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ومضات

مكيف أفالطون

غانده حممود
ٌ
ٌ
ضباب يحيط بأرواحنا
الحب كذبة مغلفة باألحالم ،واألحالم
المتعبة.
***
لحظة الوصول في الحب ،مقتله الوحيد!!
***
جعل من نفسه عظمة السماء وصدق األرض ولون البحر ،ولما
هطل المطر؛ مات حبيبي...
***
بلون
كفي
فوق
اسمه
ووشم
عشقتها»,
ة
امرأ
أول
«أنت
قال:
ٍ
ٍ
أزرق .ووقت مات ،لم يحضر الجنازة سوى النساء اللواتي سخرن
من األزرق على كفوفهن!
***
سقط معظم شعر رأسه ،ومع كل شعر ٍة حالة ذعر!! أحبته
بعجزه وهرمه ليتركها وينتهي في حضن عجوز ،غرست مكان
كل شعر ٍة مسمارًا.
***
سنين عجاف ،احتوتني
طوال
جمعتها
التي
اللؤلؤ
حبات
ٍ
داخل خيط وجودك.
***
ً
العرافة بائعة الخمر رقصت حولي ي��وم ول��دت قائلة:
ً
«ستعيش طويال» .أشعلت جدتي النار في الموقد ورمتني في
سرير خشبي.
ٍ
***
ٌ
ٌ
ساعات طوال وأنا أبكي ..لتكتشف أمي أن السبب نمل أحمر

يمتص دمي .كبرت لتحمل العرافة قدري ،ويصبح النمل جلدي
والموقد روحي.
***
وال تزال جدتي ترميني ..تشعل النار ..والنمل يحتويني،
وصراخي يمأل العالم!
***
معجون اآلس الذي دهنت جدتي به جسدي يوم ولدت ،كان
ً
مجبوال بنبيذ السفرجل.
***
رتب حياته بعيدًا عنها .وبعد عد وتدقيق ...لم ينتبه إلى
أنها الصفر الوحيد في الرقم عشرة!!
***
فول ،وانتظر أن يتسلق أغصانها نحو
زرع تحت لساني حبة ٍ
السماء.
*
*
*
ً
ّ ً
صفقت بجناحيها محطمة قفصها الحجري ،لتعود مسرعة
تحت وزر خطيئة التحليق!
***
تبيض دجاجتي حجارة ،رغم أني ال أطعمها سوى القمح
المنقوع بريقي!!
***
حكم علي بالحرق ..لم يشفع لي أحد أو يتألم لحالي ،وحدها
شجرة الريحان أقسمت على عريها األبدي!
***
ً
كيف نعدو وراء السراب آالف المرات ،وال نؤمن به مرة واحدة!!؟
***
ٌ
ظهرت لي بعد الثالثين ٌ
أذن وحيدة بعد أن سقطت آذاني
العشرة!!
*
ٌ
**ٌ
لقمة مجبولة بالسم التهمها سارق كنت قد مضغت نصفها،
ألبحث عن نصفها الثاني داخل جثة ذلك األحمق!!
***
كلما تنفست من مسامي يدخل مسرعًا ...ليبدأ تحضير
مراسم جنازتي األلف.
***
كفاك ركوعًا!! ستؤلمك قدماك حين تدفن.
***
حين يفرغ الصمت من ال��ن��ار ،تبكي الشفاه على متعة
االحتراق!!
***
توقف عن األحالم!! كدت تنهي جسدك التهامًا.
***
تصعق الحمائم البيض بجناحيها أطراف السماء ،وتبكي
بغباء لما تحط على نافذ ٍة مترفة!!
***
اآلن عرفت« :لم تهرب الشمس نحو سواد الغسق»!!!

عبد الكرمي �أبا زيد
ُ
المال ُيكسب والحضارة تكتسب ،المال ُيكسب ببطء أو بسرعة،
ُ
بطرق قانونية وغير قانونية .أما الحضارة فال تكتسب إال بالتدرج
ُ
وعبر األجيال ،فالحضارة سلوك وال تكتسب بالمال.
أبو عبد الله متزوج من ابنة عمه ،هاجر من الريف إلى
العاصمة قبل زمن .مؤهالته العلمية قليلة ،ومؤهالته من التملق
والنفاق وتمسيح الجوخ كثيرة ،استلم منصبًا له عالقة باألمور المالية
َّ
في إحدى شركات القطاع العام ،كان شعاره «هنيئًا لمن نفع وانتفع».
فأصبح ثريًا بسرعة قياسية.
ًجاء الصيف حارًا هذا العام ،أصرت عليه زوجته أن يشتري مكيفًا
أسوة بجيرانه في البناء ،إذ تتدلى المكيفات من النوافذ .ذهبا إلى
محل لبيع المكيفات.
الزوجة :هل عندك مكيف أفالطون؟
البائع :تقصدين يا مدام مكيف LG؟
الزوجة :ال ،أقصد مكيف أفالطون الذي تتحدث عنه فتاة في
التلفزيون وهي تبتسم.
البائع :فهمت  ،من أي قياس تريدين؟
الزوجة :أكبر قياس.
وأحضر لها البائع مكيفًا ضخمًا يكفي لتبريد قاعة محاضرات،
َّ
وأرسل معها ورشة لتركيبه .ركبوه ،وأعطوها التعليمات الالزمة
لتشغيله ،وقالوا لها« :هناك ثالث درجات للتبريد :خفيفة ومتوسطة

وشديدة .وعند التشغيل يجب أن تغلق النوافذ كلها كي ال يخرج
الهواء البارد ويدخل الهواء الساخن ،ويستحسن تشغيل مراوح
الغرف لكي يتحرك الهواء البارد في أجواء المنزل».
بدأت الزوجة تشغيل المكيف على مدار الساعة ،وعلى
األشد برودة مع المراوح ،ولسوء حظها فقد بدأ الطقس يعتدل أواخر
شهر آب ،لكنها أصرت على تشغيله ،فتغلق النوافذ واألباجورات
وتشعل النور في النهار ،وتبقي المراوح تدور وتدور بال توقف ,ولم
ً
تنفع معها نصائح الزوج بأن تطفئه ليال ،وتكتفي بفتح النوافذ
فالهواء عليل ومنعش .ولكن الزوجة التي لم تصدق أنها أصبحت
ً
تمتلك مكيفًا كبقية الجيران ،أصرت على إبقائه شغاال.
في الليل لم يستطيعوا النوم بسبب ص��وت المراوح
والمكيف والبرودة الشديدة ،اقترحت أن يضعوا قطنًا في آذانهم ،
ففعلوا ،أما البرد ،فقد أعطتهم بطانيات سميكة ،لكن جو الغرفة بقي
باردًا ،فقال لها زوجها أطفئي المكيف يا امرأة كي نستطيع النوم،
فصاحت به :ستبقى فالحًا ولن تتمدن! سكت الزوج ونام ،شعرت هي
بالبرد لكنها تحملت ،بيد أنها بعد مضي بعض الوقت صاحت على
زوجها:
أبو عبد الله  ،أبو عبد الله!
نعم.
شغل الشوفاج!

ما الذي حصل ؟
�سعاد مهنا مكارم

في أولى سنوات عملي الوظيفي كنت
ألتقي مع شعاعات الشمس الملقاة على
كاهل األرض مع انبالج إشراقاتها على
مصطبة استلقت أمام منزلنا ،تعانق أديم
السماء ،تصافح ذبذبات نسيمات الصباح...
أجلس أمام منزلي ...تحتضنني شجيرات
ّ
كان والدي قد غرسها ،لنستظل بها ونتمتع
بثمراتها ...أركن إلى المصطبة ،قهوتي أمامي
أحتسيها رشفة رشفة ...تزقزق عصافير
ِّ
المسيج
ال���دار معتلية أغ��ص��ان بستاننا
لمنزل ألفناه منذ ما ينوف على أكثر من
ثالثين ربيعًا عشناها ّ
بحلوها ّ
ومرها ،بدفئها
ّ
وبردها ...بكل نسمة عششت في ثنايانا.
جدران البيت الترابية تحتضن أعشاشها.
حانية على صغارها المنتظرة قدوم األبوين
إلطعامها ...يصل إلى آذاني تناغم زقزقتها
مع حفيف ورق الشجر .يخترق خياشيمي
عبير ياسمينة الدار وفواح الجوري مع مسك
الخزامى النابتة قرب الجدول المحاذي لبيتنا؛
ما أجملها من حياة!! ما أجملها وأنا في تلك
األحضان تدغدغ وجنتي نسمات الصباح...
تقترب ج��ارت��ي ،تشاركني فرحتي،
ّ
البهيج؛
بعيني ذلك المنظر
وأن��ا أراق��ص
ْ َ َ
والطبيعة تعزف إيقاعاتها عاشقة ِبدعة
ال��ك��ونّ ...
أودعها بعد أن تنسمنا الصباح
وغنيناه سمفونية مع إطاللته واحتساء
قهوتنا رشفة رشفة...
تغادر الشمس مخدعها مرتحلة إلى
قرص السماء ،تنظر إلينا تعانقنا ،تنحدر
ّ
بكل ُحلو ِه ُ
وم ّر ِه،
نحو المغيب تاركة لنا اليوم
مفرغة ما قدمناه وما جنيناه .ترحل مرسلة
شفقها األحمر ،أرقبه وجارتي على المصطبة،
نتقاسم الحديث عن يوم أمضيته في عملي
بين زمالء وزميالت اعتدت أن ألقي عليهم
تحية الصباح مع انطالق نشاطي في كل يوم
جديد في مهنتي...
تبدأ شمس يومي بالمغيب ،ونحن أمام

البيت نشرب الشاي ،ونتسلى بما لدينا من
مكسرات أو من حبات «البوشار» ،نلتهم
ما أمامنا على عزف أجنحة الطيور المحلقة
حولنا ووقوقة الدجاج المتراكض على مقربة
من مصطبتنا ...نرقب الوطاويط وهي تطير
من دون هدى ،وكأنها ضلت الطريق ،لكنها
ببصيرتها ال ترتطم إال بذرات الهواء.
نتحلق ح��ول صينية ال��ش��اي ،وتقبل
ال��ج��ارات يشاركنني فرحتي المسائية.
نتناول أط���راف الحديث ،نحكي قصصًا
حدثت وقصصًا من ضرب الخيال ،نتبارى في
الشعر واألحاجي ،نتراشق الكالم ،تضاحكنا
الفكاهات ،تشاركنا السهول المسيجة
ضيعتنا .يتسلل الليل ،تعود الغنمات إلى
الحظيرة ،يدفعها أب��ي أمامه؛ يغلق باب
الحظيرة .يجالسنا؛ يقطف ثمرات الحديث
معنا؛ يشاركنا سمر المساء .دجاجتنا تسابق
أم��ي؛ ُ
تلج بيتها وأم��ي تطلق صيحاتها
«كش ...كش ...كش ...بيتك ...بيتك»...
تتناغم الطبيعة مع هديل الحمام ونقيق
الضفادع؛ يتسرب إليها ثغاء الغنمات
وحفيف ورق ال��ش��ج��ر .نشعر بالنشوة.
غزالة السماء ترتحل ،وينسدل على الكون
ليل يشهد سهراتنا ,أحاديثنا ,ألعابنا,
تسلياتنا ،ونحن ال ن��زال على المصطبة
أمام المنزل متحلقين حول عشاء خفيف
«نتمزمز» به حتى ساعة متأخرة من الليل.
ً
ال يعرف الملل إلى حياتنا سبيال؛ يهجرنا،
يتركنا ويرحل إلى غابات البيتون هناك...
هناك بعيدًا...
ن��أوي إل��ى ِأ َّ
سرتنا والفرح يعزف لحن
الحياة على محيانا ...أحالمنا بالبل وعصافير
وجداول مترامية المنابع تصب في أرواحنا...
أع���اود االستيقاظ م��ع س���راج النهار
نشيطة متفائلة ،ألفعل ما فعلته باألمس...
تسللت األيام إلى عمرنا؛ حملته وانطلقت
بعد أن رسمت آثاره على وجوهنا .وها أنا على

أبواب التقاعدّ .
السن يتقدم والكهولة تغزو
الجسدّ ،
الهمة تفتر ،أقف أمام بيتنا بعد أن
هجرته الطبيعة وارتحلت طيوره .هو اآلن
بناء شاهق بطبقات ال أحب أن أذكر عددها.
ُّ
كل شقة تطل بشرفة إلى الشارع أو إلى
بناء آخر مجاور .كل فرد منا امتلك إحداها...
سكنه مع أفراد أسرته ...كساه بأجمل أنواع
«السيراميك والرخام والديكور» .وضع فيه
أفخر أنواع األثاث ...لم يعد «للطراحة» مكان،
وال للوسائد الصوفية أو المطرزة موقع...وال
حتى «للمساند» حيز تشغله قرب الجدران.
ذك��ري��ات منزلنا الريفي غ��ادرت إل��ى غير
رجعة واحتلت التقنيات أركان المنزل .بدأت
المنافسة بين التلفاز والحاسوب واالنترنت...
كل شيء تبدل.
أنهيت أوراق التقاعد ،وب��دأت أستعد
لممارسة حياتي بعده ...ال أري��د أن أكون
من هؤالء الذي يقولون «مت ..قاعدًا» ،أبغي
نشاطًا ال يفتر الهمة .ربما أزاول إبداعًا
ً
يعشعش في خيالي ،أو عمال خيريًا يقربني
من الناس ،أو ربما أم��ارس نوعًا من العمل
الفني يراودني بين الحين واآلخر....
حملت قهوتي ،توجهت إلى الشرفة
أبحث في سراديب فكري عما يشغلني في
ً
سنيني القادمة ،كي أقف حائال بيني وبين
الملل القادم على جناح التقاعد .جلست
أرش��ف الفنجان ،أنظر إل��ى األف��ق أبحث
عن وجه جارتي .مع كل التقاء لشفتي مع
ُب ّ
��ن الصباح أفتش عنها ،مع كل ذبذبات
النسيم استقصي أنيستي ...أتحرى الطيور،
تطالعني األبنية الشاهقة .ال أحد يشاركني
قهوتي .ك��ل ف��رد على شرفته يحتسي
قهوته وال عالقة له بمن حوله .كل منا جزيرة
في بحر والطيور تبتعد هناك في السماء...
تحلق فوق غابات البيتون ،تبحث عن غصن
تحط عليه ...يطول بحثها وأنا أرقبها أريد أن
أعرف ما الذي حصل؟.
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ثقافة المقاومة بين القول و الفعل..
ف�ضيل حلمي عبد اهلل

ّ
تعد الثقافة الوطنية من إنتاج المجتمع
اإلنساني الحضاري ،وهو حصاد ناتج عن عالقة
المواطن بوطنه الذي ينتمي إليه ،ثقافيًا وسياسيًا
واجتماعيًا واقتصاديًا ،وهذا تكافؤ يكفي ليشكل
تحديًا بما يهدده من عدوان أو احتالل مستمر..
وتكون الثقافة بشكلها العام هي من إنتاج
هذا التحدي ،فثقافتنا الوطنية المقاومة هي
التي تحدد الرؤية السليمة للواقع اإلنساني،
وتضع للوطن أفقًا في حياته اليومية من خالل
هذه الثقافة الوطنية الواعية والمتطورة التي
هي بعيدة كل البعد عن التمني والتأمل الخيالي،
إن ثقافة المقاومة هي ثقافة ثورية ،وهي التي
تحقق لألمة العربية واإلسالمية الحلول الصحيحة
والمنهجية والمنطقية ال��ت��ي تنجيهم من
الهجمات العدوانية واالحتاللية ،وضمن المعنى
الحقيقي للحياة في الوصول إلى مرحلة الزمان
والمكان ،وتساعد المناضل العربي على الخروج من
وسط هذه األزمة والظروف الصعبة الراهنة ،وتدعو
إلى التغيير المستمر والعمل األعمق واألمثل في
محاولة اإلسهام في تطوير عملية التحرير وتحرير
ال��ذات والمجتمع من الواقع البائس والمنبطح،
بالطبع إن ثقافة المقاومة هي التي تعطي المزيد
من الحرية والكرامة الكاملة في عملية التحرير
والتغيير؛ إضافة إلى مواجهة الماضي وسياسته
الخجولة ،والتقدم نحو المستقبل المزهر.
إن المشاركة الدائمة والفاعلة في إنتاج ثقافة
المقاومة واستمرارها وتطورها ضرورية لكي
تتحول إلى ثقافة وطنية ثورية عامة ،تحرر األرض
واإلنسان من االستهالك الثقافي الماضي الجامد
والمتحجر الذي ينتجه المستسلمون المنحرفون
عن خط المقاومة ،وهذا ال يكون وال يتحقق إال
بامتالك القدرة على إنتاج اإلرادة الفكرية العلمية
المستقبلية ،أي إنتاج الثقافة الحقيقية بشكل
عام ،والتأكيد من صحة مصادرها واتجاهاتها،
كي ال تتناقض مع وجودنا الحضاري ،فالتراث
ً
ج��زء من ه��ذه الثقافة
والمعطيات الحضارية
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

فضاء الموقف األمريكي/األوربي
ومؤتمر جنيف ()2

الوطنية المقاومة والممانعة والمناهضة لكل
أشكال التهود والتخلف ،وهذا ما يساعد على
الخروج من المأزق السياسي واالقتصادي والثقافي
الذي نعيشه اليوم ضمن مؤامرة رجعية امبريالية
علينا ,والذي يعيق قدرتنا على النهوض بأوضاعنا
الراهنة؛ كما أنه يساعدنا أيضًا على الخروج من
المغالطات القاتلة و المصطلحات السياسية
األجنبية المدسوسة في عقولنا ،تلك التي عمل
عدونا الصهيوني على نشرها لدى أوساط أمتنا
العربية ،مما أدى إلى عزل تراثنا وحضارتنا وقطعوا
أوصال قضيتنا العربية اإلسالمية المركزية التي
هي قضية فلسطين ،وجعلوا عندنا القطيعة
التامة مع العالم بالعلم والفن والمعرفة ،وهذا هو
مشروعهم وهذا هو هدفهم مقدمة لطوعتهم
وخضوعهم للغرب من خالل غزوهم الثقافي
إلنساننا وغزوهم العسكري ألرضنا..
من هنا ،فإنه مطلوب منا خلق ثقافة وطنية
مقاومة وممانعة ،تملك كل مقومات الحياة
الستمرارها ،وليس ثقافة عامة ال تملك رؤية
صحيحة وواضحة ومستقبلية ،تتحول في ما
بعد إل��ى ظ��اه��رة صوتية ،ت��دور ح��ول نفسها
وعلى المنابر والمسارح ،وفي القنوات الفضائية
التجارية ،وأوراق المطابع الرخيصة والصحف
التافهة ،إن الثقافة الوطنية المقاومة الحقيقية
هي التي من ستأخذ دورها في المجتمع ،وتمسك
بزمام األمور ،وتعمل بأجندة مؤسساتية فكرية
وطنية مبدعة في عملها ،تضع في رأس اهتمامها
تحرير األرض واإلنسان عبر مخاطبة كل فئات
الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني والعربي،
ليكون صوتهم حاضرًا في العمل الوطني والعمل
السياسي التحرري الشامل فثقافة المقاومة كما
هو معروف تحمل بعدين ،بعد وطني سلوكي
نضالي على المستوى الفرد والمجتمع ،وبعد فكري
وح��دوي قومي ،وه��ذان البعدان يساعدان على
الدخول في حالة حوار متواصل ومفتوح بين القول
والفعل؛ أي بين جدلية التطبيق وجدية العمل.

يبدو لكل متابع للموقف األمريكي /األوربي من األزمة السورية التي مضى عليها
سنتان وثالثة أشهر منذ (2011/3/15م) أنه موقف إشكالي؛ وذو فضاءات متعددة في
وظائف الهيمنة والتبعية ،وبخاصة حين اتجه منذ البداية إلى عداوة صريحة مع الدولة
السورية ،وتأييد ما سمي بتيارات معارضة تلبي أعمالها أهداف دوائر القرار الغربي وفي
طليعتها الجماعات اإلسالمية المتطرفة أو تلك الجماعات التي شاركت في سفك الدم
ُُ
السوري منذ اللحظات األولى من دون وازع ديني أو خلقي ...أو لنقل :إن هذه الجماعات
َّ
وفرت فضاءات مثالية لتحقيق مصالح الدوائر الصهيو ـ أمريكية في المنطقة من خالل
األحداث المؤلمة في سورية ...ومن ثم صممت على إثارة الفتنة القاتلة بين أبنائها؛
ولعبت في عقولهم في إطار حرب إعالمية قذرة سخرت لها محطاتها ومحطات حلفائها
حتى سقط في أتونها عدد غير قليل من الحمقى والجاهلين الذين أمدوا تلك الجماعات
بوقود الهب إلحراق سورية....
ومن ثم قام الموقف األمريكي ـ األوربي على مفارقة عجيبة في إطالق جملة من
السياسات واآلراء المتحركة التي تلبي مخططات مرسومة مسبقًا الغتيال أي حل سياسي
وسلمي لألزمة ...ومن تابع تصريحات المسؤولين في الدوائر األمريكية والغربية أدرك
بجالء أنها رفضت النقاط الست التي اقترحها (كوفي عنان) المبعوث الدولي إلى سورية
في أيار (2012م) ،ثم تالعبت بنتائج لقاء جنيف األول (2012/6/30م) حين رأت أنها لن
تحقق لها أهدافها في إسقاط الدولة السورية ،ولن تستطيع جماعات المرتزقة المسلحة
تحطيم مؤسسات الدولة؛ وعلى رأسها مؤسستي الجيش ،والتعليم ...وما زال الخطر
ً
ماثال على دولة الكيان الصهيوني ،فلم يتحقق الهدف بترويض العرب لقبول إقامة
الدولة اليهودية ،وتوطين الالجئين الفلسطينيين حيث هم في المنافي...
ولعل هذا يظل رأس األهداف التي تقوده الدوائر الغربية/األمريكية على الرغم
من الحرص الشديد على تحقيق مصالحها األساسية في الهيمنة على المنطقة وسرقة
ثرواتها ...أما بقية األهداف األمريكية/األوربية فهي أهداف متحركة؛ تتجاوب مع
الوظيفة التي وضعت لها.
ويمكن أن ّ
نسميها ـ أيضًا ـ األهداف المتدحرجة ألنها تتغير تبعًا للحالة التي تخدم
المصالح الغربية ...ونرى أن المفارقة العجيبة في موقف اإلدارة األمريكية وحكومات أوربا
تنبثق من عدم إعطاء موقف صريح وواضح لحل سلمي حقيقي لألزمة في سورية ال في
السابق وال فيما يخطط له لعقد مؤتمر جنيف( )2من أجل منع تهريب األسلحة إلى
سورية ،وإنهاء العنف والقتال بين أبنائها ،بل ما زالت تسعى جادة إلى زيادة الشرخ
بينهم على صعد شتى ،إلظهار الدولة السورية بمظهر العجز والفشل ...مستغلة غياب
ً
الجهد العربي المشترك ،لغياب المشروع القومي من الداخل ،فمصر ـ مثال ـ فقدت
قدرتها على تصحيح العالقة بالبعد القومي في الوقت الذي فقدت مقومات الدولة
القادرة على اتخاذ القرار ،وظهرت قرارات الرئاسة فيها ملحقة بتوجهات التيار اإلسالمي
األمريكي وفق الفتاوى التي صدرت عن اجتماع ما يسمى اتحاد علماء المسلمين
بالقاهرة ( 12ـ 2013/6/13م) ،بعد أن توافدوا من خمسين دولة وأصدروا فتواهم التي
أعلنت الجهاد ضد سورية!! ...ما يعني أن الدول العربية المكلفة بتنفيذ األجندة الغربية
قد كشفت عن عدائها لسورية وللعروبة وللشعب العربي برمته...
إن فضاء الموقف األمريكي األوربي من مؤتمر جنيف ( )2فضاء متحرك يعتمد على
تساقط الدول العربية واحدة تلو األخرى وتخلي زعمائها عن المشروع القومي النهضوي
لصالح تيار ديني يتوهم بأنه مقبول من المجتمع العربي كما هو مقبول من أمريكا ...في
الوقت الذي يخادع الناس بأنه يعمل جاهدًا على تحريرهم من الظلم والقهر والعبودية
والتخلف؛ ومن ثم تحرير المقدسات اإلسالمية في فلسطين بعد تحريرها كاملة....
فكيف له ذلك وهو الذي قتل العروبة ومقوماتها؟ وهتك حرمة الكرامة الوطنية حين
أشاع الفوضى والدمار والتخريب؟!
ّ
وكيف يمكن للغرب األمريكي /األوربي أن يكون منصفًا في الوصول إلى حل سياسي
سلمي لألزمة السورية في جنيف( )2أو غيرها وهو يزور الحقائق؛ ويفبرك األكاذيب
بشأن السالح الكيميائي الذي تأكد استعماله من قبل المجموعات المسلحة ،أو بشأن
االستمرار بإمداد تلك المجموعات بالسالح والعتاد والمال؟!! .ولعل نتائج َّ
قمة الثماني
الكبار في (2013/6/17م) قد أوضحت عظمة التضليل أو الكذب الذي تمارسه الدوائر
الغربية ...وهو يدل بوضوح على الفضاء الفلسفي الكوني لقادتها ومخططاتها التي
تتضمن في صناعة الكذب والتزوير إللحاق اآلخرين بهاّ ...
ولما كان الغرب يمارس الكذب
ُ
سياسة منهجية فقد خدع اآلخرون بأهدافه حين سقطوا في وهم تصديقه؛ وتاهت
مواقفهم بين الحق والباطل ولذلك كله فإن فضاء الموقف األمريكي األوربي من مؤتمر
جنيف( )2ال يدور إال في إطار اإليهام والخداع ،ما دامت دوائر القرار الغربي ال ترى
فيه تحقيقًا ألهدافها ...وسيظل الكذب والنفاق والتضليل سمة لذلك الفضاء ...وهو
ما يفرض علينا في سورية وعلى الدول الداعمة لحقها في السيادة والحرية واالستقرار
أن تتنبه له مقدمين كل الشكر للدول الصديقة وفي طليعتها روسيا والصين وإيران
ودول البريكس.
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الماسونية بين النظرية والممارسة الصهيونية
عبد الوهاب زيتون
بعض من المحطات الماسونية البارزة في أوروبة:
 1ـ في عام 1750م شهدت أوروبة قيام المنظمة الماسونية
َّ
وضمت في
الملكية التي عرفت باسم( :األخوية الملكية)،
عضويتها اثني عشر ملكًا وأميرًا ممن يحكمون أوروبة آنذاك.
 2ـ في عام 1867م انبثق عن المنظمة الماسونية العالمية
في أوروبة كل من:
أ ـ عصبة السالم والحرية برئاسة الماسوني اإليطالي
غاريبالدي.
ب ـ حلف األخوة األميين في روسيا برئاسة باكونين.
جـ ـ الحلف الدولي للديمقراطية االشتراكية.
 3ـ انعقاد المؤتمر الماسوني العالمي في روما في إيطاليا
عام 1911م تحت شعار [الجمهورية العالمية الهدف الذي
نسعى إليه].
َّ
 4ـ يوم  1917/3/2تم إجبار قيصر روسيا نيكوالي الثاني
ِّ
التنحي عن العرش ،إثر عصيان مدني قاده
على توقيع وثيقة
نيكراسوف ،الذي طرح عالنية إقامة (جمهورية ماسونية) في
عموم روسيا.
ُ َ
 5ـ انعقاد المؤتمر الرابع لألممية الشيوعية ...أو ما ع ِرف بـ
(الكومنترن) في 1922/6/5م شكل عالمة فارقة بين الشيوعية
والماسونية ،حيث دعا البيان صراحة إلى عدم جواز الجمع
بين العضوية الشيوعية ،والعضوية الماسونية معًا ،ودعوة
الشيوعيين إلى تصفية عالقاتهم بالماسونية أو مواجهة
الطرد ..وعلى أثرها قام ستالين بحملة مالحقة وتصفيات لكبار
الماسون في االتحاد السوفيتي؛ بدءًا من عام 1926م ،وكان من
أبرزهم من الحلقة األولى كل من لوناتشارسكي ،وفون ميك
وسكوبليف ،وغورمان ،ومانويلوف ،ونيكراسوف ..إلى أن تمت
تصفية لف دافيدوفتش روبنشتاين واسمه الحركي (لف
تروتسكي) ،وذلك عام 1940م في المكسيك بعملية نوعية
باستخدام بلطة فوالذية.
 6ـ عام 1794م أصدرت االمبراطورة الروسية كاترينا الثانية
المرسوم االمبراطوري القاضي ّ
بعد الماسونية مع أنشطتها
كافة منظمة محظورة في عموم أراضي االمبراطورية الروسية،
وبأنها منظمة هدامة.
 7ـ في عهد االمبراطور الروسي الكسندر الثاني الذي حكم
روسيا منذ عام 1856م ولغاية اغتياله من قبل اليهود الماسون
عام 1882م ..شغل اليهودي الماسوني ليونيل روتشليد
منصب المفوض المالي العام للحكومة القيصرية في الخارج،
وقد ترأس هذا ما عرف بـ [االتحاد العالمي لإلسرائيليين] ،منذ
عام 1860م مع أربعين مركزًا وفرعًا له في روسيا وعموم أوروبة،
ارتبطت بالدسائس والمؤامرات والتصفيات الجسدية القذرة..
َّ
ولما أدرك القيصر الكسندر الثاني حجم التآمر الماسوني على
بالده ،وأعاد العمل بمرسوم االمبراطورة كاترينا الثانية لعام
1794م ..كان ذلك متأخرًا ،فعاجلوه بتصفية جسدية بشعة
عام 1882م ،وقد أجج مصرعه مشاعر العداء تجاه الماسونية،
وعامة اليهود في روسيا وأوربة ،مما َّ
تم توظيفه في صناعة ما
عرف الحقًا بـ (معاداة السامية ـ أي معاداة اليهود) ..في خدمة
االمبريالية الصهيونية.
 8ـ نابليون الذي تبوأ عرش فرنسا منذ عام 1804م وحتى
عام 1815م كان ماسونيًا بامتياز ،وهو الذي أسس أول محفل
َ
ماسوني في مصر خالل حملته عليها ،وقد ُع ِ��رف بـ (محفل
إيزيس عام 1897م) ،وقد أصدر نابليون بيانه الشهير إلى
يهود العالم لالنضواء تحت حملته ورايته في أثناء حصاره عكا،
واعدًا اليهود بالعمل إلى جانبهم إلعادة بناء هيكل سليمان،
وتحقيق الشعار الماسوني في بسط عرش سليمان على العالم
أجمع.

بعض من بروتوكالت (حكماء صهيون)
الوثيقة الصلة بالماسونية:
البروتوكول الرابع وقد تضمن:
(إن المحافل الماسونية في العالم أجمع تقوم بدور القناع
الذي يحجب أهدافنا الحقيقية].
وفي البروتوكول السادس نقرأ:
[سنشرع في تنظيم وقيام احتكارات مالية عظمى تستوعب
الثروات المالية لغير اليهود ،بشكل تزول فيه هذه الثروات
تمامًا ،كما تزول فيه حكوماتهم غداة األزمات السياسية التي
نصنعها في بالدهم].
وحول تخريب النظم السياسية الوطنية نقرأ في البروتوكول
التاسع ما يلي[ :إننا نعمل على تحطيم جميع الحكومات
والسلطات القائمة في العالم ،بعد تسخيرها في خدمتنا ،وإذا
بقيت قائمة من الوجهة النظرية فقط ..من خالل الشعارات
الماسونية في (الحرية والمساواة واإلخاء) نقبض على الثور من
قرنيه ..إن أطماعنا غير محدودة ،نحن نتوق إلى انتقام من الغويم
 أي غير اليهود  -ال رحمة فيه ..الغويم كقطيع األغنام أمامنا].وفي البروتوكول الثاني عشر نقرأ:
[الصحافة واإلعالم دعامتان كبيرتان لدينا .علينا أن نمسك
بهما بكل قوة كي نسيطر سيطرة كاملة على شعوب العالم من
الغويم].
وفي البروتوكول الثالث عشر نقرأ الدور المنوط بالماسونية
الصهيونية في مسخ ثقافة األمم والشعوب في العالم وتدمير
الهويات الوطنية:
[الحاجة اليومية إلى الرغيف والطعام تجبر فقراء الغويم على
الخلود إلى السكينة ،وعلينا أن نجعلهم خدمًا طائعين لنا ،كي
ال يتمكنوا من مناقشة األمور السياسية في بالدهم .وكي يبقى
الغويم في ضالل يجهلون حقيقة ما نريد ،فإننا سنعمل على
صرف أذهانهم بما ندعيه بأنه الجديد المختار في عالم الموضة
ّ
والمسليات من
واالبتكار ،فنشغل الغويم بوسائل المباهج
المباريات الرياضية إلى الفنون واإلكثار من دور المالهي والرقص
والتبغ والخمور والقمار ،وعبادة الجنس].
وفي البروتوكول الرابع عشر نقرأ:
جيل من
[يجب علينا تدمير العقائد الروحية ,وصناعة
ٍ
الملحدين ،كي نضع جميع الغويم من األمم تحت أقدامنا ،نحن
شعب الله المختار ،ويجب علينا أن نكنس جميع األديان األخرى،
ولهذا الغرض علينا أن ننشر اإللحاد واإلباحية والجنس في كل
مكان].
وفي البروتوكول الخامس عشر حول توظيف الماسون من
غير اليهود في خدمة الصهيونية العالمية للسيطرة على العالم،
نقرأ:
[بعد ذلك نمضي ومعنا ماسون الغويم ،وهم على استعداد
لتنفيذ كل ما نطلب منهم بال تردد..
والحافز األهم لدى الغويم في ولوج المحافل الماسونية هو
حب الشهرة والظهور ،والنجومية ،وتقلد السلطة والمناصب
ِّ
نسخرهم إلى تحقيق
الرفيعة ..وعلينا من تمكينهم إلى ذلك كي
أغراضنا في بسط عرش مملكة سليمان على العالم ..خالل مائة
عام من اعتماد الثورات ،واالنقالبات الدموية ،واالضطرابات في
العالم نقيم حكومتنا اليهودية على العالم كي نبسط عرش
مملكة سليمان ،وسنذبح بال رحمة جميع من يعارضنا من الغويم].
بعض من الممارسات الماسونية الصهيونية الهدامة في
العالم:
من الثابت أن المحافل الماسونية والمؤسسات الصهيونية
هي من أوق��دت الحرب العالمية األول��ى وصنعت تجاذباتها
السابقة لها ،والالحقة عنها ..وكان الماسون في مواقع السلطة

والقرار في العديد
م����ن ال���ع���واص���م
األوروب��������ي��������ة
آن�����ذاك ،وش��غ��ل
ال��ل��ورد كيشتنز
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البريطانية ..وعمل
الماسون لحساب
األلمان في روسيا
لإلطاحة بالقيصر
نيقوالي الثاني..
وج�������اء وع���د
بلفور في الثاني
من تشرين الثاني
لعام 1917م ،ثم تكريس هذا الوعد في تضمينه المادة الثانية
والعشرين من صك االنتداب البريطاني على فلسطين من قبل
عصبة األمم (الماسونية بامتياز -حسب تعبير المؤرخ الروسي
بالتونوف) ،وقد ورد في صك االنتداب بحرفية اللفظ[ :يقع على
عاتق الدولة المنتدبة بريطانيا إنشاء أحوال سياسية وإدارية
واقتصادية في فلسطين ،تهيء إلقامة الوطن القومي للشعب
لجهد ماسوني
اليهودي] ..جاء وعد بلفور وما تاله تتويجًا
ٍ
صهيوني بامتياز في إدارة الحرب العالمية األولى ،وتوظيفها في
البوابة االمبريالية الصهيونية..
أما الحرب العالمية الثانية فقد ورد على لسان الرئيس
األمريكي السابق فرانكلن روزفلت في المحفل الماسوني في
لندن عام 1937م أمام نظرائه من الماسون القادة األوروبيين
قولهَّ :
[قررت التخلص من كال الديكتاتورين جوزيف ستالين،
وأدولف هتلر عبر ضربهما أحدهما باآلخر].
..وعلى إثر ذلك بادرت عصبة األمم إلى رفع العقوبات مع
رفع الحظر عن ألمانيا التي كانت قد فرضت عليها في معاهدة
فرساي للحرب العالمية األولى ،مع إثارة شهية ألمانيا في الحرب
والتوسع في أوروبة..
وقد جاء في مذكرات أدولف هتلر ووصيته السياسية:
ُ َ
[ما كنت أريد هذه الحرب أبدًا .لقد ف ِرضت علي فرضًا من قبل
الماسونية والصهيونية العالمية ،ومن قبل رجاالت دول أجنبية
يعملون لحسابهما.
لقد رفضوا جميع مبادراتي إليقاف الحرب .لقد كانوا يريدونها
حروبًا عالمية واسعة ،وسعوا الستمرارها].
ً
(نقال عن مجلة أستوريا الفرنسية ترجمة د .شاكر عبد الله
1988م].
..والحرب العالمية الثانية بجهد ماسوني صهيوني قد
صنعت الكيان الصهيوني االستيطاني في فلسطين عام
ممارسات إجرامية لم تتوقف بعد
1948م ..وما نجم عن ذلك من
ٍ
تجاه األمة العربية واإلنسانية جمعاء ..وهدم االتحاد السوفيتي
على أيدي رموز الماسون وعلى رأسهم ميخائيل غورباتشوف
صاحب البرنامج (اإلصالحي) الذي عرف بـ (البيريسترويكا) أي
(إعادة البناء ..أي إعادة بناء هيكل سليمان ـ وهو شعار ماسوني
بامتياز) ،ومع غورباتشوف بوريس يلتسين ودائرة واسعة معهم
من رموز الماسون وعلى رأسهم الماسوني اليهودي المعروف
بالدكتور جورج سوروس وهو من حملة الجنسية األمريكية،
واإلسرائيلية ،والسوفيتية السابقة..
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وقد أعملوا جميعًا معاول الهدم ال البناء في االتحاد
السوفيتي ..وبتفكيكه أصبح العالم ساحة مكشوفة
لإلمبريالية األميركية مع مشروعها الصهيوني ..وكل ما
يشهده العالم اليوم من حروب يأتي ضمن هذا التحالف
اإلجرامي (األمريكي الماسوني الصهيوني) ،في السيطرة
على العالم ونهبه واالستفراد به خصوصًا إثر انكشاف العالم
كساحة مفتوحة بعد غياب االتحاد السوفيتي وسقوط
ٍ
معادلة (توازن الرعب) .ففي مطلع شهر آب لعام 1992م
أصدر يلتسن المرسوم رقم  827بإقامة العالقات الرسمية
بين الحكومة الروسية في موسكو وبين المحفل الماسوني
في مالطا ..وفي يوم  16تشرين الثاني من العام نفسه
1992م وقف بوريس يلتسين الرئيس الروسي السابق
مزهوًا أمام عدسات التلفزة والصحافة العالمية بلباس ِّ
وزي
[فارس] في محفل مالطا بالوشاح الماسوني( ..انظر كتاب
إكليل الشوك الروسي ـ بالتونوف ـ موسكو) إن الماسون مع
الموساد الصهيوني والوكالة المركزية األمريكية هم الذين
أوقدوا حرب المخدرات في أمريكا الالتينية ،وبشكل أخص
في كولومبيا وفي عاصمتها بوغوتا منذ ثالثين عامًا في
حرب ضروس لم تنته بعد ..ومافيات المخدرات والجريمة
المنظمة في أوروب��ة وأفريقيا ..وفي أرج��اء العالم كافة
تعمل بشكل سرطاني وثيق من خالل األذرع المخابراتية
للماسونية والصهيونية والوكالة المركزية األمريكية،
واعترافات ق��ادة منظمة (األل��وي��ة الحمراء) في إيطاليا،
وهم من رموز المحفل الماسوني (  )2 – Bوعلى رأسهم
األسقف ليتشو جيلي ..ودورهم في األعمال الدموية القذرة،
وتصفية القضاة والصحافيين البارزين من إيطاليا ،ورجال
الدولة ومنهم رئيس الحكومة اإليطالية السابق ألدو مورو..
هو بعض من البصمات اإلجرامية أعاله.
إنهم في مثلث الشر أعاله هم الذين أوق��دوا الحرب
العراقية اإليرانية طوال ثماني سنوات (1988 - 1980م)
ومازالت أيديهم تقطر دمًا في حرب الخليج الثانية ،ثم
باجتياحهم الهمجي للعراق واحتالل عاصمته بغداد ربيع
العام 2003م ..وما عجز أولئك عن تحقيقه باآللة الحربية
المدمرة ،يعملون اليوم على استكماله عبر ورقة اإلصالحات
(الديمقراطية ،ومعزوفة حقوق المرأة ..والحرب على اإلرهاب،
واإلصالح الديني ،وتطوير المناهج التربوية )..ومثل ذلك
كثير وليس آخرًا بصناعة [الفوضى الخالقة أم الهدامة] في
[مشروع الشرق أوسط الكبير] ..،وما يجري اليوم على امتداد
الساحة العربية من حرائق وأزمات وحروب أهلية متشظية..
هو بعض من النتاج اإلج��رام��ي الماسوني الصهيوني
األمريكي ،مما يتوجب علينا أن ندركه جيدًا ،وأن نحدد
جغرافيته وأساليب عمله كي ال نقع في المزيد من أفخاخه
ومصائده ..والرهان اليوم فقط على اإلنسان العربي المقاوم
المثقف ،المسلح بالعلم والمعرفة واإلدراك؛ على المشروع
القومي العربي في إقامة المعادل السياسي العربي في
وحدة أو اتحاد عربي فاعل هادف ،في تثبيت الوحدة الوطنية
داخل كل قطر عربي وعلى امتداد الوطن العربي الكبير ،في
المحافظة على سالمة الرؤيا وسالمة المصطلحات واأللفاظ،
ُ
وأن ّ
نسمي األشياء على حقيقتها ،وليس كما ت َص َّدر إلينا أو
تقرأ علينا بعدسات الصقة أمريكية صهيونية..
مصادر البحث:
ِّ
السري للماسونية في روسيا (النسخة
 1ـ التاريخ
الروسية موسكو عام 2002م) بإشراف المؤرخ الروسي
سيرغي بالتونوف.
 2ـ كتاب (منظمة بناي بريث) ترجمة عن اللغة
الفرنسية د .إحسان هندي ـ دمشق 1997م.
 3ـ بروتوكوالت حكماء صهيون نقلها إلى العربية د.
عجاج نويهض ـ منشورات دار طالس عام 1980م.
 4ـ كتاب (الماسون واألحداث التي هزت العالم)
للباحث عبد الوهاب زيتون ،صدر عن مؤسسة المنارة
للطباعة والنشر في بيروت عام 1994م.
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إسرائيل في منظور الصهيونية المسيحية
�أكرم حممود ال�ش ّلي
لقد كان الباعث على نشأة الصهيونية
المسيحية ،هو إغراقها في نبوءات العهد
القديم من الكتاب المقدس ،والخروج الكلي
عن التأويالت الالهوتية الكاثوليكية،
ب��ت��أوي�لات ج��دي��دة ح��ول أساطير الوعد
وأرض الميعاد والشعب المختار والمجيء
الثاني للمسيح والسنة األلفية ونهاية
العالم وف��ق تدبير ال��ه��ي ...وهكذا سار
االعتقاد البروتستانتي بأن عودة اليهود
ً
إل��ى فلسطين ،وتأسيسهم دوال فيها،
وبناء الهيكل الثالث ،شرط أساسي لمجيء
المسيح الثاني وفق النبوءات التوراتية.
ولقد ترافق هذا االعتقاد البروتستانتي
الغربي مع ال��ن��زوع األوروب���ي االقتصادي
ب��داف��ع ديني ودواف���ع استعمارية نظرًا
لموقع فلسطين الجغرافي ال��ه��ام على
طريق المواصالت العالمية ،وألنها منطلق
المسيحية ومرتبطة توراتيًا باليهود .ويبدو
أن العامل الحاسم في نشأة الصهيونية
اليهودية ،لم يكن الدين اليهودي؛ بل الدور
االقتصادي الذي كان يلعبه اليهود ..بينما
كان العامل الديني/السياسي االستعماري
سببًا في نشوء الصهيونية المسيحية،
لم تكن عودة اليهود إلى (أرض الميعاد)
يهودية باألصل ،بل كانت مسيحية أوربية.
كما ويرجع ظهور الصهيونية اليهودية
السياسية ك���أداة إيديولوجية لكسب
التأييد الدولي من أجل إقامة دول يهودية
في فلسطين إلى عام 1896م حين نشر
هرتزل كتابه «الدولة اليهودية».
ولقد أضافت تفسيرات بعض الطوائف
البروتستانتية الغربية للتوراة في القرن
السادس عشر ،صبغة سياسية على الكتاب
المقدس ،تركزت ح��ول ع ّ��د اليهود أمة،
وليسوا جماعات تعتنق الديانة اليهودية..
وأنها أم��ة مفضلة على بقية األم��م ،ألن
اليهود شعب الله المختار ..وأنه يتوجب
انبعاث هذه األمة وعودتها إلى موطنها
األص��ل��ي حسب ال��وع��د اإلل��ه��ي إل��ى أرض
الميعاد.
هكذا نجد التبدل الجذري في المفهوم
الغربي :كانت النظرة الغربية إلى فلسطين
بأنها أرض مسيحية مقدسة ،والتي بسببها
نشبت الحروب الصليبية ،وتم إقصاء اليهود
خاللها عن القدس ،ومن هنا أصبحت النظرة
الغربية الجديدة إلى فلسطين بأنها أرض
يهودية تبعًا لتأويالت النبوءات التوراتية.
وهكذا أدى تالقي المصالح الغربية
البريطانية االستعمارية المشبعة بنفحات
توراتية بالمصالح اليهودية الصهيونية،
إلى إصدار وزير خارجية بريطانيا تصريحه
ال��م��ع��روف ب��وع��د ب��ل��ف��ور ف��ي /2ت��ش��ري��ن
الثاني1917/م
أم��ا األم��ري��ك��ي��ون فقد ع��رف��وا الشرق
األوس��ط من ال��ت��وراة ،وارتبطت ذاكرتهم
عاطفيًا باألرض المقدسة مهد المسيحية..

ولم تتضمن معتقداتهم منحى الهوتيًا
سياسيًا ،إال مع بداية القرن الماضي ،حيث
عمت فكرة االرتباط بين الشعب اليهودي
وفلسطين ،وعودته إليها كمقدمة لمجيء
المسيح وحكمه على األرض لمدة ألف عام.
وعلى غرار ما حدث في أوروبا من تزاوج
المصالح الدينية والسياسية ،حدث األمر
نفسه في الواليات المتحدة.
ع��ام 1870م ت��م تأسيس الجمعية
األمريكية الستكشاف فلسطين ..وفي
أواسط القرن التاسع عشر أضحت العقيدة
هذه قوة أساسية في المسيحية األمريكية..
كما تركت التأويالت التوراتية التعسفية
في وج��دان القيادات الرسمية األمريكية
ً
أثرًا فاعال في اتخاذ القرارت الرسمية فيما
يختص بمستقبل الشعب اليهودي.
ال��رئ��اس��ات األمريكية والمعتقدات
الصهيونية:
* جورج واشنطن  :1797- 1789تشير
سيرة الرئيس األول للواليات المتحدة إلى
أنه كان طوال حياته مغرقًا في تقديس
الشعائر والطقوس الدينية اليهودية
والتاريخ المقدس لليهود الذي تضمنته
التوراة.
* جورج آدامز 1801-1797م :الرئيس
الثاني للواليات المتحدة الذي كان يعرب
عالنية عن موافقته وتأييده لعودة اليهود
إلى فلسطين.
* توماس ج��ف��رس��ون1809- 1801م:
الذي قال إنه البد لهذه الطائفة اليهودية
المضطهدة من أن تحقق أهدافها وآمالها.
* جيمس مديسون 1817-1809م:
الذي أعرب عن صداقته وتأييده المطلق
لليهود في العودة إلى فلسطين.
* ترومان1953-1945م :ويمكن القول
ّ
إن هذا الرئيس قد بز جميع الرؤساء الذين
سبقوه في التعاطف مع اليهود ،وفي دعم
المشروع الصهيوني ..وفي إقامة (دولة
اسرائيل).
وهكذا جميع ال��رؤس��اء الذين حكموا
الواليات المتحدة كانوا يعربون عن خالص
تأييدهم وصداقاتهم لليهود ،وخاصة فيما
يخص المشروع اليهودي المزعوم إلقامته
على أرض فلسطين.
األصولية المسيحية وصناعة القرار في
الكونغرس األمريكي:
لم يكن مجمل أعضاء مجلسي الشيوخ
والنواب األمريكيين (الجمهوريون منهم
وال��دي��م��ق��راط��ي��ون) ،بعيدين ع��ن المناخ
الديني األصولي المهيمن على الرأي العام
األمريكي ..فقد كانوا بذلك المناخ مثل
الرؤساء األمريكيين عامة ..كما أن مجمل
هؤالء األعضاء الحزبيين لم يكن بينهم ما
يشير إلى أنهم كانوا مهتمين بأصوات
الناخبين اليهود ،بل وتطلعهم وانجذابهم
إلى الدوافع األصولية حسب زعمهم (أن

اليهود سيصبحون الشعب الحاكم في
فلسطين).
وخالل الحرب العالمية الثانية ،تغلغلت
فكرة الصهيونية السياسية في شتى
مستويات المجتمع األمريكي والحكومة
األمريكية ،وأفرزت قيادة من غير اليهود،
كانت ملتزمة بالهدف الصهيوني في
إقامة كومنولث يهودي في فلسطين ..وإلى
توصيته برفع القيود التي وردت في الكتاب
األبيض لعام 1939م .عن الهجرة اليهودية
إلى فلسطين من الواجب دعم اسرائيل،
وبسبب هذا الدعم حظيت الواليات المتحدة
بمباركة السماء ،وقد وصل األمر باألصوليين
ً
إلى مدى مستهجن جعل مثال من القس
«جيري فولول» يصرح «أنه سيأتي يوم لن
ينتخب فيه مرشح في الواليات المتحدة إذا
لم يكن مناصرًا إلسرائيل».
التغلغل الصهيوني في المسيحية في
أوساط الجماهير األمريكية:
ك���ان ال���دع���م األم��ري��ك��ي المستمر
للصهيونية اليهودية وإلسرائيل ،واليزال,
ً
على الصعيد الرسمي متواصال ،انعكاسًا
لتغلغل المعتقدات الدينية البرتستانتية..
حتى أن المنظمات األمريكية المسيحية
المتصهينة ق��د تعاظم شأنها وازداد
عددها بعد قيام «إسرائيل» ،يقينًا منها
أن ذلك إتمام للنبوءات التوراتية ،حيث
يوجد بالواليات المتحدة قرابة  250منظمة
انجيلية مؤيدة إلسرائيل ،تمارس أنشطة
مختلفة بتقديم الدعم والمساندة.
هكذا تلتقي األصولية المسيحية
الصهيونية ب��األف��ك��ار وال��م��م��ارس��ات،
باألصولية اليهودية الصهيونية ،وذلك
حول اعتقادهما بالنسبة إلى مجيء المسيح..
رغم الفارق بين مسيح المسيحين الذي أتى
ولم يؤمن به اليهود ،ومسيح اليهود الذي
اليزالون ينتظرون مجيئه .ورغ��م التباين
بين النظرة المختلفة للمسيحين ،على أن
الصهيونيتين تلتقيان حول هدف إعادة
بناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد
األقصى المبارك الذي تكررت المحاوالت
لتقويضه.
ومما ساعد على تنامي األصوليين
وتزايد أتباعهم ،هو ّ
عدهم أن إنشاء دولة
إسرائيل ع��ام 1948م ،وانتصارها على
العرب عام  ،1967إنما هو تحقيق للنبوءات
التوراتية ..ولقد أدرك القادة الصهاينة
اليهود أبعاد الفوائد التي يمكن جنيها
م��ن االت��ص��ال باألصوليين المسيحين،
وإن��ش��اء عالقات وثيقة معهم .حتى أن
سياسة اسرائيل ،أصبحت تمتاز في نظر
الصهيونيين المسيحيين ،بأنها فوق أي
نوع من المحاسبة بمعايير إنسانية.
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الوحدات الثالث
عبد اهلل الدروي�ش
تعزى ال��وح��دات الثالث لليونان ,وخاصة
ألرسطو صاحب كتاب (فن الشعر) الذي كانت
آراؤه في الشعر والمأساة والتأليف المسرحي
موضع الدراسة واالقتداء أو الرفض في كل من
ايطاليا واسبانيا وفرنسا منذ عصر النهضة في
أوربا..
وقد سادت الوحدات ردحًا من الزمن في أدب
النهضة األوربية الحديثة ،وما تالها من عصر
ازدهار فني وأدبي ،وعلى الخصوص في القرنين
السادس عشر والسابع عشر ،ثم حوربت من قبل
الرومنتيين وغيرهم..
والمعروف أن أرسطو قد تشدد في وحدة
العمل؛ ألنه يريد موضوعًا بسيطًا واحدًا ،تتلقفه
األذهان من المرة األولى ،وأشار إشارة عرضية إلى
أن المأساة يستغرق العمل المسرحي فيها دورة
ً
شمسية أو يحيد عنها قليال ..أما وحدة المكان
فلم يرد في نص أرسطو ّ
أي إشارة إليها ،وإنما
استنتجت من وحدة الزمان..
ثم انتبه النقاد إلى سوء الفهم هذا ،ولكن
بعد أن طبع بطابعها أدب القرنين السادس عشر
ً
والسابع عشر ،وخاصة في إيطاليا وفرنسا ..إذ في
إسبانيا داف��ع عنها سرفانتيس في حين خرج
عليها لوب دي فيجا..
وحدة العمل:
رك��ز أرسطو على وح��دة العمل وذه��ب إلى
واحد مرتبط
شيء
أن ذلك يتحقق في محاكاة
ٍ
ٍ
ً
الحوادث ،فمحاكاة العمل يجب أن تصور عمال
ً
واحدًا كامال ترتبط أجزاؤه ارتباطًا وثيقًا ،لو استبدل
أحد األجزاء بغيره أو نزع من مكانه لتفكك الكل أو
تبدل؛ ألن كل شيء يستبقى أو ينتزع من دون أن
يحدث وجوده أو عدمه فرقًا ملموسًا ،ال يكون جزءًا
حقيقيًا من الكل..
والذين ج��اؤوا من بعد أرسطو فهموا وحدة
العمل بأشكال مختلفة ،كان منها فهم (شرر)،
حيث ذهب إلى أن وحدة العمل (الفعل) ليست
وحدة بسيطة واحدة ،وإنما هي وحدة ّ
موحدة ،أي:
إن هناك خيوطًا عدة في المسرحية ،ولكن كل
خيوطها يجب أن تكون مرتبطة ارتباطًا عضويًا
بمضمون المسرحية ..وهذا ال يعني أن موضوعًا
واحدًا فقط يطرح في المسرحية ،وإنما أكثر من
ّ
وتسمى هذه المواضيع خيوطًا...
موضوع،
المواضيع الجانبية (الحوادث الثانوية) يجب
أن تؤثر في الحدث األساسي ،وهنا تكمن وحدة
الموضوع..
فشرط وحدة الموضوع ،أن تكون الحوادث
(الخيوط) متداخلة ،وإذا حذفنا ّأيًا منها أحدثنا
ً
خالال في فهم المسرحية .فالحوادث الثانوية
تبدأ مع بداية المسرحية ،وتجد حلها مع نهايتها،
وبإلقاء نظرة على كل من المسرحيات الثالث:
الملك لير ـ وليم شكسبير.
فيدر ـ جان راسين.
السيد ـ بيركورني.
نجد تحقق وحدة العمل (العقدة) عند كل من
شكسبير وراسين ،وعدم تحققها عند كورني..
ففي (الملك لير) نالحظ انضباب جميع
الحوادث على عالقة األب بأبنائه ،مع تعميق
للموضوع بإبراز الجانب السلطوي في إرادته بقاء

وليم شكسبير
سلطته رغم تنازله عنها ،وهنا نالحظ تدخل
البهلول ال��ذي يعبر عن جانب العقل الضائع
من لير ،إذ هما وجهان لعملة واح��دة ،وبذلك ال
نستطيع أن نرى ّ
أي خروج عن وحدة العمل..
وفي (فيدار) تتداخل المواضيع المطروحة ،إذ
فيدرا تحب هيبوليت ،وهيبوليت يحب أرسين،
وم��ع ذل��ك نجد الجميع لديهم عقبة (عائق)
أساسية ه��ي وج��ود الملك ،وب��ذل��ك تتشابك
العالقات ،ولكنها ال تخرج عن مسارها األصلي..
وفي مسرحية (السيد) يؤكد على الواجب
وال��ش��رف وعلى سلطة الملك ويعمل الجميع
بالنسق نفسه لتحقيق ذل��ك ،وإن ك��ان هناك
محاولة للتملص من هذه السلطة أو تجاهلها
كما فعل والد شيمين؛ إال أنه لم يستطع مع ذلك
ً
ّ
ولكن الذي يخرق
الخروج كامال رغم اعتراضاته..
هذه الوحدة ما نجده من تصرفات األميرة التي
تحب رودريج ،ولكنها ال تؤثر على مسار الحوادث؛
ألن محبوبها ال يدري بذلك ،وهي ال تستطيع أن
تبوح بذلك لما لها من سلطة أو (طبقة خاصة)،
فتصرفها وم��ا تقوم به ال يؤثر بمجمله على
الحوادث وال يطورها؛ فإدخاله حشو ،ال يخدم
ً
ً
وحدة العمل ،إذ يصنع لنفسه عمال مستقال...

أرسطو
ّ
وفي مسرحية (فيدرا) نجد راسين قد كثف
ال��ح��وادث بشكل عميق ،وب��دأ من األزم��ة التي
توصل إلى النهاية ،فالمسرحية في فصلها األول
تحدثنا عن الحب السابق المخبأ الذي سيفجر في
هذا الفصل باعتراف فيدر بحبها البن زوجها ،إذ
يأخذ راسين نقطة انطالق قريبة جدًا من نقطة
ال��وص��ول ..وبذلك نالحظ تقيد راسين بوحدة
الزمان...
رغم أن مقدمات هذه المسرحيات تعطينا
صورة جلية واضحة عن الزمن السابق لما سنراه
أمامنا ،وهذا الزمن يشار إليه ،وليس هو زمن ما
يجري اآلن...

وحدة المكان:
لم يتحدث أرسطو عن وحدة المكان ،وإنما
ادعى استنباطها شارحوه...
لم يتقيد شكسبير بهذه الوحدة؛ إذ كانت
عنده وحدة دولة (مكانًا)؛ إذ تجري أحداث الملك
لير في بريطانيا ،في أماكن متفرقة :قصر لير ـ
قلعة اإليرل جلوستر ـ فالة ـ قرب دوفر...
وكذلك نالحظ عند كورني؛ إذ عنده وحدة
المدنية ،إذ تجري أحداث (السيد) في اشبيلية
في ثالثة أماكن :قصر الملك ـ بيت شيمين ـ أحد
وحدة الزمن:
ميادين المدينة..
(المأساة تسعى ما أمكنها لتحضر نفسها
أما في مسرحية (فيدر) فالحوادث تجري في
في دورة شمسية واح��دة أو تتجاوز هذا الحد مكان واحد هو (قصر تيزيه).
ً
قليال .)...هذا ما قاله أرسطو ،فجاء من بعده وبنى
على هذا القول اعتبار أن أرسطو يلزم بزمن محدد
خاتمة:
في كل األعمال المسرحية ،ومن هنا ثارت ثائرة
بدراسة الوحدات الثالث عند راسين وكورني
األكاديمية الفرنسية على كورني في مسرحية وشكسبير الحظنا وجود ثالث مدارس مختلفة في
(السيد)؛ إذ لم يلتزم بوحدة الزمان ،فتجاوز األربعة فهم هذه القواعد.
والعشرين ساعة ،إلى ست وثالثين ساعة ،إذ
إذ وجدنا أن من ضرورات عمل راسين التقيد
بدأت في الحديث عن الحب ثم وصلنا للمبارزة ،بهذه الوحدات ،كما قال ل .غولدمان( :إن الوحدات
فالخروج لمجابهة المغاربة في الليل ،ثم العودة ليست عند راسين ثوبًا ضيقًا تشده من كل جانب،
ّ
في الصباح إلى أن حل الملك المشكلة...
إنها تؤلف فقط ضرورة داخلية لعمله).
وفي مسرحية (الملك لير) نالحظ أيضًا عدم
بينما التزم شكسبير بواحدة منها لفهمه
تقيد شكسبير بوحدة الزمان ،ذلك أن مما يؤخذ العميق لما تعنيه عبارة أرسطو من التقيد بوحدة
على شكسبير أن أعماله أقرب إلى المالحم ،ولذلك العمل ،بينما (الدورة الشمسية) التي ُت ِّ
حدث عنها
تتناول فترات زمنية طويلة..
إنما تعني زمن االحتفال عند اليونان ،وال سيما

جان راسين
أن عمله يلتزم بقواعد الباروك ،وقد اختلف النقاد
في موقف كورني من الوحدات ،فبعضهم بالغ
في قوله :بأنه من عبيد هذا المذهب ،وبعضهم
يقف موقف االع��ت��دال ،إذ أن كورني وال شك
يؤمن بمبدأ الوحدات الثالث ،ولكنه يأخذ على
النقاد المتفيقهين تمسكهم بحرفية المبدأ ـ
كما قال عبد الرحمن بدوي ـ ..ولكن موقفه يتحدد
من قوله :إن التمثيل يستمر ساعتين ،وسيكون
أشبه بالواقع إذا كان الفعل الذي يمثله ال يحتاج
في تحققه إال لمثل هذا المقدار ،وإذًا فال نقف
عند االثني عشرة أو األربع وعشرين ساعة ،ولنركز
الفعل في المسرحية في أقل مدة نستطيعها،
حتى يكون تمثيله أشبه بالواقع وأكمل...
فهو ال يريد أن يتخذ من الوحدات قيودًا
صارمة؛ بل صيغًا مرنة تقبل التكيف مع األحوال
الضرورية الطارئة ،والغرض منها ليس التقييد
ب��ل التركيز وم��زي��دًا م��ن ال��وح��دة .وإذا فليكن
َّ
التغير في الزمان والمكان أق��ل ما يستطيعه
المؤلف المسرحي .كذلك وحدة الفعل معناها
ع��دم تفكيك المسرحية بالحوادث العرضية
واالستطرادات النافرة.
وم��ن أج��ل ذل��ك ل��م يلتزم ب��ال��وح��دات في
مسرحيته (السيد).
***
المراجع:
ـ مسرحية السيد ـ بيير كورني ـ المسرح
العالمي رقم ./140/
ـ مسرح فيدر ـ جان راسين ـ ترجمة يوسف
رضا ـ لبنان.
ـ مسرحية الملك لير ـ وليم شكسبير ـ
المسرح العالمي رقم ./76/
ـ مأساة الملك لير ـ وليم شكسبير ـ ترجمة
جبرا إبراهيم جبرا ـ روايات الهالل.
ـ فن الشعر ـ أرسطوطاليس ـ ترجمة عبد
الرحمن بدوي ـ لبنان.
ـ فن المسرحية مع تلخيص كتاب أرسطو ـ
عدنا بن ذريل ـ دمشق.
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مراش ...نجمة حلبية في سماء الصحافة العربية
مريانا ّ
ايلني كركو
الشك في أن موضوع ريادة المرأة السورية
في مضماري األدب والصحافة يأخذ حيزًا كبيرًا
من تفكيري منذ أمد بعيد ،األمر الذي دفعني إلى
البحث والتنقيب عن أخبار الرائدات السوريات
ً
وأعمالهن ،ومحاولة الحصول على ما أمكن من
الكتب والمراجع والدوريات المعنية بهذا الشأن،
ّ
خضم التعمق
القديم منها والحديث .وف��ي
وال��غ��وص والبحث ال���دؤوب لسنوات عديدة،
استوقفتني وأسرتني سيرة مريانا ّ
مراش ،المرأة
السورية الحلبية التي استحقت بامتياز لقب رائدة
الصحافة العربية ،وأستنكر أيما استنكار قلة
عدد الباحثين والمهتمين بتجربتها الفريدة ،في
الوقت الذي اهتم فيه العشرات بتجربة كاتبات
وصحفيات عاصرنها بينما بقيت هي في الظل.
ولدت مريانا ّ
مراش في حلب عام  ،1848وكان
والدها فتح الله مراش مهتمًا بالثقافة ،وله عدد
من المخطوطات التي لم تطبع ،كما كان يملك
مكتبة نفيسة نشأت مريانا بين جنباتها في ظل
أخويها فرنسيس ّ
م��راش ( )1873-1836وعبد
الله مراش ( )1899-1839وقد كانا من المهتمين
بالنهضة األدبية في حلب.
تلقت تعليمها في المدرسة المارونية ثم
في المدرسة االنجيلية وأتقنت اللغة العربية
الفصيحة وعلومها من نحو وصرف وعروض على
يد والدها وأخيها فرنسيس ،بينما أتقنت اللغة
الفرنسية في مدرسة راهبات القديس يوسف.
حفظت في بداية نشأتها األدبية الكثير
من شعر المتصوف ابن الفارض الذي غزا شعره
بيوتات حلب في تلك الفترة ،وعشقت أبيات عمر
بن أبي ربيعة بالتوازي مع تعلقها بشعر المارتين
وألفريد دوموسيه ،فترك شعر هؤالء بصمة في
حياتها وشعورها وأحاسيسها وتكونت لديها
ثقافة جامعة بين القديم والحديث.
اقتحمت مريانا عالم الصحافة بقوة في زمن
كان فيه هذا األمر بالغ الصعوبة حتى للرجال،
في ظل سيطرة االستعمار واإلقطاع واالستبداد
والجهل والفقر والفساد على مفاصل الحياة
السورية ،ملقيًا بظالله ال��س��وداء على النساء
وعلى كل محاولة للتوعية و التنوير ،إذ لم يكن
العهد الحميدي ال��ذي نشأت فيه يسمح بأي
حراك سياسي أو اجتماعي يحمل طابع النهضة
ّ
فترات من
والتحدي .ولعل إقامتها في أوروب��ا
ٍ
حياتها منحتها هذه ال��روح الثورية ،إذ خبرت
بنفسها مدى التقدم والمدنية وتحرر المرأة في
المجتمعات الغربية في الوقت الذي كانت فيه
المجتمعات العربية ترزح تحت نير التخلف.
وكانت الخطوة األولى لها في مجال الصحافة
هي نشرها لمقالتها األولى المعنونة بـ (شامة
الجنان) في مجلة (الجنان) ع��ام  1870التي
كان صاحبها بطرس البستاني ومديرها سليم
البستاني ،وه��ي مقالة ثورية هادفة حاولت
فيها مريانا إبعاد صفتي البخل والجبن عن بنات
ً
جنسها من خالل إلصاق صفة الحرص بدال من
ً
البخل ،والشجاعة األدبية بدال من الجبن ،وتركت
هذه المقالة بصمة غير مسبوقة ،حيث صاغتها
بصورة احترافية تنم على مقدرة وثقافة وريادة
معززة أفكارها بالتطرق إلى مكانة المرأة المتمدنة
في أوروب���ا كما استشهدت بأبيات للمتنبي،
واستخدمت المقارنة بين الرجال والنساء وسيلة

لتدعيم أفكارهاّ ،
متوجة المقالة بدعوة جريئة
لبنات جنسها إلى اإلسهام في ميدان اآلداب
والمعارف والمساهمة في الكتابة الصحفية،
حيث قالت في مقالتها:
ّ
«فلنتمنطق إذًا بالحكمة والفطنة ،ولنتحل
باللطافة والدعة ،ولنتكلل بزهور ذلك الجنان
الذي قد تفضل بستانيه الفاضل بفتح بابه لنا
لتنزهات أفكارنا واقتطاف أثمار الفوائد منه
رافعات رؤوسنا باالفتخار والنصر ،وال نكن في جبن
ّ
وبخل كما قيل عنا فنعم الجنان والرضوان».
وإذا كانت السيدة أديليد البستاني قد سبقت
مريانا م��راش في النشر في صحيفة (الجنان)
بنشرها قصة قصيرة بعنوان (هنري وإميليا) قبل
ما يقارب الشهر من نشر (شامة الجنان) ،فإن هذا
ال يحجب عن مريانا لقب رائدة الصحافة العربية
النسوية؛ ألن المقالة الصحفية النسوية األولى
مختلفًا
تبقى مجيرة لصالح مريانا ،بوصفها أمرًا
مريانا ّ
مراش
تمامًا ،ومن الممكن ،كي ال نبخس السيدة أديليد
البستاني حقها ،أن ّ
نعد أن األخيرة رائدة القصة
القصيرة النسوية العربية تاريخيًا ،ويبقى لكل الجمعية في كتاب بعد عام من إطالق (باكورة
منهما فضل فتح الباب أمام المشاركة النسوية سورية).
ُ
إلى جانب تميزها في مجال الكتابة الصحفية
في الصحافة ،حيث نشر في مجلة (الجنان) بعد
ذلك مقاالت لعدد من الكاتبات كمقالة (التربية) نظمت مريانا م���راش مجموعة م��ن القصائد
ُ
مسرة عام  1971متأثرة بأفكار جمعتها في ديوان صغير بعنوان (بنت فكر) ،طبع
ّ
للسيدة وستين
ُ
عام  1893في بيروت ،كتبت قصائده ما بين عامي
مريانا بشكل ملحوظ.
تطورت تجربة مريانا مراش الصحفية سريعًا؛  1874و .1888
ّ
ضم الديوان قصائد امتدحت فيها بعض
حيث اقتحمت في مقالتها الثانية المنشورة
في (الجنان) والتي تحمل عنوان (جنون القلم) رجال الدولة والدبلوماسيين الذين كانوا يترددون
اقتحمت مجال النقد الصحفي مختارة في نقدها على صالونها األدبي الشهير وقصائد عاطفية
أسلوب الهجوم على كتابات الغير؛ سيما الهجوم غزلية وقصائد حكمية تدل على أنها عاشت
على من يكتب في غير مجال تخصصه مدعمًا تجارب الحياة بعقل كبير وف��ؤاد بصير؛ إضافة
كتاباته بأفكار مسروقة من المختصين؛ حيث إلى قصائد رثائية نظمتها حزنًا على وفاة أخيها
وصفت في المقالة أصحاب القلم المجنون بأنهم :فرنسيس؛ حيث قالت في رثائه:
ما لي أرى أعين األزهار قد ذبلت
أراض
«أخ��ذوا يسرقون له من أثمار بعض
ٍ
ومال غصن صباها من ذرى الشجر
فلحها وحرثها غيرهم ،ويأتون بها فيمزجونها
ما لي أرى الروض مكمودًا وفي كرب
بعقاقير أفكار وحشة عديمة الفالح ويغذونه بها.
والماء في أنة والجو في كدر
وجمعوا له أيضًا بعض ُحلي مسروقة من أغنياء 		
ما لي أرى الورق تنعي وهي نادبة
العقول وتأليفات الذين صرفوا حياتهم بالجد
ً
فراق خل وتشكو لوعة الغير
		
والتعب إلى أن كنزوها فسرقت منهم ليال».
نعم لقد سابق األحياء أجمعها
وبعد هذه المقالة الجريئة َّ
كرت سبحة مقاالت
وبات ذا اليوم مطروحًا على العفر
السيدات في الصحف العربية ،كالسيدة فريدة
من فقه الناس في علم وفي أدب
قرينة منصور شكور والسيدة مريم سركيس
ونور الكل في شمس من الفكر
والسيدة مريم جرجي اليان والسيدة مروم أنطاكي
أبدى من الفضل ضوءًا ال خبو له
والسيدة لبيبة هاشم واآلنسة مي زيادة.
والشمس شمس وإن غابت عن النظر
نشرت مريانا مقاالت عديدة انتقدت فيها
ّ
وإنه بحر علم ال قرار له
استكانة األنثى في ذلك العصر ،وحثت بنات
وقد حوى كل منظوم من الدرر
جنسها على الثقافة والعلم والتحدي ورفع الواقع
هذا الذي جابت األقطار شهرته
الظالم والمشاركة الحقيقية في الحياة الثقافية
قد صار مطروحًا في أضيق الحفر
واألدبية واالجتماعية ورفع قيمة المرأة من خالل
خنساء صخر بكته حينما نظرت
التعليم لكسر الطوق الخانق الذي فرضه الحكم
إليه ملقى بال سمع والبصر
العثماني ،مما شكل انطالق الشرارة األولى لوالدة		
أقالم أهل النهى ترثيه واأسفي
حركة نسوية سورية ،حيث تم تأسيس جمعية
فهل من عودة يامفرد البشر
علمية أدبية نسائية ضمت مجموعة من السيدات 		
ُ
مذ غاب شخصك هذا اليوم عن نظري
السوريات الرائدات عام  1880أطلق عليها اسم
جادت عيوني بدمع سال كالمطر
(ب��اك��ورة س��وري��ة) ،وكانت أهدافها مستوحاة
يصول في الدهر خؤن الذمام له
المطالبة بالمساواة بين
من أفكار مريانا مراش
ِ
قد راش سهمًا أصاب الفضل بالقدر
الجنسين والنهوض بالوضع االجتماعي والثقافي
فحزن يعقوب اليكفي لندبك يا
للمرأة .ومساهمة من مريانا في تدعيم هذه
ً
ندبا تفرد باألجيال والعصر
الجمعية قامت بجمع خطب المشاركات في 		
وياله من حزن قلبي نال غايته

مذ واصل القلب في غم مدى العمر
في لجة الحزن نفسي ضاق مسكنها
من ذا يسلي فؤادي قل مصطبري
تناول سيرة حياة مريانا مراش عدد من األدباء
والمفكرين من أمثال فيليب طرازي أشهر مؤرخي
الصحافة العربية وصاحب (ت��اري��خ الصحافة
العربية) المنشور عام  1913والذي تضمن أول
ترجمة شاملة عنها وقد استعان طرازي بكتاب
لويس شيخو (تاريخ اآلداب العربية) المنشور
عام  1910الذي تطرق إلى مريانا مراش بعبارات
مقتضبة حيث ورد فيه اآلتي :هي «من األسرة
المراشية الحلبية الشهيرة ،امتازت في وطنها
بين بنات جنسها بوضع المقاالت األدبية وبنظم
ُ
الشعر وخلفت منه ديوانًا بعنوان (بنت فكر) نشر
في بيروت سنة .»1893
وقد تطرقت لبيبة هاشم إلى التعريف بمريانا
مراش في مجلتها (فتاة الشرق) وكانت مريانا ال
تزال على قيد الحياة.
بعد وفاتها عام  1919قام جرجي نقوال باز
بنشر تعريف بمريانا مراش في مجلة (الخدر)
النسائية لصاحبتها عفيفة صعب ،كما قام
الباحث التاريخي اسكندر المعلوف بكتابة ترجمة
عنها لباب (شهيرات النساء) في مجلة (فتاة
الشرق) بعد وصول خبر وفاتها إلى مصر.
ُويعتبر تعريف سامي الكيالي بمريانا مراش
في مجلة (الحديث) الحلبية عام  1957من أجمل
ما كتب عن الراحلة ولعله األدق .وق��د ّ
وصف
في تعريفه مريانا بأحد أهم المفاصل في تلك
الفترة الغامضة من الحياة األدبية التي عرفتها
حلب والتي كانت تضم طائفة من األع�لام في
طليعتهم رزق الله حسون وعبد الرحمن الكواكبي
وجبرائيل الدالل والشيخ كامل الغزي وقسطاكي
الحمصي .وأتى على ذكر بيتها كأول صالون أدبي
ُعرف في الشرق العربي حيث كانت تعقد فيه
االجتماعات وتطول السهرات وتكثر المطارحات
وقد تغنى رواد الصالون بثقافة مريانا مراش
وبشعرها وبكرم ضيافتها وبالمأكوالت الحلبية
التي كانت تتفنن في تقديمها لهم ،مشيرًا إلى
أن هذا الصالون الذي ازدهر في عصر ساد فيه
التزمت وحكمته التقاليد لم يكن ملتقى لألدباء
والشعراء فحسب بل كان قبلة رجال الحكم ورجال
السلك الدبلوماسي.
وقد ورد ذكر مريانا مراش في مرجع (أدباء
حلب ذوو األثر) لقسطاكي الحمصي كما ذكرها
مؤرخ حلب محمد رشيد ّ
مبيض في كتابه (مئة
أوائل من حلب).
ً
فضال عن ريادتها في عالم الصحافة والشعر
واألدب كانت مريانا مراش من الجميالت وكان
صوتها رخيمًا وتتقن العزف على القانون وعلى
البيانو ،كانت فصيحة الخطاب ،فائقة الذكاء،
طيبة المعشر ،تميل إلى المزاح وإن كانت عصبية
المزاج.
حفلت حياة مريانا م��راش ب��أج��واء الشعر
والموسيقى والفن واألدب ،ولم تكن طالبة شهرة
أو مال بقدر ما كانت طالبة لحرية الروح .عاصرت
العمالقة وحفرت بشعرها وكتاباتها الخالقة
صفحات من نور على ج��دران الزمن إلى أن نال
منها مرض ُ
العصاب الذي أطفأ جذوة حياتها عام
.1919
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توظيف األسطـورة في مسرح باكثـير «-مأسـاة أوديب» أنموذجًا
فريد �أمع�ض�شـو.
لقد استفاد المسرح العربي الحديث والمعاصر من
َ
–كأدوات
األساطير 1القديمة على ن ْحو واضح ،بتوظيفها
ِ
ّ
عدد من القضايا والموضوعات،
تعبير فنية– لتناول ٍ
ٍ
ولتشخيص جملة من مظاهر الواقع ومن انشغاالت
ال���ذوات وتطلعاتها وغير ذل��ك ،وف��ق ُرؤى إبداعية
ّ
ُمتباينة .ولعل ِمن أبرز تلك األنموذجات األسطورية،
الم َ
وأكثرها حضورًا في ُ
نجز المسرحي العربي« ،أسطورة
َ
أوديب» ْ
المستوحاة من التراث اإلغريقي العريق .ويلحظ
ُ
تتفاوت من حيث َكمُّ
في هذا الصدد أن الدراما َالعربية
استلهامها هذه األسطورة ،ومن حيث كيفيات هذا
ومقصدياتهْ .
َ
وإن ُك ّنا َ
نلم ُس ،ها
االستلهام وآلياته
ِ
التميزّ ،
ُّ
كما وكيفًا ،لدى ُمبدعي المسرح
هنا ،نوعًا من
ُ
المسرح أسطورة أوديب،
المصري .فقد استثمر هذا
واتخذها مادة إبداعية؛ لترجمة ُرؤى ِوو ْجهات نظر
مختلفة والتعبير عنها ،منذ عام  1949على األقل حين
ّألف ُ
رائد المسرح العربي توفيق الحكيم مسرحيته
ُ َ
ِّ
ّ
الذهنية الموسومة بـ»الملك أودي��ب» ،مضمنًا إياها
ً
جملة من أفكاره وفلسفته .وقد أعقبت هذه التجربة
ُ
تجارب أخرى؛ منها مسرحية علي أحمد باكثير التي
ُ
ّ
ّ
سنخصها بوقفة مطولة في هذا المقال ،وهي ذات
ُ ْ َّ
َّ ُ
طابع ديني واضح نتبينه انطالقًا من بدايتها المستهلة
ّ
بنص قرآني ،ومسرحية كوميدية سياسية لعلي سالم،
ّ
ُ
ُ
َ
ْ
كتبها عام  ،1970مستغال ،في نسج خيوطها ،بوضوح،
أسطورة أوديب .ومنها ،كذلك ،مسرحية «عودة الغائب»
للكاتب المصري فوزي فهمي ( )1977التي جاءت،
حسب الناقدة الكويتية نرمين الحوطي« ،ترجمة
ّ
محرفة» لمأساة سوفوكليس الشهيرة– التي تعد من
ُ
المتون الدرامية األولى ،في تاريخ المسرح العالمي،
ّ
ّ
السباقة إلى توظيف أسطورة أوديب إبداعيًا – ومن
َ
ْأوضح تجليات انحرافها عن هذه المسرحية التراجيدية
َ ُ
ما يالحظ على نهايتها التي غلبت عليها بنية الرفض؛
ذلك بأن َ
كاتبها جعل أوديب يرفض معاقبة نفسه،
ْ
ٌ
خالفًا لما هو وارد في نص األسطورة ،سواء بفقء عينيه
ّ
ويصر
أو بالخروج من بلدته ليعيش تائهًا في الفيافي،
بالمقابل على البقاء في تلك البلدة؛ إلصالح ما ُأ ْفسدَ
ُ
ِ
ُ
ّ
ّ
وما اختل من أوضاع .2ولما كان الوقوف عند كل هذه
التجارب المسرحية’ التي ارتكزت في تشكيل داللتها
وتبليغ رسالتها على أسطورة أوديبَ ,
غير ُم ْمكن في
ارتأينا أن ُن ْفرده ْ
مقال كهذا ،فقد ْ
إلحداها فقطِ ،آملين
ً
أن ُ ٍتتاح ٌ
فرص مستقبال الستيفاء الحديث عن باقي
تلك التجارب ،ويتعلق األمر بمسرحية «مأساة أوديب»
ّ
التي ألفها أواسط القرن الماضي األديب الكبير علي
ْ ً
أحمد باكثير َ
الي َمني أصال ،واألندونيسي مولدًا ،والذي
فترة طويلة من حياته في الديار المصرية ،وبها
عاش ُ
ْ
توفي وق ِبر ،وكانت تلك الفترة ،بالفعل ،من أزهى مراحل
ُعمرهْ ،
وأحفلها بالعطاء الفكري واإلبداعي .وقبل الوقوف
ْ
ُ
عند التراجيديا الباكثيرية المذكورة ،يحسن بنا تسليط
الضوء على أسطورة أودي��ب ُّ
الحكائي،
بتتبع متنها ِ
وصيرورة أفعالها السردية.
ْ ُ
وأصلها.
أسطورة أوديب :مضمون الحكاية
«أس��ط��ورة أودي���ب» واح���دة م��ن أع��رق األساطير
اليونانية وأشهرهاَ ،
وجد فيها ُم ْبدعون ُك ٌ
ثر ،في الغرب
َّ
كما في الشرق ،قديمًا وحديثًا ،مصدرًا ثرًا إلبداعاتهم؛
فراحوا يستلهمونها ،ويستثمرون أحداثها ،ويكتبون
ً
وأعماال درامية َ
وغيرها.
على منوالها قصصًا
ّ
المظان القديمة ،التي نقلت إلينا أحداث هذه
تروي
ُ
ُ
األسطورة ،أن ملك طيبة ،واسمه اليوس ،طرد منها تحت
َ
إلحاح شعبها الرافض له ،فقصد ببلوبس؛ ملك بلدة
َ
اللجوء واالحتماء داخل أسوار مملكته من
طنطالة ،طالبًا
ُمطارديه المتعقبين له؛ فاستجاب الملك لطلبه ،وأكرم
ضيافتهْ ،
وأحسن إليه َّأيما إحسان .لكن اليوس اختطف
ّ
ابن ببلوبس المدلل «كريسبس»؛ وكأنه بفعلته تلك
ّ
بالشر!
يقابل اإلحسان باإلساءة ..الخير
وبعد محاوالت متتالية ،تمكن اليوس من استعادة
مجددًا على عرش طيبةّ ،
فتربع َّ
سلطانه السابق؛ َّ
وتزوج
ْ
من األميرة ْ
الحسناء «جوكاست» ،وقضى برفقتها قسطًا

سعيدًا من حياته ،ال ينقصه فيه شيء سوى افتقاد
الولد؛ بسبب ُ
العقم.
وقد حاول اليوس معرفة علة هذا العقم بااللتجاء
إلى معبد دلفي ،الستشارة ْ
وحي اإلله أبولو ،الذي أخبر
ُ
َ
قاص َده بما قدر عليه من ْلعنة مصدرها ما أقدم عليه من
ِ
إساءة تجاه إحسان ببلوبس .وكان فحوى هذه اللعنة
سي ْر َزقّ ،
القاسية أن اليوس ُ
عما قريب ،بالولد الذي طالما
َ
َّ
وتشوف إليه ،غير أن هذا الولد سيكون ،فيما
انتظره
َ
ٍّ
مصدر هم وخطورة تقلق سعادة األب؛ ذلك بأنه
ْبع ُد،
ُ
ُّ
سيقتل أباه ،وسيتزوج أمه!
َ
وبمجرد تلقي اليوس هذا الخبر المشؤوم ،الذي
ْ
كان وق ُعه عليه كالصاعقة ،انبرى يفكر في وسيلة
ِّ
تخل ُصه من هذا اآلت��ي ومن هذه اللعنة .وبعد َتر ٍّو
آثر الملك البقاء في وضع ُ
وتفكير طويلينَ ،
العقم على
َ
ْ
ماض ،وأمرها نافذ
إنجاب الولد .غير أن قضاء اآللهة
ٍ
ال َّ
راد له! وازدان ذات يوم فراش الملك والملكة بهذا
ّ
المنحوس؛ فأخذت هموم األب تزداد وتحتد ،حتى
الولد
ً
َّ
َّ
والت ْهمام َ
متصورة .ورأى
غير
بلغت درجة من االضطراب
ْ
اليوس أن ْأو َحد سبيل وأن َس َبه لتالفي تحقق وحي أبولو
ْ
ْ
هو وضع نهاية لحياة الوليد ،وهو بع ُد رضيع ،قبل أن
ْ ََ
يشتد ُع ُ
ّ
راع من
��وده،
ويقوى َّعلى قتله؛ فأسلمه إلى ٍ
ُ
ُرعاته ،إللقائه على قنة جبل «كثيرون»؛ حتى تأكله
ْ
َ
ولكن ما ْإن ذهب به
وينتهي خطره.
السباع والضباع،
ّ
َ
ْ
الراعي ،حتى استثار عاطفته وشفقته؛ ففضل طرحه
ُ
ْ َ
مصيره واحدًا من
عار ،ليكون
في منبس ٍط من األرض ٍ
اثنين :الموت أو النجاة /الحياة.
ُ
وبينما الطفل في ذلك العراء يبكي من البرد والجوع،
راع من بلدة أخرى ،هي «كورنثيا» ،وهو في
اهتدى إليه ٍ
طريقه إلى البحث عن إحدى ِنعاجه التائهة؛ فتأثر لحاله
البئيسة ،وأشفق عليهّ ،
وقرر أن يأخذه إلى ملك البلدة
«بوليب» وملكتها «ميروب» ،وكانا معًا عاقرين .فرحا به
ّ
َ َ
فرحًا ال َ
وتبنياهَ ،
وس َّمياه «أوديب»،
يوصف ،واحتضناه،
ِّ َ
َ
َ
ومعناها بلغة بلدتهما «متورم القدمين» .نشأ الولد في
البالط الملكيَ ،
َ
وتر ْعرع بين جنباته ،وعاش في َب ْح ُبوحة
َ
ونسبه.
ونعيم وبذخ ،وهو يجهل ،تمامًا ،أصله الحقيقي
يوم ،وبينما أوديب جالس يتبادل أطراف
وذات ُ
الكالم مع ش ّبان من كورنثياَ ،ع َّي َره أحدهم بأصله
المجهول؛ فثارت ثائرته ،وح��اول معرفة الحقيقة
ً
ِم َّم ْن كان يخالها َّأمه (ميروب) ،بيد أنها ْأب َدت جهال
ُ ّ
المتبنى .قصد دلفي،
بهذا الذي يستفسر عنه ابنها
ْ
فأخ َب َره َ
كهنته بتلك اللعنة
ليستشير وحي أبولو؛
َ
المتوارثة في آل اليوس ،وبأنه سيقتل أباه ويتزوج أمه.
َ
ْ
الحقيقيين .وكان أوديب
والد ْيه
لكنهم لم يخبروه عن ِ
َ
بكورنثيا ،فاتخذ قرار مغادرتها
يعتقد أنهما يقيمان
ُ
فهو ،إذًا ،حاول
عليه.
ر
د
ق
ما
لحصول
إلى األبد ،تالفيًا
ِ
َ ً
َ
التخلص
الفرار من قضاء اآللهة ،كما حاول أبوه ،ق ْبال،
منه بال جدوى!
خرج أودي��ب من كورنثيا هائمًا على َو ْجهه ،لم
يرسم بين عينيه أي مكان يقصده .وبينما هو يسير في
ُ
وقائدها
طريق ضيقة ،فوجئ َبع َر َبة تعترض طريقه،
َ
َ
ينتحي جانبًا فاسحًا المجال
يطلب إليه ،بلهجة ِآم َرة ،أن
لمرور المركبة َبم ْن فيها .إال أن أوديب الشريد أبى ذلك.
ْ
ٌ
فحدث عراك بين راكبي العربة وأوديب ،نتج عنه قتله
صاحب العربة وفرار رفاقه .وتابع أوديب طريقه ،وكانت
تقوده إلى طيبة من دون أن يعرف وجهته تلك ،ومن
دون أن يعلم أن المقتول ،منذ حين ّ،إنما هو أبوه .وهو،
ّ
ّ
بذلك ،قد نفذ ،من حيث ال يدري ،الشق األول من قضاء
اآللهة َ
وقد ِرها القاسي عليه!
ْ
ولما دنا أودي��ب من طيبة ،انتهى إلى علمه نبأ
ْ
ّ
وجود خطر ُم ْحدق ّ
أهالي البلدةُ ،ويعكر َصف َو
يهدد ْأم َن
ٌ
حياتهم .ومصدر هذا الخطر وحش ُيقال له «أبو الهول»
جاء إلى طيبة ،وربض عند أسوارها فوق صخرة عظيمة
ّ
يتربص بكل ْ
حل ُل ْغز ّ
عاليةّ ،
محير؛
من ّمر به ،ليسأله عن
ُ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
الجواب صرع أبا الهول ،وإن لم يحله صرعه
فإن أفلح في ُ
خبر أوديب أن هذا الوحش الضاري
أبو
الهول .وقد أ ِ
وضع ّ
حدًا لحياة العديد من ساكنة طيبة ،لعجزهم عن

ّ
فك شفرة لغز أبي الهول.
ْ
ُ
وعلم طيبة بمقتل
وأمام تزايد خطر ّأبي الهولِ ،
ملكها ،أعلنت ّأن َم ْن يخلصها من ذلك الوحش القاتل
ُ
بالملكة التي َتر َّم ْ
لت.
جزاؤه تولي عرش البلدة ،والتزوج َ ِ
ولما بلغ هذا اإلعالن أوديبَّ ،
تحمس للقاء أبي الهول
َ
عينيه َ
وتش َّجع ،واضعًا ْ
أحد أمرين ..إما أن ُي ْصرعَ
نص َب ْ
َفي ْهنأ وينجو من نفاذ قضاء اآللهة فيه ،أو ْأن َي ْص َرع أبا
ّ
الملك َ
الهول؛ فينال ُ
ويستقر ُبوصوله إلى
والم ِلكة معًا،
ْ
ْ
َ
شاطئ األمان؛ كما يعتقد .ويعقد أوديب العزم على تلك
َ
المواجهة الحاسمة في حياته؛ فيتجه نحو أبي الهول،
ُّ
ُ
الذي بادر بإلقاء لغزه المعتاد عليه ،ونصه« :ما الحيوان
الذي يسير في الصباح على أربع ،وفي الظهيرة على
اثنتين ،وفي المساء على ثالث؟»ُ ،فيجيبه المسؤول،
َ
ودون ت��ردد ،بأنه «اإلن��س��ان» .ثم يستمر في
بسرعة
تفسير إجابته وبيانها بالتفصيل؛ وذلك ألن اإلنسان،
في طفولتهْ ،
ُ
ُّ
نتصب
يشب َي
يحبو على أرب��ع ،وحين
ْ
فيسير على اثنتين فقط ،وعندما يشيخ ويهرم يسير
ّ
على ثالث (مستعينًا ُبعكاز) .وما أن ينتهي أوديب من
جوابه هذا ،حتى َّ
ُ
يجن أبو الهول ،ويلقي بنفسه من
أعلى الصخرة ،ليتحول إلى جثة هامدة ،معلنًا انتصار
أوديب وظفره ,تاليًا ,بالسلطان وبجوكاست.
حين وصل نبأ مصرع أبي الهول على يد أوديب إلى
طيبة ،سارع أهاليها إلى تنصيبه ملكًا عليهم ،وتزويجه
ْأر َملة َم ِل ِكهم ،التي هي ُّأمه ،من غير أن َ
يدريا حقيقة
القرابة بينهما .وقد ِقبل أوديب ،بفرح غامر ،ذلك كله،
ََ
معتقدًا أنه بلغ َب َّر األمان ،ونجا من نبوءة أبولو .والواقع
ِ
ّ
غير ذلك! فهو ،بهذا ،قد نفذ الشق الثاني من تلك
النبوءة ،بعدما نفذ شقها األول ،بقتل سائق العربة عند
َ
طرق قرب دلفي.
مفترق ٍ
عاش أوديب مع جوكاست أيامًا مليئة بالسعادة،
ْ
وأنسل منها أربعة أطفال :ابنين (إتيوكل وبولينيس)،
ْ
(أون ِتيجون ْ
وإس ِمين) .وحكم طيبة وأهلها
وبنتين
ُ َ
َ
بالعدل ،زمنًا ،إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي تمتحن
فيه البلدة بوباء الطاعون ،الذي حصد أرواح المئات
بال تمييز ،ومن دون أن يعرف ٌ
سببه! وأمام ُ
أحد َ
تزايد
أع��داد الضحايا ،كل ي��وم ،وت��وال��ي صلوات الناس،
واستغاثاتهم بمليكهم ،بال جدوىّ ،قرر الملك أوديب
إرسال مبعوث إلى معبد دلفي ليستشير وحي اآللهة،
ْ
ً
وليلتمس العون والحل والمخرج .ويعود الرسول حامال
ُّ
معه َ
جواب أبولو ،الذي أخبره – عبر وساطة كهان المعبد
– بأنه ال سبيل إلى ارتفاع ذلك الوباء عن البلدة حتى
يثأر ْأهلوها َلم ِلكهم اليوس من قاتله .وأعلن أوديب،
أمام المأل ،بصراحة وصرامة ،أنه أول الباحثين عن ذلك
َ
القاتل الخ ِسيس ،داعيًا شعبه إلى أن يظاهره في هذا
المسعى المصيري في حياة طيبة وأهاليها.
تح ٍّر كثيرْ ،
وبعد َ
وبحث مستفيض ،انكشفت

ُ
ً
واآلث ُم
الحقيقة ألوديب أوال ،وللجميع ثانيًا ..إنه القاتل ِ
ُ
َّ
َ
َّ
والم ْجرم ..إنه َم ْن قتل أباه ،وتزوج أمه ،وسبب ما سب َب،
وعندئذ ،أدرك أوديب ،ومعه
لطيبة من كارثة ُمبيدة!
ٍ
َ
جوكاست ،أنه ال َّ
راد ُلحكم القضاء والقدر! وأمام بشاعة
َّ
ُ
الحقيقة المرة كاملة لساكنة طيبة،
الصورة ،وانكشاف
َ
وف َقأ أوديب ْ
عي ْنيه ،وهام في
انتحرت جوكاست شنقًا،
ُ ْ
األرض تائهًا ْ
المخ ِلصة «أونتيجون».
تص َح ُبه ابنته
وع��ن ْأص��ل ه��ذه األس��ط��ورة المثيرة ومصدرها
األساس ،يقول مصطفى عبد الله« :إذا بحثنا عن أصل
أسطورة أوديب ،فسنجد إشارة إليها في «األوديسة»
لهوميروس ،في نشيدها الحادي عشر» .3ويضيف
الناقد المصري ُ
العريقة
نفسه إن هذه الملحمة اإلغريقية
ً
احتفلت بتلك األسطورة من جانب األم أكثر مقارنة
باحتفالها بها من جانب أودي��ب؛ إذ ِّ
تجرم جوكاست
التي قبلت االقتران بهذا األخير على سبيل الزواج ،وال
تجرم االبن الذي وافق على ُّ
ّ
تزوج أمه الحقيقية ،عن غير
ّ
ُ
علم كما ذكرنا سابقًا .ويؤكد مواطنه المرحوم ِعز الدين
ٍ
إسماعيل أن أول َم ْ
األسطورةَ ،وع ِمل على
هذه
ذكر
ن
ْ
ْ
نشر خبرها ،هو ِّ
المؤرخ اليوناني األشهر «هيرودوتس»؛
ْ
صاحب كتاب «التواريخ» ،الذي يرجع إليه الفضل في
تسجيل الكثير من األحداث والوقائع ُ
والحروب التي
دارت َر َحاها ونقلها وحفظها ،في القرن السادس ق.م،
أنفسهم ،أو بينهم وبين الشعوب األخرى
بين األغارقة ِ
ُ
المتاخمة لهم.
أسطورة أوديب في المسرح العربي الحديث
ْ
(«مأسـاة أوديب» لباكثـير أن ُموذجًا):
لقد تركت هذه األسطورة آثارًا واضحة في اآلداب
العالمية كلها ،ويظهر ذل��ك ،أساسًا ،في استيحاء
َ
كتاب ومبدعين ،من شتى البيئات الثقافية ،مضمونها
ومجرياتها ،وإنتاج أعمال إبداعية عدة على َه ْديها
تأثرًا وإعجابًا ومحاكاة .ولم يكن ُم ْب ِدعونا ْبدعًا ،في
ه��ذا اإلط��ار ،ل��ذا وجدنا مجموعة منهم يستلهمون
ذلك األنموذج األسطوري الخالد ،ويكتبون على غراره،
ُم ْع َجبين ،مجموعة من نصوصهم في المسرح وغير
ً
المسرح كذلك .كما ذكرنا ْقبال ،كان لزامًا علينا االقتصار
على أنموذج بعينه ،للتدليل على التأثر العربي ،إبداعًا،
بأسطورة أودي��ب؛ فوقع االختيار على المرحوم أحمد
علي باكثير (1969 – 1910م)4؛ صاحب المسرحيات
الكثيرة ً ،التاريخية واالجتماعية والسياسية ونحوها
– ِع�لاوة على نصوص مسرحية أخ��رى له ذات طابع
أسطوري؛ من مثل :فاوست الجديد ،والفرعون الموعود،
َ
أواخر األربعينيات؛
وأوزيريس ،ومأساة أوديب ،الصادرة
وهي التي ستكون محور كالمنا في هذا المقال .يبدو
من عنوانها مدى استثمارها أسطورة أوديب ,وسيتضح
لنا األم��ر ،بصورة ْأجلى ،حين ْ
الحكائي،
عرض متنها ِ
ُ
َّ
المتخيلة ،التي سنلمس ،من خاللها،
وسلسلة أحداثها
ّ
حجم التالقي والتقاطع ،وبالتالي التأثر والتناص ،بينها
وبين تلك األسطورة.
ً
متباينة طوال
فصول،
ثالثة
من
المسرحية
تتألف
ْ
وق َ��ص��رًا .ويتكون أول هذه الفصول من َم ُش َهدين/
ِ
َمنظرين ،وثانيها من مشهد وحيد ،وثالثها من
َ
ُ
مشهدين؛ أولهما طويل ،واآلخر قصير .وقد استهلها
َ َ َ َّ ُ ُ َْ
ات
باكثير
بالنص َ ُالقرآني اآلت��ي﴿َّ :وال تت ِبع ُوا خطو ِ
َّ
الش ْيطانَّ ،إن ُه لك ْم َع ُ��د ٌّو ُمب ٌ
ين .إن َما َي ُأم ُرك ْم ب ُّ
الس ِوء
َ ْ َ ِ ْ َُ ُ َ ِ َ َ ََُْ َ ِ
الله ما ال تعلمون﴾ .5وكان
والفحشاء،
وأن تقولوا على ِ
ْ
ِ َ
لالستفتاح به؛
النص،
هذا
اختيار
في
ه
حليف
التوفيق
ِ
ً
ألنه ترك ظالال وآثارًا واضحة على المسرحية كلها ،وكان
وظيفيًا في سياقه بالتأكيد.
يبدأ َ
الع ْرض المسرحي في بهو البالط ،ويستوي
ْ
َ ْ
على خشبة المسرح كرسي طويل فخم ،تنتصب بجن ِبه
��راس صغيرة أخ��رى .ويظهر ،منذ انطالقة العرض،
ك ٍ
ْ
ْ
كرسيين يتبادالن
جالسين على
كريون وجوكاست
أطراف الحديث ،ويكشفان من خالله عن الجو العام
ألحداث المسرحية؛ بحيث يتطرقان إلى الوباء َ
والمجاعة
ْ
استشرت داخل َ
بلدة طيبة ،وإلى الشكاوى التي
التي
كان يرفعها أهالي هذه األخيرة إلى ملكهم أوديب،
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لتمسين منه إرسال مبعوث إلى معبد دلفي؛ الستشارة
ُم ِ
ّ
َ َ
َ
ْ
وحي اإلله ،واستفتاء ّ الكهنة بشأن ما حل بهم من ِمحن
َ
وإح ٍن لم يكونوا يتوقعونها!
ْ
َ
لكن أوديب يبدو غير مقتنع تمامًا بجدوى ذلك.
بل ُي ْبدي ,بالمقابل ,رغبته في ُم َ
صادرة أموال المعبد،
ّ
ِّ
وتوزيعها على الساكنة
المتضررة من الوباء الفتاك
ّ
الذي ْحل بهم ،وما تبعه من مجاعات وأزمات .بيد أنه
يستشعر ما يمكن أن يعترض سبيله من مخاطر ،من
قبل لوكسياس؛ كاهن المعبد األكبرْ ،إن هو ّ
تجرأ على
مصادرة تلك األم��وال .فأوديب يستهين بكل شيء،
ويتحمل كل َ
المكاريه المتوقعة في سبيل مصلحة
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
ُ
طيبة العامة ،وإن كان شعبها يسيء فهم سر صمت
ملتمساتهم ُ
ملكهم عن التعجيل بالرد على َ
الم ّلحة.
إن المسرحية تقدم لنا أوديب ،من البدء ،بوصفه
حدود الشجاعة .فقد جاء فيها،
شخصية باسلة إلى أبعد
على لسان جوكاست مخاط ًبة َ
زوجها أوديب« :إنك ،يا
ِ
ْ
مما ينبغي لك .والشجاعة ْ
أش َج ُع ّ
عمياء» .على
حبيبي،
ْ
َ
َ
حين ِّ
تقدم جوكاست بوصفها شخصية ح ِذ َرة وجلى،
وأكثر ما كان ُيخيفها اعتزام زوجها مصادرة أموال
المعبد؛ ألنها تدرك خطورة ذلك ّ
جيدًا ..فهي تخشى
ّ
أن ُي ْق ِد َم الكاهن األكبر على ْ
تسريب سر خطير على
حياتها وحياة زوجها وابنها جميعًا ،وهو ْ
كو ُن أوديب
َُ
َ
قاتل أبيه! وتعد هذه نقطة من نقط اختالف مسرحيتنا
عن قصة أسطورة أودي��ب؛ ذلك بأن مسرحية باكثير
ِّ
اليوس
تقدم جوكاست على أنها عارفة بمقتل زوجها
ٌ
على يد زوجها الجديد ،وكذلك أوديب على أنه عارف
ْ
مسؤولين
بقتله أباه! وهذا ما يجعل أوديب وجوكاست
ّ
عما َب َد َر منهما من إثم االقتران على سبيل الزواج .وفي
ُ
ٌ
هذا خروج عن جوهر األسطورة ،وانزياح عن أهم ثوابتها
ومقوماتها األساسية؛ إذ هي ّ
ّ
تقدم لنا جوكاست
وأوديب على أنهما يجهالن ذلك تمامًا ،بل إن اكتشاف
ذلك َّ
تم عقب اقترانهما بمدة من الزمن غير يسير ٍة.
ْ ً
ويمضي ال��ح��وار مسترسال بين الشخصيتين
المركزيتين ،ويسأل أوديب زوجته ّ
ْ
عما إذا كانت قد
َ
ُّ
َ
شعرت بحرج من تزوجها به أم ال ،مع علمها بأنه قتل
ُ
جيبه بأن تلك مشيئة َ
َ
فت ُ
القدر ،وال
زوجها الي��وس،
َ
ٌ
يد لإلنسان في دفعها .وجدير بنا أن نشير إلى أن
ْ
ْ
َ
جوكاست ،وإن كانت تعرف بأن أوديب هو من قتل
زوجها ،كانت تجهل تمامًا أن أوديب ابنها .على حين
كان أودي��ب يعلم بأن جوكاست ُّأم��ه قبل أن تكون
َ
ال��زواج منها (حسب مسرحية
زوجته! ومع ذلك ،قبل
باكثير) .وهذه نقطة ِأخرى ُ
غير واردة في األسطورة التي
َ
ّ
تعرفنا أحداثها آنفًا.
ُّ ْ
َ
وبينما أوديب وجوكاست يتحاوران على الركح،
ُيخبر كريون أوديب بقدوم الكاهن الحكيم ترزياس
المنبوذ ،منذ مدة ،من ِقبل معبد دلفي وكبير كهنته
لوكسياس .وتطلب جوكاست إلى زوجها عدم السماح
لترزياس بالدخول؛ خوفًا من إفشاء السر ،وإيذاء الملك،
ْ
وتعكير َصفو حياتها معه.
وم��ن دون أن يستجيب لطلبها ،سمح للكاهن
بالدخول .والتمس منه هذا األخير البقاء معه في َبالطه،
ّ
فرحب به أوديب ،وانبريا يتناقشان في أمور المعبد
ْ
ّ
ووضع طيبة العام وأحوال أهاليها المنكوبين .ولكن
أهم ما استأثر بهذا النقاش التفاصيل التي حكاها
لوكسياس لإليقاع بأوديب ،وتثوير
ترزياس عن مؤامرة
ْ
ْ
الشعب ّ
ضده بفضحه ،وكشف جريرته الشنعاء التي
كانت علة ما حاق بطيبة من وب��اء ُمميت .وفي هذا
نفسه ،أماط ترزياس اللثام عن الحقيقة ْكاملة
النقاش ِ
ْ
ْ
عيني أوديب الذي أغ ِشي عليه من شدة وقع ًما
أمام
سمعه ِم ْن ِفي ترزياس .وهنا ،تتدخل جوكاست ثائرة
ّ
ْ
لتطلب من كريون قتل ترزياس ،لكنه أبى ذلك .ويعلق
ترزياس على ما وقع من أحداث ،والسيما بعد أن أغمي
ً
َ
مفتوح
على أوديب ،قائال«َ :و ْي َح أوديب ..لطالما بقي
ْ
العينين ،وهو نائم .فلما استيقظ ،أغمض عينيه.»...
وهناُ ،ي ْسدل الستار على المشهد األول من المسرحية.
يبدأ المشهد الثاني من الفصل األول بمنظر
ُ
جلوس أوديب إلى ترزياس ،في ضحى اليوم الموالي،
ّ
ُ
والحزن ّ
يخيم على ِكيانه ،واألسى يمزق ْأو ّصاله .ويحاول
ّ
َ
ّ
والشجن ،ويهدئ
ترزياس أن يخفف عنه
بعض األلم ُ
ْ
من أعصابه .ولكن أودي��ب يغرق في ش��رود وس��راب،
ّ
الحياة؛ الستبشاعه فعلته النكراء مع
متمنيًا الموت على
َْ
أمه! وتداهمه فكرة فقء عينيه ،حتى يعيش ما تبقى
من ُعمره في عالم الظالم ،ال يرى َ
عاره .ولكن ترزياس
ّ
يحذره من تنفيذ ما يفكر فيه.
ينفي عن نفسه المسؤولية ّ
َ
عما
ويحاول أوديب أن

حدثِّ ،
متذرعًا بأنه كان واقعًا تحت ْتأثير الكاهن األكبر
َّ
لوكسياس ،الذي ّ
دبر له كل شيء ُمذ كان في بطن أمه.
ّ
يناقشه في ذلك ،مؤكدًا أن ربه منحه
ولكن ترزياس
ً
ً
ّ
يتصرف بموجبها ...ويتساءل
عقال يفكر به ،وإرادة
أوديب عن كيفية مصارحة جوكاست بالحقيقة ُ
الم ّرة،
ْ
ُفيخبره ترزياس بضرورة اإلسراع بكشفها لها؛ حتى
تكون على ِّبينة من األمر.
َ
َ
يتحادثان ،يقطع حديثهما ضوضاء
وبينما هما
َ َ ٌ ََ
وجل َبة ..إنه صوت الشعب اآلتي من خارج البالط؛
وصخب
َ
ِّ
َ
ّ
فيرتعد الجميع داخله ظانين أن الشعب ٌ
متمرد،
ثائر
بعد ْأن حفزه ّ
وحرضه لوكسياس على أودي��ب .ولكن
ّ
الشعب كان قد حضر إلى هناك ليتوسل إلى مليكه
ْ
قصد إرسال كريون إلى دلفي ليستشير اإلله ،ويستخبر
ّ
ْ
في أمر ما حل بطيبة ...وهنا ،بادر أوديب بتلبية طلب
الشعب؛ ّ
فقرر ابتعاث كريون إلى المعبد .وفي هذا
ُ
ُ
َّ
اإلب��ان نفسه ،تدخل جوكاست ،فيخبرها كريون بأن
ّ
وتعبر
أودي��ب واف��ق على استشارة المعبد أخ��ي��رًا.
جوكاست عن شديد خوفها من الوحي الذي سيأتي ًبه
بالطها؛ ُمعتقدة
الرسول ،ومن بقاء الكاهن ترزياس في ُ
أنه ُ
سبب العديد من المشاكل التي تنشب في البالط
ُ ْ
َ
وخارج ْه أيضًا ...وتظهر لنا المسرحية أن الملك يرغب
في كشف الحقيقة لزوجته ،بيد أنه كلما حاول عقد
ُ
تمنعه من
لسانه ،وت��ردد في ذلك؛ وكأن قوة عاتية
ْ
ُ
ُ
ّ
ويعبر الملك َع ْينه عن شوقه العارم
كشف الحقيقة.
ّ
ليضمهم إلى صدره جميعًاّ ،
ويقبلهم على
إلى أوالده؛
ُ
جباههم ...وينتهي هذا المشهد بانهزام أوديب وعدم
ُّ
الب ْوح بالحقيقة أمام زوجته ،وانقياده ْ
تجرئه على َ
لألمر
الواقع.
وبخالف الفصل األول ،لم ّ
يقسم باكثير الفصل
شاهد ،وإنما
الثاني ,وهو أقصر فصول
المسرحية ,إلى َم ِ
َ
َ
َ
وهو يبدأ مع
األحداث.
مترابط
جعله متصل الحلقات،
ً
مطلع الفجر ،حيث تظهر جوكاست واقفة مضطربة
ْ
َو ْجلى تنتظر مجيء ترزياس الذي ُيقبل بعد لحظات،
ثم تطلب إليه أن ُيصلح ما أفسده بخصوص زوجها
فسدًا.
وعالقته بها؛ فيؤكد لها أنه جاء ُم ْصلحًا ال ُم ِ
فجوكاست حريصة على استرجاع سعادتها بأي ثمن
ْ
حال من
كان ،وترزياس يروم إطالعها على الحقيقة بأي
ٍ
ً
األح��وال ...وبينما هما يتحاوران ،يدخل أوديب سائال
ْ
َ
زوجته عن السر في استيقاظها ً
مبكرا؛ فتخبره بأنها ال
ُ
ّ
ْ
تنام وأن أرقها مرده إلى ِهجرانه لها لغير جرم اقترفته،
ْ ُ
وال ذنب َجنته .وت ْرجع جوكاست سبب ذلك كله إلى
ّ ْ
يحل عقدة لسانه
ترزياس ...ويدعو أودي��ب اإلله أن َ
ويتش َّجع هذه َ
الم ّرة
ليكاشفها ويصارحها بالحقيقة...
َ
ابنها ال َ
زوجها! وهنا تأخذ جوكاست
فيصارحها
بكونه ً
في التفكيرُ ،معتقدة ،في البداية ،أنه يريد التملص
ّ
منها؛ من أجل امرأة أخرى ُي ّ
حبها ْأج َمل ،وأصغر سنا.
وتشرع في ِفقدان وعيها ،لتتداعى أفكارها من الوعيها
مباشرة ...وفي تلك األثناء ،يدخل حاجب أوديب َ ُمعلنًا
��د َم،
نبأ ق��دوم كريون مصحوبًا بلوكسياس ال��ذي ق ِ
ساومة أوديبّ .
خصيصًاُ ،لم َ
ّ
َ
األخير سيرفض
وألن هذا
ثالثة من
تلك المساومة ،أشار عليه ترزياس بدعوة
ٍ
ْ
مخ َدع؛ ْ
قصد االستماع
شيوخ طيبة ،وإخفائهم في
إلى كالم لوكسياس ،واإلشهاد عليه أمام الشعب َ
وقت
اشتداد الموقف واالحتياج إلى تلك الشهادة .وهو ما
ً
َّ
تم فعال.
ّ
ويحضر كريون؛ فيسأله أودي��ب عما جاء به من
َ
ْ
الك َه َنة لوكسياس َ
آثر
وحي دلفي ،فيجيبه بأن كبير
ْ
ُ
األخير إلى الملك
أن يحمله إليه بنفسه .ويتحدث هذا
ً
ْ
قائال إنه من األفضل عدم االستماع إلى وحي أبولو.
ويستمع أوديب إلى لوكسياس الذي ُ
تصدر منه ٌ
أمور
يعرفها أوديب من تلقاء نفسه ،أو هو قد عرفها منذ
زمن قريب عن طريق ترزياس .وه��ذا ما ال نجده في
األسطورة .ففيها ُي َ
فاجأ أوديب بوحي معبد دلفي الذي
ْ
جاء به رسوله كريون ،والذي لم يكن يعرفه من ذي قبل.
آت من أجله
ويعلن لوكسياس ألودي��ب ما هو ٍ
(طلب إع��ادة النذور كما كانتُ :
َ
مصادرة
العدول عن
أموال المعبد ,وتسليم ترزياس للمعبد لمحاكمته على
ً
خياناته) ،ويستدرجه أودي��ب قائال« :وما َجزائي إذا
ُ
ُ
قبلت هذا منك؟»ّ ،
فيرد
الكاهن األكبر بأنه لو فعل ذلك
ُّ
ْ
ْ
سيبقي في عرشه ،ويظل سره بعيدًا عن علم شعب
ً
ُ
رفضت؟» ،فيردّ
طيبة .فيستطرد أوديب قائال« :وإذا
سيذيع ْ
وحي َ
عليه لوكسياس بأنه ُ
الم ْع َبد ،فيثور عليه
الشعبُ ،ويطيح ْ
بعرشه .وعقيب استماع أوديب إلى
ْ
ِّ
ّ
ذلك كلهّ ،قرر رفض طلبات لوكسياس ،بعد أن تأكد من
سماع الشيوخ الثالثة لكل ما دار بينه وبين لوكسياس
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من كالم وحوار ،ليشهدوا عليه أمام شعب طيبة ،عند
الشهادة الحاسمة.
الحاجة إلى تلك
ُ
ْ
يستجمع أودي��ب ق��واه ،فيطلب إلى لوكسياس
ال��ذه��اب وإع�ل�ان وح��ي اإلل���ه ف��ي الشعب ،فيفعل
ْ
لوكسياس ذلك .ويخرج الشيوخ الثالثة من المخدع
ليشهدوا بالذي ّ سمعوه سماعًا بآذانهم .ويقف
ترزياس في مصاف أوديبّ ،
يقوي عزيمته ،ويرفع من
ّ
ُ
ْ
معنوياته ،ويستحثه على الشجاعة ُّوالجرأة.
ْ
وبينما األح���داث في تلك ال����ذروة ،يطلع علينا
ّ ُ
باكثير بخبر ْ
ومسوغ انتحارها
مصرع جوكاست خنقًا.
هو خوفها من مواجهة شعبها بعد افتضاح أمرها...
َ
ونجد حادث االنتحار في األسطورة األصلية ،وفي جميع
المعالجات الدرامية التي استثمرتها قديمًا وحديثًا.
بيد أن االختالف الموجود بينها وبين مسرحية باكثير،
ْ
تس ْ
يك ُمن في أن جوكاست – باكثير لم ْ
تب ِشع كونها
ً
ّأما وزوجة لرجل واحد كما في األسطورة ّاإلغريقية حيث
شنقت جوكاست َ
نفسها حتى ال يعذبها ضميرها،
ّ
فرارًا من
ولكن جوكاست – باكثير وضعت حدا لحياتها ٌ
الواقع الذي سيصعب عليها مجابهته ،وهي آثمة!
ْ
وأم��ام هذا الوضع القاسي ،يحاول أودي��ب قتل
نفسه بنفسه ،لكن ترزياس وكريون ْ
يمنعانه من ذلك،
ّ
رانه بشعبه وواجبه نحوه .وهنا ينتهي الفصل
ويذك ِ
الثاني ،ليبدأ آخر الفصول.
في المشهد األول من الفصل الثالث ،يرى الناظر
خشبة المسرح ّ
جانب
مقسمة إلى جانبين متقابلين؛
ٍ
ّ
ْ َ
يجلس فيه لوكسياس وقد تحلق من حوله كهنة
أيمن ْ
دلفي وأشراف طيبة ،وأيسر يجلس فيه أوديب على
ْ
ََ
ّ
الملكي الفخم ومن حوله ترزياس الحكيم
كرسيه
َ
وكريون .وأمام أبواب البالط يجلس شعب طيبة ،وهو
يندب ملكته جوكاست التي ماتت انتحارًا.
ويلتمس رئيس أش��راف طيبة من أودي��ب ْترك
ََ
زوجته ِّ
وأمه ،جانبًا،
الجلل في فقدان الملكة؛
ُمصابه
ِ
ّ
واالنشغال بأمر الوحي لتخليص طيبة مما حل بها من
ّ
وباء فتاك .فهو يريد ،بوصفه يمثل الشعب ،معرفة َم ِن
المقصود بالوحي ،هذا األخير الذي أعلن أن ُ
الم َ
تس ِّبب
ٌ
موجود في البالط الملكي ...فيعلن
في كل ِم َحن طيبة
أودي��ب ما اعتزم القيام به إلص�لاح أح��وال الشعب
ُ(م َ
ّ
المتضرر
صادرة أموال المعبد ،وتوزيعها على الشعب
كثيرًا من الوباء والمجاعة) ...مما أثار حفيظة لوكسياس،
الذي حاول إثارة الشعب ّ
ضد أوديب ُومساعده ترزياس.
ولكن هذا األخير يحاول تهدئة األوض��اع ،وتحذير
ْ
الناس من َده��اء لوكسياس ومكره الخبيث ،ويطلب
ّ
ُّ
التريث حتى يستبين الحق من الباطل،
من الجميع
والمظلوم من الظالم ...وفي هذه األج��واء المشحونة
بالتوتر واألسى ،يعلن أوديب جهارًا مسؤوليته وإثمه
َّ
الذي أوحى أبولو بأنه سبب ما حل بطيبة ،حيث يقول
ُ
«اقتلوني يا َ
شعب طيبة ...أنا ذلكم
اآلث ُم معترفًا:
الملك ِ
ْ
ُ
ّ
ّ
الر ْجس الذي تطلبون ...اقتلوني وألقوا بجثتي للسباع
الجائعة والطيور الكاسرة ...هناك في قمة «كثيرون»،
ْ
حيث كان ينبغي أن ألقى حتفي من خمسة وثالثين
ع��ام��ًا! .6»..وق��د ن��زل ه��ذا االع��ت��راف كالصاعقة غير
المتوقعة على ًكريون الجاهل ،تمامًا ،بحقيقة ما جرى.
ُْ
يعده
الذي
أوديب
عن
الدفاع
يحاول
بداءة
فيه
ل
لذا ،ن
ّ
ُُ
َْ
ْ
والحزم ُ .فيكذب
الصدق ،ودماثة الخلق،
أنموذجًا في
لوكسياس ،حيث يؤكد أن طفل اليوس قد قتل في
ْ
بإيعاز من أبيه .بيد أن لوكسياس ُيخبر الجميع
مهده
ٍ
ّ
الخادم (أو الراعي) الذي كلفه اليوس
بوجود «نيقوس»؛
ِ
َ
ْ
لتأكله ّ
السباع والطيور الجوارح،
بطرح ابنه في الخالء
ُّ
ْ
قصد التملص من خطره المستقبلي .فيستقدم
ْ
ُ
نيقوس الذي يدلي بشهادته ،ويذكر أنه لم يقتل ابن
ّ
ّ
ويتقدم
اليوس؛ كما ِأم َر ،وإنما سلمه إلى راعي كورنثيا.
َ ّ
ُ
األخير ُ
نفسه ليشهد بأنه أخذ
هذا
االبن وسلمه إلى
الشكل
��ذا
ه
��ي
ف
و
العاقر...
وملكتها
كورنثيا
ملك
ْ
الحواري القريب من ُ
ّ
المحاكمة ،نجح باكثير في كشف
ْ
شخص أمام مسؤولياته،
الخبايا واألس��رارْ ،ووضع كل ّ ُ
في «المسرحية
ضيف
أ
وبيان الحقيقة وتجليتها ...ومما
ْ
الباكثيرية» أنه ،وإمعانًا ْمن كاتبها في كشف الحقائق
ً
َ
كاملة َ
غير منقوصةُ ،يشرك كذلك ّ ِملك ْي كورنثيا في
َ
هذه الشهادة والمحاكمة الخ ِط َرة والشفافة .وهو بذلك
ّ
يتخطى ُخطوط األسطورة ،التي تقول إنه لم ُ
يحدث
ّ
الم ِلكان (بوليب وميروب) كورنثيا ،ويغيرّ
قط ْأن زار َ
ْ
بعض معالمها الرئيسة والثابتة .وهذا ما استنكره
َ
ُ
وآخذه عليه بعض نقاد المسرح العربي المعاصر (مثل
مصطفى عبد الله).
لم يفلح لوكسياس في مؤامراته َودسائسه
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َ
ْ
ُ
ألوديب ،بل إن المسرحية آث َر ْت كشف خبثه
المتتالية
ً
ُ
شعب طيبة من مليكه
أمام المأل .ونتيجة لذلك ،طلب
ّ
ْ َ ُ
قاس بحق الكاهن األكبر .وهو ما قام
كم ُ ٍ
استص ًدار ح ٍ
به فعال ،حيث حكم عليه بالنفي إلى جبل «كثيرون»،
وعدم مبارحته أو مفارقته مدى الحياة .وبمجرد سماعه
ذلك ،انهار لوكسياس ،بعد ْأن كان قد اخترع فكرة
جديدة لتوريط أوديب أمام الشعب؛ وهي عودة ظهور
أبي َ
اله ْول؛ تلك الدمية التي ّ
يحركها أحد الكهنة
ً
الخاضعين لسلطان لوكسياس بناء على تعليمات هذا
ّ
ولكن أبا الهول يكشف مؤامرات لوكسياس؛
األخير...
ّ
بحيث إنه ال ينفذ الكاهن الذي بداخله ,والعامل ً
بناء
على أوامر لوكسياس ونواهيه ,ما طلبه إليه ،بل يخرج
من َج ْوف تلك الدمية (أبي الهول) ُم ْعلنًا حقيقة َّ
الدور
َ
َ
المنوط به منذ البداية .وهو ما يؤكد كذلك دسائس
ُ َّ
ْ
ُ
لوكسياس ومكره وخبثه ...فينفذ الحكم الذي أصدره
أوديب بحقه تنفيذًا فعليًا ...إلخ.
َّ ً
ُ
ويطلب أوديب إلى شعب َطيبة (ممثال بالـ»الجوقة»)
َ
ّ
ليتفرغ بقية عمره للندم واالستغفار
إعفاء ه من الحكم؛
َ
َ
ّ
على ما بدر منه من جرائر .إال أن الشعب يتوسل إليه
ّ
ويرجيه للبقاء ،فيوافق على ذلك ،ويعلن تولية ترزياس
َّ
ُ
رئيسًا للمعبد ،وت��وزع أم�لاك هذا األخير على أفراد
الشعب بالتساوي والعدالة .وبعد ذلك كله ،نجد بوليب
يقف ليعلن خبرًا غريبًا ِّ ،وهو تنازله عن عرش كورنثيا
ألوديب بعد موافقة ممثلي شعبه على ذلك .ويتعانق
الملكان ،لينتهي المشهد األول من الفصل الثالث.
ِ
َ
والمالح ُظ أن هذا الحدث ُ
غير وارد في األسطورة وال في
المعالجات المسرحية التي استثمرت تلك األسطورة.
ْ
ُ ُ
باد
وفي المشهد األخير ،نل َمح أوديب واقفًا ،والحزن ٍ
على ُم َح ّياه ،يخاطب طيبةِّ ،
معبرًا عن َأساه لمصيره الذي
انتهى إليه ،وسعادته بمصير طيبة الذي آلت إليه.
ّ
ّ
ويودع ابنته األثيرة أنتيجون،
فيقرر الرحيل بعيدًا،
ّ
َ
التي تقول له« :كال يا أب ِت  ..أنا ذاهبة معك حيثما
تذهب!» .7فيندهش أوديب من كالمهاْ ،
ويحتضنها.
ً
عما َّ
ثني أوديب ّ
محاوال أن ُي َ
صمم
ويظهر ترزياس
عليه من قرار الرحيل .لكن أوديب ال يوافقه ،بل ُيخبره
ّ
َ
كل ْ
من َس ّولت
بأنه لم يصطحب معه سيفه إال ليقتل به
له نفسه أن ُيثنيه أو يقف في طريقهّ .
ويودعه أوديب
ُ
بق ْب ٍلة على رأسه ،ويطلب إليه ْأن يوصي كريون خيرًا
ْ
ب��أوالده .وهو بذلك يغادر بلدته ،اختياريًا ،في حالة
نفسية ُي ْرثى لها ،وينفي َ
نفسه بنفسه عنها ،ليصير
متساويًا مع لوكسياس في المنفى!
ّ
يبدو َلم ْن يقرأ َّ
نص باكثير هذا أن خاتمته تتسم
َبنشاز واضح .إذ لم يحالفه التوفيق في ْ
سبكها؛ فجاءت
متنافرةَ ،
غير متجانسة مع ما يسبقها ،والمنطقية.
ُ
فهي ،كما يقول أحدهم« ،نهاية جاهزة أفسدت تأثير
ْ
المسرحية وتفسيرها ،وأضعفت من بنائها8».
ّ
تلك ،إذًا ،نظرة َوجيزة إلى مأساة َباكثير ،تعقبت أبرز
الحكائية وعالقاتها ،وكشفت ،بالملموس،
متوالياتها ِ
ْ
ْ
حج َم تأثر صاحبها ،في نسج خيوطها ،بأسطورة أوديب
اليونانية ،وهو تأثر غير ْ
حاك النص
حرفي؛ ُألنه لم ُي ِ
الم ّ
َ
ُ
َ
تناص معه بحذافيره ،ولم يقف أثره حذو النعل
ّ
ْ
بالنعل ،بقدر ما استلهم جملة من مقوماته ومجرياته
ُّ
وتخيل لقطات
في حدود معينة ،سمحت له باإلبداع
وحوادث أخرىَ ،وفق رؤيته وتصوره وخلفيته ورهانه
من كتابة مسرحيته «مأساة أوديب».
()Endnotes
الهوامـش:
 - 1انظر ،فيما يخص مفهوم األسطورة ،مقالنا «في
تعريف األسطورة» ،جريدة «المنعطف» ،الرباط ،ع ،4342.الجمعة
 ،2012/07/06ص .5
 - 2نرمين الحوطي :أسطورة أوديب في المسرح المصري،
مجلة «البيان» ،رابطة األدباء في الكويت ،ع ،448.نوفمبر ،2007
ص .87
 - 3مصطفى عبد الله :أسطورة أوديب في المسرح المعاصر،
الهيأة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط ،1983 ،1.ص  .15وال
ّ
بد من اإلشارة إلى أنا قد اعتمدنا في تكثيف مضمون أسطورة
ِّ
أوديب ،هنا ،على ما أورده الناقد في كتابه القيم هذا.
 - 4انظر نبذة عن حياة باكثير في مقالنا «علي أحمد باكثير
ُ
ُ
األديب الكبير المجهول» (حلقتان) ،جريدة «الزمان» (النسخة
..
َّ
الدولية) ،ع ،4377.س ،15.الخميس  ،2012/12/13ص + 9ع،4383.
الخميس  ،2012/12/20ص.11
 - 5سورة البقرة ،اآليتان ( 168 – 167رواية ورش).
 - 6علي أحمد باكثير :مأساة أوديب (مسرحية) ،مكتبة مصر،
الفجالة /القاهرة ،ط ،1949 ،1.ص .131
 - 7نفســه ،ص .177
 - 8مصطفى عبد الله :أسطورة أوديب في المسرح المعاصر،
ص .125
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العدد «»1349

«حين يأتي زمن الحب» وسوزان إبراهيم
يا�سني فاعور
«حين يأتي زم��ن ال��ح��ب» ع��ن��وان مجموعة
قصصية ،ي��غ��ري ال��ق��ارئ لتقليب صفحات
ّ
المجموعة ،عله يحظى بما تأمله القاصة من زمن
الحب ،وإذا ما وصل القصة المنشودة التي حملت
المجموعة عنوانها «حين يأتي زمن الحب» ،انطلق
في قراءتها ،تستوقفه بين الحين واآلخر حوارات
صريحة جميلة بطلتها نعرفها بالصفات التي
ّ
نعتها بها بطل القصة «نزار» ،عاشقة تشنف أذن
ُّ
عاشقها ،وتدغدغ مشاعره ،تبثه الوجد والشوق
ِّ
واللهفة ,تذكرنا بقصيدة «نزار قباني»« :زيديني
عشقًا زيديني» ،نزار قباني العاشق الذي يهدهد
أذن المعشوقة ،ون��زار المعشوق في القصة
الذي يهدهد قلب المعشوقة«ُ :أ ِّ
حبك ...يا امرأة
استنزفت صمتي ،ودخلت مدن أس��راري ...يا من
ِّ
أفرغت ذاكرتي من كل ما عداها لتبقى وحدها
مليكة َّ
متوجة» (ص  .)45وهو ال��ذي تعب في
ُ
البحث عنها حتى وجدها« :منذ األزل كنت أبحث
عنك» .وعلى بوابة الفجر المواربة قال لها مرة:
«أحبيني ْ
قدر ما يشاء الحب» (ص ،)44و«صرخت
أعماقها المحتجزة عمدًا في قمم الصبر :حتى
الهالك ـ حتى الغرق ...حتى اإلفالس من الدنيا
ُأ ُّ
حبك» (ص.)44
وكان عاشقًا ولهًا «كيف تنسى؟ ..تلمست
َّ
يديه كطفل يحبو ...تعثرت ...فأمسك بها يتلو
عليها آيات المشي األولى على ِّ
حد العشق .الموت
ُّ
التمرد الهاجع في داخلها،
خطوة خطوة ،يوقظ
ويطلق خيل األنوثة في براريه الفسيحة»(ص.)44
َّ
وكانت فارسة الحلم «في غاباته البكر توغلت،
فمضت تكتشف أس���رار ال��رج��ول��ة ،والفضول
ِّ ُ
ٌ
خطو يمزق حمرة الحدود ،خلف أسوار القسوة
ً
َ
دفء صدرها.
والعنفوان ،وجدت فيه طفال يشتاق
ناداها الحزن في عينيه ،فمضت دون أن تدري َّأن
فضولها كان َّ
ِّ
الحب خطرًا»(ص45
أشد مصائد
ً
 .)46فخاطبته معترفة «يا رجال أحرق حدودي،َّ
َّ َ َّ
كل أسواريّ ،
وأج َج النار
تخطى مستحيلي ،حطم
في مواقدي»(ص.)47
وعندما بدأت رحلة الصراع في داخلها ،صراع
عالم من الحب
الحلم والواقع« :الحلم يرفعها إلى ٍ
والجمال والشعر والفن والثقافة ،عالم يختصره
تحبه ،والواقع ُّ
رجل ُّ
يشدها إلى امرأة تتقن إرضاء
الرغبة ،وإنجاب قبيلة من الذكور ،تقنع بجدران
البيت عالمًا ،وبالرجل سقفًا للدنياٌ ،
عالم يختصره
رجل ُّ
يحبها»( .ص .)54-53وفي حوارية العاشقة
مع عقلها محاولة تعريف الحب تصل إلى تعريفه:
«هو ذاك اإلحساس باللذة ،وأنت تحترق غير عابئ
باأللم ،وعواطفك تقف حراسًا ُّ
تسد عليك منافذ
الهرب»(ص.)52
وعندما تكتشف الحقيقة ،حقيقة الرجل
وخداعه «ب ِّ
يأت به غيرك
��أي جديد أتيتني ،لم ِ
من ال��رج��ال!!»( ،ص ،)54تنتفض كفرس َّ
بري ٍة
ٍ
َّ
عصي ٍة على الترويض ,ولسان حالها يقول« :هنا
بعث وهذي آخر
سأدفن حزني ،وأعلن موتك دون ٍ
دمعة أذرفها»(صَّ ،)58أما «حين يأتي زمن الحب
ٍ
ُ
فللحديث دومًا بقية»(ص ،)57وتطمئن «لوركا»
َّ
بأنها لن تكون آخر من أطلقت عليه رصاصة من
الخلف.

ُّ
تضم المجموعة إحدى عشرة قصة قصيرة،
وإح���دى ع��ش��رة قصة قصيرة ج���دًا ،تمحورت
م��وض��وع��ات القصص القصيرة ح��ول ال��م��رأة
وأحاسيسها ومشاعرها ،وطموحاتها وآمالها،
وحقوقها ،وواجباتها ،وصراعها في سبيل إثبات
وج��وده��ا ،وه��ي تصف الواقع بما فيه من آالم
ومصاعب ،وتلعب الذاكرة دورًا إيجابيًا في ِّ
مد
ُّ
تمتد من الماضي إلى الحاضر.
القاصة بمادة
وثنائية الحياة ال��ذك��ر واألن��ث��ى ،والعالقات
اإلنسانية بينهما ،ومعاناة المرأة ومشاعرها،
َّ
َّ
َّ
والعاطفية
والسلبية،
اإليجابية
وتتناول الجوانب
َّ
والحياتية« .في غفوة من الزحام جاءني صوته زائرًا
ومطرقة اإللحاح في يده ،يصوغ من عمر الدقائق
مفتاحًا ِّ
منتش بحمى اإلغالق ،وكان
لقلب
سريًا
ٍ
ٍ
البدء ،فأزهرت براعم الصمت ،وأورق��ت بساتين
البوح»(ص.)17
َّ
ِّ
تتفانى في حبها عندما يبادلها حبًا بحب
ِّ
ُ ُّ َّ
ألن ُه يرى َّ
في عشتار أخرى ،وألني أرى فيه
«أحبه
ِّ
ينق ُب َّ
في بحثًا عن مملكة ضائعة لينطق
آثار
رجل ٍ
حجارة صمتي حضارة»(ص.)22
وت��درك دور األنوثة ومفهومها «األنوثة يا
طفلتي ،رداء من كلمات يعجز عن اإلحاطة بجسد
المعنى ،وينحني ظهر ال��ح��روف تحت ثقله،
تخجلين من أنوثتك!؟ ...أيخجل فجر من نوره؟!..
أتخجل دالية من عناقيدها!؟ (ص.»)29
واألنثى في رأيها «حبة قمح تمتلك إرادة
ُ
التالشي في جوف األرض لتبعث من قاع األرض،
وتكون أكثر امتدادًا ،وتختزن في خالياها عبق
الخلود»(ص.)29
َّ
تتمرد على ذاتها إلثبات وجودها «شعرت
باندفاع الحمم المصهورة في جوفها باحثة عن
ثغر ،فانطلق صوتها كحمامة أدركت للتو َّأن باب
ٍ
القفص مفتوح»(ص.)38
َّ
الوفية
تجيد حالة االنتظار ،انتظار الزوجة
َّ
عودة زوجها قلقة «تعرف أنها ستبقى جالسة
َّ
تحتسي آخر ما تبقى من دمع في عينيها ،تنتظر
فجر يوم آخر ،لتوقظ نفسها ،لتعيد ترتيب أشالء
األمس ،ولتعاود ارتكاب انتظار جديد»(ص.)65
تدرك حقيقة الحياة ،وخداع النظر ،العجوز
المتصابي وزواجه ِّ
السري من السكرتيرة الحسناء،
والرجل المتهم باختالس أموال من خزينة المدينة
ِّ
الحب
والمرأة البدينة ذات الوجه الرصين وقصة
ِّ
الخفية التي تجمعها بأحد الجالسين« ،تلك وذاك
وأولئك ،أعرفهم هؤالء القضاة .وأنا المرأة الوحيدة
التي كانت هناك دون جواز سفر ِّ
يخولها العبور
ُ
َّ
رجل كاألخريات،
في شوارع الحياة ...ال تتأبط ذراع ٍ
ما ُّ
همهم إن كانت ُّ
تحبه ،تحترمه ،تخونه ،فهو في
النهاية جواز سفر ال أكثر»(ص)73
تتحسس آالم اآلخرين وتجيد رسم الصورة
المأساوية لهن /لهم «هي امرأة قادمة من مدينة
ُ
أخ��رى ،يعشش في داخلها ح��زن يفوح عبيره
َّ
حولها ،وعلى حبال العمر جفت عناقيد الشباب
ونضرته»(ص.)83
وهو «الزوج فكان يتردد بين الفينة واألخرى
َّ
زائ��رًا ،يأتي ليشكو التعب وال��ف��راغ ،وقلة ذات
اليد معتذرًا عن عدم إسهامه في نفقات تعليم

الصغيرة ،فكانت تنقده مبلغًا بسيطًا ليسافر
ِّ
عائدًا إلى القرية»(.ص ،)85لتؤكد للقارئ َّأن اللون
األزرق يمكن أن يكون لونًا ألشياء أخرى غير البحر
أو السماء.
ِّ
وتحلق في خياالت الظنون في عملية تخييل
ساحرة ،ظنون الزوجة بخيانة الزوج الوفي الذي
يعيد للزوجة نشوة الحب «رويدًا ...رويدًا يكشف
الرجل عن وجهه المختبئ خلف العبق .ذهول
ُّ
يلف جنبات جسدها المنهكُّ .
تمد يدًا باردة
لتمسك بالورد التي استعمرت أنفاسها .يفتح
َّ
الرجل علبة ملتفة بالمخمل األحمر ،يضع خاتمًا
ُّ
في إصبعها( :كل عام وأنت حبيبتي)» (ص.)93
وتجيد الحوار مع توأمها الرجل في تخييل
ِّ
مصرحة بما
ساحر أيضًا وبجرأة تبوح بتلون حواء
َّ
يقوله آدم في أمر حواء «اآلن أعرف كل أسمائك
ِّ
َّ
المتعددة التي تختفين
ال��م��زورة ،وهواياتك
ُ
ُّ
وراء ه��ا ،وأدرك ِل َم قضى كل األنبياء والفالسفة
والشعراء والفقراء بحثًا عن وجهك األجمل آملين
أن تلد األيام غدها المنتظر» (ص.)97
ِّ
وتصور لحظة اللقاء «تداعب أصابعه حزامًا
ِّ
يطوق الخصر بدائرة من شبق ٍّ
ناري ،وطن يترقرق
ٍ
بين ضفة القلب وسواحل العينين ...شرفة من
ُّ َّ
تمد كفيها الصغيرتين ،وههنا
ضوء تناديه،
َّ ٌ
يتدفق شالل من أقحوان»(ص.)102
وتعالج القصص القصيرة جدًا موضوعات
متعددة منها ما يتعلق بالمرأة «حلم العودة» في
قصة «وداع يزهر ع��ودة»« ،كتمت صراخ قلبها،
ِّ
وهي ترى نورسين أبيضين يحلقان في فضاء
عينيه صوب الملكوت األعلى ،وفوق صراط القلب
يمضي»(ص ،)105وعاطفة األمومة «وحدها عين
األم فاضت حين طلب طفلها ال��م��اء»(.ص،)113
وأطفال الحجارة في قصتي «أطفال الصيد ،إرادة
ُ
وطغيان أمريكا في قصة «فوق الحصار»،
الحجر»،
ومقايضة األحالم في قصة «مقايضة» ،والضياع
وعمى األلوان في قصتي «أبيض وأسود ،خوف»،
والتوبة والندم في قصة «توبة» ،وإرادة الحياة في
قصة «سباق».
َّ
تتميز المجموعة بجرأة الطرح واألسلوب
ِّ
الحواري الجميل الذي يحقق األهداف المرجوة
من الحوار ،وأسلوب عرض مشكالت المرأة ،وطرافة
الموضوعات وطرائق عرضها ،وللمجموعة عالمات
َّ
مميزة تبدو في:
ِّ
 1ـ اللغة المعبرة :فالقاصة دقيقة في الداخل
والخارج ،ترسم الصورة بالكلمة «كنت حين تسطع
شمس الحب فيك أغدو شراعًا يطوف بك بحار
الحلم والرؤى ،وأغدو هنديًا يتقن الرسم بالوشم،
ِّ
ِّ
َّ
الحب وراء كل حرف ،وتحت كل نقطة،
فأرسم
ِّ
وكل فاصلة ،من أجلك قلبت مفاهيم التضاريس،
فجبالك وهاد تعملق فيها عشق القمم ،ووديانك
جبال تدحرج غور ذراها حتى القاع ،والبحر نهر
هاجرت ضفته األخرى وتناءت»(ص.)14
وقد ترقى هذه اللغة إلى شعرية اللغة «قلمي
ُّ
يضج
مبحر بين الموجة والموجة،
يا شراع شوق
ٍ
بك صمتيُّ ،أيها الطفل المشاكس الذي أتعبه
اللهو على رمال شواطئ فنام وفي شباك ِّ
صيده
ألف حلم باإلبحار»(ص)15؟

سوزان إبراهيم
 2ـ األسلوب الحواري الجميل :حوار المبدعة
مع قلمها في قصتها« :هذا الواشي الجميل»،
ُّ
«أيها المتباهي الصغير ،لقد عملت على تحويلي
َّ
َّ
إلى آنية زجاجية شفافة ،وسلطت عليها أضواءك
لتكشف ما في جوفها ،كنت تبني كونك من خاليا
ُّ
فأحس نفسي عارية»(ص.)12
جسدي
وح��وار المبدعة مع ذات��ه��ا ،وه��ذا كثير ما
نجده في قصص المجموعة جميعها َّ
السيما في
قصصها «حين تنعدم المساحةـ حصار اآلخر»،
تحاور عقلها محاولة إقناعه «يا عقلي العزيز،
كان األحرى بك أن تشاركني فرحتي ،ألنني معه,
ودون غيره ـ شعرت بالمخلوق المفكر في نفسي،
وأنني حين أحببته لم أتعرض للهزيمة ،قبله كنت
مثل طائر في غرفة زجاجية يرى العالم من وراء
جدرانها ،فيخال نفسه حرًا(»....ص.)22-21
وتحاور ذاتها متمردة على اآلخر «أنا لست
ِّ
ام��رأة متعبة ،لكني ال أقبل بتحويل عقلي إلى
حدود لخيل الركود ،أو إلى عربة تجرها أفراس
ٍ
التقوقع»(.ص.)37
وت��ح��اور آدم وح��واء في قصة «ك��م لها من
وجوه» ،مبرزة خداع حواء ُّ
وتلونها «تبدين شديدة
َّ
التناقض والتباين»« ،كثيرون حدثوني عنك،
َّ
ح��ذرون��ي م��ن أنوثتك الطاغية ،وكثيرة هي
الحكايات التي روي��ت عن شخصيات متعددة
َّ
تقمصتها(»...ص .)96ويقظة الرجل بعد فوات
َّ
َّ
المزورة وهواياتك
األوان «اآلن أعرف كل أسمائك
ِّ
المتعددة التي تختفين وراءها»(ص.)97
تجيد سبر أغوار الرجل ووصف مشاعره ِّ
متقربًا
ِّ
ِّ
منها ،متألمًا من دلها وداللها« ،رعود تقصف في
قلبه ،تشققه ،وعبر شقوق األوردة تنمو أوردة
الحنين»(ص.)101
ِّ
ِّ
 3ـ الصوت األنثوي المتمرد على كل ما يعيق
حياة المرأة ،وما يحول دون تحقيق أهدافها،
وإث��ب��ات وج��وده��ا ،ص��وت ال��م��رأة ال��ت��ي سمت
َّ
بعواطفها ،ورقت بمشاعرها ،وصحت بعد صمت
طويل ،تدفع الظلم عن بنات جنسها ،وذلك نجده
ِّ
َّ
السيما في القصص «حين
في قصصها كلها،
تنعدم المساحة  -حصار اآلخر  -دماؤك كم لها من
وجوه»« ،الحلم يرفعها إلى عالم من ِّ
الحب والجمال
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والشعر والفن والثقافة ،عالم يختصره رجل ُّ
تحبه،
ُّ
يشدها إلى امرأة تتقن إرضاء الرغبة وإنجاب
والواقع
قبيلة من الذكور ،تقنع بجدران البيت عالمًا ،وبالرجل
سقفًا للدنيا ،عالم يختصره رجل ِّ
يحبها» (ص.)54-53
وهي تصف ذاتها قائلة« :كنت امرأة حقيقية،
هادئة أحيانًا كقطن الحقول ،عاصفة َّ
مرات كما الريح،
ِّ
َّ
عفوية ساذجة ،متقلبة ،لكنني كنت امرأة حقيقية،
َّ
َّ
مسكين أنت ألنك ما ملكت يومًا كل ما عرضت في
واجهاتك المزخرفة»(ص.)58
وهي في نهاية المطاف ،تبرز دور األنثى في
المجتمع «األنثى َّ
حبة قمح تمتلك إرادة التالشي
في جوف األرض لتبعث من قاع الموت ،وتكون أكثر
امتدادًا ،وتختزن في خالياها عبق الخلود ،في البدء،
كانت األنثى والكون طفل بال ذاكرة يحبو بين ذراعيها،
َّ
فعلمته أبجدية التاريخ ،وكانت األرض لوحة بيضاء،
ً
فنثرت ذاتها ألوانًا وتضاريس وفصوال»( .ص.)29
 ... -4الشكل :كتبت القاصة قصصها في شكلين:
شكل القصة المألوفة( ،مقدمة وحبكة وخاتمة)،
وجاءت به إحدى عشرة قصة قصيرة ،حرصت القاصة
أن تبدأ قصصها بإثارة شائقة تضع القارئ في أجواء
قصصها مباشرة ليتابع تطور األحداث التي توصله
إلى الخاتمة المنشودة ،وشكل القصة القصيرة جدًا،
وجاءت به إحدى عشرة قصة قصيرة جدًا متفاوتة في
حجمها ،متنوعة في موضوعاتها.
عارف بضمير
راو
ٍ
 ِّ 5ـ السرد :جاء السرد على لسان ٍ
المتكلم في ست قصص ,أربع منها بلسان المرأة،
واثنتان بلسان الرجل ،وبضمير الغائب في خمس
قصص ،وغلب الحوار على خمس قصص «هذا الواشي
الصغير  -دقائق أنطقت الصمت  -حين تنعدم
المساحة  -حصار اآلخر  -حين يأتي زمن الحب  -كم
لها من وجوه».
وحوار آدم وحواء في قصة «كم لها من وجوه» له
َّ
ِّ
مؤثر وجميلَّ ،
وأما شخوص القصص فقد مثلها
وقع
ضمير الرجل (هو) ،وضمير المرأة (هي) في قصص
ِّ
المجموعة كلها ماعدا اسم (نزار) في قصة «حين يأتي
زمن الحب» ،وربما كان ذلك لرغبة القاصة في (التناص)
ِّ
يمثل َّ
الحب من وجهة
بين غزل الشاعر نزار قباني الذي
َّ
والحب من وجهة نظر القاصة .وكذلك
نظر الرجل،
اسم (والء) في قصة «األزرق الغامض» ،وربما كان ذلك
لرغبة القاصة في تثبيت صفة الوالء مقابل صفة اللون
َّ
األزرقَّ .
وتفردت قصة «كم لها من وجوه» ،بأنها جاءت
أنت» فأعطت للحوار نكهة
بضميري المتكلم «أنا ِ -
خاصة.
 -6التناص :نلحظ في قصص المجموعة أسلوب
الشاعر نزار قباني في قصائده ومعانيه التي وردت
فيها (اللقاء ـ لمسات األيدي ـ دعوة الحب) ونجده في
قصيدة نزار (جسمك خارطتي).
 7ـ التخييل :والقاصة تطوف بالقارئ في خياالت
وأحداث تاريخية «بجعات تشايكوفسكي وسندريال»
ص ،77ومغارة علي بابا ص ،79وشهرزاد ص  ،82في
قصة «األزرق الغامض» ،و«ياغو ،ومسرحية عطيل
لشكسبير» ،في قصة «ع��ودة ياغو» ،و«كالي اإللهة
المثيرة» في قصة «كم لها من وجوه» ،وهذا التخييل
ِّ
ويشوق القارئ لمتابعة األحداث ،وعقد
يزين السرد،
المقارنات بين األحداث والنتائج.
وإن كان من كلمة تقال في نهاية توصيف هذه
َّ
المجموعة فإننا نقول :هنيئًا ألديبتنا هذا اإلبداع
الجميل ،وإلى مزيد من العطاء.
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مغالبة المنفى بالشهوات
المتقدة والحزن المتوارث
جينا �سلطان
بلبل الله األلسنة ،فتوارت
ال��ن��ي��رات ال��م��ض��ي��ئ��ات خلف
الشهوات المستعرات ،وحقت
على البابليين المشقة ارتقاء
لساللم الزقورات ،ونهض الحزن
ذاك��رة مشتركة لمن جرؤ على
الحلم ..وهذه الشراكة في الحزن
أم��ل��ت على ال��ك��ات��ب العراقي
نعيم عبد مهلهل التوثيق في
روايته «بكاء مقابر اإلنكليز في
بابل» الصادرة عن نينوى ،2012
لشهوة الخوف والغموض في
األرض الملتهبة.
يحاور «عبد مهلهل» قارئه
ضمن ثنائية الحرب  -الشهوة
عبر أربعة وجوه ذكورية :بيتر،
دانيال ،أمير وح��ارس المقبرة؛
تحتفي باألنوثة وتتدثر بها
نعيم عبد مهلهل
ف��ي ظ�لال متواليات الحروب
التي انتهكت أرض بابل ،ابتداء
باحتراق مدينة أور القديمة،
حتى دخول المارينز بغداد واالنكليز البصرة ...في إشارة إلى قدر حتم
على العراق أن يكون وطنًا الفتراضات اآلخرين وعبثهم ،مع تساؤل مرير
عمن يكمل للشعب مسيرته ،ما دام جلجامش قد خدعته أفعى .بالمقابل
تحقق النماذج األنثوية الترابط اإلنساني المفقود زمن العولمة ،سواء
من ناحية االستعانة بالكاتبة االنكليزية فرجينيا وولف التي استلهمت
من وحي الجبهة البعيدة فكرة إعادة صياغة حلم كائنين من عالم لم
تبلغه بروحها وجسدها .وهي محاولة حساسة لفتح نافذة استشراقية
خاصة ،تمهد لوضع تصور جديد لرؤية ما يحدث في هذا العالم .بوصف
أن األنثى المتعبة قررت انهاء حياتها ،اذ تكهنت أن اإلطار االمبريالي
ال يليق بمن تريد بلوغ شجرة الحلم ..بالمقابل تبرهن هاشمية زوجة
الحارس األمية عن موهبة فطرية في حفظ سوناتات شكسبير المدونة
على شواهد القبور االنكليزية في مقبرة الكوت .فثمة شيء مشترك
تصنعه رصاصة الحرب.
تعود فكرة الرواية إلى تقرير إخباري عن مقبرة الجنود االنكليز
في مدينة الكوت العراقية ،الذين ماتوا من جراء المعارك التي حدثت
بين الجيشين االنكليزي والعثماني فيما عرف تاريخيًا بحصار الكوت.
وتلفت األنظار إلى وفاء حارس عراقي بقي ثالثين عامًا يؤوي صمت
العسكر المخذولين من قبل حكومتهم ..لذلك يرسو سؤال فرجينيا
وولف المحير :لماذا يموت االنكليزي خارج الوطن ،رحلة البحث من خالل
حلم الكلمة عن الروح االنكليزية الضائعة بفعل خدعة الخلود االنكليزي
المرهون بفوهات مدافع السفن الحربية .وحوارات الكاتبة الحزينة مع
عشيقها الجندي بيتر المدفون في الكوت ،تتداخل مع حوارات حفيده
دانيال وترجمانه العراقي أمير ،لتجدل مرثية الشقاء االنساني تحت
ظالل الغزوات والحروب .فدانيال في البصرة؛ حيث تسكنه المدينة،
وأفقها المجهول في غابات النخيل المدثرة بالحزن واألسئلة واألمل
وشظايا المدافع .بينما رؤى المترجم أمير توقظ فيه أزمنة تتداخل في
طقس من االشتهاء ،يحاول أن يمسك بالتواريخ تحسبًا من الجنون.
أما حبيبته مارتا فتشتهي غرامًا شرقيًا يماثل غرام اآللهة السومرية.
وتلك الشهوة الممنوعة أنست العراقيين جراح الحروب وجوع الحصار
وجور الملوك ،وأنبتت الغرام والقصيدة.
بين الحلم والموت تضع فرجينيا وولف أسئلتها ،وتقرؤها في
ضوء ثقافتها التوراتية االنجيلية ،مكرسة غرام الكلمة والجسد ،بينما
جنديها بيتر المشكل بقدر حروب االستعمار ،يطلق نبوءته حول
شعوب بأسرها سترتقي الصلبان في القرن الجديد .بالمقابل يعجب
دانيال باإلمام الذي يدفع بغيبته ومكانته وهاجسه آالفًا من الشباب؛
ليفتدوه في حروب غير متكافئة ،يقدمون فيها القرابين والضحايا.
فيتحول من الجندي بعدة القتال الثقيلة إلى مستشرق ،يبحث في
دوافع قتال جيش جاء ليحررهم ..ويستدرك أن ظاهرة انتظار اإلمام
الغائب ظهرت للعلن ،وارتدت بدلة الحرب في مواجهة من تعتقد أنهم
صناع الجور والظلم والفساد .وكان في ذلك إشكالية للحكومة التي

اختارت االنحياز للمحتل ومقاتلتهم ..فخلف التصادم تخريبًا كبيرًا في
البنى التحتية ..وهنا يرد «عبد مهلهل» السبب إلى االبتالء في تفسير
الحلم ،فالمدن ال ترتوي إال من دموعها ،من عاشوراء إلى عاشوراء .مدن
الحجر والقنابل والنعوش ومنابر النعي وبطاقات التموين يداهمها
فعل ماض .واألسوأ أن الترك وابن البلد يحمالن الروح االنكشارية..
يتعاطف «عبد مهلهل» مع شخصياته بإنسانية الحب والحرب
مستذكرًا أيام جنديته ،في محاولة منه لقهر حنين المنفى والهرب من
ظالل اللصوص المبرقعين وأخطاء العاطفية الحماسية ،وهاجس األزلية
التي أورثت العراقيين حياء المجابهة ..وبذلك يجبل روايته بذائقة
الجنوب العراقي ،مبرزًا القدرة على صناعة الرؤى اآلتية من طقوس
السحر ورموز التمائم وطالسم بوابات المعابد .فسالالت سومر امتلكت
الحلم الرومانسي والقسوة بالحجم والكمية ذاتيهما ،وأورثت لألحفاد
صناعة الحنين بدهشة الخيال ،وبالتالي تفوقت أساطيرهم على
أساطير اإلنجليز الذين ملكوا شكسبير فقط ،ومن هنا تباينت مقاسات
الحلم البشري .فحين يتحدث دانيال عن حزن هاملت الذي يمثل مأساة
الذات الواحدة ،يجيبه أمير عن دموع مدن من الموت وتواريخ وأجيال
وحضارة .دموع صنعت البدء بأجمل صوره؛ إذ قضت بوالدة الشعراء
والشهداء والعرافين في المراثي واألحالم وغطرسة الملوك وشهوات
اآللهة وسفن األنبياء ونصائحهم .وبينما يتحدث دانيال بقدرية
جندي تتوزع أصوله في قبور بجغرافيات شتى ،يتحدث أمير عن قدرية
شعب كامل قبوره المنافي! متذكرًا المنافي التي تسكن الروح والجسد
العراقي ،منذ أن أحرقت أور وشردت آلهتها.
في صقيع الغربة يستدفئ «نعيم عبد مهلهل» بشهوات قصية
أرست لذاكرة حسية مشتعلة ،يمكن نسبها إلى خطيئة الحلم في
بالد ينام في ترابها رفات التاريخ كله .وبالتالي تنهض شهوة الغرام
وإرث الحزن كرد على توطين مفهوم «اندحار الشخصية العراقية» في
الذاكرة المعاصرة .أما استخدام لغة الجنود ذات اإلحساس الكبير
بالحياة ومشاعرها الروحية ،فقد سهل على الكاتب مهمة الدفاع عن
الذات السومرية المهددة باالستالب .لكنه طبع العبارات باالندفاع
الذي أفقدها البراعة والرشاقة ،وأفرز ارتباكًا وتعثرًا في مواضع عديدة،
إضافة إلى الدوران المتكرر حول الفكرة ذاتها ،مما طبع الرواية باإلطالة،
وأفقدها متعة االنسيابية المقترنة برهافة األفكار الجميلة التي دار
النص في فلكها .ورغم ذلك نهضت الشذرات العذبة المبعثرة لترمم
ما تمزق مبشرة بعطار في قلب محب.
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حفل تسليم جوائز الفائزين
بجائزة الدولة التقديرية للعام 2013
خا�ص للأ�سبوع الأدبي :مرينا �أوغالنيان

وألقى األديب أحمد يوسف داؤد ذاكرتها ,حيث تعد جهودهم قيمة
احتضنت مكتبة األس��د الوطنية بالعقل والذائقة ,ويفتح للفكر آفاقًا
بدمشق ظهر االثنين  2013/6/17رحبة تحرره من نير التبعية وظلمات كلمة الفائزين بالجائزة ,مبينًا أن وطنية تساهم في التقدم واالزدهار،
حفل تكريم الفائزين بجائزة الدولة الجهل وسراديب االنغالق والتعصب سورية في تكريمها لهؤالء المبدعين وهذه الجائزة هي حافز هام لهؤالء
التقديرية لعام  ,2013وهم :األديب المقيت ،واألمة التي تكبر المنهجية تتقدم وتساهم في إنهاء المشروع المبدعين ،وأن تأتي في مثل هذا
أحمد يوسف داؤد الفائز بالجائزة العلمية في البحث والدراسة وتكرم الصهيوني ال��ق��ائ��م ال���ذي يتحكم الوقت فهي أكثر قيمة وأكثر رمزية،
في مجال اآلداب ,والفنان التشكيلي ت��زاوج التراث والحداثة في الفنون بمجريات ق��رارات ال��دول الرأسمالية ,مشيرًا إلى أنه عندما تقدم الدولة هذه
د .الياس الزيات في مجال الفنون ,واآلداب هي أمة ال تقتلها رياح المحن وعلى العالم أن يدرك أن سورية قادرة الجائزة الهامة فهذا اعتراف منها
والباحث والناقد د .عمر الدقاق في بل تزيدها صالبة ورسوخًا وتشبثًا على المقاومة والتصدي بكل األسس بمكانة المبدع الحقيقي في تجديد
والمعطيات ,وما هذه الظاهرة إال وقفة حيوية سورية واالرتقاء بها حضاريًا.
مجال النقد والدراسات ،وذلك تكريمًا بقيمها النبيلة.
وهذا ما أكده الدكتور حيدر يازجي
وسلطت ال��وزي��رة الضوء على أن جليلة إلى جانب الفعل المقاوم وخطوة
لعطاءاتهم التي تجسدت في مجمل
أعمالهم خالل مسيرتهم اإلبداعية منح وزارة الثقافة اليوم جائزة الدولة مهمة تقوم بها الدولة ووزارة الثقافة رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين,
التقديرية هو دليل على إيمان الدولة في هذه الظروف الصعبة لتجسيد موضحًا أن ه��ذا التكريم يأتي في
الطويلة.
ألقت كلمة وزارة الثقافة السيدة في سورية الحضارة بأن بناء األوطان حالة حضارية متألقة وخصوصًا في وقت تتآمر فيه معظم القوى العالمية
وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ,وتقدمها إنما يقع على عاتق علمائها هذه األيام العصيبة ،األمر الذي ّ
يثبت على بلد كان منبعًا للحضارات وأساسًا
التي أوضحت أن حفل التكريم هذا ومبدعيها ,وأن على الوطن أن ّ
يؤمن االهتمام بالثقافة وتميز الشعب لألبجدية ,ما يجعل من هذا التكريم
يأتي ضمن إطار الشكر للفائزين على التربة الخصبة المنبتة لإلبداع ,وأن السوري المبدع عبر التاريخ ،وتمنى في هذا الوقت تكريسًا لقيم الحضارة
ما قدموه لوطنهم ,وكتحية لهم على يكون الحاضن الطبيعي لتفتح براعمه األديب داؤد أن تشهد سورية كل عام التي مرت عبر الزمن ,ومبينًا أن سورية
ً
ال يعوق عطاءها التآمر ,وستبقى
إبداعاتهم التي استحقت مكانتها والضامن لبقائه ونمائه ،مستعرضة عرسًا جديدًا ممن يبدعون ويكرمون.
من جانبه رأى أ .د .حسين جمعة شامخة تحمل بيدها مشعل العلم
المرموقة في ذاكرة األمة ووجدانها ,في كلمتها بعض مزايا نتاجات األدباء
ألنها تسهم في إغناء زادها الحضاري والنقاد والفنانين الفائزين بهذه رئيس اتحاد الكتاب العرب أن هذا والنور والفن واألدب وباليد األخرى
والمعرفي وفي خلق حالة من الوعي الجائزة خ�لال مسيرتهم الطويلة ,التقدير وهذا التكريم يأتيان في إطار ترسخ المقاومة وال��دف��اع عن كرامة
والنضوج الفكري الكفيل بتحصين كل في مجاله ,موضحة أن نتاجاتهم الوفاء لكل األدباء والمبدعين في حقل الوطن.
بدوره عد الدكتور راتب حالق عضو
العقول والنفوس حفاظًا على األوطان تركت أثرها العميق في جيل كامل الثقافة ,وهو دليل على قدرة الدولة
على تكريم مبدعيها وترسيخهم في المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب
قوية ق��ادرة على تجاوز أل��م اللحظة وأغنت الحياة الثقافية العربية.
العرب أن تكريم المجتمع لمبدعيه
الراهنة والتعافي وب��ن��اء مستقبل
هو اعتراف بفضلهم ودوره��م في
أفضل على أس��س سليمة ومتينة.
جعل الحياة أجمل ,وهو دليل على أن
فهذا التكريم هو تجسيد لعرفان
صاحب المبادرة يمتلك نظرة شمولية
الوطن وتقديره لعطاءات الفائزين,
للفن واألدب واللغة ويعمل على
وهو تكريم لما يمثلونه من قيم ناضلوا
حفظ هوية األمة التي ما زالت تزخر
من أجلها بالفن التشكيلي واآلداب
بالحضارة والفكر واإلبداع.
والدراسات النقدية واللغوية إلغناء
أما الناقد الدكتور محمود الربداوي
ساحة الوطن الثقافية وإلضافة لبنة
عضو اتحاد الكتاب العرب الذي تسلم
إلى التراث اإلنساني برمته.
ّ
جائزة النقد والدراسات عن الدكتور
مشوح إلى أن
وأش��ارت الدكتورة
عمر الدقاق فقال إن هذه الظاهرة هي
األمة التي تقدر أعالمها حق قدرهم
قيمة معنوية تفوق القيمة المادية,
ت��ؤم��ن ب��ض��رورة أن يكرسوا كقدوة
وهي حافز للمبدع على العطاء.
لألجيال القادمة ون��ب��راس يهديها
يذكر أن جائزة الدولة التقديرية
في الزمن الصعب فال تضل سبيلها
تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة في
إلى المستقبل المرتجى ,وهو اعتراف
تكريم المبدعين وتقدير عطاءاتهم
منها ب��أن نتاجهم اإلب��داع��ي يسمو

في سبيل إغناء الثقافة ورفدها بما
يزيد من ثرائها ,وتتوزع على ثالثة
م��ج��االت ه��ي( :ال��ف��ن��ون) و(اآلداب)
و(النقد والدراسات).
والجدير بالذكر أن الفنان د.الياس
زيات ولد في دمشق عام  ,1935وتخرج
في أكاديمية الفنون الجميلة في
صوفيا قسم التصوير الزيتي ،1960
أتم دراس��ات إضافية في الفنون في
كلية الفنون الجميلة في القاهرة
وفي متحف الفنون التطبيقية في
بودابستّ ،
درس في المعهد العالي
للفنون الجميلة وف��ي كلية الفنون
الجميلة بدمشق.
أم��ا ال��روائ��ي أحمد يوسف داوود
فهو من مواليد طرطوس  ،1945مجاز
في اللغة العربية من كلية اآلداب،
نشر حوالي  30مؤلفًا من شعر ورواية
وكتب بحثية نقدية مسرحية تاريخية
سياسية ،له عدد كبير من المقاالت
وال��م��راج��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة واألب��ح��اث
الفكرية ,كما كتب عددًا من األعمال
اإلذاعية و التلفزيونية ،عضو اتحاد
الكتاب العرب.
وال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور عمر الدقاق
ولد بحلب عام  ،1927يحمل اإلج��ازة
في اآلداب ودبلوم التربية من جامعة
دمشق ،ودرجة الماجستير من معهد
الدراسات العربية العالية بالقاهرة،
وال��دك��ت��وراه من جامعة عين شمس
بمصر .عمل م��درس��ًا ل�لأدب العربي
في ال��م��دارس الثانوية ،ثم مفتشًا
اختصاصيًا للعربية وآداب��ه��ا ب��وزارة
التربية ،ثم أس��ت��اذًا ل�لأدب العربي
الحديث في جامعة حلب ،وعميدًا لكلية
اآلداب .وهو من األعضاء المؤسسين
التحاد الكتاب العرب.
ُيشار إل��ى أن كل فائز بالجائزة
يمنح مليون ليرة سورية وميدالية
ذهبية مع براءتها.

 2013 /6/22م 14 -شعبان 1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1349

13

حفل تأبين الدكتور محمد عزيز شكري
بمناسبة مرور عام على وفاة الدكتور محمد
عزيز شكري عضو مجمع اللغة العربية أقام
ً
المجمع حفال تأبينيًا للراحل الكبير في قاعة
المحاضرات بالمجمع ظهر األربعاء 2013/6/12
بحضور الدكتور محمد يحيى معال وزير التعليم
العالي والدكتورة لبانة مشوح وزي��رة الثقافة
وعدد من اللغويين والباحثين والكتاب ورفاق
درب الراحل وأصدقائه.
وفي كلمة ألقاها الدكتور مروان المحاسني
رئيس مجمع اللغة العربية أشار إلى أن الراحل
شكري تمكن من إلحاق العناصر العلمية الحديثة
التي تضمنتها دراساته بالموضوعات التي يتم
تدريسها في كلية الحقوق مطلقًا سلسلة واسعة
من المقاالت والبحوث في التنظيم العالمي
والسياسة الدولية والدبلوماسية والتكتالت
والمحاكم الدولية وق���رارات األم��م المتحدة
المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحركة عدم
االنحياز وحقوق اإلنسان ،مشيرًا إلى أن المجمع
فقد برحيل شكري قامة كبيرة وعالمًا حقيقيًا
كانت له مكانة عالمية في مجاالت اختصاصه.
أما الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق
بدمشق فقد سلط الضوء على اإلرادة الصلبة
للراحل والتي أث��رت بعمق في تشكيل رؤية
صاحبها وتوجيه نشاطاته المهنية والعلمية
واإلداري���ة بوضوح شديد مؤكدًا على سيرته
الذاتية الغنية باألصالة والعطاء واإلب��داع مما
جعله علمًا بعلمه وإنتاجه وأنشطته المختلفة
وأستاذًا رائعًا في تدريسه وسلوكه وأخالقه
وأنموذجا صالحًا وقدوة تحتذى .وبين واصل
أن الراحل وظف براعته في خدمة قضايا سورية
والوطن العربي كما أثبت في معاركه القانونية
في المحافل العربية والدولية التي مثل فيها
وطنه سورية أنه مناضل عنيد ساطع البرهان

وقوي الحجة.
وفي كلمته ّبين الدكتور مهند نوح رئيس
قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة
دمشق أن أسلوب الراحل في اإلدارة كان له
فلسفة خاصة في الطريقة واألداء فهو مزيج من
الصرامة وخفة الروح والمرونة والجرأة واإلنتاج
الغزير الذي تميز بالمنهجية والدقة في تناول
المواضيع وتبويبها لتكون حجته قوية وموثقة
سواء كان أمام طالبه أم أمام التاريخ.
ورأى الدكتور فواز الصالح رئيس مجلس
التعليم بجامعة دمشق في كلمة تالميذ
الفقيد أن الراحل شكري قضى حياته في
البحث والتأليف والتدريس فكان علمًا من أعالم
الفكر والقانون وكان طالبه من صفوة العاملين
إلعالء كلمة أمتهم وكلمة الحق والمساواة نظرًا
ألن أستاذهم كان محاميًا بارعًا ومكافحًا مدافعًا
في سبيل العدل وإنصاف المظلومين.
كلمة أصدقاء الفقيد ألقتها الدكتورة أمل
يازجي التي أشارت إلى أن الفقيد الراحل كان
رمزًا يدفع اآلخرين إلى تلمس األبعاد اإلنسانية
التي تكمن وراء سلوكه وأيقونة للتعامل
اإلنساني الراقي الذي يرتكز إلى احترام الناس
والتعامل معهم باللطف والرقة.
وأوضحت ماريا عزيز شكري في كلمة أبناء
الفقيد أن والدها لم يكن بالرجل العادي بل كان
االبن البار لوالديه واألخ العطوف الوفي واألب
الحنون الكريم والمربي الصارم الحازم والزوج
الحبيب .فقد مأل حياة من حوله حبًا وعطفًا ومرحًا
وحزمًا في التعاطي مع األمور وزرع في قلوبهم
الشغف بالقراءة وحب العلم وسعة االطالع وحب
الوطن واإلخالص له ،مشيرة إلى أن والدها أمضى
آخر سنوات عمره في إنجاز عمل علمي أنفق
فيه جهدًا كبيرًا فأتى مفخرة لسورية واألمة

صدر العدد الجديد من مجلة التراث العربي
وهو العدد  -129ربيع  1434هـ 2013 ،م.
ع��ن��ون رئ��ي��س التحرير أ .د .رات���ب سكر
افتتاحيته بـ (عشية وصول المتنبي إلى حلب!)
وتضمن العدد مجموعة من األبحاث القيمة التي
تناولت موضوعات (أثر معاني القرآن في مغني
اللبيب) و (بالغة السرد في سورة يوسف) و (تلقي
الغرب لرسالة ابن فضالن) و (الرباب في التاريخ) و
(صورة المرأة في المجتمع الحيري).
ت��ن��اول م��ل��ف ال��ع��دد (دراس�����ات ف��ي أدب
المتنبي) وجاء فيه( :المتنبي وأث��ره في بعض
أعالم األندلس) و (شعرية التشكيل النحوي في
قصيدة ّ
واحر قلباه للمتنبي) و (العيون بوصفها
قيمة تعبيرية في شعر المتنبي) و (المتنبي
ناقدًا) و (بالغة السخرية عند المتنبي) و (شعر
المتنبي في عيون المعري).
أوراق العدد التراثية تضمنت أخبار التراث
بقلم أ.د .عبد اإلله نبهان ،وفي باب كتب وكتاب
ّ
قدم أ.د .محمد رضوان الداية (عبد العزيز األهواني
وجهوده التراثية) ،بينما كان آخر الكالم لـ د.
عفيف البهنسي حول (تفاعل العمارة الدمشقية
مع التراث المعماري).

التراث العربي في
إصدار جديد

العربية بأسرها وهو العمل الموسوعي العظيم
كما كرم في حياته بعضوية مجمع اللغة العربية
الذي كان يشعر باعتزاز كبير لالنتماء إليه حيث
ظل حتى اللحظات األخيرة مسكونًا بحبه لعمله
وحرصه على إنجازه على أكمل وجه.
ول��د محمد عزيز شكري ف��ي دمشق عام
 ،1937يحمل اإلجازة في الحقوق (امتياز أوائل
جامعات الجمهورية العربية المتحدة)،1959
ويحمل الماجستير في القانون من جامعة
فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية ،1961
والدكتوراه في علم القانون من جامعة كولومبيا
في نيويورك .1964
َّ
درس القانون في جامعة دمشق وعدد

م��ن الجامعات ف��ي ال��وط��ن العربي والعالم،
وشغل منصب رئيس قسم العلوم القانونية
واالقتصادية والشرعية في هيئة الموسوعة
العربية عام  /1995/ومن ثم منصب المدير
العام لهيئة الموسوعة العربية عام 2004
ّ
وسمي عضوًا في مجمع اللغة العربية بدمشق
منذ .2003
م��ن مؤلفاته ال��غ��زي��رة :اإلره���اب ال��دول��ي،
الجنسية العربية السورية ،المدخل إلى القانون
الدولي العام وقت السلم ،مسألة الجزر في الخليج
العربي والقانون الدولي ،األحالف والتكتالت في
السياسة العالمية ،الوجيز في القانون الدولي
العام مقارنًا بأحكام الفقه اإلسالمي.

لغة
الجسد
في أشعار
الصعاليك
ضمن سلسلة الدراسات من
إصدارات اتحاد الكتاب العرب
لعام  2013صدر كتاب (لغة
الجسد في أشعار الصعاليك-
تجليات النفس وأث��ره��ا في
صورة الجسد) للدكتورة غيثاء
قادرة.
يتضمن ال��ك��ت��اب دراس��ة
فنية اعتمدت التحليل النفسي الرمزي للغة الجسد وأثرها في النفس عند الشعراء
الصعاليك ،اللغة التي ترجمت في أفعال الجسد وأصواته وأبرزت صيحات النفس
الرافضة والمتحدية والمتمردة على العذاب واأللم والحرمان ،وكان المدى األبعد لهذه
اللغة مخاطبة الوجود المتأزم ومحاولة إنهاء العالقة اإلنسانية السلبية .ويؤكد هذا
البحث أن تجربة الوجود أولوية يسلم بها للجسم الذي يشكل مع النفس ذاتًا واحدة،
ويقف البحث على آراء الفلسفة واللغويين والعلماء المسلمين في حقيقة النفس
والجسد.
يقع الكتاب في  264صفحة من القطع الكبير وغالفه للفنان عبد الله كلثوم.
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في انتظار ..أيام سعيدة
(زمن الضيق)
�أمين احل�سن
بر�سم املوتى الأحياء
ُ
المحاضر,
دخل
ٌ
ٌ
شعر مرفوع إلى أعلى مثل ريش طاووس,
ٌ
وجه َّ
مجع ٌد,
َّ
فم ٌ
ٌ
كبير عينان واسعتان مع نظارة َّ
طبية,
َّ
ّ
تزداد سماكتها كلما مر ِت األيام..
�َّل�اَّ
َّ
إن��ه د .صموئيل ،يضيف إليه ط ب قسم
َّ
الواقعية على
األدب العربي  -إلضفاء صفة
اسمه الكبير  -لقب بيكيت ُّ
تيمنًا برائد مسرح
ِّ
الالمعقول ،مؤلف :في انتظار غودو ،لعبة النهاية،
األيام السعيدة...
َّ
وما حدث للدكتور ال ُّ
اضطر
يسر صديقًا ،إذ
ً
إلى إنهاء محاضرته إثر تلقيه اتصاال من مشفى
التوليد ،فزوجته شام  -كثيرًا ما ظهرت عليها
عوارض الحمل بشكل مفاجئ  -توشك أن تلد:
«ما أجمل أن تدخل بيتك
تعانقك زوجتك في قبلة ترحيب
فتدعوك إلى سفرة الطعام مع وجبة ٍّ
حب
َ
َّ
شهي ٍة
وأحاديث
مالئكة األرض».
وسط أطفالك /
ِ
ً
َ
َّ
سخي الدمعة،
موجع القلب،
ب��دا لي رج�لا
يتساءل - :كيف ننسج الخيال ليصبح حقيقة
واقعة؟
َّ
ألحب
ث َّ��م يهجس« :حلم في ق��دح :أكتب
نفسي
َّ
مع أن الكتابة هي الوجه اآلخر لمأساتي».
ِّ
نون محاضرتهّ :
َع َ
مقدمة في العبث ،وهو يفكر
َّ
َّ
بزوجته  -ست الستات  -كما يناديها:
أحس ،وهي ِّ
 ُّتحدثني عن ِّ
ولي العهد  /ابننا
َ
َّ
ِّ
المساءات الباردة ،فتصبح
تقمر
القادم ،كأنها
ِ
دافئة مثل قلبها.
ِّ
ويردف في سره:
ً
«دعيني زهرة
عطرها بعض شذاك يا شام»..
منساحًا في وجد مشتهى مع لفظ اسمها:
يا الرابضة على سور قلبي
غيمة عطر :هل تصدقين؟
كلما تذكرتك
تشتعل روحي بالحنين..
َّ
وص��ل محموله إل��ى الشاشة المثبتة على
السبورة الخضراء في صدارة قاعة المحاضرات،
ح��ي��ث ي��وج��د ج���رس م��ع��دن��ي ع��ت��ي��ق ،وس��اع��ة
َّ
الكترونية متوقفة ،فأسال نفسي في صمت:
َ
«لم خارت قواها
فأمست دون حراك هكذا
ُ
الخدر العام؟»
هل أصابها
ِّ
َّ
يرطب لفافته بلسانه الطري ،ثم يشعلها
بعود ثقاب صيني الصنع ،وهو ينوس برأسه ذات
اليمين ،وذات الشمال ،كضوء شاحب ،أنهكته
عتمة السنوات الطوال.

ٍّ
ّ
ثمة شعاع شمس ،يحاول  -من خالل شق في
َ
الجدار الشرقي  -الوصول إلى القاعة.
*
َ
َ
ثوان ،وأضيئت الشاشة ،فظهر مرتفع
بضع
ٍ
ِّ
متنوعة،
ضحل ،شجرة في أعاله ،أزهرت بأشكال
َّ
َّ
وثمة شخصان يبدوان من خلف ستارة شفافة.
أخذ الرجل  -بدا يمتطي صهوة ريح  -ينشد
بصوته الرخيم:
ُّ
لتوقد كل مصابيح العالم
كي نهزم العتمة..
ْ
سألته المرأة« :ماذا تعمل؟»
ّرد عليها« :أنا كاتب».
مضيفًا« :أنا أصرخ إذًا موجود ،فالكاتب
يعتقد َّأن العالم وجد بصيغة غير صحيحة ،وعليه
تصحيحها ،من هنا قلقه الدائم يا ِّ
سيدتي».
ِّ
َّ
 لكنك تغني!فشرح لها العالقة المتبادلة بين الغناء
َّ
األيام إلى قارئ َّ
َ
فعال،
والكتابة ،التي تحتاج هذه
ِّ َّ
ينتج معنى النص الذي يقرؤه.
هنا استفسرت الطالبة رقم « :5ما تعريف
ِّ
النص دكتور؟»
 تجاور لغوي يضع مألوفه في القراءة علىِّ
َّ
وجودية مقلقة.
محك االختبار عبر أسئلة
 والحداثة؟ً
َّ
ٍّ
 -إنها تبدأ بالقراءة أوال ،الستشراف نص يخلد

مع الزمن ،كي نخرج من قيم َّ
بالية ،تسيء إلى
حياتنا نحو أخرى ،تجعلها َّ
تتقدم نحو األفضل.
َّ
تدخل الطالب رق��م « :3حين ش��رع بيكيت
َّ
الغرائبية وضع نصب عينيه
في كتابة نصوصه
ِّ
َّ
اإلنسان الذي يخضع لنظام مهيمن ،فحاول  -بكل
ما أوتي من َّ
قوة  -خلخلته.
ً
 هل يمكن ُّعد نصوصه تلك شهادة على
عصره؟
ـ بالتأكيدِّ :َّ
معقوليته،
يقدم بيكيت عبثه ،وال
عبر كوابيس  -وفي هلوسة أحيانًا  -حيث الناس
َّ
كأنه حوار طرشان ،ال َّ
يعول فيه
يتداولون كالمهم،
َّ
إال على حفيف اللغة ،لدرجة أنك تحسب الموتى
أحياء ،إذ تظهر كلماتهم متخشبة ،ال تؤدي معنى
محددًا ،وال تفيد التواصل فيما بينهم.
ِّ
متخصص األدب
أضاف الدكتور صموئيل
َ
الحديث من جامعة فيينا« :وحده الكاتب يغامر
ِّ
متميزًا،
ليصوغ من أنغام الحياة المتنافرة لحنًا
َّ
كأنك َ
كنت في غفلة ،يصدح
تسمعه فتصحو،
ُ َ
َ
داخلك هاتفًا :أنا أكتشف ذاتي اآلن».
ً
أطفأ لفافته آمال أن يقلع عن هذا المظهر
البشع ألستاذ جامعي!
َّ
لم يكن في يوم من األيام إال ابن عصره :ألف
مسرحية ّ
سماها «دفاتر السيد بيكيت» تجري
أحداثها في مقبرة
ُّ
حيث كل الشخصيات موتى ما عدا البطل

الذي يصادف حوادث مفزعة
تشيب لها الولدان  /حسب تعبيره
فيقرر االنتحار برمي نفسه من أعلى بناية في
المدينة
َّ
لكنه يفشل وينتهي ال��ع��رض بعطسة
مفاجئة تتسبب بموته من دون إنذار سابق.
ع��اودت الطالبة رقم  5السؤال« :هل يعيد
التاريخ نفسه؟»
َّ َّ
 من المؤكد أنه ال جديد تحت الشمس ياابنتي.
ّ
َّ
هكذا علق بدماثة ،يعرفها الجميع ال سيما
َّ َّ
الكلية الذي يرأسه .فعندما
زمالؤه في مجلس
حضر االجتماع األول  -كانوا راضين عنه حينذاك
ِّ
 راحوا يحلقون في سماوات الخيال ،فما كان منهَّ
مغشيًا عليه ،وفي المشفى الجامعي،
إال أن سقط
سأله الطبيب المناوب عن سبب غيابه عن الوعي
أجاب:
َّ
 عندي فوبيا( )*1من األماكن العالية ياحكيم.
َّ
كتب في اآلون��ة األخيرة رواي��ة حول الحرية
عنوانها« :مجرد شعارات» أوقفوه بسببها فترة
لاَّ
طويلة ،ولم يطلقوا سراحه إ بعدما اعترف أمام
السادة المحققين« :أنا أكتب بينما الفأر يلعب في
ّ
عبي يا عالم» .ويقصد القول :يا ناس.
نوافذ للروح
حنين فائض للعيش ،دفعه إل��ى القلم،
يلتقط – بعين ساخرة لشخصيات عايشها عن
قرب – تفصيالت مهملة عن الحياة
َّ
ِّ
يضحي بنفسه على مذبح
كأنه عندما يكتب
َّ
المسيج باألرق.
الحبر
َّ
على صفحته في الفيس ب��وك أك��د ذلك،
لاَّ
َّ
ثم َّ
نمق رسالة مختصرة إلى الجرائد ،والمج ت
َّ
َّ
والعالمية ،بهذا الخصوص ،أعطاها
المحلية،
َّ
لسكرتيرته الجميلة ،فلم تعرف كيف تتصرف،
َّ
لذلك أكلتها مع قطع الشيبس اللذيذة ،التي
َّ
تلتهمها بشراهة كلما جلست إلى الحاسوب.
*
بدا المكان على الشاشة ثابتًا ،من دون أن
َّ
يتغير ،بل تتوضح  -شيئًا فشيئًا ،من خلف ستارة
َّ ُ
وضعية الشخصين :فالمرأة مدفون
مغبرة -
ِّ
جسدها تحت سيل من القش ،ال نرى إال شعرها،
مع بقايا جناحين مبرقشين ،والرجل خلف كومة
من أكياس الرمل ،ال يظهر سوى رأس��ه ،وآثار
َّ
قرنين ضامرين ،بينما تتدلى من شجرة الحياة -
فوق المرتفع الضحل  -ثمار ذات أشكال ِّ
متنوعة.
للحظة يختلط الحابل بالنابل ،أو كما يقولون:
تدور الدوائر ،حيث ثبت َّأن وسادة تنام عليها،
َّ
بعد بضعة أعوام تصبح عشًا للميكروبات ،يجب
أن تغيرها ،لذلك ِّ
يلوح الطالب برؤوسهم في
ِّ
اهتزازات متوترة...
لقد جاؤوا بدماء ّ
حارة ،وسؤال مقلق:
 )*(1فوبيا :رعب أو خوف شديد.
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«وهلق لوين رايحين؟»
أصرح في ِّ
لذا ِّ
سري:
«عسى يكون اآلتي أرحم وطأة
َّ
مما سبقه من األيام!»
فجأة
ُ
َ
ُّ
تعم قاعة المحاضرات حالة تململ ،همهمة،
وأصوات صاخبة ،لم أعد ّ
أميز أرقام أصحابها ،تحولت
إلى حلبة شغب حين امتعضت المرأة من أسعار
َّ
َّ
األوتوماتيكية،
الغذائية ،ومساحيق الغساالت
المواد
واألدوية...
َّ
يضيف الرجل« :ال تنسي نكاشات اآلذان ،معجون
األسنان ،وشفرات الحالقة يا ِّ
سيدتي».
ّ
َّ
المكومة فوق بعضها،
ثم خرج من وراء األكياس
فظهر البسًا درعًا من حديد مثل محارب قديم ،يتقدم
ً
َّ
من المرأة التي سألته خائفة:
 ماذا ستفعل؟أجابها في ابتسامة موجزة:
وجهك!
 أريد أن ألمسِ
ـ فقط؟
ـ فقط.
ـ َّ
لكن الوقت فات.
َّ
لذلك عاد إلى متراسه الرملي ،يندب حظه:
وحدي
وأغنية تاهت على الطريق
صدى حريق..
ُ
أشار َّ
إلي ،اقتربت منه ،همس في أذني:
ملء فمي ماء
لكن
َّ
لن أكف عن الغناء..
بعدئذ
فصل د.صموئيل محموله عن الشاشة ،في صدارة
قاعة المحاضرات ،فبدت كهفًا بدائيًا ،إثر تلقيه
ً
ً
اتصاال عاجال من مشفى التوليد ،جعله يسرع في
َّ
إنهاء محاضرته عن العبث ،إذ ثبت َّأن َّ
ست الستات
َّ
زوجته السيدة شام لم تحبل حتى اآلن على الرغم من
آالم المخاض ِّ
المبرحة.
َّ
تكورت دمعتا حزن على ذلك الجنين المأسوف
على ش��ب��اب��ه ،كرجتا بغتة م��ن عينيه ،منعهما
كبرياء األستاذ الجامعي من االنسياح إلى وجنتيه
الشاحبتين ،فتعلقتا بإطار نظارته السميكة .وتمنى
ٌّ
لو يقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة« :ليس لألب ظل
على األرض
لاَّ
إ أبناؤه
فال نامت أعين الجبناء».
َّ َّ
ثم خط على هامش محاضرته :في مرحلة ما يدفع
المرء ثمنًا باهظًا لما قام به ،مزيدًا من الدموع واأللم.
َّ
ومع َّأن الحياة ال تخلو من فترات سعادة ،لكنها تبدو
َّ
ألنها ُّ
تمر بسرعة من فرط سعادتنا بها.
قليلة،
َّ
الزجاجية مراجعه المعروفة
لملم من على الطاولة
للجميع :في انتظار غ��ودو ،لعبة النهاية ،واألي��ام
السعيدة...
وضعها في حقيبته الصفراء ،فاستحالت طائرًا
غريبًا ،شكله مريب ،راح يصرخ في نزق:
َّ
َّ
 ما دقت الساعة انشق القمر.وبانت من خالل شقوق واسعة في الجدران أشعة
شمس ،تتقهقر إلى ذيل السماء.
لحظتئذ راح الجرس يقرع مثل هدير الرعد.
ٍ
َّ
االلكترونية
بينما بقيت الساعة
على حالها
ِّ
متوقفة
فوق السبورة الخضراء
خائرة قواها
من دون حياة..
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َ
ُ
ُ
وأجمل ُه وطن
حلم،
ر
م
الع
ل
و
أ
َّ ُ ْ ِ ٌ
حممود حامد

َ
ُ
َأر َق الو ُ
ذاك َك ُ
ثير
فقلت:
ساد،
ِ ِ
ُ ُ
َْ
ُ
ساد ،إذا أرقت ،شعور!!؟
للو ِ
هل ِ
ُُ َ
ذيذ ،مثلما
يغفو على حل ٍم ل ٍ
ُ َْ
ُ
أغفو ،فأعجب!! هل لذا تفسير!!؟
ّ
َو َم َر ُّد هذا ،أن ُه مثلي ،إذا
َّ
ٌ
َُ ّ
الت ُ
عبير!!!
ما َرف شال ،خانه
*
ّ ّ
َف ُي ُ
شير لي بمرار ٍة :إن الثرى
غالُّ ،
بدمعةَ ،و ُأ ُ
شير
أغص
ٍ
ٍ
الح َ
َو ُأح ُّس َّأن ُ
زن فوق وسادتي
ِ
ّ
َ
ُ
َّ
فيه َم ُ
طير
ُسح ٌب ،وأن الجو ِ
ُ
ْ
فعلت بنا أوطاننا...
أرأيت ما
ِ
ً
ُ
ُ
ُّ
نبالت تثير!!؟
يا رعشة في الس ِ
ٌ
َ
َك ْم َح َّر ْ
كت أشجاننا تلويحة
فيهاَ ،و َك ْم َه ّز ّ
ُ
صفور!!؟
الصبا ُع
*
َ
َ َُ
ُ
مات ،فياله
َوط ٌن َعال
بالمكر ِ
َ
ُ ُْ
ُ
أسير
َوط ٌنَ ...يصوغ الخل َدَ ..و ْه َو
ُّ
َّ
الجراح ،فإن ُه...
َو َعال على كل
ِ
ّ
الذراَ ،و َج ُ
ُ
مكسور
ناح ُه
َيطأ
َ
َ َ ُّ
ِ ْ ّ
حين ت ُهز ُه
يح،
ل ْم
ينكسر للر ِ
لكن ُح ّب األرض َ
َّ
حين َي ُ
ثور!!!
ِ
*
َ
َ
َ
َوط ٌنَ ..ي ُم ُّر على األ ِح َّب ِة موجعًا
َف َت ُّرق َع ْي ٌن َد ْم َع ًةَ ،و َت ُ
فور
َ لاّ َ ْ
َّ
نازف ،وكأن ُه
ش ل ِعش ٍق ٍ
ُ
َه َّز َ
المأسور!!!
شاع َر َب ْو َح ُه
الم ِ
*

َ ُ َّ
َ ْ ْ َ َ َ
بيب ،فإن ُه
ناحك يا ح
أط ِلق ج
َ
َ
ق ْد َ ْ
إليهَ ،ي ُ
طير
كادِ ،من ش ْو ٍق ِ
َ
َ
َ ْ ُ َّ
باح لنا ،فكيف َي ُر ُّدها
درب الص ِ
َ ُ
الخطاَ ...د ْي ُ
جور!!؟
َع ْن دربها ...تلك
ّ َ
ّ َ
َّ
َر َس َم الطريق َد ُم الطفول ِة ،والندى
َّ ْ َ ُ َ َ ٌ ُ
وط ُ
يور
وعد،
والزيزفون ،وم ِ
َ
ّ
هؤالء ،فإن ُه ْم
أرأيت َر ْو َعة
ِ
ِ
ْ ُ
ساحناَ ،و َعبيرُ
ِمسك
الختام ِب ِ
ِ
*
ٌ َ
الك ِ ُ
قاو ٌم
جيل أ ِب ُّي ِ
برياء ،م ِ
هاءَ ،ن ُ
ُم ّ
تمر ٌدُ ،ح ْل ُو َ
فور
الب ِ
ً
َ
ُّ
َوغ ٌد ُيطل ،بما اشتهيناَ ،ر ْو َعة
َ ُ
ََ
الفداَ ،م ُ
فطور
ود ٌم ،على ح ّب ِ
َّ
ُ ّ
َو ُض ُ
أشجار الذرا
لوع هذا الش ْع ِب...
ّ
َ
الثرىَ ،و ُج ُ
َو َه ً
ذور
وى تغلغل في
*

ٌ َ ْ ُ َ
راء ض َّج ِبها المدى
ُعصفورة سم
َ
ٌ
وف ُ
ّ
خور
جنون بها،
والس ُاح َم
ٌ َ
ُ
ُ
عاصف
وت
عصفورة!!؟ أم ريح َم ٍ
ٍ
َ
َ ُ ٌ
هاد ٌرَ ،و َن ُ
فير!!؟
ه َّبت ،وجرح ِ
َ
ُ
أبابيل ،فما
نهضوا طيورًا ِم ْن
ٍ
ُ
األ ْفق إلاّ َ :ص ْه َل ٌةَ ،و َز ُ
ئير
في
ِ
ُ ُ
ُ
األرضِ ،ملح ترابها
زيزفون
ُه ْم
ِ
َ
ُ
َو ُه ُم َ
المنظور!!!
راع ُم ،والغ ُد
الب ِ
*
َ َ ِّ ْ َ ْ َ ً
َ ُ ُ
َعثراتنا طويت ،فقلب صفحة
خضراءُ ،ت ْ
َ
نه ُض ُع ْش َبهاَ ،و َت ُ
سير
َ
َ َ َّ
الحياة ،فإننا
لألرض
ِلت َّرد
ِ
َ ُّ
في َّ
الن ُ
ور!!!
الخضراء ...ذاك
فحة
الص ِ
ِ
*
ّ
ّ
َ
َ
يتون ما ن ِس َي الهوى
ين والز ِ
والت ِ
حكاية ما َت ُب ُّث ُّ
فينا َ
الد ُور
ُ ْ َ ُ ْ َ َّ
بشالها
الم ِ
تلقي لنا حلو الس ِ
ُ
َ
ُ
تلك ُ
والحور
ديارنا،
فنقول:
ْ ُ
ُ
َ
ْ
هضت ،على َوق ِع الخطا ،راياتنا
ن
والس ُ
ُ
فجدار ُغ َرب ِتنا هوىُّ ،
ور
َ َ
ٌ
َ
جبين َك يا أخيَ ...
هي لحظة
ف ْارف ْع
ُُ
ُ
َ َ ُّ
لودَ ...ت ُ
دور
َستظل ...في أف ِق الخ ِ
َُ ُ ّ َ ّ ُ ٌ
َوتن ِّبئ التاريخ ...أنا أ ّمة...
َ َّ َ
َ َ ّ
الت ُ
حرير
َص َب َر ْتَ ،وخط لها الغد
ٌ َ
َ
ُ
الله ُ
فتاح لها...
أكبر ...ذاك ِم
ُُ ّ
ََْ ُ
الت ُ
كبير
بور ،وبابه
نحو الع ِ
ُ
طاح ّ
أكبر ،يا ب ُ
الله ُ
فرددي
ِ
َ َ َّ َ ُ َ ٌ َ
وض ُ
مير
ما كان ردده ...فم،
*
ُّ ُ ُ
مآلهُ
لجذور ِه ...هذا التراب
ُّ
َو َد ُم ُ
بالتراب َجديرُ
الع َ
روب ِة
ِ
شعب ْ
َو َض ُ
ٌ
آمنت
األرض...
مير هذي
ِ
ُ
َّ
ُ
المنصور
رايات ُه ِم ْن أن ُه
ْ
ُ
أكبر ...يا َأ َخ ُ
الله ُ
الج ْر ِح انتفض
ّ
فالوعد َق ْد ّ
ُ
الت ُ
بشير!!!
دوى ِب ِه
*
َ
َ
فتلك ِق ُ
باب ُه
َوأ ُم ُّر باألقصى،
ُ
ُ
َم ُّد َّ
المعمور
ماءَ ،و َب ْيت ُه
الس ِ
ُ
َ
ُش َه ُ
األرض ،ن ْح ُن ُحماتها
داء هذي
ِ
ُّ
التراب ِبصدرنا َم ُ
حفور
َو َهوى
ّ
ّ
بض فينا ،إن ُه
ِ
أرأيت ما في الن ِ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
المقدور
ذاك الذي ق ْد خطه
ُ ُْ ّ
ُْ
بفجر ِه
مان
ِمنه ابتدا عمر الز ِ
ِ
ّ ُ ُ ُ
ّ
والن ُ
فالط
ور
ين َر ْمز خلود ِه،

*

َ
َ
ُ َّ
ٌ
أسير !!؟ كيف يا ُحل َم الندى
َوط ٌن
ُ
َّ ُ ُ َ
والخ ُ
لود َم ُ
صير!!؟
جارك،
والدهر
َ
قائمٌ
َ
َّ
وثرى فلسطين السليب ِة ِ
ّ
ُ
والط ُ
ور
َح َّد الخشوع ُم َس ِّبحًا،
ُ
ْ َ ٌ
َْ
شوع ِه
بكبر خ ِ
لم يلتفت أحد ِ
للحادثات ،وال َ
الج ُ
ناح َك ُ
سير
ِ
ٌ
ُ ُّ
ٌ
واقف
فالكل...
كاألشجار ...هام ِ
ِ
ُ
رائ ٌعَ ،و َن ُ
والك ُّل ٌ
ضير
فجر ِ
ْ
ُ
ِّ
التقت
بالعين
العين
ياج
ِ
وعلى الس ِ
َ
الس ُ
وبالحنين َي ُ
ُج َّن ِّ
مور
ياج،
ِ
ُ
جنونة...
للحظة َم
ماذا َيقول
ٍ
ٍ
َ َّ َ
َ
ُ
التفكير!!؟
ِم ْن ش ْو ِقهاَ ،وت َوقف
*
ُ َ ْ َ ُ ُ َّ
يا موجعي ،والقلب يذبحه النوى
األسيرَ ،أم َّ
ُ
ُ
الد ُم المهدور!!؟
أأنا
ِ
َ
َ
َ
ألقى على َ
الس َ
الوطن َّ
الم ،فش َّد ُه
ِ
َ َ ُّ ّ
الت ُ
ُ َّ
أثير
الم ،وهزه
ِدفء الس ِ
َ
َّ
َ
شق ُّ
الد َ
روب إليك ،فاشتعل المدى
َُ ّ
َ
الت ُ
كبير
عشقًا إليك ،وشاقه
ُ
َ َْ ُ
الله ُ
قائنا
أكبر ،حان وعد ِل ِ
ٌُُ َ ُ
سادُ ...م ُ
ثير!!!
الو ِ
حلم ...يطوف على ِ
َ
ُ ُ
أكاد أض ُّم ُه
يا موجعي َوطنًا...
ٌ
ُْ
فيه َق ُ
صير
ُه َو لحظة،
والحل ُم ِ
َ ُُ ُ ُ
ُ ُ
رابها
دمه العروبة ،زيزفون ت ِ
َ ُ َ َ َّ ُ َّ
النسيم َب ُ
خور
دمنا ،وهبات
ِ
َ
ُ َ
َ
ياب ،فأين لي
حاض ٌر ِملء ِ
هو ِ
الغ ِ
َ َ ّ
فيه ُح ُ
ضور!!؟
ذكار ِ
في وحش ِة الت ِ
ْ
المواق ِد ،واألسى
فاسأل بنا َج ْم َر
ِ
َ ْ ُ َّ َّ
بالتذكارَ ،و ْه َو َم ُ
رير!!؟
كم ج ن
ِ
رماح ُأشرعتْ
يومي ،فتلهبنا ٌ
َ
وكبرها َم ْس ُ
البالدُ ،
طور
ن ْح َو
ِ
*
ْ
كتاب َّ
هذا ُ
الد ْه ِرِ ،ملء ُسطور ِه
َْ ُ ُ ُ
الح ٌمَ ،و ُن ُ
سور
نحن األباةَ :م ِ
ُ
َ
تلك ُ
َ
جباهنا
األشجار....
واسق
و َب ِ
ِ
والد ْر ُب ،م ْن َو ْقع َ
َّ
الهديرَ ،ه ُ
دير
ِ
ِ
ِ
*
َ
َ َ ْ
ْ
أرأيت َر ْعشة ُعش َب ٍة في أر ِضها
ِ
َ ُ ُ َ َ ُّ
ُ
ُ
ذاك الخلود ،وما ت ِخط سطور!!؟
جسر بنا َن ْح َو ُ
ٌ
العلى
فإذا َمضى
َفبنا ستمضي ّ
للديار ُج ُ
سور
ِ
ِ
َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ
الق ْدسَ ...د ْر ٌب واحدٌ
والدرب ...نحو
ِ
ِ
َ
َّ ٌ
َ
َ
ُ
ُهو في األماني :أول ،وأخير!!!
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العدد «»1349

شجاعة دجاجة

قصة قصيرة (من األدب الساخر)
يو�سف جاد احلق
()1
كانت نظراتها التأنيبية الحادة تقول لي« :من
ً
قال إنك سوف تصبح رجال في يوم من األيام،
وأنت ال تستطيع ذبح دجاجة!..؟».
حاولت التهرب من نظراتها ،ولكنها  -أمي
 لم تدع لي فرصة أن أفعل ذلك .رفاقي أوالدجارتنا (أم حامد) وأحفاد (الحاجة صبحة) والخالة
(حليمة) زادوني حرجًا وهم يتحلقون من حولي.
كانوا ينظرون َّ
إلي في ازدراء ،يطلقون الضحكات
الهازئة وعبارات التحريض الجارحة كي أذبح تلك
الدجاجة ،وإال أكون جبانًا .وها هي ذي أمي نفسها
على ذلك من الشاهدين !..كانوا يتصرفون جميعًا
وكأن بينهم وبين الدجاجة ثأرًا يقتضي ذبحها.
كنت ممسكًا رقبتها بيسراي والسكين بيمناي،
فيما كانت هي ترفرف بجناحيها وأطرافها ،بينما
كان أف��راد عشيرتها وبنو جلدتها من الديوك
والدجاج يتقافزون في باحة ال��دار ،مدركين ما
سيحل برفيقتهم البائسة ،التي لن تلبث أن
ترحل إلى العالم اآلخر بال رجعة..؟
صاح واحد من رفاقي متحديًا ،وموجهًا كالمه
إلى أمي التي َّ
أربد وجهها ،واحمرت عيناها غضبًا:
«خالتي أم صابر ـ اسم أخي األكبر ـ أنا أذبح لك
هذه الدجاجة فورًا ..بل أذبح لك كبشًا إن شئت..
قولي (له) ـ أي أنا ـ فقط أن يعطيني السكين.»..
قال آخر بحمية:
«بل أنا الذي سوف يذبحها لك ،يا خالتي،
في ثانية؛ بل قبل أن يرتد إليك طرفك ...هكذا
هكذا.»..
قالها وه��و يسحب سبابة ي��ده اليمنى
من اليسار إلى اليمين وبالعكس أم��ام رقبته.
أيقنت أنه ،ال مندوحة من االنصياع ألوامر أمي
العرفية بحق الدجاجة .أقول العرفية ألن والدتي
كانت تعمد أحيانًا إلى حبس أي دجاجة ،ليس
لمخالفتها رأيًا لها ،كما قد يخيل إليك ،ولكن
لمجرد إزعاجها لها بارتفاع صوتها بما هو أكثر
من المسموح به!..
ما انفكت الدجاجة إبان هذه (الهوجة) تحاول
بحركاتها العنيفة ،بكيانها كله ،اإلف�لات من
المصير الذي يترقبها والسكين فوق رقبتها .لقد
أدركت أن دقائقها باتت معدودة في هذا العالم
ال��ذي ستمضي عنه في الحال ،مخلفة وراء ه��ا
صيصانها العزيزة ،التي رق��دت على البيض
أسابيع عديدة من أجل أن تخرجها إلى النور،
باألمس تحديدًا ..صيصانها التي مازالت في
حاجة لرعايتها وحدبها ،على األقل حتى يجيء
دوره��ا ويحين وقت ذبحها هي األخ��رى أسوة
برفيقاتها..
ً
ف��ي لحظة خاطفة ..بغتة دون��م��ا تفكير.
وفي لحظة تشبه الغياب عن الوعي ،بتأثير من
ُّ
عيني أمي وكلمات رفاقي ،كانت يدي تحز رقبة
الدجاجة ..بل وينفصل رأسها عنها ليسقط
بعيدًا قرب الجدار ..انبثقت نافورة دم قانية
مخيفة ..أصابت الجدار المقابل .قذفت بجسد
الدجاجة مقطوعة الرأس بعيدًا ،وهي تنتفض
متقافزة ،كراقصة مجنونة ،على إيقاع صاخب،
ترش رذاذ دمها على وجهي وثيابي وصدري.
نظرت في فزع إلى يدي التي (تلطخت) بالدم

البريء ..علت هتافات التهليل والتكبير من حولي
ابتهاجًا بالنصر المبين ،الذي تحقق أخيرًا على
يدي .وهاهم رفاقي إلى جواري يشدون من أزري
ويهتفون بحياتي !..أما أمي فقد برقت في عينيها
الجميلتين نشوة الفخر بصنيعي البطولي الذي
أكد لها ،بال ريب ،قدرة ولدها هذا على مقارعة
األعداء ومواجهة الخطوب في مقبل األيام!..
لبثت جامدًا كالصخرة الصماء في مكاني.
أحسست أني أزهقت روحًا (دجاجية) بريئة« :ما
الفرق بيني وبين أولئك الجناة الذين يتحدثون
عنهم .فها أنذا أذبح الدجاج ..وللدجاج أزواج وأسر
وأصدقاء وأق��ارب من دي��وك ودج��اج وصيصان.
أليس كذلك يا صديقي.»!..
( )2
لم أستطع على مائدة العشاء التي بسطت
على «الطبلية» الخشبية العتيقة ،أن ألمس شيئًا
من لحمها ،أو تناول شيء من مرقها ،رغم إلحاح
أمي .كان حزنًا طاغيًا يمأل قلبي ،بل إني عمدت
إلى تجنب النظر إلى أشالئها الغارقة في المرق،
والدسم يتألأل من حولها ،فيما كانت أمي وإخوتي
سعداء بالتهامهم إياها قطعة وراء قطعة من غير
أن يرف جفن ألي منهم !..أو تدمع له عين.
تسئ إلي في
«إن هذه الدجاجة تحديدًا ،لم ِ
شيء .بل إنها هي التي كانت تمنحني بيضة في

كل يوم .أيكون جزاؤها هو تمامًا جزاء سنمار.»!.
هكذا تمامًا خلتها تقول لي .وكنا قد سمعنا
بقصة سنمار هذا من أستاذ م��ادة العربي في
مدرستنا منذ أيام .لكن أمي التي هي أدرى مني،
بال ريب ،فيما هو خير وما هو غير ذلك ،هي التي
أصدرت إلي األمر العسكري غير القابل للنقض،
باإلقدام على ما أقدمت عليه .ويقينًا لوال احترامي
لها ولوال أنها أمي ،ألعلنت أمامها وعلى المأل أنها
هي التي دفعتني القتراف تلك الجريمة .أجل ما
كنت سوى أداة التنفيذ إلرادة خارجة عن إرادتي.
بيد أني ،على الرغم من ذلك ،ال أجدني قادرًا على
نسيان ما حدث.
ً
أرقت تلك الليلة طويال .الليل موحش حقًا،
الكل من حولي يغط في نوم هانئ عميق ،بعد أن
قضموا لحم الضحية ،وشربوا من مرقها الدسم.
حتى أن أخي األكبر (ن��ادر) ال��ذي يتمتع بقدرة
جيدة على الشخير ،عال شخيره اآلن أكثر من أي
وقت مضى ،فأيقظ الجيران ،ولكن من غير أن
يوقظ أمي وأشقائي .تحول ذلك الشخير ،بعد
ألي ،إلى موسيقى لها إيقاعها الخاص الذي ألفته
ٍ
مع الوقت .عدا ذلك كان الصمت مطبقًا ،والظالم
حالكًا ،وصوت الريح يأتي من بعيد فحيحًا موحشًا..
الدجاجة أمامي ..ترنو إلي وقد عاد رأسها المقطوع
إليها ..تنظر بعينين خلتا من الدموع تمامًا ،ومن
مالمح الذعر واأللم التي بدت عليها وهي تكافح

بين يدي من أجل البقاء ..نظرة عتاب فقط من
عينين كحبتي عدس ملونتين ،وهي تقف فوق
بقعة كبيرة من الدم ،رجالها ال تلمسانها ..بقعة
الدم تكبر وتكبر حتى أخذت شكل بحيرة تتالطم
أمواجها الحمراء ..والدجاجة البيضاء ترفرف فوق
منتصفها تمامًا ،ترمقني بنظرة العتاب إياها ،ثم
يأتيني صوتها هامسًا عذبًا رقيقًا:
ُ ِّ
ـ بماذا أسأت إليك يا هذا كي تقتلني وتيتم
صغاري..؟
ـ ال شيء صدقيني ..بل إنك أنت التي قدمت
لي بيضًا لذيذًا ومغذيًا كل صباح ..بلى إني لناكر
للجميل!..
ـ إذن لماذا أقدمت على قطع رأس��ي أيها
اآلدمي!..
ـ أنت تعرفين..؟ ألم تكوني معنا لحظتئذ.؟
ولقد سمعت بأذنيك ورأيت بعينيك..
الم تكن أمي هي التي دفعتني إلى ذلك
ً
دفعًا ـ كي أكون بطال مثل نابليون أو هتلر؟ وما
كان لي أن أعصي لها أمرًا ،فالله سبحانه وتعالى
يأمرنا بطاعة الوالدين..
ـ ولكن هل عليك أن تطيعهما في قتل خلق
الله..؟
ـ أتظنين أنه سبق لي أن قتلت أحدًا من خلق
الله..؟ أنا لم أقتل سواك.
ـ َأولست أنا من خلق الله يا ابن آدم..؟
ـ بلى إنك لكذلك ..كاد يغيب عني هذا..
سامحيني على أية حال ..غفر الله لك وأسكنك
فسيح جناته في أعلى عليين!..
ـ أسامحك..؟ أنتم اعتدتم مثل هذا ..فحين
يبطش من بينكم ظالم مقتدر ..يكتفي أحيانًا
باإلعالن عن خطئه ،وربما عن أسفه ،لكي ّ
يسوغ
مقتل بشر آخرين على يديه ..بل هو قد يطلب
المغفرة نفاقًا !..ولكن ماذا يفيد األسف الضحية؟
ومنهم من يحب أن يتقرب إلى الله زلفى بدماء
ضحاياه!!..
رفرفت الدجاجة بجناحيها ..ارتفعت في
ً
الفضاء قليال ،ثم ع��ادت لتستقر على ارتفاع
قدمين من بحيرة الدم ،ثم قالت متسائلة بنبرة
تنضح بالسخرية والتأنيب:
ـ ق��ل ل��ي ي��ا ه���ذا ..ه��ل أشبعكم لحمي
وانتشيتم باحتساء مرقي؟
غال وعزيز أني لم أذقه..
ـ اقسم لك بكل ٍ
وأنت تعرفين ذلك؛ إذ أنت اآلن في بطونهم هم..
تعرفين تمامًا من قام بالتهامك!..
ـ ولكن أهلك فعلوا..
ـ وهل يؤخذ المرء بجريرة ما فعل أهله..؟ هل
تزر وازرة وزر أخرى يا دجاجتي العزيزة..؟
ـ أتتبرأ منهم اآلن؟ كلكم هكذا ،عند الحساب
والعقاب يبترأ واحدكم من أخيه وأمه وأبيه!..
ـ على أية حال عليك التماس العذر لهم؛
فاإلنسان لكي يعيش يجب أن يتغذى على
لحوم اآلخرين .أنتم أيضًا معشر الدجاج ،ينطبق
عليكم هذا ..أال تقضمون الحشائش وتلتهمون
الديدان؟ الكائنات كلها كما ترين يأكل بعضها
بعضًا!..
ـ أال يمكنكم العيش على أشياء أخرى غير
لحومنا؟ أشياء ال تملك روحًا حية على األقل؟ أنتم

 2013 /6/22م 14 -شعبان 1434هـ
السنة السابعة والعشرون

تميتون أرواحًا لكي تحافظوا على أرواحكم..؟ كلوا
أي شيء (يا أخي) غير ذي روح..
ـ مثل ماذا؟
ـ كالقمح والشعير والذرة والبرسيم شأنكم
شأن الحيوانات األخرى ..الحمير والبغال تقتات
التبن وتعيش عليه ..وها هي ذي ..انظر إليها،
تملك أجسادًا أقوى من أجسادكم ،وأكاد أقول إن
ً
لها عقوال أرجح!..
ـ أتشبهين البشر بالحمير والبغال؟ أيليق بك
هذا؟
ـ ما الفرق..؟
ـ أنت معذورة ،على أية حال ،فأنت ال تعرفين
أنهم ـ البشر ـ ارت��ق��وا م���دارج ال��رق��ي وأخ��ذوا
يتفننون في إعداد أصناف الطعام ،وأمسى لها
متخصصون وبرامج في التلفزيون ،وكتب رائجة
تؤلف فيها ،بل هناك شهادات دكتوراه في هذه
َّ
المسألة !..ولكن أنى لك أن تفقهي هذا.؟
ـ هذا في ذاته دليل على أن البهائم أرجح
ً
عقال ،كما قلت لك ،إذ هي تتناول العلف من أجل
أن تعيش بغير محسنات وال منكهات ،وال ُّ
تذوق،
وال احتفال وال والئم .الحيوانات تعرف أن األكل
هو األكل وحسب ..وهو وسيلة لمواصلة العيش
فقط ،تأكل لتعيش ..وأنتم تعيشون لتأكلوا..
وتستمتعوا!..
ـ هذا غريب حقًا .كيف لكم معشر الدجاج
معرفة هذا كله..؟
ـ مخلوقات الله جميعًا تعرف ذلك ،ولكنكم
ال تعلمون .أنتم معشر البشر ،أسوأ الحيوانات
على وج��ه األرض .ب��ل إن��ك��م لخبثكم ينصب
بعضكم لبعض شباكًا عن طريق األكل .تقيمون
ما تسمونه الحفالت والوالئم الكتساب الجاه أو
لعقد الصفقات ،بعد ذبح الخراف المسكينة،
والدجاج والطيور واألسماك ..أو ليدعو أحدكم
مخلوقة منكم ،يريد اصطيادها ،إلى مطعم أو
مقصف لينال منها وطرًا ..وتقبل هي ،مع أنها ال
تعاني جوعًا !..نحن ال نفعل ذلك ..سائر الحيوانات
والطيور والمخلوقات تذهب إلى أهدافها من هذا
القبيل مباشرة ..من غير الحاجة إلى اتخاذ الطعام
والمآدب وسيلة ..أو حيلة من أجل ذلك !..ثم هي
تقدم عليه في مواسم محددة للحفاظ على النسل
َّ
ليس إال ..وليس للمتعة ..وهي ال تجعل منه
شغلها الشاغل مدى حياتها مثلكم!..
الدجاجة تبتعد وتقترب ..تعلو وتنخفض..
وأن��ا أقع في مزيد من الحيرة مما أرى وأسمع..
ً
متسائال في كل لحظة :كيف ع��ادت الدجاجة
برأسها مع أني قطعت ذلك الرأس بيدي هذه..
بيد أني أحسست برغبة مخلصة في االعتذار ،لها
فقلت مالطفًا:
ـ أكرر لك اعتذاري ،وأؤكد لك من جديد أنه
لوال تحريض أمي ورفاقي لما أقدمت على ذبحك!..
ـ أردت أن تثبت لهم شجاعتك ..ولكن على
حساب دمي ..وإزهاق روحي..
ـ ألكم أرواح أيضًا..؟
ـ ماذا ترى..؟ مخلوقات الله كافة تملك أرواحًا،
وإال لما رأيتني حية أمامك اآلن ..حتى األشجار
واألزه��ار تملك أرواح��ًا ..هي ليست كأرواحكم..
لكنها أرواح على أية حال.
ـ حسنًا ,حسنًا يا صديقتي..
عال وحاد:
مقاطعة بصياح ٍ
ـ ال تقل صديقتي ..تقطع رأس��ي وتقول
صديقتي ..يا للبجاحة!..
بادرت إلى تهدئتها:
ـ صدقيني أنك تملكين من المنطق المعجز ما
ال يملك مثله فالسفة في عصرنا!..
تطلق ضحكة دجاجية عالية لتقول:
ـ أنتم تحسبون أنكم تعرفون أكثر من
البهائم ومخلوقات الله األخرى .الفرق هو أنكم
تتكلمون كثيرًا عن قدراتكم وذكائكم ،فيما
نحن نلتزم الصمت .لن تجد دجاجة تتعالى على

دجاجة بدعوى أنها أكثر فهمًا ..لن تجد حمارًا
يحاول أن يثبت لحمار آخر ـ عن طريق الكالم أو
تأليف الكتب ـ أنه يملك العبقرية وحده ،دون
سائر بني جلدته من الحمير .ال يحاول بغل أن
يستعرض عضالت بالغته أمام بغل آخر ،أو بغلة
ابتغاء مرضاة هذه األخيرة أو نيل إعجابها ألجل
إغوائها !..هل رأيتم حيوانًا من أية فصيلة يدعي
أنه يبول بطريقة أفضل من سائر أبناء جنسه ،أو
أنه يتناول علفه بطريقة متميزة على غيره من
أفراد فصيلته..؟
ـ إنك تثيرين دهشتي .أال إنك لتفهمين من
األمور ما ال يقل عما يفقه عقل أدلر أو فرويد أو
داروين ..وإني ألعدك بأال أعود إلى مثل ما اقترفت
يداي بحقك ،حتى لو ُّ
مت جوعًا وسائر أهلي ..حتى
أمي ـ سبب هذا اإلشكال ـ لن أطيع لها أمرًا من هذا
القبيل في مقبل األيام..
هزت رأسها باستنكار وأسف واضحين:
ـ ولكن ما جدوى ذلك اآلن..؟ هل تحسب أن
وعدك هذا سوف يعيد إلي روحي التي ذهبت
تشكو لبارئها ظلم اإلنسان للدجاج !..لقد يتمت
صيصاني المسكينة ..بل إنك أجهضتني حين
كسرت أجنة البيض التي كانت في أحشائي،
بعد أن بقرتم بطني وتلذذتم بالتهام كبدي
وقوانصي ..إنما أشكو بثي وحزني إلى الله العلي
القدير!..
ـ يا إلهي تقولين ه��ذا وأن��ت لست سوى
دجاجة..؟
ـ دعني أزدك علمًا ..إن مخلوقات الله كافة
ت��درك بالفطرة نواميس الكون وه��ي تتواضع
فتلبث خاشعة أمامها .ولتعلم أيضًا أننا لسنا إال
أممًا أمثالكم .أما أنتم فجهلة متبجحون ،تقضون
ثالثة أرباع أعماركم في الكالم ،عاكفين على ثرثرة
ال طائل من ورائها ،ولوال ساعات نومكم لقضيتم
الربع الرابع في الكالم أيضًا!..
()3
ً
بغتة توقفت الدجاجة عن كالمها ..نظرت عن
يمينها وشمالها ومن خلفها .كان هناك قطيع
من الدجاج األبيض (اللجهورن) .تقدمت القطيع
واحدة منها .اقتربت من الدجاجة محدثتي .نظرت
إليها من دون أن تعيرني التفاتًا .قالت لها بصوت
دجاجي هادئ النبرة:
«دعك منه يا رفيقة ..إنه كبقية أبناء جنسه..
ه��ؤالء هم مصيبة األرض التي كنا فيها ..هم
بالء على الكائنات كافة ،ليس علينا وحدنا؛ بل
وعلى أنفسهم وبني جنسهم ذاته ..لسنا وحدنا
ذبائحهم ..ول��ن تصلحي أن��ت ما عجزت آالف
السنين عن صنعه؛ إذ تتراءين له كي تطلعيه
على بعض الحقائق الكونية».
ثم توجهت الدجاجة ـ القائدة كما يبدو ـ
إذ كانت أكبر حجمًا .أحسست كأني أرى على
جناحيها ما يشبه النياشين؛ توجهت إلى بقية
الفوج من الدجاج الذي بدا وكأنه يغطي رقعة
عال
األرض الممتدة حتى األفق؛ لتقول بصوت ٍ
لكنه نحيل جدًا:
أال تعرفين أنه وجد بين هؤالء من ألف لهم
ماليين مما يسمونها كتبًا ،ومن ألقى من األحاديث
ما ال حصر له .بلى لقد ظهر بينهم العديد من
األنبياء والرسل والدعاة ..لكن ذلك كله لم يصلح
من شأن هذا الصنف الغريب من المخلوقات قط..
هذا الكائن غير قابل لإلصالح ..أصدقكم القول
رفاقي ورفيقاتي!..
رفرفت الدجاجة بجناحيها ..ارتفعت في
الفضاء ..رفرف موكب هائل من الدجاج األبيض
محلقًا في أثرها ..إلى أن اختفى عن ناظري تمامًا..
تلفت من حولي ،فلم أر أي دج��اج��ة ..تنفست
الصعداء وأغمضت عيني مخلدًا إلى نوم عميق..
عميق.
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والدة من خاصرة الموت
حممد امل�ضحي

ولدت من خاصرة الموت

يتسلل بعنق الغاب

ولم أصرخ

والصبا مائسة

أرتدي وشاحًا

تداعب شاهدة قبري

به دم اإلله مبلل

و تبعثر القوافي المرسومة

ومنثور بعري السماء

على مد السماء

من خاصرة الموت ولدت

لوحات زيتية

ال بل من هنا

مصلوبة على حد السكن

من أجاج الحياة

يسكنها الطفل البائس

من العلقم

منذ بدء السنين

اجتزت البرزخ مرتين

وعين الغراب

ولم أصرخ

مظلمة كظالم قبر مسكون

وال يزال ذاك الطفل

لم يفتح

األسود العينين

لكثرة مصائب اإلله

بداخلي يصرخ

لم أصرخ

مثل طائر الفينيق

و لم يبدأ بحسابي

قلبه الرماد

من رحم الموت

وريشه النار جرحًا

ولدت ولم أصرخ

ذاك الطفل مثل النسيم

كباقي األطفال.
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ٌ
مـــرثية -
فقط -لهم

الراعي عبودة
ّ
جيكر خور�شيد
ٌ
عقرب قفز من فراشه مذعورًا
على نباح كلبته الجرباء ،كمن لدغته
ّ
في وهن الليل ،أدرك بحدسه الذي ال يخيب أن مصيبة ما قد حدثت...
ّ
بادر سريعًا صوب الزريبة ليتفقد أعز المخلوقات على نفسه ،أبصر بابها
الخشبي العتيق مخلوعًا ،دخل إليها وهو يتعوذ من اللعين ويبسمل،
فتح عينيه ّ
جيدًا ،لم ير شيئًا بسبب الظالم الشديد ،فراح بيديه ورجليه
يفتش عن أغنامه ،ويصيح كالغراب عي ها ..عي ها ..واخ ..واق ..غاق...
حين باءت محاوالته بالفشل ،فقد صوابهُ ،هرع إلى ساحة القرية
ّ
صارخًا بأعلى صوته :يا ناس! يا عالم! ّ
هلموا ّ
إلي ...كارثة حلت بي!
ّ
ً
ٌ
صوت قميص السكون متسائال:
شق
ً
 ما بك صارخًا معوال في مثل هذا الوقت؟ّ
 آ ٍه ...فقدت أعز ما أملك ،لقد ُسرقت أغنامي!ٌ
صوت آخر مبحوح:
تناهى إليه
 ّهدئ من روعك ماذا جرى؟
ّ
 تعالوا لتعرفوا مصيبتي ،لقد ضاع ُتعب عمري كله!
ّ
وم��ا ه��ي إال لحظات قليلة حتى تحلق حوله بعض الجيران،
مستفسرين عما حدث له ،ومحاولين تهدئته ومواساتهَّ ،
ثم طلبوا منه
أن ينتظر حتى الصباح ليساعدوه في إيجاد قطيع أغنامه المفقود ،بعد
أن أكدوا له خطورة البحث في تلك الليلة الحالكة وعدم جدواه.
ُّ
تركوه في محنته ،وعاد كل منهم إلى بيته وفراشه ليكمل نومه؛
َّ
َّ
ُ
فظل يراقب الغيوم المتراكضة في ّ
أغنامه ،وهي
السماء كأنها
ّأما هو
تعدو من اللصوص والذئاب البشرية .كان متألما ً يبكي وحيدًا ،يرتجف
ّ
حلت به كالصاعقة ،لو قتلوه كان أهون عليه ّ
مما
من هول المصيبة التي
ّ
هو فيه من عذاب .إنهم ال يعرفون مدى تعلقه بشياهه ،وأنها لديه
أغلى من روحه .منذ نعومة أظفاره كان راعيًا ،وهو اآلن يضع قدمه على
أحد يعلم ّ
سر إحجامه عن
عتبة
الثمانين من عمره ولم يتزوج قط .ما من ٍ
ّ
الزواج ،ظل طوال عمره المديد عاشقًا لألغنام والكباش والحمالن ،يكاد
ُّ
يهتم بالبهائم ،ويمتلك
يكون الوحيد في القرية الذي بقي إلى اآلن
َّ
قطيعًا من الشياه ،كنا  -أهل القرية  -نراه دائمًا يطلق أغنامه مع بزوغ
الفجر ،ويمسك بعنان أتانه الغبراء يالزمها جحشها األبيض الذي
ّ
مسببًا
غدا أضخم منها؛ كم كان يتسلل إلى (حواكير) القرية وكرومها
ّ
ويعرضه لشتائم وتهديدات من أهل القرية الذين
لصاحبه نزاعات،
ّ
ٌ
كانوا يشفقون عليه من جهة؛ ألنه عجوز وحيد أمضى حياته الطويلة
كلها في الشقاء والرعي بال زواج ،غير أنهم من جهة أخرى كانوا يغضبون
منه ويستأؤون لبخله الشديد ،وبهائمه التي كانت أحيانًا تفلت منه أو
ّ
َّ
تغافله ،فتدخل إلى (حواكيرهم) ومزروعاتهم وتضر بها ،بيد أنه لم
يكن يأبه بوعيدهم وشتائمهم أو يصغي إلى نصائحهم ،كان عنيدًا ذا
صوانَّ ،
رأس أقسى من ّ
معتدًا بنفسه ,عادًا أنه أذكى منهم وأعلم باألمور
وأشجع من في القرية ،لذلك بقي كما هو عليه في طباعه وعادته وحتى
ً
لباسه .كنا دائمًا نراه يلبس قميصًا أزرق وسرواال أسود فضفاضًا ,ويضع
ُّ
ً
ً
على رأسه شاال أبيض ,ويمسك بيده عصًا طويلة يهش بها على أغنامه؛
ّ
كان فارع القامة متغضن الوجه أسمر غامقًا ،أشيب الشعر ،غائر العينين
ً
طويل األنف ،عاقد الحاجبين هزيال ،لكنه بادي الحيوية ،ولم تستطع
السنوات الثمانون أن تحني ظهره .كان يعدو خلف شياهه كيافع في
ّ
العشرين من عمره يسرح بأغنامه من الصباح الباكر حتى العشاء ،لم
يصطحب معه زادًا أو ماء ،يمشي على قدميه ّ
يشد عنان أتانه ،وال يركب
ّ
ظهرها ويخرج كل أيام السنة في ّ
والقر ،يبتهج للربيع حين يجيء
الحر
ً
ضاحكا بشقائق النعمان واألقحوان ،وسائر األزهار والورود واألعشاب
التي تكسو السهول والهضاب ،فتضفي عليها بهاء أخاذًا يسر عيون
الناظرين.
ٌ
ّ
مرت عليه لحظات أقسى من طلوع روحه ،ولما أشرق الفجر غادر
كوخه الشبيه بالكهوف ،ومضى مع بعض رجال القرية المقربين منه
ّ
ً ّ
إلى الغابات والمراعي ،داروا طويال وفتشوا كل األماكن التي كان يرتادها
وأخيرًا بعد أن أعياهم التعب واإلرهاق ،عثروا على بعض أغنامه في (جبل
ّ
رستم) تحت ظل صنوبرة وارفة ،بينما كباشه الضخمة الثالثة ،وباقي
ّ
أغنامه السمينة ظلت مفقودة ،وإذ ذاك جمد الراعي عبوده في مكانه
ً
مذهوال ،وأخذ يجهش بالبكاء كاألطفال ،ويطلق آهات ّ
حرى من
مصعوقًا
صدره الواجف:
 -آه ..اآلن أيقنت أنني فقدت كباشي العزيزة وأغنامي الحبيبة! التفت

�ســــنا ال�صباغ
تزاحمت صورهم
على جدار الذاكرة
وأنا أقتات من نشيج
األشــرطة الســوداء
التي ّ
زنـرت
زوايــا الروح...
ُ
ألملم ما تبقى
من صدى همس حنون
في خواء زمن البرد
ّ
أفتـش في أقـبية الذاكرة
ّ
ـق
عن «أصنص» معتـ ٍ
من عطر قلوبهم النادر
في زمـن األنا...
آ ٍه لو تعلمون
قبل أن تحزموا
إليه جاره «شكري» ,وقال له مواسيًا:
 اهدأ يا عم! سنعثر على أغنامك في مكان آخر.وقال «أبو رودي»:
َّ
ُ
 إن كانت األغنام المفقودة قد سرقت ،فال بد أن يكون دليلاللصوص من قريتنا.
َّ
عقب «غودة» مقهقهًا:
 لعنة الله على اللصوص ،ما أكثرهم في ّأيامنا هذه!أال تتذكرون كيف اقتحموا بيتي العام الماضي ،وضربوني حتى
عليّ ،
أغمي ّ
ثم سلبوا نقودي وخاتمي الذهبي.
ً
توسل إليهم الراعي عبودة قائال:
ّ
 أرجوكم دلوني إلى ما أفعله!أجابه «غودة»:
هيا ,ماذا تنتظر! اذهب إلى المدينةّ ،
 ّوقدم شكوى في المخفر؟
أسكته «شكري»:
 ما هذا الكالم؟ ال داعي للذهاب إلى المخفر ,وهل ينقص ّالعم
عبوده ُ
ّ
وجع رأس ٍ آخر؟ وعلى من سيشتكي يا ترى؟
ّ
أيده «أبو رودي» بقوله:
َ
لست بقادر على تكاليف الشكوى! أنصحك بأن تعود
 حقًا يا عم,ّ
بأغنامك المتبقية إلى بيتك ،وتفوض أمرك إلى الله!
رجع عبوده بما تبقى من أغنامه والدموع تغسل ّ
خديه اليابستين،
واأللم يعتصر قلبه الواهن ,وبينما كانت صور كباشه الثالثة وأغنامه
المسروقة ال تفارق خياله ،تتراءى أمام عينيه الزائغتين الدامعتين ،فهو
لم يصدق ما جرى له ،وأخذ يذوب شيئًا فشيئًا حتى ّ
تحول إلى جذع
زيتونة محروق ٍ كالفحم!
رثته المراعي الجبلية وغابات الصنوبر والسنديان ،والزعتر والبالن
والوديان السحيقة ،إذ لم تعد ّ
تردد أصداء صياحه :عي ها ...عي لك -
ترررش تررردا  -الذي كان ينبعث من أوتار حنجرته القوية من الصباح
ّ
حتى المساء لحنًا دافئًا يشيع األنس والحياة في ربوع قرية «الكبيرة»
الوادعة الحالمة!.

َ
حقائب أرواحكم
ُ
كم روحًا سييتمها الشوق
ّ
لبحـة قلوبكم
وحنين عيونكم
وللمســة دفء من
ياســمين أنـاملكم....
آ ٍه لو علمت دروب الرحيل
كم انطـوت على
خـياالت أحبائنا
ْ
لرفعت الحواجز
أمام نخيـل أرواحهم
ولغـ ْ
ّ
َ
دروب الموت
ـمت
تحت أقدام القدر!!..
ّ
لكنه الله...
يقطع تذكرة ذهاب
ألجزاء من قلوبنا
ٍ
ودومــًا ينسى
تذكـرة اإلياب...
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أطفال وحروب
عفراء نبيه احل�سن
كانت جالسة ،مطرقة ،حائرة ،ال تدري ماذا
تفعل ،تناولت ديوان شعر ،وأخذت تطوف
ببصرها على األح��رف ،تبرعمت األحرف على
شفتيها ،وبعثت في داخلها الحلم واألمل،
استرسلت في ق��راءة القصيدة ،أسخنتها
الجراح ،صاغت ألوانا من الطيف ،بحثت عن
األشجار السامقة في ساعات الظمأ ،غاصت
بين القوافي ،تناهى إلى سمعها قرع طبول
القصيدة:
ّ
سجل أنا عربي
أنا ٌ
اسم بال لقب
ٌ
بالد
صبور في ٍ
ُّ
كل ما فيها
يعيش بفورة الغضب
في ساعات الصمت ،نوهت مذيعة التلفاز
ّ
وثائقي بعنوان :األطفال
عن ع��رض فيلم
ّ
تسمرت عيناها على شاشة التلفاز،
والحرب.
وقع بصرها على أطفال في عمر ال��ورد ولم
يتجاوزوا العقد ّ
األول ،يقذفون المدرعات
ً
وساما ً
ّ
أبديا،
الفوالذية بالحجار ٍة التي ستبقى
كما تجوب العصافير والفراشات الحقول
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ْ
حاالت
�شروق حمود
-1-

والبيارات ،كانت الدموع الحرون معلقة على رقصت األسئلة في خاليا دماغها ،ال وقت ألن
ً
مظهرا من مظاهر ال مباالة ،كيف ذلك
أهدابهم ،فيما كانت المدرعات الجشعة تجوب تتعمد
ّ
ّ
ال��ش��وارع،
وتدمر البيوت ،وتالحق عصافير وقلبها يرقص في حماسة لما يجري ،نفد
ّ
ّ
ّ
األزقة ،وتقلع ّبيارات الليمون والبرتقال التي صبرها؛ سألته بنبرة غاضبة:
زرعتها أيادي األجداد المعروقة ،وعلى الرغم
ـ ألم ير العالم هؤالء األطفال؟ تبين مبلغ
من البطش لم تهجر الفراشات شتالت الزعتر ،األث��ر ال��ذي تركه السؤال في نفس والدها،
ً
اختزنت في مخيلتها كل الصور ،غرقت في فخفق فؤادها خجال من الموقف ،رقص قلبها
الحلم في والدة الموت ،فانهالت على دماغها حين أعبر ّ
عما في نفسه :
ّ
صور الزيتون المبتل بالمطر ،ذكرتها بيت من
 العالم مع األقوى  - .إلى متى سيعيشونّ
ً
الشعر كل ليمونة ستنجب طفال
تحت الحراب؟
ٌ
ومحال أن ينتهي الليمون
		
بإعاقات
كان يدرك أن معظم هؤالء أصيبوا
ٍ
فسحة
��ى
ل
إ
دلفت
،
ا
مكانه
من
نهضت
مختلفة من ّ
جراء همجية االحتالل ،منهم من
البيت ،وراحت تطوف في أرجائه تحت شجيرات
بترت ساقه ،ومنهم من فقد ذراع��ه ...توالها
ً
الياسمين ،صنعت طوقا من براعم الياسمين
الغيظ من همجية األشرار ،فقالت:
لطفل مقهور ،حين تضيق ذرعًا يبقى والدها
ّ
ـ من أين يحصلون على الطعام؟ ربت على
ُ
مالذها األخير ،تلتجئ إليه عندما تعقد األمور
كتفها مع نظرة حزينة:
،عادت أدراجها ،وقفت في محاذاته ،أيقظته
ّ
ـ معظمهم أصيبوا بمرض سوء التغذية,.
ّ
مسمرتان
من ش���روده ،ك��ان جالسًا وعيناه
ّ
ّ
العدو منع عنهم المؤن .
ألن
ّ
بشاشة التلفاز بوجه متجهم ،صرخ:
ّ
ّ
ش��ردت بأفكارها بعيدًا حين تذكرت
ـ اللعنة عليهم .ما هذه األفعال الشنعاء؟
ّ
وقفت قبالته كغرسة زيتون صغيرة ،أيام العيد؛ حيث األطفال يجوبون الحديقة،
ي��رت��دون مالبسهم ال��ج��دي��دة ،يلعبون مع
أقرانهم ،و البسمات ّ
تزين وجوههم ؛ قارنت
بينهم و بين أطفال عراة ،جياع ،مشردين بين
ّ
المخيمات ،فسألته :
 أين منظمة رعاية حقوق الطفل؟ّ
هز رأسه ولم يرد عليها،عرفت ما يدور
بخلده:
ّ
ـ والذين هدمت بيوتهم أين يعيشون؟
 في العراء.ً
 حقا؟...ـ أجل ..منهم من يعيش اليتم بشقيه،
ّ
المخيمات التي تفتقر إلى
ومنهم من لجأ إلى
ّ
الشروط ّ
ّ
الصحية ،واإلنارة.
أدنى
ّ
ّ
ّ
ـ من جراء تلوث الماء والهواء ،واألغذية
ّ
ّ
الكيماوية،
التي ّلوثتها رائحة البارود ،والمواد
ّ
ّ
تفسخ الجثث في الشوارع قبل
وال ننسى
دفنها ،وه��ن��اك ع��ش��رات األط��ف��ال أصيبوا
ّ
دوي االنفجارات الهائلة،
بالجنون نتيجة
وأشالء األجساد المتناثرة من فعل األلغام
ّ
التي زرع��ت بأيد بغيضة ،ومناظر الجثث
الملطخة ّ
بالدماء.
صمتت ّ
مليًا وسألته:
ـ كيف يمكن أن نجنب ه��ؤالء األطفال
الحروب؟
ـ بحماية ح��ق��وق اإلن���س���ان ،وحماية
الطفولة ،علينا كأبناء وطن واح��د ,أن نقوم
ّ
ّ
المالية ،ودعم هؤالء بالمواد
بجمع التبرعات
الغذائية والكساء.
ـ هل هناك من يقوم بذلك؟
ـ أجل ...هناك لجان لدعم االنتفاضة.
ّ
فجأة دخل أخوها الصغير ّ
يردد :نحن عكا
ونحن كرمل حيفا وجبال الخليل واللطرون .

فـرح
عـلى ٍ
ُ
أفيق
َ
ُ ْ
ّ
الحياة ْ
التي ّودعتها
كأن
ْلم ُت ْ
ْ
وحشتي..
غادر
فرح..
عـلى ٍ
ُ
ْ
دمعـتي
تسقط
ْ
ْ
أغـنيتي
كأس
في
ِ
ُ
أنهيتها ّ
ْ
توًا
التي
فـرح...
عـلى ٍ
-2ّ
كـل ُ
ْ
ْ
كعادتي
إبليس
مت
عـندما
َ
ْ
صوتي
أنك َر
ْ
َ
و أغـلق الهاتف
ً
فجأة....
َ
َ
ْ
كـتف ّي
ن َب َت
جناحان صغيران عـلى ِ
ِ
َو ُ
ْ
أعـلو....وأعـلـو
صرت
َ
َ
أجمل من ّ
مخي ْ
لتي
عالم
نحو ٍ
-3ٌ
َ ّ
سيان أجنحة
ليس للن
ِ
َ
فما ِبه إذًا
ُ
يطير حينًا
ُّ
يحط ْ
آخـر
و
ّ
متربصًا...حـزنًا
ُ
ْ
قـد يسقط من َوجهنا
َ
ْ
جانحيه
فإن سقـط عـلى
ِ
َ
صعد ْبه
َ
ُ
تحته
أو سقـط
ْ
ينتبه
ْلم
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دعوة للســـالم

حوار التاج والرأس

فاديا عي�سى قراجه

ح�سني �أحمد عبد الرحمن
ً
يا سالمًا عشناه دهرًا طويال
ً
نحن نرجوك أن تعود قليال!
		
ً
يا سالمًا عشناه دهرًا خليال
نحن نرجوك أن تعود حليال

		

قد شبعنا من القتال من القتل
وصارت أيامنا تقتيال!

		

قد شبعنا من الضنى وافتقدنا
		

لحظة الصدق وافتقدنا األصوال

نحن صرنا العذاب واستعمرتنا
لغة الكر ِه علمتنا الجفوال

		
لم نعد نستطيع أن نتحلى

أصبح القبح لوننا المقبوال

		

لم نعد من ساللة الناس أصبحنا
ونحن القساة وحشًا وغوال

		

يا سالمًا عشناه واستوطنتنا
لغة الحب أصبحت تنزيال

		

وافتقدنا السالم والحب والعدل
ً
كأن القتال أضحى بديال

		
عد إلينا فكم أقمت لدينا

نعيم وكم قرعنا الطبوال!
في
ٍ

		
ً
وأقمنا األفراح ليال وصبحًا

وقطعنا البالد عرضًا وطوال!

		
يا سالمًا نحبه عد إلينا

إننا ال نريد عنك األفوال!

		
قد تعودت أرضنا وسرحنا

كل تاريخها مضى سلسبيال
كيف جاء الخصام يومًا إليها
ربما كان يومها مجهوال!

ً
ربما كان ما نالقي خياال

		

عد إلينا وحرك اإلزميال!

واكسر الهجر بيننا والتحفنا
ال تحاول يا مسلم أن تستقيال

سوف نشكوك لإلله إذا غبت
ونشكو اإلعراض والتبديال
		
ٌ
أنت منه ٌ
موجود
اسم وربك
		

		
ربنا ال تدع سالمك يتركنا

ال تدعه يحول أو أن يزوال

		

علينا «محمد» أن تقوال

		

نحن نرجوك بالمسيح وموسى
		

بالمسمى إدريس أضحى رسوال

ً
نحن نرجوك رحمة وسالمًا

نحن نرجوك عفوك المأموال

		

أصبح العنف صاحبًا وصديقًا

هل نرى حاضرًا ام ازداد جيال
		
ً
يا سالمًا عشناه دهرًا طويال

		

عن الكل ربنا لن يحوال

نحن نرجوك بالحبيب وبالغالي

حديث فهل ذكرت الفصوال
في
ٍ
ٌ
ٌ
وسالم
إنها الشام نعمة

		

ربنا يحفظ الجميع ويستغني

ً
بكل األوطان شيئًا جليال

صار «إبليس» صاحبًا مقبوال

		

لم نعد نستعيذ من شره أضحى
ونحن الزوار شخصًا أصيال

		
يا سالمًا قد غاب عنا وولى

عد إلينا ستلتقي التبجيال

		

سترى أننا على العهد دومًا
سترى مقعد الوداد بليال

		
سترى أننا نالقيك زهوًا
		

نذرف الدمع نصطفي التقبيال

قال ّ
إياك أن تعدي النجوم كيال تتبقع فوق كفيك كشبهات ال
العرافِ :
يمحوها الزمن..
ُّ
ّ
قلت له :منذ أن توفي عرافي وأنا أعد النجوم ..أبحث عن نجمتي ..قالوا لي
توجهي شرقًا ..ثم قالوا توجهي غربًا .......الشمس في الشرق كما هي في الغرب
حنونة ..قاسية .......شرسة..
التاج من أربعة عشر كوكبًا دريًا ..ساجدين للرأس الذي لم يحن قطفه..
والشوارع مكتظة بنا..
أمسك يدي ,ركضنا على حوافي األزقة نبحث عن ظل يصد هذا الجحيم..
تأخرت على أمي ،سوف تعود لضربي ،ستمسك شعري وتقصه ،لقد أقسمتْ
ُ
تأخرت بالعودة إلى البيت سوف تشوه وجهي ،أنت ال تعرف أمي،
باألمس إن
قبيلة من الرجال ،قبضة من سيوف الشرف ،حبال متدلية من المشانق ،دعني
أعود ،ستتبع آثار أصابعك فوق جسدي ،ستشم عبيرك المندلق من خوابي
شهوتي ،أمي كتيبة من األنوف الشمامة ،فيلق من االستشعار عن بعد ،إنها
ً
تستيقظ ليال وتقبض على حلمي وتقتله..
أمي خرافة من الحدس........
ال تتركيني وحيدًا فقد غرست شجرتي فوق كفك!
باعدي ما بين الحلم والحقيقة كي أسقي بستان الكرز والتفاح  ..نحن نحلق
اآلن فوقهم وفوق خرافاتهم ..أعرف أمك ِ فهل تعرفين أبي ؟ جدول من اليقين..
ساقية من المعرفة ،بحر من العطاء ،سد من الشك والريبة ،علمني أبي أن المرأة
هي أرض الميعاد التي نبحث عنها ونحلم بلبنها وعسلها ،هي أرض الحرب
والسالم ،هي أرض البدايات هي أرض النهايات ،قولي ألمك ِ بأنها جنة موعودة
تنتظر مؤمنيها..
قال أبي :كل رجل رأس ..وكل امرأة تاج ..ومن لم يجد تاجه لن يكون له رأس..
قال أبي :يزدهر الرأس بحفيف التيجان ..التاج يحمي الرأس من الليل ،يضمه،
يحنو عليه ،يحكي له الحكاية حتى يسلمه ليد الوسن..
والتاج برد وخوف يتلبسه الرأس ،يصنع من دوائره بيوتًا ونوافذ وستائر،
ّ
يمسد المهد ويهزه..
والرأس حلقة من دوائر التاج ،حلقة ملونة بالرغبات ،يدور حول التاج ينزع عنه
ترصيعاتهّ ،
يدور خصره ويشعل ردفيه ،يعلمه كيف يرقص على نغمات الرأس..
قال أبي :للرأس ألف حكاية وليلة ..يمشي بين السرير والباب وبيده مقابض
الجنة ..يدور مع تاجه مثل درويش في ساحات الذكر ..حتى يصل إلى المعشوق
المشتهى ،يخلع عنه أثواب الشك ويلبسه عري يقينه..
قال أبي :ال تدع يد المرأة تقلت منك كيال يطير رأسك...
كيف ستفهم أمي ..كيف ستعرف بأنها تاج بال رأس؟؟ من سيعلم أمي
هذه األناشيد؟! من سرق من أمي رأسها؟؟ أمي ال تعرف ،ال تشعر ،ال تريد أن
تكون تاجًا ..أمي تختطف أحالمي وتدخل بها إلى عزلتها ..تضربها ،تصلبها..
تشعل فيها نارها ...هل تضاجع أمي أحالمي؟؟ أين أحالم أمي؟؟ كيف أضاعت
حلم رأسها؟! من فكك ترصيعات تاجها حتى إنها لم تعد تصلح ألي رأس؟؟؟
أمي تشعل البخور ،تتحدث إلى القمر ،في كل يوم لها أمنية مختلفة وطلب
مختلف ..باألمس عاتبت القمر ألنه نسي أن يتتبع خطواتي ..هددته بأنها لن
تحرق بخورها ثانية له ،ولن تفتح صدرها ألنواره ..ستكفر به ما لم يضعها في
طريق عثراتي .تجندت أمي في صفوف العسس كيال تبارح الشوارع التي تشهد
على التصاقي بجدرانها وانكماشي أمام قبالت الرؤوس ..لماذا ال يتحدث العرجون
عني لماذا يختفي في ظل غيمة كلما باغتتني القبالت؟؟؟ لماذا يتواطأ معي القمر
وتفضحني الشمس؟؟
يقول أبي :ال تصل إلى حالة الشروق إال إذا نظرت في وجه من تحب ،وال تصل
ً
إلى سدرة المنتهى ،إال إذا زرعت مع محبوبك ظالال في وجه الشمس ،تختبئ
في سديمها وتفوز بآخر كنز في هذا العالم ..أنت فائز إذا مشيت وراء جسدك،
تتبعك روحك على مركب من توق ..وأنت خاسر لو مشيت وراء روحك ،يتبعك
جسدك على عربة مربعة الدواليب..
يقول أبي :المرأة تفاحة عطش ودالية سكر ،وبرتقالة شهد ..و رطب وخوخ
وتوت وزيتونة ال شرقية وال غربية ..والرجل هو زارع تلك البساتين.
سأحكي ألمي عنك ،عن أبيك ..عن مزارات الروح التي تعانق الجسد ..ستجد
أمي رأسها حينما تعيد آللئ التيجان التي رمتها في جب ال ماء وال شوك فيه.
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الدينار الذهبي

قصة من األدب الفرنسي

علي جمعة الكعـــود
ُ
كنت
ُ
ممتطيًا ُحلمًا….
سارجًا ُ
فوقه
غيمة َ الحزن ِ….
مرتديًا
ْ
ّ
الشعراء
جبة
آبقًا كالصدى….
ً
آيال للقنوط ِ….
ُ ُ
ّ
عر منذ
الش
يرممني ِ
قرابة عشرين عامًا
وما زال
َ
ُ
الفؤاد
كالم ْهل ِ يشوي
ويطلي
َ
جدار دمي
ْ
بالبكاء
ْ
أدركت
ْ ُ
حرفة اليأس قلبي
وأدركني ُّ
الهم
منذ ُ قساوة أظفاره ِ...
ُ
ْ
أجري
رحت
ّ
مستقر ْي
إلى
وحيدًا
ْ
َ
العراء
طيور
أناجي
آبقًا كالصدى….
ً
للقنوط….
آيال
ِ
ُّ
الش ُ
عر….
يعذبني ِ

ُ
ُيدرك
َّ
سر اشتعالي

ُوي ْ
ذكي ِبه
َ
ْ
االنطفاء
جذوة
ناذرًا لألسى
ّ
كل عمري….
ُيواري
األسى َ
سوء تي….
ْ
تعتري
ُ
ْ
رعشة ّ
صدري
الحب
ُ
أجوب
َ
قفار حياتي
ِّ
َ
الفؤاد
أمني
ْ
الغناء
ببعض ِ

للكاتب الفرن�سي :فران�سوا كوبيه
وأخ���ي���رًا ...شعر بالتعب واإلره����اق،
فنهض من مقعده وقد مأل الحزن أجواء
نفسه ،وطعن األل��م أعماق ف��ؤاده ،وألقى
نظرة رثاء على آخر درهم كان معه وسرت
قشعريرة الحسرة في شرايينه على تلك
الساعات الطويلة التي جلس فيها أمام
المائدة الخضراء ،حتى وأد جميع ماكان
يملكه..
وابتعد عن رفاقه وخالنه المقامرين..
وانسحب منهم من دون أن يلتفت إليه
أحد أو يرثي حالته إنسان ،ثم استلقى على
المقعد الوثير في إحدى زوايا النادي ،بعدما
ّ
أحس أن قدميه قد تخونانه ،وال يقويان على
حمله .والتفت نحوهم ،وألقى نظرة عليهم،
فاختطفه بريق الذهب الوهاج بين أيديهم،
وأدار وجهه عنهم متحسرًا متألمًا على ما
فاته.
وأط��ل��ق لخياله ال��ع��ن��ان ،فانتابته
الهواجس ،ونازعه الخيال الجامح ،وكادت
أنفاس اللوم تهدده لكنه تمالك حتى
خمدت جذوة قلقه ،فأغمض عينيه حتى
غشيه النوم ،فاستسلم إلى أحالمه.
لم تمض لحظات حتى َّ
هب من مكانه
َّ
على جلبة ال��ن��اس بعدما اش��ت��د صخب
المقامرين ،والتفت إلى ساعته ،وقد جاوزت
الثانية عشرة ،فأحس كأن شيئًا خفيًا يدفعه
كي يغادر المكان ال��ذي خيم عليه الظالم،
ولينطلق إلى الطبيعة الرحبة ،حيث أنسام الحرية وعبير الراحة واالطمئنان ،وسيجد في
بيته الهدوء كي يعزي نفسه عن األموال التي هدرها وخسرها على طاولة القمار ،فتناول
معطفه من المشجب ،وألقى به على كتفه ّ
وهم بالخروج إال أن أحد أصدقائه القدامى
«درنسكي» هذا الرفيق الذي قدم زهرة فتوته ضحية بريئة على مقصلة القمار ،وهاهو
ذا اليوم يفني وقار شيخوخته على مذبح المائدة الخضراء.
أجل ..هذا الصديق الذي بادله عاطفة اإلخالص وشاركه قسمة الحظ ،استوقفه
وبادره :هل لك يا عزيزي أن تقرضني بضع فرنكات ،ألني ال أملك شيئًا ،حتى وال درهمًا،
فارتسمت على ثغر «لوسيان» ابتسامة خرساء ،فيها معاني االعتذار.
وعندما الحظ «درنسكي» ذلك الجفاء وعدم االكتراث من صديقه ،أشاح بوجهه عنه،
وقال له :أتهزأ مني ،أؤكد لك أنني سأربح في منتصف هذه الليلة ،ألنني أوقن أن الرقم
َّ
السابع عشرة لن يبسم له الحظ إال بعد منتصف الليل ،أقول ذلك وكلي أمل بأن السعد
سيحالفه..
فقلب «لوسيان» شفتيه مستخفًا بما سمعه من الرجل ،هازئًا بأقواله ،وتناول قبعته
صوب منزله ،من دون أن ينطق بأية كلمة ،ذلك ألن محفظة نقوده كانت خاوية خالية..
ولما غادر النادي الليلي .شاهد أرض الشارع وقد غطاها الثلج الذي يتساقط منذ
أول الليل بال انقطاع ،لكنه لم يلق أي اهتمام بل تابع سيره مطلقًا لتفكيره العنان في
سكينة الليل وهدوء الظالم ،وسرعان ما توقف عن السير ،وبدت على قسمات وجهه
عالئم الحنان والعطف ،فهاجت في أعماقه بواعث الرأفة واإلحسان لكنه لم يصدق
ً
بخطى وئيدة ،ووقف أمام ذاك المنظر الحزين .منظر فتاة صغيرة
نفسه ما رأى ،فتقدم
لم تتجاوز ست سنوات من َّعمرها ،وقد ارتمت على مقعد صخري فأسلمت جفنيها لنوم
عميق ،بينما كان الثلج قد لف جسدها كأم رؤوم...
ّ
وأحس كأن تمتمات الجوع وغمغمات
وقف «لوسيان» أمام هذا المنظر مشدوهًا،
الفاقة تنبعث من أسمالها البالية الممزقة ،وهي مرتمية على ظهرها ،وقد سقط حذاؤها
الخرق من قدمها الصغيرة.
َّ
ومد «لوسيان» يده إلى جيبه يبحث عن درهم ،ليتصدق به عليها ،وبسرعة أخرج يده
فارغة ،بعدما تذكر أن المائدة الخضراء التهمت كل ماكان يملكه.
تذكر طاولة القمار التي الزمته حتى أودت بثروته ،وتركته ينزلق في مهاوي
اإلفالس ،وتقدم نحوها بهدوء كي ال يمزق غاللة النوم عنها ،وفكر أن يحملها إلى منزله،
ليقيها من البرد القارس ،ويدفع عنها غائلة الجوعَّ ،
ومد ذراعيه ليرفعها عن األرض ،لكن
بريقًا رقيقًا اختطف نظره ،فحملق يفتش عن مصدر البريق ،فلمح دينارًا ذهبيًا في حذاء
الطفلة المسكينة..
أجل ..دينار يبعث لمعانًا أصفر ،دينار وضعه أحد المتصدقين في حذائها الممزق،
موقنًا أنها ستتفاجأ عندما تشاهده في حذائها ،وبذلك يكون قد أدخل البهجة في
نفسها ،والسرور إلى قلبها..
َّ
فكر «لوسيان» أن يوقظها ويزف إليها بشرى رزقها ،لكن صوتًا خفيًا انبعث من
أعماقه صوتًا وسوس له ،فتذكر حديث صديقه «درنسكي» وهو يردد« :أؤكد لك أنني
َّ
سأربح في منتصف الليل ألنني أوقن أن الرقم السابع عشرة لن يبسم له الحظ إال بعد
منتصف الليل».

ترجمة� :أحمد مروان احلفار
وأنصت «لوسيان» إلى ذلك الصوت،
فخالجته رغ��ب��ة م��ل ّ��ح��ة ،وخ��ام��رت��ه فكرة
شيطانية ،والتفت حوله ليرى هل هناك
من أحد يلمحه ،أو يراقبه ..فالطريق خالية
من الناس ،وقد أقفرت من المارة ،فانحنى
على الحذاء المرميّ ،
ومد يده إلى القطعة
الذهبية ،وأخرجها بكل حذر خشية أن يوقظ
الفتاة الغارقة في نومها العميق.
وع��اد من حيث أت��ى ،ع��اد إل��ى النادي،
واتجه فور وصوله نحو المائدة الخضراء،
ورمى الدينار على الرقم السابع عشر ،وانتظر
ً
قليال حتى أشرق الحظ له ..فربح وجمع ربحه،
وألقاه على رقم آخر ،فابتسم له السعد ،وأعاد
الكرة مرة ومرات ،وألقى بكل ما كان يملك
من مال ،فوافاه الربح ،وهكذا ،حالفه الحظ
وابتسم له الطالع ،فجمع من المال مالم
يجمعه أح��د ،ورب��ح مالم يربحه أح��د ،حتى
امتألت محفظته بالدنانير الذهبية ،واستمر
في اللعب ،وكان يشعر بلهيب الذهب وهو
يلمس الدنانير المكدسة أمامه ،فقد كانت
ذك��رى الفتاة المسكينة المستلقية فوق
الحجر التي أودعها للقضاء والقدر ترتسم
في مخيلته ،وال تغيب عن تفكيره ،وكان
يتساءل :أترى هل ما زالت في مكانها ،أم
استيقظت من سباتها ،وذهبت ،ألنهض،
وألذه��ب إليها ،وألحملها بين ذراع��ي إلى
منزلي ،كي تنعم بالسعادة والهناءة بالقرب
مني ،ولتنام فوق الفراش الوثير ،سأعاهد نفسي أن أشرف على تربيتها سأطلق تلك
الحمامة الوادعة لترفرف في حياتي ،طليقة ،سعيدة ،أجل ،سأفعل كل هذا ،سأنقذها
من البؤس والشقاء.
***
كانت الساعة قد قاربت الواحدة بعد متصف الليل ،والحظ السعيد الباسم هو رفيق
«لوسيان» ،إلى أن دقت الساعة معلنة الثانية ،وهو عاكف على المائدة الخضراء يجمع ما
ً
يربحه ،حتى جاء صاحب النادي قائال:
 ليس باستطاعتنا الليلة أن نستمر في اللعب ،فقد خسرنا مالم يكن في الحسبان،وإنني أريد أن أغلق باب النادي فإلى الغد.
ّ
وأرفض الجمع ،وسحب «لوسيان» نفسه من بينهم بعدما جمدت األنظار وهي تنظر
ّ
إليه حقدًا وحسدًا ،وخرج «لوسيان» إلى الشارع ،واتجه نحو الفتاة ،ومد نظره إلى الطريق،
فرأى عن كثب تحت المصباح ،كتلة سوداء مرتمية فوق الثلج المتساقط طوال الليل،
فانفرجت أساريره ،وغمغم :لقد وجدتها ،وواجبي أن ّ
أبر بقسمي ،وما إن وصل إليها حتى
ّ
مد ذراعيه وأمسك بها ،وردد بصوت خافت:
أنت يا طفلتي الصغيرة ،ما أقسى الدهر على المحرومين أمثالك ،القضاء
 مسكينة ِحرمك ذويك ،والمجتمع أشاح بوجهه عنك ثم رفعها عن األرض ،وألقى بها على كتفه،
فارتمى رأسها على ظهره ،من دون أن تستفيق ،وقال بنفسه :ما أعذب وداعة الطفولة،
وما أهنأ نومها البريء؛ فال مشكالت وال هموم ،وأنزلها برفق ليضمها إلى صدره ،كي يدفع
ّ
عنها أذى البردّ ،
فأحس ببرودته ،وألقى نظرة فاحصة إلى عينيها ،فارتاع
وقبل جبينها
لمنظرهما ،فقد َ
لمس فيهما الجمود ،وقد انطفأ النور فيهما.
فخامره خوف الجاني ،وس��اوره شك القاتل ،وأنصت إلى أنفاسها ،فلم يشعر
بحرارتها ،فأيقن أنها َّ
البد قد فارقت الحياة ،في أثناء ما كان غارقًا بين أكداس الدنانير
والدراهم فوق المائدة الخضراء يحالفه الحظ ،ويساعده الطالع ،فيربح من وراء الدينار
الذهبي الذي سلبه من حذاء تلك الطفلة البريئة ،بينما كانت المسكينة تودع الحياة
وتطلق أنفاسها األخيرة ...لتستسلم إلى الصمت األبدي ،فانقبض «لوسيان» على نفسه
ّ
وأحس َّأن الدنيا تميد به ،وشعر أنه يختنق فصاح بأعلى صوته مستنجدًا،
وضاق صدره،
ّ
وانتفض في مكانه ..فمزق حجاب غفوته ،فهرع خدم نادي القمار ليوقظوه من كابوسه
العميق طوال الليل ،فصحا «لوسيان» وفتح عينيه ،فرأى الشمس وقد ارتفعت في
السماء ،وغمرت الطبيعة بأشعتها الذهبية ،لتوقظ فيها الحياة من جديد ،فنهض من
مقعده ،وتحامل على نفسه ،وغادر النادي إلى منزله وتناول طعام إفطاره ،وخرج من
بيته قاصدًا مكتب التطوع ،وسجل اسمه في سلك الجندية ،وهاجر مع رفاقه الجنود من
باريس مدينة الشرور والفساد إلى الجزائر.
ً
وأصبح «لوسيان» منذ ذلك الحين ،مثاال لألخالق الفاضلة ،والصفات الحميدة ،فقد
أقلع عن القمار ،وابتعد عن خالنه األشرار..
وذات يوم لمحه أحد رفاقه يتصدق على طفلة فقيرة نائمة على الرصيف ،ودفع
حب االستطالع أن يستطلع بما يتصدق به «لوسيان» ،فاقترب من الطفلة النائمة ،وألقى
نظرة عابرة إليها ،فشاهد في يدها دينارًا ذهبيًا...
***
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غلطة رســـــــم
ُهدى اجل ّالب
ّ
كلما ضاقت الدنيا تسحبني عواطفي نحو
حضنها المريح ،كي ال تسرقني يد حياة ظالمة من
قضبان الذات.
أجالسها لحظات دافئة ألعود إلى قفص بيت بارد
مع جرعة دفء.
أهم بالنهوض هذه ّ
قبل أن ّ
المرة تستوقفني:
أريك شيئًا.
انتظري بنتي أريد أن ِ
تتابع ُمبتسمة :البارحة ُ
كنت أرتب صندوق الخشب
القديم ّ
خمني ماذا؟
ال أكترث؛ أحسبها كالعادة ستأتيني بفستان
ُمزركش مكشكش من مالبسها العتيقة ،تريدني أن
ألبسه في مناسبة سعيدة ،أرتدي شالي بسرعة في
محاولة للهرب إلى داري قبل عودة ابني من مدرسته.
بعد أقل من دقيقة تعود ُمبتهجة ،ويدها خلف
ظهرها العريض ،فجأة تمدها قبالة وجهي؛ وإذ لعبتي
باسمة تضحك بفرحها القديم ..
ثم أرميها أرضًا ّ
أحملها ُهنيهة بال شعورّ ،
كأن
كهرباء صعقتني ،تستاء ّأمي من تصرف تراه في
نظرها أبله.
أسألها غاضبة :أخفيتها أعوامًا لتعطيني إياها
اليوم ،أين كانت حين كنت بأمس الحاجة إليها؟
أنظر ف��ي عينيها مستغربة :أخبريني لماذا
احتفظت بها؟
ُ ِ
أرك حزينة مثل اليوم؛
تجيب بقلقُ :في حياتي لم ِ
قلت في بالي ُر ّبما تسعدك لعبتك.
تتناولها ُمحبطة م��ن ف��وق ال��س��ج��ادة ،تالمس
شعرها المجدول وتبوح :الشيء الوحيد الذي منعني
ْأن أتخلص منها كانت تلك الخصلة الحلوة التي
قصصتها من شعرك.
تتنهد ُمبتسمة :أتذكرين؟
ّ
تشم الجديلةّ ،
تقبلها بلطف :السبب الذي جعلني
ُ
ّ
ّ
أخفيها كي تهتمي بدروسك ،كونها احتلت حيزًا
كنت تبدلين تسريحة شعرها
كبيرًا من وقتك؛ حيث ِ
باستمرار.
ّ
ّ
أنك استغللت فترة
بغصة مخنوقة :كان ظني ِ
ُ
غيابي في معسكر الطالئع ،ورميتها مع القمامة
كعادتك.
ّ
أعود متذكرة تفاصيل قديمة :لكنني أذكر ندمك
رأيت حزني على فراقها وعدتني بصنع
حينئذ ،عندما ِ
واحدة أجملّ ،
بربك لماذا تعطيني إياها اآلن؟
َ ً
خجال أنظر أرض��ًا ألواجهها بجرأة غريبة أمام
ضحكت ّ
علي؟ أال تذكرين الدموع
هيبتها الطاغية:
ِ
ّ
وجنتي؟
التي سارت على
في بالي :األهل دائمًا ِّ
يفصلون ،يخيطون كما
يشتهون حسب ُمتخيل مقاساتهم من دون مراعاة
رغبات أوالدهم.
ّ
عيني بثقة:
ترفع ذقني إلى األعلى ،تنظر داخل
ألننا أعرف بما ينفع ويضر.
بحمق عبثي :هي ألن تسأل عن سنين
أسألها
ِ
مظلمة قضتها دون ذنب داخل صندوق متين؟
بحنان أناملها في محاولة
ترفع شعر باسمة
ِْ
أنت أول من
لتغيير تسريحتها ،وتقول :هل تعلمين؟ ِ
أوحى ّ
زرعت داخلي
إلي بفتح صالون حالقة للتجميل،
ِ
مئات األفكار ،وأنا أرقبك تبتكرين األشكال على رأسها
الصغير..
هل تذكرين جديلة السنبلة العريضة التي
علمتني إياها؟
تفك ربطة ِّشعرها الحمراء ،وتنثره على كتفيها
بداللّ ،
ثم تبدأ بلف خصال حريرية متابعة غوصها في
بحر ماض عذب.
تتابع مسترسلة :رح��ت أضفر شعرك مثلها؛
فأعجب نساء حي الصالحية وتدافعن نحوي كي ّ
أجدل
شعورهن ،سقى الله تلك األيام الحلوة.
ّ
في داخلي أتمنى أن تلعب أصابعها على أرض
رأسي ُ
المشتاق لطعم حنانها الكبير ،أن تباعد خصالت
ّ
ّ
شعري عوضًا عن لعبة محشوة بقطن أظنه تعفن
مع ندى أيام ودموع ،أتمنى أن تشعرني بهدوء ّ
بت

أفتقده تدريجيًا ،ففي داخلي ما زالت موجودة طفلة
ّ
تحب أن تلعب بمرح ،تبحث عن حلمة نهد ندية ،عن
حكاية ليلى والذئب ،عن أغنية حنونة قبل النوم.
ّ
تنزل دمعة متمردة أبت إال النزول أمامها ،على
الرغم من محاوالت حبسها طوال الزيارة ،كي ال أزعج
أعصابها ،ففي صمتي المقصود صخب قبل رؤيتي
المفاجأة بشهور طويلة.
أفكر مجروحة في وضع بلد يحتضر ،ناس يتحركون
بخوف من دون أمل وال طعم ..
ُ
رجعت
أبكي من دون استطاعة على التوقف،
طفلة ال حيلة لها سوى ذرف دمع ونشق ماء أنف.
تتأملني بقهر ،وهي تراني أستسلم للضعف
ُ
المهين ..
يؤلمني ندى يلمع في مساحات عينيها ،فأحاول
كبت بقية األوجاع.
بك هذه
تحملها ،تسأل ُمستغربة :ما ذنبها ما ِ
باسمتك؟ كنت ّ
أظن ّأن الدنيا لن تسعك فرحًا لحظة
رؤيتها.
لكي تشدني أطناب الحنين إليها تضعها في
حضني ،تدير ظهرها وتقعد على سجادة الصالة
كالعادة ،تركع وتطيل سجودها لله.
أنا أرتفع مع موجة عالية وأهبط سمكة ميتة على
سطح ُمحيط ال ُمتناهي األبعاد.
بعد دقائق ّ
ندية ..
أنظر إليها بطرف عيني ببعض رضا ،فتسحبني
من شعر رأسي إلى فضاء بعيد ،يوم استيقظت باكية
بصوت مسموعُ ،مشفقًا يسألني أبي عن سبب دموعي
المتساقطة :باسمة يا أبي لعبتي ضاعت؛ سرقها الغول
في المنام.
 ال يوجد غول ،هذه خزعبالت ّأمك ،ابحثي عنهاَ
جيدا.
ُ
كبرت
وأتذكر كيف صنعتها ّأمي من ثوب أحمر
ّ
على قياسه ،كيف رسمت وجهها باألقالمّ ،
ثم قصت
َ
خصلة من شعري وضعتها على رأسها المستدير الذي
كان باألصل غطاء علبة حليب ُمجفف.
ً
في ذلك اليوم ضحكنا طويال ،وأطلقنا أنا وأبي
عليها اسم باسمة نظرًا لفمها الكبير المفتوح الذي

رسم ّأمي.
كان باألصل غلطة في ِ
أرجع إلى أرض حاضرنا ،أنظر داخل أزرار عينيها
الالمعتين فأشعر بلهفتها ،أتأملها ..
َّ
أراها صغيرة جدًا ،كأنها تقلصت ،أو أنا أصبحت
عمالقة ،أرفعها مترددة ،أالمس تضاريس جسدها
الطري ،أضع أطراف أصابعي على جبينها العريض،
وأنزل على أنفها المدور الصغير برفق شديد ،حتى
أص��ل فمها الكبير المفتوح وأتخيل دفعة واح��دة
كيف كنت أخاف أن تعضني ،فأبتسم بسخف وأبعد
أصابعي بال شعور.
أعود في محاولة أعمق أحاول التدقيق أكثر في
هدوء مالمحها ،أالحظ ّأنها بال حول وال ّ
قوة تضحك
ببراءة للجميع ،بغباء من دون أن تعي للفرح طعمًا.
أقول في ذهني :ما ذنب تلك المسكينة؟
أهمس في رسم أذنها المستطيلة التي كانت
في األصل جلد محفظة عتيقة بلون طحيني ،أخفض
صوتي كي ال تسمعنا ّأميَ ،
كما كنا نفعل في براءة
الماضي.
 نحن أصدقاء قدامى أليس كذلك؟ جمعنا صدقُ
عليك يا فتاة.
وبراءة ،صدقيني ال غبار
ِ
في بالي :ال ذنب عليها؛ ّأمي كونتها على ذا الشكل
البسيط ،تلك النظرة ُ
المستعطفة واالبتسامة الغبية
ّ
بودي إلى األبد ّ
أضمها إلى صدري.
أتابع بوحي علنًا بأريحية :لكن أتعلمين يا باسمة؟
اعتدتها،
صدري أصبح كبيرًا؛ تغيرت تضاريسه التي
ِ
عنك أخشى أن تتوهي ،تضيعي بين
أصبح عالمًا غريبًا ِ
تالله العالية التي ال أعلم َلم تغوي بعض رجال.
ّ
��اك أن تخبري ّأمنا
أشير بسبابة يدي ُمحذرة :إي ِ
بشيء من هذا ،والله ستذبحنا مثل صيصان.
ُ
ْ
ُ
أسألها :ترى هل نستطيع أن نتبادل القبل كما
ُ
كنا نفعل تحت لحاف الظالم؟ هل أستطيع تغيير
ْ
تسريحة شعرك البني الطويل في النهار؟ هل مازال
عندنا قلب يستوعب ُ
الح ّب الحقيقي ويحتويه؟
كنت تعاقبينني حين
تنطق ُمستنكرة تصرفاتيِ :
تنزعجين وترقصين بعد لحظة حين تشعرين بالرضا.
ُّ
أرد ببساطة :كنا نرضى بطيب تلك األيام؟
ّ
ْ
ّ
نضحك بحب أه��ل زم��ان ،كأنني ل��م أغ��ب عنها

فأضمها وأقبل خدها المنفوخ ،فتدير رأسها تجاهي
ُ
ّ
شفتي
راغبة مزيدًا من الق ُبل ،تضع فمها في ُمتناول
ّ
ُ
في محاولة إغراء ،فأحلق وأضيع في ربا غيمة وردية
ُ
نسيت حالوة مذاقها الحار،
الفؤاد ،أحس اخضرار نشوة
وأستيقظ من سحب أطناب خيالي ..
ّ ّ
تغير كل شيء.
أخاطب نفسي :ال أستطيع،
ّ
أعترف أنني ْلم أستطع إسعاد أحد في حياتي،
وهي ْلم تذق طعم فرح حقيقي ،كنت أرميها بعنف
ّ
كلما صرخ أحدهم في وجهيّ ،
ّ
ألضمها بعد
ثم أعود
هدوء نفسي من دون أن أخبرها ولو بجملة قصيرة عن
ِ
مدى ندمي.
أضعها جانب ّأمي برفق ألغوص في عمق ذات
رأيتها مذنبة ..
ّ
أقر معترفة أمام الكون؛ ُكنت ّ
ّ
أظن َّأن كل األشياء
ّ
ّ
حولي من دون إحساس كل شيء ملكي وحدي يحق
لي فعل ما أشاء..
كم كنت قاسية ال أعرف الرحمة مغرورة أنانية ،ال
تدرك معنى الغير.
عقلي يراقب موج نفسي ُمعترضًا ،فيقول حازمًا:
كفى ال مزيد من العبث يا فتاة انهضي من قلب
الضباب.
تقوم ّأم��ي بعد ط��ول ص�لاة تمسك مسبحتها
ّ
وتسبح اسم الله.
الفيروز الطويلة ،تطقطق
 ّب��رب��ك ّأم���ي أعيديها إل��ى عتمة صندوقك،
ُيستحسن أن تبقى مكانها؛ ال أريد أن يتغير نمط
اعتادته؛ دعيها تنعم بالهدوء ،مع صخب هذه األيام
الصعبة لن تستطيع العيش.
أتابع شرحي وهي ّ
تدور يمينها فوق غربان رأسي،
تحوطني من لحظات َ
الهبل بسور من كريم القرآن.
لست غريبة عن األوضاع ،وضعنا شبه ميت ،حياتنا
ِ
على كف عفريت ،الحرب حولنا دائرة والموت كثير.
في ُمحاولة أخيرة :بنتي لماذا ال تأخذينها للذكرى؟
كي تنعش ذهنك من حين إلى آخر.
أق ّ��ب��ل يديها وأنحني ألق ّ��ب��ل أم��ش��اط قدميها
فتمنعني..
أقول لها :بحقك ّأمي ذكرى؟
بيني وبين نفسي أتابع وحدي :أنا أهرب ْ
من شريط
ّ
الذكريات إلى أبعد فضاء ،أنا أتحسر على كل لحظة
راحت من بين يدي لم أستطع مسكها بإحكام ،ما َموج
ّ
نفسي الثائرة والله إال من ذاك الشريط العنيد.
أن��ت؛ عنيدة
تفصص مالمحي كعادتها :هذا
ّ
ُِ
فيك ّ
زلت تشبهين
سبحان الله؛ كل شيء
تغير لكن ما ِ
ِ
ّ
والدك رحمه الله ،ال أدري كأنه أمامي اآلن.
ِ
 ليس ِعنادًا ،لكنها لن تسعد برفقتي؛ ال أريدهاأن تالقي مصيرناْ ،
لن تجد ما اعتادت من هدوء بال،
ُ
دعيها تعش حياتها ذكرى حلوة سكنت مخيلتها
ذات يوم.
في باطن رأسي أخفي مساحات أوج��اع ،وأكمل
توصيف تفكيري :سأتركها تبتسم لنقاء عالمها
الصغير ،وأتفرغ للبحث عن طرق توافق لون أهواء
عالمنا الكبير بشيء يشبه مزاج ما ُجبلنا عليه.
ّ
ج��ادة :أبعديها عن هذا الدرب
بإصرار ولهجة
كرامة األنبياء والصالحين ،خبئيها مع صدى براءة
الطفولة ،مع صدق الحب الصافي ،مع طعم الحليب
الحقيقي وهدوء النوم ومذاق األمان واليانسون.
أتركها عند ّأم��ي ،وأع��ود إلى صخب وحدتي مع
شريط ال يفارق بالي.
ّ
بعيني المسافرة سرب
على طريق عودتي أرقب
حمام كبيرًا يدور في صحن سماء مترقبة بحذر ّ
َ
شر
بعض بشر..
ً
وفعال ال يكذب إحساسي المطحون..
(بووو)..
أسمع دوي انفجار قوي ّ
يرج أركان الشام..
يعقبه صوت رصاص ُمتتال..
أنتفض خائفة ،وأبتسم في الوقت ذاته ،كون
باسمتي الصغيرة نائمة بأمان في حضن صندوق
متين.
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تسعون عامًا ...على ميالد رسول حمزاتوف
عام  2013هو عام االحتفال بمرور  90سنة
على ميالد رس��ول حمزاتوف ،حيث ستنظم
داغستان مسقط رأس الكاتب الكبير احتفالية
ضخمة على المستويين الشعبي والحكومي
في الثالث من ايلول  2013ال��ذي يصادف
ذكرى ميالده.
ولد رسول حمزاتوف عام  1923في قرية
تسادا في مقاطعة خونزاخ في داغستان شرق
جمهورية جورجيا إحدى جمهوريات االتحاد
السوفييتي السابق ،عمل معلمًا في شبابه
وتخرج عام  1950في معهد غوركي لآلداب،
وك��ان ل��ه دوره المتميز ف��ي مسيرة األدب
السوفييتي ومساهمته في تطويره ،وكان من
أشد معارضي انفصال داغستان عن روسيا,

ول��ه في ذل��ك مقولته الشهيرة( :ل��م تدخل
داغستان في روسيا بمحض إرادتها ولكنها
لن تخرج منها بمحض إرادتها أيضًا).
يتميز شعر حمزاتوف بالصبغة القومية
الساطعة والنزعة الغنائية وقد منح عام 1959
لقب شاعر الشعب في داغستان ،كما منح
جائزة لينين ,وشغل منصب رئيس نقابة
الكتاب في داغستان نصف قرن.
من مؤلفاته :البنت الجبلية  ،1958النجوم
العالية  ،1962نجم يحدث نجمًا  ،1964السمراء
 ،1966مسبحة السنين  ،1973داغستان بلدي.
توفي حمزاتوف في الثالث من ايلول عام
 2003بعد أن قضى معظم حياته في العاصمة
الداغستانية محج قلعة.

من سقراط ...إلى سارتر
اقتحم اللبناني (راوي حاج) عالم الرواية بسرعة
نادرة عبر روايته (لعبة دي نيرو) ,التي منحته شهرة
كبيرة في كندا ,واجتازت المحيط األطلسي لتحصل
على أعلى الجوائز االيرلندية.
ُ
ترجمت (لعبة دي نيرو) إلى  20لغة حية بما فيها
العربية ،وبنجاحها الساحق ّ
قدمت لصاحبها فرصة
عمره في االنتقال من عمله كسائق سيارة أجرة في
مونتريال إلى التفرغ كليًا للكتابة.
ت��دور أح��داث الرواية حول كل من بسام (راوي
الحكاية) و جورج (الملقب دي نيرو) ,اللذين عاشا
بشاعة الحرب اللبنانية وانغمسا في أج��واء الرعب
والجريمة والمخدرات واالنحالل التي سادت البالد,
ودفعت بعدد كبير من أبنائها إلى الهجرة ,ومنهم
(راوي حاج) المولود في لبنان عام  1964والذي هرب
من أتون الحرب قاصدًا نيويورك ليعمل فيها كبائع
متجول وكنادل وسائق سيارة أجرة وليتعلم فيها
اللغة االنكليزية التي أصبحت لغة رواياته .انتقل
بعد ذلك إلى مونتريال ليدرس التصوير في جامعة
كونكورديا بـعـدما اكـتـشـف بالمصادفة أن لديه
مـوهبـة في هـذا المجال ،وهناك تـآلف مع مجـموعـة
من الفنانـين الطامـحين وسرعان مـا كـلفـه مـديـر
المتـحـف الفوتوغرافي بمهمة الحصول على لقطات
مميزة لبعض المصورين ممن كانوا يعرضون أعمالهم
في المتحف ،طالبًا منه أن ّ
يدون مالحظاته الشخصية
حول اللقطات ،فبدأ «راوي» بكتابة قصة قصيرة عن كل
لقطة مما أبرز موهبته األدبية.
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 المركز القومي للترجمة النسخة العربية من كتاب (من سقراط إلى سارتر) من تأليف ت .ز.
الفين وتعريب أشرف محمد كيالني ،وقد قام بمراجعة وتقديم الكتاب أ.د .سعيد توفيق.
يتناول الكتاب ستة من أهم الفلسفة وأعظم المفكرين في تاريخ الحضارة الغربية وهم
(أفالطون -ديكارت -هيوم -هيجل -ماركس -سارتر) إضافة إلى بعض االتجاهات الفلسفية ضمن
أسلوب اتسم ببساطة العرض والدقة العميقة ،مما جعله مالئمًا للقارئ بشكل عام ولدارسي الفلسفة
بشكل خاص.
يذكر أن مؤلف الكتاب ت.ز .الفين أستاذ للفلسفة في جامعة جورج واشنطن ويحمل الدكتوراه
من جامعة هارفرد ،بينما يحمل المترجم أشرف محمد كيالني دبلوم في اللغة االنجليزية التطبيقية
من الواليات المتحدة وقام بترجمة مجموعة من الكتب تنوعت بين الرواية والدراسات واألبحاث في
مختلف المجاالت ،أما أ.د .سعيد توفيق فهو أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال في كلية اآلداب
بجامعة القاهرة وأمين عام المجلس األعلى للثقافة.

أعمال جوزيف كونراد في مزاد علني
تعرض صالة مزادات (سوثبي) البريطانية أضخم مجموعة من
األعمال األصلية للكاتب البريطاني جوزيف كونراد ()1924-1857
خالل تموز القادم.
تتضمن المجموعة  200نسخة أصلية من رسائل ومخطوطات
أدبية وبعض األعمال النادرة كمخطوط (رواية تيفون) المتوقع أن
يصل سعره إلى  500ألف جنيه استرليني ,إضافة إلى نسخة من رواية
(لورد جيم) تعود ملكيتها للشاعرة األمريكية سيلفيا بالث (-1932
.)1963
ه��ذا وق��د جمع جامع التحف البريطاني ستانلي سيجر هذه
النفائس على مدى عقود إال أن وفاته عام  2011جعلتها في مهب
البيع بالمزاد العلني.
عاش كونراد حياة مليئة بالغرائب والصعوبات  ،لكنه استطاع
أن يخترق شعابها ودروبها كلها ،ولم يقف عاجزًا أو مستكينًا أمام
تحدياتها .
ألف جوزيف كونراد العديد من الروايات واألعمال القصصية
والمقاالت النثرية ,إضافة إلى مجموعة كبيرة من الرسائل سطرها
ألهله وأصدقائه وناشريه بال انقطاع خالل رحلة حياته ،ومن أهم
رواياته :
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

ـ زنجي السفينة نرجس ـ1897
ـ لورد جيم ـ 1900
ـ نوسترومو ـ 1904
ـ العميل السري ـ 1907
ـ تحت عيون الغرب ـ 1911
ـ الصدفة ـ 1913
ـ النصر ـ 1915
ومن مجموعاته القصصية :
ـ الشباب وقصتان أخريان 1902
ـ العاصفة وقصص أخرى 1903
ومن أعماله النثرية :
ـ سجل شخصي 1912
ـ مذكرات عن الحياة واألدب 1921
رحل كونراد عام  1924بعد حياة حافلة بالعمل الجاد ،وكتب على
لوحة قبره بساحة كنيسة (كانتربري) العبارة األخيرة التي خطها في
آخر مؤلفاته :
” نوم بعد مشقة ،ومرفأ بعد عاصفة ،ويسر بعد حرب ،وموت بعد
حياة  .تجلب أعظم السرور “.

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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جائزة (غرفن للتميز الشعري) ...لشاعر فلسطيني
اختارت لجنة التحكيم ديوان
ف��از الشاعر الفلسطيني غسان
غسان زقطان من بين  509مجموعات
زقطان والشاعر والمترجم فادي جودة
شعرية مقدمة من  40دولة ومن بينها
بجائزة (غرفن للتميز الشعري) في
 15مترجمة إلى اللغة االنكليزية،
تورونتو بكندا ضمن الفئة الدولية
وه��ذه هي المرة األول��ى التي يفوز
في دورتها الحالية عن ديوان زقطان
فيها شاعر عربي بالجائزة على الرغم
(كطير من القش) المنظوم باللغة
من وصول مجموعة مترجمة للشاعر
العربية والمترجم إل��ى االنكليزية
أدونيس للقائمة القصيرة عام .2011
للمشاركة في المسابقة ،بينما فاز
وع���ن ال��ج��ائ��زة ،ق���ال زق��ط��ان:
الشاعر الكندي ديفيد ماكديفين عن
‹إن الجائزة مهمة على المستوى
فئة شعراء كندا.
الشخصي ،ولكنها مهمة جدًا علي
تعنى ال��ج��ائ��زة ال��ت��ي تأسست
مستوى األدب الفلسطيني والشعر
عام  2000بتسليط الضوء على الدور
الحاسم الذي يلعبه الشعر في الحياة الثقافية المعاصرة ،وتمنح العربي» .ومن جانبه قال المترجم ج��ودة‹ :إن الجائزة تشكل
منذ تأسيسها لشاعر كندي وشاعر عالمي يكتب باالنكليزية أو اعترافًا بأهمية الشعر الفلسطيني وتطوره على مدار الستين
مترجم إلى االنكليزية ،وتبلغ قيمتها المالية  65ألف دوالر كندي .عامًا الماضية».

«تقلبات القدر» ...رواية روسية ...عن مأساة العراق...
بحلول ال��ذك��رى ال��ع��اش��رة لالحتالل
األمريكي للعراق صدرت في موسكو رواية
«تقلبات القدر» للمستعرب الروسي (ادوارد
ري���س) ،لتكون بذلك أول رواي���ة روسية
معاصرة تتناول وقائع ما جرى في العراق
في أعقاب الغزو األمريكي عام .2003
تدور األحداث حول بطل الرواية الشاب
األمريكي (ف��ران��ك ن��ورم��ان) المستعرب
وال��م��وظ��ف ف��ي إح���دى ش��رك��ات النفط
األمريكية والذي سأم العمل الروتيني في
مقر الشركة في (هيوستن) فيقرر السفر
إلى العراق عن طريق شركته ليعاين بشكل
لصيق ما يجري هناك وليحاول جمع المراجع
والصحف وأقوال شهود عيان فيما يتعلق
باألحداث بغية تأليف كتاب عن التاريخ

السياسي لبلدان الخليج العربي.
يجد البطل نفسه متورطًا في مشروع
جديد لوكالة المخابرات المركزية يهدف
إلى إعداد جيل من المسؤولين اإلداريين
العراقيين ال��ذي��ن يتمتعون برؤية
استراتيجية للقضايا الدولية وبالقدرة
على مواجهة تحديات القرن العشرين،
َّ
يكلف بمهمة غريبة للغاية هي جمع
المعلومات عن الشباب العراقي المتعلم.
يعايش البطل ال��ظ��روف الصعبة
في العراق والوضع السياسي الداخلي
المتوتر واألحداث األمنية المرعبة ضمن
جو مغامراتي تتسارع فيه األح��داث
وتتبدل المواقف والقناعات ضمن قالب
يكاد يكون بوليسيًا.

الكاديالك الذهبية ....
كتاب جديد لألديبة كنينة دياب ...
صدر للكاتبة والمترجمة كنينة دياب
ّ
قصصية جديدة مترجمة عن
مجموعة
ّ
الل ّغة اإلنجليزية تحت عنوان« :الكاديالك
ّ
أخ��رى» ،وه��ي قصص
الذهبية وقصص ّ
موجهة لليافعين والشباب.
تحتوي المجموعة على قصص ممتعة
ّ
ومشوقة لعدد من الكتاب المعروفين
عالميًا ،وهم من دول مختلفة من العالم إنما
كتبت باللغة اإلنجليزية ،فالكاتب للقصة
األول��ى «جريمة وعقاب» من م��دراس في
والكاتبة للقصة الثانية «ماذا
جنوب الهندّ ،
تفعلون في الشتاء؟» من ويلز الشمالية
في بريطانيا ّ ،والكاتبة للقصة الثالثة
«الكاديالك الذ ّ
هبية» من المسيسيبي
بالواليات المتحدة األمريكية ،والكاتبة
للقصة الرابعة «الشجيرات ذات الزهور
الحمر» من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا ،والكاتبة للقصة
الخامسة «نقطة» من جامايكا ،والكاتبة للقصة السادسة

«ال��ه��روب» ول��دت في لندن لوالدين من
جامايكا ،والكاتبة للقصة السابعة «نمرة
ّ
سرك ّ
متمردة» ول��دت في موسوري
ه��رة
في الهند ،والكاتب للقصة الثامنة «أكثر
مجرد ّ
من ّ
ال��داء» من بلفاست في إيرلندا
الشمالية.
يستمتع بقراءة هذه القصص الكبار
ّ
ّ
والصغار على ّ
السواء ألنها خفيفة الظل
وتنتهي «ب��ق��ف��ش��ات» مفاجئة جميلة
تطلع القارىء كذلك على ثقافات العالم
المختلفة ،وتستحق القراءة حقًا.
تقع المجموعة في  156صفحة من
الحجم المتوسط ،ص��ادرة عن دار شرق
وغرب بدمشق وتوزيع دار الفرقد بدمشق
أيضًا.
بقي أن نقول ّأن للكاتبة ً ثمانية كتب
روايات ترجمة ومجموعتان
لألطفال والناشئة تأليفًا ،وثالث ً
قصصيتان لليافعين والشباب ترجمة أيضًا.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :عياد عيد

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

هيئة التحرير:
حممود حامد  -د�.أحمد علي حممد  -نبيل نوفل  -ريا�ض طربة

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

أنت/أنا
ّ
*هل يستحق الذنب هذا العقاب كله ،أو هذا الغفران؟
ُ
ّ
* يمكنك الوقوف من االختيار أكثر من الحركة.
* تطيل الوقوف؛ هل نسيت ما أنت في انتظاره؟!
َّ
*الشاهد الواثق أسقط كل اعترافاتك.
ّ
*ال تقترب كثيرًا حتى ال نبتعد أكثر!
ّ
ّ
يشد األنشوطة أكثر
*الجسر الذي يهتز تحت خطاك النشوى،
على عنقي.
تحمك!
*الخضرة التي تحاصرك لم تمنعك من اإلطالق؛ لم ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
*أنتظرك منذ زمن ،أعرف أنك قادم؛ لكنني ال أعرف لماذا قررت بعد
ّ
كل هذا أن أغادر..
ّ
ّ
ألنك قاتلي؛ بل ّ
ألن الحفرة ذاتها ستجمعنا.
*ليس تألمي
ُ
*لست منزعجًا من اعترافك؛ أعرف الفاعل.
ّ
َ
قطعت تشفق عليك ..ربما ،تسلكها باطراد.
* الطريق التي
َ
*الم َ
َ
كم ُن الذي سقطت على أعتابه خوفًا ،كنت تنتظر فيه من
ينقذك من عتمته.
ّ
ّ
*ال تقل؛ أرجوك؛ دعني أخمن ،لعلي ال أكتشف!
ّ
هزني ،أيقظ ّ
في إحساسًا ،كنت أنوي أن أبوح به ذات
*اللحن الذي
يوم!
َ
ُ
*لست منزعجًا من الوردة التي قطفتها من أجلي؛ بل ألنها لم تذبل!
ّ
*لم أشعر باللذة أو باأللم؛ يا لك من محترف!
ّ
*العذوبة التي شردت ،لم ُ
أنكد عليها أو ّ
علي.
أدعها إلى العودة ،لئال
*ال ّ
تضيق علي كثيرًا ،لن أهرب؛ لست الفاعل.
*أن��ت تخفض السقف كثيرًا؛ يبدو أنك تعرف أنني أستطيع
التحليق في أضيق مدى!!
*ال االعتراف مهنتي ،وال أطلب المغفرة من قاتل.
ّ
ّ
يحمر ليدفئك؛ بل حنقًا من وقوعه
*الجمر الذي تقلبه بانفعال ،ال
لدى قلب بارد.
ُ
*كان يمكن أن أكون في الحافلة التي لم تستهدف ،لم يكن
موعدي مختلفًا ،وغايتي ،لو كنت غير ما أنا عليه.
ّ
*ليس اتجاه السهم هو السبب ،وال الشارة المقلوبة؛ لست على ثقة
أو يقين!!
ّ
تماهيت بي ،أو خرجتَ
َ
*سأرجئ قول أشياء أخرى اآلن؛ يبدو أنك
ولم أنتبه!
ً
*كان يمكن أن ال تصل ،هذا وحده يجعل من الوقت حاال استثنائية.
*يخفف من معنى غياب الشمس ،أنها ستعود غدًا؛ لكن ما يزيد
ّ
من معناه ،أنك قد ال تشهده.
*تحاول جاهدًا تثبيت الصورة التي أراها مختلفة عما احتشد من
صور في الوسواس والذاكرة.
ّ
ِّ
*يستطيع الطائر أن يحقق حلمًا بالمشي على األرض ،ويستعصي
عليك التحليق؛ ألهذا تجهد محمومًا القتناصه؟!
*ال فرق بينك وبينه سوى أنك ستغادر بعد حين ،فيما يبقى
ّ
متقيدًا بحدود واستقامات.
ّ
*السمو الذي أنت فيه يجعل اآلخرين يصعدون إليك ،حتى بعد أن
ُ
رض؟!
تفقد حياتك؛ هل هذا عزاء م ٍ
*لن تنزل لتقيس َّ
علوك على مقاسات اآلخرين.
ّ
يضطرون إلى أن يرفعوا أبصارهم ،وهم
*ال تحتاج إلى أن تجادل؛
ّ
يتحدثون إليك أو عنك.
***
ghassan.wannous@gmail.com
www.ghassan-wannous.com

