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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

في البدء كانت الثقافة ()1

ما �سبق عنوان كتاب �صدر قبل نحو ع�شرين عام ًا عن دار �أفريقيا ال�شرق
يف ال��دار البي�ضاء يف املغرب للباحث عبد الإل��ه بلقزيز الذي كنت ت�شرفت
مب�شاركته �إحدى �أهم اجلوائز اخلا�صة بال�شباب العربي قبل ثالثة عقود ،هو
يف جمال البحوث والدرا�سات و�أنا يف جمال الق�صة الق�صرية.
�صحيح �أنّ كتاب بلقزيز امل�شار �إليه �آنف ًا �صدر قبل عقدين ،لكنه ملّا يزل يت�سم
براهنيته ،لك�أنّه �صدر هذه ال�سنة �أو قبلها بقليل ،لأنّ ما يحيل العنوان الفرعي
عليه من داللة� ،أي "نحو وعي عربي متجدد بامل�س�ألة الثقافية" ،ميثّل حاجة
العربي ،وال�سيما ما يعني الوعي ،وال�سيما �أي�ض ًا ب�سبب ما
ملحة يف الراهن
ّ
تعر�ض له هذا الوعي� ،أو ما تبدى حتت ق�شرته اخلارجية من خراب خالل ما
ّ
ً
ُ�سمي زيفا "الربيع العربي".
يتوزع حمتوى الكتاب على ق�سمني :الأول عن الثقافة واملثقف ،والثاين عن
الثقافة العربية و�إرادة البقاء .ويتكون الأول من ثالثة ف�صول :نهاية الثقايف
�أم بدايته؟ ويف مفهوم الثقافة ،ويف املثقف واملثقف العربي .ويتكون الثاين من
ف�صلني ميثالن امتداد ًا ملا �سبقهما من الف�صول ،ال يت�ضمن الأول عالمة لغوية
له ،ويكتفي الثاين بالعالمة" :من �أجل الثورة الثقافية".
يف الق�سم الأول ،يف الثقافة واملثقف ،ي�صدّ ر بلقزيز الف�صل الأول منه،
نهاية الثقايف �أم بدايته؟ ،باحلديث عن مركزية امل�س�ألة الثقافية ،وي�ؤكد �أنّ
العربي �أ�ضاع وقت ًا ثمين ًا يف ا�ستهالك بع�ض �أوهامه ،واكت�شف مت�أخر ًا
الوعي
ّ
�أنّه ا�ست�صغر �ش�أن الثقافة كثرياً ،و�أنّ هذا التجاهل للثقافة وامل�س�ألة الثقافية
ن�ش�أ "عن اجتماع جملة من العوامل قد يكون من �أهمها �سقوط الوعي حتت
ثم
وط���أة الإغ��راء ال�سحري الزائف للنزعتني االقت�صادية وال�سيا�سوية"ّ ،
�أنّ املارك�سية يف طبعتها العربية "د�شّ نت ..الهو�س االقت�صادوي يف الوعي
وكر�سته لفرتة طويلة �إىل حد مل يعد غريها
العربي احلديث واملعا�صرّ ،
يقوى على مقاومة �إغرائه" ،و�أنّنا "�إذا نحن �أردنا تعيني مواطن الذهول عن
امل�س�ألة الثقافية و�أ�سباب االن�صراف �إىل ترتيل مبادئ النزعة االقت�صادوية
يف الوعي العربي� ،سنجد �أنف�سنا �إزاء حاالت خمتلفة من التل ّب�س االقت�صادوي
�أهما اثنتان :االختزال امل��ادي للفكر ،واالختزال االقت�صادي – الطبقوي
للمجتمع" .ويف معر�ض مقاربته� ،أي الباحث ،للأ�سباب التي دعت ،وتدعو،
�إىل �إع��ادة االعتبار للثقافة ،ح��دّ د ثالثة �أ�سباب ،هي" :جتربة الإخفاق
العربي املعا�صر ،وعودة م�سائل الدين والقومية والأقليات �إىل واجهة احلياة
ثم ميل ال�صراعات الدولية �إىل التعبري عن نف�سها يف
ال�سيا�سية يف العاملّ ،
�صورة �صراعات ح�ضارية" ،ولعلّه من ال�ضروري ،هنا والآن� ،إثبات قراءة
بن�صها لأهميتها ،وعمقها ،و�إحالتها على الواقع
الباحث ملرجعيات ال�سبب الأول ّ
كما هو من دون � ّأي مر�آة له �سوى الواقع نف�سه� ،أعني و�صفه للهزمية التي ُمني
بها م�شروع النه�ضة العربي ومطالب احلداثة والتقدم� ،أو لإخفاق هذا امل�شروع
بال�شامل واملدوي ،وحتديده �صور ذلك الإخفاق بثالث�" :إخفاق يف ال�سيا�سة
يعب عنه انهيار حلم الدولة القومية املوحدة ،وبعده انهيار حلم الدولة
جاء رّ
يعب عنه ف�شل امل�شروع التنموي
الوطنية احلديثة ،و�إخفاق يف االقت�صاد جاء رّ
اال�شرتاكي والليربايل على ال�سواء ...و�إخفاق يف االجتماع �أتى يعرب عنه
الف�شل يف بناء اجتماع وطني وقومي متما�سك ،ودخول البنى االجتماعية
يف دوامة التناق�ضات الذاتية وال�صراعات الع�صبوية الطاحنة ..و�إخفاق يف
الفكر �أتى يعرب عنه الف�شل يف ت�أ�سي�س ثقافة تاريخية �إيجابية ،متوازنة مع
الذات ومتوا�صلة مع الع�صر ،مقابل االنتقال �إىل حلظة من االن�شقاق احلاد يف
العربي"( ....يتبع).
الوعي
ّ

المغامرة الروائية
• حنا عبود

ـــــ �ص 4

المعري ..وال�شعر
•م�صطفى �صمودي

ـــــ �ص 7

�شِ عر َّي ُة ال ّل َغ ُة

•د .حم َّمد َ�سعيد ال َعتيقْ ـــــ �ص12

في �أدب الرعب
• ن�صر الدين البحرة

ـــــ �ص 13

د .عبد الكريم اليافي ..الحق والحقيقة
• حممد مروان مراد

ـــــ �ص 14

اللوحة للفنانة الت�شكيلية �شلبية �إبراهيم
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العروبة والإ�سالم

• م .عبد الوهاب امل�صري
كثريون هم الذين كتبوا يف ال�سنوات الأخرية خا�صة ،عن العالقة
بني العروبة (�أو القومية العربية� ،أو الأمة العربية) والإ�سالم..
�إذ يقول (مث ًال) امل���ؤرخ الدكتور �شاكر م�صطفى« :من قال �إِن
الدين والقومية نقي�ضان؟ �أما علم �أنهما بالن�سبة للعرب بالذات
وجهان لقطعة نقد واحدة ،وال ميكن ف�صلهما؟ فلوال الإ�سالم ما
كان للقومية العربية وج��ود ،لأنه معناها العميق .ولوال جهاد
العرب الأول�ين ،ما انت�شر الإ�سالم �شرب ًا يف الأر���ض .ومع ذلك،
فنحن نقتتل والزمن يطري»( .د� .ش .م�صطفى ،هل �أ�ضعنا ح�س الزمن؟
جملة «العربي» – الكويت ،العدد  ،422كانون الثاين/يناير ،1994
�ص .)140
وي��ق��ول امل����ؤرخ الدكتور عبد العزيز ال���دوري�« :إن العالقة بني
العروبة والإ�سالم عالقة ع�ضوية» .و «�إن العرب توحدوا مرة لأول
بالإ�سالم» .و «بالإ�سالم تكون الثقافة العربية الإ�سالمية» .و «الإ�سالم
جاء بفكرة الأم��ة ،وطبيعي �أن تكون العقيدة رابطة فيها»( .د .ع.
الدوري ،يف مقابلة �أجرتها معه جملة «املنابر» – بريوت ،العددان  35و
 ،36كانون الثاين و�شباط � ،1989ص)41
ويقرر املفكر الدكتور ع�صمت �سيف الدولة �أن «الأم��ة العربية
هي الأمة التي �أوجدها الإ�سالم ومل تكن موجودة قبله» ،و «ما ينكر
�أن الأم��ة العربية هي �أمة الإ�سالم �إال الذين يفرغون العروبة من
ح�ضارتها»( .د .ع� .س .الدولة ،عن العروبة والإ�سالم ،مركز درا�سات
الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة الأوىل � ،1986ص  53و .)73
ويقول الدكتور طه ح�سني�« :إذا �أردنا �أن نعرف متى تك ّونت القومية
العربية ،فينبغي �أن نردها �إىل ظهور الإ���س�لام .فاملكون احلقيقي
للوحدة العربية بجميع �أنواعها وفروعها – ال��وح��دة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واللغوية �أي�ض ًا – �إمنا هو حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم» .و «مل ينتقل النبي �إىل جوار ربه� ،إال وقد متت
وحدة اجلزيرة العربية ،ووجدت قومية عربية منظمة ،لها قانونها
هو القر�آن ،ولها نظامها ال�سيا�سي الذي يقوم على ما دعا �إليه القر�آن
يف العدل والإن�صاف وامل�ساواة بني النا�س ،ولها حكامها املنظمون �أي�ض ًا».
(د .طه ح�سني يف خطابه يف م�ؤمتر الأدب��اء العرب الثالث ،1958
ذكره :د .علي كنعان ،االقت�صاد الإ�سالمي ،دار املعارف (حم�ص) ودار
احل�سنني (دم�شق) ،الطبعة الأوىل � ،1997ص .)19
ويقول املفكر الدكتور ق�سطنطني زري��ق�« :إن كل عربي،
ب�صرف النظر عن انتمائه الديني ،يجب �أن يعد حممد ًا بطل القومية
العربية .وبالتايل ،ف�إن الإ�سالم هو دين الهوية الذاتية التاريخية
والثقافة للأمة العربية»( .ذك���ره� :إليك�س جوارف�سكي ،الإ�سالم
وامل�سيحية ،ترجمة د .خلف حممد اجلراد� ،سل�سلة «عامل املعرفة» –
الكويت ،العدد  ،215ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،1996ص.)218
بل �إن امل�ست�شرق املعروف لوي ما�سينيون يقرر �أي�ض ًا� ،أن
«الف�ضل يعود �إىل هذا الرجل ،حممد ،يف وجود هذا النموذج من النا�س
ومن الثقافة� .إن��ه هو ال��ذي جعل من غبار قبائل عربية �أم��ة ،ومن
جمموعة من الع�شائر املتنازعة دولة ،ومن لهجات ال تكاد تندرج يف
كتابة لغة ح�ضارة عاملية» (ذكره :د� .أديب عامر ،ما�سينيون امل�ست�شرق
والإن�سان ،جملة «الفكر العربي» – بريوت ،ال�سنة  ،5العدد  ،31كانون
الثاين � ،1983ص .)363
	�أو ًال – تو�صيف الظاهرة بد ًال من مغازلتها
بالرغم من �أن املقوالت املنوه بها �أعاله (و�أمثالها) �صادقة
معرفي ًا ونزيهة �أخالقي ًا ،ف�إننا نرى �أنها ال تربئ العلة وال تنقع الغلة..
ذلك لأنها �أقرب �إىل «مغازلة الظاهرة» منها �إىل «تو�صيف الظاهرة
علمي ًا» .ون�ستذكر (هنا) احلقائق التالية:
ثمة ما ي�شبه الإجماع بني العلماء على �أن «القيم االجتماعية»
هي التي جت�سد (وحدها� ،أو باال�شرتاك مع اللغة) خ�صو�صية املجتمع
وهويته ،كما جت�سد ب�صمة الإ�صبع هوية الفرد.
اعتربت «اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية» التي �ساهم يف �إعدادها
كبار املثقفني العرب (واعتمدها م�ؤمتر الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن
ال�ش�ؤون الثقافية ،يف تون�س � ،)1985أن «منظومة القيم العربية
الإ�سالمية جمموعة متكاملة من املبادئ ت�شكل يف جملتها مذهب ًا خا�ص ًا
يف احلياة هو الذي منح الهوية الثقافية العربية مالحمها املميزة».
(انظر« :اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية» التي �أ�صدرتها املنظمة
العربية للرتبية والتقانة والعلوم ،تون�س ،الطبعة الثانية ،1990
�ص.)54
يف حتديده خل�صائ�ص الثقافة العربية الإ�سالمية ،يالحظ املفكر د.
عبد اهلل عبد الدائم �أن من القيم الأ�سا�سية التي �أكدتها تلك الثقافة:
تقدي�س العلم والعمل ،م�س�ؤولية الإن�سان عن ذات��ه وعن الآخرين،
التكافل االجتماعي والت�ضامن االجتماعي ،احلرية وال�شورى والعدالة
وامل�ساواة( .انظر :د .ع .عبد الدائم ،يف �سبيل ثقافة ذاتية عربية
(الثقافة العربية والرتاث) ،دار الآداب – بريوت� ،آذار/مار�س ،1983
�ص  125و .)126
ي�ؤكد الدكتور خري الدين ح�سيب ،مدير مركز درا�سات الوحدة
العربية (ب�يروت)� ،أن قاعدة االنطالق للقاءات التي ينظمها املركز
للمثقفني العرب حول القومية العربية والإ�سالم (و�آخرها م�ؤمتر

احل��وار القومي الإ�سالمي ال��ذي عقد ع��دة دورات) هي املقولة� ،أو
احلقيقة ،التالية�« :إن املحتوى احل�ضاري للقومية العربية هو
الإ�سالم»( .انظر مداخلة الدكتور خ .ح�سيب يف «ندوة العدد» ،جملة
«امل�ستقبل العربي» – ب�يروت ،العدد  ،176ت�شرين الأول�/أك��ت��وب��ر
� ،1993ص .)107
ثاني ًا – اجلابري والقومية العربيــة
يف درا�سة للدكتور حممد عابد اجلابري حول «نظام القيم
يف الثقافة العربية الإ�سالمية» ن�شرت عام ( 1997وكانت يف الأ�صل
حما�ضرة �أُلقيت على هام�ش امل�ؤمتر القومي العربي ال�سابع ،يف الدار
البي�ضاء – �آذار/مار�س  ،)1997يالحظ الدكتور اجلابري �أن «املروءة»
كانت ملتقى مكارم الأخ�لاق العربية قبل الإ�سالم ،و�أنها (بالتايل)
القيمة املركزية يف منظومة القيم العربية اخلال�صة ،و�أنها كانت
مرتبطة بعلو الهمة و�شرف النف�س ،و «كانت �شروط حتققها �صنفني..
�صنف يخ�ص �شرف النف�س وهي ثالثة :العفة عن املحارم وامل�آثم،
والنزاهة عن املطامع الدنيا واملواقف املريبة ،وال�صيانة بالتما�س
كفاية النف�س و�صيانتها عن حتمل املنن .و�شروط تخ�ص علو الهمة وهي
ثالث كذلك :امل�ؤازرة بالإ�سعاف باجلاه والإ�سعاف يف النوائل ،واملبا�شرة
بالعفو عن الهفوات وامل�ساحمة يف احلقوق ،ثم االف�ضال بتقدمي الف�ضل
واتقاء لأذى الغري»( .د .اجلابري ،نظام القيم يف الثقافة
جود ًا وكرم ًا
ً
العربية الإ�سالمية ،جملة «امل�ستقبل العربي» – بريت ،ال�سنة الع�شرون،
العدد � ،219أيار/مايو � ،1997ص.)9
وي���رى ال��دك��ت��ور اجل��اب��ري �أن ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي ج��اء بها
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم قد «اخرتقت القبيلة عمودي ًا
وافقي ًا ..اخرتقتها عمودي ًا ب�أن جعلت قمتها متتد �إىل �أعلى ،نحو بعد
ميتافيزيقي ما ورائي ،نحو اهلل .واخرتقتها �أفقي ًا ب�أن جعلتها متتد على
ال�سطح كله لت�شمل النا�س جميع ًا .وغني عن البيان القول �أن قيمة
القيم يف كل دين هي الإميان به وبتعاليمه .غري �أن الإميان يف الإ�سالم
لي�س هدف ًا يف ذاته ،فاهلل غني عن العاملني ،بل هو �أي�ض ًا ،رمبا بالدرجة
الأوىل ،من �أجل الإن�سان .ومن هنا ،كان لفظ «الإميان» وما ا�شتق منه
مقرون ًا يف القر�آن ،يف الأغلب الأعم ،ب�ألفاظ وعبارات �أخرى ت�شري �إىل
جهته االجتماعية وم�ضمونه الإن�ساين .ومن العبارات التي تتكرر يف
القر�آن بعد لفظ «الإميان» وك�أنها ترتبط مع بعالقة �شرط مب�شروط
عبارة «العمل ال�صالح»� .إن ا�ستعرا�ض ًا �سريع ًا للخطاب القر�آين يدلنا
على �أن عبارة «الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات» ،التي تتكرر م��رار ًا
بهذه ال�صيغة �أو ب�صيغ �أخرى ،ترمز حق ًا �إىل �أن «العمل ال�صالح» هو
حمور القيم الإ�سالمية القر�آنية .واجتماع «الإميان» و«العمل ال�صالح»
ينتج عنه قيمة �أخرى تعترب من �أ�سمى القيم يف كل دين هي «التقوى»
ولها يف القر�آن مكان �أ�سمى .فــ «التقوى» لي�ست جمرد قيمة تدل على
ف�ضيلة تربط امل�ؤمن باهلل ،بل هي �أي�ض ًا ف�ضيلة متجهة نحو الآخرين،
نحو النا�س .ومن ا�ستقراء الآي��ات القر�آنية التي وردت هذه القيمة
الأخالقية الكربى ،ن��درك ب�سهولة �أن العمل ال�صالح مقوم �أ�سا�سي
فيها .وبعبارة �أخرى ،ميكن القول �إن الإميان وحده لي�س تقوى ،بل ال
بدّ �أن ي�صاحبه العمل ال�صالح .وقدمي ًا فرق املتكلمون بني «الإميان» و
«العمل» .فكان منهم من جعل «العمل» �شرط ًا يف الإميان و�ض ّمنه معنى
�سيا�سي ًا ،وكان منهم من قال بالعك�س ،رمبا العتبارات �سيا�سية كذلك».
(د.اجلابري ،املرجع ال�سابق� ،ص  .)10بل �إن �إحدى فرق املتكلمني،
وهي فرقة املعتزلة ،قد اعتربت �أن الإمي��ان هو الإق��رار والت�صديق
والعمل ،فجعلت العمل داخ ً
�لا يف «ماهية الإمي���ان»( .انظر :عناية
اهلل �إبالغ ،الإمام الأعظم �أبو حنيفة املتكلم ،املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ،القاهرة � ،1970ص .)127
ويالحظ الدكتور اجلابري فرق ًا دقيق ًا بني «امل��روءة» و
«العمل ال�صالح» ..فبما �أن املروءة هي «كمال الرجولية» ،فهي تخدم
�صاحبها ،ترفع من �ش�أنه وجتعله حمط تقدير واح�ترام ،فهي بهذا
املعنى قيمة ينعك�س �أثرها الأخالقي على ال�شخ�ص املت�صف بها �أما
«العمل ال�صالح» ،ال��ذي هو جوهر الرب والتقوى ،فهو عمل يف �صالح
النا�س ،عمل يجعل منهم كيان ًا يتجاوز القبيلة زمان ًا ومكان ًا و�أفق ًا
ور�سالة .هذا الكيان هو املعرب عنه بــ «الأم���ة» .وهكذا ،فالأخالق
ال�سامية ،كما يالحظ الدكتور اجلابري ،هي «�أخالق من �أجل الأمة»
(د .اجلابري ،املرجع الأ�سبق� ،ص .)10
ويخل�ص الدكتور اجلابري يف درا�سته �أو حما�ضرته املنوه
بها �أعاله� ،إىل «�أننا يف ع�صرنا هذا ،نحتاج �إىل كثري من املروءة ،و�إىل
كثري من العمل ال�صالح� .أما قيم الطاعة واخلنوع (التي هي �أخالق
الفر�س) ،ون�شدان �سعادة فردية موهومة (�أو �أخالق اليونان) ،والفناء
يف املطلق والهروب من الدنيا (�أو �أخالق ال�صوفيني) ،فل�ست �أظن �أنها
قادرة على جعلنا �أكرث قوة وا�ستعداد ًا ملواجهة التحديات التي يطرحها
ع�صرنا .ولكي يكون لهذا الكالم ما يربره �أمامكم� ،أنتم �أع�ضاء امل�ؤمتر
القومي العربي املحرتمني ،ا�سمحوا يل �أن �أقرتح عليكم تعريف ًا للقومية
العربية م�ستوحى من نظام القيم يف الثقافة العربية الإ�سالمية .هذا
التعريف هو :القومية العربية هي امل��روءة والعمل ال�صالح لفائدة
الأمة»( .د .اجلابري ،املرجع ال�سابق� ،ص .)16

التبا�س الم�صطلح في داللة
ال�شعرية والتفكيكية
•نذير جعفر
ت�صادفني يف قراءات ومراجعات ودرا�سات عدة م�صطلحات
نقدية تبدو يف غاية االلتبا�س لدى م�ستخدميها ،ومن �أبرز
تلك امل�صطلحات م�صطلحا :ال�شعرية والتفكيكية .فهناك
من ي�ستخدم ال�شعرية مبعنى �شاعرية اللغة يف النّ�ص
ال�سردي الروائي �أو الق�ص�صي ،م�شريا �إىل �أن ال�شعرية/
ال�شاعرية ميزة م�ستحبة يف ال�سرد ،مثنيا على الكاتب
جنوحه �إليها وتطعيم لغته بها! وهو بذلك يك�شف عن
التبا�س امل�صطلح يف ذهنه من جهة وعن فهم خمتلف ملاهية
النّ�ص ال�سردي من جهة ثانية .فال�شعرية تعني ح�صرا جممل
ن�ص ًا فن ّيا جماليا �سواء �أكان
العنا�صر التي جتعل من ٍّ
ن�ص ما ّ
هذا النّ�ص رواية �أم ق�صة �أم ق�صيدة �أم لوحة ت�شكيلية �أم
متثا ًال .وه��ي قطعا غري ال�شاعرية التي تنح�صر يف املجاز
واال�ستعارة وال�صور واملفارقات اللفظية .وو�صف ن�ص روائي
�أو ق�ص�صي بال�شاعرية لي�س ميزة له بل يعد عيبا فنيا ال
�سيما �إذا كانت هذه ال�شاعرية طاغية على جممل النّ�ص.
لأن لغة ال�سرد الق�ص�صي وال��روائ��ي تتكون من منطوقات
متعددة تن�سجم مع م�ستوى كل �شخ�صية ،والكاتب املبدع
احلاذق يدرك التباينات يف منطوق وتعبري كل �شخ�صية عن
�سواها ،ومن هنا ف�إن اللغة ال�سردية تتكون من طبقات لغوية
ونربات اجتماعية و�إيديولوجية ويح�ضر فيها احلوار وال�سرد
واملونولوج بتلوينات تتنا�سب مع وعي ال�شخ�صية وموقعها
يف الن�ص ومراميها .والكاتب معني برتك م�سافة بني لغته
ولغة �شخ�صياته مبا مينح كل �شخ�صية ا�ستقاللها يف التعبري
اخلا�ص بها ،وهذا ما نالحظه يف جممل �أعمل جنيب حمفوظ
ودو�ستويف�سكي على �سبيل املثال ال احل�صر.
�أم��ا م�صطلح التفكيكية في�أتي حينا يف بع�ض القراءات
والدرا�سات واملراجعات مبعنى تفكيك الن�ص �إىل عنا�صره التي
يتكون منها� ،أو مبعنى حتليل الن�ص �شكال وم�ضمونا ،وهذا الفهم
بعيد متاما عن امل�صطلح و�سياقه لدى �أوائل من �أطلقوه ومنهم
جاك دريدا .فالتفكيكية التي ترجمها بع�ضهم بــــ«التقوي�ضية»
تعني �أن لي�س ثمة معنى حمددا يف�صح عنه الن�ص الإبداعي
�أ ّيا كان جن�سه ،ذلك �أن من مينح املعنى لي�س الن�ص �إمنا قارئه،
وبقدر تعدد القراء تتعدد املعاين امل�ستخل�صة �إىل ما ال نهاية!
وبالتايل كل قراءة تقو�ض /تهدم ما �سبقها من قراءات �سواء
لدى عامة القراء �أم لدى القارئ ذاته الذي يقر�أ الن�ص يف
فرتات متباعدة ويف كل قراءة جديدة له تك�شف له عن معنى
جديد.
ويف ظل هذه ال�سلطة املطلقة للقارئ ت�ساءل بع�ض النقاد:
هل بات الن�ص يعني �أي �شيء ُيراد له؟ وهل كل قراءة تق ّو�ض
م��ا قبلها �إىل م��ا ال نهاية ،كما يذهب التفكيكيون؟ �أم �أن
هناك �ضوابط ومرجعيات وا�سرتاتيجيات ال بدّ منها للقارئ
النموذجي كي يف ّعل النّ�ص وي�ؤّوله مبا فيه� ،أي مبا يظهره،
ُوي�ضمره ،وي�شي به ،ويتيحه من دالالت متن ّوعة يف حدود
ثقافته ،وذائقته الفن ّية ،ونظرته �إىل العامل؟
ولعل ذلك ما دفع «�إيكو» �إىل مراجعة �أطروحاته النقدية
بعد �أن و�ضع بع�ض ال��ق ّ��راء روايتيه «ا�سم الوردة،»1980
و«بندول فوكو ،»1988مو�ضع ت�أويل غري �صحيح ـ على حدّ
تعبريه ـ ف�أعاد النظر يف كثري من �آرائ��ه املتعلّقة بنظرية
التلقي .وحتى ي�ضع ح��دّ ًا للت�أويالت غري امل�شروعة «اقرتح
ح��دودا للت�أويل م�ستقاة من حقول معرفية ع��دّ ة ،كالذكاء
اال�صطناعي ،وعلم النف�س امل��ع��ريف ،والظاهراتية ،وعلم
يتحرك بالت�أويل على
الداللة» ،و�سواها .وحدّ د للقارئ �أن
ّ
الإيقاع الذي يتحرك فيه الن�ص نف�سه توليدي ًا� ،أي ينظر
�إليه من زاوية ا�سرتاتيجية ت�ضمن اللقاء بني مق�صدية الن�ص
ومق�صديته .وه��ذه اال�سرتاتيجية ال تعني �إال الت�أويالت
امل�شروعة للن�ص� .إنها نوع من االلتزام النّ�صي الذي يوقف
زحف الت�أويالت الت�ضليلية املتعددة .فلي�س كل الت�أويالت
م�شروعةـ على حدّ تعبريه ـ وغالبا ما ي�ؤدي �إبراز وجه ن�ص
ما �إىل �إهمال �أوجه �أخرى وتركها يف الظّ ل ،وقد تقب�ض بع�ض
الت�أويالت على عك�س الأخرى ببنية ن�ص ما بعمق �أكرب.
لعل ما �سبق يطرح من جديد �إ�شكالية هذين امل�صطلحني:
ال�شعرية ،والتفكيكية ،وم��ا يثريانه م��ن ج��دل يف حتديد
مق�صديتهما ،وداللتهما يف النقد احلديث.

قضايا وآراء
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تجنب ًا للوقوع
في �شباك الأوهام؟
• د� .صياح عزام
يف الآون��ة الأخ�يرة ارتفعت النربة يف اخلطاب الرتكي املناه�ض لإ�سرائيل خا�صة
بعد االحتفال الذي جرى يف كيان االحتالل مبنا�سبة افتتاح مقر ال�سفارة الأمريكية
اجلديد يف القد�س ،وقبل و�أثناء انعقاد اجتماع منظمة التعاون الإ�سالمي يف ا�سطنبول
يوم  ،2018/5/18بح�ضور �سبع وخم�سني دولة ملناق�شة الق�ضية الفل�سطينية وما تقوم
به قوات االحتالل ال�صهيوين من قتل وقمع للمتظاهرين يف قطاع غزة ،هذا االجتماع
�أو امل�ؤمتر الذي مل ي�صدر عنه �أي �إجراء عملي جاد ،بل اكتفى_ كالعادة _ببيان مت
حفظه يف الأدراج �إىل جانب بيانات �أخرى مماثلة ومن هذه الإج��راءات على الأقل،
�سحب �سفراء هذه الدول املجتمعة من وا�شنطن �أو من تل �أبيب...هذا �أقل ما ميكن.
ولكن مع الأ�سف مل يح�صل �شيء من هذا .نعود للموقف الرتكي من �إ�سرائيل وارتفاع نربة
خطابه املناه�ض لإ�سرائيل لنقول� :إنه مل يعد خافيا على �أحد �أن �/أردوغان /يطمح �إىل
�أن تتزعم بالده العامل الإ�سالمي وي�صبح هو بالذات/خليفة /امل�سلمني .هذا �أو ًال� ،أما
الأمر الثاين� ،أو الهدف الرتكي الثاين ،فهو حماولة �أردوغان وحزبه �شد الع�صب الديني
للمواطنني الأتراك ع�شية االنتخابات املقبلة يف تركيا لك�سب �أ�صوات الناخبني ،خا�صة
�أن املعار�ضة الداخلية لنهجه هي يف تزايد م�ستمر ب�سبب �سيا�ساته الرعناء .والأهم من
ذلك كله� ،أنه يف ذروة الت�صعيد اللفظي غري امل�سبوق من قبل تركيا �ضد كيان االحتالل
الإ�سرائيلي ،والذي �صدر عن خمتلف م�ستويات القيادة الرتكية ،رغم ذلك ،حدث �أمر
ملفت للنظر ،وهو �إقدام حزب �أردوغان (حزب العدالة والتنمية احلاكم) على �إ�سقاط
م�شروع قانون تقدمت به املعار�ضة العلمانية الرتكية يق�ضي بقطع العالقات االقت�صادية
والتجارية مع «�إ�سرائيل» رد ًا على �سلوكها الإجرامي يف غزة ،وموقف الإدارة الأمريكية
من القد�س...
بطبيعة احلال ،قوبل هذا املوقف من قبل حزب �أردوغان احلاكم مبزيد من االرتياح
يف �إ�سرائيل ،وق��ام الكني�ست ال�صهيوين ب��ـ(رد التحية مبثلها) كما يقال ،حيث قرر
�إ�سقاط (مذابح الأرمن)عن جدول �أعماله والالفت لالنتباه �أكرث� ،أن ال�ضجيج ال�سيا�سي
والإعالمي الرتكي �ضد كيان االحتالل الإ�سرائيلي ،مل ي�ؤثر على التبادالت التجارية
واالقت�صادية بني الطرفني ،ومن الأدلة على ذلك �،أن ناقلة نفط تركية توجهت �صبيحة
اليوم التايل للقمة الإ�سالمية اال�ستثنائية التي دعا �إليها �أردوغان وعقد ت يف ا�سطنبول،
توجهت �إىل ميناء/ع�سقالن /وهي حمملة ب�أكرث من مليون برميل من النفط.
يف الوقت نف�سه ،ف�إن/ميناء حيفا /يف كيان االحتالل يعج بالب�ضائع الرتكية من
خمتلف �أنواعها و�أ�صنافها ،كذلك تراهن ال�سلطات الرتكية على العودة �إىل معدالت
ال�سياحة الإ�سرائيلية �إىل تركيا يف العام  /2008/التي زادت عن ن�صف مليون �سائح،
والعمل على تطويرها وزيادة �أعداد ال�سائحني الإ�سرائيليني الذين يق�صدون تركيا.
و�إذا جئنا �إىل املجال الدبلوما�سي وما هو متعارف عليه بني الدول �أحيان ًا من طرد
للدبلوما�سيني عند ح�صول خالفات بينية ،جند �أن �أنقرة مل تطرد ال�سفري الإ�سرائيلي
لديها ،بل طلبت �إليه مغادرة مقر عمله(م�ؤقت ًا) ،وهذا �إجراء �أقل حدة ،ومل تت�صاعد
ردة الفعل الرتكية� ،إال بعد �أن قامت �إ�سرائيل بطرد القن�صل الرتكي العام من القد�س،
وطلبت �إىل رعاياها عدم التوجه �إىل تركيا ،وه��ددت ب�إجراءات عقابية قوية ،من
بينها(االعرتاف مب�س�ؤولية العثمانيني الأتراك عن جمازر الأرمن امل�شهورة) .
هذه بع�ض احلقائق املو�ضوعية عن مواقف حكومة �أردوغ��ان من �إ�سرائيل ،نعر�ضها
بهدف تفادي املبالغات ال�ساذجة �أو الوقوع يف �شباك الأوه��ام .وامل�ؤكد �أنها ال تربر
ال�سلوك املتهافت للمتقاع�سني من احلكام العرب عن دعم ق�ضية فل�سطني ،واملتخاذلني يف
مواجهة الغطر�سة الإ�سرائيلية والإجرام الإ�سرائيلي بحق ال�شعب الفل�سطيني يف غزة
وغريها من املدن الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وحتى يحق الفل�سطينيني يف الداخل
واالنحياز الأمريكي ال�سافر �إىل جانب حكومة الإرهابي نتنياهو وامل�ؤكد �أي�ضا� ،أنها
تدين ما ميكن �أن ن�سميه( مدر�سة) يف العمل ال�سيا�سي والإعالمي العربي ،ال وظيفة
لها �سوى التقاط هذه اجلوانب يف املواقف الرتكية ،لت�سويق التخاذل وتو�سيع التهافت
من قبل بع�ض احلكام العرب ،ال�سيما يف دول اخلليج وعلى ر�أ�سها ال�سعودية .يف الهرولة
باجتاه التطبيع مع �إ�سرائيل ،واالنق�ضا�ض على �أي (نف�س) مناه�ض لها بو�صفها_ ح�سب
االعتقاد ال�سعودي_ حليف يف مواجهة العدو الأول(�إيران).وما من �شك ،يف �أن مثل
هذه املدر�سة ،هي �أ�سو�أ مدر�سة يف التاريخ العربي القدمي منه واحلديث ،و�أ�سو�أ مقاربة
ميكن �أن ت�صدر عن �أي جهة عربية ر�سمية كانت �أم غري ر�سمية .وبالتايل� ،إن �أي رهان
على تركيا من قبل البع�ض ،وخا�صة يف ظل حكم �أردوغان و�أطماعه وطموحاته و�سلوكه
العملي منذ بدء ما ي�سمى بالربيع العربي الذي كان �أردوغان نف�سه �أحد �صانعيه� ،إن
�أي رهان من هذا القبيل ،هو رهان خا�سر ولن يقود ب�أ�صحابه �إال �إىل اخليبة واخلذالن
املُف�ضيني حتم ًا للي�أ�س والإحباط.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

دفاع عن الأدب
ــ  7ــ
يطرح جورج ديها ِمل ال�س�ؤال التايل:
«هل ن�ستطيع �أن ن�ؤ�س�س ثقافة قوية خ�صبة على ال�صور والأدوات اخلطابية؟ هذا
�س�ؤال �ألقيته عدة مرات على مثقفي العامل كله ،ومل يبق ال�س�ؤال دون جواب».
ويق�صد جورج ديهامل( :بال�صور والأدوات) ـ ثقافة ال�سينما والراديو ،ففي حينه
وحتى الآن ،ال ميكن جتاهل ال�سينما ،وال الإذاع��ة يف ن�شر الثقافة ،اللهم �إذا كانت
ال�سينما هادفة ،وتقدمية ،وكذلك الإذاع���ة .لكن اليوم ،تراجعت ال�سينما� ،أمام
ال�شا�شة ال�صغرية ،و�أمام امل�سل�سالت من كافة الأ�شكال والأن��واع والأجنا�س ،وكذلك
تراجعت الإذاعة �أمام و�سائل االت�صاالت اجلديدة و�أمام ال�شابكة العنكبوتية وو�سائل
االت�صال االجتماعي الأخرى.
يجيب جورج ديهامل نف�سه قائ ًال :لقد تناول هذه الظاهرة عدد كبري من الباحثني،
ور�أوا فيها ما �أرى من �أن ال�سينما والراديو ال ميكن �أن يكفي لبناء ثقافة حقيقية ،ولكن
هناك من ي�ؤيد وجهة النظر الأخرى ،وه�ؤالء ـ و�إن يكونوا فيما �أح�سب �أقلّ من الأولني
عدد ًا و�أ�ضعف جزم ًا مبا يرون ـ �إال �أن ر�أيهم ي�ستحق رغم ذلك �أن تقف عنده و�أن تنظر
فيه ب�إمعان ،ولقد �أعلن امل�سيو لوي�س �سيدانيه ر�أيه يف هذا ال�صدد يف مقال ن�شره مبجلة
النقد اجلديدة ،ولقد �أظهر هذا الكاتب �أنه موهوب موهبة حقيقية.
وعند هذا ال�سيد�« :إن عيب ال�سينما والإذاعة � ٍآت من �أن هاتني الو�سيلتني مل يجدا
بعدُ �أ�ساتذتهما» .ويف الوقت نف�سه يت�ساءل ،عما �إذا كانت الكتابة والطبع هما الأداة
الوحيدة لن�شر املعرفة ،ثم يجيب بالنفي� ،إذ يرى يف قولنا بهذا ال��ر�أي �ضرب ًا من
الغرور ،وال يجب �أن نعيب ال�سينما والإذاعة ملجرد �أن كل ما يحمالنه لنا اليوم تقريب ًا
رديء منحط.
و�إن هذا االنتقاد يف النهاية لل�سينما والإذاع��ة ك�أداتني للثقافة مر ّده �إىل ما يف
براجمهما وطرقهما الفنية من رداءة م�ؤقتة ،ولكن هذا لي�س مو�ضع االنتقاد� ،إذ �أين
على متام الثقة من �أن ال�سينما �ستقدم ـ بل وقدمت للجمهور ـ �أ�شياء رائعة حق ًا ،ويف
ر�أيه� :إن العبقرية تنعك�س على ال�شا�شة عندما يختار رجل عبقري ال�سينما كر�سول
معب ،ومثال ذلك� ،شاريل �شابلن ،وي�ضرب مثا ًال �آخر :عندما الإذاعة تذيع مو�سيقا باخ
رّ
ف�إن العبقرية ترتدد يف «�صندوق ال�ضو�ضاء».
ومن هنا ،ينطلق ج��ورج ديهامل� :أن �أ�سا�س الثقافة هو فهم الظاهرات والكتب
والكائنات ،والنفو�س ـ حتى الناقد منها واملوهوب ـ عر�ضة دائم ًا للرتدد والذهول
والإغماء العار�ض ،و�أقدرها على االنتباه يف حاجة دائمة �إىل الرجوع �إىل املو�ضوع
والعنا�صر و�إىل احلجج التي يتناولها العر�ض واملناق�شة ،وهذا الرجوع ـ الذي يق�صد
منه �إىل دقة الفهم ـ هو على وجه التحديد ما ن�سميه بالتفكري ،فالرجل الذي يقر�أ
يقف يف كل حني ليفكر �أي ليحاول �أن يعود فيتناول الفقرة من جديد يقر�ؤها مرة
ثانية وثالثة و�أربعة بل وعا�شرة ،وهذه الطريقة ال تتفق وفنون احلركة ،ف�إننا عندما
ن�سمع (�سيمفونية) �أو ن�شاهد متثيلية «تراجيديا» ال ن�ستطيع �أن نعود �إليها ،على
حني �أن الكتاب ميكّننا من التفكري تفكري ًا �ضروري ًا ،و�إن يكن الحق ًا ،ف�إذا كان الكتاب
جيد نزعنا �إىل قراءته من جديد والنظر عن قرب يف بع�ض التفا�صيل �أو الإمعان يف
(نوطة) امل�ؤلف املو�سيقي ،واملتلقي يف احلفل املو�سيقي� ،أو يف امل�سرح ين�شد املتعة ،بينما
ي�أخذ من الكتاب و�سيلة للثقافة احلقيقية.
بهذا املعنى ،ي�صل جورج ديهامل �إىل �أن القراءة معناها االختيار� .إذ �أن من يقر�أ
حي
يختار ،ووظيفة االختيار من �أوىل وظائفنا الطبيعية ،وهو ،يُعدُّ � ،إن الكائن احلي ّ
لأنه يختار.
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• حنا عبود
من �أعماق التاريخ
لي�ست الأقدا�س اليهودية فريدة من نوعها
يف التاريخ الديني ،فهناك �أقدا�س كثرية يف كل
�أرجاء امل�سكونة ،قبل ظهور اليهودية وبعدها،
ونعرف من الأ�سماء ،كما يقول اللغويون ،مدى
عمق الإح�سا�س باجلغرافيا املقد�سة ،فبابل
وجبيل وبعلبك و�أثينا وف��ارن��ا ...م��اذا نعدد
حتى نعدد! كلها ت�شتمل على ا�سم الإله �أو الإالهة،
ونظن �أن العربيني اتبعوا هذا املنحى يف ت�سمية بع�ض
مدنهم مثل «عام اهلل» �أو ت�سمية دولتيهم� :إ�سرائيل
وي��ه��وذا� ...إل���خ .وال ف��رق ب�ين الت�سمية ال�شرقية
اال�سم
والت�سمية الأوروبية� ،سوى �أن يف ال�شرق ُيط ِلق
َ
من له الر�سم ،بينما يف اليونان ،وهي �أكرث البلدان
التي نعرف ما�ضيها ،تكون هناك ا�ستفتاءات ،كما
ح�صل ب�ين بو�سيدون (ال���ذي وع��د �سكان املدينة
اجلديدة مبخلوق جديد هو احل�صان ،يجعل منهم
�شعب ًا مقات ًال) و�أثينا (التي وعدتهم ب�شجرة الزيتون،
فال يجوعون ...وملا جرى الت�صويت مل تلتزم الن�ساء
ب�أوامر �أزواج��ه��ن ،ف�ص ّوتوا لأثينا ،و�سميت املدينة
با�سمها ،ومنذ ذل��ك التاريخ حتى القرن الع�شرين
منعت الن�ساء من الت�صويت.
مل تكن العا�صمة حمتكرة للأ�سماء القد�سية ،بل
كانت املدن الأخ��رى حتظى بت�سمية قد�سية �أي�ض ًا،
فكل ما ينتهي ب�إيل �أو يبد�أ ببعل �أو �أي ا�سم �آخر من
�أ�سماء الآلهة ،تكون القد�سية قد حلت يف الت�سمية
ويف املدينة .ومل تقت�صر القد�سية على الت�سمية ،بل
ابتكر امل�ؤمنون بالآلهة القدمية �أعياد ّا ظلت �شائعة
حتى العهد الروماين ،من �أمثال العيد الروماين ال�شهري
�ساتورناليا .ومع تقديرنا للعقل اليوناين ،ف�إنهم �أي�ض ًا
ربطوا حتى الألعاب الريا�ضية بالقد�سيات ،فلكل
�إل��ه �ألعاب ريا�ضية خا�صة� ،أم��ا الأوليمبية فكانت
مكر�سة لزيو�س ،رئي�س البانثيون ...وذكرنا الريا�ضة
بامل�صادفة ،و�إال ف�إن كل �شيء كان مكر�س ًا للآلهة ،من
�أدب وفن وبناء وحرفة� ...إن الأركيولوجيا القدمية
كانت يف معظمها ذات طبقات قد�سية ،حتى ظهر
العربانيون بالإله يهوه ،فكانت �أعمالهم التكرميية
له عبارة عن �صالة و�أع��ي��اد فقط ،متنع التماثيل
ومتنع الريا�ضة ومينع الر�سم والنحت ،بل �إنك عندما
تبني بيت ال��رب ،فعليك �أن ت�ستخدم الأحجار غري
املنحوتة ،حتى ال ينجرف بع�ض ال�سذج وراء الوثنية
فتقد�س الأحجار وتعبد .وعندما يقارن املقارن بني
منجزات الديانات القدمية واحلديثة ،نبدو �أمامها
ك�أننا تالمذة ريا�ض الأط��ف��ال ،فالفارق كبري جد،
فالقدامى تركوا خلفهم ح�ضارات باذخة ،ال نزال
نكيل لها املديح والتمجيد ،بينما مل تقدم الأدي��ان
احلديثة �سوى الو�صايا والن�صائح والتحدث بالنيابة
عن املقد�س.
لي�ست ف��ك��رة التوحيد الدينية متعار�ضة �أو
متناق�ضة مع فكرة التوحيد يف الفكر الإن�ساين،
فقد عرفها امل�صريون فكر ًا ودين ًا ،وعرفها اليونان
فكر ًا ودين ًا ،وامليثولوجيا جتعل البانثيون برئا�سة
املمثل الأعظم للعدالة «زيو�س» .و�أفالطون يقدم لنا
التوحيد حتت ا�سم «الدميرجو�س» وديكارت يقدم لنا
الفكرة باالمتداد واحلركة ...فكان املفرت�ض ،بعد
انت�شار فكرة التوحيد� ،أن تنتقل الب�شرية من النزاع
الديني �إىل الوئام الإن�ساين ،ولكن ظهور العربانيني
جعل الب�شرية تنتقل من الوئام الديني الذي كان
�سائد ًا (مل حتدث حرب دينية يف حو�ض املتو�سط)
�إىل النزاع الديني الذي جاءت به اليهودية .طبع ًا
هناك �أ�سباب و�أ�سباب لي�س هنا جمالها ...بيد �أن
غزو الآخر و�سبيه ونهبه ب�سبب الدين مل يظهر كما
ظهر مع العربانيني .وعلى مدى الع�صور الو�سطى كانت
احلروب الدينية هي احلروب الوحيدة.
خطوة �إىل الأمام
مل تكن امل���دن القدمية حتظى ب��ه��ذه القد�سية
التي حظيت بها بعد ظهور العربانيني ،فلم تكن
بابل �أو �أثينا �أو روما ل�شعب واحد يخ�ص اهلل ،بل
كانت للجميع ،وقد ثبت الرومان هذا يف د�ستورهم
ال��ذي غ��دا من جملة امل�صادر احلقوقية يف الع�صر
احلديث .احتكار القد�سية وتخ�صي�ص الإله ظهر مع
العربانيني ،وانعك�س هذا منذ القدمي كما يف املزمور
 46ويف �سفر طوبيا  12ويق ّر بول�س الر�سول ب�أن
�أور�شليم مدينة اهلل يف ر�سالته �إىل العربانيني ،بعد
�أن ي�ضفي معنى م�شرب ًا بامل�سيحية� ...إىل �أن اعتنق
القدي�س �أوغ�سطني امل�سيحية ،ومنذ ذلك الوقت �صار
للمدينة مفهوم ديني خا�ص .وعندما �أعلن �أن روما
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دراسات

المغامرة الروائية
مغامرة من نوع جديد ،ال
تختلف عن املغامرات الروائية
ال�سابقة� ،سوى �أنها مل حتفر يف
باطن النف�س الفردية بل تختار
من الأحداث ما يف�صح عن
التاريخ والنف�سية يف ال�شعوب
واملجموعات.

هي مدينة اهلل ،كان يرد على الوثنيني الذين زعموا
�أن روم��ا ،على مدى ثمانية قرون مل تدمر ومل يط�أ
�أر�ضها �أي متطفل من الغزاة ،حتى �صارت امل�سيحية هي
الديانة الر�سمية ،فدخلها القوط وخربوها يف بداية
القرن اخلام�س امل��ي�لادي .ف�إله امل�سيحيني مل يحم
املدينة ،بينما ظلت�آلهة الوثنيني حتميها حتى ظهور
امل�سيحية .وبد�أ القدي�س يقدم فل�سفته عن املدينة،
بعد �أن ترك املانوية والأفالطونية اجلديدة واعتنق
امل�سيحية ،فقال �إن اهلل مينح «النعمة» ملن يريد ،من
غري �أن يكون هناك مقيا�س لأخالق املنعم عليه ،فهي
حكمة ربانية ال تخ�ضع ملنطق الب�شر ،ولهذا ف�إن املنعم
عليهم يف روما جنت معابدهم من التدمري بينما دمرت
معابد الوثنيني ،وهذا دليل �أن اهلل يحمي مدينته ،مع
�أن الوثنيني زعموا �أن القوط ق�صدوا معابدهم ملا فيها
من ث��روة ،حتى �أن بع�ض التماثيل كانت من الذهب
اخلال�ص ،يف حني كانت املعابد امل�سيحية فقرية جد ًا،
�إذ كانت يف بداية ت�أ�سي�سها ،فحتى �أكارم امل�ؤمنني ما
كانوا يتجا�سرون على التربع ،خوف ًا من املالحقة.
والطريف �أنه بعد غزو روما ذهب �أوغ�سطني �إىل هيبو
يف �أفريقيا� ،إال �أن القوط �أي�ض ًا حلقوا به ،ودمروا
مدينته التي كان رئي�س كهنتها ،وكان ي�صرح �أن من
يحميه اهلل ال ت�صل �إليه �أيدي ال�سوء ...وقيل �إنه
تويف قبل �أن يرى دمار هذه املدينة الذي كان �شبيه ًا
بدمار روما� ،إن مل يكن �أكرث .وقد اعتنق ر�أيه حتى
بع�ض فرق الربوت�ستانتية ،والتيار الكالفيني على
وجه التحديد.
يف ع�صر النه�ضة مل ي�ش ّيد رجال الفكر مدينة على
غرار مدينة القدي�س �أوغ�سطني ،بل مالوا �إىل الفكر
الوثني ،وا�ستوحوا الت�ص ّورات القدمية للمدينة
املثالية كجمهورية �أفالطون ،بحيث يكون املواطن
مواطن ًا مدني ًا ،من دون �أن يكون هناك �شرط عرقي او
ديني ...وافتتح هذا النوع ال�سري توما�س مور More
يف عمله ال�شهري “يوتوبيا” ولكن لليوتوبيات حديث ًا
�آخر ،فلنبق يف قلب “مدينة اهلل”.
بعد ك��ت��اب “مدينة اهلل” للقدي�س �أوغ�سطني
ب�ألف ع��ام ظهر كتاب توما�سو كامبانيال ،الراهب
الدومينكاين ،فهو يف ال�سلك الكهنوتي مثل �أوغ�سطني،
بعنوان “مدينة ال�شم�س” وهو رد على �أوغ�سطني،
�أو لنقل �إن��ه نقي�ض مدينة �أوغ�سطني ،فال�شم�س ال
متيز بني �إن�سان و�إن�سان ،فال حتجب نور ًا عن �أ�سود،
وال حت�صر ن��ور ًا عن �أبي�ض ،وال تهب النور بح�سب
الطول والعر�ض وال��وزن ول��ون العيون ...وال�شم�س
هنا بديل لـ “الدميرجو�س” الأفالطوين ولكنها رد

لي�ست فكرة التوحيد الدينية
متعار�ضة �أو متناق�ضة مع فكرة
التوحيد يف الفكر الإن�ساين ،فقد
عرفها امل�صريون فكر ًا ودين ًا،
وعرفها اليونان فكر ًا ودين ًا.

على �أوغ�سطني،فاملدينة بحاجة �إىل عدالة وم�ساواة،
�شم�س واح��دة للجميع ولي�س �إىل نعمة حتتكرها
فئة ،فتكون �سوط ب�ؤ�س على الفئات الأخرى.النعمة
�شم�س ،ي�ستوعب منها كل �إناء ملء حجمة ،ال ملء
�شهوته ولون ب�شرته وبريق با�صرتيه� ،إن ال�شم�س ال
تبيع الربكة وال تخ�ص�ص النعمة .قيل �إن كامبانيال
اختار ال�شم�س لأنها كانت رب�� ًا معبود ًا ،ر ّد بها على
االجت��اه الديني املنحاز ،ال��ذي يحتكر النعمة ،بل
ي�صادر الدنيا والآخرة.والعمل يف “مدينة ال�شم�س”
هو املقيا�س ،ولي�س �إميان �إبراهيم ،وال مباركة ا�سحق
وال نعمة يو�سف...الخ.
عودة �إىل تاريخ الإميان
ب��ع��د خم�سة ق����رون ت��ق��ري��ب�� ًا ت��ظ��ه��ر مو�سوعة
�ضخمة مل���ؤرخ الكر�سي الأنطاكي �أ�سد ر�ستم بعنوان
«كني�سة مدينة اهلل �أن��ط��اك��ي��ة العظمى» ل��ت���ؤرخ
الإمي��ان الأرثوذك�سي (القومي) الذي متثله كني�سة
�أنطاكية ...واملدينة؟ ال فرق بني الكني�سة واملدينة،
املهم �أن يكون الطريق م�ستقيم ًا ،فتنك�شف �أخطاء
الآخرين من جهة ،وتخلق الرتبية الدينية املواطنني
اجلديرين باملدينة ،فعندما نح�صل على الر�أي القومي
عند املواطن ال نعود نبحث ماذا نعمل وكيف نعمل ومن
املنعم عليه ومن غري املنعم عليه ...فامل�ؤمن يعرف من
تربيته ماذا يفعل .والكتاب الذي ظهر يف منت�صف
القرن الع�شرين ،يكاد يكون تاريخ ًا موثق ًا ومو�سع ًا
للملة امل�سيحية بكامل �أطيافها يف بلدان احلو�ض
ال�شرقيللبحر املتو�سط ،و�أنطاكية هنا لي�ست املدينة
بل امللة امل�سيحية ال�شرقية ،وهو مفهوم يقرتب من
«دار ال�سالم» و»دار احلرب»...
املغامرة الروائية
امل�س�ألة اليهودية قدمية رافقت التاريخ العرباين.
ك��ان��وا �أ���ص��ح��اب �أول دي��ن وح���داين يتابع م�شروع
�أخناتون ،بعد �أن ا�ستبدلوا ال�شم�س بيهوه ،و�إن ظل
يهوه مرتبط ًا بالنار والدخان يف التيه ال�صحراوي.
ونتيجة اال�ضطهاد ال��ذي عانوا منه ،انغلقوا على
�أنف�سهم ،و�ساعدهم اليوبيل ،فبقوا على م�سرح
ال��ت��اري��خ ،يف ح�ين ان��ق��ر���ض��ت �أدي����ان ك��ث�يرة قبلهم
وبعدهم .وامل�س�ألة اليهودية مطروحة حتى اليوم
منذ �أي��ام مارك�س وبرونو بوير ،و�إذا نحينا جانب ًا
النظرة املتطرفة عند �شك�سبري وكري�ستوفر مارلو
و�أمثالهما ،وجدنا �أن امل�س�ألةما ت��زال مطروحة يف
الأدب ،وانتقلت يف القرن ال�سابع ع�شر من املغامرة
امل�سرحية �إىل املغامرة الروائية ،فحتى كافكا يعرب
عزلة اليهودي الثقيلة ،فهو دائم ًا يف حالة خوف
من الآخر ،من العامل ،كل العامل ،من العاديني حتى
الق�ضاة ،وما حت ّول موظف البنك �إىل م�سخ �سوى تعبري
عن انكما�ش اليهودي الذي يهمله �أو ينبذه العامل.
�إن �أي غو�ص يف قلب اليهودي يعترب مغامرة ،حتى
لو حتدث اليهودي عن نف�سه ،لذلك ف�ضلت املغامرة
الروائية ر�صد الظواهر العينية ،فهي الطريق الأمثل
للأعماق النف�سية� ،سواء كانت البطولة الروائية
م�سندة �إىل يهودي �أو �أي ملة �أخ��رى من ملل العامل
التي ال حت�صى .وه��ذا ما فعله �أرن�ست هامنغوي يف
«ال�شم�س ت�شرق �أي�ض ًا» فجعل بطله هريبرت كوهني
يتدرب على املالكمة ،وقد عقد عليه املدرب الآمال،
فف�شل يف �أول مباراة ،ويفت�ش املدرب عن ال�سبب ،ف�إذا
البطل دخل عامل املالكمة خوف ًا من «العامل» معتقد ًا
�أن املالكمة حتميه ،فعكف يفكر يف �أمره ،فوجد �أن من
امل�ستحيل بهذه الطريقة ،طريقة القوة والهيمنة� ،أن
يحمي نف�سه ،ف�صار يعمل على االنخراط يف العامل،
وراح يت�صرف ت�صرف احلري�ص على ال�سالمة ،ولكن
اخلوف ظل ي�سكنه ...ويف «ال�شيخ والبحر» يخو�ض
ال�صياد البحر ،ليثبت �أنه ال يزال ميلك تلك القوة
التي كانت له يف �شبابه ،وعندما تقع يف �شباكه �سمكة
كبرية ،يتم�سك بها ،مع �أنها �أكرب من طاقته ،ويفلح يف
�صيدها ،ولكنه يف�شل يف حمايتها فت�صل �إىل ال�شط
هيك ًال عظمي ًا ال نفع فيه .والأمثلة على ذلك كثرية،
وكلها تدل �أن جتاهل طبيعة الأ�شياء يجلب الف�شل،
ويف �أحيان كثرية يجلب الدمار.
ويف رواية «قد�س الأقدا�س»  Sanctuaryلوليم
فوكرن ي�سعى البطل العنني �إىل فر�ض �سيطرته،
فيف�شل يف ال�سيطرة كما ف�شل يف العالقة مع الن�ساء،
فيعمد �إىل االغت�صاب بامل�سد�س ،ويجرب الن�ساء على
العمل يف املبغى الذي يديره ،ولكن امل�سد�س مل ينفعه
يف حتقيق �أي �شيء ،فيمكن للمرء �أن يق�سر �شيئ ًا �أو
�شيئني ،ولكنه ال ميكن �أن يق�سر كل الأ�شياء لت�سري
فيما هو خ��ارج طبيعتها ،فيكون ،كما ق��ال ال�شاعر

الفل�سطيني توفيق زياد ،مثل الواوي الذي بلغ املنجل.
معظم ه��ذه املغامرات الروائية اجتهت �إىل الفرد
املمثل للمجموع� ،أما الروائي ح�سن حميد فالتفت �إىل
الو�ضع اجلمعي ،يف مغامرة يف روايته “مدينة اهلل”
تعترب فريدة من نوعها.
املغامرة اجلديدة
يف «مدينة اهلل» حل�سن حميد مغامرة م��ن نوع
جديد� ،صحيح �أنها ال تختلف عن املغامرات الروائية
ال�سابقة� ،سوى �أنها مل حتفر يف باطن النف�س الفردية،
وال تدخل دهاليز كوهني هامنغوي و�شيخه ،وال
الرعب يف العنني من العامل املحيط به ،بل تختار من
الأحداث ما يف�صح عن التاريخ والنف�سية يف ال�شعوب
واملجموعات...فهي «ال��رواي��ة النهر» كما ي�سميها
الفرن�سيون ،فمن خ�لال �أح���داث ف��ردي��ة ب�سيطة
ينك�شف تاريخ �آالف ال�سنني ،ال بطل فيها وال بطلة،
ال ب��وب وال بوبي ،و�إمن��ا و�صف لعالقة يف مدينة،
ومنذ ال�صفحة اخلام�سة والأربعني ،وبكلمات �أ�شبه
ب�إ�شارات املور�س ينك�شف العمق النف�سي ملجموع كبري
من خالل عناوين �سريعة تك�شف تاريخ ًا قدمي ًا ياب�س ًا،
حملته جمموعة ،حرمته من ال�سقاية والعناية،
فخافت عليه من العامل ،وخافت منه على نف�سها ،ففي
كثري من الأحيان يكون �صنّاع التاريخ �أوىل �ضحاياه:
«قلت :ه�ؤالء �أهل البالد .قالت :هم غا�صبوها .قلت:
ال �أحد يقول هذا ،حتى التاريخ املزور ال يجر�ؤ على
قول هذا .قالت :كتبنا تقول هذا؛ وعقيدتنا تقول
هذا �أي�ض ًا .قلت :كيف .قالت :هذه الأر�ض هبة من
اهلل ،منحة .قلت :وهل �أنتم يو�سف يعقوب املدلل.
قالت :متام ًا .نحن يو�سف اهلل على الأر���ض ،قلت:
�ألهذا تف�سدون حياة الآخ��ري��ن .قالت :كي نعي�ش
ب���أم��ان .قلت :تعذيب الآخ��ري��ن والت�ضييق عليهم،
وقتلهم ،و�سجنهم ..هو �أمانكم .قالت :متام ًا .قلت:
و�أين اهلل؟ �أين �أبوته لكم ،قالت :معنا ،يرى ،وي�سمع.
قلت :لو كان معكم لوقفتم من دون خوف ،ولنمتم من
دون قلق ،ومل�شيتم من دون هلع ،قالت :اخلوف �صفة
�إن�سانية .قلت :لكن اخلوف عندكم جنون ،ه�ستريي،
قالت :واالطمئنان �سكينة كاذبة .قلت :لو كان اهلل
معكم ملا كان هذا ال�سالح معكم ،قالت :ال�سالح يد
اهلل .قلت :ال�سالح ...ع�صا اجلبان� ،صوت ال�سارق،
مر�آة اخلائف� »...إنه يطبق الأدوات الروائية ذاتها
على املجموع ،من دون الدهاليز الفردية ،فال�شخو�ص
الفردية لديه رموز للق�ضية العامة املطروحة وهي:
ه��ل ميكن ل��ـ «روب����رت ك��وه�ين» �أن يفر�ض عالقات
غ�ير طبيعية ،فيق�سر النا�س على غ�ير طبائعهم؟
وبالب�ساطة املعهودة من الكاتب ي�أتي مبثال القط:
«ل��و �أخ��ذن��ا ق��ط�� ًا ،وجعلنا ج�سده كله ح��ر ًا طليق ًا،
و�أغلقنا على ذيله داخل ثقب ،وو�ضعنا �أمامه حلم ًا،
وحليب ًا ،وجبن ًا ..فهل ي�أكل �أو ي�شرب؟ �إطالق ًا ،لأنه
لي�س ح َّر ًا ،ولي�س �آمن ًاْ � ..أ�سر النا�س هنا ،واحتبا�سهم
يف معازل ،و�سد الطرق عليهم لن يجعل امل�أ�سورين ،وال
ال�سجان يف �أمن �أو حرية ،الأمن واحلرية ي�أتيان من
ّ
�أم��ن وحرية الآخ���ر ..وك��ل عمل خ��ارج ه��ذا الإط��ار
ي�شبه دق امل�سامري يف ي��ديّ �سيدنا .ع��ذاب ما بعده
عذاب ،وق�سوة ما بعدها ق�سوة.71 »...
كل الأمثلة ال��واردة تنتهي �إىل نتيجة واح��دة:
ال�سلطة اجلائرة هي ال�سلطة اجلائرة ،تالميذ بوذا،
�أن�صار فيثاغورا�س ،حواريو امل�سيح� ،صحابة النبي...
�إذا مار�سوا ال�سلطة اجل��ائ��رة ،لقام الفل�سطينيون
�ضدها وقاوموها مب�سلميهم وم�سيحييهم ويهودهم،
مبلحديهم وم�ؤمنيهم ،بكل من �آمن بحق احلياة ،حق
ال��ف��رح ...وح�ين تفتقد احلياة الفرح تتحول �إىل
نكد ومناكدة ،وترب�ص ومناكفة ،وحواجز و�أ�سيجة
وب��غ��ال��ة وم��راق��ب��ة �أ����س���واق� ...إن مطلب املغامرة
الروائية هنا تتلخ�ص يف �سلطة ال�شم�س� .إن الروائي
هنا ي�ستخدم ،بطريقته اخلا�صة�« ،شم�س» كامبانيال،
من غري �أن ي�ضع تلك الأنظمة التي و�ضعها كامبانيال
من �أجل فرح الب�شرية ،مع الإ�شارة �إىل �أن «مدينة
ال�شم�س» هي الأخ��رى ال ترتيث عند هذا الفرد �أو
ذاك ،بل حت�صر اهتمامها باملجموعات الب�شرية،
باملجتمع املتنوع ،ال��ت��داويل ،ال َعلماين ،ال��ذي تقوم
فيه امل�ؤ�س�سات املدنية ،ولي�س الأفراد ،بو�ضع �صيغة
العالقة بني الب�شر ،للح�صول على وطن ومواطنني.
ال�شم�س واملدينة
�إذن تريد املغامرة الروائية اجلديدة «�شم�س ًا»
ولي�س هذا غريب ًا على روائي من بالد ال�شام ،وال�شام
كلمة خمففة من الكلمة ال�سومرية �شام�ش� ،أي �شم�س،
وقد �أطلقها �أبناء املدن ال�شم�سية على احللف الذي
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�أقاموه �ضد ال�سلطة القمرية التي مور�ست �أيام داود و�سليمان �ضد ال�شعوب ،فا�شتعلت احلرب
بني ال�شم�سيني والقمريني �آماد ًا طويلة ،وعلى �أثر هذا احللف �سميت املدن املن�ضمة للحلف
بالد ال�شام� ،أي بالد ال�شم�س .فح�سن حميد ُيظهر من خافيته العميقة يف روايته ما كان يفعله
�أهل ال�شام �ضد احتالل القمريني لتدمر وبع�ض املدن ال�شامية .وحاملا تتلطخ ال�سلطة ب�أي لون
�أو �صبغة �أو طائفة �أو فئة �أو �أيديولوجيا ...ت�سقط� ،أو ًال من النفو�س ،ثاني ًا من �سجل التاريخ.
لندع الآن ال�سلطة ،التي �أخ��ذت ح ّيز ًا كبري ًا من املغامرة ،ولننقتل �إىل «املدينة» التي
يحملها الكاتب يف وجدانه .ولو �أردنا االخت�صار لقلنا «الفردو�س الأر�ضي» فيها كل ما تطلبه
النفو�س وما ت�شتهيه الأبدان .وعندما ي�صف �شيئ ًا �شاهده فالدميري يف هذه املدينة ي�ستغرق
كل �أنواعه ،ف�إذا حتدث عن البهارات �أبهرنا ،و�إذا حتدث عن ال�صناعة اليدوية الدقيقة
�سحرنا� ،إذا حتدث عن الأ�سواق �أمتعنا....لن�أخذ الزيتون الذي ر�آه فالدميري»:وها هو ذا
الزيتون املعطون ،وامل�سلوق ،واملجفف ،والتفاحي ،واملقد�سي ،واخلليلي ،والتلحمي ،واملعطو�ش،
واملائي ،والزيتي ،والع�سوادي ،واجلوزي ،واخل�ضريي ،و�أبو ملعة ،والطوالين ،واملنقط ،واملد ّرب
والع�سلي ،واخل�ستاوي ،والعيني ،والريحاوي ،والغو�شي ،والليلي ،والبناتي ،واللوزي ،وعوينة
العجلة ،والقمري ،ور�أ�س العبد ،والكموين ،والدومي ،واخلرزي ،واللك�سي ،واملزرزر ،واملكو�شف،
و�أبو عقدة ،و�أبو خديد ،وال�صواين ،واملحزز ،واملهرو�س ،واجللط» .217
هل ن�سي نوع ًا من هذه الأنواع الكثرية؟ �سل �أي فل�سطيني ،ك�صديقه ر�شاد �أبو �شاور ،لأجابك
بنكهة البيل�سان ورائحة الزيزفون وابت�سامة عا�شق الذكريات العتيقة :ال يوجد ابن �آدم
يح�صي �أنواع الزيتون الفل�سطيني ،فقد ن�سي� :أبو �شوكة وتاج الأمري والت�شاريني واملعروك
واجلبالوي والنوحي واملو ّرد والقدوحي وال�شومي والعنقودي واملختوم والقي�صري ...و�سوف
يعددون لك ما مل جتده حتى يف جنة عدن� ،أو ديلمون �أو الأ�سغارد �أو احلدائق املعلقة �أو
ب�ساتني �ألف ليلة وليلة ...فال مثيل جلنة يزرعها ال�شوق ويربيها احلنني ويحميها خوف
امللتاع وحر�ص العا�شق املدنف� ...إننا �أمام مغامرة �أدبية فل�سطينية معجونة ب�أمل الهجرة،
�إنها «�أدب مهجر» داخل الوطن .و�سيخرج القارئ من هذا الطواف ب�أن مدينة ح�سن حميد ال
ترتك �شيئ ًا �إال �أنبتت منه كل �أنواعه يف �أفخم تكاوينه و�أجمل �أ�شكاله و�أطيب نكهاته.
نحن �أمام �شعور جمعي �أيقظت فيه الأحداث كل الأمناط الأولية ل�صورة فل�سطني ،منذ
ال�صراع ال�شم�سي القمري ،قبل امليالد بقرون وق��رون ،واملالحظ �أن الكاتب يلتقط هذه
الأمناط الأولية عن طريق االلت�صاق بالأ�شياء الت�صاق ًا حميم ًا ،ولوال هذه الأ�شياء لفقدت
الذاكرة الوطنية طاقتها ،وانكم�شت مادتها� .إنه مبنحاه هذا يذكرنا بال�شاعر الفرن�سي
احلديث فرن�سي�س بوجن  Pongeالذي �شن حملة نارية على ال�سريالية والرمزية وكل ما
يعمد �إىل تعمية ال�شعر والأدب� ،إىل كل من يلعب يف الهواء من دون حبال ،من �أمثال اندريه
بروتون ورامبو وماالرميه� ،إنهم ي�صطنعون كلمات ال مقابل لها يف عامل الواقع ،وينطون
من كلمة �إىل كلمة يف عملية �ضياع مق�صودة ،فال هم ي�صلون ،وال يعرف القارئ �إىل �أين هم
ذاهبون .الأ�شياء وحدها هي ال�شعر والأدب والفن ...بل هي الوطن والهوية واالنتماء و�سرة
احلياة� ...إن الأ�شياء هي الذاكرة ،ف�إذا �أردت �أن تغتني ذاكرتك فاملأها بالأ�شياء ولي�س
بالكلمات التي ال �أ�شياء تقابلها ،لأنها ال تلبث يف الذاكرة .وتدل هذه املغامرة الروائية كيف
يلت�صق الفل�سطيني بالأ�شياء ،و�إال ملا بقيت فل�سطني يف الذاكرة� .إن ما تقدمه هذه املغامرة من
�أ�شياء يجعل ال�صورة �أبرز و�أفعل و�أثبت ...بل يجعلها مثل النق�ش يف احلجر ،و�سوف يذهل
القارئ عندما مت ّر معه هذه الأ�شياء يف ال�سياق الروائي ،ولو جمع هذه الأ�شياء ل�شاهد بعني
خياله “مدينة اهلل” بكل �أ�شيائها الواقعية� ...إنها الفردو�س الأر�ضي الفل�سطيني الذي جتد
فيه “كل الأ�شياء”.
الكعك والبي�ض
من جملة الأ�شياء التي �أتت عليها هذه املغامرة الروائية الكعك والبي�ض ،الكعك يف عيد
الف�صح اليهودي والبي�ض يف عيد الف�صح امل�سيحي.وي�ستعر�ض الكاتب العيدين يف فل�سطني
(ورمب��ا ال جند مظاهرهما هكذا �إال يف فل�سطني)فرنى كيف تنفرد �أم �أه��ارون وع�شائرها
بعيدهم ،وكيف يت�شارك الفل�سطينيون الآخرون ،من م�سلمني وم�سيحيني بعيد البي�ض� .أما
عيد الفطري (عيد الف�صح اليهودي) ف�إنه عيدهم بعد اخلروج من م�صر ،ويعترب �أكرب الأعياد.
وهذا العيد ال مثيل له ،وال ي�شاركهم به �أحد� ،أما عيد البي�ض ،فهو ما �أخذه امل�سيحيون عن
التقاليد الوثنية ال�سابقة ،فالبي�ضة رمز للأر�ض املنجبة ،ولذلك حرموه-وغريه �أي�ض ًا-مدة
خم�سني يوم ًا ،حتى ت�ستعيد الطبيعة حيويتها .وقد �أخذ امل�سيحيون هذا العيد واحتفظوا
بتقليد ال�صيام واالحتفال بالبي�ض .كما �أخذوا عادة غ�سل �سادة روما � َ
أرجل العبيد يف �أول
�أيام العيد ،كما كانوا يخدمون عبيدهم يف ذلك اليوم ،وغر�ضهم الوقوف على م�شاعرهم،
حتى ال تتكرر ثورة �سبارتاكو�س� ،أما امل�سيحيون فقد اكتفوا يف عيد الف�صح ب�أن يقوم رئي�س
الكهنة بغ�سل �أرجل كهنته ،كما فعل ال�سيد يف هذه املنا�سبة ،لكنها تبقى نوع ًا من الرمز،
فلم ن�سمع مب�سيحي فعل كما كان يفعل الأر�ستقراطي الروماين يف عيد ال�ساتورناليا ،ملعرفة
�أحوال �أتباعه ....واملالحظ �أن الرواية ال تهبط �إىل م�ستوى اتهام اليهود باختطاف �أبناء
امل�سيحيني وا�ستغالل دمهم ليعجنوا به فطريهم ،كما �أ�شيع يف الع�صور الو�سطى.
الثنائية ال�ضدية
يف هذه املغامرة تطورت الرواية الفل�سطينية ،وتخل�صت من الثنائية ال�ضدية ،من ع�سكر
وحرامية ،وانتقلت �إىل الأفق الإن�ساين ،فعندما يكرث امل�ؤيدون ،من �آين�شتاين حتى �سيلفا لهذه
الق�ضية ،يكون هناك جتاوز للخندقني املتقابلني وت�صبح يف االمتداد الإن�ساين ،وهذا ما جعل
فالدميري ينقلب من زائر �إىل �سجني ،لي�س يف ال�سجن فقط ،بل �أي�ض ًا يف احلياة اليومية� .إن
روبرت كوهني مالكم جيد ،ولكن القوة مل تبعد اخلوف عنه ،وال جعلت النوم الهادئ يطبق
جفونه ،بعد �أن خا�ض التجربة بكل اندفاعه وا�ستعداده .رمبا يطول عمر ال�صيغة املغلوطة،
لكنها يف النهاية �سوف ت�سقط ،كما يقول هيغل :كل ما هو عقلي واقعي وكل ما هو واقعي عقلي،
وما ر�آه فالدميري يف هذه املغامرة الروائية اجلديدة� ،أن الواقع القائم لي�س عقلي ًا ،وبالتايل
ف�إن الأيديولوجيا (وهي نف�سها التي �شكلت ،كما يرى فالدميري ،عقدة اخلوف والقلق) التي
تعمل لق�سر الواقع ال ميكن �أن ت�ستمر ما دام الواقعي ال يتطابق مع العقلي.
اخلامتة املعكو�سة
يف رواي��ة «زق��اق امل��دق» جند املغامرة الروائية تنتهي �إىل الت�أكيد �أن اخل��ارج مفقود
والداخل مولود ،والهدف الفني للرواية �إبراز �سلطة املكان ،بحيث يكون االرتباط وثيق ًا� ،إىل
درجة �أن �أي ظهور يعني الظهور من «الفردو�س» فعندما ت�ضيع البو�صلة -االرتباط باملكان-
ي�ضل وينتهي كل من هو خارج املكان ،بحيث تكون العودة م�ستحيلة :خرجت حميدة ف�ضاعت،
وخرج عبا�س احللو فانتهى ،وكذلك الأمر يف روايات جون �شتاينبك ،فلم يخرج �شخ�ص من
اجلنوب الأمريكي وعاد �إليه� .أما املغامرة الروائية يف «مدينة اهلل» ف�إنها ت�سري يف االجتاه
املعاك�س ،فتوحي �أن الذين �أخ ِرجوا ظلوا يعي�شون «الأ�شياء» و�أن العودة غري م�ستحيلة -وقد
حتقق بع�ضها-ولن تكون هناك ديا�سبورا �أبدية� .إن كل ما يف «مدينة اهلل» يوحي بذلك .وهنا
ي�أتي دور ال�سيا�سيني الذين يلتقطون من املظهر ما يف�صح عن اجلوهر ،فكما انت�شر البغالة يف
«مدينة اهلل» انت�شر بغالة �أي�ض ًا ،و�ضارية �أي�ض ًا ،ومدمرة �أي�ض ًا ،يف املدن العربية ،وما جرى
يف «مدينة اهلل» من تدمري وتهجري و�إره��اب وت�سعري ،يجري يف هذه امل��دن ،بالإ�ضافة �إىل
�أنواع و�أنواع من الطائفية واملذهبية والعرقية تفوق يف بع�ض الأحيان ما جري يف «مدينة
اهلل» فك�أن هذه البذور ا�ستنبتت من جديد يف هذه املدن ،ولكن بعنف مبا�شرة وتدمري �شامل،
لتجعل من ال�شرق الأو�سط فل�سطني جديدة ...فهل نتوقع قيام مغامرات روائية جديدة
تقدم»ال�شرق الأو�سط» بعد �أن �صار كله مدينة اهلل؟
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الآن،
ويف ذكرى املئوية مليالد الرجل العاملي نيل�سون
م��ان��دي�لا ،)1918( ،م����اذا مب���ق���دور امل����رء �أن
ي�ستخل�ص من جتربته الفريدة يف احلياة ،درا�سةً
ون�ضا الً ،ويف التح�صيل العلمي (و ق��د ق��ر �أ حتى
�آخ��ى ا ل��ق��راءة ف�صارت ت��وء م��ه) ،ويف التجربة
ال�سيا�سية التي �أعطت ا لأمثلة الب ّهارة للعامل
كله� ،أ�صدقاء و �أ ع��داء ،ويف احلياة االجتماعية
ا ل��ع��اد ي��ة ا ل��ت��ي عا�شها ومل يكن لها م��ن عنوان
���س��وى الب�ساطة وا ع��ت��ن��اق قيم املحبة وا ل��ف��رح
واالعرتاف بالآخر وتقديره والتعاون معه.
منذ ب��دا ي��ة حياته ،و م��ن خ�لال م��ا ي��ذ ك��ره يف
�سريته الذاتية املكتوبة يف حوايل �ألف �صفحة
�ضافية ،عرف �أن احلياة �ضفتان ،وا ح��دة لأهل
الفقر ،وثانية لأهل الغنى ،و �أن الأ ل��وان اثنان،
�أبي�ض له احلق يف ال�سيادة والرئا�سة والتطاول
والنيافة ،و�أ�سود عليه �أن يتعلم ثقافة االنحناء
والذوبان وتعلم الطرق التي تقود �إىل االذالل
وعد ه �صيغة عي�ش ،و�أن ال�صفات الب�شرية اثنتان
ّ
هما :ال�سيد ،والعبد ،و �أن احلقوق جهتان ،واحدة
ا�سمها (له) ،وثانية ا�سمها (عليه) ،و �أن القوانني
خلقت من �أجل خدمة ا لأبي�ض ،وتو�سعة حياته
وحتقيق �أحالمه وغاياته ،حتى لو �أدى الأمر �إىل
جعل �أج�ساد العبيد و �أرواحهم و �أحالمهم �أدراج ًا
يعلوها الرجل ا لأبي�ض طلب ًا لل�سيادة واحل�ضور.
ر �أى �أن هذا كله هو مدار احلديث يف البيت� ،أبوه
ي��ردد مثل هذا الكالم ،و �أ م��ه ،ومن هم حوله من
�أقرباء ومعارف �أي�ضاً ،واملدر�سة ت�ؤكد هذا فهي
على نوعني ،وا ح��دة للأطفال البي�ض� ،أ�صحاب
الثياب النظيفة ،واحلقائب الراهجة ،وال�شعور
املم�شوطة الذين ت�أتي بهم ال�سيارات النظيفة
الالمعة ،وواحدة للأطفال ال�سود الذين تقودهم
��دروب عنوة بثيابهم وحقائبهم
�إىل مدار�سهم ا ل
ُ
وم�شياتهم التي بهتت و ف��ق��دت بريقها.وكذلك
ال�شوارع ،والأ�سواق ،واحلوانيت ت�ؤكد هذا الفرز،
البد من �أن ينه�ض ال�س�ؤال يف ر�أ�سه:
ولهذا كان
ّ
مل���اذا ي��ح��دث ه����ذا؟! و ه���ل ه���ذه ه��ي ا ل��ع��دا ل��ة؟!
وكيف للقوانني �أن تتحدث عن املواطن من دون
�أن حتدد لونه وجن�سه وما ميلك ،وكيف للعقائد
�أن تتحدث ع��ن ا مل�����س��اواة واملحبة وا ل��ت���آ خ��ي من
دون �أن حتدد الطول واللون وا ل��وزن والأم�لاك،
وكيف للكتب املدر�سية �أن تتحدث عن علم واحد،
ود���س��ت��ور واح���د ،و م��واط��ن��ة واح����دة ..وا حل��ي��اة
تغ�ص باملظامل وا مل��خ��اوف وا لأ ح���زان والتفرقة
ّ
العن�صرية التي متيز ا لأبي�ض من ا لأ�سود ،فتعطي
الأول كل �شيء ،وحترم الثاين من كل �شيء! وكان
الب ّ��د لهذا ال�س�ؤال املوجع من �أن يقود مانديال
�إىل حياة خمتلفة ،وتوجهات خمتلفة ،و�أ�سلوب
عي�ش خمتلف �أي�ضاً ،ال خنوع فيه وال �إذالل ،وهذا
م��ا اقت�ضى احل�����ض��ور يف املناق�شات ،وا ل��ن��دوات،
وامل�����ؤ مت����رات ،وال��ت��ظ��اه��رات م��ن �أج���ل امل��ن��اداة
بامل�ساوة واحلرية ،بل من �أجل البحث عن العط�ش
الإن�ساين الأول� :أعني العدالة .ولأن القوانني،
والأوا م��ر ،ولوائح ال�ضبط ،و�سريورة احلياة كلها
مقودة �إىل (انت�صار) الأبي�ض الدائم وا لأ ب��دي
على (الأ�سود) يف كل �شيء ..ف�إن قدمي مانديال
قادتاه �إىل الدرب الذي يبحث عن العدالة� ،أي
درب الن�ضال ،ومناه�ضة التمييز العن�صري الذي
���س��اوى (ا لأ ب��ي�����ض) ب��ا لآ ل��ه��ة ،و ���س��اوى (ا لأ ���س��ود)
باحليوانات ،ولأن هذا ا ل��درب هو درب املتاعب،
والأحزان ،والفقد ،واملوت ،والإماتة ،ف�إن املرور
بال�سجون كان �أ م��ر ًا البد منه ،و ه��ذا ما حدث لـ
مانديال الذي عرف ال�سجون مرات و م��رات� ،إىل
�أن ق�� َّر يف زنزانته م��دة قاربت العقود الثالثة،
حت��ت رق��م ،ولي�س حت��ت ا ���س��م ،ه��و ر ق��م ال�سجني
 ،46664ومل ُي��ن��ا َد با�سمه ط��وال عقدين من
الزمن ،و �إمنا كان ُينادى بهذا الرقم!
و لأن الثقافة التي حازها مانديال كانت كبرية
ووا�سعة وثقيلة باملعنى املعريف ،فقد م�شى يف درب

الن�ضال �إىل �آخره من �أجل �أن يكون معنى وطني ًا
لبالده وا ل��ع��امل معاً ،ومل يكن له من معني لهذه
الثقافة التي �أ ب��دت له وجه اال�ستعمار القبيح
و�أدوا ت����ه ا لأ ق��ب��ح ،و مم��ار���س��ات��ه ال�شائنة� ،سوى
�أهله� ،أ ه��ل جنوب �أفريقيا التي �صارت دموعهم
مطر ًا و�أكرث ،و�صارت �أحالمهم املهمومة باخلال�ص
من الظلم ،والتمييز ،وا لإهانات ،وحاالت القتل
ا ل��ي��و م��ي ���س��م��اء ا�ستظلوا ب��ه��ا ،ه���ذان الأم���ران:
حت�صل عليها مانديال ،من داخل
الثقافة التي
ّ
ال�سجن وخارجه ،وما وعاه من جرائم �ضد �أهله
يف البيت و ال�شارع ،وما عا�شته البيوت من ظلم
وفقر وعبودية هما من جعله �أكرث �صالبة وقوة
ال�سجان الذي حاول ،وطوال �سنوات
وهو يواجه
ّ
من القهر اجل�سدي والنف�سي والعقلي� ،أن يجعله
م�شلو ًال ال يقدر على فعل �أي �شيء!
�صحيح �أن م��دة ال�سجن ،والتعذيب ،والقهر،
وا لإماتة ..كانت طويلة وقا�سية وموجعة ،لكن
ال�صحيح ا لأمت هو �أن مانديال الذي خ�سر كل �شيء
دا خ��ل ال�سجن(�شبابه� ،صحته ،عمله ،رفاقه،
�أهله  ،حريته )..عدا وعيه وقناعته وع�شقه
�سجانه،
لبلده ،وحلمه بالعدالة ..انت�صر على ّ
مثلما انت�صر على التمييز العن�صري وثقافته
التي ا�ستمرت طوال ثالثة قرون و�أزيد وبت�أييد
وتخطيط بريطانيني وب�إ�سناد قانوين بريطاين
�أي�ضاً ،كما انت�صر على اال�ستعمار وثقافته ،فقد
اقتلع مانديال ورفاقه جذور التمييز العن�صري
من �أر ���ض جنوب �أفريقيا ،و �أع��ادوا للذين كانوا
ع��ب��ي��د اً ،ط���وال ذل��ك ا ل��ز م��ن احل���رون ،كرامتهم
وهيبتهم الوطنية!
ــــــ  2ــــــ
مانديال،
مل ي��ك��ن در ����س��� ًا يف ا ل�����ش��ج��اع��ة ،واالخ��ت��ي��ار،
والوطنية ،والثبات ،والوثوقية لـ جنوب �أفريقيا
وحدها ،و�إمنا كان در�س ًا بليغ ًا لكل �أحرار العامل
كي مي�شوا يف درب احلق ويثبتوا ،و�إن ا�ستوح�شوا،
لوحدتهم ،يف هذا الدرب ،فدروب احلق �أهلها قلة
على الدوام ،وا لأزمنة الظاملة هي �أ�شبه بدخان
�أ�سود ،مهما امتدت غيومه وا�ستطالت ،م�صريها
ال���زوال ،وه��ذا م��ا قالته ���س�يرة مانديال الرجل
ا مل��ث��ال ،ولعل ا ل��در���س ا لأ ب��ل��غ يف جتربة مانديال
�سجانيه وظالّمه ،وهم كرثة داخل بالد
هي �أن ّ
جنوب �أفريقيا وخارجه ،راحوا يزورون مانديال
يف �أ ث��ن��اء حياته ز ي���ارات لها عالقة باالعتذار
وا لأ�سف ،..ومل تكن تلك الزيارات يف بيته ،و�إمنا
ك��ا ن��ت يف ز ن��زا ن��ت��ه ا ل��ت��ي غ��دت متحف ًا للمقاومة
والبطولة ،وبهجة �سا ّرة للعقل والنظر ..لأن
زا ئ���ر ا ل��ز ن��زا ن��ة راى كيف ع��ا���ش م��ان��دي�لا زه��وة
���س��ن��وات ع��م��ره دا خ���ل ه��ذا امل��ك��ان ال�����ض�� ّي��ق كيما
يو�سع م�ساحات ا حل��ر ي��ة لأه��ل��ه ال��ذي��ن طالتهم
ّ
م�شاهد القتل ،وا ل��ع��زل ،والإذالل ،وامل��وت ،ر�أى
زا ئ��رو ز ن��زا ن��ة مانديال معامل احلرية الكثرية،
والكثرية ج��د اً ،التي بناها مانديال ،داخ��ل هذه
الف�سحة ال�ضيقة،داخل الزنزانة ،ر�أى زائ��روه
و ع��ا ���ش��وا ا لأ ف��ك��ار ا مل��ن��اد ي��ة بالعدالة وامل�����س��اواة
و�سائر ا حل��ق��وق و ه��ي ت��ر ف��رف مثل رف��وف الطري
داخل الزنزانة ،ور �أى زائروه �أي�ض ًا �أن ما من قوى
�أو م�ؤيدات كانت مع مانديال يف �أثناء وجوده يف
الزنزانة� ..سوى �إميانه اليقيني ب�أن الن�صر � ٍآت،
و �أن العدالة �ستتحقق ،و �أن الظلم زائل ال حمالة،
و �أن احلرية الوا�سعة و�سع الكون تبنيها �أمكنة
�ضيقة ا�سمها الزنازين ،لأن �أه��ل هذه الأمكنة،
ومنهم مانديال ،يعرفون معنى العدالة ،واحلرية،
وامل�ساواة ،واحلق ..و �أنهم مي�شون يومي ًا امل�سافات
ا ل��ط��وال ا ل��ط��وال ا ل��ط��وال ط��ول �أحالمهم داخ��ل
الزنزانة ال�ضيقة من �أجل بناء العدالة واحلرية
وامل�ساواة ..ورفع عمود احلق.
ــــــ  3ــــــ
مانديال،
�سريته مدر�سة ،وحياته مدر�سة..
وما نادى به هو � ..شم�س العدالة!

Hasanhamid55@yahoo.com

6

قراءات وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1599":الأحد 2018/7/22م  9ذي القعدة 1439هـ

قراء ٌة في ق�صيدةٍ بعنوانِ /ال/
مِنْ ديوانِ "بوح ..لي�س �إالّ" لل�شّ اعرِ فرحان الخطيب

• د .فندي الدعبل
ُ
ين ر�ؤى وت�سا� ُ
ؤالت َّ
تطال ُعنا يف هذا النَّ�ص ّ
ال�شعريّ الإن�سا ِّ
ال�شعرية.
املهمة
متطلبات
حتافظ على
جهة �أخرى
ال�شاع ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
جهة ،و من ٍ
املغلفة ال�شاع ِر من ٍ
ال�س َ
َ
ُ
ال�شاعر ر�سالة
حموالت فكر َّي ٍة و معرف ّية� ،أرادَها
باحلكمة ،املرتكز ِة على
ِ
الفعلية و تغل ُبها على
اجلملة
جنحتْ نح َو
نالحظ �أنَّ
ٍ
ُ
ردية َ
ِ
ِ
املنظومة َّ
ٌ
ٌ
مكا�شفة وتظه ٍري ،تنجلي من خال ِلها ر� ٌ
َ
القارئ
عميقة ،ت�ستدعي
داخلية
ؤية
مما ُ
ٍ
املعمول
ري
يدلل على احليو َّي ِة و القدر ِة على
اجلملة
ِ
ِ
ِ
ِ
اال�سميةَّ ،
حتليل و تظه ِ
َ
ا�شحة ،و مدلوال ِتها ِّ
ال�ضمن ّي ِة  ،التي ال
القب�ض على مقروءا ِتها ال ّر
�أو املتلقي
ِ
ُ
أول:
املعتمل يف فك ِر ال�شاع ِر
النف�سي
ِ
فيقول يف املقط ِع ال ِ
ِّ
نمّ
التحتية،
الن�ص
أدمة
�
إىل
�
الغو�ص
خالل
من
ا
�
إ
و
أوىل،
ل
ا
ة
القراء
من
تنجلي
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ُ
البحث
يف
بارت
روالن
أي
�
ر
وعلى
يكمن
فالهدف
ه،
ت
أويال
�
وت
ه
ت
إ�سقاطا
�
ك�شف
ِ
ِ
ِ
و ِ
ِ
تفت�ش عن خمور الليل �إال
عنهُ
ّ�ص.
عن
ِ
امل�سكوت يف الن ِّ
يف عناقيد ال�صباح
العنوان:
بعد �أنْ نامت على �صدر الدوايل
تقيم وزن ًا ُيذكر لعنوانِ الق�صيد ِة،
النقدية
الدرا�سات
�إنّ
ِ
ِ
ِ
القدمية  ،كانتْ ال ُ
و غفا بدر عليها
فكانت الق�صيد ُ
ة
ِ
و ا�سرتاح.....................
با�سم �شاع ِرها �أو قافي ِتها �أو مطل ِعها.
ُتع َر ُف ِ
َ
َ
 �إنّ هذ ِه َاملتدفقة ّ
ال�شارقة التي مل�سناها يف هذا املقط ِع ،ي�صي ُبها االرتباك
اللغة
توجهتْ
لدرا�سة العنوانِ بو�ص ِف ِه جزء ًا
احلديثة
النقدية
را�سات
لكنَّ الدّ
ِ
ِ
ّ
وتكتنفها الوعور ُة يف املقطع الثاين ،فيقول:
ً
ّ
ّ
اللحظة اال�ستك�شاف َّي ِة
يف
بدا
�
و
ى
ت
ح
،
ال�ش
اخلطاب
لتفكيك
ا
هم
�أ�سا�سي ًا و ُم
إنْ
عريِّ
ِ
ِ
ِ
ال
الأوىل فقري ًا يف دالل ِت ِه املُعجم َّي ِة  ،لكنَّ القراء َة التحليلية والتفكيكية لهُ تكفلُ
ت�سامل
ر�صدَ " مت ّوجاته امل�شاك�سة داخل الن�ص" .
من �إذا �ضمدت جرح ًا
ُ
املفتاح َّ
ُ
تتعالق م َعه
املدلوالت و
هبي الذي تدو ُر حو َله
�إذ ًا فالعنوانُ هو
ُ
الذ ّ
� َ
أعمل اخلنجر يف العتمة
رحمية ،فتبدو
بعالقة
ٍ
ٍ
يف قلب اجلراح..................
ِّ
ّ
الف�سيح.
ال
فلك
يف
ت�سبح
�
ها
ن
َوك�أ
الدّ
أجرامٌ
ِ
ُ
ِ
َ
َ
مما � َ
التدفق
أعاق
التكلف يف
فنتلم�س
ِ
الفعل – �أعمل -وتوايل حرف اجل ّر – يفّ -
على �ضوءِ َ
ُ
ذلك
ُ
الثالث الذي ُ
َ
يقول فيه:
نالحظ يف املقط ِع
الر�شيق كذلك
الن�ص ه َو ٌ
اجلازمة ال�سرديّ
ُ
ُ
ُ
ِ
نالحظ �أنّ عنوانَ
الناهية
حرف جزمٌ "ال الناهية" .هذ ِه
ِّ
ً
ُ
ال
َّ
َّ
ِّ
مقطع /
حت�ضر مفتتحة كل
للن�ص،
ت�س ِق ُط ظلها على املقاط ِع
ِ
ُ
اخلم�سة امل�شك ِلة ِّ
ٍ
ْ
تفت�ش  ،ال ت�سا ْ
ت�شم الورد يا موالي �إن مل
االفتتاحي
ت�شم ،ال جتر ْد  ،ال تواجهْ  ، /هذا احل�ضو ُر
ال
َّ
مل  ،ال َّ
ُّ
يح ِّر ُ
العقل
�سريع منْ منب ِع
�سهمي
ب�شكل
امل�ستقلة ،
النطالق الوحد ِة املقطع ّي ِة
�ض
ت�ستطع
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍّ
ٍ
�أو الفك ِر يكونُ
امل�صغية .
م�ستقرها يف الآذانِ
ِ
�أن تنزع الأ�شواك
ُّ
ٌ
ً
العنوانُ
مزية
له
جعل
ما
فهذا
،
ا
حرف
أتي
�
ي
أن
�
ا
م
�
أ
فعال،
أو
�
ا�سما
أتي
غالبا ما ي�
ّ
عن جفن الأقاح.....................
ٌ
ُ
َّهُ
خمبوء
ن
�
أ
ك
و
فبدا
،
التكثيف
و
إيجاز
ل
ا
ها
خا�صة قوا ُم
جندُ �أنَّ َ
اللغة
كلمة– موالي -غ َري
روح ِ
ٍ
من�سجمة مع ِ
َّ
م�شحونٌ
ق
ف
و
قد
ر
اع
ال�ش
�
أح�سب
�
و
،
ه
ت
بطاق
،
بداللته
ُ أنَّ
َ ُِ
ِِ
ِ
أناة و رو ّي ٍة ،
التي انتقى
ال�شاعر مفردا ِتها ب� ٍ
ُ
أح�سنَ
.
ر
االختيا
و�
َ
ُ
وك��انَ
البنائية
��ة
م
ال�لاز
ال�ستقامة
أوىل
�
ها
ف
حذ
ِ
ِ
ِ
ُ
ا
م
�
أ
فعال،
أو
�
ا�سما
أتي
�
ي
العنوانُ
ّ
:
الهيكلة
أو
�
ء
البنا
ُ
كلمة م��والي قد جن َّحتْ ال��ر�ؤي��ة الفكريةَ
َ
.كما �أنّ
َ
ال�شاعر ِمنَ البناء الب�ؤري �أو
اتخذ
ُ
ِّ
للمخاطب ،و بالتايل
التج�سيد و
املقطعي �إطار ًا �أن ي�أتي حرف ًا ،فهذا ما جعل له نح َو
الت�شكيل املادّيِّ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ُّ
ُ
كل
،
ع
مقاط
خم�سة
من
ألف
�
يت
فالن�ص
،
الن�ص
لت�شكيل
َ
ِ
ِّ
ُّ
ٌ
ٌ
حب �إىل ا َ
خا�صة قوا ُمها الإيجاز
مزية
حل ّي ِز
َ
ال�صور ُة املجاز َّي ُة من ف�ضا ِئها ال َّر ِ
تقل�ص ِت ُّ
ً
ً
ُ
ي�شكل وح��د ً
،
ها
ئ
بنا
يف
م�ستقلة
فرعية
ة
مقطع
لكنَّ
ِ
ٍ
ال�ض ِّي ِق ،وهذا ما ْ
والتكثيف ،فبدا و ك�أنَّهُ خمبوء املادّيِّ ّ
مل جندْ ُه يف املقاط ِع الأخرى.
ُ
ا�شح  ،فتتعا�ضدُ و
ر
ال
ها
منتج
يف
تتقارب
الوحدات
هذ ِه
ِ
ُ
ِ
َّ
ِ
فلنتابع قراءة املقطع الرابع:
َ
م�شحونٌ
.
ه
ت
بطاق
،
بداللته
ُ
ِ
ِ
ِ
متما�سكة
كوحدة ع�ضو َّي ٍة
الن�ص يبدو
ٍ
ٍ
تتكاتف ،ما جعل َّ
ال
ُ
تتعالق فيه املو�سيقا و الإيقا ُع
.
جترد �سيفك البتار �إن مل
ُ
الرا�شحة م��ع ال���دَّ ِّ
بعالقة
الرئي�س
ال
امل��دل��والت
ٍ
ِ
ت�ستطع
جلية.
�سببية ٍ
ٍ
عند امتالكك الطعنة النجالء
ما ُي� ُ
ترقيم املقاط ِع
الن�ص هو
ُ
ؤخذ على البناءِ يف ذا ِّ
من فعل ال�سماح ....................
َ
ُ
منف�صلة ُ
بع�ض  ،لأننا
البنائية
الوحدات
الذي ميكنُ �أن يوحي ب�أن
ِ
بع�ضها عن ٍ
فعل – ت�ستط ْعٌ -
نالحظ �أنّ َ
ُ
��رف اجل�� ِّر ،و ما ا�ستخدا ُم
فعل يتعدى ب��دونِ ح ِ
ُ
نالحظ �أن ال�شاع َر يك ّر ُر ن�سق ًا بنائي ًا حمدد ًا  ،يريدُ به
بب�ساطة
ٍ
ُ
حرف اجل ِّر -من � -إال بداف ِع ت�صحيح الوزنِ  ،مع �إدراكي
النحويِّ
الكامل للت� ِ
ِ
أويل ّ
َ
لهُ
ذهن املتلقي ،لذا كانَ
املقطعي ال م�سوغ .
الرتقيم
ُ
ال�صور ِة يف ِ
ا�ستقرا َر ُّ
ُّ
حرف اجل ِّر هنا �أبط�أَ
َ
ل�شبه اجلملة – من فعل – التي �سدَّ ْت م�سدَّ
به  ،لكنَّ
ُ
ِ
املفعول ِ
ِ
امللمح
وت�شكيل
ر�سم
املخاطب
ري
ِ
َ
نالحظ �أنَّ الإ�سنا َد اللغويَّ ل�ضم ِ
ِ
�ساهم يف ِ
ِ
اللغوية ال�سهم ّيةَ.
َ
البنائية /ال  +م�ضارع جمزوم /التي اعتمدَ ها االنطالقةَ
ُ
ُ
فالالزمة
الوحدات ك ِّلها،
البنائي يف
ِ
ِّ
ً
َ
ْ
ُ
الن�ص واملتلقي مع ًا.
�سلطة
تفر�ض
ال�شاعر
اخلام�س :
ولنقفل باملقط ِع
�صارمة الدَّ ِ
ِ
ُ
اللة و الإيحاءِ على ِّ
َ
مل جما ًال حيو َّي ًا للبناءِ ،
اتخذ
 لقدفر�شح �إيقا ُع عذبٌ
ال�شاعر من بح ِر ال َّر ِ
ال
َ
ُ
ٌ
ٌ
ّ
.
عميقة
بدالالت
م�ضمرة
هام�سة
ومو�سيقا
،
ق
ف
التد
�سريع
ٍ
ٍ
ُ
ِ
تواجه قوة الإع�صار �إن مل
كوهني:
جان
يقول
متتلك جهر ًا
ُ
ُ
ُ
للمماثلة
ني
ِ
ني طبيع ّي ِ
" تبقى املماثلة الوزنية واملماثلة الإيقاعية دليل ِ
مفاتيح الرياح..............................
املعنوية ".
ِ
َ
�شاقة و احليو َّي ِة.
ال�سر ِد لل َّر ِ
نالحظ هنا عودة َّ
َ
ْ
ُ
التقفية
إىل
�
�
أ
جل
بل
،
ة
ي
طر
ال�س
التقفية
إىل
�
�
أ
يلج
مل
ر
ال�شاع
أن
�
نالحظ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ّ
َ
هي
�إنَّ
الن�ص تتكفـ َّ ُل ب�إظها ِر ر� ِ
اللغة يف هذا ِّ
ؤية ال�شاع ِر وحدَ ها ،ف�أفكا ُر ال�شاع ِر َ
املقطع ّي ِة  ،موازن ًا َ
اجلانب الدَّ ال ِّ
بذلك ب َ
يل .
إيقاعي و
اجلانب ال
ني
ِ
ِ
ِّ
تطرح ال َ
َ
احللول .
ت�ضع
تطلب و
تتكلم و
التي
أ�سئلة و ُ
ُ
ُ
ُ
فال�شاعر يتـ ّ ُ
ر
التكرا
يف
إيقاعي
ل
ا
النغم
أو
�
املو�سيقا
ال�ستجالءِ
القافية
على
كئ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِّ
َ
تدفع بالدّ ِّ
الرئي�سي
ال
الرتاكيب
املفردات و
�أيْ �أنّ
ِ
اللغوية ت�ش ّك ُل الفاعل َّي َة التي ُ
َ
ِّ
َ
ُ
ياقي املُ
ّ
ّلتْ
هذا
يف
توا�شج
عامل
القافية
ك
�ش
أخرى
�
جهة
ومن
،
جهة
من
هذا
د
ر
ط
ِ
ِ
ٍ
ّ
ال�س ِّ
ٍ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
اللة ِّ
ال�ضمن َّي ِة
ال�صبغة النهائ َّية  ،حيث
و
ال�سطح َّية مع الدّ ِ
ِ
تعطيه ِّ
ترتافق الداللة ّ
البناءِ الب�ؤريِّ .
قراءة ت�أويل ّي ٍة تبينّ ُ
املدرو�س الذي يقودنا �إىل
�ضح لنا هذا
االنزياح املعنويُّ
ٍ
املجال وا�سع ًا �أمام املتلقي لل ّتثبت وال ّتب�صر  ،فبعدَ  ،فيتـ َّ ُ
ُ
ُ
َ
 �إن ت�سك َف�سح
َ
ِ
ني حرف ال َّرويِّ َ
ُّ ِ
الن�ص املث َري .
هذا
ثيمات
ِ
َّ
وتري ِة الترّ ُّق ِب ّ
ي�ستهل بها َّ
ُّ
حن ّ
كل مقط ِع ( ال تفت�ش  ..ال جترد
وال�ض ِّخ التي
ول�ش ِ
ال�شاعر �إىل اجلوا ِز
جلوء
وقفة
...ال ت�سامل ،)...البدَّ من ٍ
ُ
ُ
يرتاح فيها املتلقّي  ،و ما ُ
ٌ
نهاية
لدعم
...الرياح� )..إال
...ال�سماح
أقاح
(ا�سرتاح..
بتوايل ال�ساكنني
ْ
ْ
اجلراح ...ال ْ
ْ
ْ
ِ
وخربته
منهل احليا ِة،
لقد ا�ستقى
ال�شاعر فرحان اخلطيب ما َّدتهُ الأ�سا�س ّي َة من ِ
ِ
ُ
�ضح َ
َ
َ
بذلك ما ميكنُ �أن َ
التوافق اللغويّ  /املعنويّ ،
نطلق عليه
تلك
ِ
اال�سرتاحة  ،في ّت ُ
احللم و
َّ�صيحة يتط ّل ُب
احلكمة والن
إ�سداء
ِ
ِ
ِ
َ
العميقة يف �صرو ِفها وتق ُّلبا ِتها  ،ف� ُ
ً
الن�ص َ
َ
َ
ّ
إيقاعية �أخرى.
مزية �
أك�سب
�
ما
هذا
و
،
ين
ال�سكو
/
ركي
حل
ا
التطابق
�أو
َ
َّ
ّ
َ
َّ
احلقة� ،أي �أن �شمولية الر�ؤية وعمقها هما اللتان متيزان هذه املرحلة
املعرفة
ً
ً
ُ
ً
 نالحظ �أن ال�شاع َر اعتمدَ الزم��ة بنائية واح��دة متثلتْالطلب
ب�صيغتي
ِ
ِّ
أزمي  ،ثم جواب طلب �أفر َغ من عمر ال�شاعر  ،فالطريق ميتد �أمامه الحبا يا يخطئه الب�صر و الب�صرية معا.
ِ
واجلواب� ،أي فعل م�ضارع جمزوم (طلب) م ّثل حالة ت� ٍ
القراءات و بال َّتايل تعدّ ُد وتن ّو ُع
الن�ص وغنا ُه يكونُ بتعدّ ِد
يقيني �أنّ
ِ
َ
ثراء ِّ
أك�سب
الت�أز َ
حالة من االنبها ِر و الدّ ِ
مي من ِ
قلقه و توتر ِه و�ساقهُ �إىل ٍ
ه�شة ،وهذا ما � َ
َ
ُ
ً
ً
الن�ص ً
�سدف
فنخرتق
ني،
نحتاج �إىل
أوي�لات ،عندها
إ�سقاطات و ال��ت���
ال
ِ
ِ
ُ
ِ
الغو�ص املك ِ
حيوية �أخرى.
إيقاعية
مزية �
َّ
ُ
ُ
جة و
ال�ستا َر عن مفات ِنها ،و نحتفي
الق�صيد ِة و
اللغة:
بالتقاط �أفكا ِرها املتوهِّ ِ
ِ
نك�شف ِّ
ً
اعتمدَ ّاعر معجم ًا لغوي ًا ب�سيط ًا يف مفردا ِت ِه ،لكنَّها �شكّلتْ ُجم ًال
لغوية كنو ِزها املخبوء ِة .
ال�ش ُ
ً
ً
ً
َ
ُ
ً
ؤية
�
ر
على
حتافظ
هنا
فاللغة
،
الفنية
ها
ت
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ِ
الدرا�سة �أكونُ قدْ قاربتُ بع�ضا من �سح ِرها و�سناها.
ولع ّلي يف هذه
ِ

الكائن
ال�صبور!..
•�أكرم �شرمي
ت��ق��رر ع��امل��ي�� ًا وم��ن �أج���ل احل��م��ار  ..ال
ت�ضحكوا  ..وخدمات هذا احلمار ولطفه
 ...ه���ذا احل���ي���وان الأل���ي���ف واخل����دوم
وال�صبور� ،أن يكون ي��وم العا�شر من �أي��ار
اليوم العاملي للحمار ! ..وه��ذا يعني �أن
يكون هذا اليوم هو اليوم العاملي للحمار
يف كل �أنحاء العامل ،ويخ�صون كثري ًا من
ال��دول الكربى بعدد �سكانها و�إمكاناتها،
ب�أنها ال ت��زال تعتمد وب�شكل كبري على
خدمات هذا احليوان املحبوب ،والذي كنا
مع الأ�سف ال�شديد ،وال نزال� ،إذا �أردنا �أن
نقرع �أحداً� ،أن نقول له �أو
ن�شتم �أحداً� ،أو ِّ
عنه� ،أنه حمار ! .فهل ن�ستطيع بعد اليوم
هذا اليوم العاملي للحمار� ،أن نقول ذلك � ،أو
�أن ن�شتم �أحد ًا �أو نقرعه فنقول له � :أنت
حمار � ..أو مثل احلمار؟!.
و�أنتقل الآن �إىل مكانة ه��ذا احلمار
! ..ال ت�ضحكوا ! ..نعم ! ..كلنا يذكر
ويتذكر كم كانت له من مكانة ،وخا�صة
قبل ظهور ال�سيارات وقبلها العربات التي
ب��د�أت ت�أخذ دوره ومكانته ! .كلنا يذكر
كيف �أن الإن�سان ال��ذي كان ميلك حمار ًا
ك��م كانت ل��ه م��ن مكانة ،وك��م ك��ان يقدم
اخل��دم��ات بو�ساطة ه��ذا احلمار لكل من
حوله من �أهله و�أقربائه وجريانه ،خا�صة
و�أن احلمار وكما هو معروف ،ال يقول ال،
وال يتعب �أو ينزعج مهما ا�شتغلوا عليه
وو�ضعوا من الأحمال على ظهره وحتى لو
دام ذلك طوال النهار وكل الأيام والأ�شهر
وال�سنوات ! .نعم ! .ال ت�ستخفوا بهذا
الكالم �أو بهذا املوقف الر�سمي من احلمار
! �أم��ا موقفي ال�شخ�صي من احلمار  ،ف�أنا
�أذكر ،وال �أزال �أذكر م�شهد ًا ر�أيته يف يوم
من الأيام  ،وقبل �أربعني �أو ثالثني �سنة،
�إذ كان ثمة حمار مربوط �إىل مكان جانب
املنزل� ،أو البيت يف ذل��ك ال��زم��ان ،وثمة
�أطفال يلعبون به وي�ضربونه هنا وهناك
ب��احل��ج��ارة �أو ب�أيديهم وك��ان ه��و ينظر
�إليهم مبت�سم ًا  ..نعم ! ..و�أكرر  ..و�أ�ؤكد
� ..أن��ه ك��ان ينظر �إليهم وه��و يبت�سم !..
فماذا يعني ذلك ؟! �أال يعني �أن��ه يعرف
�أنهم �أطفال و�أنهم �أبرياء ويلعبون وهذا
من حقهم  ،وهذه االبت�سامة التي ر�أيتها
خفيفة على وجهه �أال تعني �أنها �شعور
�إن�ساين عند هذا احلمار الذي ن�سخر منه
ون�شتم ونقرع با�سمه؟! .نعم ! ..ال �أزال
�أذكرها ..تلك االبت�سامة العري�ضة على
وجه ذلك احلمار وهو ينظر �إىل الأطفال
حوله ي�ضربونه وهم يلعبون به وحوله !.
	�إذن  ..مل يبق علينا الآن �سوى
�أن نعرتف ب�أهمية ه��ذا ال��ق��رار ال��دويل
والعاملي واحللو ،وهو حتديد اليوم العاملي
للحمار  ..والذي ،وكما قلنا ،وكما ذكروا
يف �أ�سباب �إ�صدار هذا القرار العاملي ،ب�أنه
ال تزال معظم ال�شعوب  ،والكبرية منها ،
تعتمده يف كل �أعمالها و�ش�ؤونها .وهكذا
تكون الن�صيحة اليوم �أن نعرف ونعرتف
بف�ضل كل من يخدموننا وي�ساعدوننا من
الب�شر �أو احليوانات ويف كل �ش�ؤون حياتنا
وحاجاتنا ،وم��ا �أك�ثر حاجتنا لهم ،وما
�أ�شدّ ها �أحيان ًا حني حتني هذه احلاجة !.
معذرة :
لقد ت���أخ��ر ن�شر ه��ذا امل��ق��ال لرف�ضه
مرة و�ضياعه مرة �أخرى ،وذلك لأنه عن
احلمار ! .

دراسات

•م�صطفى �صمودي
امل���ع���ري ال���ذي
ع���ا����ص���ر اب�����ن ���س��ي��ن��ا
والبريوين هو (�أحمد
ب����ن ع���ب���د اهلل ب��ن
�سليمان
التنوخي) ال ت�شري �أخباره �إىل �أنه
ت����ق����ول ع���ن���ه ( د.
ب��ن��ت ال�����ش��اط��ئ) يف �أحب �أنثى� .إ ّال �أن �أ�شعاره
كتابها (مع �أبي العالء يف الغزلية على الرغم من
رحلة حياته) ( :املعري ق ّلتها ت�شري �إىل ذلك .
�سليل بيت ماجد ُم ْع ِر ٍق يف
الف�ضل والعلم و�آباءٍ كرام
م��ن��ج��ب�ين .ف��ي��ه��م م�ي�راث
ال�ساطع ،وع��ز تنوخ
بني ّ
القبيلة العربية الأ�صيلة
التي يت�صل ن�سبها بيعرب بن قحطان جدِّ العرب العاربة) ُ ( .ولِـدَ
يف املعرة )  1058 – 1009 /م  449 400- /هـ  /يف الوقت تولىّ
الطائع هلل عبد الكرمي) اخلليفة العبا�سي الرابع
حكم بغدا َد (
فيه َ
ُ
والع�شرون ،ال��ذي �أدرك��ه �أب��و العالء .وكانت املعرة حينها تخ�ضع
لوالية ا َ
العر = العيب �أو امل�شينة /وكان
حل ْمدانيني .واملعرة /من ّ
ا�سمها من قبل (ذات الق�صو) كما يقول (ابن بطوطه ) يف كتابه
حتفة الأب�صار)1( /
تو�صيف ل�شخ�صية املعري
م��ن ال��واج��ب علينا ب��ادئ ذي ب��دء �أن نتعرف مكنون وجوهر
ال�شخ�صية التي �سنتحدث عنها من خالل ما تركه لنا من �آث��ار �أو
من خالل ما ُكتِب عنه .ق�سم (اخلليل بن �أحمد) �أح��وال النا�س
فيما علموه �أو جهلوه �أربعة �أق�سام متقابلة ال يخلو حال الإن�سان
منها .ذكر امل��اوردي يف كتابه (�أدب الدين والدنيا) ما يلي  .فقال
(الرجال �أربعة  .رجل يدري ويدري �أنه يدري وذلك عامل فا�س�ألوه،
ورجل يدري وال يدري �أنه يدري وذلك نا�س ٍ فذ ِّكروه ،ورجل ال يدري
ويدري �أنه ال يدري فذلك م�سرت�شد ف�أر�شدوه ،ورجل ال يدري وال
يدري �أنه ال يدري فذلك جاهل فارف�سوه) .وم�صيبة املعري ،ال تكمن
يف عماه فقط ،و�إمنا يف معرفته �أنه (يدري ويدري �أنه يدري) .ومن
�شدة فرط �إح�سا�سه مبا يدري ،بعك�س فظاظة ( ب�شار بن برد) الذي
كان ي�شاركه العمى ونظم ال�شعر ،فقد اتخذ لنف�سه (دهليز ًا يف بيته
ي�أكل فيه حتى ال يرى املب�صرون) كيف ي�أكل في�ستهزئون منه ،لأن
الأعمى عندما ميده يده لي�أكل ،حين ًا ت�صيب يدُ ه مكانَ الطعام،
وحين ًا تغو�ص �أ�صاب ُعه فيه .ك��ان �إح�سا�سه الذاتي بنف�سه غري
�إح�سا�س الآخرين به لتمتّعه ب�شخ�ص ّية ق ّمة يف التم ّيز �إن مل نقل
حوا�س تفوق يف رهافتها مقيا�س ( ِرخْ رت).
فريدَ َة ع�صـرها المتالكه
ّ
كما �أنه كان يرى نف�سه �أكرب من كل كبري .لأن ال�صغري يف ر�أيه �صغري
بالن�سبة ملن هو �أكرب منه .ويرى نف�سه على الرغم من عماه �أنه
�أكرث من املب�صرين ب�صر ًا يف جمتمع ( ب�صريه �أعمى ،و�سامعه �أ�صم،
وناطقه �أبكم) .وقد �س�أل نف�سه ال�س�ؤال اال�ستف�ساري �أو بالأحرى
اال�ستنكاري الذي يدل على عدم ر�ضاه عن �شكله ( وهذا ما �أثّر عليه
نف�س ّيا ) بقوله :
اهلل �ص ّورين ول�ست بعامل ٍ لمِ َ ذاك �سبحان القدير الواحد
و�صدق عمر �أبو ري�شه عندما و�صفه يف �إحدى حفالت تكرميه يف
ذكرى مولده  /بقوله
طاملا كنت مب�صر ًا يف دياجيـك وكانوا بنورهم عميانا
املعري و املر�أة
نظر املعري �إىل امل��ر�أة  /نظرة �آراء ع�صره  /كما يقول نعيم
احلم�صي و�أ�ساء الظن بها وكما ر�أى حنا الفاخوري يف كتابه تاريخ
الأدب العربي ( ) 2فال�سعادة يف نظره تكون حني ال تُخْ َلق امر�أة:
َبدء ال�سعادة �أن مل ُتخلق امر�أة فهل تو ّد جمادى �أنها رجب
ً
ن�سخة عن زليخة التي حاولت �إغواء
الن�ساء
معترب ًا �أنّ جميع
َ
يو�سف (ع) فطالب بعزل الذكور عن الإناث يف �سن مبكرة جد ًا
�إذا بلغ الوليد لديك ع�شر ًا فال يدخل على احل��رم الوليد
����ي ب��ه��نّ ٌي�����ض�� ّي��ع ال�����ش��رف التليد
�أال �إنّ الن�ســـــاء ح��ب��ال غِ ّ
و�أراد حب�س الفتاة يف منزلها .فهي يف نظره لي�ست بحاجة �إىل العلم
ال�س َور:
ويكفيها من القر�آن الكرمي حفظ ِ
بع�ض ما تي�سر من قِ �صار ّ
ع ّلموهنّ الغزل والن�سـج والردن  ...وخلّـــــــــــــــــوا قراءة وكتــــابه
ف�صـالة الفتاة باحلمد والإخال�ص  ...تجُ زي عن يونـ�س وبـراءة
ول�شدّ ة ما �ضيق اخلناق عليها رغب يف دفنها يف بيتها قبل دفنها يف
قربهاَ ،و َعدَّ و�أدها � ْإحدَ ى املكرمات:
وو�أدٌ واحل����وادث ف��اج��ع��ات لإح��داه��نّ �إح���دى املكــرمات
ولنت�ساءل� :ألي�ست املر�أة �أم ًا و �أخت ًا و بنت ًا قبل �أن تكون �صديقة
يحب املعري �أ َّمه ح ّب ًا عارم ًا كان �أحدَ
وحبيبة و�شريكة حياة ؟ �أمل ّ
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المعري ..وال�شعر
أهم العوامل التي من �أجله غادر بغداد  ،وعاد �إىل املعرة لرياها قبل
� ّ
موتها ؟ �أمل يف�ضلْها عن الأب ؟ قائ ًال:
العي�ش ما�ض ف�أكرم والديك به والأ ّم �أوىل ب�إكرام و�إح�ســـــــان
ُ
احلمل والإر�ضاع تدمنه �أمران بالف�ضل ناال كلّ �إح�سان
وح�سبها
ترى ! هل كان عداء املعري للمر�أة من مبد�أ (املرء عد ّو ما يجهل)
؟ ولو �أن امل�صادفة �أوقعت �أنثى بحبه و�أعطته وجودها وفتحت له
باب قلبه املو�صد� ،أو لو �أنه ح�ضن طف ًال �صغري ًا بعمر الورد من �صلبه
وناداه يا ( بابا ) و�أح�س بعامل الطفولة املالئكي� ،أال ميكن �أن ُيغيرِّ
ر�أيه ويخف َّ
ثم
الغ�ساق على الن�سل واملر�أة ؟ّ .
َّف من ّ
�صب ل َهب حميمه ّ
�ألي�ست ( �أ ّم املعري ) امر�أة؟ فلماذا ا�ستثناها من بقية الن�ساء اللواتي
يرثِ �أ ّمه �صب ّي ًا و�شا ّب ًا وكه ًال فقال:
حتدّ ث عنهن ؟! �أمل ْ
علي �أن �ســــــــــــارت �أمامي
و�أ ّمـتني �إىل الأجــــــــــــــــداث � ٌأم يعزُّ ّ
و َمن يل �أن �أ�صوغ ال�ش ْهب �شعر ًا ف�أُ ْل ِب�س قربها �سِ ــــــــ ْم َط ْي نِظام
ٌ
ر�ســــــــول ُي�� َب�� ِّل��غ روح��ه��ا �أ َر َج ال�سالم
فيا رك���ب امل��ن��ون �أم���ا
�أم �أنه ب�شكل �أو ب�آخر  ،نظر �إىل املر�أة بعامة ،و�إىل �أمه بخا�صة نظرة
(زارادا�شت) حني قال( :لو مل تكن الأم امر�أة لعبدوها ولو مل تكن
املر�أة �أ ّم ًا ال�ستعبدوها)؟ �أو كما نظر �إليها (نابليون) عندما قال (كل
الن�ساء عاهرات �إ ّال �أمي)  .وقد ال َمهُ (بدوي اجلبل) يف �إجحافه
بحق املر�أة بق�صيدة جميلة �أقتطف منها هذه الأبيات:
�أعمى تلفتت الع�صـــــور فلم جتد عند ال�شـــمو�س كنوره الو�ضــاح
�إيه ٍ رهني املحب�ســــــني �أمل يئن �إطالق م�أ�ســــور وفك �ســــراح ؟
�أت�ضيــق بالأنثى وحلمك مل ي�ضق بالوح�ش بني �ســبا�ســب وبطـــاح
يا ظامل التفـــــــــاح يف وجنـــاتها لو ذقت بع�ض �شــــــمائل التفاح
غزل املعري
ً
بعد هذه املقدمة التي ر�سمت جدار ًا عاليا يف�صل بني املعري وبني
املر�أة ،يبدو �أن هذا العنوان غريب عن هذا ال�شاعر .ترى هل ب�إمكاننا
القول �إن��ه ا�ستلطف �أو �أح��ب �أنثى؟ �إن �شخ�صية املعري �شخ�صية
�إ�شكالية بكل ما حتمله الكلمة من معنى وبخا�صة يف مو�ضوعات (
الالهوت ) و (املر�أة) و (ح ّبه احلياة) ففي مو�ضوع ح ّبه للحياة.
�أعتقد مل يكن كاره ًا للحياة اجلميلة بر�ضائه ،بل �أُ ْرغِ م على كرههما
بدليل قوله التلميحي جتاه ح ّبه لها:
�س�ألناها ال��ب��ق��اء على �أذاه����ا فقالت عنكم حظر البقاء
ومن خالل قوله الت�صريحي:
�أحبك �أيها الدنيا كغريي و �أ�شراين قالك ول�ست �أ�شري
ويف مو�ضوع حبه للأنثى ال ت�شري �أخباره �إىل �أنه �أحب �أنثى� .إ ّال
فال�شاب
�أن �أ�شعاره الغزلية على الرغم من قلّتها ت�شري �إىل ذلك .
ٍّ
والكهل وحتى العنّني ٌّ
كل منهم يتمنى �أن تكون بجانبه �أنثى .هذه
�سنّة احلياة منذ �أن كانت احلياة فالفل�سفة ال�صينية كلها قائمة
(امل�ؤنث ال�سلبي واملذكر الإيجابي)
على (ال�ين) و (ال��ي��ان��غ)
.واملعري كما �أرى مل يكن فاقد الغريزة جتاه املر�أة� ،إ ّال �أنّ ر�صانته،
م�ضاف ًا �إليها �إح�سا�سهُ املُفرط كما �أ�سلفنا ومعرفتُه بعدم رغبة املر�أة
فمنظره ال
فيه ال رغبته فيها  /وهذه نقطة من الأهمية مبكان/
َ
ي�سرها �إن مل نقل ينفّرها .والذين ر�سموه تخ ّي ًال � /أجانب كانوا �أو
ُّ
عرب ًا  /كــ جربان خليل جربان �أو الر�سام العاملي � /أرتاورو �أورت�س/
ر�سموه كما تخ ّيلوه ،وما �أرادوه هم �أن يكون ،ال كما كان هو عليه يف
الواقع فــ ( �أرتورو �أورت�س ) الذي ر�سم الكثريين من امل�شاهري ومنهم
املعري ،ر�سمه وبه م�سحة من اجلمال الذكوري .انظر كتاب يف
الأدب العربي لــ /حنا فاخوري ( .)3والر�سومات كلها  -على الرغم
من روعة جمالها على ال�صعيد الفني � -إ ّال �أنها بعيدة  -كل البعد -
عن �صور �أ�صاحبها احلقيقيني  .فمن �أو�صاف املعري التي و�صفه بها
َ
نحيف
ري القامة،
(حنا الفاخوري) قوله( :كان ذا َخلْق ٍ دميم ،ق�ص َ
اجل�سم �ضعي َفه ،وا�س َع اجلبهة ،م�ش ّو َه الوجه ب�آثار اجلدري والعمى)
 .)4( /كما و�صفه (ابن خلّكان) قائ ًال� :إن ( عينَه الي�سرى كانت
جم ّوفة غائرة وعينـَه اليمنى كانت جاحظة بارزة ) .ناهيك عن
وجهه املجدور املليء بالبثور .وقد و�صف نف�سه بل�سان حاله قائ ًال:
(�أن��ا حي كامليت �أو ميت
كاحلي) يعني �أن نف�سيته
املنهارة ك��ان يتنف�س من
خ�لال��ه��ا ب���رئ���ة واح����دة
كان يرى نف�سه �أكرث
 .فال�شاب ب��ه ّ��ي الطلعة
من املب�صرين ب�صر ًا يف جميل املُح ّيا  ،يهزه موقف
الأن���ث���ى �إن مل ت��ب��ادل��ه
جمتمع ب�صريه �أعمى،
احل����ب ،لأن ( احل���ب ال
و�سامعه �أ�صم ،وناطقه يكتمل �إ ّال ب�ين طرفني
)  .فما ب��ال��ك ب�أ�صحاب
�أبكم!
ال��ع��اه��ات ال���ذي���ن ي��ك��ون
ح��ب��ه��م دائ��م��ا م��ن ط��رف
واح�����د) ؟ ول��ئ��ن ق��ي��ل:

وراء كل عظيم امر�أة ،ف�أنا �أقول :وراء كل كاره للمر�أة  ،امر�أة له
موقف غري ُم ْر�ض ٍ معها� .أمل يكره (�شهريار) يف كتاب (�ألف ليلة
وليلة) ن�ساء الأر�ض جميع ًا ،و�صار يذبحهنّ بعد زواجهنّ انتقام ًا
خليانة زوجه له ،بعد �أن �أخربه �أخوه بذلك والذي وقع يف املوقف
نف�سه متام ًا ؟ حتى جاءته (�شهرزاد) ف�أوقفت (الذبح الأنثوي)
بذكائها وذالقة ل�سانها وح�سن حدثها و ...و ...و �إلخ  .والدار�سون
 وبخا�صة علماء النف�س  -مل يقفوا �أمام هذه الظاهرة لدرا�ستها ،وما الذي َ�صيرَّ َ �شهريار كاره ًا للمر�أة  .فالقاعدة الفيزيائية تقول:
( كل فعل يعقبه ر ّد فعل م�سا ٍو له يف الطاقة م�ضا ٌّد يف االجت��اه).
وعلى الرغم من حب�س املعري �أ�شواقه ورغباتِه جتاه الأنثى� ،إ ّال �أنّ
م�شاعره خانته يف بع�ض الأحايني فراح يتغزّ ل بها .يقول يف ديوانه
�سقط الزند:
حي من �أجل �أهلهنّ الديــــــارا وابك هند ًا ال ال ْن�ؤْيَ والأحجارا
ِّ
ل�ستِ ب���در ًا و�إنمّ���ا �أن��ت �شم�س ال ُت��رى يف ال��دج��ى وتبدو نهارا
وقال
�أي��ا دارة البيت املُ َّمنــــع �أهلـــُه غ��دوتِ ومن يل عندكم مبقيل
ف���إن تطلقيه متلكي �شكر ق��وم��ه و�إن تقتليه ت�ؤخــــذي بقتيل
وقال
ً
كنتَ
ون�سكب
دموعك يا غما ُم
ُمدَّ عــــيا مودة زينب فا�سكب
�إن
َ
ِ
قبلة لك يف ال�ضمائر مل � َأخ ْ
��ف فيها احل�سـاب لأنها مل ُتكتب
كم ٍ
وقال
ال�س ُمر لعلّ با َ
جلزْ ع �أعوان ًا على ال�سـهر
يا �ساهر الربق �أيقظ راقد َّ
ما �سرت �إ ّال وطيف منك يتبعني ُ�س َرىً �أمامي وت�أويب ًا على �أثر
ُ
لو ّ
رحلي فوق النجم را ِف ُعهُ
وجدت ثم خيا ًال منك منتظري
حط
َ
قال هذا قبل �أن يذويَ عو ُد �شبابه و َيل َِج كهف كهولتة ومن يلج كهف
الكهولة يتح�سر على �أيام �شبابه التي لن تعود فهو القائل
علي بهـذا يف هواك ق�ضى ؟
منك ال�صدود ومني بال�صـدود ر�ضا َم ْن ذا ّ
�إذا الفتى ذم عي�شـ ًا يف �شـبيبته ماذا يقول �إذا ع�صر ال�شباب م�ضى
ختام ًا نقول :
ما �أوردناه من موقفه جتاه املر�أة ر�أيٌ ُمتّفق عليه� .أما ما �أوردناه
من ملحاته الغزلية يف �شعره  ،ف�إنه يخ�ضع للرتجيح ال للت�أكيد ،
والرتجيح م�س�ألة ظنية ال قطعية  .فال�شواهد التي ذكرناها  ،غري
قطعي الدّ اللة  .والتخمني ال يغني عن اليقني .
كافية ليكون الأمر
ّ
�أمل يقل املثل ( :نطق الل�سان ال يغني عن اعتقاد الإن�سان) �أمل تقل
الظنَّ َ
الآية الكرمية� { :إَنَّ َّ
ال ُي ْغنِي مِنَ الحْ َ قِّ َ�ش ْيئ ًا } ؟ يون�س. 36
�أمل يكن ( ابن خلدون ) يقول يف مقدمته بعد كل مو�ضوع �إ�شكايل
(اهلل �أعلم) ؟ ال�سيما �إذا تذكرنا �أن ( �أبا فرا�س الفرزدق ) كان
زير ن�ساء  ،لكنه مل يذكر املر�أة يف �شعره  .بينما ( جرير ) كان ال
يعرف من الن�ساء �إ ّال زوجته  ،وذكر الن�ساء جتده يف الكثري من �شعره.
�ص / 597/
(� ) 2ص / 694
(� )3ص. / 680/
(� )4ص/ 683 /
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من �أحوال الغريب

 -1الرجل
(�إىل روح �أخي ظافر)

 . .يا �صاحبي
ّب�ض الكليلِ بق ّي ٌة تكفي
ما عاد يف الن ِ
لنحيا الذّ كرياتْ
ما عاد يف الوقتِ املزيدُ
منَ الثّواين
ُخ ً
ل�سة
َ
�ضاقت بك الدّ نيا
رحبتْ ـ
ـ مبا ُ
و�ضنّتْ بالهواءِ
و�أنتَ بالغدِ �أجد ُر
ّوائب
كم حاولتْ ُز َم ُر الن ِ
طيح ِب َ
عودك الزّ اهي
�أن ُت َ
لأن َّك ُمثم ُِر
صرب َك
يا � َ
صرب � ِ
أنواء حولكَ
ُ
تع�صف ال ُ
�إنمّ ا قدّ ا َم ب�أ�سِ َك ،
روح َك ،
طيب ِ
ِ
والعزميةِ
يتك�س ُر
ُ
موجها ّ
َ
لديك
�أبد�أً تفو ُز مبا
ّب�ص ِر
منَ الت ُّ
والرزانةِ
ّ
اخلي
ّ
وال�سال ِم الدّ ِّ
به ّم ٍة ال تفترُ ُ
علَّ ْم َتنا
�أنَّ احليا َة ق�ض ّي ٌة
عمر َك دو َنها
�أفنيتَ َ
َ
فغدوت رمز ًا للوفاءِ
وللإباءِ
بِذِ ك ِْر ِه َنتندّ ُر
علَّ ْم َتنا
َ
ٌ
موقف
جولة
الر
�أنّ ّ
�أبد ًا ُّ
اجلراح
تع�ض على
ِ
وت�صب
رِ ُ
َفلأنتَ �أبقى يف الوجو ِد
ـ و�إنْ رحلْتَ ـ
وح َ
ني ُيف َتقدُ الكبا ُر
ح�ضر
َل َت ُ
َ
طال ن�أ ُيكَ
ولأنتَ مهما َ
جوهر يتجوهَ ُر
ٌ
ف ِل َمن ُن َي ِّم ُم ُب� َؤ�سنا
ولمِ َن كرو ُم ُ
احل ِّب َبعدَ َك
ع�ص ُر
ُت َ

� -2أريج

لي�س الزّ مانُ زما َننا
خر َف الزّ مانُ وخاننا
ِ
ْنن�سحب طوع ًا �إىل ِّ
الظل املُرا ِو ِغ،
فل
ْ
الكتيم،
نحتمي ِبرداءِ غفلتِنا
ِ
�سر ًا
ل
ْ
ِنن�سحب ّ
خفي�ض
�إىل �ضوءٍ
ٍ
َ
البهارج
قبل جتر ُفنا
ُ
�إن بقينا يف م�ساحتِها،
ُ
فا�سف
ال�س
ومتحونا ّ
ّ
جيج،
ال�ض
نا
�سوف يقت ُل
ْ
مالمح وقتِنا،
 . .لمُ ّي
َ
والذّ كرياتِ ،
يهب احلياة،
وكلّ ما ُ
ُ
�صديقة
ب�صمت يا
عِ مي
ٍ
نن�سج
بال�صمتِ
ُ
علّنا ّ
�شروخ �أدمنتْ �أحال َمنا ـ
ـ من
ٍ
ً
هُ
ال�سوا ُد
ب
ق�ص
ي
ا
ثوب
ُ
ُ
ِّ
ّ
ونرتديه
 . .لي�س الزّ مانُ زما َننا
ن�شيج
والنّا ُر �س ّعرها ٌ
نحنُ فيهِ
خوف �إليهِ
نفيء من ٍ
ُ

•ممدوح

و�إن م�ضينا �سوف نبقى
ال�صوتِ
مثلما يبقى منَ ّ
ال�صدى
ّ
ومنَ امل�سافاتِ
املدى
اليقة �أو مثلما يبقى منَ الور ِد
أريج
ال ْ
حماك من هذا ّ
جيج
ُ . .ر
ِ
ال�ض ْ

� -3صوت

ٌ
ر�سلْ
هاتف كالوحي ُم َ
توه ْمتُ
هل ّ
ال�ص َ
وت ناداين
�أم �أنّ ّ
:ت�أ ّملْ ؟
َ
قبل �أن مت�ضي
وميحوك الذّ بولْ
ُ
ال�صوتِ الذي �ضا َع،
كدت � ُ
أ�سمع ُب ّح َة ّ
تال�شى،
ثم �أخْ فتْهُ الطّ لولْ
ّ
كنتُ َ
الغيم �أم�ضي
فوق
ِ
بي�ضاء
حرةٍ
يف ٍ
َ
بالد ّ
تهم�س �أو تقولْ
ُ
الغيم بالدٌ وا�سعةْ
َ :ث َّم يف
ِ
ٌ
ٌ
ت�ضاري�س
نتوءات،
وتفا�صيل،
ٌ
ٌ
جبال و�سهولْ
ٌ
ٌ
فزعةْ
وجماهيل � ،سدوف ُم ِ
الغيم �صحارى
َ . .ث َّم يف
ِ
ٌ
وكهوف
ٌ
ورفوف
من ُن َت ْف
فيهِ � ٌ
أر�ض من َ
خز ْف
ُ
ُ
َ
 . .كنتُ
مل
ا
أبي�ض
ل
ا
�شقوق
يف
أبحث
�
الغيم
فوق
ِ متدِّ
ِ
ِ
درب لأم�شي
عن ٍ
مثلما مي�شي وليدٌ خطو ًة �أوىل ويهوي
كنتُ � ُ
أبحث يف فيافيهِ
عن املعنى
الغيم ُيغوي
وكان
ُ
قال يل  :يا �أنتَ
يا �أقوى جمي ِع الكائناتْ
ُ
ت�ضبط هذا الكونَ يوم ًا
رُبمّ ا
رُبمّ ا ـ ُ
الغيم
�شقوق
باحل ِّب ـ تزر ُع يف
ِ
ِ
�ألوانَ النّباتْ
�أ ّيها الإن�سانُ
�إنْ �أدركْتَ �سِ َّر ُ
احل ِّب
�أدركْتَ احليا ْة
َ ...
وغاب
هذا
قال يل
ْ
َ
خلف �أُف ٍْق
�ضباب
من
ْ

 -4نهج كانون

ال�سنةْ
لِكانونَ هذي ّ
كما مل يك ُْن ُم ُ
نذ بدءِ الزّ مانِ
مواهب �شتّى
ُ
ُتبدِّ ُد حاالتِهِ املُز ِمنَةْ
ٌ
حريق ُيجف ُ
ِّف نب َع احلنانِ
ً
غيمة داكنةْ
الذي يرجتي
فكيف �أُطامِنُ �أطيا َر روحي
عميم
غيث
ِب ٍ
ٍ
ي ُبثُّ الأمانَ
وميحو منَ
القلب ما �أوه َنهْ
ِ
ال�سنةْ
 . .لكانونَ هذي ّ
عاب
نوايا ِ�ص ٌ

وما �سوف يبقى :لكانونَ َن ْه ٌج
القلوب
�صخر
ُيط ِّو ُع بالوقتِ
ِ
َ
أمر ُم�ستح�سِ نَةْ
فتن�صا ُع لل ْ
م�سها ل ّينةْ
وتغدو �إذا ّ
تاج
 . .لكانونَ ٌ
يباهي بهِ
يف مدى الأز ِمنَةْ

ُ
جت ُّب احتماالتِهِ املُم ِكنَةْ

الحزنُ
ظلّي

�سقط القناع

• علي جمعة الكعـود
ُ
..حيث �أتجّ هُ
احلزنُ ظل ّْي
و�أنا وظل ّْي ....بيننا َ�شبهُ
دمي
متوغّ ٌل
بدمي كلونِ ْ
ْ
�..سر ًا تراق ُبهُ
جوارحي
و
ّ
ْ
حمربتي
واحلزنُ يف جنباتِ
ْ
راح يكت ُبني .و �أكت ُبهُ
قد َ
القرطا�س  ..م ّت�شِ ٌح
ب�سواد ِه
ُ
عر ..جمروح ًا يعات ُبهُ
وال�شِ ُ
ٌ
يا حزنُ �..إنيّ ْ
فرحي
قاتل
ْ
ُ
القتيل و�أنتَ ُم�ش َتبهُ
و �أنا

ق�صيدتان
• عبد الكرمي �شعبان
"�س�أم"

عبد الكرمي �شعبان
فاتر
يدغدغني �س�أم ٌ
ال �أ�شيم تفا�صيله..
كيف جاء
يباكرين..
مثل ِّ
ع�ش الزنابري
ينغل يف الر�أ�س
قبل افرتار ال�صباح
ال�ضياء..
وبعد انبالج
ْ
ل ِّأي الربوق انت�سبتْ
�أيقبلني
�إن وجلتُ
ال�شتاء
ْ
ْ
خفيف
ويف الروح دفء
ويف الغ�صن من هبة الريح
والأغنيات حفيف
ويف اخلط يرت�سم اال�ستواء
تعايل..
فمائي �أنتِ
و�إن كان يف الروح
ماء
والفمْ ..
•••

إيا�سني”
“�أم � َ

� َّأججت
لأجلك
ذاكرة الوله الأول
و�أنا..
يف حمتلك الوله اخلم�سني
يف الأ�سفل
من قعر ال�ستني
نار ًا � ِّأججتْ
ونور ًا �ض َّو�أت
ني
و�أ�شباح حن ْ
كان مثالك
م�شبوح ًا
فوقي
كالتنني
تعلني على كاهل �أحالمك
كابنة ع�شرين
لكن
�أين � ُّ
أحط رحال حنيني
�أين
يا �أم �إيا�سني..

• حممد هيثم زين العابدين جمعة
�سقط القنا ْع
و على حذاء املجد  ..قد �سقط املحال
و على ربا ال�سنوات
الدهر
حتت قباب
ْ
متايلت راياتنا  ..و حتققت �أهدافنا
ا�صاعدتْ هاماتنا
و َّ
نحو العال ..
حتمي العرين
• • •
و هناك خلف حدائق املوت الرهيب
هناك � ٌ
حائر  ..متبعرث اخلطواتْ
أفق
ٌ
قد هدَّ ُه وقع ال�سنابك
عرب �آالف ال�سنني
• • •
و حتت ظالله ٌ
لغط  ..يد ِّوي �صمته
يروي اخل�سارة و ال�ضياع
�أ�سياد قهر  ..و ال�سياط لواهب
تفري ب�أكباد العبيد
ب الدّ هو ْر
تروي لهم عِ رَ َ
ِهم
ُتزجي لهم خيبات ْ
امل�سفوح
ماءها
و العني تن�ضح
َ
عهر و من ٍّ
ذل
من ِ
ت�شكو لهم حجم الأ�سى
حجم الأنني
• • •
الليل �أدبر �ساحب ًا  ...ذيل القتام
و على املدى القاين تد ِّوي �صيحة
و النور يزحف خلفها
و الأر�ض حتت نثاره تزهو مزغردة
و على �أدمي خدودها
راياتنا احلمراء  ..ت�سرع خطوها
حــر
فهناك  ...ي�شمخ موطنٌّ ٌّ
كرم
تعطّ ر بالدم امل�سفوح من ٍ
و قد ن�صع اجلبني .
• • •
( فتح الفتوح تعاىل �أن يحيط به )
جادت به �آ�سادنا يف كلّ معرتك
ن�سجت لنا ثوب ال�سعادة و الهنا
ر�سمت لنا درب الإباء
�سرها
�سطعت على الأكوان حتمل ّ
و النور ُيظهِـر ب�شرها  ..و�سرورها
يا جي�شنا املغوا َر بو ِرك موطِ نٌ
أقدام �صنعت لنا  ..و على املدى
وطئتْهُ � ٌ
ثوب الفخار
فالن�صر � ..أنت معينه و عرينه
و الوعدْ
والوعدُ ّ ..
ب�شار الأمني .

قصة
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زهرة البنف�سج
• عي�سى �إ�سماعيل
يف ط��ري��ق��ه �إىل ال�����ش��اط��ئ ك���ان مي�ضي
بخطوات طويلة  ...يتوقف ب�ين احلني
والآخر ليتفقد بزته وربطة عنقه  ،ويلقي
نظرة �سريعة على حذائه الالمع  ..ثم
ي�ست�أنف امل�شي  ،تت�سارع دقات قلبه كما كان
الأمر معه قبل ثالثني �سنة  ...تلك الأيام
كان له قلب وبريق عينني  ...وعنفوان  ،كان
ج�سده يفور برغبة متقدة  ،عندما ت�صافحه فتاة
ما � ،أو مت�سك بيده يف « الدبكة « يف منا�سبة ما،
وجتعله يعي�ش �أحالم ًا �سعيدة  ،فحرارة �أ�صابعها ،
وهي ت�شد على يده وي�شد على يدها  ،تدوخه ...
ولكن اليوم انتهى كل هذا �أو هكذا اعتقد .غري
�أن هذا االخرتاع العجيب �أعاد له الفرح وجدّ د
حياته و�أعاد للقلب دقات افتقدها منذ �سنوات
بعيدة  ،وفكّر يف نف�سه كم كان خمطئ ًا لأنه ت�أخر
كثري ًا يف �إن�شاء �صفحته على « الفي�س بوك « ...
وفكّر كم هو عبقري ذلك الإن�سان الذي اخرتع
ال�شبكة العنكبوتية .
مي�ضي وقته �أم��ام ال�شا�شة  ،يت�صفح املواقع
 .قبل يومني �صار لديه �أل��ف �صديق و�صديقة
 ..وال�����ص��دي��ق��ة ال��ت��ي حت��م��ل ال��رق��م �أل���ف لن
تن�سى �أب���د ًا .ا�سمها « زه��رة البنف�سج « ال �شك
�أن ه��ذا اال���س��م م�ستعار .لكن ���ص��ورة « زه��رة
البنف�سج « جذابة ومده�شة  ...تبدو ام��ر�أة
يف العقد الثاين من عمرها  .فائقة اجلمال ،
واملده�ش بالن�سبة �إليه  ،ك��ان �إ�صرارها على
طلب �صداقته و م��ا �إن واف���ق على طلبها ..
حتى انفتح مربع ال��درد���ش��ة وق���ر�أ كلماتها :
« �صورتك جميلة  ..هل �أنت كذلك  ...تبدو �شاب ًا
و�سيم ًا  ..و�أنيق ًا  ...مرحب ًا �صديقي »!!...
ح ّ��رك كالمها �شيئ ًا ما يف روح��ه ويف قلبه ،
كاد يقول لها � »:إن هذه ال�صورة التي اعتمدها
ل�صفحته قدمية  ،و�إن��ه اليوم كهل  ..وقد غزا
ال�شيب ر�أ�سه  ..وظهرت التجاعيد على وجهه
 ...فدزينة من الأوالد جتعل امل��رء يهرم ...
فطلباتهم ال تنتهي  ..وكذلك طلبات �أمهم ..
وبينما ك��ان يفكر ب��رد منا�سب على �صديقته
اجلديدة ...
عاد ليقر�أ :
« عيناك جميلتان  ...ربطة عنقك �أنيقة ...
�أكاد �أ�شم رائحة عطرك  ..هذه هي املرة الأوىل
التي �أرى نف�سي فيها مهتمة برجل »...
كتب لها :
« �شكر ًا  ..هذا لطف وذوق منك  ...عيناك
اجلميلتان تريان كل �شيءٍ جمي ًال »!!...
عادت لتقول :
« ال �شك �أن زوج��ت��ك �صاحبة ح��ظ جميل
 ..و�إال ملا ف��ازت بك � ...إنني �أح�سدها .»...
ثمة نار بد�أت ت�شتعل يف �صدره .
« حت�سدينها  ..ولكنك ال حت�سديني  ...يا
حلظي العاثر ال��ذي �أوقعني يف �شباك ام��ر�أة
قبيحة  ..بل �أقبح امر�أة يف الكون � ...أين هي منك
� :شعرك يبدو �أ�شقر ذهبي ًا  ،و�شعرها �أ�سود جمعد
ك�شعر املاعز  ...عيناك الزرقاوان �ساحرتان ..
وعيناها � ...صدقي ال �أعرف لون عينيها  ..لكنهما
�صغريتان وغائرتان  ...ولكن ماذا �أقول .»!!..
 « ال  ...ال ت���ق���ل ���ش��ي��ئ�� ًا  ،الأي��������ام ملمت�������ض � ..أن������ت ال ت������زال ����ش���اب��� ًا »!!...

• زهرة الكو�سا
تعتذر منه لأن �أمر ًا طارئ ًا قد حدث  ..ويختفي
مربع الدرد�شة .
يقول لنف�سه :
« م��ا ال���ذي ينق�صني  ..مل ال ي��ك��ون عندي
�صديقة � ..أب��وح لها  ..وتبوح يل  ...نلتقي ..
نتهام�س  ...وماذا فيها لو تطور الأمر �إىل ع�شق
من نوع ما � ...آه  ..ماذا فيها ؟! .ما الذي جعلني
�أقع على هذا املر�أة التي ال عمل لها �سوى احلمل
والوالدة  ...واملر�ض  ..والنق  :ال�صغري مري�ض
خذه �إىل الطبيب  ...املدر�سة �أر�سلت تدعوك
لأن ابنك �ضرب زميله على عينيه ...
ا�سطوانة الغاز ت�س ّلم عليك  .!!...ما هذا ؟!
�صارت احلياة جحيم ًا !!.
ل�����ق�����د �أر����������س���������ل اهلل يل « زه�������رة
ال����ب����ن����ف���������س����ج « ل�����ت�����ج�����دد �����ش����ب����اب����ي .
يعود مربع الدرد�شة للظهور �أمامه  ...فرح ما
يهزّ كيانه  ...يقر�أ :
« لكنك مل تهتم ب��ي كما يجب � ...أت���راك
����ب زوج���ت���ك � ...أم ت���خ���اف م��ن��ه��ا ..؟!»
حت ّ
كتب ب�سرعة :
« �أحبها  ..ما الذي يجعلني �أحبها � ...أخاف منها
؟! ما الذي يجعلني �أخاف منها ..؟!! .ال  ..الأمر
لي�س كذلك  ...هل �أحب رائحتها وهي مت�ضي ّ
جل
وقتها يف املطبخ  ..هل �أعجب ب�شعرها الق�صري
الذي ال مت�شطه �إال عندما تخرج من احلمام...
 ..ومل ت��ذه��ب يف حياتها �إىل « ال��ك��واف�يره
« ..وال تعرف �شيئ ًا ا�سمه « العطر» بعد يوم
ال��زف��اف ق��ب��ل ث�لاث�ين �سنة � ...أم���ا كلماتها
اخل�شنة  ..فتجعلني �أمتنى لو كنت �أ�ص ّم ًا .»...
 ...وماذا عنك � ...أ�أنت متزوجة �أم عزباء ...؟!»
 « ال ..ال  ...ع�������زب�������اء »!!.. «ع�����زب�����اء  ..غ����ري����ب �أم���������رك  ..ه��لت���ع���ي�������ش�ي�ن يف ح��������ارة ال����ع����م����ي����ان ..؟!»
 « ال��زواج ق�سمة ون�صيب  ..مل ي���أت الن�صيببعد  !!...ولكنك مل تقل يل متى نلتقي  ..هل
تريد �أن نكون �أ�صدقاء على الفي�س فقط ؟!»..
 « ال � ...أب������د ًا  ..ك��ن��ت �أف���ك���ر ب��دع��وت��كالح���ت�������س���اء ال����ق����ه����وة يف م����ك����ان م�����ا »...
وهكذا اتفقا على اللقاء على ال�شاطئ  ..عند
ال�صخرة الكبرية .وهو يف طريقه للقاء زهرة
البنف�سج كان ي�شعر ب�أنه يكاد يطري !!..
امل�سافة تنح�سر  ...مئة م�تر  ..خم�سون
م��ت�ر ًا  ...ع�����ش��رون  ...ع�����ش��رة  ..ي���ا ل��ه��ذه
ال�����ص��خ��رة ال��ك��ب�يرة ك��م ت�شهد ع��ل��ى ل��ق��اءات
وه��م�����س��ات وك���م ت��خ��ت��زن م���ن �أ����س���رار ..؟!!.
مرتان تف�صالنه عنها � ،إنها هي  ..قالت �سرتتدي
قمي�ص ًا �أزرق  ..وقبعة � ..إنها هي  ...مرت واحد
يف�صله عنها � ،أدارت ظهرها للياب�سة ووجهها نحو
البحر الهادر  ...تلتفت �إليه فج�أة  ...تتغري
مالحمه  ..ينكم�ش قلبه وتغ�شى عيناه  ..يقول
بال وعي :
« �أهذه �أنت ؟!!»
ت����ق����ف ف������ج�������أة  ..حت����������دّ ق ف����ي����ه ..
ن�����ظ�����رات�����ه ت����ائ����ه����ة ن����ح����و ال����ب����ح����ر ...
« نعم هذه �أنا � ..أقبح امر�أة يف الكون  ...لن �أقول
لك �شيئ ًا الآن  ...احلقني �إىل البيت »!!..

ق�صتان..
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�أنقا�ض
رائحة الن�صر و�أرواح ال�شهداء كانت تنبعث من املكان املليء
بخيانة اجلدران اخلر�ساء التي مل ت�ش�أ �أن تدلني على مكتب والدي يف بيتنا املظلم
بعد وفاته.
كاد الي�أ�س �أن يتملكني يف رحلة البحث عن مكانه بني الأنقا�ض ،لوال �أن تناهى
ل�سمعي نداء (اخلمي�سة) ترجوين �أن �أ�سقيها قطرة ماء ،عندها وجدت �ضالتي !

هزمية

ُ
كربت معه ل�سنوات  ،ومالئكة الليل حتر�س انتظاري  ،ترتق �أرقي وتهديني �أ�شياءه
العطرة لأغفو .
�أحببته حد املالمة يف بيئة ترجم احلب واملحبني .
�آ�سرين وهو يرتدي ( بدلة الفدائية ) وت�شبثه بالوطن رغم خالفاتنا بوجهات
النظر لإنتماء كل منا �إىل ف�صيل مغاير !!
بد�أ ال�شهداء يزاحمون غيمي ووقتي املتعب من �سيل الدماء املتقاطعة مع الرموز
بال �سبب منطقي لت�سارع الأحداث يف بريوت عام .1982
مقربة ال�شهداء يف املخيم ترفل مبن كانوا يوزعون الورد على �أ�ضرحة من �سبقهم
من الرفاق !!...
�صعقني اخلرب بعد طول انتظار عند باب املقربة ( انتهت احلرب بخروج املقاومة
من بريوت مهزومة )!
كنت �صغرية على احتمال هذا اخلرب و�إدراك خفاياه وماذا تعني ( م�ؤامرة ) بل
وماذا تعني خيانة !!
�س�ألته  :ملاذا خرجتم من بريوت ?
قال  :بريوت مل تكن لنا !
قلت  :وهل هذا املوت املجاين لنا ?
قال  :بريوت كانت موطئ قدم نحو فل�سطني ...
بد�أ يربر وي�سهب بال�شرح ...يعلو �صوته تارة وتارة تخونه الكلمات ...
كاد قلبي �أن يتوقف و�أنا �أُمعن النظر يف ق�سمات وجهه حماولة ترتيب �أولوياتي
غد قد ي�أتي !
ملتابعة �أحداث ٍ
نبهني من �شرودي ب�س�ؤاله عن ر�أيي فيما قال .
قلت والعربات ت�سبقني :
�أ�سفة  .لن تراين بعد اليوم  ،فلم �أعد �أرى يف عينيك وطني !!
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وانت�صرت دم�شق

• حممد طارق اخل�ضراء
دم�شق ،جمدك بالأرواح ينكتب
�أنت الكرامة والتاريخ وال�صبب
قد كان ت�شرين رمز الن�صر يف زمن
من �صنع حافظ والأجماد حتت�سب
كانت ب�سالة �أبطال احلمى قيم ًا
يف الت�ضحيات لعز ال�شام هم نخب
ماجت جحافل جند احلق هادرة
عرب احل�صون فتعلو الراي وال�شهب
روى الكماة تراب الأر�ض من دمهم
كرمى لن�صر �ش�آم زانها الرتب
�أما ال�صمود ف�صار اليوم معجزة
ب�شار �صانعها واجلي�ش والق�ضب
جا�ؤوا �إليه ب�آالف م�ؤلفة
من كل �صوب وجل الغدر هم عرب
بئ�ست عروبتهم واحلقد �ضللهم
ُ
ملا توهَّ َب �أ ُّ�س الدين فانقلبوا
�صهيون حر�ضهم فانهار ر�شدهم
والغرب �سلحهم والتيه قد ركبوا
حتى ت�شوه بالتفكري منطقهم
وانحط من قيم الأخالق مذ �أ�شِ ُبوا
جاء التطرف بالأحقاد ين�شرها
فغاب وعيهم والعقل قد �سلبوا
فاالعتدال �أ�سا�س اخلري يف قيم
حتمي ال�شعوب من الهوجاء ،يا عرب
بثوا اخلراب وعم القتل يف وطن
ما كان �إال حبور ًا زانه اخل�ضب
ظنوا ب�أن خراب ال�شام ي�سعدهم
وهم وقود لنار ال�شر �أو حطب
قطع الر�ؤو�س غدا طق�س ًا ومهزلة
بالأبرياء �إذا �صدوا �أو احتجبوا
يا �أمة العرب الأحرار �أذهلنا
هذا اجلنوح ملن خانوا ومن كذبوا
�سي�سقط ال�شر والأ�شرار كلهم
يف �أمة الأمل املوعود �إن تثب
هذي العروبة لن تفنى بعاملنا
ما دام فيها رجال احلق والنجب
�إن تعتمد قيم ًا فالعزم ينه�ضها
وال�سيف يحفظها والفكر والنخب

حني الكماة تنادت للفدى هُ ِر َعت
جحافل الن�صر بالإقدام تلتهب
ف�أ�سقطت غدرهم يف نحر �صانعهم
حتى تهاوت زعامات وهم قطب
وانهار جمعهم وا�ست�سلمت فرق
والبع�ض �سل كما اجلرذان �أو هربوا
�إن نن�شد العفو عمن ثاب عن عوج
ن�صنع �صروح ت�آخ خريه ُطن ُُب
هذي ال�ش�آم قالع طاملا كتبت
�سفر اخللود ب�أجماد وما تعبوا
�أما فل�سطني قد زادت م�صائبها
�صهيون يق�ضمها والأر�ض قد نهبوا
والقد�س يهدمها النا�س مكرهة
فيها املواطن م�سحوق وم�ستلب
حتى الكنائ�س والأق�صى ي�ؤرقها
من حتتها نفق للغدر منقلب
يبغون هدم تراث القد�س من زمن
رغم القدا�سة فيها �أو م�ضت حقب
كل احلقوق غدت حرب ًا على ورق
وال�سيف يرجعها والعزم والغ�ضب
يف وحدة العرب الأحرار قوتنا
ويف انت�صار دم�شق اجلنة الرحب
ت�أتي البوا�سل �أطياف ًا منوعة
يحمون قلعة ع ٍّز �صابها ُك َر ُب
�إن الأباة لن�صر ال�شام روحهم
ونحن �أولهم �إقدامنا عجب
يا �صانع الن�صر �إعجاز ًا ومفخرة
جمد ي�سجله التاريخ والكتب
ها قد هزمت دعاة القتل فانقلبت
باملعتدين �شرور �ساء ما جلبوا
طوبى لأهل �ش�آم �أنت قائدهم
فيها العرين وجي�ش قاهر جلب
هذي املاليني تدعو اهلل يحفظكم
حني اخلطوب وحني الن�صر يقرتب
ف�سر ب�شعبك للأجماد ت�صنعها
ونحن جندك بالإخال�ص نحت�سب

(�أنا و�ضوء �شمعتي)
•معاوية كوجان

متادت الكهرباء يف انقطاعها عنا و�صادف ذلك غياب بطاريتي يف ال�صيانة فرجعت
ركام من اخليبات
علي عن ٍ
�إىل �ضوء ال�شمعة فكانت هذه الق�صيدة في�ض ًا ان�سكب َّ
واالرتكا�سات وما �شابه :

ُ
و�ضوء �شمعتي ....
�أنا
حكاية الت�ش ُّتتِ
ُ
حرو ُفها رما ُد ِّ
كل ح�سرةٍ ولوعةِ
ُ
رب طِ ر�سِ ها ..
منفجر التعنُّتِ
والليل ح ُ
َ
ُ
يعي�ش يف ف�صولِها  ..م�صر ُع ِّ
كل نعمةِ
وم� ٌ
لعر�س ِّ
أمت
ْية وفتنةِ
كل ُمن ٍ
ِ
�سرير زفر ِة
و�ضوء �شمعتي  ..على
�أنا
ِ
ُ
ن�س ُم ُر وال ُ
آهات حولنا ندامى �سكر ِة
ْ
بخمرةٍ قد ُع�صرتْ  ..من �سرواتِ وح�شةِ

حرقة  ..ورفرفاتِ �شهو ِة
وزعزعاتِ
ٍ
ُ
و�ضوء �شمعتي � ..
�أنا
إ�شراقة التل ُّفتِ
ُ
ال�شوق �إىل  .جتدُّ ٍد و�شِ َّر ِة
وهاج�س
ِ
ُ
�ضفاف لذّ ةٍ و�صبو ِة
و�سرحة على
ِ
ٍ
وغفوةٍ يف خاطر ال�سلوى و�صح ِو ن�شو ِة
علمتم َم ْن �أنا  ..وما احرتاقُ �شمعتي
فهل
ْ
ُ
وجنل ِّ
�أنا ابنُ ِّ
كل ح�سر ِة
أمت ..
كل م� ٍ
ُ
والليل لوين والأ�سى  ..خمري ومهدي ُحرقتي
ودمع �شمعتي  ...على دخان �أنَّتي
�أنا ُ
�شحوب لوحتي !!
نر�سمُ وجهَ حزنِنا  ..فيا
َ

في ال�شام ف�صح
جديد
•هيالنة عطا اهلل
�سيمدّ الكون ذراع ًا
يح�ضن غ�صن الغبطة مولود ًا
من رحم النا ْر
حبل ال�سرة مو�صول بالأمطا ْر
مذ غ�سلت ح�ضن الوادي امل�سكون
أوف»
بنايات تكمل حلنَ «ال ِ
ٍ
على ج�سد الأ�شجا ْر
ف�صيح الت�أويل
والد ّم
ُ
على حلظته ال�شرقية
ي�ستنفر نهد ًا ممتد ًا
من حنطة «ع�شتا ْر»
يو�صل بني املاء وبني املاءِ
�صهي ًال يف �سفر الأ�سفا ْر
يهتف يف �صحوته الكربى:

حي على ال�شرق �سالم ًا
ّ
حي على احلب بخور ًا
ّ
يلفح وجه «الدجال» ويهمي
لعيون ال�شام مدام ًا وغرا ْم
«يا مال ال�شا ْم»
يف ُغرة معناك تع ّمدْ
...وتهجدْ
ّ
توحدْ
...وبف�صح «ي�سوع» ّ
واقطف وجدك من ِّ
رف الأقما ْر
�أقما ٌر� ..أقما ْر
ت�سكب يف ال�شهقة عر�ساً
وحتنّي ِّ
كف �صبابتها الأيا ْم
«يا مال ال�شام»
حي على ال�شام �سالم
َّ

ال ُمتونة
• �إ�سماعيل ركاب
-1ٌ
ٌ
�شهوة
رغبة� ،أو
،ح َّركتْها
َ
،فانْفل َتتْ م ِْن ُق َّبةِ الكونِ
،وطا َفتْ يف ف�ضاءٍ �شا�سِ ٍع
َ ،ت ُ
بحث َع ْن م�أْوى
..وح َّطتْ بعدَ لأْ ٍي
َ
ُ
َ
مل
ا
ني
ب
نا
!ها هُ
تونْ
ْبهر الأجدا ُد؛
َ�ش ْع َ�ش َعتْ  ،فان َ
قالوا :ما نُ�س ِّميها؟
وراحوا يهزُ جونْ
َع َّمروها؛
َ ،د َّللوهاَ ..غنَّجوها
ت
أنيث جلم ِع املَ نْ ِ
تاء ت� ٍ
..و�أ�ضافوا َ
،يف �آخر ِه
و
اجلمع �أنت ُْم تعرفونْ
ُ
ميالد لأحلى
و�أقاموا عيدَ
ٍ
،جنمة
ٍ
”،ح َّطتْ على “وادي ال ِّلوا
َ
،ب َ
ني
ني ُ�شموخ ِ
“قا�سيونْ “
”ال�سويدا” ،و�شما ًال
َ
ُّ
-2بو�شاح
َ ..زنَّروها
ٍ
با�سقات
روم
ٍ
،م ِْن ُك ٍ
�ضر الدَّ وايل
َ ،ف َزهَ تْ ُخ ُ
،وانْت�شى ت ٌ
ني و ُر َّمانٌ
،ولو ٌز
و�شدا ال ُع�صفو ُر ما ب َ
ني ال ُغ�صونْ
ال�صخْ ِر
َ
،ح َفروا �أقن َي ًة لل َّر ِّي يف َّ
َ
املاء م ِْن “وادي ال ِّلوا
”،ففا�ض
ُ
،عذب ًاُ ..ز ً
الال ..كوثر ًا
أر�ض
راب ال ِ
َ ،يروي ُت َ
�،أو ميلأُ ُغدران ًا و�آبار ًا
..فال يظْ م�أُ َ
طول العا ِم
قطيع
ري �أو
ٌ
،ط ٌ
�،أو مِنَ اجلريانِ جا ٌر
ٌ
�صدق
َّا�س
،وجميع الن ِ
ُ
ري
خ
وطيب ي�صبحونْ
وعلى ٍ
ٍ
نوف الور ِد
ب�ص ِ
َع َّطروها ُ
،وال َّريحانِ
والف ُِّّل َ
وغ ْر ِ�س الز َ
َّيزفونْ
َ
القمح
م
أكاليل
�
ب
جوها
َ ،ت َّو
ِنَ
ِ
َ
ْدا�س غِ اللٍ
،ففا�ض اخل ُ
ري �أك َ

و�أطلَّتْ مِنَ �سماءِ الكونِ
“”،ع�شتا ُر
ِ�صب
َ ،ف ُجنَّ اخل ُ
ُ
ُ
�أو �أ�شْ رقتِ البهجة يف ك ِّل ال ُعيونْ
-3نود
�..س َّوروها بزُ ٍ
َ
َ
الليل
،لرجالٍ  ،ي�سهرونَ
..كي يحموا حماها
،م ِْن َعد ٍّو طام ٍِع
وجنونْ
�أو م ِْن غباءٍ ُ
أبناء والأحفا َد
..وترى ال َ
ي�ستب�سلونْ
يف ِ
حا�ض ِرنا ْ
..ورثوا عِ طْ َر الفِدا
َّاريخ
،م ِْن َع َب ِق الت ِ
..ح َ
ني ازْدانَ بال َّراياتِ تعلو
�ضاب املجدِ
،يف هِ ِ
”..م ِْن َو ْع ِر “اللَّجاةِ”“ ..ال َكف ِْر
”،عرمانَ ”“ ..جبالِ َّ
يخ“
ُ
ال�ش ِ
”حتَّى “مي�سلونْ
�أق�سموا �أنْ يف َتدوا ُ�سور َّي َة
..ال ِعزِّ
ني َّ
ال�ش ْم ِ�س
كجب
،لتبقى
ِ
يم ،وال َع ْ�ص ٌف
،ال يحج ُبهُ َغ ٌ
،وال ٌ
برق ،وال َر ْعدٌ
وال َم ْن يحقِدونْ
-4،قريتي هَ ْم ُ
ع�شق
�سة ٍ
رب ال ُقرونْ
�أزْهرتْ ع َ
ُ
ترنيمة َّ
ري
�،ص ْب ُحها
الط ِ
ُ
،ونايٌ ُي ْبد ُع الأحلانَ
ُ
،وال َّراعي
مواويل ا�شْ تهاءٍ
وغرام ُ
و�شجونْ
ٍ
َ ،ي ْح ُر ُ�س القُطعانَ
،وال ُقطعانُ ترعى با ْنتِ�شاءٍ
أع�شاب جذىل
،تق�ض ُم ال
ِ
َ
غاء ُ
مثل “�سِ ْمفون َّي ٍة
”..و ُث ٌ
�أ ْبدَ عها َر ُّب ال ُفنونْ
للوطن الغايل
،قريتي ب َّوابتي
ِ
،وللدُّ نيا
!!وللأُ ِّم ا َ
حلنونْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املُتونة :قرية ال�شاعر
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•ب�سام احلافظ
حدثني «عنون» عن �شخ�ص داهية ،فهو قادر بقدرة
عجيبة �أن يجعل م�ؤ�شر عداد الكهرباء ال يحي�ص �أو
يفي�ص قيد �أمنلة  .لعب علي و�أقنعني بعد �أن �سم
بدين و�صار دودة �سكنت دماغي وراحت تنخر به:
ــــــ ولك موافق  ..ب�س �إن �ضبطنا من الدورية
يعرف �أمه يف
يا عنون .؟ يقال �إن «جلوب» ال
حتري ال�ضبوط ،واحد زنخ ،و�إن �ضبطت يا عنون  ..واهلل
لأف�سد عليكما ..
ـــ هذا الذي �أريد جلبه ،يا عني عمك يا» ك�صكي�ص»..
جلوب ال�ساحر .احلرامي ال�شاطر يختبئ يف املخفر  .يعني
�شركة الكهرباء قادمة �إليك .
عند امل�ساء  .طب “عنون” وتابعه “جلوب” و معهما
( جنطة ال�شغل )  .وحني دلفا �أر���ض احلو�ش ،زغردت
“حمرونة” وهللت بالقادم:
ـــ ما يجيبها �أال ال�سبع الأدرع  .يا هال بالن�شامى .
يحر�سك اهلل يا جلوبي.
وث��ب “جلوب” جهة حمرونة الئما  .ك��ان ق�صري
القامة ،له �شارب �أخذ �شكل (ب�شارة) يرتدي جاكيت جلد
لي�س على مقا�سه .لديه الزمة ،كلما غ�ضب يخلع اجلاكيت
و يرميه �أر�ض ًا:
ـ���ـ���ـ ي����ا ح���ج���ي���ة �أ����س���ك���ت���ي ،ت����ري����دي����ن ���ض��ي��اع
م�ستقبلي؟ ي��ا �أم���ا ت��ري��دي��ن خ���راب ب��ي��ت��ي؟ ول���ج �أين
م�س�ؤول .وبعدين،
موزين قبلت احل�ضور لداركم � .أبو �شكرية بكل ( هيبتو
و�شيبتو ) جاءين مكتبي لأعطي ولده درو�س خ�صو�صية
ورف�ضت  ..و�أنت ..عيب يا.عيب.
تبادلت وع��ن��ون ال��ن��ظ��رات ،وه��رع��ت م�سرع ًا برفع
اجل��اك��ي��ت م��ن على الأر�����ض و�أن���ا ارت��ع�����ش  .لقد �أث���ارت
وعلي
“جلوب” ،فهو حمق ،ثم التفت �إىل “حمرونة”.
ْ
تقريعها والتقليل من قيمتها ومكانتها علني �أعيد له
هيبته ،و�أ�شعره بالأمان ودفن ال�سر:
ـــــ ابن �أخ��وي  ..هنا حفرنا وهنا طمرنا � .سرك يف
بئر  .حمرونة غ�شيمة � .أزرعها يف حليتي  .ع�ضي على”
تا�سومة” ،وانقلعي  ..يويل كوطري .
ــــ ما ي�صري يا حجي  .واحد �سمع  .واحد �شاف � .أي .
و�أنا �أروح يف �ستني جهنم
عاين العداد ،يكر ويفر  .فكر طوي ً
ال ،ثم �صفر:
ـــــ يا دين حممد ..العداد �صناعة حملية ،بيدك
احلق �أن تلعب بها.
�أ�شار لعنون �أن يقدم له (اجلنطة) ويخرج حمتوياتها،
وقفنا نراقب حركاته ،ننفذ �أوامره ،وبد�أ “عنون” ك�أنه
�أجري عنده ،حمل بيده القطاعة وم�سحنا بنظرات حتد .
وا�ضع ًا يده الأخرى يف جيبه ،وتقدم جهة العداد ثم فطن
 .و�شو�ش عنون و�ضحك .
دخل عنون وعاد حام ً
ال (تختة احلمام)  .و�ضعها قرب
جلوب ووقف م�ستعد ًا �أ�شار حلمرونة �أن حت�ضر ال�شاي،
وملا مد يده على الأ�شرطة زاغ��ت عيناي ،مل �أع��د �أفرق
بني ال�سلك الأحمر وال�سلك الأزرق � ..ضاعت الطا�سة
واجتاحني خوف ال مثيل له  .ابتعدت مرتاجع ًا للخلف،
وبالكاد و�ضعت قدمي داخل عتبة املطبخ حتى �سمعت”
جلوب” يحدثني:
ـــــــ لو �أردت الكهرباء من ال�سد �أح�ضرها .يا�سيدي،
ويحدث عطل يف عنفات �سد الفرات  ..وداخت ال�شباب .

خرباء رو�س ،ويابان..املهم العنفة متوقفة ،وتقول لهم
( �أ�صلحوين يا زمل ) الزبدة جاءين مدير ال�شركة ،وعلى
حدل وب��دل ويا عيني ويا روح��ي ،زفتني �سياراتهم �إىل
الطبقة،و عينك ما ت�شوف  .الكباب  .ال�شقف .الزلطات
“واحلبا�شات”  ..وعلى �صفري وعفيط ،وقرع الطبول،
و���ص��ي��اح العجيان  .ف��ج���أة ملعت وط��ق��ت ،انقطع التيار
الكهربائي نهائي ًا .و�شعرت �أن �شيئ ًا قد ارتطم على الأر�ض
وهمد ،دوى �صراخ “حمرونة” عالي ًا:
ـــــ راح غراب البني ،كلها من وراء را�سك يا عنون.
داهمنا �صوت جارنا “ تعتوع “ من خلف اجلدار :
ــــــ ال تلعب بالكهرباء “ك�صكي�ص” ..هات معلم ،هذا
كونتاك التخافان..
بحثنا عن “جلوب “يف �ساحة احلو�ش ،وعلى �ضوء
ق��داح��ة “حمرونة” ،وج��دن��اه عند عتبة (اجل�شمة)
وا�ضع ًا �إ�صبعه على �شفتيه داللة ال�سكوت  .قدناه جمدد ًا
�إىل مكان وقوفه �أم��ام العداد  .وب��د�أ ي�شد ويقطع وهو
ممغو�ص من �شيء ال نعرفه ،و بعد �أن عادت الكهرباء :
ـــــ حجية ممكن �س�ؤال..؟ من �أي العمام �أنت دخيل
اهلل؟!.
ــــــ• �شاوية عني �أمك.
ـــــ �شاوية وتخافني من الكونتاك ؟ ولج يا �أمي
ف�ضحتينا (�شويت ما�س) �ش�صار؟ وبعدين �ش�صار بقدر

بهلول؟(هو •جايدان •جاي ،زعم ذبحتم خاروف )..
ـــــ ال�شاي جاهز  .واهلل خفت عليك يا ابني .
تداخلت الأ�شرطة من جديد  .جلوب يرفع اخلط
الأزرق وي�ؤكد �أنه البارد  .وهكذا �شرع ي�شرح لنا:
ــــــ �إذا ج��اء ج��دك من القرب لن يك�شف اللعبة .
وال�شاطر ي�ستدل على فطيم يف �سوق الغزل ،يرحم �أبوك
حجي �أنظر ،ر�أيت !؟ �أنا الآن �أم�سك الكهرباء بيدي ،ا�سمع
ماذا تقول ( :دخيلك يا جلوب اتركني ) .
و�ضحكنا حتى تعبت اخلواطر .ر�أيناه يعاين منطقة
ال�شغل وهو يغمغم:
ــــــ لي�أتي عنرت و يت�شاطر .هذا امليدان يا حديدان
...
وقبل �أن ينهي عمله� ،أخذ يقوم بحركات ا�ستعرا�ضية
 .م�ؤكد ًا لنا �أن��ه املعلم .وذل��ك من خالل قذف القطاعة
والإم�ساك ب�شريط مزلوط ،وكان عنون معجب ًا به  .فقد
انحنى نا�سي ًا نف�سه  .ويف �إحدى احلركات قذف القطاعة .
ف�أ�صاب عنون على فمه ،و�أخذت الدماء تنزف منه بغزارة
:
ـــــــ ياحجية طارت �أ�سناين..ياميا..ياميا
تناولت حمرونة وجهها و�أخذت تفلحه ب�أظافرها وهي
تندب حظها:
ـــــ من �أين يل احلظ  .يف �أي دكان يباع حتى �أ�شرتيه؟
قلت له ال نريد �أن ن�سرق.
اتركنا يا عنون  .ولكن  ..طاملا ( طباخنا جعي�ص
�شبعنا مرقه ) .
ـــــ ولك �أ�سعفوين خل�ص دمي ياعجيان.
وقعت يف حرية ال مثيل لها� ،إذ �أن جلوب �شمع اخليط،
وعنون غاب عن الأنظار  .بحثت و حمرونة عنهما فلم
جند لهما �أث��ر .ظلت حمرونة تذرع احلو�ش وهي تلطم
على وجهها :
ـــــ ت�صخمنا � .أين ذهبا  ..الدماء من فمه مثل مزراب
يدلف  .يا فقري.
قاطعها دوي �أبو غثيث وهو يرعد يف احلي:
ـ �سيد” ك�صكي�ص” ”،مدام حمرونة “ ،احلارة مغلقة
متام ًا  .ممنوع الدخول واخلروج لأطول �شارب � .أخرجا
بالزين .والذي نف�سي بيده ،والذي يخرج احلي من امليت
وامليت من احلي ،لن �أ�ستعمل معكما الغاز� ،أو �صاروخ �أر�ض
�أر���ض ،اجل��رم جنحوي الو�صف  .ت�ضيع واجهة الرجل
علي لأنتف لك
و�أن��ت قاعد هنا ؟ مثلما حرم حلم �أم��ي ّ
�شارب و�أت��رك الأخ��ر� .أطلعا من جحركما الننت� ،أ�سمعا،
�سيبد�أ بالعد ال�شرطي ( عبود الغريري ) وقبل اخلم�سة
عليكما املثول �أمام فريق االقتحام ..تهي�أ .
�سقطت حمرونة مغ�شي ًا عليها  .ا�ضطربت �أح��وايل
 .لعبت نف�سي واخلولقت �أح�شائي تتقطع ،وقبل �أن
ي�صل الغريري لرقم خم�سة  .زحفت �صوب باب احلو�ش
وا�ست�سلمت.
ــــــ اخرجوا �ست احل�سن� ،شرطي» قدح»� :أو�صلت م�صلح
الكهرباء «جلوب» �إىل بيت املقدم نواف؟ ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•�شاوية:امر�أة ريفية
•جايدان جاي:ابريق �شاي
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•د .حم َّمد َ�سعيد ال َعتيقْ
مقد ٌ
ِّ
مة َو تعريف:
اجلوهري ،هلْ يوجدُ ٌ
ال�س� ُ
لغة �شعر َّي ٌة
ؤال
ُّ
َو ٌ
ري �شعر َّيةٍ ؟؟
غ
لغة ُ
من خاللِ الدرا�ساتِ
عن اجلدلِ َو ْ
َو بعيدً ا ِ
�بر ال��زم ْ��ن َو �آراءِ النقَّا ِد َو
الرتاكميةِ ع َ
ال ُّ
�����ش��ع��راءِ ال��ذي��نَ �أب��دع��وا يف جتربتهم
ال�شعريةِ َ
ُ
قيل �إنَّ ِّ
ِّ
عر ه َو
حالة املخالفةِ
ال�ش َ
نطق َو ٌ
خرق ل ُّلغةِ املبا�شر ِة امل�ألوفةِ العاد َّيةِ ،
لل َم ِ
ني الكلماتِ َو
من خاللِ االنْزياحاتِ احلا�صلةِ ب َ
ْ
تركيب َها.
َو م ْ��ن هنا ف���إنَّ الل َ
ُّغة ِّ
من
ال�شعر َّي َة تتبدَّ ى ْ
خاللِ بنا ِئ َها يف النَّ�ص ِّ
عريَ ،و ما غاي ُت َها
ال�ش ِّ
َ
الأ�سمى � اَّإل الت
َّوا�صل م ْ��ن خ�لالِ ما حتتويهِ
احل�سي َو
ا
ري
أث
�
ت
من
و
َ،
ني
م�ضام
من معانٍ َو
ِهَ
َ ْ
ْ
ِّ
اجلما ِّ
عن
يل لدى املُ َتلقِّيَ ،و ال ميكنُ اال�ستغناء ِ
ُ
� ِّأي منهما
فالعالقة جدل َّي ٌة َو حتم َّي ٌة ،فمن دونِ
ُ
أحاجي ال
ال�شعر ل
التوا�صلِ َو املعنى يتحول
ُ
َ
ميكنُ ُّ
النف�سي و
ري
فك طال�س ِم َها َو بدونِ الـت�أث ِ
ِّ
ُ
ِّ
َ
الن�ص َو يتح َّو ُل
ة
ي
عر
ال�ش
في
ت
تن
ال�شعوري
منَ
ِّ
َّ
ِّ
عادي .
لكالم
ٍّ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ب�صمة الإب��دا ِع َو
�سر َو
هي
ة
ي
عر
ال�ش
ُّغة
الل
َّ
َ
ُّ
كلُّ
كالم
أي
�
ال
و
م
الكال
فلي�س
،
لل�شعر
انتمائهِ
ِ
ُّ
ٍ
ِ َ
َ
�صا ً
�شعرا .
حلا ل ْأن يكونَ ً
َ
ِّ
ُّ
اخل�صائ�ص
تلك
،
ي
عر
ال�ش
ل
بال
ي
ما
َو
ق�صدُ
ةِ
غةِ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
أحا�سي�س
الفن َّية َو تلك املداليل َو الأ�صوات َو ال
ُ
ٌ
ُ
هي
َو ال
نقي�ض ل ّلغةِ العاد َّيةِ �أو لغةِ
إيحاءات َو َ
العلو ِم حمدَّ د ِة املعاين َو الوا�ضحةْ .
بناء َّ
ُ
املمتلئ
اعر املط َّر ُز بالنجو ِم
هي
ال�ش ِ
ُ
َ
امل�شاعر ،جتربتُهُ احليات َّيةِ َو
باخلياالتِ َو
ِ
لت�صبح
همو ُمهُ َو �أحال ُمهُ َو ر�ؤيتُهُ َو �أف��ك��ا ُر ُه،
َ
متالئ َم ًة م َع حاالتهِ النف�س َّيةِ َو اختالجاتهِ
الداخل َّيةِ مبا يتوافقُ م�� َع البنيةِ الفن َّيةِ َو
لفن ِّ
عر .
اجلمال َّيةِ للذائقةِ العارفةِ املُد ِر َكةِ ِّ
ال�ش ِ
دعا بول فالريي �إىل �ضرور ِة متييز الل ُ
ُّغة
لقد َ
ُ
ِّ
مناهج
د
ا�ستبعا
ع
م
ي
العاد
ُّغة
ل
ال
عن
ال�شعر َّي ُة
ِ
ةِ
َّ َ
ِ
البحث التقليد َّيةِ التي
تهتم بحيا ِة ال�شعراءِ
ُّ
عو�ض االحتفالِ بجوهر ِّ
َ
عر.
ال�ش ِ
ِّ
َّ
فن
أ�س
�
يف
عر
ال�ش
�
اال�ستنتاج
مت
لقد
ُ أنَّ
َ ا�سهِ ٌّ
ْ
َ
رث� ،إذ �ش ِّبهَ ال ُ
ني ِّ
أول
يفرقُ ب َ
عر َو ال َّن ِ
ال�ش ِ
ٌّ
لغوي ِّ
بامل�شي .
ين
الثا
و
،
بالرق�ص
ْ
ِ
َ
ْ
ُ
التاريخي:
ال�سياق
ُّ
َو بعدَ � ْأن ْ
اد احلداثةِ �أ�سوا َر اال ْيقا ِع
حم ر َّو ُ
اق َت َ
ِّ
التقليدي َو � ْأع َم ُلوا فيها تحَ ط ْي ًما،
عري
ِّ
ال�ش ِّ
أنف�س ُهم
ا�صطدَ ُموا ب��ج��دا ِر ال ُّلغةِ َو َوج���دُ وا � َ
ْ
ني ال َ
ثالث ل ُهما� ،إ َّما اخْ رتاقُ
�أما َم
خيارين اثْن ِ
ِ
َ
هذين
ني
هذا اجل��دا ِر َو �إ ّما
اال�ست�سالم لهُ َو ب َ
ِ
ُ
ُّغوي اجلديدِ
ِ
اخليارين ن�ش�أتْ ا�شْ كال َّي ُة الأداءِ الل ِّ
َ
الذي ي َت�سا َوقُ َو
يتناغ ُم م َع ال ُّ��ر�ؤَى ال�شّ عر َّيةِ
َ
املجال
لقد كانتْ جمل َُّة (�شعر)
اجل��دي��دةَِ ،و ْ
ري منَ الدرا�ساتِ َو الأبحاثِ التي
الأو�س َع لكث ٍ
تناولتْ هذ ِه اال�شْ كال َّيةِ ب�أقال ِم �شعراءٍ َو ُنقّادٍ
م�شهورينَ �أمثالِ يو�سف اخلال ،ر�ضوان ال�شهال َو
قد �أجم َع
معظم ر َّوا ِد احلداثةِ
�أدوني�س ،هذا َو ْ
ُ
ٌ
�أنَّ الل َ
�صوت َو دالل ٌ��ة َو لكنَّهم اختلفُ وا يف
ُّغة
أهي ٌ
حد ٌ�س .
�
مفهو ِم
الداللةِ
رمز �أم ْ
َ
يرى �أدوني�س َو ه َو
زعيم مدر�سةِ احلداثةِ
ُ
َو املُنَظِّ ُر لها �أنَّ الل َ
ُّغة العرب َّي َة �شِ عر َّي ٌة بدرجةٍ
هي ٌ
حد ٌ�س .
�صوت َو ْ
كبريةٍ َو َ
ُ
يقول يف كتابهِ (مقدمة لل�شعر العربي)
جمموعة مت� ً
ً
ُ
الكلمة يف ِّ
آلفة
:
عر لي�ستْ
ال�ش ِ
ٌ
تدلُّ
بلْ
�صورة
هي
ا،
م
واقع
على
ل
ا
منَ أ�صواتِ
ٍ َ
َ
ُ
ني مع َناهَ ا َو
�صوت َّي ٌة َو حد�س َّي ٌةَ ،و
العالقة ب َ
تقوم على ْ
َّ
بال�شيءِ .
اقرتانِ ال�صوتِ
مب َناهَ ا ُ
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قضايا وآراء

ِ�شعر َّي ُة ال ّل َغ ُة
ال ُّلغة ِّ
ال�شعر َّية تعني اخل�صائ�ص
الفن َّية َواملداليل َوالأ�صوات
هي ٌ
نقي�ض
َوالأحا�سي�س َوالإيحاءات َو َ
لغة العلو ِم حمدَّ د ِة
اللغة العاد َّي ِة �أو ِ
ْ
الوا�ضحة.
املعاين َو
َو ي��رى يو�سف اخل���ال ���ض��رور َة ا� ْ��س��ت��ب��دالِ
ري َو امل��ف��رداتِ اللّغو ّيةِ القدميةِ التي
التعاب ِ
��ردات َو
�بر ال�� َّزم ِ��ن مب��ف
ٍ
ا�ستنزفتْ حيو َّي ِت َها ع َ
ْ
َ
�صميم التجربةِ َو
من
م
ت
م�س
ري
تعاب
دَّ
ةٍ
جديدةٍ
ْ
َ
ِ
َ
عب .
حيا ِة ال�شّ ِ
ُ
يقول حممد �أ�سعد يف (مقالة يف اللغة
َو
ُ
الكلمة رم ً��زا َّ
لل�شيءِ بلْ
ال�شعرية) ْ :
مل ت ُع ْد
حجمهُ َو
هي �صو ُتهُ َو لونُهُ َو
ايقاعهُ َو حركتُهُ
ُ
ُ
َ
النَّف�س َّي ُةْ � ،أي � ْأن الل َ
ُّغة يف ِّ
ال�شعر َّيةِ احلديثةِ
�أوج����دتْ ت��را���س�ًل اً ب َ
��وا���س ب��لْ جت���او َزتِ
�ين احل ِ
ا َ
النف�س الإن�سان َّيةِ فجا�ستَ
أعماق
وا�س �إىل � ِ
ِ
حل َّ
َ
من ر�ؤًى
خالل ديارِهَ ا َو ترج َمتْ َما يعتم ُِل فيها ْ
قلق .
أحالم َو
هواج�س َو ٍ
ٍ
َو � ٍ
كيف َ
َ
ون لغ َتهُم ِّ
�صاغ احلداث ّي َ
ال�شعري َِّة ؟؟
يرى حممد الأ�سعد يف بحثهِ (مقالة يف اللغة
ٌ
ُ
تبعث
وحدة
ُّغوي
ال�شعرية) �أنَّ يف
الرتكيب الل ِّ
ِ
َ
مل ؛
العا
و
ل
ا
ني
ب
ي
املن�س
َ
َّ ةِ
تلك العالقاتِ
إن�سانِ َ
ِ
ٌ
ٌ
م�ساحة َو ٌ
فالل ُ
ثقل
إمياء ؛ لونٌ ؛ َو
ُّغة
حركة َو � ٌ
إنعكا�س
ل
ا
هذا
ا،
د
ر
جم��
ا
ي
ن
ذه
ًى
ن
ال مع
جندُ
ِ
ً
َ
ًّ
َّ
َ
زمن الفعلِ ،
�صيغ معروفةٍ مثل ِ
الكلي الل َّ
ُّغوي يف ٍ
َّ
مي
ري ،الإ�ضما ِر َو
ِ
ِ
التعريف َو التنك ِ
احلذف ،التقد ِ
ري .
َو الت�أخ ِ
ري عبد
هذا َو قد �أ�شا َر الناقدُ َو الل ُّ
ُّغوي الكب ُ
�صاحب نظر َّيةِ ( النَّظْ ُم )
القاهر اجلرجاين
ُ
�إىل مثلِ هذا ُ
�سبق
إىل
�
ا
ري
م�ش
حاوي
خليل
يقول
ِ
ً
اجلرجاين يف هذا املجال َ :و من النقَّا ِد الذينَ
ً
مده�شا اجلرجاين الذي ثا َر على
تفر ًدا
تف َّر ُدوا ُّ
قرب
ما ُي�س َّمى بعمو ِد
ِ
ال�شعر َو ما يَقت�ضيهِ ْ
من ِ
�ضوح ال�صياغةِ َو اتّبا ِع الأقدمني .
املعا ْ
ين َو ُو ِ
ُ
فيقول يف
�أ َّم��ا الناقدُ حممد غنيمي ه�لال
َّظم عندَ
حقِّ اجلرجاين الآتي َ :و نظر َّي ُة الن ِ
من �أبد ِع النظر ّياتِ َو التي ُيقاب ُل َها يف
اجلرجاين ْ
الغرب ) علم الرتكيب ( . synataxe
ِ
ُ
ياقَ ،و
ال�س ِ
جمال امل��ف��رد ِة ال َي ُ
ظهر �إال يف ّ
ُ
اجلملة َيظ َه ُر جما ُل َها يف ائْتال ِف َها م َع جا َرات َها،
َ
َو قد تعدَّ ى اجلرجاين الألفاظ َو العباراتِ �إىل
مي
امل َعاين فتكل ََّم ِ
عن الف�صلِ َو الو�صلِ َو التقد ِ
املح�سناتِ اللّفظ ّيةِ َو املعنو َّية .
ري َو
َوالت�أخ ِ
ِّ
َو َ
َ
هكذا � َ
خالل فرت ِة
َّاد
عراء َو النق ُ
أدرك ال�شُّ ُ
َ
قيمة للمفرد ِة بذا ِت َها بلْ يف
التحديثِ �أنَّهُ ال
َ
من
وجودِهَ ا يف جملةِ َو ال
قيمة للجملةِ � اّإل ْ
خ�لالِ عال ِئ ِق َها بجا َراتهاَ ،و اتفقُوا على �أنَّ
َ
لكنُّ � ،أي نو ٍع
ري
الفني َو ْ
هي وحد ُة التعب ِ
اجلملة َ
ِّ
منَ ُ
اجلملِ ؟؟
ُ
اجلملة التقريريةِ الوا�ضحةِ وفقًا
أه��ي
� َ
َ
يقود َنا هذا
؟
ذلك
ري
غ
م
�
أ
للبالغ
القدميةِ
ةِ
ُ
ْ َ
ال�����س��� ُ
��راف
��ع��ر ُف ال��ي��و َم ب��االنْ��ح ِ
ؤال �إىل م��ا ُي َ
ّ
أ�سلوبي َو مبعنًى �أدقُّ (االنزياح) .
ال
ِّ
ع�� َّرف  Chohenيف كتابهِ (بنية اللغة
َ
ال�شعرية)
االن��ح��راف الأ���س��ل��وب َّ��ي على �أنَّ���هُ
ُ
ِّ
زُ
رث .
ال�ش
ي
مت
التي
الطريقة
عر منَ ال َّن ِ
َ
ِّ
العادي امل�ألوفَ
ُ
ُ
َو ما دا َم النرث ميثِّل الكال َم
َّ
املبني على قواعدٍ متعا َر ٍف عليهاِّ ،
عر ه َو
فال�ش ُ
َّ

بول فالريي

خليل حاوي
ُ
عن هذ ِه القواعدِ .
االنحراف َو
االنزياح ْ
ُ
ي��ق��ول حممد �أ���س��ع��د يف (م��ق��ال��ة يف اللغة
ال�شعرية)  :الإن���ح ُ
�ضد
���راف ال��ك�لام ُّ��ي ه��و ُّ
ً
ُ
التطا ُب ِق
الكالمي َو ُي�شكِّل �س َمة م ْ��ن �سماتِ
ِّ
ُ
يقول �أدوني�س يف (مقدمة
ال�شعر ِّيَ ،و
التكوين
ِ
ِ
َ
طريقة
�
العربي)
لل�شعر
أنَّ
ا�ستعمالِ ال ُّلغةِ
ْ
ني ِّ
عر َو
مبا�شر يف
أ�سا�سي
مقيا�س �
التمييز ب َ
ال�ش ِ
ِ
ٌ
ٌ
ٌّ
فحيث تحَ يدُ الل ُ
ُ
رث،
عن طريق ِت َها العاد َّيةِ
ال َّن ِ
ُّغة ْ
�شحن طاق ِت َها بالإثار ِة َو
ري َو الدَّ اللةِ َو
ِ
يف التعب ِ
�شعرا .
الده�شةِ َو املفاج�أ ِة يكونُ ما نكت ُبهُ ً
َ
غة ِّ
ُ
الغ ُ
احلديث ِة
ال�شعري َِّة
مو�ض يف ال ُّل ِ
ُ
ا�ستعمال ال ُّلغةِ امل�ألوفةِ
ه��ذا َو ق��د �أ َّدى ْ
عن
ري م�ألوفةٍ �إىل
ِ
جت ْ
بطريقةٍ غ ُ
الغمو�ض النا ِ
ِّ
ي
عر
ال�ش
ب
الكتا
مي �أ�صولِ
من خاللِ العبثِ
ةِ
َةِ
َّ ْ
تهد ِ
بعالقاتِ اجلوا ِر بينَ النعتِ َو املنعوتِ َو الفعلِ َو
امل�ضاف �إليهِ َو املبتد�أِ َو
امل�ضاف َو
الفاعلِ َو
ِ
ِ
رب .
اخل ِ
ٌ
ني
ت�شوي�ش يف طريقةِ التوا�صلِ ب َ
نتج عنهُ
َ
َ
َثرُ
ُ
املُ
ِّ
ُ
ك
َّى
ت
ح
�
ر�س
مل
ا
و
الغام�ض
عر
ال�ش
لِ
ر�سلِ
إليهِ
َ
َ
ُ
ُ
الغمو�ض
أ�صبح
الذي
َهم َو � َ
ي�ستع�صي على الف ِ
ْ
عي ِّ
ً
غر�ضا
عر هد ًفا َو
م
من
ري
الكث
عندَ
دَّ
ال�ش ِ
ْ
ِ
ُ
ْ

ً
ُ
الكلمة يف ِّ
ال�شع ِر لي�ستْ
جمموعة
مت� ً
أ�صوات ُّ
واقع
آلفة منَ ال ِ
تدل على ٍ
ٌ
َماْ ،
�صورة �صوت َّي ٌة َو حد�س َّي ٌة.
هي
بل َ

�أدوني�س

حممد غنيمي هالل
ني �أنَّ الل َ
ُ
و�سيلة توا�صلٍ َو
ُّغة
ُي�سعى �إليهِ متنا�س َ
أحاجي .
لي�ستْ �ألغا ًزا َو �
َ
ُ
املحمود َو الذي ال
املرغوب َو
الغمو�ض
ن َع ْم
ُ
ُ
ال�س َ
امل�سموح بهِ  ..ج ِّيدٌ َو ُي�ضفي
قف
َ
يتعدَّ ى َّ
اً
ظ�لال م��نَ الإمي���اءِ َو الإي��ح��اءِ َو
الن�ص
على
ِّ
ً
ري منَ املعاين َو
الكث
على
ة
نافذ
يفتح
و
ع
و
ِ
التن ُّ ِ َ
ُ
الن�ص و ُترث ْيهِ ،
ْني
َّ
الدالالتِ َو االحتماالتِ ُتغ ْ
ري م�سطَّ حةٍ تمُ ُ
اطل يف �إبرا ِز
لغتُهُ عميق ٌَة غ َ
َ
ُ
اَّ
بلذَّ
�شعرك ِة
املعنى َو ال ُتعطيهِ �إل بعدَ جهدٍ ت ِ
اال�س
��ود باملعنَى م ْ��ن �أ َّولِ
ِ
تك�شاف َو لي�ستْ جت ُ
ْ
ً
ً
قراءةٍ فت�أتي املعا َ
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�أحبك �سورية

في �أدب الرعب
• ن�صر الدين البحرة
«�إذ �أخ���ذ ال��ق��ط��ار ي��غ��ادر ب��وداب�����س��ت� ،شعر
«جوناثان هاركر» ب�أنه يغادر الغرب ليدخل
يف ال�شرق ،فهو مل ي�سبق له �أن غادر �إنكلرتا من
قبل.
ً
وج��د كل �شيء ،غريبا ،وثمة الآن ما هو
�أغ���رب :الطعام ال���ذي جعله ي�شعر كما لو
�أن فمه على النار ،اللغات غري املعروفة ،حو�ض
الدانوب العري�ض املك�شوف ،والنهر العظيم نف�سه،
�براق��ة ،ي�شعر يف كل
وجعلته ثياب القرويني ال ّ
حمطة �أنه يف عامل �آخر .ثمة الكثري ،مما �سريويه
لــ «مينا» الفتاة التي �سوف يتزوجها».
من ي�صدق �أن ه��ذا ،ميكن �أن يكون مقطع ًا من
رواية للرعب� ،ألفها قبل �أكرث من مئة �سنة كاتب
�إيرلندي يدعى «برام �ستوكر» وو�ضع لها عنوان ًا
�أم�سى ط��وال ق��رن كامل رم��ز ًا للذعر والإرع���اب
والغرابة والق�سوة والوح�شية �إىل حد ت�شبيه من
يتوفر فيه بع�ض هذه ال�صفات بـــ «دراكيوال»؟
دراكيوال ..رمز لال�ستغالل
�أذك���ر �أن ال�شاعر ال�سوري ال��راح��ل م�صطفى
بدوي عمل يف بريوت ذات يوم مع نا�شر �سوري ،كان
ي�ستنزف جهده يف العمل والت�صحيح ،ويعطيه من
اجلمل �أقل من �أذنه ،ف�سماه «دراكيوال» ..و�شاءت
امل�صادفات �أن �أعمل معه �أي�ض ًا يف بريوت ،فت�أكد يل
قول ال�شاعر البدوي.
وم�ص
�إذن ،فقد �أم�سى دراكيوال ،رمز ًا لال�ستغالل ّ
الدماء املعنوي ــــ هو الذي كان ح�سب الرواية،
مي�ص دماء الب�شر.
عدد م�صا�صي الدماء يف العامل
بني �أوراق��ي خرب يقول كان يف العامل �أك�ثر من
خم�سمئة �إن�سان من م�صا�صي الدماء الب�شرية ،وقد
�أعلنت ذلك اجلمعية الأمريكية للتقدم العلمي يف
اجتماعها الذي عقدته يف مدينة «لو�س �أجنلو�س»
وق��ال �أح��د �أع�ضائها� :إن م�صا�صي ال��دم��اء هم
�ضحايا مر�ض نادر وراثي يف الدم يدعى :بورفرييا
 ،Porphyriaيقا�سي امل�صابون به من �أعرا�ضه
امل�ؤملة التي ال تنتهي �إال ب�شرب دم��اء الآخرين.
ومن �أعرا�ض هذا املر�ض التح�س�س ال�شديد من
�ضوء ال�شم�س ،فال يخرج املر�ضى �إال يف الليل.
وهاتان ال�صفتان متيز بهما «دراكيوال» ،كما ر�سمت
�شخ�صيته يف ال��رواي��ة ،وق��د كانت ل��دي ن�سخة
مرتجمة منها �إىل العربية ،بحثت عنها يف مكتبتي،
فلم �أجدها ،فكان �أن عدت �إىل الأ�صل الإنكليزي،
وقد ترجمت منه مقطع اال�ستهالل.
دراكيوال كانت كونت
�شخ�صيات الرواية يف الأ�صل متعددة متداخلة،
لكنها مع الأحداث تتمحور جميع ًا حول �شخ�صية
دراكيوال ،هذا الإن�سان ال��ذي يحمل لقب كونت،
وقد كان يحارب الأتراك يف تران�سلفانيا برومانيا،
يوم كانوا هناك ...وفقد حبيبته الغالية يف هذه
الأثناء .لي�س ثمة بالطبع من عالقة مبا�شرة بني
ذلك وبني �إقامته يف ذلك الق�صر البعيد العايل
ّ
يحذر الفالحون كل من يحاول
الغام�ض ،حيث
االق�تراب منه .لكن �أعرا�ض املر�ض كما و�صفها
العلماء الأمريكيون تنطبق متام ًا عليه.
الكاتب هل كان طبيب ًا؟
فهل كان برام �ستوكر طبيب ًا عبقري ًا و�ضع يده
قبل �أكرث من مئة �سنة ،على �أعرا�ض هذا املر�ض
النادر ،وا�ستوحى من ذلك روايته العجيبة هذه..؟
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•د .رحيم هادي ال�شمخي
�أري��د �أن �أت�ساءل ،و�أن��ا �أ�ستدعي �إىل الذاكرة،
وق��ائ��ع «دراك��ي��وال» م��ا وراء �إق��ب��ال النا�س ،على
قراءة هذا النوع من الأدب ،ول َن ْد ُعه مبدئي ًا� :أدب
الرعب؟
ملاذا يحب الب�شر �أن يقر�ؤوا الأعمال امل�شابهة
«دكتور جيكل وم�سرت هايد» و«الإن�سان اخلفي»...
على �سبيل املثال؟
مع «احلديقة اجلورا�سية»
وملاذا يقبلون �أي�ض ًا ،على م�شاهدة الأفالم التي
ت�صور الأحداث وال�شخ�صيات املرعبة؟
وقد تطور ذل��ك ،من خالل منو اخليال العلمي
ـــ �أو اخليال العلمي امل���وازي Para Science
 ،Fictionكما هو احلال يف فيلم �ستيفن �سبيلربغ
«احلديقة اجلورا�سية» �أو فيلم «�إي� .إي .تي»..
الرعب وحب احلياة
ف���إذا عدنا �إىل الثالثينيات والأربعينيات من
القرن الع�شرين طالعتنا �أف�لام ،من هذا القبيل،
ك��ان النا�س �أك�ثر �إق��ب��ا ًال على م�شاهدتها ،مثل
«فرانك�شتاين» و«دراك���ي���وال» نف�سه� ..إن داف��ع
احلفاظ على احلياة والبقاء ،من الدوافع الأ�سا�سية
الأوىل لدى الإن�سان ،كما ي�ؤكد ذلك علم النف�س..
فهل يكون البحث عن الرعب والإرعاب ،هو الوجه
الآخر لهذا الدافع ،ف�إذا الإن�سان يت�ساءل على نحو
�شعوري �أو ال �شعوري ،ما ع�سى �أن تكون احلياة،
لو �أن تلك الأحداث الغريبة املجهولة الغام�ضة،
حدثت بالفعل ،وواجه الإن�سان �أولئك الأ�شخا�ص
واحليوانات املرعبة.
�سنة كتابة رواية دراكيوال
كتب برام �ستوكر «دراكيوال» عام 1897م ،وهو
العام الذي �شهد �أحداث ًا هامة كثرية يف �أوروب��ا،
مثل والدة ال�سينما واخرتاع الطائرة و�إبداع منهج
التحليل النف�سي� ...إل��خ .فماذا مينع �أن يكون
�أح��د علماء الطب املجهولني ،قد �أف�ضى للم�ؤلف
بهواج�سه ح��ول ذل��ك امل��ر���ض العجيب يف ال��دم،
ف�أوحى �إليه؟
 ..وم��ا ت��زال ه��ذه ال��رواي��ة املده�شة ،حتتفظ
لنف�سها مبكان خا�ص يف املكتبات ،ويف ال�سينما ،منذ
ذلك التاريخ .و�إذا كان فيلم «نو�سفرياتو م�صا�ص
ال��دم��اء» للمخرج الأمل���اين التعبريي «فريدريك
وليم مورنو» يف ع�شرينيات القرن املا�ضي ،هو �أول
فيلم ي�ؤخذ عن هذه الرواية ،ف�إن فيلم «دراكيوال»
للمخرج الأمريكي فران�سي�س ف��ورد كوبوال ،وقد
�صنعه ع��ام 1992م ل��ن يكون الأخ�ي�ر ،ذاك �أن
املخرج الإيرلندي نيل ج��وردان حقق فيلم ًا �آخر
عن دراكيوال« :حوار مع م�صا�ص الدماء».
بني احلب واخلوف والقلق
لقد جعل كوبوال خال�ص دراكيوال يف العثور على
احلبيبة الغائبة� .أما جوردان ف�إنه ركز اهتمامه
على اجلانب الآخر :القلق واخلوف والرتدد عند
دراكيوال...
 ...بلى ...ف�إن هذه ال�شخ�صية الروائية الغريبة
اخلارقة للم�ألوف ،ما زالت ،بعد �أكرث من مئة �سنة
ق��ادرة على �إدها�شنا وجذبنا ،وطرح الت�سا�ؤالت
الوجودية حول احلياة واملوت واحلب واخللود.

حبيبتي �سورية...
�أحيان ًا �أقول مع النف�س �أن قلب ًا واحد ًا ال يكفي لكي �أحبك كل
هذا احلب يا �سورية.
وال عمر ًا واحد ًا يكفي لأ�شبع حاجتي �إىل حبك.
بك من �أخم�ص قدمي حتى ر�أ�سي،
�إنني بحاجة �إىل �أن �أ�شعر ِ
و�أن �أنب�ض بحبك مثلما تنب�ض �سماء الربيع باملطر ،ولأنني ق�ضيت
ردح ًا من الزمن �أعي�ش على �أر�ضك الطاهرة ،ف�إين مع ذلك �أح�س كل
يوم �أولد بك يا �سورية من جديد ،فكل ما �أق�ضيه من �سنوات احلظ
على �شفتي كف انق�ضت.
هبيني �سنوات بعد النجوم لأنام خاللها وال �أن�شغل ب�سواك..
هبيني قلب ًا بحجم ال�شم�س التي ت�شرق عليك �صباح ًا� ،أو بحجم
م�ساء.
القمر الذي ي�شرق عليك
ً
دعيني �أتنف�س ما �أحتاجه من هواء لكي ال يختنق قلبي بكل هذا
احلب.
�أحيان ًا �أج��دين حمامة جتوب القفار ف���إذا ما تعبت لرتقد على
�صدرك يا �سورية بني عذوق نخلة وزيتونة فراتية ،و�أحيان ًا �أجدين
ن�سمة ت�صعد �شما ًال لتقبل وردة على قا�سيون ،و�أخرى �أ�صري قطرة
ماء ير�شفها ع�صفور يكاد ميوت عط�ش ًا ف�أح�سني �أعطيت من �أجل
ع�صافريك �شيئ ًا.
ولأنني جزء من نظامك الكوين ونقطة يف �سفر قانونك الذي
ن�ش�أت عليه ،ال �أجد كينونتي �إال بك وال �أرغب �أر�ض ًا �إال �أر�ضك لأنك
�أم الدنيا ،على �أر�ضك �سحق الغزاة يف �أ�شرف معركة عرفها التاريخ
العربي والزلت تقاومني الإره��اب والعدوان بكل �صوره ،وال متتلئ
عيناي ب�سماء غري �سمائك وال �أ�شتهي ماء غري مائك ،وال لي ًال غري
ليلك ،لك وحدك �أرى �أو �أ�سمع و�أحترك فتتوا�صل يف ج�سدي الدورة
الدموية وتتفتح م�ساحات روحي لت�شتم احلياة ،وعندما تنغلق كل
الأب��واب �أجد �أن بابك ،يا �سورية الوحيد م�شرع ًا لكل العرب من
املحيط الأطل�سي وحتى اخلليج العربي ،بل لكل من زارك من �أنحاء
املعمورة.
�سورية ..بحبك �أ�شهد �أن عمري ولد من جديد ،وعندما ع�شت
يف خيمتك العربية الأ�صيلة �أهديتني قمر ًا متوزي ًا ثر ال�ضياء ،ظل
القمر معي �أينما اجته �أمامي املغزات والأبعاد ويو�ضح يل ما يخبئه
امل�ستقبل ،ولهذا اكت�شفت �سر قوة عبقريتك ف�أنت عظيمة يا �سورية
كما كنت �أق��ر�أ يف الق�ص�ص والروايات وكتب الفال�سفة واملفكرين
وامل���ؤرخ�ين بقدراتك اخل��ارق��ة ،ان �سر قوتك يف ذات��ك املتجلية
يف اعتناقك للحقيقة يف ال�شجاعة وق��ول احل��ق ،يف الت�ضحية
واال�ستعداد للت�ضحية من �أجل احلق و�أن��ت حتاربني قوى الظالم
و«داع�ش» من �أجل الأمة العربية.
�إن هذه القوى الكبرية والكربياء تنطلق من تاريخ ميتد �آالف
ال�سنني من عمرك ،ومن عني ذكية ثاقبة هي عمقك احل�ضاري.
لقد نفد احلرب من قلمي يف هذه اللحظة بالذات ،ومع ذلك �س�أظل
�أكتب على الورق الأبي�ض كلمات بي�ضاء مثلما هو قلبك يا �سورية
و�سيقر�ؤها كل امل�ل�أ ..يا مالذ العرب وخيمتهم الكربى ..يا قلعة
الأ�سود.
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• حممد مروان مراد
ر�أيته وهو يتقدم �إىل منرب االحتفال يف احلفل امل�شهود الذي
�أع��د لتكرميه يف حزيران من عام 2002م ،وقد م�شى �إىل
املن�صة بهيبة الثمانني التي يحملها على كاهله ،وبقامة
منت�صبة وجبني م�ضيء بالر�ضى ،وعينني متوقدتني بوهج
العطاء اخل�لاق ،وبعد �أن زها الو�سام الرفيع متلألئ ًا على
�صدره ،اعرتاف ًا ب��دوره البالغ الت�أثري يف حركة التطوير
وتعليم الأج��ي��ال ،ون�شاطه الوا�سع يف رف��د الفكر العربي
بعيون امل�صادر الرتبوية والعلمية ،وقف الدكتور «عبد الكرمي
اليايف» متحدث ًا:
ـ �إن املعرفة هي ال�شعلة اخلالدة التي هي �أخ�ص خ�صائ�ص
الإن�سان ،وهي �أ�صل كل تقدم ،وينبوع كل ثقافة ،ون�سغ كل �سعادة
حقيقة ،وركن كل ارتقاء �أكيد على امل�ستوى الفردي واالجتماعي
والإن�ساين.
وتابع بعفوية و�إميان �صادق:
ـ ال يكفي املعلم �أن يكون د�ؤوب�� ًا يف البحث عن جوانب الفكر
وينابيعه ،و�أن يحلّي نف�سه بحالها ،ولكنه م�س�ؤول عن بث املعرفة
التي يخت�ص بها ،ون�شر الثقافة على طالبه ومريديه ب�أف�ضل
�أ�سلوب و�أمتع �سبيل ي�صل �إىل قلوبهم وعقولهم.
كنت مت�أكد ًا و�أن��ا �أ�صغي �إىل عبارات العالمة الأدي��ب ب�أنه
ي�ستعر�ض يف ذلك املوقف �شريط حياته الرثية بالعطاء اخليرّ
واملفيد من حلظة عمره الأوىل.
ـ ول��د د «ال��ي��ايف» بحي «ب��اب ال�سباع» يف مدينة حم�ص عام
 1919وفيها تلقّى علومه االبتدائية ،وكما �أخذ عن م�شايخها
يف امل�ساجد معارف متنوعة يف البالغة والنحو والفقه واملنطق،
ومن املفارقات �أن معلميه الحظوا �شروده الدائم وعدم قابليته
للتعلّم ،لكن الطفل ما لبث �أن �أبدى ذكاء متوهج ًا ،وذاكرة مده�شة
وقدرة على احلفظ والفهمّ � ،أهلته ملتابعة تعليمه الثانوي يف فرع
الريا�ضيات مبكتب عنرب عام  ،1935والفوز بال�شهادة الثانوية
بتقدير ممتاز مل يحققه �أي طالب قبله ،كذلك كان الأول على
�أقرانه يف ال�شهادة الإعدادية لكلية الطب ،وفاز مب�سابقة بعثة
الدولة للدرا�سات العليا يف فرن�سا عام  ،1936وهناك نال �إجازة
العلوم الطبيعية من ال�سوربون عام 1940م.
حال ان��دالع احلرب العاملية الثانية وخالل عودة د .اليايف
�إىل الوطن ،واجه م�صاعب كبرية مل متنعه من متابعة حت�صيله
يف جماالت عديدة ،نال بنتيجتها خم�س �شهادات درا�سية عليا
من ال�سوربون ،يف :علم النف�س ،وعلم اجلمال وفل�سفة الفن ،ويف
تاريخ العلوم وفل�سفتها ،ويف الفل�سفة العامة واملنطق ،ويف علم
الأخالق واالجتماع ،وت ّوجها كلها بالدكتوراة يف الفل�سفة عام
 ،1945كما نال �إحدى ع�شرة �شهادة لي�سان�س يف التاريخ واللغة
العربية واالقت�صاد والإح�صاء والأدب وغريها.
دور املفكر يف حياة الأمة :مع انتهاء احلرب يف عام ،1945
عاد الدكتور اليايف �إىل الوطن ،وبد�أ م�سريته يف الرتبية والتعليم
مبدار�س مدينة حم�ص ،وعندما ت�أ�س�ست كلية الآداب يف اجلامعة
ال�سورية عام  1947ان�ضم �إليها وبد�أ بتدري�س علم االجتماع
فيها ثم علم ال�سكان ،وحاول �أن يناق�ش مع طالبه �أهم امل�شكالت
االجتماعية يف الوطن العربي خا�صة ،ويف العامل عامة ،فن�ش�أ
من ذلك بع�ض امل�ؤلفات مثل :متهيد يف علم االجتماع ،ودرا�سات
اجتماعية ونف�سية ،وف�صول يف املجتمع والنف�س.
وبالنظر �إىل �أهمية علم االجتماع يف عاملنا املعا�صر ،وما تلقيه
من م�س�ؤولية كبرية على عاتق الباحثني فيه ،فقد ر�أى الدكتور
اليايف �أن لأ�صحاب الفكر والوعي من �أبناء الأمة دور ًا يف توجيه
الفكر وال��ت���أث�ير يف احل��ي��اة ،والأم���ر هنا ال يقت�صر على عامل
االجتماع وحده ،و�إن كان الأقرب �إىل الق�ضايا االجتماعية ممن
�سواه ،فعليه �أن يخرج �إىل املجتمع وي�سهم مبا لديه من خربات
يف التوجيه ال�صحيح ،وال يتوقف دوره عند ح��دود الو�صف
والتف�سري ،بل يتجاوز ذلك �إىل تقدمي احللول واقرتاح اخلطط
املنا�سبة ملعاجلة امل�شكالت االجتماعية ،مبا لها من انعكا�سات
ثقافية وح�ضارية عامة ،و�أكد كذلك على �ضرورة ت�ضافر جهود
علماء االجتماع العرب لدرا�سة املعطيات االجتماعية على
امل�ستوى القومي ،واقرتاح الأمور التي ت�ساعد على و�ضع املجتمع
العربي على امل�سار ال�سليم حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
الدرا�سة الفنية للأدب:
كلك كان الدكتور اليايف من جديد رائ��د ًا يف جمال االهتمام
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أعالم

د .عبد الكريم اليافي:
الحق والحقيقة

بدرا�سة علم اجلمال ،وقد �أدخ��ل تدري�س علم اجلمال بكلية
الآداب عام  ،1948و�سعى من خالل ذلك �إىل رفد الدرا�سات
الفنية ل�ل�أدب العربي ب��زاد جديد ،لأن هذه الدرا�سات كانت
مقت�صرة على اجلوانب امل�ضمونية غالب ًا ،وقد �ألف كتابه املعروف
«درا�سات فنية يف الأب العربي» ،فلقي �إقبا ًال واهتمام ًا وا�سعني،
ون��ال عنه ج��ائ��زة ال��دول��ة زم��ن ال��وح��دة ب�ين �سورية وم�صر،
و�أتبعه بكتابه الآخر« :ال�شموع والقناديل يف ال�شعر العربي»،
وقد ا�ستطاع يف الكتابني �إبراز جوانب جديدة يف املنحى الفني
اعتماد ًا على درا�ساته الفل�سفية وثقافته اللغوية.
ق�ضية تعريب العلوم :رغب د .اليايف يف توظيف معلوماته
الريا�ضية للو�صول �إىل املعايري العلمية التي تعتمد على القيا�س
والإح�صاء ،فانتهى �إىل االهتمام بعلم ال�سكان والدميوغرافيا،
وك��ان ق��د �أل��ف يف ه��ذا امل��ج��ال ع���دد ًا م��ن الكتب ،و�أل��ق��ى كثري ًا
من املحا�ضرات ،وك��ان من �أب��رز �أعماله «املعجم الدميوغرايف
متعدد اللغات» الذي و�ضع ن�صه العربي ،ومل يكن يف جمال علم
االجتماع وح�سب بل كان له ق�صب ال�سبق �إىل تدري�س جملة من
العلوم يف جامعة دم�شق ومنها :الفيزياء احلديثة بكلية العلوم،
و»الإح�صاء احليوي» يف كليتي الطب وال�صيدلة ،و»املنطق» يف
كلية ال�شريعة ،وفل�سفة العلوم يف كلية الآداب ،و�ألّ��ف يف هذا
امل��ي��دان كتابيه املتميزين» الفيزياء احلديثة والفل�سفة» و
«تقدّ م العلم» وظل مثابر ًا على �شرح الظواهر العلمية الدقيقة
يف الفيزياء وما يت�صل بها من نظريات ،بلغة عربية علمية ال
ت�شكو عجز ًا وال يعرتيها لب�س �أو غمو�ض ،وكان ي�ؤكد �أن ق�ضية
امل�صطلحات لي�ست عائق ًا �أم��ام تعريب العلوم ،فهي مل تكن يف
ال�سابق كذلك ول��ن تكون ،لأن امل�صطلحات تتوالد باملمار�سة
يعرب �أو
العلمية ،وللباحث �أن ي�سلك بها م�سالك �شتى فيرتجم �أو ّ
ي�شتق ،ثم تكون الغربلة واال�صطفاء بعد تعدد الدرا�سات وتنوع
امل�صادر ،وي�ؤول الأمر بعدئذ �إىل و�ضع معاجم �شاملة مل�صطلحات
كل علم من العلوم ،فلي�س على املخت�ص يف علم من العلوم �إال �أن
يبذل جهده وي�صرف و�سعه يف العمل الذي �أوك��ل �إليه تدري�س ًا
وت�أليف ًا.
اللغة العربية تعبري وبيان بليغ:
غني عن القول �أن ال�سمة البارزة يف فكر د .اليايف ،هي �شغفه
ال�شديد باللغة العربية واعتزازه بها ،يو�ضح ذلك قوله :لقد
�شغفت باللغة العربية منذ �صباي ،وال زلت م�شغوف ًا بها �إىل الآن،
فهي جتري مني جمرى الدم يف العروق ،ولو مل �أكن مدفوع ًا بهذا
ال�شغف ملا �أم�ضيت ال�سنني الطوال من عمري قائم ًا على خدمتها
بكل ما �أ�ستطيع ،فثقافتي بهذه اللغة واهتمامي الأول ب�آدابها
وتراثها ،كل ذلك هو الأ�صل ثم ي�أتي اجلانب الآخر وهو ا�شتغايل
بالعلوم ،ولي�س يف ارتباط هذا اجلانب ب�سابقه �أي عجب ،لأن
املعارف يرفد بع�ضها بع�ض ًا ،وهكذا ت�شكل الفل�سفة وعلم االجتماع
وعلم ال�سكان جانب ًا مهم ًا من ثقافتي وحياتي� ،أما عن دعاوى
املغر�ضني ب�أن اللغة العربية عاجزة عن ا�ستيعاب امل�صطلحات

العلمية اجلديدة ،فهي دع��اوى باطلة من الأ�سا�س ،لأن لغتنا
مطواع �سائغة التعبري دقيقة البيان� ،إذا ا�ستطاع الإن�سان �أن يلم
بها �إملام ًا كافي ًا ،وقد ن�شرت بع�ض امل�ؤ�س�سات العلمية عندنا معاجم
يف مفردات الفيزياء النووية� ،ضمت م�صطلحات مقابلة ملثيالتها
يف اللغات الإجنليزية والفرن�سية والرو�سية والإ�سبانية ،وهذا
دليل طواعية اللغة العربية و�إم��ك��ان ت�لايف �أي نق�ص يف كل
جمال ،والأمر ممكن �إذا توافر مل�ؤ�س�سات التعريب الرجال املحبون
للعربية ،العارفون ب�أ�سرارها وموا�ضع جمالها الكثرية واملده�شة
يف �آن مع ًا.
ظ��ل ح��ب العالمة ال��ي��ايف للغة العربية ميتلك عليه فكره
ري ْي هواه ،فعكف
وجهده الدائب ،وظلت العربية مع الآدب �سم َ
على ترجمة ثمرات املعارف الأجنبية �إىل العربية ،وي�صوغ بها
م�صطلحات جديدة ،ويظهر من قدراتها البارعة ما يح ّببها �إىل
النفو�س ويدنيها من العقول ،وقد وظف خربته الطويلة يف جمال
البحث يف خدمة اللغة وم�صطلحاتها وتراثها ،من خالل عمله
يف ت�أليف «معجم العماد املو�سوعي» الذي ي�شتمل على نحو مائتي
يعرف بها تعريف ًا مفيد ًا ومو�ضوعي ًا ،و�سيكون عند
�ألف مو�ضوعّ ،
�إجنازه ثروة فكرية ومعرفية ،ومرجع ًا ثمين ًا لكل مهتم وباحث
يف املعارف الإن�سانية.
نبع احلكمة واملعرفة اجل��ادة� :أغنى الدكتور اليايف املكتبة
العربية بع�شرات من م�ؤلفاته يف كل جوانب الفكر التي �أ ّ
مل بها،
ون�شرت املجالت الثقافية يف الوطن العربي بحوثه ودرا�ساته
القيمة ،وقد نافت تلك امل�ؤلفات على الثالثني كتاب ًا ،وجد فيها
الدار�سون وال��ط�لاب ينبوع ًا ث��ر ًا ي��زوده��م باحلكمة واملعرفة
اجلادة ،يذكر الكاتب املعروف حممود �أمني العامل:
ـ رجعت يف الأربعينيات واخلم�سينيات من القرن املا�ضي �إىل
كتب اختلفت يف حمبتي وتقديري ،واجتمعت حمبتي واعتزازي
يف كتاب واح��د من م�ؤلفات الدكتور «عبد الكرمي اليايف» فقد
عملت �أيامها يف مو�ضوع �شاق هو «امل�صادفة يف الفيزياء احلديثة»
ورحت �أبحر يف خ�ضم هذا املو�ضوع من دون الو�صول �إىل �شاطئه،
حتى و�ضعت يدي على الزورق الذي يقودين �إىل هديف :الب�ساطة
الرائعة والعلم الغزير ،واحلكمة والفكر النظري الذي يقتحم
التفا�صيل ،ثم امل�صطلح العربي اجلديد ،وحقائق الإن�سان وواقعه،
وكل ذلك يف كتاب اليايف« :الفل�سفة والفيزياء» الذي ا�ستطعت
بف�ضله �أن �أوا�صل طريقي ،و�صار هذا الكتاب معنى حياتي:
ثقافة مو�سوعية م�ستنرية:
اختري الدكتور اليايف ب��ج��دارة للعديد من امل��راك��ز العلمية
والفكرية ،فكان ع�ضو املعهد العاملي لعلم االجتماع ،وع�ضو
االحتاد العاملي للدرا�سات العلمية لل�سكان ،وع�ضو املجل�س الأعلى
لرعاية العلوم والفنون والآداب ،وع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا يف احتاد الكتاب
العرب ،وع�ضو ًا يف جممع اللغة العربية ،كما عمل رئي�س ًا للتحرير
يف جملة ال�ت�راث العربي ،ورئي�س ًا للتحرير يف معجم العماد
املو�سوعي.
ي�ضيء الدكتور بكري عالء الدين جانب ًا من قراءة الدكتور
اليايف البن عربي ،الذي ا�ستقى فل�سفته الت�صوفية من الفل�سفة
العربية والإ�سالمية ،وخا�صة من �إخ��وان ال�صفا ومن التيارات
الفل�سفية والكالمية يف �شرق الدولة الإ�سالمية وغربها ،و�ضمن
هذه املعطيات فهم د .اليايف �أهمية ابن عربي و�أبرز قيمة �أفكاره
يف كتابه املتميز «درا�سات فنية يف الأدب العربي» ،و�أو�ضح قيمة
الرمز يف التعبري ال�صويف ،و�أطلعنا على جوانب مهمة عن مذهبه
الفل�سفي يف الإن�سان واخليال واحلب ،وهكذا �صارت م�ؤلفات ابن
عربي تدر�س ك�أعمال فل�سفية �صوفية من جهة ،و�آثار خالدة يف
النمط الرمزي وال�سريايل من جهة �أخرى.
لقد مثّل د .عبد الكرمي اليايف بحق ذاكرة الفكر العربي ما�ضي ًا
وحا�ضراً ،وحني �أراد �أن يرد التحية للمحتفني به حلظة تقليده
و�سام اال�ستحقاق يف ال�ساد�س والع�شرين من حزيران ،2002
اكتفى بالقول� :إن اعتزازي بهذا التكرمي نابع من �شعوري ب�أنه
تكرمي للعلم والأدب وللمثابرة والد�أب ،و�صرف �سنوات العمر يف
جهد ينفع النا�س لأن ما ينفع النا�س ،ميكث يف الأر�ض ،و�أما الزبد
فيذهب جفاء ،لقد ع�شت م�ؤمن ًا ب�أن املعلم �أ�شبه بالزارع الذي
ينرث البذر ،ويرعى الغرا�س وي�شذّ ب ويثقف ،لكي ت�أتي موا�سم
اخلري والعطاء يف �أجمل و�أغنى �آياتها.
وكان ذلك حق ًا!…
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الفن الت�شكيلي
والعودة �إلى التاريخ
• �صالح حممد
يف ب��اري�����س ال��ع��ا���ص��م��ة الفرن�سية ك��ان
االهتمام بالفن الت�شكيلي و�إكبار �ش�أنه من
التقاليد املتوارثة بني رج��ال احلكم يف
فرن�سا ،حتى �أ�صبح على م�ستوى �أوروب��ا
والعامل كله ،ويعود ذلك منذ �أن ا�ستقدم
امللك فرن�سي�س الأول ر�سام ع�صر النه�ضة
الإي��ط��ايل ال�شهري «ل��ي��ون��اردو دافن�شي»،
وذلك يف عام  ،1516كي يقوم دافن�شي بتزيني
البالط الفرن�سي ب�إبداعاته الفنية ،فلما حل
القرن الثامن ع�شر وهو قرن ال�صحوة الفنية
وال��وع��ي الثقايف يف عوا�صم العامل املتح�ضر
تبني �أن البالط الفرن�سي قد ا�ستقطب خرية
الر�سامني لإر�ضاء تلك الطبقة الأر�ستقراطية
املرتفة ،فبالغوا يف �إظهار اجلماليات املثالية
والإب��ه��ارات الب�صرية ،وك��ان هذا الفن ينتمي
�إىل الزخرفة والديكور الداخلي واخلارجي
للعمارة ،وكذلك النحت والأث��اث والت�صوير،
نظر ًا �إىل �أن �أوروب��ا كانت تعي�ش يف حالة من
الرخاء فانت�شرت مظاهر الرفاهية بالذوق،
فكانت تقوم �أ�ساليبهم على الزخارف والأقوا�س
امللتفة يف انحناءات لينة ،ك�أنها قواقع تلتف
ح��ول بع�ضها بع�ض ًا منبثقة م��ن امل��ح��ارة غري
املنتظمة.
وق��د ع��رف ه��ذا الأ���س��ل��وب يف ت��اري��خ الفن
با�سم (الروكوكو ــ  ،)Rococoحتى �أ�صبحت
باري�س حمور اهتمام الباحثني يف جمال الفنون
اجلميلة ،عندها كان الفنان املخ�ضرم «دافيد»
ر�سام ًا فرن�سي ًا على الطراز الكال�سيكي القدمي،
حيث ت��ع��ود ر���س��وم��ات��ه �إىل م��ا قبل ال��ق��رون
الو�سطى وال��ت��ي �أخ���ذت م��ن ال��ف��ن التقليدي
ال��ع��رب��ي ،وه��و ال���ذي ي��ع��دُّ ال��ر���س��ام ال��ب��ارز يف
ع�صره ،فكانت خطته وعالمته يف زيادة ال�شعور
بالتوافق م��ع امل��ن��اخ الأخ�لاق��ي يف ال�سنوات
الأخرية من النظام القدمي.
ولد الفنان الفرن�سي «ج��اك لوي�س دافيد»
ع��ام 1748م ،يف العا�صمة ب��اري�����س لعائلة
متو�سطة احلال حيث كان والده حمارب ًا ،فقتل
يف �إحدى املعارك ومل يبلغ الطفل جاك العا�شرة
من العمر بعد ،فذهبت والدته به �إىل �أعمامه
ليهتموا به ،ويف �أح�سن املراكز التعليمية و�ضعه
عمه كي ي�صبح من املتفوقني ولكن مل يكن طالب ًا
جيد ًا يف �أغلب املواد الدرا�سية ،لأنه كان دائم ًا
م�شغو ً
ال بالر�سم فكانت ر�سوماته تغطي كل
دف��ات��ره ،فقال ذات م��رة (كنت �أختبئ خلف
كر�سي املدر�س و�أر�سم طوال مدة الف�صل) ،كان
طموحه الوحيد يرت�سم يف خياله ب�أن ي�صبح
ر�سام ًا ناجح ًا ومثالي ًا ،بينما �أمه وعمه �أرادوا �أن
يكون مهند�س ًا معماري ًا ،ولكن بالإ�صرار امل�ستمر
تغلب على رغبتهن ودر���س الفن الت�شكيلي يف
الأكادميية امللكية (،)Acddemie Royaie
حيث تعلم من �أ�ستاذه «فران�سوا باوت�شر» الر�سام
الرائد يف ذلك الوقت ،ويف عام 1775م� ،سافر

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

�إىل �إيطاليا بعد �أن �شجعه عمه ب���أن يذهب
ويلتقط الأ�سلوب الكال�سيكي املحدث الب�سيط
يف مر�سم «ج��وزي��ف ف��ي��ان» ال���ذي ك��ان ير�سم
ويعلّم الطالب الفن الإغريقي والروماين ،وبعد
�أن �أتقن هذا الأ�سلوب يف الر�سم قدم لوحته
اخلا�صة به وح�صل على جائزة «برمي دي روما»
من «�إرا�سي�سرتاتو�س» عن املو�ضوع الذي حدده
الق�ضاة عام 1775م ،بعنوان «اكت�شاف مر�ض
�أنطاكية» و�أثناء وجوده يف �إيطاليا در�س دافيد
�أعمال �سادة القرن ال�سابع ع�شر مثل (بو�سني
ــ وكارافاجيو ــ وكارات�شي) وعمل على �إحياء
تقاليد الفن الروماين ،فقد ت�أثر باملنحوتات
القدمية وتقبل م��ب��ادئ الكال�سيكية واتخذ
النحت اليوناين منوذج ًا يحتذيه يف الت�صوير.
ويف ع��ام 1870م ،ع��اد �إىل باري�س وع�ّيننّ َ
ع�ضو ًا يف الأكادميية امللكية عام 1781م ،ومن
ثم ا�شتغل يف ال�سيا�سة حتى �شارك يف الأحداث
التي مهدت الندالع الثورة الفرن�سية.
متثلت ثورته بالعودة �إىل اجلذور والأ�صول
الإغريقية والرومانية يف الفن �أي العودة �إىل
الكال�سيكية من جديد ،ودعا �إىل االبتعاد عن
فن «الروكوكو» الزائف الذي ارتبط بالق�صر
امللكي ،و�صار ي�ستقي موا�ضيعه من الق�ضايا
الوطنية ،ف���أجن��ز لوحته الإع�لام��ي��ة «ق�سم
الأخ����وة ه��ورا���س» ع��ام 1784م ،امل�شحونة
بر�سائل حما�سية وم�ضامني �سيا�سية ووطنية،
لتكون و�سيلة يف �إي�ضاح نهجه الكال�سيكي ف�أن�ش�أ
(�أكادميية للفنون اجلميلة) ممثلة بالذوق
الر�سمي للثورة الفرن�سية ،كان نهج دافيد يف
الفن هو الغو�ص يف التاريخ الروماين لينتقي
منه املواقف البطولية واملو�ضوعات الوطنية
لي�صيغ منها لوحاته ،لذا ا�شتهر عنه ت�سلطة
يف فر�ض �أ�سلوبه الكال�سيكي على الفنانني
النا�شئني �آنذاك.
وهكذا ن�ش�أت النزعة الكال�سيكية اجلديدة
على يديه وك��ان معه عدد من الفنانني مثل:
«انفروغرو ـــ وج�يرار ـــ و�شافان» ،تبني هذا
عندما ك�شفت احلفريات التي كانت جارية يف
�إيطاليا ذاك الوقت ،عن متاثيل و�صور فنية
رومانية حتاكي يف ر�صانتها الفن الإغريقي
القدمي يف عهد «لوي�س اخلام�س ع�شر» ،وهذا
ما ذكره بع�ض الباحثني الذين كانوا مهتمني يف
جمال الفنون اجلميلة ،حيث كان اليونانيون
ينحتون �أو ير�سمون الإن�سان يف و�ضع مثايل
ل��ل��رج��ال وال��ن�����س��اء ،وه���م يف منتهى الكمال
اجل�سماين واجلمايل فكان املفهوم الكال�سيكي
عندهم املثال العايل باجلودة».
ويف عام 1792م ،انتخب ع�ضو ًا باجلمعية
ال��وط��ن��ي��ة وك��ذل��ك ع�����ض��و ًا مبحكمة ال��ث��ورة
الفرن�سية ،ف�أ�صبح زعيم امل�صورين يف فرن�سا،
ي�سري ب�أمرته كل ما يتعلق ب�ش�ؤون الفن اجلديد
املرتكز على العودة �إىل اجل��ذور الكال�سيكية

ال��ق��دمي��ة وب��ع��د �أن و�صل
داف��ي��د �إىل �أع��ل��ى امل��راك��ز
ال�سيا�سية ع��اد ليخبو من
جديد ،عندما خارت القوى
ال�سيا�سة لأح��د �أ�صدقائه
وان��ك��ف���أ ب��ع��ي��د ًا يف مر�سمه
ل��ي��ق��دم �أف�������ض���ل �أع��م��ال��ه
امل�����ص��ورة م��ن �إب��داع��ات��ه يف
(�أن�����دروم�����اك ت��ب��ك��ي على
جثمان هكتور 1783م ــ
وم��وت �سقراط 1787م ــ
وبروت�س عائد ًا من احلكم
باملوت على �أبنائه 1789م،
ف��الأ���س��ط��ورة ال��ت��ي رواه���ا
«ليفي» تقول �إن «لو�شيا�س
جونيو�س بروت�س» حني كان بريتور ًا جلمهورية
روما الفتيه عام  509ــ ق .م ،حكم على �أبنائه
بالإعدام ،وذلك لت�آمرهم على �إعادة امللوك �إىل
عر�ش روما.
ور���س��م لوحة كانت م��ن �أه��م �أعماله حيث
القت ال�صيت وال�شهرة العاملية ،لأنها مل تكتمل
بعد وكان وراء هذه اللوحة ق�صة ملفتة للنظر،
حيث �صاحبة اللوحة كانت من �أجمل ن�ساء
ذاك الع�صر ففي عام 1800م ،عندما علمت
«م��دام ريكاميية» بالفنان دافيد وعبقريته
بالر�سم ،حتى دعته �إىل ق�صرها كي ير�سمها يف
لوحة تاريخية تخلد ا�سمها وجمالها ،وعندما
زارها زعيم الفنانني الفرن�سيني املعروف «جاك
لوي�س دافيد» يف ق�صرها ،دخلت امل��دام البهو
يف الق�صر بعد �أن �أكملت زينتها فنظر �إليها
دافيد لأول مرة ووق��ف مبهور ًا �أمامها جما ً
ال
وح�سن ًا ال مثيل له و�شخ�صية جذابة وقوية،
وم��ن ذل��ك ال��وق��ت واظ��ب الفنان ال�شهري على
زيارتها حتى بد�أت رائعته زيتية اللون تت�ضح
برونقها وجمالها� ،إىل �أن وقعت عيناه ذات
يوم على لوحة يف �إح��دى زواي��ا الق�صر الذي
كان ير�سم فيه ،ف�أخذ يتفح�صها حتى اكت�شف
�أن «مدام ريكامييه» طلبت من �أحد الر�سامني
�أن ير�سمها وك��ان تلميذ م��ن تالميذه ا�سمه
«فران�سوا ج�يرار» وهو من الر�سامني املميزين
عنده بالذوق الكال�سيكي ،فجمع دافيد فر�شاته
و�ألوانه وخرج مبا�شرة وترك اللوحة على ما
هي عليه مل تكتمل بعد ذلك اليوم ،وعندما
ج��اءت ريكاميية �إىل ال�صورة بعد �أن جهزت
نف�سها وجدت يف جانبها ق�صا�صة ورق �صغرية
كتب عليها دافيد�« :أن للفنان عزة نف�س� ،إذا
خ�سرها خ�سر كل �شيء فا�سمحي يل �أن �أتوقف
عند ه��ذا احل��د يف ر�سم اللوحة ،وح�سبك �أن
�إحدى اللوحتني �ستكون منتهية» .وهي من �أهم
رائعاته ال�شهرية يف متحف «للوفر» الكبري يقف
�أمامها زوار كرث م�شدوهني لها.
وحني ن�صب نابليون نف�سه �إم�براط��ور ًا عام

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

دافن�شي

1804م� ،أع���اده للأ�ضواء من جديد وعينه
م�صور ًا للبالط الإم�براط��وري ،فر�سم دافيد
للإمرباطور اجلديد �صور ًا عدة م�شهورة منها،
«نابليون عابر ًا جبال الألب ــــ نابليون يف مكتبه
ــ وتتويج نابليون و ،...علقت ه��ذه اللوحات
ال�ضخمة بعد ذل��ك على ج���دران يف حجرات
«ق�صر فر�ساي»� ،أظهر دافيد يف �أثناء ذلك تعداد
مواهبه لأنه كان من الفنانني العباقرة العظام
عرب قرون التاريخ ،فله �إبداعات رائعة وكثرية
زينت بها املتاحف داخ��ل فرن�سا وخارجها،
ولكن ما لبث �أن توارى جمدد ًا بعد نفي نابليون
حتى نُفي �أي�ض ًا هو بو�صفه �شارك يف قتل امللك
«لوي�س ال�ساد�س ع�شر» عام 1793م .فهو كان
�أحد �أع�ضاء املحكمة التي ق�ضت ب�إعدام امللك،
فاعتكف بعدها يف برك�سل «�سانت هيالنه» حتى
وافاه الأجل يف عام 1825م ،فاختتم حياته
وه��و اب��ن ال�سابعة وال�سبعني ،ب���أروع ما عرف
تاريخ الفن.
يعترب دافيد �أعظم ممثلي الفن الكال�سيكي
ومن �أقدم رواده ،حيث قام بدرا�سة الفن القدمي
ور���س��م الكثري م��ن الأع��م��ال الفنية الأ�صلية
للح�ضارتني القدميتني اليونانية والرومانية،
ورغم كل االنتقادات التي وجهت له �إال �أنه ظل
ُي�صنف من كبار الذين �أخل�صوا لهذا الفن بكامل
قواعده الأ�صلية.
 1ــ الألب هي �سل�سلة جبال يف �أوروبا متتد
من النم�سا و�سلوفينيا �شرق ًا ،م��رور ًا ب�إيطاليا
و�سوي�سرا وليختن�شاين و�أملانيا وحتى فرن�سا
غرب ًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوام�ش:
 1ـ ـ الفن الإغريقي ـ اجلنيني ـ ـ 2005م.
 2ـ ـ منتديات �ستارتامير ـ ـ 2010م.
 3ـ ـ جملة العربي ـ ـ العدد  341ـ ـ مقال �آ ـ ـ جمال
قطب ـ ـ من روائع الإبداع العاملي .1987
 4ـ��ـ��ـ امل��در���س��ة الكال�سيكية يف ال��ف��ن الت�شكيلي
2012م.

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
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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�أعالم

نعمان حرب

�أديب ،مرتجم
ولد يف ال�سويداء  .1917امل
يتمكن من متابعة درا�سته الثانوية
لأ�سباب مادية.

م�ؤلفاته

�أ�صدر �سل�سة(قب�سات من الأدب
املهجري) ،وكان الكتاب الأول عن
فار�س بطر�س من الربازيل عام.1981
•�أ�صدر عام  1981الكتاب الثاين
من ال�سل�سلة عن ال�شاعر حنا جا�سر
من االرجنتني.
•�أ�صدر عام  1982الكتاب الثالث
من ال�سل�سلة عن ال�شاعر نبيه �سالمة
من الربازيل .ويف نف�س العام الكتاب
الرابع عن ال�شاعر �شفيق عبد اخلالق
من الربازيل.
•عام � 1984أ�صدر الكتاب اخلام�س
عن الأديب الكاتب(نواف حردان) من
الربازيل.
•عام � 1985أ�صدر الكتاب ال�ساد�س
عن الأديبة(اجنال عون) وهي كاتبة
و�شاعرة من الربازيل.
•عام  1986قام بجولة ثانية اىل
�أمريكا اجلنوبية والتقى االدباء
وال�شعراء.
• عام � 1986-أ�صدر الكتاب ال�سابع
عن ال�شاعر �شكيب تقي الدين-
الربازيل.
•عام � 1987أ�صدر الكتاب الثامن
من ال�سل�سلة عن �أربعة وع�شرين
�شاعر ًا وكاتب ًا وكاتبة من الربازيل.
وفينزويال.
و�سماه”:ال�سجل الذهبي� -أدبا�ؤنا
املعا�صرون يف الربازيل وفنزويال».
•عام � 1988أ�صدر الكتاب التا�سع
من ال�سل�سلة عن ال�صحفي املجاهد
والأديب ال�سيا�سي الدكتور عبد
اللطيف اليون�س -االرجنتني.
•عام � 1988أ�صدر الكتاب العا�شر من
ال�سل�سلة عن ال�شاعر جورج يو�سف
�شدياق من فينزويال.
تويف عام .2004

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1599":الأحد 2018/7/22م  9ذي القعدة 1439هـ

أخبار

•�أ.حممد حديفي

حني الدمعةُ �أكربُ من العني()2
مده�ش حد الأ�سطورة ه��ذا ال�شعب ،حاولته �أمم
ٌ
ودول ،وتناوبت على نه�ش ج�سده �ضواري الأر���ض،
فخ�سر الكثري مما ميلك ،وقدم قوافل من ال�شهداء،
�إال �أن��ه مل يخ�سر الكرامة ،بل ظل مرفوع الر�أ�س،
وقاب�ض ًا على جمر العزة والإب��اء ،وك�أنه جمبول من
عروق جباله الرا�سخات ،ومنذور لإطفاء الرباكني
و�إخماد احلرائق..
بكت �أمهات كثريات ،وذرفن دموع احل�سرة والوجد،
�إال �أن��ه��ن بقني ���ش��اخم��اتٍ ���ص��ام��دات ���ص��اب��رات؛ من
�صمودهن ا�ستمد الوطن ثباته ،ومن ن�سغ الأ�صالة
يف عروقهن ر�ضع الأبناء املزروعون يف �أدمي الأر�ض
�أ�شجار ًا تنت�صب �شاخمةً يف وجه الريح ،و�إن قُ در لها
�أن متوت متوت واقفةً كما يليق بالأزل..
يقولون �إن العني التي تذرف دمع احل�سرة والفقد،
ت�صبح بعد �أن تغت�سل م�آقيها بعبري ال��دم��ع �أك�ثر
�شموخ ًا و�أكرث عز ًة و�أكرث �إباءً  ،وهذا هو حال الأمهات
يف هذا الوطن يبكني ولكن دون انك�سار ،ودون ر�ضوخ؛
فكم م��ن ج��دار ر�صعته خم�س �صور خلم�سة �أخ��وة
م�ضوا ليتطهر الرتاب ب�أج�سادهم بعد �أن دفعوا ب�إباء
فري�ضة الدم..
�أي �أمٍ ه��ذه ،و�أي � ٍأب و ّدع��ا فلذات الأكباد ف�صارت
ال���دار خاليةً �إال م��ن �أط��ي��اف الأح��ب��ة ،و�أرواح��ه��م
التي ترفرف يف جنبات ال��دار لتطمئن على والدين
حفر الزمن طريقه فوق وجهيهما ،وترك ب�صماته
املوجعات التي �أ�شبه ما تكون مبا ترتكه امليا�سم ،وهي
حتفر دربها يف الأن�سجة وامل�سام؛ لتكون �شاهدة على
زمنٍ م�ضى� ،إال �أن �آثار وط�أته وب�صماته �سطور كتبها
امللح رُقُ م ًا لرتوي حكايات ت���ؤرخ لعمرٍ �شكلته رحلة
الزمن احلافل بنبل الت�ضحية وباذخ العطاء..
مده�ش هذا ال�شعب؛ فما �أن توقفت القذائف التي
ٌ
كانت متطره ليل نهار حتى تعاىل ف��وق جراحه،
و�شرع يعيد للحياة �ألقها وحيويتها وا�ستمرارها؛ فها
هو الآن ميلأ الكون �ضجيج ًا وحيويةً  ،وك�أن ال�سنوات
الثمان التي مرت �أو تكاد مل تلو له �إرادة ،ومل تثنه
عن ع�شق احلياة واال�ستمرار يف العطاء والبذل..
�سبع �سنوات ونيف م�ضت بعد �أن �أُ�شعلت احلرائق،
و�سويت البيوت بالأر�ض ،وثمانون دولة و�أكرث جندت
ما متلكه وما متلكه كثري؛ لإزاحة �سورية عن خريطة
ال��ع��امل� ،إال �أن �سورية بقيت �شاخمةً دون �صلف،

ومقدامة دون تهور ،ورا�سخةً دون غرور؛ لأنها تدرك
�أن �أطماع احلاقدين مل تنته بعد ،و�أن القادم من الأيام
يخبئ الكثري مما يجب االنتباه له ملواجهة �أخطاره،
ف�سورية منذورة لعاتيات املعارك لأن قرارها م�ستقل،
وقدرها �أن تدافع عن الأمة العربية وق�ضاياها التي
باعها حكامها ب�أبخ�س الأثمان حني ارتهنوا لإرادة
الكيان ال�صهيوين الذي وعد باحلفاظ على عرو�شهم،
والثمن قمع �شعوبهم املتطلعة �إىل اخلال�ص واالنعتاق
من طغمةٍ حاكمة فا�سدة �سرقت ث��روات ال�شعوب
لتقدمها على موائد الذل مل�ستعمرين �أتقنوا ابتزاز
ال�شعوب و�سرقة عرقها ودمها؛ ف�صارت هذه ال�شعوب
وب�سبب من جور حكامها وبط�شهم منذورة للتجويع
والإفقار لت�صرف �أوقاتها باللهاث خلف لقمة العي�ش
املغم�سة بالقهر والعرق؛ يف حني �أن ثرواتها الطائلة
تذهب جليوب �أعدائها ،وي�صرف ما تبقى على موائد
القمار واللهو الرخي�ص؛ �أم��ا املرحلة الأخ�يرة فقد
�شهدت بذخ ًا ال مثيل له و�سخاءً ملفت ًا ل�شراء �أدوات
القتل والدمار ،و�إر�سالها يف و�ضح النهار �إىل �سورية
لقتل �شعبها ،ودم���ار بناها التحتية دون وازع من
�ضمري� ،أو رادع �أخالقي ،فكان ما كان من دمار وقتل
وت�شريد وجتويع �إال �أن ف�ألهم خاب ،ف�سورية ظلت
واقفةً ب�شموخ وثبات ،وها هي عجلة احلياة تقلع
من جديد لأن �سورية اعتادت منذ غابر الأزمان �أن
جتابه حمالت امل�ستعمرين ،وال�شعب ال�سوري يدرك
�أن��ه منذور ل�صد اجلحافل التي حاولته وتناوبت
عليه� ،إال �أنها حتطمت عند �أ�سواره العاليات..
منذ بدء احلرب الظاملة على هذا البلد الذي كان
وادع�� ًا و�آمناً ،و�أبوابه مفتوحة لكل طريدٍ مظلوم؛
�أدرك ال�شعب ال�سوري �أن رحلته مع مطامع الطامعني
�ستكون طويلة و�شاقة؛ لذلك نراه وقد اتخذ قراره
النهائي� :إن هذا الرتاب املغ�سول بالدم الطاهر مرات
ومرات ملك له وحرام على غريه ،ففيه �أجداث الآباء
والأج��داد ،وفيه تاريخ مل ت�ستطع جميع املحاوالت
البائ�سة التي حاولته �أن متحو ما قد تعمد بالدم،
ور�سمته ال�سواعد املقدودة من �إباء و�شموخ فر�سمت
لوحاتٍ م�شرقةً من البهاء والألق.
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غ�سان كنفاين ..يف ندوة �أدبية
�أقيمت ندوة �أدبية يف قاعة املحا�ضرات يف احتاد الكتّـاب العرب دارت فعاليتها حول �أدب الأديب ال�شهيد غ�سان كنفاين الذي اغتالته يد الإرهاب ال�صهيوين
يف مدينة بريوت ( 8متوز � ،)1972شارك يف احلديث عن �أدب غ�سان كنفاين وحياته ون�ضاله الأديب الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتّـاب العرب،
فوقف عند مفهوم الأر�ض يف �أدب غ�سان كنفاين (يف ق�ص�صه ورواياته) ،عرب ر�ؤية جديدة وخمتلفة عما قال به نقاد و�أدباء ودار�سون لأدب غ�سان كنفاين،
ومنها عدّ االبن املتبقي ،يف بيته طف ًال ر�ضيع ًا من�سي ًا من ذويه ،قيمة متماهية مع قيمة الأر�ض� ،أو هو الأر�ض واجلذر الثابت فيها يف �آن ،وما العودة �إليه
والبحث عنه �سوى �شكل من �أ�شكال العودة �إىل الأر�ض �أو موا�صلة البحث عنها والتعلق بها .كما توقف الدكتور ن�ضال ال�صالح عند مفهوم الأر�ض يف ق�ص�ص
غ�سان كنفاين ،ومنها ق�ص�ص (�أر�ض الربتقال احلزين) و(البنادق والرجال) و(موت ال�سرير رقم  )12بو�صف الأر�ض هي احللم والغاية يف نف�س الفل�سطيني،
ولأن كل القيم التي �آمن بها تدور حولها ،وكل الأفعال تدور من �أجلها.
وحتدثت الكاتبة ديانا جبور عن مو�ضوعة (املر�أة يف �أدب غ�سان كنفاين) فوقفت عند روايته (�أم �سعد) وثنائية تعالق املدينة (بريوت) واملخيم الذي
ت�أتي منه (�أم �سعد) بطلة الرواية حاملة معها �أخبار املخيم و�أحالم �أهله ،فت�صري (الدالية) التي جاءت بها من املخيم �إىل البيت الذي تعمل فيه (يف
املدينة بريوت) الرباط الطبيعي بني املخيم واملدينة ،كما حتدثت ديانا جبور عن دور املر�أة يف رواية غ�سان كنفاين (عائد �إىل حيفا) التي تبحث عن ابنها
بو�صفه [املعادل املو�ضوعي لـ فل�سطني] وما �أبدته الرواية من توحد بني العقل والعاطفة ،واملا�ضي (حني كان ابنها ر�ضيعاً) والراهن (حني �أ�صبح �شاباً)
وامل�ستقبل (الذي تتخوف منه ب�سبب ما مت تلقينه �إياه من �أفكار).
قدم للندوة ال�شاعر وليد عبد الرحيم ع�ضو احتاد كتّـاب فل�سطني ،وغاب عن الندوة الأديب عدنان كنفاين متحدث ًا ب�سبب عار�ض �صحي ،وح�ضر الندوة
جمهور ثقايف نوعي ،وقد وزّعت يف اختتام الندوة دروع تذكارية حتمل ا�سم غ�سان كنفاين.

