ ِ
ِّ
ُّ
وتطور الذائقة الش َّ
عرية..
الوعي الجمالي،
ُّ
ِّ
ً
لقد اعتمد المؤلف جانب العفوية المنطلقة ِمن عالم الطفولة ،شكال ومضمونًا،
َّ
ِّ
وهذا في تقديري ُّ
َّ
شعرية بسيطة
يشد انتباه الطفل ،كما استخدم الشاعر أوزانًا
ُّ
ِّ
ُّ
َّ
َّ ِّ
ِّ
وقصيرة فيها رشاقة وخفة؛ ِّ
تنمي حب التلميذ للغة والشعر ،وتشجعه على تمثل
القيم العليا.
َ
َّ
ُّ
َّ
ُ
ٍّ
بيت ريفي عريق ،يعد بمثابة
جدير ذكره أن أديبنا صالح هواش ينحدر ِمن ٍ
َّ
َّ
َّ
أكاديمية َّ
َّ
اجتماعية ،تعلم فيه القيم النبيلة واألخالق الكريمة ،فانطلق
علمية
َّ ً
َّ
اإلنسانية ،فانصهر
محمال بتلك المبادئ واألفكار ،وسـعى في إيصال رسالته
َّ
َّ
والث َّ
َّ
الممتدة في األصالة؛
قافية
االجتماعية
وجدانه مع مجتمعه الجميل ،وأسسه
ّ
بشري؛ تملؤه األحاسيس المرهفة والكلمات الجميلة.
خلق
ليجد ذاته أمام ُّ ٍ
ِّ
وكانت لتنقالته بين البادية والريف والمدينة كبير أثر في اكتساب الكثير ِمن
َّ
َّ
َّ
األدبية..
شخصيته
التجارب حول الواقع واإلنسان ،وساهمت في تكوين وصياغة
ّ
ِّ
وعندما سألته َّمرة :عن ِّ
األثيري؟ عن ظالل
القصائدي
عالمك
أي شيء تبحث في ِ
َّ
ً
يأت بعد؟ أم َّأن الكلمات هي التي تبحث عنك؟
الوقت مثال؟ أم عن شيء لم ِ
َّ
ً
لقد أجاب قائال :أنا أبحث عن كالم لم أقله بعد ..ولعل أجمل الكلمات –
ُّ
َّ
بحسب أحد كبار الشعراء  -هي التي لم نقلها بعد ..أبحث عن طفل لم يولد بعـد..
ُّ
عن كالم ألولئـك الحالمين بهدوء ..أبحث َّ
عمن ُسلب حقه؛ ألكتب بعد ذلك ما يبعث
َّ
المسرة إلى تلكم القلوب.
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باسم عبدو ..واعترافات
يا�سني فاعور
«اعترافات» المجموعة القصصية الخامسة
للقاص باسم عبدو بعد مجموعاته «األخمص
الخشبي ـ وجه قمر ـ الصفعة ـ دائ��رة الضوء».
تقع ف��ي مئة وتسع صفحات ،وت��ض ُّ��م خمس
عشرة قصة قصيرة ،أطولها «الذاكرة المفقودة،
ٌّ
ُّ
الحب والشوك» ،وتقع كل منهما بعشر صفحات،
وأقصرها «ال��وردة الهجينة ـ األنف والكوفية ـ
ٌّ
العناقيد َّ
المرة» ،وتقع كل منها بثالث صفحات،
طبعت عام ً ،2006وصدرت عن دار بعل ،وتحمل
عنوانًا مجتزأ من عنوان قصته األولى «اعترافات
عائشة».
أهديت قصته «ذكريات مقبرة الغستابو» إلى
السجين الفلسطيني «رامي» أحد أبطال االنتفاضة
الباسلة ،وأهديت قصته «نطفة من حجر» إلى
المرأة الفلسطينية المناضلة.
جاءت قصص المجموعة في شكلين :شكل
القصة المألوفة ،وج��اءت به اثنتا عشرة قصة
قصيرة ،وشكل قصة المقاطع ،وجاءت في شكلين:
المقاطع المرقمة ،وجاءت به قصة «نطفة من حجر»،
في ثمانية مقاطع مرقمة ،وشكل قصة المقاطع
المعنونة ،وج��اءت به قصة «اعترافات عائشة»،
في سبعة عناوين «اعترافات ـ االعتراف األخير ـ
االعتراف ما قبل األخير ـ االعتراف األول ـ االعتراف
الثاني ـ الشهادة األول��ى ـ الشهادة الثانية ـ
الشهادة الثالثة» ،وشكل قصة المقاطع المعنونة
بالمشهد ،وجاءت به قصة «كاترو» في مشهدين،
األول والثاني ،وث�لاث ص��ور ،الخامسة والرابعة
والثالثة .ووثقت القصص «ال��ذاك��رة المفقودة
 ،»9 -10 -2002و«هواجس تغرق في بحر قلبها
َّ
 ،»9 -12 -2002و«ذكريات تتكرر كل يوم -2002
.»25-11
يغري عنوان المجموعة «اعترافات» القارئ
لمعرفة مضمون هذه االعترافات ،العنوان الذي
اختاره لمجموعته ،وعندما يدقق في لوحة الغالف
األولى تتقاسمه الظنون في مضمون اللوحة ،وهو
ٌ
العتبة الثانية بعد عتبة العنوان ،صاروخ على شكل
قلم حبر له أجنحة طائر ينطلق مجنحًا في الفضاء
ٌ
الرحب ،وف ٌ
مقنع يحمل رمحًا له رأس فأس
��ارس
ٌ
قصم قلم حبر أخضر ،فنزف مداده األحمر ،ومنصة
من ج��ذع شجرة ،وحوله بقايا صخور متجاورة،
وعندما يقلب المجموعة إلى اللوحة الثانية من
الغالف العتبة الثالثة ،يجد كفًا سحرية ضخمة
حملت سيدة تبدو على قسماتها حوارات السنين،
وبيدها مكنسة تثير غبار األيام ،وتكنس اآلالم،
وعنوان تتكرر ظالله عدة مرات.
لوحتان ساحرتان تغريان قارئ المجموعة،
وإذا ما باشر في تقليب صفحات المجموعة،
طالعته قصة الغالف بعنوان «اعترافات عائشة»،
وهي قصة مقاطع معنونة ،سبعة عناوين ،أربعة
اعترافات ،وثالث شهاداتَّ ،أما االعترافات فقد شاء
لها المبدع أن تبدأ من حيث انتهت أحداث القصة،
االعتراف الرابع ،ليعود بالقارئ موظفًا أسلوب
التداعي «الفالش باك» إلى االعتراف ما قبل األخير،
وزيادة في الحبكة يعود به إلى االعتراف األول ،ثم
االعتراف الثاني ،ويختم الحبكة بالشهادة الثالثة،
ُّ
يفتن القاص فيه ِّ
أسلوب في ِّ
ليقدم لقارئه
القص
ً
جبروت اإلقطاعي ،ومعاناة الفالح ،رجال كان أم امرأة،
ِّ
وقسوة الحياة ،وتلخص ذلك عائشة بطلة القصة
وضحية من ضحايا اإلقطاعي ،وأسلوب الحياة التي
ُّ
«المهم في األمر
كانت سائدة في فترة سابقة
أنني أصبحت كالكلبة ،يسيل لعابي حينما أشمُّ
رائحة الطعام ،أنتظر وعيناي تبصران ،وأذناي
تسمعان هسيس الكالم والنكات ،وطقطقة

الشوك والمالعق والصحون»( .ص.)9
وفي صورة أخرى لإلقطاعي وأسلوب تعامله
ُّ
َّ
يتخير ،وأنت
وغطرسته «الجوع يظل هو هو» ،لم
تدرين أس��راره ،عندما يثور ويغضب ،وتتلوى
حينئذ ُّ
تدب
معدتي ،وتعصر من شدة األل��م...
ٍ
الرحمة في قلب ستي أم صبيح الوقورة ،فتجمع
الفضالت في صحن واحدِّ ،
وتقدمه لي ،فأتحول إلى
قطة جائعة!!!!» (ص.)9
ص��ورة م��ن األل��م تعيشها م��ع عائشة في
اعترافاتها ،تنقلك بعدها إلى موضوعات متعددة
تتمحور حول اإلنسان في عالقاته مع نفسه ومع
اآلخرين ،وص��راع هذا اإلنسان من أجل تحقيق
ذاته ووجوده ،قصة «الذاكرة المفقودة» تعطيك
خالصة مفادها التئام الشمل مهما طال الزمن ،كما
التقى األخوان راضي ورضوان بعد فراق طويل.
تتنوع موضوعات القصص بين الوطنية
واالجتماعية ،ونحن نقرأ سبع قصص وطنية:
«ذك��ري��ات مقبرة الغستابو ـ نطفة من حجر ـ
َّ
كل يوم ـ ُّ
الحب والشوك ـ األنف
ذكريات تتكرر
والكوفية ـ العناقيد َّ
المرة ـ يخرج القلب من
دمي» ،أهدى قصة «ذكريات مقبرة الغستابو» إلى
«السجين الفلسطيني رامي أحد أبطال االنتفاضة
الباسلة» (ص ،)23وأهدى قصة «نطفة من حجر»
إلى «المرأة الفلسطينية المناضلة» (ص.)39
السجين الفلسطيني رامي الذي عانى سجون
َّ
السجان «عشر سنوات اندمجت مع
العدو ،وظلم
الزمن ،واندمج الزمن في لحمي ،أصبح دمًا في
عروقي يتدفق بعضه إلى نصف قلبي ،وضمر
َّ
وتكلس حتى َّ
تحول إلى جسم
النصف اآلخ��ر،
صلب ،أشعر بقساوته حينما أضع يدي ألدفئه،
فأصاب بقشعريرة ،وتتجمد أصابعي فوقه من
شدة البرد القارس»(ص.)23
والمرأة الفلسطينية «سمية زوجة أبي وهج من
ً
طفال من رمل وطين ٍّ
وحب
مخيم الشاطئ أنجبت
ودموع وزغاريد»( ،ص.)43
ونضال الفلسطيني ومعاناة األسر في قصة
َّ
«ذك��ري��ات تتكرر ك��ل ي��وم»« ،دفعني الجنود،
ُّ
قذفوني كالكرة .كانت أكعاب بنادقهم تدق
أعصابي ...فتحوا الباب الحديدي األسود القذر،
دفعوني بأقدامهم إلى داخل الزنزانة ،فارتطم
جسدي بالجدار ،وأغلقوا الباب ،وأغلقت بدوري باب
الذاكرة والذكريات أيضًا»( .ص.)76
ووالدة الطفل سعيد (الطفلة سعاد) التي
ِّ
تذكره باألم الفلسطينية التي تجمع أعضاء جسم
ابنها المتناثرة هنا وهناك ،فقال في نفسه:
«سأحتفظ بصورة األم الفلسطينية وطفلها في
بوم»(ص.)68
وان��ت��ق��ام أب��ي ع��اب��د م��ن ج��ن��ود ال��ع��دو في
قصة «األن��ف والكوفية» َّ
«دوى صوت أبي عابد،
وصراخه في فضاء المخيم الشمالي ،ربط حزامًا
متفجرًا في وسطه ،ألقى بنفسه من الدور الثالث
على سيارة مألى بالجنود المدججين بالذخائر
واألسلحة والمتفجرات ،فاشتعلت السيارة بمن
فيها»(ص.)93
وض��ح��اي��ا ال��ع��دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي قصة
المرة» «وفي الصباح كانت َّ
«العناقيد َّ
الجرافات
تحمل أنقاض بيت أبي سميح ،وعناقيد التمر
تنهرس تحت أقدامهم بجنازير دباباتهم»(ص.)97
َّأما الموضوعات االجتماعية فهي صور ناقدة
لسلوك سائقي السيارات والشرطة ،واإلصرار على
المطالبة بالحق في قصة َّ
«البد من وقت للتفكير»،
وخياالت األماني في قصة «هواجس تغرق في
بحر قلبها» ،وغيرة الزوجة ،ووفاء الكلب في قصة

باسم عبدو

المجموعة القصصية «اعترافات»
«كاترو»« ،أضحكُّ ...
تزم شفتيها ،تنفش جسدها،
تبكي ،وتبرم وجهها ،فأضحك أكثر ...تتركني.
تتجه َّ
إلي بغضب»( .ص.)55
وخرافة البومة ونذير الشؤم في قصة «الخراب
والصواب»« ،قالت أمي :تقبع البومة يا ُبني منذ
القبة ،ولم تتركها ،كلما ُّ
يومين في َّ
أمر بجانبها،
أحاول َّأال أنظر إليها ،فأحرف بصري عنها ،أتصورَّ
ُّ
َّأن الخراب ُّ
يمد لسانه نحونا ،وسيهز أفئدتنا،
فإما أن يموت أحد أفراد العائلة ،أو أنَّ
وأركان بيتناَّ ،
فرس والدك الشهباء ،ستصاب بالعمى»(ص.)82
والخياالت في قصة «ال��وردة الهجينة»« ،وقفت
الوردة الشائكة على أعلى قبر تحمل سوطًا ،قرأت
البالغ األول الصادر عن محكمة األشواك العليا.
ً
اهتزت أعماقنا كأن زل��زاال قذف أم��واج الخوف
والهلع نحونا»(ص.)88
وانتحال صفة رجال األمن في قصة «الزمن
األخضر» «لحق بنا ..هربنا في األزقة ...تركناه يقف
ّ
في زاوية تحت نور الشارع ،يمزق بذلته الخاكية
بسكين حادة!(»...ص.)80
م��وض��وع��ات اجتماعية م��ت��ع��ددة تتناول
الواقع اإلنساني واالجتماعي بالتحليل والنقد،
وبأسلوب ساخر أحيانًا كما نلحظ ذلك في قصة
«الزمن األخضر» بغية اإلصالح ،كما تنقد العادات
والتقاليد ،وتسبر األع��م��اق اإلنسانية قصة
«اعترافات عائشة» ،وقصة «ك��ات��رو» ،واألح��وال
االجتماعيةِّ ،
وتعبر عن المعاناة اإلنسانية ،ومشاعر
اإلنسان وحقوقه.
تتناول القصص بيئات متعددة ،خالل الفترة
التي كتبت فيها ،والفترة التي سبقتها ،وتبرزها
بأشكال متعددة ،كما تتناول إنسان قصصها،
وعالقته مع نفسه ومع اآلخرين ،وعالقته بالطبيعة
ً
والبيئة مقيمًا فيها ،ومرتحال عنها ومضامين
بعض القصص تتناول بيئات زمنية سابقة،
وأحداثًا اختزلتها ذاك��رة القاصَّ ،
وقدمتها لنا
لقطات اجتماعية بأمانة ودقة وصف.
وال��ق��اص يكثف ال��ض��وء ع��ل��ى اللقطات
االجتماعية ،والواقع المعاش ،والواقع العربي،
وصورة أبي وهج في قصة «نطفة من حجر» ،خير
دليل على ذلك «تساقط القلق في تلك الليلة
مطرًا على أب��ي وه��ج ،وه��و يصيخ السمع جيدًا
إلى اإلذاعات ،انتفخ رأسهَّ ،
تورمت عيناه ورئتاه،
َّ
تدحرجت هواجسه ،وسبحت أمامه ،كرت سبحة
الذكريات حبة حبة ،بينما أخذت حبال العتمة
تتقطع».)39(.
«اعترافات» عنوان مجموعة قصصية اختزله

القاص من عنوان قصته األولى «اعترافات عائشة»،
ومن هي عائشة؟ إنها ضحية اإلقطاع الذي عاث
فسادًا خالل حقبة تاريخية من حياتنا ،وانطلق في
قصصه األخرى يصف الواقع الوطني واالجتماعي
ِّ
يصور غطرسة الصهيوني وأساليبه
في قصصه،
التدميرية والقمعية ،وبطولة الشعب الصابر
ِّ
والمكافح والمناضل عن حقه ووج��وده ،والواقع
العربي ناقدًا هذا الواقع «حمي رأسه وهو يستمع
َّ
تسمرت عيناه في
إل��ى ق���رارات مؤتمر القمة،
المؤتمرين عبر التلفاز ،وهم يخطبون ويمسحون
المقدس ،ويفرشون َّ
َّ
سجاد
رؤوسهم بزيت الزيتون
القدس للصالة وطلب الرحمة للشهداء ،وشفاء
الجرحى ،ويحرقون أعواد البخور ،فالتهبت الحناجر
بالقصائد والخواطرَّ ...
دبت النخوة في أهل النفط
والبحر واليابسة ،وجزر القمر ،وشوادر األرخبيليات،
ف��رش��وا ال��ط��اوالت فامتألت صناديق القدس،
وتدفقت حزم الشمسَّ ...
تحولت ال��دوالرات إلى
شقراوات وحسناوات ،مألت الصناديق ،وقطعن
آالف األميال!»(ص.)41
ِّ
ويلتقط الصور االجتماعية ،ويكثف الضوء
عليها بغية اإلصالح ،أو يستذكر أحداثها ،ويعيد
نبشها ألخذ العبرة منها «هذه هي المرة األولى التي
أفتح فيها باب ذاكرتي ،فتخرج الوصية تلهث،
ِّ
ِّ
وتفتش عني في ساحات المدينة القديمةُ ،ورعب
الليلة ماقبل الماضية ،كشف ضوء القمر وجهه،
َّ
فتسمر أمامي ،غطته خيوط بصري ،ورسمت على
جسده لوحةَّ ...
حركت في داخلي أشجانًا ،تركت بال
خجل مساحة قصيرة لقبلة يتيمة»( .ص.)6
ويعبر عن ذل��ك بلغة ِّ
ِّ
معبرة جميلة ترسم
الحدث بالكلمة ،فتبرزه ص��ورة واضحة المعالم
والقسمات كما بدت في اللوحة المذكورة أعاله،
وكما بدت في صورة عائشة حين شبهها بالكلبة
م��رة وبالقطة م��رة أخ��رى ،وق��د ترقى ه��ذه اللغة
الشعرية في قصيدة النثر «ليلة حمقاء ،يتقادح
الشرر من عيون نجومها في فضاء خنقه العجاج...
َّ
ليلة ُحبلى بالهواجس ،والوعود الممزقة ،والكذب
المسكوب على صفحات قلوبنا»( .ص.)61
راو عارف يروي
ويروي أحداث قصصه بلسان ٍ
ما يشاهد وما يعرف بضمير المتكلم في أربع
عشرة قصة ،وبضمير الغائب في قصة واحدة
«الزمن والكوفية» ،ويتماهى بشخوص قصة ،أو
ً
يدير حوارًا جميال لكشف مكنونات قصته.
وما ِّ
يميز الشكل القصصي في إبداعه التقنية
التي نراها في الشكل القصصي ال��ذي جاءت
َّ
والسيما ف��ي القصص
ب��ه قصص المجموعة،
«اعترافات عائشة ـ نطفة من حجر ـ كاترو»..
وإن ك��ان م��ن كلمة تقال ف��ي نهاية هذه
ال��دراس��ة ه��ذه المجموعة القصصية الجميلة
َّ
استمد القاص مادتها من ذاكرة احتفظت
التي
َّ
َّ
بأحداثها سنوات عدة ،وقدمها للقارئ ذكريات
وأحاسيس ومشاعر ،فإننا نقول :هنيئًا ألديبنا هذا
اإلبداع الجميل ،وإلى مزيد من العطاء...
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(أيها العابر ..أيها الغريب)
عبور إلى اللغة وغرابة في التناص
ماجد �أبو ما�ضي
إنها المجموعة السابعة عشرة للشاعر والقاص
بديع صقور ،يخاطب بها اإلنسان العابر واإلنسان
الغريب؛ فهذا اإلنسان الذي يناديه ويخاطبه بـ
(أيها) هو معروف لديه وله عهد به ،ولم يستخدم
هذا األسلوب من النداء إال ألنه دخل على معرف
بأل ،وإذا انتقلنا من الخاص إلى العام ،فإن هذا
العابر والغريب يمكن تعميمه على بني البشر،
وبخاصة إذا علمنا أننا كلنا عابرون في هذه الدنيا،
ألنها محطة قصيرة في عمر الزمن ،وغرباء في هذا
الكون ،لكننا إذا عدنا إلى الخاص والتحديد اللغوي
لمعنى العابر والغريب ،فإننا نقول في العابر :عبر
فالن َع ْبرًا :جرت دمعته ،والقوم :ماتوا ،والنهر:
قطعه من شاطئ إلى شاطئ ،وكذلك الطريق:
قطعه من جانب إلى جانب ،ويقال :عبر به الماء،
والكتاب َع ْبرًا :تدبره في نفسه ولم يرفع صوته
بقراءته ،والعابر هو اسم الفاعل ،فيقال :عابر
سبيل :مسافر ،وهم عابرو سبيل ُوع َّبار سبيل ،أما
الغريب :فهو الرجل الذي ليس من القوم وال من
ّ
البلد ،والجمع غرباء ،والغربة :النوى ُوالبعد ،لكن ما
البعد النفسي لهذا العنوان؟ هل ق ِصد به إنسان
محدد؟ إننا نستطيع إسقاط هذا العنوان على أي
إنسان يغادر بلده ويسافر ألنه سيشعر بهذه
المشاعر ،ويصبح غريبًا عن اآلخرين ،ويشعر بوحدة
نفسية وينسلخ عن مجتمعه ،وقد يريد به الشاعر
إنسانًا يقصده بهذا العبور وبهذه الغربة؛ ألنه
يخاطبه مباشرة ،وأدخل عليه (الـ)التعريف ،واختار
وزن اسم الفاعل الذي يدل على من قام بالفعل
المعلوم على وجه الحدوث ،من جهة أخرى قد
يكون هذا العبور نفسيًا هو االنسالخ عن المحيط
واالنزواء واالنعزال جانبًا ،واالنقطاع عن التواصل
مع اآلخ��ري��ن ..فيعيش المرء في وح��دة نفسية
وعزلة بعيدًا عن االلتقاء واالندماج مع من حوله..
أما إذا انتقلنا إلى العناوين الداخلية ،فنجد
أنها ال تخرج ،في معظمها ،عن مخاطبة اآلخر،
فالمنحى ال��ع��ام لهذه المجموعة ه��و أسلوب
الخطاب الذي يعتمد على األسلوب الخبري الذي
يتسم بنوع منه هو (الغرب االبتدائي)؛ ألنه مجرد
من التوكيد والمخاطب خالي الذهن من مدلول
الخبر ..فنراه ـ الشاعر ـ يتوجه بالكالم إلى اإلنسان
ال��ذي يريد طرح فكرة يؤمن بها ذاك المتكلم،
لذلك نرى أن هذه العناوين جاءت مؤلفة من جمل
مفيدة ذات معنى ،وتحمل بين كلماتها المعاني
التي أضمرها الشاعر خلف هذه العناوين فنقرأ:
ً
((ك��ان تكفيه ً رصاصة ـ أعرني قليال من دفء
روحك ـ ال زهرة تطولها يدك ـ ال تذبحوا الندى
دعوا الندى للصباح)).
 المطالع والخواتيم:نالحظ في هذه المجموعة أن هناك اهتمامًا
بالمطالع التي تفتح شهية القراءة ،وتشد القارئ
لمعرفة المزيد مما يريد الشاعر قوله؛ ألنها أثارت
فضوله وشوقه للتعمق أكثر فيما سيأتي من كالم،
وبخاصة أنها تأتي في بعض األحيان متماهية مع
العنوان ،فنراه يقول (ص )66تحت عنوان (أعرني
ً
قليال من دفء روحك):
ً
(أقدم لك روحي ..فهل لك أن تعيرني قليال
من دفء روحك كي ال أشعر بالبرد)
ً
ليأتي الكالم بعد ذلك مكمال لهذا المقطع
الذي استمد أفكاره من الواقع ،وجاء معبرًا عنه
ومتماهيًا مع ما يحدث فيه من أحداث ووقائع..
فهو يهيئ لكل هذا من خالل المطلع الذي يأمل
ِمن كل َم ْن يقوم بالقتل أن يعطيه شيئًا من دفء
الروح ..وهو إذ يتحدث عن الواقع الذي نعيش -
إذا علمنا أن هذا النص كتب قبل عام تمامًا -فهو

ً
يحمل رسالة من خالل هذا المطلع أوال ثم من بقية
المطالع ،وه��ذه هي وظيفة الشاعر ،حيث أشار
روالن بارت إلى أن للشعر وظائف منها الوظيفة
االجتماعية والسياسية وال��دي��ن��ي��ة ،وأض��اف
جاكبسون الوظيفة الجمالية ،وقد جمع هذا النص
هذه الوظائف كلها ،وبخاصة أنه جاء ليعبر عن
مشاعرنا وتوقنا إليقاف القتل لتستعيد األرض
خضرتها واألزهار تفتحها..
أما خواتيم هذه المطالع فنالحظ أنها لم تكن
على سوية واحدة في هذه المجموعة ،فنراها بين
صعود وهبوط ،فنجدها مرة تأتي محبوكة وقوية
ومرة تأتي باهتة ..مع العلم أن الخاتمة القوية هي
التي تحمل القصيدة ،وهي التي ترفع من شأنها،
ألنها تلخص كل ماجاء من معان في القصيدة،
وألنها تصل بنا إلى النتائج أو المفارقات التي
يتوصل إليها الشاعر ،ويجب أن تترك هذه
الخاتمة بصمة في الذهن وفكرة في العقل
وخفقة في القلب؛ فمن الخواتيم القوية ما جاء في
(ص )45فنقرأ:
“الجفاف يغطي آخر الواحات ..اليباس ّ
يدب
في عروق المواويل ..الخريف يجتاح السهول ..في
ظلمة العطش ال خبز في الحديقة ..ال زهرة تطولها
يدك”.
ومن الخواتيم الباهتة ما جاء في (ص)95
حيث لم تتم معرفة ما هو على رأس السيف،
وبقي القارئ حائرًا في ظنونه وتوقعاته ،وبخاصة
أن الخاتمة جاءت مقطوعة وغير مكتملة ،فهو
يقول (ص:)95
نسينا أن ما على رأس السيف ليس قطرة
ن��دى!! وأن ما على شفرة السيف ليس زه��رة.
وهذا ما جعلنا ،كقراء ،في حيرة وتعدد اإلجابات
والتأويالت على ما يوجد على رأس أو شفرة هذا
السيف الذي تتحدث عنه هذه الخاتمة ،ولم نصل
إلى أية نتيجة لعدم وجود قرينة توصلنا إليها.
 وحدة الموضوع :أما إذا التفتنا إلى وحدةالموضوع في هذه المجموعة فإننا نجدها في
كثير من األحيان يجمعها موضوع واحد ،ويربط
مقاطعها خيط نفسي متين وحبل لغوي قوي..
وفي بعض األحيان نجد نصوصًا تقع تحت عنوان
واح��د إال أن مقاطعها تتحدث عن موضوعات
متباينة ال يربطها أي رابط وال يجمعها أي خيط..
ففي (ص )86نجد المقطع األول مختلفًا في
مضمونه وموضوعه وتوجهه عن المقطع الذي
يليه ،وهذا بدوره يختلف مع الذي جاء بعده ،فنرى
أن هناك تفككًا في الموضوع وال جامع يجمعه،
فيقول في المقطع األول (ص:)86
“انتشت صدورهم باالنتصار..
بعد أن هيؤوا لهم سفرًا ميمونًا ..إلى مدائن
الموت
ويقول في المقطع الثاني :قال له :قبل أن
تمضي بنا المراكب
ْ
هذا الماء بيني وبينك
تعال نقتسم ُ
قبر لك ..ولي بقية البحر
وفي المقطع الثالث يقول :تحت حدائق بابل
وقف الجندي األمريكي
وقال :ال تخشوا من تزاحم القتلى
أبشركم بأن المقبرة ستتسع ..وتتسع.”..
فمع جمال هذه المقاطع وعمق المعاني فيها
ودقة الوصف الذي يقلب السمع بصرًا ،وهذا ما
قاله ابن رشيق (أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرًا)،
الشاعر إيصاله إلينا إال أن
ومع وصول كل ما يريد ّ
ّ
اندغامنا بكل هذا جاء مقطعًا ومجزءًا ،لماذا؟ ألن
هذه المقاطع جاءت متباينة الموضوعات ومجتزأة

بديع صقور،
من أفكار كاملة لتدل على فكرة تبتعد عن الفكرة
التي يتحدث عنها المقطعان التاليان ،وبذلك
يفقد النص وحدة الموضوع واإلحاطة الكاملة به
من كل جوانبه ..وكان األجمل أن تنضوي المقاطع
كلها في النص الواحد تحت العنوان الواحد،
وتدور المقاطع كلها في فلك هذا العنوان ،وقد
َ
دت
تكرر هذا في (ص )88في عنوان (يوم صع ِ
الفراشة قطار الموت) ْ
لكن كل هذا ال ينفي أن
تتضمن ه��ذه المقاطع لقطات فيها مفارقات
تدغدغ المشاعر بسطوعها وقوة تعبيرها ،وتجعل
المرء منا يقف عندها ليفكك أجزاءها بكثير من
التأمل والتمحيص ليعطي رأيه بالموافقة على
معانيها وبتأييده للمفارقة اللغوية التي نسج بها
هذا الثوب الشعوري الجميل ففي (ص )11نقرأ:
“سألتني أمي مذ كنت صغيرًا ...ما ّ
الهين يا
ولدي؟ وما الصعب عليك؟
ّ
الهين يا أمي قطف غيمة ..والصعب يا أمي
قطف رغيف”.
وفي (ص )77نقرأ“ :الهواجس تقض مضجع
الزهرة ..ليس ألحالمنا شرفات ..قبل أن يفاجئنا
النوم علينا أن نتدرب على النعاس جيدًا” ،فلكل
هذه التعبيرات غير المباشرة دالالتها النفسية،
ويأتي هذا التعبير مؤثرًا فينا أكثر مما لو ُصرح
به .جاء في اللغة :التلميح أكثر وقعًا في النفس
من التصريح ،وه��ذا هو الميزان الشعري في
التأثير فينا كأشخاص ،فإذا استطاع الشعر هزنا
من الداخل والتأثير فينا نقول إن صاحبه يتمتع
بقدرة على إبداع أشعار والتعبير عن أفكار تدخل
إلى كياننا وتفعل ِفعلها في نفوسنا ،فمشاعر
األلم وقسوة الحياة تكون سببًا في الخلق واإلبداع..
فهذه الكلمات القليلة اتسعت بمعانيها وأخذتنا
إلى آف��اق وعوالم بعيدة ،وألفاظها مشمسة ال
يشوبها غموض ،وه��ذا ما قاله الجاحظ عندما
تحدث عن اختصار المعاني بعبارات قصيرة ،فقال
في البيان والتبيين(( :أحسن الكالم ما كان قليله
يغنيك عن كثيره ،ومعناه في ظاهر لفظه)) ،كما
نالحظ أن بعض األفكار الواردة في بعض المقاطع
تواكب سير الحياة وتطور العلم والحضارة،
فالشاعر ُيدخل التقنيات المعلوماتية التي دخلت
حياتنا ليعبر بها عن شيء بل أشياء تتحرك في
نفسه كإنسان لينقلها إلينا كشاعر وإنسان ،فنراه

يقول (ص:)69
ُ
ُ
“طيف مترهل ..قوس قزح تجره بنات آوى
تحت وقع السنابك ..وفي ردهة الوحل تعلو
حمحمات (الفيسبوك)
** ُ
��ود الحمر يطلعون م��ن أقبية
قتلة ال��ه��ن ِ
(تويتر).”.
 السمات الفنية في المجموعة:إن السمة البارزة في هذه المجموعة ـ إضافة
إلى ما ذكر عن األلفاظ ـ إتقان التصوير من خالل
تسخير اللغة لبناء الصورة وتلوينها ،فهناك
اهتمام بالصورة ،وهي ليست الصورة العادية
التي يرسمها الشاعر لمجرد التصوير وتشكيل
هذه الصورة؛ فلم يكن ذلك من عبث ودون هدف،
بل كانت الصورة مقصودة بحد ذاتها لتقريب
الفكرة إلى الذهن ليستطيع القارئ إدراك ما
يريد الشاعر أن يوصله إليه ،فهذه العناصر
الثالثة (الشاعر والمتلقي والصورة) كانت متالزمة
في هذه المجموعة إلى درجة التكامل ،وكانت
َ
والمرسل إليه،
المرسل
الصورة هي الرابط بين
ِ
فهنا تشكل منحى آخ��ر فيه عنصر الجدة من
حيث تعلقها بالخيال من جهة ومن خالل تلوين
أجزائها من جهة ثانية؛ ومن خالل مفارقتها
وتأرجحها بين التأويالت التي تصب في منحى
واحد من جهة ثالثة ..فها هو بتعطش ليشرب
الماء الذي لم يستطع أن يناله ..لماذا؟ ألنه بعيد
عنه وهو متعلق بالفراغ ،ال بل يذهب إلى أبعد من
ذلك ليتعطش لنوم لم يهنأ فيه على العشب
الذي يظلله ضوء القمر؛ ليستفيق بعدها النسيم
الذي ينام مع تلك النسمات اللطيفة على همسات
الماء الخفيفة المنبعثة من الينابيع وهو هانئ
البال ومطمئن ،فيقول (ص:)85
َّ
ظمئنا لنوم
الفراغ..
لماء تعلق في
“ظمئنا ٍ
ِ
طويل فوق أعشاب القمر
أول التراتيل صوت يتيم ..كان يغفو تحت
ظل نسمة
استفاق على همس الينابيع”.
نعم إنه يرسم صورته مستخدمًا ريشة تتقن
رسم األشكال واأللوان ّ
ليدور بها صورته ..حيث
يبدأ باشتهاء النوم ليخلد إليه فوق فراش وثير
(العشب) ..لينتقل في أثناء النوم إلى صوت
ّ
يشبهه بالتراتيل ليستفيق في
اليتيم ال��ذي
النهاية مستريحًا بعد هذا النوم الهانئ ..إنها
صورة دائرية رسمها من خالل تفكيك أجزائها
إلى كل مرحلة من مراحل النوم ،منذ النعاس إلى
تمني النوم ثم الدخول فيه ثم االستيقاظ ..وبعد
ذل��ك يعود ليجمع ه��ذه األج���زاء ،لتشكل لوحة
متكاملة ،حيث يخاطب النهر طالبًا منه أن يغسل
ظمأه في نهر النبوءات ،حتى ال يعود إليه الظمأ
مرة أخرى ..ولم يطلب منه ذلك إال بعد االستيقاظ
واالنتهاء من جمع األجزاء.
 القصيدة التي حملت المجموعة اسمها(أيها العابر أيها الغريب):
إنها القصيدة األط��ول في هذه المجموعة،
وتمتاز بصدق المشاعر وتأجج العاطفة ،فنراها
تتوفر بذاكرة تصل بين الماضي والحاضر ،فنراه
ينطلق من زمن (ميالغر) ليمر بجلجامش ..ثم يصل
إلى ناغازاكي وهيروشيما وعمر المختار ..لينتهي
به المطاف إلى بالك ووتر ..كل ذلك من خالل سرد
تاريخي جغرافي إنساني ممزوج برهافة في الحس
والعاطفة ،ومكلل بوطنية وقومية عالية ،ومزود بآراء
البقية 22......................
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صباح رائق ...وخيبة
�أحمد ال�شايب
ألو ..المباحث الجنائية؟
ْ
توقفت السيارة أم��ام الصيدلية ،كان الطبيب وزوجته
تهيأا لتوجيه الدورية نحو بيت باسمْ.
الصيدالنية ،قد ّ
ْ
باسم للفتاة من خلف الزجاج ،لم
كانا يراقبان مشهد إسعاف
ّ
ّ
تكن الفئران قد لعبت ّ
بعبهما فقط ،لكن حية تحتفظ بسمها،
تسعى بصدريهما ،لتفرغ الجرعات القاتلة في النفوس البريئة.
َّ
الطرقات الهوجاء على باب الشقة ،أصابت باسم والفتاة برعدة
ّ
مفاجئة ،في حين كانت تودعه وهي تطبع على خده قبلة شكر.
دقات قلبه مثل صدى في فراغ ،فهل حدث ما كان يخشاه؟
أسرع يفتح الباب على الرغم من يقينه أنه وقع في موقف قاتل.
ولم يستطع تجاهل ما يسمع من هجوم عنيف على الباب ،ولم
ّ
يحس بشيء من الندم ،ألن ما قام به واجب اجتماعي ووطني
وإنساني ،ولو كان موقفه سلبيًا ،وتخلى عن الفتاة التي تنزف
ُ
ُ
ضميره يخزه مدى حياته.
دمًا ،لظل
َ
ّ
كانت لهفته عارمة ،وحيويته تنم على وعي عال بحمل هموم
الوطن والناسّ ،
يمد يده بثقة ليساعد ما استطاع.
منذ ساعة ,وقبل أن تشي تلك ّ
الحية بما ّحدث معه ،كان
ّ
ُ
أحالمه ،ولم يتوقف أمله.
نائمًا ,حين فتح عينيه توقفت
ّ
ً
استيقظ بنشاط ،رشق قليال من الماء على وجهه ،حضر
فنجان قهوته ،ليرتشفه في الشرفة ،التي تستقبل الصباح
ّ
البرتقالي.
ٌ
ْ
كهربائي ،كأنّ
ّ
سلك
هدلت يمامة بقربه ،تتأرجح على
ٍ
ترجيعها ٌ
يوم من أوائل نيسان.
دعاء ،لحظة والد ِة
ِ
شمس ٍ
ْ
ّ
تين
المقدمة من حديقة
في
منزل يقابله ،أورق��ت شجرة ّ ٍ
ً
ّ
ُ
غضة ،شاردة عن عبث األيدي ،تجاورها شجرة مشمش معتدة
ّ
أذرعها في كل اتجاه ،واكتست
بضخامتها واتساعهاّ ،فردت ّ ً
طرية مخضبة باألحمر.
رؤوس األغصان أوراقًا
ّ
الشارع تحت نظره كان هادئًا ،ال يلوثه صخب الباعة وضجيج
الحي ّ
ّ
نقيًا ،مبتردًا ،رائقًا.
اآلليات ،وما يزال هواء
ّ
قذف بنظره نحو الشرفات المواجهةً له ،يسودها السكون،
متشوقة الستقبال روائح ّ
ّ
ّ
البن
يؤرقها انتظار اكتمال الشروق،
ّ
الصباح.
وتحيات
والبابونج،
ُ
ّ
ُ
ُ
دفقات من عبير األصص
بامتالء،
وحده ،بسعاد ٍة ،يتنشق
ٍ
ٍ
ّ
المتبسمة ،المتناثرة في زوايا الشرفات والنوافذ.
ّ
ّ
الخارجي ،انعكس على حالته
ج��و من الصفاء والسالم
ّ
ّ
ّ
ّ
روحاني رهيف ،أحس بتفرد مشاعره ،رغم
طيف
النفسية ،مثل
ٍ
َ
وجوده في صميم الواقع ،الذي ضاق بأمسه منكسر األمل.
ٌ
شب ٌ
يعبر مقابل الشرفةّ ،
ُ
وفتيات
ان
فينة وأخ��رى،
بين
ٍ
يستعجلون الخطا لاللتحاق بأعمالهم وجامعاتهم.
خال الشارع من المارة لدقائق ،شرد ذهنه إلى مناخات ّ
متنوعة،
ٍ
ّ
ّ
اإلنسانية ،أعادت انتباهه فتاة مثل مهر ٍة ضلت
من المواقف
ٍّ
ُ
قصب مخضل
كنبت
تميس
كانت
بعينيه،
تابعها
طريق ّأمها،
ِ
ٍ
قميص يبدو ألول وهلة
على حافة جدول ،تلوح حقيبة يدها فوق
ٍ
ّ ّ
ٌ
أنه ُمزق من جانبيه مزقتين طويلتين ،لينكشف جزء من خصرها،
ّ
وتفوح روائح عطرها ،فوق سروال ّ
ضي ٍق وخشن ،ال يبدو متفقًا مع
ٍ
ّ
ُ
وداعة القميص ،الذي يخلعه النسيم ،وال مع اللبدة المنسربة،
السارحة فوق الكتفين ،لتبدو نصاعة العنق ،ومالسة البشرة،
ّ
ّ
حليبي ،يتخلله الشعر الفاحم لحظة نهوضه
نور
تضيء مثل ٍ
متوافقًا مع ّ
رجات الجسد في أثناء الخطو النزق.
ورقوده،
رافقها ببصره مرغماّ ،
كأن شيئًا ما ّ
يشده إليها ،وهي تمضي
ّ
هضبة من القاذورات ،تحيط
مبتعدة ،حتى اقتربت من تل أو
ٍ
ّ
نظيف ,شاهدها ترفع كفها وتدير وجهها
معدني
بصندوق
ٍ
ٍ
عفونة
نحو الرصيف اآلخر ،وتغلق أنفها بإصبعين لتتقي رائحة
ٍ
ّ
ّ
متخمر ٍة أليامّ ،
أحسها زكمت أنفه رغم بعده ،فتعكرت روعة
المشهد الصباحي الرائق ،الذي مأل كيانه وروحه.
ّ
انقلب الهدوء والصفاء إلى توت ٍر وانفعال ،فذرع الشرفة بخطًا
فرد ال يخزه ضميره ليكون إنسانًا
حائرة ،وشتم المتواكلين ،وكل ٍ
ّ
لبلد ّ
ه.
نحب
إيجابي ًّا ،يشارك في حيا ٍة أنظف
ٍ
ً
ٌ َ
ٌ
توقفت الفتاة ،بيدها الثانية كيس مربوط ،خطت خطوة حذرة
نحو الصندوق الفارغ ،المحروس بالنفايات ،لترميه في داخله،
ّ
وعلق
لكنها تراجعت بعد أن غاصت قدمها بين أكوام القاذوراتِ ،
ّ
مخفي تحت ردم األوس��اخ .انحنت لتنتزعه
زجاج
فيها حطام
ٍ

ً
متألمة ،فسال ٌ
ٌّ
وردي ّلون وجه القدم.
دم
ّ
ّ
ّ
بانفعال وتوتر ،أتبعته
تلفتت إلى جانبيها ،طوحت بالكيس
ٍ
بشتيمة شفت غليل ثورتها ،سقط الكيس في قلب الصندوق
ٍ
الفارغ والمفتوح مثل قبر ينتظر ّ
فن.
الد
ّ
ّ
خطوات نزقة ،لكنها رجعت من حيث جاءت ،توقفت
خطت
ٍ
ً
ّ
منشغلة بقدمها ،فما يزال الدم الوردي يواصل النزف.
ُ
باسم عليهاُ ،و ّد مواساتها ،مساعدتها ،تضميدها،
أشفق
ّ
بلهفة
تمنى أن ترفع وجهها نحو شرفته لتراه ،ليقول لها
ٍ
دامع:
بتعاطف
مشبعة
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
(أيتها البريئة ،النقية ،الرقيقة ،المعذبة مثلي ..يا نسمة
ّ
ّ
الن ّ
دية ،ال تيأسي ،سنحتمل المباالة الجالفة ونحاربها،
الصبح
ّ
ونعمل من أجل نظافة الوطن ،رغم كل شيء ..اعذريني ..مجتمعنا
ُ
ّ
ألضمد
هرعت إليك ألساعدك،
ظالم ال يرحمك وال يرحمني ،لو
ّ
جراحك وأواس��ي��ك ،قد يراني معك أحد أقربائك ،فيظن بنا
ّ
حتى ّ
ّ
ّ
تمد
الظنون ،وقد يقول لي :أيها الفضولي ،ما شأنك بها ٌ
يدك إليها؟! ال هي أختك وال ابنتك وال زوجتك وال قريبة لك..
ّ
ّ
وألقاب تنسجها أفكارهم
هامات
صدقيني ..سيجازفون بات
ٍ
ٍ
ُ
المريضة ..وقد يتجاوز أحدهم ّ
لفظ ..فيستخدم يده أو رجله
أي ٍ
ّ
ليهينني ..فهل ترضين بإهانتي؟ أو نزع إنسانيتي بألسنتهم
وأيديهم؟ ..اعذريني ..لست قادرًا على فعل ّ
أي شيء في هذا
الخ ّ
ضم المتالطم بالمقوالت الخاطئة).
ِ
ّ ً
ً
عاد من شرودهّ ،
تنبه إلى وجه الفتاة ،بدا سماء ربيعية ،فاضت
غيوم عينيها مطرًا دافئًا ،قعدت على حافة رصيف ،تنتظر من
ّ
ليساعدها ،ليغسل جراح قدمها ونفسها.
يمد يده
ٌ
الخلفي ملصقاتٌ
ّ
ّ
ّ
ٌمرت سيارة فارهة أمامها ،على زجاجها
ّ
األطباء ،وفي داخلها طبيب
كبيرة وصغيرة ،أحدها ملصق لنقابة
ُ
ّ
باسم تمامًا.
الصيدالنية ،يعرفهما
وزوجته
بدأ يستعيد ما حدث في غرفة االنتظار ،مع جميع المرضى،
ّ
يوم زار عيادته ،تذكر المرأة العجوز ،التي ال تملك ما يكفي إلجراء
ّ
ّ
جراحي ٍة له ًا ،خرج معها ّالطبيب إلى غرفة االنتظار وألقى
عملي ٍة
ّ
ّ
على المرضى خطبة عصماء ،يحثهم فيها للتبرع أو التصدق من
ّ
العملية ،فراحوا بإحراج شديد،
أموالهم ،ليدفعوا له تكاليف
ينظرون إلى بعضهم ،أوقفه باسم ،ومنع المرضى من دفع أيّ
وقرعه ّ
مبلغ لهّ ،
بشدة:
ّ
ّ
إنساني ٍة
تتسول لك ال للمريضة ..عليك أن تتحلى بقيم
(إنك
ّ
ّ
فياضة ..المبلغ الذي تتسوله للمريضة ستضعه في جيبك..ما
ّ
ّ
الذي ستخسره لو أجريت لها العملية مجانًا؟ ووفرت عليها ما
مال لتعيش به؟ أال يكفيك ما تكنزه أنت وزوجتك
بيديها من ٍ

عملية ّ
الصيدالنية؟ ..أنصحك أن ّ
ّ
ّ
مجانًا
تتبرع كل شهر بإجراء
ُ ُ
ألحد المرضى المعوزين ..أدخ��ل اآلن غرفتك وقم بواجبك ..ال
ً
واحدا..وهذه المريضة سآخذها إلى
أسمح ألحد أن يدفع قرشًا
المشفى الوطني.)..
ّ
تذكر أنه أخذها معه ودخل هو أيضًا المشفى الوطني للعالج.
ّ
ّ
للسيارة فتوقفت،
ما ت��زال الفتاة تنزف وتتألم ،أش��ارت
انتعش في نفسه أمل إنقاذ دم الفتاة على يد طبيب وزوجته
ّ
الصيدالنية .وسرعان ما يئس ،حين نظر الطبيب إلى زوجته،
ّ
وأرخى العنان لقدمه ،لتضغط على الوقود ،فتندفع السيارة
ّ
غبار ،مأل عيني الفتاة.
بجنون ،مبتعدة ,مخلفة وراءها زوبعة ٌ ٍ
بهمس
أسف كثيرًا ،ولحقت بنفسه خيبة كبيرة ،وراح يردد
ِ
ٍ
مسموع:
( يا من تسعون لقتل األمل ،وتصنعون الخيبة ،وتمتهنون
ّ
ّ
المدمر ،ستحفرون قبورًا للفرح واألحالم ..تعلموا كيف
العسف
تكون العالقات أفضل).
وكيف
أبهى،
الحياة
تكون
ً
ّ ً
َ
ّ
شاهد الفتاة تبكي حائرة ،مرتبكة ،أيهما تمسح أوال ،قدمها
ّ
الملطخة بالدم واألوساخ ،أم عينيها المبتلتين بالدمع والغبار.
صاح (انتظري ..جئت إليك).
ّ
صيدلية
وقماش ومحلول معقم في
ضماد
بحث بلهفة عن
ٍ
ٍّ
ّ
المنزل ،أخذها والتهم درجات السلم قفزًا ،متجهًا إليها ،قال لها:
تسمحين لي أن أساعدك؟
َ
هطل مطر عينيها ،أخرجت منديال من حقيبتها ونشقت
أنفها.
 وكيف تساعدني هنا في الشارع؟ّ
 أغسل جروحك ،وأنقي قدمك من شظايا الزجاج ونتفّ
وأضمده بالشاش.
القاذورات،
 أال يوجد مكان قريب أستريح فيه ..أنظف من هذا الرصيف؟��ت تعلمين أن حكم بعض
 هذا بيتي ،لكني وح��دي ،وأن ِالناس قاس ٍ وظالم ،فماذا نفعل؟!
بكت ونشقت وقالت:
 خذني إلى بيتك ،ليس كل األحكام ظالمًا ،يوجد أحرارً
يمتلكون عقال سليمًا ..وحسًا وذوقًا رفيعًا.
نهضت تعرج في مشيتها ,فأسندها على كتفه وذراعه,
إلى بيته.
وعرج بها السلم ً
استلقت متألمة على مطرح ٍ من االسفنج ,فغسل قدمها
بمحلول معقم ،ونظفها من قطع الزجاج واألوس��اخ العالقة،
ً
ّ
قليال من دقيق أبيض ٍّ
المدما ِة ،ثم لف
طبي فوق الجروح
ورشرش
ّ
َ
بالضماد الطبي ،فاستراحت ُ
نفسها وشكرته ابتساماتها،
القدم
قال لها:
أنت في بيتي.
لك شيئًا من الضيافة؟ ٌ ِ
_ أال أقدم ِ
ُ
تأخرت عليه..
 ال تتعب نفسك أكثر ،لدي عمل ينتظرنيْ
سلمت يداك من أي أذى ،لن أنسى ما صنعت لي ،وسوف أراك
ّ
يوم وأنا أمر من هنا ،ألرفع وجهي ويدي ألسلم عليك.
كل ٍ
قال لها بلهفة ٍ مشبعة ٍ بغبطة ٍ غمرت كيانه:
 سأنتظرك على الشرفة ألسعد بتحيتك الصباحية وأردبأجمل منها.
بمنديل ,وتلملم
وعينيها
وأنفها
يديها,
تمسح
كانت
بينما
ُ
حاجاتها لتودعه .كان يهمس في سره( :أيتها البريئة النقية،
ِ
المعذبة مثلي ،ال تيأسي سنظل نحتمل ال مباالة الجالفة،
ونعمل من أجل نظافة ِ هذا الوطن من أق��ذاره ومخربيه ،فهو
أرواحنا ،وأمالكنا الغالية ،وآمالنا العالية،
كياناتنا ،ومالعب
يضم
ِ
ِ
ّ
ّ
ومكونات ال عد لها من الخير والجمال ،التي تحفزنا لتنقيته من
ٍ
ٌ
ٌ
ْ
كل رديء مقيم ،أو ً
وصعوبات..
عقبات
وقفت
ردى طارئ ٍ ..مهما
وسنظل نحبه).
حملت حقيبتها ،إشراقة وجهها ،فاضت سعادة في صدره
ووجهه ،اقتربت منه حتى التصقت به ،طبعت على ّ
خده قبلة
ٌ
رائق ممتعٌ،
دافئةّ ،
ودعته بفيض من العرفان ،فأحس بأن يومه
الخيبة.
رغم مرارة َ
كانت طرقات هوجاء رعناء ،على باب الشقة ،جعلتهما
يتراجعان إلى الخلف ،وأصابتهما رعدة مفاجئة.
حين فتح الباب بأصابع مرتعشة ،قبضوا عليهما ،واقتادوهما
إلى التحقيق.
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..ويبقى الوطن
�أنطون عازر

جهاد الأحمدية
ُّ
تمتد أحالمي
ُ
وتغويني
ّ
الفتي
بأخضرها
ِ
ُّ ُ
القلب
يخضر نبض
ِ
يزهر في شراييني البنفسجُ
ُ
َّ
ّ
والش ُ
القرمزي
باب
ُّ
يمتد بي ولهي
ُ
يطاول
والمدى ُ
األنامل
طوع
ِ
ُ
والكواكب
كالخواتم في ّ
يدي
ِ
أشتهي َ
لثم َّ
الثريا
األفق
الزورد
أجتني من
ِ
ِ
َ ُّ
جوم
آالف الن ِ
َّ
ات البعيد ِة
بساتين
ومن
المجر ِ
ِ
َ
ما َّ
ّ
بابلي
خزام
تيسر من
ٍ
ُ
َ
أقطف اآلمال
َ
بلوغها
آن ِ
َّ
َ
الش ّ
ـهي
لون المحاور ِة
أشتهيها ...
ثم ُ
َّ
أنثرها ورودًا
الحبيبة
أحضان
بين
ِ
ِ
ُ
أو أرشرشها
منزلها
على
عتبات ِ
ِ
ُّ
َّ
واألمنيات
المسي ِج بالرقى
ِ
َّ
لعل شيطانًا رجيمًا
ُ
الجوار
كان يبحث في
ِ
َّ
الحبيبات اللواتي
عن
ِ
عهود من أحببنَ
لم يخننَّ
َ
ّ
َ
أثدائهن
يأكلن من
لم
َّ
اآليات
أو انني أتلو من
ِ
َ
غفوتها
خمسًا فوق
ِ
وخمسًا حين تصحو
يرد ُ
كي َّ
الله عنها
َ
أعين َّ
ـاد..،
الحس ِ
َّ
تمن ُ
يت
آ ٍه كم
َ
ِّ
حر
احتراف الس ِ
َّ
جفونها
كي أنسل بين
ِ
نعسًا لذيذًا
الفجر
وجه
قبل ِ
ِ
ُ
َ
آ ٍه كم وددت الهمس
ّ
هيف
في ِ
فمها الر ِ
وكم تنادت
في دمي الغزالنُ
َّ
ُ
طبول ِّ
الحب
كم دقت
في قلبي
ُ
َ
ّ
المخملي.
فأعلنت الجنون
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جبل تحاول هزه أعتى

ّ
وينز من أرواحهم

الرياح

حقد

تبقى تزمجر في الهبوب

ليشبعهم غباء
ّ
في كل يوم تصلب

ويظل يعلو السفح مفتخرًا
ّ
يحلق كالجناح

العذراء
ّ
في كل يوم تندب

هذي الجبال عظيمة

األيام
ً
أبناء لها قتلوا

وفي اإلياب وفي الرواح

رضعت مياه النبع من

ً
وأطفاال

أثدائها
ً
وهبت حياة

ليحتفل الشقاء

أينعت زهرًا وأيقونات مجد
ّ
علقت في كل ناح
ّ
أزهر الريحان والبلوط في

********
يا ّ
رب عفوك

عليائها

ما الذي يجري بأرض

ّ
والسنديان بعزة لمس
النجوم

صار يملكها الرياء
ّ
يتلمظ األبناء طعم

فأشرقت

ّ
الدم

وتألألت براقة بين الوريقات

صار ّ
الفن ممتهنًا

التي بأريجها خلقت

بقتل األبرياء

تباشير الصباح

صارت مرابعنا شتاتًا
ّ
حتى البيادر أصبحت

*********

أكوامها

الريح حانقة

ّ
تضرجها الدماء
جثثًا

سديم غبارها غمر الفضاء

يا شام عفوك

ً
يا أخوتي مهال

فتغيرت أنفاسنا

ما الذي يجري بأرضك يا

وحياتنا أضحت كصحراء

شآم

فهذي أرضنا
ّ
والدين علمنا اليقين

بال واحات ماء

أرواح أجدادي

ولنا ثقافتنا التي برزت

سحقت بالبلنا على عتباتنا

تحوم على التخوم

آلالف السنين

ذبحت حكايات الرجاء

تصيح ما خطب الظالم

يا أهلنا بالله أستحلفكم

العنف صار ثقافة الساعين

أين الطيور

كونوا لقولي سامعين

في غبش المساء

وأين أسراب الحمام

عودوا ورب العالمين

وعلى النواصي والمفارق

ما خطب زهر الياسمين

عودوا لنبني أرضنا

في قرانا

في أرضنا

ولتنتهي أحقادنا

في عواصمنا

قام البنين على البنين

غدت مألوفة

هدموا المساجد والكنائس

حتى تعود قلوبنا
من لون ّ
ذرات الطحين

لوحات سفك للدماء
ّ
الهوية
القتل صار على

والحضارة والتراث
ّ
ونكلوا بالمؤمنين

كي يبقى السالم بأرضنا

والدين صار قذيفة

صار اختطاف رفاقنا

وقلوبنا

في مدفع الغرباء

صيدًا ثمين

وعقولنا

يتصارع الخالن فيما بينهم

صارت حضارتنا دمارًا

آمين

في أيادي العابثين
الخانعين
الحاقدين
********

حقق إلهي مطلب الساعين
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شعور
ُهدى اجل ّالب
ّ
«بت أبغض تلك النظرة الهادئة وهذا الش���عور البارد ،مكالماته
ُ
ُ
المتكررة على الهاتف ،كيفية وضعه للس���ماعة حين قدومي؛ ترى
ْ
هل توجد امرأة ثانية في حياته؟»  -تسأل روحها وهي تلقي نظرة
على عينيه المغمضتين الغافلتين ،ت���راه غارقًا في عالم بعيد عن
ّ
أح���س فجوة في أعماقه
ُمتناول رغباتها ،تتابع تفكيرها س���اكتة:
تزعزعني ،تقلق راحتي.
تنهض ُمنزعجة .تتمش���ى قلقة فوق أرض أفكارها التي
بدورها تش���دها بحنين نحو لقطات الماضي ،كي���ف ُيغازلها قبل
النوم ،كيف كانت تصحو ُمنتعش���ة على مالمسة شفاهه الساخنة
لكامل جس���دها المنتش���ي ،لتدب فيها طاقة ّ
حية تكفيها طوال
النه���ار لتقوم بواجباتها المنزلية ّ
بهمة .تقول نفس���ها غاضبة :ما
الذي ّبدل ش���عوره تجاهي؟! أالمس إحساس���ًا مختلفًا ال أعرفه منذ
زواجنا ،باتت عالقتنا ُمهش���مةُ ،يهمشني من شهور بل يتجاهلني
تمامًا ،يخرج مع إشراق الشمس ويعود بعد غيابها كي يأكل وجبته
ّ
مسرعًا ،يدير ظهره وينام ،حتى ال يكلف نفسه قول :تصبحين على
خير.
ّ
تمس���ك قميصه الملبوس ،تضمه إلى صدرها ،تقربه من أنفها.
تستنشق بعمق يمأل فراغ رئتيها في ُمحاولة بحث عن عطر غريب
ّ
تش���م رائحة عرقه ،يائس���ة تحمل
المرأة .ال تحظى بأثر ُيدينه؛ بل
المتس���تر على صاحبه الغائب ُ
القميص ُ
المتغيب عن ساحة قلقها
إلى س���لة الغسيل ،وتسحب من خزانته قميصًا نظيفًا لتعلقه على
خشبة المشجب.
ُ
االرتياب أمر ليس بالس���هل ،الشك مجرم يقتل ببطء مرعب ،لذا
ّ
المشوش.
نراها ال تهدأ ،تدور وتبحث داخل وخارج مدار خواطر بالها
تخرج إلى هواء ش���رفة صغيرة متاخمة لغرفة نومهما ،تتناسى
ّ
المنس���ية تحت
للحظات منظر التراب والقمامة المرمية على األرض
البيت الهادئ الكبير.
تتخي���ل حديق���ة حلوة يلعب فيها ضوء قمر س���عيد ،بس���روره
يراقص بعض أغصان راغبة ،زوجها يغمرها ّ
بقوة تحت ش���جرة من
صنع خيالها الفس���تقي .يصرخ داخلها ُمدافعًا عن شريك عمرها :ال
ألومه بل ألوم نفسي.
ُ
ّ
تلج غرفتهما الس���اكتة .تتج���ه نحو مرآة مغبرة تتوس���ط جدارًا
ُم ّ
تعرق���ًا .تتأمل .ترى وجه���ًا فاتر المالمحّ :ربما أن���ا ُمقصرة ،الوقت
ّ
يس���رقني مني ،ال أهتم بمظهري هذه األي���ام .بموضوعية ُمحايدة
ّ
تس���رب إليه مع غفلة هذه
تتابع جذر مش���كلتهما :قد يكون الملل
ّ
ّ
وس���بب جفاف أحاسيس���ه التي كانت ندي���ة كروضة ربيع،
األيام
حديق���ة الزهور ال تبدو جميلة لوال بعض التش���ذيب ،فما بالنا نحن
البشر؟
ّ ّ
تفتح خزانتها بحثًا عن أحلى رداء تلبس���ه :م���ا علي إال االهتمام
بشكلي كي أعود للفت انتباهه ،وأنقذ حياتنا التي باتت على شفير
هاوية ،فال أستبعد إذا تهاونت أكثر أن أراها أمامي تشاركني بيتي
وفراشي.
ينب���ض داخلها أم���ل الفوز :نعم س���أحاول تحوي���ل صمته إلى
ّ
عاصفة ،بروده إل���ى بركان يفور ،كما أخذته مني سأس���تعيده ،هو
َ ّ
ُ
مهما كلفني األمر.
رجلي ،لن أسمح بسرقته مني
طبعًا ,ه���ي امرأة ناضجة وتعرف كيف تؤكل الكتف .تقوم على
َع َجل ،تس���تحم بصابون معطر وترتدي فس���تانًا ش���فافًا بلون َح َجر
الفيروز ،يكشف ّ
بحرية واسعة صدرها الرائع وكتفيها المكتنزتين،
تضع عقدًا عريضًا يتماش���ى م���ع لون الثوب الممي���ز لديه وأقراطًا
فضية طويلة ّ
مطعمة بأحجار كريمة م���ن ياقوت وفيروز ،وال ُت ّ
قصر
في دهن وجهها األسمر البيضوي بالكريم الوردي الخافي للعيوب،
المفضل على كامل جس���مها ُ
ال تنس���ى أيضًا رش عط���ره ُ
الممتلئ،
تشعل شمعة وتختار من خزينة هاتفها ّ
الجوال لحنًا يحب سماعه

لزيادة الرومانسية.
ها هي تتماي���ل كغصن طري على ألحان الموس���يقى الهادئة.
تسرح في جميع طرق الجذب واإلغراء :سأجعله في وقت هذا َ
الس َحر
يع���ود طائرًا إلى ليلة زفافنا ،إلى القبلة األولى العذراء التي تناولتها
ش���فتاه بشغف من فمي ،س���أعطيه ما أملك من إحساس وحركات،
ّ
ّ
وأراهن أنه لن يفلت مني بعد ذلك.
تقترب منه ُمداعبة ،تالمس ش���عر رأس���ه الرمادي ّ
ثم تتحسس
بفمه���ا وجهه وجس���دهّ ،
تقبله بش���وقها ومحبته���ا .يفتح عينيه
الصغيرتين بكس���ل ،يراها فوقه بهذا المنظر ّ
الملون ،يكاد يبتسم
ّ
ّ
لكنه يبعدها عنه ،وينهض قافزًا كأنه رأى شبح دراكوال وهو يتناول
لحم طفل.
ّ
ُ
ُ
دفع���ة واحدة ينير كل األضواء ويطفئ نار ش���معتها المتفائلة
بنفخة ،وب���ركان رغبتها ُ
المتيقظة بعقدة تتوس���ط جبينه الضيق.
ّ
أجننت يا امرأة لم تنقطع
يقول ُمس���تخفًا تصرفها من وجهة نظره:
ِ
الكهرب���اء بعد؟ ويعود إل���ى متابعة هروبه بعد أن أس���قط ورقتها
األخيرة - :اغسلي تلك السخافات ونامي.
ّ
ّ
ّ
ليلة سلحفاتية َس َر ْت ،هي تخطط؛ تقص وتفصل .تحول رفضه
َ
داخلها إلى شرارة حقيقية أشعلت ط ْبعًا جديدًا لديها ،بدأ يدفعها
بعن���ف نحو درب حقد ضرير :أيهجرن���ي ألجلها؟ من هي؟ هل هي
أحلى؟ ّ
أتحبه أكثر؟
ّ
بات كل ش���يء حولها يثير أعصابها المتوترة ،من تكتكة عقارب
ُ
فعلت
الساعة الغافلة إلى صوت صرصار مساء استرسل فن الغناء:
ُ
ّ
كل شيء أستطيعه كي أحرك رماده لكن دون جدوى.
ُحس���م األمر في دائرة ذهنها ،فاض كي���ل صبرها .نراها تغطي
ّ
وجهها بيديها :سيرى مني أنواع العجب ،لن أجعله يرتاح ،سأصرف
ّ
ما أستطيع من مخزون أمواله ،لن أرحمه بعد اآلن ،في كل يوم سأدبر
له مكيدة حتى ينسى حليب ّأمهّ .
ثم تعود للحظة استيقاظ وجدانية
ّ
ّ
ُمتذك���رة :كأنني لمحت نظرة راغب���ة تتأرجح بين مد وجزر؟ كأنه أراد

ّ
االبتسام في وجهي؛ ّ
ثم ال أدري؟ بدا كأنه ُدمية من قماش.
تخ���رج ثانية إلى فضاء الش���رفةّ :
كأن النجوم هربت؟ ُر ّبما ُهناك
فجوات في السماء أيضًا ،أسقط الضياء ضريرًا في حفرة؟
وبقيت قابعة يعانقها اإلحباط على مقعد خش���بي صغير حتى
صاحبت والدة فجر جديد واس���تيقاظ ش���مس بليدة ،بدأت تهزها
ببطء كي تصحو من شرود دواخلها.
في اليوم التالي ذهب زوجه���ا ُمعاقبًا إلى مكتبه العقاري ،دون
ش���رب قهوته ،كونها ق���ررت بدورها تجاهل���ه وحرمانه من بعض
الخدمات.
ّ
ّ
ُ
بعده���ا ،مرت أيامهما رمادي���ة يلونها الملل ال���ذي صار يبعد
أحدهما عن اآلخر بالتدريج.
وفي صباح خريفي باهت المالمح والنظر ،بينما يحلق ذقنه أمام
مرآة مغسلة ّ
الحمام ،يرن الهاتف األرضي .تمسك السماعة بكسل؛
ترد متثائبة:
 ألو نعم؛ من تريد؟ أنا طبيب األعش���اب ،أخبري زوجك أنني وجدت العش���بة التيكنت أبحث عنها وركبت الدواء .يضحك ّ
ثم يردف بخبث - :سيعود
إليك مثل حصان ّبري ،وعندي مفاجأة للنساء ،خلطة لتجميل البشرة
ِ
لك مع الدواء.
أردت تجريبها أرسلها ِ
إذا ِ
َ
ْ
ّ
فهمت ش���يئًا أسقط س���تار أوهامها؛ ترد مراوغة - :أنت مخطئ
بالرقم ،هنا عيادة طبيب أسنان ،أعد رقمك وانتبه قبل ضغط األزرار.
تضع س���ماعة الهاتف الواش���ي به���دوء .ته���رب على رؤوس
أصابعها ،نحو غرفة النوم .في بالها ُمشفقة :األمر صادم مازال في
ّ
حيطان األربعين ،لكنه يبقى أفضل من أن تش���اركني حياتي امرأة
ثانية.
تبتس���م بأنانية وخبث وهي تتسلل برشاقة نحو غرفة المعيشة
المالصقة عند سماعها رنين الهاتف األرضي للمرة الثانية في هذا
الصباح التشريني الواعد.
 نعم .يخفض طبقة صوته - :يعطيك العافية هذا خبر .وجدتها؟ُ
ٍّ
وتمن :هل سأس���تطيع الليلة؟ أحلى هدية
يعني ف ِرجت .بنبرة رجاء
إذا..
من وراء ستارة سميكة تتنصت على سير المكالمة التي امتصت
ّ
سموم غضبها ،في ذهنها :كيف ْلم يخطر لي؟ لو أنه صارحني.
تدخ���ل غرفة الجل���وس ُمش���رقة الوجه ،ينتف���ض خائفًا ويضع
الس���ماعة بصمت تزين وجهه ابتس���امة أمل .تجلس على األريكة
جانبه صامتة ،وتدقق تفاصيل الوضع بشفافية :هذا ال يقف حجرة
عث���رة في طريق الحياة الزوجي���ة ،الرجولة ال تنحصر في ذلك .يتابع
ّ
كأنني ظلمته؛ أنا ّ
أحبه ،جمعتنا عش���رة عمر ،يا ّربي أريده
وجدانها:
ّ
فقط أن يضمني لحظة بش���عور دافئ قبل النوم ،يحسس���ني فيها
باألمان الذي صرنا نفتقده.
تحاكيه بلطف وغن���ج - :نعيمًا يا عمري ،انتظر ال تذهب،
سأغلي قهوة.
َ
ْ
َ
وتهرع تج���اه المطبخ بحيوية ،ك���ي تصنع طعم���ًا حلوًا للصباح
ُ
المبتسم.
هاهي تنطط حواجبها ،تفكر بحيلة ذكية :كيف س���أحصل على
خلطة الجمال من طبيب األعشاب هذا؟
ّ
ّ
في دهاليز باله :سبحان مغير األحوال ،كأن زوجتي أخت جنية ،أو
هو صدق إحساس المرأة كما يقولون.
ّ
ّ
ثمة شيء سحري َ
قلب مناخ الخريف إلى ربيع بسام.
يعود ُمنتعشًا بظهره الطويل العريض إلى مسند الكنبة القصير،
ّ
يفرد ذراعيه جانبًا مثل نسر ُمحلق ،يكز شفته السفلى غارزًا أسنانه
ً
بعمق شوقه المدفونُ ،متخيال بشهوة ُمشتعلة مذاق ليلته اللذيذة
بعد ِسحر الدواء ُ
المنتظر.
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الزحف المقدس
جوزفني اليا�س كوذاك

وفيق �أ�سعد
زرقة الشرايين حين تتفتح

مشيناها خطًا كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطا مشاها

يصرخ الجسد:
أنا

17

ونحن اآلن نكتبها خطانا
بصدق عزيمة تمحو الشفاها

طوق اليمام

ّ
ّ
نشق طريقنا بعد اللقيا

أجراس الوعول
نباهي الشمس في أحلى مداها
نمش القمر

فال األسوار ال األغوار نخشى

فسيفساء المسك ِّ
يدوخني
كما الناسك يقذف الجمرات

دع األسوار تبكي من بناها
حملنا راية التحرير َع ْربًا
ّ
وحطمنا القيود ومن براها

ليلتقط المسامات
ِّ
بك الحساسين
أتصيد ِ

إلى فلسطين والجوالن قومي

ِّ
فيك:
وأقول لكل ما ِ
تياسروا

ّ
نحرر أرضها نفدي ثراها
ّ
فال «الناتو» وال «األونو» تفينا
ُ
ْ َّ
جبرت أال تراها
حقوقًا أ

فكل ما َّ
في لذيذ...
...

لئن طال الزمان فقد أفقنا
سلم أو سواها
فال جلسات
ٍ

ٌ
دم يتوسط أسودين
وما بينهما أبيض مغلول

ّ
المقدس ال سبيل
سوى الزحف

إلى األفعال يا أبنائي سيروا
مقاومة وقد حملت لواها

لدحر الغاصبين ومن سباها
لحظ العيون قزح

دع األقمار واألطيار تشدو
ِ

تنادينا رسمناها خطانا
وأرض تتسلق رخام النبع
ّ
كمأ الشفتين ورد أتعبه الش ُم

وكبرنا ّ
ّ
ووحدنا اإللها

حنظل الرب .

بدم رواها
اكتبنا حروفها ٍ

رياحين تسامت في عالها
أتيناها فلسطين نشيدًا

فلسطين الحبيبة ال تباكي

َ
يا آلهة العسل يا ابنة الك ْرم
يا أنا:

دع التاريخ يكتبها سطورًا
ِ

أقدام تنامت
أنغام
ومن
ٍ
ِ

يا تعب الورد من الورد
يا عتب العنب على الخمر

ّ
ترد في مالحمكم رؤاها

صالح الدين لن ينسى حماها

ّ
ّ
تغنى الشادي والوادي صداها
ّ
ّ
المفدى
لنا فلسطين والنصر

وعاد نبوخذ النصر ينادي
إلى فلسطين والغالي فداها

وتاريخ بأمجاد تباهى
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ذات صيف

النار والغابة
عز الدين �سليمان

ح�سني حمي لدين �سباهي
ً
(آه ..لو يبتعد الموتى عن الموت قليال ...ألراهم في
تفاصيل األمل)
ّ
الشاعر :محمود درويش
ال��ق ّ��ص��ة :نسمات آب الخماسينية ..تلفح وج��وه
ّ
الم َ
الشمس ،وغبار أرض القرية ُ
ُ
تعبة..
المتعبين من حرقة
ُ
طلق
حين َمزارع القطن شاحبة ..والريح صاخبة ..حينها ت ِ
ّ
قادم ..حتى كالب القرية التي
خطب
كنذير عن
صفيرها
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
إيقاع نباحها القلق ..وكأنه نذير
اعتاد سكانها النوم على
ِ
شيء ما حتمًا سيحدث..؟!
شؤمِ ّ..ل ٍ
ٍ
كل َم ْن في الحقل تساوره أحاسيس وهواجس قد
توحي برحيل عزيز لن يأتي أب��دًاّ ..ربما ذاك الذي َ
أعاد
َ ِ ََ ٍ
وللوجوه
صيف..
وهج أل ِقها الذي تالشى ذات
ل�لأرض
ٍ
ُِّ
السمر ِ فرحة تعبها ُ
المضني ،ابتسامته الحانية ..إذ قدر
ً
ّ
ً
َ
ذاكرتك طويال...
لك
رؤيتها ستظل عالقة في ِ
ّ ً
ً
ّ
ُ
الموت ..اجتاحنا ،تجنبنا ..اختار ضحية
خلسة ..داهمنا
ً
ّ
بريئة ..كان اختياره شديد القسوة ،وغادرنا العم أبو بسام..
دون تلويحة وداع ..دون أن يرمينا بـ(تصبحون على خير)..
ّ
ّ
إال ّأن بصماته ،رائحته ،وقع صوته ..تسكن كل األشياء..
البيارات ،منهل الماء ،أوراق األشجار ُ
أرواحناّ ،
المتساقطة،
ّ
ُ
ُ
َ
والباقية منها! ..ليلتها ساد الحزن ..طغى على كل ما
َ
حولناُ ..ح ٌ
الوجوه بالرمادي الخابي.
��زن لم نعتده ,صبغ
َُ
ّ
ّ
الغامق! ..والقلوب باألسود ،ولكم أن
بالقرمزي
كحل المآقي
ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
تتصوروا وقع تلك الواقعة ،حين الذي نحب جدًا ،لن نراه
ً
ُ
بصمت مشاعرنا الكتومة..
أبدًا !!..ن ْحنا عليه طويال ..رثيناه
ِ
ّ
إال ّأن الهاجس األكبر ..هاجسنا ،كان عودًا على ّبدء..
شريط ذكرياتناّ ..
الممتد نحو فضاءات ال متناهية ..توقف
ّ
عند أبي ّ
بسام ..حيث صوته ما زال ُي��دوي في أعماقنا.
ّ
ُي ّ
ّ
حرضنا نحو كل ما هو جميل ،وطيب ..حيث هو أنيس
ّ
َ
المحن ..تتبلل العيون..
وحشتنا ،وليف سمرنا ،سندنا في ِ
حين داره وسط الحقل ..والنخلة التي غرسها ذات صيف..
ّ
حين تتمرأى لنا أصابعه الخشنة ..تالطف سعفها ..إنه
ذاك الفرح الحقيقي ..الذي باغتنا بحزنه السرمدي ،لكنّ
انتظارنا الباهت تمازج بوشاح من األبيض ّ
لبسام القادم
ٍ
نحو األشجار الداكنة ..حينها استطعنا أن نلحظ األخضر
ّ
المتوهج الذي كاد أن يتالشى ..هو طفلنا المرتقب الذي
تعربش بسعف النخلة واختبأ في تالفيف جذعها ذات
صيف مضى من عمرنا المهزوم ..ومازلنا ننتظر ّ
بسام....؟؟.

ٌ
غابة
لهب يسافر في ضفائر ٍ
ريح تعلن استنفارها
وخيول ٍ
والحاطبون على اختالف وجوههم
باعوا لمذأبة الدجى أشجارها
ٌ
سماوات ،كأن غيومها
شحت
قد خبأت في صدرها أمطارها
فجائع
زاوية رماد
في كل
ٍ
ٍ
نشرت على أوراقها أشعارها
جارية وقد
النار ترقص مثل
ٍ
خلعت لتغري الشاربين إزارها
الموت يقطر من خضيل غصونها
ورمى الكالب إلى الكالب ثمارها
قتلوا رياحين الكروم وسروها
ٌ
ولكم تعزي روضة أبكارها!!
لم تنهزم أسوارها رغم الذي
رجموا به من حقدهم أسوارها
لم تنطفئ أقمارها ،فعلى مدى
روحي وقلبي أشعلت أقمارها
ال تسألن عن الرحيق فما ذوى
وعن الندى ال تسألن أزهارها
ويد الربيع غدًا تمر وإن هم
غفلة قد ضيعوا آذارها
في
ٍ
***
تنسل قطعان الذئاب كأنها
عمياء ،هل هي أجرت أبصارها؟!
أهدت لتجار الدماء زمانها
مارق أعمــــارها
وغد
ولكل ٍ
ٍ
ثارت على الحق المبين ،فهل أتى
ٌ
ٌ
زمن تبيع قضية ثوارهــــا؟!
ظنت بأن الله يحرس حلمها
حسبت مالئكة السمــا أنصارها
سنابل
سكبت جرار السم فوق
ٍ
إني ألبصرها تعـــل جرارها
خميلة
قد سخرت لقتال كل
ٍ
وقصيدة أشـــرارها
غربانها،
ٍ
ٌ
قد أخطؤوا درب الجهاد ،فغزة
ٌ
منسية ،من ذا يفك حصــارها؟!
ألحبار ،أما
قد سلموا األقصى
ٍ
يدرون ماذا سلمــوا أحبارها؟!
ً
قد أشعلوا نار الجنوب كريهة
ُ
نهض األباة ،أيطفئون أوارها؟
حقد ال يجف صراخها
أمواج
ٍ
ُ
إني ألعبر ساخرًا أنهارها
كمومس ،هل تدعي
يتبجحون
ٍ
شرفًا وقد كشفت لهم أسرارها؟!
ال يبصرون سوى الظالم معرشًا
مثل الثعالب ضاجعت أوكارها
خزي ،من يريد عناقها؟!
أصنام ٍ
ٌ
وحجارة من ذا يريد حوارها؟!

أخبارها ٌ
موت على أقدامنا

َ
فاسمع ْن أخبارها
إن كنت تجهل

غد
آثارها نبع النجيع ،وفي ٍ
تمحو قوافل فجرنا آثارها

وغبارها في كل ٍّ
فج ،فانظرن

من سوف يشرب في الختام غبارها
***
بعض الوحوش ترق إما داهمت
بيتًا وقد فضح العواء سعارها
وإذا بكت ٌّأم ،وأورق حزنها

ُ
الدنيء صغارها
ال يذبح الوحش
***

ُ
هذي البالد حكاية النور التي
هم يشتهون خرابها ودمارها
ورجال هذي األرض أبطال الوغى
يحمون من أنيابهم أغمارها
نوح غاضبًا
لما بدا طوفان ٍ
ّ
ولت خفافيش الدجى أدبارها
أدهم
حمر الوقائع تستحي من
ٍ
يبكي وقد خاض الجبان غمارها
ٌ
ما أمة خلعت وشاح إبائها
ّ
وصمودها إال وتلبس عارها
***
داري تنادي :هل مضى سمارها؟!
ومتى يعانق بابها سمارها؟

ُ
هب الحماة وللشهادة سحرها

يحمون من كيد الغريب ديارها
ً
يتسابقون إلى الجنان أهلة
ودعوا جهنم للدخيل ونارها
والغوطة الخضراء تفتح صدرها
زفت ألبراج العال أبرارها
غنت لكل الناذرين دماءهم
بدم الشهادة لونت قيثارها
أنجم
وقوافل الشهداء بيدر
ٍ
قد علت فوق الذرى أسفارها
***
الريح تعلن في الدروب نفيرها
وغيوم أهلي أعلنت إعصارها
ً
ومواسم الجوري تكتب آية
للمجد ،أسمع في الضحى إصرارها
فارس
البرق ،وجه البرق طلة
ٍ

عيناه ٌّأم شيعت أحرارها
ٌ
مبشر
والبرق في كل الجهات
أن الحديقة أطلعت نوارها

ٌ
حاقد
الشمس خالدة ،وما من
ٍ
يومًا يبدل للشموس مدارها
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قاضي العدالة ثــــــــــلوج
ح�سن عبد احلميد ح�سني
كم أهلكت ٌ
أمم بجور والتها
طعم الظالمة في النفوس مرير
ٌ
ٌ
قيم القضاء بصيرة ونزاهة
ً
وحجى بتحكيم األمــور خبير
ٌ
وتقى وخوف من قضا الرب الذي
هو في شؤون العالمين بصـير
إنصافك المظلوم من ظالمه
شكر واإلله شكـــور
قربان
ٍ
ً
ولقد وجدتك للفضائل موئال
وكفاك من شيم القضاء ضمـير
ما إن رأيتك بالعدالة مشرقًا
حتى هتفت ها تجلى بشـــير
فشكرت رب الكون في عليائه
وعلمت أنك من لدنه نصــير
أهديك ،هذا من رياض مشاعري
كالورد طهرًا فاح منه عبـير!

تأملت نجود ال��ك��ون عبر ال��ن��اف��ذة ،فأدهشها
مشهد الغيم الذي أحال السماء إلى قبة بيضاءّ ،
وكأن
الشمس غادرتها إلى غير رجعة ،فمنذ األمس وهــي
ترقب بزوغ الشمس ،لكن الغيم أعلن سيادته على
ّ
األنواء وأخفى كل شيء ,فلم تتدل خصلة شعاع على
صدر النهار ،وال قمر أو نجوم تطرز جبين العتمة في
الليل..
تنهدت قلقة ،تحسست بطنها المتكورة التي
تجاوزت الشهر التاسع مــن الحمل ،وها هو الجنين
يرسل شارات الوالدة التي خبرتها عبر والدات ثـالث,
بدأ البرد يزأر بالغرفة من جهاتها الست ،أضرمت النار
في المدفأة ،وهيأت ما يلزمها من ثياب للوليد ومن
فوط ،وكل ما تحتاجه المرأة الحامل في أثناء الوالدة،
ووضعتها بالقرب من فراشها..
ها هي تذرع الغرفــة بخطًا ثقيلة ،تتوقف لحظات
لتصغي إل��ى حركات جنينها ال��ذي ب��دأ مداعبتها
بضربات خفيفةّ ،
تسور بطنها بيديها ،وعندما يهدأ،
تتابع خطاها ..يتبعها أطفالها الثالثة حيثما تحركت،
تسبقهم في الخطا الطفلة الكبرى وهي في السادسة،
وعن يمينها طفل في الرابعة ،وعن يسارها طفلة في
الثانية..
أدهشهم مشهد أمهم وه��ي تجوب ساحة
الغرفة ،يتوقفون معها حين تتوقف ،يرفعون
رؤوسهم ليتأملوا وجهها ،فتتجهم وجوههم حين
يعتصرها األلم وتتوقف عن الحركة ،وحين يغادرها
األلم وتهدأ ,تبتسم في وجوههم فيضحكون من
أعماقهم ،وهم ال يدركون شيئًا من معاناتها...
عاودها المغص فبددته بصرخة أجفلت أطفالها،
لقد تأخر أبوكم ..لقد أكد لي أنه لن يتأخر ،انقضى
النهار ،وأقبل الليل ،أين أنت يا إسماعيل؟ ..وأسرعت
بانفعال صوب الباب ،فتحته ،تلفتت يمينًا ويسارًا،
لكنها لم تشاهد سوى ندف من الثلج تعصف بها
الريح ،فتقهقرت وصفعت الباب بقـوة وقد اشتد
قلقها على زوجها ،وازداد وجيب قلبها..
بعد نصف ساعة أصغت إل��ى قرقعة عجالت
العربة وصهيل الحصان ال��ذي يجرها معلنًا عن
الوصول ،هرعت طفلتها الكبرى إلى الباب لتتبين األمر
وحين أبصرت والدها عادت مسرعة إلى أمها لتزف
لها خبر وصوله...
اندفع إسماعيل كالسهم صوب المدفأةّ ،
يود
احتضانها وهو يرتعش ب��ردًا ،وحين سرى الدفء
في أوصاله ،لفت نظره مشهد زوجته وهي تحتضن
بطنها ،وتتحرك ببطء متجهمة على غير عادتها..
وقال مداعبًا:
ـ ما بك..؟ إياك أن تلدي في هذا الزمهرير..
ـ ال أع��ل��م ..ولكن آالم المغص تداهمني منذ
الصباح..
ـ يا إلهي..ماذا سنفعل والطقس ينذر بعاصفة
ثلجية؟
ـ ال أعرف ..ليس األمر بيدي ،ربما البرد هو السبب
فيما أعانيه ،العلم عند الله..
ـ أرج��و أن تتأكدي من األم��ر ألحضر «الداية أم
علي» قبل أن يتأخر الوقت ،وأنت تعرفين أنني أحتاج
إلى زمن طويل كي أصل إليها في األحوال العادية،
فكيف سيتسنى لي الذهاب والعودة تحت رحمة هذا
الطقس المرعب؟
ـ ال أع��ل��م ..كل ش��يء أعرفه هو المغص الذي
يداهمني م��ن وق��ت إل��ى آخ���ر ..وشاغلت نفسها
متناسية ما تسمعه من تحذير زوجها ،ومن آالمها،
فانطلقت بتثاقل إل��ى المطبخ وأح��ض��رت الطعام
ألوالدها ،وأمرتهم بعد ذلك أن يلوذوا بفرشهم خشية
عليهم من البرد..
وبعد لحظات ..بدأ الجنين يرفسها بقوة مؤكدًا
لها أمر المخاض ،الذي بدت شاراته جلية واضحة ال
يمكن تجاهلها هذه المرة..
جلست على حافة ال��ف��راش ,وأوع���زت لزوجها
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فوزية املرعي
باإلسراع إلحضار الداية ،وأنها لم تعد تقاوم ما تشعر
به من ألم وأنه بال شك هو ألم المخاض...
نهض زوجها مسرعًا بال وعي ،ركب عربته ،ولكز
الحصان ،لينطلق بأقصـى سرعة ممكنة ،نهضت
نجود بتثاقل وأغلقت الباب خلفه بالمزالج ،تحيط بهـا
المخاوف من كل حدب وصوب..
تواصلت آالم المخاض عليها ،جلست على
الفراش ،وأسندت ظهرها على الوسادة ،تارة تضغط
على الوسادة ،وتارة تعتصر حافة الفراش ،يمنحها
األلم فرصة بالسكون فتهدأ لتسترد أنفاسها ،ثم
تحاصرها بالعودة إليها من جديد...
بالرغم من صراعها مع اآلالم ،لم يغب طيف زوجها
عنها ،شعرت بعد مغادرته بالبرد أكثر ..وبالرعب ،ولم
تنس أن تضمن ابتهاالتها للخالق أن يفرج عنها وأن
يرده إليها سالمًا..
رغم وعورة الطريق ،ورغم البرد والثلج الذي بدأ
يتهافت بكثافة ،ها هو إسماعيل يمضي بشجاعة
غير عابئ بالتعاريج التي تعلو وتنخفض به وسط
ّ
دوامة البرد ،همه األول واألخير أن يعود إلى زوجته
مع (الداية) وقد أمسى فريسة للهواجس وهو في
ً
منأى عنها ..ولكي يهرب بعيدًا عما يحاصره ويرهقه
راح يحدث نفسه :منذ سنين لم أشهد طقسًا كهذا..
إنه ال يشبه ّ
أي شتاء عهدته منذ أن سكنت في هذه
القرية ،التي حسدني على إقامتي فيها الكثير،
فمنهم من قال ،ستكون من األثرياء إن تدبرت أمور
الزراعة ،ومنهم من قال :إنها أرض معطاءة ال تخيب
ً
مواسمها أبدًا ،إن كانت سقيًا أم بعال؛ فاألمطار دائمة
الهطول ..والثلج يفاجئها من موسم إلى آخر..إنك
محظوظ يا إسماعيل..
آه ..لكنني لم أحصد من أقوالهم سوى مواسم
الحسد...
ثم راح ي��ردد األغاني الشعبية بصوت مرتفع،
ّ
مسليا نفسه ،ومبددًا وحشة الطريق ..فلم يلحظ أحد
من العابرين على تعاريج الليل سواه ،جفل ،فاشتد
ّ
وجيب قلبه؛ إذ أصغى إلى نباح الكالب ،الذي تسلل
إلى مسامعه عبر ندف الثلج من بعيد..
انتابه الخوف ،وحاصرته الوساوس ،وراح يحدث
نفسه :ماذا لو داهمتك الذئاب ،وأنت ال تملك أداة
للدفاع سوى عصاك يا إسماعيل؟ ..واستجمع قواه
معربدًا بحصانه بعبارات السرعة ،لكن الحصان الذي
ألف أوامره ،ال حيلة له باإلسراع على الطريق الوعرة
التي بدأت تعبدها الثلوج ،وقد بدأت تنذر باالنزالق..
تبددت جميع الهواجس والمخاوف عنه ،حين
ارتسمت صورة زوجته أمامه ،وبدأت تساوره الظنون:
أتراها استطاعت أن تتغلب على آالمها ريثما أعود؟
هل باستطاعتها أن تؤجل الوالدة ..أم أنه أمر ال حكم
ألحد عليه سوى الله؟..
يسر وال ّ
سترك يا رب..اللهم ّ
تعسر..
حاصره خ��وف شديد على نجود ,التي بدأت
تحاصرها آالم المخاض بال هوادة ،فسحبت بشكيرًا
بالقرب منها ووضعته بين فكيها ،وراحت تضغط
ّ
عليه كي ال ترعب األوالد بصراخها ..فتولى البشكير
امتصاص آالمها طلقة إثر أخرى ،وهي وحيدة تتلوى
ٌ
ٌ
متالحقٌ ..
وفم ّ
مكم ٌم ببشكير كاتم
على فراشها ،طلق
للصوت ،ورأسها يرتفع نحو السماء تتضرع برحمة الله،
ثم تضرب بقبضتها على األرض تستنجد باألحياء من
أهلها واألموات..
غادرها الطلق هنيهات ..استعادت أنفاسها
بهدوء ..تأملت مشهد أطفالها الذين ال يدركون
وضعها ..وحاصرتها عاطفة األمومة بفيض من حنان
دافق ،فهمست لنفسها وهي ترمقهم الواحد تلو
زمن تكتحل عيناي فيه
اآلخ��ر ,أتراني سأبقى إلى ٍ
برؤيتكم شبابًا تعبرون دروب الحياة بخطًا ناجحة؟
تنهدت وعيناها ترسمان نظرة دائرية للغرفة
التي ال يوجد بها سوى أثاث بسيط ،وراحت تندب
حظها في سرها ..إذ انهارت على عتبة الوالدة عناوين

الذكريات..
لو تزوجت ابن جيراننا الذي أحبني بجنون ،لكنت
اآلن من سكان المدينة التي نأت بأهلها عني ..وكنت
اآلن أنعم مع أوالدي في بيت مريح ،ينامون فيه
على سرر ترفعهم عن رطوبة األرض ،وتقيهم ّ
شر
الحشرات ولفح السموم في الصيف ..آه ..لو كنت في
مدينتي لما تفردت بآالمي وحدي ،ربما كان سيأخذني
زوجي إلى المشفى كبقية النساء اللواتي يلدن على
فراش الطمأنينة ..وستقف إلى جانبي ،األخت والجارة
والصديقة والقريبة ..والغريبة..
وبينما كانت تهذي بأوراق طواها القدر ،أرعدت
بجسدها طلقة غيبتها عن الوعي ،ثم فتحت عينيها
وأذنيها بين الوعي والالوعي ،لتشهد وليدها وقد
تهدج ثغاؤه عن شفتين ترتجفان ،فاتقد جسدها
باألمومة ,فسحبت مالءة بالقرب منها ،وأسدلتها على
الوليد خشية من البرد عليه ،وراحت تمضغ أنينها
وآالمها بصمت ،فأخرجت البشكير من فمها ،وراحت
تهمس على إيقاع األل��م ال��ذي ب��دأت تخف وطأته
عليها بالتدريج ..حمدًا لله ..حمدًا لله ..وبدأت توزع
نظراتها الزائغة على أطفالها ،وعلى الوليد الذي ال
تستطيع أن تقوم بأي عمل حياله سوى إضافة مالءة
أخ��رى خشية عليه من البرد ال��ذي يتلصص عليها
وعليه من أسفل الباب وفجوات إطاره ,وفجأة ..تناهى
إلى مسامعها صوت إسماعيل ،مبشرًا بعودته إليها،
وحين اقترب صوته ،بدأ يطرق بشدة ،يدفعه خوفه
عليها ،ناداها :افتحي ..لقد جاءت أم علي ،..اختنق
ً
صوتها بالعبرات وأجابته أمهلني قليال ..وانحنت
ً
على وليدها ،رفعته بيدها قليال عن الفراش ،ثم
راحت تزحف على ركبتيها حتى وصلت الباب ثبتت
الوليد على كفها ،وفتحت باليد األخرى المزالج ،ثم
تراجعت إلى الخلف زاحفة وانحنت تمسك وليدها
بكلتا يديها ،وحين أبصر إسماعيل وأم علي مشهدها
ٌّ
جفال ..وراح كل منهما يشجعها ويبثان فيها روح
العزم ،والحظ زوجها حالها فأدركها ممسكًا بها ،مجنبًا
إياها االرتطام باألرض ،بينما ّتولت أم علي أمر الوليد،
فقطعت الحبل السري وخلصته عن أمه ،ثم راحت
تتابع عملية الوالدة متنقلة بين األم ووليدها ،فألبست
الوليد ودثرته بغطاء بالقرب من أمه التي أعياها األلم،
والخوف والبرد ،وقد غابت عن الوعي لحظات ،وحين
عادت إلى وعيها ،اقتربت أم علي منها وهي تحمل
الوليد معلنة أنه أنثى بلون الثلج الذي غطى القرية
بأكملها ،بل كأنها كتلة منه...
ضمتها األم لصدرها ،تأملتها بقلب ه��ادئ
وراحت تمسح وجهها برضاب قبالتها ،وتمتمت وهي
تتأملها ثلوج ..ثلوج..
أصغى إليها زوجها وهي تتلفظ باالسم ،وردد
قولها :صدقت هي ثلوج....
ـ احتجت أم علي قائلة :بل اسمها ثلجة..
ـ اعترضها إسماعيل قائال :بل إنها ثلوج ..لقد
داهم المخاض أمها في بداية الثلج .وولدت والقرية
يكللها الثلج ..وال يزال الثلج يتهافت ،وربما يستمر
أيامًا أخرى ,لقد ولدت تحمل اسمها معها ،وال يحق
لكائن تغييره..
ابتسمت أم علي :كما تشاء ،أنت أولى مني بتسمية
ابنتك ..مبروك ...والمهم قيام أمها بالسالمة..
كبرت ثلوج ،أصبحت في الخامسة من عمرها،
ذهبت بصحبة والديها إلى المدينة ,هي وإخوتها،
ً
احتفاء
وراح��ت األم تنتقي ثيابًا جميلة ألطفالها
باقتراب العيد ،وحين جاء دور ثلوج ،تأملت األم بفرح
بياضها وجمالها ،واختارت لها ثوبًا ورديًا ينسجم مع
لونها الثلجي ،وحين اقتربت لتتأكد من مقاسه عليها،
احتجت ثلوج بالصراخ والبكاء وال��رف��ض ..وقذفت
بالثوب على األرض..
ده��ش أبواها واقتربا منها يحاوالن إرضاءها
وتنفيذ رغبتها فيما تحب وتشتهي ,فانبثقت عنها
صرخة مدوية :لن ألبس إال اللون األبيض!.
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أشرف الرتب
قا�سم فار�س عمو�ش
يا قوم كونوا من األخيار والنجب
للمجد فاسعوا ونولوا أشرف الرتب
ومكرمة
بأخالق
صونوا النفوس
ٍ
ٍ
غذوا العقول بماء العلم واألدب
بالله عزتكم في دار دنيتكم
والعلم يرفعكم ال الفخر بالنسب
المال يتعبكم والكل يحرسه
والعلم يحرسكم من سطو مغتصب
ٌ
خير السياج لكم ٌ
علم ومعرفة
ُ
خير السالح أرى ما خط بالكتب
مثل
ترقى البالد إذا قامت على ٍ
واستكثرت من ذوي األفكار والنخب
كونوا أئمة كل الصالحين وال
تبقوا توابع لألسياد كاللعب
كونوا مع الحق وابنوا في العال وطنًا
حتى تصانوا مدى األيام والحقب
هيا انهضوا واجعلوا العلياء همكم
بل سابقوا الركب للعلياء كالشهب
ال لن تهانوا ونور العلم يصحبكم
والله يحفظكم في الخطب والكرب
أسالف بهم فخرت
سيروا على نهج
ٍ
كل الشعوب فكانوا خيرة النسب
سيروا على نهج من دانت لهم ٌ
أمم
هم أمة لم تنم يومًا ولم تهـــــب
هم أمة سطر التاريخ مجدهم
بالحرب كانوا كأسد الغاب في غضب
قلم أهدافهم ٌ
ميراثهم ٌ
قيم
أفعالهم علم في الشرق والغـــرب
ملحمة
مرحمة أبطال
زراع
ٍ
ٍ
معرفة للعجم والعــــرب
صناع
ٍ
أجدادنا نهلت من علمهم أممٌ
أحيا النفوس كما األمطار في السحب
أجدادنا أسوة والناس بعدهم
خير البرية منهم خير منتجب
أسالفنا قد أنار الكون علمهم
ٌ
والغرب مظلمة بالجهل والشغب
طبق
قد قدموا للورى علمًا على ٍ
هذي العلوم سما جدي بها وأبي
ٌ
شمس العروبة يوم الفتح مشرقة
شمس العروبة باألخالق لم تغب
أعداؤنا في الوغى والحرب قد خدعوا
شيطانهم غرهم بالوعد والكذب
حرب أرادوا بها تقسيم أمتنا
قد أضرمت نارها حمالة الحطب
القتل مذهبهم والظلم مبدؤهم
والسلب غايتهم للمال والذهب
لمرتبة
من يطلب المجد أو يسعى
ٍ
بالجد يبنيه ال باللهو واللعب
للمجد فاسعوا ونولوا أشرف الرتب
للمجد فاسعوا بكسب العلم واألدب

اليوم جمعة

زينة العبد اهلل الكفري

صباح الخير..إنها العاش����رة بتوقيت النس����يان ..يس����قط نظري على زوج حذاء جديد اشتريته العام نفسه عن خطايا نفسه!
وأن����ا ممددة داخل صندوق األمان الملقب س����ريري الماض����ي ..لم أجرؤ عل����ى انتعاله من قب����ل ّ
لعلوه!..
يغيظن����ي أن����ك ال ت����زال تعتقد بأن كل ش����يء
الذي تتوقف فيه المشاكل جزئيًا..عارية من جميع أغراني منظره الالمبالي المتعالي النزق ..لم أستطع س����يعود يومًا ما إلى طبيعته بع����د أن تنهي رحلة
أنواع المش����اعر واألحاس����يس..عالقة خلف إش����ارة أن أقاومه فارتديته ومش����يت به ف����ي أرجاء الغرفة استكش����اف ملذاتك الشخصية على حساب وقتي
االس����تفهام التي تلي س����ؤالي اليومي  -ماذا كان بخطا غير مستقيمة ..وكلما حاولت إتقان خطواتي أنا..حيات����ي أنا ..ويضحكني يقينك بأنني س����أبقى
ليح����دث لو اس����تيقظت ميتة ,وأي فرق س����يحدث أكثر ازدت تعثرًا بها ..وبال مبرر راودتني رغبة غريبة أنتظرك إلى ما ال أعلم.
ذلك .. -عاجزة عن مغادرته لفتح الستائر ,خوفًا من ف����ي أن أصعد به تالل الثي����اب الملقاة على األرض.
وح����دة مريعة تحي����ط بي ،تحاصرن����ي تفقدني
تس����ليط الضوء على مش����اكل كنت قد غفوت على صعدت عليها بصعوبة ..وفج����أة وجدتني أضحك صواب����ي ،أهرب منها إلى غرفتي ،أغلق الباب خلفي،
إيقاعها البارحة ..عبثًا أبحث عن رأسي  -الذي تبين بم����لء صوتي عندما خيل إل����ي أنني أصعد بكعبي أدخل صندوق األمان – سريري – من جديد ..الشيء
أنني نس����يت أن أخلعه عن جسدي كما اعتدت أن اللئي����م الحاقد تالل المش����اكل الملقاة هنا وهناك غير النوم يريحني ،وحده النوم المتواصل يمأل ذلك
أفعل كل مس����اء قبل أن أنام – كي أعيده إلى مكانه في قعر حياتي ..أدوس عليه����ا دونما رأفة ودونما الفراغ ,تلك القطعة الناقصة في حياتي..
ألتمك����ن من متابعة مسلس����ل التفاصيل النهارية نظ����رة رحمة إلى بقاياها المتفتتة خلفي ..أعلو على
عبث����ًا أحاول أن أخلع رأس����ي الذي ال ي����زال عالقًا
المملة كما جرت العادة..
متعال زائف..
حطامها بكعب
عند ذلك الخميس الربيع����ي البائس ..يوم افترقنا
ٍ
وكم����ا جرت الع����ادة تمتد يدي تحت الوس����ادة
أحبب����ت الفكرة ..أخرجت ما تبق����ى من ثياب في أول مرة! أمام مبنى االقتص����اد عندما قررت الرحيل
ّ
أسحب هاتفي من تحتها ،أتفقده علني أجد صدقة خزانتي ،وبدأت مهمة البحث عن ثياب لش����خصية من دون س����ابق إنذار ..وكنت حينها أضعف من أن
هاتفية منك  ,وكما كل يوم ال أجد ش����يئًا .أنهض جدي����دة مصطنعة بعي����دة كل البعد عن نفس����ي أمنعك ،فودعتك ببس����اطة ،واستيقظت في اليوم
من سباتي اليومي وأبقى جالسة في السرير أتأمل الممزقة ..وكلما ارتديت ثوبًا ذا كبرياء زائفة ال ّ
تمت التالي مصاب����ة بالصداع ..ارتدي����ت كبرياء لم تكن
الرزنام����ة على الج����دار أمامي علني أج����د عليها ما إلي بصلة ،ازداد ش����عوري بالرضا وطالبت بالمزيد ..لي واس����تحممت بعزة نفس مصطنع����ة؛ بصعوبة
يس����مى يوم (السبت)..أمس����ك هاتفي وأبعث لك جلس����ت إلى المرآة وأخرجت أحمر الشفاه من الدرج ،تمالكت نفسي وكابرت على حزني وألمي ،ولم أبك،
برسالة قصيرة( :اليوم جمعة)..
ببطء واكتفيت بأن أعيش الصدم����ة طوال نهار الجمعة
وتأمل����ت امتداد األحمر القاتم على ش����فاهي ّ
أغادر س����ريري وأتج����ه نحوها أقل����ب الصفحة ,شديد وهو يرسم على شفاهي ضحكة كاذبة بدقة الناق����م الحزين ..واس����تطعت تخدير حب����ك أيامًا
أمس����ك بالقلم الذي وضعته بالقرب منها ،وأخربش مبتذلة..
وش����هورًا ..م����ن دون أن أدري أنني فق����ط لو بكيت
عليها كالمعتاد بالخط الحازم الصارم الناقم الحزين
ثم استوقفني شرودي ..ما الهدف؟! ..ما الفائدة يومه����ا لكنت اختص����رت كثيرًا من ألم����ي اليوم..
ذات����ه الذي كتب عليها البارح����ة وأول البارحة وأول إذا أحكمت إغالق األبواب على حزني وضعفي كيال ولتفاديت تأنيبات نفسي بأنني لم أعط حبك حقه
أول البارحة وأول أول أول البارحة!!..
يراها أحد؟! ..ما الفائدة من الكبرياء الزائفة إذا كنت من الحزن..
أعي����د القلم وأدخل الحمام ألغس����ل ما تبقى من بيني وبين نفس����ي أعلم جي����دًا أن كل هذه الزينة
فق����ط ل����و بكيت يومه����ا لكن����ت قطعت نصف
عالمات الن����وم على وجهي ،أتحاش����ى إطالة النظر والكشاكش والدانتيل ليست إال ستارًا كثيفًا على المس����افة في درب نس����يانك ،ولكن����ت أفقت من
إليه في المرآة قدر المستطاع ..تقودني قدماي إلى مسرح الجرح القديم؟؟!
كابوس اس����مه انتظارك وانتظار ما ال أعلم ..ولكنت
المطبخ ،أنظر محتارة إل����ى ماكينة القهوة وفنجان
ع����ادت النقمة العمياء لتجتاح رأس����ي ..بغضب أوقف����ت جميع محاوالتي الطفولية للبقاء فوق صدر
الش����اي ،أذهب ألحض����ر هاتفي ،وريثم����ا أعود إلى مسحت أحمر الشفاه بيدي ،مددته على خدي ،هذه حكايتك مدة أطول..
ً
المطبخ أبعث لك برس����الة أخرى( :قهوة أو شاي؟؟) ..أنا ..هذه فعال أنا بال أقنعة وبال مش����اعر وأحاسيس
فقط لو بكي����ت يومها ،لو صرخت وبكيت وركلت
ّ
أضع هاتفي جانبًا وأحضر قهوتي..
مستعارة!!
الكرس����ي وقلبت الطاولة ورميت المزهرية ..يومها
الي����وم يوم آخر من أيام وحدت����ي المملة الباردة،
ه����ذه أنا ,الفتاة ذات الس����بع والعش����رين عامًا ..فق����ط لو مزق����ت صورتك ،لكنت توقفت عن رس����م
أبقى أنتظر فيه األحداث الروتينية القادمة ببالهة ..العاطلة ع����ن العمل بعد أن طردت من عملي األخير وجهك عل����ى وجوه المارة في طريق����ي إلى العمل،
وكأنها ستغير من شيء!!
بتهم����ة الالمب����االة ..وغ����ادرت منزل أهلي بس����بب ولكن����ت توقفت عن إطالق اس����مك عل����ى كل رجل
بالرغ����م من كل ما حدث لي في اآلونة األخيرة ،أنا تخصصي في مجال العنوس����ة ..وقدمت استقالتي أحببته.
سعيدة ،ألنني تخلصت أخيرًا من صديقي القديم م����ن جميع أن����واع العالقات االجتماعي����ة ،كي أفرغ
أمس����ك هاتفي للمرة األخيرة قبل أن أنام وأبعث
(األم����ل) ..األمل مؤل����م وال قدرة لي عل����ى التألم من كامل وقتي ألمتهن حبك بالس����ر ،في الوقت الذي إليك برس����الة( :فقط لو بكيت يومها لما تشابهت
جديد.
جعلت فيه من نسياني حرفة للعلن!!
أيامي إلى هذا الحد!).
أضع هاتفي في جيبي ..أمس����ك قهوتي ،ألفها
كنت أعلم أن نهايتي معك موجودة ..على الرغم
أضع هاتفي تحت الوس����ادة ،أرمي رأسي عليها،
بيديّ ،
أتنعم بدفئها الوهمي ،وأسير بها إلى غرفة من محاوالت����ي تكذيبها .كنت أعل����م أننا ذات يوم أتك����وم على حزني وندمي ،أنطوي على ألمي ،نوبات
الجلوس ..أضعها على الطاولة وأرمي بنفس����ي على س����نفترق ولم أكن ألعترض ..الصورة لن تكتمل إذا األل����م تغتالن����ي ،أغمض عيني بش����دة علني أنام..
الكنبة مقابل التلفاز ..أش����عله وأقلب في محطاته ..لم نفترق ..كنت أجلس س����اعات أجري حس����اباتي تسقط دمعة حبيسة من إحداهما....وأنام.
ويخيل إلي للحظة أنني أقلب في محطات ذكرياتي على كميات الحزن اآلتية ..أحصي كم سأمضي من
صباح الخير ،إنها العاش����رة بتوقيت النس����يان..
ً
معك ..وأبقى أقلب بينها الواحدة تلو األخرى ..وتمر الوقت ألنزف حبك كامال دفعة واحدة ..كم يلزمني وأن����ا داخل صن����دوق األمان الملقب س����ريري الذي
الذكريات أمامي بس����رعة مؤلمة ,تنفض الغبار عن أللغي����ك من أجن����دة الذاك����رة ،وأعبئ ذل����ك الفراغ تتوقف فيه المش����اكل جزئيًا ...عاجزة عن مغادرته
بقايا الذاكرة ،لتستقر عند مشهد فراقنا ّ
المروع.
المتشكل خلف تلك الكوة السوداء المتشكلة على لفتح الستائر ,خوفًا من تسليط الضوء على مشاكل
كان الب����د من نهاي����ة مبهم����ة التفاصيل تليق ج����دار الذاكرة الخاوية برحيلك ..لك����ن أكثر ما كان غفوت على إيقاعها البارحة ..أبحث عن رأس����ي كي
بأس����طورتنا معًا .كان مقدرًا أن تش����رق شمس����ك يؤلمني في وجودك ،وي����كاد يفقدني صوابي اآلن أعي����ده إلى مكان����ه ،ألتمكن من متابعة مسلس����ل
عندما تغيب شمس����ي كيال تتحقق سعادتنا معًا .يقيني بأنك ذات يوم  -عندما س����أحتاج إليك حقًا  -التفاصيل النهارية المملة كما جرت العادة..
كان مقدرًا أن تجد س����عادتك م����ن خالل ألمي .كان لن تكون موجودًا..
وكما ج����رت العادة ،تمتد يدي تحت الوس����ادة،
ّ
مق����درًا أن تغوص في س����عادتك عبر جرحي مرغمًا
أمسك هاتفي أبعث إليك برسالة( :هل تعلم لم أس����حب هاتف����ي من تحته����ا ،أتفق����ده علني أجد
مكروه����ًا ومنقادًا إلى ملذات الس����عادة البائس����ة .اليوم جمع����ة؟!) ضجيج صاخب ّ
يعم الغرفة ..تهتز صدقة هاتفية منك ,وكما كل يوم ...لحظة ...هناك
ً
ربما ال يوجد
معنى واضح وصريح لعبارة س����عيدين جدرانه����ا ..يصعد الضجيج من قدمي إلى رأس����ي .رس����الة ..تسري قشعريرة مخيفة في جسدي ريثما
معًا ..ربما كانت الس����عادة فردي����ة والأحد يحققها يكاد يسقطني من على الكرسي ..لحظة ..إنه نقيق أفت����ح الرس����الة ..تتالحق أنفاس����ي ..تتخبط مئات
ّ
لنا س����وانا أنفسنا ..من غير مس����اعدة أحد ومن غير معدتي يلعلع ...جعت!..
ويعج دماغي الصغير
األفكار الغريبة داخل رأسي،
مشاركتها مع أحد أيضًا!!
أغ����ادر الغرفة إل����ى المطبخ .أخ����رج صحن األرز باالحتماالت ..إنها من����ك بتاريخ البارحة ،قرأتها ثم
أمس����ك هاتفي م����ن جديد وأبعث لك برس����الة« :البايت» من البراد .ألتهمه بس����رعة فائقة حتى من انفج����رت ضاحكة عندما تخيلتني أس����معها تقال
(أحيان����ًا تصب����ح الـ»مع����ًا» خاطئة ج����دًا ..ونجد «أنا غير أن أس����خنه! .أنتهي من����ه وأرمي به في المجلى أمامي بصوتك الالمبالي المبتذل الفضولي الغامض
وحدي» أكثر دقة!)
مع كومة الصحون والكاس����ات ..أرفع رأسي أنظر عبر الذي ال يخلو من السخرية( :سكرانة شي؟؟؟!!!)
ً
ورغم كل هذا ،أنا س����عيدة..أنا فعال سعيدة لكل زجاج النافذة إلى المدينة الحزينة..
تعلو ضحكتي ،تس����تحيل نوب����ات ضحك و بكاء
ما اس����تطعت ,أنت ,فعله ولم أستطع أنا ..سعيدة
لقد عش����نا معًا لحظات ال مكان يتسع لها داخل هس����تيري ،وتدور بي الغرف����ة وأدور معها ..أتأمل
لسعادتك ...لكنني ما أزال ّ
أغص بها أيضًا..
قالب الكلمات..أحاسيس ال تختزل بحرف ،ال تختصر الرزنامة الت����ي أمامي على الجدار ،أمس����ح دموعي..
أطف����ىء التلفاز الذي لم تظه����ر أي من محطاته بصرخة وال تس����يل بدمعة ..وذاكرتي تبقى تنقلني أغادر س����ريري وأتجه نحوها أقلب الصفحة ,أمسك
ً
أصال! .كوني نس����يت أن أتص����ل بأبي أحمد ليصلح بين لحظات لن تعود وتفاصيل لم أشبع منها بعد ..بالقلم الذي وضعت����ه بالقرب منها ،وأخربش عليها
العطل في الصحن الالقط على السطح!!
ترى أم����ا آن أوان الرحي����ل؟! أم����ا آن أوان انتحار كالمعتاد ،وأش����طب اس����م النه����ار الحالي ،وأكتب
بصعوبة أدخل غرفتي التي كادت تضاريس����ها الذاكرة؟! أما حان للماضي أن ينهي نفسه بنفسه؟! ..عوضًا عنه بالخط الحازم الصارم الناقم الحزين ذاته
ً
أن تختفي لكث����رة الثياب المبعث����رة هنا وهناك ..إلى متى س����أبقى أمامه ظال وهميًا ساذجًا؟! أضعت الذي كتب عليه����ا البارح����ة وأول البارحة وأول أول
أحف����ر طريقي إل����ى داخله����ا ،أدف����ع بقدمي كوم ما يكفي من أيام نثرتها للندم،أضعت ما يكفي من البارحة(..الجمعة)..
الثياب الملقى على األرض إلى زاوية الغرفة ..فجأة ليال جلست فيها أعاتب أحالمي كمجنون يخاطب
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ُ
رأيت دمي
عبد ال�سالم املحاميد
ُ
ُ
المساء
يجيء
ُ
رأيت دمي في المنافي..

الليل
آخر
ِ
وأهبط من ِ
ُ
وطن،
أبحث عن ٍ
ْ
أو بقايا ظالل.

ٌ
وبكائي خريف،

ُ
يجوب الفيافي،

زيتونة..
جذع
ٍ
على ِ

ويطوي القفار

ُ
ُ
أصفع َّ
الرحيل،
خد
كنت
ِ
ِّ
ُ
َّ
قلب،
وأختلس الحب من كل ٍ
ُ ّ
وأذكر أني..

ُ
ُّ
ُ
تسافر تحمل أشالءها..
البالد
وكل
ِ

ْ
ُ
المساء
ينام

ّ
ُ
الحلم وحدي
وكنت على ضف ِة
ِ
ُ ّ
َ
المدائن،
انهيار
أغني
ِ
َ
حرام،
بدمع
المساء
أرفو
ٍ
ٍ
ْ
ٍّ
ودم حالل.

ُ
إليك..
رأيت دمي في
الطريق ِ
ِ
ْ
َ
أحزان ُه كي َ
ُي ُ
يمر المحال
لملم

ٌ
متعب،
دمي

ُّ
إليه..
أي
صدر ستأوي ِ
ٍ
ُ
ً
ترتديه قليال،
وطن
ِ
تسائل عن ٍ
ْ
ُ
فيهرب منها السؤال.
َ
هناك..
َ
هناك..

ُ
كي َ
النهار،
ينام
َ
وأغسل روحي..

ُ
الجرح منفتحًا،
أنا
َ
َّ
كلما ُ
رمت إغالق ُه

ّ
ْ
الشهداء
يغني لصحوتها

الدم ُ
يصعد ُّ
منه،

ُ
ُ
المساء
يجيء

أخير،
بأنشود ٍة من
ٍ
فضاء ٍ

قدم أو ْ
وتلهو ِبه ٌ
حذاء

ْ
ُ
المساء.
ينام

لغة ترتديني،
ومن ٍ

ُ
ُ
المساء
يجيء

***

سأمضي إلى سدر ِة المنتهى

الجمال والحسناء
�شارل بودلري ( 1821ـ )1867
ت :موري�س جالل
الجمال والحسناء

ـ وإزاء موقفي العظيم (وأستقيه،

ٌ
حسناء أنا!
ـ يا أيها الفانون
ٌ
كحلم من حجر،
وأنا جميلة
ٍ

كمثل ما يبدو لي ،من أوفر
صرح من الصروح مجدًا وأنفا)

عاشق على نهدي ،هنا،
وكل
ٍ

يوم ينفقون
ذوو القصيد كل ٍ

أمسى على أوصاب جرحه مثخنا.

مضنيات يجهدون
بحوث
وعلى
ٍ
ٍ

وإن نهدي ٌ
أبكم كماد ٍة
أبدية ،ويلهم الشعراء أقوال الهوى.
ٍ

ـ ولخلب عشاقي ،وهم الطيعون،
ٌ
لدي بعض من مرايا صافيات
ٌ
شيء سوف يغدو أجمال
فكل
ٍ

على غرار «أبو الهول» بغموضه؛
ٌ
ٌ
وجوانحي ثلجية مشفوعة

ومقلتاي هما المرايا
وسامة ،وسناهما
وهما على
ٍ

لون وضيء.
ببياض
ٍ
بجعة على ٍ

قد صار مؤبدا!

وأمقت الحركات مهما قد بدت

(أزاهير الشر)

وبوسعها تحريك خط من خطوط.

*للترجمة الجديدة هذي مزيد من الدقة

ٌ
ضحك وال ٌ
بكاء بتة!
وليس لي

ومزيد من نغمة اإليقاع [المترجم].

ـ وعلى عروش الالزورد مسيطرة

ْ
ُ
المساء
ينام
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الواقعي والتخييل!/تتمة/
أيمن الحسن ..بين
ّ
إذن ناهيك عن المقبوسات السالفة ،ستحضر مقاطع سردية
تشي أكثر بتدخل السارد ،كما في كالمه عن الجوالن «أرض تقول
التاريخ في صمتها ،وترسم على عتبات بيوتها أطياف جدود ،يرفعون
رؤوسهم عاليًا نحو الشمس» ،أو في يوميات حرب الخامس من حزيران،
وستقف باألطفال؛ إذ يلعبون بكرة قماشية ،أو يتعاركون أمام خان
أبي عليوي ،الذي يخرج غاضبًا صارخًا ،فيبتعدون حاملين نقيفاتهم،
واإلسرائيليّ ،
ّ
وربما لجأ
أو بواريدهم الخشبية ،ليلعبوا لعبة الفدائي
أحدهم إلى العمل كعتال في الجزماتية ،ما يدفع اآلخرين لتقليدهم،
حتى إذا أحضر بخيتان عدة البويا ،قلده غير واحد منهم ،فما الذي كان
ّ
يدور في ذهن الحسن ،وهو يسطر متونه!؟
ّربما كان القول ُبمحاولة تقديم «بانوراما» الجوالن بنازحيه وبلداته
وقراه هي التي راودته في إغواء ،أن ُي ّ
قدم الحياة في تشظيها وازدحامها،
ُ ّ
سيذكرنا باشتغال شولوخوف في «الدون الهادئ» ،أو اشتغال ألبير
ما
ّ
شخصية
كامو في «الطاعون» ،غير ّأن رائعة شولوخوف انضوت على
محورية تنتمي إلى البيض في حربهم مع الحمر ،لتتمحور األحداث
حوله ،فيما قام الطبيب ُ
ّ
مركزي في طاعون أصاب مدينة
والممرضة بدور
وهران الجزائريةّ ،
لكن المتن عند الحسن توزع على غير شخصية ،من
ّ َ
غير أن ُيسند دور البطولة إلى إحداها ،ما عرض حدثه وشخوصه إلى
شيء من التشظي ،ذلك ّأن الحياة في احتدامها ستستعصي على
الكالمّ ،ربما ّ
ألن الصورة والصوت واللون والرائحة والصدى والصمت
ُ
ّ
ّ
ستعاضد الحياتي ،فيصعب على الفني تشخيصها ،ما يكرهه على
اللجوء إلى النمذجة!
ّ
وقد ُيذكرنا أحدهم بحضور مريم ،أو بحضور أيمن  /ال��راوي
ّ
كشخصيات محوريةّ ،ربما ألنهما استأثرتا بمساحة أكبر من المتن،
ّ ّ
ّ
ّ
إال أنهما لم تلعبا دور الشخصيات المحورية ،لكن هذا لن يمنعنا من
ُ ّ
ّ
اإلقرار بأننا إزاء عمل مركب ،تنهض به عمارة روائية ثرة في شخوصها
وأحداثها وأمكنتها ،بيد ّأن الكثير من هذه الشخوص لم ُيغلق على
ّ
ُ
ّ
الدرامي ،لصالح الصورة الكلية ،وسنستثني كل من مريم
المستوى
الفدائي مهران أو نجمة وعامر ّ
ّ
مما
وزوجها الـ :د .عزمي ،أو شخصية
ّ
تقدم..
في التنفيذ اتكأ الحسن إلى التناوب في لعبة الضمائر ،إذ جاء على
السرد كبنية ،والسرد كما نعلم بنية ُمعقدة تحتكم إلى الفعل الماضي،
في إحاالته إلى ضمير الغائب الشهير «هو» ،السرد  -إذًا  -ستحكم
زوايا الرؤية وااللتقاط وطريقة السرد ،وال نظننا ُمجافين الحقيقة إذ ّ
نقر
ّ
ّ
التخلص من الرتابة ،التي تترافق بهكذا بنية
بأن التوفيق حالفه في
ّ
عادة ،ذلك أن السرد إذا أحسنت توليفته ،جاء غاية في الجمال على حد
الشكالنيين الروس ،الضمير اآلخر الذي احتكم إليه ّ
ّ
النص هو
تعبير

ُ ّ
ّ
الحداثوي من األساليب ،وبخاصة عند
المتكلم في اإلحالة إلى
ضمير
شخصية أيمن!
وحتى ّ
يسد المنافذ على الرتابة  -التي جئنا عليها  -أوكأ زمن
ّ
الدائري ،الذي ابتدأ بعودة النازحين إلى القنيطرة ،وانتهى
السرد إلى
ّ
ُ
بها ،بعد أن مر بحياة شخوصه في الزفتية ،ليسند التفاصيل إلى زمن
ُمنكسر ،إن بتعدد الرواة ،أو باالشتغال عليها في ُمستويين ،مستوى
ّ
ينتمي إلى الراهن ،وآخر ينتمي إلى الماضي  -أي إلى التذكر ُ -منفذًا
بالتداعيّ ،
ّ
ثمة استعارة من السينما  -إذًا  -في ما
بالخطف خلفًا أو
ّ
ُ
ّ
ُيسمى بالمونتاج السينمائي ،وهو في الرواية مونتاج متعدد يتوازى
بتجاور الشخوص أو تمفصلها أو تقاطعها أو تداخلها!
ً
الروائي سنلحظ ّأن ّ
ّ
ثمة مكانًا مشغوال بواقعية
وبالعودة إلى المكان
ّ
تنبئ الحدث ،إن في الزفتية أو في الجوالن ،بيد أن الحسن لن يكتفي
ّ
ّ
بالضيق
نفسي ،إذ يشي
بهذا الحضور ،بل سيذهب به جهات حضور
من األمكنة والقذر أو ُ
المغلق عندما ّ
يأتي على الزفتية ،وبالمفتوح منها
ُ
َآن يقف بالجوالن في ائتالف مع الحاالت المتباينة ألبطاله ،ناهيك
ّ
عن عناصر أسطرة أطلت برأسها ،كما في الشجرة التي نبتت فوق قبر
أبي عايد ،أو في نبوءة العجوز التي ذهبت إلى ّأن كارثة ستقع عندما
يصير القمح بطول عرف الحصان ،أو في تساقط الرذاذ وانعدام السرقة
وانتشار رائحة زكية في المقبرة مع  -أو بعد  -وصول جثة الفدائي
ّ
سحري،
ترتق بالمكان إلى حضور
مهران إليها ،بيد ّأن ُمحاوالته هذه لم
ِ
ّ
سيؤسس لفضاء روائي يندغم بمصائر شخوصه ،ويقف إزاءهم
ما كان
ّ
ّ
كند وكبطل ،وقد تعود األسباب  -في ما تقد َم  -إلى ّ
ترسم الواقعيّ،

أو إلى التوثيق الذي أتى على أحداث بعينها بالدقيقة واليوم والسنة،
ّ
كما في جزئيات نكسة حزيران 1967وحرب أوكتوبر  ،1973أو ألنه لم
ََ
ّ
ملحمي
يجترح أسطورته الخاصة به ،ما منعنا من اإلشارة إلى نفس
ميز العملّ ،ربما ّ
سي ّ
كان ُ
ألن التحديد الزمني كخصيصة نفت عنه هذا
ّ
َ
ّ
ّ
النفس ،الذي يلتف  -عادة  -بزمن بدئي عصي على التحديد..
لقد حشد الحسن العناصر  -التي يستدعيها المقام  -كلها
ّ
المتعددة لتبييء
إلنجاح عمله ،فحضرت اللغة المحكية بلهجاتها
َ
ولتوافق منطوق الشخوص بسوياتها ٌُ
المتباينة من
عمله من جهة،
ّ
المرئي حضر هو
جهة أخرى ،الخبر بأنواعه ،المقروء منه ،أو المسموع ،أو
اآلخر بصرامته الواقعية ،وحضر االستشهاد الشعري مقبوسًا أو ُمؤلفًا
للتأكيد على حوادث ومواقف بعينها ،كما أدرج عناصر تنتمي إلى ما
قبل األدبي بحسب رينيه ويليك «نظرية األدب» كتلك التي جئنا عليها
من عناصر أسطرة أو أهازيج أو مواويل!
على هذا حضر الحسن باسمه األول كشخصية تنتمي إلى المتن،
ّ
ّ
لكنها لم تتخلص تمامًا من تقانة السارد العليم ،الذي قد يصادر حق

ّ
ّ
الداخلي،
النمو ،أو في التعبير عن أنفسها وفق منطقها
اآلخرين في
ّ ّ
ثم إنها ال ترقى إلى المثال بسبب من واقعيتها الشديدة؛ بل تظل
ّ
الفني ،مع اختالف
كبقية الشخصيات في حدود النمذجة داخل العمل
ّ
مرجعياتها ،ما ُيذكرنا بالميثاق بين السيرة الذاتية والرواية في أفقها
ّ
الشائك ُ
سيلح السؤال ،أن متى تنتهي هذه ،ومتى تبدأ
والمتداخل ،إذ
ّ
تلك ،وإن كنا أمام شخصيات إشكالية بامتياز «جورج لوكاتش ،نظرية
الرواية»!؟
ّأما تجاهل العناوين الفرعية  -تلك التي وسمت العمل في فصوله،
إلى جانب اللوحات التي انضوى عليها الفصل الواحد ،للعب على
ُ
التشويق من جهة ،أي على ترتيب األجزاء ترتيبا قصديًا ُمضمرًا ،وما
يتطلبه من تقديم أو تأخير لهذه الغاية ،أو لإليحاء بفضاءات نفسية
وواقعية بعينها ،أو لكسر زمن السرد من جهة أخرى  -فسيغمط العمل
حقه في التناول ،ذلك ّأن الرواية أساسًا رواية تفاصيل ،هذا بغض
النظر ّ
عما إذا كان الحسن ُموفقًا فيها أم ال..
ُ
ّ
لغة الحسن دالة ومقتصدة ،هي لغة تعبيرية في عمومها ،لذلك
ندر فيها ُ
المجنح ذو األفياء والظالل والتوريات ،كتلك التي جاء عليها
ّ
ُ
ّ
في «انسكب ضوء بهي على المدينة المحررة ،طاردًا شبح غيمة سوداء
ظهرت على شكل نجمة سداسيةّ ،
توهجت الحكاية» أو في «أرض تقول
التاريخ في صمتها ،ترسم على عتبات بيوتها أطياف جدودّ »..ربما ّ
ألن
الواقعي حكمها ،فنأت عن الديباجة واإلنشاء ،مخافة ّ
ّ
الترهل ّربما،
تحري
ّ
ّ
على الرغم من أن مساحة تتوزع على مئتين وأربعين وثمانين صفحة،
كانت تسمح باشتغال شبيه بالذي جئنا عليه!
ْ
لقد أنشد الحسن أنشودة حب ً
أنبتت
وفاء لجزء عزيز من الوطن،
ٍ
ّ
فتقدمت عناصر على حساب عناصر
أوصاله بفظاظة على يد إسرائيل،
للتوافق مع مقاصد األطروحي في لوحته الكلية ،وانتهى الحدث عند
ّ
ّ
الرغبوي
التقاء مريم بعزمي ،لنتذكر ّأن نهاية كهذه  -قد  -تنتمي إلى
أكثر من انتمائها إلى الواقعي ،ونستعيد  -من ّ
ثم  -صالة أهل القنيطرة
في الكنيسةّ ،ربما ّ
ألن الحادثة كغيرها تعكس رغبة الحسن ال الواقع
ّ
ألنه عمد إلى ُ
في وجهه ُ
ّ
الواقعي
المزاوجة بين
المظلم واألحادي ،أو
ّ
ونتذكر شخصيات أخرى لم يعمد إلى إغالقها دراميًا ،أماّ
والتخييل،
األحكام النقدية البلهاء ،فسنتركها لحصافة القارئ ،زاعمين ّأن كل
قارئ ُ
سيقيم عمارته بالتوازي أو التمفصل مع المتن ،أو مع هذه القراءة،
ّ
لكننا سنذهب إلى ّأن الحسن رمى حجرته إلى أبعد من نهار في طموح
كبير وجريءّ ،
وأن لعبًا ُمختلفًا  -بحدود  -كان ُ
سيحقق لعمله بؤرة تفجير،
بعد أن ّ
تحصل له على نقطة تقاطع ،ما اقتضى التنويه!

(أيها العابر ..أيها الغريب) عبور إلى اللغة وغرابة في التناص /تتمة/
تعادي كل من يقف في وجه العروبة ،وتتصدى لمن لست الذي سرق كنوز بابل وأحرق ذكريات الطيب صالح هذا التناص إيجابيًا من جهة وسلبيًا من جهة أخرى ،وج��ل�اب����ي����ة ..ش�����اب ال����ده����ر وإن�������ت ش���اب���ة”
في موسم الهجرة إلى الشمالّ ..
طوفت في الكثير من فلنالحظ هذه التناصات الموجودة في الصفحات (“ -23أنشدت شعرًا في حضرة النيل ..من بين حجارة
يريد أن ينال من هذا التاريخ الذي به يعتز ويفتخر..
نعم إن��ه يتغنى بـ (ميالغر) السوري ال��ذي يتصف عواصم ومدن العالم ..غنيت مع الشيخ إمام ..رددت مع  )33لنتبين كثرتها لدرجة الحشو لـ (األعالم ..األماكن :)..األهرامات ..تناهى إلى سمعي أنين أرواح من بنوها
بصفات اإلباء والشهامة واألنفة والرفعة؛ ويحمل كل أح������������م������������د ف�����������������������ؤاد َّ ن����������ج����������م” .أما (ميالغر) من سورية ـ أصدقائي (كونفوشيوس) وص������������رخ������������ات ج�����ل�����ادي�����������ه�����������م.”..
هذه المعاني السامية التي تعبر عن احتفاله بكرامته؛ ف��ق��د اخ��ت��ار األل���ف���اظ ال��ت��ي ت��س��خ��ر ل��خ��دم��ة ه��ذه و (طرفة بن العبد) و(زه��ي��ر بن أب��ي سلمى) لكني فقد ج��اءت هذه التناصات هنا متوازنة ومتماهية
ولم يرضخ يومًا ما ألحد ،فيقول مجسدًا ذلك (ص :)53المعاني ولتعبر عنها وعن الحقبة التي تتحدث عنها( ..سئمت الحياة) ـ (عمر الخيام) و(طاغور) ـ (تولستوي) مع المعاني التي يسوقها الشاعر من خالل تعبيراته
الشعرية التي يريدهاأن تصل إلى القارئ ليثبت فكرة
“نعم ..أنا (ميالغر) موطني سورية ..ال تعجبوا من أصلي كل ذلك لنقل الصورة التي تعبر عن الماضي خالية و(بوشكين) و(مكسيم غوركي) ـ (غاندي) والـ (هيمااليا)
يريد ترسيخها في األذهان ولتتبنى رأيًا يريد إقناع
و(جنكيز
السوري ..لست عبدًا ألحد ..ولن أكون قافلة العبيد بين من اإلضافات و (الرتوش) ،وهو بذلك يطبق ما ذكره و(نهرو) ـ (رسول حمزاتوف) و(أمل دنقل)
ِّ
إبل عند الجرجاني في كتابه (أسرار البالغة) ص 8عندما قال :اليتماتوف) و (بابلونيرودا) و(خورخي بورغس) مهذبو اآلخ��������������������������������������������������������ر ب�����������������������ه.
تلة “الكابيتول” وحائط المبكى ..ما كنت راعي ٍ
شيخ تنتمي لفحولته األعراب ..وال حارسًا على بئر نفط(( ..األلفاظ خدم للمعاني ..ومن غلب اللفظ على المعنى (فرانزفانون) ومنافي (محمود درويش) و(مظفر النواب) وم��ا يلفت النظر في ه��ذا النص (أيها العابر أيها
ً
آل���ه���ة م���ن ت���م���ر .”..يكون كمن أزال الشيء عن ماهيته)) ،لكني وجدت ،ونزالء السجون (عزيز نيسين) و(ناظم حكمت) (غارسيا الغريب) هو ذلك التدوير بين المقطع األول واألخير
أو داع���ي���ة ل��ل��رك��وع أم�����ام
ٍ
ً
والعبارة المتكررة فيها وهي“ :أنا (ميالغر) ابن سورية..
أما اللغة التي نسج بها هذه األفكار فإنه يستخدم من جهة ،أن هذه األلفاظ عندما تشكل عبارات وجمال ماركيز) ..وهكذا حتى ص ..35واألمر ذاته يتكرر في
تصبح قريبة من الكالم العادي الذي يجافي الجمل (ص ،)64-24فلقد أحصيت في هذا النص وحده ( 232جميعًا نقطن بلدًا واحدًا هو العالم” ..إنه يريد أن يؤكد
األفعال المضارعة عندما يتحدث عن نفسه أو عندما
على أصالة ميالغر وأصله ووحدة هذا العالم واتحاده
ي���ت���ح���دث ع����ن ال�����واق�����ع ال����ح����اض����ر ،ف��ي��ق��ول :الشعرية التي تنسجم مفرداتها بالتجاور لتعبر عن تناصًا توزعت على  31صفحة ،فهذا التتابع يثقل
اإلنساني ..فهذه البالد متحدة إنسانيًا وإن اختلفت في
“أن��ا (ميالغر) روح��ي النسر ..ال تتوقف عن التحليق هذا المعنى الذي يصل إلينا ..كما أنني وجدت سمة على القارئُ ،ويذهب الفكرة التي يجب أن تصل من
َّ
ظل شجرة تطل على الريح غالبة على المجموعة بشكل عام وعلى هذا النص بشكل خالل هذه األسماء واألماكن واألشعار ..كما نفقد عنصر طريقة حياتها والتوجهات والرؤى ..وقد أكد على ذلك
في سماء سورية ..أتفيأ
من خالل الخاتمة التي جاءت متميزة ومفعمة بهذه
أن��ا من شهبا ..أس��رج حصان ال��م��دى ..ألص��ل أط��راف خاص ،فنراه محشوًا بالتناص ليعبر عن معنى جديد األسلوب الشعري والتعبيري واللغوي والجمالية التي
الغيم ..أجمع أرواح الطيور وأقص عليها حكاية الثلج من جهة ثانية ،وليؤدي غرضه في التعبير عن فكرته يجب أن تتمتع بها هذه األساليب ،كل ذلك عكس اإلنسانية عندما يخاطبه ويقول له:
“إن مررت من هنا ولم تلقني ..فارم السالم
وتحقيق هدفه في بناء فكرته ونسج ثوبه اللغوي ما ورد في المقطع (ص )41الذي تنبعث منه نكهة
والشهداء ..أنتشي بسماع موسيقى المطر ..أطير إلى
أع�������������ال�������������ي ال��������������ج��������������زي��������������رة .”..بأسلوب تعبيري يصل إلى المتلقي دونما عناء من جهة لغوية خاصة ،حيث أجاد في توظيف الماضي لخدمة سترى طيفي واقفًا يرد تحيتك بـ (وعليك
فقد استخدم في ه��ذا المقطع األفعال التي تدل ثالثة وأخيرة ..لكني وجدت في هذا التناص الغزير الحاضر ،كما أتقن توظيف التناص للتعبير عن أفكار السالم).”..
ومعان جديدة ،إضافة إلى المزايا اللغوية التي صبغت فهو يريد أن يقول إن كل من على هذه البسيطة
على الحاضر فنقرأ( :تتوقف ـ أتفيأ ـ تطل ـ أسرج ـ أصل والمتنوع تأثيرًا على رتابة التسلسل اللفظي السهل
ٍ
ـ أج����م����ع ـ أق������ص ـ أن���ت���ش���ي ـ أط�����ي�����ر .)..في أثناء القراءة للنصوص ،فوجدت أن هذا التناص هذا المقطع بسمات جعلته مميزًا عن غيره من الناحية إلى زوال ،وهذا ما أراده الشاعر من خالل (أيها العابر..
أم��ا عندما يتحدث ع��ن ال��ت��اري��خ واألي���ام الخوالي طغى على الكالم الشعري ،وفي بعض المواقع طغى اللغوية والمعنوية والتناصية ،فنراه يقول (ص :)14أيها الغريب) ،فكلنا عابرون في هذه الحياة التي تشكل
على موسيقية التراكيب التي تأتي من تجاور الكلمات “أن���ا (م��ي�لاغ��ر) ال���س���وريّ ..
ط��وف��ت ف��ي الكثير من محطة قصيرة في عمر الزمان ،فاألقوام التي قضت أتى
فنجده يستخدم ما يدل على ذلك ويورد أسماء نعرفها
من الماضي ومن بصماتها في التاريخ ودوره��ا فيه ،التي يجب أن تنبعث الموسيقا من حروفها المتجاورة؛ ع��واص��م وم���دن ال��ع��ال��م ..غنيت م��ع الشيخ إم���ام ..بعدها أقوام ،ونحن من سيلحق بالجميع ،وسيأتي
(ص :)23فنالحظ أن هناك تبعثرًا في التراكيب التي قطعتها و “آه يا عبد ّال���ودود ..يا الرابض على ح��دود ..أمك بعدنا أقوام تلحق بنا ،وصدق من قال :أنتم السابقون
ي����������ق����������ول
ف�����������ن�����������راه
“أص��دق��ائ��ي ل��ي��س��وا أص��ح��اب م��ق��ام��ات ع��ال��ي��ة في كلمات التناص من (أعالم وأسماء أماكن وأبيات شعرية ت�����������س�����������ل�����������م ع������������ل������������ي������������ك .”..ونحن الالحقون.
ّ
“رددت م��ع أحمد ف��ؤاد نجم “ي��ا مصر ي��م طرحه
حكومات وممالك هذا العالم ،لست من اغتال غيفارا ..وعبارات قالتها شخصيات عبر التاريخ) ،فقد كان
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حزن وخوف وصباح
حممد يا�سني �صبيح
يا صاحبي
ذهبت رياح الحزن
شرقًا
بعد أن مأل الغبار
رسائل العشق
القديم..
ذهبت طيور الخوف
شرقًا
بعد أن صارت األشجار
دمعًا
وكل الفصول صارت
خريف..
حتى الزغاريد
الملونة طارت
فوق أضرحة البيوت
وغادر الموال من
حضن السهوب
الخضر
وصار يصرخ بالقطيع..
***
يا صاحبي
كل الليالي سافرت
شرقًا
وصار اليوم يبكي
غربته..
أين أوجاعي التي
ذهبت محملة على
قلب
تدحرج كالحجر..
فصرت بال
وجع..
لم يبق في البيت
سوى ظل قديم

يرفض أن يطير
كما الضباب
يدخن كل ليلة
ويجلس عند باب البيت
يحرس أوراق
النخيل
وألوان الضجر..
لم يبق غير الظل
ينتظر ظله
ويهرب من شروق
الشمس
ثم يبكي في المساء..
***
يا صاحبي
لماذا تغادر األشياء
كل األمكنة؟
وتهرب الحقول من
السنابل؟
ما زلت أحلم بركوب
غيمة
أللعب بالمطر..
جفت مآقي األرض
وغادرتها السواقي
وال يزال التعب يجلس
فوق مصطبة
الضجر..
صرت أنده للرياح
لتوقف نبضها
وتحملني ألركب
هودجًا من
شوق
ألعتق كل آهاتي
في ليل قديم

جدول بنشاطات اتحاد الكتاب العرب فرع
السويداء في شهر كانون الثاني :2013
ـ
األربعاء  2013/01/09محاضرة بعنوان معالم سرمدية (روح ,نفس) (عقل وعي) (حركة نشاط)    في
اإلنسان للقاضي فرزان كحل  في قاعة المحاضرات في الفرع الساعة  12صباحا.
ـ األربعاء  2013/01/16محاضرة بعنوان احتفال بفوز األديب فوزات رزق بالجائزة التشجيعية للدولة
لألستاذ فوزات رزق في قاعة المحاضرات في الفرع الساعة  12صباحًا
ـ األربعاء  2013/01/23محاضرة بعنوان تجربة الكاتب الصيني (مويان) الفائز بجائزة نوبل لعام 2012
لألستاذ خليل البيطار في قاعة المحاضرات في الفرع الساعة  12صباحًا.
ـ األربعاء  2013/01/30محاضرة بعنوان رحلة امرئ القيس :التجربة واإلسقاط التاريخي للدكتور فايز
عز الدين في قاعة المحاضرات في الفرع الساعة  12صباحًا
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات ومؤسسات1217ل.س  -في الوطنالعربي:لألفراد 300ل.س أو - $ 30للوزارات
والمؤسسات 4000ل.س أو-$40خارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
ً
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد مقدما
بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

لعل رايات العشق
المدجج بالرياحين
وبالرمان
تغطي كرمنا المشلوح
دهرًا
عند أطراف السواقي
اليابسة
وعند عرائش صارت
تناجي الماء
وترغب لو تغازلها
الطيور مساء..
***
يا صاحبي
ذهب البشر
دعنا نكدس كل
أمنية ونزرعها
لتنبت قبل أن
تغادرنا الطريق
وتصبح بال رفيق
وال سفر..
دعنا نودع
كل رياح الخوف
ونشبك بين أصابعنا
سنابل
ونمشي فوق
أودية من
األيام
نعبئها صباحات
ملونة
بكل عيون لم تعد
تملك دموعًا في
المآقي..
***

واسع كخوابي للحياة..
لعلي أبدل الوجع
القديم
بصرخة أجعلها تورق
في نهارات
الحقول
وفي صباحات
الفرح..
***
يا صاحبي
ذهب البشر
ولم يبق غيري وأنت
والشجر..
ذهب البشر ولم يبق
سوى بعض أثار
حروف مبعثرة على الطريق
وتنتظر المطر..
ذهبت حناجر
كل المنشدين
وبقي عصفور يغني فوق ميدان
العمر..
يرتل أيام السنين
رتابة
ويرش فوق لياليها
الضجر..
***
يا صاحبي
سوف نلملم كل أحالم
الزمان
ماض وحاضر
من
ٍ
ونفرشها طريقًا
صامتًا يغفو عليه
السنديان..

تعزية
رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي يتقدمون بأحر التعازي من الزميل
جميل شقير باستشهاد ولده ،راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

اآلراء واألفكار التي
تنشرها الصحيفة تعبر
عن وجهات نظر أصحابها
www.awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشابكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وع�لام��ات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /800/

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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حفل تسليم جائزة الدولة التشجيعية لعام 2012
برعاية الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة في الجمهورية العربية السورية أقيم يوم األحد  2012/12/30حفل توزيع جوائز
الدولة التشجيعية للعام  ،2012وقد نال جائزة اإلبداع األدبي األديب فوزات رزق عضو اتحاد الكتاب العرب في جمعية
القصة والرواية.
بينما حاز الباحث الدكتور أحمد الحسين على جائزة النقد األدبي.
اتحاد الكتاب العرب يتقدم بالتهنئة لكل من األستاذين األديب فوزات رزق ـ والباحث د .أحمد الحسين.

«سأكون ليوناردو دافنشي»

« العبادات اآلثمة»

لـ»سمير درويش»
«سأكون ليوناردو دافنشي» ،عنوان الفت لديوان الفت صدر
ً
حديثا للشاعر المصري «سمير دروي��ش» عن دار األدهم
بالقاهرة ،وقد َّ
صدره بإهداء للشاعر الكبير حلمي سالم الذي
ً
رحل عن دنيانا منذ أسابيع قليلة ،وهي لمسة وفاء جديرة
بالتسجيل ،حيث ال يترك درويش مناسبة إال وأعلن تلمذته
ًّ
ًّ
وإنسانيا ،وقد عكس هذا المعنى في
شعريا
لحلمي سالم،
مجموعة من القصائد كتبها عنه قبل وبعد رحيله.
يتكون «سأكون ليوناردو دافنشي» ،ال��ذي يشكل حالة
إنسانية يختلط فيها السياسي بالعاطفي بالجنسي
ً
ًّ
ًّ
تصاعديا ،كل
شعريا مرقمة
مشهدا
باالجتماعي ،من ()60
مشهد في صفحة واحدة باستثناء خمسة مشاهد طالت
وأخذت ما يشبه العنوان ،أو اإلهداء ،أو اإلحالة« :في هجاء
المشير» و»ف��ي هجاء الغواية» و»حلمي سالم» و»أبجدية
التالشي» و»ع��ن الحرب والحرف والغابات» ،وحتى هذه
ًّ
نسبيا ،تنقسم من الداخل إلى مجموعات
المشاهد الطويلة،
تفصلها أرقام أو حروف أو عناوين مختصرة .وعلى الرغم من
ً
بعيدا عن تجربة «سمير درويش» في
أن هذا الشكل ليس
دواوينه السابقة ،فإنه في كل مرة يحاول أن يضيف جديداً
ًّ
فنيا إلى رصيده الشخصي ،وإلى تجربة «قصيدة النثر» عامة،
والالفت في «سأكون ليوناردو دافنشي» أنه يزيل الحدود
بين الشعر وبين الفنون البصرية بوجه عام :الفن التشكيلي
ً
معضدا لهذا التوجه
والسينما والمسرح..الخ ،ويأتي العنوان
ً
الفني ،كما أنه يجرب أشكاال جديدة على تجربته ،منها
القصيدة شديدة التكثيف ،على غ��رار قصيدة الهايكو
اليابانية ،التي تتكون من عدة كلمات ،فقصيدته األخيرة
«عن الحرب والحرف والغابات» ،تتكون من مشاهد شديدة
ً
تقريبا ،تبدو متفرقة من
القصر ،كل منها في أسطر ثالثة
حيث موضوعاتها ،لكنها ً
ً
ّ
ً
معا تصنع مشهدا كليا ،هو بدوره
جزء من المشهد الكلي للحالة التي يعكسها الديوان.
كعادة «سمير درويش» تأتي القصائد /المشاهد الشعرية،
شديدة التكثيف كطلقات ،كل منها حالة شعرية يمكن
تلقيها وحدها ،لكنها ال تشبع القارئ إال إذا قرأ التجربة
مكتملة ،تلك التي تعد قصيدة واح��دة طويلة ،تناقش
موضوع العالقة مع اآلخر /المرأة ،وهو الموضوع األثير لدى
ِّ
والمميز لتجربته،
الشاعر
ب��اع��ت��ب��ار أن ال��م��رأة هي
النصف المكمل للرجل،
المكمل للوجود اإلنساني
بتشابكاته وتمايزاته.
كتبت قصائد ال��دي��وان-
حسب التواريخ المثبتة في
نهاية المشاهد -في المدة
بين  9أغسطس ،2011
و 28أبريل  ،2012أي في
أقل من تسعة أشهر ،وهي
ًّ
نسبيا تعكس
مدة قصيرة
حالة من التدفق الشعري
لشاعر في مرحلة الحصاد.

للكاتب أيوب الحجلي
ص�����در ع����ن دار
الحروف للطباعة
و النشر و التوزيع
كتاب « العبادات
اآلثمة « للكاتب
أي����وب الحجلي
ال�����ذي ي��ت��ح��دث
ف��ي��ه ع���ن رم���وز
اليهود المقدسة
و نسف أصولها
ال��ي��ه��ودي��ة  ،و
تقديم الحقيقة
التاريخية لعبادة
الشيطان و اإلنجيل األسود  ،و المرور على بروتوكوالت
حكماء صهيون و نظرة اليهود بالجويم و نمط العزلة
االجتماعي .

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

غ�سان كامل ونو�س

انتثار!
ّ
ُْ
ّ
ّ
يغتر ،في البوتقة التي توشك على التظلم
يفر الوقت ،أم الضوء يفت ُر ،والعتم
ّ
والتمزق؟! كما أوشك الصبر والصمت والصحو على االنفالت من عقال الحكمة والموعظة
والوعي الظاهر والباطن؛
هل اكتملت عناصر التجربة ،وفشل االختبار؟!
ربما كنت ال أليق ،أو كان الظرف مختلفًا؛ وفي األمر سوء تقدير أو عجز تدبير؛ أم
المعترك أقوى ،والحشرجة تقوى؟!
الذروة تتهاوى ،أم المتن َت َّ
سو َس ،أم العروة األوهى؟!

ّ
أم أن الخطوة تعرج ،والقامة تترنح ،والطريق في انحدار؟!
والهمة وما تلقىّ ،
ّ
والروح إذ تشقى؟!
وما الهامة وما تحتمل،

النداء خبط عشواء ،والصوت بال رجاء ،والنهر بال ارتواء ،والخيال بال فضاء ،والعمر إلى
انقضاء..
ّ
ّ
دام ،والوقع
الدعوة التي تلبي ،لم تصل؛ والوليمة تتصادى أنات أضحياتها ،والشراب ٍ
ّ
معذب ،والنطع ال يرعوي!
أي نبض يجلجل؟! ّ
ّ
أي قرع ينوس؟!
أي شعاع يؤوب؟! ّ
أي نجم ينتحب؟! ّ
أي وعد َأفول؟! ّ
ّ
أي قلب يثوب؟!
ُ
في ِّ
والنضج عالمة الفوات ،وفي اندالع الشعلة الموات..
الر ّمة بعض العروق،
ُ
فال ذبلت ذوائب الحريق ،وال شردت شرارات الشروق ،وال غ ّصت غالصم الغريق!!..
الدار التي تلي فانية
والنجوم التي تروم نائية
والفرز على ما ال تطيق مروق ونكران ،وعلى ما ال تملك ضالل وبهتان!
ّ
ّ
فأي السواقي ال تكف عن النواح؟!

«عربة الذل»
مجموعة قصصية
للكاتب حسام
الدين خضور
تحتوي على
ثماني عشرة
قصة .تمتاز
هذه المجموعة
بوحدات العمل
الفني الثالث:
الموضوع والمكان
والزمان.
ت���ع���ك���س ه���ذه
المجموعة حياة
السجن الداخلية.
وما يميز هذه المجموعة أيضًا أنها تعالج السجن
العادي ،ال السياسي.
تقع في  152صفحة من القطع المتوسط
الناشر دار شرق وغرب في دمشق

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

لي�س �آخراً

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى
مدير التحرير :عياد عيد
هيئة التحرير:
�إ�سماعيل امللحم  -د .حمدي مو�صللي  -زهري هدلة
-د .عادل فريجات  -مرمي خري بك

ّ
وأي الكوى تحيد عن أن تكون مرصدًا!
ّ
وأي المرايا تنأى عن أن تكون الكمين؟!
َّ
وال ّ
جبة في زاوية الوجد ،وال في الطرف سنان؛
ّ
ّ
العز ،وال وشم في الملمح ّ
المفر؟!
الغر؛ فأين
وال وخز في جبهة
ما كان أنسًا ،وال هامة ،وال وثبة كالطراد؛
فما كان؟!
وليس إثمًا ،وال نشوة وال حسرة ..فما كان؟!
وما صار عرفًا ،وال عادة ،وال في رجعه رضا؛ فماذا يكون؟!
ّ ْ
ُ
شرع النخ َب ،وال يرتق الستر؛
وما دار في الكرم من أكؤس ال ي ِ
ّ
للتعري،
وما من حفلة
وال رغبة في ّ
التقري،
لكنها العالقات في الخضاب ،الجارحات ،العاقرات ،الموجعات ،والحكايا ،والخطايا..
َ
ال رأي لمن ال يريد ،وال مبسوطة إال يدك وال مغلولة ،وال رامي إال نحرك ،وال نصل إال
غدرك ،وهل مقيل إال عندك؟!
ال رأس في البأس ،وال ّ
غرة في الريح؛
مهب في َّ
ُ
المهب ،وال ّ
ّ
والقرب موئل للبوار!!
الروع،
ال ريح في
ّ
النية بال ورع
والتقويم بال وجدان
ّ
والنذر بال غفران!!
ّ
فبأي الشآبيب تتأرجح؟!
ّ
وبأي «الحدود» تنتثر؟!
ً
ّ
وبأي التعاويذ تتالشى ..كينونة في العراء؟!
***
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