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درويش أكبر من خاطفيه ..غياب المؤسسة ..حضور الشاعر
مراد ال�سوداين
عتبة :
ّ
 «معاداة الكتاب ليست من فعل ذوي األلباب» جاء في األوراق القديمة. إذا كان ُللسياسة حين ،فللثقافة كل األحايين.ُ
فيوسعه الشاعر ّ
ِّ
ّ
الرائي.
السياسي
 يضيق أفق الحالة الثقافية الفلسطينية مستهدفةّ ..ّ
ثقافي أسود
ثمة نمل
يسعى!!
 السياسي الذي فشل في أن يكون مثقفًا يخاتل الشعراء بتعكير ماءالشعر.
ّ
ُّ
ّ ّ
ّ
 السياسي المتلطي بظل عباءة الشاعر يظن أن ظل العباءة ظله.ّ
ما ّ
يؤسسه الشعر يبقى ،وما تجترحه الثقافة والوعي وشمًا يظل على
ّ
ّ
الرغم من اليباس وقلة المروءة واالستالب النهاب ..ونحن في الخندق األخير
ّ
الذي هو الوعي ،نسند الروح باألقحوان وشقائق حناء الشهداء ووردة دمهم
الوسيعة للحفاظ على ما تبقى ..وألننا على أبواب مولد الشاعر الكوني محمود
ّ
درويش ،فإنه ال ّبد من قول عنه وحوله وتحديدًا (مؤسسة محمود درويش)..
ّ
والتي هي حق واجب يليق بشاعر استثنائي كدرويش ،لكن ليس بالكيفية
التي وصلت إليها المؤسسة التي باتت شأنًا عائليًا ّ
يخص مختطفها ومن
ّ
حوله ..إن درويش كقيمة ثقافية عليا يستحق أن يكون على رأس مؤسسة
تحمل اسم شاعر كبير أو مثقف وازن يحمل قولة اإلب��داع إلى أقصاها،
ويجعل الرؤيا الدرويشية تواصل حضورها على خارطة الكون حضورًا
ً
وترجمة وإعالنًا لقوة الحرف الشعري العربي الذي ّ
جسده الشاعر الراحل..
لكن المفارقة أن ّ
يتربع رئيس تحالف السالم الفلسطيني اإلسرائيلي على
عرش المؤسسة ..وكيف يقبل المثقف الفلسطيني ومعه العربي بحالة
كهذا من النكوص واالرتكاس؟ فالسياسةّ فضاء لإلمكان والممكنات،
والثقافة فضاء اإلستراتيجية ،األولى ّ
آنية ،هشة ،والثانية باقية وثابتة على
ّ
الثابت مهما ّ
وامتد.
اشتد العصف
وهنا ال ّبد من أن تعود المؤسسة إلى جوهرها بعد هذا االختطاف
ّ
ّ
استمر منذ رحيل درويش حتى اللحظة ،وفي كل عام تطل المؤسسة
الذي
بكرنفال الفرجة لتوزيع جائزة تظهر رئيس المؤسسة والجوقة المحيطة،
عبر استعراضية تأخذ من المناسبة وهجها وتستثمره بكامل التفاصيل.
ُّ
كل إرث رئيس تحالف السالم (رئيس المؤسسة) الثقافي هو أنه كان
ّ
صديقًا للشاعر الراحل! فهل تعطيه الصداقة الحق في أن يكون سادن
تغييبهم في الوطن
مؤسسة تتسع للشعراء وجمهرتهم
الواسعة ،ويتم ّ
ّ ّ
والشتات عن سابق قصد؟ ال لشيء إال ليظل السياسي الفذ حاكمًا بأمره وأمر
المؤسسة!!

ّ
وقد سبق لرئيس التحالف أن تسلم دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة
ّ
تسلم الدائرة فارغة ّ
مفرغة؟ ومن بعدها
التحرير ،فماذا كانت النتيجة ،أن
ّ
تسلم وزارة الثقافة ،والنتيجة إدخال غير الثقافي على الوزارة ،حتى باتت
الوزارة تنوء بأعبائها وأحزانها حتى اللحظة.
إننا هنا نقرع الجرس عاليًا بضرورة استعادة المؤسسة إلى مربعها
ّ
األكيد ،ففلسطين والدة وما زال المشهد الثقافي يفيض بطاقة الخير
والشعر :هارون هاشم رشيد ،سميح القاسم ،حنا أبو حنا ،أحمد دحبور ،عز
الدين المناصرة ،خالد أبو خالد ،علي الخليلي ،مريد البرغوثي ،محمد الفي..
والقائمة تطول؛ فأين هؤالء من المؤسسة؟! أم أن رئيس المؤسسة يرى
نفسه فوق هؤالء جميعًا ووح��ده الذي يستحق سدنة مؤسسة الشاعر
والشعر؟!
إننا ندعو إلى مقاطعة المؤسسة والجائزة ما دام يقف رئيس تحالف
السالم على رأس مؤسسة بحجم قامة الشاعر الراحل ،كما ندعو المثقفين
الفلسطينيين والعرب إلى قولة في هذا الشأن الثقافي العام ..فال سلطة
ّ
ّ
على الثقافة إال بثقافة أكثر شمولية واتساعًا ..وال بديل عن الثقافة إال
ً
ّ
وأشد نفاذًا ..كما أننا ندعو سيادة الرئيس إلى إصدار
بثقافة أمضى مقولة
مرسوم يعيد االعتبار للمؤسسة التي استلبها سادنها الحالي بمرسوم
ّ
يخصه؛ فمحمود درويش أيقونة الشعر العربي ال ّبد من أن نحرسها من
السقوط والتردي .وليست المؤسسة احتكارًا لغير الثقافي ،وليست الثقافة
فضاء تزينيًا لتجميل المقوالت الناقصة الشوهاء.
ففي اليوم الوطني للثقافة نستعيد لياقة الكتيبة المؤسسة في
الشعرية الفلسطينية إلعالء دوزان الشعر والخير العام من غير سوء ،ونحن
نقترب من مئوية الشاعر الفارس عبد الرحيم محمود ّ
نجدد سياقه العالي:
«سأحمل روحي على راحتي» ..تلك مقولة المثقف المشتبك وليس مثقف
السالم الجنائزي في تحالف السالم الفلسطيني اإلسرائيلي ..وهنا ّ
أسجل
تقديرًا وافرًا للناقد الكبير فيصل ّ
دراج الذي انسحب من لجنة جائزة محمود
درويش معيدًا الثقافي فينا إلى ّأوله.
*
ّ
ال لوم على السياسي الذي يستبيح حمى الثقافي ..اللوم جله على
ّ
المثقفين الذين صمتوا وتلطوا وهانوا ،فتجرأ عليهم الجهالء واللثغاء
واألدعياء الكذبة.

في كل بيت مكتبة
ي�سري الغول
كنت صغيرًا ،وكانت الوردة داري والينابيع
بحاري كما يقول درويش ،في تلك الوردة كان
المطر يخترق السطح فيدلف بصخب .لكن
الوردة ظلت وردة ،ألن فيها مكتبة.
حين جئت إل��ى ه��ذه البسيطة وكبرت
ٌ
ش��يء ما
المخيم ،ك��ان
وترعرعت في حضن
ٌ
ٌ
يدفعني نحو القراءةٌّ ،
حب جارف لها ،متعة في
مصاحبتها ،فلم يكن ُب ٌّد من والدي إال أن يثري
ذلك الجانب الذي ُحرم منه في صغره ،فهو
لم يعرف القراءة أو الكتابة ،لذلك بدأ ُيحضر
لي القصص المنمقة والمزخرفة والتي أخذت
ُ
وبدأت منذ نعومة أظفاري أبحث
أقرأها بشغف،
في عوالمها ،وحالفني قدري بأن يشجعنا أحد
الجيران في حارتنا على أن نقرأ وننهل من
ماعون الكتاب حين أنشأ مكتبة متواضعة
للقصص واأللغاز ،على أن يدفع كل مشترك
منا نصف شيكل في البداية ،ثم يدفع بعد
ٌ
ذلك عن كل قصة يستعيرها أغورة ،وهو مبلغ
ُ
فكنت أدفع مصروفي اليومي كله
زهيد جدًا،
ألقرأ كل يوم خمس قصص ،وهكذا استمرت
الحكاية ،واستمر طوفان القراءة يجيش في
صدري .فلقد كانت المكتبة ،هي عالمي الكبير،
ّ
الذي أغرق في بحره ،وهو ما يلزمنا ّ
كقراء وكتاب

أن نتساءل :هل في بيت كل منا مكتبة؟ وهل
يفكر ّ
رب األسرة لالرتقاء بأبنائه؟ وما السبيل
للنهوض؟
إن األسرة هي المحضن األول للطفل ،وهي
ّ
الموجه المهم والحيوي لالرتقاء والنهوض
ً
بالجيل القادم .وإن من واجب األسرة أوال أن
تدفع بأبنائها للتعلم والتثقف ،وال يمكن
لألبناء أن يكونوا كذلك من غير تحفيز اآلباء
واألمهات ،ومن غير النظر إلى الحالة المزرية
التي قد يتعلق بها كثيرون ،ويمارسون دور
الضحية بسبب الحالة القائمة ،فشتان بين
أن تهزمك دهاليز الحصار والفقر وقلة ذات
اليد ،وبين أن تغتالها بفرحك يوم أن ترى
الشهادات
فلذات كبدك يحملون أرقى وأعظم
ً
ً
ً
العلمية ،وهم يحملون عقوال واعية ،واع��دة
وكبيرة.
فلم يكن أبي بذلك الرجل الميسور ،ولم
أكن في أحسن حاالتي المادية يوم أن ذهبت
ألستعير الكتب من المكتبات ،حتى يوم
دراستي في الجامعة .لكنها العزيمة التي
دفعتنا كي نرتقي بأنفسنا ،وننهض فننير
ٌ
واجب على
عقولنا وعقول من يجاوروننا ،وهو
فرد في المجتمع ،أن يرتقي بجيلنا القادم،
كل ٍ

وإن الدعوة للطفل الفلسطيني مثقفًا ،يجب أن
ٌ
يسبقها دعوة أخرى لألب الفلسطيني مثقفًا،
وليست الثقافة بشهادة تحملها أو تعمل
من خاللها في أي مؤسسة ،فهذا تولستوي،
والعقاد وأم��ل دنقل وغيرهم الكثيرون لم
يكونوا يومًا أصحاب شهادات علمية ،ولكنهم
بحثوا ودأب��وا على القراءة فاستنارت عقوهم
وصاروا أعالمًا بارزة في شتى أركان المعمورة.
إن دعوتنا هنا إلنشاء مكتبة في كل بيت
من شأنها أن تدفع بالطفل لمتابعة وقراءة
ً
تلك القصص ،مما سيدفعه مستقبال إلى أن
ّ
يستمر في العيش بين جوانح الكتب .وهي
دعوة لجميع األسر والمؤسسات أن تسعى إلى
إنشاء مكتبة في كل بيت ،وتحفيز اآلباء على
متابعة الصحف والكتب ومشاهدة البرامج
التعليمية والثقافية التي ستكون رافدًا مهمًا
للطفل في مستقبله القريب .ولنستفد من
تجربة اليابان في الكتاب الموسيقي ،الذي ما
إن يفتحه الطفل حتى تبدأ الموسيقى تجذب
ذلك الطفل إليه ليصير جزءًا ال يتجزأ من حياته.
فهال أقمنا في كل بيت مكتبة!؟

األنموذج السوري
خلف علي املفتاح
ال يمكن تفسير ما تتعرض له سورية من استهداف؛
إضافة إلى وكل هذا العراك السياسي واالشتباك اإلقليمي
والدولي معها إال من خالل معطيات استراتيجية تمتلكها،
وفرادة تميزها ،ودور تضطلع به ،وكفة وازنة ترجحها ولعل
موقع سورية الجيوسياسي كونها خط الدفاع األول عن بالد
مصر ووادي النيل؛ إضافة إلى أنها الممر والمنفذ لشرق
آسيا نحو المتوسط وأوربا وبوابة الخليج باتجاه الشمال
والمتوسط؛ هذا الموقع الجغرافي أعطاه اإلنسان السوري
بعبقريته وإبداعاته الحضارية قيمة مضافة؛ فاجتمعت في
سورية ،وتفاعلت عبقرية المكان واإلنسان وبالقدر نفسه
تجسدت معادلة الموقع والموقف في بعدها العملياتي
واالستراتيجي في ظل عالم يشهد عملية استقطاب حاد
واتجاه عام يدفع باتجاه تشكل خرائط سياسية ،يبدو
واضحًا أن خيوطها األولى تنسج في منطقتنا.
ولعله مما زاد من أهمية سورية وأسبغ عليها أهمية
استثنائية هو أنها الوطن الروحي لمئات الماليين من
المؤمنين من أتباع الديانات السماوية الثالث اليهودية
واإلسالم؛ فسورية ربما كانت الدولة المعولمة حقيقة قبل
أية عولمة أخرى حديثة العهد ،إذا كانت العولمة تعني
زوال الحدود الجغرافية والثقافية واالقتصادية بين البشر،
وتجاوز كل أشكال االنتماءات ،والهويات والعصبيات
الضيقة ،والعيش بانسجام وتناغم وتفاعل إنساني خالق.
إن النموذج السوري في العيش المشترك بين أتباع
الديانات واألعراق والثقافات واالثنيات ،وعلى حامل وطني
جامع يشكل رسالة قوية وتحديًا ألولئك الالهثين لتفتيت
المنطقة ،وربما الكثير من دول العالم من خالل النفخ
في محرقة المذاهب والطوائف واألع��راق واالثنيات عبر
إحيائيات تعتمد التحشيد األعمى والغريزي ،الذي يتعاطى
مع الجماعات السياسية وكأنها كائنات بيولوجية ،يمكن
تحريكها وتثويرها بغريزة القطيع ،ومن هنا يمكن عد
استهداف هذا النموذج الحضاري واالنساني استهدافًا
لكل القيم اإلنسانية والحضارية واألخالقية التي ضحت
البشرية من أجلها ،ودفعت ثمنًا غاليًا على مذبحها آلالف
السنين.
وإل��ى جانب ال��ن��م��وذج ال��ح��ض��اري ال��س��وري ،قدمت
سورية نموذجها السياسي ،وال أدعي استثنائيته في
الديمقراطية أو طبيعة الحوض السياسي ،ولكن في طريقة
إنتاج النظام بأدوات الداخل الصرف ،فالنظام السياسي
ال��س��وري والمؤسسات السيادية السورية هي منتج
سوري بامتياز؛ وال شأن أو دور ألي عامل أو مؤثر خارجي
في إيجادها ،وهنا ينعدم التأثير الالوطني في خيارتها
وتوجهاتها وبوصلتها ووظيفتها السياسية ،ولهذا
اتسمت السياسة السورية طوال العقود الستة الماضية
باستقالليتها ومرجعيتها الوطنية ،على الرغم من حدة
االستقطاب الدولي في طول اإلقليم إبان الحرب الباردة،
ووقوع المنطقة في ساحة الصراع بين المشاريع الخارجية
التي استهدفتها والزال��ت تستهدفها نظرًا ألهميتها
االستراتيجية ،وغناها بالثروات؛ إضافة إلى قيام الكيان
الصهيوني على جزء من أراضيها وارتباطه العضوي بالقوى
االستعمارية التقليدية على الساحة العالمية.
إن ما جعل سورية في دائرة االستهداف الخارجي؛
إضافة إلى ما سبق هو أنها استطاعت أن توجد معادلة
تفاعل خالق بين موقعها وموقفها السياسي ،بالتزامها
قيادة وشعبًا بالخط العروبي المقاومّ ،
وعدها القضية
الفلسطينية قضية وطنية هي في صميم الضمير الجمعي
لعموم السوريين؛ ال بل إنها في طبائعهم تمامًا كما هي
مقولة الوحدة العربية؛ لهذه األسباب وغيرها اكتسبت
سورية ونظامها السياسي العديد من األصدقاء واألعداء
من قوى إقليمية ودولية طامعة وطامحة؛ هذه القوى كانت
تنتظر اللحظة التاريخية التي تمكنها من االنقضاض على
هذا البلد األمين لتفرغ كل ما تحمله من أحقاد تاريخية،
وتصب نار كراهيتها على أبنائه والسيما أنها وجدت ثغرة
في جداره الوطني ،تريد أن تجعل منها الحريق الذي يتولد
من مستصغر الشرر.
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«إسرائيل»
وحلم االعتراف بكيانها
م�صطفى يو�سف اللداوي
لم يكن الكيان الصهيوني يحلم يومًا باعتراف
الدول العربية واإلسالمية بكيانه السياسي ،وقد كان
طموح قادته التاريخيين أن يشق كيانهم طريقه
إلى االعتراف ،وينال الشرعية العربية واإلسالمية
ٌ
ٌ
كيان لقيط
قبل الدولية ،ذلك أنهم يدركون أنهم
غ��اص ٌ
��ب ومحتل ،وأن��ه غير شرعي وإن ح��از على
االعتراف الدولي ،ونال األغلبية في مجلس األمن
الدولي ،وأصبحت أغلب دول العالم تعترف به.
إال أن حلمهم باالعتراف العربي واإلسالمي
يختلف؛ فهو اعتراف أصحاب الشأن وأهل الحق،
ٌ
ً
برضى وموافقة ،وهو عندهم
وهو تنازل منهم وقبول
األهم ومناط األمل والرجاء ،إذ ما قيمة اعتراف من ال
ً
جغرافيا وال يرتبطون
شأن له به ،ممن يبعدون عنه
به بمصلحة ،وال ينتفعون منه ،وال يلحقهم منه أذى
وال ضرر ،وما قيمة اعتراف كل دول العالم إذا أنكره
جيرانه ومحيطه ،ورفضته المنطقة وأهلها ،ونازعه
َ
ُ
والوطن الشرعية والوجود.
األرض
أصحاب
ٍ
ِ
بذل اإلسرائيليون وحلفاؤهم ,خاصة الواليات
المتحدة األمريكية ,جهودًا مضنية إلقناع الدول
العربية واإلسالمية باالعتراف بالكيان الصهيوني،
والقبول به عضوًا في المجتمع الدولي ،وحرصت
الحكومات اإلسرائيلية على مخاطبة الحكومات
العربية بكل السبل ،وحضتها على االعتراف بها،
والجلوس معها على طاولة المفاوضات ،وطلبت من
حلفائها األوربيين والواليات المتحدة األمريكية
الضغط على الحكومات العربية لهذا الغرض ،ونجحت
اختراق نسبي مع
الحكومات اإلسرائيلية في إحداث
ٍ
بعض ال��دول العربية ،وقد شكل اعتراف بعضها
ً
بــ»إسرائيل» نصرًا كبيرًا لها ،ونقلة نوعية ما كانت
لتصل إليها بالحروب التي سبقت ،فعملت ً
بناء عليه
على توسيع دائرة االعترافات العربية واإلسالمية بها؛
اعتقادًا منها أن اعترافهم بها سيقود إلى اعتراف
شعوبهم وإقرارهم بشرعية وجود دولة «إسرائيل»،
وتطبيع العالقات معها ،وإنهاء حالة الحرب والعداء
القائمة بينهما.
لكن االع��ت��راف األكبر بل النصر ال��م��ؤزر الذي
حققته «إسرائيل» على العرب والفلسطينيين،
كان في اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها
ضمن أوراق اتفاقية أوسلو للسالم ومخاطباتها،
حيث شكل اعتراف المنظمة انعطافة كبيرة في
ً
األحالم اإلسرائيلية ،وحلمًا وأمال عملت «إسرائيل»
ألجله كثيرًا ،واعتمدت عليه كونه اعتراف أصحاب
القضية وممثلي الشعب ،في اختراق الدول العربية
واإلسالمية وإضعافها ،تلك التي تتابع اعترافها،
وتوالت عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية ،ونجحت
عالقات عربية
«إسرائيل» بالفعل في بناء شبكة
ٍ
مغاربية وخليجية ومصرية وأردنية ،وذلك استنادًا
إلى اعتراف منظمة التحرير الفسطينية بها.
اع��ت��راف منظمة التحرير الفلسطينية في
ٌ
إقرار له
أفضل تفسيراته بالكيان الصهيوني ،هو
بشرعية األرض التي اغتصبها واحتلها ،وبنى عليها

مستوطناته ومعسكراته ،وأسكن فيها مهاجريه
ٌ
وأب��ن��اءه ،وه��ي مساحة تشكل  %78م��ن أرض
ُ
ٌ
ٌ
واضح وصريح
فلسطين التاريخية ،واالعتراف قبول
مساحة ال تزيد عن  %22من
بدولة فلسطينية فوق
ٍ
ٍ
مساحة فلسطين إلى جانب دولة «إسرائيل» ،وذلك
بموجب الحدود التي نشأت قبل حرب العام ،1967
ٌ
ٌ
وهو تفريط كبير بالحقوق وخيانة عظيمة للعهود
واألمانات.
لكن الحكومات اإلسرائيلية التي كانت تحلم
تكتف باعتراف منظمة
بهذا االعتراف والتنازل ،لم
ِ
التحرير الفلسطينية ،وش��رع��ت تطالب القوى
الفلسطينية األخ��رى بأن تعترف بدورها بشرعية
كيانهم ،وأخ��ذت تمارس عليهم الضغوط التي
مارستها على المنظمة ،وعمدت الواليات المتحدة
األمريكية ومعها دول أوروبا الغربية إلى تصنيف
القوى والمنظمات التي ال تعترف بـ»إسرائيل» بأنها
ً
ق��وى إرهابية ،وفرضت عليها طوقًا وحصارًا ،في
ضغط على الحكومات
الوقت الذي ال تمارس فيه أي
ٍ
اإلسرائيلية ،بل تسكت وق��د تشجع ممارساتها
ضد الفلسطينيين ،وتقف صامتة إزاء اعتداءاتها
وحروبها عليهم.
تشعر «إسرائيل» أنها حققت جزءًا كبيرًا من
هدفها وحلمها القديم ،ونجحت نسبيًا في إخضاع
ً
أصحاب الحق ،ونالت من بعضهم تنازال وتسليمًا
ً
مرحلة جديدة من
واعترافًا وقبوال ،فانتقلت إلى
ٍ
األهداف والغايات ،ضمن سياستها القديمة التي
ال تتوقف وال تشبع ،فبدأت بمطالبة الفلسطينيين
ٌ
كيان خاص
باالعتراف بيهودية كيانهم ،وأن��ه
باليهود فقط ،فال ينبغي أن يساكنهم فيه عربيٌ
ٌ
مسلم أو مسيحي ،بما يعني تهجير من صمد فيه من
الفلسطينيين ،وطردهم وترحيلهم ضمن مشاريع
قديمة ج��دي��دة ،وب��دأت الدبلوماسية
ترانسفير
ٍ
اإلسرائيلية في حشد أكبر تأييد دول��ي لمطلبها
الجديد وشرطها المسبق للفلسطينيين ،وهو
االعتراف بيهودية كيانهم.
ما كان «إلسرائيل» أن تحقق حلمها القديم،
وأن تفكر في حلمها الجديد لوال أن منظمة التحرير
الفلسطينية اعترفت بها ،وسلمت لها وصدقت
قادتها ،فعلى القيادة الفلسطينية أن تعود إلى
األصول والثوابت ،وأن تتراجع عما أقدمت عليه ،إذ
إن اعترافها باطل ،فهي ال تملك هذا الحق ،وال يوجد
فلسطيني يفوضها التفاوض باسمه أو التنازل
عن حقه ،ولتعلم أن إنكار وجود «إسرائيل» وعدم
االعتراف بها سالح ،فال نسلم سالحنا ،وال نتنازل
عن حقوقنا ،وال نفرط للعدو بثوابتنا الوطنية ،التي
هي عدتنا وعقيدتنا ،وهي أمانة الشعب واألجيال
في أعناقنا ،فال نخون وال نفرط ،ولكن نعود ونصوب،
ونسحب ما قدمنا ،ونتراجع عما أعطينا ،فهذا هو
الحق ،وغيره هو الضالل والتيه والضياع.
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

هوغو تشافيز
ستبقى في الذاكرة
لست بصدد كتابة سيرة الرئيس البوليفاري الشعبي المناضل (هوغو
تشافيز) الذي أنجبته بلدة (سابيناتا) عام (1954م)ـ وهي إحدى بلدات
والية (بايناس) جنوب غرب فنزويال ,وال بصدد التحاقه بكلية الطيران وعمره
ثمانية عشر عامًا؛ ليصبح طيارًا مشغوفًا بالتحليق في مجاالت إبداعية فكرية
ونضالية كثيرة؛ حين تعمق بدراسة التاريخ وعبره ،وأدرك عظمة التحوالت
السياسية واالجتماعية في واقع تحاول قوى الهيمنة العالمية بقيادة
الواليات المتحدة األمريكية أن تسيطر عليه ،ما فرض عليه تأسيس حزب
ثوري عام (1982م) مع رفاق مناضلين سموه (سيمون بوليفار) باسم القائد
الفنزويلي الراحل الذي شارك المقاومين لتحرير قارته الجنوبية السمراء من
االستعمار اإلسباني في القرن التاسع عشر .ثم أسس تشافيز حزبًا جديدًا
بعد خروجه من السجن أطلق عليه (حركة الجمهورية الخامسة)...
ولست بصدد ذلك وال غيره ولكنني بصدد هذا القائد الشعبي اليساري
اليعربي ذي األفكار الثورية التي انتصرت للفقراء من أجل تحقيق العدالة
االجتماعية واالقتصادية فكان يخاطبهم ( )40ساعة في األسبوع من خالل
برنامج (آلو الرئيس) ويستجيب لكل متطلباتهم؛ ما َّ
طور رؤيته في فهم
الواقع االجتماعي واالقتصادي ألبناء بلده .لقد أدار مشاريع بالده النفطية
واالقتصادية بوصفها مشاريع اجتماعية؛ فانتشل مواطنيه من حالة َ
الع َوز
والتشرد والحياة البائسة إلى حالة من االكتفاء والحياة الكريمة ،إذ هبطت
ُ
نسبة األسر الفقيرة من  %55عام (1995م) إلى  %26عام ( )2009ونسبة
البطالة في المدة نفسها من  %15إلى  ،%7ما جعله يكتسح االنتخابات
الرئاسية بنسبة  %56من األصوات عام (1998م) ،و %60عام ( )2000منتصرًا
على اإلدارة األمريكية التي حاولت غير مرة اغتياله؛ أو االنقالب عليه في
ُ
نيسان ( )2002وبقي صامدًا حتى قهر َ
روحه مرض السرطان نهار الثالثاء
(2013 / 3 /5م) فمات واقفًا كاألبطال أو كما يشاع في المثل المشهور
(األشجار تموت واقفة) وانتقلت روحه إلى بارئها عن عمر ناهز ( )58عامًا.
ً
وبقي جسده مسجى يريد شعبه أن يجعله أنموذجًا ومثال في نضاله؛ وأن
يظل حاضرًا لديه .ثم نقل إلى مثواه األخير الجمعة (2013/3/15م) .ولما
كان نصير الفقراء؛ ومحصن السيادة الوطنية والدفاع عنها في مواجهة
األع��داء كانت فنزويال تتشح بالسواد وكانت القارة األمريكية الجنوبية
تشاركها في مصابها؛ فهي ال تقل حزنًا عليه ،وهو الذي أسس مجموعة
(ألبا) لتجميع أبنائها ،وتصليب مواقفهم ضد الهيمنة األمريكية؛ إذ أقام
سياسة تعاون وتكامل ناجعة مع بقية رؤساء دولها منذ عام (2004م)
لتحرير القارة األمريكية الجنوبية...
وما أنس ال أنس زيارة تشافيز الثانية إلى دمشق إذ وقفت كغيري ممن
سمع كلماته في مدرج جامعة دمشق في (2009 /9 /4م) متلهفًا لرؤيته
بطلته السمراء التي تحيلنا إلى سمرة الرئيس الخالد الذكر جمال عبد
الناصر وهو المعجب به أشد اإلعجاب؛ والمتتبع لكثير من خطاه .وكانت
زيارته األولى إلى دمشق في (2006 /8 /29م) وفيها خاطب أبناء سورية
ً
عامة والرئيس بشار األسد خاصة قائال« :من هذه األرض التي شهدت والدة
القديس بولس الرسول ،هذا الجندي المميز للسيد المسيح؛ في دمشق
حيث يوجد رفاة القديس يوحنا المعمدان؛ هنا في دمشق حيث أراد السيد
المسيح وعظ الناس والمسيحيين نريد إعالن عالم جديد ألنه هنا عندما أتى
المسيح كان له كالم مناهض لالمبريالية ،كالم يحمل الحقيقة ...هنا في
هذه األرض التي نحملها داخل قلوبنا دائمًا ...أرفع صالتي العميقة والقوية
إلى إلهنا ،وهو نفس اإلله ...إله واحد ،وإلى المسيح الثوري لكي يتحقق
السالم في هذه األرض ،وأن تكون هناك حياة سعيدة لكل هذه الشعوب
أينما كانوا ...من كانوا ...دائمًا سوف نكون معكم».
البقية...................................................ص22
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اختالف لغات العرب
حمي الدين عواد الظاهر
من بعض أسباب اختالف اللغات عند العرب
ّ
كونهم أميين ال يكتبون ،فبقيت اللغة متعلقة
على األلسنة ،تتغير ما دام يتكلم بها ،وما دامت
ّ
متصرفة بالسليقة أو ما هو في حكمها
ألسنتهم
ّ
كالتقليد الطبيعي الذي يأخذ به العربي للخفة
ّ
وانحراف لسانه إليه طبيعة؛ ألنه يركب منه قياس
نفسه كأنه من منطقه الموروث.
ال جرم إن كانت اللغات كثيرة ،فإن العرب قبائل،
ثم األفخاذّ ،
وتحت كل قبيلة بطون متعددةّ ،
ثم
العشائرّ ،
ثم الفصائل ،وال بد أن ناموس االختالف
قد ّ
عم هذه األقسام لها ،إن لم يكن في أصل اللغة
ففي الفروع واللهجات.
وقد نقل صاحب المخصص في موضع من كتابه
ّأن أبا عبيد روى عن الكسائي النحوي – توفي سنة
ّ
182هـ– أن المضارع من نمى إنما هو ينمي بالياء،
وقال الكسائي :لم أسمع ينمو بالواو إال من أخوين
من بني ُسليمّ ،
ثم سألت جماعة من بني ُسليم ،فلم
يعرفوه بالواو .هذا على انتشار اللغة يومئذ بالقرآن
والشعر في جمهور العرب ،ولزومها على الغالب
طريقة واحدة ّ
وحدًا معروفًا ،ومع ذلك بقي االختالف
حتى في الفصيلة الواحدةّ ،
ألن هذين األخوين أهل
ّ
بيت واحد امتازا بهذه اللغة عن العشيرة كلها.
وال بد لنا من التنبيه إلى ّأن الرواة والعلماء لم
يدونوا اللهجات على مناطق العرب قبل تهذيب
ّ
قريش للغة ،لكنهم تناقلوا من ذلك أشياء كانت
لعهد اإلسالم ،وأشياء أصابوها في أشعار العرب
مما ّ
ّ
صحت روايته قبيل ذلكّ ،أما سواد ما كتبوه ،فقد
شافهوا به العرب في بواديهم وسمعوه منهم،
وهو بال ريب من بقايا اللهجات األولى التي كانت
ّ
الجاهلية.
لعهد
ّ
ّ
على أنهم لم يدونوا من كل ذلك إال كفاية
الحاجة القليلة في تصاريف الكالم ،أو ما تنهض به
ّ
أدلة االختالف بين العلماء المتناظرين كالبصريين
ّ
والكوفيينّ ،أما تدوين اللهجات على أنها أصل من
أصول الداللة التاريخية في اللغة ،فهذا لم يتنبه
له أحد فيما نعلمّ ،
ألن أكبر غرضهم من جمع اللغة
وتدوينها يرجع إلى علوم القرآن والحديث ،ولغتهما
ّ
ّ
ّ
ّ
حضرية
قرشية ،وهذه يقل االختالف فيها ألنها
ّ
ّ
مهذبة ،والتحضر ش��يء ثابت كأنها في حكم
ّ
المدونة.
أمثلة اختالف اللغات:
يذكر مصطفى الرافعي في تاريخ اآلداب
العربية ،فيقول :قد فلينا كتب العربية ،وتناسينا
ّ
حساب الوقت في تصفحها الستخراج هذه الدفائن
ّ
ّ
التاريخية ،وإنما جهدنا
التي نعتبرها بمنزلة اآلثار
ّ
ّ
مما جمعناه أن ندل على علم مات في رؤوس علمائنا
ً
ّ
– رحمهم الله – ونصور من بقاياه هيكال نصفه كما
ّ
العظمية التي
يفعل علماء عصرنا في دراسة البقايا
استحجرت عليها طبقات األرض ،وقد رأينا أن نقسم
أنواع االختالف التي جمعناها إلى خمسة أقسام:
 – 1لغات منسوبة ملقبة.
 -2لغات منسوبة غير ملقبة تجري في إبدال
الحروف.

 – 3لغات من ذلك في تغير الحروف.
 -4لغات غير منسوبة وال ملقبة.
 – 5لغة أو لثغة في منطق العرب.
النوع ّ
األول:
وقد ّ
عده العلماء من مستبشع اللغات ومستقبح
األلفاظ ،وهو كذلك بعد أن هذبت اللغة وأطبقت
ّ
العرب على المنطق ّ
الحر واألسلوب المصفى ومن
أمثلته:
ّ
الكشكشة :التي في أس��د ،فقال ق��وم :إنهم
يبدلون الكاف شينًا فيقولون« :عليش» بمعنى
«عليك» وينشدون:
َ
ُ
ش
وجيدش جيدها
عيناش عيناها
ف
ِ
ِ
ولون ِ
إال ّأنها ُ
اطل
غير َع
ِ
ّ
وق��ال آخ���رون :إنهم يصلون بالكاف شينًا،
فيقولون «عليكش» بمعنى «عليك».
الكسكسة :وهي لربيعة ومضر؛ حيث يجعلون
بعد الكاف ،أو مكانها في خطاب المذكر سينًا على
ما تقدم ،وقصدوا بالفرق بين الحرفين :السين
والشين تحقيق الفرق بين المذكر والمؤنث في
النطق ،ونقل الحريري ّأن الكسكسة لبكر ال لربيعة
ومضر ،وهي فيما نقله زيادة سين بعد كاف الخطاب
في المؤنث ال في المذكر.
ق��ال اب��ن منظور في لسان العرب كسكسة
ه��وازن :هو أن يزيدوا بعد ك��اف المؤنث سينًا،
ُ
ومنكس وهذا في الوقف دون
فيقولون:أعطيت ِكس
ِ
الوصل.
وقال األزهري :الكسكسة لغة من لغات العرب
تقارب الكشكشة .وفي حديث معاوية :تياسروا
عن كسكسة بكر ،يعني إبدالهم السين من كاف
َ ُّ َ
الخطاب ،تقولَ :
أبوس ُّ
وأمك ،وقيل
وأم َس أي أبوك
هو خاص بمخاطبة المؤنث ،ومنهم من يدع الكاف
بحالها ،ويزيد بعدها سينًا في الوقف ،فيقول:
ُ
مررت ِب ِك ْس أي بك والله أعلم.
الشنشنة :في لغة اليمن يجعلون الكاف شينًا
مطلقًا ،فيقولون في لبيك اللهم لبيك :لبيش اللهم
لبيش.
العنعنة :في لغة تميم وقيس يجعلون الهمزة
ّ
المبدوء بها عينًا في إنك :عنك ،ويقولون« :سمعت
َّ
عن فالنًا قال كذا» يريدون« :سمعت ّأن فالنًا قال
ِّ
كذا» .وروي في حديث قيلة« :تحسب عني نائمة».
َّ
قال أبو عبيد :أرادت« :تحسب أني نائمة» وهذه لغة
تميم ،وفي أسلم:عسلم ،وفي إذن :عذن .قال ذو
ُّ
الرمة:
ً
َ
ْ
ُ
ماء ّ
َأع ْن َّ
الصبابة ِم ْن
ترسمت من خرقاء َمنزلة
عينيك َم ْس ُ
جوم
ِ
أراد «أأن» فجعل مكان الهمزة عينًا.
الفحفحة :في لغة هذيل يجعلون الحاء عينًا،
ّ
ّ
ّ
لكل ّ
حي»  -علت
فيقولون في مثل «حلت الحياة
ّ
ّ
لكل ّ
عي .وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود :عتى
العياة
ّ
عين في قوله تعالى{:حتى حين} فأرسل إليه عمر
بن الخطاب رضي الله عنهّ :
«إن القرآن لم ينزل على
لغة هذيل ،فأقرئ الناس بلغة قريش».
العجعجة :ف��ي لغة قضاعة يجعلون الياء

ّ
ّ
تميمي( :تميميج)
المشددة جيمًا ،فيقولون في
وكذا يجعلون الياء الواقعة بعد عين ،فيقولون في
ّ
الراعي(:الراعج) ،وهكذا .كانت قضاعة إذا تكلموا
غمغموا ،فال تكاد تظهر حروفهم ،وقد ّ
سمى العلماء
ذلك منهم (غمغمة قضاعة).
الوتم :في لغة اليمن يجعلون السين تاءً،
فيقولون في الناس( :النات) وهكذا.
الوكم :في لغة ربيعة ،وهم قوم يكسرون كاف
الخطاب في الجمع متى كان قبلها ياء أو كسرة،
(عليكمِ ،بكم).
فيقولون في عليكم وبكم:
ِ
الوهم :في لغة كلب يكسرون هاء الغيبة متى
ّ
وليها ميم الجمع مطلقًا (والفصيح أنها ال تكسر
وبهم)
إال إذا كان قبلها ياء أو كسرة نحو
عليهم ِ
ِ
ُ
ُ
وعنهم).
(منهم
ِ
فيقولون في :منهم وعنهمِ :
االستنطاء :في لغة سعد بن بكر وهذيل وقيس
واألنصار ،يجعلون العين الساكنة نونًا إذا جاورت
الطاء ،فيقولون :في ْأعطى :أنطى.
ّ
وعلى لغتهم قرئ شذوذًا{ :إنا أنطيناك الكوثر}.
التلتلة :في بهراء وهم بطن من تميم ،وذلك
ّ
أنهم يكسرون أحرف المضارعة مطلقًا ،وقد ذكر
سيبوبه في الجزء الثاني من كتابه مواضع يكون
فيها كسر أوائل الحروف المضارعة ّ
عامة في لغة
جميع العرب إال أهل الحجاز ،وذلك في نحو مضارع
َ
َ(فع َل) إذا كانت المه أو عينه ً
ياء أو واوًا نحو َ(و ِجل
ِ
َ
ُ
ً
َ
وخ ِشي) مثال ،فيقولون( :نيجل ِونخشى).
القطعة :في لغة ِّ
طيئ ,وهي قطع اللفظ قبل
تمامه ،فيقولون في مثل يا أبا الحكم :يا أبا الحكا.
وهي غير الترخيم المعروف في كتب النحوَّ ،
ألن
هذا مقصور على حذف آخر االس��م المنادىَّ ،أما
القطعة فتتناول سائر أبنية الكالم.
ّ
اللخلخانية :وهي تعرض في لغة أعراب الشحر
ُوعمان ،فيحذفون بعض الحروف اللينة ،ويقولون
في نحو ما شاء الله :مشا الله .ومن لغات الشحر
المرغوب عنها ما نقله ابن سيده في (المخصص)
ََ
من ّأن بعضهم يقول في السيف :شلقى.
ّ
الطمطمانية :ف��ي لغة حمير ي��ب��دل��ون الم
التعريف ميمًا ،وعليها جاء الحديث في مخاطبة
بعضهم( :ليس من ْام ِّبر ْامصيام في ْامسفر) :أي
البر ّ
ليس من ِّ
الصيام في السفر.
النوع الثاني:
لغات منسوبة غير ملقبة عند العلماء ،ومن أمثلة
ذلك:
ُ
 – 1في لغة فقيم :يبدلون الياء جيمًا ،ولغتهم
في ذلك ّ
أعم من لغة قضاعة التي ّمرت في النوع
ّ
ألنها غير ّ
ّ
مقيدة ،فيقولون :في ُب ّ
وعلي:
ختي
األول،
بختج ٌّ
ٌّ
وعلج .ومن قول الحماسيّ:
ٌ
ُ
ّ
َ
اللحم
المطعمان
خالي عويف وأب��و ع��ل��ج
ِّ
بالعشج
ّ
أي:بالعشي ،وقال ابن فارس في (فقه اللغة):
ْ
غالمج
ّإن الياء تجعل جيمًا عند بني تميم :يقولون:
أي غالمي ،وكذلك الياء المشددة ّ
تحول جيمًا في
ّ
ّ
ّ
ّ
وكوفي.
بصري
وكوفج في
بصرج
النسب ،فيقولون:
 – 2في لغة مازن يبدلون الباء ميمًا والميم باءً

فيقولون في :بكر :مكر وفي اطمئن :اطبئن.
 – 3في لغة ّ
طيئ يبدلون تاء الجمع هاء إذا
وقفوا عليها إلحاقًا لها بتاء المفرد ،وقد سمع من
بعضهم( :دفن البناه من المكرماه) ,يريد :البنات،
المكرمات ،وحكى قطرب قول بعضهم :كيف البنون
والبناه ،وكيف اإلخ��وة واألخ��واه؟ أي كيف البنون
والبنات ،واألخوة واألخوات؟.
 – 4في لغة ّ
طيئ أيضًا يقلبون الياء ألفًا بعد
ّ
إبدال الكسرة التي قبلها فتحة ،وذلك من كل ماض
ثالثي مكسور العين ،ولو كانت عارضة كما لو كان
مبنيًا للمجهول ،فيقولون في :رضي ُ
الفعل ّ
وه َ
دي:
رضا وه��دى ،بل ينطقون بها قول العرب( :فرس
حظية ّ
ّ
بظية) ,فيقولون :حظاة بظاة ،وكذلك يقولون:
النصاة ,أي :الناصية.
 - 5في لغة تميم يجيئون باسم المفعول من
الفعل الثالثي إذا كانت عينه ياء على أصل الوزن
من غير حذف ،فيقولون في نحو مبيع :مبيوع.
 – 6في لغة ف��زارة يقلبون األلف في الوقف
ي ً
��اء ،فيقولون في الهدى وأفعى وحبلى :الهدي
وأفعي وحبلي .ومن تميم من يقلب هذه األلف واوًا
فيقولون :الهدو وأفعو وحبلو .ومنهم من يقلبها
همزة ،فيقول :الهدأ وأفعأ وحبأل.
 – 7في لغة خثعم وزبيد يحذفون نون (من)
ّ
الجارة إذا وليها حرف ساكن ،قال شاعرهم:
َ
َ ّ
ّ
ْ
ُ
لقد ظفر الزوار أقفية العدا بما جاوز اآلمال
والقتل
األسر
ِم
ِ
ِ
ّ
وقد شاعت هذه اللغة في الشعر واستخفها
كثير من الشعراء فتعاورها.
النوع الثالث:
وهو تغيير حركات في الكلمة الواحدة حسب
اختالف اللهجات ،ومن أمثلته:
وفعل إذا
فعيل
أول
يكسرون
 – 1في لغة تميم
ِ
كان ثانيهما حرفًا من حروف الحلق الستة ،فيقولون
في لئيم ونحيف ورغيف وبخيلِ :لئيم ِونحيف...
الخ ،بكسر األول ويقولون :هذا رجل ِل ٌ
عب ورجل
ٌ
ٌ
ِمحك وهذا ِو ِغل (طفيلي على الشراب) ,وقد نقل
ً
صاحب (المخصص) في ذلك تعليال حسنًا ،يرجع
ذلك إلى األسباب اللسانية.
 -2في لغة أهل الحجاز هاء الغائب مضمومة
مطلقًا إذا وقعت بعد ياء ساكنة ،فيقولونُ :
لديه
ُ
وعليه ،ولغة غيرهم كسرها ،وعلى منطق أهل
ُ
أنسانيه إال الشيطان)
الحجاز قرأ حفص وحمزة( :وما
وهي القراءة المتبعةَّ ،أما غيرهما من ّ
القراء فيكسر
الهاء.
في لغة بني مالك من بني أسد يضمون هاء
التنبيه ،فيقولون في يا ُّأيها الناس ،ويا ُّأيها ّ
الرجل:
يا ُّأي ُه الناس ويا ُّأي ُه ّ
الرجل ،إال إذا تالها اسم إشارة،
ّ
نحوُّ :أيهذا ،فإنهم يوافقون الجمهور.
 – 3في لغة بني يربوع – وهم من بني تميم –
ّ
يكسرون ياء المتكلم إذا أضيف إليها جمع السالم،
ِّ
َّ
ضاربي وهكذا.
ضاربي
فيقولون في نحو
 – 4في لغة الحجازيين يحاكون االسم المعرفة
ُ
في االستفهام إذا كان علمًا كما نطق به ،فإذا قيل:
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ُ
ٌ
بزيد ،يقولون :من
جاء زيد ورأيت زيدًا ومررت ٍ
ٌ
زيد؟ ّأما إذا كان غير علم:
زيد ومن زيدًا ومن ٍ
كزيد
كجاءني الرجل ،أو كان علمًا موصوفًا:
ٍ
الفاضل ،فال يستفهمون إال بالرفع ،يقولون:
ُ
ُ
الرجل؟ ومن ٌ
زيد الفاضل؟ وإذا استفهموا
من
ِ
عن النكرة المعربة ووقفوا على أداة االستفهام،
ّ
ج��اؤوا في السؤال بلفظة (م��ن) ولكنهم في
حالة الرفع ُيلحقون بها واوًا لمجانسة الضمة
في النكرة المستفهم عنها ،ويلحقون بها ألفًا
في حالة النصب ،وياء في حالة ّ
الجر ،فإذا قلت:
ً
برجل ،يقولون
جاءني رجل ،ورأيت رجال ،ومررت
ٍ
في االستفهام عنه(:منو؟ ومنا؟ ومني؟) وكذلك
يلحقون بها عالمة التأنيث والتثنية والجمع،
فيقولون( :منه)؟ في االستفهام عن المؤنثة،
ومنون؟ ومنين؟ للجمع المذكر ،ومنات؟ للجمع
المؤنث وهكذا.
 – 5في لغة بكر بن وائ��ل وأن��اس كثير
من بني تميم يسكنون المتحرك استخفافًا،
ْ
فيقولون :في فخذ ّ ُ
فخذ ّ
والر ْجل
وعلم:
والرجل ِ
ِ
ْ
وعلم.
النوع الرابع:
وه��و اللغات التي ذك��ره��ا العلماء ،ولم
ينسبوها وتكون في جملتها راجعة إلى تباين
المنطق واختالف اللهجات ومن أمثلة هذا النوع:
 – 1إبدالهم أواخر بعض الكلمات المجرورة
والضفادع:
��ب
ياء كقولهم في
الثعالب واألران ِ
ِ
ِ
الثعالي واألراني والضفادي.
 – 2من العرب من يجعل الكاف جيمًا،
ً
فيقولون مثال :الجعبة في (الكعبة) وبعضهم
ينطق بالتاء طاء كأفلطني (أفلتني) قال الخليل
وهي لغة تميمية قبيحة.
 – 3نقل اب��ن سيده في (المخصص) ما
ً
ً
يجيء مقوال بحرفين وليس ب��دال :أن بعض
العرب يقول :أردت عن تفعل كذا أي :أردت أن
ّ
تفعل كذا ،وبعضهم يقول:أللني في (لعلني).
ّ ّ
السكيت
 – 4وفي المخصص أيضًا عن ابن
في لغات :عندي هو ِعندي ُوعندي َوعندي،
ُ
َ
ومنه (لدن) فيه ثماني لغات وهي :ل ُدن ول ُدن
ولدى َول ُد ّول ْدن ُول ْدن َل ْد ّ
ولدى ،ومنه أيضًا في
ّْ
ّ
ُّ
واللذي وفي
(ال��ذي) لغات :ال��ذي والل ِذ واللذ
ِّ
واللذان واللذان وفي الجمع :الذون
التثنية اللذان
والالءون والالءوا واألأللي وللمؤنث :الالئي والالء
ْ
واللت واللتان واللتا وجمع التي:
واللت
والالتي
ِ
ّ
الالتي وال�لات واللواتي واللوائي واللوا والالء
والآلت.
النوع الخامس:
ّ
وهو ما يرونه على أنه لثغة في الكالم أو لثغة
من التكلم ،كاأللفاظ التي وردت بالراء والغين أو
بالراء والالم أو بالزاي أو بالذال أو بالسين والثاء أو
ّ
ُّ
يشك فيه ّ
فكل ذلك ّ
الرواة،
مما
بالشين والسين،
وال يجزمون بأنه لغة فرد أو لغة قبيلة.

المراجع:
 - 1سيبوه ،الكتاب ،الجزء الثاني.
 - 2أحمد بن فارس ،الصاحبي في فقه
اللغة.
 - 3ابن جني ،الخصائص.
 - 4ابن سيده ،المخصص.
 - 5ابن دريد ،جمهرة اللغة.
 - 6ابن منظور ،لسان العرب.
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مساءالت الشعر
يشبه سيطرة الشعراء على
أنفسهم عندما يبدعون القصائد
الجميلة ،التي نعرفها,
كهنة اليونان عندما يخرجون
عن طورهم.
وم���ا إن ي��دخ��ل��وا ع��ال��م ال���وزن
والقافية حتى يصبحوا كمن أصابه
ّ
مس مثل كاهنات
معبد باخوس اللواتي يغرفن
العسل واللبن من األنهار بتأثير
المس الذي يصيبهن .إنه الجنون
نفسه ال��ذي يتحرك ف��ي نفوس
الشعراء كما يعترفون هم أنفسهم
بذلك.
«أفالطون »

تبقى أسئلة الشعر حاضرة
ال تغيب من ساحة الفكر والفن,
فليس األدب ومنه الشعر سوى
ذلك النداء الخفي الذي يمكن أن
يتحول صوتًا مؤثرًا –كما يقول
أحد الكتاب -يصغي إليه ُ
سمع كل
من له أذن ليسمع ،وحس بالجمال
ليتذوق ,وأساسًا من له قسط من
المعرفة باللغة والموسيقا وبعض
الحقائق العلمية في عصر التفجر
العلمي وثورة االتصاالت .لكن صوت
الشعر في الزمن الراهن أخذ يخبو؛
ال لعلة فيه أو في الشعراء فحسب,
بل لسبب أو أسباب خارجة عن إرادة
األش��خ��اص ,إنها أس��ب��اب تتعلق
بطبيعة العصر من جهة ,وبتغير
األذواق واألول��ي��ات في اهتمامات
األفراد والجماعات من جهة أخرى.
تراجع دور الشاعر من كونه شاهدًا
ّ
ومقومًا لألشياء واألشخاص ،وكونه
ب��ي��ن األح����داث ليضيق م���دى ما
ينتجه ،ليصبح دائ��رًا في مساحة
ضيقة وتضيق باستمرار الف��ت.
فالشاعر ال��ذي كان الصوت األبرز
واألكثر تأثيرًا في الجماعة ,وتتناقل
الجماعات قصائده ،وتتبارى القبائل
بأشعار أبنائها ال��ت��ي تعبر عن
طموحاتها ،وتبرز أمجادها وتنقل
معاناتها ليصير الشعر محصورًا
في حدود ذات الشاعر نفسه ،تأتي
القصيدة إال فيما ندر ,لتقف عادة
عند أن أفضل ما توصف به ،إنها
مجرد قول خجول ال يلهب مشاعر
المتلقي ،وال يستثير فيه إال القليل
من الغضب أو الحب.
وم���ع ك��ل م��ا س��ب��ق م��ازال��ت
أسئلة الشعر حاضرة في حلقات
األدب والفكر وال��ف��ن ,وتتداخل

موضوعاتها مع البعض اآلخر حاملة
معها مشاعر الرغبة واالفتتان حينًا,
كما تحمل الدهشة والشك أحيانًا
أخ��رى ,على الرغم من التطورات
المتسارعة ف��ي م��ج��االت الحياة
المختلفة ،ومن الكثير من التغيرات
على أنماط العيش واالتجاهات
واألذواق وأن��م��اط ال��س��ل��وك .ولم
ينج األدب بأجناسه المتعددة من
ه��ذه التغيرات ,وك��ان ذل��ك سببًا
متجددًا ليحضر سؤال الشعر عند
األفراد والمجتمعات بقوة ،وتتفرع
عنه أسئلة أخرى ال تلبث أن تكون
اإلجابات عنها في زمن قصير مدعاة
لتداعى االهتمامات وتغيرها الذي
يتداخل في صميم الحياة البشرية
على صعد ليست قليلة ,منها
(س��ؤال الشعر ,ج��دواه ,مستقبله,
وظيفته) .ال ج��واب أو أجوبة تبت
باألمر أو يقع عليها االتفاق .على
الرغم من تمايز األنشطة البشرية
ع��ن بعضها ،والخصوصية التي
لكل منها ،فإن من طبيعة الحياة
وتغير االهتمامات فيما يخص
ن��ش��اط م���ا ي��ت��ك��رر ف���ي أنشطة
أخ��رى كما يتغير م��زاج األشخاص
والجماعات .التساؤل ذاته موجود
عند العاملين في مجاالت العلم ,كما
أن هذا التساؤل ذاته ال يغيب عن
اهتمامات التقنيين والمهتمين
بالعلوم التطبيقية .فمن المشروع
أن يحضر هذا التساؤل في مختلف
األن��ش��ط��ة اإلب��داع��ي��ة ،وم��ن��ه��ا ما
يتعلق بالشعر والشعراء أنفسهم.
ما ن��راه من وق��وع بعض الشعراء
والمتلقين في تجاهل تأثيرات
التغير؛ حيث إن البعض من هؤالء ال
يزالون يتسابقون في إطراء موهبة
الشعر ،وينسب أكثرهم إلى الشعر
وظيفة تتعالى إلى مستوى الرسالة
والنبوءة ,وكأنما عجلة الحياة قد
توقفت عند زمن كان فيه الشاعر
الناطق األهم في قبيلته ,واألقدر
على التعبير عن جوانيات مجتمعه
وهموم أبنائه ،وإبراز ما يتميزون به
عن مجتمعات أخرى .يقع الشعراء
قبل غيرهم في مطب التلطي وراء
ستار يحجب عن رؤاه��م موضوعة
التمترس عند ثبات إيقاع الزمن ،فال
يشعر هؤالء وهم كثرة (بأن إيقاع
الزمن ما بين لحظة الخصب ولحظة
العقم ال يلد س��وى عقم جديد).
إنها مأساة الشعر والشاعر في
زمن التصدعات في جوانب الحياة
النفسية والثقافية على مستوياتها
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�إ�سماعيل امللحم
المتعددة .أدخل االنفتاح الواسع,
ورب��م��ا المفاجئ ,على الفضاءات
الخارجية ،وأغ��رى بعض أصحاب
المواهب على الخروج المتسرع من
مواقعهم وثقافاتهم ،يلتقطون ما
تيسر من موائد اآلخرين في غياب
فهم البيئات التي تأثروا بها.
وثمة أجوبة على الخروج من
عباءة الماضي بتسرع بعضهم,
على زع��م إدراك��ه��م حاجة التغير
وتكيفهم م��ع��ه ،فينزعون إلى
استيراد موادهم بال حرج ،متجاوزين
طبيعتها وم���ؤداه���ا مبتعدين
عن عوامل ذاتية لكل تجربة من
تجارب شعرية في مناطق وأقاليم
لها تاريخها وخصوصيتها .يتجه
بعضهم إل���ى اج���ت���رار تقنيات
مستوردة؛ منها ما وجد في مراحل
معينة لصياغة حساسية قد وقع
تجاوزها في موطنها األصلي ،ألنه ال
وجود لحساسية جديدة ,كما يقول
عبد العزيز بن عرفة ,إال في شكل
ومعادل فني جديد.
اس��ت��ج�لاب أح���دث التقنيات
الكتابية األجنبية لن يكون أكثر من
نتيجة لحساسية تجربة لها ظروفها
وخصوصيتها وتفردها؛ فليست
تجربتنا ولها كل ما يميزها عن
حساسيتنا ,يصح القول بمثل هذا
السلوك أنه (كالكساء الفضفاض
نقحم فيه حساسيتنا إقحامًا باسم
المعاصرة والحداثة) .وهو سلوك
غريب عن النضج ال��ذي يستلزمه
التمازج والفهم مع تجربة الكاتب
وحساسيته م��ن غير أن تشكل
ظاهرة لعملية (تشكل وحركية
ال��ظ��اه��رة ال��ح��س��ي��ة) ف��ي أي من
األجناس األدبية .ال يمكن القول عن
مثل هذا النوع من السلوك غير أن
الموجه والدافع له في هذا السباق
م��ا ه��و غير استسهال المحاكاة
والتقليد الذي ال يصيب الهدف،
وال يؤدي إلى أي تميز يرتفع بنتاج
الشاعر إلى مستوى اإلبداع ,بل يظل
نتاجه في دائرة التقليد ،فال يحمل
نكهة الجدة ،وال يتطور في عملية
إبداعية لها مقومات االستمرار من
غير الوقوع في التكرار والبحث عن
مسوغات خروجها عن خصائص
صاحبها ومستوى قدراته .يصدق
القول في هذا المقام ما قاله الشاعر
اللبناني (ه��ن��ري زغ��ي��ب) ,مميزًا
في النتاج الشعري ما بين شعر
االفتعال وشعر االشتعال:
هناك فرق كبير بين أن يكون

الشعر أحيانًا مطية للشاعر عوض
ً
أن يكون الشاعر رسوال للشعر.
ومن صور هذا االرتباك وسوء
ال��رؤي��ة أن ظ��ه��رت على السطح
ع��ش��رات النظريات ي��داف��ع فيها
الشعراء عن تسرعهم واستعجالهم
يتكئ فيها بعضهم على نظريات
مستوردة بشكل أو بآخر ,أو أنهم
ي��دف��ع��ون ب��ح��ج��ج ت��ع��ت��م��د على
استقطاع بعض مقوالت تراثية
ّ
تسوغ لهم ما ارتضوه ألنفسهم
م��ن ال��خ��روج ع��ن سكة المألوف
الذي كان ينتظر منهم البناء عليه
وإثراؤه اعتمادًا على الفهم المتقدم
للتغيرات المتسارعة ف��ي عصر
التفجر في المعارف واالتصاالت.
القفز من عربة التطور المتنامي
والهادئ إلى عربات عابرة مختلفة
السرعة والشروط ،ال يؤمن الوصول
بصاحبه إلى شواطئ آمنة بقدر رميه
على قارعة الطريق .فإن قرر أحدهم
جوابًا ليس في صالح الشعر ،ال يلبث
أن يتراجع عنه .وكان أن أخذ العديد
من الشعراء يخرجون من ميدان
اإلب���داع الشعري ،ليتخذ لنفسه
مكانًا ال بين الشعراء وكفى ,بل
اجتهد ليدلو بدلوه في النقد ,على
اعتقاد منه أنه ينوع في نشاطه
ً
األدبي جاعال من إبداعاته معيارًا في
ً
تناوله أعماال لآلخرين .فكأن الشاعر
المبدع المشهور (جورج طراد) كان
يعني هؤالء الذين خسروا مكانتهم
في عالم اإلب��داع ،ولم يقدموا رؤى
نقدية ُيعتد بها بقوله:
عندما يتنطع الشعراء لممارسة
ال��ن��ق��د ،فيغطسون ف��ي ب��ح��ره ،ال
يتركون أسلوبهم الشعري على
الشاطئ ،إنما حملوه إل��ى هيكل
القصيدة ،وح��اول��وا أن يشرحوا
القصيدة بقصيدة أخرى أعقد.
على الرغم من الهنات التي
سبقت اإلشارة إليها يبقى الشعر,
مهما تبدلت األح���وال وال��ظ��روف,
م��ادة مغرية وفاتنة ,وإن تراجع
جمهوره إلى أضيق الحدود .تغرينا
القصيدة مهما كانت اهتماماتنا,
ومهما كان موقفنا من مقابلة الشعر
بالفنون األخ���رى ،أو ك��ان تراتب
أولياتنا غير معني بهذا الجنون
الذي يتغلغل في جوانب هامة من
الحصيلة المعرفية التي ال تخلو من
التحديات الكبيرة لقدراتنا العقلية.
إغراء الشعر يالزم الكاتب والناقد
البقية..............................ص22
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«حي بن يقظان» رائعة ابن طفيل
ّ
جميلة املح َّمـد
ّ
ّ
(حي بن يقظان) البن
تعد قصة
ُ
طفيل األندلسي من أهم اآلثار الفكرية
واألدبية العربية ,ومن أكثرها تأثيرًا
منذ القرن الرابع عشر الميالدي حتى
اليوم .وتميزت هذه الرائعة التي بلغت
درجة رفيعة من المعرفة اإلنسانية؛
بالمنطق الفلسفي العميق والرؤية
االستشرافية المستندة إلى المنطق.
ُ
ُّ
يصب ابن طفيل في عمله خالصة آرائه
وتصوراته حول العالقة ما بين الدين
ً
والفلسفة وبين العقل والنقل ،محاوال
ِّ
ويقدم بطل
تحقيق المصالحة بينها.
قصته وهو يمارس الفكر ،ويصل إلى
استنتاجات كثيرة تقوده إلى معرفة
ِّ
الحقائق الوجودية الراسخة ،وتمكنه
بالفطرة والتأمل والتجربة من االرتقاء
بالمعرفة من ال َ��ح��واس إل��ى المعرفة
العقلية القائمة على المعطيات،
والوصول إلى الحجج الدامغة بوجود
َّ
ِّ
ومدبر للكون هو الله (جل جالله)
خالق
ٍ
ِّ
يسير كل شيء فيه ،من أصغر ذرة إلى
أكبر الكواكب.
من هو ابن طفيل:
أب��و بكر محمد بن عبد الملك بن
طفيل القيسي ,ولد في (وادي آش)
من أعمال غرناطة ،ما بين عامي -495/
ُ
 /505هجرية .اشتهر بالعلم والمعرفة،
وباالهتمام باألدب وعلم الكالم ،وكان
فيلسوفًا ومفكرًا ,ومتصوفًا وفقيهًا،
وع��ارف��ًا بالرياضيات والفلك والطب
اإلسالميُ .ع ِرف بمكانته الكبيرة عند
السلطان (أبو يعقوب يوسف القيسي)
َّ
وتقلد الوزارة في إمارته ،تأثر ابن طفيل
ببعض العلماء العرب البارزين ،كما
تأثرت به مجموعة كبيرة من المفكرين
واألدب���اء .توفي بمدينة مراكش عام
(581هـ1185/م) ودفن فيها.
ملخص القصة:
ي��ض��ع اب���ن ط��ف��ي��ل فرضيتين
رمزيتين ألصل ّ
حي بن يقظان ،يرى في
األولى أنه ّ
تولد من الطين بال أم وال أب،
بينما يرى في االفتراض الثاني ،وهو
ّ
تصوره للقصة ،أن
الذي يعتمده في
ّ
حي طفل ألبوين حقيقيين ..األم هي
شقيقة ملك إحدى جزر الهند ,واألب
قريب لها اسمه يقظان ،تزوجها ّ
سرًا,
ولما وضعت المرأة طفلها خشيت أن
ينكشف َّ
سرها ،فجعلت الطفل في
تابوت وألقته في البحر ,فاحتملته
األم����واج ح��ت��ى أل��ق��ت��ه ع��ل��ى ضفاف
(الوقواق) وهي جزيرة أسطورية ورد
ذكرها في بعض المصادر القديمة.
وص��ادف أن ّ
م��رت في الموضع الذي
استقر فيه ال��ت��اب��وت غ��زال��ة كانت

تبحث عن وليدها المفقود ،وسمعت
بكاء الطفل داخل التابوت ،فأرضعت
َّ
وشب عن
الوليد ،وحضنته حتى كبر
الطوق .وقد ت��درج في المشي ،وأخذ
ّ
يحكي أص��وات الظباء ،ويقلد أصوات
ال��ط��ي��ور ،ويهتدي إل��ى مثل أفعال
الحيوانات بتقليد غرائزها .ليكتشف
الحقًا بالمالحظة والتأمل والتفكير؛
ّ
مذهبًا فلسفيًا يوضح به سائر حقائق
الطبيعة .يقول الكاتب أ.د( .علي أسعد
وطفة)« :عاش ّ
حي وترعرع في الجزيرة
ّ
والحيوانات وبدأ يكتشف
بين الطيور
نفسه والعالم ال��ذي حوله عن طريق
التأمل والتفكير ،وسرعان ما بدأ يطرح
األسئلة الفلسفية الكبرى التي تتعلق
بالمعقوالت وبأصل الوجود ،وفي غمرة
تأمالته العقلية واستغراقه الكامل في
النظر والتفكير ،الح له العالم الروحاني
بصوره التي ال تدرك بالحس؛ بل تقبل
ذلك بالنظر العقلي والحدس .واستطاع
ّ
ح��ي بمحض فطرته وص��دق طويته
اكتشاف العالقة بين العلة والمعلول
والفاعل والمفعول بين الوجود وواجب
الوجود ،وبرهن على أن الكون واحد
في الحقيقة» .ويتابع الكاتب« :وقد
تبين له بالحجة العقلية الدامغة أن
لكل حركة ّ
محركًا ولكل مخلوق خالقًا،
وأن الخالق هو رب العزة خالق الخلق
وباعث ال��رزق ،وهو الله رب العالمين
سبحانه وتعالى ...وذه��ب به التأمل
وأخذته الفطنة الربانية إل��ى القول
بحدوث العالم بعد أن لم يكن ،وأن
الله أخرجه إلى الوجود ،وأنه هو القديم
األزل الذي لم يزل. وهذا يعني أن الله
ً
وهب اإلنسان عقال ،وأن عقل اإلنسان
ق��ادر على الكشف ،وأال تناقض هنا
ما بين الحقيقة الدينية والحقيقة
اإليمانية ،وأن الدين والعقل يتكامالن
في الكشف عن الله وعن خلق الوجود».
ُّ
ّ
(حي) خالل رحلته المعرفية
يمر
الطويلة بأطوار ومراحل َّ
ع��دة ،تمثل
ً
سيرة اإلنسان ال��ذي نشأ منعزال عن
الناس ،وعاش متأثرًا بالحيوانات من
حوله ،يليها لقاؤه بإنسان ،هي أولى
معرفة له بوجود بني البشر .إذ يأتي
إلى الجزيرة رجل يدعى (أبسال) من
أهل ملة اإليمان ،وقد َّ
حدث أبسال ابن
يقظان عن العلم والشريعة بعد أن
علمه الكالم ،فوجد األخير في الشريعة
ما اهتدى إليه بالفطرة ،وكان قد بلغ
الخمسين من العمر .بالمقابل ّ
تعرف
أبسال على طريقة ّ
حي بالكشف عن
الحقائق الكونية والوصول إلى المعرفة.
يتفق ّ
حي مع أبسال أن يذهبا معًا إلى
الجزيرة المأهولة التي ينتمي إليها

األخير بهدف دعوة أهلها وهدايتهم
ّ
إلى طريق الحق ،لكن الناس لم يفهموا
أقوال ّ
حي؛ بل نفروا منه ،فما كان منه
إال أن عاد مع رفيقه إلى الجزيرة ليعيشا
فيها زاهدين حتى أتاهما اليقين.
األطوار التي تمر بها القصة:
 الطور األول :يبدأ برضاعة الظبيةّ
لـ ّ
وتعهدها له بالرعاية والعطف,
(حي)
ّ
حتى عمر السابعة؛ إذ يكون قد تعلم
محاكاة الحيوانات وتقليد حركاتها
ّ
وأص��وات��ه��ا ,وت��ع��ل��م َس��ت��ر ع��ورت��ه،
واستعمال العصا للدفاع عن نفسه.
 الطور الثاني :يبدأ بموت الظبيةِّ
فيشرح
وبمحاولته معرفة السبب,
ّ
جثتها بحثًا عن مركز الحياة ،ليدرك
إثر ذلك أن شيئًا ما قد ارتحل فيها,
َّ
وأن جسدها ما هو إال آلة .كما يتعلم
ّ
حي كيف ي��واري جسد الظبية مثلما
ُ
فعل الغراب .وقد سمي هذا الطور طور
اكتشاف المعرفة عن طريق َ
الحواس
والتجربة.
 الطور الثالث :يبدأ باكتشافّ
حي للنار وتعرفه إلى فائدتها وطرق
استخدامها ،وكيفية مقارنة هذه النار
وحرارتها مع حرارة ّ
ّ
الحي .كما
الحيوان
يأخذ في هذا الطور يشرح الحيوانات
ّ
ليتوصل
ويبحث عن ترتيب أعضائها.
إلى استنتاجاته الهامة حول الروح
ِّ
الحيوانـي في الجسم .كما يحقق هنا
تقدمًا في مجال التفكير والتأمل في
قضايا الكون.
 الطور الرابع :يتضمن اكتشافاتهالخاصة بوحدة الروح والمادة ،والعالقة
بين األخيرة وبين الصورة ،وفيه يتوصل
ّ
حي إلى إدراك وحدة الروح في الجسم,
وإلى اتفاق مادة الكائنات واختالفها
في الصور .كما يستنتج الخصائص
المشتركة للحيوانات والنباتات
والجمادات ,ويرى حقيقة وجود شيء
زائ��د على المعنى الجسمي ,هو ما
َّ
ظل يبحث عنه .كما يشغل فكر (ابن
يقظان) موضوعات األف�لاك واألج��رام
والنجوم ،وقضايا العالم؛ أصله وقدمه
وحدوثه.
 الطور الخامس :يرصد فيه (حي)ّّ
الفضاء ،ويتطلع إلى ما فيه من أجسام,
فيستنتج أن الفلك وما يحتويه شيء
واحد ,ذلك قبل أن يقارن بين الكواكب
وال��ح��ي��وان��ات م��ن حيث البنية .ثم
ينتقل إلى التفكر في العالم بجملته..
فيتوصل إل��ى حقيقة الخالق؛ فهو
الوجود والكمال والبهاء والقدرة والعلم.
 الطور السادس :يبدأ باستنتاجاتهالعقلية ,وأولها ّأن النفس منفصلة
عن الجسد ومختلفة عنه بالمصير ,ثم

ابن طفيل األندلسي
يقف ّ
حي بفضل تأمالته ومشاهداته
الدائمة وحاالته اإلشراقية المحيطة
بالسكون على ّ
سر السعادة .وفي حاله
هذه لم يكن يغيب عنه الموجود األول
ّ
الخالق الحق .ويكون قد بلغ من العمر
الخامسة والثالثين.
ّ
 الطور السابع :ي��درك (ح��ي بني��ق��ظ��ان) ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ،وه��ي
العليا واألخيرة أن سعادته في دوام
مشاهدته للموجود الواجب الوجود،
وق��د غابت عنه ذات��ه وفنيت؛ أي أنه
في هذا الطور الراقي الذي وصل إليه
ق��د ّ
تعمق ف��ي ال��ت��ع ّ��رف إل��ى ال��ذات
اإللهية ،وبات يقضي يومه في مغارته
ال يغادرها إال للبحث عن طعامه .وقد
وصل به العمر إلى الخمسين.
من خصائص القصة:
على الرغم من استخدام ابن طفيل
للسرد طريقًا للتعبير عن أفكاره ،إال
أن��ه أعطى قصته ال��زاخ��رة بالمعاني
ً
الفلسفية الراقية شكال فنيًا في غاية
ال��روع��ة؛ إذ امتازت باألسلوب األدب��ي
األخ���اذ ،وامتلكت عناصر التشويق
واإلث��ارة والجاذبية ،ناهيك عن اللغة
األدبية الرصينة التي استخدمها .وقد
كان للخيال (الفلسفي الصوفي) دور
كبير في القصة ,فهو باألساس الذي
يقوم عليه المكان واألح��داث .كما أنه
استخدم في السرد أسلوبًا بسيطًا,
اعتمد فيه األلفاظ السهلة المألوفة
مع شيء من الرمز واإليحاء .واستخدم
ً
ج��م�لا مترابطة ت��ن��أى ع��ن التعقيد
بالعموم .وقد كان للقرآن الكريم وجود
واضح في أحداث القصة ,إذ استمد من
قصة أهل الكهف ،واقتبـس من قصـة
قابيل وهابيل ،ومن سيرة النبي موسى
(عليه السالم) .وأورد (ابن طفيل) جملة
من آي الذكر الحكيم ,منها ما أورده
ّ
وتصرف
بحرفيته ،ومنها ما أخذ معناه
في صياغته .كما اقتبس الكثير من

المفردات واأللفاظ والتعابير القرآنية،
ُّ
مما يبين تأثره البالغ بالقرآن الكريم.
كما أن ابن طفيل استقى من الحديث
الشريف أيضًاّ ,إما رواية عن الرسول ()e
أو استشهادًا به ضمن سياق الكالم.
إلى جانب أنه استمد من التاريخ قبسًا،
واستخدم بعضًا من الرموز واألساطير
القديمة ف��ي إب���داع ن��ادرت��ه األدبية
أحايين أخرى.
تأثير ّ
(حي بن يقظان)
في األدب والفن:
ّ
(ح��ي اب��ن يقظان)
حظيت قصة
باالهتمام والعناية البالغتين ،فتناولها
المفكرون والعلماء والفالسفة بالقراءة
والتحليل ،وأحاطوها بالبحث والدراسة.
ّ
وكان لها تأثير كبير في األدباء والكتاب
ُ
بخاصة ،بعد أن ترجمت إلى العديد
من لغات العالم ،فألهمت الكثيرين
منهم حول العالم ،لينجزوا متأثرين
بهذه القصة مجموعة من اآلثار األدبية.
ومن أبرز القصص العالمية المقتبسة
منها ،قصة (روبنسون كروزو) الشهيرة
لالنكليزي دانييل دوف��و عام ،1719
ّ
(حي
حتى أن (غوتييه) ال��ذي ترجم
ابن يقظان) إلى الفرنسية وقف عند
ّ
حد افتراض اطالع دوفو عليها .إضافة
إلى اقتباسات الكثيرين من منتجي
األعمال السينمائية الذين تأثروا بها،
وصنعوا على منوالها بعض األفالم
والمغامرات الكرتونية والمسلسالت
التلفزيونية التي تناولت الشخصية
ف��ي ق��وال��ب درام��ي��ة مختلفة ،لعل
أهمها التجربة السينمائية األمريكية
ومجموعة القصص للشخصية الخيالية
«طرزان» ..اإلنسان الذي عاش في أدغال
ّ
وتربى بين حيواناتها قبل
إفريقية،
أن يالقيه مستكشفون أوروبيون .كما
َّ
ّ
(ح��ي بن يقظان) تجربة
ع��دت قصة
فكرية كان لها بالغ التأثير في األدب
العربي بشكل خاص ،حتى أن كثيرًا من
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ّ
النقاد ّ
عدوها بذرة أولية للقصة العربية،
وبداية حقيقية َّ
أسست ألدب الخيال
العلمي عند ال��ع��رب .وع��ن رائعة ابن
طفيل وأهمية الطبيعة يقول أ.د« .علي
أسعد وطفة»« :إن ابن طفيل األندلسي
ّ
«ح��ي بن يقظان»
في مأثرته الخالدة
ّ
الروحي للنزعة الطبيعية في
يمثل األب
التربية ورائدًا لها في القرن الرابع عشر..
ويعد أول من ّ
قدم لإلنسانية نسقًا فكريًا
أدبيًا فلسفيًا يستعرض فيه أهمية
الطبيعة ودورها في بناء العقل واإلنسان
وتشكيل ال���رؤى الشمولية للوجود
والكون» .ويتطرق الكاتب إلى الجانب
التربوي بقوله« :ال تقل المعاني التربوية
في أهميتها عن المعاني الفلسفية في
القصة .فالقصة تتضمن فيضًا ساحرًا
من المعاني والمواقف التربوية .ويمكن
ّ
«حي
القول في هذا الصدد بأن قصة
بن يقظان» تنطوي على نظرية تربوية
متكاملة األنساق في مستوى المنهج
والطريقة والتطبيق».
لقد سعى (ابن طفيل) في تجربته
الخالدة ،وعبر ّ
الفن في شكله القصصي؛
سعى إل��ى تلخيص رح��ل��ة المعرفة
اإلنسانية كما رآها ،وسعى في الوقت
نفسه إلى الكشف عن قدرات اإلنسان
وإمكانياته المعرفية والحسية للوصول
إلى المعرفة واكتشاف أس��رار الحياة
وال��ك��ون بفعل المالحظة والتجربة
والتأمل الواعي ،أي قدرة اإلنسان على
إدراك المعرفة غير المتصلة َ
بالحواس
واكتسابها عن طريق الحدس اإلنساني.
وب��رزت التجربة من جهة أخ��رى كنتاج
أدبي بارع ،يراعي متطلبات العمل األدبي،
ويستوفي مقوماته في قالب قصصي
يحمل الكثير من الروعة .لتكون هذه
التجربة مزيجًا رائعًا من الفكر الفلسفي
المستند إلى العلم ،ونتاجًا أدبيًا يفيض
بالجمالية.
المراجع:
« )1األسبوع األدبـي :جريدة
ّ
أسبوعية؛ تصدر عن اتحاد الكتـاب
العرب بدمشق ،العدد  /893/تاريـخ
 .2004/1/31مقالة بعنـوان «النزعة
الطبيعية في التربية عند ابن طفيل
األندلسيّ ،
حي بن يقظان رائعـة
الفلسفة والتربية» .أ.د« .علي أسعد
وطفة».
 )2قصة ّ
«حي بن يقظان» ابن
طفيل ,تقديم وإخراج :عمر سعيدان,
دار الحوار للنشر والتوزيع؛ الالذقية ط
 2سنة ./1988/
( )3األبعاد الفلسفية في قصة
ّ
حي بن يقظان عند ابن طفيل) ،بقلم
الكاتب :أنور أبو بندورة .موقع (ديـوان
العرب) ،يعنى بالثقافة والفكر
واألدبhttp://www.diwanalarab.:
 /comتاريخ حزيران /يونيو ٢٠٠٦
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سلمى الحفار الكزبري...
إبداعات أدبية متميزة
غ�سان كال�س
أبصرت سلمى الحفار النور في دمشق في
أيار عام  ،1923ثم رافقت والدها المنفي بفعل
االنتداب الفرنسي إلى لبنان وهي في الرابعة
من عمرها ،وتعلمت القراءة والكتابة على يديه
وصديقيه فارس الخوري وحسني البرازي ...وبعد
سنتين عاد الجميع إلى سورية ،فتعلمت القرآن
الکريم على يدي الشيخة عائشة في حي الشاغور
مسقط رأسها ،قبل انتقالها في التاسعة من
عمرها إلى معهد الفرنسيسکان (دار السالم) الذي
قضت فيه تسع سنوات أتقنت خاللها الفرنسية
وااليطالية وبعض االنكليزية ..ثم درست األدب
العربي على يد أساتذة مختصين ،ودرست – من
بعد  -الحقوق السياسية بالمراسلة مع الجامعة
اليسوعية في بيروت...
تزوجت من محمد كرامي – شقيق عبد الحميد
كرامي – وأنجبا نزيه ال��ذي فقد وال��ده وهو في
أشهره األولى ...فكان مصابًا أليمًا جهدت وكابدت
وراحت تعكف – بمزيد من الشغف – على الدرس
والمطالعة ومتابعة التحصيل...
عام  1948كان زواجها الثاني من الدكتور نادر
الكزبري وكان من ثماره ندى ورشا.
وكما أف��ادت سلمى من الجو المعرفي الذي
نشأت وترعرعت فيه ...كذلك أفادت من أسفارها
برفقة زوجها السفير والتعرف إل��ى الشعوب
وحضاراتها وعاداتها وتقاليدها ...وأضافت إلى
اللغات التي تعلمتها – غير لغتها األم – اللغة
االسبانية ،مما انعكس على إبداعاتها وكتاباتها،
وم��ن يتتبع حياتها األدب��ي��ة – خ��ارج سوريا –
يقف على ال��دور المميز ال��ذي قامت به فكانت
بحق سفيرة ثقافية لسورياّ ،
تعرف بحضارتها
وتاريخها وأدبائها وشعرائها وال سيما في مجال
األندلسيات...
وبالعودة إلى بداياتها اإلبداعية التي ظهرت
في سن مبكرة ،نجد أنها ب��دأت تكتب المقالة
األدبية والشعر بالفرنسية ،وما لبثت أن انتقلت
إلى القصة ..لتصدر عام  1950أول کتبها (يوميات
هالة) ،وبعد سنتين أصدرت مجموعتها القصصية،
المؤلفة والمترجمة :حرمان ،ومن ثم (زوايا) ﻓـ (نساء
متفوقات) ،ومن بعد رائعتها الروائية (عينان من
إشبيلية) فالقصصية (الغريبة) ..فصفحات من
السيرة الذاتية (عنبر ورماد)..
جمعت ع��ام  1970محاضراتها وأصدرتها
تحت عنوان (في ظالل األندلس) ،ومن بعد رواية
(البرتقال المر) ،لتقدم بعد ذلك رسائل جبران
خليل جبران العاطفية إلى مي زيادة ﻓي (مي زيادة
وأعالم عصرها) و(مي زيادة ومأساة النبوغ) ،وکانت
قد أصدرت خالل هذه العناوين المتعلقة بمي
مجموعة قصصية (حزن األشجار) وبعدها (الحب
بعد الخمسين)..
وضعت سلمى ع���ام( 1993بصمات عربية
ودمشقية في األن��دل��س) على غ��رار (ف��ي ظالل
األندلس) السالف ذکره ،وهو مجموعة محاضرات..
نظمت سلمى بالفرنسية :ال��وردة المنفردة،
نفحات األم��س ،وغيرها ...ونظمت باإلسبانية:
عشية الرحيل..

سلمى الحفار الكزبري
وک��ان (لطفي الحفار 1968 - 1885
مذکراته ،حياته وعصره) آخر کتبها وذلك عام
.1997
وغني عن ال��ق��ول ،من خ�لال ما أوردن���اه من
نتاجات وإب��داع��ات أديبتنا ،أنها کانت غزيرة
االنتاج ،متنوعة العطاء وفي معظم ألوان األدب..
يمتاز أسلوبها بالرشاقة والبساطة والوضوح؛
فجملتها قصيرة وألفاظها منتقاة بال تکلف...
وهي – إلى ذلك – تعزف البيانو والعود الذي
ّ
تعده ملك الطرب .وك��ان من هواياتها ،التي
تحرص على ممارستها ،السباحة وكرة المضرب
وكذلك التصوير الفوتوغرافي...
فازت بجائزة الملك فيصل العالمية لألدب
العربي عام  ، 1995وبجائزة البحر األبيض المتوسط
األدبية من جامعة باليرمو في صقلية عام ،1980
وهي تحمل وسام (شريط السيدة) اإلسباني ,وقد
ترجمت بعض أعمالها إلى لغات عدة..
ي��ؤرخ کتاب سلمى الحفار الکزبري (لطفي
الحفار) المشار إليه آنفا سيرة حياة والدها ،أحد
أعالم الرعيل الوطني األول في سورية ،ونضاله في
الحقلين السياسي واالقتصادي على مدى نصف
قرن ...حيث ضمنت الکاتبة مذکراته المخطوطة
والوثائق التي ترکها أمانة بين يديها في هذه
السيرة حسب تدوينها وحدوثها.
ً
عبر واحد وعشرين فصال ،تناولت الکاتبة
نشأة لطفي الحفار ،ودراسته ،ومذکرات الصبا،
وقصة زواجه ،ونشاطه إبان الحرب العالمية الکبرى
والعهد الفيصلي ،وفترة االن��ت��داب الفرنسي،
ونضاله في الحقلين االقتصادي والسياسي من
خالل :مياه عين الفيحة ،وحزب الشعب والثورة
السورية ومجابهة الکتلة للسلطة الفرنسية،
واإلضراب الستيني بدمشق ،والمعاهدة السورية
– الفرنسية ...إضافة إل��ى جملة من الحوادث
واألحداث :اغتيال عبد الرحمن الشهنبدر ،عدوان
 29أيار على البرلمان ،نکسة حزيران  ،1967وکذلك
ما يتعلق باالنقالبات العسکرية في سورية.
والوحدة السورية – المصرية ...لتنهي كتابها

بندوة األربعاء التي کانت سلواه الکبرى ،والحافز
لنشاطه الفکري والصحي ..والتي ک��ان يدور
فيها مراجعات لکتب التاريخ واألدب والشعر،
ومناقشات ومساجالت حولها ،ولم يتجاوز عدد
رواد الندوة عشرة رجال منهم :بدوي الجبل ،ظافر
نصوح األيوبي ،صبري العسلي عفيف الصلح،
وسليم الزرکلي ..وکان ينضم إليهم بعض زوار
دمشق من األدب��اء والعلماء :بنت الشاطئ ،أبو
سلمى ،سامي الدهان..
قبيل رحيلها بسنوات ثالث ()2006 – 1923
لبت دعوتنا للمشاركة بمهرجان دمشق العاشر
للثقافة والتراث  ،2003وفي ليلة دمشقية مقمرة
( )2003-9-22في رح��اب قصر الثقافة (مكتب
عنبر)؛ حيث عطر الياسمين وأريج الكباد والنارنج؛
كان اجتماعنا بها مع الصديقين عصام الحلبي
وعز الدين بدوي النجار ضمن ندوة (دمشق في
شعر نزار قباني) ،وهي ترى أن نزارًا حمل دمشق
في شغاف قلبه أينما ارت��ح��لّ ،
ومجد النضال
القومي في فلسطين والجزائر ولبنان وغيرها...
ّ
وأكدت أن شعر نزار العاطفي وليد خيال جامح
ً
ألنه – حسب معرفتها القريبة له – كان خجوال
ومتكتمًا في عالقاته النسائية ...وفي إسبانيا تأثر
بشعر الغربيين ،وتفجرت قريحته في رحاب اآلثار
العربية الشامية في األندلس ...وختمت مداخلتها
ً
في تلك الندوة :نزار الذي كان دائمًا طفال كبيرًا
في شعره الرمزي ،عرفناه بركانًا متفجرًا في شعره
النقدي كنداء سماوي يدعو إلى العدالة والحرية...
سلمى الحفار الكزبري التي وصفت ن��زارًا
بالغائب الحاضر في تأبينه بتاريخ 1998-6-15
في قاعة شلسي تاون بلندن ،وقف ابنها نزيه
كرامي ليقول في حفل تأبينها في طرابلس :لقد
تعلمت منها أشياء كثيرة ،وكأنها مجموعة من
النساء والرجال في تلك المرأة المدهشة .كانت
شديدة المالحظة والمالحقة وشديدة االنتباه،
وكانت تتمتع بنشاط فائض ،دائمة الحركة ،حتى
أنني كنت وأحفادها ال نستطيع أن نجاريها...
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«نزف على حروف الصمت» ورؤى جديدة
حممد خالد رم�ضان
بعد ع��دد من ال��دواوي��ن الشعرية
هي :جزر النار  ،1977اعلم أني أحترق
 ،1979الحلم على جبين الصبح ،1992
بركة السنا  ،1999ذاكرة الدم واألسيجة
 ،2001حنان الخزامى  2004أصدر الشاعر
سليمان السلمان ديوانه السابع «نزف
على حروف الصمت» عن دار بعل لعام
ُ ،2009وصمم الغالف األستاذ محمد
عيسى ..قدم الديوان بكلمة لطيفة عن
الشعر بقلم الشاعر نفسه ،كلمة قصيرة
عن الشعر والمغامرة وكانت كلمة جميلة.
الشعر باألساس صورة واكتشاف،
وأقصد بالصورة العميقة غير المعروفة
لنا ،وغير الظاهرة أمامنا ،وغير التي تخزنها
ذاكرتنا ,إنما هو الصورة المكتشفة التي
ال يعرفها أحد آخر ،والشعر ليس اليومي
ال��ذي أراه أو أسمعه كما يهدر بذلك
بعض الكتبة المشعورين ،أيضًا ،وليس
الوزن والقافية وعالمات اتصال وحروف
عطف وغير ذلك.
وليس الشعر موضوعًا معروفًا لدى
القارئ يمس الحياة اليومية؛ بل هو أرقى
وأكبر من كل ذلك ،فمواضيع الشعر أعمق
من هذا؛ فهي تمس األسئلة والوجود
والوجدان والزمان والمكان والمتخيل.
وف��ي إط��ار ما ذك��رت سأقرأ دي��وان
صديقي الشاعر سليمان السلمان «نزف
على حروف الصمت».
ال تهمني ال��م��واض��ي��ع اليومية
والعادية أو أية مواضيع أخرى مباشرة؛ بل
يهمني كيف قدمت لي كقارئ؛ أي فنية
القصيدة وعدم تقليديتها أو اتباعها.
في الديوان الذي بين يدينا الحظت
أن الشعر تخلى كثيرًا عن مواضيعه
القديمة اليومية ،وأخ��ذ يغوص في
مواضيع أخ��رى حديثة ،منها مواضيع
المصير والوجود وأسئلة الحياة ومواضيع
البدايات والنهايات في إط��ار أسئلة
وج��ودي��ة؛ لهذا فمواضيعه الجديدة
قدمت لنا نكهة خاصة ،كما في قصائد
كثيرة منها قصيدة عالم؛ إذ يقول :عالم
كامتداد الغياب /يحضن الليل جانحيه/
حلمي حنان عن مقلتيه /وأن��ا راعش
كالسراب /والمدى في الصدى.
أما عن المباشرة في القصائد فقد
كانت أغلب القصائد غير مباشرة؛ بعد
أن كانت غالبة في دواوينه كلها ،وهذا
أكسب القصائد سمة البعد عن الذهنية
التقليدية ،وترك للقارئ فسحة ليفكر
فيها وبالقصيدة التي يقرؤها ،وبما
يقرؤه من غير أن تقدم له المعاني على
طبق من فضة.
غنائية الديوان سمة مميزة فيه؛
فقلما نجد قصيدة م��ن غير غنائية؛
وهي عالية ,تأخذ القارئ إلى جنات من
الشفافية ،وفيها قصائد غنائيتها
متوهجة مثل قصائد :همس ليلى ص
 ،86نجية ه��ذا التراب ص  ،61حطب
النيازك ص  ،141ومن قصيدة همس
ليلي نقتطف :في أحزان الليل /أمد مع
الهمس رؤاي /إلى نجم يطلع من عتمة
برعمه /ويفر إلى قلبي /من أحزان الليل/
ألملم أوراق نهاري /صفحات مطفأة/
يملؤها ضوء العين بريقًا...

مقاطع شعرية غنائيتها ملموسة
تدخل الوجدان في تكثيف ملون من
الجمال.
ج��اء شعر ال��دي��وان م��وزون��ًا حسب
شعر التفعيلة ،وق��د ن��وع الشاعر في
البحور التي اعتمدها في قصائده؛ إذ إنه
كتب في األبحر التالية :الرجز ،الكامل،
المتقارب ،الرمل ،الخفيف ،الخبب أو
المتدارك..
وه��ن��ا ت��ن��وي��ع ج��ي��د ض��م��ن بحور
الشعر ،وجاءت أكثر قصائده على بحور:
المتقارب ،الخبب أو المتدارك ..وتالهما
الكامل ،ال��رج��ز ...وبرأيي أن ال��وزن عند
الشاعر قيد انسيابية الشعر ،ومنعها
من االمتداد واالتساع والذهاب إلى أبعاد
زمنية ال يمكن لشعر التفعيلة تقصيها،
وخاصة ألن هذا النمط من الشعر ملزم
بالقافية أحيانًا؛ وهي مفسرة لما سبقها،
وهذا يقتضي من الشاعر أن يأتي بكلمات
غير مالئمة أو ال لزوم لها؛ بل تقتضيها
القافية؛ وسنأتي بشواهد على ذلك من
الديوان؛ ففي ص  ،16من الديوان ومن
قصيدة (نزف على حروف الصمت) نقرأ:
وآن يكتبني النزق /على حروف الصمت
يا حبيبتي /أطلع من دوامة القلق /فأجمع
الظنون من مواجع الشفق.
فالذي أتى بكلمتي القلق والشفق،
هي كلمة النزق فلو استغنى عنهما
الشاعر لتمتنت القصيدة أكثر ،ولما شرح
لنا من أي مواجع جمع الشفق ،ولترك
ذلك للقارئ ،ولما ّبين لنا من أي دوامة
طلع؛ إذ أن باستطاعته القول :فأجمع
الظنون من المواجع ..فال ينكسر البيت
ويتخلص من االلتزام بالقافية ،ويتكرر
الذي قلناه في قصائد كثيرة منها :زؤان
الكالم ،عالم ،الحلم رماد ،هو الشعر ،نجية
هذا التراب ،وغيرها.
أما الضمائر في الديوان ،فقد شكل
الضمير الغائب ـ هو ـ أكثرية الضمائر،
وأت��ى بعده ضمير المتكلم ،وهناك
قصيدة واحدة كتبت بالضمير المخاطب،
وهي قصيدة :ليلى.
وبما أن الشعر هو بالدرجة األولى
عملية وج��دان��ي��ة ،وتعني (األن����ا) ،أي
تعنيني؛ لذا لو كتبت القصائد بضمير
المتكلم لكان أفضل؛ فالغائب يبتعد بها
عن األعماق وعن الذات ،وعن المكنونات
الداخلية ،وعما أعاني وأحلم وأتمنى
وأكتشف ،وإلى أين أرحل في أحالمي،
فالضمير الغائب يخفف م��ن ال��رؤى
الذاتية ،ومن الرؤيا الشاعرية للشاعر
بذاته ،ويبعده عن االنفعال واالنسياب
في عوالم اآله الذاتية ،وال يمكن له
تحقيق تلك الحالة الشاعرية الفردية
كما ه��ي ،ف��إذا تكلم الشاعر عن حالة
فالن أو حالة اآلخرين ،فليس كما يتكلم
عن حالته تمامًا؛ فهنا تضعف الحالة
الشعرية؛ أي عند الحديث عن اآلخر ،ولو
أنه أراد أن يتحدث بصيغة الغائب ،وهو
يقصد حالته أو صيغته ،وخالصة القول
هنا :إن الشعر حالة ذاتية وجدانية،
تتحقق أكثر إذا كتبت بصيغة المتكلم؛
إذ يستطيع وصفها كما يراها أو كما
سيراها ،أو كيف شارك في رؤيتها.

غلبت األفعال المضارعة في الديوان
غلبة كبيرة؛ فهناك ثالثون قصيدة
غلب فيها المضارع ،وأربع قصائد غلب
الفعل الماضي ،وهذا يسجل لمصلحة
الشاعر؛ فالقصيدة عنده تعني اآلنية
أو المستقبل ،وال تعني ما مضى وذهب
إال بقدر صلته باآلن؛ فالزمن هو الحاضر
عنده ،ومشاركته في ه��ذا ال��زم��ن ,أي
الحدث ,هو ما يهمه ،وهو ما يقدم به
أو ما ي��راه ،فالفعل المضارع هو األولى
بذلك ،هو الذي يحس به ،هو آلية كل ما
يحضره ويعيش به ،المضارع زمن دال
على الحاضر وصلته بالشاعر وما يحيط
به ،وهو نقيض الحدث الماضي الذي
ذه��ب ول��ن يعود ،مهما ح��اول الشاعر
استحضاره.
تراوح طول الجمل في الديوان بين
الجمل المتوسطة ،وكانت لها الغلبة،
وظهرت في إح��دى وعشرين قصيدة،
والجمل الطويلة ،وظ��ه��رت ف��ي اثني
عشر قصيدة ،والجمل القصيرة ،وكانت
في قصيدة واح��دة ...ومن خالل القراءة
تبين أن الشاعر كتب الجملة الشعرية
المتوسطة في قصائده ،ليس لضيق
نفس شعري عنده ،إنما ألنه كان يرى
أن الصورة الشعرية اكتملت ،ولم تعد
هناك حاجة لإلطالة ،والدليل اآلخر على
ً
أنه يملك نفسًا شعريًا طويال ،هو كتابته
للجملة الشعرية الطويلة غير المهلهلة
والمحكمة الربط بين عالقاتها الشعرية
واللغوية؛ أي لدى الشاعر إمكانية كبيرة
لالنتقال من جملة شعرية إلى أخرى بال
تعب أو إرهاق شعري ،ومن غير خلخلة
في التوازن الوزني أو المضمون ،وبقاء
نفسه الشعري ضمن هذا التنوع.
أم��ا ع��ن القصائد وأحجامها في
ال��دي��وان؛ فقد غلبت القصائد ذات
الطول المتوسط على القصائد الطويلة
والقصيرة؛ في الديوان سبع وعشرين
قصيدة ذات طول وسط ،وأربع قصائد
طويلة ،وقصيدة قصيرة ،يدل هذا على
تمكن الشاعر من تكثيف مواضيعه
ضمن كلمات قليلة ،مواضيعه التي تنأى
عن الملحمية وال��وج��ود ،كما في أكثر
قصائد الديوان؛ أما المواضيع الملحمية
ف��ق��د أط���ال ال��ش��اع��ر فيها قصائده
لتستوعب هذه القضايا التي تغوص
في الذات اإلنسانية ،وتبحث في القصي
من المعاني واإلش��ارات ضمن إيحاءات
وإحاالت ذاتية خاصة.
الشعر في أعماقه ص��ورة شعرية،
والشاعرية تعبر عن مدى تغلغل الصورة
في أعماق الشاعر وأعماقنا ،والصورة
الشعرية قسمان؛ قسم يأخذ من السطح،
أي مما يواجهه الشاعر مباشرة أمامه،
وتدعى تلك بالصور السطحية ،وهي
ليست ذات أهمية أمام الصور الشاعرية
العميقة التي أخذها الشاعر من األعماق
أو التي يخلقها خلقًا ،ويكتشف أعماقها
واتساعها ومداها.
ف��م��اذا ف��ي ص��در الشاعر سليمان
السلمان في قصائده؟ لم يوفق الشاعر
ف��ي ك��ل ق��ص��ائ��ده بتقديم ال��ص��ورة
العميقة ،ففي قصائده عشرون قصيدة

سليمان السلمان
صورها سطحية ،وأرب��ع عشر قصيدة
صورها عميقة وشاعريتها عالية ،ومنها:
مثلما جئت أع��ود ،نجية ه��ذا التراب،
طريقي لحلمي ،غاربة الريح ،إساءة البحر،
ليلى ،غزالة الكروم ،أأمد بساط النسيان،
غ��ري��ب ال��ط��ي��ور وغ��ي��ره��ا ،وم��ن الصور
الجميلة في شعره في قصيدة غاربة
الريح ص  111نقتطف  :أخاف تمرين
قربي /وأبقى وحيدًا ألم لهاثي /وأجمعه
من رمال السوافي /تهرأ جلدي /وحولي
على شاهدات القبور تمطى النهار.
ومن قصيدة غزالة الكروم ص 123
نقتطف هذه الصورة الشعرية :غزالة
الكروم ...تقدمي /النبع في فمي /وأنت
في مرابع النجوم /دنيا على مشارف
القيامة /البد أن تقوم.
في قصائد الديوان عدد من الصفات،
وقد بلغ عددها خمسًا ومئة صفة ،وهذا
عدد زائد وكثير ،ويمكن القول إن حوالي
ثمانين صفة ال عمل لها؛ إنما هي مفسرة
لما قبلها ،أو ابتدعتها قافية ما ،وظهر
ذلك بعد قراءتها في القصائد؛ أي إنه
ك��ان بإمكان الشاعر االستغناء عنها
كلها تقريبًا ،م��ن غير أن يمس ذلك
القصائد؛ بل العكس كان سيعطيها
تماسكًا أكبر ،ويمكن لنا أن نبين ذلك
ً
من قصائد عدة ،فمثال من قصيدة «نزق
على حروف الصمت» ،نقرأ في ص :18
على جبين شمسنا الغريقة .فالغريقة
صفة الشمس ،وهي تفسير لها ،فلماذا
يصادر الشاعر حق القارئ ويفسر له كنه
هذه الشمس؟ فالصفة هنا مفسرة فقط.
وم��ن قصيدة «زواي���ا ال��ك�لام» ص
 ،21نقرأ :على لهب ساطع ،وهذه صفة
مفسرة للهب ،وهو تفسير التفسير؛ فأي
لهب ال يكون ساطعًا؟ ..المهم ال ضرورة
لكلمة الساطع هنا.
أكثرية العناوين في الديوان عناوين
عادية ،لم تساهم بمد القصائد بصور
وإيحاءات عميقة ،ولم تساهم في خلق
ح��االت غير معروفة؛ فعناوين مثل:
عالم ،ساهر ،على دروب النفي ،سالم
على صاحبي وغيرها ،كلها عناوين دالة
على معاني القصائد؛ بل موضحة لتلك
المعاني ،وهناك خمسة عناوين جيدة
من أربعة وثالثين عنوانًا وه��ي :نزق
على حروف الصمت ،وهو عنوان الديوان

ككل ،قبيل امتداد الغياب ،حالج النار،
غاربة الريح ،إسار البحر ..وهذه ساهمت
في اختراق األزمنة وساعدت على إيجاد
لوحات غير معروفة.
في أكثرية قصائد الديوان تقسيم
بالنقاط بين مقاطعها ،والتقسيم لعب
دورًا حداثيًا ،إذ إن��ه ك��ان عندما يتم
المعنى يضع الشاعر نقاطًا ،وهذا أفضل
من االستمرار في المسير؛ فالتقطيع عمل
ال بأس به يحسب للشاعر ،والتقطيع في
القصائد ال يعتمد على تساوي المقاطع،
إنما على انتهاء المعنى ف��ي مقطع
معين ،ثم االنتقال إلى غيره ،ولم يعتمد
الشاعر التقطيع الرقمي كما يفعل بعض
َّ
الشعراء أحيانًا؛ إال في قصيدتين هما:
على دروب النفي ،غريب الطيور ،وهناك
قصائد لم نلحظ فيها تقطيعًا ،مثل
قصائد :عالم ،رحيل الصبوات ،هو الشعر،
أأمد بساط النسيان.
ع��ن ال��ب��داي��ات واالس��ت��ه�لاالت في
قصائد الديوان الذي نحن بصدده كل
بدايات ال ب��أس بها ،تشد القارئ إلى
االستمرار بالقراءة؛ ففيها غنائية عالية
تصل االستهالل بالمتن من غير ارتباك
وصعوبة حتى تتصل مع النهاية ،وكل
ذلك على نحو انسيابي جميل.
نهايات القصائد كلها نهايات
مغلقة ،أي أن الشاعر لم يترك للقارئ
شيئًا ،وأغلق عليه باب التأمل وأعطاه
المعاني كلها ...ولو ترك له فسحة ما
ليبحث ويشرح ما يريده ،لكان أفضل
وأح��ل��ى؛ فالنهاية المغلقة ه��ي سد
للمعاني.
في الديوان بعض الجمل الجاهزة
التي لو استغنى عنها الشاعر لكان
أفضل ،ننوه على بعضها؛ ففي الصفحة
 35يقول :وأس��أل عنها ..وفي ص 54
يقول :قهوة الصباح ..وفي ص  58يقول:
في عتمة الليال ..وهي جملة من ْأغنية
فيروز ..وفي ص  56يقول :ال تقل :ما
العمل؟ ..وهناك غير ذلك من الجمل
الجاهزة التي كان من المحبذ أن يبتعد
عنها..
دي��وان «نزق على حروف الصمت»،
قفزة شعرية في مسيرة الشاعر سليمان
السلمان جديرة بالقراءة والتأمل.
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الصالونات األدبية في الوطن العربي

المرأة كانت الس ّباقة

عبد احلميد غامن
مقدمة:
كان يطلق عليه أسماء عديدة مثل :مجلس أدبي
– منتدى أدبي – الديوانية ..أما تسمية صالون أدبي
فقد جاءت من دول أوروبا في مطلع القرن العشرين.
وتقول كتب التاريخ إن أول مجلس أدبي أسس
في التاريخ العربي ك��ان على يد «سكينة بنت
الحسين»؛ حيث أقامت هذا المجلس في «الحجار»..
وكان يرتاده أهل األدب والفقه والسياسة .وقد ُعرف
عن سكينة بنت الحسين التي ولدت سنة ( 47هـ)
وتوفيت سنة ( 117هـ) أنها عاشت حياة حافلة
بالعلم واألدب والنشاط االجتماعي.
ُ
إضافة إلى مجلس «سكينة» اشتهرت في تلك
الفترة مجالس أدبية لكل من :عائشة بنت طلحة،
وصالون جميلة ،وغيرها.
دور الصالونات األدبية الثقافي:
كانت الصالونات األدبية مرتبطة منذ نشأتها
بشخصيات أدبية وثقافية واجتماعية ،وكثيرًا ما
اتسمت بالنخبوية ،س��واء من حيث الشخصيات
التي كانت تحضرها ،أم من حيث الموضوعات التي
ُ
كانت تناقش فيها .ففي القرن التاسع عشر وحتى
منتصف القرن العشرين؛ حيث لعبت الصالونات
األدبية دورًا بارزًا ومشهودًا في إثراء الحركة األدبية
والثقافية العربية ،كانت االجتماعات تتم في
منازل عدد من الشخصيات األرستقراطية واألدباء
ُ
والوجهاء .وكانت تدار فيها شتى األحاديث األدبية
والثقافية والسياسية واالجتماعية والفكرية.
الصالونات األدبية في الوطن العربي:
في مصر:
أول صالون أدبي أقيم في الوطن العربي هو
صالون «مي زيادة» في جمهورية مصر العربية ،هذا
الصالون الذي بدأ باالجتماعات التي كانت تحدث
في بيت وال��د «م��ي» ،حيث كان يجتمع األصدقاء
مثل :د .شبلي ّ
شميل -الشاعر خليل مطران -أنطون
الجميل -سليم سركيس ..وكانت هذه االجتماعات
فردية على شكل سهرات عائلية من غير تحديد
لمواعيد ثابتة .وقد ّ
مهدت لقيام هذا الصالون
الزيارات الخاصة لوجهاء مصريين من أرباب الثقافة
والسياسة ،مثل :إسماعيل باشا صبري-عباس محمود
العقاد -إدريس راغب باشا ..وغيرهم .فقد كان هؤالء
يترددون على بيت «مي زيادة» ،قبل أن تنظم مواعيد
جلسات الصالون األدبي يوم الثالثاء ،وبهذا دخل
هذا الصالون التاريخ األدبي العربي من أوسع أبوابه.
وحسب ما جاء على لسان عباس محمود العقاد
في تلك المرحلة ،أن عدد الرواد األوائل الذين كانوا

يرتادون صالون «مي زيادة» وصل إلى ثالثين أديبًا إلى أكثر من مئة وخمسة وعشرين من رجال فكر
وسياسيًا ومثقفًا منهم :طه حسين -أحمد شوقي -وأدب وثقافة.
حافظ إبراهيم-عبد القادر المازني-محمد حسنين
هيكل-هدى الشعراوي  -روز اليوسف ..وآخرون.
الصالونات األدبية في لبنان:
وقد جاوزت أخبار صالون «مي زيادة» مصر إلى
في لبنان ..هناك الكثير من الصالونات األدبية
جميع األقطار العربية وبالد المهجر؛ فكانت هناك التي تركت بصمات واضحة على المشهد الثقافي
ُ
مراسالت وكتابات في صحف ومجالت عديدة عنه .واألدب��ي اللبناني .ففي ع��ام  1988م ،اشتهرت
كما ّ
عد نفر من األدباء صالون «مي زيادة» في كل فضيلة فتال بصالونها األدبي الذي كانت تعقد فيه
ّ
ثالثاء ن��دوة األدب ومجمع الشعراء،
وسموا ذلك الندوات الشهرية المفتوحة ،ويرتاده أهل الفكر
العهد عهد «مي زي��ادة» ..وهنا يحضرنا بيت من والفن والثقافة والتربية ،بغية خلق مناخ فكري مالئم
الشعر لألديب والشاعر «جبر ضومط»؛ يقول:
ومنفتح على جميع التيارات واالتجاهات والطوائف،
ّ
حدثينا يا نسيمات الصباح
وتعزيز دور السالم والعدل في لبنان على أسس
عن زمان قد مضى في عهد «مي» .واضحة من الثقافة والفكر ،وقد فاق عدد الذين كانوا
يرتادون صالون «فضيلة فتال» المئة والعشرين من
الصالونات األدبية في سورية:
سائر أنحاء لبنان.
إذا انتقلنا إلى سورية ،سنجد أن أول صالون
وم��ن الصالونات اللبنانية أيضًا ك��ان صالون
أدبي أسس في حلب على يد «مريانا م��راش» في الشاعرة إنصاف ألعور منضاد ،وصالون الدكتور
أوائل القرن العشرين .ويقال عن «مراش» إنها كانت جورج طربية والصالون الجوال.
ّ
السباقة إلى إحياء تقليد المجالس األدبية في ظروف
الصالونات األدبية في العراق:
سياسية واجتماعية بالغة الحساسية والتعقيد،
في العراق كان هناك العديد من المجالس
رافقت نهايات المرحلة العثمانية.
والصالونات األدبية مثل :مجلس الربيعي ،ومجلس
ومريانا م��راش ..هي أول أديبة سورية ظهرت الشرستاني ومجلس المخزومي وصالون عشاق
في ميدان الشعر واألدب وكتبت الشعر ،وكان ظهور بغداد ومجلس قنبر علي ،مجلس الصفا ،ومجلس
امرأة تكتب في الصحف ،وتنظم الشعر ،وتلتقي النائبة صفية السهلي ،وصالون صالحة النقشلي.
األدباء في منزلها في تلك الفترة المظلمة من عام
ويؤكد الكثيرون ممن تناولوا الصالونات األدبية
 ،1919أمرًا له دالالت��ه .ولعل صالون مريانا مراش منذ نشأتها حتى انحسار الكثير منها ،أن أول
األدبي كان الوحيد في الشرق العربي -كما يؤكد أحد صالون أدب��ي في بغداد أنشأته «صبيحة الشيخ
النقاد  -قبل أن يكون صالون مي زيادة في منطقة داوود» ،وكان من أبرز رواده رجال علم وأدب وصحافة
وادي النيل ..ولعل سفرها إلى أوروبا ،واطالعها على وسياسة ووزراء وسفراء.
معالم الحضارة الغربية ،ولقاءاتها مع عدد من نساء
أوروب��ا ،أمثال :م��دام ديستابل – وم��دام دينواي..
الصالونات األدبية في الخليج العربي:
وأخريات ما شجعها على إقامة صالونها الذي سبقت
كان الصالون األدب��ي في دول الخليج العربي
ُ
فيه غيرها ،على الرغم من ضيق الحياة االجتماعية يعرف باسم «الديوانية» .وقد ارتبطت الديوانية
ّإبان الحكم التركي .وكان من رواد صالونها نخبة من بداية بالحيز االجتماعي المعين ،وكانت ّ
تعد أحد
أدباء حلب أمثال :جبرائيل الدالل -كامل غزي -رزق المكونات الراسخة في المجتمعات الخليجية،
الله حسون ..وآخرون.
وك���ان حتى وق��ت ق��ري��ب يغلب عليها الطابع
ُ
ومن الصالونات التي اشتهرت في سورية أيضًا :العائلي والعشائري والقبلي الضيق .ويجري فيها
صالون ماري عجمي بدمشق في حي «باب توما» وكان تداول قضايا مباشرة تتصل باحتياجات أفرادها
ذلك عام 1921م ..وصالون ثريا الحافظ في دمشق وهمومهم ،وتأكيد لحمتهم القائمة على متصالت
أيضًا الذي أطلق عليه اسم «منتدى سكينة» ،وذلك النسب؛ أي (الدم) والقرابة العمودية ضمن النسيج
ّ
والمكون الثقافي السائد ..وبعد ذلك
تخليدًا السم «سكينة بنت الحسين» صاحبة أول االجتماعي
مجلس أدبي في التاريخ العربي والعالم كما ذكرنا أصبح يطلق عليها اسم «دارة» ،ففي المملكة العربية
سابقًا.
السعودية هناك «دارة صفية» التي تديرها الفنانة
وفي بداية التسعينيات من القرن العشرين التشكيلية صفية بنت زقر .وهي أول فنانة تشكيلية
ُ
اشتهر صالون الشاعرة ابتسام الصمادي الذي سعودية على مستوى المملكة ..وتحتوي دارتها
تأسس عام  ،1997وقد وصل عدد الذين يرتادونه على مقتنيات تراثية ومكتبة خاصة في األدب

والفن ومكتبة للطفل ..ويغلب عليها طابع الثقافة
التشكيلية والتعبير عن األدب من خالل الرسم ونشر
الثقافة األدبية والفنية بين الدارة والمجتمع.
ُ
وفي «جدة» اشتهر صالون مها فتيحي األدبي،
وصالون سارة الخثالن الشاعرة والكاتبة ،وكان ُيعرف
باسم «ملتقى األربعائيات الثقافي».
ويذكر د .أحمد الخاني ..وهو شاعر وناقد وأديب،
أن أول صالون أدبي في السعودية كان ُيعرف باسم
«حميسية» الشيخ الراحل عبد العزيز الرفاعي صاحب
دار الرفاعي للنشر والتوزيع ..إضافة إلى العديد من
ُ
ً
الندوات الثقافية التي كانت تعقد ،فضال عن وجود
ما كان يسمى «أحدية المنتدى النسائي» في مكة
المكرمة والذي كانت تديره د .وفاء عبد الله المزروع.
الصالونات األدبية في فلسطين:
كان أول صالون أدبي تأسس في فلسطين في
مدينة غزة «صالون نون النسائي» األدبي ،الذي ظهر
ّ
والتوجه
مع ظهور المدرسة النسائية في الكتابة
العالمي نحو الكتابة النسائية .وقد تأسس هذا
الصالون منذ منتصف عام ( 2002م) .وكان هدفه
الرغبة في التركيز على الدور الفكري للمرأة وخلق
مناخ نسوي خاص.
ضوء ..
ّ
لقد ك��ان��ت ال��م��رأة ه��ي ال��س��ب��اق��ة لتأسيس
الصالونات األدبية ،ما يؤكد ويدعو إلى القول بأن
الصالونات األدبية النسائية كانت تشكل صورة
مشرقة من ص��ور إب��داع المرأة في مرحلة زمنية،
كانت فيها رهينة المعتقدات والعادات والتقاليد
المجتمعية الضيقة ..وق��د أسست ال��م��رأة هذه
الصالونات عبر مسيرتها الكفاحية إلثبات ذاتها
وثقافتها وانعتاقها من بوتقة القهر والجهل.
وقبل أن نختم موضوعنا ال بد من أن نشير إلى
أن الصالونات األدبية؛ سعى إليها أول من سعى
أدباء وشعراء ورجال فكر منذ عهود ..وتؤكد كتب
ٌ
التاريخ أنه كان هناك رجل ُيدعى ُ«عمرة» كان يتردد
عليه الشعراء لينشدوا ما ينظمونه من أشعار ،وكان
ُ
ذلك في العصر األموي ،وكانت المرأة تجالس الرجال
ُ
في هذه المجالس ،تناقشهم في القضايا الفكرية
واألدبية من غير أن تتخلى عن رصانتها ووقارها.
ُ
أما في العصر العباسي فقد اشتهر صالون
«فضل العبيدية» في بغداد ..وفي األندلس كان
هناك صالون «حفصة الركونية» في غرناطة..
وصالونات أخرى كان لها دور بارز في تلك المراحل
منذ تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية.
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حداد ..
فواز ّ
ّ
من السرد إلى الرواية!
حممد باقي حممد

ْ
ونحن إذ نقف برواية «المترجم الخائن» للروائي
السوري فواز حداد  -دار الريس ،طبعة أولى 2008
 سنجد في العنوان صوى وأصداء لمقولة بسطتّ
واألدبي  -على
ظلها على الوسط الثقافي عمومًا،
ّ ّ
وجه التخصيص  -مفادها أن «كل ترجمة هي
خيانة ّ
ّ
األصلي» ،هذا إذا تجاوزنا اإلسراف
للنص
في توصيف الكتابة ذاتها بعيدًا عن التقريض،
والذي يذهب إلى ّأن «الكتابة هي المالذ األخير
ّ
ّ
الفرنسي
الروائي
لمن خان» كما جاء على لسان
ً
جان جينيه مثال!
إذن ما جديد األستاذ الحداد في ّ
تخيره لهذا
العنوان ،ومن ّ
الروائي ُ
ّ
المتواري
ثم في المتن
ّ
يتعجل أحدنا فيرى ّأن
خلفه؟! وفي الجواب قد
ّ
فسرَ
الم ّ
الرجل لم يضف إلى ُ
عرف جديدًا ،وأنه ّ
الماء  -كما تقول العرب  -بعد الجهد بالماء!
غير ّأن ْإعمال الفكر ّ
مليًا سيكشف لنا ذكاء
اللعبة التي مارسها األستاذ ّ
الحداد على قارئه،
ْ
ّ
روائي معروف إلى عنوان واضح
إذ لماذا يعمد
فسر ذات��ه؟! من هذا السؤال ُ
ُي ّ
الملتبس  -في
الم ّ
وضوحه ُ
حير  -ستتوالد أسئلة أخرى تبحث
ّ
ّ
في العنوان ومتنه ،ثم تحلل العالقة بينهما،
ولذلك قد نبدأ بالتساؤل التالي :هل الترجمة -
ّ
األصلي؟! وإذا كانت خيانة
حقًا  -خيانة للعمل
فكيف للشعوب أن تتبادل ثقافاتها وتجاربها؟!
كيف يتأتى لدول ال تسهم في إنتاج الحضارة
ُ
المعاصرة اليوم  -ونحن من أوالء  -أن تشتغل على
ّ
للبورجوازية
جنس وافد كالرواية ،بوصفها إنجازًا
ّ
ّ
األوروبية في مسار صعودها ،ناهيك عن أنها -
ّ
بحسب جورج لوكاتش ،في ّ
شرعية
أسها  -وريثة
ّ
لفن الملحمة ،ولكن بعد أن ْ
أس ِقط عنها تاريخ
الملوك ،ومن خلفهم اآللهة التي كانت تنتصر
الم ّ
لهذا الملك أو ذاك ،لتلتفت إلى جموع ُ
همشين
ّ
بوصفهم ُ
ّ
المادية
الفعليين للخيرات
المنتجين
ّ
المجتمعُ ،
في ُ
األساسيين للثقافة
والمستهلكين
والفنون ،وحاملي مشاريع التغيير يمينًا ووسطًا
ويسارًا؟! ألن نشتغل عليه بداللة نظرية الرواية
للوكاتش هذا؟! أليس هذا حالنا في األدب على
ْ
وجه العموم ،إذ ال نستطيع أن نجزم في ما إذا
ّ
ّ
ّ
والتوحيدي وابن
شرعيين لنثر الجاحظ
كنا أبناء
ّ
ّ
ّ
المقفع ،لكننا  -بكل تأكيد  -سنجزم ّ
ُ
بترسمنا
ّ
الغربية لرينيه ويليك
الدرب في ضوء نظرية األدب
على سبيل التمثيل؟! ّ
ثم هل تفترق الحال في
النقد ُ -
كم َ
مارسة تاليه على األدب  -عن غيره من
ضروبه ؟! أليس ما نكتبه  -في ُمعظمه  -في هذا
الجانب صدى لرؤى تزفيتان تودورف وجاك دريدا
وروالن بارت وكلود ليفي شتراوس ونورثروب فراي
وجيرار جينيت أو بلينسكي؟! ترى كم من نقادنا
ّ
الجرجاني أو
يشتغلون بداللة القاضي عبد القاهر
ّ
ابن جعفر أو اآلمدي أو ابن قدامة؟! وإذن فهل ثمة
بديل عن الترجمة للقيام بما ّ
تقد َم من مهام؟!

بهذا المعنى يكون األستاذ الحداد قد خاتلنا،
ّ
ّ
تمهيدية لمتنه ،ذلك
واجترح عنوانًا ُيشكل عتبة
ّأن ّ
أي عنوان ال يكتفي بعالقة تقوم على التجاور
مع متنه ،بل ينهض بوظيفتين  -تقومان على
ّ
ّ
ومعرفية ،وذلك عبر نظام
سيميائية
التشاكل -
إشارات أو عالمات بعينها تذهب بنا نحو فضاءات
ّ
النص وعوالمه ،من غير أن ّ
تتورط في فضح أسراره
ّ
دفعة واحدة ،ألنها  -إذاك  -تقتل لعبة التشويق
التي يقوم عليهاُ ،مخاتلته هذه دليل نجاح في
ّ
الم ّ
إحالة ُ
فالتحري بقصد
عرف إلى خانة التساؤل؛
الوقوع على أجوبة ّ
المقلق ُ
تسد األفق أمام ُ
والمثير
ّ
للتوجس ،ما سيدفع القارئ إلى ّ
تقري األجوبة من
ّ
خالل المتن؛ أي أنها ستكرهه على قراءته ،وهذه
إحدى الوظائف الرئيسة للعنوان!
األطروحي سيشتغل األستاذ ّ
ّ
الحداد على
وفي
الحياتي ،ليجيء على نماذج يعرفها جيدًا ،إذ
تحضر صورة المثقف عبر أكثر من نموذج ،حامد
ً
نمطية ُ
ّ
سليم ُ
للمثقف في
المترجم  -مثال  -صورة
ّ
اليومية ،التي ال معنى للكثير منها ،فهو
عاداته
ّ
ّ
ُ
يعيش دواخله المتشظية أكثر مما يعيش عالئق
ّ
سوية مع اآلخرين ،لهذا كان  -على األغلب  -غير
ّ
التكيف مع وسطه ،فزوجته ُمتخاصمة
قادر على
ُ
معه ،لقد غادرت إلى بيت أهلها مصطحبة ولديها،
ُ
ّ
االجتماعي،
ومشكلته  -هذه  -قطعًا ستحيل إلى
ّ
أي إلى زمن ُمحدد في عالئقه ،لكن بعد أن نسخ
ّ
الروائي التحديد الرقمي ،لتحيل إلى عالم
عنه
ّ ّ
ّ
ذكوري فظ ،وال تخلو من بعدها االقتصادي ،ذلك
ُ َ
ّ
ّ
والمثل
أنه يعيش القلة تحت هاجس الرسالة
ْ
ّ
والقدوةّ ،
ّ
نفسية أيضًا ،إذ ّإن
ثم إنها بالضرورة
المعاصر في عالقته ُ
المثقف ُ
ُ
المرتبكة والشائهة
ً
ُ
ُ
مع محيطه  -ابتداء بعالقته الملتبسة بالسلطة،
ً
ّ
االجتماعيّ ،
ّ
غب
الواهية ُبمحيطه
وانتهاء بعالئقه
أن وهنت لغة التواصل بين الطرفين َ -
نكص نحو
ّ
القصية ،ليعيش حلمًا ُمنكسرًا أو أوهامًا
الدواخل
ّ
ً
ُ
ّ
ُ
تخلقت على هيئة حقائق ،متخيال أنه مثقف
ّ
ّ
عضوي بتعبير غرامشي ،في حين أنه ليس أكثر
ّ
من ُمتعاطف مع الشرائح الفقيرة ،تلك التي تحدر
ّ
منها ،غير أنه  -بالتأكيد  -ال يرتضي لنفسه أن
ّ
يكون محلها!
ّ
وألن الترجمة ّ
ّ
يتحصل على
بحد ذاتها عمل
عبر عنها الحداد ُ
ّ
خصوصية ،فلقد ّ
بالمدلهمة /
المكفهرةّ ،ربما بسبب من الجدل الدائر حولها ،ثمّ
ُ
ها هو ُيكمل مروره بالوسط الثقافي  -وهو وسط
ّ
ّ
افتراضي بين الناس  -ليكشف لنا كم هو
مثالي
شائه في عالقاته ،لهذا لعب على دالالت األسماء،
إذ يشي مقال الناقد المعروف شريف حسني  -عن
ّ
ُ
الثقافية،
المترجم حامد سليم  -بغياب التقاليد
ّ
ُ
في سلوك يفتقد إلى الشرف ،كما يشير تصرف
سامي  -الذي اعتذر عن تقديم خدمة لصديقه
المترجم  -إلى سلوك شبيه بسلوك سابقه ،وبذلك

خال سلوكه من السموُ ،
المستشار حكيم نافع
ُ ّ
في سلوكه ُ
ّ
وانتهازيته المقززة  -هو
المنحط
اآلخر  -نموذج ُ
ّ
كبورجوازي صغير ،نموذج
للمثقف
يشي بتناقض كبير في سلوكه ،فلقد خرج في
التظاهرات التي قامت ّ
ضد أديب الشيشكلي،
وشهد الوحدة بين سورية ومصر بعد سنوات
أربع ،فاالنفصال ّ
غب سنوات أربع  -أيضًا  -لتقوم
ّ
ثورة الثامن من آذار ،ويتفكر في دكتوراه من
دول��ة اشتراكية تدعم قضايا العرب العادلة،
وسيتساءل الحداد مع حكيم  -أو على لسانه
ّ
ّ
عصيًا على اإلص�لاح؟!
العربي
 إن كان الواقعّ
ّ
ثم يتساءل إن كان قد انتقل من دكتاتورية
ّ
الذهنية،
البروليتاريا إلى طردها من منظومته
ّ
ّ
ّ
تلفزيزنية لهذا السبب،
نجومية
وتربع على
ليتحصل سريعًا على بعثة إلى الغربُ ،م ّ
دعيًا ّ
ّ
بأن
ُ ّ
اآلخرين متخلفون عنه بمئات السنوات؟! فهل جاء
ً
حامد  -مثال  -من فعل الحمد؟! وهل لالنتهازية
ّ
ّ
أن تكون نافعة إال ألصحابها ،ناهيك عن أنها -
أي األسماء  -قد تشير  -وفي غير موضع  -إلى
بشر بعينهم ينتمون إلى عالم ُم ّ
حدد في المكان
والزمان ،وقد يحيلوننا إلى شخوص نعرفهم!
حامد سليم  -إذن  -نمط من ُ
المثقفين القادمين
من الريفُ ،ليشغلوا إدارات أو ُم ّ
ؤسسات حكومية،
ّ
المرجعية ُمتمثلة بـ «ال��ري��ف» ،كما
ويعيشوا
يعيشون النبذ  -في إحالة إلى «الريف» ثانية  -مع
ّ
أن المدينة تلفظهمّ ،ربما ألنهم وصلوا إليها مع
الثورة ،حاملين معهم سذاجتهم وبراغماتيتهم
ُ
المتناقضة معها لكن المخاتلة  -حتى  -لهم،
وليبدأ عالقة ُم ّ
شوهة  -هي األخرى  -مع المرأة،
ّ
ّ
صحافية شابة تحلم باإليصال ،لكنه
تبدأ مع
ينتهب الفرصة ّ
ّ
وصولي ،ال يرى في المرأة
كأي
ّ
ّ
إال وظيفتيها اللتين تتلخصان في المسافة بين
المطبخ والسرير!
ُ
وح��ام��د ال يفترق ع��ن الكاتب محسن علي
كثيرًاً! محسن  -هذا  -كان أحد الذين ُعرفوا بعد
ّ
الواقعية
ظهور االلتزام ،إذاك ظهرت مدرستان،
ّ
للفن ،ج��ارت األول��ى
االشتراكية مقابل الفن
ّ
منجزات العصر ،وتغنى بها األغلبية ،بعد أن
ّ
تحرروا من االستعمار الفرنسي البغيضّ ،
ثم بدأ
ًُ ّ
تساؤل ممض ،أن هل ستصبح مضامين آدابنا
ّ
ّ
األممية؟! لقد خسرنا الحروب
القومية عالة على
كما في حزيران  ،1967وكان الحرج أكبر مع ارتباط
ّ
بالشيوعية ،إذ تناقض تأييدنا
الواقعية هذه
ّ
ُ
ّ
للواقعية مع مالحقة الشيوعيين ،وترافق هذا
بوصول كتاب روجيه غارودي األخير إلى المنطقة،
ُليرسى مفهوم واقعية بال ضفاف ،فضاعوا،
ّ
التقدمية ،وعلى رأسها الحزب
وكانت األح��زاب
ّ
القائد تطالبهم بفعل شيء ،شيء ما عربي خالص،
ّ
ثنائية األصالة ُ
ّ
عاصرة «بحسب
والم
هكذا ولدت
الحداد»!

كان حامد قد ّ
تعرف إلى الكاتب الشهير محسن
علي قبل هبوب رياح الواقعية السحرية بشهر أو
شهرين ،وكانت ثلة األخير قد جلست من حوله،
كان لقاؤهما لقاء الشاب الخجول والكاتب الجريء
ُ
والمخضرم ،وبعد غياب أشهر سبعة ،ظهر حامد
في مقهى الكمال ،كان يحمل نسخًا من كتابه
ُ
المترجم ،فتساءل األستاذ محسن إن كان تابعه
الشاب قد التحق بثلة أخرى؟! كان ُمحسن قد شعر
باإلهانة ،ذلك ّأن حامدًا لم يستشره قبل طباعة
كتابه.
ّ
ّ
ُ
وألن الوسط الثقافي مترهل ومنقسم على ذاته،
ّ
فال ضير في أن يكتب الكتاب تقارير ببعضهم ،ما
ُيشير إلى غياب اتحاد الكتاب كجهة فاعلة ّ
راعية
للكتاب ُ
ومدافعة عنهم ،ويقلبها إلى ًُم ّ
ؤسسة
تعمل على تحويل الكاتب إلى رقيب على الكاتب!
اشتغل الحداد على تفاصيل هذا الوسط  -إذًا
 عبر عالقته بالسلطة على وجه العموم ،واألجهزةّ
األمنية على وجه الخصوصُ ،ليرسي محورًا آخر في
متنه ،على هذا كان استدعاء أمني لحامد كافيًا
لكي يكشف آلية الخوف عند الجمهور العريض،
ويعكس جرأة الحداد في الطرح ،إذ راح ُيشير
ّ
صالحيات األمن
ضمنًا إلى توجيهات بتقليص
ّ
ُمؤخرًا ،من غير أن تتغير وظيفة األخير القائمة
على ضبط الحراك االجتماعي لجموع الناس ،التي
كانت تقوم على مبدأ :اض��رب واس��أل! لتنتقل
ّ
التوجس من العنف
إلى مبدأ اسأل واضرب عبر
ّ
الجسدي ،الذي يقود الكثيرين إلى االعتراف،
ّ
الروائي طالعتنا صورة ضابط
فإذا عدنا إلى المتن
ّ
ُ
المخابرات ُمتحضرة ،ال تتقاطع كثيرًا مع صورتها
ّ
الم ّ
القديمة في ُ
خيلة إال في خطوطها الرئيسة،
ولذلك ستعمد إلى فتح قنوات مع ُ
المثقفين،
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ّ
الشفافية ،ما يشي
حوار مع الجميع يقوم على
بالنظافة في الظاهر!
المرأة  -هي األخ��رى ،وكمحور ثالث  -حضرت
في المتن عبر نماذج ُمتباينة ،هذا هو حال زوجة
ً
ّ
واقعي إلى
حامد مثال ،التي تشكلت على أساس
ّ
حد كبير ،ما أوقع بها حيفًا كبيرًا بحكم الوقائع في
ّ
ّ
الحياتي ،فهي تكاد أن تكف عن الوجود،
تبديها
ّربما ّ
ألن المتن جاء عليها في غيابها الالفت ،ليشير
ّ
إلى أنها غادرت جهات بيت أهلها ،ولتحضر  -من
ّ
ثم  -في لقطة وحيدة ،كان ذلك عندما حاول
ّ
حامد أن يعيدها إلى البيت ،ولكننا إذ نستعرض
النماذج األخرى سنذهب إلى القول ّ
بأن النسوة
في المتن ال يمكنهن النمذجة للمرأة ،فالكاتبات
منهن نماذج ُمسفة ،ال تمثل للمشتغالت في
ّ
هذا الوسط على وجه اإلجمال إال بحدود ،نحن لن
ننفي وجود نماذج مثل التي أتى عليهن الحداد،
ولكنهن لسن النموذج الوحيد على الساحة ،على
هذا قد تكون زوجة حامد النموذج األكثر قدرة
على تسويغ وج��وده داخ��ل المتن في ُمجتمع
ّ ّ
ذكوري فظ وجارح!
ليلى هي أحد هذه النماذج ،وليلى فتاة غريرة
ّ
أحبها حامد عندما كان في التاسعة من عمره،
لكن أهلها انتقلوا إلى ُم ّ
خيم اليرموك ،فراح
يبحث عنها ،ليسمع عنها في السنوات التالية
أخبارًا صاعقةّ ،
تمردها على أهلها ،وزواجها بالرغم
ّ
عنهم ،في ما بعد ستخبره بأنها  -هي األخرى -
كانت تتابع كتاباته!
ليلى هذه كانت قد أحبت شابًا التحق بالعمل
الفدائي ،غير ّأن أهلها رفضوه عندما ّ
ّ
تقد َم
ّ
ّ
لخطبتها ،ذلك أن االنخراط في صفوف الفدائيين
ً
ليس عمال بحسبهم ،وكان أن هربت إلى لبنان،
وعندما أرسلت ّأمها رجاء بالعودة إلى البيت إليها
حتى ال يموت أبوها رفضت ،إلى أن عاد فتاها
ّ
لتشم رائحة البارود إذاك،
عباس على محفة،
ولتتجه  -من ّ
ثم  -إلى الكتابة ،حامد التقاها ثانية
عندما كان بصدد الكتابة عن ديوانها ،ذلك ّأن
نحاتًا عراقيًا مقيمًا في دمشق كان قد اكتشفها،
غير ّأن عالقتها به شهدت شدًا وجذبًا كبيرين،
ّ
تتحمله ال ُيطاق ،كل منهما نفث عن
كان ثقل ما
قلقه ،وأحال إليها شعوره بانعدام األمان ،فقررت
أن تخونه في لحظة ضعف ،قرارها كان قويًا
ّ
وحازمًا ،أما السبب ُ
المقنع فسيأتي وحده ،مع أنها
ّ
أرادت أال تكون ُمتهمة بريئة!
وباميال نموذج آخر للمرأة ،فتاة شقراء  ..تعمل
ّ
بالخارجية
سكرتيرة في قسم الشرق األوس��ط
ّ
ّ
تتعرض إلغ��راءات
األمريكية ،لطيفة وجذابة،
ّ
دبلوماسيين ع��رب ويهود وبديني النفط
من
في الخليج ،ناهيك عن إغراءات أقل من باحثين
ّ
ّ
وإداريين ،لتنتهي باإلخفاق ،على
أكاديميين،
الرغم من حب الفتاة للحياة ،ولكن على طريقتها،
ّ
كانت نظرتها إلى العالم قد اهتزت في أعقاب
أحداث  / 11أيلول ،إذ أشعرتها ّ
بأن أمريكا ليست
ّ
منيعة ،ذلك أنها كانت في نيويورك بمحض
ّ
ُمصادفة ،فتجلى لها العالم غامضًا وعدائيًا ،أمريكا
ّ
ّ
واإلسالميون
اإلرهابيين القتلة،
ُمستهدفة من
ّ
ُ
أوسطية،
الملتحون يتراؤون لها بمالمحهم الشرق
ُمقتحمين أح�لام��ه��ا ،وهيمنت عليها فكرة
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
لإلرهابيين
الخارجية هدف
كموظفة في
أنها
ّ
الغريبين! هي نموذج نعم  ..لكنه يتشاكل مع
بقية النماذج من غير أن ينتمي إليها ،فهل باميال
تفصيل ُلمقدمات كان الحداد قد جاء عليها في

الم ّ
ُ
قدمات عن عالقة حامد باألنثى؟!
ُ ّ
ّ
ّ
مؤكد أن هذه الشخصيات ال تتجاور كما تقدمت
في هذه القراءة ،بل تتفاعل وتتعالق ،لتحيل إلى
ً
صورة ّ
كلية مأزومة ،فحكيم نافع  -مثال  -سيعرض
على حامد العمل في مؤسسة ثقافية تنويرية
كبيرة تدعو للتساؤل ف��ي حقيقة أهدافها،
واألستاذ عبد الرحيم  -وهو نموذج آخر ينتمي
إلى الوسط الثقافي  -سيلحقه بمجلته ،ليتفقا
على استيالد شخصية الحلفاني من ضلع حامد،
ّ
تذكرنا ّ
بأن الواقعية النقدية حكمت خطوط
فإذا
العمل في مفاصله الرئيسة ،استغلق علينا سلوك
الشخوص ،إذ ال ُيمكن ّردها إلى هذه الواقعية في
مناخاتها الخانقة ،أو عبر انقسامها إلى شخوص
عديدة في شخص واحد ،أو في ّردة فعلها ،ما قد
يذهب بنا جهات تفسير يرى ّ
بأن النهاية أعيت
الكاتب ،فجاءت على االبتسار والضعف والال
معقول ،على هذا قد يجوز لنا أن نتساءل عن
دوافع استعارة الحلفاني أو الحلفاوي من شخصية
حامد ،أو إضافتهما إليه بعد أن توارى خلفهما،
ّ
مرئي لآلخرين يصبو إلى الكمال
األول كراصد غير
ّ
األدبي ،والثاني كمترجم دقيق!
ّ
ُ
صحيح أن كتابًا متنفذين كالمستشار حكيم
أو كمحسن علي قد يجدان من يكتب لهما  -في
وسط شائه  -بضغط من حاجة البعض إلى ما
ُ ّ
ّ
تذكرنا ّ
المخلف في
بأن العالم
يقتاتون به ،هذا إذا
كتابه من ريع كتاباتهم
إعاشة
عمومه يعجز عن
ِ
ّ
ّ
ُ
إال في ما ندر ،بيد أن غياب نماذج متصالحة مع
ذاتها يجافي الواقع ،ويجور على مفهوم النمذجة
كمفهوم ينبغي أن ينطبق على الكم األكبر من
الشريحة التي ُيمثل لها!
شخصيات مأزومة  -إذًا  -انضوى عليها المتن،
ه��ي تعيش أزمتها الداخلية كنكوص على
ُمستوى علم النفس ،وأزمتها الخارجية على شكل
ّ
التكيف ،ما ُيحيلها إلى شرنقة
انعدام القدرة على
ّ
ُ
قاتلة ،صحيح أنها في مجملها تنتمي إلى وسط
ُم ّ
حدد ،ما يمنحها بعدًا اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا
حددًاُ ،ويحيلها إلى عالقات بعينها ،غير أنّ
ُم ّ
الحداد  -حتى  -حينما جاء على شخوص من القاع
كالقاتل المأجور ،جاء عليها عبر أزمتها الداخلية
ً
أوال وأزمتها الخارجية ثانيًا ،ولم تسلم المرأة من
مناخ هذه األزمات ،سواء أكانت تلك التي تنتمي
بحكم الزواج  -فالكتابة الحقًا  -إلى وسط ُم ّ
حدد
هي األخرى ،أو تلك التي عانت من اندياح تلك
ً
األزمات عليها كزوجة حامد سليم مثال ،ناهيك عن
ّأن حذف بعض هذه الشخوص ال ُيضير الرواية،
إذ ما الخلل الذي سيعتورها إذا حذفنا شخصية
ّ ّ
ثم إنها ال تختلف
سوسن على سبيل المثال؟!
عن ليلى شكران ،على هذا يمكن أن نتساءل عن
الفرق بين شخصية حكيم وشخصية محسن
علي؟! ناهيك عن ّأن ُ
المشكلة تكمن في قدرة
تلك الشخوص على اإلقناع ،ذلك ّأن شخصية
حامد سليم  -في خواتيمها أو شخصية فاروط
 الذي تأخرنا في تناوله لهذه الغاية  -تفتقدانفي سلوكهما إلى الدافع ،ومن ّ
ثم إلى اإلقناع،
فاروط كان قد ابتدأ حياته كصحفي شاب ،لقد
تمرد على اتحاد الطلبة وهو ال يخشى في الحق
ّ
أحدًا ،ومن قبلها الشبيبة والطالئع ثم الحزب ،إال
ّ
أنه كان ُ
السري للحزب واألجهزة ،وأجيز
المدلل
له ما لم يجز لغيره ،إلظهار مدى الحرية التي
يتمتع بها األدب في الدولة ،وها هو في النهايات
يتكشف عن س��ارق ب��ذيء لروايات أجنبية غير
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معروفة ،يعيد توليفها ،وينشرها باسمهّ ،أما أن
ّ
تصل به األمور إلى التفكر في قتل حامد ،فال شك
ّأن المسألة تحتاج إلى تسويغ على مستوى علم
النفس ،كانت سوسن قد أنقذت حامد من فاروط،
يرد الصفعة إليهّ ،
وكان على حامد أن ّ
لكن سهولة
التنفيذ أدهشته ،هو كان قد ّ
قرر تنفيذ جريمته
فوق الجسر ،ولذلك أمسك بقدمي فاروط على نحو
ُمباغت ورفعهما ،ليتدلى األخير بشكل ُمخيف
نحو األسفل ،بيد ّأن تدخل رج��ل غريب ،قلب
الموقف ،وبقي حامد أسير ليل آسر في جماله،
لتنتهي الرواية على هذا المشهد!
األولية في المتن  -سنقرّ
غير ّأننا  -وعبر قراءتنا ّ
ّ
ّ
ّ
التاريخي،
مطب
بنجاح الحداد في التخلص من
التاريخي ُ
ّ
ّ
السياسي ،الذي شغل
المعاصر في أفقه
ّ
ّ
الكثيرين ،ذلك أن عددًا غير قليل من الروائيين وقع
ّ ْ
ّ
تصدت رواياتهم لمرحلة ُم ّ
عينة
في هذا الفخ ،إذ
ّ
من التاريخ ُ
فتحدد زمنها بين نهايات
المعاصر،
ّ
العهد العثماني وسنوات التحرر الثالث - 1918
ً
 1920مثال  -ملكوت البسطاء لخيري الذهبي  -أي
ّ
العربية الكبرى التي قادها
في أعقاب نجاح الثورة
ّ
الشريف حسين  ،1916والتي شكلت المرجعية
ْ
ّ
العربي الحديث ،إذ رسمت حلم
ُلمجمل النثر
العرب في بناء دولة ُم ّ
تحررة وعصرية في مشرق
العربي ،وال نظن ّ
ّ
بأن مغربه كان بعيدًا عن
الوطن
َ
ّ
هذا الحلم ،الذي جسد حلم الجمعيات العربية
ّ
عصرية ،وفي ردم الهوة بينها وبين
في بناء دولة
ّ
العالم ُ
ّ
المتقدم ،وربما تناولت مرحلة االستعمار
األوروبي لمعظم البلدان العربية ،أو تناولت مرحلة
ّ
االستقالل ،فتسن ِم العسكر للسلطة في أعقاب
ّ
عالمثالثية
هزيمة الـ  48أمام إسرائيل ،في ظاهرة
ّ
ّ
ّ
ُ
بامتياز ،وتوط ِد دولة العسف  -من ثم  -مدججة
بأجهزتها ّ
السرية وسجونها ،لتقف بالراهن في
تخومه ُ
شكلة ألكثر من سبب  -مدارات الشرق
الم ِ
لنبيل سليمان ،الزمن الموحش لحيدر حيدر،
طائر األيام العجيبة لخيري الذهبي ،الوباء لهاني
الراهب ،واألحرف التائهة لوليد إخالصي  -على
سبيل المثال ال الحصر!
فإذا وقفنا بالتقانات التي حكمت العمل ،لنقول
ّ
ّ
التقليدي بنية
بأنه  -أي الحداد  -اعتمد السرد
ّ
لروايته ،على أال ُيفهم من كالمنا ّ
بأن السرد كأسلوب
ّ
قد استنفد مهامه ،ذلك أنه تجاور وأساليب أخرى
ّ
أكثر حداثة ،ناهيك عن أنه بنية ُمعقدة ،تحكم
عناصر العمل ُ
المختلفة في ائتالفها ،إلى جانب
ّ
ّأنه ُي ّ
حدد زاوية الرؤية ،سنقول إنه كتوليفة إذا
ْأحس َن ْت جاءت في ُمنتهى الجمال على ّ
حد تعبير
ِ
ّ
الشكالنيين الروس ،وسنضيف بأننا في حضرة
ّ
شك ،على هذا ُ
سيحيلنا السرد إلى
سارد عظيم بال
ضمير الغائب الشهير «هو» ،وسيستدعي  -من
ّ
ّ
الكلي القدرة ،الذي قد
كل ّبد  -السارد العليم،
يتدخل في األحداث  -أو في مصائر الشخوص -
بهذه الدرجة أو تلك ،ما سيحرم تلك الشخصيات
من ّ
الداخليّ ،
ّ
ّ
ثم
الطبيعي وفق منطقها
نموها
ّ
أنه حضر بكليته ومباشرته في غير مفصل داخل
المتن ،من غير أن ترقى العملية إلى تقنية الرواية
داخل الرواية ،ما زاد من وتيرة تدخله في تلك
ّ
وتسي َد الفعل الماضي ُمجمل الخطاب
المصائر،
ّ
الروائي!
ّ
ّ
ّ
الفني ،ربما ألنه -
الحداد سيلجأ إلى التقطيع
ّ
هو اآلخر  -تفكر في التخلص من رتابة السرد،
ناهيك عن اتكائه على التنويع في زوايا االلتقاط،
ّ
ّ
اللغوية من اإلحاطة بأفكارها،
لتتمكن األنساق
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أو من إتاحة الفرصة للشخوص ،حتى ّ
تعبر عن
ّ
نفسها بحدود ،أو ألنه رغب عن تسليم روايته إلى
ّ
فيزيائي تسير سيالته من الماضي صوب
زمن
ّ
ّ
ُ
الحاضر فالمستقبل ،على الرغم من أنه تخلص من
المطلق ،واستبدله بالتاريخي ُ
ُ
المعقلن ،صحيح ّأن
هذا الزمن حكم العمل في خطوطه العريضة ،بيد
ّ
ّ
أنه مع كل شخصية جديدة لجأ إلى إحالته جهات
الم ّ
المنكسر ،في ما ُيشبه المونتاج ُ
ُ
تعدد ،وقد
يعود هذا في عمومه إلى اللعب على التشويق،
ّ
ّ
الدرامي في المتن،
أي إلى ضخ مزيد من التوتر
ّ
هو زمن ال لعب فيه إذًا ،لكنه سمح بتقسيم السرد
إلى مستويات ،أي إلى أجزاء ُمرتبة ترتيبًا قصديًا
ُمضمرًا ،مرة عبر اللعب على التقديم والتأخير،
ومرة عبر دفع الشخوص إلى أن ّ
تعبر عن المقاصد
الكبرى للرواية إضمارًاّ ،
ثم ّأن العناوين الفردية
حاولت أن توحي بفضاءات فصولها وفقراتها،
ّ
ّ
مطب اإلطالة والشروح غير
غير أنها وقعت في
الم ّبررة ،وبقليل من التبصر سنزعم ّ
ُ
بأن الزمن
الدائري لم يكن  -هو اآلخر  -بعيدًا عن اإلمكان،
ما ك��ان سيكسر رتابة السرد ،بيد ّأن الروائي
ارت��أى االشتغال على توليفة ُمتناغمة ،وهذا
حقه ،فاشتغل زمنًا يتناسب  -بحسبه  -مع مقام
السرد ،ونسخ عنه التحديد في ُمحاولة ألسطرته،
ّ ّ
وإذا كان ينتمي بأحداثه إلى تأريخ ُم ّ
حدد ،إال أنه
يشكو التراخي والال تعيين ،من غير أن ترقى إلى
أسطرته!
ّ
ّأما لغة الحداد فناست بين التعبيري والتوصيف،
هي تعبيرية في عموم العمل ،وإن كانت غير
ّ
ّ
لغوي صارم ،بيد أنها
مشغولة بوساطة اقتصاد
 لإلنصاف  -لم تقع في مطب التسويف بسببمن طبيعة العمل الروائي كحدث ممتد في الزمان،
َ
ذلك ّأن التسويف حدث ال على ُمستوى اللغة،
بل على ُمستوى الشخوص واألح��داث والوقائع
ّ ّ
ثم إنها لم تخل من االشتغال على
والتفاصيل،
ً
ُ
المجنح بحدود ،ما منحها جماال آسرًا كما في «فيما
الريح تميل باألشجار نحو أفق تتشابك فيه أكوام
القش بأشجار النخيل!» على سبيل التمثيل ،وإن
لم تكن قد انهمكت بخلق انزياحاتهاّ ،ربما ّ
ألن
الحداد ُيدرك الفرق بين لغة النثر بما هي لغة
تحليل ،ولغة الشعر بما هي لغة صورة وتخييل!
الخواتيم هي التي افتقدت إلى اإلقناع ،فال
سلوك الرجل الذي انبثق فجأة ليمنع حامدًا من
تنفيذ جريمته مقنع ،وال سلوك حامد أو فاروط
ّ
ّ
في تفكرهما بالجريمة ُمقنع ،حتى إنها عند األول
ارتفعت إلى ُمستوى الشروع في التنفيذ لتدخل
حيز الال معقول!
ّ
ّ
وعلى ذل��ك ال يسعنا إال اإلق��رار بأننا  -على
مالحظاتنا ُ
المتناثرة  -كنا في حضرة عمل نجح
الواقعي ُ
ّ
بالمتخيل ،ما فتح أمام الرواية
في دمج
آفاقًا ال ّ
تحد ،عمل اتسم بالجرأة في الطرح ،ناهيك
عن التوفيق في االشتغال على توليفة سردية
ً
وعمال ّ
ّ
الفني كتلة
بأن العمل
الفتة ،هكذا  -إذًا،
ُمتماسكة ،تستمد معناها وتأثيرها من اشتباك
عناصرها الوظائفي ،إن على ُمستوى عالقة األجزاء
ببعضها ،أو على مستوى العالقات الكلية  -تأتى
للمترجم الخائن أن تتحصل على نقطة تقاطع
وبؤرة تفجير بآن!
المترجم الخائن ،فواز حداد ،دار الريس،
طـ 2008 - 1
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المعلم بين شاعر ومؤرخ
شوقي وابن خلدون
�صالح الدين يون�س
عبد الرحمن بن خلدون  1406 -1333من بيت سياسي تاخم العلم االنقطاع حاصل ,فيصاب المتعلم بالكساح
وواصل السياسة ,تلمذ لوالده عمل كاتبًا لسلطان فاس ,دخل السجن المعرفي كما المقتصر على نوع واحد من الغذاء؛
ُ
لعامين ,ارتقى إلى ال��وزارة ,عاد إلى األندلس ,أسفر إلى قشتالة ,إذ يصاب بالكساح العظمي؛ فاألخبار والنوادر
عاد إلى المغرب معتكفًا عن السياسة عاكفًا على البحث العلمي ...والشعر والسنن كانت علوم العصر ,ولكن
ْ
حاول أن ُيلخص «ابن رشد  »1198فقصر عنه تقصير األديب عن السؤال المنبثق :هل تعلم األمين من خلف
الفيلسوف ,لكنه كتب «دي��وان العبر وكتاب المبتدأ والخبر في األحمر ما أراده الرشيد؟! يبدو أن أحالم الرشيد
تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر» انتقلت من األمين إلى المأمون ,والفارق بين
والعنوان يشي بالعديد غير المتجانس والمتعدد من الشعوب الرجلين كالفارق بين البداوة والحضارة أو بين
المتخالف ،ومما وقع نظرنا عليه في «المقدمة» باب «الشدة على األحادي البنية وبين الرجل المتكامل من علوم
المتعلمين» يقول:
شتى ,والتاريخ حكم للمأمون؛ إذ غدا صاحب
وذلك أن إرهاف الحد بالتعليم ُم ِض ُّر بالمتعلم ,وال سيما في أصاغر مشروع علمي سياسي يقوم على المثاقفة مع
ْ
الولد ألنه من سوء الملكة ومن مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين شرق فارسي وغرب يوناني ,ويقوم على الشك
أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وحمله على الكذب والخبث والنقد والتعرية ،ولذلك أخذ بـ»المعتزلة» مذهبًا
والتظاهر بغير ما في ضميره خوف انبساط األيدي عليه ,فعلمه للدولة.
أحمد شوقي
ابن خلدون
ْ
المكر والخديعة...
وفسدت معاني اإلنسانية التي له ,وكسلت نفسه ومن نافل الرأي المغني ما جاء في كتاب محمد
الفضائل»
عن اكتساب
المتعلمين
كم
ح
830م»
«ت
األنصاري
زيد
أبي
بن
ِ
فيها بين النبوة كرسالة سماوية والتعليم كرسالة بشرية قاربت
فإذا كان ابن خلدون في القرن الرابع عشر قد وجد االستبداد «األبوي» «ال ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على األولى:
ّ
َ
أو «التعليمي» ُيحيل الفرد من كائن نوعي إلى مخلوق
أسواط شيئًا» ولكن لماذا ثالثة أسواط ال سواها؟ يبدو أن العدد
كمي ,ويرى ثالثة
ٍ
أرسلت بالتوراة موسى مرشدًا
َّ
َّ
أن العسف من قبل المعلم يجعل الجيل كله خارج دائرة االستواء ،ثالثة له منزلته السيكولوجية عند أهل الرأي ,وقد يكون له أصل في
وابن البتول فعلم االنجيال
		
ُ
ومن خرج من االستواء داهمه الشذوذ ,والشذوذ –بالتعريف -هو الشرع ,وقد أثر عن عمر «23هـ 644 -م» من لم يؤدبه الشرع ال ّأدبه
َ
ما خالف االستواء ,فإذا كان المتعلم تحت شرط المعلم القادم من الله» وأما الطباطبائي فيؤكد في باب «آداب العلم والمتعلم» في
وف َج ْرت ينبوع الحنان محمدًا
األرثوذكسيات «الفقهية – النحوية – البدوية – السياسية »...فإن كتابه منية المريد في آداب المفيد والمستفيد « :اعلم أن التعليم
فسقى الحديث ,وناول التنزيال
		
هذا المعلم سيساهم دون ريب في تشويه مريديه ,وال يقتصر هو األصل الذي به قوام الدين ,وهو من أهم العبادات ,وآدابه تنقسم
ّ
الكالم هنا على طرفي المهنة :المعلم ,المتعلم ,إنما المسألة قابلة على ثالثة أقسام :المعلم في نفسه وآدابه مع طلبته وآدابه في
علمت يونانًا ومصر ,فزالتا
للقياس؛ فمن المدرسة إلى المؤسسة االجتماعية «من القبيلة إلى مجلس درسه» ،ومن المتناقل عن أبي حنيفة النعمان قوله« :ال تجوز
عن كل شمس ,ما تريد أفوال
		
الدولة» إلى المؤسسة السياسية «نقابات ,أحزاب ,هيئات»؛ إذ يكاد شهادة معلم الصبيان» ،وعلة ذلك أن المعلم –على كثرة معايشته
من على رأس المؤسسة «يختزل» بفردانيته ال – بفرادته  -المؤسسة للمتعلم يتضاءل ُ
َ
وعيه ,فينزل إلى الحد األدنى ,طبعًا إن كان المعلم
واليوم أصبحتا بحال طفولة
ً
ملحقة به ّ
نفسها ،فينوب عنها ويجعلها
تسوغ له ما يفعله ليتاخمه باألمس -كما باليوم -يعمل بعقلية الموظف ال بعقلية المتسائل أو
في العلم ,تلتمسانه تطفيال
		
–فيما بعد -إحساس بأنه المالك الشرعي لها ،ومن أمثلة هذا ,بعض المتثاقف.
العالم
مثل
«إنما
بقوله:
السابقة
المقوالت
طالب
أبي
بن
علي
قادة األحزاب السياسية ,وبعض مالكي الجامعة العربية الجدد ,ومن ويعزز
ال تكاد تخلو شعرية شوقي من تاريخ مصر القديم –رغم إسالميته
قبلهم كان مالكو «األمم المتحدة» قد استملكوا الهيئة ومن فيها «المعلم» مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منها شيء» ,وفي الظاهرة على أديم شوقياته -فالربط بين مصر الفرعونية واليونان
وما فيها...
الطرف اآلخر ,كثر شعر الشعراء في «المعلم» ،ومنهم «األخطل الوثنية -على أنهما بمنزلة التأسيس للفكر البشري كما ارتأى
يعزز ابن خلدون رأيه السابق «ينبغي للمعلم في متعلمه ,والوالد الصغير» بشارة الخوري ت  ،1968ومنهم إبراهيم طوقان ت  ,1941ماركس حاصل.
ّ
ْ
في ولده ,أن ال يستبدا
عليهما في التأدب ...ومن أحسن مذاهب ولكن األشهر كان أحمد شوقي «أمير الشعراء» 1932-1868م ,لكن الطفولة عند شوقي –هنا -عكسية؛ إذ إنها مفصحة عما آلت
ّ
ّ
التعليم ,ما ّ
ّ
أحمر
«يا
فقال:
األمين
محمد
ولده
م
لمعل
الرشيد
تقدم به
وعذوبة
بسالسة
األجيال
ألسنة
على
جرت
بيتًا»
«سبعون
ومطولته
إليه -بعد عز مصر واليونان ,ويبدو أن شوقي كأي شاعر ال يقوى على
(خلف األحمر) إن َ
أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة نادرتين:
تحليل الحدث التاريخي وهو االنتقالة العكسية لمصر واليونان من
َ
ِّ
َ
قلبهِّ ,
َ
الريادة إلى التبعية ,ولم يلتفت إلى مصر بعد أن غ ّي ْ
فصير يدك عليه مبسوطة ,وطاعتك عليه واجبة ,أقرئه القرآن,
قم للمعلم وفه التبجيال
رت معتقدها
ُ
وعرفه األخبارِّ ,
وروه األشعار ,وعلمه السننّ ,
وبصره بمواقع الكالم,
كاد المعلم أن يكون رسوال
		
ولغتها ,ولم يتساءل كيف آلالف السنين من الحضارة ونظام الدولة
ال تقوى على مواجهة عمرو بن العاص ّ
وامنعه من الضحك إال في أوقاته ,وخذه بتعظيم مشائخ بني هاشم
المحمل بما هو متخلف عن
َ
َّ
َ
إذا دخلوا عليه ,وال تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه,
الذي
من
أجل
أو
أشرف
أعلمت
الحضارة المصرية؟
غتنم فائدة تفيدهِّ ,
وال ّ
تمرن ساعة إال وأنت ْم ٌ
ُ
وقومه بالقرب منه
يبني وينشئ أنفسًا وعقوال
		
ومن التاريخ اليوناني يستدعي موقف سقراط «399-470ق.م» في
والمالينة ,فإن أبا هما فبالشدة والغلظة».
الدفاع عن الحقيقة ,ثم يربط بين مثاليتي المسيح وسقراط
َ
ّ ٌ
ْ
في قراءة النص السابق يكتشف القارئ ال محالة ازدواجية المعيار
أخرجت هذا العقل من ظلماته
سقراط أعطى الكأس وهي منية
ُ
في التراث الخلدوني على الخصوص وفي التراث القروسطوي على
سبيال
المبين
النور
وهديته
		
شفتي محب يشتهي التقبيال
		
العموم ,فالدعوة إلى االستبداد من األب ومن المعلم ُيتبعهما
َ
باستبداد غير مباشر وآخر مباشر؛ فمن األول «الطاعة ,التعظيم,
معلم
سبحانك اللهم خير
عرضوا الحياة عليه وهي غباوة
ٍ
المنع» ومن الثاني «الالمسامحة ,الشدة ,الغلظة ,بسط اليد» ومن
األولى
القرون
بالقلم
علمت,
		
فأبى ,وآثر أن يموت نبيال
		
الالفت أن الرشيد 193هـ كان على عداء لورثة بني هاشم؛ إال أن العداء
َ
السياسي لم يستجلب لديه العداء القيمي ,فقيمية بني هاشم
ًا
ر
شع
اإلحياء
ورواد
ًا
ر
نث
النهضة
رواد
من
كغيره
شوقي
يتكئ
لو كنت أعتقد الصليب وخطبه
ُ
تستعلي على براغماتية السلطة ,والرشيد هنا –رغم استمالكه على الميراث اإلسالمي في كل شيء ,وقد نجحوا في تكييفه مع
ألقمت من صلب المسيح دليال
		
الخالفة» إال أنه يعترف صراحة أن «السلطة» وحدها ال تكفي ,فال بد المعطيات المعاصرة؛ فالنور والعلم مترابطان ,والظلمات والجهل
للساللة
السلطوية من غطاء أخر وهو «المعرفة» و»القيم» ّفالمعرفة متالزمان ,لكن الخصوصية الشرعية «النور بمعنى الهداية» هي و»النبل» في البيت الثاني يجمع بين الفضيلة والذكاء ,ولكن ما
ً
من القرآن أوالّ ,وقد نقل عن النبي قوله« :خيركم من تعلم القرآن المهيمنة ,ثم يستعرض شوقي جهاد األنبياء في سبيل إطاللة الذي دفع الشاعر ليستحضر إلى جانب سقراط السيد المسيح؟
ّ
وعلمه» ولكن تعلمه وتعليمه ال يغنيان عن العلوم األخرى ,وإال فإن البشرية على نور الهداية ,متخذًا من وضعية المعلم رمزية يقارب يبدو أن الشاعر يتشرب ثقافة من غير ما قصد ,هذه الثقافة على
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خالف ما يعتقد؛ فسقراط وأرسطو وأفالطون عمالقة التأسيس,
والسيد المسيح كما هو نبي المثالية هو نبي المعجزات ,والمعجزات
انتقلت من شكلها الفيزيقي اليوناني إلى مشروعية الميتافيزيقا
المسيحية ,ولكن أين المعلم؟ الشاعر شوقي كغيره من رجاالت
النهضة والتحول يستطرد ,واالستطراد ظاهرة في النثر الفني
العربي جاء شاهدًا على عصر المثاقفة بين شعوب دولة الخالفة،
فالمؤدب عند العرب ،كاألستاذ عند الفرس ،وكالمعلم عند اليونان،
لكن األمم اصطلحت على ((المعلم)) ّتيمنًا بأرسطو المعلم األول
وبالفارابي المعلم الثاني ،وأما االستطراد في مطولة شوقي فقد جاء
من مصادر عديدة :أهمها ثقافته المتعددة ،ويلي ثقافته مقاربته
الحاضر بالماضي المصريين ،ثم دعوته إلى ((التعلم)) على أنه
المخرج الوحيد.
ً
وبعد هذا يستدرك شوقي متألمًا من واقع مصر الراهن قائال:
ّ
المسل َة ُّ
جدهم
تجد الذين بنى
ال يحسنون إلبر ٍة تشكيال
		
ً
وإذا المعلم لم يكن عدال مشى
روح العدالة في الشباب ضئيال
		
وإذا المعلم ساء لحظ بصير ٍة
جاءت على يده البصائر حوال
		

إذًا المعلم هو المسؤول ،ولكن أي معلم؟ هل المعلم الموظف الذي
ساءت معيشته قبل أن ساء لحظه ،أم هو الذي اغتال َ
ُ
اإلعالم
دوره
ُ
ّ
أحالته النظم العربية من إنسان التحول النوعي
المجير؟ أم هو الذي
إلى إنسان التراكم الكمي؟ أم هو الذي أحال نفسه من ((منور)) إلى
((محدود))؟
لقد أشار المعلم الشاعر إبراهيم طوقان في وقت باكر إلى وضعية
المعلم العربي ،وهو معلم للعربية وأهم شاعر فلسطيني قبل
النكبة ،لكنه أشار بشكل ساخر من خالل عمله الميداني ،وبالرغم
من طرافة القصيدة إال أنها تشير إلى معاناة المعلم كأداة للنهضة
ً
واالستمرار في التقدم ،يقول فاصال بين مشاهد للمعاناة وبين
«المعاني» في الميدان:
ويكاد يفلقني «األمير» بقوله:
ِّ
قم للمعلم وفه التبجيال
		
ً
لو ّ
جرب التعليم شوقي مرة
لقضى الحياة شقاوة وخموال
		
يا من تريد االنتحار وجدته
إن المعلم ال يعيش طويال
		
لقد كان المعلم ُبعيد االستقالالت الوطنية «مصلحًا» ،وبإصالحه
كان يتجاوز المألوف االجتماعي ،وكان عليه أن يتجاوز «اإلصالحية»
إلى «التنوير» بالمعنى االصطالحي للكلمة ،ومن ثم يرتقي إلى
«التثوير» وال أعني هنا المعنى السياسي وحسب؛ «بل أعني أن
يلتحق بالثورة المعرفية» ,وإن بحثنا عن األسباب فقد نجدها في
انزياح الحياة السياسية لبالدنا منذ نصف قرن؛ فالمشروع السياسي
ال يقوم إال على «المثاقفة» والتي ال تتحقق إال بالتعدد المعرفي
والسياسي...
وعلى الرغم من رؤية شوقي السلفية للمعلم ،إال أنه أشار إلى الناتج
قبل وقوعه:
ُ
يا أرض ،مذ فقد المعلم نفسه
بين الشموس وبين شرقك حيال
		
ْ
صرعته دنيا المستبد ،كما هوت
من ضربة الشمس الرؤوس ذهوال
		
رحم الله شوقي ،ورحم الله مشروع النهضة ،وأحيا الله المعلم
لتحيا األوطان بعقله ،وكما جاء على لسان السيد المسيح ((من آمن
بي وإن مات فسوف يحيا)) ،وكل عام ومعلمنا بخير ،وأنا واثق إن ّ
تنور
تثور وإن ّ
المعلم ّ
تثور كان الوطن ّ
حرًا سيدًا.
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األم في القصة القصيرة
�سلوم درغام �سلوم

لقد ّ
صور كتاب القصة األم بكل أحوالها،
في المسار اإليجابي وفي المسار السلبي،
وفي هذه المقالة نقطف بعض القصص
التي تعبر عن المسارين ،من المجموعات
القصصية التي صدرت خالل السنوات
الماضية.
المسار االيجابي:
في مجموعة «المنديل األس���ود»«»1
للقاص عبد الحفيظ الحافظ ,وفي قصة
«األم» المكتوبة في حزيران  ،1967ترصد
األم أخبار المعركة الخاسرة ،وتساعد
المقاتلين .وتفتح بيتها لهم ،وتغسل
ثيابهم ،وي��أت��ي ج��ن��دي وتستقبله،
ويخبرها عن الشهيد الوحيد ،وهو من
قريتها من غير معرفة منه بأنه ابنها،
ّ
ويطلب منها أن تدله على والدة الشهيد,
فتنهمر الدموع من عيون األم ،ويعرف عندئذ أنها أمه ،فيقدم
لها ساعة ولدها ،لكنها ترد الساعة إليه ،وتقول «ضعها في
يدك يا ولدي ،فأنت في حاجة إليها» ،وهذا موقف نبيل من األم
التي ّ
عدت كل مقاتل بمثابة ولدها ،وهذا ما يذكرنا بأم سعد في
قصص غسان كنفاني .أما مجموعة «مذكرات امرأة» »2«،للقاص
سامي طه ،فترصد حال األم التعيسة والصبورة وذلك في قصة
«مذكرات امرأة»؛ حيث المفارقة العجيبة في عقدة الذكر عند
ً
بعض الناس ،لدى هذه المرأة ثالث بنات ،وأصابها عقم أبدي
بعد عمل جراحي فاشل ،وزوجها يريد ولدًا وسيتزوج رفيقته في
العمل .راح القاص يعرض مذكرات المرأة يومًا بيوم :يوم رفضت
الطالق ،وقبلت بشروطه على أن يبقى األب الحنون لبناتها ،وهذا
ما عارضه أهلها ،ويوم كانت طريدة أهلها وزوجها عند أختها،
وهذا هو يوم العرس لزوجها ,ويوم العودة بكيت بحرقة بعد
أن نامت بناتها ،ويوم أصبحت خادمة البيت ،ويوم أتى والزوجة
حامل ،وأم البنات سجينة ،ويوم أتى وقد رزق زوجها بولد ...ويوم
أتى وكبر الولد ،وأصبحت أم الولد تحتقر أم البنات ،واألب يصفع
ابنته الكبرى ألنها تسببت في إيقاظ أخيها ،ويوم منع الخروج
فيه ،ويوم تعرض فيه االفتراق ويوافق ويسعى إلى تأمين عمل
ّ
للزوجة األولى ،واستأجر غرفة لها ولبناتها ،واليوم األخير :انتقالها هكذا وجدنا أن كتاب القصة قد رسموا صورة األم في المسارين
إلى البيت الجديد حيث راح الكاتب يصور نفسية الزوجة« :وقبل بطريقة غير مباشرة كون األم تجسد الحالة التربوية في المجتمع
أن أركب السيارة كان الباب يطبق خلفنا بقوة وباب آخر يفتح واألسرة.
على مصراعيه في داخلي» .وفي مجموعة «القبلة األخيرة»«»3
للقاصة حسنة محمود ،تتحدث قصة «الزهرة البرية» عن الفتاة
المصادر:
الريفية األبية التي رفضت أن تتزوج ماجد باشا ،واختارت ذلك
 -1مجموعة «المنديل األسود» للقاص عبد الحفيظ الحافظ-
الفالح النشيط المحب لألرض ،وعلى الرغم من تدبير قتله على
مطبعة الخطيب -حمص عام 200٠م.
يد ماجد ورجاله ،بقيت تربي أوالدها شامخة كالسنديان - .وفي
 -2مجموعة «مذكرات امرأة» للقاص سامي طه -عن مطبعة
مجموعة «كائنات الوحشة»« »4للروائي حسن حميد وفي قصة
«امرأة وحيدة» تمثل المرأة األم الحضور ّ
نينوى -حماة-كفربهم عام 2002
الخير؛ فهي رمز الخير
 -3مجموعة «القبلة األخيرة» للقاصة حسنة محمود  -حمص
والحب والمودة أينما وج��دت ،هي تجلس في حديقة عامة،
وتنسج كنزة ،تلمح شابًا وفتاة ،تفهم من حركة األيدي ،وبكاء
عن مكتب الشعار للطباعة عام 2004م؛
الفتاة أن عالقة حب ستنهار إذا لم تتدخل ،تصف الموقف
 -4مجموعة «كائنات الوحش» -للروائي حسن حميد
بلسان المتكلم «الشاب يضرب األرض بمقدمة حذائه السميك
ّ
منشورات اتحاد الكتاب العرب عام 2002م؛
مبال بما تفعله الفتاة التي حنت رأسها على
العالي الكعب غير ٍ
 -5مجموعة «نداء النصف اآلخر» للقاصة توفيقة خضور-
ركبتيها وراحت تجهش بالبكاء المر» ص ،47وراحت تقدم لهما
دار النمير -دمشق عام 2004؛
أمثلة خيالية مغزاها أن العشرة تجعل الحياة حلوة رائعة قائلة:
 -6مجموعة «مسعود يثبت كروية األرض» -للقاص رياض
«تزوجت من رجل ال أحبه بل كان يحبه والدي ،ومع الزمن أصبح
أحلى من السكر ،وأحن من شجر الصفصاف»؛ فالذي دفعها
محناية (مخطوط).
للتدخل هو القلب الكبير الذي يريد الخير لكل الناس .وقصة
«ما يشبه االعتراف» للكاتب حسن حميد
تظهر كأنها سيرة ذاتية ،وهي كذلك ،فقد
رصد طفولته ثم بداياته اإلبداعية وقراءته
وأعماله وبعدها ،وقد شرح مغزاها بصدق
وشفافية ،وبين عالقة هذه السيرة بالكتابة
عنده ،وما يهمنا في هذا االعتراف صورة
المرأة التي هي أمه ،تلك األم الشغوف
المهتمة بدراسة أوالده��ا ،على الرغم من
أنها أمية لكنها «أستاذ البيت بامتياز..
تراقبنا بكل االنتباه والحذر ،تشد بصرها
إلى رؤوس ريش أقالمنا» هذه المرأة تجسد
صورة المرأة الحقيقية التي تسعى بكل
حنان وتضحية من أجل مستقبل أفضل
ألوالدها ضمن اإلمكانيات البسيطة ،وهي
أنموذج لألم الصالحة في كل زمان ومكان.
المسار السلبي:
نجده في مجموعة «نداء النصف اآلخر»« »5للقاصة توفيقة
خضور؛ حيث ترصد الكاتبة حال المرأة الكافرة الخائنة في موقف
صعب في قصة «االنهيار» ،ولدها حرارته مرتفعة ،وهي ال تجرؤ
على الدعاء والنظر إلى السماء ،وطلب الغفران من الله ،والعشيق
يطلبها إلى اهتمام آخر ،والنتيجة في لحظة االنهيار منذ طردت
«ذلك المنكمش في زاوية ضعفه ليخرج إلى غير رجعة» ص31
 وفي مجموعة «مسعود يثبت كروية األرض» « »6للقاص رياضمحناية ،هناك ظاهرة تجميل الغلط من قبل األهل؛ فأم كرمو
تبحث عن عروس البنها ،فهو من وجهة نظرها شغيلّ ،
كسيب،
شيخ شباب الحارة ،وبعدها تأتي حقيقة كرمو متسلسلة ،عيبه
الوحيد أنه يشرب الدخان /مع كأس خمر فقط /لينسى أيام
سجنه /مرة واحدة قتل زوجته بسكين المطبخ /ألنها ّ
تعيره بأنه
يلعب القمار /لقد قلبت الحقائق بجرعات متقطعة خالل الحوار
بين أم كرمو ووالدة العروس ،هذا التبرير والدفاع عن الغلط هو
ظلم للحياة اإلنسانية ،وهو مسار سلبي عند األم ،صحيح أن القرد
بعين أمه غزال كما يقول المثل الشعبي ،لكن الحقيقة هي
األفضل مهما كان األمر.
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عناقيد ِم ْصر
ُ
عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي
ْ
ُ
مصر عن ثعالبها
نواطير
نامت
ٍ
ََ
ُ
العناقيد
فق ْد َب ِش ْم َن وما تفنى
ّ
ّ
المتنبي ـ
ـ أبو الط ّيب
أال يا َّ
محس ْد ()1
ّ
ستقتلني عزتي ..وستقتلني ثورتي
يا َّ
محس ْد
ٌ َ
آخرُ
سيقتلني فاتك
ُ
ُ
سوى َم ْن ُّ
الباهر)
الفارس
أحب (هو
ُ
َ
َ
تموت معي يا ْبن قلبي
وأنت
َ
ُ
تموت معي يا َّ
محس ْد
أراك
...................
ّ
محس ْد
ُ
ُ
حييت..
سأذكرها ما
ْ ّ
ُ
ّ
َ
بكيت عليها ،ولم أب ِك إال على جدتي..
قتلوهاَ ...ع ٌ
العبد قد
لكافور
بيد
ِ
ٍ
قتلوها
ْ
تكون
ولم يعرفوا َم ْن
َ ْ َ َ ِّ
ِّ
والفن ُ
والح ْس ِن
لقد قتلوا طفلة الش ْع ِر
أنشودتي يا َّ
محس ْد
َ
ْ
الجريح
سميرة ُع ْمري
َ
أميرة ِش ْعري
ُ
ٌ
العبد يطغى ..ويطغى ِل ُي ْع َب ْد
وكافور
َ
ّ
ُ
الفحم ْ
أس َو ْد
ولكن ُه سوف يبقى كما
ِّ
ُ
كالغضنفر ..فوق ذرا الش ْع ِر
وأبقى أنا
ِ
ْ
أمجد
ٌ َ ْ ُ ُ ْ
َ
ُ
العبيد..
وكافور الفسل يذكر بين
ِ
َ
َ
ّ
عاديد
العضاريط ..بين الر
وبين
ِ
ِ
َ
سوف ُي َخ َّلد!ْ
....................
َّ
محس ْد
ُ
سأ ْق َت ُل في حشرجات البلدْ
ِ
ُ
َ
سيثأر لي؟
وم ْن ذا
ال أحدْ
ُ
ُ
ستبقى حمامة موتي ت َ��ح ِّ��وم فوق
ترابي ّ
الر ْ
طيب
ُ
تصيحْ :اثأروا للغريبْ ..اثأروا للغريبْ
ِ
...................
َ َ
ٌ
لك ْم قال لي فاتك:
ْ
يا أخيْ ُ ..
عهد خوفو نخاف
نحن ِمن ْ ِ
َ ُ
ّ
وخوفو ُيخ ِّوفنا بالرجال
َ ُ
ْ
َ
مثل ّ
أي احتالل
ُيخ ِّوفنا
َّ
ِّ
َ
ْ
شيء
شيء لنا كل
ُيف ِّرغ من كل
ٍَ
َ
ُيف ِّرغ حاراتنا من َبش ْر
ْ
شجر
حجر ..من
ومن ٍ
َ
هواء ..كالبِ ..ه َررْ
من
نا
حارات
ُيف ّرغ
ٍ
ِ
ٍ
َ
فرح ..وز َه ْر
ومن
َ
الصالهْ
ومثل ٍ ّ
ُ ُ َّ
َ
ُ ُ
وقت إغارتها
تعاود ذؤبانه كل َ ٍ
وتمح ْو الحياهْ
ُ
َ
تدوس الحياة
كي
............................
َ
ٌ
وكم قال لي فاتك:
َّ
َّ
القلب
« يا أبا الط ّي ِب ـ الط ِّي َب
ِ
َ
كافور ْ
ُ
غادر
العبد ـ
تأمن
ال ِ
َ
كافور فاجر»ْ
ُ
تأمن الوغد ـ
وال ِ
َ
َ
فاتك كم ق َر ْع ُت فما
على
ٍ
ْ
وكم صعدت لوعتي أنجما..
ْ
ْ
ُوروحي بكت ُه ..بكت ُه َدما

ْ
ْ
بكت ُه َّ
السما
إلى ْأن بكتني..
..........................
ْ
وكان يقول:
ِّ
أخا الط ْي ِب..
ْ
عهد خوفو نخاف
من
ُ ِ َ
نخاف الحقول
ُ
َ
نخاف السهول
ُ ّ ْ
نخاف الضفاف
ِّ
ْ
طريقه
بكل
ِّ
ْ
دقيقه
بكل
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُيخ ِّوفنا ..فغ َد ْونا ِخراف
ّ ُ َّ
العديد َ
ظل َ
العتاد
ورغم
رغم
ولكنه
ِ
ِ
ْ
َ ّ
مهد يخاف
ب
يحبو
فل
الط
ِمن
ِ ٍ
ِ
......................
ُ ّ
ْ
َ
العيد ..أنى لمثلي عيد؟!
أتى ِ
َ
ّ ّ
عني ْ
بعيد..
وز ْه ُر األحب ِة
ً
ُ
العيد ..لم ُي ْب ِق لي بهجة
أتى
ْ
العبيد
سهم
ب
رماني
زماني
ْ ِ
ِ
َ ُ َ ُ
أرض ِم ْص َر ـ
في
أمثلي يحبس ٌ ُ ِ
ري شهيدْ
وش ْعري شهيد ،وعمْ
ِ
ُ
ّ
ْ
ُ
بعيده
العيد ..خولة ( )2عني
أتى
الس ْ
األمنيات ّ
كما ُ
عيده
حلب
ِ
أيا خولتي أنت مثلي شهيدهْ
ِ
ُ
ْ
مجيد
مجيد
شهيدة ُح ٍّب
ٍ
.................
سأبقى هنا في انتظار البريدْ
ُ
البريد بما أشتهي
سيأتي
بأنشودة من مكان بعيدْ
ٍ ُ ُ ْ ٍَ ّ ْ
َّ
إلي سيحمل خضر الرسائل
ْ
ِّ
ْ
ِبظل القوافل أو جن ِح زاجل
َُ ُ
ْ
عند
سأحيا بها وأق ِّبلها طربًا ..هي ِمن ِ
أحباب قلبي
ِ
َ
ُ
سأنسى بها بعض حزني
َ
العبد..
كافور
مخالب
وبعض
ِ
ِ
ٍ
ُ
البرق..
فارس
فاتك
حزني على َ ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
أذكره َ
يوم قال:
ِّ
ْ
أخا الطيب..
ِ َ ْ
ُ
َ
بقتل
منشغالن
خ��وف��و وخ���ف���رع
ِ
ِ
ّ
الش ْ
عوب
ْ
ْ
الغيوب
وتدريس ِعل ِم
ُ ِ
الع ْم ِر..
أخا
َ
وخ��ف ُ
قاع
تحت
هبطا
كم
��رع
خوفو
ِ
ّ
الظ ْ
الم
َ
ُ
ْ
بالحقد والك ْر ِه..
الموت
لكي ُيت ِرعا آلة
ِ
ِ
َّ
َ
يشتريا ِم ْن هناك الط ْ
غام..
أخا ُ
الع ْم ِر..
ْ
َ
ّ
َ
َ
عادون ز ْه َر الحياة
ّإن الطغاة ُي
ْ
َو ُه ْم يا أخي َم ْن أتوا بالغزاة
َّ
محس ْد..
ُ
نواطير ِم ْص َر ْ
تنام
ّ
ُ
ُ
عب
وتغفل أو تتغافل عن
ِ
حنطة الش ِ
ّ
عب
بلح الش ّ ِ
عن ِ
عب
عن ذهب
الش ِ
ّ ِ ّ
ْ
الوفاء
نهر
..
هر
الن
عن فض ِة
ِ
ِ
ُ
نواطير ِم ْص َر تنامْ
ْ
ْ
الحرام
عال
لقد سمنت ِمن ِف ِ
ِ
الحرام
وقول
ِ
ِ
ْ
الحرام
وكسب
ِ

ُ
نواطير ِم ْص َر ْ
تنام
ّ
على ّ
الريش ..ريش الن ْ
عام
ِ
ُِ
ّ
َ
تنام وتترك مكر الث ْ
عالب
ُ
يعيث فسادًا بوادي الكنانهْ
ِ
ْ
ُ
تنام وتنسى َ
األمانه
تراب
أريج األمانهْ
َ
شعب يموتْ
ٌ
وفي ِم ْص َر
بال ُح ُلم ..وبال أمنيات ..ومن دون ُقوتْ
ٍ
ِ
ٌٍ
ُ
العبد يطغى ..ويطغى
وكافور
ّ
ّ
ْ
تموت
وم ْص ُر الندى والشذا واألغاني
ِ
ْ
ُ
القمر
وناس
َ َ ّ ْ
ً
موت النخيل
طويال سيبكون
ً
َ
َ
َ
وأفياء
أعراس ِن ْي ٍل..
سيبكون
طويال
ْ
ِنيل
................
ُّ
ّ
أتنبأ:
كأني أرى..
ََْ
َْ
َب ْعدي ِبأل ٍف سيأتي أمل()3
ُ ّ
سيأخذ مني عنادي وبأسي وصبري
ِّ
ْ
ُي ُ
عيد إلى الش ْع ِرِ ..ش ْعري األمل
سينشد أنشودتي الخالدهْ
ُ
َ ّ
الش ْ
ُ
امخه
ويحلم أحالمي
ٍّ
حية ماجدهْ
ّ
بأم ِة عز ..بأسطور ٍة ّ ٍ
ْ
ُ
ويرحل مثلي حزينًا ..أمل
.........................
َ َ ْ
وغاب أ َمل
ْ
بعيدًا َر َحل
َ
وكان ربيبًا ِل ِش ْعري
وعنفي وقهري
ّ
الزمنْ
َ
َ
افتراق
ورغم البعاد ..ورغم
ِ
المدنْ
ورغم احتراق ُ
َ
َِ َ ْ
ٌ
حزين أنا يا أمل
ْ َ
َ
المتدحرج فوق
ك
ر
ع
ش
عليك ..على ِ ِ
ِ
َْ
المقل
َ
ْ
ٌ
القصيده
حزين ألجلك يا ْب َن
َ
ْ
ٌ
العنيده
حزين ألجلك يا ْب َن المرايا
َ ْ َ ْ
ٌ
حزين ألجلك يا بن األمل!
.......................
محسدْ
طموحي سيقتلني يا َّ
وأحالمي ُ
الح ْم ُر تقتلني يا َّ
َ
محس ْد
ٍّ
ُ
أبيهْ
دولة حق ّ
حلمت ِب ِ
ٍّ
عصيهْ
ّ
دولة عز
ب ِ
ِألهلي َ
الع َر ْب
ُ
أرض
ال���ك���رام���ة..
ح��ل��م��ت ب����أرض
ِ
ِ
ّ
ّ
الذ ْ
هب
أرض
هامة..
الش ِ
ِ
َ
الدهر مثل َ
ّ
اله َر ْم
تعيش إلى ِ
أبد ّ ِ
ُّ
َ
احتالل..
دون
هر
الد
أبد
تظل إلى ِ
ٍ
ِ
َ
اعتقال
ودون
ٍْ
َ
ودون ِجياع
وتأبى خضوعًا ِّ
لشر ْ
األمم
..............
ُّ
ّ
محس ُد يا َ
َّ
أتنبأ:
ولد القهر ..إني أرى..
ِّ
يقتلني الش ْع ُر..
َ
رمضان سأهوي شهيدًا
في
ُّ
أتنبأ:
أرى..
بغدادَ ..
َ
سواد
بين
في رحلتي نحو
ِ
ْ
العراق
ُ
ُ
ستدهمنا الخيل
ُ
نهرب منها بعيدًا

َ
ْ
الغالم:
فيصرخ ذاك
َ
َ
ُ
عجبت ألمرك كيف ُّ
تفر؟
«ـ
َّ
َ
ِّ
ّ
ألست أبا الطيب المتنبي؟!
َ
أيا َم ْن َعت ْو َت على َم ْن عتا
ألست الفتى؟!
َ
ألست الذي كان ُينشدُ:
ّ ُ
ُ
ُ
تعرفني الخيل والليل والسيف
والر ُ
ّ
مح..
ُ
ُ
يعرفني ٌ
ودفاتر ..تعرف وجهي
قلم
الق ْ
فار؟!»
ِ
بعنف :بلى يا ْ
ُ
غالم
أجيب
ٍ
ُ
أنا َ
الع َل ُم ّ
األرفع
الس ّي ُد
ّ
ّ
ُ
أنا الش ُ
اعر الش ُ
واألشجع
هم
ُّ
َ
ُ
ُ
أخضع
أنا البطل الفذ ..ال
لغير إلهي ..وال ُ
أخنع
ِ
ّ
َ
واإلباء معًا
سأبقى الندى
ِّ
العز والمجد ال ُ
أرجع
عن
ِ
ُ ْ
َ
ُ
ق ِتلت بقولك لي يا فتى
َ َ
ُ
أصبحت يا ُ
أوكع!
قتيلك
ُ
الخيل
نعود إلى
ِ
ُ
ندفع عن مجدنا
ُ
َ
ِّ
الجاهلي
فاتك
أعوان
ونقاتل
ٍ
ُ ّ
نقاتل حتى نهايتنا
تسقطون أمام دمي
واحدًا ..واحدًا ..ترحلونَ
ُ
ُ
طخرور ( )4عهدي
ويسقط
ٌ
ُ
ويغدر بي فاتك
ّ
َ
ـ كم يحطمني أن
يكون َس ِم َّي أخي ـ

ُ
ديوان ِش ْعري
يتناثر
ويغدو َتبارْ
ُ
أموت كريمًا
ّ
وحرًا عظيمًا
فما ُ
كنت أرضى ب ْ
عار!
ِ
......................
ُ
أموت عزيزًا ،ويبقى قصيدي المجيدْ
ّ
ُ
ورائي هذا الن ْ
َ
شيد:
أموت ويبقى
ستبقى وثبتي َ
بين البرايا
ِّ
قاص
للقريب وكل
سراجًا
ِ
ِ
َ
ّ
ُ
دمع
تكلفني البالد جبال ٍ
خالص
وأبحث في الليالي عن
ِ
أسلم فما أبقى ولكن)ْ
ْ
(وإن ْ
ُ
الرصاص إلى ّ
سلمت من ّ
صاص
الر
ِ
ِ
َّ ّ
الز َ
ُ
مان يجود يومًا
ولو أن
َ
لجاد ببسمتي ..ال باقتناصي
ِّ
أرض
سأبقى طائرًا في كل
ٍ
ُ
أسائل في ّ
صاص!!!
الق
ماد عن ِ
الر ِ
ِ
()Endnotes
َّ -1
محسد :ابن المتنبي
-2خولة :أخت سيف ّ
الدولة.
 -3أمل دنقل.
ّ
ّ
المتنبي.
 -4الطخرور :حصان
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مرثية الضحى
عز الدين �سليمان
لقد قتلوا األضاحي ،أين أمي
		

ومن شفتي لم ينشف نداها؟

أرى طيفًا على بابي ينادي
		

وأسمع خلف نافذتي صداها

تراكضت الوجوه ،فيا خيالي
لماذا ال أرى أحدًا سواها؟!

		

بوح
لمحت بمقلتيها عطر ٍ
فماذا أخبرتني مقلتاها؟
		
وما جاعت عصافيري اليتامى
		

أبعد الموت تطعمني يداها؟

حملت لقبرها شمعات روحي
وأعرف أن عمري ما كفاها

		
وكم لثم التراب دماء أمي

إذا ما فوقه سالت دماها!!

		
ّ
وكم صلى وناجى الله سرًا!!

غدر ،حماها
		
حماها الله من ٍ
وكم يرثي مكارمها غدير!!ٌ
فهل حملت لخافقه المياها؟
		
وكم يرثي بيادرها غمامٌ
غصن رثاها!!
وعصفور على
ٍ

		

حقد؟!
لماذا أشعلوا نيران ٍ
		

َّ
لماذا كفروا حتى اإللها؟!

ُّ
قوم
وحمزة إن يكن وحشي ٍ
ُ
ٍّ
وحشي رماها
رماه فألف
		
ومن باع الضمير لقاتليه
يبيع بالده لمن اشتراها

		

***
يغني الورد ،يشرب من يديها
وأعشبت الدروب ،أمن خطاها؟

		
ٌ
شتاءاتي كثيرات ولكن		

أعود إلى الربيع على شتاها

		
ومازالت تعاتبني ألني
		

حقدت على األلى حجبوا ضياها

تعاتبني ،وتعرف أن قلبي
		

عادية ثراها
يغطي خوف
ٍ

وكم شقيت بدربي وهي نشوى
بما تعطي!! وكم نسيت شقاها!!
ً
وكم سهرت لكي أغفو قليال
		

وتسقي سنبالتي راحتاها

ظمأ ،فيومًا
وما نامت على ٍ
		

سقاها الله من يده ،سقاها

لو أن الصبح يبكي ـ كيف يبكي؟
		

حزن بكاها
لقلت :الصبح من ٍ

عساها أشعلت قنديل عتبى
		

على قلبي وقد رحلت عساها

المر
الس َؤال ّ
ُّ

العدد «»1337
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ا�سكندر نعمة

َّ
ُ َ
ُ ُ
ّ ُ
ٌ
َ
ّ
مضطجع في سريره ُق َ
رب
الطفل الوليد
ومسح ْت برق ٍة ُم
الصغير ِة هيفاء،
يشبه أخي
خت ِه لميس « :ولكنِ .ل َم ْن
ٍ
تناهية صوت أ ِ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
ّ
والدته أكثر
النافذة .لم يكن قد مضى على
ذقن الوليد وعنقه.
الصغير؟ ! .ترى َم ْن ُيشبه؟؟ «.
ِ
ُ
َ
َ َ
ْ ًَ
ّ
ُ
َ
َ
الجميع َأ َ
ُ
َ
بيضاء
سوة
من أسبوعين .كان يرتدي قلن
يجلس بعيدًا في أحد زوايا
وحد ُه األ ُب كان
فل
اقترب
كثر نحو سرير الط َ ِ
َ
َ
َ
ّ
َ
حد َ
كرسيًا ّ
ظهر ُه ُم ِّ
َ
ُ
ّ
ويدير
دوارًا،
نظيفة ،ويبدو كأنه يسترخي في أحضان المطبخ .يمتطي
االنحناء فوقه.
باذلين بعض
قين
ِ
َ
ِّ
َّ
ّ
َ
ُ
ُ
سريره كان نظيفًا ُمرتبًا ،يزهو للمجموعة ُ
هادئ.
نوم
قة حول الوليد ،ولكنه كان
هيفاءّ « :إن ُله عينين جميلتين
صاح ْت
المتحل ِ
ٍ
َ ٍ
ُّ َ
ّ
َ
ُ َ
َ َّ
ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
نة م
غرية جذابة،
حكمة يستطيع أن يسمع كل
طفال
همسة تدور حوله ساحرتين» .صاحت سعاد« :
ِ
وشرائط ملو ٍ
بألوان م ٍ
ٍ
ِ
كل األ ِ
َّ ُ
ُ
َّ
ِّ
عيون جميلة «َ .
ٌ
َّ
الش ِّد حول مفاصل ّ
ْ
بفراش
السرير المحش ِّو
ويحس بكل حركة.
حاجبيها
الجدة
رفع ِت
لها
ٍ
ََ
َ َ
َ
َ ُ ُ
ً
َ
ّ
ُ
ُ
يملك كثيرًا من مالمح ِّ
ٍّ
ولحاف أزرق رقيق.
ناعم،
اقترب ْت أخته
جد ِه.
سعاد ،وانحن ْت قليال ،وسأل ْت وقال ْت « :إنه
ٍ
قطني َ َ ٍ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِّ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ُّ
منذ أن أطلق الطفل الوليد صرخته األولى بما يشبه الهمس « :من
قالت
تحب أن��ت أيها ُأنظروا هاتين الشفتي ِن ما أحالهما! «ِ .
َ
َ
ثم َّ
ُّ
ّ
الص ُ
بهدوء ُيفضي إلى َّ
الحبيب؟؟»ّ .
متْ « :
ُ
يحتج
الستقبال حياته المجهولة؛ لم يكن
مد ْت أناملها
غير
لس ُت
الص
بحذر األ ُّم
َّ َ
َ
َّ
ُ ُ َ ُ ِ ِّ َ ُ َ
ْ ٍُ َ
َ َّ ٍ َ
ً
َ
ِّ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
يتذمر .كان
يتبر ُم أو
أو
يخلد للهدوء ،ويوزع ورق ٍة مداعبة ذقن
حد
الطفل وعنقه وصدره .ثم أدري ..لست أدري ..أنا َال أ ُريد أ َن أ ُشبهه بأ ٍ
ِ
َ
َ
َ
ًَ ًَ
ً
َ
ّ
هيفاء « :األنف ..األنفَّ .»..
ُ
بصوت أ َ
«إنه ُي ُّ
َ
حوله
كثر وضوحًا:
نظرات هادئة بريئة ،في حين كانت أردف ْت ُمجيبة
ومد ْت
همس ْت
حبنا «.
ٍ
ٍ
َ
َ
ً َ َ َ
َ
ُّ
ّ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ُأ ُّمه وأخواته الثالث ّ
َ
ولكنه في الحقيقة ُّ
الص
غيرات ،يتوز ْع َن حول جميعًا.
نف ِه .قال ِت األم
يحب بابا أكثر من إصبعها بأنا ٍة ُمدغدغة أرنبة أ َِ
ً َ
ُ
َّ
ريَ .األ َخ ُ
وات َّ
ُ
ُ
ْ
َ
دائ ّ
ٌّ
كن
سريره
وسيصبح رجال مثل ُه «.
صبي
يبتسم َن سواه ألنه
االستنكار « :وما به أنف ُه؟! .ماذا
يشبه
بما
بشكل ِ
ٍ
َ
ً
ُ
ّ
ْ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
ٍّ
بدهشة وحب كبيرين .بينما
وينظر َن إليه
ن��ظ��ر ِت ال��ج��دة إل��ى حفيد ِتها نظرة يشبه؟! « .أجابت هيفاء بال مباال ٍة « :إنه يبدو
ٍ
ُ
ُ
َ ُ َ
ُّ
ُ َ َ
ً
ً
َّ
ْ
َّ
بصمت ثاقبةَّ .
ّ
والجدة تقتربان من ّ
كانت األ ُّم
شد ْت إليها
جابت األم
السرير ْ ٍ
َ ِ
كرسيًا قريبة وجلست لي أنه يشبه أنف إنسان أعرفه « .أ َ ِ
َّ َ ْ َّ َ
ُ
ْ
ُّ
وتأ ُّمل رهيفين.
عليها.
بحزم ولهفة« :ال ..ال ..أبدًا ..أنا ال أظن ذلك
تنهدت ث ْ��م ق��ال��ت «َ :ان��ظ��روا إلى َ ٍ
َّ
ٍ ُ َّ ُ ْ َ ّ َ
َ
ّ
ْ
الجميع كن يراقبن الطفل الوليد بدق ٍة ذراعيه الصغيرتين
الممتلئتين ،وهذه أبدًا».
ِ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
ُ ّ
َ َ
ْ
ْ
يتابع َن َاأل ُ
إذنَ ..منْ
بتأ ٍّنْ « :
صابع ّ
َ
ّ
ُ
حركة ونأمة.
وأن��ا ٍةُ .يالحظ َن كل
الصغيرة اللينة ،وهاتين القدمين
أعادت لميس سؤالها
ٍ
ُ
َ
َ
ُ َ
َ
ّ َ
َ
ِّ ُ
ُ ّ ُ
فل!ْ .
ّ
��اء حوله بال
يشبه أخي؟!.:
من
الصغيرتين .أال يشبه بذلك أ َّمه؟؟ « .قال ْت يشبه الط
الطفل َوهو يحدق في األش��ي ِ
ُ
َ
ُ
َُ
ُ
فمه ذلك َّ
َ
بعد ْأن َ
أجابت األ ّم َ
نظراتها نحو األ ِّم التي كانت
وسد َد ْت
الجمع
مسح ْت بنظراتها
هدف .أحيانًا ،كان يرفع قبضته إلى ِ
ِ
ُ ِ
ً
َ
ِّ
ّ
َ
ِّ
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
نظراتها الت ِائهة نحو الطفل ُم ِّ
تحرية األ َّ
ويعيدها لتسترخي إل��ى جانبه .لم يكن تزرع
يشبه
نثوي المتحلق حول الطفل « :إنه ال
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُّ
أحدًا .إنه يشبه َ
يبتسم أو يضحك.
وتعبير فيه.
قالت األم ذلك
نفسه فقط «ِ .
مح ُ ٍ
إال أن��ه كثيرًا ّ ما كان كل مل َ ٍ
ُ
ََ
ُ
ًَ
ً
َّ
ْ
ْ
َ
ْ
ُّ
بعيني ِه ،ويرفرف بجفنيه الناعمين.
يومض
انطلق ِت األم من
الجميع ابتسامة هادئة.
صمتها وسألت « :ولكنه وأشاعت في
ِ
ِ
َ
َ
ٌ
ُ
َ
ُ
ّ
ّ
ً
َ
جميل ّ
لميس َ
لسان ُه ّ
الص ُ
السرير َأ َ
ُ
َ
من ّ
ج��دًا .ويتمت ُع
غير كان يخفق بعض األحيان أليس جميال؟؟ِ .إن��ه
كثر ،وانحن ْت
اقترب ْت
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ّ
َّ
ِّ
َ َ
ً
َ ْ
ّ
ْ
بصح ٍة ّ
ورشاقةُ ،وي ْلب ُ
شفتي ِه الط ّريتين
لب بين
بخف ٍة
جيدة ...ما أجملك يا
كيد ّإن
ٍ
طفلي الحبيب! َقليال وقالت « :أنا أع��رف .بكل تأ ٍ
َ
ّ
َ
َْ
َ ْ
ُ
ُ
«ّ .
ّ
عفوية ُمغرية.
بحركات
إلى األمام والوراء
ببطء فوق سرير الطفل
يشبه ُه تمامًا» .قالت
يشبه أبي .نعم
وطبعت أخي
ثم انحنت ٍ
َ
ٍُ
ُ
َ
ُ
َ
ً
ً
َ
ً
ُ
َّ
ُ
ّ
ّ
ُّ
السرير أكثرَ
اقترب الجميع من ّ
َ
صلحت ذلك ،بينما
َ الجميع من ِ
حوله .األم الصبية والجدة قبلة هادئة دافئة فوق جبينه ،وأ َ َ ِ
ِ
ُ
ُ
غيراتُ ،ي ْ
َ
َ
سعاد « :ولكن ..أبي ْ
خ���وات ّ
ُ
وساقيه ،وأردف ْت ُم ِّ
ْ
َ
المشهد
تابع َن
الص
واأل
الغطاء فوق صدره وبطنه
من
همس ْت
حدقين.
َ
ّ
ً
ُ ْ
َ
َّ
والحركات الطفلية بشغف
ومتعة ال حدود هامسة « :حبيبي.« ...
يشبه؟! «.
ِ
َ
ٍ َّ ْ ٍ ُ ُ
َ ّ
ُ ِّ
َ
َ
َ
ُ
ّ
خت
الهدوء المتحلق حول الطفل،
اخترق جدار
الجميع فوق السرير،
عندئ ٍذ تالشى انحناء
ِ
لها .من دون أن ت��دري ،امتدت يد األ ِ
ِ
َ
َِ ُ
ُ
ّ
جه ْ
وات َ
فجأ ًة َ
ُ
نحو
تسائلة
الم
هم
نظرات
ت
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
يجلس على
المطبخ حيث كان األ ُب الكهل
ّ
َّ ُ
كرسي ّ
ْ
ٍّ
بمرفقي ِه إلى الطاولة،
دو ٍار ،يتكئ
ُ
ُ
َ
ُ
ّ
والحلقة األنثوية
للوليد
ويدير ظهره
ِ
ِ
َ
المتحاور ِة حوله.
َ
ُ
ُ
َ
بصوت يفوق الهمس« :لماذا
هيفاء
قال ْت
ٍ
َ
َّ ُ
ُ
يشبه أحدًا ..لماذا؟! «َ .
أشار ْت لها الجدة
ال
َ
َ
ْ
إصبعها وشفتيها،
بحركة من
أن تصمت
ٍ
ِ
َ
ّ
وات َ
ثم َّ
بنظراتها بعيدًاّ ،
حدق ْت في
جه ْت
ِ
ّ
الطفل الجميلْ .
ُ
هيفاء « :أبي ال يشبه
قالت
َ
َ
َ
َ ُ
جابتْ
عرف َأحدًا يشبه أبي « .أ َ
أحدًا .أنا ال أ
َ َ
ُ َ
َّ ّ َ
ُ
لكن الطفل يجب أن يشبه أحدًا.
سعاد« :
ُ
َ
يشبه إذن؟؟!! «.
فم ْن
َ
ّ
ُ
َّ
القابع
الجميع عدا الجدة ،نظروا باتجا ِه األب
ِ
ً
ُ
يستمع إلى الحوار كلمة كلمة،
في المطبخ،
ْ ُ ُ َّ
ُ
ام
وهو
يحمل ْعلى منكبيه وفي رأسه َركام أي َ ٍ
َ
طويلة مضت وشقاءها .من دون أن ينتبه
ٍ
َ َ
َ
َ
كرسي ِه َّ
َأ ٌ
ِّ
الد َّوار .حاول
استدار األ ُب فوق
حد،
َ
ْ
فخانت ُه ساقاهَ .
جسد ُه َّ
َ
بشد ٍة
دفع
أن يقف
َّ
َّ
وظل قابعًاَ .
َّ
َ
نظراته ظل ْت
ولكن
الجميع،
واجه
ِ
ً
ُ
َ
انقطع حبل الحوارَّ .
تجم َع ِت
شاردة وغامضة.
َ
َّ ُ ُ
َ
ُ
ُ
حلقة متداخل ٍة.
الجدة واأل ُّم واألخ��وات في
ٍ
َ َ
ُ
الم ِّ
الغموض ُ
نظرات
حي ُر في
أذهل ُه ْم ذلك
ِ
َ
ٌ
ٌ
َاألبَ .
للجميع
صمت ُمطبق .بدا األ ُب
ساد
َ ِْ
ً
ُ
َّ
ّ
تسمرت
يجيد الكالم.
فرعونيًا ال
تمثاال
ّ
ّ
ُ
احب ،الذي
نظرات
الجميع على َ ِ
وجه ِه الش ِ
َِ
يحاء..
كان يخلو ِمن أ ِّي
تعبير أو ِإ ٍ
ٍ
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طـقوسها

سائل أسود ّ
يمزقنا !

فرا�س دياب
ـ1ـ
َ
ُ
ِانتصف الليل منى
ٌ
نائمة أنت ْ
اآلن ..
هل
ِ
ٌ
دافئة هذي الساعاتْ
َ
ُ
حين ُ
ِّ
بعينيك
الحب
حمام
ينام
ِ
ّ
ْ
اهيتين
الز
ُ
ُ
المدن ..
وتفيق
ُ
تنداح حريرًا هنديًا
َ
ْ
الشرفات
فوق
الس ُ
وتغيب ّ
ُ
فن ..
ّ َ
ّ
تتفق ُد فجرًا ّ
كروية ُح ٍّب
كونيًا ..
ْ
عاصف
ً
ّ
غني ُت طويال
ْ
المنهوب
الحقل
لوريقات
ِ
ِ
ّ
بالمطر الزاهي
موعودًا
ِ
طاغ
تعويضًا عن ٍ
برد ٍ
هربت ..
أنت ..
ِ
ّأما ِ
شردت َ
الشجر العاري
وراء
ِ
ِ
ّ
إال من أشواقي
َ ّ
ْ
األخضر
هر
يا فرح الن ِ
َ
المطر العالي
يا شوق
ِ
ّْ
بيديك اآلن أصفق
ِ
للعرس القادمْ
ِ
َ
المهجور
القفص
قرب
ِ
ِ
ْ
َ
أمام النادل
ُ
للشجر العاري
من يحفر قلبًا ْ ِ
َ
هالل خائف
مثل
ٍ
من شهر ْ
قادم ؟
ٍ
َ
َ
وغدًا  ..وغدًا
َ
ُ
أكره قولي ( َوغدًا )
َ
ُ ّ
سيهرب مني
ش ْع ُر ِك فيه
َ
هالل ْ
ظالم
الليل
يمشي تحت
ِ
َّ
يا َ
وجه منى كم حلق في يأسي
َ
َ
يا أرض منى همست فاصطبغ
ُ
الليل بحزني
ـ2ـ
ُ
ْ
نجمة صيفي تأتي من أزرق
ْ
في فمها قنديل
ّ ْ
ُ
َ
راح يعانق هذا النيل
ْ
ُ
ُّ
الكلمات كنيزك
وتهر
ُ َ
تمأل أرض مزاراتي
ّ ْ
بالزنبق
أنت ...
جزر
المرمر ِ
ِ
أحلى ِ
ُ
َّ
أهداب
نسرين مر اآلن على
أروع
ِ
ٍ
ْ
ربيع
ُ
ْ
يخطفه ٌ
للعيد
صبح
ُ
أحببتك مثنى َو ُر ْ
باع
ِ
ْ
أحملك َ
وأضيع
اآلن بقلبي
ِ

ح�سني ورور
ّ
« كل هذا الرمل
الذي يعمي العيون
حين ّ
تهب العواصف
يحتضنك ..
ّ
كل سواده لك هذه المرةّ
ّ
كل ّ
مرة »..
كما
......
َ
ْ
سالت دماؤك
َ
النجوم
فارتحلت إلى
ِ
َ
هناك آلهة
ُ
ُ
لها أشكال تعرفها
هنا ؛
َ
كم من وجو ٍه قابلتك
ُ
ْ
ُ
َ
األنخاب
ضمائر ْلم تزل تتداول
َ
َ
ُ
مدائن
تجترح المحافل في
ُ
(يوضاس) بها
ألف
ٍ
انتظار
وفي أعلى
ٍ
ْ
سيفتتح المزادْ
ُ
من
ُّ
الدماء رخيصة
كل
ِ
ْإن َ
ُ
ينتجها ملوك
كان
يعرفون َ
الله َ
َ
ْ
عروشهم
دون
ُ
(كرسي ُه) َ
ّ
ُ
الرحب
الفضاء
ليس
َ
ُ
السماوات
ْأو تلك
ْ
رفعت أقاصيها ُ
الشهداء
يد
التي
ِ
ْ َ
تلك النداءاتُ
أو
ْ
ُ
ازدحام الموت ْ ..
التي كانت تضيع مع
ِ
ُ
يمضي وجعبته ُ العتيقة ُ
ُ
شيكات بها
بعض
ٍ

الفنادق
بعض
وخريطة تفضي إلى
ِ
ِ
َ ُ َِّ
بد ْت طرقاتها
في أماكن ع ِ
العبيد
بدم
ِ
ِ
َ
ُ
األمس يا صحبي
اآلن غير
ِ
ّ
َ
الذين استرزقوا
ويا كل
وتمرزقوا
ّ
وتمزقوا
ْ
ربيعهم
غصون
وعلى
ِ
قد زقزقوا
وتطاربوا
وتنادموا
وتبايعوا
ّ
وتجمعوا
ّ
وتفرقوا
وتخادعوا
كم ّ
غربوا
كم ّ
شرقوا
وتكاذبوا
كم َس َّوقوا
أو ُس ّوقوا
كم ّ
لفـقوا
وتلفقوا
كم كان في أعناقهم دين
وكم حملت كواهلهم دماءْ
ال أرض بعد اآلن تحملهم
ْ
سماء
ولن تزهو بموتاهم
ّ
كل النجوم تخاطفتْ
«
ِ
ُ
ُ
للعلياء
ما أرسلته الشام
ِ

ْ
شهداء “
من
الشام ما ّ
ُ
مرت على يدها الخديعة ُ
ْ
لم تزل تتذكر الماضي
ْ
ُ ّ
وتأسف أنها ّلما تزل
والغفران
الصفح
في
ِ
ِ
للحساب
أقوى حين تلجأ
ِ
العقاب
أو
ِ
ً
ُ
ُ
الشام ترسمها الحقيقة ُ واحة
ّ
ظل للشجر الوريف َ
اآلن
ال
ِ
فوق ترابها
َ
قنيقاع « ِبه
بل ظل ما يأتي “
ٍ
و “ بنو قريظة “
من ً
لحى
سالح
أو من
ٍ
ّ
ّ
كيف تتفق النبوة ُ
ُ
الشام مهدًا
أن تكون
وللفالح
للصالح ،
ِ
ًِ
للقتل ؟
وساحة
ِ
الله !
هذا من
محال ِ
ِ
ُ
الشام وردته ُ
ومحنتها سواد سائل
ُ
ولعاب
ٌ
وثعالب تأتيه عبر ثيابنا
ُ
وذئاب
ومحنتنا ِبه
ُ
أبناء جلدتنا
ّ
األصح ُ :
ٌ
ُ
وكالب
أراقم
ُ
ُ
واإلله
قل كيف تتفق الطبيعة
الخلق
امتحان
على
ِ
ِ
فيما يبصرون ؟
ّ
ّ
الجدود مخبأ ٌ في نخلهم .
سر ُ
ِ
َ
يعبدون
من تمرهم صنعوا إلهًا
ّ
القحط لو جاعوا
وأنهم في
ِ
َ
سيأكلون
اإلله
ّ
وأنهم لم ينهشوا أبدًا
ُ
َ
سواهم
لحوم
َ
حتى َ
المعتدين
لحوم
ُ َ
رمل
المستعمرات اآلن في ٍ
تضم َخ َ
ّ
مكرمة
ذات
ٍ
ُ
ُ
السماء
أرسلته لنا
بما قد
ّ
منا المهتدونَ
وكان
َ ّ
منا التائهونَ
وكان
ٌ
ْ
بمقتول
ولم يمثل قاتل أبدًا
ٍ
ْ ُ ْ
ظمإ
ولم يقتل على ٍ
وال جوع ْ
أحد
ٍ
ُ ْ
قتل ْ
ولد
أبدًا ولم ي
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فجر يوم جديد
نظمية �أكراد
حل الشتاء بأمطاره الغزيرة التي تقرع النوافذ
واألسطح والمصاطب ،وترقص فوق الطرقات
والحواكير ،تهطل بنقاط كبيرة تتجمع ثم تنساب
في جداول رقيقة ،وتتوزع تائهة في الممرات ،ثم
تتغلغل في دفء األرض .كان الجو مفعمًا بالفرح
والخير والعطاء ..سوسن ورشيد كانا يقضيان
الليل أمام الموقد الذي تتراقص ناره وتتلوى
بمرح ناثرة ش��رارات كالنجوم المشعة احتفاء
بكل هذه الفتنة الساحرة ،يقضيان ليلهما بين
أكداس الكتب في البحث الجاد الدائب والعمل
المستمر والقراءة لتحقيق رغباتهما بالنجاح
والعيش الرغيد واألي��ام ال��واع��دة ..يتساعدان
ويتبادالن المعلومات ببهجة واستمتاع ،وهما
يحتسيان الشاي ومغلي أوراق الليمون بتلذذ
كبير .سألت سوسن وهي شاردة :رشيد ،على من
تذرف السماء كل هذه الدموع؟ ليتني أعلم .رفع
رأسه ببطء عن كتابه ،ونظر في عينيها الحائرتين
وقال :وهل تظنين أن هناك القليل من الفساد
والمظالم والحروب الطاحنة والمجاعات القاتلة
والقهر واليتم والوجع والذل بين بني البشر؟! أال
يستدعي هذا أن تذرف السماء الدموع بسببه
بسخاء ..إنها تجود بما لديها لتزهر األرض وتثمر
أحالمًا وأمنيات وخبزًا ،ولتفرح القلوب الحزينة
وتنعش النفوس ،وتطعم األف���واه الجائعة،
وتمسح الدموع ،وتواسي الملتاعين وتشاركهم
آالمهم وأحاسيسهم ،وأنت وأنا منهم.
نظرت إليه سوسن بعجب وإعجاب ،كأنه عرف
ما يجول في خاطرها وما يهيج عواطفها ويشبع
فضولها المتنامي ..كان الصبح يطل عليهما
ببياضه وإشراقه ،يبتسم لهما ويبتسمان له
بأمل ،وهما يتابعان العمل ويتمتعان بلذته
وبفرحة الكشف والمعرفة ،رغم الجهد والتعب
والفقر والقهر.
م��رت أي��ام ودارت فصول ،وول��دت له سوسن
صبيانًا وبنات ،وراحا يسقطان غضبهما ويفرغان
غلهما فيهم ،أل��م يلدونهم ويطعمونهم
ويعتنون بهم ويشقون من أجلهم؟! فإذا ضاق
منهم الصدر وتعكر المزاج وضغطت الحياة..
فمن يضربون!؟ هل الجيران يا ترى؟ هل يزعقون
في وجوههم؟ إذا فعلوا فإنهم يحقدون عليهم
ويوقعون بهم ،يخاصمونهم ويكرهونهم..
ما لهم إذن سوى األوالد ،فلذة األكباد ،ليفشوا
خلقهم ويتعاموا عن السواد ..ولكن األوالد زينة
الحياة الدنيا!!.
َّ
هل ٌ
ربيع خصب ،أزهرت األشجار وأورقت وماجت
األرض بالعشب واألق��ح��وان والزنابق والزهور
َّ
البرية ذات الرائحة الفواحة ،ورق النسيم ،وغردت
األطيار ورفرفت الفراشات ،كأنما انطلق الكون
من عقاله بعد انعتاق من قيود وطول ركود .فكر
رشيد :لكل ربيعه إال اإلنسان الذي يخنق نفسه
ويسجنها ويعذبها حتى سوء الحال والهالك من
دون رحمة ،ويتلذذ بتعذيبها وقهرها كأنها عدو
لدود له؟..
مل البيت والزوجة وحديثها ومقارعة األوالد بعد
ً
فترة عمل أكثر ملال وأقل مردودًا!! أراد أن ينفرد
بنفسه ويجلس جلسة تأمل وصفاء ..يعابثها
ويناغيها ويبثها وجده ولوعته ،ويودعها سره
ويشاطرها همه ،ويبوح لها بما يثقل عليه ويدمي
كرامته ،لعلها توافقه وال تناكده وتفرحه وتروق
مزاجه ..ولكن هيهات أين الوقت والهدوء ،وإلى
أين المفر منها بصحبتها ،وهو محاصر ليس من
الجهات األصلية والفرعية فقط؛ بل من كل ذرة
أثير حوله .قرر وصمم وهو بكامل قواه العقلية أن

يتمرد على نفسه ومجتمعه وتربيته وقيمه ،وما
روض نفسه عليه بمشقة وضنى.
لبس معطفًا قديمًا له من أيام الجامعة ،حشر
نفسه فيه ،واحتذى حذاء عتيقًا جافًا ذا ساق
طويلة ،ولف رأسه بوشاح ال يعرف إن كان له أم
لزوجته ..نظر إلى نفسه في المرآة فلم يعرفها،
كأنها تنكرت له وأنكرته ،فرك يدًا بيد فرحًا،
فهو لم يتذكر متى المست روحه فرحة حقيقية
طرب لها وأنعشته ..فتح باب المطبخ وتسلل
خارجًا بخفة من دون أن يعلم ٌ
أحد ومن دون أن
يخبر أحدًا ..فهو رجل ويحق له أن يعمل ما يروق
له وما يحلو بنظره .مشى مرفوع الرأس يضرب
وج��ه اسفلت ال��ش��ارع ال��رم��ادي بحذائه كأنما
يتشفى منه ،ازداد شجاعة وغطرسة ،وطرب وهو
يسمع صوت نقر كعب الحذاء المتناغم مع حجارة
الرصيف ،أحس بتحد لكل النيام والقاعدين خلف
الجدران كأنهم الفئران المذعورة ..بعد طول
مرح واستمتاع بمشاعره وصالبته الطارئة وصل
المقهى .من خلف الجدران الزجاجية الندية
بعرق األنفاس الحبيسة ،ومن وراء دخان األراكيل
والسجائر رأى عددًا غير قليل من زمالء العمل
ورفاق الدراسة والجوار والبائعين والمثقفين
والشعراء ،انشق الباب المطواع بدفعة خفيفة،
وتناهت إليه حرارة النقاش وطلقات األحاديث
النارية المرعبة والمرتعبة ،وما أن دخل حتى
ال مس وجهه الدفء بعد زمهرير الشارع ولفح
هوائه الثلجي ..استرخت أعطافه ،وتطلعت
نحوه األعين وانغرست في قامته مستطلعة
مستكشفة ،ل��م يترك تخمين المتطلعين
الوشاح عن رأسه ونضى عنه
إليه يطولَّ ،رفع ُ َ
���رف ،تهاطلت عليه كلمات
المعطف ،ولما ع ِ
الالئق ،واقترب منه
والسالم
الترحيب والتحايا
ُ
فسح له مكان
بعض الحاضرين معانقًا بحرارة ..وأ ِ
على مقربة من أكبر الطاوالت وأكثرها وجاهة
ُبع ْر ِف المقاهي ،تتكاثف فوقها أكبر كتلة من
الدخان األزرق  .جلس بين المتحلقين حولها،
وفي فم كل منهم مبسم أركيلة تفوح مع دخانها
وقرقرتها رائحة تفاح أو كمثرى أو دراق تثير
الشهية .وما إن جلس حتى دار لسانه بالسؤال
عن األح��وال واألعمال واألم��وال والعيال ،وسأله
رفيق مقعده ،وكان آخر طالب في االجتهاد؛ بل
في الفهم واإلدراك ،بعد أن نوه مستعرضًا ما
يملك من مزارع ومصانع ورؤوس أموال ال تأكلها
النيران ،وال يعرف لها أرقامًا وال عناوين ،سأله
بعد هذه المقدمة المتعالية“ :أنت يا صديقي
ُ
ّ
الذكي المجد العبقري كما كنت تسمى ،يا عال َمة
زمانك ،ال بد أنك فوق الريح اليوم ..”..نظر رشيد
إلى زميله القديم نظرة يقدح منها الشرر ،كأنما
في عينيه جمرة متوهجة لو وضعت على تبغه
الشامخ على عنق أركيلته لرمدته بالحال ،ثم
ً
تمالك نفسه قليال وقال له “ :أنا ،أنا ،يا مرحوم
الوالدين ،موظف في وزارة أتقاضى راتبي بتعبي
ونزاهتي وصدقي ،ال أكثر وال أقل .”.سالت عيون
رفيق مقعده القديم شفقة عليه وهو يميل
زاوية فمه بسخرية مرحة ويقول“ :وهل يكفيك
ُ
الغضب وبدا ذلك
مؤنة شهرك.؟” ..فعاود رشيدًا
في صوته وهو يقول له « :وهل هذا سؤال يطرح
علي!؟ كان األحرى بك أن تسأله لزوجتي سوسن،
دائمًا أوضع تحت مطرقة وإحراج السؤال .لكن
حان دوري ألسألك يا صديقي ،وأنت تملك الكثير
ً
كما سمعت“ :هل يمكنك أن تشرب برميال من
القهوة أو الشاي ،أو تلتهم حلة طعام ،أو تتغطى
بكل ما تملك من لحف ،أو أن تعود يومًا إلى

ها ..سألتني أخيرًا كيف.؟
وقبل أن يهم باإلجابة ،سمع صوت انفجار مدو
ارتجت له األرض ،وتساقط زجاج النوافذ..
انظر حولك هذا هو الجواب الشافي والقاطع.
أشرق وجهه وارتاح وهو يتابع كالمه..
 أليس هذا تغييرًا للعادة والمألوف ،فيهتجديد وتحريك لمستنقع الحياة الراكد اآلسن،
وفيه تحد للسكون ،وتحطيم للمستقر ،وتنفيس
واسع عن غضب متراكم ..وبعده يأتي تجديد
وترميم وتغيير؟..
فوجئ صديقه وسأله بخوف:
 وهل القتل والتخويف والترويع والتخريبواإلرهاب يريحك؟ آه ..رويدك ،خذ نفسًا خوفًا
على صحتك.
 ال يا صديقي ..لكنه يبعدني عن المعتاد ،عنالرتابة والركود والسكون المميت.
طلب رشيد كأسًا آخ��ر من القهوة له ولكل
الموجودين ،حتى تطول السهرة أكثر من
المعتاد .وسأل النادل:
 متى تشطبون وتغلقون؟ رد النادل ،وهوينظر إليه“ :أتمنى أن تطول السهرة ألجد لي
عذرًا على التأخير ،فأنا ال أستطيع الوصول إلى
ضيعتي .وهمس في أذنه وهو ينظر حوله خوفًا:
الطرق ليست ..أعني ليست ..سالكة يا سيدي
بسبب تراكم ...سأبقى هنا فهذا أكثر أمنًا ودفئًا.
ً
ال عليك ،كن رجال ،تماسك ،ستستمر سهرتنا..غير بيتك؟ هل مسموح لك ،أو هل بمقدورك،
أن تنام اليوم في سرير غير سريرك ،وعند أوالد بعد انهزام العتمة أمام الفجر ،وانبالج الصبح
غير أوالدك ،وتطلب من أية سيدة تقرع بابها أن بنوره ال��وردي الشفاف ،قام رشيد بنشاط عن
َّ
تحضر لك طعام عشائك أو تجهز لك حمامك؟! كرسيه ،ودعا صديقه إلى تناول الفطور عند فوال
نبقى ط��وال عمرنا مهما ط��ال نناكد الزوجة يعرفه ،لكسر التقليد ،وحتى يغير وال “يتروق»
نفسها ،ويفرض علينا رعاية األوالد أنفسهم من زيتون سوسن وجبنها ولبنها المصفى
مهما كبرنا وكبروا ،وننام في السرير نفسه ونرى
المنظر عينه من نافذة بيتنا ،ونتناول طعامنا وشايها ككل يوم ..بل يتروق على مائدة توفيق
على المائدة ذاتها ،ونمشي في الشارع ذاته في الفوال ..طبق فول حار مع فحل بصل ومخلل وخبز
تنور ساخن ..اليوم لن يخرج من باب بيته قاصدًا
ذهابنا وإيابنا..”.
كان رفيقه يحملق فيه مستغربًا ومستهجنًا عمله في تمام الساعة السابعة ،ويدخل دائرته
وموافقًا على كالمه الذي لم يفكر فيه يومًا ،وتابع في تمام الثامنة؛ بل قبل قليل - ”..اليوم يا
ً
رشيد كالمه :أنا أتحداك يا صاحبي ،بالرغم من كل صديقي أريد أن أكون رجال آخر ،وأن تنفتح لي
أموالك ،أن تختار لك بيتًا ال على التعيين تقضي
حياة جديدة وصباح مختلف ..”.سارا في الشارع
فيه ليلتك بالطريقة نفسها التي تقضيها في
بيتك ..ثم إنك في كل يوم بعد االنتهاء من وصوت وقع أربعة نعال تصفع اسفلت الشارع؛
عملك تسلك الطريق نفسه الموصل إلى البيت وتوقع لحنًا مختلفًا لصباح مختلف ومتميز .رفع
الذي تعرفه ،وتقصده كل يوم ،وإلى المائدة رأسه يتنسم أول نسيم حرية لفجر زا ٍه ..خط
نفسها ،والمبيت بالسرير نفسه واالستحمام طويل شق الفضاء بلمعة رمادية مدخنة بأزيز
بالحمام ذاته ،ال تغيير .ما قولك؟ .من فرض عليك ناعم منغم قصده وتوجه نحوه ،وبدقة رصينة
هذا؟! ومن أرغمك على أن تقضي العمر تدور في اخترق حنكه ولكن بدغدغة خشنة موجعة ،نظر
الحلقة ذاتها؟! نحن من نتبجح ونهزأ من بغل
الساقيةَ ،م ْن يهزأ م ْن َم ْن.؟ كلنا بغل ساقية ،إلى صديقه العالي القامة ،المحشوة جيوبه
ِ
ُ
رفيقه باستنكار :بدفاتر الشيكات ،فوجده ينبطح أرضًا بجانب
مهما تورمت ثروتنا أو هزلت .رد
رصيف الشارع المبتل بماء موحل وهو يرتعد
وهل تريدني أن أنام في سرير غيري؟ ال أري��دك لك وال تريد ل��ي ..ولكن من فرض خوفًا ..قال لنفسه ،وشالل دم يتدفق من فمهعليك وعلي أن نبقى مستسلمين قانعين؟! وأذنه ،بعد أن رأى لحم خديه يتدلى من حنكه:
عيوننا مغلقة عن أي مسار غير مسارنا الروتيني“ ..وهذا أيضًا خارج عن المألوف وغير نمطي ”.ثم
في الوظيفة والبيت والحياة االجتماعية .أنا أفكر
سقط مفارقًا الحياة مع بزوغ شمس يوم جديد
بالتغيير والتطوير والخروج عن النمطية المملة
مختلف ..هذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي عاش
البالغة حد الوجع.
فيه رشيد على هواه ،وقد انفك عن الساقية التي
سأله صديقه الغني:
يدور حولها معصوب العينين.
كيف؟
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من وحي انتفاضة الجوالن
ح�سني �أحمد عبد الرحمن
ُّ
تجذرنا وكل الخير منا

مصير االحتالل إلى زوال
ويبقى الشعب في أرض الجمال
بأرض
ويبقى الشعب منغرسًا
ٍ
ليجعلها كرومًا من دوالي
		
قرون
لنا الجوالن حقًا من
ٍ
لنا الماء النمير مع الزالل
		
لنا عتبات بقعاتا وحيفا
لنا جباتا وقمات الجبال

		
لنا حرمون واألقصى ويافا
		
لنا االسكندرون لنا لواءٌ

لنا أرض الجليل مع الرمال

		

ٌ
دهر بالشمال
سليب منذ ٍ

ٌ
قديم
فعثمان وسلطان
		

		

تكدست الصوارم والمواضي
وكدسنا مالقاة الرجال

		
فأوغاريت منا ليس منهم

حضارتها تضيء كما الهالل

		
َّ
ونهضتنا تغذى الغرب منها

وصار الشرق محمود الفعال

		
ٌ
سراج
ونهضتهم بصيص من
ٍ
		

صنعنا ثورة رغم الليالي
ُّ
«األنزعي» وال أغالي
ومنا

		
		

فال ترقى إليه يد السؤال

و«ابن الحزم» قد أعطى علومًا

ٌ
غريب في التالل
فلن يبقى

َّ
زور واحتالل
		
ستخلع كل ٍ
ٌ
فنحن األقدمون ونحن عرق
ٌ
جدير بالبقاء بال جدال
		

		

وأعطى «ابن رشد بالسالل»

وراموا خصفها مثل النعال

		

ودك الغاصبون ومن يوالي

		

فراحوا يطلبون الصلح لكن
سماحتنا تريد وال تبالي

		
بذلنا حبنا دومًا فقالوا
		

ٌ
ضعاف نستجير من النزال

ولما أفلسوا قالوا شعبنا
		

ولم تشبع محطات الخبال

ستبقى «شامنا» األعلى ويبقى
سناها شامخًا نحو الجالل

		

وجيش الشام منصورًا عزيزًا
		

ولو شذ القليل من الرجال

فدعوة «أحمد» فينا ومنا

مصير االحتالل إلى زوال
فكم تقع النصال على النصال
ِّ
ويبقى الحق حقًا والمجلي
		

تجمعت البالد على بالدي
وثار األصل والمستور فيها

ومنا «ابن هيثم» كم تعلى

يحاول أن يعود مع الضالل

فأرضي مثل عرضي مثل حالي

ومنا العزم صاح إلى نزال

فمنا «الشيخ» منا «ابن سينا»

مصير االحتالل إلى زوال
		
ٌ
وأصل وانتماءٌ
عروبتنا

فلي أرضي وال أرضى سواها

من استغنى بحق في القتال

دعا وجه «المسيح» إلى الكمال
ونبقى أقحوانًا بل ربيعًا
		

وننشر عطرنا في االحتفال

حادثة القطار
للكاتب األلماني توماس مان
ترجمة :ب�شار �سليمان
إنه حادث مروع؛ حادث بكل معنى الكلمة .كنت
في طريقي إلى مدينة درزدن األلمانية ً
بناء على
دعوة من مجموعة من مشجعي األدب .تنتمي
تلك الرحلة إلى مثيالتها في مجاالت الفن واألدب
والموسيقى التي كنت أقوم بها من وقت إلى آخر.
وبها يمثل المرء موطنه ،ويتقدم للظهور أمام
الجميع .وليس عبثًا أن يظهر المرء تابعًا للقيصر
فيلهلم الثاني .وتتمتع مدينة درزدن بجمالها
الرائع ،وخاصة في فنائها الخارجي .وأردت أن
أقضي فيها بعد ذلك عشرة أيام أو أربعة عشر
يومًا .حتى أخلد إلى الراحة في النهاية ،وضعت
المخطوط في حقيبتي ،وغالبًا ما كنت أختار وسيلة
النقل األكثر رفاهية وراح��ة عند قيامي برحلة
كهذه ،وحجزت قبل الرحلة بيوم مكانًا في الدرجة
األولى .ثم أكدت الحجز .إنني على متن قطار الليل
إلى درزدن الذي ينطلق من المحطة الرئيسة في
ميونخ ويصل إلى درزدن كل صباح .لذلك يجب أن
أنتهي من كل لوازم قيام الرحلة ،إعداد الحقائب،
ومن ثم االنتقال بالباص إلى محطة القطار .وصلت
إلى المحطة ورأيت رجلين قويي البنيان يدفعان
عربة كبيرة محملة بالحقائب في طريقهما إلى

مخزن الحقائب .عرفت حقائبي من خالل خصائص
موثوق بها .أرى اآلن أنه ال داعي للقلق؛ إنها في
يد أمينة .سار أحد السادة متنزهًا على رصيف
المحطة ،مرتديًا رداء قدم من الحذاء حتى الركبة،
ومعطفًا قصيرًا للخريف ،ويجر كلبه بالقيد .لم أر
من قبل كلبًا بهذا الجمال ذا شعر قصير مسترسل
والم��ع ،ومفتول العضالت مع بقع س��وداء مثل
الكالب التي تظهر في السيرك؛ لكن هذا ليس
غريبًا بالنظر إلى السيد صاحب الرداء على القدم
من الركبة حتى الحذاء ذي الحسب والنسب بكل
تأكيد .نظارته الرائعة أعطت مالمحه الجدية من
دون تحريف ،وشاربه حاد المظهر .جانبا شفتيه
وذقنه تعكس قوة إرادته .ركب القطار فورًا بعد
أن بدا له أن الوقت قد حان .دخل السيد المحترم
كابينه النوم ومعه كلبه الذي لم يرف له جفن من
دون أدنى شك ،أما هو فقد فعلها متمتعًا بحق
السادة في الحياة ،ثم أقفل الباب وراءه وانطلق
الصفير .وأجاب القطار ،وانطلق بسرعة ال هوادة
فيها .وقفت أم��ام الشباك ألرى الباقين الذين
يلوحون بأيديهم ،بعدها ذهبت إلى مقصورة
نومي التي وجدتها بحق حجرة نوم فاخرة ،وفيها

بطانية جلد مضغوط على جدرانها .أعتقد أننا في
عصر حديث هنا ،ينام المرء وكأنه في منزله .في
هذه اللحظة وقع حادث القطار .وبقي كل شيء في
ذهني كأنه حدث اليوم .حدث تصادم ،ولكن كلمة
تصادم أقل تعبيرًا بكثير عما حدث .سرعان ما دل
على سوئه وكارثيته ،حيث أحدث ضجة رهيبة
وصلت قوتها إلى درجة أنها دفعت محفظتي
من يدي ،وال أعرف إلى أين ،وحوت تصادم مؤلم
لكتفي بالجدار ،تبع ذلك انهيار مفزع للعربة .لم
يستطع المرء في ذلك الوقت سوى الذعر .خرجت
العربة عن القضبان عند التحويالت في منحنى
شديد .ولم يستطع أحد بعد ذلك الوقوف في
العربة التي أخذت تقذف من فيها بين جدرانها.
لم يخطر وقتها في بالي س��وى فكرة واح��دة
بسيطة بتركيز وانفراد .قلت لنفسي بالحرف
الواحد :الحالة سيئة ج��دًا ،كما دار في ذهني
بأنني آمر القطار «توقف! توقف! توقف! ألنني
أعرف بأن توقفه سيكون نصرًا كبيرًا .انظر ،لقد
توقف القطار استجابة ألمري الحاد ،خيم صمت
رهيب على عربة النوم ،حتى انفجر الخوف ،انمزج
صراخ النساء مع صيحات الرجال .سمعت بجواري

صياح النجدة! إنه بال أدنى شك صوت ذلك السيد
صاحب ال��رداء الممتد من الركبة حتى الحذاء.
صوته بعد أن شوهه الخوف ،صاح النجدة .وعند
دخولي الممر الذي تجمع فيه الركاب ،خرج من
حجرته بردائه النوم وقد أغشي على بصره مرددًا
«يا ساتر يارب» .وقع كل هذا في لمح البصر .لم
َّ
أشعر بالخوف إال اآلن ،ألم في ظهري وضعف
متزايد في القدرة على البلع .ليس في الظالم تامًا
تقريبًا ،ولكن استطعنا رؤية الجزء الخلفي من
العربة التي تفقد كل شيء على الرغم من ميلها
جانبًا .بعد ذلك أتت السيدة ،من تلك السيدة التي
يسندها رجالن؟ ..إنها المرأة العجوز الضئيلة ذات
العباءة البالية ،التي كادت أن تركب في الدرجة
الثانية ،عادت وسألت من جديد« :أهذه الدرجة
األول��ى؟ ..وبعد أن أك��دوا لها ذل��ك ،ووج��دوا لها
مكانًا ،ألقت بنفسها على الوسادة القطنية ،ثم
َّ
قالت كأنهم لم ينقذوها إال اآلن فقط« :الحمد لله!
الساعة الخامسة في بداية النهار ،تناولنا اإلفطار،
ثم وصل قطار سريع ،ونقلني بأمتعتي إلى درزدن
متأخرًا ثالث ساعات .نعم هذا مكان حادث القطار،
الذي شهدته .آه ..لم أنس ذلك اليوم أبدًا.
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كلما استدار القمر

فاطمة �صالح �صالح
َ
أحبك...ال َ
تنس ذلك...أبدًا
(
أيها الرمز المغلف بالضباب الشفيف)...
َ
ُ
ّ
ّ
الرمادي اللون....
الضبابي،
سأقتحم ذلك الحاجز
َ
المناطق ُ
ال ّ
المحايدة.......
أحب
َ
َ
سأجلو نور وجهك...
َ
َ
لن أرتدي قناعًا ...لن ألبس أجمل ما عندي....
َ
لن ّ
أكون سوى أنا...
أسر َح شعري ،لن
ً
ّ ً
عفويـة ,طبيعية ,صادقة...
ً
ً
َ
سأعانقك ،طفلةعشرينيةعاشقة...
وأدورُ ،
ُ
أدور...
ثم ُ
ّ
ندور معًا......
ُ
َ
المستغربين
الجميع ,
وج���ه
وأص���رخ ف��ي
ِ
ِ
جنوني ...والمتسائلين....
ّ ُ
ّ
زنبقة ،كانا
ين  ,كغصني
ٍ
ونتقدم مشرئب ِ
يتهامسان  ،حين ّ
مرت العاصفة..
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ّ
الجميع أنها عاصفةربيعية ,عابرة..
ظن
ّ ً
الرياح العاتية ،لم ْ
ّ
َ
لفصل،
تكن سوى مقدمة
لكن
ٍ
ْ
ُ
أزهاره المروج...
غادرت
ُد َ
َ
واآلخر في التراب...
فن بعضها تحت الغبار،
ال��ورود التي ال َ
ُ
آثرت
ل��ون لها،
آث��رت
بينما
ِ
ِ
ْ
فانحنت للريح ..والم��س��ت القاعَ,
السالمة...
ِ
ً
منتظرةرحمتها...
َ
دم ْ
ّ
َ
َ
الفرصةّ ,
ـرت
اغتنمت
السوداء،
الريح
لكن
ِ
قضت على َم��ن ق��ض ْ
ْ
ْ
��ت ...وانحنى
دم���رت...
ما
َ
َ
وأفسح لها الدروبَ
تحت زمهريرها الخائفون...
ُ
ّ
أحفاد الحرباء...
المتلونون...
َ
َ
ووحدك ..وحدك ...بقيت شامخًا ,أيها الراسي....
َ
َ
ُ
حفرناه
صغير،
كهف
بقيت قربي ،في
وحدك,
ٍ
ٍ
َ
الثلوج الكثيفة....
تحت
ِ
ُ
لم ْ
نعرف بعضنا ،مع أننا كنا َ
جارين...
نكن
متشاغلين  ,عن بعضنا...
مشغولين  ,أو
كنا
ِ
ِ
ّ
ج��اءت العاصفة ُال��م��دم��رة ...فاجتمعنا،
حتى
ِ
َ
واتحدنا ،وتعارفنا ،تحت صقيعها الحارق..
اكتوينا معًا ,جعنا معًاَ ,عرينا معًا,
ً
َ
طويالْ ,
ّ
القدر على ذلك،
أجبرنا
تشردنا ،تحادثنا
هيـأ – ْ
أو أنه هو الذي ّ
برح َمته – هذه الظروف!!!...
َ
َ
ّ
أح��ب بعضنا
تفاهمنا ،تعاطفنا،
تحاورنا،
بعضًا.....
ْ
ُ
فوق قاماتنا..
فذابت أكداس
الثلج من ِ
ِ
زنبقة متمردة ...استطعنا
وعندما اتحدنا ،فرعي
ٍ
َ َ
نظهر فوق الثلج.......
أن
ُ
ُ
َ
َ
َ
لكنني ،خفت ...خفت الناس ،اآله ،أكثر مما
ُ
خفت العاصفة...
سيذبحونني ،إن علموا أنني أعانقك....
َ
َ
وتحت الرماد....؟!
أعانقك...؟!
َ
سيبيحون دمي...
َ
َ
الضباب الكثيف.........
فأخفيتك ,خلف
ِ
ْ َّ
فقدان نوروجهك.....
تحمل
لم أستطع
ِ
ْ
َ
ناظريْ ....
فأزح ُت الكثيرَ
ّ
لم أحتمل غيابك عن
َ
من الضباب...
َ
بالضباب الشفيف...
بقيت مغلفًا
و........
ِ
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�أحمد علي ال�شمايل
هنا لوحدها..

غباره الوردي،

دوائر من شغف الينبوع..

تحليقه البعيد..

وال بساطة تمردي
ٌ
عشبة على مدارج الصحاري

تبحث عن ألفة،

وسوسن ال تعود

يكحلها الغبار

شجرة بعصفورين،
ً
مقهى بدمعتين..

تشبث بقمرتها

ربما أهجر الينبوع

واعتمرت حزنها

أو أسلو الجرار

هنا كواكبي التي انحنت..

بقليل من الصمت
ٍ

ّ
بنفسجي
حبق
أو أبتني دارًا من ٍ

أجهضت نجومها،

بكثير من الغربة

عجلة من سري
وأنا على
ٍ

بعثرتها على تالل...

وأنا أنظر إلى ظلي الموحش

سراب مقيم..؟!
من قال إني على
ٍ

لم يعد العصفور
ُ َّ َ
يمتشق فلت ُه البيضاء..

أنتظر حزنًا أو أقل

من قال إني ال أبزغ

لم تعد رقصتي قائمة

كلما استدار القمر!..

عيد الحب..
�إيا�س اخلطيب
ُ
َّ
الشـارع في يوم عيد
نزلت إلى
ُ
َّ
أترقـب ما يجري,
خرجت
الحب.
سأشتري وردة حمراء وأهديها,
لكن ال أعرف لمن! َ
ليس لي فتاة
تجلس على الكرسي َ
منزلها
أمام ِ
تنتظر أن َّ
ُ
أقد َم لها وردة ً حمراء,
َّ
وال عاشقة مل ِت االنتظار على
َ
َّ
لتشاهد قامتي وهي
اكها
شب ِ
ُ
تسير َ
أمام بيتها الوردي ,لكن ال
َّ
ُ
سأسير وأمعن الن َ
ُ
ظر بما
بأس..
ِّ
َّ
ُ
حولي ،وس��أق��دم وردت��ي هدية
ً
ُ
َ
حمراء
اقتنيت وردة
ال محالة,
ورح ُ
من أحد المحالتْ ،
��ت أرقبُ
ما حولي على مهلَ ,
لفت نظري
َّ
َ
العينين
تلك الفتاة الشقراء ذات
ِ
ُ
َّ
واسطة
بانتظار
الزرقاوين ،تقف
ِ
ِ
َّ
َّ
النقل كي تقلها إلى مكان ٍ ما
َ
ُ
َّ
شخصيًا أجهل ُه ,كانت جميلة
أنا
ُ
َّ
المالمح ,تمتلك من الجاذبي ِة
َّ
ُ
��يء الكثيرَ ,
ال��ش َ
ب���د ْت قامتها
ً
ْ
ْ
وج��د ُت
ممشوقة ,ظنن ُت أنني
ً
ً
َّ
ُ
ستكون سهرة رائعة
ضالتي,
كاملة األنوثة ,ال مجال
برفقة فتا ٍة
ِ
ِ
ْ
اقترب ُت خطوتين
للشك في ذلك,
َ
َ
َ
قبل ْ
أت��راج��ع ثالثًا ,هنالك
أن
الجميالت,
الفتيات
الكثير من
ِ
ِ
ً
َ
َّ
وربما يتفوقن عليها جماال ,ال..ال..
َ
ُ
ُ
ْ
ع��دت وتابعت سيري قبل أن
ً
َّ
َ
سأعطيه
يتسول,
أشاهد رجال
ِ
ُ
وأع��ود إلى منزلي,
ه��ذ ِه ال��وردة
ُ
ً
تراجعتُ
دن��و ُت ُ
ْ
ْ
قليال ،ث��مَّ
منه
َ
سبقها,
بخطوات مشابهة لما
ٍ
ُّ
َ
يستحقونَ
ٌ
َّربما هناك أشخاص
َ
أكثر منه ,يبدو لي
هذ ِه ال��وردة

َّ
جسدية ِّ
َّ
جيدة وفي
بأن ُه ذو بنية
يستطيع ْ
ُ
س ٍّ
��ن َّ
أن
شابة ,حتمًا
َ
يعمل ويجني األم��وال من عرق ِ
جبينه ..ال..
ِ
ُ
ُ
ْ
تابعت سيري أكمل مشاهداتي
ْ
تلك ,لم تطل َّ
وقعت
المدة ،عندما
ِ
َ
أنامل تلك الفتا ِة
عيناي على
ِ
َ
يد
المشبوكة بلطف بين أصابع ِ ِ
َ
عشيقها الوسيم ,سأعطيهما
هذه ِ الوردة تعبيرًا عن تقديري
لعالقته َما اللطيفة ,وم��ا إن
ِ
َّ
ً
ُ
ُ
تراجعت
اقتربت قليال حتى
َ
ُ
َ
يضمن لي صدق
شيء
كثيرًا ,ال
َ
َّ
ت��ل��ك ال��ع�لاق��ة وروح��ان��ي��ت��ه��ا,
��وان
وبالفعل لم يمض
س��وى ث َ ٍ
ََ ْ ِ ُ
َ
قليلة حتى علت أصواتهما وسط
َّ
ْ
لشجار نشأ توًا ,تجاهل ُت
الشارع
ٍ
ُ
ْ
وتابع ُت سيري والوردة
الموقف،
ْ َّ
ُّ
بدأت بالتعر ِق في يدي ,وباألحرى
َّ
تعرقت من حملها ,هل
ي��دي
ُ َّ َ
ُ
َّ
صيف وأنتظر أول
أضعها على الر
ِ
َ
َ
فتاة ُّ
بيدها
تمر
بجانبها وتحنو ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
بوريقاتها
عليها؟! أم أف��رش
ِ
الحدائق،
إحدى
مقاعد
مقعدًا من
ِ
ِ
ُ َّ َ
زائر لذلك المقعد؟!
وأنتظر أول ٍ
ُ
أع���ود ب��ه��ذه ِ ال����وردة إلى
ه��ل
َ
ِّ
ُ
َّ
حبيبتي السابقة وأقدمها لها
َّ
لذكرياتنا التي بدأ الزمن
تقديرًا
ِ
َ
تفاصيلها؟! ف��ي ه��ذ ِه
بمحو
ِ
تسر َب ُ
َّ
عطر ال��ورد ِة إلى
اللحظة
َ
سبحان
أن��ف��ي ,آه ..م��ا أزك��اه��ا,
ُ
عطرها منعشة ,هنا
الله ..رائحة
ِ
ِ
َّ
َّ
ُ
ْ
بنعمة الشم,
ب��ال��ذات ش��ع��رت
ِ
ٌ
َّ ٌ َّ
َّ
مر ْرتُ
حقًاَ ,
إنها نعمة مقدسة

ُ
فون ال��وردة ,ما
بأصابعي على ج ِْ
َ
ملمس َهاَّ ..
َ
تمعن ُت بها أكثر
أجمل
َ
فأكثر ,أوه ..كيف سيرى األعمى
َ
جمال هذه ِ ال��وردةْ ,
لن يحظى
ِّ
برؤيت َها المسكين ..يا لحظ ِه
ِ
َ
ْ
العاثر ..حضن ُت ال���وردة رافضًا
َ
ْ
َّ
فريط بها ِّ
بأي طريقة ,أغمض ُت
الت
وغ��ص ُ
ْ
��ت ف��ي أع��م��اق��ي,
عيني
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
سبحت في روحي ,نسيت الشـارع
ْ
ْ
تجاهلتُ
ُ
َ
فيه ُّ
تضرعًا,
الذي وقفت ِ
َ
ِّ
األشخاص المارين هنا وهناك,
ُ
ْ ِّ
المحالت وما
غابت عني أشكال
ِ
ْ
جمال
احتوت ُه في واجهاتها من
ِ
المعروضات ,أن��ا أس��م��ع ..أرى..
َ
َّ
رائ��ح��ة َ
وردت��ي
أت��ك��ل��م ..أش��ت ُّ��م
ِّ
َّ
أتلم ُس َها بعناية ..إني
العطرة,
رجل في هذا الكون ,نعم
أغنى
ٍ
َ
أغنى رجل ..هنا بالذات سقط ْت
َّ
س��اع��ت��ي م��ن ي���دي ,إن��ه��ا من
ُْ
الماد َّيات ..ال ُ
ِّ
أريد َها ,وصلت إلى
َ
هذه ِّ
السن وما زال عقلي يعمل
َ
بكفاءة ،وذاكرتي نشطة كذلك,
َّ
آه ..ما َ
أسع َدني ..هنا تحطمت
َ
َّ
وسق َط ْت أرضًاِّ ,إني ُّ
أحب
نظـارتي
ْ
َّ
َّ
الن َ
مستعدًا أن
اس جميعًا ،وكن ُت
َّ
أقد َم وردتي ِّ
شخص ,المهم
ألي
ٍ
َّ
ُ
تغمر ُ
أن أرى الن َ
هم َّ
السعادة,
اس
ُ
ٍّ
طيب,
محب
بقلب
أنعم
إذن أنا
ٍ
ٍ
ْ َ
َّ
يا ِلغبط ِتي ..هنا تمزقت كنزتي
صدري َّ
ُ
ُ
َ
َ
الدافئ,
يلفح
الهواء
وراح
ق��ض��ي ُ
ْ
��ت ع��م��ري ف��ي ال��ق��راءة
ِّ
َّ
والص ِبر
��اد
وال��د
ِ
راس��ة واالج��ت��ه ِ
ُّ
ِّ
والحب والكفاح واألمل والطموح
وق���راء ِة الكتب َّ
السماوية ,في
ِ

ْ
الر ُ
هب ِت ِّ
هذ ِه اللحظة َّ
وأصبح ُت
يح
َّ َّ
ِّ
الوجه ,ولكني
كث الشعر ..مغبر
ِ
َّ ْ
ْ
أشعر
تمسك ُت بوردتي أكثر ,لم
َ َْ
َّ
اعة التي سقطت من يدي,
بالس ِ
َّ
َّ
تكسرت ,وال
وال بنظارتي التي
َّ
أصبحتُ
ْ
ْ
بمالبسي التي تمزقت,
َ
ُ
ْ
أصبحت نسمة
روحًا ..طيفًا فقط,
ِّ
أعد اآلن متعلقًا
ٍ
هواء عليلة ,لم ِ
ِّ
بشيء ,وال متشبثًا ب��أي شيء,
َ
َّ
ْ
نسي ُت ك��ل ما أح��اط ب��ي ,فقط
��دي ال��وردة ,سالتْ
ُ
ود ْدت ْ
َ
أن أه َ
َ
ْ
دم���وع���ي ..ف��اض��ت م��ش��اع��ري..
ُ
ِّ
َ
خرج ْت روحي تبحث عن مستحق
ُ
َ ْ
نزاع
هذ ِه
الوردة ,سادت لحظات ٍ
َّ
َ
كي أتخلى عن كل ما هو حولي,
َ
ازداد ْت ُدموعي ,لم أع ْ��د أشعر
بشيء من حولي ,فقط ال��وردة..
ٍ
ال��وردة ..ال��وردةَ ..ص َع َد ْت ُروحي
أكثر فأكثر فأكثرَ ,
م��د ْد ُت يدي
عينيُّ ,
َّ
الدموع
إلى األعلى مغمضًا
ُ ُ
َ
ُ
وال��ر ُ
ذرف ُّ
وح تنازع كي توصل
ت
َ
ال��وردة إلى مستحقهاَ ,ص َع َدتْ
َ
ارتفع ْت يدي إلى
ُروح��ي أكثر,
َ
ازداد ْت ُدموعي ,في
األعلى أكثر,
ُ
َ
ْ
هذ ِه اللحظة بالذات شاهدت الله..
ُ
ُس ْ
أهديته وردتي..
��رر ُت كثيرًا,
َُّ
بلحظة نشو ٍة فائقة ,ثم
وردت ُ��ه
ِ
عد ُت إلى األرضْ ,
ْ
فتح ُت عيني,
َّ
ْ
ركز ُت نظارتي على وجهيْ ,
نظر ُت
ْ
ووازن ُ
َ
عقارب َها,
���ت
إل��ى ساعتي
وضع ُت يدي في جيبي وتابعتُ
ْ
َ
َّ
َ
المسير فر َحًا ُ
بمحبة
المارة
أرقب
ٍ
ِ
لكن ..من دون وردة..
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بارقات
ناعمة
مر�شدة جاوي�ش
1
ومن عادتي
أن ُأ َ
البحر قلبي
عيد إلى
ِ
ُ
أقول الذي
ْ
األقحوان
ال يبوح ُ به
َ
المنارات
َومثل
ِ
ُ
أحمل َّحبي
ّ
ً
لمن شف فيه طويال
لأُ
ْ
رجوان
مدى ا
2
دمي ...
ٌ
للفيافي
شعلة
ٌ
ْ
الشجر
وأنشودة...في نصوص
دم....
ُّ
النتفاضة طفل الذرا
ِ
َ
للذين رأوا َ
نارهم تنحني
ْ
الثمر
النتشاء
3
ََ
َ
ُ
علوت إليك
َ ْ َ
جدك
ولكنني لم أ
َ َ
ُ
رأيت استعارات ِط ْي ِفك حولي
ََْ
ُ
جهة ال تراني
فأت َبعت في
ٍ
ُ
َ
اشتعلت
وحين
َ
ُ
بأنك بعدي ..وقبلي
عرفت
ُ َّ
َ
وأنك تمأل كل كياني
4
ُ
َّ
َ
َ
لمن علم النهر اسمي سأفضي
ْ
الشرر
بما ...ال يراه
ُ
ّ
لمن َعلم الغيم جسمي سأصغي
السطور
فبين
ْ ِ
ُ
حريق المطر
5
ُّ
تمر الشقائق ُحبلى
ُ
ُّ
جنون الزمان
يمر
َ ْ
وحين القصيدة ُسكرى
ُّ
إليه
تمر ُّ ِ
يخف ويعلو المكان
6
ُله البارقات وما يتوارى
ٌ
وحلم بحجم الرؤى المقبلة
الموج أسالفهُ
ُ
ُله ..إن دعا
َْ ُ
الشعر
خي ّلة ُ ِ
والصولة المذهلة
7
ُّ
ونار
ِ
لعينين من ُ جلنار ٍ
يقول الرخام:
ِّ
سأنسى اكتمالي بماء الضرام
األرض
فتنة
لعينين من
ِ
ِ
ِ
ُجن الشذا
َ
واستدارت خيول الغمام
8
َ
هي األرض أنثى
ُ
الريح أنثى
هي
هي ُ
النار أنثى
ُ
مسافات ورد ونور
ّ
َ
فمن ضاق فيها اتساعًا
َ
ّ
َ
سيجني مجر ِاتها
ُ
َّ
الزهر يوغل
ثم في غامض
ِ
العطر
أعذب
من
ِ
ِ
حتى الجذور

األمنية األخيرة
�ألك�سندر فامبيلوف
كان نيكوالي نيكوالييفيتش سميرنوف موقنًا
من أنه لن يعيش حتى الربيع القادم.
يقول متنهدًا وملقيا نظرة مذنبة نحو ابنته ليديا
التي تنظف الغرفة - :سوف أموت قريبًا.
فترد ليديا نيكوالييفنا آليًا وهي تمسح الغبار
عن خزانة الكتب - :ما هذا الذي تقوله ,عش حتى
المائة.
ل��م يكن ق��د بقي الكثير حتى المائة .شعر
نيكوالي نيكوالييفيتش في بداية الخريف أنه لم
يعد يستطيع السير على اإلطالق .العجز الكامل
واليأس التام وحدهما يولدان الرغبة في الموت.
وف��ي النهاية شعر نيكوالي نيكوالييفيتش
الموهن والعاجز تمامًا بأمل ورغبة حارقة كما
لدى الشباب في أن يتحقق هذا األمل .لقد أراد
أن يعيش حتى الربيع .أراد أن يرى مرة أخرى على
المنضدة الليلك المزهر وأن يسمع طيور الربيع,
رغب في رؤية الجنة الخضراء – في بستان أشجار
البتوال الذي يبتدئ من نافذة غرفته مباشرة .لكن
أشجار البتوال كانت مضاءة خلف النافذة بلهيب
الغروب الخريفي ,ثم سرعان ما حل شهر كانون
األول الشتوي وجن جنونه على الفور .وانطلقت
العواصف الثلجية الهوجاء لتمأل القلب بالحنين
إل��ى األي��ام الربيعية اللطيفة .ع��اش نيكوالي
نيكوالييفيتش وابنته معا .ك��ان زوج ليديا
نيكوالييفنا قد توفى وعاش أوالدهما الراشدون
في أسر مختلفة وأمكنة مختلفة .عرف نيكوالي
نيكوالييفيتش أنه حين سيموت سترحل ليديا
نيكواليفنا إلى ابنها البكر .كانت ليديا نيكواليفنا
تجلس عند المساء على حافة السرير وتسأل أباها
إن كان يريد شيئًا ,فيرد نيكوالي نيكوالييفيتش
بأنه ال يحتاج إلى شيء سوى أنه يرغب في أنه
لو مات منذ زمن ,ثم يقول إنه قد أضناها ,لكن
لم يبق لها أن تنتظر إال القليل جدًا .فتغضب
ليديا نيكوالييفنا وتشرع تنتحب .عندئذ يحرك
نيكوالي نيكوالييفيتش يديه الخاليتين تقريبًا
من الدماء حركة ضعيفة فتنزل ليديا نيكواليفنا
رأسها بحذر نحو ص��دره وتبكي بصوت خافت
فتنهمر على تجاعيد خد نيكوالي تيكوالييفيتش
قطرتان أو ثالث من دموع الشيخوخة العذبة .زارهم
أطباء لكن نيكوالي نيكوالييفيتش كان موقنًا
من أنهم ال يعالجون شيئًا ,بل يتظاهرون بأنهم
يفعلون ذلك .يقول لهم« :أعلم وتعلمون ,أن ال
شفاء من الشيخوخة» .مرة ,عرج عليه ابنه سرجي.
ً
كان سرجي نيكوالييفيتش رجال جادًا جدًا وكثير
األشغال جدًا .لم يكن يستطيع المجيء كثيرًا .لقد
جاء في وقت متأخر من المساء وهو يحمل مصنفًا
تحت إبطه .لم يخلع معطفه بل نزع قبعته فقط
وراح يدعكها بيديه القويتين .وقبل أن يغادر
تشجع نيكوالي نيكوالييفيتش ,وقال طرفة لم
تكن في حقيقة األمر طرفة على اإلطالق.
قال - :ال أريد أن أموت في الشتاء .أريد أن أغادر
هذا العالم وهو مزهر كي يظل لدي انطباع جيد
عنه.
 ما زلت قويًا .سنذهب وإياك قريبًا لصيد البط.– قال سرجي نيكوالييفيتش ذلك مبتسمًا ,لكن
خيل لنيكوالي نيكوالييفيتش أنه قاله بتراخ وبال

ترجمة :عياد عيد
إحساس ...كره نيكوالي نيكوالييفيتش الشتاء
ألن الشتاء جيد لألصحاء واألقوياء فقط ,وألن فتح
النافذة غير ممكن في الشتاء ,وأخيرًا ,ألن الشتاء
ً
يستمر طويال .صار يخيل له أن الشتاء ,وليس
الشيخوخة ,هو الذي انتزع منه كل شيء ولم يبق
له سوى الذكريات التي ,وإن كانت تنتزع منه قواه
أيضًا ,غير أنها تجعله يشعر بالحزن فتتحسن
حاله .لكن نيكوالي نيكوالييفيتش لم يستطع
على الرغم من ذلك أن يعتاد العيش بالذكريات
وحدها ,لذلك راح ينتظر الربيع .وها هو الربيع
يأتي .ما انفك نيكوالي نيكوالييفيتش يراقب منذ
زمن الغصن الرئيسي الكبير الذي يطل من نافذة
غرفته .وها هو الغصن في ظهيرة يوم من أيام
آذار يلقي عن نفسه القبعة البيضاء الرائعة التي
كانت قد صارت مثقوبة منذ مدة .طلب نيكوالي
نيكوالييفيتش إجالسه في األريكة فصار يقضي
اآلن أوقاتا طويلة قرب النافذة .راح الشتاء خلف
النافذة يتخلى عن مواقعه الموقع تلو الموقع.
اسودت في البداية الممرات المسواة بأقدام المارة
في البستان ثم صارت تظهر البقع الصفر الناجمة
عن ذوبان الثلج ,وأخيرًا تجلت األرض أمام عينيه
كما كانت قبل أول ثلج...
 يا للروعة! – ..قالت ليديا نيكوالييفنا ذلك وهيتفتح أول مرة النافذة حين بدأ البستان يمرح من
بعيد بالخضرة التي تكاد ال تلحظ .لكن نيكوالي
نيكوالييفيتش لم يشعر في نفسه بذلك الفرح
الذي توقعه مع قدوم الربيع .ما انتظره قد جاء ,لكن
تبين أنه ليس ما كان يريده .لقد أراد أن يعيش.
ظن« :سينقضي الربيع وتيبس األزهار أما الحياة
فستستمر .وهي رائعة دائمًا وفي كل مكان:
في البستان المزهر وعلى الطريق المكتسحة
بالعاصفة الثلجية وحتى في األريكة قرب النافذة
التي ال يمكن النهوض عنها »...كان شاب وفتاة,
عاشقان على ما يبدو ,يلتقيان كل مساء تقريبًا
عند شجرة البتوال القديمة الكبيرة .أحب نيكوالي
نيكوالييفيتش مراقبة ه��ذه اللقاءات واعتاد
عليها ,وكان يفكر بها .كان يقول كل مساء تقريبًا
لليديا نيكواليفنا« :ليديا! أجلسيني قرب النافذة,
سأتأخر عن اللقاء»  -ثم ينظر إلى البستان حتى
تغطي العشية البستان والقامتين قرب البتوال
القديمة .حتى أنه كان يراهما هكذا في المنام:
الفتاة جالسة ومستندة بظهرها إلى جذع الشجرة,
بينما يقف الشاب مسندًا رأس��ه إل��ى الغصن
وممسكًا به بيديه االثنتين وينظر إلى الفتاة .لكن
نيكوالي نيكوالييفيتش لحظ مرة أن الشابين
صارا ي��زوران البستان في وقتين مختلفين .بدا
ذلك أشبه بالخالف احتكامًا للمؤشرات كلها .فكر
نيكوالي نيكوالييفيتش« :يا لهما من أحمقين
وسعيدين .إنهما يتألمان ,يأتيان إلى البستان
نفسه في وقتين مختلفين ,لكنهما فتيين,
و ...النجوم فوق رأسيهما هي نفسها» .في أول
يوم حار خانق ,قبيل العاصفة الرعدية األولى,
طوقت الشيخوخة واألم���راض سرير نيكوالي
نيكوالييفيتش مادة نحوه أيديها العظمية فبدأ
يلهث.
قال وهو يبحث بعناء بين الرؤى الثقيلة عن وجه

ً
ابنته الشاحب - :ليدا .نادي سرجي  ...اآلن حاال...
للمرة األخيرة...
قصف الرعد وبدأت خلف النوافذ رقصة العاصفة
المسعورة .ضربت هبات الرياح بقوة زجاج النوافذ
بخيوط الماء الثقيلةَّ .أن البستان وأعول ونشج.
شعر نيكوالي نيكوالييفيتش بضربات في
صدغيه لكن تنفسه صار أسهل .وحين انتهت
العاصفة الرعدية شعر بأن حاله صارت جيدة حتى
أنه جلس في السرير فجأة وطلب بصوت نشيط:
َ
 إلى النافذة.اعترضت ليديا نيكوالييفنا المذعورة.
كرر نيكوالي نيكوالييفيتش بحزم:
 إلى األريكة! وافتحي النافذة على مصراعيها.إنني معافى ويبدو لي أنني عدت شابًا.
َ
ً
جلس قرب النافذة باسما ,كان فعال يشعر في
قرارة نفسه بالفرح والهدوء وكأن عمره عشرين
عامًا وقد تصالح للتو مع فتاته المحبوبة .كانت
العاصفة الرعدية المنصرمة عيدًا للعالم األخضر
كله .لم تغرب الشمس بعد وراح البستان الذي لم
يجف بعد يمرح في أشعة الشمس التي تخترقه.
رأى نيكوالي نيكوالييفيتش كيف راحت األوراق
السفلية على األشجار القريبة تنتفض من وقع
القطرات المتساقطة عن األوراق المبتلة .وقف
الشاب عند شجرة البتوال القديمة .نظر نيكوالي
نيكوالييفيتش إلى الساعة التي أمر منذ زمن
بوضعها على حافة النافذة .كان على الشاب أن
يغادر سريعًا ,وكان على الفتاة أن تأتي بعد نصف
ساعة .سرعان ما دخل سرجي الهثًا ومضطربًا.
سأل وهو يقترب على عجل من األريكة:
 أبي ,كيف حالك؟شرع نيكوالي نيكوالييفيتش يتكلم بهدوء- :
لقد طلبت مجيئك يا سرجي ...يبدو لي أنني...
صمت نيكوالي نيكوالييفيتش والتفت بوجهه
نحو النافذة ونظر بضع لحظات إلى البستان .حين
التفت نحو ابنه مرة أخرى أدهشت سرجي نظرة
أبيه الحيوية والمرحة التي لم تظهر منذ زمن
طويل .قال نيكوالي نيكواليييفيتش بصوت
خافت:
 هل ترى يا سرجي ذلك الشاب في البستانهناك؟ عند شجرة البتوال الكبيرة؟ اذهب وقل له أن
يتأخر هناك نصف ساعة – ...ثم أضاف حين رأى
عالمات عدم الفهم على وجه سرجي - :نعم ,نعم.
اذهب وقل له ,هذا مهم جدًا .دعه ينتظر.
بدأ سرجي نيكوالييفيتش يتكلم قلقًا - :أبي...
قاطعه نيكوالي نيكوالييفيتش - :ال ,ال ...ما زلت
في رشدي .اذهب ...أرجوك ...اذهب ,اذهب...
ضم سرجي نيكوالييفيتش كتفيه وخرج من
الغرفة متلفتًا وراءه .كانت النافذة مشرعة على
مصراعيها ومألت الغرفة رائحة ال تتكرر لبستان
أشجار البتوال المتجدد بالعاصفة المطرية .جلس
نيكوالي نيكوالييفيتش في األريكة وقد مال
ً
جانبًا قليال .همدت مالمح وجهه في حركة ساكنة
مفكرة .حين عاد سرجي لم يفهم على الفور أن
نيكوالي نيكوالييفيتش قد توفى.
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ٌ
ً
ً
منها بحيرة ال حدود لها ،فأمضى األسد نهاره الجتيازها .أما «بندا»
حركة واهتياج .وقال لها:
كانت «بندا» فتاة جميلة كما هي نجوم السماء ،جميلة بحيث تثير
ٍ
ففي صباح اليوم الثالث النهزامها ،شاهدت سطوح القش لقرية
ـ اتبعيني! هيا ابتعيني!...
فينا الرغبة في «ازدرادها» عاطفيًا..
ً
قد أمضت طفولتها مدللة ولم يكن عليها أن تمسك بيدها مدقة استولى الذعر على «بندا» وجفت حنجرتها ،وغدا تنفسها على مسقط رأسها وأشجارها اليانعة.
ً
ً
ُ ّ
قد ترض كف يدها الهش الرخص .ولم تكن قط ملزمة بأن تقل على وشك االنقطاع ،وأخذت الرعدة ترعش جسدها بشد ٍة ..حتى كاد ومن جديد لحق بهما األسد ،وفيما أطلق فجأة زئيرًا عظيمًا ،تلقف
رأسها بعض الحموالت الوازنة التي تتسبب بتغلظ العنق ،وتضخم اإلغماء يستولي عليها...
ذنب الحصان «نيالفان» وقامت «بندا» بهمز مطيتها بقو ٍة .فقفز
ً
ً
الذراعين .وقد نحي عنها كل ما يصدم ناظريها بدخان المطبخ أو *
عالم
الحصان قفزة هائلة نقلتهما إلى ما وراء السماء السابعة ،داخل ٍ
على
يفرض
كان
الذي
النيء
اللحم
مع
تتأقلم
أن
«بندا»
تستطع
لم
الشواء.
ال يخطر ببال هؤالء الذين يعيشون على األرض السوداء.
إن االختبارات الوحيدة في طفولتها قد كانت :فن التأليف الشفوي وجبات األسد .ومتى مضى زوجها إلى القنص ،لبثت تذهب إلى وأخذ «نيالفان» يلوم سيدته لومًا شديدًا:
للقصائد ،وفن نحت الكلمات على إيقاعات سقسقة العصافير ،األدغال المجاورة لكي تنبش بعض الدرنات اإلنهامية [النشوية].
ـ يا «بندا» من جراء ما ارتكبت من خطأ ،ها نحن اآلن على كوكب سار؛
ً
ً
وخرير ماء الجداول ونغمة سقوط قطرات المطر ،وفن التعبير في لغة وأتى فصل الشتاء بغتة ،مع
مزون كثيفة ليال ونهارًا ،وراحت هذه حيث ال تعيش النساء .وإن اكتشفوا أنوثتك فسيقتلونك ،دون أي
ٍ
الرقص ،وداللة شتى أنغام «التام ـ تام» ،وفن التجمل «والمكيجة» الوحوش الزاخرة بالمياه تقذف بسائل جوفها .أما األسدً :فما فتئ تردد!..
ولباقة الجلوس أمام من يزورونها.
ينقب ويراقب نباتات الحراج ،فلم يجد خنزيرًا بريًا وال غزاال .وذات *
«بندا»:
لسيدته
«نيالفان»
الحصان
قال
يوم
أن
تشأ
فلم
متصلبة
عسيرة
بدت
حين بلغت «بندا» سن الزواج،
كرجل ،ولقنها التظاهر بمشية
قام «نيالفان» بتقنيع «بندا»
ٍ ً
تقترن إال
عار عن كل ندبة في الجسد .فرفضت «ماسمبا» ـ إن لم يجد زوجك شيئًا يقنصه ،فسوف يأكلك حين يعود ،فهيا الفتيان ،وكيف تضفي على صوتها سمة تغير نغمة لحنه.
ٍ
بامرئ ٍ
...
تردد
بال
سريعًا
وننهزم
عنه
نولي
بنا
رمح
لطعنة
المجيد
األثر
أي
واحدة،
ندبة
يبدي
ألنه
بالبطولة،
الشهير
ٍ
ٍ
وذات يوم؛ حيث كان الطقس على جم من الحرارة ،استرسلت إلى ما
ٍ
قد أصيب بها في قتال قبيلته...
استسلم قلق «بندا» لما يهددها منذ الصباح حتى المساء ،وذلك يحلو لها لكي تنام .لكن مغربيًا( )2تابعًا للبالط الملكي اكتشف أن
التربة
وعلى
الشجر،
أوراق
على
المطر
لزخات
الحثيث
االنهيال
بفضل
كتفه
فكان
،
ا
قطره
ألسود
قناص
وأقصت عنها «مادمبا» أشهر
«الرجل الغريب» له ثديان وبشرتهما حريرية ،ومن ثم ،ال يلتزم هؤالء
ٍ
ً
المبتلة بشد ٍة .وطفق «نيالفان» يصهل وقد نفد صبره ،وبال هوادة ،المغربيين بأي ٍّ
مخلب من لبؤ ٍة مجروحة تحمي شبالها.
موسومًا بخمشة
ٍ
سر؛ فمضى للقاء الملك وباح بما قد شاهد قائال:
لها:
فقال
واندهشت،
«بندا»،
حيال
بديعة.
وسامة
وعلى
رفيع،
نبل
وعلى
أثرياء،
كانوا
من
ثم وفد إليها
ـ يا جاللة الملك ،في الحقيقة إن الغريب في بلدنا هو امرأة!..
ـ يا سيدتي ،هيا بنا ننهزم ،فقد صار زوجك على درب عودته.
فرفضتهم بندا بال تلكؤ .وذاع الخبر في رحاب البالد.
فأجاب الملك:
ً
ٌ
وأخرى
الكهف،
في
واحدة
،
بصقات
ثالث
ضعي
الهروب،
وقبل
على
تقع
نائية،
ذات يوم ،تقدم إليها رجل يدعي أنه أمير ناحية
ٍ
ـ إن كان كالمك كاذبًا ،فسآمر بقطع رأسك!
سبعة أسابيع من السير .وما كان يتيسر رفضه إذ أخذ في االعتبار خلف شجرة القابون (شجرة خبازية) في الساحة ،والثالثة في مخزن ـ إني على يقين كمثل يقيني بأني أدعى «أحمد»( ...كذا أكد
الفرسان الكثيرون في موكب حاشيته .وقد أكد خادمان مرتبطان الهري.
ّ
«المغريبي»)
باألميرة ذاتيًا أن هذا األمير كان مجردًا من أية ٍ
ندبة في أديم جسده .عقب إنجاز ًكل ذلك ،أسرجت «بندا» «نيالفان» حصانها ،وأرخت وفي الغداة ،أعلن الدالل العام في العاصمة وعلى قرع التمتامات،
ً
من
ساخطًا
متعبًا،
األسد
وعاد
.
ا
رأسه
مسقط
نحو
هاربة
العنان
له
فقبلت «بندا» أن تغدو حليلته.
أن الملك يدعو رعاياه إلى المجيء عراة لكي يستحموا عند عدوات
مساعيه الخائبة .وفيما بقي على طريق العودة هو على أشد الجوع
*
مياه النهر.
تاليًا ،حالما ترتب على «بندا» أن تنضم إلى زوجها في منزله ،صمم على افتراس زوجته «بندا».
ً
وفسر «نيالفان» لـ «بندا» قائال:
أسدت لها «الملكة األم» الوصايا الروتينية المألوفة ،ووهبتها أيضًا وإذ دهش حين وجد عرينه خاويًا ،راح يدعوها بصوت حائر ومرتبك
ـ ولقد نظم هذا االستحمام بقصد أن يخزيك ويفحمك .إذن
بهيئة متناعسة ،ـ «بندا»! «بندا»!
«نيالفان» [أي المتناعس] وهو حصان يتسم
ٍ
رجل خالل نومك.
سأحولك إلى
ٍ
وسمع صوتًا يجيب من الهري:
فتذمرت «بندا» وقالت للملكة:
ً
ً
استفاقت «بندا» وقد انقلبت رجال ،رجال فائق الجمال .ومتى مضى
تعال!
هيا
هنا!
هنا!
أنا
ـ
أمثل
لكي
،
ا
لدين
األجمل
حصاننا
أمتطي
ـ ال يا «أمي» ،قد يلزمني أن
ّ
«المغريبي».
الجميع إلى ضفة النهر ،قطع رأس
ـ تعالي!
أمام من يرعاهم زوجي العظيم ،وانا أجمل ابنة لك!
وقال «نيفاالن» لـ «بندا» حين عودتها من االستحمام:
حكمة ال مثيل لها ،لكن «بندا» لم تمثل أمامه .فقد األسد صبره وقال:
ـ يا ابنتي ،لهذا الحصان «نيالفان» هبة من
ٍ
ـ إنما بثمن حياتي قد وهبني «المرزبان» سلطة تحويل جنسك وفي
ـ يا «بندا» ،ما هذا..؟! ما الذي تنتظرينه؟ تعالي!
وسوف يبقى ناصحًا لك ومجديًا في الشدائد العسيرة.
الغد عند؛ انبالج الفجر سأموت .فاجمعي عظامي وأحرقيها .وعند
أما «بندا» فسعت إلى أن تقنع بشاعة هذا الحصان ،فأمرت بأن فأجابت بصقة شجرة القابون
بحجاب أبيض،
منتصف الليل ،توجهي بمنحى الشرق ،وتدثري
يسرج بالسرج األوفر ً
ٍ
ـ ها أنذا آتية .رويدك يا زوجي!
ثراء من الجلول المزركشة.
واغمضي عينيك ،وانفخي على رمادي.
بزئير جهير وحشي:
وراحت تمتطيه أيامًا طويلة ،وهي تجانب زوجها الذي لبث يقود وخرج األسد ،وبلهجة غضوبة صاح
ٍ
ً
ذرف��ت «بندا» دموعًا من دم ،احترامًا مأتميًا لخادمها السحري
بنعومة وتهيج أعصاب خارقين لكل ما هو ـ «بندا» ،أين أنت؟ «بندا»؟
حصانًا أصيال يزدان
ٍ
المخلص األمين!
وأجابته بعض األصوات:
مألوف...
بحجاب أبيض ،وغدت مغمضة
وفي منتصف الليل ،اشتملت
ٍ
ولبث يتبعها خيالة من الفتيان وعدد من الموسيقيين والشعراء ـ ها أنذا ،أنا هنا آتية في الحال...
بسرعة
وبخدعة سحرية ،فهرع على درب الناظرين ،ونفخت على األرمدة :إذاك شعرت بأنها مخطوفة
ٍ
والسحرة ،وانتصبت «بندا» على حديد ركابيها وهي تتأمل بإعجاب أدرك األسد أنه قد بات مخدوعًا
ٍ
فائقة ،خالل الفضاء ،فأغمي عليها.
ستار من المالحقة لزوجته..
المشهد المضطرب للرؤوس الشاهقة التي تحاط بهالة
ٍ
وأخذ يعدو من شروق الشمس حتى مغيبها ،ومن السماء حتى وحين يقظتها ،كانت في أسرتها يحف بها كل من الملكة ـ
الغبار ،وقد أثارته الخطوات اإليقاعية للخيول األصيلة.
الوالدة وليف القصر وجلسائه .وروت ما حدث لها فانتشرت سيرتها
قرية أولى فسأل:
لكن ،بدا لها أن عددهم يتضاءل تترى ،وأن الصفوف تغدو في كل بزوغ الشمس
وبلوغها كبد السماء ،وعرج على ٍ
ً
فتاة جميلة تمر من هنا ،وهي كمثل نجوم السماء ،العجيبة في أرجاء بلدها .بل تجاوزت جميع الحدود...
كثافة .فهل كان ستار الغبار يخبئ العديد ـ هل شاهدتم
منعطف من الدرب أقل
ٍ
موقف حيال
ومنذ ذلك اليوم ،بدت الفتيات الشابات على أفضل
ٍ
جمال يبث الرغبة فيكم الزدرادها؟
من الخيالة ومن يصحبهم؟ وبدا أن األشجار التي تجانب الطريق وعلى
ٍ
ظروف زواجهن.
راحت تغدو على المزيد من الكثافة عقب تجاوزها .وتكاثرت هذه ـ قد اجتازت بلدنا عند انبالج الفجر.
هكذا أجابوه!
التساؤالت في ذهن «بندا» ،فقبضت أناملها بشدة على زمام اللجام.
دغل كثيف
كثافة
خالل
من
وتسلل
سابحًا،
األنهار
األسد
فقطع
*
ٍ
ً
 1ـ عثمان سوسيه ،ولد في «السينغال» عام  .1911وصار معلمًا من
توقف الحصان من جراء عضة الحديد التي تؤذي شدقيه .وصحت وبلغ قرية أخرى فسأل:
«بندا» من تفكرها ،وطلبت أن يفسر لها الوضع هذا ،سيما وأن الصف ـ أشاهدتم فتاة شابة حلوة كما هي نجوم السماء ،وتلقي فيكم معهد المعلمين «ويليم بوتني» ونال شهادة الدراسات العليا لفقه
اللغة الفرنسية وديبلوم دكتور بيطري في باريس.
النزعة إلى التهامها؟
األخير من الخيالة قد اختفى لتوه ،فسألت:
ـ غاللة الغبار تلك هناك ،قد أثارها حصانها .ومن بعيد رأت «بندا» ومن مؤلفاته« :كريم»« ،أوه��ام باريس» (رواي��ت��ان) و«حكايات
ـ إلى أين مضى زوجي وجميع الرجال المواكبين في حاشيتنا؟
ً
وأساطير إفريقيا السوداء»؛ وصار «ممثال للسينغال» في «منظمة
بفعل سحري ،إلى ما كانوا عليه أي إلى زوجها ،وذعرت ،فلسعت بسوطها كشح حصانها.
ـ قد انكفؤوا من جديد،
ٍ
األمم المتحدة» وسفيرًا في واشنطنُ .
و(يدعى أيضًا« :عثمان سوسيه
فنصحها «نيالفان» بقوله:
أشجار!
ذيوب»).
ثقة فأنقذك!
ـ ومن أين لك هذه السلطة؟
ـ ال تضربيني! والبثي على ٍ
ـ أنا «أسد ـ ّ
 2ـ مغربي/مغاربة أهل المغرب .مغريبي« /مغريبيون» :من كانوا
جن» .قد علمت بأن هناك فتاة شابة ذات نزوات ترفض وراح يشب بقو ٍة ،ألمًا وذعرًا..
قفزات منهما ،واجتاز خندقًا عميقًا بقفز ٍة يخدمون علية القوم في «القروسطية» (أي :العصور الوسطى)
جرح( ،وبسرعة) ها قد صارت ذراعاه قائمتي وغدا األسد على ثالث
الزواج
ٍ
ٍ
برجل له ندبة ٍ
أسد وبرتين واختفى حصانه .فشاهدت إزاءها أسدًا ذنبه يلبث على واحدة .فضرب الحصان «نيالفان» بحافره تربة األرض ،فانبجست [وحسب قاموس «روبير»] من أصل موريتاني.
ٍ
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هوغو تشافيز ستبقى في الذاكرة /تتمة/
أما زيارته الثالثة إلى سورية فقد كانت (2010م) ما
يؤكد أن األخ��وة والمشاركة في الهموم النضالية ليست
كالمًا أج��وف ،وال جغرافية قريبة وإنما هي موقف بطولي
شريف ونبيل يدرك معنى القيم النبيلة وقيم الحق والخير
والجمال...
َ
وقد َص��دق القائد الشعبي والفارس النبيل عهده مع
سورية في أزمتها المعقدة المركبة التي تتعرض لها فكان
النجم المناضل الشريف ذي الصفات اليعربية التي جمعت
الوفاء والكرم ومناصرة األصدقاء واألشقاء؛ وهو الذي تعلق
بالعرب وأحبهم َّ
وقدم لهم يد العون ،ـ ولكنهم خذلوه في
وداعه األخير ،فما شارك في جنازته إال قلة منهم ـ؛ نقول:

َّ
أح��ب فنزويال وأمريكا الالتينية؛ وكل بلدان
أحبهم كما
الشعوب المقهورة التي تحارب اإلمبريالية واالستعمار
وتتمسك بالحرية والسيادة الوطنية ،لم ترعبه التهديدات
األمريكية والصهيونية المتواصلة ،ولم يضعف أمام الحصار
االقتصادي األمريكي على بالده وهي القريبة ـ جغرافيًا ـ من
ً
أمريكا الشمالية ...فقام ـ مثال ـ بطرد السفير الصهيوني
عام (2009م) إثر العدوان على غزة؛ ووقف موقفًا صريحًا مما
يسمى (الربيع العربي) عامة والعدوان على ليبيا وسورية
خاصة؛ ورأى أن ما جرى ويجري فيهما هو صناعة أمريكية،
وهو لم يترك فرصة مواتية إال فضح فيها السياسة األمريكية
المتغطرسة وتحداها...

ولهذا كانت خسارة السوريين بفقده عظيمة وكأنه
واحد منهم؛ وزاد حزنهم عليه إذ كانوا يعتقدون أن أمثاله
ال يرحلون بمثل هذه السرعة ،ولكن القدر نصب شراكه له،
والموت حق على العباد كافة.
كان تشافيز ظاهرة بطولية فريدة في عالم أخذ يخلو
من عالم البطولة؛ فاحترق في سبيل القيم الخالدة؛ فصار
ملء العيون والقلوب؛ والزمان ،مثلما هو جمال عبد الناصر
وهويته منه؛ وفيدل كاسترو ...وكلنا رجاء أن يكون خلفه
نائب الرئيس (م��ادورو) على مثاله ،فقد كان رئيسًا عالميًا
ً
وسيبقى في ذاكرة األجيال مثاال لمروءة الرؤساء ونزاهتهم
ومواقفهم المقاومة للظلم واألطماع والغطرسة االمبريالية...

مساءالت الشعر /تتمة/
والمتلقي إضافة إلى الشاعر نفسه .تنتشلنا
القصيدة من عالم محكوم بالقواعد والمحرمات إلى
عالم مثالي تتألأل فيه الصور مخترقة الحجب.
مهما كانت ال��ظ��روف ف��إن الشعر م��ا بات
يحتفظ بعنصر اإلغ��راء والفتنة فهو في بعضه
يجسد ,بحسب إل��ي��وت ,األس��ط��ورة واعترافات
القديسين ,وهو الموسيقا ولغة الحياة اليومية
في تمازج متداخل محكم بعالم من األوهام .لكن
هذه الخاصية للشعر تغري في أحيان كثيرة
بعض أصحاب التجارب الفجة التي لم تصل إلى
الحد األدنى من النضج والمعرفة الضرورية إلى أن
يقع شعراء من مستويات عدة في مطب التفاخر
واعتقاد التميز ,تأخذ العزة الشاعر أنه الصانع
الحاذق يمتلك مفاتيح الكون ،فتدفعه المغامرة
إلى اقتحام المجهول .لكنه الشعر نفسه بمغرياته
وفتنته ،إن بدا أنه ق��ادر على تخفيض التوتر
النفسي الذي هو في جانب هام منه كان القادح
الذي يطلق شرارة القصيدة ,ال يجب تحميله ما ال
طاقة له في اإلجابة عن ما هو أشد حساسية في
مواجهات مشاكل الحياة في جوانبها المختلفة
ومعالجاتها ,أو في مقاربتها.
في لحظات النهضة وظروفها يزدهر الشعر،
وتنفتح أمامه أب��واب األم��ل وإش��راق��ات اإلب��داع,
يعكس جوانية الناس في نصوص تطول أو
تقصر .أما في عصور االنحطاط والعجز –كما يقول
شيللر -فإنه ال يترجم سوى مشاعر الشاعر نفسه؛
حيث تتعاظم الفردية وتضعف فيه الجوانب
االجتماعية ألسباب تتعلق بغياب المقاييس،
وبالعجز عن اختراق المألوف والواقع الذي يكون
مرهونًا للعصبيات المنحطة ،ولألهداف التي
ال تعبر إال عن عقم التفكير وسطحيته ,ووقوع
صاحبه في هاوية األنانية وهوس الذاتية ومرض
النرجسية.
ليس الشعر مجرد لعب باأللفاظ وتزويق
ب��ال��ع��ب��ارات ،إن ل��م ي��ك��ن ق����ادرًا ع��ل��ى مغالبة
االستسهال ,وزرع بذور نقد الواقع والناس ،ومفجرًا
لطاقات اإلبداع في تجاوزها معوقات انطالقها .وإال
فإن الشاعر سيجد نفسه أمام حائط مسدود ,إذ إن
نتاجه يظل في زمن ما ال يستطيع أن يتعدى كونه
نتيجة من نتائج انغالق المجتمع وعطالته ألسباب
يحتاج اكتشافها إلى جهود كثيرة ومضنية.
بلوغ القصيدة مرحلة االنطالق من االفتعال
إلى آف��اق اإلب��داع يبدأ؛ حيث تضيء ال��درب إلى

ّ
المسورة
اختراق المألوف وكشف بواطن األشياء
بالجهل وقوة التقاليد ،من هنا يبدأ طريق الشعر
الذي تشعله العاطفة قادرًا على توظيف معارفه،
فتلج القصيدة محراب الشعر من خالل الدخول إلى
رحم األشياء غير آبهة بالمظاهر اآلسنة الخادعة
والمضللة لتكسب دالالتها الفنية .ولكن ,هل
يكون ميسرًا للقصيدة امتالك صاحبها المعرفة
التي تزوده بطبيعة الكون واإلنسان والمجتمع،
فتجتمع مع العاطفة الجياشة عروس إبداع وتميز
يماثل المنحى في الخلق والتجاوز الذي عبر عنه
ً
(بول إيلوار)؟! قائال:
«هيجان البحر يقع على ماء صامت من دون أن
يلهبه ولكن ليضيئه».
ّ
لعل (عبد المعطي حجازي) ك��ان يعبر عن
الحالة نفسها من العجز في المقطع التالي:
كلماتنا مصلوبة فوق الورق
لم تزل طينًا ضريرًا
ليس في جنبيه روح
وأنا أريد لها الحياة على الشفاه
تمضي بها شفة إلى شفة
فتولد من جديد
ً
ويمضي قائال:
تعالوا نلون األرض كما نشتهي هذه األرض
أو نشعل النار فيها
قد نقع في المغالطات إذا رمينا النتاج
الشعري في العقود القليلة الماضية بصفات
االنغالق والعطالة الفنية واألخالقية في زمن
االنكسارات المتواصلة ,فال يخلو المشهد الشعري
من اإلشراقات ،مع أن هذا االكتشاف يحتاج إلى
شيء من الجهد والبحث ,فقد طفا على المشهد
األدبي بعامة الكثير من الغثاثة بسبب فوضى
في عالم النشر ،وقد أصابه من أسباب التخلف
و(خلط األوراق) الكثير ,ويتحمل النقاد النصيب
األوفر من عدم التحلي بروح المسؤولية الغائبة عن
المؤسسات الثقافية .قد يكون في توصيف عبد
المعطي حجازي الشيء القريب مما هو عليه الواقع
ترد:
األدبي العربي من ٍ
«خالل األعوام العشرين الماضية –تم نشر هذا
الرأي عام  -2008لم يظهر في الشعر اسم واحد
له شأن ,والذين نقرأ اليوم لهم من الشعراء العرب
هم الذين ظهروا في الستينيات والسبعينيات.
وكذلك األمر بالنسبة إلى القصاصين والروائيين

 ...وكذلك في التأليف المسرحي »...
ينسى بعض الشعراء أن المشاعر واألذواق
ال تتغير بالرغبات وأن التقليد في شؤون حياتية
كثيرة قد تكون له نتائج إيجابية ,لكن لإلبداع
طبيعته المغايرة؛ فال بد له من أن يتغذى من
ً
تربته أوال ,فمن خصائصه باإلضافة إلى الجدة
األصالة التي تستدعي ما عبر عنه نزار قباني في
سؤال ظلت اإلجابة عنه برسم الشعر قبل أي شأن
آخر:
«الشاعر ال يغمس قلمه إال في دواته .فهل
الشعر العربي كل الشعر ال يستعير أصحابه
أصابع اآلخرين في كتابته»؟
المشهد الشعري العربي ,إلى جانب اإليغال
ف��ي نقل ت��ج��ارب اآلخ��ري��ن بسطحية متزايدة
وبسؤال فج ،يعاني كثيرًا في الوقت الراهن من
المرارة حين يغيب عنه الطموح إلى تالؤم التجربة
الحياتية والشعرية ,بحيث (يكون تالزم الكلمة
والفعل والحياة والقصيدة) ,فكيف يكون للشاعر
ً
القدرة على اإلسهام في رفع سوية الثقافة بدال
من االكتفاء بتلقيها؟
كان للشاعر في وقت مضى دوره األهم في
الحياة العربية؛ ألنه كان يبدع لغة الحركة وال ينقل
لغة منقولة .فقد كان في مراحل سابقة الرافض
الباني المغايرّ .
وص��ف (مطاع صفدي) اإلب��داع
في الشعر إبان العصر الجاهلي ,وهو ما يفتقده
الشعر العربي اليوم ,قال:
كان العامل الجمالي في الشعر العربي منذ
عصوره الذهبية قبل اإلسالم ليس عامل اإلتحاف
بالجمال البسيط ،بل كان عامل خلق الروعة عن
طريق تفجير موسيقا ملحمية من خالل األلفاظ
المموسقة بأنغام النظم والقافية ،ليكون ّ
معبرًا
عن مرحلة لها خصائصها التاريخية والجغرافية,
فكان على الشاعر الجاهلي أن يشتق جميع
انفعاالته من توتر أساسي خالق هو الحماسة
للفخر ,للشجاعة وللكرم ...كتأكيد ال شعوري أولي
ضد الدهر ,ضد الصحراء ضد الجدب والمرض
والجوع والذل الروحي.
ّ
مثل الشعر الجاهلي في تاريخ اإلب��داع
العربي أعلى صورة فنية عن تطابق التعبير مع
التجربة اإلنسانية في ذلك العصر؛ فهل يمثل
الشعر العربي ما يتطلبه التحول الذي يشهده
العصر الحاضر؟ (وما يساعد الشاعر على أن يبعث
شعرًا قادرًا على بلوغ ال��ذروة في التعبير تناظر

شعر الحقبة الجاهلية ،وإن باختالف المضمون
وف��ي النطق به وبأساليب معانيه وترجمتها
بما ينسجم معها في فنون الحضارة اإلنسانية
المعاصرة عندما يكون إبداع الحاضر يواقع إبداع
الماضي وال يكرره أو يشاكله).
كيف يكون للشعر أن يحمل اسمه إذا كان
خارج قضايا العصر يستورد موضوعاته من خارج
بيئته فيفتقد أهم شرط من شروط اإلبداع وهو
التفاعل مع محيطه؟!
كل شعر معاصر ليس فيه غضب العصر
نملة عرجاء
ومثله:
ّ
الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء
وال نايًا وريح صبا
لكنه غضب طالت أظافره ما أجبن الشعر
إن لم يركب الغضبا
الشاعر كما قال (مايا كوفسكي):
ينبغي أن يكون وسط األشياء واألحداث ,إن
معرفة الحياة الحقيقية والنفاذ إلى التاريخ هي
أهم للشاعر من كل الكتب المدرسية الصغيرة
التي تقدس المبتذالت.
الشعر الذي يفرض نفسه هو ما يحمل إزاء
الواقع المزري والمرير شهوة اإلصالح والتغيير,
وال��ق��ادر على تجاوز ال��ق��رون –كما يقول ليفي
ستروس -مضيفًا:
«األدب القادر على تجاوز القرون هو المطعم
بالتفكير والمعارف والفلسفة».
يهرب بعض الشعراء م��ن مواجهة فقر
أش��ع��اره��م ب��ال��م��ع��ارف وال��ت��ج��دي��دات وال���رؤى
الفلسفية على زعم أن الميتافيزياء تحرم الشعر
ً
من أهم خواصه ،كونه يأتي محمال على أجنحة
الخيال ,متناسين أو متغافلين عن أن أهم جوهر
في الشعر أن ال بد له من أن يظل ميتافيزيائيًا.
يقول أحدهم في أهمية الرؤى الفلسفية للشاعر:
«الشعر فتنة الكلمة ,كما الفلسفة بدءًا ,عقل
الكلمة وفتنة كبريائها .يلتقي الشعر بالفلسفة
يرتقيان أحدهما باآلخر من باب الفتنة ذاتها.
ّ
ومأساة الفكر العربي أن العرب علقوا الشعر على
ّ
جدران الكعبة بماء الذهب ,ولكنهم علقوا أجساد
الفالسفة على بوابات المدن ,مع أن الشعر ما هو
سوى معقولية فلسفية في حالة رقص متوهجة،
وما الفلسفة سوى فنية الشعر في رسم هندسي».
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نتائج جائزة اليونسكو /الشارقة

فعاليات الدورة األولى

للثقافة العربية لعام 2013

للملتقى الدولي للشعر

أعلنت لجنة التحكيم الدولية الخاصة بجائزة اليونسكو /الشارقة للثقافة العربية في دورتها
الحالية عن فوز كل من الكاتب واألكاديمي الجزائري مصطفى الشريف والمركز العربي البريطاني
بالجائزة التي تبلغ قيمتها  /60000/دوالر أمريكي تمنح كل عام مناصفة لشخصيتين أو منظمتين
إحداهما من بلد عربي واألخرى من بلد غير عربي ،تقديرًا للجهود الكبيرة المبذولة في نشر الثقافة
العربية في العالم وتعزيزها.
ستسلم الجائزة للفائزين السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في حفل سيقام في
 25نيسان  2013في مقر اليونسكو.
يذكر أن مصطفى الشريف من أهم الناشطين في حقل الحوار بين الثقافات والتعريف
بالحضارة والثقافات العربية ،وهو شريك مؤسس لمجموعة الصداقة اإلسالمية-المسيحية
ُ
والمنتدى العالمي اإلسالمي-الكاثوليكي ،ونشرت له مؤلفات عن اإلسالم والحوار بين األديان
إضافة إلى عمله في السلك الدبلوماسي.
أما المركز العربي البريطاني بالمملكة المتحدة ،فهو منظمة مستقلة غير ربحية محدودة
الموازنة ،تعمل على تعزيز التعريف بالعالم العربي عن طريق تنظيمها ألنشطة ثقافية ودورات
لتعليم اللغة العربية والخط العربي بالتعاون مع هيئات أخرى ،ويسعى المركز جاهدًا إلى مكافحة
أشكال التحيز ضد الثقافة والمجتمعات العربية.

تحتضن مدينة «آسفي» المغربية فعاليات الدورة األولى للملتقى الدولي للشعر تحت عنوان
«القصيدة وأسئلة التحوالت» ،وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشعر ،وذلك في الفترة من  28إلى 30
آذار .2013
تنظم هذه التظاهرة مؤسسة «كلمة» للثقافة والفنون بآسفي ويشارك فيها عدد من شعراء
وشاعرات الوطن العربي والعام.
يتضمن برنامج التظاهرة ندوة حول موضوع «القصيدة والنثر ورهانات التأويل» وأمسيات
شعرية بلغات كل الشعراء المشاركين ،و لقاء «الديوان العربي» لتوقيع بعض األعمال الشعرية
واحتفاالت تكريمية للشعراء ،ومسابقة في اإلبداع الشعري.
يذكر أن مؤسسة «كلمة للثقافة والفنون بآسفي» والتي تم تأسيسها مؤخرًا تسعى إلى ترسيخ
هذا الملتقى الدولي كتقليد ثقافي سنوي يفضي إلى تالقح اإلرث الحضاري في مجال الكلمة
المبدعة.
يذكر أن مدينة آسفي تقع على المحيط األطلسي بين مدينتي الجديدة والصويرة وتبعد عن
مدينة الدار البيضاء بحوالي  200كلم ،وعن مدينة مراكش بحوالي  160كلم .وتعد من بين أعرق
المدن المغربية التي تضم مجموعة من المآثر التاريخية والقالع التي تشهد على تاريخها العريق.

اليد الخفية

أهازيج البقاء
تعبيرًا من مشاعر كل امرأة سورية
أرسلت ابنًا لها لتلبية نداء الوطن وللدفاع
عن كل حبة من ترابه الطاهر ،فاضت
قريحة الشاعرة عبير حبيب فسكبتها
كلمات مضمخة بدم الشهداء ،نسجتها
قصائد تثمن العطاء األعظم واألك��رم
ال��ذي يمطر أرض الوطن حبًا وكبرياء،
ف��رأى النور ديوانها «أهازيج البقاء»،
ديوان آمنت الشاعرة بأن كلماته أقوى من
رصاص الغدر.
يذكر أن الديوان من منشورات اإلدارة
السياسية ويقع في  128صفحة من
القطع الكبير.
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

أصدر اتحاد الكتاب العرب مؤخرًا ضمن سلسلة الترجمة رواية
«اليد الخفية» لرشاد نوري غونتكين ترجمة األستاذ فاروق مصطفى
عن الطبعة التركية السابعة الصادرة عام .1978
وغونتكين من أوائل أدباء عصر الجمهورية في تركيا ،كتب
العديد من المؤلفات الروائية والقصصية والمسرحية كما ترجم عن
اللغة الفرنسية عددًا من المؤلفات إلى اللغة التركية.
يقول غونتكين في مقدمة الرواية« :كانت الرواية تتضمن عالقة
حب صغيرة ثانوية ،راحت تكبر وتكبر ،فتزيل الموضوع األصلي
وتبتلعه تمامًا ،وهكذا صارت اليد الخفية في الرواية ،تمامًا كما
خطرت ببال شمسي أفندي للوهلة األولى ،يد امرأة تمتد في الخفاء
لتحمي زوجها .أو إذا شئتم صارت يد شمسي أفندي نفسه .وهكذا
لن أكون مخطئًا جدًا إذا قلت إنني كتبت روايتي األولى باالشتراك
معه ».تقع الرواية في  163صفحة وغالفها للفنان يوسف اسمندر.
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.

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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وفد من المكتب التنفيذي في زيارة األديبين العربيين
الكبيرين حنا مينه ويوسف المحمود
نزار بني املرجة

بمبادرة من المكتب التنفيذي تم تكليف
إدارتي الشؤون االجتماعية والشؤون اإلدارية
وقد زار الدكتور عبد اللطيف ياسين والدكتور
نزار بني المرجة األديبين العربيين السوريين
الكبيرين حنا مينه ويوسف المحمود وذلك
صباح يوم األحد  7آذار .2013

في ضيافة الروائي الكبير حنا مينه

بهمته التي تقهر ثمانية وثمانين عامًا
من العطاء والنضال والتميز ،وابتسامته األبوية
استقبلنا األدي��ب الكبير ال��روائ��ي حنا مينه
بحضور كريمته ،معبرًا عن شكره وامتنانه
للسيد الدكتور حسين جمعة رئيس االتحاد
والزمالء أعضاء المكتب التنفيذي وطلب نقل
تحياته عبرنا إلى جميع الزمالء األدب��اء أعضاء
اتحاد الكتاب العرب ،وبروح الدعابة المعروفة
عنه سألنا عن زميالتنا الكاتبات وعندما قلنا له
لماذا الكاتبات بالذات؟ أجابنا ضاحكًا :ليطمئن
قلبي..
وبمحبة ورغبة في البوح راح يحدثنا بإيجاز
عن بداياته ورحلة معاناته منذ نزوحه مع
العائلة من لواء اسكندرون إلى الالذقية حيث
عمل في الحالقة في ح��ارة القلعة بالالذقية
قبل أن يشق طريقه في دنيا الكلمة الممتزجة
بنضاالت الوطن في فترة مصيرية من تاريخ
سورية والمنطقة..
وع��ن ذكرياته في ساحة الشيخ ضاهر..
حدثنا عن خبر اعتقاله وسجنه من قبل سلطات
االحتالل الفرنسي الذي نشر في مانشيتات
صحف تلك األيام ..ذلك الخبر الذي كان سبب
اهتمام القائد الخالد حافظ األسد به والتعارف
بينهما فيما بعد ،..وكان الرئيس حافظ األسد
يومها طالبًا في الثانوية التي حملت اسم
الشهيد جول جمال..
كما حدثنا أديبنا الكبير عن زيارة وفد طالبي
أميركي من جامعة جورج تاون إلى سورية قبل
سنوات ,كان من ضمن برنامج زيارته إلى سورية
اللقاء مع الروائي حنا مينه ودراسة أدبه ويذكر
لنا بطرافة يخالطها األل��م كيف بحث الطلبة
األجانب آنذاك في أشهر مكتبات دمشق عن
روايته «الشمس في يوم غائم» ولم يجدوها
إلى أن عثروا وبصعوبة على نسخة يتيمة عند
سالم النوري في مكتبة (المعرفة) ،ويذكر لنا
بطرافة أيضًا أنه (ومن خالل خبرته ودراسته
لعلم النفس!) فقد َ
لمس من كالم طالبة أمريكية
زنجية في ذلك الوفد ما يوحي باتهامنا نحن

العرب بالعنصرية ..فبادر أديبنا إلى معانقتها
ليمحو ذلك االنطباع الخاطئ لديها!
ً
ويتابع أديبنا الكبير قائال :في بدايات
حياتي تقدمت لمسابقة توظيف في (الريجي)،
ولكنني ولنحولي الشديد آنذاك (إذ كان وزني
 /34/كغ فقط!) لم أنجح في مسابقة التوظيف
ولكن المدير وكان من آل العلي تدخل حينها
وق��ال للجنة الفاحصة ن��ري��ده ف��ي الوظيفة
ً
كاتبًا وليس حماال !.حيث تم قبولي بعدها،..
وشاركت في االنتخابات البرلمانية في ذلك
الوقت (بالتصويت!) وأذكر أنني كنت متحمسًا
جدًا للشاعر بدوي الجبل محمد سليمان األحمد،
الذي ترشح بمواجهة الدكتور وهيب الغانم..
وعايشنا في ذلك الوقت الكثير من الطرائف
والمآسي التي تشوب االنتخابات وخاصة عملية
شراء أصوات الناخبين! وال زلت أذكر ذلك النداء
الذي كان يتردد صداه في زوايا ساحة الشيخ
ضاهر في الالذقية:
«هات الهوية ..وخوذ ّ
المية!!» ولكننا ورغم
تلك اإلغراءات لم ننتخب إال من يرضي قناعاتنا
من المرشحين للبرلمان! وعن إعجابه بالشاعر
بدوي الجبل وبكل شاعر مجيد أسمعنا الروائي
حنا مينه عدة أبيات لعلها له كما فهمنا منه
يقول فيها:
ُّ
وهذا ٌ
أديب يأكل الذل نفسه
أدب رخو المفاصل ُم ُ
وذا ٌ
وجع
وهذا ـ رعاك الله ـ في الناس شاعرٌ
أيملك في دنيا الكنار الضفدع؟
ّ
ٌ
حكيم يزهق الروح ظل ُه
وهذا
وذي حكمة تعوي ..وتلك تجعجعُ
ٍ
إذا سئل التاريخ من َّ
مد نارها؟
ّ
ّ
المضي ُع؟
أينطق إاله األديب
وكان آخر ما سمعناه من أديبنا الكبير قبل
استئذاننا ووداعه لنا عبارات تشبه الحكمة أو
هي الحكمة بعينها إذ قال :المعرفة تتحقق
لإلنسان من مصدرين :من معاشرته الناس
ً
وتجارب الحياة أوال ،ومن الكتب ثانيًا ،..ولكن
معاشرة الناس وتجاربهم هي األكثر رسوخًا في
النفس والذاكرة ،وتراكم المعرفة عند اإلنسان
والبشر عامة هو الذي ينتج الحضارة..
ولم ينس أديبنا حنا مينه أن يعبر لنا وهو
يودعنا عن تفاؤله بقدرة سورية على تجاوز
المحنة الراهنة ،وثقته الكبيرة بقدرة شعبنا
وقيادته على صون سورية وحماية مستقبلها
من كل مكروه..

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

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

وفي ضيافة األديب يوسف المحمود

المحطة الثانية لوفد المكتب التنفيذي،
كانت زي��ارة الروائي والقاص العربي السوري
الكبير يوسف المحمود ،..حيث استقبلتنا السيدة
زوجته ونجله سلمان وشقيقته بالترحاب ،ورغم
حالته الصحية وخذالن الجسد المتعب ألديبنا
وهو الذي تجاوز الثالثة والتسعين (أطال الله
في عمره) ،فقد فاجأنا بإصراره على النهوض
بفرح عميق واضح شاكرًا مبادرة
الستقبالنا..
ٍ
قيادة االتحاد لزيارته واالطمئنان إلى صحته،..
وليبدأ بعدها حديث الذكريات ..وبدايات العمل
في صحيفة «الثورة» ..تحدثنا عن رئيس تحرير
(الثورة) آنذاك وزير اإلعالم المتميز الحقًا أحمد
اسكندر أحمد ,وتحدثنا عن زمالء العمل في
الصحيفة :ممدوح عدوان ,جالل خير بك ,فهيم
عيسى ,محمد خير الجمالي ,سليمان ع��واد,
مأمون ضويحي وآخرين ...تحدثنا عن تجربته
وعن زاويته الشهيرة «إل��ى من يهمه األم��ر»..
وعن روايته المعروفة «حارة النسوان» وحدثتنا
السيدة زوجته عن إعجاب ال��روائ��ي العربي
السوداني الطيب صالح بإبداعات أديبنا يوسف
المحمود ،ووصفه له بأنه من أهم كتاب الرواية
والقصة في الوطن العربي ،..وكيف ال وهو الذي
نجح أيما نجاح في رصد ونقل تفاصيل حكايات
أجيال ال��ن��اس ..وحكايات القرية والطبيعة
المحيطة ..وعذابات البشر ..على دروب الحياة
والشقاء ومصائر األوط���ان ..في لعبة األم��م..
كما روت رفيقة عمره أنه وكان من المصادفات
الجميلة أن الطيب صالح صاحب موسم الهجرة
ً
إلى الشمال ..عندما اتجه من السودان شماال
ل��زي��ارة وس��وري��ة ،ق��د س��أل ف��ور وص��ول إح��دى
الفتيات من لجنة المراسم واالستقبال ،عن
عنوان األدي��ب يوسف المحمود كي يلتقيه،
لتجيبه بابتسامة :هو والدي!.
ً
وكان أن تحقق اللقاء فعال بين األديبين
الكبيرين الطيب صالح ويوسف المحمود..
وأما المهندس سلمان يوسف المحمود فقد
حدثنا بألم عن مخطوطات والده غير المنشورة
والتي يحرص عليها أدبينا في أدراجه وخزائنه
أشد الحرص ،..وعبر لنا عن حزنه الشديد ألنها
لم َتر النور حتى هذا التاريخ ..مثل :المجموعة
الشعرية (تي تي ..تي تي) و(البيت الذي لم
يجدد) ,وثالثية بالعناوين( :قبل الصفر) – (تحت
الصفر) – (بعد الصفر) ,وبدورنا رجونا األديب
المحمود وأسرته الفاضلة بذل ما يمكن من جهد
كي ترى تلك المخطوطات النور ألديب ملتزم
بقضايا الوطن واإلنسان ..هو يوسف المحمود!
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مدير التحرير :عياد عيد
هيئة التحرير:
�إ�سماعيل امللحم  -د .حمدي مو�صللي  -زهري هدلة
-د .عادل فريجات  -مرمي خري بك

لي�س �آخراً

غ�سان كامل ونو�س

إال أنا!!
ليس خالل األزم��ة فقط؛ بل قبلها وبعدها ،وفي كل وقت
وكل مكان؛ هناك من يتحدث كثيرًا في ما هو وطني ومبدئي
ّ
وحق ..ويؤكد أن الدفاع عن ذلك واجب على كل إنسان شريف؛
منتم إلى أرض وبشر وحضارة وثقافة؛
بل على أي كائن عاقل
ً
مسؤوال في ّ
سواء أكان مواطنًا عاديًا في ٍ ّ
أي مجال،
أي ميدان ،أو
ومهما كانت درجة مسؤوليته ..وما من أحد بال مسؤولية حتى
في البيت الصغير ،والمحرس المنفرد ،والمرعى األجرد؛ وهناك
من يقوم بهذا الدور الوطني المشرف بثقة وإيمان وحماسة
أجر أو مكافأة أو موقع أو ترفيع،
وقناعة وأثرة ..من دون
انتظار ٍ
ِ
ّ
ومن دون أن يفكر في غنائم الموقعة ،أو جوائز ما بعدها؛
ّ
وقد ال يفكر كثيرًا في ما ستؤول إليه األحداث؛ بل يفعل ما
بوسعه ،ويندفع إلى المواجهة والتضحية حتى بنفسه من
أجل أن يبقى الوطن عزيزًا موحدًا مصانًا متطورًا ،مقاومًا لكل
حمالت التشويش والتفكيك واإلضعاف واإلفقار ،وإثارة الفتنة
واالقتتال واليأس والخيبة ..تلك المحاوالت الموصلة إلى
ّ
والتبدد! في الوقت نفسه يوجد في ِّ
الحيز
االستباحة والتبعية
ّ
ّ
ويشجع أكثر ،من دون أن يقدم شيئًا
يتحمس كثيرًا
ذاته من
ّ
ّ
ملموسًا ،أو يخطو أية مسافة في سبيل صد العدوان أو تحصين
الداخل ،أو وقف مشروعاته الخاصة المتشعبة ،وأطماعه اآلنية
المتمثلة بالبقاء في موقعه ،وأحالمه المستقبلية ،بعد جالء غبار
المعركة وانخفاض ضجيجها؛ ومهما كانت النتيجة ،يستطيع
أمثال هؤالء أن يجدوا لهم حضورًا ومالذًا ،وتقديرًا؛ حتى لو
ّ
ّ
ّ
يتخيرونها بحدس ،أو يحفزهم على
لم يتقشروا في أوقات
ّ
ذلك ،ويساعدهم على التنفيذ العب قريب أو موجه بعيد ،أو
من ّ
يظن نفسه عارفًا بأسرار اللعبة؛ على الرغم من أن اللعب
أصبح مكشوفًا ،وما من أقنعة تخفي أو أردية وعباءات!! وهؤالء
خسائرهم محدودة أو معدومة؛ ألنهم ببساطة وغصة ومرارة..
ّ
ويتكرمون
يحاربون باآلخرين!! يصرفون من أرصدة سواهم،
ّ
ويضحون بمن ال يخصهم؛ فيما يحافظون على
بما ال يملكون،
أمالكهم وكراسيهم وعالقاتهم ..وخطابهم ولو إلى حين!
وهم مشاركون في الندوات والتشييع والمواساة؛ يرفعون
ّ
لتستقر غير
شارة النصر حين تعبر جنازة شهيد من أمامهم،
بعيد ،وقد استطاعوا –بقدرة قادر! -أن ّ
يحيدوا أبناءهم ،ويبعدوا
من كان لهم به خصاصة عن هذه الطريق! وليت األمر لديهم
َ ْ
يقف عند الدعوة أن ال ينزل القط ُر إذا ما ماتوا ظمأى؛ بل إنهم
يتجاوزون ذلك إلى :ال بأس حتى أن يجوع اآلخرون أو َ
يعروا ..وأن
َُ
يستشهدوا؛ شرط أن يبقوا هم طاعمين كاسين!! َمثل هؤالء
ََ
كمث ِل الذين ينالون من الفساد بالقول الماحق ،ويمارسونه بدم
َ
بارد وسلوك نعامي؛ ّ
يدعون الحرص على المواطنين ،ويسهرون
ّ
على امتصاص ما تبقى من سوائلهم ..وه��م ال يختلفون
كثيرًا عن الذين يناضلون بالوطن كله ،ويهرقون م��وارده
ويدمرون قواعد نهضته ،ويفرغونه من ثرواته وإمكانياته،
ّ
ويهجرون كفاءاته،
ويقتلون علماءه وخبراءه ،ويمثلون بأبنائه،
ويرهبون أطفاله ،ويحرمونهم من حقهم في الطفولة والتعلم..
ويتحالفون مع خصومه والحاقدين عليه ،ويستدعون قوات
ّ
خارجية للنيل من أرضه وانتهاك سمائه ،ويهللون لعدوان
تقوم به طائرات صهيونية على أحد مواقعه البحثية؛ وهم ثوار
في سبيل الحرية ،ومجاهدون في سبيل الله!!
لقد كشفت األحداث المؤلمة في سورية الكثير من الناس على
حقيقتهم الفاجعة ،وأظهرت نواياهم السوداء ومضامينهم
ّ
الجوفاء ،وهي تفضح مع استمرارها أكثر فأكثر!! ولعل هذا
مما يستفاد به من بين ركام النتائج الفجائعية والمنعكسات
الكارثية؛ إضافة إلى تحوالت هامة في مفهومات عديدة منها
األمان والمصلحة؛ فقد تحقق المثل الذي لم يكن يعطى كبير
اهتمام :من مأمنه يؤتى الحذر!! وهذا يتطابق مع معنى قول
هندي معاصر :اللهم ّ
نجني من أصدقائي؛ أما أعدائي فأنا
كفيل بهم!!
ومثل هذا الكالم ليس جديدًا ،قلناه م��رات ،وقاله سوانا..
ربما؛ لكن استمرار الحال ،وتكرار األفعال ،واستمراء الفاعلين،
واستغباء اآلخرين أو امتهانهم ..يجعل متابعة الحديث في
مجددًا أمرًا ّ
ذلك ّ
مسوغًا؛ بل مطلوبًا.
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