نحو

العيد

www.awu.sy

الذهبي

د الكتاب
الحتا
العرب

1969

ـ 2019

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1647" :الأحد 2019/7/14م 11ذو القعدة 1440هـ

� 16صفحة

 25ل�.س

الثقافـــة
ثــــــراء
و�سريورة
ال تنتهـي

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

•مالك �صقور

المدر�سة الواقعية
•د .عدنان عويد ـــــ �ص 2

ق�صيدة النثر ..مرة �أخرى
• حممد باقي حممد ــــ �ص 4

�أدباء ظرفاء
•د .عدنان بيلونه

ـــــ �ص 6

العالقة بين ال�شكل والم�ضمون
في ق�صيدة نزار قباني
• �إياد مر�شد ـــــ �ص12

كلمة �أولى

«الفكر» التكفيري
و
الحرب على �سورية
ـ6ـ

 ...انتهيت يف احلديث ال�س��ابق عند كيف �أ�صبح «املودودي» داعية للعنف بغري حدود .يقول
الدكت��ور خل��ف اجلراد :وق��د نهل معظم مفك��ري ومنظري ودعاة الفك��ر التكفريي املتطرف
وزعم��اء تنظيمات��ه وف�ص��ائله و�أحزابه وجمعياته وحركاته من حما�ض��رات ور�س��ائل «�أبي
الأعلى املودودي» وم�ؤلفات «�سيد قطب».
و�ض��ع �س��يد قطب كتابه ال�ش��هري «معامل يف الطريق» وهذا الكتاب ُيعد مبثابة «د�س��تور دائم»
لعموم ما ُي�س��مى «اجلماعات اجلهادية» الإ�سالموية ذات الفكر التكفريي ،املنتهجة للأعمال
العنيفة الإرهابية و�سيلة للو�صول �إىل �أهدافها وم�آربها ال�سيا�سية ،ويلخ�ص الدكتور الباحث
خلف اجلراد املحاور الأ�سا�سية (الإرتكازية) التي تتمثل مبا يلي:
1ـ �إن العامل يعي�ش اليوم كله يف جاهلية..
ً
2ـ الب��د م��ن وج��ود «طليع��ة» تعزم عزم�� ًا مطلقا على حتقي��ق عملية «البعث الإ�س�لامي»،
وت�ستلم قيادة الب�شرية..
3ـ لي���س الطري��ق بت�ص��ور «�س��يد قط��ب» ب���أن يت��م تخلي���ص الأوط��ان والب�لاد م��ن �أيدي
امل�س��تعمرين كائن�� ًا من كانوا ،وت�س��ليمها لأهلها ال�ش��رعيني فالكل عن��ده «طواغيت» من جهة،
والأر�ض هلل «يجب �أن تخل�ص هلل وحده من جهة ثانية!! ثم :ال حاكمية �إال هلل ،وال �شريعة
�إ ّال من اهلل ،وال �س��لطان لأحد على �أحد ،لأن ال�س��لطان كله هلل» .و«اجلن�س��ية» التي يريدها
الإ�سالم للنا�س هي (جن�سية العقيدة) الإ�سالمية وح�سب.
يدع��و �س��يد قط��ب فيم��ا يدع��و �إىل «الث��ورة ال�ش��املة عل��ى حاكمية الب�ش��ر يف كل �ص��ورها
و�أ�ش��كالها ،ونظمتها ،و�أو�ض��اعها ،والتمرد الكامل على كل و�ض��ع يف �أرجاء الأر�ض ،احلكم فيه
للب�شر ب�صورة من ال�صور».
�أم��ا مفهوم �س��يد قطب «للجه��اد» ،ف�إنه يعني (احلرب ال�ش��املة) على الأنظم��ة ،واحلكومات،
والدول كلها ،ب�صرف النظر عن طبيعتها ،ماهيتها ،جغرافيتها ،و�أديانها ،وعقائدها ،وجن�سية
�شعوبها و�أعراقهم.
فال�س��يد قطب يرف�ض كل الأنظمة والقوانني والت�ش��ريعات الو�ضعية جملة وتف�صي ًال ،زاعم ًا
�أنه��ا ج��اءت لتحل حم��ل «الت�ش��ريع الإلهي» ،فيقول بهذا ال�ش���أن« :ف�أميا ب�ش��ر ًا وعى لنف�س��ه
�س��لطان الت�ش��ريع للنا�س من عند نف�سه ،فقد ادعى الألوهية اخت�صا�ص ًا وعم ًال� ،سواء ا ّدعاها
قو ًال �أم مل يعلن هذا االدعاء ،و�أميا ب�ش��ر �آخر اعرتف لذلك الب�ش��ر بذلك احلق فقد اعرتف
له بحق الألوهية� ،سواء �س ّماها با�سمها �أم ي�سمها!!
ي�س��تنتج الباح��ث اعتم��اد ًا عل��ى مئ��ات الوثائ��ق العائ��دة مل��ا ي�س��مى «اجلماع��ات اجلهادية
الإ�س�لامية» �أو احلركات «ال�س��لفية اجلهادية» حقيقة تطابق �أفكارها املتطرفة وتوجهاتها
التكفريية العنفية �ضد الدول واملجتمعات يف العامل مع فتاوى :ابن تيمية ودعوة حممد بن
عبد الوهاب ،وحما�ض��رات ور�س��ائل �أبي الأعلى املودودي و�أفكار �س��يد قط��ب املتطرفة ،دون
ن�س��يان التقاط��ع واملزاوج��ة والتداخل بني كل م��ن «الوهابي��ة» ،و«القطبية» و«ال�س��رورية»
والكث�ير غريه��ا من الدعوات والأجنح��ة ،التي تتفق جميعها على تكف�ير املجتمعات والدول
(خا�ص��ة العربي��ة والإ�س�لامية) ونعته��ا ِّ
و«ال��ردة» و«اجلاهلية» واخل�ض��وع حلكم
بال�ش��رك
ِّ
الطواغيت ،وحاكمية الب�شر ،بد ًال من حاكمية الدين.
للحديث �صلة
• من كتاب �سورية :يف مواجهة احلرب الكونية:
ت�أليف :جمموعة من الباحثني العرب ،ب�إ�شراف د .جناح العطار.
وزارة الثقافة :الهيئة العامة للكتاب.

منحوتة للفنان غازي عانا

2

قضايا وآراء
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•د .عدنان عو ّيد

المدر�سة الواقعية

يف املفهوم
ُتعدُّ الواقعية �إحدى املدار�س الفنية التي تركز يف اهتمامها على كل
ما هو واقعي وحقيقي وموجود يف الطبيعة واملجتمع ،وقد توازى ظهور
الواقعية مع املدر�ستني االتباعية والرومان�سية ،ففي �أعماق الرومان�سية
بذور حية تنادي بتحرير الإن�سان من واقع م�ؤمل ،ويف االتباعية كثري من
الر�ؤى العظيمة التي تتجه �إىل الواقع بغية �إ�صالحه وتطويره .وتعمل
املدر�سة الواقعية �ساعية عرب فنانيها و�أدبائها �إىل جت�سيد م�شاهداتهم يف
الواقع على �شكل �أعمال فنية وت�صويرها ب�صورة طبق الأ�صل ،وذلك من خالل
ر�صد الظروف املهمة كافة على �أر�ض الواقع� ،سواء االجتماعية �أو ال�سيا�سية �أو
االقت�صادية ،وكذلك ال�ش�ؤون الدينية املختلفة ،وتظهر يف هذا الفن �أو الأدب
الواقعي م�شاعر وانفعاالت الفنان �أو الأديب يف الأعمال كافة التي ينتجها،
املو�ضوعية واملالحظة الدقيقة ،والثورة على �شرور احلياة ،والثقة بقدرة
العلم على حل م�شكالت الإن�سانية من خالل اخللق الأدبي �أو الفني ،مما �أتاح
املجال لوجود نوعني من املدار�س الواقعية وهما الواقعية الرمزية ،والواقعية
التعبريية.
بيد �أن التمذهب يف �إطار الفل�سفة الواقعية ،مل تتحدد نظرياته الدقيقة
�إال على يد جماعة ال�شعراء وكتاب الق�صة وامل�سرحية الذين �آمنوا بقدرة
ريا �شامال بغية
الكلمة على الكفاح والهجوم على الواقع الفا�سد لتدمريه تدم ً
�إعادة بنائه .متخذين �أبعادًا ح�ضارية �إن�سانية.
�أ�سباب ظهورها و�أهدافها:
ظهرت الواقعية على �شكل اجتاه �أدبي يف القرن التا�سع ع�شر ،والع�شرين
حتت ت�أثري مزدوج لنهو�ض العلم والعقالنية الفل�سفية.
لقد رافق ظهور تلك املدر�سة ،انتقال العامل ب�شكل جذري من احلياة الزراعية
�إىل احلياة ال�صناعية املتطورة ،التي �أ�ضحى فيها الواقع امللمو�س �أ�سا�س ًا متين ًا
تبنى عليه الأ�شياء ،حيث ركزت الثورة العلمية والتقنية على تقدمي تف�سريات
وتعليل للكثري من الظواهر على الأر�ض .لقد فجرت البورجوازية الزاحفة �إىل
ال�سلطة واملنت�صرة يف القرن التا�سع ع�شر ،منط احلياة التقليدي املبني على
االنتماءات التقليدية وعلى التوازنات االجتماعية وعلى املقوالت اليقينية،
فكان هناك يف احلقيقة �سعي دائ��م لتف�سري �أ�سباب الوجود كافة ،ومن هنا
اقتب�س الفن الت�شكيلي على �سبيل املثال هذا املجال ليج�سد ،تلك املرحلة،
وتوثيقها ملجمل ال�شخ�صيات التي كان لها وزنها االجتماعي وال�سيا�سي والديني،
ومنها تندرج كثري من �أعمال الكال�سيكيني التي تهتم بالطبيعة والبورتريه
ور�سم املزهريات والطبيعة ال�صامتة .وهذا ما حققه العلم �أي�ض ًا يف الو�صول
�إىل جناحات مماثلة على م�ستوى العلوم الفيزيائية والكيميائية وامليكانيكية
وغريها ،ومن هنا ظهرت الواقعية على �أنها لي�ست حكر ًا على الر�سم والنحت
وال�سينما واملو�سيقا والثقافة ب�صفة عامة فح�سب ،بل هي ملتقى جملة من
الإبداعات العلمية والفكرية كذلك.
�إن الواقعيني يختارون مادة جتاربهم من م�شكالت الع�صر االجتماعية،
و�شخ�صياتهم الأدبية ت�ؤخذ من الطبقة الو�سطى (البورجوازية) لتنتقد
�آفاتها التي تهدد املجتمع باالنحالل� ،أو من طبقة العمال لت�صور ما يعانونه من
جور وظلم ،فاملجتمع مو�ضوع الفن ،والفن تعبري عن املجتمع من �أجل املجتمع.
فعلى ال��روائ��ي ،قبل كل �شيء� ،أن يدر�س مظهر الأ�شخا�ص ،وي�س�ألهم
وميح�ص �أجوبتهم ،ويدر�س م�ساكنهم ،وي�ستجوب اجلريان ،ثم يدون حججه
وا�ضع ًا حدّ ًا لتدخل الكاتب �إىل �أق�صى درجة ممكنة فيكون املثال الأعلى نوع ًا
من اختزال مقا�صد الأ�شخا�ص ،و�سل�سلة من ال�صور ملظاهرهم املتنوعة� .إن
املالحظة الدقيقة هي عمل الروائيني الأ�سا�س .فلقد زال الهوى والوهم� .إن
الواقعية تهدف �إىل �أن ت�صبح التعبري عن مفردات احلياة اليومية �أو حماكاتها،
بيد �أن هذه املحاكاة لي�ست ت�سجيال فوتوغرافيا وال نقال �آليا لزخم احلياة
ب�إيجابياته و�سلبياته ،بل هي عملية ابتداع للواقع و�صياغته �صياغة واعية
تقوم على املتخيل والت�صوير والت�شكيل والنمذجة.
�إن الكتابة الواقعية عملية �إبداعية ت�ستند �إىل الواقع ت�ستوعبه
وتتمثله �أو ت�ستلهمه ،ث��م ت�صبه يف معمارية فنية تقوم على التما�سك
واالن�سجام والت�آلف اجلديل .لقد عزف الواقعيون عن التعقيد وعن الزخرفة
اللفظية املعروفة لدى الكال�سيكيني وعن لغة الطبقات الأر�ستقراطية وتبنوا
لغة ال�شرائح االجتماعية ال�شعبية بعيدا عن كل متلق طبقي وعن كل روح
غرائبية .فالإخال�ص هو القيمة الوحيدة التي يريدها يف الفن ،ثم �أعرب عن
رغبته يف ال�شعر .

الأحالم والأوه��ام واخليال ،وبالتايل �أهمال كل ما هو تقليدي و�أ�سطوري �أو
ذاتي.
 - 2لقد ابتعدت الواقعية يف الر�سم عن تكوير الأج�سام من خالل التظليل
وذلك بهدف الإيهام مبا ي�سمى البعد الثالث ،حيث جل�أت الواقعية ال�ستخدام
الألوان يف �صورة م�ساحات ،واعتمدت يف ذلك على �أنواع الألوان ودرجاتها.
 - 3اكت�شاف القوانني التي تتحكم يف املجتمع والعالقات االجتماعية،
و�آمنت ب�أن الإن�سان خا�ضع لنوامي�س و�سنن �صارمة� .سماها «�أوغي�ست كونت» بـ
«الفيزياء» االجتماعية .
 - 4ال�ضوء لي�س م�سلط ًا على العازف من م�صدر خارجي ،ولكن ينبع من
ج�سمه ومن تباين امل�ساحات ودرجات الألوان.
اجتاهات الواقعية:
ريا من
كب
ا
جزء
الواقعية
االنتقادية
�شملت
وقد
االنتقادية:
�أ -الواقعية
ً
ً
�إنتاج الواقعيني ،حيث كانوا ينا�ضلون ب�سالح النقد �إزاء �أمرا�ض املجتمع.
وهي ال�شكل الذي �أخذته الواقعية يف القرن التا�سع� .أي �أن الواقعية ولدت
وهي نقدية ،لأن �أو�ضاع املجتمع ال�صناعي الأوروبي يف منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ،كانت حتول دون تبلور فكر ثوري جماهريي م�ؤثر يف الفنون والآداب.
فاكتفت الواقعية وقتها بر�صد التناق�ضات االجتماعية والك�شف عن خبايا
الأزمات الكربى التي كانت تع�صف ب�أوروبا .وقد حترى الأديب الواقعي النقدي
ال�صدق يف و�صفه حلركة التطور االجتماعي .ويعد هذا املوقف وقتها موقفا
�إيجابيا ،لأن الأديب �أو الفنان الواقعي رف�ض ال�صمت واالن�صياع للإيديولوجيا
البورجوازية ،و�آثر تعرية الواقع وو�صفه كما هو بكل مو�ضوعية وبكل جر�أة.
ولكونه يفتقر �إىل الن�ضج ال�سيا�سي ،و�إىل الوعي الإيديولوجي ،و�إىل الر�ؤية
اجلدلية و�إىل ال�شمولية ،مل ي�ستطع تفكيك الواقع و�إعادة بنائه وفق نظرية
ثورية بهدف تغيريه وحتويله والق�ضاء عليه ،وبعبارة �أخرى ن�ستطيع �أن نقول
�إن الواقعية النقدية متثل الطرف الثاين من اجلدلية (�أي نقي�ض الأطروحة
كما طرحها هيجل) ،التي مل تتوج ومل تكتمل بالتجاوز �إىل نفي النفي .
ب  -الواقعية الطبيعية :وهي �شكل �آخر من �أ�شكال الواقعية ،يلت�صق
ً
الت�صاقا
باملادي والعلموي ،وهذه املدر�سة هي �أقرب �إىل علماء االجتماع� ،أو
بهم ،رغم �أنها جاءت رد فعل على تفلت مذهب (الفن للفن) والرومان�سية من
م�ضمون احلياة واملجتمع ،لذلك عمل الواقعيون الطبيعيون على توثيق �صلة
الأدب باحلياة ،وا�ستعانوا بالعلوم التجريبية.
ج  -الواقعية اجلديدة(اال�شرتاكية)�:إن اجلمالية الأ�سا�سية للواقعية
اال�شرتاكية تتمثل فيما يلي:
 1الوفاء للإيديولوجية ال�شعبية ،وو�ضع الن�شاط الإن�ساين يف خدمةال�شعب وروح احلزب ،واالرتباط الع�ضوي بن�ضال اجلماهري الكادحة.
 - 2هي نزعة �إن�سانية ا�شرتاكية و�أممية ،ذات تفا�ؤل كبري بالتاريخي.
 3لقد رف�ضت ال�شكالنية والذاتية ،وكذلك الذاتية الطبيعية .وهيح�صيلة النظرة املارك�سية �إىل الفن والأدب ،واملوقف امل�شرتك للكتابة هو
االلتزام ب�أهداف الطبقة العاملة ،والن�ضال يف �سبيل حتقيق اال�شرتاكية.
 - 4وك��ان الواقعيون اال�شرتاكيون يدينون ميوعة الأدب احلديث يف
املجتمعات الر�أ�سمالية وخا�صة املدار�س التي تنطلق من الذاتية والتخيل
والإح�سا�سات الذاتية ،مثل الرمزية واالنطباعية وال�سريالية والرومان�سية
والوجودية ..وغريها ،مثلما هاجموا الواقعية االنتقادية لأنها تتظاهر
بتحليل املجتمع ،لكن ال تف�ضح البورجوازية وطبيعة ا�ستغاللها للمجتمع
والدولة.
 - 5متثل الواقعية اال�شرتاكية بالن�سبة �إىل الواقعيني اال�شرتاكيني
الطموح م��ن �أج��ل و�ضع الأ�س�س ملجتمع ا�شرتاكي مثايل ومن��وذج��ي ،ول��روح
ملحمية جديدة ت�ؤ�س�س للبطل اال�شرتاكي� ،صانع التاريخ وم�ستقبل الإن�سانية.

�أهداف الواقعية لدى الأدباء والفنانني العرب:
لقد احتفى الواقعيون العرب باملبادئ الوطنية والقومية والإن�سانية،
فكانوا عرب �أعمالهم الفنية والأدبية ،يطالبون بتحرر الأوطان من امل�ستعمر
ووحدتها ،وحترر ال�شعوب من التخلف احل�ضاري املزري ،ونه�ضتها �إىل م�ستوى
تطور الع�صر .فبع�ضهم يرى اال�شرتاكية املن�صف الوحيد من الفقر ،وفريق
يرى التم�سك بال�شرعية الإ�سالمية وتطبيقها هو ما تن�شده الإن�سانية من قيم
ح�ضارية متقدمة.
وقد ن�ش�أت فكرة االلتزام نتيجة احتكاك الأدي��ب مب�شكالت احلياة التي
يعي�شها ،وكانت ق�ضية احلرية والعدالة االجتماعية وال��وح��دة العربية
وق�ضايا التحرر العاملية هي �أهم الق�ضايا التي تبناها الأدباء والفنانون العرب،
ف�صارت مهمتهم النقد واملعار�ضة والتنب�ؤ ،بيد �أن هذا (االلتزام) �صار �سج ًنا
خ�صائ�صها:
وقيدً ا لفكر الكاتب �أو الفنان �أو الباحث ،فهو الذي حرر نف�سه من �إ�سار املواقف،
التطور
فرتة
يف
ظهرت
الواقعية
املدر�سة
أن
�
مبا
الواقعية
املدر�سة
خ�صائ�ص
نراه قد عاد ليقيد مواهبه يف حمراب الكلمة واملذهب والنمذجة ،وهذا �سجن
ال�صناعي ،فقد كان هناك:
ح�صرا للموهبة.
�أ�شد
ً
� - 1إهمال كبري للذات بهدف ح�شد اجلهود للرتكيز على الق�ضايا املادية
وامللمو�سة� ،أي �أنها �أهملت الذات من �أجل املو�ضوع ،ومن هنا جاءت خا�صية �إهمال
املراجع:
�إح�سا�س الفنان من �أجل الرتكيز على الواقع .لقد ركز الفنان �أو الأديب �أو
 - 1املدر�سة الواقعية  -رزان �صالح  -موقع مو�ضوع  ٧ -فرباير .٢٠١٦
املفكر الواقعي اهتماماته كافة وت�صويره على ما هو معا�صر ،وتناول الأحداث
 - 2الواقعية يف الأدب � -أ .د /الطيب بودربالة .و د /ال�سعيد جابا اهلل  -جملة العلوم
ال�صحيحة �أو املمكنة ،وو�صف الأ�شخا�ص والبيئات والزمان واملكان و�ص ّور كل الإن�سانية -جامعة حممد خي�ضر ب�سكرة العدد ال�سابع 2005 -
ذلك ت�صويرا يحاكي الواقع امل�شاهد ،ومع العناية باللفظ وال�صيغة وال�صورة،
 - 3املدر�سة الواقعية يف الفن الت�شكيلي  -عومي بن �ساعدة  -منتدى متو�سطة.
�أي تناول كل ما هو حقيقي ويحاكي املنطق والعقل ،واالبتعاد ب�شكل تام عن
 - 4املدر�سة الواقعية � -شبكة الف�صيح.

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ً
طائفة
ما�ضية
زاوية
�أوردتُّ يف
ٍ
ٍ
م��ن ال�تراك��ي��ب واال�ستخدامات
اخل���اط���ئ���ة ،ب������د�أتْ وم���ات���زال
ت�����ش��ي��ع ،وك����ان ل���زام��� ًا التنبيه
�إل��ي��ه��ا وت�����ص��ح��ي��ح��ه��ا�.أ���ض��ي ُ
��ف
ً
جملة من تلك الرتاكيب
اليو َم
واال�ستخدامات غري ال�صحيحة.
ي��ق��ول��ون :ه���ذا اجل����واب ينم
عن ذكاء.وال�صواب �أن نقول :
ينم على ذكاء.يقولون �أي�ض ًا:
ُّ
أ�سا�س متني.
ا�ستند
البناء على � ٍ
ُ
وه��ذا غلط ،وال�صحيح �أن نقول
أ�سا�س متني.
 :ا�ستند
البناء �إىل � ٍ
ُ
اجلندي
يقولون �أي�ض ًا :دا�س
ُّ
��ص��واب
ع��ل��ى � ِ
أر�����ض امل��ع��رك��ة.ال��� ُ
��دي � َ
أر���ض
دا���س اجل��ن ُّ
�أن نقولَ :
املعركة.لأن الفعل (دا�س) ٌ
فعل
الزم.
من ذلك �أي�ض ًا قولهم :ال ُت َ�س ِّولْ
نف�س َك بخيانة وطنك.وهذا
لك ُ
خط�أ ،وال�صحيح �أن نقول  :ال
َ
َ
خيانة وطنك.
نف�سك
ت�سولْ لك
��رج
ي��ق��ول��ون �أي�������ض��� ًا :ا���س��ت��خ َ
��ص��واب
ج���وا َز ٍ
�سفر ج��دي ٍ��د.وال��� ُ
تتبع
(ج����دي����داً)،لأن ال�صفة
ُ
َ
ُ
حركته،واملو�صوف
املو�صوف يف
هنا (جواز ال�سفر) ،ولي�س ال�سفر
��ول��� :ش��اه ُ
.ن��ق ُ
���ارة
��دت م�شهدَ �إث ٍ
حرير
���وب
ٍ
مم��ت��ع�� ًا.وا���ش�تري��تُ ث َ
ناعم ًا.

قضايا وآراء
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عبد الرحيم محمود
الكلمة والفعل ..وال�شهادة

•ر�شاد �أبو�شاور

يف �شهر مت��وز رح��ل ثالثة كبار ممن
�أجن��ب��ه��م �شعبنا�..شهداء ،و�سيحفظ
ذكرهم �أبد الدهر مع كباره  :ال�شاعر
عبد الرحيم حممود ،الروائي والقا�ص
والإعالمي غ�سان كنفاين ،الفنان ناجي
العلي...
يف كل متوز ن�ستذكره كل واحد منهم،
ونكتب عنه قلي ًال �أو كثريا ،ولكن ،ومع م�ضي
الزمن يبدو �أننا بحاجة للتذكري بعطائه
لرت�سيخه عالمات على طريق مقاومة �شعبنا
..وع��ودت��ه ،فالأجيال الطالعة م�شتتة يف
�أم��اك��ن متباعدة ،وم��ا ع��ادت �أع��م��ال ه���ؤالء
الكبار – وغريهم من كبار �شعبنا – ُتد ّر�س� ،أو
تتوفّر ملن يرغب يف الإطالع عليها.
مرت ذكرى اغتيال الكبري
قبل �أيام قلية ّ
غ�سان كنفاين بتاريخ  8متوز  1972ف�أقيمت
ن��دوة حول الرواية العربية با�سمه يف رام
اهلل ،وكتبت عنه بع�ض ال�صحف الفل�سطينية
ك��ت��اب��ات �سريعة ،و�أ����ش���ارت ل��ل��ذك��رى بع�ض
الف�ضائيات ،و�شخ�صيا لبيت دعوة للم�شاركة
عرب ال�سكايب مع ( بوابة الهدف) يف غزة
باال�شرتاك مع �أخوة رائعني يعي�شون يف غزّ ة
املحا�صرة بفنهم وكتاباتهم...
ُ
بكلمات قليلة متوا�ضعة �أود �أن �أذكّ���ر
بال�شاعر الفل�سطيني ال�شهيد عبد الرحيم
حممود ،ال��ذي �أ�صفه بالرائي انطالقا من
ر�ؤيته ملا حاق بفل�سطني مبكرا ،وملا خفي من
م���ؤام��رة بريطانيا مع ال�صهيونية العاملية،
ولتقاع�س الأن��ظ��م��ة العربية وت��واط���ؤه��ا،
ولرف�ضه التق�سيم ففل�سطني ال تقبل الق�سمة
ب�ين �أه��ل��ه��ا ( ال��ع��رب) وال��غ��زاة ال�صهاينة
ب��ال��ت���آم��ر ال�بري��ط��اين ال���ذي جت�� ّل��ى يف وعد
بلفور وافت�ضح بعد احتالل فل�سطني وتعيني
اليهودي ال�صهيوين هربرت �صموئيل مندوبا
�ساميا على فل�سطني ،وه��و ما �سهل ت�سريب
�أل��وف اليهود �إىل فل�سطني ،ومكّن من فر�ض
ال�ضرائب الهائلة املجحفة على الفالحني
الفل�سطينيني...
ع��ب��د ال��رح��ي��م حم��م��ود ب�����س�يرة حياته
الق�صرية التي بلغت خم�سة وثالثني عاما،
وال��ذي ا�ست�شهد ي��وم  13مت��وز..ت��رك �إرث��ا
�شعريا غنيا ،البطولة وال�شهادة عنوانه،
وقرن الكلمة بالفعل برهان م�صداقيته.
تتلمذ على يد �إبراهيم طوقان يف كلية
النجاح بنابل�س ،ويف االنتماء الوطني على
وال����ده امل��ن��ا���ض��ل وال�����ش��اع��ر ،ث��م ت��راف��ق مع
�إب��راه��ي��م ط��وق��ان يف الغربة الق�سرية يف
العراق.
ا�شتهر عبد الرحيم حممود بق�صيدته التي
مطلعها:
�س�أحمل روحي على راحتي
و�ألقي بها يف مهاوي الردى
ف�إ ّما حياة ت�سر ال�صديق
و�إ ّما ممات يغيظ العدا
ونف�س ال�شريف لها غايتان
ورود املنايا ونيل املنى
هذه الق�صيدة ا�شتهرت كثريا و�أن�شدها �أكرث
من فنّان يف بالد العرب ،وال يغيب عن �سمعي
�صوت الفنان اللبناين �إيل ّيا بي�ضا و�صوته
ينطلق نافذا �إىل �أف��اق بعيدة ،ك�أمنا ميزّ ق
احلدود بني بالد العرب ،مناديا عليهم ،مفعما
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�سورية في مواجهة
الم�شاريع الدولية والإقليمية
•د� .أكرم ال�شلي

بالكربياء ،غري ه ّياب من امل��وتّ ،حا�ضا على
ال�شهادة دفاعا عن حرية الوطن –فل�سطني،
وكل وطن عربي منتهك من قوى اال�ستعمار.
ن�شر الكثري من �شعره يف �صحف تقدمية
واق��ت�رب م��ن ي�����س��اري��ي فل�سطني ،بخا�صة
(ع�صبة التحرر الوطني) ،ولكنه اختلف
معهم عندما رحبوا بقرار التق�سيم...
ت��درب عبد الرحيم حممود يف ال��ع��راق،
وتخرج برتبة �ضابط ،وانحاز لثورة ر�شيد
ّ
عايل الكيالين ،وبعد ف�شل تلك الثورة زج به
يف ال�سجن ،ثم ُر ّحل �إىل فل�سطني.
عندما بد�أت املعارك يف فل�سطني توجه �إىل
�سورية ،وانتمى جلي�ش الإنقاذ برتبة �ضابط،
ودخل �إىل فل�سطني ،وخا�ض عديد املعارك...
عبد ال��رح��ي��م حم��م��ود ،ال�شاعر املثقف
الثوري امليداين ،انخرط يف معمقان املعارك
التي خا�ضها عرب فل�سطني ،وازدرى �أ�صحاب
خيار الكالم يف الت�صدي لربيطانيا والغزو
ال�صهيوين:
ف�شل الذي تخذ الكالم
جمنة حتمي وخاب
احلق لي�س براجع
لذويه �إ ّال باحلراب
من عا�ش ما بني الوحو�ش
يكن له ظفر وناب
�إن مل تكن ذئبا ُتخاف
فرتك �أنياب الذئاب
ع��ب��د ال��رح��ي��م حم��م��ود ���ش��اع��ر ومثقف
(ع�ضوي) بدون تنظري ،باملمار�سة والكلمة
وال�����س��ل��وك ،وه���و ت���رك ���ش��ع��را غنيا عميق
الوطنية والإن�سانية...
نحن ال ن�سبغ عليه �صفات من عندياتنا،
فهو ر�أى النكبة �آتية ب�سبب ب�ؤ�س الزعامات
يف فل�سطني ،وا�ستخذاء احلكّام وتبعيتهم يف
الوطن العربي.
عندما زار ويل عهد ال�سعودية �سعود بن
عبد العزيز فل�سطني ع��ام  1935خاطبه
وجها لوجه بق�صيدة جاء فيها:
امل�سجد الأق�صى �أجئت تزوره
�أم جئت من قبل ال�ضياع تودعه؟!
ي�ستحق هذا ال�شاعر الفّذ �أن نحتفي به،
و�أن تقر�أه الأجيال الفل�سطينية ،والعربية،
الطالعة ،لتتعلم م��ن حياته..وليتعلم من
حياته �شعراء وكتاب ومثقفو الأم��ة الذين
يكتفون -ويف امل��ق��دم��ة الفل�سطينيون ( -
بقول) كلماتهم و..موا�صلة حياتهم العادية
البليدة الك�سولة..واجلبانة!
رح��م اهلل �أب��ا الطيب ،ال��ذي اكتنز �شعره
بالكربياء ،وبروح الفداء..وبعظمة ال�شهادة
التي حتنّى دمه بها وهو يواجه الع�صابات
ال�صهيونية ب�����س�لاح��ه يف م��ع��رك��ة قرية
ال�شجرة ،م�سقط ر�أ���س ناجي العلي تلميذه
الغا�ضب ال�شجاع الفنان الثوري ال��ذي �سار
على دربه  ،وا�ست�شهد مثله...
قل ال و�أتبعها الفعال وال تخف
وانظر هنالك كيف حتنى الهام
�إ�صهر بنارك غلّ قيدك ين�صهر
فعلى اجلماجم ُتركز الأعالم
كلماتي املتوا�ضعة هذه ال تعدو �أن تكون
حت ّية ل�شاعر فل�سطني املقاوم الثائر ال�شهيد
الرائي عبد الرحيم حممود...

تعي�ش الأم��ة العربية منعطف ًا خطري ًا
يهدد وجودها وكيانها .فالأو�ضاع متدهورة
والت�آمر اخلارجي مربمج .واملواطن العربي
حمبط وم�صاب بال�شلل نتيجة االنق�سام
وال��ت��ف��ت��ت وال��ع��ج��ز يف جم��اب��ه��ة ال��ت���آم��ر
وامل�شروعات امل�شبوهة ،و�إن معظم �أقطار
الوطن العربي يف حالة غيبوبة .ولهذا
تكاثقت ال�صفعات املهيمنة وال�ضربات املتوالية
على هذه الأقطار� .إذ �أن امل�شروعات هذه تطبخ
يف الدوائر الغربية وتعالج درا�سة من قبل هيئات
و�أ���س��ات��ذة �أك��ادمي��ي�ين لتقطيع �أو���ص��ال الوطن
العربي ودوام �إثارة الأزمات متزيق ًا وتفرقة يف
جنباته منذ �أن مت زرع «�إ�سرائيل» يف املنطقة.
وباتت �سرطان ًا ي�سري يف ج�سد الأمة العربية.
�أما الدويالت القطرية فهي منغلقة على ذاتها،
لأن النخبة واملثقفني العرب مل يعد لهم وجود
ف��اع��ل يف احل��ي��اة ال�سيا�سية واالجتماعية
عموم ًا .والعمل العربي املزعوم لي�س �إ ّ
ال ردود
�أف��ع��ال عفوية على العوا�صف اجلانبية ،ثم
ت��ع��ود ل��ل��رق��ود بانتظار م��ا �سيحدث يف ع�صر
موبوء «ع�صر ال�صهيونية الأمريكية و�أدواتها
الإقليمية» .وبت�أييد من قوى خارجية ،با�شرت
تلك الأقطار تعزف على نغم كياناتها احلالية
وك�أنها �أ�ضحت قومية تزهو بها وتو ّد لو حتولها
�إىل �أم��ة كاملة يف بقعة �صغرية من اجلغرافيا
متنا�سية عن عمد �أنها مل ولن ت�شكّل �إال نقطة يف
بحر حميط التاريخ احل�ضاري للمنطقة .بينما
الأر�ض العربية تغت�صب وت�سرق على مر�أى من
ه���ؤالء القوم وال��ع��امل �أج��م��ع ،يف الوقت الذي
�أ�ضحى فيه جمل�س الأمن الدويل جزء ًا ال يتجز�أ
من اخلارجية الأمريكية ،حتى التب�س الأمر
على العامل بني هيئة الأمم املتحدة ـ والواليات
املتحدة وان��دجم��ا م��ع�� ًا .وال��ي��وم تتخذ ال��دول
الغربية من تعبري املجتمع الدويل ذريعة لفر�ض
الهيمنة على �شعوب العامل ،بينما هو �أكذوبة
كربى لغياب الأكرثية الدولية عن قرارات هذا
املجل�س وم�شروعاته وخمططاته امل�شبوهة يف
املنطقة العربية �أو مبا يدعونها جمدد ًا ال�شرق
الأو�سط لإدخال الكيان ال�صهيوين يف ن�سيجه،
مع العلم �أن العدو الأكرب من الأنظمة العربية
ق��د مت��ا���ش��ى م��ع ه���ذا ب��ل دخ��ل��وا يف م���ؤام��رات
واتفاقات علنية غري م�سبوقة.
والبد من التنويه والإ�شارة �إ�ضافة �إىل الدعم
الالحمدود من قبل الواليات املتحدة والغرب
عموم ًا للكيان الإ�سرائيلي يف كل امليادين والتعهد
الأب���دي باحلفاظ على الكيان وعلى �أمنه يف
املنطقة .فهناك جمعية دينية بلغ �أع�ضا�ؤها
من ال�صفاقة وعلى ر�أ�سهم معظم الر�ؤو�ساء
الأمريكيني من «ترومان ومرور ًا بكل الر�ؤو�ساء
�إىل ت��رام��ب» احل���ايل ،وت�سمى «ح��ق ال��دي��ن»
و�أع�ضا�ؤها ما بني  40ـ  50مليون ن�سمة ،ال ترى
مانع ًا من التو�سع على ح�ساب الربابرة العرب.
ويعتقدون �أن عودة اليهود من �شتى �أنحاء العامل
�إىل «�إ�سرائيل» ،هو الداللة الإلهية على قرب
نزول ال�سيد امل�سيح �إىل الأر���ض وعندها يعيد
ال�سالم والرخاء لهم.
وعن هيئة الأمم املتحدة التي ّ
مت نقلها بعد
احلرب العاملية الثانية من جنيف �إىل مدينة

ن��ي��وي��ورك ،التي تعدُّ �أب���رز مدينة يف العامل،
يركز فيها اليهود وقواهم الب�شرية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،ف�إنها لي�ست واقعة حتت ت�أثريهم
فح�سب ،و�إمن���ا �أ�صبحت م��زرع��ة يحيكون يف
جنباتها م�ؤامراتهم ويطبخون فيها خططهم
لل�سيطرة على العامل �أجمع .وال �أدلّ على ذلك
من الرتكيز بالتدخل يف انتخابات الأمني العام
ل�ل�أمم املتحدة وك��ب��ار موظفي باقي املنظمة
الأممية يف تفرعاتها املختلفة ،والذين يكونون
لعبة يف �أيديهم يف كتابة التقارير الأممية التي
تخدم م�صالح اليهود والكيان الإ�سرائيلي.
�أما حمور املقاومة التي رفعت �شعاره �سورية
منذ عقود طويلة والقوى احلليفة الآن التي
بقيت تدعم ق�ضايا الأمة العادلة وعلى ر�أ�سها
الفل�سطينية ومقاوميها من الأطفال وال�شباب
ال��ع��زّ ل ،ال��ذي��ن ي�سقطون ب��امل��ئ��ات �صرعى �أو
معطوبني ،وال ن�صري لهم من اجلوار� ،سوى احلروب
الكالمية والبيانات الإعالمية اجلوفاء.
و���س��وري��ة م��ع ال��ق��وى احلليفة وال�صديقة،
وباحلرب عليها فقد ك�سرت �أعتى امل�شروعات
التي ر�سمت للمنطقة عموم ًا ول�سورية خ�صو�ص ًا
وهزمتها ومن وراءه��ا من قوى العدوان املتمثل
بالواليات املتحدة الأمريكية والدول الغربية
و�إ�سرائيل و�أدوات��ه��ا الإقليمية يف املنطقة؛
ول��ذل��ك ي��ري��دون �أن تبقى �سورية بحالة من
االن�شغال بحربها الداخلية و�إ�ضعافها حتى
تبقى بعيدة ع��ن دعمها للق�ضية املركزية
الفل�سطينية.
�إن الت�آمر الإمربيايل وال�صهيوين على الوطن
العربي بلغ حد ًا من العلنية مل ت�ألفه املنطقة
من قبل يف تاريخها ،واال�ضطرابات والقالقل
وامل�شاحنات والعدوان الداخلي واخلارجي على
يعم الأرجاء ،بينما الأنظمة
احلدود والأطراف ُّ
العربية غافية مت�شبثة بالبقاء والت�سلط
وال�شعوب عاجزة عن التعبري �أو التحرك وتقف
مذهولة يف حالة من ال�شلل ،واال�ستيطان ونهب
الأرا�ضي م�ستمر ،والإ�سكان يف القد�س واجلوالن
مع حماوالت التهويد لها ،واجلوالن معها كذلك
وم�صريهما لي�س مو�ضع نقا�ش..؟!
والتطبيع ي�سري جهار ًا على النطاق الر�سمي مع
الكيان الإ�سرائيلي ،عدا عن النزعات الت�سللية
املختلفة التي ي��ح��اول بع�ضهم �أن يدخلها يف
روع الآخ��ري��ن م�س ِّوغني ب���أن الظروف تقت�ضي
االنحناء للعا�صفة واال�ست�سالم لها.
�إذن الوطن العربي على ما يرام ،ويكاد يكون
و�ضعه يف حالة احت�ضار ،و�شعوب هذا الوطن
ب��د ً
ال من �أن تكون يقظة متحفزة ح ّ��رة �أب ّية،
ف�إنها مغيبة ومفككة الأو�صال.
وختام ًا ميكن القول على العامل العربي �أن
يتنبه بحذر �شديد مل��ا ُي��ح��اك ل��ه وح��ول��ه من
م�ؤامرات و�أن ي�ستنه�ض الهمم وي�ستثمر طاقاته،
و�أن يكون على م�ستوى التحديات التي تواجهه
ويعمل على �إحباط و�إف�شال جميع امل�شروعات
الإمربيالية وال�صهيونية التي ت�سعى دائم ًا
�إىل تفتيته ومتزيق �أو�صاله ،ليبقى حمافظ ًا
على موقعه اجل��غ��رايف م��وح��د ًا وحمافظ ًا على
�إرث���ه ال��ت��اري��خ��ي واحل�����ض��اري م�ستمد ًا منهما
اال�ستمرارية واحلياة.
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ق�صيدة النثر مرّة �أخرى..

•حممد باقي حممد
هي ذي ق�صيدة النرث ّ
تتو�ضع يف خانة
التو�صيف املُلتب�س ،ربمّ��ا لأ ّنها احتكمت
�إىل الأحكام املُ�سبقة ،ما �أحالها �إىل بحث
طويل عن موطىء قدم لها ،هذا كله على
يجب عنّا
�أن نن�أى ب�أنف�سنا عن �أي انفعال ّ
املو�ضوعي،
 �أو عن الق ّراء  -اال�ستقراءّ
�إذ �أنّ الذائقة حتتكم �إىل م�ألوف الأذن
لتف�صح عن هذه الأحكام املُ�سبقة ،تلك
التي رهنت نف�سها ليقينات قطعية منقطعة
عن �أي حوار ،فان�شغلت مب�س�ألة تو�صيفها � -أي
ق�صيدة النرث  -على قاعدة وثوقية ترقى
�إىل ُم�ستوى امليثولوجيا يف خانة «النرث الفنّي»
نا�سخة عنها انتماءها �إىل فردو�س ال�شعر ،ما
�سيحكم ج ّ��ل احل���وارات التي تتقرى الوقائع
�سف�سطائي ،ما �أتى -
بالالجدوى ،فيتلوح كجدل
ّ
معه  -على تفا�ؤل بدائي ينذر مبعركة ثقافية
ث���ؤور تت� ّأ�س�س على االنحياز الذي يفتقد �إىل
الإقناع املو�ضوعي ،ما قد ي�ضعنا يف قلب معركة
تت�شبه بتلك املعارك الثقافية التي تتبعناها
طوي ًال ،بيد �أ ّنها بعيد ًا عن �صفة االفتعال!
مع البدايات � -إذ ًا � -سن�ستقرىء احلدث،
لن�ستنطق الت�أريخ القريب يف مكره ،زاعمني ب�أنّ
ال�شعر يف منطقتنا هو جزء ع�ضوي من ال�شعر
العاملي ،و�أنّ عالقته بالآخر �إنمّ ا تتمو�ضع يف
ّ
ّ
بالكل ،على هذا الت�أ�سي�س
�إطار عالقة اجلزء
ف�إ ّننا �سننظر �إىل هذه الق�صيدة بو�صفها ابن ًا
�شرعي  -لل�شعر الذي تواتر عن
�شرعي ًا � -أو غري
ّ
التاريخ القدمي يف ال�شرقني الأدنى والأو�سط،
وذلك يف متف�صله  -تنا�ص ًا �أو ُمثاقفة� ،أو عرب
حوار جمد� ،أو ت�أثر وت�أثري  -بالآخر ،وهذا ما
�أ�شرنا �إليه  -يف غري حمل  -عن �شعر ال�سومريني،
�أو البابليني �أو امل�صريني القدامى �أو الإغريق،
لنت�ساءل عن ال�سبب يف غياب االتهام لل�شعر
ال��ت��ايل عليهم واملُقفى ب��اخل��روج ع��ن م�ألوف
الأذن� ،أي عن موروث ثقيل يف تبعاته ،هذا �إذا
اتفقنا على �أنّ ملحمة جلجام�ش  -مث ًال � -شعر
غري مقفى ،ذلك �أ ّن��ه تواتر على �أل��واح عرفنا
�أ�سرارها يف ما بعد �أو �إل��ي��اذة هومريو�س� ،أو
�أ ّنه  -يف احلدود غري املختلف عليها  -يت� ّأ�س�س
على �أوزان ُمغايرة ،و�إذن فالقاعدة يف ال�شعر
مل تكن القافية الظاهرة كنظم ينطوي على
ال��وزن �أي�ض ًا� ،أو �أ ّن��ه��ا تذهب جهات املُغايرة،
فلماذا انقلبت الطاولة على التطور  -ك�سمة
�إن�سان ّية  -بهذا ال�شكل املذهل  -يف تط ّرفه  -يف
وقت الحق!؟
�أ ّما ال�س�ؤال الثاين ،ف�سي�ستذكر �س�ؤا ًال هام ًا
هو �أن ا�ستظهار الأ�سباب التي �أف�ضت �إىل والدة
ثم ظهور ق�صيدة النرث-
ق�صيدة التفعيلة ّ -
�أ�سا�س ًا� ،إذا كانت ق�صيدة العمود �أو ق�صيدة
التفعيلة تفيان بالغر�ض ،انطالق ًا  -مرة ثانية
 من �أن ال �شيء ي�أتي هكذا جزاف ًا ،و�أنّ تلكالأ�شكال الالحقة  -مبا فيها ق�صيدة التفعيلة -
�إنمّ ا كانت مبثابة اعرتاف �ضمني يذهب جهات
عجز ق�صيدة العمود عن النهو�ض باحتياجات
ال�شعراء �إىل التعبري عن هواج�سهم يف �أمناطها
التعبري ّية املُ���أث��ورة ،و�إ ّال ف���أنّ تلك الأ�شكال
�ستوك�أ �إىل خ��ان��ة احل���داث���ويّ  ..احل��داث��وي
املُج َ
رتح ملُج ّرد احلداثة ،ما �سيذهب بنا جهات
تيه و�ضياع م��ا بعدهما �ضياع ،وي��ورط��ن��ا يف
�شكالنية ُمقيتة ،على �أ ّال ُي�ؤ ّول كالمنا با�ستنفاد
ق�صيدة العمود ملهامها متام ًا ،لهذا �سنت�ساءل:
�ألي�ست التهم التي وج ّهها �شعراء التفعيلة
�أو العمود �إىل ق�صيدة النرث ،من جتديف �أو
اتهام بالت�آمر على الوطني� ،أو ت�صنيفها يف
خدمة �أج��ن��دات خارجية ،و�صو ًال �إىل اتهام
« ُمقرتفيها» بالطابور اخلام�س حل�ساب غرب
وجهها
ُمعاد و ُمت�آمر ،هي االتهامات ذاتها التي ّ
م�شايعو ق�صيدة ال�شطرين ل�شعراء التفعيلة،
ربمّ ا لأنّ الأذن ال ت�ألف املُ َ
فارق ب�سهولة ،ناهيك
عن تنمية ذاكرة تراكمية ناك�صة على نحو ما،
هرب ًا من راهن بائ�س و ُمناق�ض للأماين جهات
ما�ض تليد� ،أو لأ ّن��ه��ا تخاف اجل��دي��د ،وتن�أى
بنف�سها عنه!؟
ولكن �أن ي��رى �أحدنا ب���أنّ حممود دروي�ش
�إمام ًا ،فهذا لي�س وارد ًا �أب��د ًا ،بيد �أ ّننا  -ومن
ج��ه��ة �أخ����رى � -إذا غمطنا ال��ك��ب��ار حقهم،

وا�ست�سهلنا النيل من مقامهم ،ف�إن وراء الأكمة
ما وراءها ،ذلك �أنّ دروي�ش لي�س �أيّ �شاعر ،فهو
�شاعر ،وهو ظاهرة ،وهو مدر�سة ،حاله يف ذلك
حال �أدوني�س مث ًال!
وم��ع ذل��ك فالواقعة ال��ك�برى تكمن يف �أن
يتطاول �أح��دن��ا على رم��وز تراثية ،كانت قد
���ش�� ّك��ل��ت حم��ط��ات م�ضيئة يف م�����س�يرة طويلة
بيولوجي ّ
رث و ُمهمل
ككم
ا�ستنفدتنا ،لتلقي بنا ّ
ّ
عند تخوم راهن م�أزوم ،و�أن يطال هذا التجاوز
قامة ال تدانى كالتوحيديّ � ،إذ يذهب �إىل �أنّ يف
النرث ّ
ظل من النظم ،ولوال ذلك ما ّ
خف وال حال
ّ
وال طاب ،ويف النظم ظل من النرث ،ولوال ذلك
ما متيزت �أ�شكاله ،وال عذبت موارده وم�صادره،
وال ب��ح��وره وط��رائ��ق��ه ،وال ائتلفت و�صائله
وعالئقه  -املُقاب�سات ،املُقاب�سة ال�ستني  -فال
نظننا بقادرين على ت�أويل امل�س�ألة �أو تو�ضيحها
�إ ّال يف �ضوء غياب التقاليد الثقافيةُ ،مكرهني
�إىل الهم�س يف الآذان� ،أن ما هكذا تورد الإبل
يا �سعد!
على هذا ف���إنّ ق�صيدة التفعيلة ق��ارة ،وقد
حت�صلت على �شرعيتها ،ومل تعد بحاجة �إىل
مايثبتها بالدالئل غري القابلة للنق�ض ،على
�أ ّال نتنا�سى ب���أن ال�سياب تويف مري�ض ًا وفقري ًا
ومنبوذ ًا ،و�أنّ ن��ازك املالئكة  -التي مل تكتف
بـ «اقرتاف» هذا ال�ضرب من ال�شعر ،بل حاولت
�أن تق ّعد له �أي�ض ًا  -انتهت كمعلمة من�س ّية يف
الكويت ،و�أنّ بع�ضهم مل يغفر لبلند احليدري
انتماءه العرقي لأكراد العراق ،بعد �أن طرده
ه���ؤالء � -أق�صد الأك���راد  -من جنتهم عندما
�أجاب  -من باب املو�ضوعي ال املُ�سيء  -عن �س�ؤال
الكردية الغائبة يف �شعره ،ب�أ ّنها � -أي الكردية
 ال تلبي حاجته �إىل التعبري! هل جنر�ؤ -مث ًال على الذهاب �إىل �أنّ جملة «�شعر» لو مل يق ّي�ضلها قامة من وزن ال�شاعر يو�سف اخلال� ،إذ ًا ملا
تل ّم�ست ق�صيدة التفعيلة طريقها �إىل اجلمهور
حلني ،و�أنّ والدتها القي�صرية � -أ�سا�س ًا  -كانت
�ستت�أخر ،على �أ ّال ن�سقط قامة من وزن الـ :د.
�سهيل ادري�س الذي تر�أ�س «الآداب» البريوتية
ثم نتذ ّكر �أنّ انتزاع امل�شروعية
من ح�سابنا!؟ ّ
هذا ت�أخر بع�ض ال�شيء� ،أي �إىل �أن جاء الرعيل
الثاين من �شعراء التفعيلة ربمّ ا ،ممُ ث ًال ب�شعراء
الأر����ض املحتلة ،وك��ان حممود دروي�����ش على
ر�أ�سهم� ،إىل جانب �سميح القا�سم وتوفيق زياد
ومعني ب�سي�سو ،ناهيك عن حممد الفيتوري من
ال�����س��ودان ،و�صالح عبد ال�صبور و�أح��م��د عبد
املعطي حجازي و�أم��ل دنقل من م�صر ،وفايز
خ�ضور وعلي اجلندي ومم��دوح ع��دوان وعلي
كنعان من �سورية� ،أو ع��رار من الأردن ،ومن
قبلهم البياتي و�آخرين من العراق ،هذا على
�سبيل التمثيل ال احل�صر!
باالتكاء على ما �سلف �سنعفي �أنف�سنا من
الإجابة عن �س�ؤال ال�شعر ،ولكنّنا لن نقع يف
املكابرة ،ف ُننكر التالقح املُتبادل بني الثقافات،
و�سن�ست�شهد ببوح ال�سياب الذي يذهب جهات
الإق��رار بف�ضل ناقد ومرتجم وروائ��ي وقا�ص
وت�شكيلي من وزن الفل�سطيني جربا
و�شاعر
ّ
�إبراهيم ج�برا  -ال��ذي يدين له الت�شكيليون
ال��ع��راق��ي��ون بت�سليط الأ���ض��واء على جتربة
جواد �سليم و�آخرين الت�شكيلية  -يف تعريفه
ب��ال��ف�����ض��اءات ال��رح��ي��ب��ة ل���ـ :ت ���س �أل��ي��وت يف
ق�صيدته الأك�ث�ر �شهرة «الأر�����ض ال��ي��ب��اب»،
و�ست�صبح م�س�ألة حت�� ّري تط ّور ق�صيدة النرث،
لنقف بال�شاعر الأمريكي والت ويتمان كرائد
لهذه الق�صيدة� ،أو �شاعر من وزن عزرا باوند
يف جممل التجربة ال�شعرية العاملية ،بعيد ًا
ع��ن ت���أوي��ل رغ��ب��وي ي��ذه��ب ج��ه��ات �أ ّن��ن��ا � -أي
امل�سلمني  -خري �أم��ة �أخرجت للنا�س ،ذلك �أنّ
النفاج �أو ال��ذات املت�ضخمة لن تدفع بنا �إىل
�إغ��ف��ال عالقتنا ب��الآخ��ر راه��ن�� ًا ،وه��ي عالقة
�أط��راف باملركز� ،إ ّال �إذا كنّا �سنواري ا�شتغالنا
على �أدبنا  -اليوم  -بداللة نظرية �أدب غربية
�أنتجها رينيه ويليك ،و�أ ّننا نقدي ًا ن�شتغل بداللة
روالن ب��ارت  -مث ًال � -أو كلود ليفي �شرتاو�س
ولي�س بداللة القا�ضي عبد القاهر اجلرجاين،
ما ُيعيدنا �إىل مقولة كان عامل االجتماع اجلليل
ابن خلدون يقول بها ،ذلك �أنّ متاهي ال�ضعيف

بالقوي هي من طبيعة الأ�شياء ،وال نظنّ �أ ّننا
بذلك مفارقون زواريب الت�أ�صيل والبيان ،حتى
لو تعرثنا بن�صو�ص كثرية غثة يف هذا املجال،
ذل��ك �أنّ االتهام  -هنا  -قد يطال اال�شتغال
ق�صر ع��ن مواكبة العمارة
النقدي  -ال���ذي ّ
الإبداعية لغري �سبب  -ال ق�صيدة النرث ،لأنّ
الأ ّول مل ين�شىء عمارته النقدية املوازية� ،أو
ُيبعد املُت�سللني و�أن�صاف املواهب عن ال�ساحة
الأدبية على وجه التخ�صي�ص ،والفنية على
وجه التعميم!
ف����إذا و�ضعنا يف مغازينا تو�ضيح الكيفية
التي تتداعى بها املو�سيقا الداخلية لق�صيدة
النرث ،بو�صفها مو�ضوع جدل طال من غري �أن
نقف بحل ناجز وج���ازم ،على ال��رغ��م م��ن �أنّ
امل�س�ألة يف مقام الب�ساطة كاملاء ،ومقام الو�ضوح
كطلقة م�سد�س  -ريا�ض ال�صالح احل�سني ،ب�سيط
كاملاء وا�ضح كطلقة م�سد�س ،الديوان الثالث
 �إ ّال �أنّ الواجب يحتم باال�ستجابة لرغبةالقراء ،وعليه ف�إنّ املبتد�أ �سيكون من الإ�شارة
املو�سيقي �إىل
�إىل �أن املو�سيقا �أ�صوات �أوك�أها
ّ
مقام الهارموين� ،أي التناغم بالتدرج مث ًال� ،أو
بالت�ضاد كما يف القرار واجل��واب ،و�أنّ اللغة -
�أداة ال�شاعر الرئي�سة  -هي الأخرى �أ�صوات -
�أي «فوتونات»  -لكنّها  -يف مطلق الأحوال  -ال
حتتكم �إىل التناغم ،بيد �أنّ اال�شتغال عليها
يف هذه ال�سوية ممكن ،ك�أن نتقرى الهام�س من
احلروف �أو احللقي واملُ ّ
فخم واملُرخم ،يف ائتالف
ً
�أو اختالف ق�صديّ ُم�ضمر يحدث �إيقاعا ،ل ُيحيل
�إىل عالئق داخلية ت�شي بالعميق واحلميم
من الإح�سا�س باللغة وااللت�صاق بها ،متام ًا
كا�شتغال املُت�ص ّوفة عليها ،عندما فج ّروها من
الداخل ،يف احتجاج ُمبهم على حتالف مقيت
ثم -
بني الفقيه وال�سلطان ،ولن
ندعي  -من ّ
ّ
ب���أ ّن��ه بديل عن ال���وزن ،ولكنّه فعال على حدّ
تعبري دروي�ش ،عندما �أعلن يف حوار له �أجراه
عبا�س بي�ضون و�أجم��د نا�صر وغ�سان زقطان
«بني ما يعطي �شرعية لق�صيدة النرث �أنها تقرتح
ك�سر منطية �إيقاعية ،وت�سعى �إىل �إن�شاء �إيقاع
�آخر لي�س بدي ًال عن الوزن لكنه ف ّعال ،ف�ض ًال عن
�أنه ي�ؤ�س�س حل�سا�سية جديدة .اقرتاح ق�صيدة
أهم العوامل التي جعلتني �أ�شعر
النرث هذا هو � ّ
ب��ق��درة ال���وزن على �أن يكون منطي ًا .بالتايل
هناك بيني وبني ق�صيدة النرث حوار �ضمني� ،أو
مبطن .لكني �أجد حلويل داخل الوزن ،والوزن
لي�س واح���د ًا ،ول��و كانت له العرو�ض نف�سها.
ثمة وزن �شخ�صي يف ّ
كل ق�صيدة ،بل و�أكرث من
وزن داخ��ل البحر نف�سه»  -الأعمال الكاملة،
دار الري�س  1995-وه��ا نحن ن��ور ُد ق�صيدة
له يقول فيها «�أح��ب من ال�شعر عفوية النرث
وال�صورة اخلافية  /بال قمر للبالغة :حني
ت�سريين حافية ترتك القافية  /جماع الكالم،
وينك�سر ال���وزن يف ذروة التجربة» � -سرير
الغريبة  - 1999وال نظننا جم�بري��ن على
الدرامي كخا�صية
اخلو�ض يف الفي�ض الغنائي
ّ
يف ق�صيدة النرث� ،أو يف العتبة والتكثيف الذي
كم�ش َ
رتكات بني التفعيلة وق�صيدة
يروم التبئري ُ
النرث ،بل والعموديّ �أي�ض ًا!
ثم �أنّ املو�ضوع يتعلق ب�إن�صاف قامات مديدة
ّ
ك�أدوني�س وحممد املاغوط ونزيه �أب��و عف�ش
و�أن�سي احل��اج مث ًال!؟ وق��د ن�ستذكر  -يف هذا
ال�سياق  -جتربة ال�شاعر �شريكوه بيك�س� ،أو
نقف بق�صيدة لطيف هلمت يف جدتها وفرادتها،
و�إذا تذ ّكرنا �س�ؤال ال�شعر جاز لنا تذ ّكر جتارب
يف التفعيلة وق�صيدة النرث ك�أحمد عبد املعطي
حجازي �أو �صالح عبد ال�صبور �أو �سيف الرحبي
نن�س
�أو عبد الرحمن م���زوري! ه��ذا �إذا مل َ
جتربة �شديدة الأهمية ،كنا قد �أتينا عليه
�أع�لاه ،نق�صد جتربة ال�شاعر �أدوني�س! بقي
�أن ن�شري ب�أنّ ما تقدَ َم من كالم وجهة نظر غري
قابلة للتعميم ،ناهيك عن �أ ّنها حتتمل اخلط�أ،
متام ًا كما حتتمل ال�صواب ،فنحن �إذا برتنا املُنتج
 يف هذا اجلانب  -من بانوراما ال�شعر املعا�صريف عموم ميزوبوتاميا وال�شرق الأو�سط� ،أ�صيب
امل�شهد باخللل ،و�أنكرنا على الآخرين عرقهم
وجهدهم و�سهرهم فيما نحن نائمون على فوات،
ما اقت�ضى التنويه!

عالمات الت�أنيث في العربية
•د .منى �إليا�س
عالمات ت�أنيث الأ�سماء (وال�صفات) يف لغتنا ثالث :الأوىل تاء
الت�أنيث املتحركة مثل :جميلة والثانية� :ألف الت�أنيث املق�صورة
مثل� :صغرى والثالثة� :ألف الت�أنيث املحدودة مثل :زهراء.
وكما يو�صف املفرد امل�ؤنث ب�أمثال هذه ال�صفات يو�صف كل ا�سم
يدل على اجلمع ،ومما حفظ من�سوب ًا �إىل الإمام الزمغ�شري:
ـ �إن قومي جتمعواوبقتلي حتدّ ثوا
ـ ال �أبايل بجمعهمكل جمع م�ؤنث
مما ي�سميه علما�ؤنا جمع ًا( ،ما عدا جمع املذكر ال�سامل) ،مثل:
ن�سور (جمع تك�سري) وح�شرات (جمع م�ؤنث �سامل ًا) ،ونظريهما اجلموع
امللحقة بجمع املذكر ال�سامل ،ومما ي�سمونه ا�سم جمع (يدل على جماعة
وال مفرد له مثل« :قبيلة ـ كتيبة» و�سائر الأ�سماء الدالة على جماعات،
مثل :قري�ش ،تغلب ،وعدنان ،وقحطان� ،أو ما ي�سمونه ا�سم جن�س جمعي ًا
(وهو ما مييز من مفرده بتاء الت�أنيث �أو ياء الن�سب) مثل :نخل وق�صب،
ومثل :عرب و�أفغان و�سيت�ضح ذلك من ال�شواهد والأمثلة الآتية:
ونبد�أ بتاء الت�أنيث يف ال�صفات ،وعلينا �أن نالحظ �أن هذه التاء قد
تكون للت�أنيث املح�ض �أحيان ًا ،وقد ت�أتي لأغرا�ض �أخرى مع الت�أنيث �أو من
دونه ،ومن الأغرا�ض الداللة على اجلمع ،مثل� :سيارة ،وما ّرة ،ومعتزلة،
ومرجئة و�سلمة .ومنها نقل الكلمة من الو�صفية �إىل اال�سمية مثل:
خليفة ،ونطيحة .ومنها املبالغة مثل :نابغة ورواي��ة وحاكية .ومنها
زيادة املبالغة مثل :ع ّالمةّ ،
ون�شابة ،وف ّهامة .ومن �أمثلة و�صف اال�سم
اجلمعي بو�صف املفرد امل�ؤنث قولنا :زهور جميلة ،ونخل با�سقة ،وعرب
عاربة ومتعربة وم�ستعربة وقري�ش متح�ضرة ،ومتيم بادية ،يقول املتنبي
يف و�صف �شجاع �سيف الدولة يف احلرب:
ـ مت ّر بك الأبطال ك ْلمى هزمية
ووجهك َّ
و�ضاح وثغرك با�سم
ويف الأثر «عليكم باجلماعة ،ف�إمنا ي�أكل الذئب من الغنم القا�صية»
ويف القر�آن الكرمي «�صحف ًا منت�شرة» و«القناطري املقنطرة» و«اخليل
امل�س ِّومة» و«وجوه يومئذ ناعمة ،ل�سعيها را�ضية» ،و«وجوه يومئذ م�سفرة
�ضاحكة م�ستب�شرة» .وهكذا يو�صف املفرد امل�ؤنث فنقول :زهرة جميلة،
ونخلة با�سقة ،وطلعة م�سفرة �ضاحكة م�ستب�شرة ،وقد ورد الو�صف
باجلمع يف القر�آن «والنخل با�سقات» و«�أيام ًا معدودات» كما ورد باملفرد
امل�ؤنث «�أيام ًا معدودة».
وكذلك تعامل هذه الأ�سماء اجلمعية مع الف الت�أنيث املق�صورة كما
يف قوله تعاىل (ال�صحف الأوىل ،و�آيات ربه الكربى ،والأ�سماء احل�سنى،
وم�آرب �أخ��رى) ،كقولنا :الدرجات العليا ،والدولة العظمى ،والق�صائد
الطوىل ،واللغات الف�صحى ،والبالد الق�صوى ،والآفاق لدينا ،والأحداث
ا ُ
جل ّلى ،والكتب ال�صغرى ،وكذلك ن�ستعمل هذه ال�صفات مع املفرد امل�ؤنث،
كما يف الآي��ة (الآي���ة ال��ك�برى) ،كقولنا :ال�صحيفة الأوىل ،والفتاة
احل�سنى ،والدرجة العليا ،والدولة العظمى ،واللغة الف�صحى.
وقد تو�صف الأ�سماء اجلمعية ب�صفات جمعية كقوله تعاىل (فعدة من
�أيام �أخر) ،و(الدرجة ال ُعلى) وكقولنا :الوقائع الكرب ،والطبقات الدنى،
وال�صحف الكربيات ،والأ�شجار ال�صغريات ،والأيام الأخريات ،والن�ساء
الف�ضليات.
ون�أتي �إىل �ألف الت�أنيث املمدودة يف �صيغة ُفعالء ،فهذه ال�صيغة كما
تكون و�صف ًا للمفرد امل�ؤنث قد ترد و�صف ًا لال�سم اجلمعي ،فكما تقول امر�أة
عرباء ،تقول «عرب عرباء» كما جاء يف ل�سان العرب مادة «عرب» يقول
املتنبي يف رثاء �أخت �سيف الدولة:
ـ ف�إن تكن تغلب الغلباء عن�صرها
ف�إن يف اخلمر معنى لي�س يف العنب
وتغلب ا�سم قبيلة ،ويقول يف ق�صيدة ميدح بها كافور ًا ويهنئه على بناء دار:
ـ زعم النا�س �أن يقوم �إمام
ناطق يف الكتيبة اخلر�ساء
ويف ل�سان العرب« :كتيبة �شهباء» مادة «�شهب» والكتيبة تدل على
جماعة بدليل و�صفها بجمع ،كما جاء يف احلما�سة لأبي متام من قول
باعث بن �صرمي الي�شكري:
ـ وكتيبة �ش َّفع الوجوه بوا�سل
كال ْأ�سد حني ُ
تذ ُّب عند �أ�شبالها
وقد كانت كتيبة النبي يف فتح مكة ت�سمى «اخل�ضراء» ،وكانت �آخر
الكتائب الزاحفة �إليها ،و�سميت اخل�ضراء ـ كما قال ابن ه�شام يف �سريته
ـ لكرثة احلديد وظهوره فيها وا�ست�شهد على ذلك بقول احلارث بن حلزة
الي�شكري:
ـ ثم مجُ راه� ،أعني ابن �أم قطام
وله فار�سية خ�ضراء
ويقول ح�سان بن ثابت يف غزوة بدر:
ـ ملا ر�أى بدر ًا ت�سري جالهُ هُ
بكتيبة خ�ضراء من بَلخزرج
ال�سلمي يف فتح
والفيلق كالكتيبة معنى ،ومن �شعر العبا�س بن مردا�س ُ
مكة:
ـ حتى �صبحنا �أهل مكة َفيلقا
�شهباء ويقدمها الهمام الأ�شر�س
وق��د ينقل وزن فعالء �إىل اال�سمية للداللة على جماعة ،كما يف
القامو�س مثل :الق�صباء (جماعة الق�صب) وال�شجراء (ال�شجر)،
ُ
وال�ش ْعراء (ك�ثرة النا�س �أو ذب��اب �أزرق) ،واحللفاء (نبات الواحدة
حلفة) ،والرب�شاء (النا�س) ،ولهذا يجوز �أن ن�صف كل ا�سم جمعي (ما عدا
جمع املذكر ال�سامل) مبا ن�صف به كل مفردة م�ؤنثة� ،سواء كان ت�أنيثها
بالتاء� ،أو بالألف املق�صورة على وزن ُفعلى� ،أو بالألف املمدودة على وزن
فعالء لداللتها على املفرد واجلمع ب�صيغة واحدة.

دراسات  /زوايا

البعث ..وم�س�ؤولية الكلمة

• د� .صابر فلحوط

الت�أ�سي�س ،هو امتحان ،تاريخي
دائ��م ،جتريه الأي���ام ،والأح���داث
اجل�سام ،الختبار �صالبة �أي بنيان
ف��ك��ري �أو ث��ق��ايف� ،أو �سيا�سي يف
املجتمع..
وج��ري��دة ـ ال��ب��ع��ث ـ الناطقة
ب��ل�����س��ان ح����زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي
اال�شرتاكي ،التي ول��دت ع��ام ،1946
قبيل ميالد ـ احلزب ـ  ،1947حتتفل
ه��ذه الأي���ام بت�أ�سي�سها ،ي�شاركها يف
ه��ذه املنا�سبة ال��رف��اق والأ���ص��دق��اء
على امتداد ال��دار العربية الوا�سعة،
ً
قيمة
باعتبارها متثل الوثيقة الأغلى
والأع��ل��ى مقام ًا ،والأم�ضى �سالح ًا يف
معارك الإيديولوجيات ،وجتديد الفكر
القومي ،وت�أ�صيل الهوية العروبية،
ومتكني ح�ضارتنا بكل �أبعادها الوطنية
والقومية والإن�سانية..
وق��د ت�شرف بال�صعود على منربها
خ�لال العقود ال�سبعة املا�ضية رفاق
من احلر�س القدمي يف احل��زب� ،أعطى
ك��ل منهم م��ا �أ�سعفه ال��ق��در ،والعمر،
��ب ل��ه يف م��ي��زان
وال���ظ���رف ،م��ا ُي��ح�����س ُ
الأجيال الالحقة بالتقدير والثناء.
كما تواىل على منرب البعث ـ �شباب
يتفجرون حما�سة ،وط��م��وح�� ًا ،وقد
��ض��يء ول��و
ت��رك��وا ب�صماتهم ع��لَّ��ه��ا ت��� ُ
ب�صي�ص ًا يف �سجل اخلالدين ،وحقول
ال�صحافة والفكر والإبداع.
وق��د �صمدت ـ البعث ـ يف م�صطرع
ال��ن��ظ��ري��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وت��ن��اط��ح
الإرادات ،يف م�ترا���س��ه��ا ال��ع��روب��ي،
تت�صدى ،وتتحدى ،ب�سالحي الثقافة
والفكر والإمي���ان الرا�سخ بالعروبة
هوية ،وح�ضارة ،وعظمة تاريخ ،وعدّ
وح���دة الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ال���دواء
والرتياق ال�شايف لكل دواء هذه الأمة
م��ن ف��رق��ة ،و�إق��ل��ي��م��ي��ة ،وا���س��ت��ع��م��ار،
وقطرية ،وطائفية ،ورجعية ،وتخلف.
وقد �شرفني احلزب ورئا�سة حترير
البعث ـ قبل ح��وايل ن�صف ق��رن ،كما
�شرفني القائد اخلالد حافظ الأ�سد،
م�ؤ�س�س �سورية احلديثة ،يف الذكرى
اخلام�سة والع�شرين لت�أ�سي�س ـ البعث
ـ ملنحي لقاء توجيهي ًا وكتابة مقالة
بقلم �سيادته يف عيد اجلريدة الف�ضي.
وق���د ت�ضمنت امل��ق��ال��ة االفتتاحية
م���ن الأف����ك����ار وامل���ع���اين وال����ق����راءات
اال�ستطالعية للقادم من الأيام ـ مطلع
احلركة الت�صحيحية  1970ـ ما �شكل
خريطة طريق للمتوقع من الأحداث،
وما �أحالها ،و�أمرها يف �آن مع ًا بدء ًا من
حرب ت�شرين التحريرية� ،أعظم �أيام
الأم��ة يف القرن الع�شرين ـ وانتهاء:
(بكامب ديفيد ،ووادي عربة واتفاق
�أو����س���ل���و ،و���ص��ف��ق��ة ال���ق���رن ،واحل���رب
الكونية على �سورية ،واالنت�صار يف
احل���رب ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى ،م���ؤك��د ًا
ع��ل��ى �أن الق�ضية الفل�سطينية هي
جوهر الق�ضايا ،والبو�صلة التي يقود
االنحراف عنها �إىل �ضياع الأمة تاريخ ًا
وتراث ًا و�آم ًال..
�إن �آي��ة ـ جريدة البعث ـ �أنها م ّثلت
يف �إدارت���ه���ا وال��ت��ن��اوب ع��ل��ى �إدارت��ه��ا
ورئا�سة حتريرها معظم �ألوان الطيف
يف املجتمع ال��ع��روب��ي (م���ن ال��ع��راق��ي
�إىل ال�����س��وري� ،إىل الفل�سطيني� ،إىل
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التون�سي� ..إلخ).
وهنا �أذكر �أننا دعينا عام /1967/
لت�أ�سي�س االحت���اد ال��ع��ام لل�صحفيني
العرب يف الكويت ،وك��ان رئي�س الوفد
ال�صحفي ال�سوري هو الرفيق حم�سن �أبو
ميزر ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية (ومدير ًا عام ًا
لدار البعث) ،وقد جل�س ح�سب مرا�سم
االحت���اد خلف العلم ال�����س��وري ،وبعد
اجلل�سة الأوىل للم�ؤمتر ،جاءين رئي�س
الوفد امل�صري ـ �صربي �أبو املجد ـ ليقول
يل�( :إيه ده يا ابني ،ازاي يجل�س �أبو
ميزر خلف العلم ال�سوري)؟! ف�أجبته:
�ألي�س هو عربي ًا .قال :بلى .قلت :نحن
يف �سورية نعدّ كل عربي من املحيط �إىل
اخلليج له يف �سورية من احلقوق وعليه
من الواجبات مثل �أي مواطن �سوري من
القمة �إىل القاعدة وذلك من املنطلق
واملفهوم القومي.
ول��ع��ل��ه م���ن دواع�����ي ف��خ��رن��ا ـ نحن
ال�صحفيني ،و�أ�صحاب القلم يف �سورية
�أن��ه مل ي�سبق لرئي�س دول��ة يف العامل
�أن حمل ال��ه��وي��ة ال�صحفية لنقابة
ال�صحفيني يف ب��ل��ده ���س��وى الرئي�س
اخلالد حافظ الأ�سد ،وال�سيد الرئي�س
ال��ق��ائ��د ب�����ش��ار الأ����س���د �أط����ال اهلل يف
عمره ..وهنا ال �أن�سى مالحظة القائد
اخلالد حلظة ت�سليم �سيادته الهوية
ال�صحفية على م��درج جامعة دم�شق
�أث��ن��اء امل���ؤمت��ر ال��ع��ام ال��راب��ع الحت��اد
ال�صحفيني ال��ع��رب  /1974/حيث
ق��ال يل �سيادته( :ه��ل الآن مبوجب
هذه البطاقة �أ�صبح �صحفي ًا� ،أ�ستطيع
�أن �أتكلم و�أكتب مثلكم)؟! وقد فهمت
هذه املالحظة نقد ًا غاية يف ال�شفافية،
وال��ع��م��ق ،والأدب ،و�أن��ه��ا توجيه هام
لل�صحفيني يف ال��وط��ن م��ن �سيادته
ليدركوا عظمة ،وفاعلية ،ال�سالح الذي
يحملون ـ القلم والكلمة ـ و�أن عليهم
�أن ي�ستوثقوا ويدققوا ويحققوا ،قبل
�إط�ل�اق الأح��ك��ام والآراء يف خمتلف
و�سائل الإعالم..
ل��ق��د ت��خ��رج يف م��در���س��ة ـ ال��ب��ع��ث ـ
ال�صحفيون والكتّـاب امللتزمون هموم
اجلماهري ،وامل�ؤمنون بدورهم العظيم
يف التوعية ،والتثقيف ،وقيادة الر�أي
ال��ع��ام ،وحماية ال�ضمائر والأ���س��م��اع
وال��ع��ق��ول م��ن �سموم الإع��ل�ام امل�ضاد
و�سرطان الدعوات امل�ضللة ،التي تلوى
�أعناق احلقائق ،وت�سرق �أفئدة الأجيال
وحترفها وفق م�شيئة �أعداء الأمة.
ولقد �شهدت ـ البعث ـ خالل عمرها
املديد واملتجدد �شباب ًا وحب ًا ع�شرات
ال�صحف وامل��ط��ب��وع��ات ال��ت��ي ول���دت،
وعا�شت ،بهموم النا�س ،وتطلعاتهم،
وقد ا�ستمرت ـ البعث ـ تطوي العقود
وهي تت�ألق ،وتتطور ،وتزداد م�صداقية
وقبو ًال وتقدير ًا لدى ال�شارع القومي.
فتحية جلريدة البعث� ،إدارة وزمالء
و�صحفيني وكتّـاب ًا وعاملني ،ومزيد ًا
من التوهج ،وموا�صلة الن�ضال بالكلمة
حليفة الر�صا�ص ،يف م��ع��ارك امل�صري
القومي لتجديد العقيدة العروبية،
وجت��ذي��ر الثقافة ال��ق��وم��ي��ة ،وحتمل
م�س�ؤولية الكلمة امللتزمة التي تعزز
ال��دور املفتاحي ـ للحزب ـ يف ت�صعيد
الطاقات اخلالقة للأجيال العروبية.

د.ح�ســن حميد

ال�ساردة!
املر�أةَّ ..
�أكاد �أ�ستوي على قناعة تامة �أن الكتابة ال�سردية
التي باتت تف�صح عنها الأدي��ب��ة العربية يف الآون��ة
َ
كتابة الأدي��ب
الأخ�يرة هي كتابة جت��اوزت ،م��ن��ادد ًة،
العربي ال�سارد لأن ال��ذات الأنثوية دارة للحكايات
والأ�سرار والتفعيل اجلمايل الآتي من ت�صادي الأحالم
والأفكار يف �آن وارتطامها بالواقع الأليم.
ر�سخن ح�ضورهن
ولأن ال�شواعر العربيات اللواتي ّ
الأدبي عرب ال�شعر والق�صيد النايف ،كنَّ قليالت �إن مل
يكن نادرات ،ف�إن ال�شعر الأديبات العربيات ال�ساردات
اليوم� ،صاحبات املكانة واحل�ضور� ،صرن بالع�شرات،
حتى ليكاد كل بلد عربي يعلن بال�صوت العايل �أن لديه
كاتبات مازهن الإب��داع وا�صطفاهن حتى �صار لل�سرد
ً
مملكة من
العربي ،يف ال��رواي��ة على وج��ه التحديد،
احل�ضور ال�سردي ذي املرجعية الأنثوية ،وهذا ما دلل
على املواهب ال�ضافيات التي متتعت بها كاتبات ال�سرد
العربي ،ويف معظم البلدان العربية.
�صحيح �أن البقع اجلغرافية للكتابة ال�سردية كانت
حا�ضرة بقوة يف م�صر وب�لاد ال�شام وال��ع��راق ،وعرب
�سنوات طوال وبعيدات يف القدم ،لكن ال�صحيح �أي�ض ًا
هو �أن ح�ضور الكاتبة العربية ال�ساردة اليوم يكاد
ي�شمل بلدان العرب جميع ًا ،وهذا يعود �إىل �أن الدروب
والنوافذ التي �أغلقت بوجه امل��ر�أة ،وباليد الذكورية
املاحلة ،فتحت منذ عقود ،وباليد الذكورية املاحلة
�أي�ض ًا ،وقد �أثبتت امل��ر�أة الكاتبة ،وعلى الرغم من �أن
ذيول الآثار والعقابيل اجلارحة التي حافت بها �أوقاتا
ًطويلة ما زالت حا�ضرة وذات ت�أثري ،لكن البادي هو �أن
التعليم ،والثقافة ،واحلرية ،وج�سارة املر�أة على اقتحام
ما كان �أر�ض ًا حرام ًا عليها ،و�أر�ض ًا خ�صبة للرجل وحده،
وتوق املر�أة �إىل التطاول واحل�ضور والإبداع ..ك ّله �أ�سهم
يف �أن تكتب ما �سكتت عنه املر�أة العربية ق�سر ًا طوال
قرون من�صرمات!
و�أعتقد �أن امل��ر�أة العربية ال�ساردة اليوم ،وعرب ما
نراه ونعاي�شه من كتابات روائية ذات رواء ومكنوزية
ثرية وبهاء وجمال مفتون بالن�سيج الأنثوي� ،أف�صحت
ع��ن �أ���س��رار داخلية ال متتلكها �إال ال���ذات الأنثوية
فك�شفت عنها لكي تبدو بهرتها ،ومنها ما �شكل جمازفة
�أو قل مغامر ًة يف فتح الدروب والنوافذ املغلقة ملعرفة
الإجابة عن �س�ؤال مم�ض موجع فحواه :مل��اذا �أغلقت
تلك ال��دروب والنوافذ بوجه امل��ر�أة التي نذرت نف�سها،
ووقتها ،وموهبتها ،وجتليات عقلها ،وم��ا تتزين به
روح��ه��ا ..م��ن �أج��ل الكتابة املم�سو�سة بوجع ال��روح
الأنثوية والظلم الذي عانت منه من جهة ونورانيتها
التي حبتها بها طبيعة املر�أة من دفء وحنان وعاطفة!
ولذلك كانت الكتابات ال�ساردة التي ك�شفت عنها املر�أة،
هي الكتابات التي قدّ مت ،يف بدايات احل�ضور للمدونة
ال�سردية الأنثوية ،ما هو موجع وحمري وم�ؤ ٍذ وحمزن..
والذي كانت مرجعيته مرجعية ذكورية ،فالوجع الذي
عانت منه املر�أة كان �سببه يف معظمه ،الرجل الذي ما
كربياء رجولته ،وال ح�سا�سي ُت ُه �أن
�أرادت �أنف ُت ُه ،وال
ُ
ً
ً
تعرتف به بو�صفه منتجا ذكوريا �أو �أن الذات الذكورية
�أقامت عليه احلرا�سة امل�شددة ليبقى ويدوم ،ومل يكن
من �سبب جوهري حل�يرة امل��ر�أة الكاتبة وتوهانها يف
ال��دروب املتقاطعة� ،سوى نو�سان نظرة الرجل الكاتب
�إىل ن�صو�صها فهي املادحة �إىل �آخر �سقوف ال�سماء مرة،
والقادحة �إىل �آخر قيعان �أرا�ضني املقابر مرة �أخرى،
وكذلك الإحباط الذي عرفته املر�أة ب�أ�شكال خمتلفة
و�ألوان متغرية ،كان �سببه الرجل الأكرث قرب ًا من املر�أة
الكاتبة ،وال �سيما الرجل الذي ظنّ �أن كتابة املر�أة تعني
م�شاركتها للآخرين يف �ساحات عدة منها �ساحات الر�أي،
والقول ،واحل�ضور ،وهذا عنى له تو�سعة لدائرة حراك
املر�أة ،وهذا خط �أحمر ،والأمر عينه نقوله عن الأذى
الذي حلق بالأديبة العربية ،وهو يف بدوه الأعم ناجت
عن اختالف وجهات النظر حول املدون ال�سردي الذي
قدمته املر�أة ،الأمر الذي جعل املر�أة تعي�ش يف قلق دائم
لأنها مل تعرف �إىل �أين تنظر ،وهي تق ّيم كتابتها� ،أتنظر
�إىل مر�آة الآخرين التي تبدو �صورتها فيها بي�ضاء مرة،
و�سوداء مرة ،ورمادية مرة ،وعن مدون �سردي واحد� ،أم
تنظر �إىل مر�آتها الذاتية يف كل مرة ،فرتى بحوا�سها
وعقلها ما قدمته لكي تبقيه �أو تبدده! واملحزن الذي
ي�لازم املدونة ال�سردية التي تكتبها امل��ر�أة العربية،

هو خليط م�شو�ش ناجت عن الآراء الأخ��رى ،وكلها ذات
�أهمية عند املر�أة الكاتبة ،فهي ،ويف بداية انطالقتها
ال�سردية ،مل تدر ،وقد وعت ما وراء هذه الآراء� ،أتكتب
عن ما هو ج��واين وكا�شف عن �أ���س��رار ع��امل الأنوثة،
�أم تكتب ع��ن م��ا يجول يف عاملها اخل��ارج��ي م��ن هموم
وم�شكالت وق�ضايا! و�إن كتبت عن العواطف الداخلية،
و�أبدت احلنني والرهافة ،واحل�سا�سية ،واللطافة� ،أتكون
مثل طائر يطري يف العتمة ،يهمهم ويتمتم ويجهر بر�أي
واحد ،و�إن كتبت عن الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية
والدينية� ،أتكون �صاحبة انقالب معريف على الرجل،
وهل يقبل الرجل �شراكتها يف هذا الأمر؟!
بلى ،لقد تقدمت كتابات املر�أة ال�سردية اليوم كثري ًا،
وتعددت �صيغ الغرف لت�شكيل مدونها ال�سردي ،بدء ًا من
�أعماق ال��ذات الباحثة عن املكانة واحل�ضور يف و�سط
ع��امل ذك��وري �صبغته بالتوح�ش ال��ع ُ
��ادات والتقاليدُ ،
وانتهاء باحلديث عن القيم ،والق�ضايا ،وامل�شكالت،
ً
والأح�لام التي ج��ازت ما هو �شخ�صي وج��واين �إىل ما
نظر ترى احلياة
هو عام وخارجي لإعادة �صوغ وجهة ٍ
ب�ضفتيها [ال��ذك��ورة والأن��وث��ة] من جهة ،وما هو
جواين �/سراين ،وخارجي ك�شيف من جهة ثانية!
ها �أنذا� ،أمدّ هذه العتبة ،وال �أدري �إن كانت قد طالت
�أم ال ،لأحت��دث عن رواي��ة ماتعة ،قر�أتها ب�شغف ،و�أنا
�أميل ت�أرجح ًا مع ميلها مرة نحو العاطفة التي ما زالت
النف�س الب�شرية( ،و�أعني النف�سني الأنثوية والذكورية
مع ًا) ،مل تك�شف عنها بعد ،ليقول املرء الآن عرفت ما
تك ّنه �أو تتحرز عليها هذه النف�س �أو ما تبديه �أو تك�شفه
تلك النف�س ،ومرة ثانية �أميل مع العقل اجل ّواب الذي
يطوف مبا �أنتجه من �أفكار ،وما �صاغه من �أح�لام ،وما
واجهه من عقبات �أطاحت بكل جميل حقيق قيل عنه!
هذه الرواية هي /املربع الأ���س��ود /لأديبة عرفت
ب�شعرها ال��ذي جعلته تر�سيمات دال��ة على موهبتها
ال��ف��ذة يف دواوي���ن ع��دة طبعت م��رات وم���رات باللغة
العربية ،ويف غري بلد عربي ،وترجمت ق�صائدها �إىل
لغات عاملية عدة ،هذه الكاتبة هي بلقي�س حميد ح�سن،
التي هي نبت بري ،تربى وعا�ش على �ضفاف الأنهار،
ا�صطفاء من بيت
فوعى اجلمال يف �صورها البكر ،وهي
ٌ
دارت الكتب والأفكار واحلوارات فيه مثلما تدور الأن�سام
يف رحابة ال�سماء� ،أبوها �شاعر كبري� ،صوته كان مدوي ًا
بق�ضايا الأمة و�أحالم �أهلها ،عا�ش ال�شعر حياة ،وعا�ش
احلياة �شعر ًا ،و�أخوها �شاعر ،لوال �شغب احلياة ،لكان
دارة لل�شعر املن ّقى من ُزالل الكالم امل�ضيء ،وثقافتها
ثقافتان� ،أوالهما ثقافة البيت الذي جالت الكتب فيه
وحطت جوالن الطيور وحطيطها على حواف الينابيع
والغدران ،وثانيهما ثقافة املدار�س واملكتبات وما باح به
الأ�صدقاء ،وما نادت به العقول والأح��زاب واملدار�س
الفل�سفية ،وم��دون��ات الأ�ساطري� .أم��ا الأوف��ى ح�ضور ًا
يف هذه الثقافة فهو ما تبديه �سردية بلقي�س حميد
ح�سن من علو ورجاحة جلماليات الثقافة ال�شعبية
الآت��ي��ة من مكنونات احلكايات ال�شعبية ،والأغ���اين،
والعادات والتقاليد التي يرويها نهران عظيمان هما
وتق�صها جغرافية �أثيلة ب�أ�سرارها هي
دجلة والفراتّ ،
جغرافية الأه��وار واحلويجات و�أجمات الق�صب التي
ال تبقي على �س ّر من �أ�سرار ع�شاقها الذين دلفوا �إليها
فالذوا بها لتكون حرزهم الأبدي ،وع�شهم الأليف بعيد ًا
عن تل�ص�ص العيون اليواقظ ،ولتحدث بها الأكواخ التي
�أقامتها الأيدي احلاذقة من �سعف النخيل ،ولت�ستبطن
ُ
النحيلة
ما ق�� َّر يف املقابر التي حملت �إليها ال���دروبُ
� َ
أحزان الدنيا كلها..
عرب هاتني الثقافتني ،الثقافة العاملة ثقافة املدار�س
واجل��ام��ع��ات وامل��ك��ت��ب��ات ،وال���ق���راءات �أو ًال ،والثقافة
ال�شعبية املحت�شدة باحلكايات ،والأخ��ب��ار عن عاملي
النا�س واجل��ن ثاني ًا ،وم��ا ق�� ّر عليه الذهن من ع��ادات
وتقاليد �صارت را�سخة ومتناقلة و�أزيد ،تقدم بلقي�س
حميد ح�سن روايتها اجلديدة (املربع الأ�سود) بو�صفها
مدونة �سردية عن جوانب من ال�سرية الذاتية وما
عربت عنه النف�س من طعوم وما باحت به من �أحالم،
وم�سرودية ع��ن ج��وان��ب م��ن ال�سرية االجتماعية /
ال�سيا�سية التي عرفتها بقاع جغرافية متعددة يف بالدنا
العربية ،وما �أوجعها من ارتطامات قا�سية موح�شة
ك�سرت الأحالم ّ
و�شظتها!
ّ

Hasanhamid55@yahoo.com
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�أدباء ظرفاء

•د .عدنان م�صطفى بيلونة

الأديب امل�ؤ ِّدب (بك�سر الدال) هو الذي يجمع
الأدب مع الفكر واحلكمة مع �سداد الر�أي واملوهبة
م��ع الثقافة ،والعظمة م��ع التوا�ضع ،واجل���ر�أة
مع ال�صدق ،واجل��د مع الفكاهة ،وال�ضحك مع
البكاء ،والأمل مع الأمل ،وامل�سرات مع الأحزان،
واالبت�سام مع االلتزام ،والتعرية مع االحت�شام،
والظرف مع االحرتام..
ويف الأدب العاملي احلديث و�أدبنا العربي املعا�صر
�أدب���اء ظرفاء يتمتعون ب��روح فكاهية ال تخلو من
الدعابة امل�ضحكة ،كما لهم مفارقات تدل على خفة
ظلهم وظرف روحهم مما زاده��م ذلك حب ًا و�إعجاب ًا
ل��دى قارئيهم وحمبي �أدب��ه��م ..و�إليكم ه��ذه الباقة
اجلميلة منهم للداللة الأدبية فيما �أق�صد ،راجي ًا �أن
�أر�سم على وجوهكم ابت�سامة غري م�صطنعة كابت�سامة
(اجلوكندا) التي ال نعرف �إن كانت تبت�سم لنا حق ًا� ،أم
ت�ستهزئ بنا وت�سخر منا؟؟
• ط��ل��ب �أح����د الأدب�����اء ال�����ش��ب��ان �إىل ال��روائ��ي
الأ�سكتلندي امل�شهور «ج.م.باري» �أن ير�شده �إىل عنوان
جذاب لكتاب جديد انتهى من ت�أليفه ..ف�س�أله باري:
«هل ذكرت يف الكتاب �شيئ ًا عن الطبول �أو الزمامري؟».
ومل��ا �أج��اب ال�شاب بالنفي ،ق��ال له ب��اري�« :إذن..
فليكن ا�سم كتابك «ال طبول وال زمامري»؟»
• كان «م��ارك توين» الكاتب الأمريكي املعروف
عائد ًا من نيويورك برفقة عدد من املعجبات به ،فلما
اقرتبت ال�سفينة من املرف�أ �أقام (مارك توين) م�أدبة
عامرة ،ثم وق��ف ي�شرب نخب املدعوين واملدعوات
قائ ًال� :أيها احل�ضور هذه ك�أ�س جميع ال�سيدات ،فهن
بعد ال�صحافة �أح�سن و�سيلة لنقل الأخ��ب��ار ،بل ما
�أ تع�س امل��ر�أة التي يكون عندها �سر وتليفون بيتها
معطل!»
• ج��اء �أح��د ال�شعراء املغمورين �إىل ال�شاعر
العاملي امل��ع��روف «�أو���س��ك��ار واي��ل��د» ي��وم�� ًا ،وق��ال له يا
�سيدي �أو�سكار :ما العمل؟ ف�ضدي حتاك م�ؤامرة �صمت
حقيقية ..ماذا تن�صحني �أن �أفعل؟
�أج��اب��ه �أو���س��ك��ار ق��ائ ً
�لا« :ينبغي �أن تن�ضم �إىل
املت�آمرين!»
• نقل ع��ن «ب��رن��ارد ���ش��و» طبيب وك��ات��ب وفنان
�أيرلندي م�شهور :حينما ا�ستوقفه �أحد املتغطر�سني
من �أ�شراف الإنكليز ،و�س�أله با�ستخفاف:
�أمل يكن والدك خياط ًا؟
فقال �شو :نعم كان والدي خياط ًا.
ف�س�أله الرجل :ملاذا مل ت�أخذ عنه حرفته؟
فقال «�شو» :عفو ًا �سيدي� ..أمل يكن �أبوك نبي ًال!؟
فقال بغطر�سة :نعم كان �أبي نبي ًال ..قال «�شو»:
ملاذا مل ت�أخذ عنه نبله؟!
• �أطرف ما قر�أت ل�شاعر النيل حافظ �إبراهيم،
�أن��ه ق��ال يف بع�ض ل��واذع��ه :زرت ذات ي��وم ال�شام..
فجاءين �إىل اللوكنده (الفندق) رجل ثقيل الدم،
�سمج احلديث ،و�أخذ ي�س�ألني :كيف وجدت �أهل ال�شام
�سيدي ..فقلتِ :ن ْع َم النا�س هم ،فقال :لكن يوجد يف
ال�شام من ي�ستحقون �أن يرحلوا عنها �سيدي ..فقلت له
من فوري :كن مث ًال �أعلى لهم و�شجعهم� ..سيدي.
• يروى عن ال�شاعر القروي «ر�شيد �سليم اخلوري»
�أنه زار �صديق ًا له يف املغرتب يعمل بالتجارة ،ا�سمه
ودي��ع عبد امل�سيح ،فا�ستقبله �صديقه ه��ذا بفتور
الن�شغاله ب�أموره التجارية ،فان�سحب القروي بعد �أن
ترك له هذين البيتني املوجعني:
�أيا عبد امل�سيح جميل ظني
بودك بات �أقبح من قبيح
و�ضيع ًا �صرت عندي ال وديعاً
وعبد القرد ال عبد امل�سيح
• �أحب �أن �أذك��ر يف هذا ال�سياق طرفتني لل�شاعر
ال��راح��ل �أح��م��د اجل��ن��دي (رح��م��ه اهلل)� ،إحداهما
ح�صلت معي �شخ�صي ًا يف مدينة دم�شق ،والأخ��رى مع
�أديب يف�ضل عدم ذكر ا�سمه..
• يف منت�صف ثمانينيات القرن املا�ضي جئت �إىل
ال�شاعر �أحمد اجلندي (رحمه اهلل) يف املقهى الذي

اعتاد ارتياده واجللو�س فيه ،حام ًال معي ما كنت �أظنه
ق�صيدة ،طالب ًا منه �إبداء ر�أيه فيما نظمت ،وعندما
�سلمته الق�صيدة ،بد�أ يتمعن كلماتي باهتمام و�أنا �أنظر
�إىل ق�سمات وجهه القا�سية الواجمة ،خائف ًا متحفز ًا
لق�سوة الر�أي واجلدال ..فج�أة عط�ست عط�سة قوية
ال �إرادي��ة يف وجهه اهتز من �شدتها وحدتها املكان..
فدفع بق�صيدتي عفوي ًا باجتاهي ،وقال يل مت�أفف ًا:
اذه��ب الآن وع��د �إ َّ
يل غ���داً ..فغادرته وع��دت �إليه
بالفعل يف اليوم التايل فلم �أجده ثم يف اليوم الثالث
فلم �أجده ..وهكذا تكررت زياراتي يومي ًا �إىل املقهى
فلم �أعرث له على �أثر ..وبعد �أ�سبوعني ر�أيته جال�س ًا
يف �إحدى الزوايا وقد اعتمر قبعة من ال�صوف �أ�شبه
بالقناع ..فجئته مندفع ًا باجتاهه ب�سرور لالطمئنان
عليه ،وقبل و�صويل �إليه ب�أمتار� ،صرخ بي بغ�ضب:
عندك ..فجمدت مكاين ..ثم �أردف ارم يل ق�صيدتك
التافهة ،وناق�شني عن بعد ..عليك اللعنة لقد عط�ست
يف وجهي عط�سة جعلتني �أرق��د خم�سة ع�شر يوم ًا
طريح الفرا�ش!
والطرفة الأخ���رى م��ع �أدي���ب و�شاعر م��غ��رور كان
يتحدث له عن مغامراته يف لبنان ،ومن خالل �سرده
اململ ،ذكر لنا �أنه كان يف جنوب لبنان يف �أثناء الغزو
الإ�سرائيلي للجنوب ع��ام  ،1982حيث ق��ال� :إنه
خ�لال الق�صف اجل��وي الإ�سرائيلي الكثيف ق��ررت
اللجوء �إىل ب�يروت ،فو�ضعت كل م�ؤلفاتي الأدبية
ودواويني ال�شعرية يف ال�سيارة ثم ذهبت جللب بقية
�أمتعتي ال�شخ�صية من منزيل ،وفج�أة تتلقى �سيارتي
قذيفة خارقة حارقة من طيار �إ�سرائيلي فيحرق
�سيارتي مع م�ؤلفاتي ودواويني ..وهنا قاطعه ال�شاعر
�أحمد اجلندي وق��ال له ب�برود :على ما يبدو هذا
الطيار الإ�سرائيلي ناقد �أدبي بارع.
• كتب الأدي���ب العربي ال�����س��وري الكبري «حممد
املاغوط» (رحمه اهلل) ـ «�س�أحتدث عن ل�سانه بت�صرف
واخت�صار لل�ضرورة» ـ:
(الذين ال يتحدثون �إ ّال عن الأدب اجلاد وامل�سرح
اجلاد واخلبز اجلاد والوي�سكي اجلاد والأفالم اجلادة
هم حقيقة �أكرب مهرجني يف ال�ساحة الأدبية..
امل�سرحية اجلادة من وجهة نظرهم هي التي ما �إن
تبد�أ حتى يبحث امل�شاهد عن �أقرب خمرج للنجاة..
ولو من املدخنة.
والر�سم اجلاد هو الذي حتتاج كل لوحة منه �إىل
�شرطي �سري لي�شرح للمتفرجني بع�صاه و�صفارته �أين
تبد�أ اخلطوط و�أين تنتهي.
والراق�صة اجل��ادة هي التي ال تهز خ�صرها �أمام
اجلمهور �إال وهي مت�أبطة م�ؤلفات روجيه غارودي من
جهة ورواية «الياطر» حلنا مينة من جهة �أخرى..
وال�سباحة اجل��ادة هي �أن يلب�س املثقف مايوه ًا
ر�صين ًا ،وي�ستلقي على ظهره يف حو�ض ال�سباحة،
ويطالع املوقف الأدبي �أو جريدة اللوموند.
ه���ؤالء اجل���ادون املتجهمون الذين يعتقدون ب�أن
�أف�ضل طريقة لدعم العمل الفدائي وحترير الأر�ض
املحتلة ،وبناء ال�صناعات الثقيلة وتطوير مناهج
الرتبية املدر�سية هي �أن يظلوا مقطبني من املهد �إىل
اللحد ،وال يدعوا �أح��د ًا يرى �أ�سنانهم اجل��ادة �إال يف
املنا�سبات الكربى.
ه�ؤالء ال �أكتب لهم ،وال �أقر�أ) و�أنا فيما قدمت مما
�أ�سلفت �أي�ض ًا لي�س موجه ًا �إىل ه���ؤالء بل �إىل الذين
يبت�سمون والدمعة يف عيونهم وي�ضحكون والغ�صة يف
حلوقهم وهم ميار�سون طقو�س حياتهم ب�ضمري حي
وروح نقية ال ت�شوبها �شائبة.
�أج���ل� ..إنّ الأدي���ب ال��ذي يختزن يف ثنايا روحه
املرحة ،ما يجعلنا ن�ضحك �أو نبت�سم حتى مما ي�ؤملنا،
لهو جدير باالحرتام ،والأديب الذي يجعلك ت�ضحك
من القلب ق��ادر على جعلك تبكي من القلب ..ولكن
ال �أن�صحكم بالبكاء مبا�شرة ..ابحثوا عن ال�ضحكة
و�أ�سرفوا يف ال�ضحك ،لأن هناك �أ�شياء كثرية يف عاملنا
العربي جتعلنا ن�ضحك ..ن�ضحك ..ن�ضحك حتى
البكاء.

دراسات

االقت�صادات العربية
في ع�صر المربكات الكبرى

• �أ.د .م�صطفي العبد اهلل الكفري

يف ظل ح��االت اال�ضطراب وع��دم اليقني واحل��راك ال�سريع ال��ذي ي�شهده
العامل �شديد التغري ،جند االقت�صادات العربية تتعر�ض ملا ميكن �أن نطلق عليه
«تغريات يف ع�صر املربكات الكربى» ،متمثلة يف نزوح الب�شر وكرثة الالجئني
وموجات اجلفاف وتغري املناخ وغريها.
و�صل حجم خ�سائر الدول العربية يف الن�شاط االقت�صادي ب�سبب احلروب
والنزاعات وال�صراعات يف املنطقة العربية� ،إىل �أكرث من  900مليار دوالر،
لت�ضيف عبئ ًا على تراكمات من قبل ،رمبا جنحت بع�ض الأقاليم االقت�صادية حول
العامل بتخفي�ض ن�سبة من يعانون من الفقر املدقع� ،إال �أن هذه الن�سبة قد زادت
عربيا �إىل ال�ضعف ،من � 2.6%إىل  5%خالل الفرتة  .2015 - 2013وبذلك يبقى
الإقليم االقت�صادي العربي ،هو الإقليم الأ�سو�أ ،من حيث العدالة يف توزيع الدخل
� ،إذ ي�ستحوذ �أغنى  10%من ال�سكان على ن�سبة  61%من الدخل القومي ،يف حني
ال يتجاوز ن�صيب الـ 10%الأغنى يف �أوروبا  ،37%ويف ال�صني  41%والهند .55%
يعاين االقت�صاد العربي من �أعلى ن�سبة بطالة يف العامل� ،إذ و�صلت هذه الن�سبة
�إىل  10.6%وهى تقرتب من �ضعف ن�سبة البطالة العاملية ،ومقدارها اليوم ،5.7%
وهى �أ�شد تركزا بني �شباب العرب و�أعلى بني الن�ساء مقارنة بالرجال .لذلك يحتاج
االقت�صاد العربي �إىل توليد  10ماليني فر�صة عمل جديدة كل عام ،ليتمكن من
الت�صدي ملعدالت البطالة املرتفعة ،على �أن تتاح هذه الفر�ص وفقا ل�سيا�سات منو
�شاملة ،تعزز من فر�ص م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل� ،إن�صاف ًا للمر�أة العربية،
وتقدير ًا لكفاءتها كلما �أتيحت لها الفر�ص ودعم ًا لتنمية م�ستدامة ،ال تفتئت على
حقوق النا�س �أو تهدر ن�صف طاقتهم الب�شرية عبث ًا.
املجتمعات العربية تزداد �شبابية ،حيث �إن هناك �أكرث من  60%من ال�سكان
حتت �سن الثالثني ،ويجب اال�ستفادة منهم باال�ستثمار يف الب�شر والبنية الأ�سا�سية
املدعمة للتكنولوجيا والوقاية �ضد املخاطر.
�إن متويل التنمية ال ي�أتى من خالل �صفقات مالية متناثرة �أو �إنفاق م�شتت ،بل
يجب �أن ي�ستند �إىل نهج متكامل قوامه �سيا�سات متنا�سقة وم�ؤ�س�سات ذات كفاءة،
وال يغني ذلك عن منع نزيف خ�سائر الكيانات االقت�صادية اململوكة للدولة ،وطرق
ا�ستخدام الأ�صول املعطلة يف زيادة املوارد ،لأن املحور الأول من حماور متويل التنمية
يعتمد على تعبئة املوارد املحلية بكفاءة و�إنفاقها بفاعلية وح�سن ا�ستخدام جماالت
الإنفاق العام.
حت�سنت املوازنات العامة يف ال��دول العربية يف العام املا�ضى وانخف�ض العجز
فيها �إىل  ،% 4.5لكن مدى تعر�ضها لل�صدمات االقت�صادية ما زال كبرياً ،ورغم
اجلهود التي بذلت يف تنويع الهيكل الإنتاجى لالقت�صاديات العربية ومواردها ،ف�إن
موازناتها العامة وموازين مدفوعاتها ما زالت �شديدة الت�أثر ب�أ�سعار النفط ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر.
حري تذبذب �أ�سعار النفط االقت�صاديني والقائمني على املوازنات العامة ،فبعدما
كان �سعر النفط يف حدود  100دوالر يف الفرتة من � 2011إىل � ،2014أ�صبح �أقل
من  50دوالر خالل الفرتة من � 2015إىل  ،2018ثم مقدر �أن يحوم ال�سعر حول
� 60إىل  70دوالر خالل العام احلايل ،والعام القادم ،وهذه التغريات الكبرية ال
ت�سمح ب�أى تخطيط منا�سب الحتواء الآثار ال�سلبية ،ورغم جهود التنويع والتح�سني
والإ�صالح� ،إال �أنها تتفاوت مع تغريات اجتاهات الأ�سعار �صعودا وانخفا�ضا.
هناك حاجة �إىل حت�صيل املوارد ال�ضريبية العربية ،فاملتو�سط يف الدول العربية
حاليا هو  11%وهذا يقل عن املتو�سط العاملي واملتو�سط املو�صى به  ،15%لذا
ي�ستلزم التغيري.
�إتاحة فر�ص العمل والت�شغيل من خالل م�شاركة القطاع اخلا�ص ،ويف خطة متويل
التنمية امل�ستدامة �أي�ضا حمور للتدفقات املالية اخلارجية ،ولكن ما زال االقت�صاد
العربي م�صدرا للتمويل �إىل اخلارج ،وهو يقلل من فر�ص التمويل باالعتماد على
املوارد املالية الذاتية.
(�إن قمة ب�يروت تنعقد يف وق��ت �أ�صبح فيه ال��ع��امل �أك�ثر تقلبا م��ن الناحية
ال�سيا�سية ،و�أكرث ه�شا�شة من الناحية االقت�صادية .يحتاج العرب اليوم �إىل رميات
موفقة نحو التقدم والتنمية امل�ستدامة ،فقد �ضعفت معدالت منو االقت�صاد العاملى،
وتزايدت حاالت التوتر والنزاعات يف التجارة الدولية ،وازدادت املخاطر املحدقة
باالقت�صاديات املختلفة مع احتماالت ارتفاع تكلفة اال�سترياد ،م�شريا �إىل �أننا ن�شهد
تغريات كربى يف موازين القوى االقت�صادية العاملية والإقليمية ،التى ت�صارعت
وترية تغريها مع الأزمة املالية العاملية ))1(.
املراجع:
 كلمة الدكتور حممود حميى الدين النائب االول لرئي�س البنك الدوىل،https://www.youm7.com/story/2019
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د .جودت الركابي
•حممد مروان مراد
واملغربي بكلية الآداب حتى نهاية
ومرب
هو �أدي��ب ب��ارع
ٍّ
جليل انحنى تالمذته
عام  ،1987و�أ�سهم هناك يف حملة
�أم��ام جتربته العميقة،
التعريب..
وخ��ب�رت����ه ال���وا����س���ع���ة،
 ع��اد �إىل دم�شق ع��ام 1987وفكره املتم ّيز ،وقبل هذا
وت��اب��ع ن�شاطه يف م��ي��دان الأدب
كله �أمام توا�ضعه الكبري،
والت�أليف.
و�سماحته ووقاره.
 �شغل الدكتور الركابي من�صب• الأدب الأندل�سي
�أم�ين �سر جمعية الأدب����اء العرب
ثمرة الطبيعة ال�ساحرة:
التي ت�أ�س�ست يف دم�شق عام ،1959
���ش�� ّك��ل ال��دك��ت��ور ال��رك��اب��ي
وع��م��ل ع�����ض��و ًا يف احت���اد (جمعية
ث����روة ف��ك��ري��ة ،وخ��ا���ص��ة يف
ال��ن��ق��د الأدب�������ي) ال����ذي ت���أ���س�����س
جم��ال ال��درا���س��ات الأندل�سية
ع��ام  ،1060وم�����ش��رف�� ًا على عدد
ع���ام���ة ،والأدب الأن��دل�����س��ي
كبري م��ن ط�لاب ال��درا���س��ات العليا
خ��ا���ص��ة ،وك��ت��اب��ه (يف الأدب
ال��ذي��ن ي��ع��دّ ون �شهادتي املاج�ستري
الأندل�سي) ،الذي ُطبع لأول مرة
والدكتوراه.
يف جامعة دم�شق ع��ام 1950
 ���ش��ارك يف ع��دد م��ن امل���ؤمت��راتيُ��ع��د م��رج��ع�� ًا ه��ام�� ًا م��ن م��راج��ع
وامللتقيات الأدب��ي��ة والثقافية يف
الأدب الأندل�سي ،وهو يف الأ�صل • �شكّل �إنتاجه ثروة دم�شق وبغداد والقاهرة والكويت،
حم��ا���ض��رات �أل��ق��اه��ا على طالب
وم����ؤمت���رات الأف��رو�آ���س��ي��وي�ين التي
�شهادة �آداب اللغة العربية يف فكرية وخا�صة فـي انعقدت خ��ارج الأق��ط��ار العربية،
ك��امل���ؤمت��ر الأول لل�شعر ال��ذي عُ قد
كلية الآداب يف جامعة دم�شق ميدان الدرا�سات
على مدى �سنوات عدة ،در�س فيه
يف مدريد �إ�سبانيا يف كانون الأول
الأندل�سية.
احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
عام  ،1989وامللتقى الأول لدرا�سة
والفكرية لبالد الأندل�س ب�شكل • ُعرف ب�صدقه فـي الن�ص الأدب���ي يف �ضوء الل�سانيات
ع����ام ،و����ص��� ّور ح��ي��اة ال�����ش��ع��راء
ال���ذي عُ ��ق��د يف جامعة ق�سنطينة
الأندل�سيني وبيئاتهم الثقافية
ً
ّ
ا
عالي
ق
ل
وح
أحكامه،
�
يف كانون الأول عام  ،1993و�ألقى
ب�شكل خا�ص ،وقد كانت احلياة
ع��دد ًا من املحا�ضرات يف اجلامعات
الأن��دل�����س��ي��ة غام�ضة اجل��وان��ب فـي مناق�شة الر�سائل
والأن���دي���ة ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة،
قليلة امل�صادر ،ولذلك �أفا�ض يف
ون�شر طائفة من البحوث والدرا�سات
اجلامعية.
و�صفها بع�ض ال�شيء ،لأن تف ّهم
وامل���ق���االت الأدب���ي���ة وال��ن��ق��دي��ة يف
البيئة يف ر�أي��ه يجب �أن يُعريه
ال�صحف واملجالت العربية والعاملية،
م�ؤ ّرخ الأدب �أق�صى اهتمامه.
وك���ان ل��ه ح�ضور �أدب���ي ملمو�س يف
وع��ر���ض ال��دك��ت��ور ال��رك��اب��ي
الأو�ساط الأدبية العربية والعاملية،
ب�شكل موجز الأغ��را���ض ال�شعرية الهامة التي وال�سيما يف ميدان الأدب.
طرقها �شعراء الأندل�س ،ووقف ب�شكل خا�ص عند
• �آراء وا�ضحة ،و�صدق فـي الأحكام:
�شعراء الطبيعة ،ف�أو�ضح بواعثه ،وذكر خ�صائ�صه
• ع��ك��ف ال��دك��ت��ور ال��رك��اب��ي ع��ل��ى التدري�س
و�أورد طائفة من املنتخبات ال�شعرية لبع�ض �أعالمه بجامعة دم�شق ،و�أ���ش��رف �سنوات على مناق�شة
�أمثال :ابن حمدي�س ال�صقلي ،وابن خفاجة الذي الر�سائل اجلامعية يف الأدب الأندل�سي ،وكان على
كان يل ّقب بـ (جنّان الأندل�س) وغريهما ...كما بينّ
الدوام يح ّلق عالي ًا يف مالحظاته الق ّيمة ويف نقده
�أنّ هذا الأدب مل يع�ش فقط بني جدران الق�صور ،لتلك الر�سائل ،وكانت �آرا�ؤه ومالحظاته دقيقة
ب��ل ع��ا���ش �أي�����ض�� ًا يف رح���اب ال��ري��ا���ض والب�ساتني وفا�صلة ال ُلب�س فيها وال غمو�ض ،يعرف املخت�ص
الأندل�سية ،وجاء ثمرة لتلك الطبيعة ال�ساحرة وغري املخت�ص ،وقد عُ �� ِرف ب�صدقه يف �أحكامه ،ال
التي عرف ال�شاعر الأندل�سي كيف ي�صف جمالها ،يجامل وال يداهن ،ويقول احلق ولو على نف�سه.
وما دار من لهو وطرب ومرح يف ظاللها ،يف كثري من
وكانت �آرا�ؤه وا�ضحة م�شرقة ،ي�شري �إىل اخللل
احلذق والفن والأ�صالة.
ِّ
ثم
منفذ ًا له ،و ُمعطي ًا البديل املنطقي واملو�ضوعيّ ،
ً
ال
مث
زي��دون
��ن
ب
ا
�شخ�ص
يف
ث ّ��م ق��دّ م الركابي
يقدِّ م حكمه ال�صادق.
جديدة
��روح
ب
در�سه
ولذلك
لل�شاعر الأندل�سي،
�آثاره الأدبية:
ال�شعر
خ�صائ�ص
ور�سمت
أدبية
ل
عك�ست �أ�صالته ا
�أ�سهم الدكتور «ج��ودت الركابي» � -إىل جانب
الأندل�سي الذي بقي على الرغم من جدّ ته ،ينظر عمله يف التدري�س والتوجيه – يف ت�أليف وحتقيق
�إىل ال�شرق يف �شوق ولهفة.
ع��دد من كتب الأدب واللغة والبالغة واملطالعة
أندل�س
ل
ا
أدب
�
بها
انفرد
وبينّ �أخري ًا امليزة التي
للمرحلتني الثانوية واجلامعية ومنها:
ّ
الفن
هذا
حات،
املو�ش
بدرا�سة
عن �أدب امل�شرق ،فقام
 - 1ال�شعر الدنيوي يف الع�صر الأيوبي وممثلوه
امل�ستحدث الذي ّ
غذته طبيعة الأندل�س اجلميلة الأ�سا�سيون (باللغة الفرن�سية).
اخلالدة.
العرب
وجادت به عبقرية
 - 2دار الطراز يف عمل ّ
املو�شحات البن �سناء
إبداع:
ل
وا
العطاء
من
قرن
ون�صف
• م�سرية فنية
امللك (حتقيق).
دم�شق
يف
الركابي»
عمر
��ودت
ج
«
ولد الدكتور
 - 3يف الأدب الأندل�سي عدة طبعات منذ عام
عام  ،1913وتلقى درا�سته االبتدائية والإعدادية  ،1960ويُعد مرجع ًا مهم ًا يف هذا امليدان.
والثانوية يف مدر�سة التجهيز التي كانت ت�سمى
 4الطبيعة يف الأدب الأندل�سي.«مكتب عنرب» وح�صل على �شهادة �أهلية التعليم
 - 5الأدب العربي من االنحدار �إىل االزدهار.
االبتدائي عام  ،1933و�شهادة البكالوريا الثانية
 - 6طرق تدري�س اللغة العربية.
(ق�سم الفل�سفة) عام  1934بدرجة جيد جد ًا.
 - 7مبادئ تخطيط التعليم (ترجمة).
الزور
 بد�أ حياته العملية مع ّلم ًا يف مدار�س دير - 8ال������وايف يف الأدب ال���ع���رب���ي احل��دي��ث
دم�شق
بني عامي  ،1937 – 1935ث ّ��م نقل �إىل
(باال�شرتاك).
ومار�س التعليم فيها بني عامي .1938 – 1937
 - 9الأدب العربي ون�صو�صه (باال�شرتاك).
 ُ�أوف��د �إىل فرن�سا عام  1938ملتابعة درا�سته - 10منهج البحث الأدبي يف �إعداد الر�سائل
العليا ،فنال �شهادة اللي�سان�س يف الآداب من جامعة
اجلامعية.
ال�سوربون يف باري�س عام  1947بتقدير م�ش ّرف
 - 11بحوث يف املو�سوعة الإ�سالمية الفرن�سية
ج��د ًا ،وبعد �أن ع��اد �إىل دم�شق عُ �ّيمنّ مد ّر�س ًا للغة
والإنكليزية.
العربية و�آدابها يف عدد من ثانويات دم�شق ،ودُور
ك��ان رحيل الأدي���ب القدير الدكتور «ج��ودت
املع ّلمني واملع ّلمات ،ويف عام  1950عُ ينّ
موجه ًا �أول
ِّ
إىل جانب الركابي» يف احل��ادي ع�شر من �أي��ار  ،1999بعد
�
أ�سهم
للغة العربية يف وزارة الرتبية ،و�
التدري�س والتوجيه يف ت�أليف عدد من كتب الأدب م�سرية حافلة بالعطاء ،ف��ك��ان ج��دي��ر ًا بتقدير
الوطن ،واحرتام الأجيال.
والبالغة واملطالعة للمدار�س الثانوية.
1949
عام
 بد�أ التدري�س يف جامعة دم�شق منذامل�صادر:
بتدري�س
وقام
ب�صفة �أ�ستاذ حما�ضر يف كلية الآداب
�أعالم ال�شعر الأندل�س د .جوزيف كال�س – دار املعرفة
مادة الأدب الأندل�سي لأول مرةّ ،
ثم �أ�صبح عميد ًا – دم�شق .2012
لكلية الرتبية حتى نهاية عام  1974حيث �أُحيل
عبقريات �شامية – عبد الغني العطري – دار الب�شائر
على التقاعد.
– دم�شق.2000
 �أُوف���د للتدري�س يف جامعة ق�سطنطينة –مبدعون يف ذاكرة الوطن ج – 2حممد مروان مراد –
اجلزائر – فقام بتدري�س مادتي الأدب الأندل�سي دار ال�شرق للطباعة والن�شر – قيد الطباعة.

ق�ص�ص الكاتبة فاتن ديركي:
وكان الأدب م�س�ؤو ًال !
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•عماد نداف
يف طبعتها الثالثة ،ت�صر الكاتبة
فاتن ديركي ،على ترويج حكايات املجتمع
وق�ضاياه بعني الباحث �أك�ثر منها عني
الأدي��ب ،وذلك يف جمموعتها الق�ص�صية
(ر�سالة اعتذار من طائر الفينيق الذي ال
ميوت) ،وهي جمموعة د�سمة يف م�ضامينها
و�أهدافها� ،إىل الدرجة التي تعيدنا فيها
�إىل ال�صيغة املعروفة ل�ل�أدب ،فتتجاوز
ال�شكل الفني للق�صة من �أج��ل ر�سالة الن�ص
وم�ضمونه!
وفاتن ديركي حمامية معروفة بن�شاطها
القانوين والنقابي� ،أي �أنها يف �صلب ق�ضايا
املجتمع التي تنعك�س �صورها تلقائيا يف الق�ضاء،
فيغدو الق�صر العديل الذي يعمل فيه املحامون،
الوعاء احلقيقي لتلك ال�صور ،وخا�صة �صور احلياة مب�شكالتها
اجلنائية والقانونية وال�شرعية.
�أما فاتن ديركي الكاتبة ،فهي تعلن �صراحة� :أن “ال�شيء
يعكر مزاج عاملي الهادئ �سوى نهايات ق�ص�ص تتعرب�ش على ندى
الدموع ..وحكايات �أمل تتلوى على جمر الظلم والقدر وموت
الأمنيات” ،وبهذا املعنى ميكن تخمني ال�صدمة التي ت�شكلها
وقائع املكان الذي تعمل فيه .وعلى هذا الأ�سا�س انتقت الكاتبة
املحامية ق�ص�صها ،ومن هنا ال�س�ؤال ب�أي لغة قدمتها �إىل القارئ
الذي غاب عنه هذا النوع من الكتابة �سنوات طويلة؟!
�أول املعطيات� ،أن يف ق�ص�ص املجموعة مو�ضوعات على غاية
الأهمية ،حتقق ال�شروط املطلوبة لتج�سيدها على امل�سرح
�أو �أمام كامريا الدراما التلفزيونية ،ويت�ضح هذا النموذج من
خ�لال ق�صة (�أب ولكن) ،وه��ي ق�صة ،قد تكون ال�سينما �أو
التلفزيون قد عر�ضا �أمناطا منها ،ولكنها يف �صيغة الر�ؤية
الإن�سانية التي بنت عليها الكاتبة  ،ظهرت بنهاية �أخرى
تنت�صر فيها الإن�سانية على ال�سقوط الأخالقي يف احلياة،
والق�صة تتحدث عن ثالث فتيات هنَّ  :حنان وبنان و�إميان ،
يع�شن مع �أب و�أم يف حياة رغيدة اليعكرها �شيء� ،إىل �أن متوت
الأم ،ويكت�شف الأب بامل�صادفة �أنه عقيم ،فممن �أجنبت زوجته
الراحلة بناتها الثالث؟!
تلك هي ال�صيغة الواقعية للم�أ�ساة التي ت�شتعل يف حياة
الأب ،فالبنات ل�سن بناته ،واخليانة كانت جوهر حياته
الزوجية ،وهو عا�ش زوجا خمدوعا مع ام��ر�أة خائنة ميتة،
فكيف �سيتعامل مع الواقع ،وكيف �ستكون م�شاعره جتاه البنات
الربيئات اللواتي يع�شن معه ،وهنَّ ل�سن بناته؟!
جتد الكاتبة فاتن ديركي ح ًال بعيدا عن الق�ضاء ،وهذا
احلل هو نف�سه الذي نحن بحاجة �إليه يف جمتمع ي ّولد امل�آ�سي
فال يرحم وال مي ّ��ل .واحل��ل كما ت��راه ب�سيط وناجح وعظيم
ويتجاوز امل�أ�ساة �إىل الأمل واحلياة ،لأنه يف جوهره �إن�ساين،
والإن�ساين يف احلياة قادر على �إجن��از مايعجز عنه القانون
علي �أن �أق��وم من
وال�صراع االجتماعي “ :لقد �أتى ال�صباحّ ،
فرا�شي( ،يقول الأب امل��خ��دوع)� ،أمامي مهام كثرية ،فالليلة
�ستزف ابنتي حنان �إىل عري�سها الو�سيم�...أوقدوا ال�شموع..
و�أح�ضروا احلناء ،و�أطلقوا الزغاريد يف الف�ضاء ،وه ّيا .ه ّيا
ن�ستعد لالحتفال�”.ص17
وقبل �أن جتد الكاتبة مثل هذا احلل  ،لتلك امل�أ�ساة التي
تنتج احلياة كثري ًا منها ،قدمت لنا ق�صة �شبيهة ،عنوانها
(روح) ،خا�ضت فيها ال�شخ�صية الرئي�سية ،وهي راوية الق�صة،
معركة مع ذاتها ب�ش�أن الفتاة اخلر�ساء احلامل التي جل�أت �إليها
يف ليلة باردة لتنام عندها ،فطردتها  ،وعندما �أذعنت الفتاة
اخلر�ساء وغادرت البيت ،ا�شتعلت راوية الق�صة بقلق غريب
يحتج على ال�سلوك التي واجهت به تلك امل���ر�أة اخلاطئة،
و�سريعا يظهر هنا املونولوج االن�ساين الذي يحا�سب ويتخذ
القرار“ :ملتُ نف�سي وق�سوتي”  “ ،ترى �أين ذهبت تلك القطة
امل�سكينة ؟! متنيت من كل قلبي �أن تعود ،و�أق�سمت �أنني لو
عادت ال�ستقبلتها بحفاوة� ”..ص 10
وعندما ننتقل �إىل مفتاح �آخر ،من مفاتيح اخلزان الكبري
التي تعمل فيه الكاتبة  ،جندها يف ق�صة ثانية ،وك�أنها تقرع
اجلر�س ،من �أن اال�ستهتار يوقع �صاحبه مبا ال يتوقع ،وتلك
هي ر�سالة لق�صة �أخرى وعنوانها (كما تدين تدان)  ،ت�سحب
الكاتبة الب�ساط من حتتنا ،تقول لنا �إن اخلط�أ يجر الفجيعة،
وعلينا �أن ن�صحو قبل وقوعه ،فالق�صة تتحدث عن تورط
ال�شاب (ر�شاد) مع جمموعة من �أ�صدقائه يف تعاطي املخدرات،
حتت �إغراءات �أخرى م�ضمونها مت�ضية ليلة حمراء مع فتيات
ي�أتني للم�شاركة يف هذه الأجواء..
هل يحقق ر�شاد رغباته ،وما هو ثمن اال�ستهتار االجتماعي
عندما ي�صنع الفجيعة التي ال ميكن توقعها �إال يف الق�ص�ص،
�إذ كيف يواجه احلقيقة امل��رة التي ورط��ه فيها �أ�صدقا�ؤه؟
واجلواب يف الق�صة نف�سها:
“ ح�سن ًا ..متهل يا �صديقي العزيز ..من تلك التي �ألقيتها
للتو بني ذراعي ؟! ك�أنني �أعرف الفتاة  ..هل �أنا �أحلم ..؟! “�ص
 ، 22وال يرتكنا الن�ص لنخمن ،لأن الن�ص املفتوح هنا يربك

الر�سالة املتوخاة من ن�صو�ص الكاتبة/
املحامية ،ولذلك ت�صفع القارئ مبا�شرة
باحلقيقة “ :هاهي �أخته بني �أح�ضانه
�شبه عارية � ”..ص.22
ويف احل��ي��اة ،يف �صور الق�صر العديل
التي تقلبها الكاتبة فاتن ديركي ،ق�ضايا
�أخ��رى ،ويف تلك الق�ضايا هناك نوع من
االخ��ت��ي��ار ،يواجهه الإن�����س��ان يف �أروق��ة
الق�صر العديل ،وه��و لي�س مفا�ضلة بني
فروع اجلامعات  ،ولي�س اختيارا للتخ�ص�ص
يف جمال الطب �أو املحاماة  ،هو “ اختيار
ب�ين �أب و�أم” وه���ذا االخ��ت��ي��ار يواجهه
الق�ضاء يوميا يف م�س�ألة التفريق بني
زوجني �أجنبا جمموعة �أطفال ينبغي احت�ضانهم وتربيتهم،
ولكي نتعاطف مع قرار االختيار ،كان البد من �أن تقول لنا
الكاتبة �صراحة على ل�سان �صاحب االختيار “ :لأننا نحن
الأطفال (�أوالد احلياة) نحتاج لأمنا و�أبينا على ال�سواء” �ص
 ،19مع ذلك “�أختار �أمي و�أعود �إليها ملقيا بنف�سي بتهالك بني
�أح�ضانها و�أبكي” �ص .19
وقبل �أن نرتك مناذج ق�ص�صها امل�أخوذة � ،أو امل�ستوحاة من
�أروقة الق�صر العديل ،جندها وقد ان�شغلت ب�شيء �آخر يتعلق
بالف�ساد وخطره على هذا اجلهاز االجتماعي احل�سا�س ،ولكي
تقرب امل�س�ألة �إىل ذهنية اجلميع حتكي لنا عن من��وذج من
االبتزاز الق�ضائي الذي تتعر�ض له املر�أة يف ق�صة (حتكيم)
 ،فنحن �أمام دعوى تفريق ،ولكي ت�صل املر�أة �إىل التفريق البد
من قرار عادل يحتاج �إىل حتكيم ،ف�إذا ب�أحد املحكمني يطلب
منها ج�سدها ثمنا للعدالة ،وهو “يف عمر �أبيها ..جمعد الوجه،
�أ�شيب ال�شعر ،يرمقها بنظرات مريبة ،متفر�سا يف وجهها
بكثري من الوقاحة وع��دم احلياء ،وهي حتكي عن معاناتها
وجتربتها املرة” �ص .78يت�صل بها لي ًال وك�أنه �أفعى“ ،ياله
من عجوز وقح ..ذلك العجوز املت�صابي ي�ضغط عليها م�ستغال
حاجتها �أب�شع ا�ستغالل ،وهي تقف على عتبة العدالة لتطالب
بحقوقها� ”..ص ،79تتدخل الكاتبة ،تتحول �إىل واعظة،
وهذا النوع خطري يف الأدب ،ولكنه مهم يف احلياة “هذه الق�صة
واقعية �أ�ضعها بني �أيديكم� ”..ص  ،80وت�صرخ باملر�أة:
�إياك �أن ت�ضعفي� ..ص..81
يف ق�صة (دليل احلب) نذهب بعيدا عن الق�صر العديل� ،إىل
عدالة احلياة نف�سها ،وهي جمال ثان تدخله الكاتبة ،وك�أن يف
هذه الق�صة �صيغة �أخرى من االحتجاج ،ففي جوهرها عالقة
حب تن�ش�أ بني نوعني يف طبقات املجتمع (ال�شاب الع�صامي الذي
يدر�س ويعمل �سائقا عند �أحد الأثرياء) و(الفتاة ابنة الرثي
التي حتب ال�شاب ،وتبتعد عنه بحكم غ�ضب �أبيها الذي طرده
و�أخربه �أنه �سوف لن يحلم حتى يف ر�ؤيتها) !
فج�أة متر�ض جيهان .ت�صاب بق�صور كلوي ،ومن الطبيعي �أن
ي�صل اخلرب �إىل م�سامع حبيبها عادل “ف�أ�سرع �إىل ر�ؤيتها ،لكن
والديها منعاه من الدخول فقفل راجعا وقد �أظلمت الدنيا يف
عينيه” �ص87
مع تقدم الوقائع الدرامية يف حالة جيهان ،ت�صل �إىل درجة
حتتاج فيها �إىل كلية جديدة لتعي�ش ،فمن يقدم لها كليته؟!
يتربع عادل بكليته لها ،ولكن الق�صة ال تكتمل بل ميوت عادل
يف م�ضاعفات حت�صل �أحيانا عند املتربعني .ودون �أن تفتعل
الكاتبة رد فعل ي�ؤثر فينا .ترتك لنا االحتجاج ،وتقول على
ل�سان بطلتها التي �أنقذت من امل��وت بت�ضحية عظيمة ممن
يحبها�“ :شكرا �أيها املطر امل�ضيء لأن��ك �أ�ض�أت �سماء احللم
و�سماء قلبي” �ص89
تك�سر فاتن ديركي يف ن�ص �آخ��ر ح��دود الواقع مبعطيات
�أخرى جتدها يف (ذاك��رة قلب) ،ونحن هنا �أمام ق�صة ت�شبه
الق�ص�ص العلمية ،تتحدث عن عملية تربع للقلب ،وينتج عن
هذه العملية انتقال م�شاعر �صاحب القلب �إىل ال�شخ�ص الآخر
الذي جنا ،تلك امل�شاعر تده�ش اجلميع ،ففيها �أي�ضا تفا�صيل
الذكريات ،وك�أن القلب نقل معه كل �شيء ،فهل نحن �أمام ق�صة،
�أمام غرائب العلم املكت�شفة؟!
هنا  ،تتجاوز فاتن ديركي ،من جديد ،مفاهيم و�أ�صول
الكتابة الق�ص�صية ،وتتحول �إىل مفاهيم البحث ،لتخربنا �أن
“الربوف�سور  Gary Schwartzاخت�صا�صي الطب اجلراحي
والدكتورة � Linda Russetأخ�صائية الطب النف�سي يف
جامعة �أريزونا يعتقدان �أن للقلب طاقة خا�صة يتم بو�ساطتها
تخزين املعلومات ومعاجلتها �أي�ض ًا ،وبالتايل ف�إن الذاكرة لي�ست
فقط يف الدماغ بل قد يكون القلب حمركا لها وم�شرفا عليها..
�إلخ” �ص 103
املراجع:
فاتن ديركي ـ ر�سالة اع��ت��ذار من طائر الفينيق ال��ذي المي��وت ـ
ق�ص�ص ق�صرية ـ دار �أوربو�س للطباعة والن�شر ـ ط3

8

غرامٌ ال ي�شيبْ

•ه�شام عمران
�شغفي بح ّبك يا دم�شق عتيق
�أطلقت �أحالمي وفي�ض م�شاعري
حتدثت �أعالمها
ِ
عنك الع�صور ّ
منك بزوغه و�شروقه
فاحلرف ِ
�ضر ِك النّكد البغي�ض من العدا
ما ّ
ق�صدوا ال�شّ �آم َف ُه ِّدمتْ �أحالمهم
فت�ألقّت ِ
ال�صروح و�أ�شرقتْ
فيك ّ
ٌ
منارة
وتلألأت من قا�سيون
وجهك ٌ
قامت
ليل العروبة دون
ِ
جذورك يف الع�صور ح�ضار ًة
نطقت
ِ
رب امل�شرقني ن�ضار ًة
ِ
وحباك ّ
و�ضفافه للزائرين مقا�صدٌ
و�سالم ( �شوقي) ال يغيبعبريه
حماك حملّق ًا
غرد يف
ِ
(ونزار) ّ
ق�صد اجلميع ريا�ض ح�سنك عا�شقاً
و� ِ
توجهتْ
إليك �أنظار ال�شعوب ّ
ال�صبا
ثوب
وجددي
فدعي اجلراح ّ
ّ
قومي وزفيّ
الب�شر من قمم الذرا
ّ
وحي القادمني �إىل احلمى
قومي ّ
و�أوابد التّاريخ مت�شي خلفهم
فروائع الأمثال تنع�ش �سري ًة
ي�شدين لأ�صالةٍ
و�أنا احلنني ّ
تبدل �شكلها
ما للعروبة قد ّ
الر�سالة والنّهى
فتبعرثت قيم ّ
يعلو املنابر حام ً
ال �أوهامه
قومي ونادي للعروبة �ضادها
مهما تكاثر حقدهم و�ضاللهم
ويظلّ
�صوتك بالعروبة ناطق ًا
ِ
�شم�س ال يغيب �ضيا�ؤها
فدم�شق
ٌ
ول�سان �شعري يف الغرام طليقُ
هواك يليقُ
لت�صوغ حلن ًا يف
ِ
معطر ودقيقُ
احلديث
و�صدى
ٌ
وربيعه بالغوطتني ل�صيقُ
ثابت وعميقُ
بيتك ٌ
ف�أ�سا�س ِ
ٌ
وهمى عليهم بارقٌ
وحريق
�شم�س الكرامة وانتهى التّلفيقُ
وعلى املنارة بريقٌ وبريقُ
وجهك م�شرقٌ و�أنيقُ
و�ضياء
ِ
الدهور عريقُ
تاريخها عرب ّ
بح�ضنك ٌ
دافق ووثيقُ
بردى
ِ
ٌ
حافظ و�شفيقُ )()1
وبه تغنّى (
فلد ْيهِ من بردى �صب ًا ورحيقُ ()2
فيك ُمعل ٌّق وع�شيقُ ()3
وهواه ِ
والو�صف منهم �صادقٌ وحقيقُ
ّك الإم�ضاء والتّ�صديقُ
فبكف ِ
فلك الفخار يليقُ
وتبخرتي ِ
درب للعال وطريقُ
ِ
فذراك ٌ
ومع القوادم طارقٌ وم�ضيقُ
الروم والكنعان والفينيقُ
ّ
وال�ص ّديقُ
الفاروق
روى
عنها
ّ
عرب ّية يغتالها التّمزيقُ
وطغى عليها احلقد والتّفريقُ
و�سطا عليها مارقٌ زنديقُ
ويفوح منه املوت والتّطليقُ
لل�صدى ويفيقُ
فالكون ي�صحو ّ
ٌ
ٌ
جاهل ونقيقُ
�صوت
�سيزول
ليموت يف بحر الظّ الم نعيقُ
ي�شع النّور والتّ�شريقُ
منها ّ
 3-2-1ال�شعراء:
حافظ ابراهيم
�شفيق جربي
�أحمد �شوقي
نزار قباين

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1647" :الأحد 2019/7/14م 11ذو القعدة 1440هـ

ق�صيدتان

زنبقـة
ال�ضوء

•ميلينا عي�سى

•�إبراهيم عبا�س يا�سني
ال�صباح ..
لزنبقةِ ال�ضوء ي�صحو
ُ
ويلتم عند الغروب اليما ْم
ّ
ُ
املجراتِ ..
قطوف
تُ�صلّي
ّ
ين�شقّ �صد ُر ال�سمواتِ ..
عن وردةٍ من غما ْم
لزنبقةِ ال�ضوءِ ..
املو�سمي ..
املطر
ما انهلّ من �أ ّول
ّ
لها الو�صلُ والف�صلُ ..
ُ
وال�صمت ..
وال�صوت
ُ
واملُبتدا واخلتا ْم .
تتبدى بكامل فتنتها
لها حينما ّ
ً
جنمة يف كهوف الظال ْم
ُ
تنق�ش بال�ضوءِ ..
ملا �سوف
من �أغنيات املح ّبني ..
القلب والذاكر ْة
يف �صفحة
ِ
وملا تراودين كالق�صيد ِة عن نف�سها
ً
غائبة ..
الوح ِي
وتخطر يف
ِ
ُ
خاطر ْ
حا�ضر ْة
ني ..
لعينني معجزت ِ
ني ..
لنهدين �أيقونت ِ
كالفجر ..
ولل�صدر ملا تك�شّ َف
ِ
للثغر �أقطف منهُ رحيقَ الكال ْم
ِ
لها يف الن�شيدِ امل�ؤ ّبد بالوجدِ ..
القرب والبعدِ ..
يف
ِ
وال�صد ..
يف الو�صلِ
ِّ
يف �صحوها واملنا ْم
دماي ..
ويل �أنها �أ�شعلتْ يف
َ
قنادي َلها العا�شقاتِ ..
علي ب�آياتها الب ّيناتِ ...
و�ألقتْ ّ
ال�سالم ..
عليها
ُ
ال�سالم ..
ُ
ال�سال ْم .

• رجاء علي

-1يابحر
�شايلَ ..لهُ ..
ُ
ظهر �أمازونية
كمن
يطبع على ِ
ُ
ً
قبلة
موج ِك
يداهمني ُ
ُ
ك�أ�سان و�أنتهي
كم من منجلٍ قط َع �أ�صابعي
عند احل�صا ِد
وابتل َع حبوري حتت دثّا ٍر
مهرتئٍ
�أما �آنَ يل �أن �أعتلي �سفينت َِك؟
ويح لهد ِب ِك ترم�شني به
ٌ
البالء!
ني ارتكبتِ ذاك
ب� ٍّأي �سك ٍ
َ
-2ُّ
بر�سم البي ِع
عذاب
�صك
ٍ
ِ
من
أهرب
� ُ م�صيدةٍ منطقيةٍ
لأورقَ بني ال�ص ّبا ِر
و�أعتلي عامو َد �سمعانَ
غري �آبهةٍ �إال � ْأن � َ
ّاح
أقطف التف َ
قبل �أوانِ ارتعا�شي.
تخمنَ ..
� ْأن ّ
أمر من اثنني:
ف� ٌ
َ
العمق
�إ ّما �أنّك يف غايةِ
ِ
احلمق
قمةِ
ِ
�أو يف ّ
ُ
ُ
الفر�ضيات
جته�ضني
�ضحى
و يف ِ
عقب من ّ
ب�آخر ميالدٍ يل
أ�سم ُم الودا َد
� ّ
علّه يبذخُ يف اخلامتةِ .

ق�صيدتان

حمقاء ق�صيدتي ـ1ـ

حمقاء ق�صيدتي م�صرة �أن
تر�سم ذاك الذي يف البال
بهي ًا كحقل بنف�سج
يختال بني �أ�صابعي
وعلى زوايا الروح
يرتك عند كل منحنى �سو�سنة
�أع�شق مالمح وجهه
حني ي�أتيني على مراكب الريح
حمم ً
ال بحكايا القلب
وو�شو�شات �سو�سنة
�أهدته عقد ًا من �صور
ليلقيه حول عنقي يف ليلة
غفا يف ظلها القمر
حتت عرائ�ش الليايل املقمرة

قبلة ال�صباح ـ2ـ

كقبلة ال�صباح الأوىل كان وجهك
�سنابل قمح وعطر بيل�سان
�أ�شرع نوافذ الوقت لكل احتمال

رمبا لقاء و�أحالم وبع�ض خيال
�سارت معك تلك اخلطا القليلة
افرتقنا كل يف اجتاه
وكان اجتاهي جهة القلب
�أفرغت بني م�ساماته بقايا عطرك
لونه بورد ابت�سامتك
وم�ضيت م�سرعة باجتاه القلب
قبلت وجه ال�شم�س
قطفت من �ضفريها كم�شة نور
و�ضممت وج��ه��ك ب�ين �أوراق جرائد
ال�صباح
ت��ق��رع ب���اب ال��ل��ي��ايل وت�ت�رك عندها
باقات زهر
ت�ضم لهفتي بني �أ�صابع احلنني
وت�سطر على �إي��ق��اع النب�ض موعد ًا
قادم ًا
بال عنوان بال مكان بال ر�شفات
من فنجانٍ �أو من معك انتظار ًا
�شاركك اخلبز واحللم وليايل العيد

هل ي�أتي
الم�سيح ؟

•ريا�ض طربة

هذا العام خمتلف جدا
خمتلف عن �سنوات العمر
عن �صهوات الريح
عن قهر القهر
عن حرب احلرب
عن �أغاين املتعبني
خمتلف حقا ...
ه���ذا ال��ع��ام ن�سيج مطرز
بالدموع والآهات
ب������الأم������اين والآم���������ال
العري�ضة الف�سيحة
عباءته من برد و�صقيع
من دمع ولهيب
من كل زهور وربيع
فهل ي�أتي امل�سيح ؟
حني �صار ال�صيف �أغنية
ال�شتاء
وت�لا���ش��ى ال��رب��ي��ع يف عني
املطر
وامتد اخلريف
يخفي براعم االنتظار
ثلوج وعوا�صف ورياح
و�أنا الغريب
يف كوخ من حلم ون�ضار
حينها انت�صب ال�س�ؤال
اختلفت املواعيد
وامتدت طوابري الوجع
وتعاىل �صوت الآتي با�سم
احلب
هذا عام خمتلف جدا
هذا العام حكاية قرن �آت
ال�����ش��اه��د ع��ل��ى اخ��ت�لاف
املكان
على اختالف الزمان
على تبدل النا�س
فهل ي�أتي امل�سيح ؟
مثقال بتلك اجلراح
�أم مثقال بطيوب املجدلية
ي�أتي
يلقي �سيفا
يهبنا ال�سالم
هذا العام �س�ؤال عالق يف
احللق
جامد كاجلليد يف ال�صدور
يحرق �إن بدا و�إن اختفى
و�أنا العابر للدروب �أمتهن
ال�س�ؤال
ي�ؤرقني االنتظار
يا لروعة املجيء
رغيف وقمر
زه��رة وك���أ���س م��ن ب�سمات
الكروم
ع��ل��ي��ل ه��و ال��ن�����س��ي��م حني
ي�أتي امل�سيح
و الر�صيف حتى الر�صيف
خفقات قلوب العا�شقني
�ضحكات ال�صبايا
و�أنا املتعب من االنتظار
ي�سعفني املجيء

قصة
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المقامر
• �سمر املحمد
���ش��يء م���ا ..انك�سر يف ق��ل��ب��ه��ا ..وه��ي
ت�سلمه �آخ���ر قطعة م��ن �أث����اث البيت
ليبيعها ويلعب بثمنها ..كانت تعلم �أن
داء القمار ال��ذي ابتلي به �سيقودهما
�أخ�ير ًا نحو الهاوية ..لكنها عجزت عن
تركه وحيداً ..ي�سري �إىل م�صريه البائ�س
وهي تعلم �أن خ�ساراته املتكررة ال تعني �شيئ ًا
�أمام �أن تخ�سره وهو الوريد الذي ميد ج�سدها
ب��احل��ي��اة ..ويف ك��ل ليلة ي��ع��ود م��ن �سهرته
الآثمة مرتنح ًا ..مهزوم ًا ..كانت ت�شعل لأجله
روحها ..مت�سح بيدها على ر�أ�سه ..كما يفعل
قدي�س يف قباب الأولياء ..وهي تردد �أ�سماء
الأنبياء كلهم ..عله يعيد ترتيب نف�سه التي
فقدها يف دوامة القمار ..ت�ستنزف ما حفظته
من مواعظ وحكايا ..لرتده عن بيت عتبته
م��ن جهنم ..تق�صده ك��ل القلوب امل�سكونة
باملحرمات !
لكنه �أبى �إال �أن مي�ضي يف دروب غ ّيه....
يف قلبه عتمة ..وحوله عتمة ..وروحه نفق
مظلم ال قب�س من نور ي�ضيء تلك احللكة ! ما
عاد ميلك �شيئ ًا يقامر عليه ..فقد ممتلكاته
كلها ..فقرر �أن يلعب بورقته الأخ�يرة ..ويف
ليلة ليالء ..دعا رفاقه �إىل بيته ..وحول
بركة تو�سطت الدار ..ب�سطت ال�سجاجيد التي
�أت��وه بها ..وب��د�أت جل�سة الطرب ..للأنغام
وقع بدوي يزحف نحو ر�أ�سه التي دارت فيها
اخلمرة ..تطوف يف خميلته �صور كثرية لبيته
العتيق يف قريته البعيدة ..للدالية ...لعكاز
جده ..لرائحة الهال يف قهوة �أم��ه ..للرجل
الذي ك�أنهُ  ..قبل �أن يتحول �إىل عبد ال يعتقه
�سيده ..راحت زوجته تراقب امل�شهد من وراء
باب موارب ..ما معنى �أن ي�أتي برفاق ال�سوء
�إىل بيتها ؟ هذا الزوج الطاعن يف ال�ضالل �أال
تهزه طقو�س الرذيلة يف عقر داره !وحني بد�أت
جولة جديدة من اللعب .قب�ضت ي��ده على
الأوراق ..كمن يقب�ض على �سيل دمه خ�شية
�أن يفقد احلياة ! �شعر بجدول رفيع يجري
يف ظهره...اخل�سارة حمم حت��رق جوفه...
ما عاد ميلك �سواها...نادى زوجته لتم�ضي
مع واحد من الغرباء الذين ي�شاركونه اللعب
! نظرت �إىل زوجها ملي ًا ودموع ذليلة تتزاحم
يف عينيها ..للحظات ظنت �أن��ه��ا ال تعرف
زوجها...بحثت عنه ..فت�شت يف �أبعد حجرة
يف �أع��م��اق��ه ..يف دهاليز نف�سه املتعبة...
املوجوعة ..لكنه وقف �صامت ًا ..غريب ًا ..عن
نف�سه وعنها ..ثم م�ضت مع الرجل الغريب
كما مت�ضي هندية �إىل حمرقتها ! من دون �أن
تتوقع يوم ًا �أنها �ستكون الورقة الأخرية التي
يقامر بها ..واليوم بني �أزق��ة املدينة ..ويف
زواريبها ال�ضيقة ي�سمع النا�س �صوت رجل فقد
عقله وهو ينادي زوجته ال�ضائعة يف طيات
الزمن املن�سي ..و�أل��ف ذئب غ��ادر ..يعوي يف
�صوته ال�شجي.
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•د� .أحمد زياد حمبك
الأف��ق م�شتعل ،وال�شم�س ت�سقط فيه،
و���ش��وارع امل��دي��ن��ة خمتنقة ب��احل��ر والغبار
وال����دخ����ان ،زج����اج ال��ن��واف��ذ ي��ع��ك�����س ل��ون
االح��ت�راق ،و�ضجيج ال�����س��ي��ارات و�صخبها
حبال التفّت على العنق وال�صدر واليدين،
تعج بالغادين والرائحني ،وك�أن
والأر�صفة ُّ
النا�س كلهم خرجوا من بيوتهم خمتنقني ,
وال�سيارة تخرتق بحرية اللهيب امل�ستعر �إىل احلي
الغربي ،حيث الأفق هناك �أكرث اتقاد ًا.
ليت ال�سيارة ال ت�صل ،وليت الطريق تطول
وتطول ،وليت �إ�شارات املرور كلها حمراء ،ال تتغري،
ولكن كان ال بد يف النهاية من و�صول ال�سيارة �إىل
املبنى.
وعلى الر�صيف م�سحت جبينه ن�سمات �صيفية
ناعمة ،ومتاي�ست �أ�شجار ،وكان من الأح��رى به �أن
يح�س باالن�شراح يف ال�شارع العري�ض ،ولكنّه �أح�س
مب��زي��د م��ن االخ��ت��ن��اق ،وق��د ح�� ّل��ت عتمة امل�ساء،
فت�ألقت م�صابيح ال�شارع كاللآلئ ،ولكنّه كان يراها
�سهام ًا حترق جفنيه.
التفت �إىل �أمه ،وقال لها:
«�أنا غري مقتنع».
ور ّدت:
«�أنا �أعمل مل�صلحتك و�أنت ال تقدّ ر».
جتر �شيخوختها ،و�ضغطت على جر�س
وتقدّ مت ُّ
الباب ،ومل يطل االنتظار ،ففتحت لهما �سيدة ال تقل
عن �أ ِّمه عمر ًا ،ولكنها �أكرث بهاء وقوة ،وك�أنّ الأيام
مل تنل منها �شيئ ًا.
وقادتهما �إىل غرفة ا�ستقبال وا�سعة ،تت�ألف
من غرفتني ،بينهما باب وا�سع مفتوح ،وقد فر�شت
كل غرفة بنمط من املقاعد يختلف عن الآخ��ر،
وتد ّلت من �سقف ٍّ
كل منهما ثريا �أحالت املكان �إىل
نهار �ساطع ،وعلى الرغم من رحابة الغرفة التي
تفوق م�ساحة داره ك ِّلها� ،أح�س بال�ضيق واالختناق،
والأ�ضواء ال�ساطعة حتا�صره ،ومتحو ظ ّله.
ّ
واتّخذ مكانه يف ركن من مقعد عري�ض ،ذكره
مبا يراه يف التلفزيون من قاعات ا�ستقبال الر�ؤ�ساء،
ووجد على ميينه هاتف ًا ،مقب�ضه من العاج ،فت�ساءل
هل هو لال�ستخدام الفعلي؟
����ررت ال�سيدة ترحيبها ب��ه ،ف���ر ّد عليها
وك ّ
أح�س يف عينيها �أَ َل َق البهجة
بوجل واقت�ضاب ،وقد � ّ
وال�سرور و َد ْف َق الإعجاب به والر�ضا عنه.
واغتنم فر�صة اعتذارها وخروجها ،فالتفت
�إىل �أمه ،و�أ�شار �إليها ،م�ؤ ّكد ًا رف�ضه وا�ستنكاره ،ثم
�أخذ يبحث عن نافذة يرى منها �أفق املدينة املختنق،
فوجد ال�ستائر م�سدلة ،ف�أيقن �أن��ه قد ع��زل عن
العامل يف قرب من ف�ضة.
ومن الباب الذي خرجت منه ال�سيدة ،وبعد
ب�ضع ثوان ،دخلت �صب ّية دون الع�شرين ،مم�شوقة
القوام� ،شعرها الأ�شقر مر�سل على كتفيها ،دنت منه،
نه�ض �إليها ،مدّ ت يدها ف�صافحها.
ال تقلقي ،ال ت�ضطربي� ،أعلم �أنك خرجت �إ َّ
يل
م�ضطر ًة �أو م�ست�سلمة� ،أعلم �أنك �أم�ضيت
كارهة �أو
ّ
�ساعة قبل قدومي �أمام امل��ر�آة ،لي�س ذنبك ،ليتني
ما جئت يف املوعد ،ليتني ت�أخّ رت ،لقد جئت �إليك
من�ساق ًا ،بل م�سوق ًا� ،أمي �أعجبت بك ،و�أبوك وافق.
ثم مدّ ت يدها �إىل �أمه ،ف�صافحتها ،واختارت
مو�ضع ًا و�سط ًا ،بينه وبني �أ ِّمه.
نف�سه ،ويدخل الرجل الذي كان
و ُيفتح الباب ُ
قد ا�ستقبله يف الزيارة ال�سابقة ،وتدخل يف �إثره
زوجته ،ينه�ض �إليه ،يح ّييه ،ويقعد الرجل �إىل
جانبه هو وزوجته.
الرجل يف ال�ستّني ،ولكنّه ق��ويٌّ و�شديد ،يف
عينيه الأب��وة والقوة ،من الواجب �أن يناديه «يا
عمي» ،و�أن ينادي ال�سيدة التي �إىل جانبه «يا زوجة
ع ّمي» ،ولكن مباذا ينادي ال�صبية؟
ر�شيقة وح�سناء ،هادئة ّ
ومهذبة ،ال تلتفت وال
تتك ّلم ،ربمّ ا لو ر�آها يف ال�شارع لفنت بها ،قد يع�شقها لو
تعرف �إليها يف مكتبه ،بل من امل�ؤ ّكد �أنّه �سيع�شقها لو
ّ
التقاها وحدها يف حديقة �أو رحلة �أو قطار ،ولكن
يح�س نحوها هنا باحلياد ،بل يعطف
ال يدري لمِ اذا ُّ
عليها ،وي�شفق ،يراها دمية للعر�ض داخل قف�ص من

زجاج.
وهي؟! ال يدري عنها �شيئ ًا ،هل هي موافقة؟ �أم
هي على ر�أي �أ ِّمها و�أبيها؟ ليته يلتفت �إليها وي�س�ألها
ب�صراحة« :هل �أنت حقيقة موافقة؟».
حديث ه��ادئ عن اجل��و احل��ار ،ولكن ال�صيف
مو�شك على االنتهاء ،هي الأي��ام الأخ�يرة لل�صيف،
وم��ن امل���أل��وف �أن ي�شتد فيها احل��ر ،وتقوى وط�أته
وت�شتد ،ثم ينق�شع ،ويهجم الربد ،ال�شتاء هو مو�سم
اخلري والعطاء.
تلميحات ذك ّية من �أمه �إىل الرغبة يف الإ�سراع،
وا�ستجابة من الرجل وزوجته ،وال�صبية �صامتة،
مغالطات وتناق�ضات وتعري�ضات و�إ�شارات ،حديث
خانق.
وتنه�ض الأم ،تلحق بها البنت ،وف��ق �إ�شارة
خف ّية ،ويتحدّ ث الأب بهدوء:
ّ
واملوظف يف هذه
«�أنا �أعرف يا بني �أنّك موظف،
الأي��ام دخله حمدود ،ولكن كل �شيء من املمكن �أن
يتغري ،كثري من املوظفني ط ّوروا �أنف�سهم ،امل�ستقبل
لنا ،املهم �أن نعرف كيف نعمل».
وي�صمت ،ثم يلتفت �إليه ،وي�شرح له بتب�سيط:
«�أنا بد�أت بر�أ�سمال �صغري ،وعندي الآن معمل
كبري للدهان ،وغد ًا تعمل مع �أوالدي ،عندي �سبعة،
ح�صتها ،و�سرتى
وابنتي هي الثامنة� ،ست�شاركها يف ّ
يجر ع�شرة».
الأرباح ،القر�ش ُّ
وميتد احلديث وميتد ،دهانات و�سطول و�أ�صباغ،
و�ألوان :حمراء و�صفراء وخ�ضراء وزرقاء و�سوداء،
ميكن �صبغ كل �شيء بها ،ما من �شيء ال ميكن �صبغه،
لي�س ال�شعر وحده الذي ُي ْ�ص َبغ ،بل الدماغ �أي�ض ًا،
غد ًا ت�صبح مثله تاجر ًا كبري ًا ،وتل ّون الدنيا باللون
الذي تريد ،و�أنت �أجري �أو �صانع �أو �شريكَّ ،
املوظف
ال�صغري ُي�صبغ فيتح ّول �إىل تاجر كبري.
وتدخل ال�صب ّية ،حتمل القهوة� ،أي قهوة و�أي
فناجني؟ هل هي من ف�ضة �أم من ذه��ب؟ وه��ل هي
ن للت ِّو من بالد اليمن
الهال خال�ص ًا �أم �أُ ْح ِ�ض َر ال�ب ُّ
ال�سعيد؟ وهي تقدّ م القهوة �إليك يف �صينية من ل�ؤل�ؤ
�أو عاج ،ل�ست تدري ،ويداها ّ
الب�ضتان متتدّ ان �إليك،
وهي تنحني ،و�صدرها �أمامك كالب ّلور ،وقد غيرّ ت
ثوبها ،ت�ستطيع ّ
كل �آنٍ �أن تبدّ ل ثوب ًا� ،أي ثوب هو؟
ال تدري من �أي ت�صميم؟ فرن�سي �أو �أمريكي؟ وهل
و�صل للتو من ا�ستوكهولهم �أو باري�س؟
ويتك ّلم الأب بهدوء ،وهو القوي:
«ال ب�أ�س يا بني ،هكذا هي العادات والتقاليد،
�أنا �أرف�ضها ،ولكن ال بد ،من �أجل النا�س ،حولنا دائم ًا
�أقارب ،وعندنا دائم ًا �أ�صدقاء و�أعداء ،وال ّ
�شك� ،أنت
�شاب ط ّيب ونبيل� ،أنا ال �أريد � ّأي �شيء ،ولكن من �أجل
ٌّ
النا�س ،ولذلك ،ال بد.»...
وتنثال الأرقام ،وتت�صاعد للمتقدِّ م واملت�أخِّ ر،
والأث������اث وال���ذه���ب ،و���س��وى ذل���ك م��ن النفقات
وامل�صاريف� ،أك��وام وتالل وجبال و�أودي��ة وخنادق
ووهاد ،و�أنت بينها تطري ،تخفق بجناحي بعو�ضة
�أو ذبابة ،ومن فوقك القمم املك�س ّوة بالذهب ،ومن
دونك الوديان ال�سحيقة املعتمة.
وال�صب ّية قاعدة ،دمية من زجاج ،ال تلوي على
�شيء� ،صامتة �صامتة.
ارت�شاف
القوي �إىل الكالم بعد
ويعود الرجل
ّ
ٍ
متم ِّي ٍز للقهوة:
جمرد كلمات
هي
لك،
قلت
كما
م�شكلة،
«لي�ست
ّ
على �أوراق مكتوبة� ،أن��ت بالطبع لن تدفع �شيئ ًا،
ونحن �سن�شرتي البنتنا دار ًا يف املبنى املجاور ،ال
نريدها بعيد ًة عنّا».
وميتدّ ب�ساط احلرير وميتدّ  ،و�أنت ت�سري عليه
ك��الأج�ير �أو اخل���ادم ،حتمل ذي��ل ث��وب العرو�س،
وجتري يف �إثرها ،لتعمل عندها �أو عند �أبيها مراجع
ح�سابات على �أح�سن تقدير.
«�ستكون هد ّيتي البنتي يوم زفافها �سيارة».
هكذا تتك ّلم الأم ،والبنت مطرقة �صامتة.
ّ
الأمرية من �شرفة ق�صرها ّ
تطل ،فتع�شق املوظف
الفقري ،فتنزل �إليه ،حتمل ك�سوة من حرير ،وتدفع
له ثمن احل�صان الأبي�ض ،ي�شرتيه لها ،يحملها عليه،
وبها �إىل جزيرة الأحالم يطري.
بل هي فر�صة العمر ،ادخ��ل معمل الأ�صباغ،

ال�سدف
اقتحم الأبواب ،وهي لك م�شرعة ،اخرتق ُّ
وتر ّبع على العر�ش ،كن ال�س ِّيد الآمر ،اخرتع �صبغ ًا
جديد ًا ،ل ّون به العامل ك ّله وتل ّون به.
وينظر �إىل �أ ِّم���ه ،ف�يرى على وجهها عالئم
الر�ضا ،العجوز الط ّيبة تبتغي البنها ال�سعادة بعدما
عانت مرارة الفقر وكابدت وحدها لتعيله وتن�سيه
ق�سوة اليتم.
ال�صب ّية �صامتة� ،أ ّمها �صامتة� ،أ ّمه �صامتة ،هو
�صامت ،والرجل القوي وحده َمن يتك ّلم ،وحده يل ّون
بالأ�سود ك َّ��ل فراغات ال�صمت الأبي�ض ،اجل��دران
وال�ستائر والرث ّيا و�أ ّمه وال�صب ّية وامل�ستقبل والعامل،
ّ
يخط ب�صوته الكالم ال��ذي يريد ،فينطبع
وح��ده
�أ�سود عري�ض ًا ،مثل توقيع املدير ،وحا�شيته بقلمه
تقرر َّ
كل �شيء ،على طلب الرتقية كتب:
الأ�سود ِّ
«للحفظ» ،وانتهى كلُّ �شيء.
لو �أنّ��ا كنّا هنالك يف الغاب ال�سحيق ،النار
تت� ّأجج ،ومن حولها جل�ست ن�ساء القبيلة ،عجائز
و�صبايا ،وبينهم ابنتك �أ ّي��ه��ا العجوز ،لو �أنّ��ا كنّا
هنالك ،يف ال��غ��اب ،لكنتُ �أن���ا وح���دي م��ن يتك ّلم،
ومعي �شباب القبيلة ،ال �أنت« :طاردناه ،حا�صرناه،
والطبول تقرع ،قابلناه وجه ًا لوجه ،و�أه��زُّ بيدي
الرمح ،و�ألقيه يف ال�صدر ،ثم � ُّ
أنق�ض عليه بال�سكّني،
تنغر�س خمالبه يف �صدري والذراعني ،ويفتح �أمام
وجهي ف��اه ،و�أغ��رز ال�سكّني يف القلب» .وح��دي من
يتك ّلم ،وابنتك حتدّ ق بي ،ثم �أتقدّ م منها ،واجلراح
يف �صدري والذراعني ،وعند قدميها �ألقي جلد النمر،
وبيدي �أرفع �إليها �أنيابه ،تعقدها بخيط تز ِّين به
�صدرها ،هو مهرها ،لكن ،ههنا ،يف ق�صرك ،يف هذه
املدينة ،ههنا ،الأ�ساور والعقود واللآلئ والذهب
واحلرير والدوالر.
ولكن� ،أنّى يل الآن �أن �أتك ّلم ،و�أنت هنا وحدك
من يتك ّلم ،املدير هناك وحده من يتك ّلم ،ال ،هذه
املرة فقط� ،أنا من �سيقرر� ،أنا من �سيكتب احلا�شية
ِّ
إليك �أ ّيتها
ويوقع ،ال �أنت وال املدير ،مع اعتذاري � ِ
ال�صب ّية ،انتهى كلُّ �شيء.
ويخرج ،و�أ ُّم��ه يف الباب ما زالت ترثثر مع �أ ِّم
العرو�س.
ما �أجمل الر�صيف والأ�شجار وال�شارع والقمر
والن�سيم ،ك��لُّ �شيء ح ٌّ��ر طليق ،والف�ضاء رح��ب،
وعتمة الليل تز ِّينها م�صابيح ال�شارع ،وهي تر�سل
واحلر البهيج.
النور
ّ
يف �صباح اليوم التايل يروي لزميالته وزمالئه
يف املكتب تفا�صيل ما جرى ،فتنهال عليه التعليقات
من �أمل ومنى وعماد و�صالح ،وهم من �أجيال وبيئات
وثقافات خمتلفة.
«�أنت خمطئ� ،أ ّمك تريد لك اخلري».
«والرجل ط ّيب ،وهو يفتح لك �أبواب امل�ستقبل».
«وابنته ،كما يبدو من كالمكّ ،
قطعة ناعمة،
ومعها العي�ش يطيب».
«�أنت يف الواقع تخاف الغنى ،وال تعرف كيف
تعي�ش».
«فر�صة العمر ،و�أ�ضعتها».
« ارجع �إليهم ،ارجع».
وير ُّد بحزم:
«ال� ،أنا �أحب الفقر �أكرث».
وي�أتيه اجلواب:
حتب ال�شقاء».
«بل �أنت ُّ
ويقفل املو�ضوع ،يعقبه �صمت مريب ،يتل ّبث
كالغمام الأ���س��ود ،ثم تقطعه جعجعة املراجعني
واجلدل معهم حول الت�أخُّ ر يف �إجناز املعامالت.
يح�س باختناق من نوع
يمُ �ضي يومه كالغريقُّ ،
جديد ،يدرك �أنّه وحده ،وال يعرف �أهو على خط�أ
�أم على �صواب؟
وداد وحدها كانت �صامتة ،ت�ضرب على الآلة
الكاتبة ،وه��ي ت�صغي �أو ال ت�صغي ،ال يعرف ،هل
يعنيها الأمر يف �شيء؟ �أم ال يعنيها البتّة؟
وهو يغادر مبنى املديرية ،عند نهاية الدوام،
تقرتب منه وداد ،وتهم�س له:
«ماجد� ،أنت على �صواب».

10

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1647" :الأحد 2019/7/14م 11ذو القعدة 1440هـ

�سليل
المجد

ق�صيدتان

• �صفاء فرحان ال�شـمندي

• حكمت فرح

تراتـيـل
ال ّلـيـل

يف الذكرى التا�سعة ع�شرة
لرحيل القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد

�أترنـ ّ ُم  ..ونف�سي
يف امل�ساءِ
مل يكن قراري �أن
َ
يهطل ال ّل ُ
يل
َ
�صوتك العذب
و�أن ُيب ّللني
ُيلقيني يف �صدو ِع الـنّـاي
ُ
روحي
ملء
ت�ضحك َ
َ
خجول ..
جنم
ٍ
من ٍ
أذكر ا�سمهُ
ال � ُ
ُ
الفرا�شات
جاءت ُتق ّبلني
حينما َ
طويتُ �أزها َر وجهي
يـح
على ِ
رفوف ّ
الـر ِ
ذرفتُ �شقائق
الـقـلب ..
من ب�ؤب�ؤِ
ِ
جاء ُيعاتبني
الذي تكرم ًا َ
طائر احلزنِ
على
ب�سمة من املاءِ
ٍ
جل�ستُ قربهُ
وهو يقود �أزاهريي
ب�شغف
املر�سومة
ٍ
م�شينا ببطء نحو اخللود
الـ�سـ ِّر
وعي َني ال ُ
تكتم جنّة ّ
تقر
ف�صارت من الرب ِد ُّ

• حممد طارق اخل�ضراء
��ار���س احل��قِّ
�صر ..
يا ف َ
بالت�صميم َت ْن َت ُ
ْ
احل��قَّ َي�� ْع��ل��و ..وغ�ير احل��ق َُ . ..ي��نْ��دَ ث ُ��ر
ما ُدم��تَ يا �أَ� َ��س��دَ الع ْلياءِ  .....يف وطن
َي َ
وح َ�ش ْع ُب � ..صا َنهُ ال َقدَ ُر
فديك ب��ال ُّ��ر ِ
�إدا َر ُة َّ
ال�ش ِّر َتنْوي �َ ........س ْح َق �أُمتنا
ال�ش ُ
�أَنْ���تَ ُّ
موخ َ ...و�أنْ���تَ ا َل��ع��زْ ُم وال ِف َك ُر
جلماهري َتدْ عو َ
ً
ُك ُّل ا َ
�........ضارعة
اهلل
ُ
فاهلل َين ُْ�ص ُر ُك ْم � ........إن هدَّ َد ا َ
طر
خل ُ
���س ال�� َع�� َر ِب الأَ ْح����رار � ..أَن���تَ لنا
ي��ا ف��ا ِر َ

طاءَ .......وم ِْن َك ا َ
مر
خل ُري َين َه ُ
�أنْتَ ال َع ُ

�سلوى �أيامي.
≈≈≈≈≈≈≈≈

قـريـتـي
�صفا� ِؤك الأخ�ضر
ّ
و�ضاح
فوق �سطوح قريتي
ع ّم ِت الأفراح
على �أغ�صانه يت ّثـنى الورد
ووجهك ا ّ
خلالب
حمبوب
ال�سالم
طافح الو ّد ويلقي ّ
ك�أنيّ به طائرة
�أ�سراب احلمام..
تزدحم
ُ
ويف حنجرتي
لكم عند طلوع ال�شم�س
ال�صباح
�أنا�شيدٌ بعذب ّ
باب ّ
ال�ضوء
يدي تطرق َ
قراح
نبع ّ
ب�أقدام ٍ
� ُ
أخو�ض ِغما َر دمي
بقلب
ٍ
ُ
ميت�شق �سيوف الأقاح
ً
حار�سة
تنحني ُث ّلـة اليا�سمني
طيبها الف ّواح.

• فوزي ال�شنيور

.....جمِو ُع َّ
ال�ش ْع ِب َخ ْل َف ُك ُم
�إذا � َأ�ش ْر َت ...
ُ
َّ
هم ..... ...وال��ع��زُّ
والظ َف ُر
احل��قُّ يَدْ ف ُع ْ
�أَ ْع َل ْيتَ ل�ل�أُ َّم ِ��ة َّ
ال�ش ّماءِ  .......هَ ام َتها
حتى غ��دَ ْت  ...با ْن ِت�صار ا َ
ْتخ ُر
حل��قِّ َتف ِ
َّ
َ
َ
َف ِ�س ْر ب�ش ْع ِبك  ........بالإميانِ ُم َْن َت ِ�صر ًا..
احلر  ........ال ُي ْبقي وال َي َذ ُر ..
َف َ�س ْي ُف َك ُّ

روب ُ
اخل ْ�ض ُر يا َن ِع ُة
ِ�س ْر للعلى  ...ف��ال��دُّ ُ
إخال�ص ن�أْ َت ِز ُر
و َن ْحنُ جندك........بال
ِ
حميك  ...يا َر ْم��ز ًا  ....ويا �أَم ً
َ
�لا
اللهّ ُ َي
َ�س ْي ُف ُّ
�سر
الطغا ِة َ ...على َك َّف ْي َك َي ْن َك ُ

�أيها العام الجديد

�أيها الآتي من وراء لطلولِ
ْ
تي
�
أ
ت
بال�شوك �أم بالنخيلِ
ِ
�أَ َ�س ْ
�إنك الآنَ ت�أخذُ
العمر منّا
َ
بال�سرو ِر
الندي �أو بالعويلِ
ِّ
َ
ْ�ضي ونحن خلْفك َ من�ضي
�سوف مت ْ
لثمار احل�صا ِد واملح�صولِ
والغيب ُيخْ في
بالغيب
تتوارى
ِ
ُ
ما لنا يف
خزائن املجهولِ
ِ
�أنت من ي�أتي باجلديد ُح ُمو ً
ال
ليتَ هذا اجلديدَ بال�سل�سبيلِ
•••
العام ال �أظن َُّك �إال
�أيها ُ
�
فم الرتتيلِ
ٍ
أغنيات على ِ
َ
املا�ضي يف الوجود انهيار ًا
ترك
ْ
جاو َز َ
املوت يف �سباق ِ اخليولِ
َ
ري ف َّرتْ
هتك الور َد والع�صاف ُ
ري حقولِ
للف�ضاءِ الذي بغ ِ
وتع َّرتْ بهِ الربايا َف َبانوا
متوارينَ عن نداء العقولِ
وتف�شَّ تْ بهِ امل�صالح ُ حتّى
أ�صبح
الكلب �صاحب ًا لل�شبولِ
� َ
ُ
ِمام ف�أَ ْدمى
وتمَ ادى به احل ُ
كلَّ بيت ٍ بج ْي�شِ هِ امل�سلولِ
التكن م ْث َله غراب َ
ني ليلٍ
ْ
ت�ستَب ْي ُح احلمى ب� ِّأي هديلِ
ْ
�أيها العام ما تخلَّ ْي ُت عن ِّْي
رغم ما ع�شْ تَهُ
ورغم املحولِ
َ
َ
مير ن�سيم ًا
ال �أزالُ الذي ُّ
ويجوب الآفاقَ بالزجنبيلِ
ُ
ْ�شر
احلب مائج ًا يف �سكونٍ
َّ
�أن ُ
من ورودٍ ت�ضو ُع بامل�أمولِ
اجلروح رفيف ًا
مل تُخَ ِّر ْب منِّي
ُ
من
الرحيق اجلزيلِ
ِ
�أو تُقلِّلْ ِ

ع�شت �أبني للآخرين حنان ًا
ُ

و�أُ�ض ِّوي علي ُه ُم ِب ُهطوليِ ْ

و� ُّ
أغ�ض الف�ؤا َد عن كلِّ �سوءٍ
كنت ُ �ألقاه ُمن ح�سودٍ جهولِ
َ
ني
و�أُزيلُ ال
أ�شواك دونَ �أن ٍ
بالتّغا�ضي عنها وبالت�أويلِ
و�أداري ذاك ال�سفيهَ وهذا
بابت�سام �أو بال�سكوتِ اجلميلِ
ٍ
أخا�صم خ�صم ًا
كنت ال �
ولكم ُ
ُ
ل َيظلَّ
الوداد باملو�صولِ
ُ
كنت � ُآخذُ
الريح باللطْ ِف
ولكم ُ
َ
ْ
فت ْن�أى عن
كهفي املعزولِ
َ
را�ض َي ًا بالذي ي�أتي
ولكم ْ ُ
كنت ِ
جاء
بال�سحاب البخيلِ
ِ
و�إن َ
العطر خلْفي
كنت �أَت ُْر ُك
ولكم ْ ُ
َ
إمنا
�
العطر من فرو ِع الأ�صولِ
ُ
ما َ
بال�سراب لأين
مت َّ�سك ُْت
ِ
َ
املاء يف العطاءِ النبيلِ
�أ ِجدُ َ
أم�س ليلُ
�أيها العام �إمنا ال ُ
كفَّنَ
الروح بالبقاءِ القتيلِ
َ
�أَ َ�س َت ْعطي َ
يل الأنا�شيد َ رو�ض ًا
و�سفوح
التحليق دون َ كبولِ
ِ
َ
�أَ َت ُر ُّد الأعيا َد متلأُ ع ْمري
َ
ريها
طوال الف�صولِ
بنواف ِ
ل�ست �أدري بلْ � َ
إنك
ُ
ال�شم�س هلَّتْ
ُ
بالقناديل
ِوابتهاج الطبولِ
ِ
باملفاتيح طر ًا
أتي
ِ
�أنتَ من ي� ْ
و ُت ِع ْيدُ
الدروب للْمغلولِ
َ

ني في�ضي دموع احلزن واعت�صري
يا ع ُ
ً
ً
دما �سخينا تنزّ ى من م�آقينا
فجيعة الفقد م�أ�ساة وكارثة
حلت ك�ضيف ثقيل يف مغانينا
نبكيك يا �صانع الأجماد م�أثرة
فخر ًا يزيد بذي الدنيا تباهينا
نبكيك يا حافظ ًا لل�شام عزتها
ويا �أمين ًا على فحوى �أمانينا
زهت على ا�سمك �ساحات النزال �سن ًا
يرجع املجد يرموك ًا وحطينا
رحماك يا �صانع التاريخ رددها
�أبنا�ؤنا ف�أجاب الدهر �آمينا
قد غيبتك يد الأقدار خاطفة
�شم�س ًا �أ�ضاءت ب�أنوار ليالينا
�صار ال�سواد و�شاح الكون نلب�سه
حزن ًا على �سيد خلى نوادينا
ف�صوح الورد ي�شكو جرح فاجعة
يف م�أمت �ضم ريحانا ون�سرينا
وقع امل�صاب �أليم والنزيف دم
ي�سقي خدود ثكاىل يف �أرا�ضينا
لكن ذكرك يبقى خالد ًا �أبد ًا
�سفر ًا ونور ًا مدى الأجيال يهدينا
رحلت عنا وما كان اخليار لنا
لو افتديت بذلنا الروح عربونا
بنيت لل�شام جمد ًا ال مثيل له
وعزة تزدهي فيها معالينا
يكفيك يا �صانع الأجماد من �شرف
باهت به �أمتي فخر ًا بت�شرينا
ال تعدم الن�صر �أوطان بكم �شرفت
�إذ رحت تر�سي �أ�سا�س ًا يف مبانينا
�صلب ًا على مبد ٍ�أ واحلق حتفظه
�أمانة خطها تاريخنا فينا
يف جنة اخللد والر�ضوان يا �أ�سد
�سكناك فيها جوار للنبيينا
�إن العزاء لنا يف بيت (م�أ�سدة)
وغدا يظل عرين ال�شام يحمينا
خلفت مدر�سة للأ�سد منهجها
�أال يعي�ش دخيل يف روابينا
ب�شار منها �سليل للعال �شمخت
�أ�صالة من �صروف الدهر ينجينا
هذي احلناجر ملء الكون �صيحتها
(نعم) لب�شار �شب ً
ال �سيد ًا فينا
بوركت فينا رئي�س ًا والوالء لكم
�إنا على مبد�أ الآ�ساد باقونا
لك الأمانة �أ�سلمنا قيادتها
و�أنت �أهل لها منا تهانينا
ف�سر على بركات اهلل معت�صما
ً
بحب �شعبك حمفوفا وميمونا
•••
يا �سيدي يا �سليل املجد يف وطني
احلب ال يرجتي منا الرباهينا
تلك اجلموع على عفويةٍ ق�سمت
ب�أن تظل مدى الأجيال حادينا
بالروح بالدم �إن عز الفدا بذلت
دما�ؤها و�أحالتها قرابينا
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تحذيري كان لك

ال َكنْز

• عبد اهلل النفاخ

•ا�سكندر نعمة
َ
االنتقال
���ر َر وال���دي
�أَخ��ي�ر ًا ق ّ
بنا �إىل منزل �آخ��ر .مل يكن ذلك
القرا ُر مفاجئ ًا ،بل كان الن ُ
ّقا�ش
��ب ب�����ش���أْن��ه ُم���ت���دا َو ًال يف
�����ص��اخ ُ
ال ّ
�أَج��واءِ العائِلة منذ فرتة لي�ست
بالق�صرية.
عندما انتقلتِ العائ ُ
ِلة بكاملها،
كانت ج��دّ ت��ي يف ع��داد املُنتقلني.
كنتُ �أَت�أَ ّم ُل وجهَ جدّ تي خِ ً
ل�سة ،ف���أَرا ُه
�ساهم ًا حزين ًا� ،شار َد النّظرات� .سم ْعتُ
يقول لأُ ّمي هام�س ًا“ :العجو ُز ترحلُ
�أبي ُ
َ
َ
ً
َ
ُ
معنا ُم��رغ��م��ةُ .م��ن��ذ �أ���ش��ه��ر خ��ل��تْ و�أن��ا
�صر
�أُقن ُعها ب�ضرورة االنتقال ولكنّها ُت ُّ
�سالحها
على ال َّرف�ض .وها هي الآن ُتلقي
َ
وتُذْ عن”.
كان يف عِ ��داد الأَمتعة الكثرية التي
ٌ
�صندوق
انتق َلتْ معنا �إىل البيت اجلديد،
ال�شئُ
يخ�ص جدَّ تي .لعلّه ّ
ري
خ�شبي كب ٌ
ُّ
ٌّ
يخ�صها م��ن ب�ين ُرك��ام
ال��وح��ي��دُ ال���ذي
ُّ
ح�صر لها .كان �صندوق ًا
الأَمتعةِ التي ال
َ
ً
�����ص��دف وخ��ي��وط
خ�شب ّي ًا ُم��ط�� َّع��م��ا ب��ال َّ
ُ
الف َِّ�ضة .ال �أَح��دَ يدري ماذا َيخْ ت ِبئ يف
جوفه من الأَمتعة والأَ�سرار .يف البيت
ٌ
خا�صة
اجل��دي��د ،ك���ان ه��ن��اك
غ��رف��ة ّ
بجدّ تي ،ال ُينا ِز ُعها فيها �أَحدٌ � .ساعدْ تُ
ال�صندوق وو�ضعِه
والدي يف حمل ذلك ُّ
يف غرفةِ جدّ تي عند ط��رف �سريرها
م��ر
ال�صندوق ثقي ًال ،ا َلأ ُ
الأَع��ل��ى .ك��ان ُّ
َ
الفتي �أن يت�ص َّو َر
�سمح لخِ يايل
ال��ذي
َ
ِّ
كنز بل كنو ٍز ثمينة
�أَنّ��ه يحتوي على ٍ
ح�صر لها.
وجواهر ال
َ
َ
يف اليوم الأَ ّول من حياتنا يف البيت
جل�ستْ ج��دَّ ت��ي على طرف
اجل��دي��دَ .
ُ
حيث يمُ كنُها الإ���ش��راف على
�سريرها،
ال�صندوق القابع �إىل جوارها،
وراحتْ
َ
ُّ
�بر ال��نّ��اف��ذة املقابلة
تحُ���دِّ قُ بثباتٍ ع َ
لها .مل �أَ ُك ْ��ن َ�أدري �سبب ًا لهذا التَّحديق
َّ
الطويل� ،إذ �أَنّ َّ
ت�ستطيع ر�ؤْي َتهُ من
كل ما
ُ
خالل النّافذة ُ
بع�ض البيوت احلجر ّية
�أَو الطّ ين ّية املقابلة لمِ نزلِنا اجلديد.
يف اليوم ال��ثّ��اين .د َف َعني امل��زي��دُ من
الفُ ت َّوة والف�ضولِ �إىل الوقوف يف مدخل
باب غرفتِها .ظ َللْتُ واقف ًا حتى تن َّبهتْ
جدَّ تي �إ َّ
يل و�أَن���ا ُمت�س ِّم ٌر ال �أُب���دي �أَ َّي
حركة .رف َعتْ جدّ تي يدَ ها .اف َّ
ثغرها
رت ُ
عن ابت�سامة �صغريةٍ حنونة ،و�أَ�شا َرت
�إ َّ
يل �أَن �أَق�ت�رب منها� .س�أَ ْلتُها بلهفةٍ
ورج��اء“ :هل �أَ
�ستطيع �أَن �أَدخل!؟”.
ُ
ُ
امللهوف ينطلقُ من تو�صيات
كان ت�سا�ؤُيل
َ
ُ
ُ
َ
زعج �أو �أ�ضايق جدّ تي ،بل
�أُ ّمي و�أَبي ب�أَ ّال �أ َ
ُ
�أَ�سعى لراحتِها .ات َّ�سعت ابت�سامة جدَّ تي،
اختلج ج�سدُ ها وهي
ازدا َد بريقُ عينيها،
َ
ٌ
قابعة يف مكانِها ،وقا َلت ب�صوت م�سموع :
َ
َ
“ نعم� ..أق ِبلْ  ..تعال �إىل جانبي “ .
�سرعان ما دخلْتُ � .أَخذتني جدّ تي
بني ذراعيها� .ض َّمتني �إىل �صدرها .ق َّب َلت
َ
تراختْ ذراعاها
نتي .عندما
ر�أْ�سي ْ
ووج َّ
َ
ح���ر ًا �أم��ا َم��ه��ا،
ع��ن ج�سدي وت��رك��تْ��ن��ي ّ
وجد ُتني ِبلمح الب�صر �أَ ْق��ف��زُ لأَمتطي
اخل�شبي املُ�صدَّ ف،
ال�صندوق
َ
ظهر ذلك ُّ
ِّ
�ساقي وك�أَنّني �أَمتطي متنْ َ
ُمباعِ د ًا ما بني
َّ
ح�صانٍ ي�ستعدُّ لالنطالق.
ُ
ن��ظ��رت �إىل ج��دّ ت��ي ���ض��اح��ك�� ًا وق��د
ا�ستدا َرت �إ ّ
يل بكامل ج�سدها .جذبتني
ال��دّ ه��� ُ
��ش��ة الأ���س��ط��وري��ة يف ن��ظ��راتِ��ه��اّ.
ُ
ُ
�شعرت �أَ ّن��ه��ا كانت ت��داري عنّي دموعا
كادت تنهر .ت�س ّلحتْ ب�ضحكة انتزعتْها
من �أَ َ
ً
ممو�سقة
عماقها ،وقا َلت يل كلماتٍ
ه��ا ِد َئ��ة“ :هذا �أَج��م ُ��ل م�شهدٍ �أَرا ُه منذُ
زمن� .أَن �أَ َ
جتل�س بهذه الطّ ريقة.
راك
ُ
طريقةِ الفر�سان واخل ّيالة”.
كنتُ م�سرور ًا ج��دّ ًا �أَن �أَرى جدّ تي
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مَّ ُ
وت���ت���رن
ت�������ض���ح���ك
بالكلمات .مل �أَ�ستط ْع
�أَن �أَ�����س��ُب رُ َ �أَغ������وا َر
ج���دَّ ت���ي� ،أو �أَغ���و� َ���ص
م�شاعرها الّتي
وراء
ِ
َ
ت��ب��دَّ تْ على مالحمِ ها
َفهم �س َّر �إِعجا ِبها بي و�أَنا
وكلماتِها� ،أو ا َ
��وب الفر�سان.
ال�صندوق رك َ
�أَرك ُ
��ب على ُّ
ً
ُ
ال�سابقة
ُع���دْ ت �سريعا �إىل خ��واط��ري ّ
بطي�ش
ال�سا َذجة .قلتُ لها
ٍ
و�أَف��ك��اري ّ
َ
َ
َ
جل�س
ون ٍ
��زق “ :جدَّ تي� ..أعتقدُ �أنَّني �أ ُ
ف��وق �صندوق م��ل��يءٍ بالكنوز الثّمينة
لي�س كذلك!؟”.
واجلواهر الكرمية� ..أّ َ
ُ
َ
االبت�سامة يف وجه جدّ تي.
غا�ضتِ
َ
ُ
تال�شتِ الدَّ ُ
ه�شة الأُ�سطور ّية من عينيها.
هزَّتْ بر�أْ�سها وقا َلت“ :بلى� ...إِنّه كنزٌ
حقيقي”.
ّ
ال�صمتُ بينَنا ف�تر ًة ال �أَدري
���س��ا َد ّ
َ
م��داه��ا .قط َعتْ ج��دّ ت��ي
ال�صمتِ
حبل ّ
ً
هام�سة ُم��ت��و ِّددَة “ :نعم يا
وق��ا َل��ت يل
ٌ
ُ
حقيقي .هل تريدُ �أن ترى
ولدي هو كنز
ّ
ال�صندوق؟”.
ماذا يوجدُ داخِ َل ُّ
ً
رغبة �أَمتنّاها
فوجئْتُ  ..ك��ان ذل��ك
منذ زم��ن بعيد .قفزْ ُت واق��ف�� ًا .نظرتُ
ُ
ورح���تُ
�إىل ج��دَّ ت��ي ب��ام��ت��ن��انٍ ���ص��ام��ت ْ
ب�شغف� .سح َبتْ جدّ تي مقعدَ ها
نتظر
ٍ
�أَ ُ
ال�صندوق .امتدَّ تْ يدُ ها
حتّى ال�ص َقتْ ُّ
ال�صندوق.
هاد َئ ًة ُمطمئنَّة
وفتحتْ َ
َ
باب ُّ
َ
خِ الف ًا لكلِّ الأَب���واب التي �أع���رف ،كان
فتح نح َو الأَعلى..
ُ
باب �صندوق جدّ تي ُي ُ
انت�شر
ِ��ح التّقليد ّي ُة املخزونة،
ال ّ��روائ ُ
َ
ِ��ح
عبقُها يف �أَرج��اءِ الغرفة .كانت روائ َ
واخ��ز ًة َ
بع�ض ّ
ال�شيء .مل تكن رديئ ًِة
ً
و ُمقزِّ َزة� ،إ ّال �أَنّها مل تكن لطيفة منع�شة.
���رتْ ج���دّ ت���ي �إِ َّ
يل واب��ت�����س�� َم��تْ .
ن���ظ َ
قا َلت ب�صوتٍ ه��ادِئٍ رزي��ن�“ :إ َ
ِليك هذه
الر�سالة ..جدُّ ك قد كتبها �إيل يف يوم
ّ
الر َ
�سالة� .أَلق ْيتُ عليها
م�ضى” .تناولْتُ ّ
ً
ً
ً
م�ستطيلة.
ورقة
خاطفة .كانت
نظر ًة
ً
َ
َ
باهتة ،زال بريقُها عرب الزّ من ومال لونُها
لِال�صفرار� .أَك�ثر ما لفتَ انتباهي بها،
ُّ
الفو�ضوي الذي يذ ِّك ُر
اخلط
كان ذلك
ُّ
ب�شبكة خيوط العنكبوت املتداخلة،
ظاهر كف َّْي
ال��ذي ُي�شبه �إىل حدٍّ بعيدٍ
َ
َ
املعروقتني املُتج ِّعدتني.
جدَّ تي
رف ْعتُ �إىل جدَّ تي عينني با�سمتني.
��ح��تُ وج�� َه��ه��ا ب��ن��ظ��راتٍ منده�شةٍ
م�����س ْ
��ب يف داخ��ل��ي ���س���ؤَ ٌ
ال
�����ص َ
خ��ج��ول��ة .ان��ت َ
فاجئْ ُ “ :ترى ..هل كانت جدّ تي تحُ ّب.
ُم ِ
ُ
احلب!؟”� .س�أَ ْلتُها
تعرف معنى
هل كانت
ّ
والعجب يتدلىّ من كلماتي “ :هل هي
ُ
ٌ
ُ
لوحة
ح��ب؟! يبدو يل وك�أَنّها
ر�سالة
ّ
َ
ُ
عاطف ّية ذات داللة” .
�أَغ��م َ
�����ض��تْ ج��دَّ ت��ي عينيها .ا�ستبدَّ
َ
َ
َ
ُّ
ح�س�ستُ �أنّها
ال�ش ُ
حوب بوجهها �أك�ثر� .أ ْ
���ق بعيد .قالت�“ :إنّها
غ��ابَ��تْ
وراء �أُ ُف ٍ
َ
ُ
ر�سالة من
كذلك ..نعم يا ول��دي� ،إِنّها
جدِّ ك .كنّا وقتئِذٍ فتيان ًا”.
ّ
آخر الذي ا�ستلَّتْه جدّ تي من
يء ال ُ
ال�ش ُ
ً
ال�صندوق ،كان كوبا من القي�شاين،
جوف ُّ
ذا لون �أزرقَ فاحت ،له �أُ ُذنٌ مك�سورة .قبل
تغمرين الدَّ ُ
ه�شة واال�ستغراب ،قالت
�أَن
َ
جدّ تي وقد ر�سمت على حم ّياها ابت�سامةً
ً
عري�ضة“ :يف يوم م�ضى .فاج�أْ ُت َ�أخي
َ
ُ
��وب لِيلتقط به
وه��و ي�ستعمل ه��ذا ال��ك َ
ال�صغرية من بحرية
الأَ�سماك والدّ يدان ّ
ْ
رب ّية
املنزل.
انق�ض�ضتُ عليه كاله َّرة ال ّ
وانتزعتُ الكوب منه ،فانك�سرتْ �أُذنُه”.
ْ
�سبحتُ يف حالة من الذّ هول و�أنا �أُ ُ
حاول
�أن �أَت�����ص�� َّور ج��دّ ت��ي ال��ودي��ع��ة الهاد َئة
تنق�ض ك��ال��ه�� َّرة ّ
ُّ
ال�شر�سة
املُ��ط��م��ئِ��نَّ��ة،
ُ
ن�شب خمال َبها ،لكنّني ع��ج��زت عن
و ُت ُ

ذلك.
تن َّهدَ ت جدّ تي بعمق ،م��دَّ ت يدَ ها
�����ص��ن��دوق،
امل��ع��روق��ة �إىل �أَع��م��اق ال ُّ
وببطءٍ كبري �سحبتْ �شيئ ًا م��ا .كان
وردي ال�� ّل��ون.
�شيئ ًا ُمغلَّف ًا بقما�ش
ِّ
َ
نزعتْ عنه الق َ
ُما�ش ب�أناة .كان متثا ًال
َ
خزف ّي ًا لِفتاة �صب ّية
تركب على ح�صانٍ
ُ
�شهب اللّون.
جميلٍ �أّ ِ
مل �أَكن �أَ ّ
توق ُع تلك املُفاج�أَة� .س�أَلْتُ
��زي“ :هل ح�صلتِ عليه
باندفاع غ��ري ّ
ال�سرو ُر جل ّي ًا
كجائِزةٍ مدر�س ّية؟” .بدا ُّ
على وج��ه جدّ تي .ك��ان ���س��رور ًا م�شوب ًا
ّمثال اخل��ز َّ
باالعتزاز .ا���س�تردَّتِ الت َ
يف
م��ن ي���دي .م�سحتْ عليه بكامل كفِّها
وقالت�“ :أَجل �إِنّه جائِزة .لكنّها لي�ست
مدر�س ّية”.
�صم َتتْ جدَّ تي من جديد� .أَ َ
غم�ضتْ
عينيها��� .ش�� َع ُ
وراء
��ا���ص��تْ
��رت َ�أنّ���ه���ا غ َ
َ
ت���داع���ي���اتٍ هُ �لام�� ّي��ة ال ح�����دو َد ل��ه��ا.
�سافرتْ بعيداً� .إىل �أَي��ن! ل�ستُ �أَدري.
َ
َ
ا�ستفاقتْ جدَّ تي من تداعياتِها
عندما
غر َ�ستْ ناظر ْيها يف
وان�سيا ِبها
ّ
العفويَ .
وراحتْ ت�شرح:
وجهي َ
ال�س َ
اد�سة ع�شر َة من عمري،
كنتُ يف ّ
� ُ
ال�صغرية
أعي�ش مع
َّ
وال��دي يف قريتنا ّ
ُ
ح���ب .كانت قريتُنا تت�أَلَّف من
�
أ
التي
ّ
ع���ددٍ حم���دود م��ن البيوت املتال�صقة،
وم�������س���اح���اتٍ ���ش��ا���س��ع��ةٍ م���ن احل��ق��ول
والب�ساتني وال��طُّ ��رق��ات ال�ُّت�رُّ اب�� ّي��ة .ما
�أَ َ
درب
جمل قريتنا يا ولدي ..كان هناك ٌ
ُ
طويل امل��دى يخرتقُ الب�ساتني
ُت��راب ٌّ��ي
ُّ
ويلف حول القرية ُ ،يطلَقُ عليه ا�سم “
ميدان اخليل “ .يف كلِّ يوم خمي�س تقا ُم
ٌ
يتناف�س فيها
مباراة
على ذلك ال��دَّ رب
ُ
راكبو اخليل من �شباب قريتنا اجلميلة.
وكان � ُ
أهل القرية يتج َّمعون على �أطراف
الفرو�سي
ذلك امليدان مل�شاهدة العر�ض
ِّ
اجلميل وت�شجيع املتناف�سني .كنتُ �أُتابع
ّناف�سي ب��روح حميمة
ال�سباق الت
ذلك ّ
َّ
َ
ُ
م�شتاقة� .أن�����ص��رف �إل��ي��ه بكامل ح ّبي
واهتمامي� .أُ�صفِّقُ � ،أُزغر ُد� ،أُغنّي.
ً
حا�سمة ج��دّ اً.
ذات م��ب��اراة ،وكانت
���ص��فَّ��قْ��تُ للفائِز ط��وي ً
�لا وزغ�����ر ْد ُت من
الفار�س الفا ِئزُ وو َّز َع
�أَعماقي .تقدَّ َم
ُ
على فتيان وفتيات القرية احلا�ضرين
هدايا رمز ّية ،وكان ن�صيبي هذا الت َ
ِّمثال
الرا ِئ َع الذي �أَ
اخل��ز َّ
ُ
حتفظ به حتّى
يف ّ
الآن..
َ
َ
�صمتتْ جدّ تي� .أدارت وجهها عنّي
ق��ل��ي ً
الفتح
�لا .ت��ن��اوب��تْ �أَج��ف��انُ��ه��ا ب�ين
ِ
ِّمثال اخلز َّ
والإغما�ض� .ض َّمتِ الت َ
يف �إىل
َ
وا�ستطال �صمتُها .وقفتُ ُقبال َتها
�صدرها
َ
َ
فهم الأ�سرار
�ساهم ًا ُمتحيرِّ اً .مل �أ�ستط ْع َ
التي �أَ َ
تن�ساب
حاطتْ بجدَّ تي� ،إنمّ ا خِ لتُها
ُ
َ
�بر
دهاليز متداخلةٍ من الذّ كرياتِ
ع َ
والتّداعيات.
ُ
وغو�صها يف
متابعة جدّ تي
راقَ يل
ُ
َ
َ
مرها �شي َئاً.
م�سارب حياة ال �أدري من �أ ِ
علي �أَن �أَفعل!؟
�إ ّال �أَنّني بتُّ حائِراً .ماذا َّ
�أَخ�يراً� ..أَنقذتْني جدَّ تي من حريتي
وت�سا�ؤُالتي .الت َف َتتْ �إ َّ
يل وقد ا�ستبدلتِ
ال��ذّ ه َ
��ول وال ُّ
�����ش��رو َد بابت�سامةٍ رقيقةٍ
حانية .قا َلت يل بكلِّ ما ُ
متلك من وقار
وه��دوء“ :هلْ ت��دري يا ول��دي َم ْ��ن كان
الفار�س الفا ِئزُ الّذي منحني هذا
ذلك
ُ
َ
ّ
ّهُ
أ�صبح
�
ّذي
ل
ا
اب
ال�ش
ن
�
إ
ّمني..
ث
ال
الكنز
ِ
َ
ُّ
فيما بعدُ جدّ ك..

مل �أ�ستطع م��ن�� َع عين َّّي
من البكاء ،على �أن امل�شهد
مفرح.
ح��ف��ي��داي (حم�����س��ن)
و(ع����م����ر) ي��ت��ع��ان��ق��ان،
وي��ه��ت��ف��ان م���ع��� ًا ملنتخبنا
الوطني يف مباراته امل�صريية
التي قد تقوده �إىل ك�أ�س العامل.
منتخب واح����د ،بعلم واح���د،
وق��م��ي�����ص واح�����د ،اج��ت��م��ع على
ت�شجيعه ط��ف�لان ،ابنا ع��م ،لقي
وال��داه��م��ا م�صرعيهما يف معركة
واحدة.
لقد انتهت احل��رب� ،أو �أو�شكت
�أن تنتهي ،لكنْ م��اذا عما بعدها؟
و�أيهما �أق�سى؟! هو �أم هي؟!
باغتني �صياح زوجي عزيزة يف
خارج احلجرة ،فنه�ضت �إليها.
كان عاطف ،ابني الأو�سط من
زوج��ت��ي ال�سابقة يحوطها ،وهي
منخرطة يف ال�صياح وال�شتم.
ما الأمر؟ ما هناك؟
ردت الوية ر�أ�سها ب�سخرية:
الآن جئت؟!!
ويحي عليك يا �أبا �سامل ،يا بطل
رفع الأثقال ،باتت زوجك ت�سخر
منك على امللأ دومنا وجل.
و�أجابني عاطف:
كالعادة ،ت�شاجرت مع رزوق.
ال حول وال قوة �إال باهلل.
ما ي��زال رزوق يعاديها ويفتعل
معها اخلالف ،ما يزال يحنق عليها،
يحاول �أن ينتقم من ابنها الذي
غادر احلياة بالت�ضييق عليها� ،إذ
يح�سبه قاتل �أخيه.
العراك ح�� ّول حياتنا جحيم ًا،
وما عاد ر�أ�سي يحتمل التخفف من
همي.
جريت �إىل حجرتي ،و�ألقيت به
على الو�سادة.
راح���ة غ���راء ملكتني ،خففت
وط�����أة ال��ن��ار يف دم��اغ��ي امللتهب،
�أن تفقد اب��ن�ين يف احل���رب �شيء
لي�س بالهني ،لكن �أن تعي�ش الفقد
ك��ل �ساعة وحت��ي��ط ب��ك �ضو�ضاء
االن��ت��ق��ام واحل��ق��د م��ن ك��ل جهة،
فتلك الداهية.
ما تزال عزيزة تزعق� ،صياحها
بات �أ�شد مما يحتمل.
ثم انقطع فج�أة.
مل �أح����اول متابعة م��ا يجري
فقد �أ�صبح �شيئ ًا روتيني ًا ،وغلبني
النعا�س على عي َن ّي فغفوت.
�صحوت على �صوت ّ
�صك م�سمعي
بعد قليل.
وكان امل�شهد املهول حني �أطللت
من النافذة لأج��د رزوق�� ًا وخالته
يتدافعان عند باب البيت ،وكالهما
مي�سك ب�أطراف الآخر.
ه��ت��ف��ت ب��ه��م��ا��� ،ص��ح��ت ب���أع��ل��ى
�صوتي.
مل ي�ستجيبا.
بل بدا �أنهما مل ي�سمعاين.
ج���ري���ت ن��ح��وه��م��ا ،ت�����س��اب��ق��ت
وابني لنزول درج��ات �سلم البيت
احلجرية ال�صلدة ،عرثت قدمي،
فهويت.
هويت كلي ،ك�أمنا �سحبني �شيء
مم��ا وراء الطبيعة حتى بلغ بي
�آخر درجة يف ال�سلم.
�شعرت ب�شيء ين�ساب من فمي

ومن ر�أ�سي.
و����س���ري���ع��� ًا ...
�أظلم كل �شيء.
م��ن ب�ين �أك��ن��اف
الظالم �أقبلت ،هي
هي ،مل تتغري ،مبالءتها الدم�شقية
ال�سوداء ،بوجهها املج ّعد ،بعكازها
التي اعتادت �أن تتوك�أ عليها.
�أخافتني حق ًا ،وه��ل يف الدنيا
رجل يف ال�سبعني يخاف من �أمه ،من
�شبح �أمه ؟!!
مدت يدها كما يف املا�ضي حمذرة،
تلوح ب�سبابتها لكن من دون كالم.
�آ�آ�آه ي��ا ل��ل��ذك��رى ،وه���ل �أن�سى
حتذيراتها يل يوم قررت �أن �أتزوج
غزالة ،زوجتي الأوىل.
ما تعرف عن حالها؟
�أحبها
ما تعرف عن �أخالقها؟
�أحبها
ما تعرف عن �أ�صلها وف�صلها؟
�أحبها ،وذلك وحده يكفيني.
ثم �أطلقت يل حتذيرها الأخري،
قائلة:
�ستدرك بعد زم��ن �أن حتذيري
كان لك ،ال يل.
وم�ضت.
وم�ضيت.
�أف��ق��ت بغتة ،يف مقابل عي َن َّي
�سقف �أبي�ض.
ت��ل��فّ��تّ � ،أ���س ّ��رة و�أج��ه��زة طبية
وم�ستح�ضرات.
�أنا يف م�شفى ....
وت��ن��اه��ى �إىل م�سمعي ���ص��وت
�صياح يف اخلارج ،لي�س ك�آخر �صياح
�سمعته.
ك��ان �صياح رج��ال ،م ّيزت منهم
ابني عاطف ًا
يجب �أن يعلم ،مرت ثالثة �أيام،
وينبغي �أن يعرف بعد �صحوه ما
جرى.
حالته ال�صحية قد تتدهور،
ينبغي �أن حتر�ص عليه �أكرث
ال يعقل �أن نكتم عنه ثم ُي�صدَ م
فج�أة
كيف تريد منا �أن نعلمه �أن ابنه
قتل زوج��ت��ه ،ث��م هاجمه �أخوها
فقتله ،ه��ذا النب�أ �سيق�ضي عليه
مبا�شرة.
�صدقوين مل �أفاج�أ ،نب�أ كالزلزال
ه��وى يف �سمعي لكنه مل يفج�أين،
ك�أن �شيئ ًا ما يف داخلي كان يتوقعه.
ل��ك��ن��ي وج���م���تُ  ،وج��م��ت وج��وم
املعترب  ،وراح يرتدد يف ر�أ�سي قول
�أمي وهي تل ّوح ب�إ�صبعها :
مل �أح��ذرك ل�شيء يف نف�سي ...
حتذيري كان لك  ....لك وحدك
فج�أة ،فتح باب احلجرة ،ليطال
علي بوجهني با�سمني ،هما مع ًا كما
تركتهما �آخر مرة ،حم�سن وعمر،
بيديهما باقتا ورد ،يقبالن علي
هات َفني:
جدو  ...جدو
���ي بقوة ما ورائية
م��ددت َ
ذراع ّ
ن��ب��ت��ت داخ���ل���ي ،وف��ي��م��ا �أ�شمهما
و�أ�ضمهما كنت �أردد:
�سبعون عام ًا تال�شت يف حلظة،
وما �أ�شعر �إال �أين يف �سنهما
وغ��ل��ب��ن��ي ال��ب��ك��اء ع��ل��ى �أم����ري،
فبكيت.
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قراءات نقدية

العالقة بين ال�شكل والم�ضمون في ق�صيدة نزار قباني

�إن جودة ال�شعر تكمن يف حتقيق التوافق
والتكامل م��ا ب�ين ال�شكل ال��ع��ام للق�صيدة(
ال�صنعة ال��ف��ن��ي��ة ل��ه��ا) وم��اب�ين م�ضمونها
وغاياتها ،ف�إذا كان ال�شكل هو اجل�سد الذي
يعطي للق�صيدة مميزاتها الفنية وي�شتغل
على حتقيق التوافق مابني مكوناتها ،ف�إن
امل�ضمون الفكري لها هو الروح التي تك�سبها
بعد ًا �إن�ساني ًا وعمق ًا وجداني ًا.
ويف ر�أي بندتو كروت�شيه " �أهمية امل�ضمون
تنح�صر يف التعبري عنه� ،أي يف و�ضعه يف �شكله
اجلمايل ،وال قيمة له فيما وراء ذلك .فال ينبغي
�أن يقوم ـ من الناحية الفنية ـ على �أ�سا�س نف�سه،
�أو قيمته االجتماعية .ويف هذا ما فيه من �إقرار
احل��ري��ة للفنان .وه���ذه احل��ري��ة ـ مهما ات�سعت
ح��دوده��ا ـ م��ب��د�أ خلقي ك��ذل��ك ،ولكنه ���ض��روري
للفن .ولي�س معنى هذه احلرية �إعفاء الأديب من
امل�س�ؤولية �إذا ا�ستغل الغرائز الدنيئة والغايات
امل�سفة لدى الدهماء .وهذا الإ�سفاف نف�سه غريب
عن الفن الذي هو طاهر يف ذاته  ،ولكن م�س�ؤوليته
يحددها القانون يف ذلك ـ �ش�أن الفنان ـ �ش�أن �أي
�إن�سان �آخر 1".
�إذن �أي خلل يف ال�شكل �أو امل�ضمون ينعك�س
�سلب ًا على الق�صيدة ككل ،فال امل�ضمون العميق
وح��ده يحفظ للق�صيدة دميومتها ،كما ال ميكن
للعمق الفني مهما بلغ من الإت��ق��ان والإب��ه��ار �أن
يقي الق�صيدة من ال�سقوط وال��ذوب��ان دون �أثر.
" �إن روائع الأدب هي تلك الأعمال التي تت�سم
بخ�صائ�ص حت��دد يف  :العمق الفني  ،وااللتزام
بق�ضايا الإن�سان  ،والب�ساطة والو�ضوح يف ال�شكل
وامل�ضمون  ،وهذه اخل�صائ�ص هي التي متكننا من �أن
نحكم على الأديب ب�أنه �أ�صيل يف فنه � ،إن�ساين يف
�آفاقه ،جماهريي يف التزامه2 " .
�إذا علينا �أن ندرك �أن الن�سيج الداخلي للق�صيدة
ما هو �إال التعبري الفني عن جمموعة القيم والآراء
و الأحا�سي�س الكامنة يف �أعماق ال�شاعر ،وبالتايل "
�إذا انطلقنا من قاعدة ـ االنعكا�س املدرك للواقع هو
ال�شكل اجليد ـ ف�إنه من ال�ضروري عند حتليل العمل
الفني �أن نربط كل عن�صر من عنا�صر هذا ال�شكل
ـ الكامل واملتعدد اجلوانب ـ مع امل�ضمون الفكري
للعمل  .وح�سب منطق هذا التق�سيم الثنائي لكافة
جوانب العمل الفني �إىل م�ضمون فكري و�شكل جيد
 ،يجب �أن يتم هذا بنف�س هذه الطريقة ال بغريها.
فامل�ضمون يحدد ال�شكل ويتجلى من ال�شكل 3".
مما تقدم ال ميكن الرهان على الف�صل ما بني
جناحي الق�صيدة ف����إذا ك��ان امل�ضمون يعرب عن
�صدى الإن�����س��ان يف عقل امل��ب��دع ،ف���إن ال�شكل هو
جت�سيد مل�ستوى املقدرة الفنية لدى املبدع لتحويل
اخليال �إىل �صور موحية و�صياغة الأحا�سي�س من
خالل تعابري فنية حتمل يف طياتها نب�ض احلياة
مب�ضمونها الرهيف وتناغمها امل��ل��يء بالإيحاء
وال��ن��اف��ذ �إىل ال��ع��م��ق م��ن خ�ل�ال �شبكة ال��رم��وز
وال����دالالت التي ي��ورده��ا ال�شاعر للداللة على
و�ضوح ر�ؤيته الفنية والفكرية " ،وي�ؤكد �أ�صحاب
النظريات احلديثة يف ال�شعر �أن امل�ضمون ناجت عن
ال�شكل ،و�أن ال�شكل ناجت عن املو�سيقا املتك ّونة يف
نف�س ال�شاعر قبل البدء بعملية اخللق ال�شعرية،
و�أن ال�شاعر يحاول �أن يعطي " النغم " �أو  :احلالة
النف�سية " التي ب���د�أت تتكون يف داخ��ل��ه �شكال
منا�سب ًا4 ".
وامل�ضمون يعرب عن الوعي االجتماعي �أو العمق
الإن�����س��اين �أو ال��ر�ؤي��ة ال�سيا�سية لل�شاعر ،فيما
يذهب ال�شكل الفني حلياكة اخليوط املختلفة
من م��ف��ردات وتعابري و�صهرها و�إع���ادة ت�شكيلها
يف قالب فني ومو�سيقي قادر على حتقيق الت�أثري
املطلوب لدى القارئ " ،ف�شكل الق�صيدة اجلديدة
هو ح�ضورها قبل �أن يكون �إيقاع ًا �أو وزن�� ًا .هذا
احل�ضور ال يق ّيم ب�شكل جتريدي ،فلي�س لهيكل
الق�صيدة اجلديدة واقعية جمالية �إال يف حياة
الق�صيدة ـ ح�ضورها كوحدة وكلّ ـ  .ذلك �أن النظر
�إىل ال�شكل بحد ذاته �أو �إىل امل�ضمون ،بحد ذاته،
ٌ
قتل للأثر الفني ف�إذا كان علم جمال امل�ضمون بحد
ذاته يق ّو�ض الق�صيدة� ،إذ يعريها من ال�شكل ،ف�إن
علم جمال ال�شكل بحد ذاته ،يعدمها� ،إذ يردها �إىل
هيكل فارغ.
�إن واقع الق�صيدة ،كح�ضور م�شخّ �ص يف هيكل ما،

هو �شكلها ،ف�شكل الق�صيدة هو الق�صيدة كلها  :لغة
غري منف�صلة عما تقوله ،وم�ضمون لي�س منف�ص ً
ال
عن الكلمات التي تف�صح عنه .فال�شكل وامل�ضمون
وحده يف كل �أثر �شعري ،وي�أتي �ضعف الق�صيدة
ت�ست�شف يف هذه
من التف�سخات والت�شققات التي
ُّ
الوحدة5".
وذهبت بع�ض امل��دار���س النقدية ل�ل�إع�لاء من
�أهمية امل�ضمون على ح�ساب ال�شكل وذلك انت�صار ًا
للخطاب الإيديولوجي على ح�ساب ال�شكل الفني
مما �أ�ساء لل�شعر وجعله �أقرب �إىل البيان ال�سيا�سي
منه �إىل العمل الفني ،فال�شعر لي�س كلمات يبثها
ال�شاعر �ضمن �شكل من �أ�شكال النظم  ،بل تكمن
خ�صو�صيته ،مب��ا يحمله م��ن عنا�صر الده�شة،
و�إمكانية القفز من املمكن لتحقيق امل�ستحيل يف
خلق �صوره وتناغم مفرداته ،ويف الر�شاقة يف
االنتقال من �ضفة لأخ��رى ب�أ�سلوب ر�شيق و�آ�سر.
وقدرته على الت�أثري يف �أعماق املتلقي وحتريك
وجدانه وانفعاالته .كما �أن ال�شكل الفني مهما
تكاملت مقومات جناحه يبقى عاجز ًا عن اخرتاق
اهتمام النا�س ور�ضاهم �إذا مل يكن حمم ً
ال مبوقف
�أو ر�ؤي��ة تعالج و�ضع ًا �إن�ساني ًا �أو اجتماعي ًا ،و"
االهتمام بالفكرة �أو امل��وق��ف بغ�ض النظر عن
متطلبات ال�صياغة الأدبية يجعل العمل الأدبي
�أق��رب �إىل ما ي�سمى ب��الأدب الدعائي ،ومعروف
�أن الأدب الدعائي لأي��ة فكرة يكون منفراً ،لأن
الأدب يعتمد على الإيحاء والإمي��اء والت�صوير
والتج�سيد ولي�س من مهمته تقدمي الأفكار ،كما �أن
الأدب الدعائي يدل على عجز الأديب عن جت�سيد
ر�ؤيته جت�سيد ًا فني ًا ،ومهما وجد ه���ؤالء الأدب��اء
الذين تلح عليهم الفكرة واملوقف ـ نقاد ًا ميتدحون
�أعمالهم ا�ستناد ًا �إىل موقفهم الإيديولوجي ف�إن
هذه الأعمال �سرعان ما تذبل ويطويها الن�سيان.
كما �أن االهتمام بالإطار الفني واللغوي والت�شكيلي
دون �إعارة الفكرة �أو املوقف �أي اهتمام يعد عم ً
ال
قا�صر ًا لأن العمل الأدب��ي ال��ذي يخلو من موقف
يفقد وزنه وقوته لأنه يفتقد �إىل �شرط �أ�سا�سي من
�شروط جناح التجربة الأدبية املتمثل يف التوا�صل
مع القراء6".
ون��زار قباين ال�شاعر العربي الأك�ثر ح�ضور ًا
يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين� ،سواء من
الناحية ال�شعرية �أو ال�شعبية �أو الإعالمية� ،شكّل
ظ��اه��رة مميزة يف ال�شعر ال��ع��رب��ي .حيث ح��اول
التجديد يف �شكل الق�صيدة ،كما ح��اول املغامرة
يف مو�ضوعاته ال�شعرية ،فلم يكتف ب�شعر الغزل
بل راح يقر�ض ال�شعر ال�سيا�سي متخذ ًا �إياه منرب ًا
لرف�ض الواقع العربي والثورة على عوامل ال�ضعف
والتخلف فيه ،ون��زار �أراد �أن يو�صم ب�أنه �شاعر
ح��داث��ي ل��ه دوره يف �شكل الق�صيدة اجل��دي��دة،
وبع�ض النقاد �أخ��ذوا عليه انحيازه لل�شكل على
ح�ساب امل�ضمون حين ًا ،وحين ًا �سيطرة املو�ضوعات
التي يريد طرقها ( ال�سيما ال�سيا�سية منها )على
ح�ساب جودة الهند�سة الفنية للق�صيدة ،لكن " ال
جدال يف انف�ساح امل�ساحة الفنية �أمام نزار حيث
�أتاح التحرر من النمط الكال�سيكي امتداد ًا فني ًا
ا�ستغله ال�شاعر يف تنوع اللقطات وتداخل اللوحات
ومت��ازج الأل��وان وكان الرتكيز اللوين على ق�ضية
التجديد ال�شعري الذي نعا�صره وا�ص ً
ال بني ق�ضية
ال�شعر �أو الكلمة وبني ق�ضية الوطن مبهارة ميتلك
�أدواتها 7 ".
ومن ق�صائد ن��زار املتميزة ب�سردها الفني ويف
مو�ضوعها وم�ضمونها املعرب ق�صيدة ( ق�صة را�شيل
�شوارزنربغ ) ومما جاء فيها:
وجاء � ٌ
أغراب مع الغياب ْ
من �شرقِ �أوروبا ..
ال�سجون ف�أتلفوا الثمار ..
ومن غياهب
ْ
الغ�صون
وك�سروا
ْ
َّ
و�أ�شعلوا النريان َ يف بيادر النجو ْم
ُ
واخلم�سة الأطفال يف وجوم ْ
والليلُ يف وجو ْم ..
ُ
الرتاب
كرامة
وا�شتعلتْ يف والدي
ْ
اجلحيم
ف�صاح فيهم  :اذهبوا �إىل
ْ
َ
�ساللة الكالب ْ !! 8
لن ت�سلبوا �أر�ضي يا
وق�صيدة ن��زار حملت يف كثري من مناذجها �سر
جن��اح��ه��ا ،فهي مب��ق��دار م��ا ت�شري �إىل �سهولة يف
�صناعتها ،بقدر ما حتمل من فرادة ومتيز ي�صعب

تقليدها مبا متتلك من جمال يف ال�سبك و�إتقان
يف البناء وت���درج يف العر�ض م�شحون ًا بطاقة
احلر كان نزار من
ت�صويرية .و " عند �شيوع ال�شعر ّ
مر ال�سنني
�أ ّول من ا�ستعمله بغنائية بارزة .وعلى ّ
بحرية �أكاد
ا�ستطاع �أن يجول يف جتربة ال�شكل ّ
�أ�صفها بالعفوية ،فتارة يعود �إىل �شكل ال�شطرين
ثم يكتب ال�شعر نرث ًا ثم يعود �إىل �أ�سلوب ال�شعر
احل���ر ،ولكنه ح��اف��ظ ط���وال ال��وق��ت على ت��وازن
معتدل وابتكار مليء ب��الأل��ف��ة .وعندما اندلق
ال�شعر يف عقد ال�سبعينيات عن ح��دوده الفنية
عند ع�شرات ال�شعراء وحتلل ال�شعر بني �أيديهم
�إىل غنائية بال �شكل وال تبلور للمعنى ،وفا�ضت
الق�صائد و�شطّ ت عن احلدود دون رادع ،فجاءت،
بالرغم من التماعات مبتكرة هنا وهناك ،باهتة
ورتيبة وخالية من احليوية ،بقي نزار يكتب �شعره
املتما�سك الذي ر�سا ال�شكل فيه على مرتكز را�سخ".
9
واحلرية التي �سعى �إليها نزار يف �شعره الغزيل
�أو ال�سيا�سي مار�سها يف جتربته الفنية ،فلم يكن
رهين ًا ل�شكل بذاته بل ن ّوع يف �شكل الق�صيدة مبا
يتنا�سب مع �شاعريته والف�ضاء ال�شعري الذي
يبحر فيه ،جاع ً
ال من ق�صيدته حتدي ًا فني ًا بلغتها
و�صورها فكانت من نوع ال�سهل املمتنع حيث ميكن
التفكري بتقليدها ولكن ي�ستحيل �إتقان ذلك .حيث
" كان ال�شعر عند قباين دوم ًا ف�ضاء حرية ،متار�س
فيه ال��ذات ال�شعرية متردها ورف�ضها وتعرب عن
عواطفها وعقدها املكبوتة .وقد مار�س قباين هذه
احلرية على م�ستوى ال�شكل ال�شعري نف�سه فتبنى
�شك ً
ال طليق ًا متعدداً ،ي�صل فيه ال�شعري �أحيان ًا
�إىل �أق�صى درج��ات��ه كثافة ،مثلما كتب ق�صائد
حتطم مفهوم ال�شعر ،كما ورثناه ،ويحوله �إىل ما
ال�شعري
هو �أ�شبه بكالم " يومي خالٍ " من هالة
ْ
وميتافيزيائه .ويف ذلك مل يرتدد قباين يف �إنتاج
ق�صائد هي �أق��رب على م�ستوى النوع ال�شعري،
(ال�سنتمنتايل) �إنه
�إىل نوع النرث ال�شعري
�شاعر تلك الأ�شياء التي تريد �أن تكون طليقة
وحرة ،ومغني ف�ضاءاتها املفتوحة ،التي كان قباين
كمغن
يجوبها يف خميلته الغنائية ال�شخ�صية،
ٍ
جوال ٍ �شامي حديث" 10
ومن ق�صائد نزار املتميزة بجودتها الفنية والتي
�سار فيها على الأوزان اجلديدة ال �سعي ًا وراء �سهولة
يف بناء الق�صيدة ،بل بحث ًا عن ف�ضاء ميكنه من
التعبري عما داخله من �أ�صوات وانفعاالت ودالالت
 .يقول يف ق�صيدة �إين م�سافرة :
�صديقتي� ،صديقتي احلبيبة
غريبة العينني يف املدينة الغريبة
�شهر م�ضى  ،ال حرف  ...وال ر�سالة خ�ضيبة
ال �أثر
ال خرب
منك ي�ضيء عزلتي الرهيبة
�أخبارنا
ال �شيء يا �صديقتي احلبيبة
نحن هنا
�أ�شقى
من الوعود فوق ال�شفة الكذوبة

�أيامنا
تافهة فارغة رتيبة
دارك ذات البذخ وال�ستائر اللعوبة
هاجمها ال�شتاء يا �صديقتي احلبيبة
بغيمه
بثلجه
بريحه الغ�ضوبه
والورق الياب�س غطى ال�شرفة الرهيبة11...
وهذا الق�صيدة منوذج عن �شعره املر�سل املتحرر
من القافية الواحدة واملحتفظ بالإيقاع دون �أن
يحتفظ بالوزن ،بل يكتفي بوحدة التفعيلة يف
البحر.
وكان رهان نزار الأول والأخري على تلك العني
الفائقة الدقة التي ميتلكها و القادرة على التقاط
تفا�صيل امل�شهد الذي ي�صوره ،والعمل على تطوير
هذه ال�صور درامي ًا و�شعري ًا حتى تتكامل فيما بينها
لت�شكل ك ً
ال فني ًا ين�ضح بال�ضوء واحلياة ،عامد ًا �إىل
جعل املو�سيقى الداخلية للق�صيدة تنمو با�ضطراد
مواكبة ت�سارع الأحداث وال�صور التي يوردها " .
ونزار قباين �شاعر �صوري بالدرجة الأوىل ،ويخال
امل��رء �أن يف داخله ـ م�صنع ًا ـ مده�ش ًا لل�صور ،ال
يتوقف عن العطاء املتجدد� ،إنه يتكلم دائم ًا ـ حتى
يف �أحاديثه العادية ـ من خالل ال�صورة ،وما �إن
ي�ضع نف�سه يف موقف معني� ،أو �أمام �صورة حمورية،
حتى تتدفق عليه ال�صور الفرعية من كل جانب،
فك�أن عمله يتوقف عند التقاطه لل�صورة – املحور،
وبعد ذلك ميكن لهذا " املحور " �أن يجتذب �إليه
ع�شرات ال�صور املجان�سة له .وقد يكون هذا املحور
ت�شبيه ًا واحد ًا يثبته ال�شاعر يف �أر�ضه ال�شعرية،
ثم يبني عليه ق�صيدته كلها12 ".
يقول يف ق�صيدة زيتية العينني وا�صفا قمي�ص ًا
ترتديه حبيبته ( ونالحظ كم ًا من ال�صور الرائعة
التي �أوردها يف و�صفه):
أخ�ضر من يا تُرى
قمي�ص ِك ال
ُ
ُ
باعك هذا اللون ..قويل ا�صدُ قي
ِ
�أم ِْن �ضفاف ( ال�سينْ ) خيطانُهُ
واللون من دانوبه الأزرقِ
�أم من �صغري الع�شب مللمتهِ
زنبق
يف �سلةٍ
بي�ضاء من ِ
َ
ٌ
خ�ضراء يف �شطّ ها
بحرية
ٌ
نامت �صبايا النور مل تتَّقي
ك�أمنا عين ُِك َو َ
�سط ال�ضيا
ٌ
�صف�صافة حتت ال�ضحى الزنبقي
ٌ
عري�شة ك�سلى على �سفحنا
حرقِ 13
ُ
عنقودها بال�شم�س مل ُي َ
وح��اول نزار طوال م�سريته ال�شعرية التوفيق
ما بني �شعرية املوقف و�شعرية اللغة و�شعرية
امل�شهد ،وقد كانت للثانية والثالثة حظوظ ًا �أوفر
يف مطلع جتربته ال�شعرية وا�ستمرتا معه بالتدفق
حتى نهاية عمره ،و�إن تفاوتت قوة هذه ال�شعرية
بني ق�صيدة و�أخرى ،بينما �شعرية املوقف �أخذت
عمقها احلقيقي بعد هزمية حزيران  1967متكئة
على توجه نزار نحو معاجلة الق�ضايا ال�سيا�سية
ب�شعرة مبا�شرة ،ورك��وب موجة الغ�ضب وامتطاء
�صهوة الرف�ض كتعبري عن ر�سوخ �شعرية املوقف
يف وجدانه لأنه مل يعد ممكن ًا اال�ستمرار على ما
كان عليه قبل هذا احلدث املف�صلي يف تاريخ الأمة
العربية .
وهذا ما �أ�شار �إليه ال�شاعر حني قال يف ق�صيدة
هوام�ش على دفرت النك�سة:
احلزين
يا وطني
ْ
ح َولتني بلحظةٍ
ني
�شعر
�شاعر
من
احلب واحلن ْ
ٍ
ُ
يكتب َ
ِّ
ني 14.
ل�شاعر
يكتب بال�س ِّك ْ
ُ
" �شعرية املوقف يف ق�صائده املت�أخرة ،ال�سيما
القومية منها ،هي الأب��رز .بينما �شعرية امل�شهد
مطب الآلية �أو النمطية
و�شعرية اللغة وقعتا يف
ّ
يف بع�ض �إب��داع��ات��ه املت�أخرة .فلم تكن �شعرية
املوقف من عيار الده�شات الأوىل .و�إن حازت على
توتّر عال .بينما رافقته �شعرية امل�شهد و�شعرية
اللغة �سحابة عمره يف ن�صو�ص احلب والوطن على
حد �سواء� .أما ـ مرحلة بلقي�س ـ فقد ا�ستعانت بكال
ال�شعريتني لتعرب عن الر�ؤيا التي احتد فيها الوطن
باملر�أة واملر�أة بالوطن ب�شكل متوتر ومبدع 15 ".
ومما يقوله ال�شاعر يف ق�صيدة بلقي�س:

قراءات نقدية/أخبار
بلقي�س..
ُ
كانتْ � َ
أجمل امللكاتِ يف تاريخْ بابلْ
بلقي�س..
ُ
كانتْ � َ
أطول النخالتِ يف �أر�ض العراقْ
كانتْ �إذا مت�شي
طواوي�س
ترافقُها
ٌ
وتتب ُعها �أيائلْ ..
بلقي�س ..يا َوجعي..
ُ
تلم�سها الأناملْ
ني
ح
ويا وج َع الق�صيد ِة
َ
ُ
هل يا تُرى
من بعد َ�ش ْع ِر ِك �سوف ترتفع ال�سنابلْ ؟ 16
ونزار خالل م�سريته ال�شعرية كتب ال�شعر
على ال�شكل اخلليلي كما كتبه على نظام
التوقيع وعلى ال�شكل احل��ر و�أج��اد فيهم
جميع ًا ،لأن��ه �شاعر ذو ح�س مرهف وميتلك
لغة �شعرية وا�ضحة ومتجان�سة وم�سبوكة
بنقاء كاليا�سمني الدم�شقي ،وه��ذا ما يت�ضح
منذ ديوانه الأول " قالت يل ال�سمراء "عام
 1944حتى �آخر �أعماله.
وب��ع��د نك�سة ح���زي���ران ك��ت��ب ال��ك��ث�ير من
الق�صائد ال�سيا�سية التي نظمها على الوزن
اخلليلي ملا له من �أثر يف نفو�س القراء وقدرة
الإيقاع على التناغم مع الأحا�سي�س التي يبثها
ال�شاعر يف هذه الق�صائد من غ�ضب ومترد.
دم�شقي
يقول يف ق�صيدته ـ من مفكّرة عا�شق
ّ
ـ والتي �ألقيت بدم�شق يف كانون الأول : 1971
دم�شقُ  ..يا كنزَ �أحالمي ومروحتي
لك العربا
�أ�شكو العروبة� ،أم �أ�شكو ِ
ُ
ظهورهم
�أدمتْ
�سياط حزيران ٍ
ُ
ف�أدمنوها ،وبا�سوا َّ
كف من �ضربا
كتب التاريخ ِ ..واقتنعوا
وطالعوا َ
متى البنادقُ كانت ت�سكنُ الكُتبا ؟
�سقوا فل�سطني �أحالم ًا مل ّو ً
نة
َ
�سخيف القول ،واخلُ طبا
و�أطعموها
عا�شوا على هام�ش الأحداث ِ ،ما انتف�ضوا
ً
ِر�ض ُمغتَ�صبا17 .
للأر�ض
منهوبة ،والع ِ
وا�ستخدم نزار �شكل التوقيع خروج ًا عن
النمط اخلليلي حم��او ً
ال �سلوك التجديد يف
ق�صائده يقول يف ق�صيدة ح��وار مع �إعرابي
�أ�ضاع فر�سه:
َ
آالف
�
��ل
س
��
�
أر
ل
،
يافا
يف
يكتب
لو
الليمونُ
ُ
َ
القُبالتْ
لو �أن بحرية طرب ّيا تعطينا بع�ض ر�سائلها ..
الحرتقَ
القاريء وال�صفحاتْ ..
ُ
لو �أن القد�س َ لها ٌ
�شفة ،الختنقتْ يف فمها
ال�صلوات ْ
لو �أنَّ
ن�سافر يف امل�أ�سا ْة
وما تجُ دي ( لو �أنَّ  )..ونحنُ
ُ
ُ���د �إىل الأر����ض املحتلّة حب ً
�شعري
ال
ومن ُّ
َّ
الكلماتْ
ُ�����د ل��ي��اف��ا م��ن��دي ً
�لا طُ �����ر َز ب��ال��دم��ع ..
ومن ُّ
وبالدعواتْ
الطيب  ..يا بلدي
يا بلدي
َ
َ
ني الكلماتْ 18 ..
ذبحتك �سكاك ُ
ومن عنا�صر البناء الفني للق�صيدة والتي
حت�سب على ال�شكل لغة ال�شاعر والتي ت�شكل
ب�صمته اخلا�صة ،ومفرداته هي البذور التي
يزرعها والتي متثل يف نهاية اجلني ال�صورة
الكلية للق�صيدة التي تغني حم�صوله ال�شعري
ككل.
" �إن �إجن�����ازات ن���زار ال��ل��غ��وي��ة م��ن �أه��م
�إجن���ازات���ه ال��ف��ن��ي��ة ،وه����ذه م��ي��زة ال�شاعر
الأ�صيل يف �أي مكان �أو زم��ان ،واحلقيقة هي
�أن��ه ل��وال تعلّق العرب املعا�صرين بالبالغة
الكال�سيكية وبروز �شعر كثري يعتمد على هذه
البالغة ذات الأ�صداء املوروثة التي هي جزء
من خم��زون الأم��ة املت�شبث ب�أعماقها ،لكانت
لغة نزار ال�شعرية �أ�صبحت مهيمنة على ال�شعر
املعا�صر� .إن للغته بالغتها اخلا�صة ،بالغة
معا�صرة نراها يف متا�سك عباراتها وفجاءة
تعابريها ودالل��ة معانيها الدقيقة وبهائها
اخلا�ص .تولد هي واملعنى دفعة واحدة دون
�أن يتع ّمل ال�شاعر �ألفاظه ويقدح فكره ليعرث
عن لفظة تعجبه19 ".
يقول يف ق�صيدة فم :
يف وجهها يدو ُر..كالبرُ ْ ُع ِم
أحالم مل حتل ُِم
مبثله ال ُ
كلوحةٍ ناجحةٍ  ..لونُها
املر�سم
�أثا َر حتى حائط
ِ
أحمر
كفكرةٍ ..
جناحها � ٌ
ُ
ُفهم
ت
ومل
قيلتْ
كجملةٍ
ِ
كنجمةٍ قد �ض َيعتْ در َبها
ُعتم
يف ُخ ُ�صالت الأ�سود امل ِ
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ٌ
ٌ
خمتومة
زجاجة للطيب
الطيب مل تُخْ ت َِم20 .
ليتَ �أواين
ِ
ونالحظ هنا هذه الر�شاقة يف الو�صف ودور
املفردة املحوري �ضمن ال�سياق العام للق�صيدة،
وهذه الألفة بني املفردات والدقة يف انتخاب
الأف�ضل منها لت�أدية الغر�ض.
�إن �إب���داع ن���زار يتجلى يف �أن���ه �صنع لغة
قريبة من احلدث اليومي بعيدة عن الت�صنع
وال��ب��ه��رج��ة وجمالية ه��ذه اللغة تكمن يف
تفردها وتنظيم بنائها �ضمن الهيكل العام
للق�صيدة ،وم��ف��ردات ن��زار م�ألوفة وموحية
وبعيدة عن الوح�شة والغرابة ،ت�ألفها الأذن
وت�أن�س لها الروح ،ت�أتي املفردة يف �سياق لغوي
ر�شيق بعيد ع��ن التكلف وح��ذل��ق��ات اللغة.
ورغ��م ما قيل عن فقر املعجم اللغوي لنزار،
�إ ّ
ال �أن��ه ا�ستطاع �أن ي��ط�� ّوع لغته ال�ستيعاب
مفردات الع�صر ،وجعلها حتفل باالنزياحات
اجلميلة ملعاين خلقها التطور احل�ضاري الكبري،
وحركة الرتجمة من اللغات الأخرى ،و�شيوع
لغة ال�صحافة والإع�ل�ام كبديل ع��ن اللفة
الف�صيحة .لذلك ج��اءت لغة ن��زار يف ال�شعر
كما هي يف النرث كما هي يف نتاجه ال�صحفي
تعبق بالإيحاء والده�شة والغنى والأناقة يف
ال�صياغة.
�أهطلُ يف
عينيك كال�سحابهْ
ِ
�أحملُ يف حقائبي �إليهما
كنز ًا من الأحزان و الك�آبهْ
�أحملُ � َ
ألف َج ْدولٍ
ألف � َ
و� َ
ألف غابهْ
و�أحملُ التاريخَ حتت ِم ْع َطفي
أحر َف الكتابهْ 21 .
و� ُ
ومما تقدم نالحظ �أن عنا�صر البناء الفني
لدى ن��زار قباين تناغمت فيما بينها لتعطي
الق�صيدة النزار ّية مميزاتها اخلا�صة ،والتي
جعلت �شكل الق�صيدة لديه مطواع ًا للع�صر
مفتون ًا باحلياة ،فيه كل ح�ضور احلياة اليومية
لغة و�صور ًا ونغم ًا ،و�إذا ما ا�ستند �إىل الإيقاع
اخلليلي فقد �أجاد ،و�إذا ما حترر منه �أبدع.
ح�سي يحتفي بالأ�شياء
و�صفي
فنزار �شاعر
ُّ
ُّ
اجلميلة �سواء كانت تتعلق باملر�أة كج�سد �أو
ما تتزين ب��ه ،وعندما عانق الوطن برحلة
ت�صاعدية ( من التجارب ال�شخ�صية والوقائع
ال�سيا�سية التي عا�شتها الأمة) �شكّلت الهزمية
اللحظة احلا�سمة فيها ليعلن نزار على �أثرها
رف�ضه للغة ال�سائدة والعقلية املفرو�ضة علينا
�سيا�سي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا.
وه��ذا االحتجاج ال��ن��زاري مل يخلع عنه
ال�صفات العامة التي �أر�ساها يف �شعره الغزيل،
فجاءت لغته وا�ضحة بعيدة عن الغو�ص يف
متاهات الفل�سفة والفذلكات اللغوية وغمو�ض
ال�سيا�سة فبقي قريب ًا من النا�س ب�شعورهم
ولغتهم اليومية و�أحاديثهم املطروقة .فلقيت
ق�صائده اهتمام ًا كبري ًا وجعلته �شاعر ًا �شعبي ًا
دون �أن ي�ؤثر ذلك على م�ستواه الفني ( و�إذا
ما لوحظ ذلك �أحيان ًا ) فهو يف مناذج حمدودة
ال حت�سب على �شاعر غزير الإنتاج كنزار (
�أ�صدر خالل م�سريته ال�شعرية �أك�ثر من 35
كتاب ًا وجمموعة �شعرية ) وبالتايل كانت
النماذج التي تكامل فيها ال�شكل وامل�ضمون عند
نزار طاغية �سواء يف �شعر امل��ر�أة �أو يف �شعره
ال�سيا�سي ويعود ذلك:
 .1لغنى التجربة الفنية لدى نزار وجالء
موهبته ال�شعرية التي ظهرت وا�ضحة مع �أول
دواوينه قالت يل ال�سمراء .1944
� .2صدقه يف معاجلة مو�ضوعاته ،ف�إذا ما
حتدث عن املر�أة كان ذلك بكل جموح الفنان
ال�ساكن فيه ،و�إذا ما عالج ق�ضايا الوطن كان
ذل��ك بكل ان��دف��اع ال�شاعر الثائر حتى �أن��ه
مل يكن يرتدد يف �إتباع �أ�ساليب النقد اجلارح
انتقام ًا من حالة ال�ضعف واخلذالن التي ي�شعر
بها عند كل خ�سارة وطنية �أو قومية.
 .3حر�صه على الظهور دائم ًا ب�أنه �شاعر
الع�صر املتمكن من �أدوات��ه و�أ�ساليبه اللغوية
والفنية ومو�ضوعاته ال�ساخنة .وهو القائل:
غ�ضب الع�صر،
معا�صر لي�س فيه
كلُّ �شعر
ٍ
ُ
ٌ
عرجاء22 .
منلة
ُ
ال��ن��زاري �شك ً
ال وم�ضمون ًا
ويبقى الن�ص
ّ
مفتوح ًا على االجتهاد لأن��ه ن�ص ميتلك من
م�شتهى من قبل
مقومات اجلمال ما يجعله
ً
النقاد للقراءة والتمحي�ص.
امل�صادر واملراجع
 1ـ ه��ل�ال ،د .حم��م��د غ��ن��ي��م��ي ،ال��ن��ق��د الأدب����ي

احل��دي��ث ،ط  ،1دار ال��ع��ودة  ،ب�ي�روت� ،1982 ،ص
. 289
 2ـ الفطري� ،أحمد ،الأدب ال�سيا�سي عند عبد
ال��ك��رمي غ��ل�اب ،ط ،1مطبعة ال��ن��ج��اح اجل���دي���دة ،
ال���دار البي�ضاء ـ امل��غ��رب��� ،1982 ،ص ���.ص 157
ـ .158
 3ـ ف���ي���ن���وغ���رادوف� ،إي ،م�����ش��ك�لات امل�����ض��م��ون
وال�شكل يف العمل الأدب���ي ،ترجمة ه�شام الدجاين،
الدار الوطنية للتوزيع ،دم�شق� .ص .125
 4ـ���ـ ���س��اع��ي ،د� .أح���م���د ب�����س��ام ،ح��رك��ة ال�شعر
احل��دي��ث يف ���س��وري��ة م��ن خ�ل�ال �أعالمه،ط، 1دار
امل�أمون للرتاث ،دم�شق� ،1978،ص . 259
 5ـ �أدوني�س ،مقدمة لل�شعر العربي ،ط  ، 5دار
الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت،1986 ،
�ص .111
 6ـ ما�ضي ،د� .شكري عزيز ،يف نظرية الأدب،
ط ،1دار احل���داث���ة ل��ل��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��ر وال��ت��وزي��ع،
لبنان ـ بريوت،1986،
�ص . 132
7ـ عيد ،د.رج��اء ،لغة ال�شعر ـ ق��راءة يف ال�شعر
ال��ع��رب��ي احل���دي���ث ،م��ن�����ش���أة امل���ع���ارف ،الإ���س��ك��ن��دري��ة،
� ،1985ص ،215
 8ـ قباين ،نزار ،الأعمال ال�سيا�سية الكاملة ،ج
 ،3ط ، 1من�شورات ن��زار قباين ،ب�يروت1993 ،
� ،ص .37
 9ـ جمموعة من امل�ؤلفني ،نزار قباين� :شاعر
لكل الأج��ي��ال� ،إع���داد وحت��ري��ر حممد يو�سف جنم،
�إ�����ش����راف حم��م��د ���س��ع��اد ال�صباح،ط ، 1دار ���س��ع��اد
ال�صباح للن�شر وال��ت��وزي��ع ،الكويت (،1998،من
مقالة نزار قباين ودوره يف تاريخنا الأدبي ،د� .سلمى
اخل�ضراء اجل ّيو�سي� ،ص ) 94
 10ـ جم��م��وع��ة م���ن امل����ؤل���ف�ي�ن ،ن����زار ق��ب��اين:
�شاعر لكل الأج��ي��ال� ،إع���داد وحترير حممد يو�سف
جنم� ،إ�شراف حممد �سعاد ال�صباح،ط ، 1دار �سعاد
ال�صباح للن�شر وال��ت��وزي��ع ،الكويت (،1998،من
مقالة نزار قباين وريادة ال�شعر العربي احلديث� ،أ.
في�صل دراج� ،ص ) 231
 11ـ ه�ل�ال ،د .حممد غنيمي ،النقد الأدب���ي
احل��دي��ث ،ط  ،1دار ال��ع��ودة  ،ب�ي�روت� ،1982 ،ص
. 475
 12ـ��ـ ���س��اع��ي ،د� .أح��م��د ب�����س��ام ،ح��رك��ة ال�شعر
احل��دي��ث يف ���س��وري��ة م��ن خ�ل�ال �أعالمه،ط، 1دار
امل�أمون للرتاث ،دم�شق� ،1978،ص ، 316
 13ـ قباين ،ن��زار ،الأعمال ال�شعرية الكاملة،
ج ،1ط  ،1م���ن�������ش���ورات ن�������زار ق����ب����اين ،ب���ي���روت ـ
لبنان� ،1993،ص .43
 14ـ قباين ،نزار ،الأعمال ال�سيا�سية الكاملة ،ج
 ،3ط ، 1من�شورات نزار قباين ،بريوت،1993 ،
�ص .73
 15ـ���ـ جم��م��وع��ة م���ن امل����ؤل���ف�ي�ن ،ن����زار ق��ب��اين:
�شاعر لكل الأج��ي��ال� ،إع���داد وحترير حممد يو�سف
جن����م� ،إ�����ش����راف حم��م��د ���س��ع��اد ال�صباح،ط ، 1دار
�سعاد ال�صباح للن�شر وال��ت��وزي��ع ،الكويت(،1998،
من مقالة ن��زار قباين وحت��والت اجل�سد� ،أ.د نذير
العظمة� ،ص ) 292
 16ـ قباين ،ن��زار ،الأع��م��ال ال�شعرية الكاملة،
ج ،4ط ، 2من�شورات ن���زار ق��ب��اين ،ب�ي�روت ـ لبنان،
�آب� ،1998ص�.ص 10ـ.11
 17ـ قباين ،نزار ،الأعمال ال�سيا�سية الكاملة ،ج
 ،3ط ، 1من�شورات نزار قباين ،بريوت، 1993 ،
�ص�.ص  421ـ .422
 18ـ قباين ،نزار ،الأعمال ال�سيا�سية الكاملة ،ج
 ،3ط ، 1من�شورات نزار قباين ،بريوت،1993 ،
�ص .226
 19ـ���ـ جم��م��وع��ة م���ن امل����ؤل���ف�ي�ن ،ن����زار ق��ب��اين:
�شاعر لكل الأج��ي��ال� ،إع���داد وحترير حممد يو�سف
جنم� ،إ�شراف حممد �سعاد ال�صباح،ط ، 1دار �سعاد
ال�صباح للن�شر وال��ت��وزي��ع ،الكويت (،1998،من
مقالة نزار قباين ودوره يف تاريخنا الأدبي د� .سلمى
اخل�ضراء اجل ّيو�سي� ،ص) 94 - 93
 20ـ قباين ،نزار ،الأعمال ال�شعرية الكاملة،
ج ،1ط  ،1م���ن�������ش���ورات ن�������زار ق����ب����اين ،ب���ي���روت ـ
لبنان� ،1993،ص .58
 21ـ قباين ،ن��زار ،الأعمال ال�شعرية الكاملة،
ج ،1ط  ،1م���ن�������ش���ورات ن�������زار ق����ب����اين ،ب���ي���روت ـ
لبنان� ،1993،ص .764
 22ـ قباين ،نزار ،الأعمال ال�سيا�سية الكاملة ،ج
 ،3ط ، 1من�شورات نزار قباين ،بريوت،1993 ،
�ص .401

رحيل الأ�ستاذة الدكتورة
ملكة �أبي�ض العي�سى
 1928ـ 2019
• عي�سى فتوح

نعى احتاد الك ّتـاب العرب ،ووزارت��ا الثقافة والتعليم
العايل ،الأديبة واملربية ،والباحثة ،واملرتجمة والأ�ستاذة
اجلامعية الدكتورة ملكة �أبي�ض ،زوجة ال�شاعر العربي
الكبري �سليمان العي�سى ( 1921ـ  )2013ع�ضو جممع
اللغة العربية بدم�شق ،فقد توفيت يوم الأربعاء يف 26
حزيران  ،2019عندما كانت ت��زور �أوالده��ا يف كندا،
وهي يف احلادية والت�سعني من عمرها.
ولدت الدكتورة ملكة عام  1928يف حلب ،لأ�سرة لبنانية
الأ�صل ،وتلقت درا�ستها االبتدائية والإعدادية والثانوية فيها،
ثم ح�صلت على الإجازة يف العلوم الرتبوية من جامعة بروك�سل
احلرة يف بلجيكا ،واملاج�ستري من اجلامعة الأمريكية يف بريوت،
والدكتوراه يف تاريخ الرتبية من جامعة ليون الثانية بفرن�سا.
حني عادت من بروك�سل ،يف �إج��ازة �صيفية ،وهي يف ال�سنة
الثالثة من درا�ستها اجلامعية ،فوجئت بطلب ال�شاعر �سليمان
العي�سى يدها ل��ل��زواج ع��ام  ،1949فقبلت طلبه ،وق��د �أثمر
زواجهما املو ّفق ولدين هما« :معن» و«غيالن» وابنة واحدة هي:
«بادية».
�أقامت معه بعد زواجهما يف حلب ،يف قبو متوا�ضع زرتهما فيه
�أكرث من مرة عام  ،1963و�صفه �سليمان يف �أكرث من ق�صيدة
طريفة يف ديوانه «الديوان ال�ضاحك» وبعد انتقالهما �إىل دم�شق
ـ حيث عمل �سليمان موجه ًا �أول للغة العربية يف وزارة الرتبية ـ
�سكنا �أي�ض ًا يف قبو يف �إحدى البنايات العالية.
انتقلت الدكتورة ملكة �إىل التدري�س يف جامعة «�صنعاء» يف
اليمن ،فرافقها �سليمان ،وقد �أوحت �إليه احلياة يف اليمن ـ الذي
كان �سعيد ًا يف املا�ضي ـ �أكرث من ق�صيدة ،و�أكرث من كتاب نرثي
وديوان �شعري.
مل تكن الدكتورة ملكة الزوجة واملربية والأ�ستاذة الناجحة
فح�سب ،بل كانت ال�شريكة املثالية ل�سليمان يف كل �شيء ،فقد
عا�شا مع ًا ط��وال �أربعة و�ستني عام ًا ي�سودها ال�صفاء واحلب،
والودّ ،والتفاهم ،والوئام..
انت�سبت �إىل جمعية البحوث والدرا�سات يف احتاد الك ّتـاب
العرب بدم�شق ،وملا تقاعدت من عملها عام  1988ازداد ن�شاطها
ت�ست�سلم �إىل الوهن ال��ذي تفر�ضه ال�شيخوخة
الفكري ،ومل
ْ
غالب ًا ،ومن �أهم �أعمالها على �صعيد الرتجمة والت�أليف:
1ـ ال�شتاء يف خطر (دي��وان �شعر لل�شاعر اجلزائري مالك
حداد) ـ بريوت 1979
2ـ اجلثة املط ّوقة والأجداد يزدادون �ضراوة (م�سرحيتان
مرتجمتان للكاتب اجلزائري كاتب يا�سني) ـ بريوت .1979
3ـ جنمة (للكاتب اجلزائري كاتب يا�سني) امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ـ بريوت .1980
4ـ ت�سع ق�ص�ص ل�سالنجر (ترجمة عن الإنكليزية) دار
االحتاد ـ بريوت .1964
5ـ الرتبية والثقافة العربية والإ�سالمية يف ال�شام واجلزيرة
ـ دار العلم للماليني ـ بريوت .1980
6ـ الرتبية املقارنة (درا�سة) دم�شق .1981
7ـ تاريخ الرتبية وعلم النف�س عند العرب ـ دم�شق .1981
8ـ علم االجتماع الرتبوي (درا�سة) دم�شق .1981
9ـ تاريخ الرتبية (درا�سة) دم�شق .1981
10ـ الرتبية يف الوطن العربي (درا�سة) دم�شق .1981
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غ�سان حورانية ..ولغة العبور

•حوار :مها عبد الوهاب

�س 1ال��ب��داي��ات كيف ك��ان��ت؟ ..املوهبة
طلعت و�ض ّمنها بني طيات �صحيفة "�شبابيك"
كيف اكت�شفت وكيف تبلورت؟
ال�شبابية التي ك��ان ي��ر�أ���س حت��ري��ره��ا ..وكم
عن
��ث
ي
��د
حل
ج :ق��ب��ل �أن �أب����د�أ ا
كانت فرحتي غامرة و�أن��ا �أ�شاهد ا�سمي يذيل
من
الب����د
���ة،
ق�����ص��ت��ي م���ع ال���ك���ت���اب
تلك الق�صة التي نقلتني من م�صاف القراء �إىل
دور
للم�صادفة
االع�تراف ب�أنه كان
�ضفة الك ّتاب ..ومتخ�ضت تلك التجربة الأوىل
كبري يف و�صويل �إىل مرحلة الكتابة.
عن �صداقة وثيقة بيني وبني الأ�ستاذ طلعت
فقد فتحت عيني على احلياة يف
برفقة ال�صديق ر�أفت..فكرثت بعدها لقاءاتنا
بيئة �أدبية منا�سبة� ،إذ كان وال��دي �أكرث
وزاد من ت�شجيعه يل لكتابة املزيد حتى بلغ
وم��رب وم��وج��ه ،لقد جمعت بيننا
من �أب
ّ
ع��دد الق�ص�ص التي �ألفتها ثماين فطلب مني
رابطة �صداقة تاجها املحبة وال�صراحة،
الأ�ستاذ طلعت جمعها �ضمن جمموعة ق�ص�صية
وكان من هواة املطالعة والكتابة ،ومل يكن
بذلك وحيد ًا بني �أق��ران��ه ،فكثري ًا ما كان
�أطلقنا عليها عنوان «القناع» والتي كان للروائي
ي��ردد على م�سامعي �أن معظم ذلك اجليل
الدكتور ح�سن حميد الف�ضل الكبري يف تزكيتها
يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ك��ان��وا م��ل��زم�ين بحفظ
ودفعها �إىل الطباعة ..وكان ذلك عام 2001
�أجزاءٍ من القر�آن الكرمي ،و�أن قراءة كتب
فكانت فرحتي بذلك الإجناز ال تو�صف.
الأدب مل�شاهري الأدب���اء ك��امل��ازين والعقاد
�س :3ما الأنواع الأدبية التي مار�ست الكتابة فيها؟
إىل
واملنفلوطي وجربان والرافعي و�صو ًال �
يف �أي منها جتد نف�سك؟
ك ّتاب الأدب العاملي من هوغو �إىل ت�شيخوف
ج  _3يف بداية حم��اوالت��ي الكتابية كان
�إىل غوركي ..وغريهم الكثري ..ويبدو �أن
َن َف�سي يف الكتابة ق�صري ..حتى �أين كنت �أكابد
ذل��ك االط�لاع الوا�سع جعله ميا ًال للحوار
الكثري حتى ت�صل ق�صتي �إىل �صفحتني ..و�شيئ ًا
الهادئ من غري اهتمام بالفوارق
بيننا • ..دخلت م�ضمار كتابة
ف�شيئ ًا �أخذت ق�صتي تكرب و�صرت �أتو�سع بو�صف
�أما امل�صادفة فقد حدثت يف بداية املرحلة
الإع��دادي��ة حني طلب �إلينا مدر�س اللغة الرواية بعد خم�سة ع�شر املكان وتركيب الأحداث ..لكني ال �أخفيكم �أين
العربية كتابة مو�ضوع �إن�شائي ..وك��ان
مل �أتوقع يف ما م�ضى �أن �أجنح بكتابة رواية..
ينبغي �أن نتقدم به ي��وم ال�سبت كالعادة علم ًا من كتابة الق�صة
و�إذا �أردن��ا �أن نتحدث ب��الأرق��ام ..فقد �أم�ضيت
ح�سب الربنامج الأ�سبوعي ،لكن تكا�سلت
�أك�ثر من خم�سة ع�شر عام ًا يف كتابة الق�صة
الق�صرية.
عن كتابته يوم اخلمي�س م�ؤم ًال بيوم>>
الق�صرية ..ومنذ �سنة واح���دة� ،أي بعد مرور
معروف
جمعة<< ط��وي��ل ،ولكن كما ه��و
• ا�ستثمرت �أغلب
�سبعة ع�شر عام ًا دخلت م�ضمار كتابة الرواية..
جت��ري ال��ري��اح مبا ال ت�شتهي ال�سفن فقد
�أما بالن�سبة للجن�س الأدب��ي الأق��رب �إيل..
جاءتنا دعوة مفاجئة لق�ضاء يوم اجلمعة ن�صو�ص ق�ص�صي وح ّولتها
ف�أنا �أعتقد �أن حمبة العمل الأدبي وقرب الكاتب
يف نزهة �إىل مزرعة خايل الدكتور
عدنان �إىل لوحات تلفزيونية
منه ال يخ�ضع للجن�س الذي ينتمي �إليه العمل،
معتوق يف مزرعته بغوطة دم�شق ،فعدت يف
بل لنوعية العمل وما ميكن للكاتب �أن يقدم من
امل�ساء منهك ًا متنا�سي ًا حتت وط���أة الإره��اق
كوميدية.
خالله ..فلكل فكرة ردا�ؤها املنا�سبّ ..
ولعل �سبب
كل ما يتعلق مبو�ضوع الإن�شاء ،ولكن ال بد
تعلقي بالق�صة الق�صرية يرجع �إىل �أين ا�ستطعت
مما لي�س منه بد ،واخل��وف مما قد يح�صل
���ح ع��ل ّ��ي ..ف�أح�ضرت ورق��ة وقلم ًا
�أن �أ�ستغل �أغلب ن�صو�صها لأحولها �إىل لوحات
غ��د ًا �أل ّ
ثوبه
بذيل
أتعلق
ل
��دي
ل
وا
إىل
�
وتوجهت
تلفزيونية كوميدية وذلك مكنني من اال�ستفادة
يل
يكون
املو�ضوع،
هذا
يف
اجلمل
بع�ض
علي
ميلي
أن
�
إليه
�
مت�ضرع ًا
من الفكرة نف�سها وتوظيفها يف �أكرث من عمل.
خال�ص من �أمور ال حتمد عقباها،وحل�سن حظي ..فقد رق والدي
بها
ٌ
�س� :4أيُّ الن�صو�ص الإبداعية التي كتبتها جتده �أقرب �إىل نف�سك؟
التقليدية،
اجلمل
بع�ض
علي
ميلي
أخذ
�
ف
لرغبتي،
وا�ستجاب
ملنظري
ج _4هذا �س�ؤال �صعب ..ف�إن كل ن�ص �أكتبه �أ�شعر وك�أنه طفل من
ثم ما لبث �أن �أجاد يف العر�ض ،حتى ختم الأمر على ما يرام وانطلقت
�أطفايل ..عندما كتبت ق�صة القناع التي جعلتها عنوان ًا ملجموعتي
�إىل مدر�ستي يف ال�صباح فرح ًا وعلى �أح�سن حال.
وج���اءت ح�صة الإن�����ش��اء ،فجهز ال��ط�لاب �أوراق مو�ضوعاتهم الق�ص�صية الأوىل كانت هذه الق�صة من �أقرب الق�ص�ص �إىل نف�سي..
كالعادة ،وقبل �أن يطلب الأ�ستاذ جمعها ،اق�ترح �أن يتطوع ثالثة وقد خ�ص العديد من النقاد هذه الق�صة بالنقد ،وكتبوا عنها الكثري..
طالب ممن يجدون مو�ضوعاتهم م�ستوفية لل�شروط ملناق�شتها خالل لكني فيما بعد �صرت �أ�شعر ب�أين قريب �إىل �أكرث من ق�صة ..ذلك لأن
الدر�س و�إعطاء املالحظات حولها ،فوجدتها فر�صة منا�سبة لعر�ض كل واحدة منها حتمل بني �سطورها �شيئ ًا من ذوبان الروح ورع�شة
عبقريتي -املزعومة  -فنه�ضت معلن ًا ا�ستعدادي لذلك ،لأبد�أ القراءة القلب� ..أدركت فيما بعد �أن كل ق�صة من ق�ص�صي فيها قطعة مني.
�س :5ما املراحل التي متر بها الفكرة يف ذهنك قبل �أن تن�ضج وت�صبح ن�صاً
متلعثم ًا ثم ا�سرت�سلت ب�شكل �أف�ضل بعد �أن �أن�ست من الأ�ستاذ القبول،
�إىل �أن �أنهيت واجبي على �أمت وج��ه و�سط ر�ضى الأ�ستاذ ووج��وم �إبداعياً ..وهل تتخيلها قبل ذلك عم ً
ال درامياً؟
الطالب..
ج _5لكل ق�صة �أو ن�ص �أدبي ظروفه اخلا�صة ..هناك فكرة تكون
أت
�
ابتد
املو�ضوع
لذلك
��ي
ت
��راء
ق
انتهاء
حلظة
منذ
��ه
ن
�
أ
�أعتقد
�ساكنة ملدة يف خيايل حتركها �أو حتفزها بع�ض الظروف الطارئة
مني
ينتظر
و�صار
ا�سمي
أ�ستاذ
ل
ا
حفظ
أن
�
فبعد
الكتابة..
مع
حكايتي
فتجعلها تتبلور �أكرث وك�أنها كانت بانتظار �شعلة تن�ضجها ..وهناك
�أن �أحتفه باملزيد ..وجدت �أنه بات لزوم ًا علي �أن �أ�ستمر يف املطالعة
فكرة تفر�ض نف�سها من دون مقدمات ..ورمبا يتعر�ض الإن�سان �إىل
لتمتلئ حافظتي وتقوى قدرتي يف قواعد اللغة� ..أعتذر للإطالة..
حادثة ما فيجد فيها مادة غنية للكتابة ..و�أنا �أعتقد �أنه كلما زادت
فهذه كانت البداية احلقيقية �أو البذرة الأوىل.
�س� 2أرج���و �أن حتدثنا ع��ن ب��اك��ورة �أع��م��ال��ك ..متى ظهرت �إىل ال��ن��ور وما خربة الكاتب منت عنده القدرة على حتويل �أي فكرة ورمب��ا ملحة
ب�سيطة �إىل عمل �أدبي ناجح� ..أما �س�ؤالك عن تخيل �أي ن�ص كعمل
ال�صعوبات التي �صادفتك يف �سبيل ذلك؟
ج  _2ال �أريد �أن �أكرر احلديث عن دور والدي الذي �أعدّ ه حموري ًا متثيلي �أو درامي ..ف�أنا �أعتقد �أن كل الن�صو�ص الأدبية مر�شحة ب�شكل
يف حياتي ..فهو رحمه اهلل تعاىل الذي غر�س عندي حمبة القراءة� ..أو ب�آخر �إىل �أن تتحول �إىل عمل درامي ..وهذا يتوقف على براعة
وهو الذي كان ينتقي يل الكتب اجليدة ..وهو الأ�ستاذ الأول الذي كاتب ال�سيناريو� ..إ�ضافة �إىل غنى الن�ص بالأحداث وقوة احلبكة
تتلمذت على يديه يف مقتبل العمر ..وهو من دلني على الطريق ..واملقولة واخلامتة..
وعلي �أي�ض ًا �أال �أغفل دور ع ّمي الأ�ستاذ �أ�سامة �شا�شيط مد ّر�س اللغة
ّ
�س :6من خالل ت�أملي لأعمالك وما فيها من �صور و�أحداث� ..أراك ت�سرح
ً
والعناية
ق�ص�صي
مراجعة
يف
ا
جهد
خر
يكن
مل
��ذي
ل
ا
العربية
يدّ
مع اخليال وتبتعد عن الواقع املح�سو�س ..كيف تقر�أ احلدث �أو ال�صورة ..وماذا
ً
بها قبل ن�شرها ..ولكن امل�صادفة �أي�ضا كانت وراء �إ�صدار جمموعتي يعني لك ذلك؟
الق�ص�صية الأوىل "القناع" وكان ل�صديقي العزيز ر�أف��ت �سقريق..
ج _6الن�ص الأدب���ي �أو حتى ال��درام��ي لي�س قطعة من الزمن
دور كبري يف ذلك..فعندما علم باهتمامي بالقراءة ووج��ود بع�ض
املحاوالت يف الكتابة ..طلب مني كتابة ق�صة ق�صرية ووعدين �أن و�أحداثه �أو جمرد جزء مقتطع من احلياة اليومية ..عندما نكتب
يعر�ضها على �شقيقه ال�شاعر املعروف الراحل طلعت �سقريق الذي كان ن�ص ًا �إبداعي ًا ال نتعامل معه ب�شكل وثائقي ..بل جند �أنف�سنا مرغمني
حينها حمرر ًا للق�سم الثقايف يف جملة �صوت فل�سطني ورئي�س ًا لتحرير على ا�ستخدام خيالنا لنقتلع احلدث من الواقع احلقيقي الكائن �إىل
�صحيفة �شبابيك ..وبدوري بذلت جهد ًا كبري ًا مب�ساعدة والدي يف الواقع كما يجب �أن يكون ..وهنا تكمن براعة الأديب يف التعبري عن
كتابة الق�صة واخرتت لها عنوان "جل�سة تذمر" ف�أُعجب بها ال�شاعر املغزى الذي يريد والفكرة التي ي�سعى �إىل �أدائها �أو �إدارتها.

الأوطان والأطالل
•عاطف بطر�س
املقدمة الطللية هي جمموعة �أبيات يبد�أ بها ال�شاعر
العربي ق�صيدته ،وقد �أ�صبحت تقليد ًا بفعل تقادم عهدها،
بدء ًا من التجارب الأوىل ،مرور ًا مبا ي�سمى الع�صر اجلاهلي
�إىل بع�ض حني ...عندما جتاوزنا هذا التقليد �إثر احلركات
التجديدية احلا�صلة يف قلب التجربة ال�شعرية املديدة.
املقدمة الطللية حلية فنية ُيربز فيها ال�شاعر قدرته
على الو�صف ،ولعلها �أ�شبه ما تكون مبا ي�سمى اليوم العنوان،
�أو املدخل الفني للن�ص� ،أو نقطة اللقاء الأوىل بني املبدع واملتلقي،
ففيها ي�ستجمع ال�شاعر كل طاقاته الإبداعية جلذب امل�ستمعني
�إليه و�شدهم �إىل خطابه (الغر�ض الأ�صيل من الن�ص).
وهي �أي�ض ًا على تنوع �أغرا�ض الق�صيدة ت�شكل قناع ًا فني ًا تبدو
وي�شتم منها الغر�ض الرئي�س من
من خلفه �شخ�صية ال�شاعر،
ُّ
هجاء ..مع بداية املطلع الطللي
رثاء �أو غز ًال �أو
ً
الن�ص ،مدح ًا �أو ً
ميكن للقارئ �أن يحد�س ق�صد ال�شاعر وغر�ضه من ق�صيدته .ف�إذا
كانت املقدمة ت�ضج باحلياة واجلمال والروعة والفتنة (مقدمة
معلقة زهري) على �سبيل املثال عرفنا �أن الغر�ض هو املديح ،و�إذا
كانت املقدمة ت�شي بطعم املوت واجلفاء واليباب والدمار واخلواء
(مقدمة معلقة النابغة) عرفنا �أن الغر�ض هو االعتذار واخلوف
من رهبة النعمان وغ�ضبه� .أما �إذا كانت تقول بالقطيعة والفراق
واجلفوة (دريد ابن ال�صمة ولبيد وطرفة ابن العبد) عرفنا �أن
الغر�ض هو الرثاء ،فاملوت هو قطيعة ما بعدها لقاء.
ُترى ملاذا توافق ال�شعراء دون عقد بينِّ ٍ على بداية ق�صائدهم
(املطالع) بالوقوف على الأطالل وذكر الديار والأحبة؟ هل هي
م�صادفة �أم خيار فني مق�صود له دالالت متعددة ومنفتحة؟
�إن��ه خيار مق�صود ،لأنها تعرب عن عالقة الإن�سان باملكان،
وعالقة الإن�سان باملكان م�س�ألة وجودية وم�شرتك �إن�ساين� ،إذ
ال ميكن للإن�سان �أن يوجد خارج املكان ،فهو �أ�سري املكان ورهني
الزمان .من هنا اكت�شف ال�شاعر اجلاهلي ،مبا لديه من فطرة
وح�س بالفجيعة اللتني �أملتهما الطبيعة ال�صحراوية� ،أهمية
املكان ،الذي منه جاء و�إليه امل�آب.
املكان يف الع�صر اجلاهلي هو م�ضرب القبيلة ،الديار ،الذمار،
احليا�ض التي ي��داف��ع عنها اجلاهلي ال��ذي �أرغمته الطبيعة
وجفوتها على مغادرته طلب ًا للماء والطعام ،مما زاد من تعلقه به
لأن الأ�شياء كلما امتنعت عن الإن�سان �أو �أجرب على تركها ازداد
تعلقه بها.
�إرغام الطبيعة له على مغادرة املكان جعله يث ِّبته يف ذاكرته،
ويحمله معه يف ِح ِّله وترحاله بدي ًال تعوي�ضي ًا يف الذاكرة من
افتقاده يف الواقع.
الذمار ،الديار ،امل�ضارب ،احلمى ،كلها تعابري تدل على ما يعرف
اليوم بالوطن ،ف�إذا كان �شاعرنا اجلاهلي قد اتخذ منه عنوان ًا
ومدخ ًال وتكثيف ًا فني ًا خلطابه ،فلماذا ال ي�صبح اليوم مدخ ًال
وعنوان ًا وهدف ًا وغاية خلطابنا نحن الذين يف�صلنا عن الع�صر
اجلاهلي �سنوات �ضوئية من التقدم العلمي واملعريف والتفتح
الإن�ساين.
كيف ميكن لنا �أن ن�ضحي باملكان (الوطن) ونحيله �إىل �أطالل،
حتت �أية الفتة �أو �شعار مهما كان بريقه حقيقي ًا �أم خلبي ًا؟ �أو
لي�س لنا يف جدنا ال�شاعر اجلاهلي �أ�سوة ح�سنة وقدوة للتم�سك
باملكان  /الوطن ،و�صيانة �أر�ضه واملحافظة على وحدته �ضد
الطامعني يف اخلارج وامل�ضلَّلني يف الداخل ب�إعالء ثقافة التوافق
والتعود على التنازل من �أجل الو�صول �إىل تفاهم ي�صون الوطن
ويحمي �أبناءه.
التنازل ال يقوم �إال باالعرتاف ب�شجاعة مببد�أ اخلط�أ ،وهذا
االعرتاف ال يقل �أهمية وقيمة عن املفاخرة بال�صواب ،فجدلية
اخلط�أ وال�صواب طريق الإن�سان �إىل التقدم والتطور واالزدهار.
حني ي�صطدم الإن�سان بجدار الدم والنار (كرة الثلج) ،ال بد له
من مراجعة جريئة تعيده �إىل املر َّبع الأول ،وهو احلوار البناء
املثمر امل� َّؤ�س�س على اعرتاف �ضمني وعلني بحق االختالف والتعود
على الإ�صغاء والتفكري ملي ًا مبا نختلف فيه من �آراء ،ومواقف،
ومرجعيات ،ومناق�شتها بجدية ك�أنها �آرا�ؤنا ،فال تقدم وال تطور
وال تعاي�ش� ،إال بالتنوع والتقاط املت�شابهات يف املتعار�ضات
واالع�تراف بها ،جد ًال لل�صريورة والتقدم ،وخال�ص ًا من �سيطرة
مفاهيم الأغلبية والأق ّلية ،الأقوى والأ�ضعف ،الأقدم والأحدث،
(جتا ُو ُز الثنائيات ال�ضدية املغلقة) �إىل رحاب التفاعل اخلالق
امل� َّؤ�س�س على عدم اال�ستئثار ونفي االحتواء والتهمي�ش والتماثل،
وتفعيل احلياة ال�سيا�سية حتت �سقف وطن واحد لكل �أبنائه،
يف حلمة متما�سكة تب ُنى على دوائ��ر االت�صال ونقاط التقاطع
والتوافق .متام ًا كما جتاوز ال�شاعر اجلاهلي يف مقدمته الطللية
كل ما �أورثته �إياه �أنظمة القبيلة وق�سوة الطبيعة ،بكل ما فيها
من ظلم لتف ُّتح �إن�سانيته ،ف�أبدع املقدمة (الوطنية).
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�سيرتي الأدبية

•كورين �أورت�شانيان

•ح�سني علي غالب
طالبني موقعني �أدبيني على ال�شبكة العنكبوتية �أكن لهما ال�شكر والتقدير واالمتنان ف�أنا �أر�سل لهما بني فرتة و�أخرى مادة مبا
يجود به قلمي كق�ص�ص ق�صرية �أو ق�صائد نرث �أو موا�ضيع متنوعة عن الثقافة والأدب ،عرب ر�سالة بالربيد الإلكرتوين �أر�سلها يل
ب�أن �أزودهم على وجه ال�سرعة ب�سريتي الذاتية املطولة �أي �أن تكون ال�سرية د�سمة هذا �أو ًال ووافية ثاني ًا و�أن ال �أن�سى �أي �شيء �إال
و�أذكره وهذا ثالث ًا من �أجل �أن يتعرف علي القراء �أكرث ،وب�صراحة عجزت عن كتابة �سريتي الذاتية فكلما �أردت �أن �أ�ضع معلومة
معينة �أتراجع عن و�ضعها و�أقوم ب�شطبها بال تردد وال ندم!!..
ماذا �سوف �أكتب عن نف�سي فمن الناحية الأكادميية فال�شهادات اجلامعية التي �أملكها هناك الآالف غريي ميلكون �ضعفها مع
خربة احلياة والتي ال تقدر بثمن وال ميكن احل�صول عليها ب�سهولة فلهذا ال �أريد �أن �أذكر الناحية الأكادميية ال من قريب وال
من بعيد.
�إن قررت �أن �أذكر �سريتي الأدبية فمن الظلم �أن �أ�صف نف�سي ك�شاعر ف�أنا طبعت فقط ديوان واحد بعدد قليل من الن�سخ يف
عام �ألف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعني ،ويف وقتنا احلا�ضر وقد ي�ستغرب القراء مما �سوف �أذكره �أنني ال �أحتفظ بن�سخة واحدة
منه لنف�سي وتال�شت ق�صائده من ذاكرتي ،وق�صائدي اجلديدة �أثقلت كاهلي فعدد كبري من ال�صحف واملجالت باتت حتب ال�شعر
ال�شعبي فقط ال غري والق�صائد بكافة �أ�صنافها �أ�صبحت �سلعة غري مطلوبة ورائجة يف وقتنا احلا�ضر وهذا ر�أي العبد الفقري كاتب
هذه ال�سطور� ،أما ديواين الثاين فطبعت منه عدد قليل هو �أي�ض ًا وو�ضعته بعدها يف �أحد املواقع االلكرتونية امل�شهورة بتقدمي
الكتب باملجان حتى يت�صفحها اجلميع ف�أنا ال �أريد �أن �أكلف �أحد مببلغ �شراء ديواين وقد ال يعجبه و�أحتمل �أنا ذنبه على كاهلي،
�أما من ناحية الق�صة الق�صرية فللأ�سف انتهيت من خم�س مطبوعات ق�ص�صية ومل �أجد دار ن�شر تتبنى طباعتها وحتى وفقني رب
العزة بطباعة �أحدها وكما حدث لديواين الأول ال �أملك �أنا امل�ؤلف ن�سخة واحدة من جمموعتي الق�ص�صية ومع هذا قلت احلمد
هلل على نعمته� ،أما بقية املجموعات الأربع فكلما �أجمع مبلغ من املال و�أقرر طباعة �إحداها و�أطلق �سراحها لوجه اهلل تعاىل
يحدث يل ظرف طارئ وتذهب الأموال هباء منثورا ،فلهذا اكتفيت ب�إر�سالها للمواقع وال�صحف واملجالت كهدية مني لعل وع�سى
�أن تن�شر وال �أريد مقابل منها «ال جزاء وال �شكورا» ،بدل �أن تبقى حمفوظة على جهاز الكمبيوتر منبوذة ومهملة ولهذا مل �أذكر
�سريتي الأدبية فال يوجد ما هو مميز فيها.
و�أخري ًا �أر�سلت رد ًا ق�صري ًا للموقعني الأدبيني وهي �أن �سريتي الذاتية هي «�أنا �إن�سان عادي �أحب الكتابة و�أر�سلتها لهم و�أرجو
�أن ال يغ�ضبوا مني ويتقبلوا حقيقتي بكل رحابة �صدر.

العا�شق الدم�شقي
يع�شق “فريد” دم�شق ,فهي ت�سكنه وتعي�ش معه قبل �أن ي�سكن فيها ,لقد ُو ِلدَ وترعرع على �أر�ضها منذ خم�س ع�شرة �سنة ,وهي
ع�شقه الأبدي.
ال ي�ستطيع �أن يرتكها �أبد ًا.
بد�أ احلزن يطرق قلبه عندما بد�أت الأو�ضاع تتدهور ,والأمان �أ�صبح بعيد ًا عنها.
مل يبق �إال اخلوف واحلذر يف كل مكان.
كانت �أمه متنعه من اخلروج وحده �إىل ال�شارع ,ويف يوم ربيعي حيث كانت الأم خارج املنزل ,قرر “فريد” �أن يخرج من البيت
دون �أن يخرب والدته.
�أغلق الباب خلفه ,وم�شى يف ال�شارع طوي ًال.
و�صل �إىل حديقة وا�سعة ,فجل�س حتت �شجرة املرجان ,وغفا قلي ًال ,ثم ح ُل َم ب�أنه يف قارب خ�شبي ت�صفعه الأمواج العالية,
ا�ستيقظ هلع ًا ,وقال يف �س ّره :ال ال �أريد الرحيل..
هذا قراري ,واليوم �س�أخرب والديّ بهذا.
نه�ض وم�شى قلي ًال ,ثم �صعد البا�ص حيث و�صل �إىل �ساحة الأمويني ,نزل هناك ,واجته نحو ال�سيف الدم�شقي .وقف �أمامه
يت�أمل �ألوانه اجلميلة.
�سمع بع�ض ًا من طلقات الر�صا�ص .ه ّز ر�أ�سه ,وخاطب ال�سيف قائ ًال:
ال تخ�ش� ..ستبقى �شاخم ًا ..رفع الهاتف املحمول بيديه ,والتقط عدة �صور.
انتبه �إىل الوقت .كانت ال�ساعة ت�شري �إىل الثالثة� .أ�سرع عائد ًا �إىل البيت ,و�صل �إىل احلارة ,وهناك عند الزاوية ر�أى طف ًال
يت�سول .الحقته نظراته البائ�سة ,وهو يطلب من “فريد” اخلبز والنقود .قال فريد للطفل :تعال معي .رافقه �إىل حمل “
�سندوي�ش” ا�شرتى له “�سندوي�شة” وزجاجة ع�صري.
فرح الطفل و�شكر “ فريد”.
تابع “فريد” م�سريه نحو املنزل ,ف�سمع �صوت �سيارة �إ�سعاف منطلقة ب�سرعة..
تن ّهد ومل ينطق بكلمة.
فتح الباب .وجد �أمه تنتظره على الغداء.
وحب دم�شق.
دخل غرفته ,و�أخذ ي�سجل على دفرت ..يوميات “ فريد “ يف حرب ّ

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

1
يف ثوبي الكهنوتي تغفو �سنون
�ش ِربَتْ نب�ضاتي
2
جحيمك َقطعتُ تذكرة خلودي
يف نريان
ِ
3
على �أعطاف روحي تتدىل جثة مت�صابية
5
خذلت مروجي انتعليني يف حقول الأ�شواك
�إذا
ِ
6
يابنة الطني
�شبابك
هاك عتق �شمعدان
ِ
ِ
7
رمو�شك تتوك�أ النجوم
على
ِ
مقلتيك
حكايا الغياب يف
ِ
أنت اللهب لكل اقرتاب
� ِ
تب�سطني �شط�آن النع�س
كالربوات تتمطني
ت�ستدرجني رغباتي
تتمتمني(ياني�ساين) العبني

�أنا ..و ..ق�صتي
ٌ
�شمعة...
�أنا
ا�س َت َقلْتُ من عاملي
ومن �ضوئي اخلافت...
مللتُ وجودي بينهم...
مللتُ االنتظار وحيدة...
بني ُجدران ال ّزمانْ ...
أح�س بالأمانْ ...
كنتُ � ُّ
فانتهيتُ قبل الأوان...
ُ
نظرت حويل ..لقيت ب�ضع نقاط �شاحبة...
ً
ً
وخيطا رفيعا ال روح فيه...
بل الهوان...
ال يعرفون �أنيّ ...
ُوجدت لل�ضوء� ...أثناء ال�صالة...
لفرح ...يراق�ص �أنواري...
�أو ْ
�أنحني ..عند مرور عرو�سني...
يحمالين بكلتا اليدين..
ال�صفاء..
وابت�سم ابت�سامة َ
واحلنني ..والنقاء ..و�أمتنى البقاء
بهذا ..العطاء..
لكل العا�شقني دون ا�ستثناء
ب�ألواين البهية الزاهية..
النا�صعة...
وا�ستمر ...وا�ستمر...
ُ
كم كان حلمي ي�سبح يف ف�ضاء..
لكنني فج�أة...
�صحَ ْو ُت على �إثر االنتهاء
					
(يتبع)
			

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

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.

8
يف مفارق �شيبي خرائط خطاياي
9
ج�سدك عباءة لل�شجر
ِ
منك
لذا يغار ال�سحاب ِ
10
�شعرك
من �ضفائر
ِ
تتعلم الطيور حياكة �أع�شا�شها
11
عينيك
كيف �أقر�أ الوحي وعيني حبي�سة
ِ
12
أنك قبلتي �أناجي ربي
ل ِ
13
رائحتك طحني لتنوري املحم ّر
ِ
14
يف ب�ؤب�ؤي عيني جداتنا جثة حليب طازج
15
ناقو�س كني�ستي يلقّم مدافع (�أورورا) الناع�سة
وجدائل مبخرتي الكهنوتية تتمطى على نهر الفولغا
جلمراتها احلمراء
�أحني هامتي.

• �آمال حمزة

• �إليا�س غ�صن

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

نواقي�س

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

�إلى الطابور
الخام�س

• �أحمد يا�سني �إدري�س
وملا جلجل اخلطب
		
ونار ال�شر قد �سعرت
		
و�أعد الغرب عدتهم
		
ويزرعوا فتنة كربى
		
وجي�شوا كل من باع
		
ومن ي�ستبدل الر�أ�س
		
يظنوا الأمر يف يدهم
		
حتركهم يد الغدر
		
�آ ٍه يا بني قومي
		
يحيكون مع الأعداء
		
لي�صطادوا بها قوم ًا
		
�أمل تعلم ب�أن الدهر
		
تعلمنا ب�أن ال�شر
		
و�أذناب الذين عدوا
		

وهم الهم ين�صب
مبن للغرب ينت�سب
ليقت�سموا وينتهب
ع�سى للوحدة العطب
�ضمري ًا وا�شرتى ذنب
بذنب ..يقطع الذنب
وما دروا �أنهم لعب
كما يحلو لها اللعب
من اخلالن �إن كعبوا
�شراك ًا لونها ذهب
قد اغرتوا مبا كذبوا
مدر�سة لها كتب
مهما طال ين�سحب
ذاهبة �إذا ذهبوا

هيئـة التحريـر:
د� .سليم بركات ،غ�سان كال�س ،حممد احلفري،
علو�ش ع�ساف� ،سهيل الديب

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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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

لبيك فل�سطني
ِ
2ـ2

بثالثني من الف�ضة ولي�س من الذهب ب��اع يهوذا الأ�سخريوطي ال�سيد امل�سيح
و�أف�شى �سره لليهود الذين قاموا ب�صلبه وتعذيبه يف �أب�شع عملية تعذيب يف التاريخ،
وقد جل���ؤوا �إىل ذلك ليئدوا دعوة ال�سيد امل�سيح والق�ضاء عليها يف مهدها ،لأنها
كانت تدعو �إىل املحبة والت�سامح والإخ��اء؛ الأمر الذي يناق�ض مبادئهم ،ويحول
دون حتقيق نزعتهم �إىل ت�سيد العامل ،وال�سيطرة عليه اقت�صادي ًا �أو ً
ال ،وفكري ًا
ثاني ًا لأنهم قوم ي�ؤمنون ب�أنهم �شعب اهلل املختار ،ولكي يحققوا ذلك قاموا بتزييف
التوراة ،ود�سوا فيه كل ما يلغي احلقائق املنزلة من جهة ،وير�سخ دعوتهم �إىل �سيادة
العامل من جهة ثانية وذلك لأن اهلل اختارهم كما يزعمون؛ فهم من وجهة نظرهم
ً
قاطبة..
دماء بني �شعوب الأر�ض
الأف�ضل ،والأجدر ،والأنقى
ً
�إذا �أدركنا هذه احلقائق التي ال �شك فيها ،وال لب�س يف �أهدافها ن�صل �إىل تف�سري
�سلوكهم وت�صرفاتهم منذ فجر التاريخ ،وحتى الآن..
بقعة يف املناطق
اختار �أج��داده��م منذ غابر الع�صور �أطهر ،و�أج��م��ل ،و�أق��د���س
ٍ
العربية ،وزعموا �أن �أجدادهم الأول �سكنوها ،و�أ�شادوا فوقها معابدهم لذا فهي
�أر�ض �أجدادهم ،ومن حقهم كما يزعمون �أن يجمعوا �شتاتهم يف العامل ،ويدفعوا
بهم �إىل �أر�ض فل�سطني الطاهرة ،وقد ا�ستفادوا من ت�آمر الدول الغربية ،ووقوفها
�إىل جانبهم ،وم�ساعدتهم يف �إيجاد املربرات لتحقيق حلمهم التاريخي يف �أن ي�صبح
لهم وط��ن ،وي�شكلوا دولتهم املزعومة التي قامت على �أ�شالء �شعب �آم��ن كان فيما
م�ضى يعي�ش هانئ ًا م�ستقر ًا فوق �أر���ض �أج��داده الأول�ين الذين تثبت كل الوقائع
التاريخية �أنها ملك لهم ،ومن حقهم التمتع بها ،وا�ستثمارها بال�شكل الذي يتنا�سب
مع بقائهم وا�ستمرارهم للعي�ش فوق هذه الأر�ض التي �ضم ترابها الطاهر �أج�ساد
�أهلهم ،و�آبائهم ،و�أجدادهم؛ فيها كتبوا تاريخهم ،وفوقها �أ�شادوا بيوتهم ،وعلى
امتداد رقعتها غر�سوا الأ�شجار التي ت�ؤ�س�س لتجذرهم يف الأر���ض ،والعي�ش فوقها
ت�ضحية تقت�ضيها �ضرورة البقاء يف الأر�ض ،و�إ�شادة احلياة كما
مهما تطلب ذلك من
ٍ
يليق بالأحرار الذين يرون �أن الت�شبث بالأر�ض ،والبقاء فوقها واجب مقد�س متليه
ا�ستغاثات الدماء امل�سفوحة بكرامة فوقها ،للحفاظ على قدا�ستها وطهرها ،وكيف
ال وفيها القد�س التي حتوي كني�سة املهد ،وامل�سجد الأق�صى..
يعي�ش الفل�سطينيون هذه الأيام ،ومعهم �أحرار العامل بحرقة يف النف�س ،وجرح
يف الكرامة حني يرون �أر�ضهم ،ومقد�ساتهم ،وتاريخهم وكل ما ميلكون من عراقة
وما�ض م�شرف كلها مهددة لأن دولة الكيان ال�صهيوين ي�ساندها الغرب وبع�ض العرب
ٍ
الذين �أ�سفروا عن وجوههم القبيحة قرروا �أن يهبوا ال�صهاينة الأر�ض كل الأر�ض
دون �أن يفكر �أحد ب�شعب فل�سطني امل�شرد فوق �أر�صفة املدن يف العامل ب�أنه �شعب
ي�ستحق احلياة يف �أر�ضه ،ويحق له ولو من باب �إن�سانية الإن�سان �أن يتم التعامل
معهم كب�شر ،و�أن يعي�شوا �آمنني دون �أن تالحقهم جرافات الكيان ال�صهيوين ،وتقوم

بهدم بيوتهم فوق ر�ؤو�س �أبنائهم ،و�أحفادهم ،ون�سائهم دون الأخذ باالعتبار �أن
الأر�ض �أر�ضهم ،و�أن هذه البيوت التي قاموا ب�إ�شادتها كانت نتاج جهدهم ،وعرقهم،
ويف غالبية الأحيان كانت ثمن ًا لدمائهم التي لطاملا �سفحها ال�صهاينة دون وازع من
�إن�سانية �أو �ضمري.
تعلمنا ومن خالل ق��راءة التاريخ ق��راءة مت�أنية �أن حقوق ال�شعوب لن ت�ضيع،
ولن تذهب هدر ًا طاملا �أن هذه ال�شعوب م�ؤمنة بحقوقها ،ومتلك اال�ستعداد الدائم
للت�ضحية يف �سبيلها ،وال�شعب الفل�سطيني الذي رف�ض امل�ساومة على �أر�ضه وحقوقه،
ً
ً
و�صريحة والتي ي�أتي
وا�ضحة
وخ��رج وم��ا زال يخرج �إىل ال�شارع معلن ًا �أه��داف��ه
يف �أولوياتها �أن��ه لن يتنازل عن الأر���ض ،وال يفرط باملقد�سات التي يعترب نف�سه
م�ؤمتن ًا عليها رغم ق�ساوة الظروف ،و�شظف العي�ش ،وهدم املنازل ،وزج �أبنائه يف
ال�سجون الإ�سرائيلية ،وتعر�ضهم لأب�شع و�أق�سى معاملة ميكن �أن يتعر�ض ملثلها ب�شر،
فال�صهاينة متر�سوا يف �إذالل املواطن الفل�سطيني ،وجتويعه ،وحماربته بكل ما يخطر
على بال ب�شر من قهر و�سوء معاملة ،وتعذيب نف�سي وج�سدي� ،إال �أن هذا ال�شعب
أمرين ب�صموده الأ�سطوري ،وقدرته على التحمل ،ورف�ضه
قد �أذاق ال�صهاينة ال ّ
امل�ساومة على �أر�ضه وم�ستقبله ،فها هو يخرج لل�شوارع بالآالف ،ويجابه ب�صدوره
العارية ،ومبا ميلكه من و�سائل بدائية للدفاع عن النف�س� ،إال �أن هذه الو�سائل �أجدت
نفع ًا ،و�أقلقت راحة ال�صهاينة ،والأهم من ذلك كله �أنها �أو�صلت ر�سالتها الوا�ضحة
التي ترف�ض ما ي�سمى ب�صفقة القرن الذي ي�شرف عليها املجرمان دونالد ترامب،
وبنيامني نتنياهو ،وميول ما حتتاج �إليه من مال حكام اخلليج الذين �أ�سفروا عن
وجوههم ،و�أعلنوا بيع ق�ضية فل�سطني لقاء البقاء يف العرو�ش التي �أ�شادوها بدماء
�شعوبهم وعرقها ،و�أموالها التي كان من الأجدى �أن تعود بالنفع على هذه ال�شعوب
امل�ضطهدة ،وت�صرف على تعليمها ،ورفاهيتها ،وتعزيز م�ستقبلها ،فهي الأحق بها من
ال�صهاينة الذين ي�صرفون الأم��وال خلدمة �أحالمهم التو�سعية ،وا�ستعباد �شعوب
املنطقة ،وق�ضم �أرا�ضيها واحدة تلو الأخرى...
ال��ره��ان الآن على �أب��ن��اء فل�سطني ،فهم �أ���ص��ح��اب الق�ضية امل��ه��ددة ب��االن��دث��ار،
فخروجهم �إىل ال�شوارع كل يوم جمعة ،و�شعاراتهم التي يرفعونها تنديد ًا بكل
املخططات امل�شبوهة التي تر�سم لهم ،ووقوف ال�شرفاء يف العامل ،وعلى ر�أ�سهم حلف
املقاومة �إىل جانبهم ،وتقدمي الدعم املادي واملعنوي مل�سريتهم كفيل ب�إف�شال �صفقة
القرن للحفاظ على القد�س مبا تعنيه من رمزية وقدا�سة ،وهي خطوة ثابتة على
الطريق امل�ؤدية حل�صولهم على حقوقهم امل�شروعة كاملة غري منقو�صة ،فقد �أثبتت
التجارب �أن احلقوق التي ال ت�ساندها القوة ،ويعززها الإ�صرار واملثابرة ،والثبات
معر�ضة للتال�شي ،ومن ثم الزوال.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

/في�ض قلب /لل�شاعر فرحان الخطيب
�صدر عن دار الغامن للثقافة دي��وان �شعر بعنوان /في�ض قلب/
لل�شاعر فرحان اخلطيب حيث يقع الديوان يف مائة وخم�س وع�شرين
�صفحة من القطع الو�سط يت�ضمن �أكرث من اربعني ن�ص ًا �شعري ًا ...وي�أتي
بعد �سبع جمموعات �شعرية له /نواقي�س ال�ضحى ،وظل يف ال�صحراء،
ونب�ض خارج اجل�سد ،ومر الهوى ،وتعال يا قمر للأطفال ،و�أتيت ايل،
وبوح لي�س �إال./
يتميز الديوان ب�إ�صرار ال�شاعر على ثقافة الق�صيدة العامودية
وم��ا تتميز به من جمالية يف االيقاع وال��وزن والقافية ،وال�شاعر
فرحان اخلطيب له ا�سلوبه يف تفكيك لغة الق�صيدة العامودية اذ
ت�ستمع اىل �صوته اجلهوري يف كل كلمة عدا عن ال�صور املتزاحمة
والدالالت الرمزية ،ويف ق�صائده الغناء حديقة حتمل بني �أزاهريها
عطورا خمتلفة ولكن ...ورمبا اخرتق امل�ألوف حينما اتخذ من ق�صيدة
الوم�ضة ق�صيدة متكاملة بدائرة لها بداية الفكرة ونهاية الده�شة يف
القفلة ومنها /مرارة:/

ت�صبرّ تِ الأوج��اع ما بني �أ�ضلعي  ....فهزت كياين وا�ستباحتني
�أدمعي
اخاف من الأوجاع لكن جتيئني .....فما غفلت يوما وال �أخلفت معي
من يدخل عامل الديوان /في�ض قلب /يقر�أ التنوع املتعدد ،ففيه
ما يفي�ض من الوجد ثمان من قالئد ال�شعر ،وفيه من في�ض االنتماء
والوطنية خم�س خواتيم جميلة ،ويفي�ض الوم�ض من ذائقته العالية
عن ثالثني ونيف من الوم�ضات العطرية املده�شة ،وينهي الديوان
ب�إغفاءة على �شاطئ احلزن ..ليربهن �أن ال�شاعر ابن اللحظة امل�ؤملة
والأمل معقود يف ا�ست�شرافه بح�سه ور�ؤيته...
ديوان ي�صح القول �أنه كما ذكر على غالفه الأخري:
وت�س�ألني ما احل��ب؟ قلت :فرا�شة.....حتط على ثغر احلبيب
وتهرب
ُ
وي�شرب .
تعود
في�صحو على طعم الزهور بريقِها....ويعدو وراها لو ُ
ُ

