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ٌ
عالج  ..بدواء ال�سخرية

• با�سم عبدو
ت��زداد التناق�ض��ات يف املنطق��ة العربي��ة
مير ب�أزم��ات عميقة.
�أو الع��امل العرب��ي ،حيث ّ
وتعي�ش ال�شع��وب العربية بني الي�أ�س و�ضربات
ال�ساطور والف�أ�س.
ويف ظ��ل هذه املفارقات التي منت وتطورت
و (ازده��رت) ،ورمبا (�أزهرت) قت�ل ً
ا وتخريب ًا
و�سح ً
ال وقطع الر�ؤو�س وفقء العيون واخلطف
والتلوي��ع والتهج�ير ،ومئ��ات املف��ردات الت��ي
ُت ْ�ستعاد من تاريخ العذاب والتعذيب.
��د الأدوي��ة الكيميائي��ة وامل�صنوعة
مل َت ُع ْ
م��ن الأع�ش��اب والنبات��ات ،ق��ادرة عل��ى �شفاء
املواط��ن العرب��ي امل�سكون باخل��وف مما يحدث
ل��ه ولأ�سرت��ه ولقريت��ه ومدينت��ه كل يوم ويف
الق��ادم من الأي��ام! و�إن كان ه��ذا العالج ي�سكّن
الأوج��اع م�ؤقت�� ًا ،فهو مل يعد ق��ادر ًا على �شفاء
الأمرا���ض النف�سي��ة  -الع�صبي��ة وتخفي��ف
التوت��رات احلا�صلة مم��ا يجري يف واق��ع �أليم
وخطري جداً!
ويف القرن�ين املا�ضي�ين ( 19و ،)20
�ص��درت يف م�صر وبالد ال�ش��ام والعراق ع�شرات
ال�صح��ف واملج�لات الأدبية ال�ساخ��رة .وكان
له��ا دور كب�ير يف النق��د ال�سيا�س��ي وك�ش��ف
امل�ست��ور يف احلي��اة االجتماعي��ة وتناق�ضاته��ا
و�صراعاته��ا الطبقي��ة ،وانت�شارها ب�ين النا�س
الذي��ن ّ
يرتقب��ون �صدورها �أ�سبوعي�� ًا �أو �شهري ًا،
ويتداولون النكات امل�ضحكة ال�ساخرة واجلادة
التهكمية الناقدة التي تعطي مردود ًا �إيجابي ًا
وارتياح�� ًا نف�سي�� ًا وتعبرّ ع��ن مطالبهم وتدافع
عن حقوقهم ،وذل��ك نظر ًا للجر�أة التي يتحلّى
به��ا كت��اب املق��االت �أو الق�ص���ص ال�ساخ��رة �أو
الر�س��وم الكاريكاتوري��ة ،وال�شفافي��ة البعيدة
عن ال�شخ�صنة والتجري��ح القريبة من الواقع
املعي���ش ،والتفا�صي��ل اليومي��ة الت��ي تدخل يف
حياة النا�س ومالم�ستها والإملام بها ب�شكل جيد
 ...كل ه��ذا يعدّ عام�ل ً
ا م�ساع��د ًا النت�شار هذا
النوع من الأدب ودميومته!
�أم��ام ه��ذا الواق��ع ،وبع��د �أن توقف��ت ع��ن
ال�ص��دور �صح��ف وجم�لات عدي��دة ،لأ�سب��اب
�سيا�سي��ة �أو مالي��ة ولظروف �أخ��رى .ونظر ًا ملا
يجري يف عديد الدول العربية من نزاعات بل
ومع��ارك بني اجليو���ش التكفريية  -الظالمية
م��ن جه��ة ،واحلكوم��ات وال�شع��وب العربي��ة
(بغ���ض النظر ع��ن طبيعة النظ��ام ال�سيا�سي)
م��ن جهة ثاني��ة .فقد ظهرت مب��ادرات جدّ ية
بدايته��ا م��ن م�ص��ر ،الت��ي تع��د (�أم الأدب
ال�ساخ��ر) .وم��ا يع��رف �أي�ض ًا ع��ن امل�صريني من
خف��ة ال��روح والنكت��ة اجلاه��زة واملداعب��ة
ال�ساخرة اللطيفة.
لقد �ص��در العدد الأول من املجلة الف�صلية
ال�ساخ��رة بعنوان (ال��دوار) ،وجرى االحتفاء
به��ذا الع��دد يف منت�ص��ف (مت��وز احل��ايل) يف
قاع��ة (دوم) للفن��ون يف مدين��ة القاه��رة ،يف
ح�ض��ور عدد من ر�سام��ي الكاريكات��ور والكتاب
امل�ساهمني يف حتريرها.
وجاء يف اخلرب الذي كتبه (يا�سر �سلطان)
م��ن القاه��رة� ،أن املجل��ة ت�ص��در يف وق��ت يبدو
أم�س احلاج��ة �إىل الفكاهة
في��ه امل�صري��ون يف � ّ
وال�سخري��ة م��ن �أي وق��ت م�ض��ى ،مم��ا يرون��ه
ويعانون��ه يومي�� ًا م��ن زح��ام وغ�لاء وانقط��اع
للكهرب��اء وامل��اء .و�أرى �أن هذا الق��ول ي�ؤكد �أن
م��ا يجري يف م�ص��ر ال�شقيقة ،مياثله يف �سورية
ولبنان والعراق وغريها من الدول العربية.
�إن املواط��ن العربي ينام ويف ر�أ�سه ع�شرات
الهموم ،وينه�ض قبل �شروق ال�شم�س يبحث عن
رغي��ف وربطة خبز وبع���ض اخل�ضار ..ويبتعد
عن �ش��راء الفاكهة الرتف��اع �أ�سعارها اجلنوين

 ..وميكن �أنه �سي�ضطر قريب ًا �أو �أنه با�شر عملي ًا
(كم��ا يفعل الأورب��ي) �أن يبتاع( ،ح��زّ البطيخ
وي�ش�تري الليمون��ة الواح��دة وحبت��ي بندورة
وخيارة وتفاحة ومثلها الكثري ..الكثري.)!..
ولن ي�أت��ي �صدور هذه املجلة م��ن فراغ ،بل
ج��اءت عل��ى قاع��دة وا�سع��ة من ت��راث قدمي
مرتاك��م ،ركز على حي��اة الفق��راء والكادحني
واملظلوم�ين .وتناول��ت ال�صحاف��ة ال�ساخ��رة
والهزلي��ة خالل هذا التاري��خ الطويل ،جوانب
عدي��دة من��ه يف القرن�ين املا�ضي�ين .و�أ�صبحت
ال�صحاف��ة ال�ساخ��رة جتل���س يف �ص��در املائ��دة
و�إىل جانبه��ا الأجنا���س الأدبي��ة الأخ��رى� ،إذ
�شكَّل��ت جميعها �أ�س��رة واحدة مت���آزرة ،وجبهة
واحدة �ضد اال�ستغ�لال واال�ضطهاد واحلرمان
من �أب�سط حقوق املواطنة.
وت�ض ّم��ن الع��دد الأول ملجل��ة (ال��دوار)،
جمموعة من الر�سوم الكاريكاتورية واملقاالت
ال�ساخ��رة الت��ي تتط��رق �إىل جوان��ب خمتلفة
م��ن الق�ضاي��ا الراهن��ة� ،سيا�سي��ة واجتماعية
واقت�صادي��ة (خا�ص��ة وعام��ة) .وم��ن ب�ين
املق��االت ه��ذه العنوان��ات الت��ي منه��ا( :كي��ف
تتخل���ص م��ن زوجت��ك القدمي��ة – الر�ؤ�س��اء
وزوجاته��م يف مط��ب �صناع��ي – ل���ص اب��ن
ح�لال) .ويف الع��دد �صفحت��ان لأ�شه��ر النكات
التي قيلت عن اليهود .ومقالني �ساخرين ل�سيد
قط��ب كان ق��د ن�شرهم��ا وه��و �ش��اب يف �إح��دى
املج�لات ال�ساخ��رة ،التي كانت ت�ص��در يف م�صر
يف ثالثينيات القرن املا�ضي.
قدَّ م للع��دد ر�سام الكاريكات�ير �أحمد عبد
النعي��م (رئي�س التحرير) .وجاء يف التقدمي:
(كان امل�صري��ون ي�ص��دّ رون ال�ضحكة والفكاهة
�إىل جان��ب القطن وال�سينم��ا .وال�سخرية �إرث
قدمي ق��دم احل�ض��ارة امل�صرية .وق��د انت�شرت
جم�لات الفكاه��ة وو�صل عدده��ا �إىل �أكرث من
 182جمل��ة قبل ع��ام  ..1952من خيال الظل
�إىل البعكوكة.)..وق��ال �أي�ض�� ًا ،عندم��ا فكرنا
يف �إ�ص��دار مول��ود جدي��د يف ع��امل ال�صحاف��ة،
ُكنَّ��ا مدركني حلجم التحدّ ي الذي نحن مقبلون
علي��ه ح�ين نتبنَّ��ى ال�سخري��ة يف جمتم��ع ،هو
م�صرين على
ّ
محُ��ب للنكتة بطبع��ه ،لكننا ُكنَّ��ا ّ
حتقي��ق ذل��ك اله��دف ،فعل��ى رغم وج��ود ذلك
الكم الكبري من ال�صحف واملجالت ،ف�إننا نفتقد
اجلريدة �أو املجلة ال�ساخرة.
ويرى عبد النعي��م� ،أن الوقت منا�سب الآن
لإ�صدار العديد م��ن املجالت ال�ساخرة ،خا�صة
مل��ا ت�شه��ده ال�ساح��ة العربي��ة م��ن العدي��د من
التناق�ض��ات الت��ي تعت�بر امل��ادة اخل��ام لر�سام
الكاريكاتور .ومايز بني جملتي (الدوار وتوك
توك) ،وقال �إنَّ (توك توك) هي جتربة �سوف
ت�سج��ل يف التاري��خ ،لكنه��ا قام��ت يف الأ�سا���س
ف��ن الق�ص���ص امل�ص��ورة (اال�سرتب���س).
عل��ى ّ
�أم��ا جمل��ة (ال��دوار) ،فه��ي جمل��ة تعتمد على
ال�شكل ال�صحفي يف املق��ال والتحقيق والر�سوم
الكاريكاتورية.
وينتظ��ر املتلق��ون واملتابع��ون لل�صح��ف
ال�ساخ��رة ،خا�ص��ة م��ن الذي��ن كان��وا يتابعون
(امل�ضح��ك املبكي والدومري وغريها)� ،أن يعود
الأدب ال�ساخ��ر يف �سوري��ة يف ه��ذه الظ��روف
ال�صعب��ة �إىل ال�ساح��ة الأدبي��ة ،رمب��ا يخفف
الكث�ير من متاعب وغبار هذه ال�سنني ،ويخفف
الأحم��ال الثقيلة التي �أرهق��ت املواطن ونقلته
بالت��ايل �إىل مرحل��ة عنوانه��ا الوج��ع والأمل،
رغم ال�صرب واملعاناة من تفاقم املعي�شة والغالء
وانخفا���ض الأج��ور  ...رمب��ا يك��ون الأدب
ال�ساخ��ر �أح��د اجلرع��ات الت��ي تخف��ف بع�ض
الأمل وجزء ًا ب�سيط ًا من املعاناة اليومية.

ق�ضايا و�آراء

نفق بغزة !
�أهل الكهف يف ٍ
• خري الدين عبد الرحمن
“ نحــــن نق�ص عليك نب�أهم باحلق � ،إنهم فتية
�آمنوا بربهم وزدناهم هدى “
ه��ذه لي�ست �أ�سطورة ،وال ه��ي من خيال كاتب،
�إنه��ا �إح��دى معج��زات �أبط��ال الت�ص��دي يف ح��رب
رم�ضان التي �شنه��ا ال�صهاينة على غزة ،متواطئني
مع حلفائهم !
فم��ن حم��ور اال�شتب��اك امللته��ب جن��وب قطاع
غ��زة ،يف منطقة الغوافري �ش��رق القرارة ،ومع بدء
معركة ( الع�ص��ف امل�أكول) انطلق ت�سعة وع�شرون
جماه��د ًا من قوات النخبة املقاوم��ة عرب نفق �إىل
�أر�ض املعركة ،ليباغتوا جي�ش العدو ال�صهيوين من
حيث ال يحت�سب.
روى �أح��د ه���ؤالء املجاهدي��ن ( ع���.س )
املعج��زة الت��ي عا�شه��ا م��ع رفاق��ه قائ�لا ً “ :كانت
مهمتنا تنفي��ذ عمليات التفاف خل��ف قوات العدو
املتوغل��ة والت�صدي لآلياته وجن��وده بكل و�سيلة،
ومت توزي��ع امله��ام ،فتولت وح��دة الأنف��اق جتهيز
الأنف��اق والفتحات وتهيئتها ،وكن��ا �أ� ً
صال يف حالة
ا�ستنفار قبل بدء احلرب الربية ،ولكل منا موقعه
ومهام��ه ...التحم��ت جمموعتن��ا مع ق��وات العدو
فور بدء عدوانه ال�بري ،ونفّذ مقاتلونا بعون اهلل
عدة� ،أولها تفجري دبابة وجرافة
عمليات جريئة ّ
م��ن نقطة �صف��ر ،ث��م توال��ت عملياتن��ا ،وتوزعت
املهام علينا ،كلّ ح�سب اخت�صا�صه ،بح�سب اخلطّ ة
املو�ضوعة لنا من غرفة قيادة العمليات ..من �أبرز
عمليات جمموعتن��ا خروج املجاهدي��ن ال�شهيدين
با�س��م الآغا وف��ادي �أبو ع��ودة ،بعب��وات ال�شواظ
فج��را
(متفج��رات م�صنوع��ة حملي�� ًا) ،حي��ث ّ
جرافة ود ّبابة
العبوات بعمليتني ا�ست�شهاديتني يف ّ
من م�سافة �صفر ،و�أوقعا فيهما القتلى والإ�صابات،
رحمهما اهلل تعاىل”...
عندم��ا توغل��ت قوات الع��دو لب�ضع��ة �أمتار يف
فجرت بع�ض عيون الأنفاق ودكّت
منطقة القرارة َ
طائرات العدو  16-Fاملنطقة ب�صواريخها يف اليوم
الث��اين ،ف�أغلق الركام والردم خم��رج النفق الذي
كنا نكمن فيه على عمق  25مرت ًا حتت �سطح الأر�ض،
وانقط��ع االت�صال بينن��ا وبني غرف��ة العمليات”.
�أكم��ل القائ��د املي��داين (و�.أ).رواي��ة وقائ��ع هذه
املعج��زة بقول��ه “ :من��ذ انقط��اع االت�ص��ال م��ع
املجموع��ة اعتربن��ا جمي��ع ه���ؤالء املجاهدي��ن
يف ع��داد املفقودي��ن ،ومل نع��د نع��رف �شيئ�� ًا ع��ن
�أحواله��م ب�سب��ب �سخون��ة اال�شتب��اكات وتع��دد
التما�س م��ع الع��دو ..كان التقدير ب��� ّأن ما
حم��اور
ّ
لديه��م م��ن طع��ام و�ش��راب وه��واء ال يكف��ي �سوى
لي��وم �أو اثن�ين ،وبالتايل م��ن امل�ستحي��ل �أن يظلوا
�أحي��اء .لك��ن ،عندم��ا قام��ت جمموع��ات الإنق��اذ
والدف��اع امل��دين بع��د وق��ف �إط�لاق الن��ار باحلفر
يف منطق��ة النف��ق النت�شال م��ا اعتقدن��اه جثثهم،
كان��ت املفاج���أة �صاعق��ة ومذهل��ة :لق��د جتلّ��ت
عظم��ة اهلل تع��اىل بخ��روج ثالث��ة وع�شري��ن
جماه��د ًا من النفق �أحي��اء وب�صحة جيدة !”....
وا�ستم��ر البح��ث ع��ن ثالث��ة جماهدي��ن �آخري��ن
مفقودي��ن م��ن �أف��راد ه��ذه املجموعة� ،أم��ا رابعهم
املجاه��د ال�شهي��د �إياد الف��را فقد �أق��دم على عمل
�ين للنفق لإنق��اذ �إخوانه،
بط��ويل �إذ حاول فتح ع ٍ
وبالفع��ل �أجن��ز هدفه ،ولكن م��ا �إن دخ��ل ال�ضوء،
حتى انهار جدار النفق عليه فا�ست�شهد”..
�أث��ار بق��اء ه��ذا العدد الكب�ير م��ن املجاهدين
عل��ى قيد احلي��اة يف هذه الظ��روف -بعناية اهلل-
ده�ش��ة �إخوانه��م يف غرف��ة العملي��ات ،وكل م��ن
عرف��وا بالواقعة ..قال املجاه��د العائد من النفق
( ر���.س ) ع��ن امل��اء البدي��ل ال��ذي �أنق��ذ حياة كل
“ي�سر اهلل لنا
منه��م بعدما نفد املاء الذي حملوهّ :
يف باطن الأر�ض ما ي�شبه نبع ماء �صغري ،فكنّا ن�ضع

قطع��ة م��ن القما�ش م��ن ثيابنا على امل��اء املت�سرب
م��ن ب�ين حب��ات الرمل ث��م ن�ش��رب م��ا يتي�س��ر من
قطرات م��اء ..واقت�سمنا من��ذ البداية ما حملناه
م��ن التم��ر زادا لي��وم �أو اثن�ين ،بحيث �أق��ام �أودنا
عل��ى مدى قرابة �شهر� ،إذ كان ن�صيب كل منا ن�صف
مت��رة ون�صف كوب �صغ�ير من املاء يف الي��وم !”...
�أك��د اخل�براء � ّأن امل��اء يف تل��ك املنطق��ة موج��ود
عل��ى عم��ق ت�سع�ين م�تر ًا حت��ت �سط��ح الأر���ض،
�أي �أك�ثر عمق�� ًا بخم���س و�ست�ين م�تر ًا حت��ت �أر�ض
النف��ق ال��ذي �س��دت مناف��ذه عل��ى املجاهدي��ن.
ثم��ة �شه��ادات ورواي��ات �أخ��رى كثرية ترق��ى �إىل
م�ست��وى الأ�ساط�ير واملعج��زات عن وقائ��ع معارك
احل��رب الت��ي غلبت فئ��ة �صغرية فيها فئ��ة كبرية،
هازمة ما زعموه رابع �أقوى جيو�ش العامل..
ي��كاد الإجم��اع ي�ستق��ر ب�ين خ�براء الع��دو
ال�صهي��وين وحملليه عل��ى �أن هزمية مدوية حلقت
بجي�شه��م .ت�س��اءل حاخ��ام ( احلري��دمي ) �أمنون
�إ�سحق يف حما�ضرة ن�شرت يوم  : 2014/8/5كيف
ال ن�ستطي��ع �سح��ق �أل��ف مقات��ل يف غ��زة ؟ جنودنا
ين�سحب��ون خوف�� ًا ،يخ�ش��ون الت��ورط �أك�ثر داخل
غ��زة؛ لأن الكثري م��ن املفاج���آت كانت م��ن ن�صيبنا
هن��اك� ..إننا منذ الع��ام  1973نخ�سر كل احلروب
ومل ننج��ح يف ح�سم �أي معرك��ة ،كل ب�ضعة �سنوات
ي�صب��ح الو�ضع �أكرث �س��وءاً ..ولكننا ال نفهم .كيف
يط��ارد �صاروخ واحد مئ��ات الأ�شخا�ص فيتمددون
على الأر���ض يف ال�شوارع ،ويبكون وي�صرخون رعب ًا
داخل الغرف املح�صنة ؟�...إ�سرائيل غرتها قوتها،
لكنها لي�ست �سوى منر من ورق ..نظن �أننا �أقوياء..
نح��ن منل��ك ال�س�لاح ،لكنن��ا ال منلك الق��وة ..نحن
�أ�صف��ار ..عندم��ا تن�سح��ب بع��د معرك��ة ا�ستمرت
�شهر ًا تقري ًبا يا م�سرت فيفي ( نتنياهو) فهذا يعني
�أننا �أ�صفار� ..ألف جندي منهم ..فقط �ألف جندي
خرج��وا يحاربوننا ..جعلوك��م تهربون ..بنيامني
نتنياه��و ال ي�صل��ي ويدن���س ال�سب��ت ،ف�لا يجب �أن
يتوق��ع �أحد �أن ينت�صر ،بينما يهتف الفل�سطينيون
 :اهلل �أك�بر ...يوم�� ًا بع��د �آخ��ر نتدهور�.إ�سرائيل
تفقد قوة الردع ..مل تعد تردع �أحداً ..ي�ضحكون
علين��ا يف كل مكان ”..ه��ذا بع�ض ما قاله احلاخام
�أمنون ا�سحق يف حما�ضرته يوم ..2014/8/5
وكت��ب د .رون برامي��ان يف �صحيفة (ي�سرائيل
هي��وم) � :إن ف�ص�ل ً
ا واح��داً ..انته��ى ،لك��ن احلرب
مل تنت��ه .فمنذ الي��وم الأول للعملي��ة الع�سكرية،
وبكل قوة حالي ًا ،بد�أ الرثثارون يف و�سائل الإعالم
الإلكرتوني��ة عندن��ا يتحدث��ون ع��ن احلاجة �إىل
ا�سرتاتيجي��ة للخ��روج م��ن امل���آزق الت��ي ت�سبب��ت
به��ا الإدارة الأمريكي��ة( ....م��ن �أ�ض��رار بالغ��ة
لالقت�صاد ول�صورة �إ�سرائيل وال�سياحة) .فقد جر
قراره��ا املت�س��رع بوقف الرحالت اجلوي��ة �سل�سلة
م��ن ردود الفع��ل الأوروبية ،ومن��ح �إغالق مطار بن
غوري��ون واحل�ص��ار اجلوي عل��ى ا�سرائي��ل� ،شعور ًا
للعدو بتحقيق الإجناز الذي تاق �إليه ب�شدة ،تعلم
العدو ما هي نقطة �ضعفنا...
وكت��ب املحل��ل ي��واف �ش��اروين مبين�� ًا نتيج��ة
متابعت��ه لتط��ورات احل��رب ونتائجه��ا ،وتوقعاته
لتفاعالته��ا ،فخل���ص قائ�ل ً
ا  “ :اجلي���ش يت�ص��دع
الآن ....لق��د حطم��ت عملي��ة ناح��ال ع��وز قدرة
ال��ردع لدينا� .إن ت�أثري عملي��ة ناحال عوز قد فاق
ت�أثري �إطالق �ألف �صاروخ على تل ابيب !”...
ه��ذه من��اذج قليل��ة م��ن احلدي��ث املت��داول يف
ي�صر بع�ض عرب يحملون
�صفوف العدو ،ومع ذلك
ّ
جين��ات الهزمية منذ والدتهم (زاعمني) �أن العدو
(انت�ص��ر) يف غ��زة ،م��ع �أن الع��دو نف�س��ه يع�ترف
بهزميت��ه ..و�شتان ما بني ه�ؤالء املهزومني و�أولئك
الذين جددوا �سرية �أهل الكهف يف نفق بغزة !
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ق�ضايا و�آراء

م�سرحية �أوباما املك�شوفة
• يو�سف جاد احلق
يتذاكى ال�سيد (�أوباما)  -ومن معه من ال�صهاينة
 فيح�سب �أن �أحد ًا لن يفطن �إىل لعبته اجلديدة التيال هدف لها ،يف حقيقة الأم��ر ،غري �سورية العربية
ال�صامدة واملقاومة اللبنانية والفل�سطينية ،ولكن
ذك��اء ال�سيد �أوب��ام��ا خانه ه��ذه امل��رة� ،إذ �إن �أب�سط
املحللني ال�سيا�سيني ،بل حتى رجل ال�شارع ،غري املطلع
على خفايا ال�سيا�سة و�أحابيل ال�سيا�سيني� ،أدرك
�أن الهدف هو �سورية واملقاومة ،وم��ا كل ه��ذا الذي
يجري �سوى حماولة خبيثة للتغطية على ذلك الهدف
احلقيقي املن�شود ،فامل�ؤامرة الكربى ،القدمية اجلديدة
علينا ،ما برحت قائمة ،بل ميكننا القول ب�أنها ازدادت
�ضراوة و�شرا�سة �أكرث من �أي وقت م�ضى.
م��ا معنى �أن يقيم ال��رج��ل ف��ج���أة ه��ذه ال�ضجة
الإعالمية املحمومة ،والهرولة امل�ضطربة هنا وهناك
بني عوا�صم املنطقة ،بزعم التوجه ملقاتلة الإرهاب
(الداع�شي)  -الذي هو من �صنعه يف الأ�صل  -ومن �أجل
(حتجيمه) فقط ،ولي�س (�إنهاءه) و�أن هذا يقت�ضي
العمل اجلماعي الدويل الهائل� ،سنني ثالث ًا �أو �أكرث ،يف
الوقت الذي اجتاحت (�أمريكا  -بو�ش) العراق ،وما
�أدراك ما العراق يومئذ يف غ�ضون �أيام معدودة! ،هذا
يف الوقت الذي �أعلن هو نف�سه عن عدد هذا التنظيم
(الداع�شي) على �أن تعداد مقاتليه ي�تراوح ما بني
الع�شرين والثالثني �ألف ًا ال �أكرث!..؟
وما معنى �أن يعلن ال�سيد �أوباما عن (ا�سرتاتيجيته)
العجيبة القا�ضية بتوجيه �ضرباته اجلوية على جزء
من التنظيم (جغرافي ًا) يف العراق ،وتزويده للجزء
الآخ��ر منه يف (جغرافيا) جم��اورة بال�سالح وامل��ال
والرجال ليوا�صل ممار�ساته على الأر�ض ال�سورية..
مبباركة من �أمريكا ومن معها؟
هل �أ�صبحت اجلغرافيا هي التي حتدد املقبول من
غري املقبول ملواجهة الإرهاب ،بحيث يكون �إرهاب ًا هنا،
ولي�س �إرهاب ًا ،بل حليف ًا هناك..؟ �ألي�س هذا من قبيل
ال�ضحك على عقولٍ َبلْهاء توافقه على طروحاته..؟
�أمريكا تخطط حلرب يف املنطقة حتدد مواقعها
و�أهدافها فرت�سمها على هواها ومقت�ضيات م�صاحلها
هي (و�إ�سرائيلها) وفق ح�ساباتها ور�ؤاه��ا العن�صرية
الال�إن�سانية.
ه���ي ال��ل��ع��ب��ة نف�سها ال��ت��ي ح��اول��ت��ه��ا �أم��ري��ك��ا،
وال�صهيونية العاملية يف العام املا�ضي بذريعة (ال�سالح
الكيماوي) التي �أحبطتها حكمة ال�سيا�سة ال�سورية
واملوقف الرو�سي ،لكنهم اليوم يلج�ؤون �إىل حماولة
جديدة بغية الو�صول �إىل الهدف نف�سه ،و�إن يكن
ب�أ�ساليب ملتوية و�أدوات خمتلفة ،و�أالعيب بهلوانية
ج��دي��دة هي�أتها لهم ظ��روف ومالب�سات �أوج��دوه��ا
و�صنعوها هم �أنف�سهم توطئة ملا �سيقدمون عليه من
عدوان ،وبالتايل تطبيق ما يبيتون للمنطقة من نوايا
وم�ؤامرات معروفة ،قدمية العهد متجددة وم�ستمرة،
ن�شري �إىل بع�ضها مبا يت�سع له املقام:
لقد جن جنونهم! �إ�سرائيل و�أمريكا و�أن�صارهما ،يف
الغرب وال�شرق على ال�سواء عندما:
(��� )1ص��م��دت ���س��وري��ة �أم����ام ع��دوان��ه��م ال���دويل
ال�شر�س ،وغري امل�سبوق يف �أي مكان �آخر من العامل ،هذا
الزمن بطوله  -ما يناهز الأربع �سنني -ـ وقد ح�شدوا
من �أجل الو�صول �إىل هدف تدمري �سورية كقوة تثري
فزع �إ�سرائيل �إذ �أم�ست بقوتها ال�ضاربة وعقيدتها
الرا�سخة يف مقاومة ال��ع��دو حتى التحرير ،تهدد

الوجود الإ�سرائيلي على الأر�ض العربية طال الزمن
�أو ق�صر.
( )2ع��ن��دم��ا �أع��ج��زت��ه��م امل��ق��اوم��ة ع��ن حتقيق
�أهدافها ،فبقيت على �صمودها وعزمها على موا�صلة
م��ن��اج��زة ال��ع��دو حتى الن�صر والتحرير النهائي،
وتهديد الوجود الإ�سرائيلي كوجود حتديداً ،و� ً
صوال
�إىل عودة احلق �إىل �أهله و�أ�صحابه وفل�سطني حمررة.
م��ن ث��م ج��اءت ه��ذه الهجمة املحمومة لإيجاد
و�سيلة تكفل حتطيم القوتني املناه�ضتني للعدو،
الباقيتني على العهد وهما �سورية واملقاومة لكي
تعي�ش (�إ�سرائيلهم) يف �سالم �إىل �أبد الأبدين!...
( )3الق�ضاء على ال��ق��وى العربية املناه�ضة
لإ�سرائيل وخمططاتها ،العاقدة العزم على امل�ضي
يف مناجزة ال��ع��دو �إىل م��ا ���ش��اء اهلل ،ول��ك��ي تتمكن
�إ�سرائيل (و�أمريكا) من حتقيق الهدف عليها �أن ت�سعى
�أو ً
ال لتحييد ما �أمكن من القوى العربية املحيطة
(ب�إ�سرائيل) حتت عنوان ما ي�سمى باتفاقيات ال�سالم،
وقد جنحوا يف ذلك باتفاقيات علنية (كامب ديفيد)
و(وادي عربة) و(�أو�سلو) ،و�أخ��رى �سرية مع دول
عربية معروفة مثل قطر ،ثم عزل اجلي�ش امل�صري
والأردين وفق االتفاقيات �إياها ،ف� ً
ضال عن عالقات
�سرية بد�أت تتك�شف مالحمها مع ال�سعودية!...
بقي اجلي�ش العربي ال�سوري ،القوة الع�سكرية
الر�سمية الوحيدة يف املواجهة ،والداعمة للمقاومة،
�أمام (�إ�سرائيل) ،ومن ثم ا�ستهدفت �سورية على مدى
العقود اخلم�سة الأخرية عقب حرب عام  1973وما
زالوا ي�ستهدفونها حتى هذه ال�ساعة.
ظهرت يف هذه الأثناء املقاومة يف جنوب لبنان
ويف جنوب فل�سطني ،وهذه ال بد من �ضربها والت�صدي
لها ،من ثم قاموا بعدوانهم على اجلنوب اللبناين عام
2006م ،وعلى غزة عام 2009/2008م وعام 2012م،
ثم �أخ�ير ًا يف هذا العام ،ذاك �أن هذه املقاومة باتت
ُّ
تق�ض م�ضاجعهم ،حكومة وكيان ًا على حد �سواء.
غري �أن امل�ؤ�سف وامل�ؤمل حق ًا �أن يكون الوطن العربي
الذي ال ترى فيه (�إ�سرائيل) �إال عدو ًا لها ،مهما قدم
لها بع�ض �أب��ن��ائ��ه م��ن خ��دم��ات و�صفقات وت��ن��ازالت
ومعاهدات ،ومهما �أب��دى من والء ،هو نف�سه - ،عن
طريق ذلك البع�ض  -من يحقق لها �أهدافها ال�شريرة
املعروفة التي تنطوي على خطر �ساحق ماحق على
العرب جميع ًا حا�ضر ًا وم�ستقب ً
ال.
يحدث هذا عند وعي عند بع�ضهم ،ممن ال يرون
�أبعد من �أنوفهم متجاهلني م�ستقبل �أبنائهم والأجيال
القادمة �إذا ما ا�ستطاع العدو حتقيق �أهدافه و�أطماعه
التي ال يت�سع املقام للإفا�ضة فيها ،وع��ن غري وعي
و�ضاللة وجهالة لدى بع�ض �آخر.
ويظل هناك �س�ؤال يجول يف الأذهان:
ـ هل تنجح امل���ؤام��رة ه��ذه امل��رة يف الو�صول �إىل
مبتغاها؟
اجلواب القاطع املانع القائم على معطيات الواقع
والوقائع ولي�س على التمنيات وحدها هو:
ال ،ثم �ألف ال ،فال�شعب املدافع عن حقه املقد�س يف
احلياة والوجود ،وعن �أر�ضه الأعظم قدا�سة والأغلى
عنده من الدم ،والروح هو املنت�صر يف نهاية املطاف،
ولن يكون ن�صيب املعتدين � -أي ًا كانوا ــ �سوى اخلذالن
واخل�سران املبني.
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• ح�سني جمعة

الدين والتطرف...

ال مراء لدينا يف �أن مبادئ الدين الإ�سالمي وقيمه تعانق القيم اخللقية التي
توارثه��ا العرب ـ جي ًال �إث��ر جيل ـ وفق خطاب الر�سول الك��رمي }�إمنا بعثت لأمتم
مكارم الأخالق{ .ولكن ملّا �أخذت جماعات الإ�سالميني ت�سخّ ر مبادئ الإ�سالم ـ منذ
وقت مبكر ـ لأهداف خا�صة بدل �أن تظل كما �أنزلت للنا�س كافة ر�أينا عدد ًا منهم
مييل��ون عن الدين احل��ق .هذا ما كان قد ظهر ـ على نحو م��ا ـ يف �أو�ساط امل�سلمني،
يف عه��د �أم�ير امل�ؤمنني (عثمان بن عفان) و�إبان خالفة الإمام (علي بن �أبي طالب
عليه ال�سالم) ،ثم راح اخلالف يت�أجج يف العهد الأموي �إبان ن�ش�أة ما �سمي ـ �آنذاك
ـ بالأح��زاب الدينية مثل (احلزب الزبريي ،وح��زب الأمويني؛ وحزب �آل البيت؛
وحزب اخلوارج) .ثم جتذرت فل�سفة اخلالف ،واكت�سبت �أبعاد ًا معرفية يف الع�صر
العبا�س��ي �إثر ظه��ور الفرق الديني��ة كالأ�شاع��رة واملعتزلة واملرجئ��ة والقدرية
واجلربي��ة .ثم ا�ستم��ر االختالف �إبان �شي��وع ظاهرة التف�س�ير والت�أويل وال�شرح
وال�سيم��ا بعدم��ا ابتك��ره الأئمة املجته��دون الكبار م��ن �آراء فقهي��ة ور�ؤى داللية
غني��ة الت�شع��ب ،كما هو عن��د الإمام (جعفر ال�ص��ادق) والإمام (مال��ك بن �أن�س)
و(�أبي حنيفة) و(ال�شافعي) و(ابن حنبل)...
وحينما كان االجتهاد قيمة معرفية ودينية تقت�ضيه احلاجة ت�سهي ًال ورحمة
بالعب��اد �ص��ار نقمة عليهم حني خرج عن وظيفت��ه و�أهدافه؛ و�أخذت كل فرقة �أو
كل مذه��ب يوظفه للفكرة التي ي�ؤمن بها �أ�صحاب ه��ذا املذهب �أو ذاك...؛ ومنهم
م��ن تع�صب له��ا ور�أى �أنه��ا ـ وحدها ـ تطابق احل��ق؛ و�أن تابعيه��ا وحدهم �أ�صحاب
الفرقة الناجية فانتهى الأمر �إىل هتك معنى الأخوة الدينية...
ولع��ل من �أه��م الأخطار الت��ي �أحدقت بالإ�س�لام يف القرنني املا�ضي�ين انت�شار
اجله��ل بحقيقة الدين الإ�سالم��ي احلنيف ومبادئه وقيم��ه امل�ستندة �إىل مقا�صد
ال�شريع��ة اخلم���س (حف��ظ الدي��ن ،والنف���س ،والعق��ل ،والن�س��ل ،وامل��ال) وبروز
اخل�لاف ح��ول ماهية كل مق�ص��د وترتيبه م��ا �أدى �إىل ابتعاد ع��دد غري قليل من
النا���س ع��ن دع��وة الإ�س�لام �إىل قي��م املحب��ة والعدال��ة والت�سام��ح و ...وقد زاد
الطني بلة حني طفق �أن�صار كل حركة دينية معا�صرة يخ�ضعون الإ�سالم ل�شروط
تاريخي��ة م�ستمدة م��ن املذهب الذي ينتم��ون �إليه� ،أو االجتاه الفك��ري ال�سيا�سي
ال��ذي يزعم��ون �أنه املمث��ل الوحيد للإ�سالم؛ م��ا جعل عدد ًا م��ن �أتباعه ميار�سون
ظاه��رة اته��ام غريه��م باالنحراف ع��ن الدي��ن احل��ق وخروجهم عل��ى تعاليمه.
ورمب��ا و�ص��ل هذا االتهام �إىل مرتبة تكفري الآخر وم��ن ثم �إراقة دمه ...فكل من
يخالفه��م يف الر�أي �إمنا هو عدو للإ�سالم؛ بو�صفه خمالف ًا لتعاليمه �أو مرتد ًا عنه
ما ي�ستوجب الق�صا�ص منه.
هك��ذا �سق��ط العق��ل يف تبعي��ة االنح��راف وال�ش��ذوذ؛ حتى ابتعد ع��ن جوهر
الإ�س�لام؛ ث��م �سق��ط عدد من �أبن��اء الإ�سالم يف ت�شوي��ه بنيته الت��ي �أرادوها �أداة
لإتب��اع مقوالته��م ...وم��ن ث��م �ضاع��ت احل��دود الدقيقة ب�ين الإمي��ان والكفر؛
وبخا�ص��ة ح�ين ظهر عدد م��ن التنظيم��ات التكفريية املتطرفة الت��ي عجزت عن
حتدي��د العدو الذي يهدد �سيادة الوطن وحريت��ه؛ ووحدة الأمة وحريتها .ولذا
مل يع��د هناك اتفاق على العدو امل�شرتك فيما بينها ،ما جعل الأمر �أكرث خطورة.
وه��ذا م��ا جت��ذّ ر يف �أو�س��اط بع���ض التنظيم��ات الت��ي تخل��ت ع��ن ع��داوة الكيان
ال�صهي��وين وحتويلها �إىل بع�ض �أطياف الأم��ة بو�صفها عدوة لها ...ولعل ما يزيد
الطني بلة �أن ت�صدر الفتاوى التي ت�ؤيد ذلك ومتنع قتال العدو ال�صهيوين.
لق��د انح�صر عدد من الق��راءات الفكرية الدينية اجلدي��دة بالوظائف التي
يراه��ا �أ�صحابه��ا خادم��ة للغاي��ات الت��ي تنطبق على �أه��داف كل جماع��ة دينية
وبخا�ص��ة التي �سقطت يف الإفراط والغلو؛ ما �أدى يف نهاية الأمر �إىل (التطرف)
يف ال��ر�أي ث��م الإيغ��ال يف الإره��اب وقت��ل الأبرياء �أينم��ا وجدوا .ويع��د تنظيم
(داع���ش) م��ن �أكرث التنظيم��ات املتطرف��ة التي ته��دد الأمن واال�ستق��رار العاملي
و�إن ه��دّ د ـ اليوم ـ بع���ض الدول مثل العراق و�سورية ولبن��ان� ...إن تنظيم داع�ش
�أب��ى �إال �أن يهدد حياة الآمنني فيها ،ومي��دُّ نظره �إىل غريها ما يفر�ض على جميع
ال�شرائ��ح االجتماعية والديني��ة مواجهته بكل ال�سبل وعل��ى املجتمع الدويل �أن
يقوم بواجبه ملكافحة الإرهاب �أينما كان.
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النظام الأدبي

نظام منذجة ثانوي
• عبد النبي ا�صطيف
اللغ��ة الطبيعي��ة  The natural languageه��ي �أداة
الأدب الت��ي يتج�س��د م��ن خالله��ا .وه��ذه الأداة لي�س��ت ،كم��ا
ميك��ن �أن تب��دو للوهل��ة الأوىل ،طيعة ،مرنة� ،سهل��ة االنقياد،
حت��ى للأ�سات��ذة يف ف��ن الأدب .ذل��ك �أن له��ا نظامه��ا ال�ص��ارم
ال��ذي يحكمها عل��ى خمتلف امل�ستوي��ات .وهذا النظ��ام ،الذي
ي�سمونه بـ “ ”Langueيحكم �إنتاج الكالم �أو “� ”Paroleأو
الإن�شاء الفردي للكاتب على امل�ستويات املعجمية ،وال�صوتية،
والفونولوجي��ة ،وال�صرفي��ة ،والرتكيبي��ة ،والداللي��ة،
والإن�شائي��ة  ،Discursiveوال�سياقي��ة ،Contextual
لأن��ه يف حقيقت��ه نظ��ام عالم��ات  Signs Systemتتح��دد
دالل��ة كل عالم��ة م��ن عالمات��ه ووظيفته��ا مبوقعه��ا في��ه،
وطبيع��ة �صالتها املتبادلة مع باق��ي العالمات املك ِّونة له .وهو
يف جمموع��ه ي�شكل “نظ��ام النمذج��ة الأويل” “Primary
 ”Modeling Systemال��ذي ي�ستن��د �إلي��ه الكات��ب يف
ممار�ست��ه الأدبي��ة �أي يف �إن�شائ��ه لن�ص��ه .والواق��ع �أن الأدب
م��ن وجه��ة نظر �سيميائي��ة ما هو غري “نظ��ام منذجة ثانوي”
“ ”Secondary Modeling Systemيقوم على قاعدة
من نظ��ام النمذجة الأويل (�أو النظ��ام اللغوي) ،وال ي�ستطيع
ممار�س��ة وظيفت��ه وعمليات��ه يف �إنت��اج املع��اين وال��دالالت
اخلا�صة به دون االرتكاز بداية على هذه القاعدة .فالإن�شاء
الأدب��ي يف لغ��ة ما هو نظام عالمات من الدرج��ة الثانية يقوم
عل��ى ا�ستخدام مواد هي لتوها عالم��ات يف نظام عالمات �أويل
ه��و النظام اللغوي ،ولكن��ه ي�ستخدمها وفق ًا لأع��راف �إ�ضافية
 Supplementary Conventionsمتنحه��ا ما حتمله
من معان ودالالت وت�أثريات ما كان لها �أن حتملها دونها .ومنتج
الإن�ش��اء الأدب��ي ال ميكن��ه القي��ام با�ستخدام ه��ذه العالمات
بنجاح دون �أن يكون على وعي كاف مبوقعها من النظام الأويل.
ب��ل �إن وعيه بهذا النظام وقدرته على تعبئته هما ما مييزانه
عن غريه من منتجي الإن�شاءات اللغوية الأخرى .وفيهما يكمن
�سر متيز �إن�شائه اللغوي و�سموه على ما �سواه وتقديره من قبل
املتلق��ي والنظر �إليه عل��ى �أنه �أدب� .أي هما ما يجعالن الكاتب
�أديب�� ًا بالدرجة الأوىل .ذلك �أن عل��ى الكاتب �أن يوظف نظام
العالم��ات الأويل هذا على نحو ت���ؤدي فيه وظيفة جمالية –
وظيف��ة تربز �إن�ش��اءه الفردي �أمام خلفي��ة النظام اللغوي من
جهة ،والإن�شاءات اللغوية الأخرى من جهة ثانية .وهو لذلك
يحاول �أن يفي��د من نظام النمذجة الثانوي ،مبا ينطوي عليه
من معاي�ير وقيم ومقايي�س وقواعد وقوان�ين و�أعراف خا�صة
ب��ه ،وين�شئ ن�ص ًا ت�سود فيه الوظيف��ة اجلمالية Aesthetic
� Functionسائ��ر الوظائف الأخ��رى التي ميكن �أن ي�ؤديها
الن�ص ،وجتعل منه بالتايل فن ًا جمي ً
ال� ،أي �أدب ًا.
وف�ض�ل ً
ا عم��ا تق��دم م��ن قي��دي النظ��ام اللغ��وي� ،أو نظ��ام
النمذجة الأويل ،والنظام الأدبي� ،أو نظام النمذجة الثانوي،
ثم��ة قي��د النظ��ام اخلا���ص باجلن���س الأدب��ي  Genreالذي
ينتم��ي �إلي��ه ن�ص الكات��ب �أو يخرج عنه يف وج��ه من الوجوه.
واجلن���س الأدبي لي���س �إال م�ؤ�س�سة اجتماعي��ة تتمتع بجميع
موا�صف��ات امل�ؤ�س�س��ات االجتماعي��ة الت��ي حتك��م املمار�س��ات
الفردية يف خمتلف وجوه احلياة مبا متثله من �أعراف وتقاليد

وقواع��د وقوانني ومقايي���س ومعايري وقي��م و�ضوابط ولوائح
(بع�ضها معا�صر ،وبع�ضها حدي��ث العهد ،وبع�ضها الآخر عريق
ي�ضرب يف �أعماق التاريخ) ي�شكل جمموعها رقيب ًا داخلي ًا يقظ ًا
يدفع الكاتب �إىل ال�شطب واملحو واحلذف والإ�ضافة والتغيري
والتنقي��ح والت�صحي��ح ،ورمبا �إع��ادة الكتاب��ة اجلذرية للعمل
الأدب��ي كل��ه .ومبق��دار تنامي �إح�سا�س��ه به��ذه امل�ؤ�س�سة يكون
�صراع��ه املري��ر معها ،ومبق��دار ا�ستيعابه لها تك��ون مرونته يف
التكي��ف م��ع قيوده��ا و�ضوابطه��ا واحليلولة بينه��ا وبني خنق
�صوته الفردي؛ وبدرج��ة فهمه لآلية عملها من جهة ،وت�شكل
�أعرافه��ا ومعايريها وغ�ير ذلك من جهة �أخ��رى ،تكون قدرته
عل��ى تطوي��ر ه��ذه امل�ؤ�س�سة �أو تغيريه��ا �أو رمب��ا الإطاحة بها
�أو بجان��ب منه��ا .وبالطب��ع ال يت��اح ذل��ك �إال للعباق��رة ال��ذي
ي�سم��ون مبمار�ستهم الف��ذة فوق النظام ال��ذي يخرجون عليه
فتغ��دو ممار�سته��م ال�سامي��ة واملتفوقة واملقنعة فني�� ًا للمتلقي
معي��ار ًا جمالي�� ًا يق��ره املجتم��ع ويدجم��ه بامل�ؤ�س�س��ة القائمة
الت��ي تف�سح املجال �أمامه ليدخل يف ن�سيج تكوينها ويك ّون معه
ج�سم ًا متكام ً
ال له نف��وذه و�سلطانه على كتاب الدرجة الثانية
وم��ا دونها ب�شكل خا�ص ينم��ذج �إنتاجهم وف��ق معايريه وقيمه
و�أعرافه وقوانينه ومبادئه.
واحلقيق��ة �أن قي��د النظام اللغ��وي وقيد اجلن���س الأدبي
لي�س��ا جمي��ع القي��ود املت�صل��ة ب���أداة الأدب� .صحي��ح �أن اللغة
“مادة الأدب كما �أن احلجر �أو الربونز مادة النحت� ،أو الألوان
مادة اللوحات� ،أو الأ�صوات مادة املو�سيقى .ولكن ينبغي للمرء
�أن يتب�ين �أن اللغ��ة لي�ست جم��رد مادة عاطل��ة كاحلجر ،و�أنها
يف ح��د ذاتها من خلق الإن�سان ،و�أنه��ا لذلك م�شحونة بالرتاث
الثقايف ملجموعة لغوية” .فالكاتب الذي ي�ستخدم الإنكليزية
�أداة ل��ه ،وي�صوغ من مادتها ن�صو�ص��ه ،يخ�ضع� ،سواء �أ�أراد ذلك
�أم مل يرد� ،أوعى ذلك �أم مل يع ،لت�أثري الرتاث املدون وال�شفهي
الذي ت�ستوعبه هذه اللغة.
وك��ذا ال�ش���أن بالن�سبة للكات��ب العربي الذي ي��كاد يرتنح،
فيما يرى بع�ضهم ،حتت �ضغط تراثه العريق ال�ضارب عمق ًا يف
التاري��خ القدمي .ذلك �أن الرتاث القومي للكاتب ب�شكل خا�ص،
واملواريث الأجنبية الأخرى لتي يتي�سر للكاتب االطالع عليها
اطالع�� ًا مبا�ش��ر ًا عن طريق لغاته��ا الأم �أو اطالع ًا غري مبا�شر
ع��ن طري��ق لغ��ة و�سيط��ة ،ت�ش��كل يف جمموعها بني��ة مهيمنة
� Dominant Structureأو �ساحة مغناطي�سية ،توثر يف
عملية �إنتاج �إن�شائه الفردي.
ومبقدار وعيه لهذا الرتاث القومي وتلك املواريث الأخرى
تك��ون درجة �صل��ة �إن�شائه به��ا؛ وتتحدد طبيعة ه��ذه ال�صلة
(م��ن حي��ث كون �إن�شائ��ه ا�ستمرار ًا له��ذه املواري��ث القومية �أو
الأجنبي��ة� ،أو ث��ورة عليها� ،أو تعدي ً
ال مل�ساره��ا)؛ وتتميز طرق
توظيف��ه له��ا يف �إقام��ة نظام��ه الرتمي��زي  codeاخلا�ص به
والذي يود �أن ي�ستوعب ر�سالته على �أ�سا�س منه.
ورمب��ا ي��رى البع���ض يف احلدي��ث ع��ن ت�أث�ير ه��ذه البنية
املهيمنة (من الرتاث القومي واملواريث الأجنبية) يف املمار�سة

الأدبية �شيئ ًا مبالغ ًا فيه .ولكن الناظر يف �سبل اكت�ساب الكاتب
خا�صة ،والإن�سان عام��ة ،للغة ي�ستطيع �أن يدرك ب�سهولة �أنها
تكت�س��ب من خ�لال الن�صو�ص املختلف��ة التي يتما���س الإن�سان
معه��ا يف خمتلف مراح��ل تكوينه الثقايف� ،أو ب��كل ب�ساطة بني
حلظ��ة ال��والدة وحلظة �إن�ش��اء ن�صه اخلا�ص ب��ه .ومعنى هذا
�أن عملي��ة �إنتاج ن�ص معني م��ن جانب كاتب معني لي�ست عملية
بعي��دة ع��ن كل قيد و�شرط ،بل �إنها �أبع��د ما تكون عن اخللق.
�إنه��ا ال تعدو كونه��ا �إعادة �إنت��اج لهذه الن�صو���ص التي خربها
فيم��ا تق��دم من �سن��ي عمره .ومق��درة الكات��ب تتب��دى �أ�سا�س ًا
يف ت�شكيل��ه م��ن هذه الن�صو���ص ،التي �أتيح له متثله��ا يف �أطوار
�سابق��ة م��ن تكوين��ه الثق��ايف املمتد من امله��د �إىل اللح��د ،ن�ص ًا
جدي��د ًا يحمل ب�صمات��ه اخلا�صة ب��ه� ،أو� ،إذا �شئن��ا ا�ستخدام
ي�س َرها له تكوينه
لغ��ة املجاز ،حياكته من تلك اخلي��وط التي َّ
الثق��ايف ن�سيج ًا حمكم ًا غاية الإحكام ،ي�صعب� ،إال على القارئ
املتمعن واملدقق واخلبري ،متييز خيوطه املكونة له.
والواقع �أن هذه الن�صو���ص التي تتي�سر للكاتب يف خمتلف
مراح��ل حيات��ه تك��ون حم��ددة ب�ش��روط تكوين��ه الثق��ايف
وظروف��ه ،وحم��دِ دة للن���ص ال��ذي ين�شئ��ه� ،أو للن�سي��ج ال��ذي
يحوك��ه م��ن خيوطه��ا .وه��ذه اخلي��وط �أو الن�صو���ص عندم��ا
تتج��اوز ،وتتداخل ،وتتفاعل فيما بينه��ا ،يف ن�صه اجلديد ،ال
تفعل ذلك بو�صفها جمرد ن�صو�ص ،و�إمنا بو�صفها �أنظمة داللة
متما�سك��ة � .Coherent Signifying Systemsإنه��ا ال
ت�شب��ه يف �ش��يء قطع �أحجي��ة اجليك�س��و .Jigsaw puzzle
ذلك �أنها تت�صارع فيما بينها ويحاول كل منها �أن ي�سود الآخر.
وح�صيل��ة ه��ذا ال�ص��راع �أو نتيجت��ه تك��ون النظ��ام ال��داليل
املتما�س��ك اجلدي��د ال��ذي يج�س��ده الن���ص اجلدي��د .فالن���ص
ال�شع��ري ،عل��ى �سيبل املث��ال ،ن�ص ينت��ج يف “احلرك��ة املعقدة
لإثب��ات ن���ص �آخ��ر ورف�ضه” على ح��د قول جولي��ا كري�ستيفا
 .Julia Kristevaوله��ذا ف���إن الن���ص الأدبي اجلديد الذي
ينتج��ه الكاتب من الن�صو�ص الأخ��رى هو يف بنيته الإن�شائية
 Discursive Structureجمموع��ة تنا�صات “–Inter
� ، ”textualitiesأو ه��و ح�صيل��ة جملة م��ن عمليات تفاعل
الن�صو�ص التي جتري فيه.
وباخت�ص��ار �شدي��د �إن الن���ص الأدبي الذي يزع��م الكاتب
�أن��ه �أن�ش���أه مجُ ِّ�س��د ًا اختياره احل��ر لي�س غري ح�صيل��ة تفاعل
ن�صو���ص �سابقة له� .إن بنيته الإن�شائي��ة عند التمعن الدقيق
فيه��ا لي�ست غري قطعة موزاييك من املقبو�سات� .إنه يف حقيقة
الأمر ا�ستيعاب وحتول لن�ص �آخر� ،أو ملجموعة ن�صو�ص �أخرى،
وهام���ش ممار�س��ة الإرادة الفردي��ة يف عملي��ة اال�ستيع��اب
والتحول و�إعادة الإنتاج لي�س وا�سع ًا ب�أي حال من الأحوال.

نقد �أدبي
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•�أو�س �أحمد �أ�سعد
“ لئ��ن م ّي��ز امل��رء ب�ين وع��ي الثمال��ة ووع��ي
الداللة،ولئ��ن �أحلق ال�شعر باململكة الأوىل وحدها
فه��ل يبق��ى منه��ج ملقاربت��ه �سوى منه��ج التو�س��م�،أو
التذوق والتمتع “.
لعلّنا يف مقاربتنا لبع�ض ن�صو�ص ال�شاعرالأ�ستاذ
“مفي��د خن�س��ة “�سننح��و به��ذا الإجت��اه ،و�إين �إذ
�أتوج��ه �إىل بع���ض ن�صو�صه الوجداني��ة ف�س�أحاول
تلم���س املكنون��ات ال�شدي��دة االلت�ص��اق باجلوه��ر
الإن�س��اين والت��ي ت�برز بو�ضوحه��ا اجلمي��ل،دون
موارب��ات �أو �صي��غ بالغية معقدة عاك�س��ة �شفافية
الكائ��ن يف بره��ة اخللق.وه��ي �إذ ت�أت��ي ب�سال�س��ة
وط�لاوة دون تنميق �أو رتو�ش جمانية فلكي توقظ
ذاك احل���س الفط��ري ال��ذي كاد يغف��و بن��ا والذي
ينبج�س من قاعه ينبوع ال�شعر.
هك��ذا يذه��ب بن��ا الق��ول �إىل الرتكي��ز عل��ى
العن�ص��ر اجل ّواين الذي يقتن���ص اللحظة ال�شعرية
بطالوته��ا فم��ا “ م��ن �ش��يء نبي��ل �إال وينبث��ق م��ن
الف���ؤاد�،أو الوج��دان “.يق��ول ال�شاع��ر[ :
يا�أ�صدق��اء ال�شع��ر�،إنيّ ق��د �صح��وت عل��ى الغدير،
بالرطب
وحرق��ت يف ب��اب امل��دى �أثوابه��ن ،فجئ��ن ّ
اجلن��ي حل�ضرة ّ
ال�شعراء�ُّ ،ص ُّب��وا الك�ؤو�س ل�صاحبي
ّ
خمرحمل��ت ج��راره وتعتّقت
م��ن
ومتتّع��وا بالوعد
ٍ
�أنخابه ،الأنوار من عنبي وتيني.
ال�شاع��ر م��ع ّ
تل��ك ه��ي رحل��ة ّ
ال�شعر،هم���س
�أع�ش��ب يف داخل��ه عل��ى ح�ين غرة�،صح��و مباغ��ت
تدف��ق يف كينونت��ه ف���إذ ب��ه يهت��ف �إىل ال�شع��راء
م�ست�ضيف ًا،موع��ز ًا لرب��ات الإله��ام �أن ي�سه��رن عل��ى
راحته��م وخدمتهم،فه��م مدع��وون �إىل وليم��ة
يع��ب خم��رة احل��ب
ال�شعر،وال�شاعرامل�ضي��ف
ّ
احلقيقي��ة بتل��ذّ ذ وا�ستطابة،تل��ك اخلم��رة الت��ي
عتقته��ا ج��راره و�أن�ضجته��ا روح��ه على ن��ار هادئة
فالإن�سان” يقر�ض ال�شعر لكي يتدف�أ بحرارة روحه
ح�صر ًا “ .
ولعلّن��ا ح�ين نرك��ز عل��ى اجل ّواني��ة الب�شري��ة
الت��ي ينبثق ال�شعر م��ن ثناياه��ا ومناطقها املعتمة،
�سنواج��ه مب��ن يق��ول ماال��ذي تركتم��وه للمخيلة،
َ
�ألي�س��ت ه��ي مبدع��ة ال�شعرالأك�بر؟�.إ ْذ يف دنانه��ا
تتعتّ��ق الداللة،ينتف��ي الزم��ان وامل��كان ،تن�صه��ر
املتناق�ض��ات ،ويعلو الكائن ف��وق �شروطه �إىل عامل
�آخ��ر ي�ستمط��ر وي�ستجلي ،ف���إذ بالق�صي��دة تتحول
��و “.يق��ول
��و� ،أو مكان��ة يف العل ّ
�إىل “ بره��ة عل ّ
ال�شاع��ر� :ساعدي �شجر،ي�سرتي��ح الرعاة القدامى
�إىل ظله،والع�ص��ا قلم،ت�ستدي��ر املج��رات يف
عر�شه،ه��ل يه�ش قطي��ع النج��وم ،فتم�ضي اخلراف
ف��رادى لأع�شابها ،جاء فت��ح الينابيع،هينّ �أن يطري
الن��دى بالرحي��ق و�صع��ب عل��ى ال��وردة البك��ر �أن
تتفتّت يف ّ
الكف �أ�شواكها .
ّ
فالتّخيي��ل ركي��زة ال�شع��ر الأ�سا�سي��ة وخا�صة
ال�شع��ر الرومان�س��ي ،يقول(�أرن�س��ت في�شر)ع��ن
�سب��ب اعتم��اد الرومان�سي��ة جم��وح املخيل��ة مط ّية
له��ا� / :إنه��ا نزع��ة ترم��ي �إىل �إ�ضفاء مظه��ر باهر
عل��ى الأ�شي��اء العادية،و�إ�سب��اغ روع��ة املجه��ول
عل��ى الأ�شي��اء املعروف��ة  ،/ث��م �أ ْ
مل يق��ل الق��ر�آن
واد يهيمون./فحني
الك��رمي ع��ن ال�شع��راء/يف كل ٍ
ي�ستخ��دم ال�شاع��ر املخ ّيلة بطاقته��ا الو�سيعة على
ا�ستح�ضار املده�ش ف�إن��ه يعك�س مايجي�ش يف داخله
م��ن عواط��ف وم�شاع��ر ظم���أى للجمي��ل واليان��ع
ال�صور يف �سماء املخ ّيلة وتتها
والبهي،حي��ث تتكثّف ّ
ّ
ط��ل ح�س��ب ق��درة �صانعه��ا عل��ى اال�ستمطار،وه��و
�إ ْذ ي�سع��ى مل�شارك��ة الوج��ود والطبيع��ة والك��ون له
�أحالم��ه وطقو�سه ،ف�إنّه يحاول �إبراز تلك الو�شائج
الت��ي ترب��ط الإن�س��ان بوج��وده الطبيع��ي ككائ��ن
بال�صور”.
مادي،ث��م �ألي���س ال�شعر”حالة التفك�ير ّ

يق��ول ال�شاعر :يدخل الك��ون كوخي ب�أ ّبهة اخللق،
�أُ ُ
ثم �أب�س��ط �أوراقي املهمالت
�شع��ل فانو�س ذاكرتيّ ،
و�أتلو عليهم تعاويذ روحي.
ال�شاع��ر جل ّي ً
وهن��ا تب��دو ق��درة ّ
��ة يف التقاطه
ال�ص��ور الواقعي��ة واك�سائه��ا ال��زّ ي ال�شع��ري “
�شعرنته��ا “ بالكث�ير من الرهافة بغي��ة �إبعادها عن
اليومي واملتداول.
�ألي���س ال�شع��ر “ بره��ة كم��ال الّلغ��ة “ �أو كم��ا
يقول (بول فالريي) /:لغة �ضمن اللغة /وقد غدا
ألوفة،بطريقة
من معايري ال�شعر ّية قول الأ�شياء امل�
ٍ
اال�ستع��اري
ألوفة،وحتوي��ل املبا�ش��ر �إىل
غ�ير م� ٍ
ّ
ّ
والواقع��ي �إىل التخييل��ي ،وهاهو ال�شاع��ر يتحدّ ث
ح��ي ُفوجئ
ع��ن قريت��ه كم��ن يتح��دّ ثْ ع��ن
ٍ
كائ��ن ّ
،ث��م ا�ستدار،ث��م جف��ل خائف�� ًا
ل�سب��ب م��ا ّ /
ٍ
فحن ّ
��ة تكتنزه��ا
ليختب��ئ ب�ين اجلب��ال �./أ ّي��ة حيو ّي ٍ
ال�ص��ورة ّ
ال�سابقة،و�أ ّي��ة دع��وةٍ للقارئ
ّ
ال�شاعر ّي��ة ّ
�أن ي�ستح�ض��ر خيال��ه لرياق�ص��ه ،جنب�� ًا �إىل جن��ب
م��ع ّ
ال�شاعر،ليت�ش��اركا �سو ّي�� ًا متعة اخلل��ق� ،أم نحنُ
ف��ر من �أمام
،
م�ستوح�ش
أومالك
�
،
�ش��ارد
�إزاء
غ��زالٍ
ٍ
ٍ
ّ
ً
�أعينن��ا ،التما�س��ا للحظ��ةِ خل��وةٍ �أو�ص�لاة ؟..تل��ك
ّ
/ال�صب ّية/الأ ّم،اخلائف��ة الت��ي الت��كاد
ال�ضيع��ة
ّ
ً
مقتنع��ة بن�صيبها من
ُتظه��ر حنانها حتى ُتواري��ه،
الدّ ني��ا ك�أي �أم غادره�� َا �أبنا�ؤه��ا �إىل م�صائره��م
املختلفة،فانتف�ض��تْ حنان�� ًا ،وع��ادت �إىل مكانه��ا
الأول تلتم���س ذك��رى وجوهه��م �أو طفول��ة م��كانٍ
ث��م يتاب��ع ّ
ال�شاع��ر حتليقه[ :
داع��ب خطوهمّ ،
ف�ض ّمها...والبح��ر �أعل��ن ع�شق��ه فت�أ ّوه��ت وت�أ ّوهت
ٌ
مرتب��ك و�أغ�ص��ان الينابي��عّ ،
ال�شج�يرات
والبح��ر
ال�صورة
].هذه
هي�...ضيعتي
والكبرية،
غرية
ال�ص
ّ
ّ
احل ّي��ة لعا�شق،خج��ول ،يط��ارح �أنث��اه �شتّ��ى �أن��واع
الغ��رام وفنون��ه� ،أالجت�س��د �ص��ورة الع�ش��ق الأزيل
ال�ساحر
الريف ّ
للكائ��ن املحب على مر الع�صور�،إنّ��ه ّ
بطّ بيعت��ه البكر ،يعل��ن تواط�ؤه م��ع العا�شقني وهما
خلوتهماال�سرية حتت خيمة املكان وعلى
ميار�س��ان
ّ
مر�أى من �أ�شج��اره وينابيعه،حيث تتداخل وتذوب
ً
ألفة
التّخ��وم بني /البحر واجلب��ل،/
أوا�صر � ٍ
معلنة � َ
عتيقة،ل�ساحلٍ قدمي قدم َالتّارخ واجلغرافيا.
�أال يحيلن��ا ذل��ك �إىل ال�شع��ر الرومان�س��ي،
ب�شفاف ّيت��ه العاليه ومفردات��ه البه ّية املقتن�صة من
قامو�س الطبيعة�،أال ت�شري �إىل روح �إن�سانية مفعمة
باحل��ب تلت�ص��ق بالواق��ع والأر���ض ب�ش��كل الفكاك
منه،وتتع��اىل علي��ه بنف�س الوقت م��ن منطلق خلق
املع��ادل الفن��ي امل��وازي ل��ه يف الذّ ه��ن،ذاك املعادل
الذي تفيء �إلي��ه روح ال�شاعر حني تتلظّ ى بال�شوق
�إىل منابع الفطرة واجلمال.
وحقيق��ة ف���إنّ مب��د�أ العلووالت�سام��ي ال��ذي
ي�ستظ��لّ ب��ه ال�شعر اليلغ��ي حمايثت��ه للواقع ولوال
ذل��ك مل��ا بق��ي لل�شع��ر م��ن م�ص��در �أو فح��وى �س��وى
الف��راغ كم��ا يق��ال ”.ث��م �أنّ ال�شعرواحد م��ن �أقدر
الأن�شط��ة الب�شر ّي��ة عل��ى �صيان��ة ال��روح الوثن��ي
ال�شدي��د الإرتباط بفعال ّي��ات الطبيعة وظواهرها
و�أ�سرارها“ .
ولنمعن يف قدرة ال�شعر على الغو�ص يف الداخل
الإن�ساين والإي��راق يف م�ساماته وكيف ّية ا�ستح�ضار
احلال��ة ال�شعر ّية بيناعتها ثم كيف تتوالد املفردة
وتتنا�سل الّلغة �شعر ًا .يقول ّ
ال�شاعر :متثاق ًال خلع
ُ
ّ
الق�صيدة،وانت�شرت
قمي�صه وخلعتُ فاحتة
باب
ال�ض ُ
َ
وفرختْ مدن الّلغات.
ّ
ّ
يحر���ض الغي��م عل��ى ن��زع قمي���ص
فال�شاع��ر ّ
“املجازي هنا،انظر
ّع��ري
ّ
مط��ره با�ستح�ضار لذّ ة الت ّ
ّعري والنزع
مف��ردة املتثاقل”،التي توحي بل��ذّ ة الت ّ
البطيء للثياب الأدعى للإثارة والتّحفيز و�إ�ضرام
ّ
باخللق،وال�شاعر يرم��ي بدوره قمي�ص
نار الرغب��ة

املف��ردات ،ودرراحل��روف لتب��د�أ عمل ّي��ة ال��والدة
“ال�سوريايلّ” للغيم املتكثّف
واملماثلة.وهذا امل�شهد ّ
بفعل الطّ بيعة تكتنزه ذاكرة كلّ
ريفي حني تتقابل
ّ
�شت��وي ،ب��روح الطّ بيعة
روح��ه احلامل��ة ،كل ّ�صب��اح
ّ
الأم ليتبادال الأنخاب على �شرف الربعم القادم.
تل��ك احلالة الكل ّية” الأموم ّية” للطّ بيعة وهي
َ
الكائن،وده�شته،متقرب ًا من عنا�صره
رجفة
حتت�ضنُ
ّ
الأوىل” املائ ّية،ه��ي من �ألهم خم ّيلة ّ
ال�شاعر وغذّ ى
قلم��ه باملداد ،وتباط�ؤ الغي��م الق�صدي هومن حفّز
ب��دوره رغب��ة ّ
ال�شاع��ر الدّ فين��ة عل��ى الإنف�لات
َ
ت�شكيل
احلر من قي��ود اجل�سد،ليقرتفا �سو ّي��ة فعل
ّ
الق�صيدة ،و�أ ّية ق�صيدة !!!.
هك��ذا ي�أتي ّ
خا�صة
ال�شع��ر مبناخات وطقو���س ّ
كا�ستجاب��ة حلالة داخل ّية ممط��رة �أوخلارج حمفّز
�أقل��ق ده�شتنا ح��دّ اخللق،لت�ش ّع ج��ذوة الإ�ستب�صار
بعده��ا بكام��ل الأل��ق ولت�ض��اء الزواي��ا املعتمة من
الروح
ّ
وق��د الذتْ ببهاره��ا و�أ�سيلها،ف���إ ْذ ّ
بال�شاع��ر
ميت�ش��قُ
�شموعه،مم ّه��د ًا الطّ ري��ق �أم��ام املف��ردات
َ
ً
.ثم
لتحلّ��ق عالي��ا يف الف�ض��اءات الرحب��ة للدّ اللة ّ
ّ
يفي،ال�شاعر
الر
ت�أتي مرحل��ة ّ
ال�سرد لرحل��ة ذاك ّ
ال��ذي تقاذفت��ه ري��اح املدين��ة و�أمواجها،وجل�سات
املثقف�ين ونقا�شاته��م يف املقاه��ي الأنيق��ة لتحرقه
املفارقة وت�ضطّ ّره �إىل خلع قمي�ص الب�ساطة ورمي
الكث�ير من مفردات الألف��ة وراءه ليواكب الأجواء
اجلدي��دة مبفرداته��ا وثقافته��ا املختلفة،تل��ك
املفارق��ة التي عا�شها ويعي�شه��ا دوم ًا �أغلب ال�شعراء
التهمتهم املدينة بقيمها اال�ستهالك ّية فعانوا
الذين
ْ
الكث�ير م��ن القهر والتّم��زّ ق وتقهق��رتْ رومان�س ّيتهم
واقع بعي��د كل ّي ًا ع��ن قيمهم
ّ
متك�س��رة عل��ى �صخ��ور ٍ
الريف ّي��ة الب�سيط��ة والنّبيل��ة ،يق��ول ال�شاعر[:
ّ
�سره�،آه من �ضعفه وم�ض��ى يف املدائن،عكّازه
يف
ق��ال
ّ
القهر،يخف��ي ارتباكات��ه يف املقاه��ي الأنيق��ة يف
ال�صاحل ّية،يحك��ي عن امللكوت وع��ن ع�شقه� ،أين من
ّ
قمح��ه ،وجه��ه املتم��دّ ن يف ح�ض��رة ّ
ال�شع��ر�أو قلبه
بالرغيف
املتواث��ب خلف الظّ الل لفلاّ ٍ
ح��ة �أق�سمت ّ
على ح ّبه].
ولع��لّ غنى مف��ردة “ ال�شع��ر” ينب�ؤنا بحقيقته
جذرها امل�شتق من “ال�شعور” والإح�سا�س بالأ�شياء،
��وع وبتن ّوعها تت�سامى
والأحا�سي���س بحدّ ذاتها تتن ّ
�أو تنح��در ح�سب ا�شتغالها عل��ى مو�ضوعها ّ
وال�شعور
باحلنني والأمل واملكاب��دة ُيعتربمن �أ�صناف ّ
ال�شعور
العلي��ا وقدمي�� ًا ق��ال “ ح��ازم القرطاجن��ي” � / :إنّ
ال�شعر هو الوجد ّ
ّ
وال�شوق واحلنني �إىل النّائيات./
ويف الواق��ع ال اق�تراب ال�شع��ر م��ن احلي��اة
ومفرداتها الوا�ضحة يلغي بعده الأعمق وال البحث
واجللي الّل�صيق
يف النّائ��ي والغام�ض يلغي الظّ اه��ر
ّ
.ف��كلّ
حفر يف
واملغ��رد كطائ��ر يف باح��ة دارنا
بن��ا
ٍ
ّ
ال��ذّ ات الب�شر ّي��ة �سي���ؤ ّدي ب�صانع��ه �إىل اكت�ش��اف
حقيق��ي و�شاعرن��ا
س�بر
مناط��ق “ب��ور”
ٍ
بحاج��ة ل� ٍ
ّ
يج��د مناطق��ه “الب��ور” ف��وق “�أدم��ة” احلياة فال
يلج���أ �إىل املجه��ول والغام���ض ال�ستح�ض��ار ّ
ال�شع��ر
الرم��وز و�أكرثه��ا ح�ض��وراً
ب��ل يقرتف��ه م��ن �أق��رب ّ
الرم��ز ه��و”
ومعيار ّي��ة وحميم ّي��ة ،فكي��ف �إذا كان ّ
الأم” بح�ضوره��ا الكلّي،الطّ اغي ال��ذي ي�ضفي على
احلياة جما ًالورونق ًا من طرا ٍز رفيع.يقول ّ
ال�شاعر:
َ
مواويل قهر
[ و�أ ّم��ي الت��ي جدلتْ من رحاه��ا
الق��رى يف التّالل البعيدة ،من�س ّي ً
�س
م
��ة تتل ّ ُ حيطانَ
�بر
احل��ب ماع��اد في��ه م��ن احلنط��ةِ
وحدتها،عن ُ
ّ
الطّ
تدو�س على الع�شب
ثم
َ،
ني
ِ،ك��ي
تعجنَ
َ
ّ
امل�ستعارة ْ
ُ
ط��وح احل�ص��ى و”
ف��وق املذاب��ل ،تفر���ش ف��وق ّ
ال�س ِ
ُ
تعرجل” تلك ّ
مر ًة �ش ّمرتْ حني يعجز
ال�شقوقْ ،
وكم ّ
ُ
الطّ
يدقّ
نفر �إىل
ها”
“خمباط
ع
جنو
وحني
َ،
ني
ح
أن
�
ُ ُّ

فت�ضيء الدّ مو ُع
حرجها”
“
غ�ص ٍة زلزلتْ
ِ
ُ
ُ
وتهرب يف ّ
�صد َرها وترامتْ على الطّ رقات الق�ص ّية] .
/الريف ّية /الأ�سط��ورة التي حكمتْ
تل��ك الأ ّم ّ
وق��ت
زوجه��ا يف
ٍ
عليه��ا ظ��روف قاه��رة �أنْ تفق��دَ َ
مبكرو�أن�ضجته��ا كم��ا يلي��ق ب���أ ٍّم معط��اء ،لتتح ّم َ
��ل
ٍ
أعب��اء �أ�سرة،م�ؤلّف��ة م��ن �ستّ��ة �أ�شخا���ص،
وحدُ ه��ا �
َ
خانق��ة عل��ى امل�ست��وى الطّ بيع��ي “
يف ظ��لّ ظ��روف
ٍ
الطّ بيع��ة اجلبل ّي��ة ّ
ال�شحيح��ة اخلريات”وامل�ستوى
امل��ا ّدي .وحيث تتق��اذف الريفي ب�ش��كل عام هاتان
��وة املجه��ول ال��ذي جتي��د الطبيع��ة
الق ّوت��ان ،ق ّ
��وة الإمالق فال يج��د �أمامه
مفاج�أتن��ا ب��ه دوم ًا وق ّ
�سوى الإ�صرار على الوجود واجرتاح املعجزات،فهو
وان،قا�س و�صبور،حا ٌّد
ال�ص
ٍ
كطبيع��ة جباله قدّ م��ن ّ
وب�سيط،فق�ير وك��رمي .وبجميع احل��االت هو �شهم
ومقدام.
ال�ساب��ق بجمال ّيت��ه الدّ رام ّي��ة
املقبو���س
ّ
وم�شهد ّيته العالية امل�ستوى التي ت�ص ّعد من حرك ّية
ال�ص��ورة وتوترها،يفع��ل فعل��ه املرج��و يف املتلق��ي
ّ
وي�ش��دّ خميلت��ه �إىل �إيقاع��ه املتوات��ر ع�بر تدفّ��ق
أهم حمم��والت ّ
ال�شعر
ال�ص��ور وان�سيابها،ولع��لّ من � ّ
ّ
احتيازه مقدرة عالية على ت�صوير الأمل الب�شري.
تل��ك الأ ّم “ املن�س ّي��ة “ الت��ي تق��وم ب�أدواره��ا
أحد
الر�ض��ى ودون م�ساندة من � ٍ
دون ت�أف ٍ
ّ��ف وبكامل ّ
وتل��ك ال ّثلّ��ة م��ن الأطف��ال املنتظرين،املتجمهرين
حول��ه يلتم�س��ون حلظ��ة دفءٍ متدّ ه��م به��ا يداه��ا
زاد جمبول��ة بقه��ر احلي��اة
املت�شقّقت��ان �أو لقم��ة ٍ
وع��رق اجلبني،والذي��ن الت�سعفه��م طفولته��م يف
يف��رون” �إىل حرجه��ا
معرف��ة مايج��ري حوله��م” ّ
“ ح�ضنه��ا” خوف�� ًا م��ن جمه��ولٍ م��ا .م��ن يعي���ش يف
الريف يعرف متام ًا هذه املفردة “فرار الع�صافري”
ّ
بال�صيادين.وه��ذه
ّ��ل
ث
املتم
الداه��م
اخلط��ر
أم��ام
�
ّ
الأ ّم العاج��زة عن التّو�ضيح ،ولكنّه��ا املكابرة �أي�ضاً
الت��ي ت�ستعي�ض عن �شظف احلي��اة باحلنان و�إظهار
��وة،يف الوق��ت نف�س��ه ال��ذي جتي��د في��ه �إخفاء
الق ّ
غ�صته��ا احلارق��ة ع��ن �أع�ين �أطفاله��ا الغارق��ة يف
ّ
ت�س���آلٍ طف��و ٍّ
يل الينتهي .كلّ ذل��ك �أ�ضفى املزيد من
امل�ضرج��ة باحلزن الّنبيل عل��ى امل�شهد،
ال�شاعر ّي��ة
ّ
ويتابع ّ
الريف ّية
ال�شاعر اقتنا�صاته املوفّقة ّ
لل�صور ّ
املده�شة،م�ستح�ض��ر ًا رائحته��ا وظ�لال �أع�شابه��ا
[�سرحتْ �أ ّمنا َ
بع�ضنَا يف الرباري،
النّد ّية قائ�ل ًا:
ّ
�أكلنا احل�شائ�ش�“ ،سلبني” حقلتنا ،قر�ص “عنّتنا”
“الهندباء” و”زهر الفتى”و “دكّينة ّ
ال�شيخ”].
هك��ذا “ ّ
ال�شعر ج��اء ليقول م��اال يقوله الذّ هن
وال املنطق وال النّظر ّي��ات وال العلوم ،وما من قيمة
و�صدق
ل��ه � اّإل مبق��دار ماتبثُّ فيه النّف�س م��ن دفءٍ
ٍ
وعمق ووجدان ،وتلكم هي �أبرز مك ّونات الأ�صالة”
ٍ
ّ
نلت��ف م��ع �شاعرن��ا يف
ونهاي��ة ال ي�سعن��ا � اّإل �أن
ّوح��د حول مائدة
�أمل��ه اجلميل ودعوت��ه املح ّبة للت ّ
ّ
ال�شعر بعد طول الترّ حال ،و�أن ن�شاركه ذاك الإياب
ال�ص��ويف نح��و مناب��ع الفط��رة والألف��ة ،لنت��ذ ّوق
ّ
�سو ّية “وعي الثّمال��ة” الذي �أكدناه يف بداية هذه
ُ
القراءة.يقول ّ
وتلويحة ّ
الكف،عند
ال�شاع��ر[ :
نتوح��د يف اجل��رح�،أن
املَ َ�س��ا �أرهقتني،فق��د �آن �أن
ّ
نتوحد يف ّ
الرجوع اجلميل ] .
ّ
ال�شعر،هذا ّ
ّ
مالحظ��ة :ال�شواه��د الدّ اخل ّي��ة ب�ين قو�س�ين
الراح��ل ( يو�س��ف �سام��ي
�صغريين،ه��ي للنّاق��د ّ
اليو�س��ف) م��ن كتاب��ه ( القيمة واملعي��ار :م�ساهمة
عر).ال�شواهد ّ
ّ
يف نظر ّي��ة ّ
ال�شعر ّية مقتب�سة من
ال�ش
دواوين ّ
ال�شاعر املعنونة بـ ( الدّ خان� ،سفر الينبوع،
ق�صيدة القلم� ،ألف...نون).
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نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الروائي ح�سن حميد يف روايته مدينة اهلل
ُثيب وتُعاقِ ْب!
�سرية �أمكنةٍ ت ُ

• جناح �إبراهيم
ه��ذه �سريته��ا املنمقة بالعب��ق ،وذا
عقابه��ا .فه ّي��ئ ال��زاد لرحل��ة طويلة
طويلة ،قد ال ترغب البتة يف �أن ت�ؤوب
منها .ودعها �إذ ًا توملك �إىل �إغواءات ال
ح�ص��ر له��ا ،لتتم�سك بها،ف�لا ت�ستطيع
الإف�لات منها �أبد ًا �إال ..بالقهر .فعالم
القه��ر؟! �أه��و العق��اب املنتظ��ر� ،أم
ث ّم��ة عقاب من نوع �آخ��ر؟ .من الزيارة
الأوىل �إليه��ا� ،س��وف تف�تن ب��كلّ �ش��يء
فيها،ببخورها ورائحتها ،وامتداداتها،
�ير
و�أ�سراره��ا وخباياه��ا ،تق��دّ م �أ�ساط َ
وتاريخ�� ًا ومعتق��دات ،وم��ا ظه��ر منه��ا
وم��ا غم�ض .ف�لا ي�ستطي��ع – الزائر �أو
القارئ� -أن يغادرها ،لي�صبح �أ�سري ًا بها،
�شاء �أم �أبى ،لأنه ي�شعر �أنّ نهاره بها قد
الرغم
اكتمل ،وروح��ه امتلأت.وعل��ى ّ
من امتالئها ف�إنها تبدي عط�ش ًا ،فيعاود
يغ��ب منها وال
الزائ��ر �سريت��ه الأوىلّ ،
يرتوي .فهل هذا ثواب �أم عقاب؟!!
“ مدينة اهلل “ املدينة التي �أ�سرت
الكات��ب ح�سن حميد و�أغوته �أن يكتب
عنها �صفحات هذه الرواية ،هي مدينة
تغويك �أي�ض�� ًا لتدخلها ،ثم تغلق عليك
مبفتاحها ال�سحري ،فما عاد من دخلها
يفك��ر �إال بالعي�ش فيه��ا على الرغم من
جرع��ات الأمل التي �ست�أتي �إذ ال بد من
الأمل.وهذا ما ح��دث لأبطال الرواية
 :فالدمي�ير وج��و و�سيلف��ا و� ..آخرين.
الذين �شربوا من مائه��ا فما ا�ستطاعوا
فراقه��ا .فم��ن � ّأي نب��ع �شربوا؟ ب��ل � ّأي
ماء يكون ما�ؤه��ا؟ ليجعل بطلها ال�سيد
فالدمي�ير يكت��ب لأ�ست��اذه �إيف��ان :
“�أذكر �أنك قلت يل� ،ستده�ش ،وت�صاب
ب�سح��ر امل��كان ومغناطي�سيت��ه حامل��ا
ت�ص��ل �إليه ،وه��ذا ما حدث فع�ل ًا ،ف�أي
مكان خ��رايف ه��ذا ال��ذي �أراه”�ص،11
وال�س���ؤال ،م��ا ال��ذي دف��ع ال�شخ�صيات
الأجنبي��ة �أن جت��يء �إىل مدينة اهلل.
فج��و الإيرلن��دي يق��ول ”:جئ��ت �إىل
هن��ا م��ن �أج��ل �أن �أق�ض��ي �أ�سبوع�� ًا� ،أو
�أ�سبوع�ين يف القد�س،و�أعود �إىل دبلن،
فل��دي �أعم��ايل وم�شاغل��ي ....ولكن ما
�إن و�صل��ت �إىل هن��ا حت��ى �أح�س�س��ت �أن
�أعمايل وم�شاغلي �صارت هنا ..مل يكن
يف الأم��ر غواي��ة ،وال غيبوبة،و�إمن��ا
كان �سحراً،ف�أن��ا ال �أدري حت��ى �ساعتي
هذه،م��ن �أبق��اين هنا،قلب��ي �أم عقل��ي،
وكي��ف ق�ضي��ت عم��ري هنا�،أج��ول يف
امل��كان ف�لا �أ�شب��ع م��ن ر�ؤيته،و�أخال��ط
النا�س فال �أرتوي من حمبتهم�”.ص،20
و”مدينة اهلل” التي يدرك القارئ على
الف��ور �أنه��ا القد���س� ،إذ �سميت كذلك “
لأنها لي�ست لدي��ن بعينه،ولي�ست لب�شر

بعينهم�،إنه��ا مدينة مم��دودة على كف
اهلل���”.ص 368فهذه املدين��ة ت�أ�سرك
متام�� ًا م��ن خ�لال و�ص��ف الكات��ب له��ا
عل��ى ل�س��ان ال�شخ�صي��ة املحورية التي
روائي
ن�ص
�ستتع��رف �إليها ،وذلك ع�بر ّ
ّ
ج��يء ب�شكل مغاير متام�� ًا .رمبا تتذكر
على الف��ور “�أورهان بام��وق” وروايته
“ الكت��اب الأ�س��ود ،والت��ي ُيظهر فيها
مدينت��ه “ا�سطنبول” في�صف �شوارعها
وطرقه��ا وما�ضيها،وحا�ضرها،و�أنا�سه��ا
و�أزياءه��ا ،حي��ث يقوم بك�ش��ف عوامل
املدين��ة ال�سرية،ير�س��م بق��درة فائقة
ومده�شة كلّ �شيء فيها من خالل حمام
يبح��ث ع��ن زوجت��ه املفقودة،في�أخ��ذ
عرب �سرده ،القارئ �إىل مدينة �ساحرة
تتمن��ى ل��و كن��ت فيه��ا .بي��د �أنّ ح�س��ن
حميد قدّ م مدينته ب�شكل خمتلف ،فمن
املعروف �أن بع�ض الروائيني ا�ستخدموا
الن�ص ال�سردي ،وعلى �شكل
الر�سائل يف ّ
ّ
ي�سري ي�ساهم يف �إي�صال ما يو ّدون قوله،
لك��ن �أن تكت��ب رواي��ة كله��ا ،لي�ست �أية
رواي��ة� ،إمنا رواية طويل��ة ،يزيد عدد
�صفحاته��ا ع��ن الأربعمئ��ة وخم�س�ين
�صفح��ة ،عل��ى �ش��كل ر�سائ��ل تر�سل من
ط��رف واحد ،حي��ث ال جواب��ات ت�أتي
من املر�س��ل �إليه،فه��ذا �أ�سل��وب جديد،
مبتك��ر ،يع��دُّ ك�س��ر ًا لقوال��ب اعتدناها
يف الرواي��ة التقليدي��ة ،وخروج ًا على
امل�ألوف ،كون القارئ ال ي�شعر بامللل ،بل
الن�ص بني يدي��ه �إىل ب�ساط
ي�ستحي��ل ّ
ري��ح �سحري،ينتق��ل ب��ه من م��كان �إىل
�آخر�،أمكنة متعددة جت��يء �إليه،عذر ًا
يذهب �إليها� ،أمكنة ال ت�شبه �أية �أمكنة
يف الك��ون ،و�إمنا هي معطرة بالقدا�سة،
والأعطي��ات ،والقراب�ين والعذاب��ات،
مي�ش��ي فيها،يتابع خط��وات �سيدنا على
درب الآالم ال��ذي م�شاه،فيقب��ل مواقع
ركعاته،فيح���س بثق��ل ال�صلي��ب وق��د
ّ
�أدم��ى كاهله،ث��م مي�ض��ي �إىل كني�س��ة
القيام��ة فيتع��رف �إىل كلّ �شرب فيها..
كني�س��ة هيالن��ة واملغ��ارة الت��ي �أخفوا
فيه��ا �صلي��ب امل�سيح .يعل��م كلّ �شيء يف
هذه الأمكنة ،فهل يوجد مثلها يف بقاع
�أخ��رى؟ .كل ذلك ميكن احل�صول عليه
كقارئ ،ع�بر و�صف �سل���س متدفق�،أراد
الكات��ب �أن يك��ون عل��ى ل�س��ان زائ��ر
رو�سي ي��زور القد�س و�أطرافها،في�صفها
م��ن وجه��ة نظره فق��ط ،وع�بر ر�سائل
متالحقة،لأ�ست��اذه ال��ذي زارها قب ًال.
با�ستثن��اء مقدم��ة �صغ�يرة يعتمده��ا
الكات��ب ك�إ�ش��ارة الب��دّ منه��ا ب��ر�أي
الكاتب� ،إذ تعدّ عتبة مه ّمة لأنها ت�ضم
�إي�ضاح�� ًا مق�ص��وداً ،ففيها توجيه يقود

ح�سن حميد

الن�ص
القارئ �إىل فهم �شامل ودقيق يف ّ
الروائي.وبر�أين��ا �أن الكات��ب �أراد �أن
يب�ين حياديت��ه ،و�أن الر�سائ��ل الت��ي
حبرّ ه��ا فالدميري الرو�سي كانت بحوزة
ال�سي��دة وديع��ة عميخ��اي املوظفة يف
الربي��د ،والتي كانت تكدّ �سه��ا ،ثم بعد
�سنوات تزور النا�ش��ر يف مكتبه يف بيت
ال�ش��رق ،يف القد�س ،وتقدّ مها له راغبة
�أن يو�صله��ا �إىل �أ�صحابها� ،سواء املر�سل
�إلي��ه �أو املر�س��ل ،لأن معارفها �إن عرفوا
ما فيه��ا ل��ن ير�سلوها ،ب��ل �سيحرقونها
وق��د برر الكات��ب لها هذا الفع��ل ب�أنها
تري��د  ”:الذهاب �إىل اجلن��ة� ،أريد �أن
�أكف��ر عن ذنب��ي باحتج��ازي له��ا وقت ًا
طوي ًال���”.ص ،8وال�سي��دة عميخ��اي
ت�ض��ع الر�سائ��ل يف ي��د النا�شر،لأنه��ا
�ستودع احلي��اة�،إذ �إنه��ا م�صابة مبر�ض
خطري،فارت���أى ه��و �أن ين�شره��ا بعدم��ا
قن��ط م��ن العث��ور عل��ى املعني�ين به��ا،
وه��م ال�شخ�صي��ات الرئي�س��ة الت��ي
ذك��رت يف ر�سائ��ل فالدميري.كاملر�س��ل
�إلي��ه �إيفان،واحلوذي ج��و الإيرلندي،
و�سيلف��ا �صديق��ة فالدمي�ير ،والت��ي
تعم��ل يف ال�سجون،وم�ؤج��رة املن��زل
�أم �أه��ارون .غي��اب كل ه���ؤالء جعل��ه
يندف��ع يف ن�شر الر�سائ��ل دون حتريف
�أو تزوي��ر با�ستثن��اء رف��ع الأرق��ام
املت�سل�سل��ة ع��ن الر�سائ��ل .ومن�ض��ي مع
الر�سائل حيث تغويك كما ال�شخ�صيات
ال ُ
أمكنة،ت�أخ��ذك انتباه��ة �إىل �أل��ق
كلّ
مير بك ،تنثال عليك
مكان
يف
ي�شب
ّ
ّ
ن��داوة مث��ل �ش��ال احلري��ر .ه��ذا لي�س
ب�سح��ر يدوخ��ك فح�س��ب كم��ا اعرتف
فالدمي�ير ،و�إمن��ا ه��و �إغ��واء وافتتان.
ج��راء افتتان��ك
تعرتي��ك غيبوب��ة
ّ
بالأمكن��ة ،تطوي��ك كالب�س��اط عل��ى
ح��دّ ق��ول الكات��ب ،وتط��رح ب��ك �إىل
النائيات .فرواي��ة مدينة اهلل ،تزخر
باحل�ض��ور امل��كاين كما �أ�سلفن��ا ،يظهره

الكاتب ث��ر ًا وغني ًا وكثيف�� ًا ومت�أجج ًا.
فم��ن العنوان تلم�س ذل��ك احل�ضور ،ثم
يدفع��ك معه �إىل الأم��ام ،من �سطر �إىل
�آخ��ر ،لريي��ك كلّ �ش��يء يف القد�س وما
يحي��ط به��ا ،وال ي�سع��ك �إال �أن تك��ون
متفرج�� ًا منفع�ل ًا مل��ا ت��رى ،ف�لا يرتك
الراوي فالدمي�ير �شيئ ًا دون �أن يذكره،
�أو يجعلن��ا ن�ش��م رائحت��ه ،كاحل��ارات
والبي��وت وال�شرف��ات وال�ساح��ات
والأبني��ة ،والأ�شج��ار ،وال�صباح��ات
وامل�س��اءات والنا���س والعرب��ات
والدراوي���ش ،والثي��اب املط��رزة،
والن�س��اء ،حت��ى ال ين�سى طع��م ريقهن
ال��ذي �ص��ار حل��و ًا ب�سب��ب �أكل الأمهات
حني يحمل��ن بالإناث ق��رون اخلروب.
ويق��ودك �إىل نبع��ة �سل��وان املخب���أة
ب�ين �أ�شج��ار الطي��ون والغ��ار ،وكني�سة
هيالنة ،وكني�س��ة القيامة ،وبيت حلم،
و�أريح��ا ،واخلليل ،وخميم �أب��ي العبد،
وخمي��م �شعف��اط ،وم�ستوطنة جعفات
�شا�ؤول واحلي الأرمني ،و�ساحة م�سجد
الأق�ص��ى ،والأ�س��واق وال�سج��ون ،وم��ا
يح�ص��ل يف داخلها“ ،فت�شعر ب�أنك كائن
�أث�يري مت�ش��ي وراء حوا�س��ك مندفع�� ًا
متام�� ًا مثلم��ا مت�شي الأنه��ار يف جماريها
هبوط ًا نحو م�صباتها الدانية�”.ص14
يف “مدينة اهلل” “ تلم�س احلياة،
�أو الوجه النا�صع وامل�شرق لها .والكاتب
�أبرز هذا الوجه ب�إحلاح �شديد ،والذي
ي�شب��ه ال�ض��وء يف املرايا ،حي��ث تغ�شى
العي��ون م��ن االنبهار ملا تك��ون عليه من
مدين��ة م�ستثناة ،مط ّعم��ة بالأ�سطورة
وبال�سح��ر وال�صل��وات والأعطي��ات،
مر بها و�أعلن
مباركة بخطوات مقد�س ّ
�صونها ،وقد جعلها الكاتب ب�سرده كتاب ًا
يق��ر�أ يف كلّ وق��ت م�ؤك��د ًا ما ق��ال د.هـ
لورن�س عن الرواية� :إنها كتاب احلياة
امل�شرق والوحي��د� ،أما الكتب جمتمعة،
فلي�ست هي احلي��اة �إنها جمرد ارتعا�ش
الرواي��ة بو�صفه��ا
يف الأث�ير ،ولك��ن ّ
رع�شة ميكن �أن جتعل الإن�سان يرتع�ش،
ولهذا فه��ي ت�ستطيع �أن تفعل �أكرث مما
يفعل��ه ال�شعر والفل�سف��ة والعلم� ،أو �أي
كت��اب �آخر له رع�ش��ة ”.فالكاتب يربز
الوج��ه النا�صع لها عل��ى ل�سان الرو�سي
فالدمي�ير املغ��وي ب�سحرها،با�ستثن��اء
م��ا يزعج وه��و وجود البغ��ال ال�سمينة
يخربون م��ا فيها،
فيه��ا ،ه�ؤالء الذي��ن ّ
وي�شوه��ون كلّ جمي��ل ف”:فالدمي�ير
ي��كاد قلب��ه يرجت��ف كم��ا عين��ه حني
ر�أى حوافر البغال تقتل طيور الدّ جاج
واحلمام،وتف�س��د الأطعمة���”.ص،32
يع��ري الكات��ب الوج��ه الآخ��ر،
حي��ث ّ

فيك�ش��ف و�ض��ع ال�سج��ون وال�سجن��اء،
وكم من م�شهد تعذيب يقرتفه البغالة؟
وك��م من ممار�س��ات عجيب��ة ميار�سونها
ال�سج��ن م��ن قت��ل و�سل��ق وقط��ع
يف ّ
�أط��راف وك�س��ر الفخ��ار ف��وق الر�ؤو�س
وال�ص��دور والركب�،إن الفخ��ار عندهم
الرواية ظلم
لعنة���”.ص 370تك�ش��ف ّ
الإ�سرائيلي�ين للفل�سطيني�ين� ،س��واء
�أكان��وا م�سلم�ين �أو م�سيحي�ين �أو �أنا�س
متعاطف�ين معهم،فعليه��م يق��ع احليف
ال حمال .وتب�ين �سيا�سة ه�ؤالء الذين
�أ�سماه��م البغالة ،وما يب��دون من جور
وتع��ري خفاياه��م
وقت��ل ووح�شي��ة
ّ
وادعاءاته��م الت��ي يفرتونه��ا ،وذل��ك
ب���أن التاري��خ ي�ؤك��د �أنّ له��م الأحقي��ة
يف فل�سطني،و�أنه��م وج��دوا ليقتل��وا
الفل�سطيني�ين ،ويرتفع��وا درج��ات
ال��رب .وكذل��ك تب�ين ر�أي و�آمال
عن��د ّ
الفل�سطيني�ين وت�ؤك��د جذوره��م يف
والرواي��ة لي�س��ت مهتم��ة
الأر���ض.
ّ
ب�إب��راز الوجهني املتناق�ض�ين للمدينة،
ث��ر مبعلومات
و�إمن��ا هي عم��ل �إبداعي ّ
تاريخية و�أ�سطورية ودينية .ف�إ�ضافة
�إىل االهتم��ام بالأمكن��ة وتاريخه��ا،
تتع��رف �إىل �أخب��ار قدمي��ة جرت على
م�سرحها ،ك�أخبار النبي داود و�سليمان،
واملل��ك الفار�س��ي كور�ش �إذ �أم��ر ب�إتيان
خ�ش��ب الأرز �إىل يافا،وكيفي��ة بن��اء
الهيكل.وتو�ض��ح اعتق��ادات اليه��ود
الت��ي يعتنقونها كقتله��م الفل�سطينيني
ال��رب ك��ي
وتقدميه��م قراب�ين با�س��م ّ
يب��ارك له��م قوتهم،وكذل��ك عملي��ة
ود���س �أوراق
الب��كاء عل��ى احلائ��ط
ّ
�صغ�يرة يف ال�شقوق التي تعترب فجوات
ب�ين �أ�صابع الذات الإلهي��ة التي ت�أخذ
الأم��اين والرج��اءات لي�ل ًا .وكذل��ك
نعط��ى معلوم��ة قيمة وه��ي �أنّ القد�س
البقية �............................ص22
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الذات مقابل املكان :واقع ًا ومعنىً  ,لغة و�صورة
يف جمموعة “�صور ال�سهل الأزرق “ لل�شاعر عماد جنيدي
•خالد عارف عثمان
�أن تق��ر�أ لل�صحفي وال�شاع��ر عماد جنيدي -
املنتمي �سكني ًا ملدينة جبلة على ال�ساحل ال�سوري،
و�شعري ًا جلي��ل ال�سبعيني��ات والثمانينيات -يعني
�أن ت�ساب��ق ال�ض��وء م��ن �شع��اع ال�شم�س،والط�ير
يف وكناته��ا� ،أو ت�س��رح م��ع الراع��ي �إىل ال�سه��ول
ّ
املخ�ضلة بالندى ,ت�صي��خ ال�سمع لنايه,
والرواب��ي
ير�س��ل �أنغامه عرب الأثري� ,أو تدلف مع ال�صيادين
�إىل مراكبه��م وه��م يرفع��ون املر�س��اة ويفكّ��ون
قيده��ا باجت��اه حل��م ال��رزق� ،أن تق��را لل�شاع��ر
جني��دي �أي �أن ت�ص ّب��ح عل��ى املتعب�ين والب�سط��اء
والفق��راء واملعدم�ين الذاهب�ين �إىل �أعماله��م،
�أو ترم��ق ح��دود الوط��ن وه��ي م�س��ورة باجلن��ود
وحماة الدّ ي��ار�... ،أو ترافق الفالح يدفع بثوريه
وحمراث��ه �إىل ال�سه��ل البن��ي �أو الأحم��ر � ...أو
جتال���س الندم��اء والقي��ان يف حاناته��م �أو مغارة
تقاب��ل زرق��ة بح��ر املدين��ة � ،أو تدخ��ل معر�ض�� ًا
للأل��وان �أو ت�ستم��ع لأوب��را� ,أو تعاك���س مثقف�ين
..كلّ يناف��ح عن وجه��ة معاك�سته�,أو تدخل تكايا
ال�صوفي�ين� ،أو تغن��ي للم��ر�أة املبدع��ة ..تب��دع
واحل��ب و�شروط الغ��زل واجلن���س� ...أن
احلي��اة
ّ
تقر�أ له وتنفت��ح على ف�ضاءات متعددة وخمتلفة
يعن��ي �أنّك يف ح�ض��رة جمموعته ال�شعرية “ �صور
ال�سه��ل الأزرق” و�أنّ عم��اد جني��دي �شاعر جمدد
م�سكون بالبحر وال�سهل وال�شعر والفقر والفقراء
واملتعب�ين وباحل��ارات العتيق��ة ...باحلري��ة
بالثورة مبعناهما الوا�سع�ين ...بالأمل...باحللم
..باحل��زن ..بالغرب��ة وال�ضي��اع وال�ضج��ر ....
بالذات املوغلة يف عذابات الآخر ...
�ص��ورة ثانية �ص��ور ال�سه��ل الأزرق  ....الإهد
اء....
ي�ستفت��ح ال�شاع��ر جمموعت��ه ال�شعرية بدّ رة
ق�صائده ,ودرتها من كونها ر�سالة مهداة �إىل قائد
الوطن ال�سيد الرئي�س ب�شار حافظ الأ�سد:
املج��د جم��دك والع�لا ب�ش��ار ب�سم��اء �شع��ب
العرب �أنت نهار
ه��ي �سورية واهلل ح ّوطه��ا حمى �أنّى يزلزل
النجار
ح�صنها ّ
هذي ال�سواحل وال�ش�آم ت�ضمها يحمي عالها
الواحد الق ّهار
�صورة ثالث��ة ... :ال�سهل الأزرق ..وف�ضاءات
املعنى املفتوحة
ً
ً
تت�أل��ف املجموع��ة م��ن �122سه�لا ورقي��ا من
القط��ع املتو�س��ط ،ن�ثر فيه��ا ال�شاعر �س��ت ع�شرة
ق�صيدة مابني مطولة تتخذ �شكل امللحمة امل�ؤلفة
م��ن مقاطع عدّ ة ,ولكلّ عنوان مفتاحي لها � ،أو من
ق�صائ��د �سطرها ال�شاعر على �أنغام �شعر التفعيلة
امل�ستن��دة على الأبحر اخلليلي��ة ,وقد �أختار منها

 /...ق�صي��دة الرحي��ل على
م��ا يواف��ق نف�س��ه ال�شع��ري
البحر���.ص64ويف م��كان
الغنائي �أو معانيه و�صوره التي
�آخ��ر من املجموع��ة يغرق يف
ر�سمه��ا �أو قطفه��ا م��ن ال�سه��ل
املحلية انطالق�� ًا من الأمانة
الأزرق بع��د �أن ر ّواه��ا مب��اء
الواقعي��ة ..يق��ول� /:إنّ��ه
املعان��اة �ضج��ر ًا فق��ر ًا �ضياع ًا
ح��ي “الدريب��ة
�إبداع ًا ....
م��ن موالي��د ّ
احلي
مل يرتك ال�شاعر مو�ضوع ًا
“ /ومل��ن اليعرف فهذا ّ
�أحد �أحي��اء البلدة القدمية
�إال وطرق��ه بحي��ث تنفت��ح
...مقاب��ل مين��اء جبلة ....
املجموع��ة عل��ى ف�ض��اءات
و�إذا كان للمحلي��ة ه��ذا
�شعري��ة متع��ددة معا�صرة...
احل�ضور ف�إنّ للبعد الإن�ساين
الوط��ن مبفهوم��ه القوم��ي
ح�ض��ور ًا يف “ال�سه��ل” ه��ذا
العروبي والوح��دوي كان �أول
عماد جنيدي
احل�ضور املنطلق من الذاتية
احلا�ضرين يف وجدانه الذاتي
�إىل ف�ض��اءات �أرح��ب تلي��ق
واجلمعي / :يف احلياة انت�صار
وحي��د ه��و ال�شع��ب /يف احلي��اة هت��اف وحيد هو بال�شاع��ر وق��د عذبت��ه احلي��اة و�أرت��ه (والعامل
ال�شع��ب  /يف احلي��اة ن�شي��د وحي��د ه��و الوح��دة والث��وار) بع���ض عذاباته��ا  /:امل��وت  /....عل��ى
العربية  /يف احلياة اعتزاز وحيد  /هو االعتزاز بواب��ات الع��امل  /عل��ى زنزان��ات الع��امل /يف كلّ
ب�أمتن��ا /ه��و امل��وت م��ن �أج��ل �أر���ض العروب��ة  /.جحي��م �/إفريق��ي� /أمريك��ي التين��ي /امل��وت /
ق�صي��دة “ �آن �أوان �سق��وط الأحزان ومل ت�سقط �أغني��ة ج�سر يع�بره الثوار ويفتح ب��اب العامل /
“ �ص  .93و�إذا كنّا بد�أنا معه بالوطن الأكرب ق�صيدة “ �آخر الأغنيات “ �ص ... 25
ال�سه��ل ال�شع��ري الأزرق -ل��دى �شاعرن��ا-
...بوحدت��ه العربية ...ف���إن لقريت��ه ،وبلدته،
وحارت��ه ،و�سهله ،وجبله ,وبح��ره بزرقته وخريه جني��دي وا�سع,و�ص��وره كث�يرة ،وت�أم��ل �سري��ع
احل�ضور املتمكن �أي�ض ًا لنقر�أ هذه ال�صورة اجلميلة لعناوي��ن بع���ض �صوره نق��ر�أ ...:جن��وى للحوذي
لب�لاده وقريته كم��ا يحبها ويتمناه��ا ويراها  /:الق��ادم�،أوراق مت�ساقط��ة م��ن غاب��ات النف��ي،
�أر�س��م الآن وج��ه ب�لادي /قرية!ي�ص��دح الط�ير �أغنيات ال�سواحل� ،أنت وحدك� ،إنّه جر�س حلمي
والطفل فيه��ا /وي�سيجها ال��ورد /يحر�س �أبوابها وغ��زال ،ال�ضي��اع ورحل��ة ال�ضج��ر� ,شواه��د ف��وق
احل��ب  /مي�ل�أ �أنحاءه��ا الع�ش��ق /ي�صط��اف فيه��ا مقاب��ر البح��ر ،اخل��روج ،3-2-1-ح��زين� ،ص��ور
ّ
عل��ى البح��ر� /أخوته��ا من زق��اق امل��دق �/أو زقاق ال�سهل الأزرق...
وم��ن ال�ص��ور الوجداني��ة والغزلي��ة م��ا قاله
دم�ش��ق /وهنا �أي�ض ًا ن�ست�شع��ر الوعي القومي لدى
ح��ب له وهي
�شاعرن��ا ...اليفارق��ه حتى وهو ير�س��م بلدته �أو ال�شاع��ريف ح�سنائ��ه “�إليان��ا “ �أول ّ
قريت��ه ! كما قلنا القرية حا�ضرة يف �صوره هاهو ق�صيدة جميلة رقيق��ة الألفاظ واملعاين ح�سنة
يناديه��ا قائ�ل ًا  /:ياقريتن��ا /يابلدتن��ا /ي��اكلّ ال�ص��ور  / :وزنبق��ة ! /بقلب��ي ل��ن ةمت��وت  /لأنّ
تخ��وم ال�ضي��ق ،ال�سحق /ويا كلّ مف��ازات النفي /ح ّب��ي م��ا حيي��ت /يظ��لّ ي�سقيه��ا /فه�ل ّا قلته��ا/
�أعرفته��ا؟! /ياحل��وة العين�ين � /إليانا./ق�صيدة
ويا�أزمنة ال�شوق /من نف�س الق�صيدة
.و�إذا كان -يف ه��ذا الق�س��م م��ن الق�صي��دة � -إليان��ا��� .ص �.....12أم��ا الق�صي��دة الت��ي منح��ت
منادي�� ًا مت�ضجر ًا �إ ّال �أنّه يف ق�س��م �آخر نراه ي�شعر املجموع��ة ا�سمه��ا فه��ي “ �ص��ور ال�سه��ل الأزرق”
بالق��وة نوع�� ًا ....با�ستخدام��ه ال�س��م الفاعل “ ...ويف البداية يق��دم ال�شاعر تو�ضيح ًا ملا يق�صد
القاهرة “ بد ًال من ا�سم املفعول” املقهورة “ ولكن بال�سه��ل .....قائ�ل ًا ... :ه��و �سه��ل جب��ل املمت��د
مل ا�ستخدام��ه” �آه”وبعده��ا “ النداء” يقول  / :م��ن بحرية ال�سن حتّ��ى قرية ب�ست��ان البا�شا ....
�آه ي��ا قريتي القاهرة � /آه ي��ا بلدتي القاهرة �/آه هذا بيئي�� ًا ! �أما �شعري ًا فمطول��ة ملحمية �شعرية
م�ؤلف��ة من �أح��د ع�ش��ر مقطع�� ًا تتع��دد عناوينها
يا �أمتي القاهرة /نف�س امل�صدر ...
�إذ ًا ال�شاع��ر منت��م وبق��وة لوطن��ه وبلدت��ه ماب�ين  :حق��ل احل��زن ،عن��ق البح��ر ،يف ال�سه��ل
وقريت��ه وجمتمع��ه ,همومه��ا هموم��ه ،م�شاكله��ا واجلب��ل ,والقري��ة بنا�سه��ا ورموزه��ا وعيده��ا,
م�شاكله،وق�ضاي��اه تدخ��ل يف �صل��ب ق�ضاي��اه و�إن ونباتها ،و�شجرها ،و�صخوره��ا  :يف البحر ل�ؤل�ؤة!
ب��دا ويف �أكرث من ق�صي��دة و�صورة و�سه��ل ملت�صق ًا و�إنيّ عا�ش��ق /والبح��ر مهلك��ة !و�إنيّ مثخ��ن /
مبحليت��ه وخ�صو�صي��ة امل��كان الذي ي�سكن��ه �أكان والبح��ر �آه!..قلب��ي البحر!وه��و مدين��ة ال�ض��وء
�سه�ل ًا �أم برية �أو قري��ة �أو بحراً� /:أيها البحر! /الوحي��دة والبعي��دة � /آه يف اعم��اق ه��ذا البح��ر
�أب��د�أ من��ك /يعود انتمائ��ي �إليك /ميت��د ويرحل ل�ؤل�ؤة ...فه ّي��ا خلفها ..هذه هي بيئته ال�ساحلية

ب��كلّ �أبعادها ونا�سها وتاريخه��ا ورموزها وجمالها
و�آماله��ا ,و�صوره��ا يختزله��ا يف ق�صي��دة ،ليبق��ى
الأمل قائم ًا يف القاع ينتظر الغوا�ص املاهر ...
�صورة رابعة ...لغة ال�سهل الت�صويرية...
م��ا ميي��ز �شاعرية عم��اد ..يف” �سهل��ه الأزرق
“املمت��د م��ن اجلم��ال �إىل اجلم��ال ،وم��ن االت�ساع
�إىل االت�س��اع ه��و حرفيت��ه يف �صياغ��ة جمل��ة
�شعري��ة يح�شد فيها وله��ا كلّ مقومات الإبداع من
مف��ردة منا�سب��ة موحي��ة والدّ ال��ه عل��ى اخل�صب
وال��والدة واخللق ..مثل البحر ،املي��اه ،الطبيعة،
ال�تراب ،الأر���ض ال�سهل احللم املط��ر الربق.....
�أو تركيب��ة يتنازعه��ا ق�صره��ا حين�� ًا �أو طوله��ا
حين�� ًا �آخر تبع�� ًا للحالة ال�شعوري��ة التي ت�سيطر
عل��ى ال�شاع��ر� ,أو �صورة تنوعت م��ا بني الب�سيطة
واملركبة ،التقليدية واملعا�صرة ،الو�صف الب�سيط
القائم على القيم اللونية وال�شكالنية ودالالتها,
�أو الت�صوي��ر امل�ستن��د �إىل املجاز اللغ��وي ب�أنواعه
م��ن ت�شابي��ه وا�ستعارات....,وتوظيف��ه املدرو�س
 بعي��د ًا ع��ن التكل��ف -يف �إجن��از �شعري��ة خا�صةب�شاع��ر ميتل��ك ثقافة لغوي��ة و�إبداعية وفكرية
جعلت من ق�صيدته تعرف كيف تختار متلقيها.
يغل��ب عل��ى املجموع��ة مو�سيق��ا �شع��ر
التفعيلة،ولع��لّ ا�ستخ��دام ال�شاع��ر للإن�ش��اء م��ن
ا�ستفه��ام ون��داء وتوج��ع وغريه��ا م��ن الفن��ون
اللغوية والفنية املعنوية يزيد من ت�ألق املو�سيقا،
م��ع �إنّ هذا المينع م��ن ورود جملتني �أو �أكرث يغلب
عليها النرثية......
تق��وم املجموع��ة عل��ى الت�صوي��ر كم��ا قلن��ا
ولذا فق��ارئ الق�صائد �سيلمح غنى كب�ير ًا بال�صور
القائمة على الت�شبي��ه ب�أنواعه التام ،والناق�ص،
البلي��غ ،والتمثيل��ي ،واملقلوب،وغ�ير ذل��ك :...
ا�ست�شه��دت ! ج��اوزت مع��اين اللغ��ة الغبي��ة /
�ألب�سته��ا �أقنع��ة امل��وات  /طهرته��ا م��ن دن���س
حرك��ت فيها دفق احلي��اة � /إذا لغته
الأ�ص��وات ّ /
جديدة وجم��ددة ،طاه��رة ودافق��ة باحلياة ...
 :ه��ذا وقت نتعلم في��ه�/أنّ اجلوع ! نبي ينقذنا /
�أنّ امل��وت! �إله ينقذنا ..../واخجلتاه من البحر/
واخجلتاه من احللم /واخجلتاه من البحر ال�صلد
يف قريتي ......
وبع��د ....وكم��ا ال�سه��ل الميك��ن الإحاط��ة
بجغرافيت��ه وت�ضاري�س��ه ،ومفازات��ه ب�سهول��ة
كذل��ك “�سه��ل ال�شاع��ر عم��اد جني��دي الأزرق”
بحاج��ة �إىل وقت �أط��ول لإمتام الرك���ض والعدو
فوقه اللتقاط �صور �أكرث...
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بحوث ودرا�سات

ال بد من دم�شق و�إن طال ال�سفر

حينما أ�زمع الرحالة النم�ساوي ليوبولد فاي�س أ�ن يتوجه إ�ىل دم�شق م�شي ًا على ا ألقدام!
• عبد الباقي �أحمد خلف
كانت بدايات الوجود الفرن�سي يف �سورية
مما جعل الأمر �صعب ًا عليه حتى �إنه مل ي�ستطع
احل�صول على ت�أ�شرية لأن النم�سة هي العدوة
القدمية لفرن�سة ح�سب ما يو�ضح مما جعله
ي�شعر ب�صدمة مريرة كلما فكر يف زيارة دم�شق
وحني �سافر بالقطار من القد�س �إىل حيفا حلّ
ما مل يكن باحل�سبان مما زاد الأمر �صعوبة وذلك
�أن��ه ف َقدَ معطفه ال��ذي يحوي حمفظة اجليب
وجواز ال�سفر ومل يبق معه �إال القليل من النقود
الف�ضية يف جيب بنطلونه .وكان عليه يف هذه
احل��ال �أن يعود القهقرى للقد�س ليح�صل على
مال من خاله الطبيب (دوريان ) كما كان عليه
�أن ينتظر �أ�سابيع ليح�صل على جواز �سفر جديد
من القن�صلية النم�ساوية بالقاهرة وهكذا وجد
نف�سه يف م���أزق حقيقي لكنه كان ي�ؤمن �أن بعد
كل �شدة فرج ًا فقد ُ�سدَّ ت بوجهه ال�سبل من كل
قرر ما
جهة وما هي �إال دقائق من التفكري حتى ّ
�سي�صنعه...
 :يجب �أن �أذه���ب �إىل دم�شق مهما كلف
الثمن .وت�����س��اءل يف نف�سه عاتب ًا (ول��ك��ن هل
علي �أن ال �أرى دم�شق املدينة التي �أحلم
ُق ّ��در ّ
بر�ؤيتها منذ زمن بعيد طبع ًا ال جواز �سفر وال
مال ولكن هل من ال�ضروري �أن يكون معي جواز
�سفر وم���ال )...لقد و�صل تفكريه �أخ�ير ًا �إىل
هنا وجمد متام ًا وظل يفكر بقلق �شديد وي�ضرب
�أخما�س ًا يف �أ�سدا�س و�أخ�ير ًا قرر فاملرء �إذا كان
لديه قدر كاف من ال�شجاعة واحلزم ي�ستطيع
�أن ي�سافر م�شي ًا على الأقدام م�ستفيد ًا من كرم
القرويني وح�سن �ضيافتهم و�إن املرء لي�ستطيع �أن
يجتاز احلدود خل�سة دون �أن يكون بحاجة �إىل
�أن يهتم بجوازات ال�سفر.
وال��ت���أ���ش�يرات عليها وحينما يتخذ ق��راره
النهائي(:يجب �أن �أ�سافر �إىل دم�شق) ينقلب
احل��زن والغ�ضب فرح ًا غامر ًا ويقوم من فوره
في�شرتي ثياب ًا �شعبية وكوفية عربية التقاء
ال�شم�س في�ضعها على ر�أ�سه ثم ي�ضع حاجياته
ال�ضرورية يف جوالق معه ثم ي�سرع يف ال�سفر
�إىل دم�شق �سري ًا على الأقدام .وتغمره �سعادة ال
مثيل لها فاملنطقة �آهلة بالنا�س والقرى الكثرية
والنا�س مهذبون مرحبون بال�ضيف الغريب مهما
كان هذا الغريب وك�ش�أن الرحالة الأوربيني ي�ضع
م�صريه يف كف القدر ،وكان هذا ما جعله ي�شعر
ب�سعادة غامرة في�شرع يف ال�سفر فيبد�أ بال�سري
باجتاه اجلليل ،في�سلك الدرب بحذر يف البداية
وبعد الظهر ي�شرف على م��رج اب��ن عامر �إىل
اليمني ثم مير بالنا�صرة وقبل مغيب ال�شم�س
ي�صل �إىل قرية عربية تظللها �أ�شجار الكافور
وال�سرو و�أمام �أحد البيوت الكبرية ،كان يجل�س
عدة رجال ون�ساء فيتوقف عن امل�سري لي�س�أل :هل
هذه هي قرية (الرينة) فيجاب بنعم وحينما

ال��زي��ت��ون وال�����س��رو
يريد متابعة ال�سري
ال��ق��امت��ة الطويلة
ت���ن���ادي���ه �إح�����دى
ب���ل وي�����رى �أزه�����ار
الن�ساء قائلة :يا
ال�صيف على جوانب
���س��ي��دي �أال تريح
نف�سك ق��ل��ي�ل ً
الربا واحلقول .كان
ا ثم
ي�سري �أكرث النهار مع
ت��ب��ادر تلك امل���ر�أة
اجلمالني ومرافقي
ب����ت����ق����دمي �إن�������اء
القوافل وامل�سافرين
م���ن امل�����اء ال���ب���ارد
فيت�سلى ب�صحبتهم
ح��ي��ث تكهنت مبا
وي�����ش��رب امل�����اء من
ك����ان ي��ع��ان��ي��ه من
امل���ط���رة ال��ت��ي معه
العط�ش ويناديه
وق��د ي��دخ��ن لفافة
الرجل�(:أال حتب
تبغ ،مي�شي مبفرده
�أن ت�شاركنا طعامنا
و�أحيان ًا يق�ضي الليل
وت��ق�����ض��ي ل��ي��ل��ت��ك
يف بيوت العرب من
يف ب��ي��ت��ن��ا) .يقول
�أهل الريف �أو البدو
ل��ي��و �(:إن����ه����م مل
الرحالة النم�ساوي ليوبولد فاي�س
في�أكل معهم اخلبز
ي�س�ألوين من �أنا وال
وال��ط��ع��ام فيتناول
�إىل �أين كنت �أق�صد
وما كانت غايتي) حني ينزل تلك الليلة �ضيف ًا مثلهم الأكل.ويبدو �أنه يتعب كثري ًا من الدوران
عليهم .كانت تلك الليلة ممتعة جد ًا يف �ضيافة ح��ول التجويفة التي حتيط ببحرية طربيا
�أولئك النا�س الب�سطاء الطيبني وي�شري ليو �إىل وكذلك ح��ول بحرية احلولة التي كانت تبدو
�أن الأطفال يف �أوربا ي�ستمتعون بق�ص�ص �ضيافة كمر�آة من معدن حممرة قليال ب�آخر �إ�شعاعات
العرب وكرمهم حيث �إنك تنفذ نفوذ ًا �صادق ًا �إىل �شم�س امل�ساء التي ترف فوق �سطح املاء ،وبالقرب
�صميم حياة �أولئك النا�س الذين يريدون �أن من ال�شاطئ كان �صيادو الأ�سماك يف �أكواخهم
يكونوا �أخوة لك و�أخوات لي�س ذلك تقليد ًا قومي ًا املبنية من ح�صائر من ق�ش ب�أغ�صانها املتدلية
نبي ً
ال بل هي حريتهم الباطنية احلقيقية .وذلك فقد كانوا فقراء جد ًا لكنهم كانوا قنوعني حيث
�أنهم متحررون من ال�شك والريبة يف �أنف�سهم �إىل يعي�شون ب�أثوابهم املمزقة الداكنة ويحيون
درجة جتعل من الي�سري عليهم �أن يفتحوا قلوبهم على قب�ضة من احلنطة ي�صنعون منها خبزهم
�إىل �أي �إن�سان �آخر� ،إنهم لي�سوا بحاجة �إىل �أي لي�أكلوه مع ال�سمك الذي ي�صطادونه ب�أنف�سهم
ق��در من �أم��ن اجل���دران ال��ك��اذب ،تلك اجل��دران وك��ان��وا رغ��م ذل��ك ك��رم��اء ي��دع��ون ك��ل م��ار �إىل
التي يقيمها كل �شخ�ص يف �أوربا بينه وبني جاره �أكواخهم الب�سيطة ،ويف ال�صباح ي�سري معه �أحد
ح�سب تعبريه .ويتع�شى ليو مع �أ�صحاب البيت الرجال �إىل واد �صغري وراء القرية ليقول له
رج��ا ً
ال ون�ساء جال�سني على احل�صرية متحلقني م�شري ًا �إىل بع�ض ال�صخور :هناك �سورية!!...
ح��ول طبق كبري مملوء بالرثيد امل�صنوع من وي�سري ليو يف ال��وادي واجل��و حار قائظ فيلمح
اللنب واحلنطة املجرو�شة اخل�شنة وقد كانوا امر�أة عجوز جال�سة حتت �شجرة عند ال�صخور،
يق�سمون اخلبز قطع ًا رقيقة كالورق فيطوونها وتناديه ب�صوتها الأج�����ش :هل لك �أن ت�سقي
ليغرفوا بها طعام الرثيد بحذق وم��ه��ارة �إىل امر�أة عجوز �شربة ماء يا بني؟ فيهرع ليو �إليها،
درجة مل يكونوا يلم�سون الرثيد ب�أ�صابعهم قط وهو يفك ماطرته التي كان قد ملأها حديث ًا
�أما ال�ضيف فقد قدموا له ملعقة لي�أكل بها لكنه ليناولها املطرة فت�شرب منه حتى ترتوي ثم
رف�ض وح��اول بنجاح �إ�شاعة ال�سرور يف نفو�س ترجعها امل��ر�أة وهي تتمتم بالدعاء :ليباركك
م�ضيفيه ب���أن يباريهم يف طريقتهم الب�سيطة اهلل ويحفظك �آم��ن�� ًا ويحقق ل��ك �أم���اين قلبك
والظريفة يف الأكل.وعندما يلج�ؤون �إىل النوم ويرد ليو� :شكر ًا يا�أماه ،وي�شعر بابتهاج غريب
كان هناك دزينة من الأ�شخا�ص يف غرفة واحدة يغادر العجوز ،و�شفتاها تتمتمان بالدعاء له..
في�أخذ ال�ضيف بالتحديق يف الدعائم اخل�شبية وي�صل �إىل ال�صخور ف���إذا ب�سهل ف�سيح قاحل
فوق الر�ؤو�س حيث كانت تتدىل منها خيطان �أمامه ويف البعد خياالت �أ�شجار و�أ�شياء كالبيوت
م�شكوكة بالفلفل والباذجنان املجفف �أما الكوى ال بد �أنها ت�ؤلف مدينة بانيا�س احلدودية وها
الكثرية يف اجلدران فمملوءة بالأواين النحا�سية هو يقرتب من اجلبل الأجرد حيث ال �شجر وال
والفخارية .ويف ال�صباح ي�سري مرة �أخرى ليعرب �صخور يختبئ وراءه���ا .ويجل�س هناك عند
كثبان اجلليل الناعمة اجلذلة حيث ت�صبح جدول �صغري لي�أخذ ق�سط ًا من الراحة ثم يقطع
النباتات �أكرث غزارة وتنت�صب غابات من �أ�شجار ال�سهل فيخلع ح��ذاءه وجوربيه حينذاك يرى

�أربعة فر�سان متجهني نحوه وب�أيديهم بنادقهم
معرت�ضة فوق �سروج جيادهم مما ي�شعر �أنهم
من الدرك ال�سوريني فيوج�س يف نف�سه خيفة،
وي�ست�سلم للمقادير جت��ري يف �أعنتها ويكاد
يقفز قلبه �إىل فمه كما يقول م��ن اخل��وف و
يتخيل وهم ي�ضربونه ب�أعقاب بنادقهم ب�سبب
جت���اوزه للحدود م��ن دون �أوراق ر�سمية لكن
خفقان قلبه يهد�أ حينما يرى زعيمهم مي�سك
بالوثيقة (الورقة الوحيدة التي يحملها معه)
باملقلوب ليت�أكد من اخل��امت ثم يودعونه وقد
�أداروا ر�ؤو���س جيادهم فيتابع �سريه .وبالقرب
من بانيا�س ي�ضل طريقه لأنه اعتمد خريطة
�أملانية قدمية لي�سلك منها طريق ًا غري مطروق
لكنه بعد البحث يرى �شخ�صني من �أهل الريف
وهما يقودان حمارين حمملني بالعنب واجلنب
�إىل بانيا�س في�صحبهما ويقدمان له قطف ًا من
العنب الطازج اللذيذ وحينما يبلغون حدائق
القرية يفارقهم ليو حني يرى جدول ماء رقراق
ين�ساب كاحلرير على الأر�ض فينبطح على بطنه
ليغط�س ر�أ�سه حتى �أذنيه وي�شرب من مياهه
الباردة كالثلج ويعب منها حتى يرتوي.
وم��ع �أن��ه ك��ان متعب ًا ج��د ًا �إال �أن��ه ال يريد
البقاء يف بانيا�س لأنه ال يرغب بر�ؤية رجال
الدرك فيتجنب �شارع ال�سوق الرئي�س لي�سري يف
�شارع فرعي لكنه ي�سمع يف �إحدى الأزقة �صوت
�أن��غ��ام مو�سيقية تنبعث من ع��ود ورج��ل يغني
للنا�س في�شنف �أذنيه نحو ال�صوت وال ميلك من
�أم��ره �إال التّوجه نحوه لكنه يفاج�أ ب�أنه �أمام
خمفر لل�شرطة وعند املخفر بع�ض عنا�صر
كرا�س �صغرية ال م�ساند
ال��درك جال�سون على
ٍ
للظهر لها ي�ستمتعون بتقا�سيم العود والغناء.
وي�شعر ليو بحرج �شديد لكنه يلج�أ ب�سرعة
حليلة يتخل�ص بها من حرجه حيث يخرج �آلة
الت�صوير ويقوم بالت�صوير فيبت�سمون له ويوافق
ال�ضابط على �أخذ �صورة له ويطلب منه �إر�سال
�صورته فيما بعد وقد فعل ذلك فع ً
ال ثم يقدم
ال�ضابط له فنجان ًا من ال�شاي احللو ويتمنى له
�سفر ًا �سعيد ًا وكان ذلك على غري املتوقع .وبعد
�أ�سبوعني من مغادرته حليفا ي�صل قرية جمدل
�شم�س ال�سورية التي يظهر على �أهلها احليوية
والن�شاط كما يقول فيختار بيت ًا يبدو عليه �آثار
النعمة فيطرق الباب ويفتح له �شاب �أنيق الباب
ويطلب منه ليو املبيت تلك الليلة فريحب به
ال و�سه ً
قائال كالعادة �:أه ً
ال ..ويفتح الباب على
م�صراعيه وبعد دقائق يجد نف�سه بني �أ�صحاب
ال���دار ك��ف��رد منهم ،ومب��ا �أن���ه الآن يف �أع��م��اق
�سورية وحيث �إن هناك عدة طرق متجهة �إىل
دم�شق فقد �أراد �أن ي�ست�شري م�ضيفه وي�صارحه
بحقيقة و�ضعه لأن��ه واث��ق �أن العربي ال يغدر
ب�ضيفه فقد �أف�ضى له باحلقيقة كاملة و�أعلمه

بحوث ودرا�سات
�أن��ه م�سافر ولكنه ال يحمل �أي��ة �أوراق ر�سمية
نظامية فيخربه �صاحب ال��دار �أن��ه من اخلطر
ال�سري يف الطرق العمومية لأنها خمفورة من
جمدل �شم�س حتى دم�شق بدوريات رجال الدرك
الفرن�سي الذي ال ميكن �أن يدعوه مير ب�سهولة
كما فعل الدرك ال�سوريون ويجد �صاحب الدار
نف�سه م�ضطرا اجتاه �ضيفه الذي جل�أ �إىل داره
�أن ير�سل معه ولده ال�شاب لي�صحبه فهو رجل
غريب وال يكفي و�صف الدرب له بالكالم فال�شاب
�سيقوده و�سط اجلبال وي�ساعده على اجتناب
الطرق.
ويف �آخ��ر جل�سة يف �شرفة ال��دار املك�شوفة
وح��ي��ن��م��ا ك���ان يبحث ل��ي��و ع��ن ال��ع��ن��وان على
اخلريطة الأملانية املن�شورة �أمامه يحدث ما
مل يكن يف احل�سبان �إذ مير �ضابط من الدرك
ال�سوري ويالحظ الأجنبي الغريب وهو ينظر يف
اخلريطة حماو ً
ال تتبع الطرق لقد كان ظهوره
مفاجئ ًا مما �أخاف ليو كثري ًا ومل يجد وقت ًا كافي ًا
ليخبئ اخلريطة حتى كان ال�ضابط واقفا فوق
ر�أ�سه لي�س�أله بالفرن�سية:من �أنت؟؟؟ فيجد ليو
حرج ًا �شديد ًا يف الإجابة و�أخ�ير ًا يبني له �أنه
�أح��د �سكان م�ستعمرة املطلة القريبة من جاء
لريوح عن نف�سه ويطلب اخلريطة فال يبايل به
في�صر على النظر فيها وين�شرها مبهارة الرجل
املعتاد على ا�ستعمال املخططات وبعد ثواين
يعيدها وهو يرطن بلغة �أملانية ركيكة قائال :لقد
خدمت يف اجلي�ش الرتكي �أثناء احلرب جنب ًا �إىل
جنب مع الأملان ويحييه بالتحية الع�سكرية ثم
مي�ضي فيتنف�س ليو ال�صعداء وتنفرج �أ�ساريره
ويفاج�أ مبا مل يكن يتوقعه وال ي��دري �أن��ه لو
�أظهر �أملانيته ف�إنه �سيكون مقب ً
وال �أك�ثر بكثري
مما يحاول �إظهار نف�سه ب�أنه فرن�سي �إذ يو�ضح له
امل�ضيف :لقد فهم �أنك �أملاين �إنه يحبهم ويكره
الفرن�سيني ولذا ف�إنه لن يزعجك!!.
ويف ال�صباح ينطلق ب�صحبة ال�شاب يف �أ�شق
رحلة عرفها يف حياته م�شي ًا على الأقدام حيث
ي�سريان �إحدى ع�شرة �ساعة مل يتوقفا �أثناءها
�سوى مرة واحدة عند الظهر ملدة ع�شرين دقيقة
تقريب ًا �صعود ًا فوق التالل ال�صخرية ونزو ً
ال يف
الأودية العمودية االنحدار وعرب املهاد النهرية
اجلافة و�صعود ًا فوق التالل ثانية وبني ال�صخور
الكبرية وتارة فوق احل�صباء املدببة حتى مل يقو
على امل�سري ومل يكد ي�صل �إىل قطنا حتى ي�أخذ
منه التعب كل م�أخذ ويتمزق ح��ذا�ؤه وتتورم
قدماه ويريد �أن يتوقف عن امل�سري لكن مرافقه
ال�شاب يعار�ض ذلك ب�شدة لأن هناك الكثري من
رجال ال�شرطة الفرن�سيني يجوبون املكان ثم �إن
قطنا بلدة ال قرية وبالتايل �سيلفت الأنظار.
وك���ان ال����ر�أي امل��ط��روح �أن ي�ستقل �إح��دى
ال�سيارات الذاهبة من قطنا �إىل دم�شق ولكنه
كان يحمل قرو�شا قليلة لأن نقوده �أي�ض ًا فقدت
مع املعطف الذي كان فيه جواز ال�سفر ومل تكن
القرو�ش التي معه تتجاوز الع�شرين ومن ح�سن
احلظ كانت �أجرة الراكب من قطنا �إىل دم�شق
قر�ش ًا واحداً.
وحينما ك��ان يف انتظار ان��ط�لاق ال�سيارة
�أخذته �سنة من النعا�س من �شدة التعب مل يح�س
�إال بيد خ�شنة على كتفه لقد كان �شرطي ًا �سوري ًا
وكانت الأ�سئلة معتادة لكنه مل يقتنع بل �أخذه
�إىل مركز ال�شرطة القريب وك��ان فيه �ضابط
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دم�شق

فرن�سي كبري اجلثة يرتدي بزة مفكوكة الأزرار
جال�س وراء مكتب فوقه ق���ارورة تكاد تكون
خالية وك�أ�س قذرة ويبدو �أنه كان ثم ً
ال حتى
النهاية غا�ضب ًا مزجمر ًا ويحدق �إليه بعينني
يكاد ال��دم ينفر منهما وي�صيح على ال�شرطي
الذي جلبه �إليه وحينما يريد ليو احلديث معه
ي�صيح يف وجهه طالب ًا منه الغروب عن وجهه.
ما �أجمل الركوب �إىل دم�شق:
ويحط ليو رح��ال��ه يف ال�سيارة م�سرتيح ًا
من وعثاء ال�سفر �آمن ًا من خوف رج��ال الدرك
�شاعر ًا براحة عذبة ال مثيل لها بعد ذلك امل�شي
الطويل ،فت�سري بهم رخية نحو الأمل املن�شود.
وتبدو معامل دم�شق من بعيد فال ميلك
نف�سه �أما منظرها حتى يخفق قلبه بقوة حيث
يبدو بحر ال نهاية له من ر�ؤو�س الأ�شجار وكثري
من القباب وامل���آذن البا�سقة وبعيدا جدا هناك
تبدو تلة كبرية ع��ادي��ة كانت قمتها ماتزال
م�ضيئة ب�أ�شعة ال�شم�س بينما �أخ��ذت الظالل
تن�سحب �شيئ ًا ف�شيئ ًا وفوق التلة غمامة فريدة
ت��ت�ل�ألأ ب��ل��ون ال��ذه��ب حت��ت ال�سماء ال��زرق��اء
ال�شاحبة وفوق ال�سهل �شفق وديع �أ�شهب وجبال
بعيدة �شاخمة ون�سيم عليل منع�ش.
وتبدو جنائن با�سقة الأ�شجار حموطة
ب�أ�سوار من طني ورج��ال على �صهوات جيادهم
ومركبات وجنود فرن�سيون وقد �أ�صبح الغ�سق
�أخ�ضر كاملاء ومير �ضابط على دراجته البخارية
املزجمرة وعلى عينيه نظارتاه ال�ضخمتان يتقي
بهما الغبار فبدا �أ�شبه ب�سمكة بحرية من تلك
الأ�سماك التي تعي�ش يف �أعماق البحار وتظهر
البيوت الأوىل لدم�شق حيث ت�سمع ال�ضجة
رويد ًا رويداً.
فبعد �صمت ال�سهل اخلالء ها هي الأ�ضواء
الأوىل تثب من النوافذ وال�شوارع �صخب احلياة
يعلو ،وفج�أة ي�شعر ليو بحبور غريب ويدع وجهه
ي�ستقبل ن�سمات دم�شق الأوىل وبينما هو يف
ن�شوة عارمة من الفرح بقرب الو�صول �إىل دم�شق
حدث ما مل يكن يتوقعه ،فقد توقف احلبور وبد�أ
قلبه يدق من جديد منذر ًا باخلطر فقد توقفت
ال�سيارة فج�أة �أم��ام مركز لل�شرطة يف �ضاحية
من �ضواحي دم�شق وي�س�أل ليو ال�سائق ما الأمر
فيجيب �:آه ال �شيء كل ال�سيارات القادمة من
اخلارج يجب �أن تقف هنا عند و�صولها ...وبينما
يتم م�ساءلة ال�سائق يلمح الدركي ال�سوري وجه

ليو الأ�شقر فيبادره :من �أين �أنت قادم ؟؟
فيجيب  :من قطنا فقط ف�يرد�:آه ح�سنا
ميكنك �أن تكمل طريقك.
ويدير ال�سائق حم��رك �سيارته فيحدث
�صوت ًا ثم مي�ضي ويتنف�س ليو ال�صعداء ولكن
ما لبث �أن �سمع �صوت ًا ينادي على ال�سائق من
ال�شارع :لقد �أفلت الغطاء �أيها ال�سائق .ويتوقف
�سريع ًا وعلى بعد خطوات من املخفر لي�صلح
الغطاء ولكن يقرتب ال�شرطي مرة �أخرى مهتم ًا
مب�شكلة ال�سائق ح�سب الظاهر ولكنه يرنو نحو
ليو بنظرة خفية فتتيب�س �أطراف ليو من اخلوف
حينما يرى عينيه حتملقان فيه فقد �أخذ يقلب
نظره فيه ثم يقرتب �أك�ثر ويحول نظره �إىل
�أر�ض ال�سيارة حيث اجلوالق وي�س�أله بارتياب:
من �أنت؟؟؟ فيجيب :من املطلة!!
وي��ه��ز ر�أ����س���ه غ�ي�ر م�����ص��دق ث���م ي��ه��م�����س يف
�أذن ال�سائق حيث يت�أكد ليو من حتذيره له
ب�أنه(:جندي انكليزي هارب).
يقول ليو:لأول مرة �أدركت �أن ثيابي الزرقاء
وكوفيتي العربية املو�شاة باخليوط الذهبية
مع العقال مل ي�ستطع كل ذلك �أن يغري �شيئ ًا من
حقيقتي فجوالقي ذو اللون الع�سكري الذي
ا�شرتيته من دك��ان لبيع اخل��ردوات يف القد�س
جعلني �أب���دو �شبيه ًا �إىل ح��د بعيد مب���أم��وري
ال�ضبط الأي��رل��ن��دي�ين ال��ذي��ن ك��ان��ت حكومة
فل�سطني ت�ستخدمهم يف ذلك احلني.
وق��د كانت هناك اتفاقية ب�ين ال�سلطات
الفرن�سية واالنكليزية على ت�سليم الهاربني
من اخلدمة الع�سكرية ،ويحاول ليو �أن يو�ضح
لل�شرطي �أن��ه لي�س هارب ًا من اجلندية لكنه ال
يقتنع ويجيب� :ستقول ذلك للمفو�ض يف مركز
ال�شرطة.
وهكذا يجرب على النزول ودخول مركز
ال�شرطة بينما يعتذر ال�سائق لعدم قدرته على
االنتظار وت�سري ال�سيارة خمتفية عن الأنظار،
ويف مركز ال�شرطة كان املفو�ض غائبا �إال �أنهم
�أخ�ب�روه �أن���ه على و���ش��ك احل�ضور ويجل�س يف
ال�صالون حيث ك��ان هناك بابان مكتوب على
�أحدهما بالفرن�سية  :ال�سجن وعلى الآخ��ر
:حار�س ال�سجن وينتظر ليو برهة على �أحر من
اجلمر وقلبه يخفق كما هي العادة وكانت كل
دقيقة متر تزيد من اقتناعه ب�أن رحلته انتهت
عند هذا احلد فكلمة مفو�ض لها وقع يختلف عن
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ال�ضابط.
وت��ذك��ر نف�سه وه��و يرجع �إىل فل�سطني
ب�صحبة درك���ي ي��ق��ود ج���واده وه��و ي�سري على
قدميه حيث ق��د يعاقب ب��ال��ط��رد �إىل خ��ارج
البالد لإقدامه على ال�سفر دومن��ا ج��واز �سفر
كما كان جو الغرفة مليئ ًا بالأ�شباح والك�آبة.
وفج�أة يدخل املفو�ض بخطوات �سريعة وهو
ي��رت��دي الثياب املدنية والطربو�ش الأحمر
يتبعه ال�شرطي الذي يريد �أن يو�ضح له الأمر،
وب�سرعة غري متوقعة يتقدم ليو نحوه وقد
ا�ستجمع ذك��اءه وطاقته النف�سية لي�شرح له
و�ضعه م�شتكي ًا على ال�شرطي الذي �أهانه باتهامه
بالهروب كما �أنه حرمه من ال�سيارة ويبدو �أن
املفو�ض ك��ان م�ستعجال فقد طلب �أي��ة وثيقة
تثبت �شخ�صيته ،ويكتفي ب�إلقاء نظرة على
اخلامت الذي على الورقة لي�أمره بالرحيل و�أن
يغرب عن وجهه �سريع ًا.
وتبدو دم�شق م��رة �أخ��رى �أو���ض��ح و �أق��رب
من ذي قبل تظهر له واقع ًا بعد �أن كانت حلم ًا
فها هي الأقوا�س التاريخية و امل���آذن البا�سقة
وها هي �أ�شجار النخيل ت�ستقبل كل زائ��ر وها
هي �أك��وام الفاكهة الطازجة تباع على �أطراف
الطريق دون ح�ساب �سالل من العنب ،و�أك��وام
من البطيخ ،و�أ�صوات الباعة يف كل مكان يوحي
كل ذل��ك باحليوية والن�شاط يف تلك املدينة
العريقة التي ت�ضرب ب�أطنابها يف مناحي التاريخ
فقد ولدت هذه املدينة منذ فجر التاريخ الب�شري
وما زالت �إىل اليوم تنب�ض باحلياة.
ك��ان ليو ق��د تعرف قبل ب�ضعة �أ�شهر يف
القد�س على معلم دم�شقي دعاه �إىل �أن يحل �ضيفا
عليه �إذا ما �أتى دم�شق لذلك �أخذ يف ال�س�ؤال عن
بيته وبينما ي�سري بني الأزقة والدروب القدمية
باحثا عن منزل �صديقه �إذ ب�صبي �صغري يتربع
ليدله على املنزل املطلوب فيم�ضي وهو مي�سك
ب�إحدى يديه لي�سري به يف الزقاق ال�ضيق و�إذا
بامر�أة جتلجل خلف م�شربية فيهتف الطفل :
هنا هنا
ويقرع الباب فيجيب احدهم من الداخل
ثم يرفع املزالج فيدخل ليو �إىل الفناء املر�صوف
و�إذا ب�أ�شجار الليمون الهندي (الكباد والنارجن)
مثقلة بثمارها النا�ضرة ويف الو�سط بركة
حجرية يف و�سطها نافورة وبينما هو �شارد يف
املنظر الأخ���اذ �إذ به ي�سمع �صوتا من الأعلى
:تف�ضل يا �سيدي فريتقي ليو �سلما �ضيقا مال�صقا
للجدار وحينما ي�صل نهايته �إذا ب�صديقه يعانقه
بحرارة وي�ضمه �إىل �صدره.
وكان �أ�شد ما يحتاج �إليه ال�ضيف هوالراحة
وال �شيء غريها فريمتي على الفرا�ش الذي �أعده
له �صديقه وبينما الريح ت�صفر خالل �أ�شجار
الفناء �أمام البيت وخالل �أ�شجار احلديقة ومن
بعيد انبعثت �أ���ص��وات مكتومة كثرية وه��د�أت
ال�ضجة �شيئ ًا ف�شيئ ًا ومل يبق �إال �صوت واحد
�صوت مدينة عربية كربى �آخذة يف النوم.
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ظاهرة الأدب وظاهرة ال�شبيبة
• عبد اهلل �أبو هيف
تتميز الظاهرة الأدبية ،كونها ظاهرة
�إبداعية بخ�صائ�ص حمددة نوجزها فيما
يلي:
 1ـ الأدب �صناعة ت�ستند بالدرجة
الأوىل �إىل البيئة وال�ترب��ي��ة وال��درب��ة
واملران.
�صحيح� ،أن الأدب ال يعلم ،وال�شعر ال
يعلم ،ولكن املوهبة الأدبية �أو ال�شعرية
تن ّمى بالرتبية والدربة واملران عرب اجلهد
املنظم والواعي الذي ي�ساهم فيه املوهوب
واملبدع كما تتطور موهبته ويظهر �إبداعه،
�إن بالإمكان ال�سيطرة على �صناعة الأدب
وتوجيهها لدى املقبلني على هذه ال�صناعة
وق��د تعاظم فيهم ال�شعور جت��اه الفن،
و�أدرك���وا م�س�ؤوليتهم الكربى يف الإب��داع،
لقد قال �أديب �سوفييتي معروف يف معر�ض
تعليقه على تعليم الأدي��ب ،وهو يخاطب
طالب معهد فوركي لدرا�سة الأدب والكتابة
الأدبية ،نا�صح ًا الأدب��اء ال�شباب“ :لي�س
بو�سع �أح��د �أن يعلمك كيف تكتب ،و�أن��ا
�شخ�صي ًا ل�ست عازم ًا على ذلك”.
�إن امتالك نا�صية الفنون �أو �صنعة
الكتابة متي�سرة ب��ال��درا���س��ة والتدريب
العملي وال�شخ�صي ،ويعتمد ذل��ك على
م��ق��ارب��ة الأ���س��ال��ي��ب وامل���ذاه���ب الأدب��ي��ة
والأف����ك����ار ال���ك�ب�رى ،وع���ر����ض ال��ت��ج��ارب
الإن�سانية والأدب��ي��ة ،و�إت��اح��ة الفر�صة
لتطبيقات مبا�شرة ومعمقة حول جوانب
الكتابة والإبداع.
 2ـ الأدب قابلية فردية ،ولكنه ال ينمو

• درغام �سفان
مبعزل ع��ن ع��وام��ل خارجية ك��ث�يرة ،لأن
القدرات العقلية واالبتكارية والتخيلية
مرهونة مبناخ اجتماعي وبيئي.
وتتوجه الآن درا���س��ات الإب���داع �إىل
�سياقها االجتماعي ،وربط الإبداع مبفهوم
احلا�ضنة االجتماعية كالفئة �أو اجلماعة
�أو الطبقة �أو البيئة .وتعول تنظيمات
ال�شباب ،و�أنظمة احلكم ب�صفة عامة على
تثمري �إب��داع ال�شباب ا�ستناد ًا �إىل مكانة
ال�شباب يف حتديث جمتمعاتهم ،و�إىل تبادل
الت�أثري املتوا�صل بني �إبداع ال�شباب والبنى
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وه��و م��ا متليه اع��ت��ب��ارات
حم����ددة ب��ات��ت ح��اج��ة م��ل��ح��ة لإ���ش��راك
ال�شباب يف عملية التنمية االجتماعية
و�إن��ت��اج املجتمع ب��الأ���س��ا���س ،و�أوىل هذه
االعتبارات �أهمية متكني ال�شاب املبدع من
�شروط الإبداع و�أ�سبابه يف معمعان التغري
االجتماعي والتفجر املعريف الهائل ،وهي
م�س�ألة ثقافية �سيا�سية بتعبري �أو���ض��ح،
وث��اين ه��ذه االع��ت��ب��ارات �أن مهام التقدم
العلمي والإبداعي مرهونة بطاقة ال�شباب،
و�أن تطوير العطاء العلمي يف املجتمع يقوم
على ذكاء ال�شباب وقواهم املبدعة.
وت�ؤكد الأدبيات اال�شرتاكية �أن العمل
مع ال�شباب ال ميكن �أن يكون منقطع ًا عن
جمموعة الق�ضايا الثقافية التنويرية،
وتكوين ال�شخ�صية فكري ًا و�أخالقي ًا ،بل
�إن م��رد العديد من ال�صعوبات يف م�سرية
التغيري وحتديث املجتمع �إىل النق�ص يف
الثقافة ب�أو�سع مفهومها.

�إن �إب��داع ال�شباب عملية اجتماعية
بالدرجة الأوىل.
 3ـ لي�س الأدب نتاج خميلة �أو حلم
�أو هيام �أو وج��دان فح�سب ،بل هو عملية
�إن��ت��اج �إب����داع تنطلق مم��ا ذك���ر �أو دون��ه
داخل �شبكة وا�سعة من املعارف والثقافات
والدوافع الإن�سانية والت�أثريات الواقعية
والتاريخية والنف�سية لتنجز بعد ذلك
عم ً
ال �أدبي ًا.
ويخطئ من يعتقد �أن عدة الكاتب هي
موهبته �أو �إطالق العنان لإبداعه فح�سب،
فللرتبية الثقافية دور كبري يف التوجيه
الأدبي و�إنتاجه بعد ذلك .وغالب ًا ما ي�ؤثر
املربي �أو القدوة �أو املناخ الثقايف يف تعديل
ال�سلوك الإبداعي ،وتغيري م�سار املوهبة.
وق���د ب��ره��ن��ت ال��ب��ح��وث التطبيقية
يف درا���س��ات الإب����داع على كبري الأث���ر يف
تنمية الإب��داع نف�سه� ،أو زي��ادة القدرات
الإبداعية بو�ساطة برامج معينة �أو �أدوار
حمددة تربوية �أو ثقافية �أو اجتماعية.
 4ـ الأدب حرفة تت�سم بالإتقان من
جهة ،وبعمق الب�صرية م��ن جهة �أخ��رى،
وبالقدر الذي يتعلم فيه الأدي��ب الأوىل،
ف���إن الثانية مو�ضع تنمية �أي�ض ًا ،على �أن
يكون ذل��ك على �أر�ضية املوهبة الكامنة
والإبداع امل�سترت حيث ال زالت النظرة �إىل
الإبداع تركز على حتليل الإبداع كعملية،
لها مكنوناتها لدى املبدع كاملهارات اخلا�صة،
واخلربات املحددة ،واال�ستعمال اللغوي...
�إلخ ،وهذه املكونات قابلة للك�شف والتنمية.

كاتب �أعرفـه :مظفر �سلطان
• مفيد نبزو
ق��ا���ص م��ن رواد الق�صة الق�صرية يف
�سورية ،ومن مواليد عام  1914يف حي خان
احلرير بحلب ،وقد ن�شر �أوىل ق�ص�صه يف
جملة احلديث احللبية عام  1929بعنوان
“يف الكوخ املتهدم على ال�شاطئ البعيد”،
ثم ن�شر يف العديد من الدوريات واملجالت
مثل (الطليعة) و(الأي���ام) و(املك�شوف)
و(الأدي��ب) و(الآداب) ،وكان رحمه اهلل
قد نهل من ينابيع �أم�ين اخل��ويل و�أحمد
�أم�ي�ن وط��ه ح�سني ،وب��ع��د �أن ح�صل على
الإجازة يف الآداب من جامعة القاهرة نال
�شهادة املاج�ستري منها  ،1949وق��د �شغل
وظ��ائ��ف ر�سمية هامة يف وزارة الرتبية
و�سلك التعليم ،وكانت تربطني به عالقة
من خالل لقاءات متعددة كنت فيها مبثابة
طالب �أم��ام معلم خم�ضرم ،وباز �أم��ام ن�سر
�شامخ له �صوالت وجوالت يف جتارب احلياة
وعوامل الأحداث التي حتر�ض فيه هواج�س

حكايات فرات ّيــة

الكتابة لأعمال تغرف مادتها من الواقع
املعا�ش بكل ما فيه من متناق�ضات وما زلت
�أذكره متام ًا وهو يخاطبني� :أ�صعب جتارة
يف العامل جتارة املا�س ولكن الأ�صعب منها
جتارة الأدب ،وكذلك حني قال ويف عينيه
تتوقد النباهة ويلمع ال��ذك��اء :النا�س
كالنار تدف�أ عليهم ولكن �إياك �أن تلم�سهم،
وبعدئذ كانت دعوتي �إىل تكرميه .وكان
تكرميه حي ًا غبطة لكل من يقدر الكلمة،
وق��د كتبت ح��ول ه��ذا التكرمي يف جملة
(ال�شراع) ال�سنة اخلام�سة االثنني  12ـ
�أيار  1986ـ العدد  217و�أبرزت �أن مظفر
�سلطان ي�ستحق مثل هذا التكرمي ،وهو �أهل
له ،وا�ست�شهدت ب�أقوال جميع امل�شاركني
�آنذاك ،ومنهم الناقد املعروف �سمر روحي
الفي�صل الذي قال :ما هو رائد �إال لكونه
ارتفع ل�سوية فنية جتعل القارئ ينفعل بها
وي�ستجيب لها ،وهذا ما ميزه عن علي خلقي

وحممد النجار.
كما �أن العنا�صر الفنية موجودة يف
ق�ص�صه ،والذي ن�شاهده دقته يف ت�صميمها
وعنايته بحبكتها وتعبريه عن ال�صراعات
الداخلية ،ونفوره من ال�شكل الواحد يف
الق�صة ،وكون ق�ص�صه لكل زمان ومكان”.
ومن �أعماله:
(العماد الأ�صبهاين ـ حياته و�أدب��ه)
ـ ر�سالة ماج�ستري( ،م��ا اختلفت �ألفاظه
وات��ف��ق��ت معانيه) ،للأ�صمعي ـ حتقيق ـ
�( ،ضمري ال��ذئ��ب) ـ (يف انتظار امل�صري)،
(املفتاح) ـ (رجع ال�صدى)...
وال ميكن �أن �أن�سى “�أبو �أكرم” يوم
�ألتقيته �آخر مرة ،وكنت �أود �إجراء حديث
�صحفي معه ،ولكن ظروفه مل تكن ت�سنح،
وكانت حركته بطيئة جداً ،ف�أجلت مو�ضوع
اللقاء ،ومل �أكن �أدري �أن امل�صري بانتظاره
و�أنه بانتظار امل�صري.

يف احلويقة ،على الطريق الرئي�سة التي تقودنا من اجل�سر
العتيق ـ رحمه اهلل ـ �إىل خدنة اجل�سر اجلديد كما ي�سميه �أهل
ع��راج) ،وهو �إن �شئنا
الدير� ،أي اجل�سر املعلق ،يقع حانوت (�أب��و ّ
الدقة� ،إىل اجلديد �أق��رب ،وبه �أل�صق� ،صغري ال تتجاوز م�ساحته
ب�ضعة �أم��ت��ار ،هي ج��زء من ب�ستان يحاذي ال�شارع امل��ذك��ور ،تظله
�صفائح التوتياء ،وحتنو عليه ب�ضع �شجرات با�سقات ،ف�إن جتاوزته
قلي ً
ال ،ف�أنت على �أعتاب اجل�سر امل ّعلق� ،أو انعطفت ي�ساراً ،ف�أنت حينئذ
يف �شارع النخيل الذي يرافق �سرير النهر ،ولذا كان �أغلب زبائنه من
املتنزهني ،وطالب الف�سحة واخللوة والنجوى ،فب�ضاعته �أكيا�س من
امللب�س والف�ستق والق�ضامة �إىل جانب �أكوام البطيخ و�سالل العنب
وبع�ض �أ�صناف الفواكه.
وكم نق�صده ونحن �أطفال ،لنحظى ببع�ض �أطيابه ،مبا تي�سر لنا
من قرو�ش قليلة ،وقد يذهب بنا الطمع مذاهب �أخرى ،فنحفن يف
هذه ،ونقب�س من تلك ،على غفلة من �صاحبه ،ولكنها كانت معاتبات
ال�صبا الربيئة...
ِّ
ك��ان �أب��و ع��راج �ضخم اجلثة ،معتدل الطول ،مربوع ًا� ،أج�ش
ال�صوت ،فيه عرج والدي املن�ش�أ� ،أما �إحدى عينيه فقد ذهب �ضو�ؤها
حني انفجر الديناميت على مقربة منه ،يف �إحدى رحالته ل�صيد
ال�سمك.
ورغم �أنه كان دمث ًا حلو املع�شر ،ف�إن حليته العظيمة الغرباء كان
تزرع يف نفو�سنا الهيبة ،والوجل ،والده�شة� ،إذ ملأت وجهه ،وطغت
على مالحمه ،فلم ينب �إال عيناه وجبينه املتغ�ضن العري�ض.
وقد كان النا�س يتداولون ق�صة عن حليته فحواها� :أن �أبو عراج
حني حدث االنف�صال بني �سورية وم�صر ،وانف�صمت عرى الوحدة
وقد كان فتى ثوري ًا متحم�س ًا� ،آىل على نف�سه �أال يحلق حليته ،حتى
يعود عبد النا�صر ،وتنعقد الوحدة العربية من جديد ،وبقي الأمر
مرت ال�سنوات ،وجاوز �شرخ ال�شباب �إىل
على هذه احلال ،حتى بعد �أن ّ
الكهولة ،وحني ق�ضى عبد النا�صر نحبه ،قال القائلون :والآن يا �أبو
عراج �أنت يف حل من ق�سمك ...قال� :إذ ًا واهلل لن �أحلقها حتى تقوم
مرت �سراع ًا و�أثقلت كاهله ،وبد�أ
الوحدة من جديد ،ولكن ال�سنوات ّ
الثلج يغزو حليته اجلمة وثقلت خطواته ،ون��درت ر�ؤيتنا له على
دراجته الهوائية حام ً
ال م�ؤونة بيته وحانوته.
�إىل �أن انت�شر اخلرب ذات يوم� ،أن �أبو عراج حلق حليته �أخرياً...
ومنذ �أيام كنا ثلّة من الأ�صدقاء ،حملتنا �أقدامنا ناحية اجل�سر
املعلق لنرتي�ض قلي ً
ال ،وعرجنا �إىل حانوت �أبو عراج حلاجة عر�ضت
لنا ،وقفت على مبعدة �أم��ت��ار� ،أت���أم��ل احلانوت القدمي ،و�أ�ستعيد
مبخيلتي �شريط ًا عذب ًا من ذكريات الطفولة ،كان �أبو عراج ما زال
م�ستقيم القامة ،ب�شاربني متهدلني هما البقية الباقية من حليته ذات
ال�ش�أن.
�سمعته ي�شكو ل�صديقي الطبيب ...واهلل يا دكتور �أ�صبحت �أجد
�صعوبة كبرية يف البيع وال�شراء ،عيني ال�سليمة �أ�صبحت �أرى بها
ب�صعوبة ،بع�ض الأطفال يخدعونني ب���أوراق باطلة وقطع نقدية
�إفرجنية ،ال �أكاد �أتبينها يف �شبابي� ،أملح ال�شبوط على �أمتار ،وما �إن
يرفع ر�أ�سه بني الأمواج ،وتربق حرا�شفه تخت ال�شم�س ،حتى �أكون
قد اختطفته بال�شبكة� ،أو تناولته باحلربة ،والآن كما ترى �أ�شاروا
علي بهذه النظارات ال�سميكة ،ولكن الأمر مل يتح�سن كثرياً ،اقرتبت
منهما ،وحدثته مازح ًا ....وما ق�صة حليتك يا �أبا ع ّ��راج؟ ....هزّ
ر�أ�سه ب�أ�سى وقال :تلك ق�صة قدمية يعرفها اجلميع...
منذ ذل��ك ال��وق��ت و�أن���ا �أع���اين م��ن �آالم يف كتفي فقد ه�شم
االنف�صاليون عظامي ....لكن من يدعي �أننا ال ن�ستطيع �شيئ ًا....؟
�أمريكا� ...إ�سرائيل� ...أخي ...هذا كلّه وهم� ...آخ لو كانت لدينا
النية ال�صادقة والرجال ....نعم الرجال احلقيقيون وانظر ماذا
�سنفعل ...هل ت�صدق� ...أن الإجنليز كانوا يرجتفون هلع ًا ما �إن
ي�سمعوا با�سم فوزي القاوقجي ...رحمه اهلل...؟
و�أراد �أن يكمل لكن بع�ض الزبائن قاطعه لبع�ض �ش�أنه ...وكان ال
بد لنا من االن�صراف...
ت�أملته قلي ً
ال كانت ال�شيخوخة قد بد�أت تر�سم ت�ضاري�سها على
وجهه احلليق الذي فقد ن�ضارة ال�شباب ،وذاب �شحم اخلدين تارك ًا
�صفائح متغ�ضنة من اجللد ...ويف �صدر الدكان كانت هناك �صورة
عراج بلحيته الكثة الغرباء...
كبرية لأبي ّ

تكرمي
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د .حممــد ب�شـــري زهدي مكرمـــ ًا
يف فرع دم�شــــق الحتاد الكتاب العرب
�أقام فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب حف ً
ال
تكرميي ًا للأ�ستاذ الدكتور حممد ب�شري زه��دي،
وذلك ظهر الأربعاء 2014/9/17م يف مقر الفرع.
ا�ستهلت فعاليات حفل التكرمي بكلمة فرع
دم�شق الحتاد الكتاب العرب التي �ألقتها الأ�ستاذة
فلك ح�صرية رئي�س ال��ف��رع ال��ت��ي �أع��رب��ت عن
�سرورها بتكرمي قامة من قامات دم�شق حققت
ح�����ض��ور ًا لي�س على ال�ساحة العربية فح�سب
بل على ال�ساحة العاملية ،قامة تخطت حدود
احلا�ضر وا�ستطاعت ت��رك ب�صمات وا�ضحة يف
عامل الثقافة والفن واجلمال.
بدوره رحب الأ�ستاذ �صبحي �سعيد �أمني �سر
ف��رع دم�شق الحت���اد الكتاب ال��ع��رب ال���ذي قدم
احلفل بال�سادة احل�ضور ،م�ؤكد ًا �أن هذا التكرمي
ي�أتي لرجل منح الوطن الكثري ورفع ا�سم �سورية
عالي ًا يف م�ضمار الفن والآثار والثقافة.
و�ألقى كلمة الأ�ستاذ غ�سان كال�س الذي منعته
ظ��روف ال�سفر من امل�شاركة يف احلفل الأ�ستاذ
حممد م���روان م���راد ال���ذي ت��ط��رق �إىل اجلهود
الكبرية التي بذلها الدكتور حممد ب�شري زهدي يف
العديد من مرافق الدولة ،يف الرتبية والتعليم،
ويف مديرية الآثار واملتحف الوطني ويف تخريج
الأجيال من جامعة دم�شق ويف كل ميدان قدر له
�أن يتواجد فيه.
ويف كلمة مديرية الآث��ار ا�ستذكر الأ�ستاذ
خالد حمودة جتربة د .حممد ب�شري زهدي التي
ق�ضى منها زه��اء  50ع��ام�� ًا يف املتحف الوطني
بدم�شق ال��ذي ك��ان بالن�سبة �إليه مرتع روح��ه،
فا�ستحق و�سام اال�ستحقاق ال�سوري من الدرجة
الأوىل الذي تف�ضل القائد اخلالد حافظ الأ�سد
مبنحه �إي��اه عام  ،1999و�شدد �أ .خالد حمودة
على �أن املحتفى به يكرب كل يوم يف قلوب من عرفه
و�أحبه مبا تركه من طيب العلم وح�سن الأثر.
و�ألقى الفنان ممدوح ق�شالن كلمة �أ�صدقاء
املحتفى به التي �ستعر�ض من خاللها حمطات هامة
من رحلة العمر التي جمعتهما مع ًا منذ عام 1947
�شاكر ًا منظمي احلفل على مبادرتهم ال�سامية التي
تعترب ميزة ح�ضارية بكل معنى الكلمة ،م�ؤكد ًا �أن
د .حممد ب�شري زهدي هو �أحد املفكرين والعاملني
ب�صمت يف خدمة الوطن من املوقع ال��ذي يعمل
فيه ،بكل ما �أوتي من جهد و�إمكانات.
ويف كلمة جمعية �أ���ص��دق��اء دم�شق �أ���ش��ارت
الأ�ستاذة �أم��ل حما�سن �إىل �أن املكرم د .حممد
ب�شري زهدي هو ا�سم حقق ح�ضور ًا على ال�ساحة
العربية وال�ساحة العاملية ،وهو ما زال يف �أوج
عطائه ال��ذي ينبثق من �إميانه الكبري بالوطن
�سورية مهد احل�ضارات وموطن الفنون ومن �إميانه
ب�أن الكتابة فعل ح�ضاري ولوالها لزالت الثقافة.

كما �ألقى الأ�ستاذ زهري ناجي كلمة اجلمعية
اجلغرافية التي �أ���ش��ار فيها �إىل �أن د .حممد
ب�شري زهدي حاول يف جمال تخ�ص�صه �أ ،يحارب
القبح املتجلي يف اجلهل والفقر والتبعية للقوى
االمربيالية ف�أقبح القبح هو التخلف والتم�سك
مبا هو رديء وعفن من �إرث املا�ضي داعي ًا �إىل
البحث عما هو جميل يف تاريخنا وتراثنا حماو ً
ال
تعريف النا�س بالدور الذي لعبه م�شرقنا العربي
يف احل�ضارة الإن�سانية.
و�ألقى كلمة طالب املكرم الدكتور ابراهيم
زع��رور نيابة عن الأ�ستاذ عبد اهلل �أب��و را�شد
الذي �أ�شار �إىل �أن د .حممد ب�شري زهدي هو بحق
مكتبة معرفية و�إن�سانية متنقلة ومتحركة يف
جميع امليادين واالجتاهات مبا حتمل يف واحتها
من معارف علمية وم�سالك تربوية رفيعة وح�سن

خلق وتوا�صل وجلد ومثابرة ،راجي ًا للمكرم مزيد ًا
من العطاء يف ف�ضاء الثقافة العربية الت�شكيلية
الفاعلة.
و�أل��ق��ى د .جهاد بكفلوين ق�صيدة بعنوان
“�شامنا والب�شري”� ،أهداها للمحتفى به املك َّرم د.
حممد ب�شري زهدي وجاء يف بع�ض �أبياتها:
يا ب�شري الفكر النقي تثنت
اء
الغر ُ
ب�شذاها وروده ّ
تاج
لك من �إعجاب املحبني ٌ
الكرباء
بريقه
يتمنى
ُ
ر�صعته القلوب �صدق ًا منري ًا
ّ
مراء
مل ي�شبه وهو
ال�صفاء ُ
ُ
ت�سهر ت�صغي
يا رفيق الدروب
ُ
إثراء
�
وقعها
حلكايات
ُ

ٌ
عبق من �أزقة ال�شام يندى
�شجراء
يا�سمين ًا ظالله
ُ
كم ي�صلّي يف امل�سجد الأموي
ً
حراء
منه
ع
ي�ش
ا
هدي
الطهر
ّ
ُ
�شباب
عزم
يف الثمانني �أنت ٌ
ٌ
النظراء
يت�شهى هديره
ُ
�أنت رمز العطاء نهج ًا قومي ًا
آراء
�
كم
وعليه
التقتْ
ُ
تلك �آثا ُر ما تركتَ
كتاب
ٌ
قراء
لي�س ُين�سى وكلنا ُ
وو���ض��ح د .ن��زار بني امل��رج��ة رئي�س حترير
�صحيفة الأ�سبوع الأدبي وع�ضو املكتب التنفيذي
الحت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب �أن ه���ذا احل��ف��ل ي���أت��ي
جتاوب ًا مع خطة احتاد الكتاب العرب يف تكرمي
القامات الكبرية يف دنيا الأدب والفن يف �سورية،
والأ�ستاذ الدكتور حممد ب�شري زه��دي هو قامة
�أدب��ي��ة ووطنية بامتياز ن��ذرت نف�سها وحياتها
للتاريخ والفن يف بلدنا احلبيب ونحن نعتز به لأنه
ي�شكل ثروة وطنية حقيقية وميثل رمز ًا للإن�سان
ال�سوري الذي ال حدود لإبداعاته وعطاءاته.
ثم قدم د .حممد ب�شري زهدي �شكره الحتاد
الكتاب العرب وفرع دم�شق لالحتاد على �إجنازه
احل�ضاري وح�سن �إع���داد حفل التكرمي ال��ذي
�أت��اح له فر�صة لقاء نخبة كرمية من املثقفني
والأ�صدقاء الأع��زاء ،كما �شكر من ر�شحه لهذا
الكرمي و�شكر الأ�صدقاء واخلطباء على كلماتهم
ال��ودي��ة امل��ت��م��ي��زة بعطر ال��وف��اء والإخ�ل�ا����ص،
خم�ص�ص ًا �شكره الأك�ب�ر للوطن ال��ذي علمه يف
مدار�سه و�أوفده للتخ�ص�ص.
واختتم حفل التكرمي بتقدمي درع احتاد
الكتاب ال��ع��رب للمكرم د .حممد ب�شري زه��دي
�إ�ضافة �إىل �شهادة تقدير لعطاءاته وم�سريته
الإبداعية املتميزة.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

فنون

اللوحة قادمةٌ من خارج الن�ص ال�سردي
(امتداح اخلالة) – ماريو بارغا�س يو�سا
• ثائر زين الدين
ت�أت��ي رواي��ة “مدي��ح زوج��ة الأب” – �أو “امت��داح اخلال��ة”
وف��ق ترجم��ة �صال��ح علماين – بع��د جمموعة م��ن الإ�ص��دارات التي
جعل��ت من يو�س��ا الكاتب الأ�شهر يف البريو وواح��د ًا من �أهم الروائيني
املعا�صري��ن ،ومنه��ا روايت��هُ الأوىل “املدين��ة وال��كالب –  ”1962و
“البي��ت الأخ�ض��ر –  ”1966و “كاب�تن بانتوج��ا واخلدمة اخلا�صة
–  ”1972واخلالة جوليا وكاتب ال�سيناريوهات  ”1977و “حرب
نهاي��ة الع��امل  ...”1981ال��خ ،لك��ن م��ا ميي��ز ه��ذا العم��ل – ال��ذي
ق��د ال ي�صم��د للمقارن��ة م��ع الأعم��ال ال�سابقة كم��ا ي��رى البع�ض- 1
غاية كب�يرةٍ من الأهم ّية �أ ّولهما فن��ي (وهو مو�ضع بحثنا
�أم��ران على ٍ
هذا)،وثانيهما معنوي �أو يتعلق مبو�ضوعةِ الرواية.
حت�س��ب للعم��لِ و�صاحب��هِ مفاده��ا �أن بن ّية
املي��ز ُة الفني��ة الت��ي
ُ
لوحات ت�شكيل ّية وثّقها
تقوم – فيما تقوم عليه – عل��ى �ستِ
ٍ
الرواي��ة ُ
خا�ص.
ملحق
يف
م
ا
الر�س
وا�سم
ة
بال�صور
الروائي
والعنوانِ
ِ
ٍ
ٍ
ّ ِ
أح�س بذلك و�سيح�س
بحي��ث يتمكّن القارئ من العود ِة �إليه��ا ُكلّما � ّ
بذل��ك كثري ًا جداً ،لأنّ كل لوحة هي مو�ضوع ف�صلٍ كاملٍ من العمل وال
ُ
يغو���ص عميق ًا يف الن�ص الكتابي �إال بعد �أن يتملى
القارئ �أن
ي�ستطي��ع
ُ
َ
دقائ��ق وتفا�صيل اللوحة املعن ّية ف���إذا بالعمل مبجمله يجمع خوا�ص
الفنني الكتابي الأدبي والب�صري الفني مع ًا.
�أ ّم��ا امليزة التي تتعلّ��ق مبو�ضوعة الرواية وثيماته��ا ،فهي تتمثّل
يف ع��زوف الروائي ( من خالل �شخ�صيات العمل القليلة وال�س ّيما دون
ريغوبريت��و) عن الأفكار ال�سامية والهموم الثقاف ّية العالية والق�ضايا
امل�صري ّي��ة الكبرية ،واملثل العليا اجلماع ّي��ة وما �شابه ذلك؛ واالنت�صار
ملو�ضوع��ة ب�سيط��ة مفادها �أن فكرة الكمال قد تك��ون ممكنة التحقّق
ٍ
عادي “ بح�صرها يف جمالٍ محُ دّ د يف املكان ( النظافة
لفرد
بالن�سب��ة ٍ
ٍ
�أو الطه��ارة اجل�سد ّية مث�ل ًا� ،أو املمار�س��ة الإيروتيك ّية) ويف الزمان (
االغت�ساالت والت�سليات الليل ّية قبل النوم.2)...
وبالت��ايل فاحلي��اة ت�ستح��قُ �أن تعا���ش بالأ�شياء ال�صغ�يرة ولي�س
فقط بالق�ضايا الكربى ،ولهذا مل يتوقف بطل الرواية دون ريغوبريتو
ُ
��ر �أمامنا ع��ن االحتفاء باحلي��ا ِة من خاللِ حتوي��ل كل ما هو
من��ذ َظ َه َ
�أم��ر ع��ادي بالن�سبة لغري ِه من الفانني ،يمُ ار�سو َن��هُ بروتين ّية �آلية غري
واعية – كتنظيف الأ�سن��انِ بالفر�شاة ،امل�ضم�ضة ،تنظيف اجل�سد...
املداعب��ات اجلن�سي��ة وم��ا �شاب��ه – �إىل عملٍ مهذّ ب متق��ن ،يجعل منه
كائن�� ًا كام ًال ...وقد �أوىل حيا َتهُ اجلن�س ّية مع زوجتِهِ دونيا لوكريثيا
كل اهتمامِهِ ،ب��ل لق��د ر�أى تلك احلياة هي كل ما يف وجو ِد ِه و ّوظف كل
ُ
لوحات لهذا الغر�ض؛ وعبرّ عن ذلك دائم ًُا،كما يف
�سن�ستعر�ض��هُ من
ما
ٍ
قوله “ :مملكتي �سريري “.3
حد
ها نحنُ �إذ ًا �أمام رواية متو�سطة احلجم تبني عامل ًا خا�ص ًا �إىل ٍ
ُ
وتنه�ض بهذ ِه امله ّمة
احلب اجل�سدي هو مك ّونه الأ ّول والرئي�س،
بعيدُ ،
�س��تُ
تفت��ح �أب��واب ال�سرد عل��ى م�صاريعه��ا وتقو ُد ُه
لوح��ات ت�شكيل ّي��ة
ٍ
ُ
�إىل غايات��هِ املن�ش��ودة ،بل قد تد َف ُع الروائي فيم��ا يبدو يل لأن يرو َد
تخرج��هُ
خارج تخوم احلق��ل الذي يرمي
ُطرق�� ًا مل تكن ببالِ��هِ  ،وقد
َ
ُ
ُ
احلال مع اللوحة الأخ�يرة ،التي حملت عنوان “
في��ه بذاره ،كما هي
الب�ش��ارة –  “ 1937للفن��ان فرا �آجنيليكو ،والتي كان الروائي قد ر�آها
يف دير �سان ماركو�س يف فلورن�سا و�أعجب بها ،وقاد ُتهُ �إىل بناء الف�صل
الأخري (  )14يف الرواية حتتَ عنوان “ ال�شاب الوردي “.
َ
ُ
اعرتف يف �إحدى املحا�ضرات
يقول الروائي ربيع جابر �إن يو�سا قد
نا�شر
اقرتح عليهِ
�أن ه��ذ ِه الرواية مل تبد�أ يف ر�أ�سهِ هو ،و�إمنا يف ر�أ�س ٍ
َ
لوحات
وعل��ى ر�س��ام �صديق �أن ي�ؤلفا مع ًا رواية :يق��دّ ُم الر�سا ُم
ٍ يعتمدُ
الق�ص��ة ،ث��م ي�ستخدم الر�س��ام هذا
يو�س��ا عليه��ا يف كتاب��ةِ ف�ص��لٍ من ّ
الف�صل لت�صوير لوحة ،لوحة �سي�ستعملها يو�سا لكتابةِ الف�صل التايل،
وهك��ذا دواليك ،حتى النهاي��ة ،ليقول يو�سا �إن التجرب��ة ف�شلت ،لكن
بقي منها َ
ذلك االقرتاح الرثي اجلوانب“ :االنطالق من لوحة لإبدا ِع
ق�صة”.4
و�أي�� ًا كانت البواعث �أو الأ�سباب الت��ي جعلت يو�سا ي�شر ُع يف �إجناز
ه��ذا العم��ل؛ ف�إن ما يعنينا �أنّ هذا املبد َع – ال��ذي يذكرنا بعبارة �آالن
��وة الروائي ه��ي يف �أن يخلق ...ب��كل حر ّية وبدون
روب غري ّي��ه ”:ق ّ
من��وذج” -5ق��د �آم��ن ب���أن الكتاب��ة الروائي��ة يج��ب �أن تنط��وي على

الكث�ير من التجريب و�أ َّ
ال تظل �أ�س�يرة الطرائق والأ�ساليب والأمناط
الإبداع ّي��ة الت��ي و�ضعه��ا الأ�س�لاف ...وبالت��ايل ف���إن ال�سع��ي لبناءِ
فن �آخر ب�صورةٍ جديدة �سيكونُ �سبي ًال
تركيب جديد ي�سرتفد عنا�صر ٍ
لإح��داثِ خ�صائ���ص فن ّية ،وبنى جمال ّي��ة مبتكرة ،ال �ساب��ق لها؛ ُبنى
عالق��ات جديدة،لي�س على م�ست��وى اللغةِ وفيما بني
خلق
ٍ
تق��وم على ٍ
ُ
عنا�صره��ا ومكوناتها فح�س��ب ،بل ما بني الإبدا ِع اللغ��وي القائم على
متثّ��ل العالقاتِ اللغو ّية �إىل �أبعدِ مدىً وحماولة تطويرها و�إبدا ٍع من
خمتلفة
عالقات
جن���س ونوع �آخر هو �إبدا ُع ف��ن الت�صوير القائم على
ٍ
ٍ
ٍ
مل �آخر!
متام ًا ،وتنتمي �إىل عا ٍ
تب��د�أُ
ُ
الرواية بف�ص��ل “ عيد ميالد دونيا لوكريثي��ا”ُ ،
حيث جتدُ
ً
ً
بخ��ط طفويل عل��ى و�سادته��ا تهنِّئها بعيد
مكتوبة
ر�سال��ة
لوكريثي��ا
ٍ
ميالدها وتعدها ب�أن كاتبها ( الطفل �ألفون�سو) �سينال املرتبة الأوىل
يف �صف��ه هذا الع��ام ويقدّ مها هد ّية لها ،لأنه��ا الأطيب والأجمل ،وهو
يحلم بها كل ليلة!
ُ
ترتك زوجها ريغوبريتو منهمك ًا
امل��ر�أ ُة التي بلغت الأربعني لتوه��ا
باغت�ساالتِ��ه وتنظيفاتِ��هِ املعقّ��دة والبطيئ��ة وق��د جت��او َز الوق��ت
منت�ص��ف الليل بقليل وتهب��ط لتلقي نظرة على الطف��ل وت�ش ُكر ُه على
تدح ُ
��ظ تخ ّوف��ات زميالتها ب���أن هذا ال�صغ�ير �سيكون
ر�سالت��هِ  ،الت��ي َ
العقبة الكربى يف وجهِ زواجها من والد ُه!
ً
ُ
نا�سي��ة �أن تلق��ي عل��ى ج�سده��ا “روب” النوم
تن��زل عل��ى عج��ل
الوا�ض ِح حت��تَ
قمي�ص
البيت��ي ،ال��ذي كان م��ن �ش�أن��هِ �أن ي�سرت ُعريه��ا
ِ
ِ
نومه��ا احلري��ري الأ�س��ود ،وهن��ا ي�أت��ي الو�ص��ف الأ ّول للطف��ل ،الذي
�سي���ؤدي دور ًا غريب�� ًا يف ال�صفحات القادمة ،ون�شع��ر �أن �صوت الراوي
يتح��دُ هن��ا م��ع �ص��وت لوكريثي��ا يف تق��دمي الو�ص��ف “ :يف خم��روط
ال�ض��وء الأ�صفر ال��ذي يبع ُثهُ م�صب��اح ال�سرير � َّ
أطل وج��هُ طفلٍ ي�سو ٍع
كتاب لألك�سندر دوما�س.
مذعور من وراء ٍ
ً
ب�سب املفاج�أة
ا
قلي�ل
املفتوح
الفم
ث،
ع
امل�ش
الذهب��ي
خ�ص��ل ال�شعر
ِ
ّ
يب��دي �صفي �أ�سن��ان نا�صع��ة البيا�ض ،العين��ان الكبريت��ان الزرقاوان
الزائغت��ان حت��اوالن تب ِّينه��ا يف ظلمة عتب��ة الباب .بقي��ت لوكريثيا
جامدة ،تت�أمل��ه بعذوبة .يا للطفل اجلميل! مالك ُ
منذ مولدهِ ،واحد
م��ن غلمان تل��ك اللوحات الفاج��رة الت��ي يخ ِّبئها زوجه��ا وراء �أربعةِ
�أقفال”6
لك��ن ه��ذا الو�ص��ف املالئك��ي لل�صغري ل��ن يح��ول دونَ �إث��ار ِة املر�أة
بطريقةِ ما وهو ميازحها ويقبلها ملت�صق ًا بها ومانع ًا �إياها من الإفالت

ال�سلم املتواطئة ،بينما هي
م��ن بني يديه ال�صغريت�ين ”:ويف حميم ّية ُ
أح�ست دونيا لوكريثي��ا ب�أنها تتوقد من قدميها
عائ��دة �إىل خمدعهاّ � ،
لي�ست ُح ّم��ى� ،أميكن
�إىل ر�أ�سه��ا .وقال��ت لنف�سه��ا مذهول��ة “ :ولكنه��ا ّ
ملداعبة طفلٍ غري واع ّية �أن ت�سبب لها ذلك؟ �إنك تتح ّولني �إىل داعرة
يا امر�أة� .أتكون هذ ِه هي �أول �أعرا�ض ال�شيخوخة؟ “ .7
وينتهي الف�صل الق�صري يف د ّوامة احلب ب�س�ؤال لوكريثيا:
“ – من �أنا؟ من تراين كنتُ ؟”
وينفجر دون ريغوبريتو تائه ًا يف حلمه:
ُ
“ – �أنت زوجة ملك ليديا يا حبي “.8
اجل��واب الأخ�ير �سيكون مفتاح�� ًا ذكي ًا للدخ��ول �إىل الف�صل
هذا
ُ
الث��اين “ :قنداول���س ،مل��ك ليدي��ا “،و�إال فم��ا املربر املعن��وي �أو حتى
املُ ّ�س��وغ الفني :لإفرا ِد ف�صلٍ كاملٍ ُيبن��ى من �أ ِلفِهِ �إىل يائِهِ على لوحة
زيتي��ة على قما���ش ر�سمه��ا جاك��وب جوردانن���س – ،1648وموجودة
حالي ًا يف متحف �ستوكهومل الوطني ( انظر ملحق اللوحات).
يف الف�ص��ل املذك��ور �سيق��ود دفّة ال�س��رد دون ريغوبريت��و متقم�ص ًا
املل��ك قنداول���س ويج��ب �أن ن��درك �أنّ احلدي��ث كلّ��ه �إمنا ه��و حكاية
ي�سردُهُ ��ا دون ريغوبريت��و لل�سي��دة لوكريثي��ا ،يف خمدعهما،طمع�� ًا يف
ونهم وغِ لمة لإغناء هذ ِه الليلة
ا�ستجالب كل ما يف �أعماقهما من ٍ
�شبق ٍ
من لياليهما املالح:
يب��د�أ قنداول���س احلدي��ث بقول��هِ � “ :أن��ا قنداول���س مل��ك ليديا،
قلب َ
تلك الأرا�ضي التي
البل��د ال�صغري الواقع ما بني جونيا وكاري��ا يف ِ
با�سم ُتركيا.
�س ُت ْع َر ُف بعد قرونٍ
ِ
لي���س جبالها املت�شققة بفعل
�أك�ثر ما ي�سبب يل الفخر يف مملكتي َ
اجلف��اف،وال رع��اة ماعزه��ا الذي��ن ي�سارع��ون �إذا اقت�ض��ى الأمر �إىل
مواجهة الغ��زاة الفرجنيني والإيوبني( )....و�إمنا م�صدر فخري هو
ردف زوجتي لوكريثيا�.إلخ “ 9
وميع��ن دون ريغوبريتو  /قنداول�س ،يف و�صف فتوحاتهِ اجلن�س ّية
واحلدي��ث عن هذا اجلزء من ج�سد املر�أة ،فيذكر حكاية عبدِ ِه و�أحد
ق��ادة جندِ ِه �أطل���س ،تلك احلكاية اجلن�س ّية الت��ي انتهت ب�ضرب ر�أ�س
العبد (مبا يذكّر ب�أجواءِ �ألف ليلة وليلة)� ،إىل �أن ي�صل يف �سرد ِه �إىل
حكايتهِ مع وزير ِه جيج�س بن دا�سيلو” �أنتَ محُ ق يا �صاحب اجلاللة.
أ�ستطي��ع ت�صديقها .لقد ر�أيتها وما
لق��د ر�أيته��ا ،وهي رائعة ب�صورة ال �
ُ
زلتُ �أظن �أنني يف حلم.
�أن���س َ
كل �شيء ب�أ�س��رع ما ميكن و�إىل الأبد يا جيج�س .لقد �أنعمتُ
َ
ت�سرع غريبة10 “ ...
عليك بهذا االمتياز يف حلظة ّ
ُ
ُهُ
خم�ص�ص لنظافة
“
أربع��اء
ل
ا
يوم
ذنا
�
أ
“
ن
وعنوا
الثال��ث
الف�ص��ل
ٌ
حتب�س يف متاهتها
�أذين دون ريغوبريتو اللتني ي�صفهما بالقواق ِع التي
ُ
ال�صدف ّي��ة مو�سيقى البحر ،ذلك �أن هذين الع�ضوين على
درجة كبريةٍ
ٍ
م��ن الأهم ّي��ة يف جل�س��ات احل��ب الطويلة ،وهم��ا ق��ادران على تقدمي
مو�سيقا لوكريثيا ال�سر ّية له� ،إنّهُ ٌ
رجل يحب زوجته بطريقة غريبة!
ً
كاملة ويحب كل جزء
يحب كل ما هو موجود داخلها وخارجها ،يح ّبها
ُّ
يحب تفا�صيل وجمموع مركبات هذا الكون اخلليوي،
منه��ا على حدةُ ،
احل�سا�س
وق��د بال�� َغ يف التعب�ير ع��ن ذلك بطريق��ة ال يقبله��ا ال��ذوق ّ
وال�سليم عند الكثري من القراء11.
ً
فني ت�شكيلي و�سننتظر
أي
ل
ا
ح�ضور
ويف ه��ذا الف�صل لن نرى
عملٍ
ٍّ
�إىل الف�صل اخلام�س “ :ديانا بعد حمامِها “ لي�شدّ نا من جديد ح�ضور
لوح��ة زيت ّية حتمل العن��وان نف�سه لفران�سي�س بو�ش�ير ،مر�سومة عام
ٍ
 ،1742وموج��ودة حالي�� ًا يف متحف اللوف��ر يف باري���س ...ولن يدّ خر
يو�س��ا جه��د ًا يف التمهيد له��ذا الف�صل املبن��ي على تف�صي�لات اللوحة
املذك��ورة؛ فف��ي الف�ص��ل ال�ساب��ق” عينان مث��ل ح�شرت�ين م�ضيئتني “
تكت�ش��ف لوكريثي��ا �أن �ألفون�س��و ال�صغ�ير يتل�ص���ص عليه��ا كلّم��ا بد�أت
باال�ستحم��ام وذل��ك ب�أن يت�سلق �شجر ًة يف احلديق��ة تف�ضي �إىل �سقف
ُ
الت�صرف،ه��ل ه��ذا
تع��رف ال�س ّي��دة كي��ف ينبغ��ي له��ا
احلم��اّم ...وال
ّ
ال�صغ�ير مالك ال مييز ب�ين اجليد واخلبيث -كما قال��ت لها خادمتها-
إيقاف
ألي�س عليه��ا �أن تفعل �شيئ�� ًا ل ِ
�أم ه��و �شيط��انٌ يف ج�س��د طف��ل؟! � َ
وب�سرعة َ
قبل �أن تبل��غ الأمور حد ًا خطرياً؟؟
ه��ذ ِه الألعاب باحل�سنى
ٍ
وتقرر
�شدي��د،
يف
مت�ضي
ب��ل
ولكنه��ا ال تفع��ل �شيئ ًا
ببطءٍ
االغت�س��الِ
ّ

فنون
وحتركها يف
معاقب��ة ال�صغ�ير ب�إطال��ةِ حلظاتِ خروجه��ا من املغط���س
ّ
احل ّم��ام وانحناءاته��ا ،وحلظات جتفي��ف ج�سدها ....وم��ن هنا ت�أتي
لوحة “ ديانا بعد حمامها “ ( انظر امللحق) .ويف هذا الف�صل تقت�ضي
ال�ض��رور ُة الفن ّية �أن ت�ضطل��ع لوكريثيا بال�سرد ف�إذا بها تتق ّم�ص ديانا
(رب��ة ال�صي��د) يف اللوح��ة وتب��د�أ احلديث ”:ه��ذ ِه الت��ي �إىل الي�سار
ه��ي �أن��ا ،ديان��ا لوكريثي��ا� .أج��ل� ،أن��ا رب��ة ال�سندي��ان والغاب��ات ،ر ّبة
اخل�صوب��ة والإجن��اب ،ر ّب��ة ال�صي��د ( )....هن��اك معاب��د لت�أليهي يف
تنظ��ر �إىل قدمي
كل غاب��ات الإمرباطور ّي��ة ،واملنحني��ة �إىل جانب��ي
ُ
ه��ي خو�ستينيانا املف�ضلة لدي ،لقد انتهينا من اال�ستحمام للتو و�سوف
منار�س احلب.
الأران��ب الرب ّي��ة والزرازي��ر وطيور ال��دُ ّرج ا�صطد ُته��ا فجر اليوم
بال�سه��ام التي �أعي��دت �إىل كنانتها بع��د �أن انتزعته��ا خو�ستينيانا من
�أج�ساد الطرائد ونظفتها”12
ونالح��ظ �أن الرواي��ة لوكريثي��ا  /ديان��ا �ستظّ ��ل �أمين��ة للوح��ة
وتف�صيالته��ا �إال فيما يتعلّق ب�شخ�صية الراع��ي ال�صغري الذي ت�سم ّيه
فون�ش�ين ( ولعل��ه لف��ظ حت ّب��ب م��ن ا�س��م اب��ن زوجه��ا �ألفون�س��و الذي
اعتادت مناداته ب��ـ فونت�شيتو) “ :ال�شخ�ص ّية الرئي�سة لي�س موجود ًا
متخف
يف اللوح��ة� ،أو �أن��ه بكلمة �أدق ال يظهر فيها� .إن��ه يف اخللف ّية،
ٍ
يتل�ص�ص علين��ا� .إنه هناك بعيني��هِ اجلميلتني اللتني بلون
يف الدغ��ل،
ّ
الفجر اجلنوبي املفتوحتني على ات�ساعهما.13“ ..
ُ
يجول يف خاطرها هي ،ومبا ترغب
لوكريثي��ا �س ُتنطِ ق اللوحة مبا
تق���ص كل ذل��ك على
أنه��ا
�
نتخي��ل
أن
��م بفعل��هِ  ،وعلين��ا �
بفعل��هِ �أو حت ُل ُ
ُّ
ريغوبريت��و يف خم��دع غرامهم��ا ،لتلعب دورها -مثلما َ
فع��ل هو من قبل
و�سيفعل الحق ًا -يف �إثارة وحتري�ض م�شاعِ ِرهِ.
يف ه��ذا الف�صل عموم ًا ،ويف اجلملة الأخرية م��ن املقبو�س ال�سابق
بالتحدي��د ثمة ما ميكن �أن ن�سم ّيه �إر�صاداً 14؛�أي �أن تت�ضمن الروا ّية
ً
ُ
فزوج��ة الأب
�سيق��ع الحق�� ًا،
حكاي��ة �صغ�يرة ت�ش��ي مب��ا
�أو الق�ص��ة
ُ
ُ
�ضع��ف ( يف الف�ص��ل الثامن واحلادي ع�شر) �أم��ام �إمالءات ج�سدها
�س َت
جترب��ة جن�س ّي ً
ً
��ة ي�ستدرجه��ا �إليه��ا ال�صغ�ير �ألفون�س��و ،وهي
وتعي���ش
م�س�أل��ة �إ�شكال ّية ب�سبب ُعمر الطفل ال��ذي قد ال يتجاوز وفق الو�صف
الع��ام العا�ش��رة �إىل الثانية ع�شرة .لقد �ص��ور يو�سا هذا ال�صغري تار ًة
ُ
القارئ اخلب�ير �أن الروائي ظلّ حائر ًا
ويلم�س
م�لاك ًا و�أخرى �شيطان�� ًا
ُ
من��ذ البداي��ة �إىل النها ّية يف ر�سم هذ ِه ال�شخ�ص ّي��ة ...وما ا�ستطا َع �أن
ي�صل �إىل قرار ...وبالتايل جعل ال�شخ�ص ّية غري مقنعة.
يف الف�ص��ل ال�ساد���س “ :اغت�ساالت دون ريغوبريتو “ ميعن الراوي
يف ب�س��ط ر�ؤيا ريغوبريت��و الب�سيطة يف التعامِلِ م��ع احلياة ،من خاللِ
��ب جل اهتمامِ��هِ عل��ى التعامل مع ج�س��دِ ِه وتنظيف��ه ...ويبالغ يف
َ�ص ّ
و�ص��ف ذلك ب�شكلٍ يثري اال�شمئزاز عندَ غالب ّي��ة قراء الأدب...وهنا
ِ
نت�س��اءل ه��ل من دا ٍع فن��ي لذل��ك ...حتى ولو َح َ
س��وغ الأمر
��اول �أن ي� ّ
ب�صيح��ة ال�شخ�ص ّي��ة عند انتهائها من طقو�سه��ا� “ :إنني كامل “ .و�أنها
لك ومن �أجلك يا ح ّبي “15؟؟
تفعل ذلكِ ”:
حت�ضر اللوحة
يف الف�ص��ل ال�سابع “ :فينو�س و�آم��ور ومو�سيقى “،
ُ
الزيت ّي��ة الثالث��ة املعنون��ة بـ ”:فينو���س و�آم��ور واملو�سيق��ي “،للفنان
تيزيان��و في�سيلي��و ،وه��ي من مقتني��ات متح��ف ال�برادو يف مدريد...
ونق��ر�أ – كم��ا �سب��ق ور�أين��ا  -ف�ص�ل ًا ي�ستوحي��ه الروائي م��ن اللوحةِ
ً
لبن��ة يف �صرح روايته؛
ب��كل تف�صيالتها ،ويبن��ي من حكايتها املُتخيلة
الراوي هنا هو “ �آمور “ �أو “ كيوبيد” مالك احلب املوجود يف اللوحة
خل��ف ظهر فينو�س ،لكّن “ �آم��ور “ لي�س �سوى قناع لدون ريغوبريتو”:
�إنه��ا فينو�س الإيطال ّيةُ ،
ابنة جوبيرت ،و�أخ��ت �أفروديت الإغريق ّية.
ع��ازف الأُ ُ
رغ��ن يعطيها در�س�� ًا يف املو�سيقى .و�أنا �أدع��ى “ �آمور “� .إنني
�صغري ،طري،وردي وجمنح...عمري �ألف �سنة”.16
وال يت�أخر هذا الراوي ال�صغري يف الك�شف عن دو ِر ِه ودور املو�سيقي
ال�ش��اب وعن الغاية من وجو ِدهِ ،وهي يف الأ�سا�س الغاية التي �سنتخ ّيل
�أنها ال�سبب يف جعل دون ريغوبريتو يختار هذ ِه اللوحة لتكونَ مو�ضوع
الإث��ارة يف ليل��ةِ احلب اجلديدة،هاه��ي ذي �إذ ًا ر�سال��ة اللوحة؟! �إنّها
تهم به ،ولكن اجلديد عن احلاالت
م�س�ألة حت�ضري الأنثى للحب قبل �أن َّ
ال�سابق��ة ( التي ر�أينا فيها وجود العن�صر الثالث :جيجي�س  /اخلالة
خو�ستانيت��ا  /الطف��ل) ه��و ح�ض��ور املو�سيق��ى ودوره��ا “ :عما قريب
��ح الباب ون�سم��ع هم�س َخطوات دون ريغوبريت��و على ال�سجادة.
�سيف َت ُ
قريب�� ًا �سرنا ُه ُيطل على حاف��ة هذا ال�سرير ليت�أكد �إذا ما كنّا قادرين،
�أن��ا والأ�ست��اذ على تقري��ب الواقع املبت��ذل من بري��ق خم ّيلته ،وحني
ي�سم��ع �ضحك ال�س ّي��دة ويراها ،ويتنف�سها ي��درك �أن �شيئ ًا من ذلك قد
حتق��ق ( )....ي�صمت الأرغن؛ وبتح ّية عميق��ة يختفي الأ�ستاذ عرب
فن��اء �أ�شجار الرب ُتقال و�أقفزُ �أن��ا عرب النافذة وابتعد محُ ِّلق ًا نحو ليل
احلق��ول ال�ش��ذي .ويبقيان وحدهم��ا يف الغرفة م��ع همهمات حربهما
الرقيقة “ .17
ٌ
ٌ
ُ
مر�سومة يف القرن الع�شرين
لوحات
�ستح�ض ُر
يف الف�صول القادمة
بع�ضه��ا جتري��دي؛ يف الف�ص��ل التا�س��ع “ �شب��ه ب�ش��ري “ ،ي��روق لدون
يتقم���ص َم�سخ ًا نرا ُه يف لوح��ة فران�سي�س بيكون “ر�أ�س
ريغوبريت��و �أن
َ
ُ
ي�سبغ على هذا امل�سخ
 ”Tاملر�سوم��ة ع��ام ( 1948انظر امللحق) وهو
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ُ
ميتلك حا�سة �شم متط ّورة جتعله
كل الأو�صاف املنفِّرة ،لكن هذا امل�سخ
ق��ادر ًا على التقاط حتّى �أخف الروائ��ح و�أ�صعبها على بني جن�سه من
الب�ش��ر ..وه��و �إىل ذلك �شهواين يق��د ُر على �إ�سعاد �شريكِ��هِ  ..و�سنعثرَ ُ
بني �سطور الف�صل الق�صري هذا على املقولة التي �أراد يو�سا �أن يطرحها
وي�أت��ي ذلك على ل�سان امل�س��خ نف�سه الذي يقود ال�س��ر ُد منذ البداية:
َ
حمبي من ندِ َم يوم ًا على �أنّ��هُ �أحبني .وهنَّ ،
هن��اك من ب�ين
فلي���س
“
َ
َّ
الرع��ب والرغبة من
بني
ة
ي
الراق
املواءمة
علمته��م
أنن��ي
�
يل
ي�شك��رنَ
ِ
ّ
�أجل حتقيق اللذة .فقد تعلمن معي �أنه ميكن لكل �شيء �أن يكون نافع ًا
جن�سي ًا ،و�أن �أخبث وظيفة ع�ضو ّية ،وبمّ ا يف ذلك وظائف �أ�سفل البطن
تلك ،ت�صبح روح ّية ونبيلة حني ترتبط باحلب18 “ ....
يف الف�ص��ل العا�ش��ر” ُمتد ّرن وح�سي “ املخ�ص���ص للحديثِ عن �أنف
دون ريغوبريت��و وف�ضا ِئلِ��هِ يف احلي��اة واحلب ،وعن ط��رق العناية بهِ
نقع �أي�ض�� ًا -وعلى ل�سان البط��ل  -على ما يف�س��ر لنا �سلو َكه
وتنظيف��ه ُ
ُ
وغرائبيت��ه يف بع���ض الق�ضاي��ا� ،إنّ��هُ
يح��اول �إذ ًا ك�س��ر رتاب��ةِ احلياة
الروتين ّي��ة ملدير �شركة ت�أمني وحتقيق �سعادت��هِ بال�صور ِة التي يجب
�أن تك��ون عليه��ا ...“ :ال�سعادة الت��ي وجدها يف ممار�ساتِ��هِ ال�صح ّية
حب زوجتهِ  ،تبدو ل��ه تعوي�ض ًا كافي ًا
املنف��ردة ،ووجدها ف��وق ذلك يف ِّ
ع��ن طبيع ّي��ة حالته .فم��ا حاجته ،وهو ميل��ك هذ ِه ال�سع��ادة� ،إىل �أن
يكونَ غن ّي ًا ،م�شه��وراً ،غريب الأطوار ،عبقري ًا؟ الظالم املتوا�ضع الذي
كانت��ه حيات��ه يف عيون الآخري��ن( )....تخب��ئ �شيئ ًا وه��و واثق من
ذل��ك ،قل��ة من �أبن��اء جن�سه ه��م الذين ي�ستمتع��ون ب��ه� ،أو يت�صورون
�أنّ��ه موج��ود� :إنّ��ه ال�سع��اد َة املمكنة� .صحي��ح �أنها عاب��رة و�سر ّية ،بل
و�ضئيلة ،ولكنّها ُم�ؤكدة ،ملمو�سة ،وح ّية”.19
يف الف�ص��ل احلادي ع�ش��ر “بعد الأكل” يفاجئن��ا الطفل �ألفون�سو
– الذي مل نفهم حتى الآن ما هو عمره – بو�صفِهِ لزوجةِ �أبيه ب�أنها
موج��ودة يف لوح��ة ال�صال��ة؛ واللوح��ة للفن��ان فرنان��دو دي زيزلو “
ٌ
طريق �إىل مينديتا “  (1977-انظر امللحق) ،وهي غاية يف ال�صعوبة
بالن�سبة لطفلٍ بعمر �ألفون�سو..
�ير من اللعب والت�شاقي والت�ضاحك و�إدعاء اخلجل تفهم
وبعد كث ٍ
لوكريثي��ا ما يعنيه �ألفون�سو..حني يق��ول لها� “ :إنها �صورتك ال�سر ّية
تتقم�ص �شخ�ص ّية اللوحة؛ حتتَ
ا�ستغراب
“ ف�إذا بها يف الليلة التالية
ِ
ُّ
وا�ستن��كار ريغوبريتو الذي مل يفهم ما تعنيه!؟ لكنها تبد�أ بال�سر ِد يف
الف�ص��ل الت��ايل ( الث��اين ع�ش��ر) “ متاهة ح��ب “ لتده�شن��ا بقدرتها
عل��ى حتلي��ل اللوحة وقراءتها و�إع��ادة تركيبها وجعله��ا مو�ضوع لذّ ة
جن�س ّية.20
يف الف�ص��ل الثالث ع�شر “ -الكلم��ات البذيئة “ يحيرّ نا الطفل من
جدي��د ،هاه��و ذا ي�س�أل �أب��اه عن معنى مفردات بذيئ��ة ثم يخربه �أنه
�سمعها من خالته ف�إذا متالك الأب نف�سه وجتاهل املو�ضوع َ
ري
و�ض َع ال�صغ ُ
ري ُحر كتبه بخطهِ الطفويل ،اخلط نف�سه
بني يدي �أبيه مو�ض��و َع تعب ٍ
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كتب بهِ ر�سالة التهنئة خلالتهِ يف ال�صفحة الأوىل من الرواية،
الذي َ
و ق��د عن��ون املو�ضوع بـ “ امتداح اخلالة “ وعل َّق ريغوبريتو �ساخر ًا �إن
ه��ذا العنوان �أ�شبه بعنوان رواي��ة �إيروتيك ّية ،قبل �أن ت�صي ُبهُ �صدمة
كان من �ش�أنها �أن ت�شلّه �أو جتعل قلبه ّ
يتوقف ..فاملو�ضوع ي�صف كل ما
ق��ام به الطفل وزوج��ة الأب من مغامرات جن�س ّي��ة ...وجاء كل ذلك
عل��ى جناح ال�براءة والطه��ارة؛ فال�صغري ال يع��رف �شيئ�� ًا؟! وال يفهم
جوهر ما حدث؟! لقد كان يلعب!....
هن��ا نفه��م – دون �أن نق��ر�أ ذل��ك – �أن ريغوبريتو يط��رد لوكريثيا
م��ن البي��ت ،لي�أتي الف�ص��ل الأخ�ير (الرابع ع�ش��ر) بعن��وان “ ال�شاب
ا ُل��وردي” وال��ذي �أظنّهُ ولي��د �سطوة الفن عل��ى الأدب فح�سب؛ �أق�صد
هن��ا �أن ه��ذا الف�ص��ل املبني على لوح��ة بعنوان “ الب�ش��ارة “ – 1937
جاء زائداً ،ول��د بت�أثري عدم القدرة على التوقف عن
لـف��را �أجنيليكو َ
متابع��ة اللعبة التي ابتكرها يو�سا ،مل �أفهم حتى اللحظة �سِ ّر وجو ِد ِه
يف الروا ّية؟! اللوحة ت�صور مالك الرب وقد َح َم َل الب�شارة �إىل مرمي؛
ب�أنه��ا �ستحم ُ
ِ��ل يف �أح�شائِها ي�سوع و�أنها مباركة ه��ي وثمرة بطنها....
والف�ص��ل الذي تق��و ُد فيهِ ال�سرد فت��اة ال�صورة نف�سه��ا “مرمي” يبقى
س�ير الق�ص��ةِ الإجنيل ّي��ة املعروف��ة وينته��ي مب��ا ي�ؤك��د ذل��ك ،لتقول
�أ� َ
َ
ي�ضج بال�شكوك .ملاذا ناداين
“م��رمي” لق��د
ان�صرف الآن وخل َّف ر�أ�سي ُّ
بال�س ّي��دة مع �أنني ما �أزال عازبة؟ ملاذا دع��اين ملكة؟ ملاذا ملحتُ بريق
دم��و ٍع يف عيني��هِ عندما تنب���أ يل ب�أنني �س�أتعذب؟ ملاذا دع��اين �أُ ّم ًا و�أنا
م��ا �أزال ع��ذراء؟ م��ا الذي يحدث؟ ما ال��ذي �سي�صيبني ب��دء ًا من هذ ِه
الزيارة؟”.21
ه��ل �أراد يو�س��ا �أن ي�ض��ع �ص��ورة الع��ذراء م��رمي مقاب��ل �ص��ورة
لوكريثي��ا؟! و�ص��ورة الطف��ل الق��ادم م��ن �أح�شائه��ا ي�سوع �أم��ام �صورة
الطف��ل املغوي �ألفون�سو؟ ولكننا عند ذلك �سنج��د �أنف�سنا �أمام خامتة
وعظي��ة �أخالق ّي��ة ال تن�سج��م ال مع ما قالت��ه الرواية من��ذ البداية
وال م��ع تاري��خ ماري��و يو�س��ا نف�س��ه؟!�إذ ًا م��ا عِ لّ��ة وج��ود ه��ذا الف�صل
النا�شز؟!....
ق��ل ف��ور ًا �إىل اخلامتة ُ
مل��اذا مل يرتكن��ا نن َت ُ
حيث راح��ت اخلادمة
خو�ستنيان��ا ت�ؤن��ب ال�صغ�ير الفون�س��و دون ج��دوى ....وت�ستم��ع �إىل
جوابِ��هِ الغريب“ :وملاذا �س�أحزن من �أجلها؟ لو �أنها �أمي لكنت حزنت.
أمي؟”
هل هي � ّ
ا�سرت�ضاءها
�أو �إىل جواب��ه الأغ��رب وه��و يتعلق بعنقها ويح��اول
َ
أن��ت يا خو�ستيت��ا .ولي�س من
وتقبيله��ا “ :لق��د فعل��ت ذلك م��ن �أجلك � ِ
�أج��ل �أ ّمي .لكي تغادر ه��ذا البيت ونبقى وحدنا� ،أنا و�أنت وبابا ،لأنني
�أحبــــ.22 “ ...
أقح��م يو�سا الف�صل ال�ساب��ق “ ال�شاب ال��وردي “ ،لي�صف لنا
مل��اذا � َ
ذل��ك امل�لاك ال�شاب ال��ذي يقف بني ي��دي مرمي ويبلغه��ا الر�سالة فال
تفهمها؟! �أال متثل احلالة �شيئ ًا من �سطوة الفن الت�شكيلي على الأدب؟
إجابة �شاف ّية اللهم �إال �إ�ساءة
هذه الأ�سئلة و�سواهما �ستبقى دون � ٍ
ح�سن التخل�ص!!
روائي كبري على
الظن بقّدرة
ِ
ٍ
 - 1ربيع جابر ،امتداح اخلالة  /رحلة روائية ت�شبه املنام� ...صحيفة
احلياة ،العدد  ،13644بريوت � ،2000 / 7 /20ص .16
 - 2ماريو بارغا�س يو�سا ،امتداح اخلالة ،ت� :صالح علماين ،دار املدى،
دم�شق � ،1999ص .58
 - 3نف�سهُ� ،ص .100
 - 4ربيع جابر� ،سابق.
� - 5آالن روب غرييه ،من �أجل رواية جديدة ،دار عوايدات ،بريوت 1952
�ص .21
 - 6امتداح اخلالة� ،سابق� ،ص .8
 - 7نف�سه� ،ص .11
 - 8نف�سه� ،ص 13
 - 9نف�سه� ،ص 17
 -10نف�سه� ،ص .24 -23
 -11انظر �ص  31 – 30من امل�صدر نف�سه.
 - 12نف�سه� ،ص .49
 - 13نف�سه� ،ص .50
 - 14ينظر :د .ثائر زين الدين ،قارب الأغنيات واملياه املخاتلة  /توظيف
الأغنية يف الق�صة والرواية ،دم�شق ،احتاد الكتاب العرب �،2003ص.77
 -15امتداح اخلالة� ،ص 67
 - 16نف�سه� ،ص .71
 - 17نف�سه� ،ص .77
 - 18نف�سه� ،ص .93
 -19نف�سه� ،ص .103
 - 20انظر ال�صفحات (  )122 – 119امتداح اخلالة.
 -21نف�سه� ،ص .141
 - 22نف�سه� ،ص .151

14

العدد2014/9/21 "1409" :م 26 -ذو القعدة 1435هـ

نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

هواجـــ�س احلزن واملوت
يف "للبيا�ض البعيد "..لل�شــاعر ع�صام خليل..

• حممد الزينو ال�سلوم
“للبيا���ض البعيد”لل�شاعر”:ع�ص��ام خليل”
جمموع��ة �شعري��ة �إ�صدار ع��ام(2009م) يتجلّى
فيه��ا ال�شاعر من خالل ق�صائ��د املجموعة بحلّته
الإبداعي��ة املت�ألق��ة �ش��ك ًال وم�ضمون�� ًا وه��ذا م��ا
جنده من خالل �شعرية متج��ددة ومتلونة ت�شكل
�سيمفونية �شعرية تتماهى ما بن احللم والنجوى
يف �أب��دع �صوره��ا�( !..صديق��ي ال��ذي خ ّب�أت��ه
�ير بني الأغاين..لأنك �أقرب من � ّأي حزنٍ
الع�صاف ُ
َ
وجهك،
�إىل القل��ب� ،أحت��اج ن�ص��ف م�س��اءٍ لأر�س��م
ً
إغما�ضة.....كي تراين؟!) بهذا الإهداء
حتتاج �
الرهي��ف وال�شفيف ل�صديق��ه “�أ�سامة” الغارب..
مرت�ين يفتت��ح املجموع��ة- !..يف ق�صيدة(�سماء
�أوىل) الت��ي ينف��رد به��ا ال�شاع��ر بل��ون �شع��ري
“م��د ّور” كعادة بع���ض ال�شعراء الذي��ن ي�سريون
عل��ى ه��ذا النه��ج – طوي��ل النف���س – بحي��ث
ت�ستمر الق�صي��دة بالدفق امل�ستم��ر كال�شالل دون
ّ
توق��ف ..ومما اتفق على ت�سميت��ه من قبل بع�ض
النق��اد ب”ال�شعر امل��د ّور”( !..ارقّ م��ن املاء كان،
وكان خج ً
��وال� ،شفيف�� ًا ،يح��ب ال��كالم الب�سي��ط،
وين�س��ى – �إال قلي�ل ًا – ب�أترابه يف امل�ساءات ،حني
نزه��ة ”..ويتاب��ع
تخ��رج �أ�شج��ار طرطو���س يف
ٍ
ال�شاع��ر رحلت��ه يف �سردي��ة �شعري��ة اق��رب �إىل
احلكاي��ة وب�أ�سل��وب �سل���س وب�سيط ومري��ح ي�صل
للق��ارئ مبا�ش��رة ..ويتخلل ه��ذه ال�سردية بع�ض
بع���ض ال�صور(تخ��رج �أ�شجار طرطو���س يف نزهة
– ي�ؤن�س��ن الأ�شج��ار – وفيما بعد ي�ؤن�سن القلب،
والب�سات�ين واحل��زن ..ويتابع الق�صي��دة بو�صف
جمي��ل عل��ى ل�س��ان احل��زن ..للبيت ال��ذي يظلل
�شرفت��ه اليا�سمني �إىل �أن ي�ص��ل يف ذكرياته التي
يعي�شه��ا �إىل “الربغل ،والزي��ت ،واخل ّبيزة..وال
ين�سى �أن ي�ض ّمن ن�صه بع�ض “االنزياحات اللغوية
ذات الدالالت اجلديدة مثل :ثياب املطر – مرايا
الزفاف – قلوب ال�صواعق – معجم العارفني”..
ويتاب��ع ال�شاع��ر يف �سرد رحلته ع��ن �صديقه
وع��ن ذكريات��ه مع��ه متنق�ل ًا م��ا ب�ين طرطو���س
وبانيا���س ..بلغ��ة عادي��ة ب�سيط��ة ،وا�ضح��ة..
ويتح��دّ ث ال�شاعر عن املوت بحزن و�أمل فيقول(:
غادرن��ا فج�أ ًة !تارك ًا موته عالق ًا يف احلياة! و�صار
ل��كل الثواين حي��ا ُد ال�صح��ون النظيفة ،يف مطبخ
ام��ر�أة عاقل��ة! �أ�صب��ح امل��وت ي�سك��ن يف كل �سيءٍ ،
وق��ت ،و�أذكر �أين انتبهت �إىل �أنني �س�أموت
ويف كل ٍ
�أن��ا!� )...إذن جن��د املوت هاج���س ال�شاعر..حتى
�ص��ار امل��وت يرعب��ه يف كل �ش��يء ..ويخيف��ه!..
ين�ص
و�أخ�ير ًا يتو�صل بين��ه وبينه ل�شبه اتف��اقّ ،
عل��ى طرد فك��رة املوت م��ن عقله �أو نفيه��ا ،وذلك
بالتخلّ���ص م��ن ذاكرت��ه ويكون جدير ًا مب��وت �إذا
ّ
حلظ��ة قادم��ة!..
انق���ض م��ن �شاه��ق اللي��ل ،يف
ٍ
فال�شاع��ر هنا ُيدخلنا يف ع��وامل الفل�سفة املوتية
بلغ��ة �شفيف��ة مبا�شرة مبطّ ن��ة بالفل�سفة والعقل
بعي��د ًا ع��ن العاطف��ة املجانية ..كي��ف ال.؟! وهو

ع�صام خليل

�أم��ام �شب��ح امل��وت املرع��ب� !..إال �أن��ه والتدري��ج
ينتق��ل بنا روي��داً ..روي��د ًا بعد �أن جعلن��ا نن�ساق
خل��ف �سردي��ة الق�صي��دة وبفني��ة حي��ث يقول:
(ع��اد من موته!!!ع��اد يحمل يف دم��ه �شاهد ًا �أنه
َ
ال مي��لّ
الرحيل ،و�أنّ والدت��هُ – مثل كلّ الظواهر
– ال تنق�ض��ي باكت�ش��اف القوان�ين ،ال تتح��د يف
�أبوي��ن ،ولكنه��ا ت�شب��ه ال�شم���س ،تول��د كلّ
�صباح
ٍ
وتلقي �أ�ش ّعتها ،كيفما طاب لل�ضوء،فوق الب�ساتني،
ف��وق البح��ار ،وحت��ت ال�سنابل ،وال�شرف��ات ،وبني
العناقي��دُ ،تلقي ب�أبنائها ،ثم جتمعهم – كلّ حزنٍ
– ل ُتغ��وي به��م عائالت من اللي��ل تنتظر الوم�ض
حت��ى تق��وم �إىل عمرها!!(جن��د ال�شاعر هنا كما
– �أ�سلفت – يعزف ب�أوتار اللغة ال�شعرية املليئة
بال�صور واملجاز!..
ويتابع رحلت��ه بفنية وب�أ�سل��وب يختلف عما
كان علي��ه يف البداي��ة ..فه��و يفكّ��ر – ال�شاعر -
مبك��ر ال�ض��وء ،وكي��ف �سريافق��ه يف احلرائ��ق..
وي�س���أل يف �آخ��ر الق�صي��دة( :ل�س��ت �أدري مل��اذا
ُي�ضللن��ي الوهم؟ �أ�ستغ��رب الآن ،كي��ف ن�سيت ب�أن
�صحبة
القب��ور الغريبة ،تبحث ب�ين الأحباء عن
ٍ
؟) !..وينه��ي الق�صي��دة بع��دة �أ�سئلة(:كي��ف مل
�أنتب��ه ي��ا �صديقي؟كي��ف مل �أنتب��ه ي��ا حبيب��ي؟
كي��ف مل �أنتب��ه ي��ا �أخي؟كي��ف مل �أنتب��ه ي��ا
بن��ي؟ وه��ذا التك��رار يف ال�س���ؤال موظّ ��ف لت�أكيد
ّ
احلالة(!..وم��ن خ�لال ال�س���ؤال الأخري”:كي��ف
بن��ي؟) يجعلن��ا نعيد النظ��ر يف هذا
مل �أنتب��ه ي��ا ّ
ال�صديق ..فهل هو ابن��ه ؟ �أم ماذا؟ وخا�صة و�أنه
ذك��ر يف �سي��اق الن�ص�(:أتذ ّك��ر كي��ف ت�ساءل عن
الع�سكري!متى كان يلب�سه؟وملاذا يلوح املقا�س
ز ّيه
ّ
كبري ًا عليه؟)!..
فهل هو ول��ده ال�شهيد �أم م��اذا؟ (املعنى يبقى
يف قلب ال�شاعر !) والتلميح يف ال�شعر  -كما نعرف
 يغني ع��ن الت�صريح .)!.نتاب��ع الرحلة بزورقال�شاع��ر يف بح��ر ق�صائدة فنج��ده ينتقل بنا �إىل

ق�صائ��د من نوع �آخر�(:إذن فال�شاع��ر يل ّون وين ّوع
فيه��ا.؟!) لنتابع الرحلة معه ..من اجلدير ذكره
وم��ن ا�ستعرا���ض باق��ي الق�صائ��د جن��د ال�شاع��ر
(اخللي��ل) يتجلّى يف ب��وح �شفيف ..حزين�( ..إذا
كان يل �أن �أبوح قلي ًال� ,س�أعلن – يف بادئ احلزن –
�أين تعبتُ  )..م��ن ق�صيدة (�إذا )!..ومن املالحظ
�أي�ض�� ًا �أن ق�صائ��ده تزدح��م بال�ص��ور واملج��ازات
واللغة ال�شعرية ذات الدالالت اجلديدة – والتي
ي�سميه��ا بع�ض النق��اد و�أنا منه��م ب(االنزياحات
اللغوي��ة)– مثل� (:أفق احلن�ين – جمر الكالم –
املطر احلزين – ثرثرة احلقول – مع�سول اخلزام
– مفت��اح الق�صي��دة – ذاك��رة اليمام..ال��خ).
ونتاب��ع ا�ستعرا���ض بع���ض ق�صائ��د املجموع��ة..
ق�صيدة(�صب يل قمراً) والعنوان بحد ذاته
ففي
ّ
ق�صي��دة ....يفتت��ح الق�صي��دة بقوله(:لغمامة،
�ين ,و�أيقظت جم��ر الكالم.
حط��ت على �أفق احلن ِ
احلزين رم��ت على العطر
ول��وردة ,من �أول املط��ر
ٍ
ِ
ال�سالم)..
ونتاب��ع ق��راءة املجموع��ة ق��راءة �شب��ه
انطباعي��ة �سريع��ة م��رور ًا بالق�صائ��د (:ال�سالم
عل��ى ال�شع��ر – ال ..لي���س يل – �إىل وج��ع ال ينام
– لل�ص��دى ب��ارداً) جندها مليئة بالبوح احلزين
نتيج��ة معان��اة ال�شاع��ر يف هذا الزم��ن ال�صعب..
لي���س م��ن قبي��ل الت�ش��ا�ؤم ولك��ن م��ن خ�لال �سرب
الواق��ع احلياتي اخلا���ص والع��ام ..وك�أنه ير�سم
على �ألواح �شعرية بري�شته ال�شعرية ما ال ي�ستطع
الر�سام �أن ير�سمه بري�شته وب�ألوانه� ..إنه ال�شاعر
الرهيف امل�شاعر!..يح�س ال�شاعر باملوت احلزين
حول��ه وه��و يل�سع في���ؤمل ..كم��ا يف ق�صي��دة(ال.
لي���س يل)�( :إىل ج ّث��ة مت�شي على وع��د ال�ضريح
ٌ
قول��ه(:وردة خجل��ى وما �صلّى
ومل ت�ص��لْ  )..ويف
عط��ر ..)..وقول��ه(:يل وطنٌ �سوى
عل��ى �أوراقها
ٌ
عتم ،يطاردين الظالم �إليهما )!..بال..
مرتين يف ٍ
فامل��وت ي�شكّل هاج�س ًا يف نف���س ال�شاعر �أكاد �أقول
ال يغ��ادر ق�صائ��ده ..ن��راه �أي�ض�� ًا يف ق�صيدة(�إىل
وج��ع ال ينام) يقول(:م��والي� ..أ�شهدُ �أين �أخاف
ٍ
من املوت )!.ويكررها �أكرث من مرة!..
وي�ستم��ر ال�شاع��ر يف رحلت��ه م��ع احل��زن
وامل��وت ب�ألوان��ه و�أ�شكال��ه و�أطياف��ه ..فف��ي
ق�صيدة(لل�ص��دى ب��ارداً) يق��ول(:يف بلوات��ي..
املوت ملوتك ..كيف �أطاح ب�أول �سنبلة يف احلقلِ  ،و
�أعذب �شح��رور يف الناي ؟) ..ويف ق�صيدة (غ�سق
لآخ��ر �سورة يف ال�ض��وء )!..ي�أتي عل��ى ذكر املوت
�أي�ض�� ًا ..بقول��ه(:مل يب��ق من��ه �سوى �أن�ين الروح
خم��ذو ًال ،وذاك��رة تن��وء مب��ا ر�أت��ه م��ن العذاب,
غ�صاته��ا ,كي
عرو�س��ة من”زع ٍ
�تر” ال زي��ت ..يف ّ
ال تزي��د املوت يف الكبد الطري..)!..ويقول فيما
موتي امل�صنوع ّ
يف ,كيف اقرب ن�صف ميت
بعد(:ي��ا
َ
غائ��ر ًا يف ن�صف حي.؟!) وهو هن��ا كما يف موا�ضع
�أخ��رى يدخلن��ا يف ف�ض��اءات فل�سف��ة خا�ص��ة ب��ه

وباملوت مع ًا (فل�سفة الأن�صاف)!..
�أجتاوز ق�صي��دة (�آخ��ر احللم..الظالم) بعد
قراءته��ا ..و�أق��ف م��ن جدي��د عن��د ن���ص – كما
�أ�سم��اه ال�شاع��ر – (تكوي��ن� /س��ورة الكه��ف:/
حيث جن��د ال�شاعر يعود �إىل حزن��ه فيقول..(:
وب�ين حزنني ,لكل منهما �أربع��ون غيمة ,ي�ستاجر
امل�ساف��رون بطاق��ات م�ستعمل��ة ,حتم��ل �أرقام�� ًا
طازج��ة )!..ويف ه��ذا املقط��ع لغة نرثي��ة – و�إن
كان��ت يف ن���ص� ..إال �أن��ه باعتق��ادي ق�ص��د ب��ه
ق�صي��دة النرث – و�إال فاعتق��ادي يف غري مكانه..
ومع ذلك فقد اقت�ضى مني التنويه!..
ٌ
ق�صيدة�(:ش��رك لأوه��ام البنف�س��ج)!..
ويف
يفتتحه��ا بقوله(م��ا كن��ت اعل��م �أنن��ي� ,س�أ�ضي��ف
ً
�ساقية
مق�برة �إىل قلبي ,و�أرقد يف حن��ان الع�شق
م��رت ب�صي��ف بي��ادري الأقم��ار,
م��ن الأ ِ
ملّ ..
�سم��اء يف ظن��ون امل��اءِ  ,فان�سك��ب غيوم
وارتع�ش��ت
ٌ
دم��ي )!..ال �أجم��ل ..وال �أحلى!..و ُينهي ال�شاعر
الق�صي��دة �سائ ًال(:م��ن ي��ا ت��رى من��ح القمي���ص
به��اءه ,فدخل��ت – حني دخل��تُ – يف كفني.؟!)..
ويف ق�صيدة(:التي��ه) ين��وع ويل��ون م��ا ب�ين �شعر
التفعيل��ة والعم��ودي حمافظ�� ًا عل��ى وح��دة
الق�صيدة – وهو �أمر مهم جد ًا ولكل منهما �أدواته
كما نعلم – فيقول يف املقطع العمودي� :أعلم الآن,
أحلم
أعلم /لي�س يل ف�ضة النعا�س ل ْ
�أنني كنتُ � ْ
غري �أين ا�ستعذبتُ �أن �أخدع النف�س
ـــم
بــمـا تـ�شـتـهـي ..و�أن � ّ
أتــوه ْ
واملقط��ع هذا في��ه من الأل��ق والعبق م��ا يدلّ
عل��ى �أن ال�شاع��ر يغ��زل ال�شعر(الكال�سيكي) كما
التفعيل��ة وكذلك يف الن�ص(ق�صي��دة النرث ..و�أنا
�أح��ب �أن �أ�سميها الق�صيدة الالمنتمية(�أي ال �إىل
ال�شع��ر التقلي��دي وال للتفعيل��ة)  -وق��د كان هذا
جم��ال حوار طويل يف �أحد املنتديات يف القاهرة
البقية �............................ص22
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حدود الأجنا�س الأدبية
• عاطف بطر�س
كث�ير ًا ما نقر�أ يف ال�صفحات الثقافي��ة املحلية� ،أو ن�ستمع يف
اللقاءات الأدبية �إىل �إنتاج يحمل ت�سميات �أجنا�سية( ،ق�صيدة
نرث ،وم�ضة ،ق�صة ق�صرية جداً ،خاطرة) ،ولأن احلدود الفا�صلة
ب�ين الأجنا���س املذكورة مبنته��ى الدقة والرهاف��ة ي�صعب على
املتلق��ي� ،إن مل نقل على منتج الن�ص ،التمييز بني هذه الأنواع..
فثم��ة من يه��رب م��ن العرو���ض �إىل ق�صي��دة النرث ،وه��ي �أ� ً
صال
جن���س �أدبي يحت��اج �إىل خربات فنية ال تقل دق��ة وحذق ًا عن
�صرام��ة الأوزان ...وهناك من يلج���أ �إىل الق�صة الق�صرية جد ًا
لتف��ادي العنا�صر البنائية امل�ستخدم��ة يف ق�صيدة النرث ،والتي
باتت معروفة بحدوده��ا العامة القابلة دائم ًا لالخرتاق ،لأنها
ن�ش�أت على �أ�سا�س من املغايرة واالختالف ،م�ستندة �إىل مفاهيم
احلداثة ،كر�ؤية للإن�سان والعامل وال�شعر.
ً
�أم��ا اخلاط��رة والت��ي ميك��ن له��ا �أن تك��ون ح�ضن��ا وملتق��ى
يتقاط��ع يف م�ساحت��ه �أك�ثر من جن���س �أدب��ي ،ففيها م��ن ال�شعر
ال�ص��ورة والإيجاز ،ومن الق�صة احلكاية ،ومن اخلاطرة الفكرة
ور�شاقة العر�ض.
�أم��ا احلدي��ث ع��ن تداخ��ل الأجنا���س هروب�� ًا م��ن حتدي��د
اجلن���س الأدبي ال��ذي نخت��اره �شك ً
ال لنق��ل دواخلن��ا ومواقفنا
ور�ؤيتن��ا للعامل ،ف�لا ميكن احلديث عنه �إال بع��د حتديد وا�ضح
للأجنا���س الأدبية و�أهم مكوناتها الت��ي ال تثبت �أمام املقايي�س
ال�صارمة املحددة لها ب�شكل نهائي ..فالأجنا�س تفجر حدودها
وتتخطاها ،لك��ن هذا التخطي ال يلغي �أب��د ًا اخل�صائ�ص املائزة
لكل جن�س �أدبي (الثابت التكويني ،واملتغري البنائي).
ال يوج��د يف الأجنا���س الأدبي��ة ثب��ات مطل��ق ،كم��ا �أن��ه ال
ميك��ن احلدي��ث ع��ن متغ�يرات ال تع��رف اال�ستق��رار ،فاحلركة
فيزيائي�� ًا الب��د له��ا م��ن حلظ��ات م��ن الثب��ات الن�سب��ي ،وكذلك
الأ�ش��كال الأدبي��ة تتطور يف ح��االت من الثب��ات املتغري ،فكيف
ميك��ن احلديث ع��ن تداخل �أجنا���س قبل �أن نح��دد ماهية هذه
الأجنا�س وجوهر مكوناتها؟
هن��اك من يقول ال توجد جواهر ثابت��ة ،وكل جوهر قابل
لتغي�ير نف�س��ه بف�ض��ل نظ��ام داخل��ي (بنيت��ه) يف تفاعله��ا م��ع
العنا�ص��ر اخلارجي��ة امل�ؤثرة فيه� ،إذ ال ميك��ن �أن توجد جواهر
خارج تفاعالت الكل امل�شكِّل لها.
وتبق��ى امل�شكلة يف حتديد ماهية اجلن���س الأدبي ،فاملتلقي
عندم��ا ي�ستم��ع �إىل ق�ص��ة ق�صرية ج��د ًا ت�شرع جم�س��ات التلقي
لديه بربجمة مكوناتها بفعل معياري مقارب بني ما ي�ستمع �إليه
وم��ا ر�سخ يف ذهنه م��ن عنا�صر ومكون��ات حدود الن��وع املتعارف
علي��ه ،وي�ص��ل �إىل ا�ستنت��اج ح��ول انتم��اء م��ا تلق��اه وجتني�سه
و�إ�صدار حكم قيمة عليه ،وحكم القيمة معياري بال�ضرورة.
وفق ما تقدم ال ميكن احلديث عن التداخل الأجنا�سي قبل
التحديد املعريف الدقيق للأجنا�س.
�أما الذين يتحدثون ع��ن كتابة الن�ص� ،أكان مفتوح ًا يجيز
تعددي��ة الق��راءة �أو مغلق ًا ال يعطي نف�سه م��ن القراءة الأوىل،
فه��و يحت��اج �إىل ب��ذل جمه��ود لك�ش��ف عالقات��ه الداخلي��ة،
وبالت��ايل الو�ص��ول �إىل دالالت��ه ..ف���إن مثل ه��ذه الن�صو�ص ال
وجرب الكتابة فيها وامتلك
ميكن �أن يكتبها �إال من خرب الأنواع ّ
خ�صائ�صها وعرف �أنظمتها الداخلية.
الن�ص كمفهوم عابر للأجنا�س يحتوي يف طياته �شعرية كل
الأجنا�س ،فهو ق�صة ولي�س ق�صة� ،شعر ولي�س �شعراً ،خاطرة وال
خاط��رة� ..إنه يجم��ع جوهر كل الأجنا�س ع��ن طريق التفاعل
ال الت�ضاي��ف ،وهو لي���س �أي ًا منها ،وبالتايل �إط�لاق ت�سمية ن�ص
ال يت�أت��ى �إال لكتاب��ات ن��ادرة فيها م��ن اجلهد واخل�برة وامل�شقة
والتمر���س ما ي�ستحي��ل على م�ؤهالت غ�ير املحرتفني والبارعني
يف فنون الكتابة الإبداعية.
فالن���ص كمفهوم يت�أ�ص��ل على تداخل �أجنا���س وامت�صا�صها
ومعرفة ذلك حتتاج �إىل ت�أ�صيل وبحث معريف ومعاناة يف �إيجاد
�شكل منا�سب متقدم يتفوق على كافة الأجنا�س املذكورة �سابق ًا.
�إذا كان حتدي��د اجلن���س الأدب��ي م��ن ال�صعوب��ة مب��كان
ب�سب��ب قابليته الخ�تراق مكوناته وتفجري ح��دوده ،ولأن هذا
التحدي��د يتطلب خربة ودرب��ة ومرا�س ًا ،ت�صب��ح مقولة تداخل
الأجنا���س بعيدة عن ت��داول وتناول املبتدئني وه��واة الكتابة
الأدبي��ة ،وميك��ن ا�ستخدامه��ا فق��ط ملن ميتل��ك معرف��ة بتاريخ
تفاعل الأجنا�س الأدبية ون�شـ�أتها وتطورها ،يف وحدة الت�شكل
والتداخل والتمايز واال�ستقالل.

• حممد راتب احلالق
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(طـق حنـك) !

تق��ول العامة ع��ن الرثثرة الفارغة ،وعن ال��كالم الفا�ضي (الذي
ال ي�أخ��ذ وال يجي��ب) ب�أنه طق حن��ك� ،أي جمرد حتري��ك للفكني لئال
ت�ص��د�أ مفا�صلهما .وتكرث جل�سات (طق احلنك) حني ال يكون احلديث
يف الأمور اجلدية متاح ًا (�أو مباح ًا) ،ل�سبب �أو لآخر؟!!.
وم��ن ب��اب املج��از ،وال�ش��يء بال�شيء يذك��ر ،ميك��ن �أن ن�سمي بع�ض
الكتابات ،التي ال يزيد ما فيها عن الهذر واللغو� ،أو االفتئات والبهتان،
ب�أنها (طق قلم) ،لأن �أ�صحاب هذه الأقالم يخ�شون �أن جتف �أقالمهم،
الت��ي يعتا�ش��ون م��ن (طقه��ا) ،ويرتزق��ون مما تدب��ج (حق�� ًا �أو زور ًا)،
فرتاه��م يكتب��ون (�ش��روي غ��روي) ،و�أي �ش��يء يخطر بباله��م ،بغ�ض
النظر عن �أذاه �أو منفعته ،و�صدقه �أو كذبه ،ودون االكرتاث بقيمته �أو
جدواه �أو نتائجه .وامل�ؤ�سف حق ًا �أن كتابة (طق القلم) رائجة ،تنداح
عل��ى �صفح��ات الكتب واملج�لات ،وال�سيم��ا اجلرائد اليومي��ة ،ب�صورة
عبثية غري م�س�ؤولة ،وهذا ،واهلل �أعلم ،من �أمارات يوم القيامة ،ولي�س
م��ن عالم��ات التخلف الفك��ري والثقايف والأخالق��ي واملهني فقط....
وك�أن النا���س م�ضطرون �إىل قراءة ما تتقي�أ به بع�ض القرائح املري�ضة
والرخوة� ،أو التي يوحى لها من بع�ض م�صادر الوحي ...حتى ال جتف
�أق�لام �أ�صحابها ،الأمر الذي جعل العامة ت�سمي مثل هذا الهذر واللغو
(وط��ق القل��م) ب�أن��ه �صف حك��ي وكالم جرائ��د ،وبذلك تت��م معاقبة
�صاحب القلم (الذي يطق) ،واجلريدة التي ت� ّسود �صفحاتها مبا يطق.
وهكذا �أ�س��اء طقاقو الأقالم ه�ؤالء �إىل كل من يكتب يف اجلرائد،
من حيث يدرون �أو ال يدرون .وهم ،من كرثة ما يطقون من حنك� ،أعني
م��ا تط��ق �أقالمهم من غثاء ،بات��وا يظنون �أن ما ينتجون��ه من ن�صو�ص
يع��د من عي��ون الأدب ،وما ينتجون��ه من مقاالت وحتقيق��ات من نوادر
ال�صحاف��ة ،ومعه��م احل��ق يف ظنهم ،طامل��ا �أنه��م يرثث��رون ويقب�ضون،

وي�ضحك��ون على الذوق��ون ،ويرون �أ�سماءهم الكرمي��ة مكتوبة بالقلم
العري���ض ،خ�صو�ص�� ًا بع��د �أن حتول��ت بع���ض اجلرائ��د �إىل جبان��ات،
واجلبانة ال ترد ميت ًا كما يقول املثل؟!!.
وم��ا دام ال�ش��يء بال�ش��يء يذك��ر ،ف���إن ط��ق احلن��ك ،وط��ق القلم،
يذك��ر بط��ق العق��ل ،والعام��ة ت�شب��ه العق��ل بجه��از مثب��ت يف طا�س��ة
الر�أ���س بع��دة برا ٍغ ،وتزعم ب���أن هذا اجلهاز يعمل ب�ص��ورة طبيعية ما
دام��ت الرباغي ثابت��ة� ،أما �إن طق �أح��د الرباغي ،والعي��اذ باهلل ،ف�إن
العق��ل ّ
يخ�ض يف الر�أ���س ،وي�صبح (جوزتان بخ��رج) ،تقرقعان ل�ض�آلة
احلم��ل وات�س��اع امل��كان� .أما �إن ط��ق برغي رئي�س��ي ف�إن العق��ل �سي�أخذ
ويعط��ي ب�ص��ورة جتعل �صاحبه يت�ص��رف ت�صرفات هوج��اء دون �سبب
حم��رز ،وي�صبح �ألعوبة بي��د من حوله من �صيادي تل��ك اللحظات ،كما
يدف��ع بع���ض اخلبثاء من ه���ؤالء �إىل �إم�ساك �صاحبهم م��ن اليد (التي
توجعه) ،والعمل يف �سبيل طق مزيد من الرباغي يف عقله ،من �أجل �أن
يتفرج��وا عليه وهو يهوج وميوج ،لي�ضحك��وا من ت�صرفاته املنفلتة من
ال�ضواب��ط ...وهم بعد ذلك ي�صطنعون اجلد والوقار ،وك�أنهم ما فعلوا
�شيئ�� ًا ،بل �إن فيهم من يحميها كلما بردت ،ل��زوم اللعب؟!! وامل�شكلة �أن
بع���ض من تط��ق �أقالمهم ،وتطق براغ��ي عقولهم ي�ستم��رون يف الهياج
�أك�ثر من الالزم ،بدل �أن يخرج��وا �أنف�سهم من الورطة التي وقعوا (�أو
�أوقع��وا) فيها ،وب��دل �أن ي�سارع��وا �إىل �شد الرباغي و�إع��ادة تثبيتها،
ثبت اهلل علينا وعلى القارئ نعمة العقل ،لأنهم يح�سبون �أن هياجهم،
وم��ا تقي�أت��ه �أقالمهم ،ميثل ع�ين العقل وقمة الإث��ارة ...و�إىل جانب
ط��ق احلن��ك ،وط��ق القلم ،هن��اك طق ع��رق احلي��اء ،ولذل��ك حديث
�آخر ..وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم.

�صفرونيو�س الدم�شقي
دم�شق نحو 558م – �أور�شليم القد�س 638/3/11
• زهري حممد ناجي
(وهم��ا فرعان من الدوح��ة -العربية ال�سامية الكب�يرة ) من �أتباع
مذهب الطبيعة الواحدة ومل يفعل الإمرباطور هرقل �سوى �أنه زاد
يف ع��دد املذاهب مذهب��ا �أدى زيادة كره ال�س��كان للدولة البيزنطية
الأم��ر الذي �سهل حتريرها من قبل امل�سلم�ين العرب (638-634م)
الذي��ن الق��وا ا�ستقب��ا ً
ال ح��ار ًا من قب��ل �أ�شقائه��م و�أبن��اء عمومتهم
الآراميني ال�سوريني (ال�سريان).
وق��د تر�أ���س البطري��رك �صفرونيو�س �أعي��ان القد���س املنادين
بتف�ضي��ل حك��م العرب امل�سلمني الع��ادل على ظل��م البيزنطيني فقام
مبفاو�ضة القائد �أبو عبيدة ابن اجلراح على ت�سليم املدينة للخليفة
عمر نف�سه ملا ا�شتهر عنه من العدل والتوا�ضع والب�ساطة....
“وراف��ق البطري��رك عم��ر يف زيارت��ه للمدينة املقد�س��ة ودعاه
لل�ص�لاة يف الكني�س��ة الك�برى فرف�ض عم��ر قائ ً
ال  :ال �أري��د ملن ي�أتي
بعدي ان يتخذ عملي حجة مل�صادرة الأماكن الدينية ,ووقع مع عمر
املعاه��دة ال�شه�يرة التي يحتفظ فيه��ا امل�سيحيون الع��رب بحقوقهم
املدنية والدينية “ ( الرو�ضة الغناء للق�ساطلي)...
“ف�أحب��ه اخلليفة و�أبرم مع��ه �شرائط ال�صلح التي كانت مثا ً
ال
ل��كل �صل��ح �آخ��ر بع��ده ...ودخ��ل اخلليف��ة �إىل املدين��ة وبجانب��ه
البطري��رك �صفرونيو���س وطاف��ا يف الكنائ���س” (املط��ران يو�س��ف
الدب�س تاريخ �سورية ج� 4ص .)556

�شخ�صي��ة الهوتيه و�سيا�سية كبرية وبطريرك �أور�شليم القد�س
“ول��د يف دم�ش��ق وترعرع فيها ومال منذ حداثة �سنه �إىل الف�ضائل
والآداب و�أخ��ذ العل��وم ع��ن علماء دم�ش��ق فربع ج��د ًا “( الق�ساطلي
:الرو�ضة الغناء �ص.)141
ي�سمي��ه املط��ران يو�س��ف الدب���س يف كتاب��ة تاري��خ �سوري��ة :
�صفرونيو���س اللبن��اين �أم��ا الأب المن���س في�ؤك��د عل��ى دم�شقيت��ه
وا�ستكم��ا ً
ال لدرا�سات��ه الديني��ة ذه��ب �إىل فل�سط�ين وزار �أماكنه��ا
املقد�س��ة وات�ص��ل بن�ساكه��ا دون �أن يلت��زم بالرهباني��ة ولكنه اتخذ
مر�ش��د ًا روحي��ا ل��ه منه��م ا�سم��ه يوحن��ا مو�سكو���س وزار ب�صحبت��ه
�أدي��رة الرهب��ان يف م�صر ف�أذهلتهما الأحوال الت��ي �شاهداها ف�صنفا
مب��ا نظ��راه كتاب��ا �سمي��اه بب�ست��ان الرهبان ث��م التحق��ا ببطريرك
الإ�سكندري��ة القدي���س يوحن��ا الرح��وم ومل��ا احت��ل الفر���س القطر
امل�صري عام 617م فرا �إىل روميه وتقربا من البابا بونيفا�س الثاين
ولبثا عنده �سنني.
زار الق�سطنطين��ة وبع��د حترير �أور�شليم القد���س وعودتها �إىل
ال�سي��ادة البيزنطي��ة ع��ام  629ع��اد �إىل فل�سط�ين والتح��ق بدي��ر
ت��او �ضو�سيو���س ث��م انتخب يف ع��ام 633م بطري��رك ًا عل��ى الكر�سي
الأور�شليمي االنطاكي..
وكان��ت الإمرباطوري��ة البيزنطي��ة ترزح حتت ع��بء �صراعات
اجتماعية و�سيا�سية وتعاين م��ن �صراعات مذهبية وجاءت تدابري
الإمرباط��ور هرق��ل ب�إح��داث مذه��ب توفيق��ي ه��و مذه��ب وح��دة
الإرادة �أو امل�شيئ��ة (املونوتيلي��ة) يف حماول��ة من��ه لإزال��ة ال�صراع
املراجع:
الديني القومي بني �أتباع الطبيعة الواحدة يف ال�سيد امل�سيح و�أتباع
-1الق�ساطلي (نعمان) :الرو�ضة الغناء يف دم�شق الفيحاء.
مذه��ب الإمرباطوري��ة الر�سم��ي (امللكي��ون) �إ�ضاف��ة �إىل مذاه��ب
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�أدب من العامل

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ق�صيدة لل�شاعر الكندي
جورج جون�ستون

ال�شاعر ت�شارلز برين�ستني
�شعر �أمريكي مرتجم 2014

• ترجمة :كنينة دياب

•ترجمة و تعريف :كمال حمي الدين ح�سني
(يوق��ع ال�شاع��ر الكندي ج��ورج بين�سون
جون�ست��ون �أعمال��ه كج��ورج جون�ست��ون .هو
أكادمي��ي مت َّي��ز بق�صائ��ده
مرتج��م ن�شي��ط و�
ّ
الغنائ ّي��ة املرحة ال�صافي��ة واحلكيمة ،التي
يتن��اول فيه��ا �أف��راح و�أحزان النا���س وحياة
ٌ
مع��روف عاملي ًا
مرتج��م
الري��ف .وه��و �أي�ض�� ًا
ٌ
آي�سلن��دي ال�شهرية.
برتجم��ة بع�ض ال�شعر ال
ّ
ول��د ال�شاع��ر يف ع��ام  1913وت��ويف يف العام
 ,2004وهوخر ّيج جامعة تورنتو -كندا .قر�أ
جون�ست��ون ك ً
ال م��ن �إلي��وت وييت���س وجوي�س
وبون��د .و�شّ اع��ره املحبب ه��و الك�سندر بوب.
وق��د �أ ّدى اخلدم��ة الع�سكر ّي��ة يف الق��وى
اجلو ّي��ة الكند ّي��ة كط ّي��ار خ�لال احل��رب
العاملي��ة الثانية ،ل��ه �ستة �أبن��اء واحدٌ منهم
بالتبن��ي .تلف��ت ه��ذه املقطوع��ة ال�شعري��ة
لل�شاع��ر مبو�ضوعه��ا وه��و ب��وح ال�شاع��ر
واعرتاف��ه ب�أهمي��ة املكان يف حي��اة الإن�سان،
ً
وخا�ص��ة �إذا م��ا كان ذل��ك املكان ه��و التجمع
امل��دين الأل�ص��ق بحياة وعواط��ف وم�صري � ّأي
ب�شري! � ّأي املدينة).
ّ

َملأتِ ال ُغرفة:
الأو�ساخ
على �أر�ضها لطيفة،
وجدرانها �أ ْي�ض ًا َلطيفة،
ُ
ٌ
لطيف معنا
أحد
وكلُّ � ٍ
�أ ْينَما َذهبنا.
###
وحق ًا ،عِ ندما
َ
َي�أتي املَوت،
�أين ميكننا
� ْأن نحظى
بغرفة �أف�ضل من
ٍ

حمبة املدينة!
َبعد �أ�سبو ٍع من ال َتجوال
ِعرب ال َعامل،
ن�أكل ُ
يتي�سر،
حيث َّ
ُ
ونغت�سل،
نام
و َن ُ
ُ
حيث �أمكنَ ذلك،
يف البارات،
ُ
وغرف حمطاتِ القِطار.
ِجئنا �إىل هذ ِه املَ ُ
دينة
العظيمة،
�شيء
ولن يُرغِ منا ٌ
على تركها مر ًة �أخرى
�أبداً.
###
املدينة تحُ َّبنا،

هذه التي هنا؟
ترتيبات
جندَ
ٍ
�أو � ْأن ِ
� َ
أف�ضل،

ولد ت�شارل��ز برين�ستني يف مدينة نيويورك
عام  .1950ل��ه ما يزيد عن ع�شرين جمموعة
م��ن ال�شع��ر واملق��االت� .أح��دث كتب��ه �ضم (مع
القواف��ل) و(طريق��ي)( :كلم��ات وق�صائ��د)،
وكالهم��ا �ص��در عن مطبع��ة جامع��ة �شيكاغو.
و(اجلمهوري��ات واحلقيق��ة)،1995-1975 :
ع��ن مطبع��ة ال�شم���س والقم��ر .برين�ست�ين هو
حمرر (الإ�صغ��اء احلميم)( :ال�شع��ر والكلمة
املعزوفة) عن مطبعة جامعة �أك�سفورد .و(99
�شاع��راً)( :1999 :ح��د الدالل��ة ال�شاعري��ة
العاملي��ة) �ص��ادر عن (مطبع��ة جامعة ديوك/
احل��د  .)2وهو املدي��ر التنفيذي ملرك��ز ال�شعر
الإلك�تروين ( )epc.buffalo.eduومدير
الربنام��ج ال�شعري يف جامعة والي��ة نيويورك
يف بوفالو.
كت��ب برين�ست�ين )2/12(“ :مكون��ة م��ن
اثني ع�ش��ر بيت ًا مق�سمة عل��ى بيتني اثنني ،مع
جمال واحد يف املعاجلة� .أ�سلوب ميكن �أن يكون
ُمل َت ّف ًا بعيد ًا عن �إيقاع “املِالرميه”:
ال�صحراءِ ل َقنديلي
لي�س
ُ
َ
و�ضوح ّ

�أو ربمّ ا من ابني
ذي التّا�سعة “فيليك�س”:

�أو َ�ص ً
داقة �أكرث �شوق ًا

�سِ وى ل�ساين”.
ا�سم الق�صيدة2/12 :

ذاتِ ال�شوار ِع

وهذا البيتْ

احلطا ُم َّ
الطايف املُنتفِخ
ُملقى ووج ُهه للأ�س َفل
ُ
بتناغ ٍم

وتِلك َ
ال�شبكة
ال�سطح،
وهذا َ
�إنَّهُ

ابتلعتنا الآن:

العظيم
ِطاء
ُ
الغ ُ

ال�صفراء
ماء َ
َ
ال�س ُ

للرحمة!
َ

َتغلغ َلتْ ،

###

الت َم َ�ستِ ُ
الذهول
�ضاعت كلُّها
َ
يف ظِ اللٍ
ال ُتد َرك
ٌ
م�ستقبل ُمب َهم
ي َكدِّ ُر
اتي
ِّ
الر�ضا الذّ ّ
ال هذا وال ذاك
يرمي بعيد ًا
َ
اخلوف ال َعميم
ال ُيطاقُ

�شيء ُي َع ُّ
�ض
ال َ

الرائِعة املتناثرة،

ال ُ
أزمات املتح ِّولة

لكن ال ُغرو َر الباهتَ ب َت�صليبي
َّ

�أو �أدب ًا �أك َ
رث،

منها يف املَدينة

مثل ا َ
ال�صيف
حل�شراتِ يف َّ

ُ
�ضر
حدث ُي ُّ
فائر املُ
ّ
�ستباحة
بال�ض ِ
َ
عندما َتن َّحى الوجوه
ُ
خيانة الأمانة
كتم العار
ُ
ج ّمـدا اللَّحظة

حتّى لو �أنَّه
�سينجلي
�أي�ض ًا
َ
انحداري تجِ ا َه
تك
ر�صا َن ِ
َ
َّ
يحرتقُ
كال�شمع
َع ٌ
جز
َي َ
تداخ ُل
ب�ضباب ال نِهاية َله
ٍ
خلم�س
عد الآنَ
�أَ ُّ
ٍ
لثالث
ثم
ٍ
َّ
ثم حتّى �أَر َبع
َّ
�أعو ُد ُرجوع ًا لأُ�صي َغ
َو ْعد ًا
ُيـن َك ُث دائم ًا

من جمموعة “املنحدر”

ق�صة

• �سهيل الذيب
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النفق

هبط امل��وت عليهم حتبب ًا ورحم��ة ،اختار البيت
ال��ذي جل���ؤوا �إليه ح�ين باغتهم امل�سلح��ون يف قرية
“نب��ع احلي��اة” الت��ي دفنت حت��ت ركام م��ن احلقد
والكراهي��ة� ،سق��ط ال�سق��ف واجل��دران وجثم��ت
اخلامتة احلتمية يف زاوية ملا تزل حية ترنو بعينني
ذابلت�ين ك�ساهم��ا الوه��ن واملر���ض واخل��وف وب�ؤ���س
الأم��ل �إىل �أج�ساد غ�ض��ة تالطمت دما�ؤه��ا وا�ستوى
العظ��م واللحم كرمى حلرية ل��ن ترفرف راياتها �إال
عل��ى بقايا �سو�سن ذات اخلم�س �سن��وات ورائدة التي
تكربه��ا �سنتني وكم��ال �أ�صغر الطفلت�ين و�سهام �أمهم
ال�شاب��ة احل�سناء التي بدت عج��وز ًا وهي التي كانت
فيما م�ض��ى ت�شع ن�ض��ارة وجما ً
ال .القناب��ل اقتحمت
املق�برة التي جل�أت �إليه��ا الأ�سرة فنزت اجلدران دم ًا
امت��زج بالغب��ار والن��ار و�أ�صاب��ع الأطف��ال وخبزهم
“اجلافر” وحده ربيع الرجل اخليال القوة اجلبارة
يف هذه الأ�سرة ،ربها ومعيلها وحاميها وباعث الدفء
والأم��ل فيه��ا مازال �ص��دره يخفق به��دوء مريع وهو
يحت�ض��ن ر�أ�س ًا و�صدر ًا م��ن الب�شر ممن كان يحوم للتو
مث��ل الفرا�شات� .صوت كال�صدى رهي��ب ي�سمعه ربيع
وح��ده يلتف��ت �ص��وب م�ص��دره فال يج��د �شيئ�� ًا ،قال
ام�ض معي .ومن
م��رة� :أيها اجلبار ِ
ال�صوت ب�سخرية ّ
دون �أن يجي��ب تابع ال�ص��وت� :س�آخذك لرتى �آثارك
عل��ى الأر�ض التي �إئتمناك عليه��ا و�ستكون بني موت
وحياة ،وخيط بينهما ت�شده ف�إن طاب املقام لك فكن
�أنّى تريد يف اجلحيمني ..لك حرية القرار و�إن كنت
ال متلكه��ا ..لك امل��وت �أو احلياة ولو كن��ت حطبهما.
ر�أى ربيع ورود حياته التي �صارت بقايا �أ�شالء .تكلم
يف ق��رارة نف�سه ،ف�صوته قد اختف��ى متام ًا :يف نيتي
�أن �أخت��ار احلياة و�إن ب�ؤ�سها ومرارها تنع�ش العروق،
ويف لظاها تورد العيون ويف جحيمها يزقزق ال�صغار،
لك��ن املوت �أكرث دفئ�� ًا و�أحن ح�ضن�� ًا و�أرق مكان ًا .قال
ال�ص��وت :لك ذل��ك و�إن كان احل�س��م �سيتجلى بعد �أن
ت�سب��ح روحك يف رح��اب الكون لت�س ّب��ح اخلالق الذي
وهب��ك كل �ش��يء ولكن��ك جحدت يف كل �ش��يء ،ل�ست
أذكرك ب�أن��ك �ستكون
�أحا�سب��ك �أيه��ا التع�س ولكن��ي � ّ
قا�ض��ي نف�سك وحتكم لها �أو عليها .مللم �أ�شالء روحك
واتبعني.
نف��ق من نور ابتلع��ه ك�أنه �شالل رع��ب وروح ربيع
ت�ص��دم جدرانه ك�أنها تفيق وال تفي��ق� ،أ�شكال ت�شبه
الب�ش��ر م�ضيئ��ة تت�ل�ألأ يف نف��ق النف��ق له��ا �أجنح��ة
نا�صع��ة احلرك��ة بي�ض��اء ال�سجايا بابت�سام��ات ك�أنها
منحوت��ة عل��ى الوج��وه الت��ي ب��دت ك��ورود بي�ض��اء
ال هائ ً
وحم��راء ومن كل الأل��وان ،كان جما ً
ال خميف ًا،
مل ي��ر عظم��ة مثل��ه ،وكان��ت �سريع��ة كع�ص��ف املوت
ور�شيق��ة كحكاي��ات الع�ش��اق ،وبعد ط��ي امل�سافات يف
ث��وان وج��د ربي��ع نف�س��ه يف م��كان لي���س كالأمكنة.
�أنهار م��ن �سراب و�أج�سام من يب��اب و�أزهار من ن�سائم
و�أ�شجار من غمام .كلمه ال�صوت الذي ال تراه العيون
وال ت�سمع��ه الآذان :هيا جتول يف بالد النور بالدك
وانظر ما فعلت �أيديكم بكم �أيها الع�صاة البائ�سون..
�أم��رمت باحلف��اظ عليه��ا وعل��ى �أنف�سك��م فع�صيت��م
ام���ض و�شاهد وعد .وماكادت
و�أغ�ضبتم موجدكمِ ..
روح��ه تنطلق من منبع الع�ش��ق مدينة اليا�سمني �إىل
م�صب��ه يف �أوغاري��ت حتى ع��ادت وال�صقيع واحلريق
والدخ��ان وامل��وت واجلث��ث املتف�سخ��ة الت��ي تنه�شها
ال��كالب واغت�ص��اب الع��ذارى واليافع��ات والأطف��ال
والرج��ال والأزه��ار والأ�شج��ار والطي��ور ,وا�ضح��ة
مر�سومة بعناية فائقة على اجل�سد الهالمي والوجه

ال�شاح��ب .قال ال�ص��وت :والآن ..بعد كل ما ر�أيت ما
تريدي��ن �أيتها الروح الفانية يا �أع�صى اخللق؟ قالت
روح ربي��ع :الرحي��ل �إىل �أي م��كان� ..آخ �إنه ال�صداع
الرهيب� ..آه واخجلي منك �أيها ال�صوت ,واخجلي من
نف�سي ..واخجلي م��ن خالقي ..واخجلي من وحو�ش
ال�براري ومن طي��ور ال�سم��اء الكا�س��رة واخجلي من
الودي��ان واجلبال والأنهار ..لقد قتلنا كل �شيء بعد
�أن قتلن��ا �أج�سادنا و�أنف�سنا ،الأر���ض جرداء خاوية
ال ينب��ت فيه��ا �إال الن��ار والدخ��ان واحلق��د والث��ار.
عل��ي �أن �أختار ف�أري��د الرحيل �إىل �أي مكان
و�إن كان َّ
�.إين �أختار املوت� .إنه �أ�سهل حياة و�أكرث نقاء و�أرقى
انتماء .خذين من هذه الأر�ض �أيها ال�صوت� ..أبعدين
عنه��ا �أنق��ذين م��ن براث��ن نا�سه��ا �آخ� ..آخ ي��ا ل�ل�أمل
يعت�ص��رين ويا لتعا�سة النا���س يف وطني ويا للكارثة
امل�ستحيل��ة ..يا للوجع ين�سفح من كل ما يتنف�س ومن
اجلم��ادات والأ�شي��اء جميع�� ًا ..ي��ا للغل ح�ين يكرب
ويك�بر يطح��ن ث��م يعج��ن ث��م يطح��ن ثم يحي��ا ثم
يول��د من جدي��د� ..أي عذاب فظيع ه��ذا الذي ينبع
وال يتوق��ف يف ب�لادي� ..أميكن �أن تك��ون جهنم �أ�شد
عذاب ًا؟! �أميكن �أن يك��ون املر�سلون �إليها �أكرث حقداً؟
�آخ ي��ا �سيدي �أيه��ا ال�صوت احلنون خ��ذين بعيد ًا عن
وطني ..بالد الوجع والثارات العمياء التي ال تنتهي
�أب��داً ..ال ..ال توقف فهذه زوجي ي��وم عر�سي ...يا
اهلل ك��م كانت جميلة ,وكم كانت عذبة .كانت دائم ًا
�إىل جانب��ي كم جعلتني �أعي�ش �أمومة خا�صة بعد �أن
ع�ش��ت بال �أم م��ذ جئت �إىل ه��ذه احلياة عن��وة ,وها
�أن��ا ذاه��ب باختي��اري عنوة في��ا ملهزلة احلي��اة ..ال
�إنه��ا �أيام جميلة ها �إين �أراها م��ن جديد ,و�أراين مع
زوجي يف ح��ي املحبة .يا للن��ارجن والربتقال والورد
اجلوري واليا�سمني ال��ذي يعر�ش على حيطان بيوت
ال�ش��ام العتيقة ..ما �أجملها ال�شام حني كانت تنه�ض
�صباح�� ًا مث��ل فت��اة عا�شق��ة مت�ش��ط �شعره��ا وت�ض��ع
الزين��ة على وجهها وترتدي �أجمل ثيابها ك�أنها على
موع��د مع حبيبه��ا ،كانت ال�شام �أجم��ل مع�شوقة بني
الن�ساء اجلمي�لات جميعهن و�أحلى ما فيها �أنها كانت
ال تن��ام رغ��م تربجه��ا طيلة الوق��ت ..وه��ا �إين �أرى
�أطف��ايل يلعبون يف البيت الوا�سع قبل �أن تبد�أ حرب
البق��اء والفن��اء ،كان بيتن��ا مملك��ة فيه��ا كل �شيء:
البح��رة املع�شقة بالنوار�س والداليات متلأ الف�ضاء.
مازال��ت �ضحكاتهم متلأ ف�ضاء البي��ت �إىل �أن �سقطت
القذيف��ة الأوىل ث��م الثاني��ة ث��م الثالث��ة وهرب��ت
بالأطف��ال و�أمهم �إىل ذلك احلي التعي���س� ..آخ� ..آخ
قذيف��ة �أخ��رى �إين ال �أرى �شيئ ًا ما باله��م �أوالدي ال
يتحركون وزوجي هي الأخرى مرمية كخرقة بالية
بني الركام..
حلظة ك�أنها �شريط العمر مي�ضي ،مال ر�أ�س ربيع
وهوى على جثة الطفلة التي يح�ضنها بعد �أن تناثر
�أكرثه��ا وانت�ش��ر يف الغرف��ة الق�بر .كان ربيع ينظر
م��ن الأفق البعيد فريى �أنا�س�� ًا ال يعرفهم يبكون فوق
جثت��ه و�أ�شالء عائلته وهم يبحثون ع��ن يد �أو رجلٍ
مفق��ودة ومع ذل��ك كانوا يفت�ش��ون جيوبه وحمفظة
زوج��ه وينت�شل��ون بع���ض الأواين والأغرا���ض لعلها
تفيدهم يف موتهم القادم ،و ر�أى كيف ووري وعائلته
ال�ثرى و�أدرك �أن الأر���ض كان��ت تلف��ظ �أنفا�سه��ا
الأخرية ولك��ن من يدفنها؟ �س���ؤال بغته وهو يح�ضن
زوج��ه و�صغاره الذي��ن ك�أنهم الغي��وم يف مكان ق�صي
من هذا الكون الوا�سع.
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ابن الذئب
• ب�سام الطعان
الدنيا من حوله �ساحة حرب مليئة برائحة البارود ،والغيوم الداكنة التي ال متطر
�إال املوت ،يف كل �ساعة ،بل كل دقيقة ،تنز باخلوف ود ّوي االنفجارات والدم املـ�سفوح بال
�سبب ،ومتلأ نف�سه بالطقو�س الكئيبة واملنطق الهوالكي .املكان الذي هو فيه ،لي�س يف �أي
م��كان يف الع��امل ما يبعث على الي�أ�س والظلم والقهر �أك�ثر منه .يف م�ساء خريفي مهزول،
كان جال�س�� ًا يف حمر�س��ه القري��ب م��ن احل��دود الدولية ،يرت��دي ثوب احل��داد ،ي�صادق
ال�ضجر ،يحت�ضن بندقيته ،يحكي لها بلوعة �شوقه لأهله وخالنه وحارته التي مل يرها
من��ذ �ســن��ة وثالثة �أ�شهر وخم�سة �أيام ،كان يبدو ب�أعوامه القليلة ك�أنه يف اخلم�سني �أو
ال�سـت�ين من عم��ره� ،أغم�ض عينيه املتعبت�ين ،وذهب يف غفوة م�صطنع��ة ،حلم �أن تنتهي
فرتة خدمته ،ويعي�ش �أيامه بحرية قبل �أن ير�سلوه يف �صندوق مينع منع ًا بات ًا فتحه �إىل
�أهله ،كما �أر�سلوا الكثريين من رفاقه و�أ�صدقائه ،مرت من فوقه ثالث طائرات مقاتلة،
ف�أحدث��ت يف نف�سـ��ه الهذيان ،تك ّور على ج�سده يف حمر�سه املهمل،ارمتى يف �أح�ضان القلق
واال�ضط��راب الأرع��ن ،تابع بخ��وف �أ�صوات االنفج��ارات التي دوت فج���أة ،حمل �سراج
�صمت��ه ،و�سب��ح يف دهاليز معتم��ة ،مليئة بوحـو�ش وخمـلوق��ات غريبة تـزرع اخلـوف
فــ��ي قل��وب اجلبارين،اجتاحت��ه خواطر ال ح�صر لها ،فقال ب�ص��وت م�سموع وغا�ضب“ :
يب��دو �أن هذه احلرب الت��ي ت�أكل الأخ�ضر والياب�س لن تنتهي �أب��د ًا ..اللعنة عليها� ،إنها
مل جتل��ب للبل��د �إال الدمار واملوتى  ..يجب �أن �أهرب من هنا ،و�أذهب �إىل مكان ليـ�س فيه
ظل��م وخوف ..نعم �س�أه��رب حتى لو �أم�سكوين و�أعدموين ..ال يه��م ,املهم �أن �أتخل�ص من
ه��ذا اجلحي��م” .خ��رج من املحر���س والبندقية بيده ،كان��ت الريح ت�ص��در �صوت ًا ي�شبه
�أنيـ��ن خمل��وق غريب� ،أر�سل نظرات��ه �إىل الأماكن القريبة والبعي��دة ،ف�شاهد قوافل ال
ح�صــ��ر له��ا من الأفكار متر �أم��ام عينيه .عند منت�صف الليل متام�� ًا ،حمل ز ّوادته ،راقب
امل��كان م��ن حـول��ه جي��د ًا ،فلم ير غ�ير �آالف الأ�شب��اح ت�ستع��د لأن متزق��ه ،مل ينتظر يف
وقفت��ه طويـــ�ل ًا� ،س��ار خفي��ة باتـجاه احل��دود الدولية عل��ى الـرغم من �أن��ه يعلم علم
اليق�ين �أنه��ا مغلق��ة متام ًا ،ولكـــ��ن ال �أحد يعلم مل��اذا ترك بندقيته ،رمب��ا للتمويه .بني
املنعطف��ات الوع��رة ،التي حتمل يف ثناياها الع��ذاب ،هدّ ه التعب والعطـ���ش ،لكنه وا�صل
امل�س�ير �أربع �ساع��ات متوا�صلة ،وعن��د الفجر بالتحدي��د� ،صار علـى مقرب��ة من احلدود،
وقب��ل �أن يجتازه��ا خفي��ة �سقط��ت بالق��رب منه قذيف��ة عمي��اء ،ليتـــها كان��ت متفتحة
العينني� ،أ�صابته بجروح يف �ساقه اليمنى ،بقي مرمتي ًا على الأر�ض لدقائق ،وما لبــث �أن
حتامل على �آالمه وتعبه �إىل �أن بلغ �أول قرية خارج احلدود� .أول ما لقي من القرية كان
باب�� ًا كبري ًا ،ط��رق الباب فربز له رجل يف عقده اخلام�س ،طوي��ل القامة ،نظيف الهندام،
كب�ير القل��ب ،جميل النف�س وتل��وح على وجهه ب�سـم��ة حلوة قوامها احلن��ان والكربياء.
�سبعة �أ�شهر لها طعم الع�سل ق�ضاها يف �ضيافة الرجل الذي �أطعـمه خبز النجاة ،و�سقاه
م��اء الت�آخ��ي والأم��ان .ارتدى ني�سان �أجم��ل �أزيائه ،وتعطر مب��اء وروده لكنه ما لبث �أن
خلعه��ا وارت��دى توب ًا �أ�سود ,ور�ش على ر�أ�سه ماء عكر ًا ،كي��ف ال وبلده الذي كان على مر
الع�ص��ور قبور ًا للغ��زاة �سقط بيد الأعداء وقطاع الط��رق والكذابني واملنافقني� ،صارت
هب و ّدب ،وحــزن العامل وبكى على
الفو�ضــ��ى يف بل��ده هي العنوان ،و�صار �ساحة لكل من ّ
م��ا ج��رى� ،أما هو فكان فرحه ال ي�ضاهيه فرح .ككل الكرماء و�أ�صحاب النخوة وال�شهامة
والنقاء ,طلب منه الرجل �أن يبقى عنده ،فهو �صار واحد ًا من �أوالده ،لكنه غ�سـل وجهه
مب��اء ال�ش��وق �إىل �أهل��ه ،عندئ��ذ حم ّله بكل م��ا يحتاجه من م��ال وطع��ام ،ومل ين�س �أن
يق��دم ل��ه م�سد�س ًا عرب��ون �صداقة وحمبة .ليت��ه ن�سي ذلك .ثم �ضمه ب�ين جوانح قلبه
وروح��ه ،و�أو�صل��ه ب�سيارته ال�صغرية �إىل احل��دود ،وكم متنى �أن يو�صل��ه �إىل �أمام بيته.
عند احلدود التي ال تزال م�ضطربة ،تعانقا طوي ًال ،ر�ش كل واحد ما تيـ�سر له من ورود
على الآخر ،وقبل �أن يبد�أ بامل�سري و�ضع يده اليمنى على كتف الرجل:
ـ ال �أع��رف كي��ف �أ�شك��رك ..لقد �أنق��ذت حياتي مرتني ،مرة ح�ين داويت جراحي
وم��رة ح�ين �أدخلـتني �إىل بيتك وقدمت يل احلياة بكل مباهجها� ..صدق ًا لو كنت �أملك
�أموال العامل كلها ملا بخلـت بها عليك.
ابت�سم الرجل وربت على كتفه ،وقبل �أن يتكلم �أ�ضاف:
ـ مب��ا �أنن��ي ال �أ�ستطي��ع �أن �أقدم لك �شيئ�� ًا مقابل �صنيعك ومبا �أنن��ي �أخـاف �أن �أراك
يوم ًا ما وال �أ�ستطيع فيه م�ساعدتك ،ومبا �أنني �س�أخجل من ذلك كثري ًا ،فالأف�ضل يل ولك
�أن مت��وت ك��ي ال �أراك ثانية.بغم�ضة عني �شريرة ،وبقلب تلوث فج�أة بكل �ألوان اجلنون،
�أف��رغ كل الر�صا�ص��ات يف ج�س��د الرجل الذي متاي��ل قلي ًال ،ثم خ َّر عل��ى الأر�ض ،حينئذ
طـ��ارت من حنجرته امل�صبوغة بال��دم النقي ،ثمانية ع�شر مليون ًا من الع�صافري واحلمام
والن�س��ور ،حلقت يف الف�ضاء عالي ًا ،وراحت تت�أ�سف وتتمنى االنتقام ،ويف الطرف املقابل
�أخف�ضـ��ت �س��ت وع�ش��رون مليون �شجرة نخي��ل ر�ؤو�سها خج�ل ًا ،ومتنت ل��و مل تطعـمه من
ثمارها� .أيها النا�س ،الطيبون وال�سيئون ،ال�صاحلون واملف�سدون ،ال�صادقون والكاذبون،
�أيتها الدنيا املليئة بالغرائب والعجائب ،كيف ُيقتل الكرمي و�صاحب النخوة وال�شــهامة
يف عر���ض ال�صح��راء؟! ب�سرعة وهمجية� ،أبع��د اجلثة عن ال�سيارة� ،صع��د �إليها وانطلق
وهو ينظر �إىل اجلثة من خالل املر�آة �إىل �أن ابتعد ،وظلت ال�شم�س تر�سل �أ�شعة غا�ضبة
على غري عادتها يف مثل هذا الوقت.
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ق�صيدتان

ن�ص حر
• بادر �سيف
�أعدي يل ال�شاي لأ�سرتيح من �صخب القوايف
�أو �سحابة من نداءات ال�شواطئ
ليقطن القطيع غرف الك�سل
يغرق الأثايف
�أزيلي عني زرقة الك�آبة
زميليني بهجة و�سادة
فلن احن بعد اليوم �إىل املراثي
فلقد حلت مع النوء الباكر
�سبقت �أجيال امل�شاعر و اخلوابي احلنيذة
َو َل ِك ْي �أن تطردي الن�سر عن زنبقاتك احلمراء
و رياحي الآ�سنة
نتقا�سم الب�ؤ�س و �صفحة احلظ
نامي غدا ت�شرق ال�شم�س
غدا يهطل ال�شتاء يا ليلى
وتقفز الأ�سماك عارية من ده�شتها
�أما عيناك نبيذ و ع�صارة الفو�ضى التي �أحب
ك�صوتي ال�شريد يجتاح �ساحاتك العذراء
حامال رغبة العزف
ول�ست وحدي
ظلي يرافقني و ال�شم�س ذابلة كوردة املا�ضي املحمل
يف ال�ضمري
ادخل ار�ض الع�صف
طفل يعانق راية الف�صول
و هذا اخلراب ت�شكل من قب�ضة الغثيان والهطول
فلما نكت�شف كل يوم جثة و لمِ َ الأفول
هو ال�شاي و الزجنبيل الثمني
ي�سريان جنبا �إىل جنب ونف�ض العقول
يتعانقان ك�ساعة ال�سنط امل�سجى من الرماد
�إىل احلقول

• هديل نوفل
و ا�سقط م��ن �ضوء النجم �إىل جليلية الهبوط و
احل�ضور
مل يبق يف هذه الدورة العمرية �إال لغة الأ�سرار
�أما جذور الكوكب و بخور الن�شور
فهما يتناغمان مع ال�صوت و ال�صدى و ال�سرور
افتحي الباب �إذن
كي ا�سكن مباهج الريح يا جنمة تطاع من مدينتي
...امل�سحورة
اذبح الكمان بهدوء الغرور
�أيتها ال�شوارع امل�ؤنثة امل�ؤثثة بري�ش النعام
يف هذه ال�ساعة الطالعة من رائحة اجليوب املثقوبة
�أطوف بقرارات �صنعتها من خمرية الفكرة املهجورة
لتجئ حمامات من ع�صور حنيذة و ال�سالم
�س�أذهب مع جفن الدروب املوحلة
�أو�صد مداخل اللحن
لينتهي بي النخل امل�صفف �إىل ال�صخور ال�صامدة
�إىل ملكوت احل�ضور و الغياب
ابحث عن مائدة نزلت ذات خليقة من ال�سماء
يا �أيها الرحم الوديع كم �أنت �آمن
كم ان�سابت منك وجوه
يا موطن املالئكة
قالت كلمة و داهمها املخا�ض
و �أمطار ال�صيف عادة ت�أتي تائبة من الغدر
قلت للرف�ض ارق�ص كبجع املوج لت�ضيء �سفن ال�ضوء
و �شواطئ تت�سع للمواقد و املجافل
�أرى جثتي ب�صمت الفت
تبكي نوء الغربة وذكريات الوطن

كلمات على هام�ش اللقاء

حول �أ�صابعي
ر�أيت على جفون الرحيل بريق

هدوء �شديد مل ي�سبق �أن �شهدته غزة منذ عدة
�أي���ام� ،أ�شعة ال�شم�س ب��د�أت ب��اخ�تراق �سماء القطاع
املحا�صر� .ساعة ال�صفر باتت قاب قو�سني �أو �أدن��ى،
فقوات الإحتالل ت�ستعد للهجوم بر ًا منتظر ًة الغطاء
الناري من املدفعية و �سالح اجلو .اتخذ موقعه و ّ
لف
ً
ً
قما�شية �صغرية حول
قطعة
كوفيته حول ر�أ�سه،ربط
مع�صمه الأي�سر حملت �ألوان علم فل�سطني ،جهز �سالحه
ا�ستعداد ًا لتنفيذ املهمة.
..................
ً
معلنة
الحظ طائرة ا�ستطالع تقرتب من موقعه
التمهيد للهجوم ،ت�سارعت دقات قلبه مع اقرتاب �صوت
دبابة ا�سرائيلية تتقدم كتيبة م�شاة و عربة م�صفحة.
كانت مهمته تدمري دبابة املريكافا عند نقطة معينة
من الأزق��ة ال�ضيقة ليقطع الطريق على تقدم قوات
العدو ،م��ازال الهدف بعيداً(خاطب نف�سه هام�س ًا(،
�أخرج منظاره ليتفح�ص تقدم قوات العدو فرتاءى له
�شبح طفل �صغري كان واقف ًا �أمام الدبابة الإ�سرائيلية
و عيونه تنزف الدموع بغزارة و ي��ده الفتية ترمي
بالأحجار نحو ذلك الوح�ش امل�صفح� .أبعد املنظار و
قرب
تفقد الطريق جمدد ًا دون �أن يرى ذلك الطفل! ّ
املنظار من عينيهّ ،
دق��ق يف عيني الطفل احلاملتني،
وجهه الأ�سمر الذي ك�ساه الغبار مل يكن غريب ًا ،ال بدّ
�أن ذاكرته عادت به �إىل اليوم الذي ق�صفت فيه دبابة

ا�سرائيلية منزله و قتلت والديه .امتلأت عيناه بدموع
حزن عتيق و�شرد فاقد ًا تركيزه على املهمة التي �أوكلت
�إليه .لكن دوي الإنفجارات التي خلفتها طائرات العدو
�أيقظت روح الأر�ض التي �سكنت كوف ّيته و ف ّوحت رائحة
�أ�شجار الربتقال و خبز التنور و دماء ال�شهداء الزكية
�ضم مع�صمه
و عبق القهوة العربية من العلم ال��ذي ّ
لتعيده �إىل ر�شده و ت�شعل روح املقاوم بداخله ،م�سح
دموعه و عاد �إىل موقعه.
..................
زئري قوي �أعقب انطالق ال�صاروخ نحو فري�سته و
انفجار هائل �أ�صاب دبابة العدو و تاله انفجار �آخر
منع ان�سحاب العربة امل�صفحة و قتل من فيها ،ر�شقات
نارية �أردت معظم اجلنود ال�صهاينة الذين حاولوا
الهرب و _هم ي�صرخون كالن�ساء املذعورات_ قتلى.
دخ��ان كثيف غطى ه��روب ثاللة جنود ا�ستطاعوا
الإختباء داخ��ل �إح��دى امل��ب��اين ،نظر كل منهم نحو
الآخ��ر ،مل ي�ستطيعوا و�صف ما حدث فقد كان ذلك
�أ�سو�أ من كوابي�سهم ال�سوداء ،ا�شار �أحدهم �إىل رفيقهم
امل�صاب وهو يت�أوه طالب ًا النجدة لكنهم مل يتجر�أوا على
العودة �إىل �ساحة املعركة ،ودون تردد ،تركوا معداتهم
فروا هاربني تاركني خلفهم رفاقهم و دبابتهم
الثقيلة و ّ
املدمرة...تلك التي اعتربوها يوم ًا “فخر ال�صناعة
الإ�سرائيلية”!!!..

حلم

عينيك

على نوافذ متداعية

و�أح��رق��ت ح��روف ال�شعر على

يتخبط ع�صفوري الذبيح

حقيبتك الدامعة

يعرب ّ
يف من املِدى للمدى

ع�شت �سكون الليل على خ�صالت

ي�سافر يف هواء احلب

�شعرك املكحول

ي��رف��رف ب���أج��ن��ح��ة م��ن �أبي�ض

وطبعت على �شفاهك قبلة الأبد

م�سحت غبار ال�ضياع عن �أطراف الأمل
لي�سمع �صوته قلبي الك�سري

نظراتك
وبحت للوهم بحبك

وتهدهده روحي الثكلى

بلهجة طفلٍ يتعلم الفرح

ع�سى �أن تكلله �آلهة ال�شفاء

ف�أثقل كاهلي اجلحود

كتفي
ويبقى على
ّ

عند ثنايا روحك

نب�ضي احلار�س
كمالك
َ

و�أ�صابني دوار البنف�سج

ع�سى �أن ...

ف��ع�لام ت�����ص��وغ �أ���ص��اب��ع��ك �شكل

وي�سرتيح

ال
أتنف�س عق ً
ُ
�

فخر ال�صناعة الإ�سرائيلية!!!..
•�أحمد ر�ضوان �صهريج

الأغالل

• �سالم خالد الرتكماين
جنوين

جنوين

يا جنوين

يا طفولتي

ارحلْ عنّي

يا انهزامي

ودعني

حلّقْ بعيد ًا

ّ�س عق ًال
�أتنف ُ
واحدة فقط
ملر ٍة
ٍ
ّ
***
جنوين
يا ارتباكي
يا قلقي
اف�سح
ْ
يل جما ًال

وامنحني
فر�صة وقا ٍر
واحدة فقط
ملر ٍة
ٍ
ّ
***
جنوين
يا جنوين
د ْر

ودعني �أرجتل

مع الأر�ض

هدوء ًا

ودعني �أتلذذ

واحدة فقط
ملر ٍة
ٍ
ّ

بااللتزام فقط
واحدة فقط
ملر ٍة
ٍ
ّ

�شعر
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�أحزان ليلية

• حممد الفهد

• حممد احلفري

بالعتمة
املوح�ش
يف هذا الّليل
ِ
ِ

ويفتح درب ًا ال نعرفها

والوحد ِة

ُ
املت�شر ِب
العرق
رائحة
كم تده�شني
ِ
ْ
ِّ

اخلوف
درب
درب
ِ
ِ
الع�شق ال من ِ
من ِ

من ماء املطر الأ َّولِ  ,ماترك الوجدُ

ويبد�أ وجدٌ ي� ُ
أخذ روحينا نحو

ي�أخذين ٌ
�صوت من �أعماق
الروح
ِ
أب�صر دربي ب َ
ني الأ�سرا ِر الأوىل
ف� ُ

ِّ
هفة ح َ
متر
الثوب
بظل
,فحيح اللَّ ِ
ِ
ني ُّ
ِ
بروحي

أ�سماء الع�شق بظ ِّلي
ما تركتْ � ُ
ُ
ني
ما �أبقى
جرح الع ِ
اخلوف على ِ
وما �صار ظ ً
أ�شياء
الال فوق ال ْ

�أرمي احل�سر َة للما�ضي
َ
جبال تتعاىل َ
أجواء
خلف
ٍ
فوق ال ْ

الفرحة
من كانتْ تزر ُع �س َّر
ِ
ف�أنادي ْ
يف قلبي َّ
ري مدائنَ
,عل الكونَ ي�ص ُ
أنواء
من فرح  ,تعلي الروح على ال ْ
و�أنادي من قادتْ ظلي يوم ًا
ال�شجر
بقرب
لنكونَ
الغيم عندَ
ِ
ِ
ِ
ِّ
امللتف
وظلُّ ال�صخر ِة يحمينا من مطر

قد بد�أتْ
فك�أنَّ بداية َ روحي ْ
اللحظة مثل �سنابل
يف هذي
ِ

تالم�س َّ
وجتذب
كف الع�شق,
حني
ُ
ُ
دعة
يف ٍ
أ�سماء
ح�ضنَ
ِ
الفرحة وال ْ

عيون ًا

هدوء الن�شو ِة

الرتبة
ِ
ما َ
ُ
توقظ
ترك
احللم بنا من �أمداءٍ
ُ
أمداء
� ْ

ري ُّ
جتاذب �
الكف
أطراف الكونِ
ِ
َ
في�ص ُ
هنا
أعرف َ
مل � ْ
ْ
كيف َّ
ال�شوق
التف ذرا ُع
ِ

مبوت قهري �أهوج
�أعد حقائب فارغة

الرحلة
درب
ِ
ُّ
ي�سر ُح َ
واجلودي ِّ
زحام
�أنَّ الكائنَ مي�شي نح َو
ٍ
أنواء
يف هذي ال ْ

هل ْ �صا َر اخللقُ هنا
�أم كنَّا ن�صعدُ خلق ًا ....؟؟
باب
نفتح َ
ال �أدري  ,ما �أعرفهُ  :ك ّن�أ ُ

�آه يا ليت العمر يعاد

�إال من �شوق

ـ 5ـ

تناق�ص
املاء
َ
لرنى �أنَّ َ
مقربة منَّا
قد �صار على
�أنَّ
املركب ْ
ٍ
َ

يا ليت �أعيد الطفلة

ترميني يف �أخر مقعد
وتغلق من خلفي الأبواب
ـ2ـ
مازلت �أعلق لك “عليا”
ثوبا ً�أ�سود فوق جدار الروح
وثقوب �سكائرك العربية

�أنده يف الليل
�أيتها امل�شتهاة
�آه منك يا امر�أة احللم املرتقب
والذكريات املوجعة
ق�ضيت العمر معك
على الذكريات

بائنة يف ذاك “ال�شر�ش”

يا امر�أة من عطر وغيم وورد

واجلرح ينز

مل يكن بيننا �سوى حد �صغري

�أمل�س ع�صبتك ال�سوداء
“باكورتك البنية”
“�شمربك” الغايل

نقطة وفا�صلة و�إ�شارة ا�ستفهام
و�سحب دخان

و�أ�ساور ف�ضية

ترمدت مع الوقت

�أنده ملئ ال�صوت

مثل �سجائرنا

الع�شق
بروح
ِ
كي ي�صعدَ ُ
ماء الن�س ِغ ِ

ري ظ ً
�أو َّ
الال
كل
ِ
العمر ت�ص ُ

لكي ت�أت ِ
تنك�سرالوديان

ونهدي من �ضاقتْ فيه حدائقُ َ
بابل

وال�شقة تزداد وتزداد

الليل كفيف ال يب�صر �أبد ًا

ري الوقتُ
ترمي �أ�سفا َر القولِ  ,لي�ص َ

من � َ
اللغز على هيل َ
ني
باب ِ
أغلق َ

و�أنت تغيبني بعيدا ً
ـ3ـ

وال�ضوء بعيد

َ
�سوابق عمري
وك�أنَّ

غناء
ْ

�ضباب
درب
مقربة منِّي
فعلى
ٍ
يتكاثر ُ
ٍ
ُ
وعماء
ْ
باب
وعلى
ٍ
تفتح َ
مقربة �أي�ض ًا � ,أنثى ُ
القولِ

باحلرقة
�صرنا ج�سد ًا مملوء ًا
ِ
روح َ
لهفة
فوق ا َّل ِ
ما �صارتْ ٌ

القبلة حتَّى ي�سري
باب
ِ
يبد�أ من ِ

ٌ
حتَّى نادتْ
�شفة للأخرى

أحمر فينا
درب ال ِ
يف ِ

وتنا�سى الكون مدائننا

فرنا ُه ِّ
يلطخُ وجهَ
العا�شق
ِ

وتنا�ستْ � ٌ
ال�ساعة
أوقات د َّقات
ِ

ح َ
قرب
ال�سر,
ويهم�س َ
ُ
مير بباب ِّ
ني ُّ

ُ
الع�شق
روح
املطر
كانَ
ِ
يدفع َ
الهاطل ُ
ُ

و�أنا يف هذا الليل املزدان

فتمد العتمة �أذرعها

الر�ؤيا

َ
فرح كو ٍّ
ين
وتدين
حلظة ٍ

أ�صداء
وال
ْ

تهوي نحو اجلرف

ُ
نرك�ض خلف الأحالم

فرح الكونِ بنا
�أو َ

أع�ضاء
ال�شوق على ال
تنا�سى دمع
ِ
ْ

َ
بداية هذا الكون هنا
وك�أنَّ
باب الن�شو ِة فينا
و�إذا
ِ
تفتح َ
بالب�سمة ُ

مازالت قافلة ال�صحراء

ن�صطا ُد ع�صافريا

�أنرثه لل�شوق

َ
رحيق
ن�شتم
احلنطة كي
تدين روح
ِ
َّ

ُ
كاملوج
يتهاطل
ْ
القلب نداء احل�ضر ِة
في�صري
ُ

19

الأذنِ

ـ 6ـ

يف هذا الليل
املرتامي املجنون

و�سم�سار احلرب ينادي
غدوت احللم اخلافت
أنت
ِ
و� ِ

ُ
بفتات
من�سك �س َّر الكونِ ونرمي
كنّا
ِ

ترمح يف قلبي فاتنة �سمراء
ُ

يوقظني حلظات

تبحث عن قطرات الغيث

لأقد�س من خان

القولِ

جتوب �صحارى العرب املهجورة

ُ
بال�صرخة ذاك القاب َع يف
وندرك
ِ
درب
ِ
ّهفة  ,ما َ
ال�شعراء
ال�شعر على
قال
الل ِ
ُ
ْ
تلك الق َ
أعرف انَّ الق َ
ُبلة َ
لكنِّي � ُ
ُبلة
ُ
تخطف روحي
مازالتْ
درب ال�صو ّ
يف م�ساء
كاحل�ضر ِة يف ِ
أر�ض العط�شى
�أ و كاملاءِ على جرح ال ِ

ري الل ُ
ّحظة
�أنْ نامي عندَ ذراعي ,لت�ص َ

�أو مثل دموع الن�شوة

َ
ري الكونُ
فاحتة الإ�سراءِ  ,وي�ص َ

يف �صوت يتجلَّى ع�شق ًا و غناء..

�إال من �صوت ذئاب
تتجول للذكرى يف �شارع روحي
فت�صهل يف �صدري الأ�شواق
ترتكني وتطري �إليها
حتمل وجد ًا
لي�س يطاق
ـ4ـ

ومن �سار على الدرب
أنت غدوت
كابو�س � ِ
تيهك
رب ِ
�أع ُ
ف�أعا�شر كل الكذابني
وكل الدجالني
ُ
تع�صف
أب�صر ريح ًا
و� ُ

�أ�شتاقُ
ل�صوت امر�أة ناعمة
ِ

من كل الأرجاء

يف هذا الليل

ف�أدرك بعد فوات الوقت

للقلب ال�ساكن فيها �ألف �سالم
يغمر حب ًا هذي الإنحاء
ُ
لل�ضحكة ت�أتي �صافية
ندرج فيه الأر�ض
وليوم كنا ُ

فيك
ب�أين مغدو ٌر ِ
أنك �أنثى عربتني
و� ِ
من �أجل خداع

20
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غادر املنزل
ُر َّ
قي ُة ُت ُ

• �سامر �أنور ال�شمايل

َ
املطبخ ،وقالتْ لأ ِّمها:
دخ َلتْ ُرق َّي ُة
الفواكه ،فيه ٌ
موزة،
ري
ِ
 �أريدُ كوب ًا من ع�ص ِوح ّب ٌ
ات منَ الكر ِز و..
تهتم
لطلب ابنتها ،واكت َفتْ
ولكنَّ الأ َّم مل َّ
ِ
ب�أنْ َق َّب َلتْ وجن َتها وقا َلتْ لها بو ٍّد:
ٌ
ري
 حبيبتي� ..إنّ��ن��يم�شغولة بتح�ض ِ
الغذاءِ  ،فقد حانَ موعدُ ُه.
املطبخ وق��د �شع َر ْت
��رج��تْ ُرق�� ِّي ُ��ة م��نَ
خ َ
ِ
قرب
ِ
باخليبة .وعندما ر� ْأت والدها جال�س ًا َ
َ
إليه ،وقالتْ لهُ :
مكتبة
ِ
املنزل هرعتْ � ِ
ِ
ْ
َ
 �أبي ..اقر�أ يل ِق َّ�صة �سندريال� ،أو عالءِال�سحري� ،أو..
الدين
ِ
وامل�صباح ِّ
ِ
ً
قاط َع ال ُأب ابنته قائال من دونَ �أن يح ّو َل
فيه:
عينيه عن
الكتاب الذي يقر�أُ ِ
ِ
ِ
 ح�سن ًا ..بعدما �أنتهي م��نَ ال��ق��راء ِة.ُ
ري من
��ك فهي
اذهبي �إىل َج��دَّ ِت ِ
حتفظ الكث َ
احلكايات.
ِ
غرفة ا َ
جل��دَّ ِة فر�أتها
ذه َبتْ ُرق َّي ُة �إىل
ِ
ً
نائمة ،ف�أيقظتها ،وقا َلتْ لها:
 جدَّ تي ..احكي يل حكاية.قا َلتْ ا َ
تتثاء ُب:
جلدَّ ُة وهي
َ
ٌ
متعبة و�أري��دُ �أن �أن��ا َم ،اذهبي يا
 �إنّني�صغريتي ونامي قلي ًال.
ُّعا�س.
أ�شعر بالن ِ
 لكنّني ال � ُب�ضجر .ول��ك��نّ ا َ
جل���دَّ َة مل
ق��ا َل��تْ ُرق�� َّي ُ��ة
ٍ
َ
ا�ستغرقتْ يف النو ِم ،وعال
ف�سرعانَ ما
َت�سمعهاُ ،
ُ
�صوت �شخريها.
َ
غرفة �أختها ال ُكربى،
رك�ضتْ ُرق َّي ُة �إىل
ِ
فوجدَ تْها َتكوي ف�ستانها اجلديدَ  ،فاقرتبَتْ
ً
قائلة:
منها
َّ
حاجة �إىل امل�ساعد ِة..
ال�شك �أنّك ِ يف
ٍ
هاتي املكوا َة.
ابت�سمت الأُختُ وقا َلتْ :
ِ
��ك� ،أخ�شى �أن حترقي نف�سك
 �شكر ًا ل ٌِ
�ساخنة.
باملكوا ِة فهي
املنزل ،فر� ْأت
حديقة
خرجتْ ُرق َّي ُة �إىل
ِ
ِ
َ
إليه،
�أخاها وبيد ِه الكر ُة اجلديد ُة.
فرك�ضتْ � ِ
وقا َلتْ لهُ :
نلعب بالكر ِة.
 ه َّيا َْ
قال �أخوها:
وعدْ ُت �أ�صدقائي
 ال �أ�ستطيع الآنَ  ،لقد َ
ُ
ً
��زل والعبي
نلعب �سوياُ .ع��ودي �إىل امل��ن ِ
�أن َ
بالدُّ مى.
 َكرِهْ تُ الدُّ مى ..و�س�أرميها منَ النافذ ِة.بغ�ضب .ولكن �أخاها مل ينتبه
قالتْ ُرق َّي ُة
ٍ
ٌ
��رج �إىل
�إىل �أنّ �أخته
غا�ضبة ج��د ًا ،فقدْ خ َ
َ
وترك ُرق َّي َة بمِ ُ ْف َر ِدها.
أ�صدقائه
�
ِ
ن��ظ�� َر ْت ُرق�� َّي ُ
��ة حولها فلم جت��دْ �أح���د ًا
أح�ستْ �أنَّ اجلمي َع
بقربها ،ف�شع َر ْت باحلزنِ  ،و� َّ
نف�سها:
قد خذلوها ،فقالتْ يف ِ
 ال �أحدَ ُي ِح ُّبني� ..س� ُاملنزل
أرحل عن هذا
ِ
إليه �أبد ًا.
ولن �أعو َد � ِ
***

ق�صة

ري من �شار ٍع �إىل �آخ َر وهي
بد� ْأت ُرق َّي ُة ت�س ُ
وواجهات املتاج ِر.
النا�س،
تت�س ّلى مب�شاهد ِة
ِ
ِ
الظال ُمَ ،
و�سرعانَ ما َّ
امل�ساء ،و�سا َد ّ
حل
وخ ِ�ش َيتْ
ُ
ُ
ير ي�ؤذيها .ومل تد ِر ما
�أن
َ
�شر ٌ
يخرج �إليها ِل ٌّ
�ص ّ
ُ
َّعب ومل تعدْ ق��ادر ًة
أح�ستْ بالت ِ
تفعل ،فقد � َّ
ري.
على ال�س ِ
***
طريق
ح��او َل��تْ ُرق�� َّي ُ��ة �أن ت��ت��ع�� َّر َف �إىل
ِ
منزلها ،ولكنَّها مل تتمكنْ من َ
ذلك.
َ
املنزل ..ففي منزلنا ال
 ليتني مل �أغادرباخلوف ،وال �أعاين من اجلو ِع.
أ�شعر
ِ
� ُ
َ
اللذيذ
بح�سرة الطعا َم
ثم تذ َّك َر ْت ُرق َّي ُة
ٍ
الذي كانتْ ُتعِدُّ ُه �أ ُّمها ،ووالدها الذي ا�شرتى
اجلميلة ،و�أخ َتها وهي
ري منَ الهدايا
ِ
لها الكث َ
يلعب
درو�سها ،و�أخاها عندما
ت�ساعدُ ها يف
ِ
ُ
َ
واحلكايات
معها بالكر ِة.
اجلميلة التي كانتْ
ِ
َترويها جدَّ ُتها َ
قبل �أن تنام.
أح�ستْ
ِ
انهمرت الدمو ُع من عيني ُرق َّي َة ،ف� َّ
بو�ضوح،
ب�أنَّها مل تعدْ ق��ادر ًة على ال��ر�ؤي ِ��ة
ٍ
دموعها.
مت�سح
�صيف وهي
فجل�ستْ على ال َّر ِ
َ
ُ
َ
َ
َر�أ ْت ُرق�� َّي ُ
ببع�ض
��ة ���ش��رط�� ّي�� ًا ف�����ش��ع�� َر ْت
ِ
ً
ُّ
قائلة:
نينة ،فاقرتبَتْ منه
الط َم�أْ ِ
 �أن���ا ���ض��ائ��ع ٌ��ة� ..أرج����و �أن ت�ساعدينبالعود ِة �إىل منزلنا.
َ
بيد ُرق َّي َة:
قال
ال�شرطي وهو يمُ ِ�س ُك ِ
ُّ
عليك يا �صغريتي.
 ال ِ***
َ
املنزل ،ر� ْأت �أف��را َد
عندما دخ َلتْ ُرق َّي ُة
َ
غاية احلزنِ وهم يبكونَ
فراقها،
�أُ ْ�س َر ِتها يف
ِ
وعندما ر�أوه��ا �أخ��ذوا ُيعانقونها ،ويق ِّبلونها،
رح َلتْ ِخ ً
ري
ويعاتبونها �أي�ض ًا لأنّها َ
ل�سة وهذا غ ُ
بة.
الئق
ٍ
بفتاة ط ّي ٍ
ٍ
اعتذ َر ْت ُرق َّي ُة عما َف َع َلتْهُ  ،ووعدَ تْهم �أال
تكر َر الأم َر م َّر ًة �أخرى .ثم قا َلتْ ِب َخ َج ٍل:
ِّ
ٌ
ً
 �إنّني نادمة حقا ..مل �أك��نْ �أظ��نُّ �أنَّكمحت ّبونني كثري ًا.
َ
بحرية،
النظرات
تبادل �أف��را ُد الأُ�سرة
ٍ
ِ
فقد �أدرك���وا �أنّ��ه ك��انَ ينبغي �إظ��ه��ا ُر املح َّب ِة
أف�ضل ،ف� َ
بطريقة � َ
أخذ ُّ
واحد منهم
كل
لرق ُّي َة
ٍ
ٍ
ُ
َ
بطريقته:
ال�صغري ِة
ِ
يتو َّد ُد �إىل ُرق َّية َّ
 نحنُ نح ُّب ِك كثري ًا.أنت طفلتنا املد َّل ُ
لة.
� ِندع ِك َتغ�ضب َ
ني منّا بعدَ الآن.
 لن ٌَ
َّ
جائعة؟.
أنك
ال�شك � ِ
حتب املفاج� ِآت
 لعلَّها تريدُ هد َّي ًة ..فهي ُّال�سا َّر َة.
َّ
ُ
وت�ضحك تار ًة
تبت�سم تارة،
كانتْ ُرق َّي ُة
ُ
�أخ���رى ،فقد ت���أ َّك��دَ لها �أنَّ اجلمي َع يبادلها
املح َّب َة ذاتها.

طموح
ماتزال �صغرية ،مل ت�ستوعب بعدُ فكرة الزواج،
ومل يخطر يف بالها التخلي ق�سرا عن املدر�سة والبعد
عن زميالتها� ،أو ن�سيان مد ّر�سة الفل�سفة ،مثالها
الأعلى ،ومل تتوقع من �أبيها موقفا �آمرا قا�سي ًا ،يعتقل
فرحتها وطفولتها الربيئة.
وقفت مثل حائر على مفرتق دروب ُ�سدّ ت جميعها
بوح�ش جائع ،ومل يبق �أمامها �سوى درب �ضيق حتفه
الأ�شواك ،وت�سعى فيه �آالف الأفاعي ،وقد حان وقت
امل�سري مغم�ضة العينني بطما�ش قامت ،يحجب الر�ؤية
وال�ضياء ،ويعيد �أنفا�سها امللوثة بالكربون والقهر
املرير ،جاءها القرار مثل �صخرة رب�ضت على �صدرها،
( �ستتزوجني اخلمي�س القادم).
مل ت�س�أل �أو حتتج �أو تناق�ش� ،أذعنت� ،أح�ست
بغليان يجتاح ج�سدها ،نظرت �إىل �أمها املنكفئة
ت�ستجدي موقفها ،خذلتها مرغمة ،ارتعدت  ،ثم خ َلت
بنف�سها تبكي ،فهي ال تعلم من الفار�س وال يهمها �أ ّي ًا
كان ،فما تزال طفلة مثل ز ّر وردة �سيقطفها عابث.
ُزفت لعري�س �سمعت �أنه تربى على نفي �أي قول
�أو �سلوك تقوم به �أخته ،يقمعها ويلغيها ،ال ي�سمح لها
مب�شاركته الطعام� ،أو جمال�سته حتى داخ��ل املنزل
بوجود �أهله ،يرى كل احلق معه فيما يفعل �أو يقول،
ودائما يتقرى تعبري ال�سعادة على وجه �أبيه و�أمه.
ا���س��ت��م��رت ك��زوج��ة ���ص��ام��ت��ة ،حت��ف��ظ و���ص��اي��اه
ومواعظه كل يوم:
( ال تخرجي من البيت �إال ب�إذين ..حتى لزيارة
�أم��ك ..التلب�سي لبا�سا ملون ًا ..حتى يف البيت كي ال
تعتادي عليه ..ال تقرئي املجالت والكتب احلديثة..
ال تفتحي التلفاز� ..إياك �أن متدي يدك �إىل الهاتف
�إال �إذا كنتُ معك ..ال تفتحي النوافذ ..فهي ت�شرف
على بيوت فيها رج���ال ..اهتمي برتتيب بيتك..
واطهي الطعام  ..وهذا يكفي لتم�ضي وقتك ب�سعادة).
مرت �أيامها رتيبة �سقيمة ،حمل احلنني ذاكرتها
�إىل املدر�سة� ،إىل �صديقاتها ومد ّر�سة الفل�سفة،
وح�ص�ص الر�سم واملو�سيقا� ،إىل �سهرات �أمها و�أختها،
و�إىل الزيارات بينها وبني �صديقاتها.
ً
رغ��م مراقبة �أبيها كانت يف نعيم ،قيا�سا لهذا
ال�سجن االنفرادي� ،أو بني يدي رجل يكفر باحلياة،
يكره الربيع والزهر وتغريد البالبل ،يحارب الفرحة
والب�سمة ،ك�أنه يتمنى ملن يخ�صه من الن�ساء ،ال�صمم
والبكم والعمى.
ُ
و�صدت الأب��واب والنوافذ
وجدت نف�سها قطة �أ ِ
لتقر يف بيتها حتى ي�أتيها الهالك ،نه�ضت ،دون
خلفهاّ ،
�أي تفكري بالتحدي ،فتحت نافذة تف�ضي �إىل ف�ضاء
ف�سيح ،تن�شقت ه��واء نقي ًا ،انتع�شت روحها ،متطت،
ك�أنها حتت�ضن الدنيا ،وتلقي ال�سالم.
يف املقابل امتداد يغري بالت�أمل� ،سحبت كر�سي ًا،
جل�ست غري عابئة ب�صقيع املواعظ ،وال برقابة من
�أي نوع ،ثمة �أفق يو�شحه ال ُ
أ�صيل بغاللة من رطوبة،
تبدو ال��ت�لال والبيوت والأ���ش��ج��ار البعيدة ،لوحة
تنطبع يف النف�س ،وتغري بالإن�شاد والدعاء.
ويف املدى القريب ،حركة احلياة ت�ستنه�ض القوى
لالنطالق والتمرد ،ليبحث امل��رء عن ذات��ه ،لين�شئ
م�ستقبال وي�صنع امل�ستحيل ،فالأمل فرع �أخ�ضر ينبثق
من بني املوتى.
�شعور يداهمها ،يو�سو�س لها �أن تعيد ترتيب
حياتها ،والتفكري يف م�صريها ،ك�أنها يف حالة من املوات
لو ا�ستمرت خانعة �ساكتة ،ويف الوقت ذاته ،مل ت�شعر
يوما بحبها له� ،أو حتى تتقبل ا�شواك وجهه ول�سانه

• �أحمد جدعان ال�شايب

وتفكريه ،وقتها ال فرق بينها وبني جثة.
كانت متلأ �شرودها وح�ضورها بلحظات انت�شاء،
ي�صر
فاج�أها ،دخل مقطبا مغ ّ
رب املالمح ،زافر ًا ،وقف ّ
ب�أ�سنانه القاب�ضة على حزمة ل�ؤم واتهام وانتقام.
ا�ستقامت واقفة� ،أرغمت �شفتيها على ابت�سامة
وهي ت�شري له نحو الأفق ،قالت ( :انظر ..ما �أجمل
ه��ذا املنظر البديع!! نحن مل ن�شاهده من هنا وال
مرة).
�أ�سرع بنزق �إىل النافذة� ،أغلقها بعنف ف�أ�صدرت
�صوت ارتطام ينبئ عن مقدمة حلدوث خطر قادم،
توترت يداه وهو يغلق عينيها وفمها ،و�صرخ:
لك �أن تري� ..أو تتكلمي هل ت�سمعني؟..
( ال �أ�سمح ِ
لقد �أو�صيتك من قبل).
دفعته عنها بقوة ال متلكها و�صاحت ( :ابتعد
عني انا ل�ست دابة عندك ..اهلل منحني عينني لأرى
الدنيا بال عائق ..ول�سان ًا لأداف��ع به عن نف�سي..
مكرمة..
وعق ًال وم�شاعر واحا�سي�س لأكون �إن�سانة ّ
و�أنت ترف�ض عطاء اهلل ومتنعه عني).
ً
انهال عليها �ضرب ًا ولكم ًا حتى نزفت دما ،قال( :
ع�صيت
�أمرتك باملعروف  ..و�أنهيتك عن املنكر ..و�إذا
ِ
أرحمك).
�أوامري فلن �
ِ
�سدّ الباب عليها وتركها تنزف وم�ضى �إىل حيث
كان ،زحفت نحو الهاتف� ،أبلغت �أهلها لإنقاذها.
ُنقلت �إىل م�ست�شفى ،ظلت تعاين خما�ض جنني
ميت ،ومل يزرها زوجها ،ومل ي�س�أل عنها ليعرف ما
جرى ،لكنها يف النهاية تخل�صت منه ومل تعد �إليه.
�أح�ضر �أخوها لها كتب ًا ،قر�أت بجد ورغبة ،تقدمت
المتحان ال�شهادة الثانوية وجت��اوزت��ه ب�سهولة،
انت�سبت للجامعة ق�سم الفل�سفة ،الهدف ماثل �أمامها
�أينما كانت ،ف�شهادة الدكتوراة حق من حقوقها التي
حرمت منها ،فغدا حلمها مثل �إله جميل.
على كرثة ّ
خطابها  ،رف�ضت الزواج ،كانت حجتها
لأبيها ،االنتهاء من الدرا�سة ،وحتقيق الهدف ،فالزواج
مل يعد هدفا مهم ًا ،الأهم �أن ت�ساهم يف تغيري ذهنية
�أعداد لي�ست قليلة يف كل مكان ،ت�سعى لتغيري �سلوك
بع�ض الب�شر ،نحو عالقات �سليمة وطيبة ،لتغدو
احلياة �أ�سمى.
�أح�ست بقيمتها و�أهميتها ،ا�ستعادت كيان املر�أة
احلرة ،حني حازت على املاج�ستري ،وانخرطت يف طرح
ق�ضايا لها الدور الأكرب يف تخلف العقول عند غالب
املجتمع� ،ساهمت يف و�ضع احللول بجر�أة وثقة.
�أنهت ترتيب �أوراق �أطروحة الدكتوراة ،وتقرر
يوم مناق�شتها ،كانت ت�صهل مثل مهرة يف فالة �أورقت
واخ�ضرت بان�سكاب ركام من �سحاب يهل بعد انقطاع
ٌ
فاعل يف النفو�س وهو
طويل ،جلر�س �صوتها ت�أث ٌري
ينطق باحلق واحلكمة.
ان��ت��زع��ت �إع��ج��اب امل�����ش��رف�ين واحل�����ض��ور ،وبعد
مناق�شة �أفا�ض فيها املعنيون� ،أخذ رئي�س اللجنة يتلو
قرارا نهائي ًا ،منحها �شهادة الدكتوراة بدرجة امتياز.
لكن ت�سونامي اجل��ه��ل والتخلف ب�لا عقل وال
�إح�سا�س ،وال ميكن خ�ضوعه لتطوير �أو تغيري ،ما
ي��زال مري�ضا اليعالج كما كان يف املا�ضي ال�سحيق،
عاتي ًا ،هادم ًا ،وقات ًال ،يتملكه الغ�ضب املدمر ،دون �أن
يقدر �أحد �أن يتفاداه �أو مينعه.
يومها ،حتولت اجلامعة مبن فيها �إىل �أنقا�ض..
وكانت جثة زوجها قد ت�شظت يف كل الزوايا لتجعلها
ركام احلقد واالنتقام.

�شعر

• غدير �شعبان ملحم
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ن�سرُ ال�ش�آم

فار�س مِغوا ُر
قاد ال�سفينة ٌ

ق�صيدة

ني لأ َّم ٍة
وجتدَّ َد
العزم املك ُ
ُ

	�أ�سدُ ال�ش�آم �أمينها َّ
الب�شا ُر
نرج�س ًا وقرنف ً
ال
خر ُ
ينبت ِ
ال�ص ُ
َّ

ُر َّبانُها ُ
ليث ال ُعال مغوار
َّ
عب �صا َر من َّعم ًا بقيادةٍ
وال�ش ُ

يف عهده ُ
�شوك الفال �أزها ُر
واخلري ٌ
في�ض كال�سيول تدفق ًا

�إ َّ
ال بها لمَ ْ
يزدهر �آذا ُر
ْ
ر�ص ُع املجدُ التَّليدَ لأمتي
و ُي ِّ

كف َّ
من ِّ
ب�شار ال ُهدى مِدرا ُر

� َأ�سدٌ ُيكل ُِّل جانبيهِ الغا ُر

احلكيم لكُلِّ داءٍ حكمة
�أ�ضحى
َ

طام الورى يثني على نُبل ال ُهدى
ُ

ولكلِّ �آمالِ الورى َّ
ب�شا ُر

َّ
ب�شار حافظ قائدٌ ظفَّا ُر

خليفة
ري
ٍ
فتبارك الرحمنُ خ ُ

ن�شطت �صحافة ع�صرنا وتبلورتْ

لف الأمني منا ُر
ال�س ِ
للم�ؤمن َّ
كلُّ َّ
باب على
طريق ن�ضالهِ
ِ
ال�ش ِ

بخطابهِ قد زانها الإكبا ُر

ٌ
�سادة �أحرا ُر
أبناء حافظ
� ُ

ُدهِ َ�ش الورى بذكائه و�إبانِهِ

هم � ٌ
أخوة للقائد ِّ
ال�شبل الذي

فتحيرَّ تْ من فكر ِه الأفكا ُر

�شخ�صهُ تختا ُر
ُكلّ الرب ّية
َ

َ
الت�صحيح جمدُ عروبتي
وتبارك
ُ

وراء ُه �أُمتي فقد اهتدتْ
وم�شتْ
َ

َ
البعث يا �آذا ُر
ت�شرينُ �صانَ

يف �شخ�صهِ تتلألأُ الأنوا ُر

ن�سر ال�ش�آ ِم وليثُّها �سحق العدا
ُ

ُ
ال�شبيبةِ َّ
جي�ش َّ
وال�شباب �أح َّبه

مل َّا حت َّر َك جي�شهُ اجلَّرا ُر

وجتنَّدَ تْ طوع ًا له الأقدا ُر

�شرف ًا ُ
املرء حني تالحما
ينال ُ

َ
فر�ش الإلهُ طريقُه نيلوفر ًا

التحرير والإعما ُر
ت�شرينُنا
ُ

زهر ُه الأمطا ُر
وهمت لت�سقي َ

و ُيعانقُ الت�شرينَ رمزُ عروبتي

بيع وعاد ُكلُّ جمالِهِ
عا َد ال َّر ُ

كالن�سر َ
عانق جمد ُه الإكبا ُر

فتجدَّ َدتْ يف و�صفِهِ الأ�شعا ُر

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

فنجان القهوة
• حممد خالد رم�ضان
فنجان القهوة ،الكا�س،

جره

�أر�ضية تبكي،

هنا �أخذود احللم

قنينة ملأى بالدموع،

هناك واد يبكي

�سرينا جي �سراً،

تو�أد ر�ؤيا النمل

يقول:

مل تبق �إ َّ
ال رواية الغيم

مايزال الوقت يفرق

حكاية ذكرى املاء

يف يد ال تتحرك،

يذوي جلنار اليوم

يقول:

�آه..

�صه �أيها ال�ساري

�أذكر �إنه

بردى بعيد بعيد

�أذكر �أنني

ال حتاول مد الزمن

�أذكر
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• فاطمة �صالح �صالح

لل�شهيد..
وتنادي
كانتِ الدنيا لهيب ًا..
ْ
َج َ�سديِ ..جلدي ..عِ ظامي..
الغيم �أ�صف َْر..
ناح
َ
وج ُ
ِ
حلمي القا�سي ،ا َ
نون..
الوريد..
ني غا َد ْر َت
ح َ
حل ْ
ْ
َ
فوقَ َ
ْ
قلتاكُ ..كلّهُ عا َد تراب ًا..
تلك ال َت ّلةِ اخل�ضراءِ  ،غابَتْ ُم
وهِ �ضاب ًا..
دافئ ًا ،يف ح�ضنها يا “ابني”..
و ِتاللْ ..
ني..
قرير الع ِ
َ
راب..
ري..
ُم َ
َ
و�س َقتْهُ الأ ُّم من ُينبوعِ ها� ،أنقى َ�ش ْ
رتاح ال�ضم ْ
َ
َ
قريب..
�سوف �أغدو ،عن
إبن الأ�صيلْ !!..
كيف لل ِ
ْ
َ
كنت..و�أحلى..
يرتاح� ،سوى يف ح�ضنِها الغايل،
كيف
مثلما ُ
ُ
َ
اخ�ضراراً..
ري!!..
أزداد ِ
�سوف � ُ
الأث ْ
واحمِراراً..
الغطاء..
ناعِ ٌم هذا
ْ
ِقاء..
ولكن..
َب ْعدَ  ..ال �أدريْ ..
وارت ْ
َ
أمي ال ُ
أر�ض َد َعتني..
بالتدريج – �أ�صحو..
�سوف –
� َ
ِ
َ
كيف يل َر ُ
النداء!!..
ف�ض
لأرى نف�سي متاهَ تْ ..
ْ
أمي الثكلى ا َ
نون..
تخ�ضر ،وتن ِبتْ ..
و�أرى الأرحا َم
حل ْ
� َ
ّ
يكَ ،ي�سري..
زرقاء..
�س�أراين َكو َكب ًا يف ُق ّب ٍة
َكفكِفي َدمعي على َخ ّد ِ
َ
ترنو ،نح َو ما �أ�سمو ُه َ
يف �أخاديد َعريقةْ ..
“قرب ًا “..
تاريخيُ ،
منذ النطفةِ الأوىل..
هي
و�أراين ُ�سن ُبلةْ ..
َ
َ
آخر ما ال �آخر ًا يجلو َمدا ْه..
قرب �آبائي الأوائلْ ..
�إىل � ِ
َ
َدم ُع ِك الغا َ
ال�شهيد..
يل ،يا �أ ّم
ري الكونِ � ،أ�صحو..
ْ
يف �ضم ِ
ه َو َن�سغي..
لآرى نف�سي�َ ،سنابلْ ..
َكف َّي الدايف ا َ
نون..
ولكن..
حل ْ
َب ْعدَ  ..ال �أدريْ !!..
َ
يمَ َ�س ُح الأخدو َد..
�سوف �أغدو َذ ّر ًة..
بلْ َ ،
تاريخي ،يا �أمي..
أخدود
وال
�سوف �أ ْو َل ْد..
ُ
َ
َ
تط َّه ْر..
ني اخلاليا..
و َمالي ُ
طب،
تتج ّد ْد..
يف رحابيَ ،
الر ِ
وبقايا َج َ�سدي ّ
�ستُحيي ال َ
أر�ض ،يا �أمي..
حتتَ ُع ْم ٍق..
تبك!!..
ولكن..
فال ِ
ح�سبونَ ال ُع ْم َق �أمتاراًْ ..
َي َ
تبك!!..
اخ�ضرا ٍر..
بحقِّ اهللِ ..ال ِ
أعماق ِ
ُع ْمقَنا ..تاريخُ � ِ
َ
وغ ِّن..
وان�صها ٍر..
ِ
مثلما كنتِ تغني..
وانبثاقْ ..
َ
َ
قبل َموتي..
�سوف �أجلو َغ ّم ًة..
َ
قبل هذا اليو ِم ،يا �أمي..
أر�ض..
من ِ
فوق هذي ال ِ
وزيدي..
�أر�ضي..
ال �أرى عنها َبدي ً
كي ترى روحي َمداها..
ال..
الرتاب..
تنت�شي البذر ُة يف ُع ْم ِق
�أو َدليال..
ْ
َ
َ
جديد ،يا �أُ َخ ّيةْ ..
�سوف �أحيا من
لن �أحيا ذليال..
ٍ
�سوف ْ
ال تخايف..
عام..
عِ �شْ ُت من مليون ٍ
َ
ال�سوا ْد..
يزيد..
�أو ْ
وانزعي هذا ّ
تقتليني باحلِدا ْد..
ريد..
عِ �شْ ُت َدهراً ..ب َ
ني �أح�ضانِ ال َو ْ
ذ ّر ًةَ ،
ثم تحُ ييني� ،إذا ما كنتِ �أقوى..
تع�شقُ ذ ّرةْ..
ّ
وتغنّي..
تتماهى..
أر�ض ،يا �أختي..
تت�سامى..
ونغني ..حلنَ هذي ال ِ
فهذي ال ُ
أر�ض �أمي..
ثم تغدو م�أ َث َرةْ..
ّ
َ
قبل مليونٍ  ،وعا ْم..
عمر ع�شتُهُ فوقَ ثراها..
كلّ ٍ
ِّ
غن ..يا يمَ ا ْم..
الرتاب
فعلى هذا
كنت َمرفو َع اجلبنيْ..
ُ
الغ�ضِّ ،
ِ
أر�ض،
ليب..
وروح ال ِ
كلّما ط�أط�أَ يف �أر�ضي َ�ص ٌ
وعلى روحيِ ..
مني..
�أو هاللْ ..
َ
تغ�ض ُب ال ُ
ومنَ الكونِ  ..ال�سال ْم..
أر�ض ..وتغلي..
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

هواجـــ�س احلزن واملوت يف "للبيا�ض البعيد "..لل�شاعر ع�صام خليل!..
ب�ين معار�ض وم�ؤيد ..كم��ا جرى مثل هذا يف قناة
النيل الثقافية ,بربنامج�/سبع جنوم/يف القاهرة
من خالل ق�صي��دة �ألقيتها يف عام 2008م بعنوان
�سيمفوني��ة ثالثية الألوان� ..إىل ليلى (من ثالث
مقاطع:بح��ور – تفعيل��ة – ال منتم��ي) وكان
مم��ن تداخ��ل وقتها”ال�شاع��رة امل�صري��ة �شريفة
ال�سيد ,وال�شاعر امل�ص��ري الورداين نا�صف ..على
اله��واء مبا�ش��رة – �أع��ود �إىل املقط��ع التقلي��دي
وهو م��ن البح��ر اخلفيف(:فاعالتن/م�ستفعلن/
فاعالتن)�!..أ َم��ا يف مقطع��ي التفعيل��ة فكع��ادة
ال�شاعر ع��اد بنا �إىل البكاء واحل��زن فقال(:ولو
علي ,لأين
�أنن��ي قد بكيتُ !/رمبا كن��ت �أُ�شفق مني َّ
توهم��تُ حلم ًا بعيداً,
توجع��تُ قلب ًا جديداً ,و�إين ّ
ّ
ُ
عج��زت ع��ن الفه��م� ..أنّ الق�صائ��د ال ت�ستطي��ع
اللغات!/وحتت��اج
��و َل يف املف��ردات ط��وال
ِ
التج ّ
بوح ًا ,لي�سرح �أطفاله��ا فوق ع�شب الدفاتر..)!..
يف ق�صيدة(:لأن��ك �آخ��ر قل��ب �أعاني��ه )!.يع��ود
ال�شاع��ر �إىل التدوي��ر من جدي��د – ..وقد �ش ّبهت
ه��ذا بال��دوران للمولوية _ حي��ث تتاىل اجلمل
ال�شعري��ة ب��دون الوق��وف عل��ى ت�سك�ين �أو قوايف
با�ستمرارية يط��ول فيها النف�س للقارئ من خالل
تد ّف��ق �شالالت��ه ال�شعري��ة الت��ي ال تتوق��ف..
حت��ى – !..ومما يقول��ه ال�شاع��ر� ..(:إين �سريع
البكاء ,ف�أرج��وك �أوجزْ مالمك بعدي ,وال تتذ ّمر
أظن
�إذا قل��تُ �شيئ�� ًا ,لعلّك م��ن تدّ عيه ,ولكنن��ي �س� ّ
َ
�صمتك
ال�سوء ب�ض��ع هم��وم ,و�أ�سعى لت�شوي��ه
ب��ك
َ
قبل �سكوين..ال��خ)!..ويف ق�صيدة(:ه��ذا �أنا)..
يفتتحه��ا ال�شاعر بقوله�(:س�أقول ما يف القلب من

ع�س��لٍ  ,لري�ضى ما تبقّى م��ن �سجايا النحل,يف �شهد
الكالم ..)!..و �أجمل به من �شهد.؟!جند ال�شاعر
يحلّق بنا يف عوامل متبدّ لة ومتجددة ومتلونة يف
كل ق�صيدة وي��زج بالدالالت اللغوية اجلديدة..
وهي كالعطر ينت�ش��ر يف �سماء الق�صيدة فيزيدها
�ألق ًا وعبق ًا ..ومع ذلك يبقى املوت هاج�س ال�شاعر
واحل��زن ظلّ��ه الظلي��ل !..يق��ول يف �أح��د مقاطع
الق�صيدة (:ولعلّني�..أخط� ُأت� ...أو �أخط� ُأت ,حني
ظننتُ �أن املوت �ش�أن الآخرين! يف ق�صيدة(الآخر)
يطرح ال�شاع��ر �أ�سئلة حريى(:من منا يطرق باب
الليل؟من يقر�أ �أوج��اع الأمطار وحزن الع�شق؟من
منا اللوح��ة؟) ويف الق�صيدة ع�ش��رات الأ�سئلة..
وقب��ل �أن ُينه��ي الق�صي��دة يع��ود لي�س�أل(:من منا
يفت��ح باب العم��ر لوقع الآخ��ر ك��ي ي�أتي؟من منا
الآخ��ر؟!) ..يف ق�صيدة(:ت���أوي النج��وم �إىل
لك��ن كتبها
دمي!!)وق��د غزلها ال�شاع��ر عمودية ْ
عل��ى �ش��كل ق�صي��دة تفعيلة وه��ي عمودي��ة ذات
قافية(�أدمع��ي – م�صرع��ي – برقعي� ..إلخ) وهي
م��ن بحر(الكامل:متفاعلن/متفاعلن/متفاعلن)
يقول�(:س�أع��ود م��ن وجع��ي � َ
إلي��ك/ ،و�أ ّدع��ي�,أنّ
احلمر/ما رجع��تْ معي/و� ّ
أر�ش فوق نحول
الهموم
َ
ً
غابة�/شرب��تْ – �إىل �أن ج��اء عط��رك –
كفّ��ك
�أدمع��ي ..)!..ومرة �أخرى �أجتاوز بع�ض الق�صائد
الق�ص�يرة – ل�ضي��ق الوق��ت – رغ��م قراءته��ا :-
(ال�س���ؤال – خريف – حي��اة – جنوى(عمودية)
و�أخت��م ب�آخ��ر ق�صي��دة بعنوان(:عل��ى �إيق��اع
القل��ب )!..يق��ول من��ذ البداية...(:زرع��ت
�سم��اء ,تلمل��م ع��ن �شجر
الغن��اء ,و�أطلق��ت قلب��ي
ً

احل��زن �أجنمه ال�ش��اردة ..)!..وظنن��ت للحظات
�أن ال�شاع��ر يف �آخ��ر رحلته يزرع الغن��اء فينا ويف
نف�س��ه بعد احل��زن ..لكنه تبني �أن��ه كان ال يزال
مت�سرب�ل ًا ب��ه وبامل��وت ..فعاد يف نهاي��ة الق�صيدة
�إىل م��ا كان علي��ه فقال(:ال يليق بح��زين �سوايَ ,
فه��ل �أتنازل عن لغ��ة القلب؟من �س��وف يكمل هذا
الع��ذاب اجلمي��ل وين�ثر طق���س حنان عل��ى وردة
كن��تُ �أيقظته��ا؟) ..حتى العذاب ي�صف��ه ال�شاعر
ص��ور.؟! وبع��د ه��ذه الرحل��ة
باجلمي��ل ..فت� ّ
ال�شعري��ة ال�شائق��ة م��ع ال�شاع��ر ال��ذي يفر���ش
حزن��ه قريب�� ًا م��ن امل��وت ..يتجلّ��ى ل��ه يف �أك�ثر
الق�صائ��د ب�أ�ش��كال خمتلف��ة فري�سم��ه لن��ا ب�ألوان
ذاته القزحية ..يتب��دّ ل ,ويجدد مازج ًا ال�شعري
بالنف�سي ..ب�صدق الأحا�سي�س و�شفيف امل�شاعر!.
�ضعف
و�أح��اول يف كل م��رة �أن �أتل ّم�س موا�ضع
ٍ
يف �شعرية و�شاعرية ال�شاعر �شك ًال وم�ضمون ًا ..فال
واد ..يغزل من
�أرى م��ا ُيذكر�..إنه يهيم بنا يف كل ٍ
ف�ضة القلب و�شذا الروح النابعة من رقيق و�شفيف
ورهيف م�شاع��ر و�أحا�سي�س ..خيوط �ضوء يعجز
ً
ممتلك زمام
عنه��ا من يغ��زل بخيوط حريري��ة..
الأن��واع الثالث��ة من ال�شع��ر ك ًال ب�أدواته ..ولغته
و�صوره ودالالت��ه اللغوية اجلديدة ..يقول �أكرث
مم��ا يفع��ل (يقول��ون م��ا ال يفعل��ون ) ..م��ن �صور
وخي��ال وتخيي��ل يرق��ى ف��وق املو�ص��وف ..وكم��ا
ُيقال�(:أع��ذب ال�شع��ر �أكذب��ه )!..لي���س مبعن��ى
الكذب بل مبعن��ى اخليال والو�صف الذي ي�صل يف
كث�ير من الأحايني �إىل ما ه��و �أجمل من املو�صوف
– كما �أ�سلفت – وال�شاعر عندما ي�صف من يحب

الروائي ح�سن حميد مدينة اهلل
عب��ارة ع��ن �صخرة واح��دة غري جمتزئ��ة ،حتمل كلّ البي��وت التي
ُحف��ر حتتها ،قد تكون معلومة �أ�سطوري��ة �أو علمية ،بيد �أنها تبقى
�سر
مده�ش��ة ب�أي �شكل كانت .ومن خالل ّ
ال�سرد الأدبي ،نتعرف �إىل ّ
البالطتني اللتني �ضرب من �أجلهما الدليل فرج،الذي ي�شبه �سيزيف
ال�سر بناء على
يف حتمله للعذابات،ف�أم �سعد تك�شف لل�سيد فالدميري ّ
طل��ب فرج،وتريه املدينة التي حفره��ا الإ�سرائيليون حتت مدينة
القد�س وحني راحوا ينظرون بعدما رفعت البالطة ،كان ث ّمة جنود
يف الأ�سفل ،يحملقون ب�أعينهم �إىل الأعلى ،وما هي غري دقائق حتى
يقتحم ه�ؤالء بيت �أم �سعد باندفاعة ال تخلو من توح�ش وجالفة،
وينهال��ون �ضرب ًا على الدليل حتى يفقد وعيه وي�صري �أ�شبه بجثة.
�ص� .443صديق��ة فالدميري ،وبر�أيه ،هي �ضحية �أي�ض ًا يقول ”:بتّ
عل��ى يقني �أنها �ضحية امل��كان والوظيفة ،واملعتقد�”.ص .339باتت
�ضحية وجودها يف ال�سجن ،فقد اعرتفت لفالدميري �أنها ت�أمل مثلما
ال�سج�ين يتع��ذب ويت�أمل ،ف�س�ألها كيف؟ قال��ت  :كالنا نغرق يف بحر
الأمل ،كالن��ا يف ف�ضاء واحد�”.ص ،347فامل��كان ح ّولها �إىل “امر�أة
�شري��رة وحاق��دة تع�ش��ق �أن�ين امل�سجونني،والتوج��ع واال�ستغاثات
والرجاءات���”.ص .371وامل��كان ذات��ه ه��و �ضحي��ة ق��راءة ه�ؤالء
الناق�ص��ة للتاريخ والكتاب املقد�س .له��ذا فقد حفروا مدينة حتت
ال�صخ��ور الت��ي ت�ستند �إليه��ا البيوت،فولدوا رعب ًا وخوف�� ًا جراء ما
هو مهدد باالنهيار .وث ّمة العديد من ال�شخ�صيات قدِّ مت ك�أ�ضحيات
للمكان الذي �صريه الكاتب �إله ًا راف ًال باحل�ضور،والذي دفعها لل�صالة
ل��ه ،والبقاء فيه،هو حبهم له،وحب اللغ��ة العربية وافتتانهم بها.
احل��ب الذي ارتقى �إىل م�ستوى
حي��ث يعرتف كلّ واحد بذلك ،هذا
ّ
الع�شق ،بل العبادة.
فه��ل ي�س��وغ ه��ذا الع�ش��ق لل�شخ�صي��ات الواف��دة �إىل امل��كان ب�أن
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يظ��ن بع�ض الق��راء �أن حمبوبته م��ن �أجمل ن�ساء
أكن �إذا ما ر�أيتها جتده��ا غري ذلك� ..إنه
الع��امل ل ْ
ال�شاع��ر يتجلّ��ى يف ال�شعر ب�أجمل �ص��ورة في�سحر
القل��وب والعقول مع ًا..نعود �إىل م��ا قلته من قبل
واد ويف �أنه��م – �أي
ح��ول الغ��اوون والهي��ام يف كل ٍ
ال�شعراء – يقولون ما ال يفعلون..للقر�آن الكرمي
بع��د ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحيم(:وال�شع��راء
يتّبعهم الغاوون*�أمل تر �أنهم يف ِّ
كل واد يهيمون*
و�أنه��م يقولون م��ا ال يفعلون* �إال الذي��ن �آمنوا..
�إل��خ) �ص��دق اهلل العظي��م ..و�أ�س���أل هنا:ت��رى
خ���ص اهلل ال�شع��راء ب�س��ورة يف الق��ر�آن ومل
مل��اذا ّ
يخ���ص غريهم م��ن املبدع�ين.؟! �أخت��م بعد هذه
الرحل��ة بالقول(:حلّ��ق ب��ي ال�شاع��ر يف عوامل��ه
وف�ضاءات��ه ال�شعري��ة البديع��ة �إىل الغي��وم
والنجوم والأوجاع والأحزان ..والأقمار ..فكان
بح��ق جملّي ًا يف التنوع والتلوي��ن والتجديد ..ويف
كل املقايي���س (مبن��ى ومعنى)..وكانت جمموعته
ال�شعرية(:للبيا���ض البعي��د� ..أ�شبه ب�سيمفونية
متعددة الألوان والإيق��اع ..و�أ�س�أل ال�شاعرّ �(:أي
ص��ور
بيا���ض
ٍ
بعي��د� ..أراد م��ن العن��وان؟!) وه��ل � ّ
ال�شاع��ر املوت بيا�ض�� ًا.؟! �أعتقد ذلك ..طاملا � ّصور
العذاب جمي ًال!..
و�أخت��م باملقط��ع ال��ذي و�ضع��ه ال�شاع��ر على
ري/بني
الغالف�(:صديق��ي ال��ذي خ ّب�أت��ه الع�صاف ُ
القلب/,
أق��رب من � ِّأي ح��زنٍ �إىل
الأغاين/لأن��ك � ُ
ِ
َ
وجهك/,حتت��اج
�أحت��اج ن�ص��ف �سماءٍ /لأر�س��م
إغما�ضة .....كي تراين!!).
�
ٍ
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يجعلها الكاتب ت�صفه وك�أنها خرجت من رحمه؟!
مبعن��ى �أنّ الو�صف والتغن��ي الذي جاء على ل�س��ان فالدميري،ال
يقنع��ك متام ًا ب�أنه لرج��ل رو�سي فتنته اللغة،ث��م فتنه املكان،فراح
ي�صف��ه لأ�ست��اذه ع�بر ر�سائل��ه ،فل��م يغ��ب عن��ا البت��ة الكات��ب!
كن��ا نلم��ح ح�س��ن حمي��د يف ال�سط��ور املح�ّبررّ ة! ال ميكنن��ا عزل��ه
عنه��ا ،ففيه��ا رائح��ة ع�شق��ه لفل�سط�ين – �أي��ن ع�ش��ق فالدميري من
القد���س؟! -احلا�ض��رة �أب��د ًا يف منج��زه الأدب��ي ،وكذل��ك نلم���س
�أ�سلوب��ه ال�سردي،وقفزات��ه ب�ين العب��ارات الت��ي ي�صع��ب الف�ص��ل
فيه��ا بني ال��رواح واملج��يء ،ال�صع��ود والهب��وط ،بني ما ه��و واقعي
ومتخيل،ومهم��ا ن ّوع الكات��ب بال�شخ�صيات�،أنثوية ذكورية ،رو�سية،
�أرمني��ة ،يهودية،عربية،نلم�س ذلك التطاب��ق بينها وبني مبدعها.
املج�سد عرب �صفحات “مدينة اهلل”جماليات وقد�سية
وكما للمكان
ّ
وعطاءات ج ّمة،فث ّمة �ضحايا له� ،أبرزها الكاتب ،قرابني تقدّ م من
�أج��ل بقائ��ه .فالفل�سطيني��ون يقدّ م��ون كلّ يوم قراب�ين �أ�ضحيات،
يج��ور عليهم البغالة ،ويتحملون ذل��ك لئال يفنى املكان .وفالدميري
ال��ذي �أغواه امل��كان و�سح��ره بالبقاء ،ق��د دفع ثمن ذل��ك االفتتان
�سجن�� ًا ال يدري مل؟” لقد �ص��رت �سجين ًا ،مل��اذا؟ ال �أدري،كنت نائم ًا
ح�ين اقتحم نفر م��ن البغالة ب��اب غرفتي،كانت �ضج��ة نعالهم قد
تكاثرت وتطاولت �أمام الباب ،وقرعهم كاد يك�سر الباب ،اقتادوين
ودومن��ا كلم��ة واح��دة .”!.يف “ مدين��ة اهلل” ث ّم��ة متناق�ض��ات
عدي��دة ا�شتغ��ل عليه��ا الكاتب،حت��ى م��ن املمك��ن �أن ن�س��م الرواية
برواي��ة املتناق�ض��ات ،فه��و ينتقل من املف��رح �إىل املبك��ي ،من الظلم
�إىل ال�سماح��ة ،م��ن احل��ب �إىل الكره،من الوف��اء �إىل اخليانة ومن
الرغب��ة �إىل االنطف��اء .فالرو�سي فالدميري ظ��ل يكتب ر�سائله �إىل
�إيف��ان راغب�� ًا �أن يكاتب��ه يف كل ر�سالة� ،إذ يختمه��ا بعبارة ترج،ويف

�آخ��ر ر�سالة يتو�سل �إليه �أال يفعلها لأن ال�سجن ال عناوين له.فبعد
يدب الي�أ�س يف نف�سه وينطفئ الرجاء.
الأمل يف مكاتبته ّ
يف كلّ ه��ذه املتناق�ض��ات جت��د الكات��ب ق��د انقل��ب �إىل فن��ان
مبدع،ير�س��م موقف��ه الفكري بالكلم��ات الأنيقة املت�ألق��ة ،امل�شربة
ب�ألف لون ولون .في�سحرك تدفقه املجنح الذي يعانق الأرحب.
الرواي��ة ،حت���س �أنك �أم��ام طاقة لغوي��ة مده�شة،ت�أتي
فف��ي ّ
بك م��ن بعيد،لرتوح بك �إىل البعيد،فاحت��ة كلّ ف�ضاءات التخييل،
فتتفاعل دون �إرادة مع هذا ال�سرد الذي يهبك وعي ًا جمالي ًا منفتح ًا
على �إنت��اج داليل ،و�إنتاج قيم جمالي��ة ،متوالدة،وذلك با�ستخدام
الكاتب لغة �شعرية ذات طاقة مده�شة،
وح�س��ن حميد،ح�سبم��ا قر�أنا له و�أدركنا ،ي�ؤم��ن متام ًا �أنّ فنه
�إمن��ا يك��ون قوامه تلك اللغة التي تالقحت فيه��ا لغتان ،لغة ال�شعر
ولغ��ة ال�سرد ،لهذا ففي كلّ منجز له حت�س بنف�سك �أنك �أمام لوحة
فني��ة ،حتتم��ل ت�أوي�لات القراءة مل��ا حتمل م��ن �أحا�سي���س فيا�ضة
و�أبع��اد نف�سية وجمالية .لهذا فب�إمكان �أي قارئ يو ُّد الكتابة عنها،
الن���ص ذاته� ،أن ينهل من عبارات الكاتب
�أن ي�أخ��ذ ما يود قوله من
ّ
ن�ص��ه،و�أن ينطلق من �أفكاره،حي��ث ال عناء �سيالقي،لأنه �سيكون
يف ّ
على مقربة �شديدة من غيبوبة االفتتان،وقريب من غواية املكان،
وغواي��ة اللغة� ،سي�شعر بهاالت من الفتنة حتيط به�،سخرها ح�سن
حميد لتكون للقد�س ،ولي�س ل�سواها.
امل�ؤلف :ح�سن حميد.
العنوان :مدينة اهلل.
النا�شر :م�ؤ�س�سة الدرا�سات والن�شر -بريوت .2011
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�آ راء

«الإره��اب��ي�ين املتطرفون ال��ع��ائ��دون �إىل فرن�سا ،مت التغرير بهم
وحتويلهم من مواطنني م�ساملني �إىل �إرهابيني متطرفني بعد �أن مت
تلقينهم الإرهاب على �أيدي الأئمة الوهابيني»...
ـــ كري�ستوف كورنوفان ـــ
(كاتب فرن�سي)
«اقتحمت �أ�شباح التكفريين املت�شحة بال�سواد �سور هذه املدر�سة،
و�صبغت �أحجاره بتمائم احلقد� ،أرادت ف�صل الذكور عن الإناث وتعليم
اجلهل و�إن��زال علم ال�شهداء ال�ستبداله بالرايات ال�سوداء ،لكنهم
ف�شلوا ..ف�شلوا لأن هذا ال�سور قد ارتفع يف وجوههم الكاحلة كثري ًا»..
ــ حكيم مرزوقي ــ
(كاتب تون�سي)

الأديب ا�سعاف الن�شا�شيبي مع ال�شاعر �أحمد �شوقي

رحيل الإعالمي وال�شاعر والأديب �سهيل ابراهيم
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
حترير “الأ�سبوع الأدبي” و�أع�ضاء االحتاد ينعون مبزيد من
الأ�سى واللوعة ع�ضو احتاد الكتاب العرب الزميل
ال�شاعر الأديب

�ســــهيل �إبراهيم

ويتقدمون ب�أحر التعازي من �أ�سرته وزمالئه و�أ�صدقائه ،راجني
اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان.
ولد الأدي��ب الراحل �سهيل ابراهيم يف الالذقية عام ،1945
تلقى تعليمه يف جبلة ،وعمل حمرر ًا �أدبي ًا يف دار البعث ،ورئي�س ًا
للق�سم الثقايف وعمل لفرتة طويلة م�س�ؤو ًال عن مكتب جملة
(الكفاح العربي) اللبنانية بدم�شق.

من م�ؤلفاته:
�سامراء اجلديدة-
�شعر  -احتاد الكتاب
ال�����ع�����رب -دم�����ش��ق
.1973
�أن�������وي و�أ���س��م��ي��ك
اجت������اه������ ًا��� -ش��ع��ر
 احت�����اد ال��ك��ت��ابال�����ع�����رب -دم�����ش��ق
.1978
يذبحونك من عنقي� -شعر -بريوت .1979-
قبلة يقطعها ال�سيف� -شعر -بريوت. 1983 -
قناع لوجه القمر -لندن.1995 -

�إعالن
ال�سيد ع�ضو احتاد الكتاب العرب
يرجى املبادرة �إىل ت�سديد اال�شرتاكات ال�سنوية املرتتبة عليكم جتاه احتاد الكتاب العرب و�صندوق تقاعد الكتاب خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية بحقكم ،علم ًا ب�أن هذا الإعالن يعد مبثابة الإنذار اخلطي.
�شاكرين ح�سن تعاونكم.

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 300ل.س أو - $ 30ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات 4000ل.س أو-$40خ��������ارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

«�سورية ا�ستطاعت طوال ال�سنوات املا�ضية الت�صدي لقوات الإرهاب
متعددة اجلن�سيات� ،ضمن الإمكانيات والقدرات املتاحة ،رغم احل�صار
الدويل اخلانق على ال�صعيد الع�سكري واملعدات وال�سلع ،وال�صعيد
ال�سيا�سي والدبلوما�سي الذي مل ي�سبق �أن �شهدته دولة يف العامل،
تخو�ض حرب ًا �سيا�سية ودبلوما�سية ،و�إعالمية ،على اجلبهة الأخرى،
ورغم ذلك ا�ستطاعت ال�صمود ،ما يعني �أن التجربة ال�سورية رغم كل
املرارات التي �شهدتها �ستكون حمل درا�سة وبحث يف العديد من املراكز
العلمية يف العامل» ..
ــ ح�سن ح�سني ــ
(كاتب وباحث لبناين)
«ل��ب��ت ك��ل احل��رك��ات الإره��اب��ي��ة ن���داء دهاقنة الإره����اب ،ودفعت
مبرتزقتها �صوب �سورية وك�أنها يف حرب عاملية �ضد هذا البلد ،وبدعم
مادي وع�سكري و�إعالمي وقنوات موجهة وعقوبات طالت ال�شعب
ال�سوري..
لقد راهنت �أمريكا وحلفا�ؤها وكل مرتزقة الإرهاب على �سقوط �سريع
ل�سورية ونظامها الوطني كمدخل لتق�سيمها و�شرذمتها �إىل كيانات
طائفية ،و�إ�سقاط م�شروعها الوطني املقاوم لل�صهيونية وا�ستمرار
احتاللها للأر�ض العربية»..
ــ د� .إ�سماعيل ال�شيباين ــ
(كاتب عراقي)
«ت�صريحات الواليات املتحدة الأمريكية ب�ش�أن الإرهاب يف �سورية،
ت�شبه دعوة قطيع الذئاب للعي�ش امل�شرتك ب�سالم! ،يف حني تعترب
الواليات املتحدة هي الإرهابي الأول يف العامل»..
ــ �أندريه دميرتييف ــ
(كاتب وباحث بلغاري)
«يف �سورية م�أ�ساة حقيقية لأنها م�ست كل �أفراد ال�شعب ال�سوري ،ولوال
امل�ساعدات التي تقدم للقوى الإرهابية اخلارجة على طاعة رعاتها ملا
ح�صلت كل هذه امل�آ�سي يف �سورية التي تعترب �إحدى الدول الأ�سا�سية
والقوية يف املنطقة»..
ــ نيكوالي بوروف ــ
(باحث رو�سي)

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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مهر جان للق�صة يف احتاد الكتاب العرب

• نزار بني املرجة

برعاي��ة الأ�ست��اذ الدكتور ح�سني جمعة رئي���س احتاد الكتاب العرب تت�شرف جمعي��ة الق�صة والرواية بدعوتكم حل�ض��ور مهرجان الق�صة
بعنوان:

�سورية يف القلوب ..ويف العيون

ي�ش��ارك يف املهرج��ان ال�سادة الزمالء� :أ .ح�سني الرفاعي� -أ .يو�سف الأبطح� -أ� .سو�سن رجب� -أ� .سهيل الذيب� -أ .علي �أحمد العبد اهلل� -أ.
عو�ض �سعود العو�ض� -أ .وفيق �أ�سعد� -أ� .أمين احل�سن� -أ .حممد احلفري� -أ .ريا�ض طربة.
وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة احلادية ع�شرة من قبل ظهر الأربع��اء 2014/9/24م .يف قاعة املحا�ضرات مببنى احتاد الكتاب العرب� -أتو�سرتاد
املزة.

طه ح�سني..
جدل الفكر وال�سيا�سة

 2014عام الت�ضامن العاملي
مع ال�شعب الفل�سطيني
اجتمع��ت اللجن��ة التح�ضريية مل�ؤمت��ر االحتف��ال بالت�ضامن مع
ال�شعب الفل�سطيني يوم االثنني � 16إيلول برئا�سة د.حلمي احلديدي
مبق��ر منظمة الت�ضامن الإفريقي الأ�سيوي باملنيل ملناق�شة تفا�صيل
امل�ؤمتر العاملي الذي �ستعقده �ضمن هذه االحتفالية.
و�ش��ارك يف االجتم��اع ال�سف�ير �سعي��د كم��ال امل�س���ؤول ع��ن امللف
الفل�سطين��ي يف منظم��ة الت�ضام��ن الأفريقي��ة الآ�سيوي��ة ،والكاتب
حمم��د ال�سي��د عي��د �أم�ين ع��ام امل�ؤمت��ر ،ود.حمم��د �سعي��د �إدري�س،
ود�.أحم��د مر�س��ي ،ود.عب��د اخلال��ق ف��اروق ،واللواء طلع��ت م�سلم،
وال�سي��دة من��ى قر�ش��ي ،ود.نان�س��ي �سم�ير وكي��ل وزارة الثقاف��ة،
ومتت مناق�شة عدد من الأوراق الهامة التي �سيتم عر�ضها يف امل�ؤمتر
بخ�صو���ص الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة يف الفرتة م��ن � 16إىل  18كانون
الأول 2014م.
وم��ن املق��رر �أن تقام على هام�ش امل�ؤمت��ر � أن�شطة فنية وثقافية
لهيئ��ة ق�ص��ور الثقاف��ة ،وت�أت��ي ه��ذه االحتفالي��ة تنفي��ذ ًا لق��رار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال�صادريف  16ت�شرين الثاين 2013
باعتبار عام 2014م عام الت�ضامن العاملي مع ال�شعب الفل�سطيني.

�ضمن �إ�صدارات الهيئة
امل�صري��ة العام��ة للكت��اب
�ص��در كتاب “ط��ه ح�سني..
ج��دل الفك��ر وال�سيا�س��ة”
للدكت��ور �أحم��د زكري��ا
ال�شلق.
تتناول ف�ص��ول الكتاب
بداي��ة ت�ش��كل الوعي العام
لط��ه ح�سني يف نهاية العقد
الأول م��ن الق��رن املا�ض��ي
ومواقف��ه و�أدواره امل�شهودة
ككاتب و�إداري ووزي��ر ومواقفه من الغرب ومدى ت�أثره بنموذجه
احل�ض��اري �إ�ضاف��ة �إىل جمموعة من مرا�سالت��ه و�أوراقه اخلا�صة
الت��ي قدم��ت �شه��ادات وثائقي��ة للتاري��خ الثق��ايف والأدب��ي مل�ص��ر
املعا�صرة.

"مالئكة اجلنوب"على القائمة الطويلة جلائزة (يان مي�شالي�سكي)

اخت�يرت رواي��ة "مالئك��ة اجلن��وب" للكات��ب
العراق��ي جن��م وايل برتجمته��ا الأملاني��ة للقائمة
الطويل��ة جلائ��زة (ي��ان مي�شالي�سك��ي) الدولي��ة
ل�ل�أدب ،حيث ت�ضم قائمة اجلائ��زة لهذا العام 12
رواي��ة عاملي��ة �أخ��رى مرتجم��ة �إىل لغ��ات عاملية
عدي��دة (فرن�سي��ة ،انكليزي��ة� ،أملاني��ة) اختارتها
جلنة اجلائزة من جمموع  152رواية عاملية.
ومن املع��روف �أن هذه اجلائ��زة امل�شهورة عاملي ًا
والت��ي تتخذ م��ن �سوي�س��را مق��ر ًا له��ا ،ت�ضم جلنة
حتكيم من ثمانية خرباء �أدب معروفني عاملي ًا ،كما
ت�شرف عليها م�ؤ�س�سة (يان مي�شالي�سكي) اخلريية.
الكّت��اب املر�شح��ون عل��ى القائم��ة الطويل��ة
يتمتعون بالإقامة يف فيال مطلة على بحرية جنيف
للتفرغ للكتابة ملدة ثالثة �شهور ،فيما �ستبلغ قيمة
اجلائ��زة � 50ألف فرنك �سوي�سري (ما يع��ادل � 60ألف دوالر �أمريكي)،

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

وتمُ نح �سنوي�� ًا يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين من كل
ع��ام للرواية� ،أم��ا الرواية الفائ��زة فتُرتجم �إىل
اللغ��ات العاملي��ة الأخرى التي مل ُترتج��م لها �إىل
حني ح�صولها على اجلائزة.
ول��د الكات��ب (جنم وايل) يف مدين��ة العمارة
 ،1956غ��ادر الع��راق ع��ام  ،1980در���س الأدب
الأمل��اين يف جامعة هامب��ورغ والأدب الإ�سباين يف
جامعة (كومبليتين�سه -مدريد).
م��ن كتب��ه" :احل��رب يف حي الط��رب"" ،ليلة
م��اري الأخرية"" ،مكان ا�سم��ه ُك َم ْيت"" ،فال�س مع
ماتيل��دا"" ،ت��ل اللحم" ،كم��ا نقل ع��ن الإ�سبانية
م�سرحي��ة "خطب��ة الذع��ة �ض��د رج��ل جال���س"
لغابرييل غار�سيا ماركيز ،و ُترجمت �أغلب �أعماله
�إىل ع��دة لغات عاملية و�صدرت عن دور ن�شر عاملية
مرموقة ،كما كتبت عنها �أ�شهر ال�صحف العاملية.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:
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فيل�سوف اجلمال
والتاريخ ال�سوري
لعل املقولة الأبرز التي تخت�صر حكاية عمر ب�أكمله
للباحث العربي ال�سوري الكبري يف الفن والتاريخ الأ�ستاذ
كرم��ه فرع دم�ش��ق الحتاد
الدكت��ور ب�ش�ير زه��دي ،الذي ّ
الكت��اب الع��رب قبل �أي��ام ،تكم��ن يف قوله ب���أن ثمة لغة
�أخ��رى ها ّمة ت�ض��اف �إىل لغتن��ا العربية ،ومتي��ز هويتنا
ال�سورية خا�صة والعربية عموم ًا� ،أال وهي لغة اخلطوط
والألوان التي تركها لنا الأجداد على �صورة كم هائلٍ من
ال�ثروة الآثارية والفنية عرب �آالف ال�سنني ..وهي متثل
�صورتن��ا ال�صادق��ة لأنها �صورة بالدن��ا احلقيقية املعربة
عن �شخ�صيتنا على بطاقة تلك الهوية..
ه��ي �صورة الفت��ة مت ّيز فل�سفة ه��ذا الباحث ال�صويف
ال��ذي يقارب اليوم الت�سعني م��ن العمر (�أطال اهلل فيه)،
والذي عرفناه غارق ًا يف ق�ضاي��ا الفن والتاريخ ..وزاهد ًا
ب��كل �ش��يء �آخ��ر ،..ن��اذر ًا نف�س��ه وحيات��ه لتدري�س علم
فل�سفة اجلمال لأجيال كثرية من اجلامعيني ال�سوريني يف
كليات الفنون والآداب والهند�سة املعمارية.
و�إن ن�سيت ..ف�لا ميكن يل �أن �أن�سى زياراتي العديدة
واجلميل��ة له يف مكتبه املفتوح دائم�� ًا للطلبة والزائرين
(�سوري�ين وعرب�� ًا و�أجان��ب) عندم��ا كان �أمين�� ًا ملتح��ف
دم�ش��ق الوطني ،حيث كنت �أن�صت �إليه بخ�شوع واحرتام،
وه��و يتح��دث بلغة الع��امل والباح��ث ،عن ذل��ك املتحف
ومقتنيات��ه الهام��ة جد ًا لي���س لتاريخ �سوري��ة ومنطقتنا
العربي��ة فح�س��ب ،و�إمن��ا لتاري��خ الع��امل ب�أ�س��ره ،وكيف
ال؟ وم��ن ب�ين تل��ك املقتني��ات و�أكرثه��ا �أهمي��ة الن�سخة
احلقيقي��ة م��ن (�أبجدي��ة ر�أ���س �شم��را)� ..أول �أبجدية
يف التاري��خ �أبدعها �أجدادنا الفينيقي��ون ،ليبد�أ الإن�سان
بعده��ا م�سرية الكتابة والعلم واملعرفة� ،..إىل جانب �أول
نوت��ة مو�سيقية قدمه��ا الإن�سان ال�س��وري يف (�أوغاريت)
لت�ؤ�س�س للتدوين يف فن املو�سيقا لأول مرة يف التاريخ..
وف��وق ه��ذا ..وذاك ،فعن��د زيارت��ي للباح��ث الكبري
ب�ش�ير زه��دي يف كل م��رة كان يطلعن��ي عل��ى �آخ��ر لوحة
�أبدعته��ا ري�شت��ه اخلا�ص��ة ،..لينتابن��ي بعده��ا �شعور ال
يدانيه �شعور �آخر باالعتزاز بعظمة وعراقة و�شخ�صية
الإن�س��ان العرب��ي ال�س��وري ،...ه��و �إح�سا���س الواث��ق
بتوا�صل م�سرية الإب��داع الفني عرب التاريخ وحتى اليوم
لذل��ك الإن�س��ان ،ويف نهاي��ة كل زيارة وبع��د �أن يخرج من
مكتب��ه لوداعي ،كن��ت �أنظ��ر �إىل تلك القب��ور احلجرية
الكبرية لأجدادنا ال�سوري�ين التي تزين حديقة املتحف
الوطن��ي ،..لأ�شعر دائم ًا �أنها قب��ور ال ولن تعرف املوت!!
ولأنه��ا حم�ض حمط��ات و�إ�شارات لتاري��خ عظيم ،لأجيال
جمد
�سوري��ة متعاقب��ة من الب�ش��ر ،عرب
تاريخ طوي��لٍ مع ٍ
ٍ
لن ميوت..
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