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الم�شروع الوطني
�أطلق احتاد الكتّـاب العرب مبادرة من �أجل البدء بتوثيق �شهادات وق�ص�ص واقعية وثائقية
عن هذه احلرب ..يكتبها �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري ب�أيديهم ،فقد عانى �شعبنا وال يزال
يع��اين م��ن هذه احلرب الظامل��ة ،وحر�ص ًا على توثي��ق بطوالت اجلي���ش ومقاومة ال�سوريني
عموم�� ًا البطولية ،ومعاناتهم ،و�أوجاعهم ،و�صربهم ،و�صموده��م ،كان من ال�ضرورة ت�سجيل
الوج��ه البطويل للجي���ش ،لل�شهداء ولكل من قاتل الع�صاب��ات الهمجية والوجه الثاين ،هو
الوجه الإن�ساين لهذه املقاومة الفذة ،ولهذا ال�صمود الأ�سطوري لل�شعب واجلي�ش.
هذه الكتابات الواقعية الوثائقية �ستكون �سج ًال تاريخي ًا لبطوالت اجلي�ش العربي ال�سوري،
ولإخال�ص��ه ،ولأمانته ،ولت�ضحياته الكبرية ،لتبقى �شاهد ًا مدى الدهر لهذه امل�آثر العظيمة
ّ
ولتدل على همجي��ة الغرب الإمربيايل ،ووح�شيته
الت��ي �سجله��ا اجلي�ش وال�شعب ،من جهة،
م��ن جهة ثانية ،و�ستكون هذه الكتابات مرجع�� ًا حقيقي ًا وثائقي ًا عن هذه احلرب للباحثني،
وامل�ؤرخني مع ًا.
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل ما �سيكتبه الكت��اب الذين �شاهدوا ،وعاينوا وعا�شوا هذه احلرب ،وهذه
ال�سنني العجاف.
ويف يقين��ي� ،أن الأدب� ،سين�شغ��ل لوق��ت طوي��ل ،يف الكتاب��ة ع��ن ه��ذه احل��رب :ت�صوي��راً،
وجت�سي��د ًا ،وتو�صيف�� ًا ،و�سيعك�س ه��ذا الأدب (دراما ،ق�صة ،رواية ،بحث�� ًا ،مقاالت) �أحداث
هذه احلرب الدامية ،التي كلفت ثمن ًا باهظ ًا.
ويف يقيني �أي�ض ًا� ،أن هذا الأدب �سي�ضيف �إجناز ًا مهم ًا �آخر ،و�سيكون الإجناز املهم لأدب هذه
املرحلة ال�صعبة ،هو اكت�شاف معدن النا�س..
وم��ن الطبيع��ي �أن يرك��ز ه��ذا الأدب ب�إن�صاف وج��ر�أة و�صدق عل��ى الأبط��ال الذين حققوا
املعج��زات ،ي�ص�� ّور املقاتل�ين يف املي��دان ،ي�ص�� ّور ال�شه��داء الأحي��اء الذي��ن فق��دوا عيونهم،
و�أيديه��م ،و�أرجله��م ،و�أ�ضح��وا م�صاب��ي ح��رب� ،شه��ود ًا على هذه احل��رب الالهب��ة الظاملة،
الرعناء القذرة ،ويف الوقت نف�سه ،يذكرون مب�آثرهم البطولية الفذة..
هذه احلرب كانت:
حمنة
امتحان
وحمك..
حمن��ة :طالت اجلميع وب�أ�شكال خمتلف��ة ،وبدرجات من ال�صعوبة �أي�ض ًا خمتلفة� ،إ ّال الذين
ف��روا هارب�ين �إىل البل��دان الأوروبية بع��د �أن ق ّبلوا عتب��ات ال�سفارات الأجنبي��ة يف لبنان
ّ
وتركيا..
وكانت هذه احلرب امتحان ًا:
ويف االمتح��ان يك��رم املرء �أو يهان ،ينج��ح �أو ي�سقط ،ويف هذه احل��رب كان االمتحان �صعبا ً،
لك��ن ال�شع��ب العربي ال�سوري اجت��از االمتحان بكف��اءة عالية� :ص�بر ًا ،و�شجاعة ،وحكمة،
و�صمود ًا ..وهذا كله هي�أ له الن�صر..
�أم��ا املح��ك :فهو الذي يف�صل بني الذهب وبني التنك �أو املعدن الرديء .واملحك كان يف هذه
احلرب ،هنا� ،أنها ك�شفت عن معادن النا�س :ك�شفت من هو الوطني ومن هو الالوطني.
وهنا �أي�ض ًا يظهر من هو املنتمي ومن هو الالمنتمي.
وكم��ا ال ي�ستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ،كذلك ال ي�ستوي الذين يعملون والذين ال
فر �أو خان؟
يعملون .فهل ي�ستوي البطل املحارب املقاتل وال�شهيد مع الذي ّ
وليعذرين القارئ الكرمي� :إن قلت من هو الوطني ومن هو الالوطني؟
من هو املنتمي ومن هو الالمنتمي؟
و�أخري ًا ،ا�س�أل نف�سك:
هل حتب وطنك� ..إذن �أنت منتمي.

2
ال�شهيدُ �أفقُ ال�صوفيّ في ق�صيدة (حار�س الأحزان)
لعبد الرزاق معروف
الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1650" :الأحد 2019/8/4م  3 -ذو احلجة 1440هـ

كزارة
• عدنان
ٍ
منذ قراءتك للأبيات الأوىل من ق�صيدة
(ح��ار���س الأح����زان) لل�شاعر (عبد ال��رزاق
م��ع��روف) حتيلك ال���ذاك���رة ال�شعرية �إىل
ق�صيدة (خليل مطران) ال�شهرية (امل�ساء)
ومطلعها:
داء �أ ّ
مل فخلتُ فيه �شفائي
ٌ
من �صبوتي فت�ضاعفتْ ُبرحائي
وال �سيما �أن الق�صيدتني نُظمتا على البحر
والروي املطلق نف�سه:
العرو�ضي نف�سه( :الكامل)،
ّ
��واء واحدة هي
(الهمزة املك�سورة) ،و�سادتهما �أج ٌ
�أج���واء احل��زن العميق ،ي�ستبدّ بنف�س مرهَ فة،
�أرهقها ال��وج��ود بتناق�ضات �أح��وال��ه وكائناته،
ودفعها الت�شا�ؤم باحلياة والأح��ي��اء �إىل التفكري
الفل�سفي العميق والت�أمل بعيد الغور .و�إذا كانت
ق�صيدة (امل�ساء) تنتمي �إىل االجت��اه الرومان�سي
املفتون بالطبيعة ،الواجد يف حمرابها مالذا �آمن ًا،
وح�ضن ًا حميما ،ف���إنّ ق�صيدة (حار�س الأح��زان)
ببعيد ،مع َم�سحة �صوفية
لي�ست من هذا االجت��اه
ٍ
تتغلغل يف ثناياها ،وتغ ِّلف ر�ؤاه��ا؛ لتباينَ ق�صيدة
َ
ذاتية �أملتْها
تغرق يف
(م��ط��ران) يف ال��ر�ؤي��ا ،وال
ٍ
يف ق�صيدة (امل�����س��اء) ظ ُ
���روف ال�شاعر النف�سية
مر�ض ع�ضالٍ �أ ّ
مل به،
وال�صحية ،حيث كان فري�سة ٍ
كان من نعمته على ال�شعر العربي �أن �ألهم ال�شاعر
َ
تلك الق�صيدة الفذّ ة .غري �أن جتربة (عبد الرزاق
ٌ
مطلقة،
معروف) ال�شعورية يف ق�صيدته �آنفة الذكر
بحالة ج�سدية معتلَّة ،بل هي جتربة
لي�ست مقيد ًة
ٍ
�أملتْها الأوج��اع النف�سية والروحية التي تنتاب
الإن�سان على غري ُّ
ففجرت
ترقب ،ومن غري ميعاد؛ ّ
امل�ستوفز الإح�سا�س �إلهام ًا �شعرياً
ل��دى ال�شاعر
ِ
�صافي ًا ،كو َّ
ين النزعة ،منذور ًا خلدمة الفن وحده.
ب��دء ًا من املطلع يخاطب ال�شاعر �شيئ ًا مبهم ًا،
ي�ؤنِّثه بح�سبانه ذات ًا ،ينا�شدها �أن تَهلّ على �أوجاعه
يف �صورة مالب�س العيد واحلنّاء ،برد ًا ُيبل�سم �آالمه:
هلّي على �أوجاعه الغنّاءِ
مبالب�س الأعياد واحلنّاءِ
م�ؤثر ًا �أن يتحدث عن نف�سه ب�ضمري الغائب على
طريقة التجريد البالغية التي طاملا �أتقنها �شعراء
العربية الأقدمون �أمثال �أبي الطيب وغريه ،يقول
�أبو الطيب متحدثا عن نف�سه ب�ضمري الغائب:
تغر َب ال م�ستعظم ًا غري نف�سه
ّ
وال قاب ًال �إال خلالقه حكما
ني لنا يف البيت الثالث م��ن الق�صيدة
وت�ستب ُ
أ�سباب �أوج��اع ال�شاعر ،ف�إذا هي
مو�ضوع درا�ستناُ � ،
افتقا ُد امل�صداقية فيمن يراه� ،أو يعا�شره ،م�صداقية
ُ
القول
�أن يكون الكال ُم هو الإن�سان ،و�أن يتطابق
لديه مع الفعل:
هل يو َم �صدّ قتُ الكال َم ب�أنه ال
�إن�سانُ كالإميان بالعنقاءِ
ت�سا� ٌؤل يحمل يف ط ّياته جوابه املت�شائم ،ثم
يعزّ ي نف�سه بال�صرب �إىل �أن يلقى �أحبته الذين هم
على �شاكلته ،زاهدون باحلياة الدنيا ،بعيدون عن
الأوهام والغوغاء:
�صابر حتى يعود �أحبتي
�أنا
ٌ
من زحمة الأوهام والغوغاءِ
وي�سرت�سل يف �أب��ي��ات الح��ق��ة يف احل��دي��ث عن
غربته التي ارت�ضاها لنف�سه ،وعزلته الفردية
ُ
إ�شراقات اجلمال
التي ال ت�ؤن�سه فيها �إال الق�صيدةُ ،و�
َ
النزيف ،منت�شي ًا بالرق�ص وحده
الروحي ،م�ستعذب ًا
فوق الق ّمة العذراء على �أنغام نايات ال�شقاء:
يف خِ لعة الأ�ضداد عانيتُ الهوى
فل َم ْن تبثّ �شجـو َنها ورقائـي
ت�شدو ب�أقمار النـزيـف وتنت�شي
بالرق�ص فوق القمة العـذراءِ

من يل وقد ه َّومتُ يف قلـقي البعيدِ
ْ
على الدمى بعبـاءتي اخل�ضراءِ
ما عادين �إال الق�صيدة ُع ِّلقـت
ناياتها يف عنفــوان �شقــائي
وك�����أنيّ ب��ه ذل��ك ال�����ص��ويف ال���ذي ع��اف الدنيا،
وا�ستم�سك ب�� ُع��روة اجل��م��ال ،متلفِّع ًا بعباءته
اخل�ضراء (ال تخفى داللة العباءة اخل�ضراء على
املنزع الديني) ،م�ستبطن ًا حقيقة الدنيا كبهرج
ني باملوعظة على ذوي النظر
زائ���ف ،غ�ير �ضن ٍ
الكليل الذين ال ي�أخذون ال ِعبرَ مِن تق ُلّب الطبيعة
يف �أحوالها ،فبعد الن�ضارة واليناعة يهلّ اخلريف
َ
ُ
تغريبة
دمع ال�شتاء
ال�صفر ،ويحكي ُ
الكهل ب�أوراقه ُّ
الأنواء:
يا �شارد ًا خلف املنى َم ْن للخريـ
ِف الكهل يف �أوراقه ال�صفراءِ
ه ّال مل�ستَ ب�شجوه �س َّر احليـــــــا
َ
ة
و�ضحكة املجهول للعــلمـاءِ
َ
حكاية
ورثيتَ يف دمع ال�شتاء
الـ �أطاللِ يف تغريبـة الأنــواءِ
ما �أوج َع الإن�سان مي�ضي زائفـ ًا
�أو نازف ًا يف اخلـرقة اخلــــرقاءِ !
�إنه ين�أى بنف�سه عن م�صري املَجز ِّيني مبا ك�سبتْ
�أيديهم� ،ضحايا الغنى الزائف� ،أو الفقر النازف،
قانع ًا ب�أن يكون حار�س ًا للأحزان يف �صومعة اجلمال
املت�ش ِّوف للجميل النائي:
حار�س الأحزان يف
وك�أنني
ُ
�شوق املعنّى للجميل النائي
ح�سبي تق َّريتُ اجلمال بعامل
فتح النوافـذ لل َم�شوق الرائي
َ
وم��ع ه��ذا ي�صلّي م��ن �أج���ل �أرواح��ه��م امل��ع َّ��ذب��ة،
ويهدهد لوعاتهم بعد �أن �شاركهم ق��در التعا�سة
(حرا�سة الأح���زان) �إىل �أن م�ضوا �إىل �أقدارهم
غر�ض ًا ل�ل�أن��واء ،متثا ًال
املجهولة ،وظ��لّ وح��ي��داٍَّ ،
للوفاء مبا يعتقد:
للتفرد يف احلنيـــــــن النائــي
يا
ُّ
و�أنا �أهــدهـــد لــــوعة التُّع�ساءِ
�شاركتُهم قدر التعا�سة واكتوي
ُت بنار تلك الدمعة اخلـر�ساءِ
وم�ضوا مع املجهول من �أقدارهم
وبقيتُ يف الأنواء نُ�صب وفائي
غري �أنَّ هذه امل�سحة ال�صوفية امل�ست�سلمة لقدر
املتقرية
للم ُثل،
الأح����زان ،امل��ت��ف��ردة يف احلنني ُ
ِّ
للجمال �أنّى كان ،الالب�سة خِ لعة الأ�ضداد يف معاناة
الهوى ،تنتف�ض يف ثورة مفاجئة على الواقع؛ لتهجو
وترثي الأم َ��ة املطحونة ببالغة
الوجوه املقنَّعة،
َ
اخلطباء يف الزمن العجني ،وجتعل ال�شهاد َة قيمةً
فدائي �شهيد هو
حما�صر� ،أو
تتج�سد يف �شعب
عليا،
َ
َّ
ٍّ
ح�سه
فيه
م
أيا
ل
ا
تقتل
مل
الذي
احلقيقي
ف
و
املت�ص
ِ
ُ
ّ
َّ
وال�ضراء:
ال�سراء
ّ
املتعايل على ّ
قرنٌ من الزمن العجيـن و�أ ّمة
مطحونة ببالغــــة اخلـطبــاءِ
�سقط القنا ُع عن الوجوه فما
مهر ٌج يف �سوقه ال�سوداءِ
يقو ُل ِّ
ما زال يف ال�شهداء منّا �شاهدٌ
ِّ
حما�ص ٍر وفدائي
كل
ثوب
يف
َ
ح�سه الــ
مل تقتل الأ ّيام فيه َّ
ال�سراء
وال�ضــراءِ
ّ
عـــــــايل على ّ
ويف ختام الق�صيدة يتح ّول ال�شهيد �إىل (حلاّ ج)
عربيُ ،يهيب ب�صحبه �أن ي�سريوا وراءه على دروب
الن�ضال ،وقد ته ّي�أ ونذ َر نف�سه لأمته ال َعرباء:
ويقول:
هئتُ ل�صيحتي الزهراءِ
ويقول :هئتُ لأمتي العرباءِ

ومما �سوغ لل�شاعر ت�شبيه ال�شهيد باحلالج �أن
كليهما �شهيد� ،أحدهما �شهيد عقيدة والآخر �شهيد
الفردي
ق�ضية .هكذا تكتمل ال��ر�ؤي��ا يف بعديها
ِّ
واجلماعي ،وتتح َّول املواجيد الذاتية ال�صادقة،
ِّ
امل�����ض��ا َّدة للزائف وال���دو ِّ
ين وال��زائ��ل� ،إىل ر�سالة
ثورية تبحث عن حتقُّقها يف عامل الواقع ب�أدوات
ال�شهادة والفداء.
ال �أدري �إن كانت �أنفا�س ال�صوفية التي ت�ض َّوعت
يف ثنايا الق�صيدة قبل �أن تتح َّول �إىل خطابها
الثوري املع َلن ،قد �أ�صابها ال ُبهر والإعياء؛ فعدلت
ِّ
بالن�ص عن ميا�سمه الفنية ،املرتكِزة على الإيحاء،
ِّ
والالمبا�شرة ،وحملِ املتلقّي على الت�أويل ،وا�ستاللِ
املعاين ال�ضمنية من املعنى الظاهري� ،أقول :ال �أدري
ُ
ال�شعرية بهذه الطوابع
�إن عدلت تلك الأنفا�س
الفنية الأ���ص��ي��ل��ة �إىل امل��ب��ا���ش��رة ،والتقريرية،
والأل��ف��اظ �أح��ادي��ة ال��دالل��ة ،ب��ل امل�سته َلكة من
كرثة اال�ستخدام حني حت َّولت �إىل
خطاب ثوريٍّ
ٍ
كقيمة عليا
ال�شهادة
التو�سل بقيمة
تقليدي� .إن
ٍ
ّ
ُّ
لإ�ضفاء النبل على املقا�صد ،قد ال ي�سمو بالق�صيدة
ً
مت�سقة فني ًا مع
جمالي ًا� ،إنْ مل تكن قواد ُم �أجنحتها
و�سائر ري�شها ،فقبل �أن تنعطف الق�صيد ُة
خوافيها،
ِ
ِّ
انعطاف َتها النرثية ه��ذه ،كانت حتلق يف �أج��واء
الرمز املكتنِز ،وال�صور ِة املفعمة باخليال ،واملفرد ِة
قاب�سة من
غنائية �آ���س��رةٍ ،
مفتوحة الداللة ،مع
ٍ
ٍ
َ
َ
ورمزية العبارة،
التجربة واملعانا َة،
وهج ال�صوفية:
ف���إذا بها تنحدر ،على امل�ستوى الفني ال القيمي،
َ
حديث عن ال�شهادة
املبا�شرة والتقريرية ،يف
�إىل
ٍ
وال�شهيد ،مل مت ِّهد له – يف ر�أيي – درام َّي ٌة تت�صاعد
بالن�ص
مبني على الت�ضا ّد ،يتجاوز
يف �صرا ٍع
ِّ
نف�سيٍّ ،
ٍّ
قحم ًا
حدو َد الزمان واملكان .لقد جاء هذا احلديث ُم َ
على وحدة الق�صيدة الع�ضوية ،وك�أنه من ق�صيدة
�أخ���رى .اق��ر�أ معي هذين البيتني اللذين ا�ستهلّ
ال�شاعر بهما تناو َله ملو�ضوع ال�شهادة:
ُ
قرنٌ من الزمن العجني و� ٌ
أمة
مطحونة ببالغة اخلطباءِ
�سقط القناع عن الوجوه فما يقـــو
مهرج يف �سوقه ال�سوداءِ
ل ِّ
ال�سيا�سي الذي ا�شتهرت
�أال ترى �أنهما من ال�شعر
ِّ
به ق�صائد نزار قباين ال�سيا�سية؟ بل �إن �ألفاظهما
معجم ن��زار اللغوي (الزمن العجني،
مم��ا ت��ع��او َره
ُ
ّ
ب�لاغ��ة اخل��ط��ب��اء� ،سقوط ال��ق��ن��اع ع��ن ال��وج��وه،
التهريج) .وعلى الرغم من �إ�ضفاء ال�شاعر فيما
أبيات �صفاتِ ال�صو ِّ
يف على ال�شهيد ،و�إلبا�سه
تال من � ٍ
خِ ��رق َ��ة ال�شرفاء ،ونحلِه ا�سم احل�ّل�ااّ ج ،كلونٍ من
االتّ�ساق مع �أج��واء الن�ص ال�صوفية� ،إلاّ �أنَّ ذلك
جاء يف �صورة خطابية تقريرية مبا�شرة ،مغايرة
فن ّي ًا لن�سق الق�صيدة ككل:
وهو الذي �إ ّما تقـــدّ م واثقـــــــــ ًا
من نف�سه يف زحمة الأعداء
مي�شي على هام النوائب هازئ ًا
من حــكـمة اجلبناء والفــرقاءِ
و�أراه يف امليدان حالّج العروبــة
�صاح  :يا دنيا الهوام ورائـي
�أبيات تذ ِّكرنا بال�شعر القومي املنا�ضل الذي _
على �سموه ونبل مقا�صده _ يبدو غريب ًا عن �أجواء
ن�ص �آخر.
الق�صيدة ،منتمي ًا يف خطابه اللغوي �إىل ٍ
وبعدُ � :أُراين ،و�أنا �أت�سقّط مو�ضع العرثة ال�ضئيل يف
هذا الن�ص اجلميل ،كنت متم ّث ًال يف ال �شعوري قول
ال�شاعر الإنكليزي (كولردج)�« :إن الذي يقول يل:
�إن هناك عيوب ًا يف عمل �أدبي جيد ،ال يخربين �إال
ب�شيء هو عندي مو�ضع الت�سليم� ،أ ّم��ا ال��ذي يبينِّ
يل نواحي اجلمال يف عمل �أ�صيل ،ف�إنه يقدِّ م يل
معلومات مفيدة حق ًا».

قراءات نقدية

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ري م��ن النا�س كلمة
يجمع كث ٌ
(�شاب) على �شباب ،وال�صواب �أن
تجُ مع على (�ش َّبان) لأن ال�شباب
(�شب) ،كما تجُ مع
م�صدر الفعل
َّ
(�شابة) على (�شا َّبات).
يفتح ُ
بع�ض النا�س ال��ن��ون يف
كلمة (ن�ي�ر) ف��ي��ق��ول��ون ( َن��ْي�رْ )،
وال�صواب �أن ُتك�سر؛ فنقول:نِري.
درج على �أل�سنة ال��ن��ا���س �أن
�ضوء ُمبهِر ،وال�صواب
يقولوا:
ٌ
��ض��وء ب��اه��ر ،لعدم
�أن ي��ق��ول��واٌ � :
وجود الفعل �أَ ْب َه َر ُيبه ُِر ،والفعل
ال�صحيح هو َب َه َر َي ْب َه ُر.
ن�سمع يف �أي��ام��ن��ا ه��ذه بع�ض
الإذاعيني والإعالميني يقولون:
(املَ�� ْع��فِ�� ُّي��ونَ م��ن اخلِ��دْ م��ة) وه��ذا
ال�صواب �أن يقولوا:
خط�أ حم�ض،
ُ
ُم ْع َف ْونَ .
ن�سمع يف ن�شرات الأن��ب��اء يف
احل�ي�ن ت��ل��و احل�ي�ن ق���ول بع�ض
املذيعني :مات ب�سبب ُلغ ٍْم �أر�ضي،
وه��ذا خط�أ ،ال�صواب �أن نقول:
َل َغم؛ بفتح الالم والغني.
ي��ق��ول��ون خ��ط���أً �أي�����ض�� ًا� :أثبت
ح��ق��ه يف َم�� َل��كِ��ي��ة الأر�����ض ك��ذا.
بك�سر
وال�صواب �أن نقولِ :م ْل ِك َّية؛
ِ
امليم وت�سكني الالم ،وك�سر الكاف.
ُ
ُ
بع�ض مذيعي الأخبار
يقول
ف������ َّرق اجل����ن����ود امل��ت��ظ��اه��ري��ن
م�ستخدمني ال َه َراوات.وال�صواب
��راوات؛ بك�سر الهاء
�أن نقول :هِ َ
وفتح الراء.
ي��ف��ت��ح بع�ضهم ح���رف ال���راء
يف كلمة (ق����ارب) وه���ذا خط�أ؛
وال�صواب ك�سرها (قا ِرب).
ر���س��خ يف �أ���س��م��اع النا�س لفظ
ك��ل��م��ة (ن����ع����رة) ب��ف��ت��ح ال��ن��ون
وت�����س��ك�ين ال��ع�ين ،وه����ذا خ��ط���أ؛
وال�صواب �أن نقول (ن َعرة) ،وهي
اخليالء والكرب.
ي��ل��ف��ظ ك��ث�ير م���ن الأط���ب���اء
كلمة داء (النقر�س) فيقولون
( ُنق ُْر�س).وال�صواب �أن نقول:
داء (ال ِّنق ِْر�س).
نفر غري قليل من النا�س
ي�ضم ٌ
ُّ
النونَ يف كلمة (نواة) ،وال�صواب
فتحها( َنواة).
املاء ال َقراح(بفتح القاف) هو
ُ
امل��اء ال�صايف ال��ع��ذب ،و ُيخطىء
في�ضم حرف القاف.
بع�ضهم
ُّ
م��ن اخل��ط���أ �أن ن��ل��ف��ظ كلمة
(�صمام) بفتح ال�صاد وت�شديد
امل��ي��م امل��ف��ت��وح��ة.ال�����ص��واب �أيها
(�ص َما ُم الأمان)
ال�سادة �أن نقولِ :
بك�سر ال�صاد وفتح امليم.
الظرف(بفتح الظاء) ح�سن
ال��ع��ب��ارة وال��ب�لاغ��ة والكيا�سة
واحل�����ذق ب��ال�����ش��يء وال�ب�راع���ة
في�ضمون حرف
فيه .ويخطئون
ُّ
الظاء.
�شاع كثري ًا قول النا�س :يعي�ش
بني (ظهرا ِن ْيه ِْم) ،وال�صواب �أن
��ول َ
ن��ق َ
(:ظ�� ْه َ��را َن�� ْي��ه ِْ��م)؛ب�����ص��ي��غ��ة
امل��ث��ن��ى ك��م��ا ورد يف املعجمات.
واملعنى :بينهم ،ويف حمايتهم.

قضايا وآراء
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المعادالت الجديدة لمحور المقاومة
هل تلجم العدو الإ�سرائيلي من
التفكير بحرب قادمة

•عبد احلكيم مرزوق

ونحن نعي�ش ذكرى الـ  13النت�صار املقاومة اللبنانية على الكيان الإ�سرائيلي
نر�سم جمموعة من الت�سا�ؤالت التي فر�ضها ذلك االنت�صار الإلهي الذي غيرّ
معادالت اال�شتباك مع العدو الإ�سرائيلي ومنها هل اتعظ الكيان الإ�سرائيلي
من هزميته املد ّوية يف حرب متوز 2006؟ وهل ا�ستطاع احللف املعادي ملحور
املقاومة والذي تتزعمه الواليات املتحدة الأمريكية من �إ�ضعاف هذا املحور
طوال الأعوام املا�ضية خدمة للكيان الإ�سرائيلي؟ �أم �أن الأمور �سارت بعك�س
املخططات وال�سيناريوهات التي و�ضعت لل�سيطرة والهيمنة على املنطقة
ب�إحالل الفو�ضى من خالل ما �سمي زور ًا وبهتان ًا بثورات الربيع العربي ،والتي مل
تكن يف الواقع �سوى م�ؤامرات لإ�ضعاف الوطن العربي و�صو ًال لإ�ضعاف حمور املقاومة
الذي كان �صلب ًا وع�ص ّي ًا على املحور املعادي الذي ا�ستمات لإحداث خروقات عرب
احلرب الكونية على �سورية التي ا�ستطاعت �أن تطرد كل الع�صابات الإرهابية من
مدنها وقراها خالل تلك ال�سنوات ال�سبع العجاف ف�أ�صبحت �أكرث �أمان ًا وا�ستقرار ًا من
ذي قبل وبقيت بع�ض اجليوب يف ال�شمال ال�سوري ويف �إدلب ويف املنطقة ال�شرقية.
كل امل�ؤ�شرات تدل على �أن الكيان الإ�سرائيلي مل يتعظ من هزميته يف حرب متوز
 2006وهو ما زال يزبد ويرعد ويهدّ د وتبدو كل تلك ال�ضو�ضاء التي يفتعلها لي�ست
�سوى جعجعة بال طحني لأن الكيان الإ�سرائيلي �أ�صبح عاجز ًا عن خو�ض �أي معركة
جديدة �ضد املقاومة اللبنانية التي طردته وهزمته من اجلنوب اللبناين وخا�صة
بعد الت�صريحات والقواعد اجلديدة التي �أر�ساها حزب اهلل يف �صدِّ هذا العدوان
فقد �أعلن حزب اهلل يف ال�سنوات ال�سابقة �أن �أي هدف ي�ضرب يف لبنان �سيقابله هدف
�آخر يف فل�سطني املحتلة وهذا ما جعل الكيان الإ�سرائيلي مكب ًال وعاجز ًا عن القيام
ب�أي خطوة رعناء غري حم�سوبة النتائج من �ش�أنها �أن تكلفه الكثري الكثري ،ولعل
الكالم الأخري لل�سيد ح�سن ن�صراهلل �أدخل الكيان الإ�سرائيلي يف رعب حقيقي حني
�أ�شار �إىل �أن املقاومة اللبنانية الآن قوية وتطورت كم ًا ونوع ًا والعدو الإ�سرائيلي
يخ�شاها �أكرث من �أي وقت م�ضى الفت ًا �إىل �أن �أي عدوان �سي�ضعه على حافة الهاوية
وخط الزوال ،وهذا الكالم مهم ويعني ملن يقر�أ ماعلى ال�سطور وما بينها �أن لي�س
مبقدور الكيان الإ�سرائيلي �أن يقوم باعتداءاته وزعرناته التي كان يقوم بها يف
ال�سابق لأنه �سيدفع ثمن ًا باهظ ًا و�أي حرب ميكن �أن يقوم بها �ستعني زواله ونهايته
احلتمية ،وهذا الكالم ال يقوله ال�سيد ح�سن ن�صراهلل �إال �إذا كان واثق ًا وعلى يقني
من �أنه لي�س كالم ًا عادي ًا �أو حرب ًا �إعالمية فهو كالم واقعي و�سيرتجم على �أر�ض
الواقع فعال حقيقيا لأن املقاومة تعرف �إمكاناتها وال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ال يقول �أي
�شيء جزافا ولديه املعطيات التي ت�ؤكد قدرة املقاومة على تدمري اجلبهة الداخلية
للعدو الإ�سرائيلي وزلزلة قوته لأن املعادالت التي حتققت و�أجنزت يف حرب متوز
والتي كانت �سبب ًا يف انت�صاره ال�ساحق على الكيان الإ�سرائيلي ما زالت قائمة ومت
تثبيتها.
امل�س�ألة �أكرب من حرب �إعالمية نف�سية لأنها ت�ستند على وقائع وعلى معطيات
يعرفها ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل لأنه حتدث بكل �شفافية وو�ضوح بعد �أن �أ�شار �إىل
وجود �سيناريوهات جاهزة للتنفيذ يف �أي حرب قادمة واقتحام اجلليل جزء منها،
وهذا يعني �أن املقاومة مل تكن نائمة خالل ال�سنوات املا�ضية وهي تعمل وتعمل على
حت�سني قدراتها وت�ضع ال�سيناريوهات لأي حرب قادمة ميكن �أن يتورط فيها الكيان
الإ�سرائيلي مو�ضح ًا �أن املقاومة قادرة على ا�ستهداف العدو على كامل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة حتى �إيالت ولديها قدرات هجومية نوعية ومتتلك �أ�سلحة
حديثة بالإ�ضافة �إىل معلومات كبرية يف الرب والبحر واجلو.
�إن �أهم �شيء يف �أي حرب مع الكيان الإ�سرائيلي هو العن�صر الب�شري ،فقد ك�شفت
حرب متوز خوف ورعب جنود العدو وخا�صة جي�ش النخبة وهو �أقوى جي�ش للكيان
الإ�سرائيلي متت هزميته وكلنا يتذكر �صور ذلك اجلي�ش املهزوم الذي ولىّ جنوده
و�ضباطه هاربني من �ساحة املعارك يف اجلنوب اللبناين ووجوه اجلنود ال�صهاينة
م�صابة بالهلع واخلوف وهم يبكون بعد �أن لقنتهم املقاومة درو�س ًا ال تن�سى عرب
حرب الـ  33يوم ًا ،وعلى الرغم من هزمية الكيان الإ�سرائيلي يف حرب متوز
 2006وعجزه عن حتقيق �أي انت�صار بعد �أن فقد هيبته �إال �أنه يكابر ويعتقد
�أنه قادر على الن�صر بعد �أن تدخلت الدول اال�ستعمارية الداعمة له التي خا�ضت
حرب ًا كونية على �سورية ملنع �سورية من دعم املقاومة ومع ذلك مل تنفع جهود تلك
الدول وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية من ك�سر حمور املقاومة وا�ستطاعت
�سورية ب�صمودها ودعم حلفائها من رو�سيا و�إيران وال�صني من قلب الطاولة على
املعتدين وخرجت منت�صرة و�أكرث قوة من ذي قبل و�أ�صبح جي�شها �أكرث خربة من
ذي قبل وهذا ما جعل القلق الإ�سرائيلي يرتفع يف خطه البياين لأن تلك احلرب
الكونية زادت من قوة حمور املقاومة و�أ�صبح ي�شكل خطر ًا �أكرث من ذي قبل على
كيانه املنهار..
املعادالت اجلديدة التي �أر�ساها حمور املقاومة �أعتقد �أنها كفيلة بلجم العدو
الإ�سرائيلي الذي ال يعرف ما تخبئه له املقاومة التي تتبع �سيا�سة الغمو�ض البنّاء
مع �أنها تر�سل بع�ض الإ���ش��ارات ال��رادع��ة كامتالك ح��زب اهلل ل�صواريخ م�ضادة
للطائرات و�صواريخ �أخرى رمبا ترعب الكيان املحتل وحتقق املفاج�أة ذاتها التي
�أحدثتها يف حرب متوز  2006وه��ذا بالطبع ما هو متوقع ونتائجه احلتمية
بتحقيق مقولة زوال الكيان الإ�سرائيلي الذي ال ن�شك فيه فهو زائل �إن مل يكن يف
الوقت الراهن فامل�ستقبل �سيحمل ب�شرى ذلك اليوم املوعود..

الأيقونة ال�سورية
ً
وداعا
ملكة �أبي�ض
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•�صالح ال�سودة
للرحيل ق�ص�ص وحكايا منها امل�أ�ساوي واملحزن وامل���ؤمل،
وبع�ض منه ال ي�شكل له �شيئ ًا من هذا وال ذاك.
و�أم��ا الرحيل الأب��دي يكون �أكرث م�أ�ساة و�أمل�� ًا وحزن ًا لأنه
يرتك يف القلب لوعة وجرح ًا ال يرب�أ �إال بعد حني من الزمن،
�إال �أنه يُخ ّلف وراءه الذكريات والأعمال ال�صاحلة واخلرية
التي زرعها الإن�سان يف حياته ،وهذا �أجمل ما يرتكه املرء من
بعد مماته حيث ت�أتي الأجيال القادمة من بعده ،وحت�صد
ثمار تلك الأعمال لينتفع بها النا�س بجميع �أطيافهم ،وحتمل
ذكراه املجتمعات عرب امتداد الع�صور والأزمنة ،ويخلد التاريخ ا�سم
ً
وخا�صة �إذا كانت �أعماله متتلك قيمة معنوية كبرية كالعلم
الراحل،
واملعرفة والإب��داع الثقايف والفكري ،وهنا احلديث يطول وال جند
هنا مت�سع ًا من الوقت لقول ما ميكن قوله حتديد ًا بحق الأديبة
والأكادميية الراحلة “ملكة �أبي�ض” التي كان لها باع طويل يف العلم
والرتبية منذ �أن بد�أت م�سريتها الثقافية ،وكان لها �أي�ض ًا مواقف
م�شرفة يف الن�ضال ال�سيا�سي واالجتماعي والفكري ،مواقف نابعة
من �إرادة قاهرة فاقت بها املر�أة الرجل.
�إن الأدي��ب��ة والأك��ادمي��ي��ة الكبرية “ملكة �أبي�ض” مل تكن �إال
واحدة من الن�ساء العربيات بعامة وال�سوريات خا�صة اللواتي �أكدن
ح�ضورهن النوعي يف معارك العز والكرامة والوجود ،وقد دخلت
بقوة يف م�ضمار احلياة الأدبية منذ خم�سينيات القرن التا�سع ع�شر
�إذ جمعها القدر برفيق عمرها ال�شاعر الكبري “�سليمان العي�سى”
يف بيت �أهلها مبدينة حلب ،عندما كانت تق�ضي العطلة ال�صيفية
وه��ي يف ال�سنة الدرا�سية الثالثة حيث كانت من�شغلة �آن��ذاك يف
بروك�سل “بلجيكا” .ويف تلك الأثناء كان لل�شاعر �سليمان العي�سى
روابط وعالقات وثيقة جتمعه ب�أ�سرتها ح�سب ما ذكر ،فقد �أثمرت
هذه العالقة فيما بعد الزواج بني ملكة وال�شاعر �سليمان ،فكان له
عميق الأثر يف حياتها �إذ كان لها ال�سند الدائم يف م�شوارها الثقايف
والأكادميي حيث كان يرافقها �إىل الندوات واملحا�ضرات واملكتبات
وذلك ح�سب ما جاء يف �إحدى اللقاءات ال�صحفية حتى �أنها قالت
عنه� :صار واحد ًا من �أفراد الأ�سرة.
يذكر �أن الأديبة والأكادميية الراحلة “ملكة �أبي�ض” عا�صرت
احلياة ب�شتى املراحل التي مرت بها عرب رحلة العمر التي جتاوزت
الت�سعني عام ًا ق�ضتها بالكفاح والت�ضحية يف خدمة الثقافة والعلم
والن�ضال الوطني .وقد تكللت بالنجاح والتفوق ،وهي من مواليد
مدينة حلب ،مدينة العراقة والأ�صالة مدينة التاريخ واحل�ضارة،
حيث ول��دت فيها عام 1928م بني �أ�سرة ت�ضم ت�سع بنات ،وكانت
�أ�سرتها �آن���ذاك تعي�ش يف ظ��روف مادية �صعبة ال حت�سد عليها،
ولكنها ن�ش�أت وترعرعت يف بيت غني بالثقافة والعلم واملعرفة
لأن والدها كان من رجال الثقافة يجيد لغات عدة منها الفرن�سية
والإجنليزية ، ...وهذا بال �شك ما غر�س فيها حب اللغات الأجنبية ،
�إ�ضافة �إىل املكتبة التي كان يقتنيها والدها ،والتي �ضمت �أكرب الكتب
واملجلدات الثقافية ف�أقدمت على القراءة فيها بنهم و�شغف كبريين.
بد�أت الراحلة درا�ستها يف مدر�سة “النا�صرية” ونالت ال�شهادة
االبتدائية وه��ي دون العا�شرة م��ن العمر ث��م التحقت مبدر�سة
“امل�أمون” الثانوية فنالت ال�شهادة الإعدادية ،ولأن درا�سة الثانوية
كانت حتتاج �إىل �أق�ساط يف ذلك الوقت �إال �أنها ح�صلت على منحة من
الرتبية تكرمي ًا لتفوقها ،وهذا ما �شجع والدها على التم�سك ب�إمتام
درا�ستها.
�شاركت يف الكثري من املظاهرات التي كانت على �أ�شدها �ضد
اال�ستعمار الفرن�سي يف تلك الفرتة ،تعر�ضت �أ�سرتها �إىل �ضغوط من
�أجل منعها من الدرا�سة حتى �أن �إدارة املدر�سة �أقدمت على حجب
املنحة عنها فا�ضطرت للعمل مع �إخوتها يف جمال اخلياطة والتطريز
والدرو�س اخل�صو�صية من �أجل متابعة درا�ستها الثانوية ،وهذا ما
كان لها فح�صلت على البكالوريا ،وبف�ضل تفوقها �أوفدتها وزارة
املعارف �إىل “بلجيكا” حيث در�ست فيها اخت�صا�صني ونالت �إجازتني
يف التدبري املنزيل والعلوم الرتبوية والنف�سية مع ًا.
ويف عام 1949م تزوجت من ال�شاعر العربي الكبري “�سليمان
العي�سى” .قا�سمته متاعب احلياة يف الكفاح والن�ضال الوطني ،وبعد
�أن وجد عندها روح ال�شجاعة واحلما�سة بالعلم واملعرفة �شجعها
وطلب �إليها �أن تكمل م�شوارها الذي مهدت �إليه منذ بداية حياتها،
فذهبت �إىل “لبنان” والتحقت باجلامعة الأمريكية يف ب�يروت،
وهناك �أكملت درا�سة املاج�ستري التي حملت عنوان [قيم ال�شباب
ال�سوريني يف جامعة دم�شق] وح�صلت على ال�شهادة عام 1968م،
وبعد عودتها �إىل �سورية بد�أت ب�إعداد ر�سالة الدكتوراه عن كتاب
“تاريخ دم�شق” البن ع�ساكر بعنوان (الرتبية يف بالد ال�شام يف
القرون الثالثة الأوىل للهجرة) �أم�ضت يف ذلك قرابة ع�شر �سنوات
يف جهد ومثابرة ،ثم نوق�شت ر�سالتها يف جامعة “اليون الثانية” يف
فرن�سا وحازت على الدكتوراه يف “تاريخ الرتبية” بدرجة جيد جد ًا،
تن�س ف�ضل زوجها يف ذلك �إذ قالت( :لوال �سليمان ملا متكنت من
ومل َ

درا�سة الدكتوراه) وقالت �أي�ض ًا (كنت على و�شك التوقف عن درا�سة
الدكتوراه ب�سبب متاعب الأ�سرة والأوالد �إال �أن وجود �سليمان معي
جعلني �أتابع ن�شاطي الثقايف والأكادميي).
عملت بالتدري�س يف معهد �إعداد املعلمني وبعد �أن نالت الدكتوراه
تابعت طريقها يف التعليم يف كلية الرتبية بجامعة دم�شق عام
1980م .وث��م اختريت رئي�سة ق�سم الرتبية املقارنة والرتبية
يف الوطن العربي حيث ركزت اهتمامها على نظم التعليم الغربي
وال�شرقي يف الدول املتقدمة والنائية ،ويف عام 1988م� ،سافرت �إىل
«اليمن» للعمل �أ�ستاذة بكلية الرتبية يف جامعة «�صنعاء» حيث د ّر�ست
مادة اللغة العربية ،وكانت تتنقل ما بني حمافظتي �صنعاء و�أرحب
لتعطي درو�س ًا يف الرتجمة.
كان زوجها ال�شاعر «�سليمان العي�سى» رفيق �إقامتها هناك �إىل �أن
عاد �إىل الوطن وا�ستقر يف دم�شق عام 2005م.
انت�سبت �إىل احتاد الك ّتـاب العرب عام  ،1969و�أ�صبحت ع�ضو ًا
يف جمعية البحوث والدرا�سات ،وقد �أغنت الدكتورة «ملكة �أبي�ض»
املكتبة العربية بجملة من امل�ؤلفات الق ّيمة ف�ض ًال عن الدرا�سات
والرتجمة لأنها كانت بارعة يف اللغات الأجنبية التي غر�سها والدها
بحقلها املعطاء ،فكان من نتاجها الأدبي ت�سع ق�ص�ص:
ـ (دزج �سالنجر) �صدر عام 1964م عن دار االحتاد يف بريوت.
ـ (ال�شقاء يف خطر) ديوان �شعر ملالك حداد ترجمته عن الفرن�سية
يف بريوت 1979م
ـ (اجلثة املطوقة والأجداد يزدادون �ضراوة) م�سرحيتان لكاتب
يا�سني ترجمته عن الفرن�سية يف بريوت 1979م.
ـ (الرتبية والثقافة العربية الإ�سالمية يف ال�شام واجلزيرة) عن
دار العلم للماليني يف بريوت.1981 ،
كما �أ�صدرت جمموعة من الدرا�سات( :تاريخ الرتبية وعلم النف�س
عند العرب ـ علم االجتماع الرتبوي ـ الرتبية املقارنة ـ تاريخ الرتبية
ـ الرتبية يف الوطن العربي) ،ويف عام 1984م ن�شرت درا�سة بعنوان
(الثقافة وقيم ال�شباب) وهي درا�سة ميدانية ـ �صدرت عن وزارة
الثقافة والإر�شاد القومي يف دم�شق.
ويف ع��ام � 1986أ���ص��درت درا���س��ة ميدانية ع��ن امل��رك��ز العربي
لبحوث التعليم العايل بدم�شق بعنوان (�أمن��اط التعليم العايل يف
الوطن العربي) ومن ثم �أ�صدرت يف عام 1987م ترجمة عن اللغة
الإجنليزية عنوانها( :الرتبية املقارنة :منطلقات نظرية ودرا�سات
تطبيقية (مرجع علمي الدموند كنغ) عن وزارة الثقافة والإر�شاد
القومي ،ون�شرت ترجمة �أخرى عن الإجنليزية عام 1992م بعنوان
(طريق مونت�سوري للأم واملعلمة يف تربية الطفولة املبكرة) مرجع
علمي لأليزابيت هني�ستوك ،وبعدها بعام �أ�صدرت (الطفولة املبكرة
واجلديد يف ريا�ض الأطفال) امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر
ب�يروت 1993م ،ويف ال��ع��ام نف�سه �صدر كتاب (الرتبية املقارنة
والدولية) عن دار الفكر املعا�صر بريوت ،ف�ض ًال عن جمموعات من
الق�ص�ص وامل�سرحيات للأطفال ترجمتها عن الفرن�سية والإجنليزية
باال�شرتاك مع زوجها �سليمان العي�سى ن�شرت عن دار الفكر يف دم�شق.
ويف �صبيحة يوم اخلمي�س  27من حزيران �سنة 2019م تلقى
احت��اد الكتاب العرب يف دم�شق نب�أ وف��اة الأديبة الدكتورة «ملكة
�أبي�ض» ،ون�شرت نعوتها يف جريدة الأ�سبوع الأدبي التي ت�صدر عن
احت��اد الكتاب ،وكما و�أن وزارة الثقافة نعتها وع��دد من ال�صحف
الر�سمية ،ويف يوم الأحد �أقيم جمل�س عزاء برحيل الفقيدة يف مبنى
احتاد الكتاب العرب يف دم�شق ،وقد ح�ضر العزاء لفيف من القامات
الأدبية والثقافية حيث حتدث احل�ضور عن م�سريتها الن�ضالية
والأدبية والثقافية والإن�سانية ،وكم كان دورها مميز ًا مع ال�شاعر
الكبري «�سليمان العي�سى» ،وكيف �ش ّكال مع ًا �أمنوذج ًا �أدبي ًا وفكري ًا يف
الكفاح والن�ضال الوطني حتى �أ�صبحا �أيقونة عربية و�سورية.
ويف ختام املجل�س حتدث الدكتور «معن �سليمان العي�سى» جنل
الفقيدة �شاكر ًا ممتن ًا من احل�ضور و�أع�ضاء احتاد الكتاب واملكتب
التنفيذي برئا�سة الأ�ستاذ مالك �صقور.
رحلت الأيقونة العربية ال�سورية ملكة �أبي�ض التي نا�ضلت طوال
عمرها من �أجل وطنها و�أبناء وطنها حتى حملت �شعلة العلم والأدب
واملعرفة لأجيالنا وللأجيال العربية القادمة ،فهي تاريخ للمر�أة
العربية.
ً
عا�شت حياتها يف م�سرية علم ال تن�ضب ،وكانت دائما متجددة يف
الفكر والأدب والرتبية املقارنة ..د�أبت منذ �سني درا�ستها الأوىل
على التفوق وك�سر القيود االجتماعية التي متنع الفتاة من �إمتام
درا�ستها ف�أقبلت على القراءة والتعلم بكل �شغف واجتهدت فنالت
مرادها ب�إرادتها ،فلم ترتك وقت ًا للفراغ كما قالت يف �إحدى ال�صحف
الر�سمية( :عملت على تثقيف نف�سي بحيث ال �أترك وقت ًا للفراغ)
وقد ا�ستطاعت رغم العراقيل املادية واملعنوية موا�صلة الدرا�سة
والنجاح فرتجمت �أمهات الكتب وحملت ر�سالة قومية وم�شروع ًا
ثقافي ًا كانت تنه�ض به �إىل ما قبل رحيلها.
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تقاليد �أدبية في النقد
تعلم منها الأدباء والنقاد

•�إ�سماعيل امللحم
للنقد م�شروعية قد ت�ضارع العملية
الإب��داع��ي��ة يف بع�ض وجوهها .وه��ي� ،أي
العملية النقدية ،م�شروع يتطلبه الن�شاط
الب�شري يف مراجعة وت��ق��ومي ومتابعة
جتلياته ،ويقع يف طموح الكائن �أن يرقى
�سلوكه ونتاجه �إىل ما يجنبه الوقوع يف
اخلط�أ �أو اال�ست�سالم للعادة واالكتفاء
بنتائج ال تربح حاالت اجلمود عند نقطة �أو
هدف ،وكفى.
والعملية ال��ن��ق��دي��ة يف الأدب ت��ب��ق��ى ،يف
�أح��د �أ�شكالها م�شروع ًا ال يتجاوز ،كما يقول
خليل �أحمد خليل ،الر�أي والفكر ،و�إمنا النقد
كمفهوم ومنهج ال يحتمل اجل��زم واحلتم ،بل
يظل اجتهادي ًا ي�سهم يف تطوير �أدوات الناقد
و�إ�صغائه �إىل �صوت الت�سا�ؤل واالندها�ش ،لكنه
ال يكون بال تفكري ومتعن وتب�صر �أو بال ر�ؤية.
لي�صل النقد �إىل �أهدافه ي�سعى من قبل الناقد
�إىل م�شاركة املنقود والن�ص يف توليد املعنى
فهو ،يف معظم حاالته �أو كلها حوار معريف وال
يحتمل �أن يكون مواجهة الن�ص بن�ص مثله.ال ب��د �أن ن�ضع يف احل�سبان �أن الإن�سان
بطبيعته ن��اق��د ،و�إن ك��ان مثل ه��ذا الن�شاط
الإن�ساين يتجلى ب�أوجه خمتلفة ومتعددة .فهو
كحالة معرفية -املق�صود النقد -تتعدد �صوره
ومنطلقاته مب�ستويات لها عالقة بطبيعة
الن�ص م��ن جهة ،وبامل�ستوى الثقايف للناقد
وجتاربه وم�ستويات معارفه .وبهذا يكون من
امل�ؤكد وما جتدر الإ�شارة �إليه �أن النقد �أو ًال
يبقى ن�شاط ًا ذهني ًا من �ش�أنه تفعيل العالقة
الإن�سانية بني �أطراف ثالثة (الن�ص و�صاحبه،
الناقد ،املتلقي) .النقد باخت�صار �شديد هو يف
�أحد خ�صائ�صه يتعلق بكون الإن�سان بطبيعته
حواري ًا جدالي ًا �أي �أنه معريف انتقادي  ،ناقد
ومثقف.
اقت�ضت هذه املقدمة الإ�شارة �إىل تقاليد
�أدبية عرفتها الدوريات التي اهتمت بالأدب
والثقافة يف مرحلة التوهج القومي والتطلع
�إىل نهو�ض عربي على م�ستويات احلياة عامة،
كر�ست معظم تلك الدوريات �صفحات يف معظم
�أعدادها يتناول خاللها الأدباء واملفكرون نقد
ما ين�شر على �صفحات الدورية نف�سها وتقييمه
فت�شكل مبوازاة النتاج الإبداعي نتاج ًا نقدي ًا
يتكامل به ومعه امل�شهد الثقايف.
عا�شت بع�ض التقاليد الأدبية �سنوات لي�ست
قليلة يف القرن الع�شرين ،ولكنها تراجعت قبل
نهاية ذلك القرن �إىل حد �أن كثري ًا من الدوريات
التي كانت تعنى بالأدب تراجع اهتمامها بتلك
التقاليد التي تعلم عليها وبها معظم الذين
مار�سوا الفعل الأدبي يف تلك املرحلة ،حتى �أن
ق��راءة تلك امل�شاركات يف الدوريات املق�صودة
ك��ادت تر�سخ يف الأذه��ان وال��ذاك��رة� ،أعني بها
تلك املراجعات للمواد التي ن�شرت يف وقتها وما
فيها من نقد �أدب��ي ومناق�شات وح��وارات كانت
تقوم وال تقعد.
ك��ان��ت ال��ن��ه�����ض��ة ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��أدب حتتل
�صفحات لي�ست قليلة يف تناولها للمو�ضوعات
والإبداعات التي كانت حتتل �أمكنة لها ابتداء
من بدايات ظهور ال�صحافة الأدبية والثقافية،
من �صحف وجم�لات ،منها تلك ال�صحف التي
ع��م��رت �أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا منها جم�لات الهالل

يف م�صر ،والأدي��ب والآداب يف لبنان ،والنقاد
يف ���س��وري��ة ك���ان ق��د �سبقها دوري����ات ال تقل
عنها يف مو�ضوعاتها وانت�شارها كاملقتطف
واملفيد والر�سالة يف م�صر .ه��ذه ال��دوري��ات
و�إن ا�ستوطنت يف �أقطار �أ�صحابها ،لكنها كانت
دوريات عربية بامتياز جتتاز احلدود يف حينها
بقليل من امل�ضايقات �أحيان ًا لكنها مل ت�ست�سلم.
وكانت معظم �إ�صداراتها منتظمة ف�سجلت يف
ح�ضورها وا�ستمرار �صدورها عالمات فارقة
يف مرحلة يقظة �أ�صحاب الأق�لام من �شعراء
ودار���س�ين وقا�صني وروائ��ي�ين وك��ت��اب مقاالت
وخ��واط��ر .معها ظهرت دوري���ات ال تقل عنها
جدية والتزام ًا و�إن مل ي�صدر عنها �سوى �أعداد
قليلة وغري منتظمة.
�سخرت هذه الدوريات �أقالم ًا كثرية للإ�سهام
يف ر�سالتها الثقافية والأدبية يف ت�شجيع النقد
ب�شكل ع��ام واالرت��ق��اء به ب��دء ًا من نقد هذه
الدوريات ملا تن�شره من �إبداعات �أدبية ودرا�سات
و�أبحاث ذات �أبعاد اجتماعية ومعرفية.
�شهدت تلك العقود املن�صرمة �أعما ًال نقدية
هامة �أخ��ذت بيد املبتدئني بن�شر �إبداعاتهم
من جهة ،وتقييمها وحماولة تقوميها من جهة
�أخرى .كما مبوازاة ذلك ومعه مل تهمل �أولئك
الأعالم الذين كانت جهودهم را�سخة يف عامل
الن�شر ومل ت�تردد عن التوا�صل معهم .فتلقي
�أ���ض��واءه��ا على نتاجاتهم وتقيمها مبعايري
تختلف ب�سويتها لها عالقة بثقافة الناقد
وفهمه فيما ندب �إليه� .أ�سهمت �أقالم النقاد يف
رفع �سوية ما ين�شر وعززت ما و�صل �إليه بع�ض
الكتاب من تطور يف و�سائله و�أدواته ،منهم من
���ص��اروا �أع�لام�� ًا يبحث ع��ن نتاجاته املهتمون
وهواة القراءة للمو�ضوعات الأدبية والثقافية
وما تكتنزه من معارف وا�ستك�شافات وتعدد يف
مو�ضوعاتها ويف اجلماليات التي تب�شر بها وتغ
نيها.
ر�سخت بع�ض الدوريات تقليد ًا يتعلق بالنقد
ف���إح��داه��ا ك��ان��ت تخ�ص�ص يف جملة �أبوابها
الثابتة باب ًا حتت عنوان (قر�أت العدد املا�ضي
من ( )...ي�شتمل على تكليف ناقد �أو مهتم
بالنقد بنقد الأب��ح��اث ،و�شخ�ص �آخ��ر يوكل
�إليه نقد ال�شعر يوكل لثالث نقد الق�صة� .أي
النقد هنا يقت�صر على مواد من�شورة �أكرث منه
�شرح نظريات نقدية .اقت�ضى هذا التقليد �أو
ما ي�شبهه يف التعامل مع الن�ص املن�شور حتليله
والأخذ بيد املبدع مبوا�صلة املقبول من �أ�سلوبه
واختياره ملو�ضوعه وقدرة �صاحب الن�ص على
التعبري والتعامل مع اللغة وغري ذلك.
برز على �صفحات بع�ض ال��دوري��ات �أ�سماء
مم��ن كلف بالنقد منهم الكثري م��ن �أ�صحاب
الأقالم اجلادة والعارفني مبهمة النقد ور�سالته
ا�ستفادت من خرباتهم ومعارفهم ومتابعتهم
�أج��ي��ال م��ن الكتاب .م��ن �أول��ئ��ك ال��ذي��ن كانوا
يقومون بتلك املهمة �أ�شخا�ص من مديري تلك
الدوريات �أمثال ح�سن الزيات و�سهيل �إدري�س
وعائدة مطرجي �إدري�س و�ألبري �أديب وغريهم.
ونقاد مكلفون منهم �أعالم �شكلوا ظاهرة نقدية
هامة يف امل�شهد الثقايف العربي على ال�ساحة
الأدبية العربية ،منهم على �سبيل املثال ،ال
احل�صر:
حممد غنيمي ه�ل�ال� ،شكري ع��ي��اد ،عبد

الرحمن ال�شرقاوي� ،صربي حافظ ،عز الني
�إ���س��م��اع��ي��ل� ،شوقي �ضيف� ،سهري القلماوي،
حممد م��ن��دور� ،شكري ع��ي��اد ،عبد اهلل عبد
الدائم ،عدنان بن ذري��ل ،عزت الن�ص ،حميي
الدين �صبحي ،خليل ه��ن��داوي� ،إيلي ح��اوي،
مطاع �صفدي ،رجاء النقا�ش ،احل�ساين ح�سن
عبد اهلل ،خلف اهلل �أح��م��د ،لوي�س عو�ض،
عبد ال��رح��م��ن ب���دوي ،يحيى ه��وي��دي ،عبد
ال��ق��ادر ال��ق��ط ،ع��ب��د املح�سن ط��ه ب���در ،زك��ي
جنيب حممود ،ف�ؤاد زكريا ،نعمات �أحمد ف�ؤاد،
والقائمة تطول.
مل يقت�صر ال��ن�����ش��اط الأدب����ي ع��ل��ى ه��ذه
الإ�سهامات ،بل �أن هذه الدوريات كانت ت�شجع
باحلوار والنقا�شات التي كانت تثار حول بع�ض
الق�ضايا والن�صو�ص ،كما �أن��ه��ا كانت ت�شجع
املنقودين يف الرد على منتقدي �أعمالهم.
كان من �أب��رز نتائج هذه اجلهود �أنها دربت
الكثريين من النا�شئني واملبدعني ال�شباب يف
حينه على ال�صرب واالهتمام بتح�سني �أدائهم.
وجت��اوزت هذه الأعمال احل��دود اجلغرلفية،
�ساعدها يف ذلك ما كان عليه توزيع الدوريات
من الي�سر فتنتقل امل��ادة املكتوبة من م�شرق
البالد العربية �إىل مغربها ومن هذه البلدان
�إىل املغرتبات ،كما �أن��ه يف العدد الواحد كان
يقر�أ املتابع �أعما ًال �أدبية كتبها كتاب من �أقطار
خمتلفة .ومن النتائج الأخرى ف�إن بع�ض النقاد
كانوا يهتمون مبتابعة بع�ض الكتاب وت�شجيعهم،
من ذلك مث ًال �أن الناقد واملتابع املعروف �أنور
املعداوي كان �شديد الت�شجيع لبع�ض الأدباء،
ومدهم ب�آرائه ومالحظاته فكان لهم �أ�ستاذهم
تعلموا منه كثرياًُ .يذكر للمعداوي �أن��ه تابع
ف��دوى طوقان يف نتاجها ال�شعري ال��ذي كانت
توقعه �أحيان ًا ب�أ�سماء م�ستعارة ودفعها لن�شر
نتاجها الأول من ال�شعر يف جمموعة �شعرية هي
الأوىل لها عام  .1952وكان لرد عزت الن�ص
على اعتذار ملحيي الدين �صبحي عن الكتابة
الأدبية واالكتفاء بعمله يف التدري�س �أن �أعاد
�صبحي �إىل عامل الكتابة الذي �أبدع فيه و�صار
�أحد النقاد البارزين يف جماالت الأدب والفكر.
من امل�ؤ�سف �أن ذلك الن�شاط خمد �أو �أنه
على الأق��ل تراجع يف ظل الفو�ضى الأدبية
وال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي طغت على امل�شهد الثقايف
العربي ف�صارت الدوريات ال ت�ضع يف اهتمامها
ت�شجيع مبادرات نقدية فاعلة تر�شد الكاتب
وت�أخذ بيده لتطوير �أدائه والتعرف الأف�ضل
على قدراته .كم نحن يف هذه الآون��ة املليئة
باملفاج�آت للنقد اجلاد وا�ضح الأهداف للنهو�ض
ب�سيل الكتابات التي تطالعنا على ال�شابكة
امل��ح��ك��وم��ة بالفو�ضى وال��ع��ب��ث ال�شديدين.
الأجيال بحاجة للتدرب على النقد والنهو�ض
بالفكر النقدي وهما م��ن �أج���در م��ا ي�ستحق
العناية ملواجهة هذا اال�ستهتار ال��ذي تغذيه
جتمعات ال متتلك القدرة على النقد وال يتميز
�أ�صحابه باالهتمام بالفكر النقدي.

نقد أدبي /زوايا

الفيْ ء
•د .منى �إليا�س
جاء يف �سورة احل�شر( :وما �أفاء اهلل على
ر�سوله منهم) �أي وما �أعاده اهلل على ر�سوله
من �أموال �أهل القرى حول املدينة وهم يهود
بني الن�ضري( ،فما �أ ْو َج ْعتُم عليه من خيل وال
ِركاب) �أي فما �أعلمتم �أيها امل�ؤمنون ال�سري
�إليه على اخليل والإب��ل� ،أي ما حتملتم يف
�سبيله م�شقة ال�سفر ولكن و�صلتم ب�أرجلكم
�إىل هناك (ولكن اهلل ي�سلط ر�سله على
م��ن ي�����ش��اء) ول��ك��ن ج���اءت �إل��ي��ك��م �أم��وال��ه��م
بف�ضل املبد�أ العام ال��ذي ميثل �إرادة اهلل،
وهو توجيه ر�سله .وقد وجه اهلل �سبحانه
(�ص) هنا حل�صار بني الن�ضري قرابة ثالثة
�أ�سابيع فكان منهم اال�ست�سالم واجلالء.
الفيء هو ما يعود من �أموال الأعداء على
امل�ؤمنني من غري قتال معهم� ،إذ �أطلقت الآية
هنا ا�سم (الفيء) على ما �أخ��ذه امل�ؤمنون
من املدينة على عهد الهجرة من اليهود يف
قرية بني الن�ضري ،بعد �أن ا�ست�سلموا و�أجلوا
عن قريتهم ،ومل يقع بني الطرفني �إذ ذاك
قتال �أ ّدى �إىل اال�ست�سالم واجل�لاء .و�إمنا
ا�ستعا�ض الر�سول عن القتال بح�صارهم،
فلما ام��ت��د وق���ع احل�����ص��ار عليهم �أع��ل��ن��وا
اال�ست�سالم واجلالء.
ولأن ال��ف��يء م��ال ع��اد �إىل امل�ؤمنني من
ق�سم على نحو ما
الأع��داء بغري قتال :ال ُي ّ
ق�سم الغنائم التي ت�أتي عن طريق القتال
ُت ّ
وحده� ،أي ال يعطى للمحاربني ن�صيب منه،
وقد جاء م�صرفه يف قوله يف �سورة احل�شر
�أي�ض ًا( :ما �أف��اء اهلل على ر�سوله من �أهل
القربى فلله وللر�سول ول��ذي القربى� ،أي
قرابة الر�سول ،واليتامى �أي �أبناء ال�شهداء
من املقاتلني ،وامل�ساكني وابن ال�سبيل كي ال
يكون دول��ة بني الأغنياء منكم� ،أي يوزع
هذا التوزيع على �أ�صحاب احلاجة حتى ال
يقع يف �أي��دي الأث��ري��اء فيزداد دون ثراء
وغنى ،بينما ي��زداد املحرومون حرمان ًا).
وقد جاء الفيء مبا يعود من ملك للعدو ـ ولو
كان من �أ�شخا�ص الأعداء على امل�ؤمنني بغري
قتال يف قوله( :يا �أيها النبي �إنّا حللنا هلل
لزواجك الالتي �أتيت �أجورهن� ،أي مهورهن،
وما ملكت ميينك مما �أفاء اهلل عليك� ،أي مما
عاد عليك من الأ�سريات يف غزوة الأحزاب
�أو اخلندق ،وق��د انتهى الأم��ر فيها بن�صر
امل�ؤمنني يف غري قتال) .مما ي�شري �إليه قوله
تعاىل( :ور ّد اهلل الذين كفروا بغيظهم مل
ينالوا خرياً ،وكفى اهلل امل�ؤمنني القتال وكان
اهلل قوي ًا عزيزاً .و�أن��زل الذين ظاهروهم
من �أهل الكتاب ،وهم اليهود فقد ظاهروا
املاديني الوثنيني وهم م�شركو العرب ،ومن
�صيا�صيهم� ،أي م��ن ح�صونهم ،وق���ذف يف
قلوبهم الرعب ،فريق ًا تقتلون ،وت�أ�سرون
فريق ًا و�أورثكم �أر�ضهم وديارهم و�أموالهم،
و�أر�ض ًا مل تط�أها ..وكان اهلل على كل �شيء
قدير).
والفيء ي�شرتك �إذن مع الغنيمة يف �أن كال
منهما من �أموال الأعداء ولكنه يختلف عنها
يف التوزيع ويف طريق احل�صول عليه.

قراءات  /زوايا
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عندما تكون الخيانة فخر ًا
• زبري �سلطان
انهيار �أخالقي و�سيا�سي و�إن�ساين وقومي واجتماعي وثقايف
ي�صيب جم��م��وع��ات مثقفة م��ن دول اخل��ل��ي��ج ،بلغ ح��دّ ال��ق��ذارة
والبذاءة والوقوع يف م�ستنقع اخليانة .ويتجلى يف هذه الأي��ام
باالنحدار �إىل �أحط �أ�شكال اخليانة .فها نحن نرى ون�سمع تفاخر
بع�ض الإعالميني اخلليجيني على �أنهم �أ�شقاء ال�شيطان ال�صهيوين.
و�أنه �أقرب �إليهم حتى من �أنف�سهم .ونرى كيف يت�سابقون لزيارته
ومعانقته ،ويدن�سون �أر�ض �أقد�س املقد�سات �إر�ضاء له.
ومن م�شاهد هذا االنحدار ما ر�آه ماليني النا�س ما �صرح به الإعالمي
ال�سعودي يف و�سائل الإعالم ال�صهيوين ب�أنه يعتز ب�أ�شقائه ال�صهاينة.
وحماولته تدني�س امل�سجد الأق�صى الأ�سري .و�شاهد النا�س منع �أطفال
و�شباب ورج��ال الأق�صى تدني�سه للم�سجد ،وكيف كالوا له ال�شتائم
وال�سباب والب�صاق لفعلته الدنيئة ،ور�أوا طف ًال يب�صق على وجهه ،ولكن
على الرغم من كل هذه الإهانات �سار مفتخر ًا مبا يالقيه من احتقار من
�شباب فل�سطني لأنه اعتاد على الهوان والذلّ .
ال غرابة �أن جند �أمثال هذا القذر وما قام به؛ فالعالنية بالتطبيع
مع الكيان ال�صهيوين غدت �سيا�سة للغالبية من ال��دول العربية ويف
مقدمتهم دول اخلليج .و�أ�صبح م�ألوف ًا زي��ارات ال���وزراء وامل�س�ؤولني
ال�صهاينة �إىل املدن العربية ،ور�ؤية االحتفاالت الرتحيبية لهم ،والتي
ال تقدم �إال لل�صديق احلميم .فلم تكن زيارة الوفد الإعالمي ال�سعودي
الإماراتي �إال �ضمن �سل�سلة من م�شاريع التطبيع اخلياين التي جتتاح
الدول العربية لإجناح �صفقة القرن ،و�إر�ضاء ترامب وت�أييد قراراته
ب�ضم القد�س واجلوالن للكيان ال�صهيوين.
لهذا ال عجب ما ر�أيناه مبا قام به الإعالمي ال�سعودي يف القد�س
وم�سجدها و�أ�سواقها ،ومب��ا ق��ام به من فعل م�ستنكر وب��ذيء و�سيء
بحق �أمته و�شرفها و�أر�ضها ومقد�ساتها .فه�ؤالء القلة من الإعالميني
اخلليجيني ال�شاذين واملنحرفني �أخالقي ًا و�سيا�سي ًا .فهم يبحثون عن
ال�شهرة ،والأفعال ال�شاذة والغريبة من �أجل ت�سليط �أ�ضواء الإعالم
عليهم .فهم يعلمون �أن الأعمال والأفعال ال�شاذة لها القدرة على �إثارة
الر�أي العام .ومن دون النظر �إىل درجة وانحدار وقذارة الفعل .فه�ؤالء
هدفهم وهمهم فقط �أن تتحدث عنهم و�سائل الإعالم .وينالوا ال�شهرة
والدخول يف مقايي�س (غين�س).
لقد ف��ق��دت تلك احلفنة م��ن اخلليجيني الإع�لام��ي�ين واملحللني
وتعروا
وال�سيا�سيني وكذلك �أنظمتهم كل ما كان لديها من قيم ومبادئّ .
مع �أنظمتهم من ورقة التني بعد �أن تفاخروا بقذارتهم ،وبتدمريهم
دو ًال عربية كانت �سد ًا يف وجه الكيان ال�صهيوين وم�شاريعه ك�سورية
والعراق واليمن وليبيا .و�إعالن ال�سا�سة يف عدد من دول عربية ب�أنهم
�أر�سلوا مئات الآالف من املرتزقة �إىل تلك ال��دول من �أجل تدمريها
وتخريبها ،و�إمداد التنظيمات الإرهابية مبئات املليارات من الدوالرات
والأ�سلحة على �أ�شكالها كافة من �أجل �إث��ارة احلروب والفنت يف تلك
البلدان العربية املقاومة.
ه�ؤالء اخلونة وقادة بالدهم يتقبلون بفخر �إهانات ترامب اليومية
ب�أنه يحميهم من �شعوبهم باملليارات التي ي�أخذها منهم ،ويهددهم
با�ستمرار �أن مل يعطوه الأم���وال �سيرتكهم ل�شعوبهم ت�صفي معهم
ح�ساباتها .وابتلعوا ت�صريحاته يف عام  2016خالل حمالته للرت�شح
لرئا�سة �أمريكا عندما قال لهم ب�أنهم بقرة �سي�أخذ حليبها ثم يذبحها
بعد جفاف حليبها .فمن ال كرامة له ،وال �شرف وال قيم لديه ال عتب
عليه .فج�سده مت�سح بالإهانات ،ال ت�ؤثر فيه كمية االحتقار التي
يتلقاها .فلم يعد له ما يخاف عليه بعد �أن فقد كرامته و�شرفه.
قبل ه�ؤالء وقادتهم الذل والهوان واالحتقار من كل �أبناء �أمتهم
ومن اهلل والنا�س جميع ًا حتى من حما�ستهم من ال�صهاينة والأمريكان
والأوروبيني .فمن ر ّبي من حليب الذلّ واخليانة ال ميكن له �أن تكون له
ً
رجولة ،وال املقاومة طريق ًا ،وال ال�شهادة من
الكرامة �شرف ًا ،وال العزة
�أجل الوطن عزة وفخراً .لقد �شب ه�ؤالء اخلونة على تقبيل �أحذية
الأمريكيني وال�صهاينة وطاعة �أمرهم ،لأنهم عا�شوا يف مراحي�ض الذل،
فكيف لهم �أن يعي�شوا يف مدن العطور ،ه�ؤالء م�صريهم مزبلة التاريخ
ولعنات الأر�ض وال�سماء.
لقد علمنا التاريخ �أن م�صري اخلونة اللعنة ،و�أن ال�شعوب �سوف تنت�صر
لأنها متلك احلق والعدل ال�سماوي والأر�ضي ،لهذا �سرنى بعون اهلل
قريب ًا رايات فل�سطني احلرة ترفرف على ربوع �أر�ضها ،وتعلو �أ�صوات
م���آذن م�سجدها يف ال�سماء ،وت��دق �أجرا�س كني�سة القيامة ب�إعالن
الن�صر وهزمية ال�صهاينة وم�شروعهم ومن حالفهم من الغرب والعرب.

د.ح�ســن حميد
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املر�أة ال�ساردة!..
ـ4ـ
�إن بلقي�س حميد ح�سن ،وعرب ح�ضور طافحُ ،تقدم املكان
والزمان بطلني من �أبطال رواية /املربع الأ�سود ،/وهما يف �شبه
عطالة تراوح يف تلبثها الرجيم فال نرى �أي بهجة للمكان لأن
الأماين والرغبات ت�صبرّ ت حتى �صارت كت ًال حجرية ،ومثل
هذا الأمر ،يف الرواية العربية ،هو من الأمور النادرة ،والأكرث
ندرة يتجلى يف الرواية التي تكتبها املر�أة ،لأن العني العاطفية
املهمومة بامل�شاعر ،والتعالق الب�شري تكون لدى امل��ر�أة �أكرث
يقظة وات�ساع ًا والتقاط ًا للتفا�صيل املحت�شدة بالإيحاء
والتعبريية .ولكرثة حديث بلقي�س حميد ح�سن عن الأمكنة
القدمية واحلديثة ،والبيوت وما فيها ،وال�شوارع وما تتميز
يح�س
به ،والأحياء وما حافها من متغريات �سكانية ومكانيةّ ..
املر�أة �أن الكاتبة تريد ت�أبيد البطولة للمكان خوف ًا عليه من
ال�ضياع والبعرثة واملحو مرة ،و�شوق ًا جلماله ومعانيه مرات،
وكذلك هو الزمان الذي يخرتم كل �شيء ..املكان ،والأفكار،
والنا�س ،والرغائب ،والذي يكاد يكون البطل امل�ؤبد لرواية /
املربع الأ�سود� /أي�ض ًا.
�أم��ا �شخو�ص الرواية ،فهي �شخو�ص تلعب لعبة الكرا�سي
املو�سيقية لي�س مع الأحداث والأخبار والق�ص�ص وامل�شهديات
فح�سب و�إمن���ا م��ع امل��ك��ان وال��زم��ان ،فما م��ن �شخ�صية داخ��ل
ال��رواي��ة �إال وه��ي مبللة ب���آث��ار املكان وال��زم��ان وم��ا يرتكانه
من ارتباك وغربة .كل ال�شخ�صيات هي �شخ�صيات ارتباك
وغربة ،حتى املحامي ال�شيوعي /موري�س /املتقدم يف العمر
والتجربة يعي�ش حاالت من االرتباك والغربة ،وهو يتعامل
مع العراقيني ال�شيوعيني /الرفاق /الذين اجتازوا احلدود
ال�سورية/العراقية هروب ًا من القتل وطيوفه ،واملالحقة
و�أ�سئلتها القاتلة ولعل هذا ما �أب��داه وهو يلتقي البطلة /
ال�سومرية ،/فهو ال ي�صدق ،وهي يف عمر الثامنة ع�شرة� ،أنها
وتخف
عانت ما عانته يف ال�سنوات الفارطة من خوف وانتقال
ٍ
من مكان �إىل �آخ��ر ،ومن هج�س باحلرية ،كي تتجنب �أعني
الع�س�س واملخربين .يقول لها� :أنت �شابة �صغرية وحلوة! ويف
ذلك �س�ؤال ا�ستنكاري لأن البطلة بد�أت رحلة التعب والتقفي
للبعد ال�سيا�سي والفكري مبكر ًة ،ولأن ما ينتظرها هو �أكرث
من كريهة و�أبعد من �شرك! وتتجلى غربة /موري�س /حني
يق�ص على /ال�سومرية� /سنوات عمله ال�شيوعي يف بغداد،
ّ
ونفور النا�س منه لأنه من ديانة �أخرى؛ ومع ذلك �صرب حتى
ا�ستطاع افتكاك روحه من احلبال التي ق ّيدتها ،و/ن�سرين/
املر�أة ال�شابة املتزوجة حديث ًا تعي�ش ارتباك ًا وغربة �أمام /
ال�سومرية /ال�ضيفة فهي ال ت�سكن بيت ًا يليق مبقام ال�ضيفة،
وال متتلك من املال ما ي�أتي بالأطعمة ،وال من املال ما ي�أتي
بالأثاث والأدوات املنزلية التي جتعلها تعلو يف نظر �ضيفتها،
وكذلك ارتباك /ن�سرين /وغربتها �أمام العجوز اجلارة التي
تت�شارك و�إي��اه��ا يف بع�ض مرافق املنزل املُ�ست�أجر .وكذلك
نرى حالتي االرتباك والغربة يف /منزل الن�ساء /الغريبات
اللواتي جمعتهن ظ ُ
��روف احلياة ال�صعبة ،واح��دة تعمل يف
ناد ليلي ،وثالثة لها عالقة وا�سعة بعامل
مطعم ،و�أخ��رى يف ٍ
الرجال ،ورابعة �سكرترية يف عيادة طبيب ،وخام�سة مهند�سة،
و�ساد�سة تنظم حفالت الأف��راح ،ن�ساء غريبات لكل واحدة
منهن ع��امل ،وم��زاج ،ورغبات ،و�أح�لام ،وكل واح��دة منهن ال
ت�صل �إىل ما تريده ،وال �إىل ما حتلم به فتبقى الواحدة منهن
تنظر �إىل الأخريات نظرة الده�شة والقلق ..لأنها ترى نف�سها
ً
معلقات
معلقة يف الف�ضاء مثلما هنّ باديات يف مرمى نظرها..
ٍ
يف الف�ضاء! (�أمل) يف الرواية� ،صورة من �صور ه�ؤالء الفتيات
اللواتي دمرتهن طيوف االرتباك والغربة ،فق�صتها تكاد تكون
حجر الزاوية للحديث عن مكانني هما /العراق ،و�إحدى دول
اخلليج /والفوارق الكثرية بينهما ،وال�سيما من زاوية زمنني
اثنني /زمن املراهقة والعي�ش الكريه املفرو�ض عليها ..لأن /
اخلال /يتحر�ش بها ،وزمن ال�شباب الذي وعى معنى الأنوثة
وحماولة حرا�ستها من ظنون الذكورية املري�ضة.
ومنزل /ال�شهداء الأحياء /هو مكان �آخر يبدي االرتباك
والغربة اللذين يعي�شهما الفل�سطينيون الذين خرجوا من
دائرة املواجهة مع العدو الإ�سرائيلي كمقاتلني ،وقد فقدوا
ما يحفظ للإن�سان �إن�سانيته ،فـ(�شادية) بال قدمني ،بال
�ساقني بعدما �أ�صابتها �شظايا القنابل الإ�سرائيلية ،هي يف
ارتباك لأنها ال ت�ستطيع العناية بطفلها ،وهي يف غربة لأنها
ال ت�ستطيع �أن مت�شي معه وقد بد�أ خطواته الأوىل ،وزوجها..
هو �صاحب �ساق خ�شبية �أي�ض ًا! لك�أن الإ�سرائيلي ظن �أن قطع
�أق��دام الفل�سطينيني �سيحول دون م�شيهم يف دروب حترير

فل�سطني؛ كانت �أمنية (�شادية) �أن تفتك نف�سها من غربة
عدم امل�شي كي تقود طفلها وهو مي�شي خطواته الأوىل ،لكنها
مل ت�ستطع ،لهذا ..بكت بكاء القهر وهي تراه يخطو ويقع،
فيبكي ..وتبكي!
وح�ين نتقدم يف الزمن احلديث ن��رى البنات اليزيديات
املختطفات ،يع�شن حا ًال من االرتباك والغربة وقد احتجزن
يف /غرفة مظلمة ،غرفة كانت �إحدى غرف �صفوف مدر�سة،
فغدت يف زمن الربيع العربي غرفة لل�سجن ،واالحتجاز ريثما
ي�أتي امل�سلحون ليختار كل واح��د منهم فري�سته ،لقد كن يف
و�سط غرفة حمت�شدة بالبكاء واخلوف والأ�سئلة والأدعية
والرجاءات كي مت ّر بهن معجزة لإنقاذهن ،كي ال ي�صري ال�شرف
�إهانة ،وكي ال ت�صري الكرامة مذلة؛ وكي ال ي�صري االغت�صاب
حكاية جارية على �أل�سنة النا�س! ويا للم�شهد الذي تر�سمه
��اء رفيقتها
بلقي�س حميد ح�سن ،وق��د ر�أت ك ُّ��ل
ٍ
مغت�صبة دم َ
املغت�صبة وما خ ّلفه امل�سلحون على �أج�سادهن العارية من �أو�ساخ
ونتانة.
و�شوارع بريوت ،وخميمات الفل�سطينيني ،والنا�س يعي�شون
زمن االجتياح بارتباك �شديد ،وغربة قاتلة ،وال�سيما بعد �أن
حدث ما حدث يف �صربا و�شاتيال حني �صار الأمل قرىً  ،والدم
بحريات ،والأ�سئلة حقو ًال من ال�شوك.
***
�أما اجلانب الفني يف الرواية ،فهو يتجلى من خالل الف�صول
املتقاطرة تباع ًا ،ال يف�صل بينها �شيء �سوى العناوين ّ
اجلذابة
امل�سربلة بالده�شة ،وال يليها �سوى ما باحت به املفكرة الورقية
املبللة بالأ�سى� ،أو مفكرة الذاكرة التي �صارت بئر ًا للأحزان.
يف رواية /املربع الأ�سود /لـ بلقي�س حميد ح�سن زمن يتفرع
�إىل زمنني� ،أحدهما قدمي يتحدث عن عام  1982وما قبله،
�أي زمن ال�سبعينيات وبع�ض زمن ع�شرية الثمانينيات ،وثانيهما
الزمن الراهن الذي قيل عنه� :إنه زمن الربيع العربي ،وامل�آ�سي
التي حملها معه ،والدماء التي دلقها ،واملخاوف التي زرعها
وا�ستنبتها ،والآثار الوح�شية التي �أطاحت بكل نبيل.
ويف الرواية �أقنومان� ،أقنوم املنت ،و�أقنوم الهوام�ش الذي
�أ�سمته الكاتبة باملفكرة! والزمن القدمي ميا�شي منت الرواية
وما فيه من �أحالم مل تعرف �ضوء ًا �أو نهار ًا .والزمن احلديث
/الربيع االعربي /ميا�شي الأح��داث ،والأخ��ب��ار ،والق�ص�ص،
والغ�ص�ص التي ذاق طعومها املُ��رة النا�س ق�سر ًا وخوف ًا ،ويف
غري مكان من البالد العربية والتي ج��اءت حتت عنوان /
من مفكرتي ،/وك���أن بلقي�س حميد ح�سن �أرادت �أن تخفف
من وط�أة ال�سرد �أو ًال ،ومن حمولة الأح��داث وم�آ�سيها ثاني ًا،
فجعلت مدونتها الروائية م�شطورة �إىل �شطرين ،الأول :هو
املنت ،والثاين :هو امل�ضايفات التي جاءت بها (املفكرة) التي
تبدو للوهلة الأوىل وك�أنها هوام�ش على حوا�شي املنت ،ولكن
الهوام�ش تفوق يف ا�ستنارتها وم�ضايفاتها الدور الذي قام به
املنت ،وهذه لعبة فنية تعد مبثابة التجديد يف الت�شكيل الفني
لل�سرد الروائي لأن مقولة الهوام�ش خمتلفة ،وزمنها هو زمن
�آخر ،واملكان خمتلف �أي�ض ًا.
***
وبعد ،ف�إن رواية /املربع الأ�سود /للأديبة العراقية بلقي�س
حميد ح�سن عمل �أدبي يتجاوز البيئات الأربع التي جتلت فيه
لي�صبح �أمنوذج ًا �أدبي ًا يحكي حكاية االرتباك والغربة التي
عا�شها املثقف ،وال�سيا�سي ،والفنان ،واملقاتل ،واملر�أة يف بع�ض
البالد العربية ،يف عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات حني
ظن اجلميع �أنهما عقدان للن�شور والإزده��ار بعدما بلغ الوعي
مرحلة مهمة من مراحل الن�ضوج والتجربة على نار القراءات
واملثاقفة ،واالنتماء احلزبي ،كما �أنها� ،أعني الرواية ،عمل
�أدبي مهموم بتفكيك مقولة /الربيع العربي /لرنى ما فيها من
خراب للبنى ً
عامة،
حمولة ثقيلة �شائنة ،وما تفتقت عنه من
ٍ
ومنها البنية النف�سية التي توهمت وا ّدعت ب�أن الليل نهار ،و�أن
مناداة املا�ضي هي طوق جناة.
بلى ،لقد كتبت بلقي�س حميد ح�سن رواية /املربع الأ�سود/
لتبقى �شاهد ًا على �أم��ري��ن اثنني� ،أولهما :احل��ال العربية
وم��ا فيها م��ن ارت��ب��اك وغ��رب��ة ،وكالهما ال ي�صنعان ب�لاد ًا،
وال ين�ضجان فكرة ذات بعد �إن�ساين ،وال ميدان طريق ًا نحو
الأحالم ،وثانيهما :املوهبة الكبرية ،والثقافة ال�ضافية اللتان
تعربان عن خزين بلقي�س حميد ح�سن من التوق الرفيع لكتابة
جديدة ال تتقفى دروب الآخرين ،وال تتز ّيا مبا تز ّيت به..
ٍ
كتاباتهم!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءات نقدية

ال�سيرة الذاتيّة التراثيّة
بالغة القراءة و �إ�شكاليّة المحتوى

تتناول هذه القراءة الإجناز املهم املو�سوم بـ ((الروزناجمتان،
يوميات �أدي��ب ـ ن�ص يف ال�سرية الذاتية الأدب��ي��ة من القرن
اخلام�س الهجري ،ت�أليف �أبي احل�سن علي بن احل�سن بن �أبي
وقدم لها د .حممد قا�سم م�صطفى،
الطيب الباخرزي ،حققها ّ
من�شورات دار الكتب للطباعة الن�شر ،جامعة املو�صل1989 ،
 )).وهو ن�ص ـ كما ي�صفه املحقق ـ يف ال�سرية الذاتية الأدبية
الهجري ،يف حماولة لر�صد من��وذج من مناذج
من القرن اخلام�س
ّ
أدبي يحظى ب�أهمية كبرية يف املد ّونة ال�سردية هو ال�سرية
جن�س � ّ
الن�ص متقدم ن�سبي ًا وله �أهمية كبرية على
الذاتية ،وال�س ّيما �أنّ
ّ
هذا ال�صعيد وبو�سعه تقدمي �إجابة �أجنا�سية عن الكثري من �أ�سئلة
أخ�ص.
ال�سردي عموم ًا والنوع
اجلن�س
ّ
ال�سريذاتي على نحو � ّ
ّ
طرح املحقق/الدار�س الكثري من الآراء والأفكار والقيم الفنية
واملو�ضوعية التي تتعلّق بهذه الوثيقة الفنية املهمة ،التي حتتاج ـ
يف تقديرنا ـ �إىل مناق�شة وحوار من �أجل �إخ�ضاع امل�سافة النقدية
بني بالغة القراءة و�إ�شكالية املحتوى لتحليل علمي دقيق ،ي�ستهدف �أول ما ي�ستهدف تقومي
الن�ص ّي ،والإ�شادة باجلهود الكبرية امل�ضنية التي بذلها املحقق يف
هذا العمل املهم بكيانه ّ
التحقيقي �أم على �صعيد
الن�ص �إىل ح ّيز الوجود� ،سواء على �صعيد العمل
�إخ��راج هذا
ّ
ّ
القرائي املقرتح ،ومن ثم مناق�شة الفكرة الأ�سا�سية يف الدرا�سة التي تنه�ض
الإج��راء
ّ
النوعي.
الفن
الن�ص ن�ص ًا يف ال�سرية الذاتية الأدبية على نحو من �أنحاء هذا ّ
بو�صف هذا ّ
ّ
حاول املحقق يف مقدمته القرائية ((التقدمي /الدرا�سة)) �أن ي�ضع مفهوم ًا حمدد ًا
ن�ص ((الروزناجمتني)) وطبيعته ،ويجعلها
لل�سرية الذاتية الأدبية ،مبا يخدم �شكل ّ
أدب��ي ب��� ّأي �شكل من الأ�شكال التي ميكن مقاربتها يف �ضوء
داخ��ل دائ��رة هذا اجلن�س ال ّ
امل�ساحة الوا�سعة التي يتح ّملها م�صطلح ال�سرية الذاتية ،على النحو الذي ي�س ّهل عليه
الن�ص بو�صفه �سرية ذاتية �أدبية لها قوانينها و�أعرافها
�إقناع جمتمع القراءة ب�أهمية
ّ
النوعية والأجنا�سيةَ .
«اخلوارزمي» يف «املعجم الو�سيط»
فنقل املحقّقُ يف البداية ما �أورده
ّ
من حتديد مل�صطلح الروزناجمة �أو الروزنامة ،التي هي عنده «كتاب اليوم» الذي تتم فيه
معرفة الأيام وال�شهور وطلوع ال�شم�س والقمر على مدار ال�سنة ،مبا يحيل على جزء من
ال�سريذاتي �سواء على �صعيد امل�صطلح املرتجم «كتاب اليوم» �أم على �صعيد املعرفة
الف�ضاء
ّ
الزمنية فيما ي�شبه «اليوميات» ،ذات ال�صلة الوثيقة بال�سرية الذاتية.
عرفها بـ ((اليوميات)) بو�صفها ترجمة للكلمة
�أم��ا حممد ح�سن �آل يا�سني فقد ّ
الفار�سية ((الروزناجمة)) ،وجاء يف دائ��رة املعارف الربيطانية �أنّ ((اليومية)) هي
يومي للتجارب ،واملالحظات ،واخلربات ،والآراء الذاتية ،وقال املحقق �إنّ ((هذا
ت�سجيل
ّ
فن
التعريف املعا�صر موافق ملفهوم ال�صاحب والباخرزي يف روزناجمتهما)) ،على نحو ي�صل ّ
اليوميات بال�سرية الذاتية وقد �أخذت هنا طابع ًا �أدبي ًا .وهذا يعني �أنّ الروزناجمتني هما ـ
يومي ـ للتجارب ـ املالحظات ـ اخلربات ـ الآراء الذاتية ،وبح�سب
على هذا الأ�سا�س ـ ت�سجيل ّ
ما يراهما املحقق ،وعلى النحو الذي يدخلهما يف جن�س ال�سرية الذاتية الأدبية وداخل
م�صطلح ((اليوميات)).
ويف الوقت الذي يكون فيه عن�صر «املالحظات» ممث ً
الن�ص ّي
ال لبنية خارجية يف الت�شكيل ّ
بنائي
ال�سريذاتي ،ف�إنّ العنا�صر الأخرى «التجارب /اخلربات/الآراء الذاتية» ذات ت�شكيل
ّ
ّ
إبداعي للجن�س الأدب ّ��ي ،على النحو الذي يجمع التعريف فيه
ل
ا
ال�سياق
هذا
داخلي يف
ّ
ّ
لن�ص
عد
ب
وال
اخلارجي
عد
ب
بني ال
ُ
ُ
الداخلي للمفهوم .على هذا الأ�سا�س ف�إنّ و�صف املحقق ّ
ّ
ّ
أدبي ،و�أنّ مفهوم الباخرزي
الروزناجمينت ب�أنه يحتوي هذه العنا�صر امل�شكّلة للجن�س ال ّ
ن�صه هذا موافق للتعريف املعا�صر الذي نقله املحقق عن دائرة املعارف الربيطانية،
يف ّ
�أمر يحتاج �إىل نقا�ش للتدقيق يف هذه العنا�صر والربهنة على مدى موافقتها للتعريف
ن�ص الباخرزي من موا�صفات جتيب عن �أ�سئلة
بهذا اخل�صو�ص ،ومدى ما ميكن �أن يتح ّمله ّ
ن�ص الروزناجمتني قد توافر يف هذا الإطار و�ضمن حتديد �سياق العنا�صر
امل�صطلح� .إذ �إنّ ّ
امل�شكّلة للمفهوم على الكثري من «املالحظات» ،وعلى جانب ب�سيط وحمدود وخمت�صر من
«التجارب/اخلربات/الآراء الذاتية» ،فهذه العنا�صر الثالثة يجب �أن تت�أ�صل يف ال�سرية
الذاتية بو�ساطة مواقف فل�سفية وجتارب ح ّية عميقة ترتبط بهذه املواقف ،وتتمخّ �ض
ال�سريذاتي .وهي �إن وجدت يف
الفن و�سيلة للتعبري
عن قيم كبرية ت�س ّوغ عملية اعتماد هذا ّ
ّ
ال�سطحي العابر ،الذي ال ينطلق من ر�ؤية فل�سفية عميقة
الن�ص فلم توجد �إلاّ ب�شكلها
هذا ّ
ّ
وتف�صيلي ،وت�س ّوغ
مفهومي �شامل ودقيق
ت� ّؤهله لتمثيل العنا�صر واملك ّونات والآل ّيات على نحو
ّ
ّ

الفن بحقيقته
�إدراج��ه ـ بعد ذلك ـ �ضمن الف�ضاء
الت�شكيلي لهذا ّ
ّ
الأجنا�سية املعروفة ،على �أنّ وجودها على هذا النحو الذي قد يكون
عابر ًا و�سطحي ًا وعفوي ًا ال مينع قرائي ًا ومنهجي ًا من فح�ص خ�صائ�صه
ال�سريذاتية ور�صدها ومعاجلتها ،مبا ي�ؤكّد �أو ينفي �إمكانية �إدراجها
الفن.
يف �سياق هذا ّ
لعلّ الر�صد والفح�ص واملعاينة الدقيقة ملا انطوى عليه ف�ضاء
الن�ص من �إمكانات �أجنا�سية وا�ضحة وقابلة للتحليل واملعاينة
هذا
ّ
نعده ((�سرية ذاتية
والر�صد ،قد ال ي�ساعدنا كثري ًا يف �إمكانية �أن ّ
ال�سريذاتي ،لأنّها يف
أدبي
�أدبية)) باملعنى
ّ
الفني الدقيق للجن�س ال ّ
ّ
�إطار املفهوم العام لل�سرية الذاتية يجب �أن ال تكون «حديث ًا �ساذج ًا
عن النف�س» وال هي «تدوين للمفاخر» ،بل يجب �أن يكون كاتب
يحدثنا
ال�سرية على قدر كبري من اجلر�أة والذكاء والق�صدية ،بحيث ّ
عن دخائل نف�سه وجتارب حياته بعمق و�صراحة وحيوية ،وهذا ما
ن�ص الباخرزي الذي قد يكون خال متام ًا
افتقدناه على نحو كبري يف ّ
من هذه اخلا�صية النوعية املهمة ،وانهمك بدرجة �أكرب يف اجلمع والنقل والرواية والر�صد
اخلارجي للأحداث.
ّ
فن ال�سرية الذاتية للدكتور
نقل املحقق خلدمة الغر�ض نف�سه ر�أي ًا يف �أبرز خ�صائ�ص ّ
العربي احلديث))
يحيى �إبراهيم عبد الدامي يف كتابه ((الرتجمة الذاتية يف الأدب
ّ
الن�ص ميثل على نحو ما �شك ً
ال
ّ
يحدد فيه مفهوم ًا فني ًا للرتجمة الذاتية ،التي يعتقد �أنّ هذا ّ
فني وا�ضح ،مرتبة فيه
من �أ�شكالها ،يق�ضي ب�أنّ �أبرز خ�صائ�صه املميزة هي �أن يكون لها بناء ّ
الأحداث وال�شخ�صيات ،وم�صاغة �صياغة �أدبية حمكمة .و�إذا كانت هذه اخل�صائ�ص الثالث
قدمها الدكتور عبد الدامي يف كتابه املبكّر عن هذا اجلن�س الأدب ّ��ي «البناء الفني
التي ّ
الوا�ضح/ترتيب الأحداث والأ�شخا�ص�/صياغتها �صياغة �أدبية حمكمة» ،قد توافرت يف
ن�ص الروزناجمتني ،ف�إنّ خ�صائ�ص �أخرى �أكرث �أهمية �أغفلها التعريف ،و�أهملها املحقق،
ّ
الن�ص على نحو وا�سع يف الكثري من طبقاته و�أجزائه مبا ال ي�سعفه لالنتماء �إىل
وخال منها ّ
الذاتي» امل�ستند �إىل قاعدة
الفن .لعلّ يف مقدمتها �ضرورة قيام هيكل البناء على «البعد
هذا ّ
ّ
الذاتي يف قيمته النوعية التي جتعل من
فكرية تفل�سف املو�ضوع وت�س ِّوغ قيامه ،هذا البعد
ّ
الذات حمور ًا مركزي ًا تنه�ض عليه فكرة بناء ال�سرية الذاتية ،وت�ستلهم من معطياته الكثري
ال�سريذاتي يف الكتاب.
من القيم والآراء واحلوادث التي تع ّمق املنهج
ّ
رمبا ن�ستطيع بعد هذه املراجعة للمفهوم التي �أخ�ضعها املحقق ل�سيا�سة وا�ضحة ت�ستهدف
الن�ص �صفة
فن ال�سرية الذاتية ،ومنح
الدفاع عن النموذج ،املراد هنا �إدراجه �ضمن دائرة ّ
ّ
الن�ص على هذا
�إ�ضافية لي�ست من جن�سه� ،أن ن�شعر برغبة �أ�صيلة ونزيهة لديه ملقاربة
ّ
أجنا�سي �آخر ،قد ال ُينق�ص من قيمته
فني و�
ّ
الأ�سا�س خالف ًا حلقيقة توجهه نحو جمال ّ
أجنا�سي املنا�سب نحو �ضرورات ا�صطالحية
الكتابية الأدبية لكنه ي�ضعه يف �سياقه ال
ّ
بد منها ،من �أجل تكري�س الو�ضوح يف القيمة املعرفية للم�صطلح� .إذ ال ي�ضيف
ومفهومية ال ّ
ن�ص من ن�صو�ص ال�سرية الذاتية عنوانه (�سرية
�إليه �شيئ ًا على � ّأي م�ستوى �إذا ما �أقررنا ب�أنه ّ
ذاتية �أدبية) ،وال ينق�ص منه �شيء على � ّأي م�ستوى �أي�ض ًا �إذا ما �أقررنا �أنه ال ينتمي �إىل
هذا اجلن�س ،فالعربة لي�ست يف نوع التجني�س بقدر ما ينطوي عليه اخلطاب من �إمكانات
فنية وجمالية وثقافية ق��ادرة على �أن ت�ضعه �ضمن اخلطابات الأك�ثر ت�أثري ًا والأكرث
ح�ضور ًا وت�أثري ًا يف جمتمعات القراءة.
إخباري
ن�ص الروزناجمتني �أنه ميكن �أن ينتمي �إىل ال�صنف ال
ّ
�إنّ الوا�ضح يف �صياغة ّ
املح�ض من �أ�صناف ال�سرية الذاتية ،ال��ذي يقوم على ت�سجيل احلكايات ذات الطابع
ال�شخ�صي وروايتها والتعريف ب�أجوائها ،وهي ُتقدَّ م على �شكل جتربة� ،أو خرب� ،أو م�شاهدة،
ّ
�أو مالحظة ،يتخللها و�صف ميدا ّ
ين للأحداث العار�ضة ،وت�سجيل للمذكرات التي كتبها
ّ
وال�شك يف �أنّ املق�صدية يف الت�أليف
�صاحبها حتقيق ًا لغاية تاريخية بالدرجة الأ�سا�س.
أدبي ،على املتلقي �أن يلتزم به ويتق ّيد
متثّل ميثاق ًا قرائي ًا مهم ًا لتحديد هوية اجلن�س ال ّ
بحدوده من �أجل الو�صول بقراءته ـ �إذا ما توافرت لها ال�شروط ال�صح ّية الأخرى ـ �إىل
مركزي من مقاماتها ،وهو ما مل يقرره الكاتب يف م�شروعه
مرحلة بالغة القراءة يف مقام
ّ
الن�ص ميكن �أن يندرج �ضمن �سياق هذا
لت�أليف هذا الكتاب ،بل �أ�ضافه املحقق تقدير ًا منه �أنّ
ّ
املفهومي
أدبي ،يف منوذجه هذا ،وهو ما يحتاج كما ر�أينا �إىل الكثري من التدقيق
ّ
اجلن�س ال ّ
واال�صطالحي يف هذا املجال.
ّ

قراءات نقدية

• د .عبد اهلل ال�شاهر

7

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1650" :الأحد 2019/8/4م  3 -ذو احلجة 1440هـ

اللغة العربية بين ال�شكالنية والبنيوية

بداية لي�س يف الواقع العربي الراهن
مكان �أو جمال من �أجل االن�شغال برتف
نظري ،كنظرية ال�شكالنية والبنيوية،
فالعرب �إجما ً
ال غارقون يف حلّ �أزمة
ال��ل��ح��ظ��ة امل��ع��ي�����ش��ة ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
�أهمية اخل��و���ض يف مثل ه��ذا املنطق
احليوي ،من �أجل قيا�س حركة الأدب
وتوجهاته ون��زع��ات��ه ..ف����الأدب ظاهرة
�إن�سانية بالغة التعقيد ،لذا فقد ح�صل على
االمتياز الفكري يف حقل املعرفة.
وم��ن املعلوم �أن التطور هو �سنة احلياة
لذلك ف�إن نظرة الإن�سان �إىل الفن واجلمال
تتغري وت��ت��ط��ور ،وم��ن مظاهر ه��ذا التغري
والتطور ،تطور الإبداعات الأدبية وتعدد
�أجنا�سها و�أن��واع��ه��ا ،وه��و تطور �صاحبته
ثورة يف الأ�ساليب والدرا�سات والتحليالت
وال���ق���راءات ..وه��ك��ذا ظهرت مناهج عدة
تتبنى م��ب��ادئ معينة يف م��ق��ارب��ة العمل
الأدب��ي ومنها :املنهج االجتماعي واملنهج
التاريخي ،والنف�سي وغ�يره��ا ،واملنهجان
ال��ل��ذان نحن ب�صددهما هما (ال�شكالنية
والبنيوية) وكل منهما �أحد �أ�شكال املناهج
التي ظهرت فما معنى ال�شكالنية والبنيوية
يف النقد الأدبي؟
ومتى كانت ن�ش�أتهما؟ وما هي مبادئهما؟
ومن هم روادهما يف العامل الغربي �أو ً
ال،
والعربي ثاني ًا.
ً
ولتو�ضيح مفهوم البنيوية �أوال البد من
الوقوف على الداللة اللغوية ،فالبنيوية
ب��ن��اء) فهي
����درت م��ن (م��ب��ن��ى ،ي��ب��ن��ي،
حت ّ
ً
ال�صورة �أو الهيئة التي �ش ّيد عليها بناء ما،
وكيفية ذلك الرتكيب(� .)1أما على �صعيد
املعنى اال�صطالحي فهي النظر يف الت�صميم
الداخلي للأعمال الأدبية مبا ي�شمله من
عنا�صر رئي�سة تت�ضمن الكثري من الرموز
وال��دالالت بحيث يتبع كل عن�صر عن�صر ًا
�آخ��ر .وهذا املنهج (البنيوي) مل يظهر يف
ال�ساحة النقدية الأدبية �إال يف منت�صف
القرن الع�شرين( .)2وحتديد ًا يف فرن�سا
يف ع��ق��د ال�ستينيات وذل���ك ع��ن��دم��ا ق��ام
(ت���ودوروف) برتجمة �أعمال ال�شكالنيني
الرو�س �إىل اللغة الفرن�سية( ،)3يف كتاب
بعنوان «نظرية الأدب ،ن�صو�ص ال�شكالنيني

الرو�س».
�أما ال�شكالنية فهي �إحدى املذاهب امل�ؤثرة
يف ميدان النقد الأدبي وهي حركة مت�شعبة
ال يجمع بني منا�صريها فكرة موحدة وال
�أه��داف وا�ضحة وهي جتمع يف واقع الأمر
بني م�ؤ�س�ستني �أدبيتني هما :جمعية درا�سة
اللغة ال�شعرية يف �سانت بطر�س ب��ورغ
وال��دائ��رة اللغوية يف مو�سكو وق��د ظهرت
ب�ين ال��ع��ام  1910ـ  1930وال�شكالنيون
م�صطلح �أط��ل��ق على ال�شكلية وه��و ي�شري
�إىل معانٍ يرف�ضها ال�شكليون �أنف�سهم وكان
ه���دف ال�شكالنية ال��و���ص��ول �إىل حتديد
منهج مو�ضوعي ميكن م��ن خ�لال��ه درا���س��ة
الأدب و�سماته التي متيز عن غريه ذلك �أن
ال�شكالنية رف�ضت �أن يعامل الأدب على �أنه
�صورة مر�آتية عن �سرية امل�ؤلف وخلفيته
�أو توثيق ًا تاريخي ًا �أو اجتماعي ًا وترى �أن
الأدب منتج له ا�ستقالليته وخ�صو�صيته،
لذلك اهتمت ال�شكالنية بوظيفة الأدوات
الأدب���ي���ة امل�ستخدمة وت��ت��ب��ع ن�ش�أتها يف
التاريخ الأدب���ي ،واتبعت بذلك الطريقة
العلمية لدرا�سة ال�شعر وا�ستبعدوا املناهج
النف�سية والثقافية والتاريخية يف درا�سة
ال�شعر ،وك���ان هنالك ات��ف��اق على رف�ض
ال�صورة النمطية التي تقول ب���أنّ ال�شعر
فكرة م�صورة جم��ازي�� ًا ومت الرتكيز على
الأدب من ناحية �أن��ه �أدب ب��د ً
عده
ال من ّ
و�سيط ًا ينتقل من خالله �أمر �آخر وكان من
خ�صائ�ص املدر�سة ال�شكلية �إهمال �شخ�صية
الكاتب والقارئ واالهتمام باللغة ال�شعرية،
ورف�ض العاطفة بو�صفها ثانوية واالعتماد
على احلقائق اللغوية ال�صرفة كما فرقوا
بني اللغة ال�شعرية واللغة العلمية ،ور�أى
ال�شكالنيون �أن العمل الأدب����ي يتجاوز
بنف�سية الكاتب والقارئ كي يكون م�ستق ً
ال
مبجرد و�ضعه و�إن�شائه وه��ذا يعني �أنهم
ركزوا على الوعي يف الن�ص الأدبي.
�أما البنيوية ف�إن �أول م�صادرها و�أهمها
هي حركة ال�شكالنيني الرو�س� ،إ�ضافة �إىل
النقد اجل��دي��د ال��ذي ظهر يف �أربعينيات
وخم�سينيات القرن الع�شرين يف �أمريكا
الذي ر�أى �أن ال�شعر هو نوع من الريا�ضيات
الفنية( ،)3و�أنه ال حاجة فيه للم�ضمون

�أبجدية حرب ..وفوا�صل
�صدر عن دار �أرواد للطباعة والن�شر
وال��ت��وزي��ع دي���وان �شعر لل�شاعرة �صباح
عي�سى ج���اء حت��ت ع��ن��وان�« :أب��ج��دي��ة
حرب ..وفوا�صل».
من �أجواء الديوان نختار:
ا�ضرب ر�صا�صك
�إن النب�ض ين�سكب
العمر فانٍ
�إن الأر�ض ت�ستعر
هل تدنو �أرجا�س املذلة
�سامقات العال
وهل تدرك �سعف النخيل
�شاهقات الذرا
ج���اء ال���دي���وان يف ح����وايل ()110
�صفحات من احلجم املتو�سط.

و�إمنا املهم هو القالب ال�شعري (هيوم) و�أنه
ال ه��دف لل�شعر �سوى ال�شعر ذات��ه (جون
كروران�سوم)( ،)4وك��ذل��ك ذي���وع �صيت
علم الل�سانيات احلديث ال��ذي يتقاطع مع
املدر�سة ال�شكالنية الرو�سية �إ�ضافة �إىل
حلقة براغ املكونة من ثلة من علماء اللغة.
وق��د رف��ع البنيويون �شعار ًا عري�ض ًا وهو
«الن�ص وال �شيء غري الن�ص»( )5فهم يرون
�أن «الأدب ن�ص مادي منغلق على نف�سه»()6
وقالوا �إن «اللغة هي التي تتحكم ولي�س
امل�ؤلف»( )7ولذلك �أعلن «روالن بارت» يف
مقال له «موت امل�ؤلف»( )8وهذا يعني �إلغاء
�شخ�صية الكاتب لكي يتولد املعنى بعيد ًا
عن امل�ؤثرات اخلارجية ،لذلك فالبنيوية
«ال تعنى باملعنى بالدرجة الأوىل بقدر ما
تعنى ب�آليات �إنتاجه وخلقه»(� )9إذ يرون
�أنه نظام من الرموز وال��دالالت التي تولد
يف الن�ص وتعي�ش فيه وال �صلة لها بخارجه.
ال �شك يف �أن ثمة فرق ًا بني ال�شكالنية
وال��ب��ن��ي��وي��ة ،ف���ب���الإم���ك���ان ر����ص���د ن��ق��اط
االختالف بينهما ،واملتمثلة �أ�سا�س ًا يف كون
ال�شكالنية و�ضعت «�أ�س�س االخ��ت�لاف بني
ال�شكل وامل�ضمون داعية �إىل االعتناء �أكرث
بال�شكل على ح�ساب امل�ضمون� ،أما البنيوية
فقد حاولت دمج ال�شكل يف امل�ضمون والدال
يف املدلول (املعنى) لأن ال��دال الواحد ال
بد من �أن ينتج مدلوالت خمتلفة ل�شخ�صني
�أو متعلقني اثنني خمتلفني ح�سب التجارب
ال��ف��ردي��ة وع��ل��ي��ه ي�����ص�ير ال��ن�����ص واح����د ًا
والقراءات متعددة»( )9البنيوية يف العامل
العربي مل تظهر �إال يف بداية ال�سبعينيات
عرب املثاقفة والرتجمة ومن �أبرز من قال
فيها «�صالح ف�ضل ـ ف�ؤاد زكريا ـ ف�ؤاد من�صور ـ
رميون طحان ـ كمال �أبو ديب ـ جميل �شاكر ـ
�سمري املرزوقي».
�أم���ا م��ن ق��ال يف ال�شكالنية م��ن العرب
فكان من �أبرزهم بدر �شاكر ال�سياب وجنيب
حمفوظ يقول الناقد ال�سوري حممد عزام
«�إذا كانت البنيوية قد انطلقت يف الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين فملأت الدنيا
و�شغلت النا�س ،ف�إنها ب��د�أت بالرتاجع منذ
�إ�ضرابات الطالب الراديكالية يف فرن�سا
ع��ام  1968مما جعل البنيويني يعيدون

النظر يف مواقفهم ومنهجهم الذي خرجت
من رحمه مناهج نقدية عديدة كالأ�سلوبية
وال�سيميائية والتفكيكية بالإ�ضافة �إىل
الآنية التي هي عماد هذه املناهج النقدية
جميع ًا»(.)10
وبعد ف�إن امل�شكلة لي�ست مطروحة لدى
الغرب فاملناهج عندهم متعددة بقدر ما
هي مطروحة ب�إحلاح عندنا ،يف اعتقادي
املتوا�ضع الب�سيط �أن الناقد احلقيقي ال
ت�سلّط عليه املناهج ب��ل ه��و م��ن يجب �أن
يبتكر منهجه يف قراءة الن�صو�ص وهو معني
بت�أ�صيل فكرة ،التعدد والتنوع يف قراءة
الن�ص و�أن ي�أخذ باحل�سبان دائم ًا �أن كل ن�ص
قد يفر�ض منهج ًا مغاير ًا وخمتلف ًا �أثناء
التعامل معه ،و�أن مدار النجاح �أو الإخفاق
يف العملية النقدية يف مدى وجاهة النقد
امل��وج��ه �إىل ن�صو�ص ت�ستمد منها قرائن
قراءاتها ونقدها ويف مدى �إقناعية اخلطاب
النقدي وجماليته.

املراجع
1ـ ابن منظور ،ل�سان العرب ،ط .1دار �صادر.
بريوت .1989
2ـ ح�سني ال����واد .ق���راءة يف منهج ال��درا���س��ات
الأدبية� .سرا�ش للن�شر .تون�س � 1985ص.45
3ـ حممد ع��زام .حتليل اخلطاب الأدب���ي على
���ض��وء امل��ن��اه��ج النقدية احل��داث��ي��ة .احت���اد الكتاب
العرب .دم�شق ـ � 2003ص.13
4ـ حممد عزام .مرجع �سابق� .ص.75
5ـ ح�سناء ال��ك�يري الإدري�����س��ي ـ البنيوية يف
النقد الأدبي �ص.215
6ـ ح�سني الواد .مرجع �سابق �ص.46
7ـ روالن ب���ارت .نقد وحقيقة .ترجمة منذر
عيا�شي ط 1ـ م��رك��ز الإمن����اء احل�����ض��اري ـ حلب
� 1994ص.17
8ـ روالن بارت .مرجع �سابق� .ص.25
9ـ عبد ال��ع��زي��ز ح��م��ودة ـ اخل���روج م��ن التيه
ـ درا���س��ة يف �سلطة الن�ص ـ ع��امل املعرفة ـ الكويت
� 2003ص.92
10ـ حممد عزام ـ مرجع �سابق �ص.9

من �سيرة الغمام والظل
���ص��در ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ال�سورية للكتاب لل�شاعر عبا�س
ح�ي�روق���ة ك��ت��اب ���ش��ع��ر ج��دي��د
حتت عنوان« :من �سرية الغمام
والظل».
من �أجواء الديوان نختار:
ورفعت �صوتي بالغناء
�إىل البعيد
ال مل تكن تلك الرباري
يف رحابتها فراغات
للوحة خالقي من
دون هاتيك الن�ساء
الـ(وزعتنا) حولها

مت�شي �إىل
�صبح جديد
وج�����اء ال��ك��ت��اب يف ح���وايل
(��� )147ص��ف��ح��ة م���ن احل��ج��م
الو�سط.
و ُيذكر �أن ال�شاعر ُن�شر له من
قبل:
ـ تراتيل املاء� ،شعر
ـ قيامات الفرات� ،شعر
ـ �شعب ال�ضفاف� ،شعر
ـ �صالة البيا�ض الكثيف� ،شعر
ـ ماء و�أع�شا�ش حنون� ،شعر
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غرامٌ
ال ي�شيبْ

•ه�شام عمران
�شغفي بح ّبك يا دم�شق عتيق
ول�سان �شعري يف الغرام طليقُ
�أطلقت �أحالمي وفي�ض م�شاعري
هواك يليقُ
لت�صوغ حلن ًا يف
		
ِ
حتدثت �أعالمها
ِ
عنك الع�صور ّ
معطر ودقيقُ
و�صدى احلديث
		
ٌ
منك بزوغه و�شروقه
فاحلرف ِ
وربيعه بالغوطتني ل�صيقُ
		
�ضر ِك النّكد البغي�ض من العدا
ما ّ
ثابت وعميقُ
بيتك ٌ
		
ف�أ�سا�س ِ
ق�صدوا ال�شّ �آم َف ُه ِّدمتْ �أحالمهم
وهمى عليهم بارقٌ وحريقُ
		
فت�ألقّت ِ
ال�صروح و�أ�شرقتْ
فيك ّ
�شم�س الكرامة وانتهى التّلفيقُ
		
وتلألأت من قا�سيون منارةٌ
وعلى املنارة بريقٌ وبريقُ
		
وجهك ٌ
قامت
ليل العروبة دون
ِ
وجهك م�شرقٌ و�أنيقُ
و�ضياء
		
ِ
جذورك يف الع�صور ح�ضار ًة
نطقت
ِ
الدهور عريقُ
عرب
تاريخها
ّ
رب امل�شرقني ن�ضار ًة
ِ
وحباك ّ
بح�ضنك دافقٌ ووثيقُ
بردى
		
ِ
و�ضفافه للزائرين مقا�صدٌ
ٌ
حافظ و�شفيقُ )()1
وبه تغنّى (
و�سالم ( �شوقي) ال يغيب عبريه
فلد ْيهِ من بردى �صب ًا ورحيقُ ()2
حماك حملّق ًا
غرد يف
ِ
(ونزار) ّ
ّقٌ
فيك ُمعل وع�شيقُ ()3
		
وهواه ِ
ق�صد اجلميع ريا�ض ح�سنك عا�شق ًا
والو�صف منهم �صادقٌ وحقيقُ
		
و� ِ
توجهتْ
إليك �أنظار ال�شعوب ّ
ّك الإم�ضاء والتّ�صديقُ
		
فبكف ِ
ال�صبا
فدعي اجلراح ّ
وجددي ثوب ّ
فلك الفخار يليقُ
		
وتبخرتي ِ
قومي وزفيّ الب�شرى من قمم الذرا
درب للعال وطريقُ
		
ِ
فذراك ٌ
وحي القادمني �إىل احلمى
قومي ّ
ومع القوادم طارقٌ وم�ضيقُ
		
و�أوابد التّاريخ مت�شي خلفهم
الروم والكنعان والفينيقُ
		
ّ
فروائع الأمثال تنع�ش �سريةً
وال�ص ّديقُ
		
عنها روى الفاروق ّ
احلنني
و�أنا
ي�شدين لأ�صالةٍ
ّ
عرب ّية يغتالها التّمزيقُ
		
تبدل �شكلها
ما للعروبة قد ّ
وطغى عليها احلقد والتّفريقُ
		
الر�سالة والنّهى
فتبعرثت قيم ّ
و�سطا عليها مارقٌ زنديقُ
		
يعلو املنابر حام ً
ال �أوهامه
ويفوح منه املوت والتّطليقُ
		
قومي ونادي للعروبة �ضادها
لل�صدى ويفيقُ
		
فالكون ي�صحو ّ
مهما تكاثر حقدهم و�ضاللهم
ٌ
ٌ
جاهل ونقيقُ
�صوت
�سيزول
		
ويظلّ
�صوتك بالعروبة ناطق ًا
ِ
ليموت يف بحر الظّ الم نعيقُ
		
�شم�س ال يغيب �ضيا�ؤها
فدم�شق
ٌ
ي�شع النّور والتّ�شريقُ
		
منها ّ
		
 3-2-1ال�شعراء :حافظ ابراهيم� ،شفيق ج�بري� ،أحمد
�شوقي ،نزار قباين.
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نوافل خمر الأ�صيلْ
�أهازيج مطرية
•فايد �إبراهيم
 1ــ رذاذ
ك�أ�س املتةْ
و�أنا
وال�شعر
حمام
و�س ْج ُع
ٍ
َ
و�ضباب
ْ
حجاب
خلف
وبغام غزالٍ ي�أتي من ِ
ْ
ورفيف الوقت ال�سانح
عتاب
بعد
ْ
واملاء ير�ش الع�شب الغايف
�سحاب
من �أجفان
ْ
2ــ خمرة ال�صفاء
غيوم على �شرفة الروح تهمي
لل�سماء
براعم ترفع راياتها
ُ
ْ
�شقائق تروي حكاياتها للثكاىل
دروب تنام وت�صحو
على ُحل ٍُم مبرور الأحبة
حرفان يف القلب
ال ي�أن�سان بغري بهاء البنف�سج
�سرب حمام ي��راود �أح�لام زيتونة
خائفةْ
متيل البدايات نحو النهاية
بيني وبني اخلريف خالف
على ثمر الوجد
�أقطف دالية العمر
كيما �أعيد احلياة

�إىل اجل َّرة الفارغة
 3ــ زيتونة وهديل
على �صهوة ال�صمت مي�ضى
�إىل منهل البوح
ممتلئ ًا باملعاين
يلوب به ال�شعر
ي�شعل جممرة الوجد
ي�شرب نخب الأغاين
احلب
ويقرع �أجرا�س حزنٍ يعتِّقه
ُّ
يف قلبه نب�ض زيتونة وهديلْ
�إىل ال��ن��م��ل ي��وم��ئ بال�سنبالت
احلواملِ
ي�شرح �صدر اخلمائلِ
والنحل يرعى ريا�ض خواطره
والنخيلْ
تي�سر من �سورة املائد ْة
ما
يعد له
ُّ
َّ
هو الآن يف الكتب اخل�ضر
يرعى بوادره الرائد ْة
ويومئ لل�ضيف �أن ي�شرب الك�أ�س
يحمل للظلِّ زاد الرحيلْ
ويقر�أ لل�شم�س �سِ فر عذاب النبي
اجلميلْ
هو الآن ين�سى ؛
ليذكر قبل الأفولِ
نوافل خمر الأ�صيلْ

•حممد الفهد
روح الكونِ
ْ
بح القهو ِة يف �شفتي وعبو ِر الفريو ِز �إىل ِ
من ُ�ص ِ
القف�ص
وهذا
الطالع من كلِّ الأ�شياءِ
ُ
ُ
�سك َّ
ومن حلُمي ،يمُ ُ
يف الوقتَ
يروح يداو ُر َ
زجاج املقهى
خلف
ُ
ِ
يك�سر قافيتي ،ويدو ُر بها
حتَّى
َ
فوقَ
أ�سماء
ِ
املطر النازلِ عندَ رخا ِم ال ْ
ُ
طرف املقهى
يعزف يف
ف�أُحاولُ � ْأن ُ�أ�صغي لكمانٍ
ِ
لكن �ضجيج ًا يعلو وقتي
َّ
ُ
َ
النادل يلد ُغ �صوتي
لكن
ري �أدندنُ َّ
ف�أ�ص ُ
يتبعني َ
خلف ال�شار ِع حتى ماعدتُ �أرى
الوقت بظلِّي وانك�سرتْ �أحالمي
�ضا َع
ُ
فوقَ
�صوتي عتْم ًا
وتناثر
ر�صيف ال يعرفني
ٍ
َ
َ
ال�صحراء
يف هذي
ْ
أروح �أُداو ُر ،البدَّ لهذا
ِ
اخلوف بروحي من نافذةٍ
ف� ُ
بحلم
الروح
ت�ضيء
حتر�س �أ�شجا َر الكونِ ،
َ
ٍ
ُ
ُ
َ
يحملُ
قمح
�صوت
قد ي�أتي طري ًا
ْ
َ
ب�شائر ٍ
املاء
ويفج ُر ع َ
ِّ
ني ْ
َ
�صبح
باب الر�ؤيا ويغني
يفتح َ
لكنِّي مل ُ�أب�صر قمر ًا ُ
جنمة ٍ
ُ
تعرف َ
جتيء بنو ٍر
كيف
�أمواج ًا
ُ
باب املعنى
تفتح َ
تكتب �أ�سفار ًا وغ�صون ًا ،ريحا ُ
ُ
عناء
جرح
باب
ع�شب ًا
يوقظ َ
ِ
الغيم ويغ�سلُ ليلي من ِ
ْ
أنظر يف �صو ٍر كانتْ يوم ُا �صور ًا
ُ
وبقيت � ُ
أتابع خطويُ � ،
احلرب �إليها
ف�إذا امر�أة تبكي بيت ًا �أخذتهُ
ُ
وتنادي رج ً
ال ،بنت ًا ،وعيون ًا هربتْ من جمرتها
تركتْ فينا الوقتَ وراحتْ نح َو املجهولِ
أ�صداء
خطب ال
ُعري
َ
ت ِّ
ْ
وا�صلت طريقي ،ف�إذا بعجو ٍز يقعدُ يف ظلِّ جدا ٍر
لكنِّي
ُ
ويغنِّي بهدوءٍ مثل طلو ِع الكم�أ ِة �س َّر ًا
ً
ثانية
ثم تمَ يلُ  ،لت�صعدَ
وزجاجتُهُ َت�صعدُ َّ

" طائرٌ "

َ
فوقفت �أ�سائلُ  :مل يبقَ
�سواك على دربي
ُ
َ
هل ت�أخذين يف
دربك نح َو البيتِ بر�شفةِ

•زياد كرباج
وحي � َ
إليك
و�أُ َ
�أ ّيها الطّ ائر
�أ ّ
تنظر
ال
َ
�إىل جناح ْي َك
وحي . .
و�أُ َ
�أن ِ اطوي
َ
اجلبال
الوها َد،
َ
ناظريك
�أمام
�أن ِ اطوي املدى
�سماء
�سماء
ً
ً
�إن َتعِبتَ
فا�سرتح قلي ً
ال
َحذِ ر ًا
بني ،بني عليائ َِك
وحي � َ
إليك
و�أُ َ
�أ ّ
ال تخ�شى
يباب ًا �أو بنادقَ
�أ ّ
ال تخ�شى ال�سوا َد
بعدما كان الأزرقُ � . .صافي ًا
�صافي ًا
�أ ّ
ال تخ�شى . .
الظالم
ما يخطّ ه
ُ

�صباح القهوة

ما ت�أتي به  . .الأهوالُ
ازر ِع ال َ
أر�ض
�أغا َ
ين
مدها . .
ّ
� ْإن ُ�سفِحتَ
فانه�ض
ْ
من رماد َ
ِك
ْ
و�أوحي �إل ْي َك
�أن ِ اقر�أْ
من َلدُ ن َْك
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عيون ..في ليلة �شتاء مقمرة
•حممد هيثم جمعة
ن�صف ليل ..ون�صف قمر
خ���وف حت���رر م��ن ق��ف�����ص��ه ..راح يقتحم الأم��اك��ن
والعتمات ..ي�ستلب من كل �شيء حوله �أكرث ما يخيف..
خلف النافذة عيون ترقب وقد ملئت رعب ًا..
بيا�ض الثلج حت��ت �ضوء م��ا ي�سمى زور ًا – قمر،-
انعكا�سات �أخيلة مع �أغ�صان الأ�شجار املنجردة ،وك�أنها
�أ�شباح ت�سري يف عتمة الليل ..وومي�ض الربق املتك�سر
يعك�س داخل الكوخ ظال ً
ال موح�شة ،و�صوت الرعد زجمرة غ�ضبى؛ كل ذلك كان
ترجمة �صادقة لكلمة (رعب).
ريح تعوي� ..صرير نوافذ و�أب��واب حتكي يف ظلمة الليل ق�صة اخل��وف القاتل
املخيفة ،طقطقة خ�شب اللزاب كل ذلك و�أكرث ..جاء ك�أنه ترجمة مل�شهد رعب عجز
الب�شر عن فهم لغته ملا عجزوا عن ت�أليفه ..فكان �ضروري ًا ترجمة حواره ،فجاءت
الرتجمة خمتزلة يف عبارة واحدة هي (الرعب القاتل).
***
بخفة ومن دون �أن ي�شعر جي�ش الرعب املتكالب ..املتهالك ..املتعط�ش ل�شرب
حياة قلوب ك�أنها قلوب ع�صافري تخفق ب�شدة ت�شبه املوت بل �أ�شد ،ان�سلت تلك العيون
ال�صغرية خلف النافذة ،تخفي نف�سها خلف حلافها ال�صويف الأبي�ض..
قليل من الدفء ت�سرب �إىل تلك املختبئة ..قليل من الدفء جعلها تريح ر�أ�سها
ال�صغري املثقل بجيو�ش اخلوف والرعب الزاحفة..
ت�شتد الريح ..يزداد عويلها ..حركة الغيوم ال�سريعة يف ال�سماء تعطي ظال ً
ال
تنعك�س عتمة ت�شتد حين ًا وترتاخى حين ًا مثل وح�ش يحوم حول الكوخ..
الأ�شجار التي كانت تبدو من بعيد حتت الثلج املرتاكم ..مل تعد كذلك حتى هذه
ا�ست�شر�ست يف هذا امل�شهد.
كي�س من احلطب كان معلق ًا يف خ�شب ال�سقف خارج النافذة تطايرت عيدانه..
ارتطمت بكل �شيء مرت به ،فجاءت الركن ال�ساد�س من �أركان هذا امل�شهد املخيف –
مو�سيقا ت�صويرية – �ألهبت الق�صة خوف ًا وقلق ًا ورعب ًا..
يف الداخل هناك ..ك��ادت قلوب تنخلع من �أقفا�صها ..و�أنفا�س حب�ست حتى
�أو�شكت على االنقطاع..
***
حتت حلافها الأبي�ض ..يف خمبئها املك�شوف ذاك ..وبحنان ذاك الدفء املت�سلل من
زمهرير اخلوف والهمجية ال�شتوية ..تقوقعت على نف�سها مرة �أخرى ..خوف �شديد
ولد قلي ً
ال من الهدوء ..للحظة زارها نعا�س داعب �أجفانها ..هد�أ من نب�ضات قلبها
الدفاق.
�شعرت �أن هذا الذي تعي�شه حلم ..ويف ال�صباح �سرتويه لوالدتها و�أخواتها ..وكم
كانت تتمنى �أن ترويه لوالدها ..لكنه يف حلم ليلة من ليايل العمر العبثي اختفى
بني �شخ�صيات ذلك احللم ..وحتى الآن مل يعد..
هدوء �أحاط بكل �شيء� ..سكون تردد �صفري ًا حاد ًا اخرتق �أذنيها ال�صغريتني..
خ�صلة ذهبية ت�سللت �إىل ذلك احل�ضن احلنون الذي اختب�أت فيه ليلتها� ..أيقظتها..
لكن �أيقظت خوفها قب ً
ال.
تتنبه� ..شيء جديد مل يكن بالأم�س ..رائحة مل تعهدها من قبل ..حركت
قلي ً
ال ..تك�شفت �أمامها يد لطاملا قبلتها ،ترى طرفها من حتت ذلك الغطاء ،امتلأ
قلبها فرح ًا� ..إنها يد �أمها..
ت�شرق على ثغرها ابت�سامة بريئة تقف منت�صبة على قدميها ..تفاج�أت� ..شهقت
�شهقة رقيقة خائفة بددت حجب ال�صمت الرهيب..
حلافها الأبي�ض ..مل يعد �أبي�ض ..ولن يعود..
يد �أمها التي لطاملا �شعرت بحنانها ومل�ساتها الندية ..كانت لزجة جداً..
نظرة �أمها التي كانت ت�شع حنان ًا ورقة� ..أ�ضحت من غري روح..
اختنقت بني �شفتيها ..و�إىل الأبد( ..كلمة �أمي) ..جمدت يف مكانها دون حراك..
نعم� ..إنه احللم..
احللم الذي عا�شته طوال الليل ..على �أمل �أنها �سرتويه يف ال�صباح..
للأ�سف..
مل يكن �أبد ًا حلم ًا..

و�أطلب والمنون تغرد
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•ر�شا ال�صالح
و�أطلب �إين املقيمة يف ح�ضن وج��دك ،املتجذرة يف
تراب حبك ،البا�سقة ل�ضوء وجهك كل �صباح بك ولك
و لغريي ،خبزا جمبوال بالرحمة ،وحبا عظيما لكل ما
فيك يوزاي حبي لك
�أطلب..
الأول لكي تعي�ش ار�ضي ،والثاين لكي يبقى نب�ضي
�إليك وبك حيا
,و�أناجي �إليك ابتهاالت الفجر خال�صا من �صليب
�أمل حملته �أنت ومل يعد �أنا مبقدوري احتماله فقد بات حمال
ثقيل ي�ضغط على �أنفا�سي...
ي�سافر وجعه بي من ال��وري��د �إىل ال��وري��د حزنا ،يبطئ
خطواتي ويقيد �أجنحتي ،ينزف بدمي الذي �أ�صوغه خمر
حب �أفتدي به جراحك لت�شربني دواء بك�أ�س نب�ضي القدو�س
املتوهج بحبك ك��ل ح�ين ،ي��رمم تفا�صيل غ��دوة احتدام
تخبطك بحرب ال ت�شبه �إال ذاتها بها توجت بها ب�إكليل
عو�سج �أ�شواكه بارود وفوالذ ،يخز �أقدام املارين بك عنوة
لكل �سالم �سيفتدي ظلمتك او ت�صاحلا �ستعقد �صفقاته بني
اجلناة يوقف احت�ضارك وميهد �سبل دروبك قمحا وخريا.
و�أطلب �إليك واطلب لكن املنون ووج��ه الأكفان �صورها
يف �أ�صقاعك تغرد ،والكل ميتهن �إعدادها وتقدميها هدية
لأعدائك على �أطباق ع�شاء �سري يخونك به الغالبية �سرا
وتعرف �أنت وت�صمت� ،إال الأبرياء الأنقياء �شهداء حبك،
يبقون بك ومعك لكن ال حول لهم ليذوقوا ذات اللقمة التي
مقابل فل�س علقت بها على خ�شب حماكمة املوت رغم طهرك.
و�أط��ل��ب وظ�لام الليل ال�لاحم��دود يحيط عنقي ويفزع
ر�أ�س �أحالمي �أن تتدحرج مبنجل الظالم والغزاة والتجار
واملقامرين على حلم �ضلوعك وثبات بنيانك و�شموخ راية
عزتك وجربوت جمدك.
و �أرافع عن ج�سدك الذي حتاول يد املوت البارد ووجه
اخليانة احل��اق��د ،ا�ستباحة ما تبقى منه معافى و�سامل ًا ،
و�أ�ستمر و�أ�صرخ و�أطالب من اجلميع و�أ�صرخ بهم:
ال تقتلوا �ضحكة الأطفال يف مهدهم ،وال ت�أكلوا براعم
براءتهم ،لأن حلومهم �ستحال م��رارا و�ستجف يف حلوقكم
 ،وال �صورهم �سرتافق م�ضجعكم� ،ست�ؤرق �سكناكم� ،ستنت�شر
رائحة فعلتكم يف ال�شوارع ،يف احلكايا ،يف اجلنبات حتى
يف مراياكم� ،ست�شهدون �أيديهم امللونة على �سطح بيوتكم،
فوق ط��اوالت حمادثاتكم ،يف حربكم الأ�سود ال��ذي يخط
ق��رارات��ك��م بقتلهم ك��ل ي��وم �أك�ث�ر ،ي�صرخون ي�شاغبون،
يباغتونكم ب�صحوة ل�ضمائركم ،تطلب من القاتل والقتيل

�إيقاف ترهات �سيل الدم املهدور يف حكاياكم ،وجتميد دماء
املجازر من �أحداثكم ،و�إلغاء قوارب الفرقة والهجرة ،ومنح
جوزات عبور لقلوبهم ب�ضمة حنان وانتماء لأيديهم البي�ضاء
التي �سرتفع رايات ا�سمك ومرياث عهدك يف كل �أوان ومكان.
وال ال و�أل��ف ال ..ال ت�أكلوا خبز الفقراء وال تعجنوا
دقيقه مباء الدمع والعوز ،ال جتعلوا �أرغفتهم �سوداء ثكلى
على قمح وذهب البالد ،بل ربتوا لأيديهم ال�سمراء لتزرع
اخ�ضرار احللم وحت�صد فرحا وبركات ،ال ال توقدوا يف تنور
مواقدهم نار االقتتال بل اجبلوا من �صربهم خ�صبا جديدا
ي�شعل الرماد غناء ،وال جتعلوهم يجرتعون كا�سات احل�سرة
كل لقيمة تنزل بيوتهم العارية ،خوفا على ما تبقى لهم من
�سنوات ق�ضوها يف عوز التعا�ضد ور�أفة العباد ،ال ل�شيء لأن
�أج�سادهم الرقيقة التي متوت يوميا وتذبل من كل تقا�سيم
الق�سوة وه�شيم ال�ضياع �ستتحول جمرا ي�شتعل يف الأر�ض
براكين ًا ،يذكرهم بحقهم يف العي�ش واحلياة ويومئ لأيدي
فعائل اخلبائث التي حاولت ك�سر عود كرمتهم بعنجهية
املعتدين ب�أنف�سهم ب�أنهم من احلروب وعلى جيوبهم �أثرياء،
و�أ�ستمر بال�صراخ و�أط��ل��ب ف�يرد �صدى املنون يف �أرجائك
جم��ددا يحاول ثنيي عن حمل �شعلة وهجك ملنابر احلق
ومقامات النجاة.
�أ�سمع �صوته بتجاعيد وجه الفا�سدين وبطونهم املمتلئة
من خزائن مالك وحر تعب �أحرارك ،و�أراه يف غيبوبة نخبة
من م�ساومني و�أئمة للفرقة وجمال�س املتقا�سمني ،ملكامنك
وملا بقي فيك من �أنفا�س رمق حزين ميد ال�ضعفاء و الأنقياء
بالقوة اخلفية ليبقوا يف حرمك وليحتملوا كل نريان هذا
الأنني.
لكن ال �أكرتث لك ولهواج�س الأ�صوات تلك و�أ�ستمر و�أطلب
من �إله احلب العظيم �أن ت�سمع �صلواتي لي�صري �أملي بك �أمال
يطهرك ويطهرين من غوغائية امل�سامري الثقيلة يف قدمي
خطواتي لإن��ق��اذي م��ن ط��وف��ان دمعي وقلة حيلتك ،ومن
ر�ؤي��ة ال�سفاحني اجلناة الذين �أج��ادوا يف ممار�سات �صلبك
واغت�صاب عذرية �شم�سك ،و�أ�صلي لت�سمع مناجاتي لتكون كما
كنت دوما الأول والأخري.
ولتمر تلك العا�صفة الهوجاء مبنونها و�سنواتها وليليها
م��رور العابرين ،لأ�شرق وت�شرق بي مرتا�سا منيعا من �أمل
يحيي وال ينحني  ،ال مكان فيه لكل معتد جبار مقتدر ظامل
و�سقيم ،ال مكان له لكل الثكلى وال الأكفان وال حتى ملقايي�س
الظالم بل ي�صري ون�صري بك �أبناء ال�سالم يتلونا الغد �آية
ال�صابرين الأحياء احلاملني,

لقاء لم يكتمل
•رجاء علي
كربعم ورد تفتح قلبي ملا التقاه ،وجهه يثري يف قلبي
ذكريات قدمية ،وك�أين التقيته يوم ًا ما.
�أبد ًا ال ميكن �أن يكون جمعنا لقاء قريب �أو بعيد ،فارق
العمر وا�ضح فارق ي�ستطيع �أي �أحد �أن يعرفه
ولكني ان��ب��ه��رت ب��ه رم��ي��ت يف عينيه �سهام نظراتي
الناعمة ،ومل �أنتبه �أين متاديت وبالغت بذلك.
كان يجل�س مقاب ً
ال يل وجهه تار ًة لل�شباك وتار ًة جتاهي،
و�أخرى يلقي كل اهتمامه لهاتفه� ،أغبطها من �أن تتحدث
�إليه ،تتمتع ب�سحر وجهه ورمبا ب�سحر قلبه ..ورمبا بكرم
عواطفه
موقف للحافلة،
آخر
�
يف
تنتظره
أهي
�
�سمراء..
أتراها
�
ٍ
رمبا تكون واقفة ب�شغف الآن حتت ظالل مكان ما ترقب
احلافالت التي ت�صل تباع ًا تبحث عنه بعينيها املتدفقتني
باحلنني� ،أ�صابعها الولهى مت�سك باهتمام هاتفها علَّ
ات�صا ً
ال منه ي�أتي� ،أو ر�سالة ت�صل تخربها �أنه على و�شك
الو�صول ،و�أنه م�شتاق لكل كلمة منها بل لكل هم�سة..
النهار مي�ضي ،ال�شم�س حترتق وتلقي لهيبها الغا�ضب
على ر�ؤو�سنا ال�صغرية ،ورمبا �أنها ما زالت واقفة يف ذلك
املكان الظليل تنتظره غري عابئة بنظرات العابرين،
وبع�ض التلميحات التي يلقيها املارة ،والهاتف امل�ضموم بني
�أ�صابعها الولهى �صامت ،ال ر�سالة وال حتى رنة جاءت منه،
لكنها �صامدة القلب رغم ارجتافة تعب ..رغم �ألف �س�ؤال
يقرع بقوة بوابات الروح..
�أتراه يتعمد ان يجعلها تقف طوي ً
ال ،تنتظره..

�أتراه ال ي�شعر بنظرات الآخرين تلتهمها ..وهي تقف
طويال يف امل��ك��ان نف�سه� ،ساكنة تعاند ال��وق��ت واحلنني
ونظرات العابرين.
بقوة طردت هواج�س جتعلها تخرتق �صفحة حبها له
ب�ألف �سكني� ،ستبقى هنا و�سي�صل ،قد �أخربها �أنه قادم
و�سي�أتي.
النهار ما زال ي�ضج بالنا�س بالأ�صوات ،وكل من حولها
لديه �ألف ق�صةِ انتظار وانتظار ،واحلنني عنوان لها جميل
وبديع ،ارتفع �صوت ال�سائق معلن ًا قرب الو�صول ،ا�ستيقظ
خيايل البعيد ،عدت اىل معانقة الوجوه من حويل� ،إىل
التقاط �صوت فريوز� ..إىل ارت�شاف ن�سمات داعبت وجهي
الغريب� ،ألقيت عليه نظرة �سريعة مل يكن يف �أ�سعد
حاالته ،وجهه حزين وغارق يف البعيد ،ما به؟! ما الذي
حرك يف روحه تفا�صيل احلزن ف�صار كلوحة ر�سام ذابلة،
ال انفعال يظهر يف مالحمه وال تنهيد� ..أت��راه يقول يف
�سره هل �ستكون واقفة يف مكانها الظليل ،تنتظره تبحر
عيناهما �سوي ًا يف بحر من الع�شق ،وتهم�س له حبيبي من
دون ب��وح ،هو يعرف �أن��ه قد ت�أخر عن موعدها ..هل ما
زالت ترقب حلظات طويلة حتى ي�صل ،بعيد �أن تبقى يف
انتظاره..
ابت�سمت يف �سري ..وغبت يف ذكريات بعيدة ..ال مل تعد
يف انتظاره ،ومل يعد هو لالت�صال بها
انتهى �شالل احلنني غابت �شم�س النور ،وكل م�ضى يف
طريق..
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نحتاج عمر ًا من الزيزفون

•خلدون ابراهيم ابراهيم
خذ قبورك
خذ كلّ موتاك عنّي
�إىل �أن ّ
تفك رموز
الهواء
�إىل �أن تفك رموزَ
الوريد
�ستعرف �أين ّ
حتط اللقالق
�أع�شا�شها يف الربيع ِ
تد�س الزرازير �أ�سودها
و كيف ّ
يف البيا�ض
جنوم ًا مك ّورة كي ت�ضيء
و�أين تخ ّبئ كلّ الفرا�شات
�ألوانها يف اخلريف ِ
�إذا ما ّ
ال�شم�س
توقفت
ُ
بني هاللني ِ.
املجرد
عند هبوب الغبار ّ
من لطفه

•منري خلف

املمر امل�ؤ ّدي
يف ّ
�إىل جهة لن تكون.
مررت َ
ب�سكري
تكت�شفني
ومل
ُ
وعربدة الكلمات ِ
ب�أح�صنتي وجنودي
ب�أعتدتي وخرائط نزيف
بتقوي�س ظهري
على عتبات املغيب
َ
عربت
فقلت :م�ضى للبعيد،
و�إذ بي �أراك �أمامي
ت�صلّي على جثة
كـُفّنت يف احلياة
بثوب ال�ضباب
وبع�ض الدماء
على جرف �ساقية

نَ�شيدُ المَاءِ
• عبا�س حريوقة
ْ�ص ُ
اف ُيوا�سِ ينا
َبكَى َعلى املَاءِ َ�صف َ
ني �أَيدِ ينــــــــا
َهر َو ْجدَ ًا َب َ
َف َ�أ ْج َه َ�ش الن ُ
ناح كطفلٍ فوقَ ُدميتِــــــهِ
وال�سهلُ َ
َّ
والتَّلُ تاه َك َذ َ
يم يبكينـــــــــــا
اك ا َّل َغ ِ
�شج ٍن
احلمام
حتَى
ُ
ُ
اليمام طا َر يف َ
وراح يهدلُ فوقَ الدو ِر َيرثينـــــا
َ
كُ نَّا َوكُ نَّا ..و َما زَا َلتْ َمدَ ا ِم ُعنَـــــا
َت ْبكي حقُو ً
احينَـــــا
ال َز َر ْعنَاها َر َي ِ
�ض ِج َنانُ اللهَّ َت ْغ ِبطُ نَــــــــا
كُ نَّا ب�أَ ْر ٍ
نهر يفو ُر ما�ؤه دينـــــــــــا
فاحلب ٌ
ُّ
َوالبيدُ َت ْع َ�شقُ فـــــــــي �آفاقِ نَا َق َمـــر ًا
اء َي ْهدِ ينَــــــــا
َما �إ ِْن َ�ض َل ْلنَا ُد ُرو َب ًاَ ..ج َ
وا ْل َب ْح ُر ُي ْر�سِ لُ ِلل ُْ�شط�آنِ َن ْو َر َ�ســـــــــه
َر َ�سا ِئلُ
احلب � ِآ�ضتْ َم ْر َك َب ًا ..مِينَــــــا
ِّ
وجعِنــــــــــــــا
َت َفتَّقَ ال َغ ُ
يم َد ْم َع ًا م ِْن َت ّ
يح ُتنْ�شِ دُ يف ُ�سك ٍْر م�آ�سِ ينَــــــــــــا
والر ُ
ِّ
وال َّر ْعدُ َي ْرفلُ بالآهاتِ ُم ْنتَح َبـــــــــــ ًا
�سم َم َوا ً
ال في�شْ ِجينَــــــــــــــا
وا ْلبرَ قُ َي ْر ُ
�ص �صوف ّي ًا براحتِنــــــــــــا
وا ْلن َْج ُم َي ْر ُق ُ
وال َب ْد ُر َ�ش َّع ِبنُو ٍر من َم َعانِينَـــــــــــــــا
َواحلُ ُّب َعتَّقَ با َ
اح َخ ْم َر َتنـــــــــــــــا
لأقدَ ِ
فَفَارَتِ الأَر�ضُ �أَنْها َر ًا لرتوينـــــــــــــــــا
َو الف َْج ُر يمَ ْ َ�س ُح يف الأَ ْ�س َحا ِر َج ْب َهتَنــــــــا
م ِْن َراحةِ اللهّ  ..يا نُعما ُه َي ْ�سقينـــــــــــــــا

ُن َع ِّمدُ الل َ
ّيل يف �أَ ْد َيا ِر َخ ْم َر ِتنَـــــــــــــــا
اح َ�ساقينَــــــــــا
َف ُن ْب ِ�ص ُر ال�شَّ ْم َ�س يف َ�أقدَ ِ
ا�ش علــــــى
وح �
أ�سراب الف ََر ِ
َ
الر َ
ونُطْ لِقُ ُّ
َمناهِ لِ النُّورِ� ..إذ بالنو ِر بارينَـــــــــــا !!!
ْ�ص ٌ
اف ُيوا�سِ ينــــــــــــا
َبكَى َعلى املَاءِ َ�صف َ
ّهر َ
اب ال َّر َجا فينَــــــــا
...ق ْد َخ َ
َما � ْأحزَ نَ الن َ
كُ نّا وكُ ُنّاَ ..وهذا احلُ ُّب دَيدَ نُنــــــــــــــــــــا
فاحلُ ُّب دينٌ و� ْإن ُمتنا�َ ..س ُي ْحيينـــــــــــــــا

قيامة الأ�صوات

لن ت�ؤدي �إلينا.
كفاها �سم ّو ًا
�إذا كنت َ �أنت الذي
�سوف تبكي عليها
كفانا �أنين ًا
�إذا كنت �أنت الذي
�سوف تندبنا
ّ
وتو�ضئنا
ثم تدفننا قرب �أحالمنا
ّ
ب�سالم ٍ
�سنحتاج مـ ِن بعد وقتك
وقت ًا
لكي تته ّي�أ كلّ الرباعم
فينا
�سنحتاج عمر ًا من الزيزفون

ق�صيدتان
•حبيب جنار
املوج والزبد
ني
ني الليايل وب َ
ب َ
القلب والوجدِ
ِ
تبق على عهدي
ولـم ِ
باحتْ حرويف ْ
خانتْ وعود ًا �إىل ال�سلوانِ � ْإن َعبرَ َ تْ
حبيب �سقاين احلزنَ من مهدي
ذكرى
ٍ
َ
�ألاّ
تبوح مبا �ألقا ُه من �ش َج ٍن
َ
َّقَ
�إ ْذ مز الع�شقُ ما �أبقا ُه من كبدي
وتكتم ال�شوقَ ال تبديهِ � ً
أغنية
َ
َ
َ
الناي بني
� ْإن �ساقهُ
الروح واجل َ�سدِ
ُ
ِ
لكن قلبي �أبدا ُه على َع َجلٍ
َّ
احلروف بدم ِع
بني
الهجر وال ُب ْعدِ
ِ
ِ
بكتْ حرويف ومالتْ فوقَ ناظمِها
حتنو عليهِ وتُبدي فوقَ ما ُيبدي
َ
ال�شعر ٌ
خواطرنا
بع�ض من
هم�سة
يا
ِ
ِ
ُ�صغ �إىل �أحدِ
م�سها ال�شوقُ ال ت ِ
� ْإن َّ
ً
َ
احلرف ر ّيانا بن�شوتها
ألف
ال ت� ِ
بل ُتر�سلِ ال�صمتَ
نايات من ال َك َمدِ
ٍ
موج يبعرثُها
حتّى تعو َد بال ٍ
اللوم بني املاءِ والزَ بــَدِ
أبحر ُ
� ْإن � َ
القلب قافيةٌ
ني
ني الليايل وب َ
ب َ
ِ
هم�س النجو ِم من �أ�صدائـ ِها تُهدي
َ
قد زفَّها الع�شقُ للأفياءِ خافقةً
الهم�س من وجدي
يكاد َي َبانُ
وما ُ
ُ

(رحلوا)
رحلوا ومل يبقَ �سوى وجدي
ينوء بحملــِـهِ جهدي
َقدَ ر ًا ُ
�أدعو ابتها ً
ال يف حم ّبتـ ِهــ ِْم
ُهم �سهدي
ليلي فيغدو عِ �شْ ق ْ
ذكرهُ ُم
ولطاملا باعدتُ َ
ذكرهُ ْم ق�صدي
�شعر ًا ف�أبدى َ
أدركت قافيتي
يا ليتني � ُ
قب ً
دي
ال
ليكتم حرفُها َك َم ْ
َ
لكن تناهتْ دمعتي َف َ�س َرتْ
ُ
بدي
تُدمي حرويف كيفما �أ ْ

ُ
القلب،
حقول
ظمئتْ
ِ
ال�صباح
ّ�شح
وات
ُ
بدم ِع �أمي،
ال تبادرين الق�صائدُ بالتحيةِ ،
ُ
وامل�سافة بني قلبينا
الروح
كرم�ش
ِ
ِ
َ
ال�سباتْ .
ني
ف�سات
التي
للعني
لب�ستْ
ُّ
ُ
ال�شعر يف قلبي
ظمئتْ خيول
ِ
�إىل امر�أةٍ
ت�ؤان�س وح�شتي
يف ليلِ هذا اجلرح،
ُ
وج ُعني
متلمل جنمةٍ
ُي ِ
�سقف روحي،
يف ِ
ال �سماء تعيدُ يل �صوتي املخ ّب�أَ
يف ت�ضاري�س ال�شتاتْ .
غاب ُ
الفجر
نب�ض
ِ
هل َ
عن
ق�صب الهواءِ
ِ
وزج بو ُم الي�أ�س
ّ
َ
�صوت قيامةِ الأحزانِ
يف ثوب املدينةِ ،
واكتفى بوقوفِهِ امل�ش�ؤو ِم
فوق جدار �صوتي..؟
 ..مل �أكن مت�أ ّم ًال �شكلي
َ
والفتة اخل�سار ِة
القلب،
يف جدار
ِ
مل �أعب�أ ب�شيءٍ ،
كنتُ يف املقهى
ُ
يقطر
اخلوف
وكان
ُ
من مرايا ُه امللولةِ .
فردو�س �أنثى
تاجه
ُ ..
ُ
جتيء،
ال
ُ
أكن
ومل � ْ
أماكن،
حتى حتا�صر نظرتي كل ال ِ
والزوايا ال تخ ّب ُئ غري �أعباءِ املكانِ ،
َ
وقامة الذكرى،
الروح
دخانَ
ِ
فنجانَ الف�ضيحةِ ،
فل َتق ُْم يا كل �ش�أين:
َ
املفتول
جرحي
َ
املن�سي،
حول ال�ساعدِ
ّ
 ..يا قبطان روحي!
فل ُتق ِْم جدرانَ قلبي
ال جت َّر دمو َع خيبتنا..
وغنِّ
نهاجر نحو �أنف�سنا
كي
َ
التعب.
ونن�سى كل �آياتِ
ْ
ال دم َع يف قلبي
علي!
وال �شرفات كي �أبكي ّْ
ال �أرجوانَ على املخيَلةِ الذبيحةِ
ري ا�شتياقي
بعدما اغتالوا ع�صاف َ
باب انعتاقي
أو�صدوا َ
� َ
العنب.
�أحرقوا دم َع
ْ
َ
�أهملتَ
نف�سك
وان�سحبتَ من اخل�صوبةِ
ال�شعر
من حقول
ِ
�سهر الفرا�شاتِ ..
من ِ
 ..الأماين
من ثما ِر الفرحة الأوىل
وطعم الذكرياتْ .
ِ
قد نلتقي يوم ًا
على باب القيامةِ !
ال تقل خ ّب� َأت نا َر َك �أو دما َر َك
يف كهوف القادمني �إىل احلياةِ،
 ..وال تقلْ �شيئ ًا
ال�شعر
فر ْح ُم
ِ
َ
َ
احلمائم،
ال ينوي ُمفارقة
ِ
ُ
ي�صافح املوتى
والرحيل
ُ
و ُيلقي يف جمال�سهم
خطاب ًا ك�ستنائ ّي ًا
ونهر ًا من ثغاءٍ
ال ميتُّ �إىل احلياةْ.

أنخاب
هل نحن ن�شرب �آخر ال ِ
ُ
نفتك باملرايا
�أم تبعرثنا �شظاياها،
و ُتدخِ لنا بال �أملٍ
�إىل قاع املدينةِ
حتت زيف القلب
تر�ضع من �أ�صابعنا
ُ
حليب كالمنا؟!
َ
هل نحنُ خنَّا َ
بع�ضنا
�أم نحن يف نفَق احلياةِ،
وال وجو َد
أجنم
ملن ت�ؤ ّر ُخهُ الفال ُة ب� ٍ
�سقطتْ على كتف ال�سبايا؟
هل نحن جنتثّ الودائ َع
قف�ص البالدِ..
بارتكاب احلزن يف ِ
ُ ..
أ�سماء ُه
املوت �ص ّو َب نحونا � َ
ُ
واملوت علَّ َق �صو َتهُ
�سقف غربتنا..
يف ِ
ونا ْم.
�أنا ل�ستُ
أعلم � ّأي بارقةٍ
� ُ
�ست�أخذين �إليها،
�أو �ست�أخذين �إيلَّ،
�أنا امللث ُّم باملواعيدِ العتيقةِ ،
ري انتظاري
ال �أرى غ َ
حام ًال جرح الو�صايا
وهو ال يدري
ُ
القلب حمربة الوداعاتِ الكثيفةِ ،
ب�أن
َ
غيمة احلزنِ املريرةُ،
ُد ّم ُل الأوقاتِ
ُ
ينزف خ�ضر َة احل�سراتِ
قلق ينا ُم
يف ٍ
وال ينا ْم.
يا حزنُ قد مزّ قتنا!
وح َم ْل َتنا تيه ًا على تيهٍ
َ
وغلَّقْتَ املواعيدَ اجلديدة وال�سال ْم.
أر�ض
جربتُ حزنَ ال ِ
ّ
الهواء
قلّدين
ُ
جنو َم خيبتنا املباحةِ
وا�سرتاح.
ْ
يا �أَل َْف �صوتٍ يف دمي
�صوتي املخنوقَ
يا
َ
يا قمري املحا�صر بالذبولْ !!
يا قطر َة الفرح املل ّونِ !
تاج �أرتدي
ل�ستُ � ُ
أعلم � َّأي ٍ
أمنح الدنيا مكان ًا الئق ًا
كي � َ
راحتيك!..
ب�أنوثةٍ ال تنتهي يف
ِ
أحب �أن �أُ�شفى من املا�ضي
ُّ � ..
ومن �صوتٍ يداهمني
وين�صبني على عر�ش الأفولْ .
�أه ًال بها..
وق َفتْ على قلبي
و�صاحتْ ِملْ َء كفّيها� :أحبكَ،
�إنني ما زلتُ
�أع�شقُ خ�ضر َة ال�شهداءِ
َ
عينيك
يف
�أخت�صر احليا َة
بقبلةٍ مع�سولةٍ
بندى القفولْ .
َ
عالقة يل بهذا الي� ِأ�س،
�أنا ال
ل�ستُ �أنا الذي �أهملْتُ �صوتي،
ْ
يكن عمري حماط ًا
مل ْ
ال�صبح
باحليا ِة وبانهما ِر
ِ
يف ليلِ الكال ْم.
الرياح
غرف
خ ّب� ُأت يف ِ
ِ
طيو َر �صمتي
والتحمتُ مع الظال ِم
أعلم
ول�ستُ � ُ
كيف �أ�صحو
�أو �أنا ْم.

قصة
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جياد بال قوائم

حفلُ تكريمٍ ل�شاعرٍ اليموت

• ب�سام احلافظ

•فائزة دا�ؤد

�أمه طويلة القامة معتدلة البنية .يب�صرها تعتلي (الت ّلعة)
منت�صبة كالرمح الرديني ،ي�أخذها ع�صف من اللهاث ،يح�س �أن
نار ًا ت�ستعر وتهدر يف عروقها ،فقد �أ�سكنت يدها بني احلزام
امل�صنوع من خيوط ال�صوف امللونة وثوبها الفراتي ،ا�ست�شعر
�أنها غا�ضبة ،ويف داخلها تعتمل عا�صفة هوجاء� ،أنها غا�ضبة
منه ،ترجوه نا�صحة �أن يبقى بجانبها ،يدرك ذلك من و�ضعية
يدها ووقفتها الرجولية� ..أمه ويعرفها ،كانت تبطح اخلروف
�أمامه وتذبحه بدم بارد .ت�سلخه وتقطعه وتطبخه وتتب�سم،
ثم تله�س ،وبعدها تكركر وتدمدم - :ال�سلخ ال ي�ؤمل املذبوح� -أنت
ال�سرت والغطاء ،ال يرهبك الدم.
ط�أط�أ بر�أ�سه �أر���ض�� ًا ،ولي�س بو�سعه يف تلك اللحظة �أن يرتب
�أفكاره ،وال حتى مبقدوره تهريب (�أف) قال يف نف�سه  :من الالئق
�أن �أ�سري �صوبها و�أحت�ضنها� ،أرفع ب�صري جهة وجهها الك�ستنائي املدور
واملقمر ،وبالكاد تقدم ،رمقته بعينيها الوا�سعتني ونظرت �إليه طوي ًال
ور�شقته  :من هذا الذي �أوهمك �أن املاء �صافية ،و�أن الزوبعة غادرت
املدينة والقرى التي �أكلها النهر �أيها اجلرو ال�صغري ،وكيف تلح على
ر�ؤي��ة (فتنة)هي تنتظرك ،فال تغامر ،الأر���ض كاحلناء� ،شمر عن
�ساعديك واعمل بها� ،أحالمك م�ؤجلة الآن ،وقالت يف نف�سها� :أنحيه
عن هذا اخلاطر الأليم.
ثم فغرت
�شدته من ياقة ثوبه؛وفرت حبات دمع من عينيهاّ ،
باكية ،وب�صوت متهدج خاطبته وجه ًا لوجه :جبار ،تذكر م�أ�ساتنا
مع النهر الذي تركنا ن�سافر وهو مل ي�سافر طف�شنا ،وهانحن نزرع
ونح�صد..الأر�ض البديلة .خ�صبة وع�ين اهلل عليها .ال تهاجر
و�أجه�شت بالبكاء..احت�ضنها .دفن ر�أ�سه داخل �صدر ثوبها الريفي
املزرك�ش ب�ألوان زاهية ،وت�سلق �إىل قمة ر�أ�سها ،غر�س قبلة وكرف
رائحة احلناء و خبز ال�صاج رائحة دخان حطب القطن املحرتق،
وخن�س كطفل ر�ضيع ،ودم���دم :ال�شجرة التي اقتلعت من �أر�ضها
وغر�ست هنا؛حنت �إىل مرابع الطفولة� ..أمي �س�أرحل ،و�س�أعود..
حمليني ر�ضاك باملوافقة ،وحويل �ساحة احلو�ش �إىل عر�س� ،س�أذهب
و�أتفقد مرابعنا قبل التهجري� ،أكرع من املاء كما كنا نفعل ،وهناك
علي �أن �أقعد
�س�أ�سمع �صوت �أبي وهو ينادي على اخل��راف ،وي�صرخ ّ
هناك فوق (التلعة) و�أ�شاهدك كيف حتلبني النعاج�..أنا م�شتاق،
م�شتاق ،وبحرقة �أفلتته  -رافقتك ال�سالمة ،وبقيت مت�سمرة ،وال
تزال يدها مند�سة مابني احلزام والثوب -ال تت�أخر الدنيا عجاج..
عجاج ملون وال ندري متى يهبط ويطمرنا! بلغ فتنة �أننا على الوعد.
ينهب( الكميون) امل�سافات ،و�صوت �أغنية �شعبية يرافقها �صوت
الزمارة؛ ت�ؤن�س املكان وتخفف من هدير حمرك (الكميون) .تتحول
ال�شم�س �إىل برتقالية اللون ،ويف طريقه �أ�شارت له كتلة ب�شرية
اقتعدت تال ًال من الفر�ش والب�سط ،حملهم وحملهم وتابع ،ا�ستلف
نظرة ،فر�أى النهر وحيد ًا ،هادئ ًا وهو يف مكانه ذاته ،و�أوراق الأ�شجار
تت�ساقط يف غري موعدها..تئن البهائم ،وكفت الزرازير عن الغناء
بني �أ�شجار الطرفة والغرب� ،شيء تك�سر يف داخله وتهاوى ،وموجات
رعب تتالطم بكل قوة  ..بحث عن الكالب ا ّلتي كانت تنبح طوال
الليل؛ وا ّلتي الحقتهم �ساعة رحيلهم فلم يجدها..رجال �أ�شاروا �إليه
�أن يغادر املكان على عجل ،تركهم ،ويف لهاته يجول �س�ؤال..هل �ضللت
طريقي؟!.
يخرج ر�أ�سه من نافذة الكميون يت�ساءل� :أين نحن؟ قولوا يل ،كم
نحن على م�سافة من احلدود ،فلم ينب�س �أحدهم ببنت �شفه� ،سوى
الأنني ولطم وندب الن�سوة ،ثم مدت ام��ر�أة ت�شبه �أمه ر�أ�سها ،وقد
اعرتاها النحول وتلب�سها الذعر .تعاتب تلكئي وهي ترمقني بعينيها
ال�صغريتني املتوقدتني:عيني �أخرجنا من هنا ،نحن نريد �أن ننحر
�صوب اجلزيرة ،وراح دمعها يهمي ،وتو�سلت بحنان مرجتف ..نريد �أن
نحافظ على �شرفنا ال غري ذلك يا بني ،يلعن البيوت ويلعن (الك�ش)،
عد بنا يا كبريي ،و�أ�شارت نحو ال�شم�س اجلانحة نحو الغروب ،ثم
ان�سحبت وهي تب�سمل.
يف املكان وكل مكان ،وجد املوت املجاين ،وقوافل الناجني من املوت
ترفرف ع�سى �أن جتد �أع�شا�ش ًا لها وتبيت ليلتها امل�ؤقتة ..حينها
�أدرك �أنه حما�صر ،والذين زجروهم؛ هم من �أبناء حلمته ،لقد ملأ
منهم نظره..البع�ض له رائحة الزرقة الرمية وال�صمل اجليفي..
ال�سحن �صفراء و�سوداء و�شقراء ،و�شعر عندئذ خ�سارة كل القرى،
وقرر �أن ي�ستدير �شرق ًا.
التهمت ال�سيارة الطريق ،وال�شم�س راحت جتنح �إىل الغروب..
�أمل ينه�ض يف قلبه ،وموجات رعب تتالطم بكل قوة..وهم�س العجوز
يجري معربد ًا يف روحه ،وانطلق يخمد موجات رغباته التي دفعته
ل��ر�ؤي��ة مرابعهم التي هجروها..تركها متعبة ملتحفة بحزنها
الأ�سود ..عرفتني ،ولكن النهر كان يتابع طريقه جهة ال�شرق وك�أنه
يقول له :هذا مكاين �أيها الرجل� .أنت الراحل ولي�س �أنا.
يف قريتهم حط بهم الرحيل الأخري ،وعلى (الت ّلعة) كانت �أمه
واقفة وال ت��زال يدها ت�سكن �أ�سفل حزامها ال�صويف ،وقد افرتت
�شفتيه عن ب�سمة عندما وجهت �أ�صبعها �صوب مدخل القرية لريى
ثياب ًا مزهرة ب�ألوان الأر�ض امل�شبعة من زخات املطر ،وجيو�ش من �أمة
النا�س تعتلي الدبابات واملدافع وتزحف يف كل اجلهات.
�أم�سكت يده و�أوم����أت �إليه بعينيها جهتهم ،ثم و�ضعت �شفتيها
الناعمتني على خده وقبلته..دفعته �صوبهم وهي توزع زغاريدها
بفرح ،وال تزال ت�ضع يدها حتت احلزام امل�صنوع من ال�صوف امللون..
تتابع زحف الأرتال ،وانفلتت من عينيها دموع مابني الفرح والأمل...

كان الأ�ستاذ املتقاعد زهري حربا مير كل
يوم مبحاذاة (م�ؤ�س�ستي) الثقافية ,يقر�أ
املل�صقات املوزعة على اجلدار ,ثم يق�صد
(مكتبي) الذي يجل�س على كر�سيه الدوار
املدير اجلديد ,يدخل �إليه دون ا�ستئذان
ويجل�س على �إحدى �أرائكه دون ترحيب,
مالك �أرغم على ت�سليم
تبدو عليه مالمح ٍ
ُم��ل ٍ��ك �أف��ن��ى عمره يف ت�أ�سي�سه ,يغو�ص
يف ذاك��رة املا�ضي ,ي�ستح�ضر منه �أ�سماء �أدب��اء
وحما�ضرين وقفوا على (منربي) يخطف �آذان
احلا�ضرين وهو يذكر �أمامهم بع�ض ًا من ق�ص�ص ال
تخلو من الطرافة والغرابة يف ت�صرفات الأدباء
التي ال تخلو من جنون وعبقرية ,ثم يخرب كل
عقود
من ي�ستمع �إليه �أ َّنه اكت�شف خالل ثالثة
ٍ
ون�صف من �إدارته ل (م�ؤ�س�ستي) �أنَّ جميع الذين
وقفوا على (منربي) كي يقر�ؤوا �شعر ًا �أو ق�صة
كانوا يحملون دموعهم يف عيونهم .تعود �آذان
ال�ضيوف واملوظفني �إىل مدير الوقت الراهن
عندما يبد�أ الأ�ستاذ زهري احلكي عن (م�ؤ�س�ستي)
وكيف �أنه كان حري�ص ًا عليها كحر�صه على �أوالده
الثالثة لأ َّنها مثلهم كربت وترعرعت يف ح�ضنه
الدافىء .ي�صبح �صوت الأ�ستاذ زهري هام�س ًا حني
يتهم املدير اجلديد بالتق�صري يف عمله ,ي�شري �إىل
رث يف الأداء االداري وتخبط يف التعاطي مع
تع ٍ
ال�ش�أن الثقايف ,لكنه يقول �إنها على الرغم من
كرثتها فهي حت��دث دائم ًا عند امل��دراء اجل��دد,
ع��دمي��ي اخل�ب�رة ,وي���رى �أنَّ تلك ال��ث��غ��رات قد
يوم من الأي��ام ,وي�ضيف :ل�ست
يتم جتاوزها يف ٍ
مت�شائم ًا ,مازالت الأم��ور �ضمن دائ��رة الهام�ش
امل�سموح به وفق ما �أرى.
�صباح وقف الأ�ستاذ زهري كعادته َّ
كل يوم
ذات
ٍ
�أحد يقر�أ مل�صقات ت�ضم ن�شاطات (م�ؤ�س�ستي)
الأ�سبوعية ,وقد الحظ �أثناء قراءته للمل�صق
الأخري �أ َّنه ثمة جتاوز للحدود امل�سموح بها.
كيف يجر�ؤ؟ .ال ال �أ�صدق ,ال ميكن �أن يحدثه��ذا� ,إ َّن��ه التعب� .أغم�ض عينيه يريحهما من
بخط ال يتجاوز قيا�سه ع�شر
قراءة كلمات كتبت ٍ
درجات ,وعاد يقر�أ املل�صق اجلريء الذي بدا غري
َ
يتخل عن
معني بده�شة املدير املتقاعد لأنه مل
�أيٍّ من مفرداته اجلريئة.
لقد جتر�أ ,ال مل يتجر�أ .قال الأ�ستاذ زهريوه��و ينزع عن عينيه النظارات ويعيد ق��راءة
املل�صق ال�ساد�س.
ت�ساءل الأ�ستاذ زهري ما �إذا كان �صار يحتاج
�إىل عد�ستني تنا�سب رج ًال جتاوز ال�ستني.
ال ال ,ه��ذا املل�صق يختلف ع��ن املل�صقاتاخلم�س ,لو �أنَّ قانون الإحالة على التقاعد مرن ًا
بع�ض ال�شيء كي �أزيل من خالله املدير اجلديد
و�أعود �إىل (مكتبي) لأنَّ (�س ِّمية) ذلك التجاوز
تكفي لإزاح��ة مدير تغلغلت ج��ذوره يف دهاليز
�شاب
جميع امل�ؤ�س�سات الثقافية ,فما هو احلال مع ٍ
مل يدفىء (كر�سيي) بعد؟.
�شعر الأ�ستاذ زهري بطاقته ال�ستينية تنحط
�إىل م�ستوى جعله ينقلب على مقولته (من �أن
الإحالة �إىل التقاعد يف �سن ال�ستني خط�أ كبري
ترتكبه حكومات العامل الثالث) وي�س ّوغ ذلك
بقوله (�إن اخل�برة التي ت�تراك��م بفعل ال�سن
ٌ
ٌ
بديلة عن الطاقة الذهنية
طاقة
هي بال �شك
الفتية وه���ي ب��ك��ل ت���أك��ي��د تغني ع��ن الطاقة
احلركية ال�شابة).
ج�� َّر الأ���س��ت��اذ زه�ير نف�سه �إىل جهة ال�صرح
أريكة
الثقايف الذي يتو�سط املدينة ,وارمتى على � ٍ
بعيدة عن (كر�سي مكتبي) وق��د لفت دخوله
حد �سواء,
الواهن �أنظار املوظفني وال�ضيوف على ٍ
مر�ض
�إال �أنَّ �أحد ًا مل ي�س�أله ما �إذا كان يعاين من ٍ
عار�ض نف�سي ي�صيب بع�ض املتقاعدين
خطري �أو
ٍ
حني يتذكرون �أنَّ �أيديهم التي كانت تطال َّ
كل
ب�شكل مفاجىء عن �أي �شيء ,وباتت
�شيء قطعت
ٍ
عاجزة عن الإم�ساك ب�أب�سط الأمور .نظر �إليه
احل�ضور وه��و يجفف العرق ال��ب��ارد عن فوديه
الأبي�ضني ومي�سح جبينه املجعد مبنديل خمطط
باللونني الأبي�ض والأ���س��ود� ,أم��ا املدير اجلديد
فراح ينظر �إليه بطرف عينيه وقد قر�أ يف وجه
�سلفه ال�شاحب �أمر ًا خطري ًا تعر�ض له .لكنه مل
ي�س�أله عما حدث له هذا ال�صباح لأ َّن��ه يعلم �أنَّ
�إنفالته واقعٌ الحمالة ,وهو ال يريده �أن يتم يف
يغ�ص بال�ضيوف
(م�ؤ�س�ستي) خا�صة و�أنَّ (مكتبي) ُّ
اجلدد وبع�ض املراجعني.
ب�سط الأ���س��ت��اذ زه�ير املنديل القطني على
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كامل وجهه ,جفف النداوة عن جبينه ووجنتيه,
ث َّ��م مللمه وو�ضعه يف جيبه ,نظر بعد ذل��ك �إىل
ال�����ض��ي��وف وامل��وظ��ف�ين ك��ي ي��خ�بره��م �أن���ه يجد
نف�سه م�ضطر ًا للقول لهم �إن هنالك �أمر ًا يخ�ص
(م�ؤ�س�ستي) يريد مناق�شته مع الأ�ستاذ كرمي و�أن
الق�ضية ال حتتمل الت�أجيل .كان املدير اجلديد
يف تلك الأثناء يتحدث مع طالب يدر�س امل�سرح
يناق�ش معه فكرة تتناول �إعادة تن�شيط احلركة
امل�سرحية يف البلدة ,وبدا احل�ضور مهتم ًا بفكرة
ب�شكل مبا�شر ,وذلك من خالل
خماطبة اجلمهور
ٍ
م�سرحة بع�ض الن�صو�ص الأدبية التي تتناول
ال�صراع بني �إله املوت و�إله احلياة .ت�سلل �صوت
الأ���س��ت��اذ زه�ير �إىل �آذان احلا�ضرين ح�ين قال
� َّإن الق�ضية التي يريد بحثها مع املدير اجلديد
ت�شبه ق�ضية احلياة �أو امل��وت .ومن ح�سن حظ
الأ�ستاذ زهري �أنَّ احلا�ضرين كانوا من �أن�صار �إله
احلياة ومن حماربي �إله املوت ,وقد �ساعد هذا يف
خروج ال�ضيوف واملوظفني ب�سرعة من (مكتبي)
حتى �إذا التقط الأ�ستاذ زهري �أنفا�سه القلقة راح
كبرية �ستحدث
م�صيبة
يحذر املدير اجلديد من
ٍ
ٍ
هذا اليوم �أو خالل الأيام القادمة ,و�أخربه ب�أنَّ
معرفته العميقة بخفايا ال�ش�أن الثقايف جتعله
�شهر ورمبا
يعتقد �أنَّ العقاب قد يحدث غد ًا �أو بعد ٍ
بعد عام ,وقد يت�أخر �أكرث لكنه � ٍأت الحمالة ,تلك
اجلهات متهل وال تهمل .ختم املدير املتقاعد
ب�صوت ي�شبه هزمي الرعد.
تهديده
ٍ
�صخرة
كان وجه املدير اجلديد قد حتول �إىل
ٍ
جمعدة تنز قطرات م��اء خفيفة على حوافها
لي�س فقط ب�سبب حرارة متوز الرطبة ,بل كذلك
ب�سبب ما �أ�سماه املدير املتقاعد خط�أً قات ًال.
ماهو هذا اخلط�أ ,متى حدث ,و�أي��ن؟ .ت�ساءل
ب�صوت �أراده خافت ًا هذه
مدير الوقت الراهن
ٍ
امل��رة .بعد ذلك �سمع املدير املتقاعد يقول :ال
�أحد ي�صنع م�صيبة لنف�سه ,لكنها حتدث دائم ًا,
لأننا يف معظم الأحيان ن�سيء التقدير ,ون�ست�سلم
للعواطف ونبحث ع��ن �أجم���اد ف��ردي��ة .و�صمت
الأ���س��ت��اذ زه�ير حل��ظ��ات ث��م ق���ال� :إال �إذا كنت
تفكر يف و�ضع خطة عمل جديدة لـ(م�ؤ�س�ستي)
الثقافية.
ال �أفكر بتغيري منهج امل�ؤ�س�سة ,لكن ال علمقاتل �سينتج عنه م�صيبة �أنال ب�سببها
يل بخط�أٍ ٍ
عقاب ًا معج ًال �أو م�ؤج ًال� .ضغط املدير اجلديد
على ر�أ�سه ,ثم �أ�ضاف :ب�صراحة ال �أعرف عما
تتكلم.
ك���ان ي��ج��ب �أن تطلعني ع��ل��ى الن�شاطاتالأ�سبوعية قبل عر�ضها على اجلدار .قال املدير
املتقاعد.
مل �أطلعك من قبل ,فلماذا �أفعل الآن؟� .أجاباملدير اجلديد.
اتهم الأ�ستاذ زهري خلفه بانتمائه �إىل حزب
ثم قام عن الكر�سي
اجلاحدين وقاتلي الآب��اءّ ,
وهو يحذره من عقوبة �ستطيح به �إن مل ير�سل
�أحد موظفيه �إىل جدار (م�ؤ�س�ستي) الثقافية كي
ينزع عنه املل�صق اخلا�ص بتكرمي ال�شاعر حممود
معروف �صاحب ق�صيدة (مدينتي قاتلتي).
مل�صق
مل يفهم املدير اجلديد لمِ َ عليه نزع
ٍ
خ��ا� ٍ��ص بتكرمي �شاعر م��ات قبل ثالثة عقود,
ل��ذل��ك وج���د نف�سه ي�����س���أل الأ���س��ت��اذ زه�ي�ر عن
حممود معروف ,وجاءه الرد ب�أنه يعرفه جيد ًا
بل هو �أك�ثر �شخ�ص عرفه �أثناء عمله مدير ًا
قلب ق�صيدته
لـ(م�ؤ�س�ستي) وهو يحفظ عن ظهر ٍ
(مدينتي قاتلتي) التي �سجن ب�سببها �شهرين
ً
ميتة ال ت�شبه
كاملني ,خ��رج بعدهما ليموت
ال�شعر ,وتقام له جنازة ال تن�سجم مع ال�شاعرية.
حكى الأ�ستاذ زهري بعد ذلك عن �سقوط حممود
معروف مغ�شي ًا عليه عند �أقدام رواد مكتبة ابن
جدال حدث بينه وبني �صاحب املكتبة
ر�شد �أثناء
ٍ
حول �ضرورة ف�صل مدينة بف�ضائها وب�شرها عن
ؤول كبري خرب احلجر و�أف�سد الب�شر.
�سلوك م�س� ٍ
وكان رد حممود معروف ب�أن قابلية بع�ض الب�شر
جمرم
للف�ساد قائمة ,و�صمت الباقني منهم على
ٍ
خمز وكالهما
يعمل على ت�شويه املدينة �سلوك ٍ
ي�ستحق ق�صيدة هجاء طويلة .ر َّد عليه �صاحب
املكتبة ب�أنَّ �شعره يجب �أن يجمع النا�س حوله ال
�أن يبعدهم عنه.
�أخرب الأ�ستاذ زهري املدير اجلديد ب�أنّ �صاحب
املكتبة مل ينقل حممود معروف �إىل امل�ست�شفى,
�أم��ا رواد املكتبة فرتكوا �شاعر البلدة الوحيد
يلفظ �أنفا�سه الأخ�يرة بهدوء ,ي�شغلهم ت�سا�ؤل
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ما �إذا كان ال�شاعر حممود معروف �سمع مقولة
�صاحب املكتبة الأخرية قبل �أن ميوت.
علم املدير اجلديد � َّأن جنازة ال�شاعر اقت�صرت
على �أبنائه و�أخوته وه�ؤالء راحوا يرددون على
عال
الطريق التي ت�صل البيت باملقربة
ب�صوت ٍ
ٍ
عبارة (اهلل �أكرب من الظاملني) .كما �أن�صت �إىل
الأ�ستاذ زهري وهو يقول �أ َّنه اختار احلفاظ على
نظافة (م�ؤ�س�ستي) على واج��ب تقدمي العزاء
لأ�سرة امليت .مل يفهم املدير اجلديد �شيئ ًا عن
عالقة ذلك ال�شاعر بنظافة امل�ؤ�س�سة �إال بعد �أن
�أخربه الأ�ستاذ زهري ب�أن ال�شاعر وقف طوي ًال على
�أطالل املدينة قبل �أن يوهم ذلك امل�س�ؤول �سكانها
ب�أنه �أ�صبح ذات ًا مقد�سة ال يجوز امل�س بها ,وحني
و�صل يف ق�صيدته �إىل رثاء املدينة اختار ال�شاعر
�أن يخ�ص�ص الن�صف الأخري من الق�صيدة يف ذم
ذلك امل�س�ؤول دون ت�سميته ,لكنَّ احل�ضور رغم
قلتهم علموا �أنَّ �سيد املدينة هو املق�صود وقد
عندئذ وجد
�سرت همهمة ولغط يف(م��درج��ي)
ٍ
الأ�ستاذ زهري نف�سه ملزم ًا بتطهري (م�ؤ�س�ستي)
من ذمامي و�شتامي �أن�صاف الآلهة ,حيث �صعد �إىل
ثم هم�س يف �أذنه
املنرب و�أم�سك ال�شاعر بكتفه َّ
ب�ضع كلمات جعلته ينزل عن (منربي) ليكمل
�آخرون باقي املهمة ,كما علم املدير اجلديد �أن
تلك احلادثة جعلت اليقني يرت�سخ يف ر�أ�س كل من
كان ي�شك بقدا�سة ذلك امل�س�ؤول الذي راح ي�صول
ويجول يف املدينة يدمر مابقي من جمالها ,يحاول
الق�ضاء على عنفوان �أهلها دون �أن يعرت�ض �أحدٌ
طريقه ,ومنذ ذلك اليوم خيم ال�صمت على بلدة
ال�شاعر حممود معروف.
لكنه الآن ميت .ق��ال امل��دي��ر اجل��دي��د وهوير�سم ابت�سامة �ساخرة على �شفتيه.
�إنَّ املوت ميحو امل�ساوىء وي�ضاعف احل�سنات,وال�شاعر ال��ذي كانت ت��راه العامة جمنون ًا يف
حياته ,ناقم ًا على ع�صره ,تراه بعد املوت حكيم ًا,
وتتخيله حمب ًا جلميع الب�شر ,وت�صري ق�صيدته
املليئة بالهجاء والبكاء ملحمة ترتمن بها العامة,
ذل��ك �أن الكلمات التي يجلد بها ال�شعراء يف
حياتهم جتعلهم خالدين يف ذواك��ر العامة بعد
مماتهم ,لذلك �أرى �أنَّ حفل تكرمي يقام ل�شاعر
عدد قليل من
�سمح له �أن يكون معروف ًا فقط بني ٍ
�سكان بلدته ال�صغرية ,و�إعطاء �أيّ قيمة �أدبية
ل�شعره �سيخلعك عن كر�سي (مكتبي).
�أخ�����رج امل���دي���ر اجل���دي���د ورق ً
�����ة م���ن ج���ارور
(مكتبي) وناولها للأ�ستاذ زهري .تراجع الأخري
ثم ارمتى على الأريكة
ثالث خطوات �إىل الوراء َّ
البنف�سجية وراح يقر�أ كلماتها بهدوء وحني
ان��ت��ه��ى م��ن ال���ق���راءة ن��ظ��ر �إىل (م��دي��ر ال��وق��ت
الراهن) و�أخربه �أنه مل يفهم �شيئ ًا.
لكن عدمي اخل�برة ال��ذي ت��راه �أمامك فهمم�ضمون الورقة امل�شفر لذلك �سيقيم حفل تكرمي
ل�شاعر ر�أى ما ي��راه �سكان املدينة هذه الأي��ام
ٍ
يف ق�صيدة (مدينتي قاتلتي) التي �ألقاها على
(منربك) قبل ثالثة عقود.
خ��رج الأ�ستاذ زه�ير من (مكتبي) يتخبط
أ�سئلة تتعلق مب�ضمون الورقة ,ما الذي حدث؟.
ب� ٍ
كيف تناق�ض تلك اجلهات نف�سها؟ .ملاذا ت�سجنه
�شهرين ب�سبب ق�صيدة وتكرمه الآن من �أجل
الق�صيدة ذاتها؟.
وقف الأ�ستاذ زهري �أمام املل�صق �أعاد قراءته
مرتني ,ووجد نف�سه يغرق يف متاهة االحتماالت
يت�ساءل ما �إذا كانت احلرب قد �أطاحت ب�سيا�سة
(تهمي�ش من يختلف معي) �أو (من لي�س معي فهو
�ضدي ويجب �أن �أ�سحقه �إذا كنت �أقوى منه) ال ال
الأمر خمتلف متام ًا ,ورمبا يتعلق بامتحان ذاكرة
املدينة ,وقد يقف وراء الفكرة �أه��داف �أخرى
وحدها اجلهات امل�س�ؤولة على معرفة بها.
قرر املدير املتقاعد ل ِّ
��رة يف حياته �أن
أول م ٍ
يح�سن الظن يف �سيا�سة القائمني على ال�ش�أن
الثقايف حني قال :ومن يدري قد يكون التكرمي
خ��ط��وة �أوىل �ضمن خ��ط ٍ��ة ت��ه��دف �إىل �إع���ادة
االعتبار ملن ر�أى يف ق�صيدته التي كتبها قبل
ثم
ثالثة عقود ما يحدث الآن على الأر����ضَّ .
�أ�ضاف :من يدري قد تطلق تلك اجلهات ا�سم ذلك
ال�شاعر على �أحد �شوارع البلدة الرئي�سة.

12

قضايا وآراء

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1650" :الأحد 2019/8/4م  3 -ذو احلجة 1440هـ

ُمقَارَبات �أَوّليّة...

•غياث رمزي اجلرف
لقد جئتُ �إىل العامل لكي �أختلف
معه..؟
مك�سيم غوركي
�إن غوركي ال ينتمي �إىل رو�سيا
وحدها ..بل �إىل العامل كله
�أناتول فران�س
__1
مك�سيم غوركي (:)1936 _1868
ذروة من ذرا الأدب اال�شرتاكي الأ�صيل
اخلالد ،م�ؤ�س�س (الواقعية اال�شرتاكية)
التي هي مدر�سة يف احلياة قبل �أن تكون
جمرد مذهب �أو مدر�سة يف الأدب ،وتعد
رواياته ،وال �سيما رواية (الأم) تطبيق ًا
ّ
خ�ل�اق��� ًا ل��ل��واق��ع��ي��ة اال���ش�تراك��ي��ة �شك ًال
وم�ضمون ًا� ..إن �إب��داع��ات غوركي كانت،
وم��ازال��ت ،ت�ضيء بال�سمو الفني واحلب
الدافق للحياة والنا�س الذين يحلمون
باحلرية والكرامة الإن�سانية ،ويكافحون
العبودية واال�ستبداد ..ويعملون على
حتطيم �أ�صفادهم...
ع��ان��ى غ��ورك��ي (ق��ب��ل ق��ي��ام ال��ث��ورة)
ك��ل �أل���وان التعذيب والنفي والت�شريد
وال�سجن واال�ضطهاد اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا
ب�سبب ن�شاطه الثقايف والأدبي وال�سيا�سي
ال���ث���وري ..وال ع��ج��ب ف��غ��ورك��ي (ن��ذي��ر
العا�صفة)؛ �أي :نذير ال��ث��ورة الوليدة
ورائدها الفكري بامتياز ،فقد كان هذا
الكاتب املنا�ضل ي�ضع حترر ال�شعب فوق
ك��ل ح�سبان ،وي�ستخدم الكلمات بقوة
وح��رارة وج��ر�أة ليغري بها وجه احلياة..
�ألي�س هو القائل( :لقد جئت �إىل العامل
لكي �أختلف معه؟!).
تتكون م�ؤلفات غوركي من ثالثة كتب
ت�ضم �سريته ال��ذات��ي��ة ،وع�شر رواي���ات
طويلة ،و�سبع ع�شرة م�سرحية ،وم��اال
يقل عن ثالثمئة ق�صة ق�صرية ،ف�ض ًال
عن جمموعة كبرية من املقاالت الأدبية
وال�سيا�سية وعدد من الق�صائد...
ق�صة (الأم) التي بني �أيدينا (هي
غري رواي��ة الأم ال�شهرية) انتقيناها من
جمموعة غوركي (حكايات من �إيطاليا)
التي ن�شرت �ضمن رواي���ات ال��ه�لال التي
ت�صدر عن م�ؤ�س�سة (دار الهالل) العدد
( )1968 233-حت���ت ا����س���م (م��ث�ير
ال�����ش��غ��ب ..وق�ص�ص �أخ����رى) ترجمة:
ف��وزي جرج�س ،ولعل خ�ير و�صف لهذه
احل��ك��اي��ات ه��و م��ا قاله الناقد الرو�سي
ف.ف ميخايلوفي�سكي م��ن �أن��ه��ا (�أ�شبه
بق�صيدة ملهمة عن �شعب مل يفقد رغم
الفقر واال�ضطهاد ،خ�صائ�صه الإن�سانية
ال��رف��ي��ع��ة� ،أو ا�ستقباله املتفائل امل��رح
للحياة� ،أو �إح�سا�سه باجلمال� ،أو مواهبه
اخلالقة� .إنها ترانيم للحياة ،ولكل مافيها
من جمال وت�أكيد ب�أن �أجمل ما يف احلياة
هو الإن�سان نف�سه.)..
ق�صة (الأم) هي ق�صة (تيمور لنك)
حجري القلب ،النمر الأع���رج ...ق�صة
الرجل الذي كان ي�سعى لتحطيم العامل
ب�أ�سره ..الرجل ال��ذي ظل يط�أ الأر���ض
ط��وال خم�سني �سنة ،وكعبه احلديدي
ي��دك امل���دن وال���والي���ات كما ت��دك قدم
الفيل بيت النمل ..الرجل ال��ذي �سالت
�أن��ه��ر م��ن ال��دم��اء احل��م��راء وراءه يف كل
اجت��اه ..ق�صة الرجل املجرم الذي �ش ّيد
�أبراج ًا عالية من عظام وجماجم ال�شعوب
املغلوبة على �أمرها ..حطم احلياة ،وهو
يبارز بقوته امل��وت ،لأنه كان ينتقم ملوت
ابنه (جيجاجنري) (..؟!).
وق�صة الأم هي بامتياز تعظيم ومتجيد
لل�شاعر �صديق احلق اجل�سور ،ورافع رايته

النقد هل هو �شعار
•ح�سني مهدي �أبو الوفا

دائم ًا و�أبد ًا...
يف حفلة ملكية فخمة� ..س�أل خم ّرب
العامل (تيمور لنك) وهو يف �أوج ن�شوته،
�س�أل ال�شاعر (كرماين):
_ كرماين !..ماذا تدفع ثمن ًا يل �إذا
ُعر�ضتُ للبيع؟
ف�أجاب كرماين على الفور:
_ �أدفع خم�س ًا وع�شرين قطعة ؟!
فهتف تيمور قائ ًال يف ده�شة:
_ لكن ح��زام��ي وح��ده ي�ساوي ذلك
املبلغ..؟
ف�أجاب كرماين:
_ كنتُ �أف ّكر يف حزامك ،يف حزامك
فقط ،لأنك �أنت نف�سك ال ت�ساوي فل�س ًا..؟!
هكذا ر ّد كرماين �شاعر احلق واملوقف
ال��ذي ال ي��ه��اب ..على ملك امل��ل��وك ،رجل
الرعب وال�شر والدمار...
وق�صة الأم ه��ي م��ن ق��ب ُ��ل وم��ن بعدُ
مديح ي�صل �إىل مرتبة القدا�سة للمر�أة/
الأم ،م�صدر احلياة الذي ال ين�ضب والقوة
الوحيدة التي يحني �أمامها امل��وت ر�أ�سه
يف خ�ضوع؛ حيث نرى خادم املوت وعبده
(تيمور لنك) ذا القلب احلجري ،وال�سوط
الدامي امل�س ّلط على الأر���ض ينحني �أمام
املر�أة /الأم...
لقد وقفتْ هذه الأم ،وجه ًا لوجه �أمام
امللك الأع���رج ،ع��دو ال�سالم والإن�سان..
وقالت له :ا�ستمع �إيل ،فمهما تفعل فما
�أن��ت �إال رج��ل ،و�أن��ا ام���ر�أة..؟ �أن َ
��ت تخدم
امل��وت ،و�أن��ا �أخ��دم احل��ي��اة..؟ لقد � َ
أثمت
يف حقي ،ولذلك فقد جئتُ لتعو�ضني عن
خطئك ..قيل يل �أنك ت�سري على احلكمة
القائلة( :القوة كامنة يف العدالة)� ..أنا
ال �أ�صدق ،لكن بالن�سبة يل ال بد �أن تكون
عاد ًال لأين �أم��ه ...يل �أربع �سنوات الآن،
و�أنا �أبحث عن طفلي يف كل بقعة من بقاع
الأر���ض ..و�أنت متلكه الآن ...ال بد �أنك
تعلم مكان ابني ،ويجب �أن تعطيني �إياه..
قال امللك الدموي :يا امر�أة !..كيف جئت
�إىل هنا م��ن تلك الأر����ض املجهولة عرب
البحار والأنهار ،عرب اجلبال والغابات..؟
وق���ال� :أن���ا تيمور خ���ادم اهلل� ،أق���ول ما
يجب ق��ول��ه ..لقد ع�شت ط��وال �سنوات
والأر�����ض تئن حت��ت وط����أة ق��دم��ي ،وقد
ثابرت على تدمري العامل ط��وال ثالثني
ع��ام�� ًا ..ولقد حاربني ال��رج��ال من �أجل
املمالك وامل��دن ،ولكن �أح��د ًا مل يحاربني
من �أجل الإن�سان ..ومل تكن للإن�سان يف
نظري قيمة قبل الآن ..ومل �أع��رف من
هو الإن�سان� ...أمامي هنا جتل�س امر�أة..
�أيقظت يف نف�سي م�شاعر مل �أعرف مثي ًال
لها �أبد ًا ،حتدثني كما تتحدث مع ندِّ لها،
وهي ال ت�س�أل بل تطالب..؟ و�أنا �أرى الآن
و�أفهم ملاذا هذه امل��ر�أة قوية :لقد �أحبت
وعلمها احلب �أن طفلها هو �شعلة احلياة...
و�أخ�ي�ر ًا نه�ض ه��ذا الرجل املخيف..
وانحنى لها يف �سكون ...وق��ال ال�شاعر
الطروب كرماين بفرح عظيم:
هي �أغنية البدء جلميع الأ�شياء على
الأر�ض
�أغنية قلب العامل
�أغنية القلب ال�ساحر
�أغنية تلك التي ن�سميها على الأر�ض
الأم...
__2
الأديب الفرن�سي �أندريه جيد (1869
– ْ ) 1951
ا�ش ُتهر بـ (( الباب ال�ضيق ))
و ((ال�ل�ا �أخ�لاق��ي))  ،وه���ذان الكتابان
(التوءمان) متعار�ضان تعار�ض ًا ظاهري ًا،
ومتحدان عمقي ًا ،فهما (متزامنان) غري

منق�سمني على �صعيد الق�ضايا املطروحة،
وعلى �صعيد القوى الدافعة لل�شخ�صيات
امل��ح��وري��ة ،حتى ك���أن الكتابني ي�شكالن
وح��دة ال انف�صام فيها� ،أو ك�أنهما عبارة
عن كتاب واح��د يف اجتاهني مت�ضادين،
ك��ل اجت���اه ل��ه ع��امل��ه اخل���ا����ص ،ع��ل��ى �أن
هناك ف�ضاء داللي ًا حموري ًا ي�صل بينهما،
ينطلقان منه ويعودان �إليه...
مل يكن ب���إم��ك��ان (�أن��دري��ه ج��ي��د) �أن
يكتب رواي��ة (الال �أخالقي) لو مل يكتب
رواية ( الباب ال�ضيق) فـ (التزامن) هو
ما كتبه (جيد) على حد تعبريه يف �أحد
(يومياته) .لقد اختار (مي�شيل) ،وهو
ال�شخ�صية املحورية يف (ال�لا �أخالقي)
احل��ي��اة ،ولكنه ،يف الوقت نف�سه ،اختار
معها ال�لا �أخالقية ،فالقوة التي دفعت
(مي�شيل) �إىل احلياة هي القوة ذاتها التي
دفعته �إىل ال�شر ،فغدا ال�شر واحلياة لديه
�صنوين ( ،)...ويف نهاية الطريق يجل�س
(مي�شيل) يف مو�ضع ما يف �شمال �أفريقيا
مردد ًا ... :ماذا جنيت؟!
�أما (�ألي�سا) ،وهي ال�شخ�صية املحورية
يف (ال���ب���اب ال�����ض��ي��ق) ،ف��ق��د اخ���ت���ارت
(الف�ضيلة) ولكنها اخ��ت��ارت امل��وت معها
(..؟)� .إن القوة التي دفعت (�ألي�سا) �إىل
ن��ك��ران ال���ذات وال��ه��رب م��ن احل��ي��اة (نحو
�شيء �أف�ضل) هي القوة الدافعة نف�سها
التي جعلتها تختار املوت مهجورة ،معزولة
ووحيدة(.)...
وبعد� ..ألي�س من (العبث) �أن يختار
الإن�سان (الف�ضيلة) واملوت مع ًا ويف �آن؟ ثم
ما قيمة (الف�ضيلة) مع العزلة والوحدة
والتال�شي..؟
وعلى ال�ضفة الأخرى ،ترى ما اجلدوى
من �أن يختار امل��رء احلياة مقرونة بالال
�أخ�ل�اق وب��ال�����ش��ر..؟ وم��ا ال��ف��ائ��دة التي
يجنيها الإن�سان �إذا ربح (امل��ادة) وخ�سر
(روح���ه) وحياته الإن�سانية الدافئة
الودية واحلانية..؟
__3
�أما املركيز دي �ساد (1814 – 1740
) ال��ذي �شهد �أح��داث الثورة الفرن�سية،
و�أم�ضى ثمانية ع�شر عام ًا يف ال�سجن ،فقد
ا�شتهر بروايته (الأي��ام املئة والع�شرون
ل�سادوم).
وقا�ض ودوق
يف هذه الرواية �أ�سقف
ٍ
و�أح���د �أ���ص��دق��اء ال���دوق ينعزلون عزلة
تامة يف (�سادوم) ملدة مئة وع�شرين يوم ًان
وب�صحبتهم ن�ساء �أربع.
يقوم ه�ؤالء الرجال الأربعة مبغامرات
مثرية ،وممار�سات خم��زي��ة ..قد تخطر
وقد ال تخطر على البال ،مع ه�ؤالء الن�سوة
( )...اللواتي يقمن ،الحق ًا ،برواية كل
�شيء ..فيتحدثن حديث ًا مف�ص ًال عن �أدق
الأحداث اجلن�سية ال�سادية التي مار�سها
ه�ؤالء الرجال معهن (.)..
يف نهاية امل��ط��اف ،ويف �أ���ش��د مراحل
ال�سادية و�أحلكها تنطلق ال�صرخة (التي
م��ا زال���ت ت�صم �آذان���ن���ا)� :أ ّواه� ،أ ّواه...
ياللعار..؟!
ويكون ال�س�ؤال :هل ما كتبه املركيز
دي �ساد ع��ب��ارة ع��ن هلو�سات وع��امل من
(الت�سفيل)؟ وه��ل �أي���ام ���س��ادوم ه��ي من
الأدب املك�شوف؟ �أك��ان املركيز دي �ساد
ي��ري��د ال��و���ص��ول م��ن خ�لال��ه��ا �إىل �إث���ارة
اال�شمئزاز والرعب� ..أم �إث��ارة ال�شهوات
والغرائز..؟

ال��ن��ق��د �أو ًال ه��ل ه��و ���ش��ع��ار م�ضمر
ومعلن؟ ولذلك فكل ما ال يدخل على
نحو مبا�شر وغ�ير مبا�شر حت��ت نقد
الأمة �أو نقد الذات يجب �أن يدان ،كما
يقول الأدب��اء ولكن ملاذا يدان؟ وكيف
ي��دان؟ النا�س ـ كما يرى بحق ـ تريد
املعرفة والفكر ،وال �سيما ال��ث��وري،
ينتهي ح�ين ال يخ�ضع مقوالته وكتابته
للنقد ،وحني ال يفح�ص مفاهيمه!
اخل��ط��اب القومي العربي املعا�صر يعدُّ
م�شروع ثقافة عربية معا�صرة فكر ًا ونقد ًا
وفل�سفة و�إب����داع���� ًا .وق���د حت���رك كمثل
اخلطاب النه�ضوي من قبل ويتحرك الآن
يف داخ����ل ف�����ض��اءات م��ت��ع��ددة وخمتلفة،
تهدف �إىل ا�ستعادة ال�ت�راث و�إح��ي��ائ��ه �أو
بعثه وا�ستلهامه على نحو نقدي .وحترك
كمثل اخلطاب النه�ضوي م�ستعين ًا بخطاب
تنويري ،وبخطاب حداثة غريبيني حاول
متثلهما وتعريبهما �أو تقليدهما ،ورمب��ا
بيئتهما يف بع�ض جتاربه وقد ا�ستعان كل
اجتاه من اجتاهاته بجزء من الرتاث الذي
هو ت��راث��ان .كما ا�ستعان كل اجت��اه بجزء
من حداثة الغرب التي هي حداثات �أي�ض ًا.
وكان ا�ستهواء هذه االجت��اه �أو ذاك بجزء
من ال�تراث� ،أو بجزء من احلداثة وما بعد
احلداثة ،فيما بعد يعك�س و�ضع ًا تاريخي ًا
ي�شرطه ت�أخر ،وت�ضاعفه تبعية قد ي�ستورد
�ألفاظ ًا كما ي�ستورد الأ�شياء احلديثة ،وقد
يُحدِّ ث �أدوات املجتمع وهي �أدواته فح�سب،
ولكنه مل يحدث الأمة ...مل يُحدِّ ث الواقع
واحلياة من الداخل ويف اخلارج يف �آن ،ف�أين
امل�شكلة �إذ ًا؟
يرى بع�ضهم �أن م�شكلة املثقف مع عقله �أال
يعني �أنها م�شكلة مع واقع ،ومع ما ينتجه هذا
الواقع..؟
هل تنتمي �أفكاره �إىل واقع الواقع واملكان
واملجتمع بل املهنة ـ ولأن عقل املثقف لي�س
هو عقل املثقف فح�سب بل عقل الواقع الذي
يرغب يف �أن يكون م�ستق ًال ،ويحاول �أن يكون
م�ستق ًال ،و�أال يكون تابع ًا يف عامل هو عامل
الآخ��ر حتى الآن ،فقد كان �إنتاج اخلطاب
العربي املعا�صر فل�سفة وفكر ًا ونقد ًا تتوزعه
ميول مادية وروحية وعقلية وتكاملية كما
برزت ميول اجتماعية و�إن�سانية وعقالنية،
وتربز فيه الآن ميول بنيوية وما بعد بنيوية
وتفكيكية وغريها .وهناك �أكرث من حماولة
يف الت�أ�صيل الفل�سفي والنقدي والإبداعي،
رمبا كان يف مقدمتها جتربة الدكتور عبد
الرحمن ب��دوي يف الت�أهيل الفل�سفي التي
اجتهت نحو البحث ع��ن وج��ودي��ة عربية
�إن�سانية عقالنية واقعية لتاريخ الأجماد
يف التقدم و�شخ�صيات فل�سفية يف التعليم
تدر�س املكان وال��زم��ان الواقعي وتناق�ش
الإن�سانية يف الفكر العربي وتت�ساءل عن
�إمكانية قيام �أخالق وجودية.
و���س��ت��ل��ي جت��رب��ت��ه حم�����اوالت فل�سفية
ونقدية و�إبداعية ا�ستهوتها الواقعية يف
مرحلة �أ�شاعت �أفكار هيدغر وكريكيغارد
وه���و ���س��رل وم�يرالب��ن��ت��ي وك��ام��و وغ�يره��م
و�سارتر ب�شكل خا�ص.
و�سيب�شر زكي جنيب بالفل�سفة الو�ضعية
كا�ستجابة حارة للعلم والعلوم ،كان ت�أثريها
�ضعيف ًا على الفكر وعلى ال��واق��ع ،و�أخ��ذت
�صاحبها يف �أعوامه الأخ�يرة �صحوة ردته
�إىل الرتاث يف كتابة جتديد الفكر العربي.
و�ستوا�صل ميول فل�سفية ونقدية بنيوية
وتفكيكية عملها هادفة �إىل تكوين وعي
فل�سفي ون��ق��دي حقيقي ،كما يف درا���س��ات
حممد ح�سنني هيكل ال��ذي اب��ت��د�أ حياته
الإبداعية والنقدية قومي ًا ووجودي ًا وكما

يف �أعمال �شفيق الكمايل وعلي حرب وعبد
الكبري اخلطيبي وكمال �أبو ديب و�سواهم.
وبالقدر ال��ذي �شاعت فيه فكريات قومية
انحازت �إىل فكرها ومبادئها وتراثها القومي
وت�أثرت ب�أعمال فخته ونيت�شه وبرغ�سون
و�شبه نخبة ،ونقلت �أ�شكا ًال من املارك�سية
الر�سمية و�شبه الر�سمية وال�شائعة .ودعا
بع�ض مثلها �إىل تعريب املارك�سية وتبنيها.
وظهرت �أعمال جادة حل�سني مروة ومهدي
ع��ام��ل وم�سري �أم�ي�ن وح�سني رح��ي��م مهدي
و�أن����ور عبد امل��ل��ك ولطفي اخل���ويل وطيب
تيزيني وحم��م��ود �أم�ي�ن ال��ع��امل ،وغ�يره��م.
وقد تطورت فر�ضياتها ال�ستجابتها للواقع
وللوقائع .كما قدمت �أعمال �إليا�س مرت�ضى
وعبد اهلل العروي ويا�سني احلافظ �أمثله
على نقد الأيديولوجية العربية املعا�صرة
والأيديولوجية القومية والأيديولوجية
املارك�سية ال�شائعة.
ولكن خطاب الأ�صول كان حا�ضر ًا دائم ًا
�أي�ض ًا وتبع ًا لعالقته م��ع ال��واق��ع املختلف
اختلف خطاب الأ�صول من ح�ساب عبد �إىل
ر�شدي العامل وم�صطفى ال�سباعي وغريهم..
وكان قد �شاع فيه من قبل ،كما ي�شيع فيه
الآن �شكل من �أ�شكال النقد ،بع�ضه يغلب
عليه ا�ضطهاد ال���ذات ،وبع�ضه امتداحها،
وبع�ضه الآخ���ر ت���درب على ال��ن��ق��د ،فمنذ
مطالع ال�ستينيات ت�أخذ انطباعات نقدية
على الفكر العربي �أو التفكري العربي عجزه
عن التفوق على ظروفه ،و�أنه ال ي�ستطيع �أن
يكون حر ًا ،وال يت�صور ال�سعادة �أو املثالية يف
هذه احلياة �أو يف الإن�سان ،وال يدرك كمال
الإن�سان �أو كمال الأ�شياء ،وينزع �إىل توحيد
القوى يف قوة واحدة ،ويذكر التعدد ،فرياه
وح��د الإل��ه
�ضد الطبيعة والإن�سانية كما ّ
وحد ال�سلطان ..يرتقب قيام ال�ساعة وفناء
ّ
العامل كو�سيلة تقومي الأخ�لاق� ..إن��ه فكر
ات��ك��ايل ،ه��ارب م��ن نف�سه يرف�ض �أن يكون
م�س�ؤو ًال عنها! �إلخ .وي�شطب �أدوني�س جتربة
فكرية وفل�سفة ونقديه حديثة ومعا�صرة
بعد �أن يت�ساءل بده�شة عما قدمه النتاج
الفل�سفي العربي الراهن والتابع الفكري
ال��ن��ق��دي ال��راه��ن �ضمن �إ���ش��ك��ال��ي��ات الفكر
العربي وخ�صو�صيتها.
ويجيب بده�شة �أي�ض ًا :تقريب ًا ال �شيء!
فبع�ضه تعريب وتثاقف وكله يتما�شى مع
البنية العلمية وم�ضى حيث تكمن �أ�س�س
الثقافة يف املجتمع العربي :وك��ان معياره
هو مواجهة البنية العلمية واملعنى امل�سبق،
فالفكر العربي فل�سفة �أو نقد ًا ـ �إذا �أراد �أن
يت�أ�س�س �أو ًال ،و�أن يكون من ثم جديد ًا ،ال بد
�أن يبد�أ بتحرير الن�ص الأول من م�سبقات
الن�ص الثاين ..ومل يبد�أ بتحرير وعي الب�شر
الواقعي وبتحرير حياة الب�شر الواقعية
من �شروطها غري العادلة التي تدفع ب�شكل
من االنتماء �إىل البنية الدينية يف بع�ض
الأحيان� ،أو يف �أحيان كثرية ،كما تدفع �إىل
تقبل �أ�شكال من احلداثة ال�ساذجة �أو الرثة
يف �أحيان كثرية� ،أو يف بع�ض الأحيان؟
�إن حترير الن�ص الأول� ،أو التحرر من
الن�ص الثاين يتطلب حترير الواقع مبا هو
حترير للوعي ـ الإن�ساين الثقايف العقالين
وا�ستيعاب م��ا ينتجه العقل احل��دي��ث من
عقالنية ،كما يفرت�ض للغرب احل��دي��ث،
والنظرية املعقولة الوا�ضحة النافعة لنا
يف ال��دور التاريخي ال��ذي نحياه كما يرى
(الالمي)� ،إذ حكم على ال�سلفية والليربالية
والتكنوقراطية بال�سطحية والف�شل والبد
م��ن ت���أم��ل ع�لاق��ة ه��ذه النظرية املعقولة
ال��وا���ض��ح��ة ال��ن��اف��ع��ة ب��ح��ي��اة ع��رب��ي��ة غري
معقولة وغري وا�ضحة وغري نافعة.

قضايا وآراء

�إبداع في ذاكرة
الزمن الجميل
•د .عبدالفتاح حممد
على ح��روف مرتفة ن�سجها �أم�ير ال�شعراء من
عبري من�سوج من تذكر الأح��ب��اب ،و يف جميل من
ف�ضاء املكان .وعلى نب�ضات من عود عبد الوهاب؛
كانت (يا جارة الوادي) وما زالت �شاهدا على نف�س
عزفت على وتر احل��رف ف�أبدعت ،ونف�س عزفت
على حرف الوتر ف�أطربت ،وعلى حناجر �صدحت
مبقامات الروح ف�أ�سكرت..
فتحت ال��ذك��رى بوابتها على حب ك�ألف ليلة ،وعلى
حبيبة تركت من �سحرها وعطرها ودلها ..ما ي�سكن يف
�سفر اخللود وعلي مكان ناطق باجلمال م�ؤتزر بالبهاء
وال�سعادة وعلى زمان هو زمان الو�صل.
الق�صيدة �شاعر و حبيبة وذكرى ومكان وزمان .وجمال
�إب��داع ي�صهر مكونات الق�صيدة لتتدفق �شالل جمال يف
نهر الق�صائد .ف�أما ال�شاعر فهو حامل هوى تعب منت�ش
ي�ستخفه الطرب تعاوده �أحالم الذكرى فيعي�ش حلظاتها
بكل جوارحه ويتفاعل مع مكونات الق�صيدة.
و�أما الذكرى فهي طيوف من �أحالم يقظة ،ول�سان حال
ال�سنني املنق�ضية ،وطاقة عجيبة ﻻ�ستح�ضار املا�ضي بكل
عنا�صره حتى ليخيل �إلينا �أنه يولد من جديد.
و�أم��ا املكان فهو ي�شارك ال�شاعر يف بهجته ون�شوته
و�سروره؛ واد يعرف حق اجل��وار ،ورو�ضة غناء حتت�ضن
الفرح وتعي�شه فهي م�ستب�شرة هانئة فوجوهها وعيونها
يفي�ض منها معني ال�سعادة وهي م�ؤمتنة على ما �أدت؛ فهي
حتتفظ يف �أنفا�سها بعطر احلبيبة و بهائها.
و�أما احلبيبة فهي متتلك �أعز تاجني؛ ال�صبا واجلمال،
مع عنفوان طيبة العناق ،وزينة اخلفر بحمرة خدود،
و�سلطان الهوى على �أعطاف ب�ضة لينة وعلى �أنفا�س تنع�ش،
وعلي �سالف ملى يفعل فعله يف جوانح ال�شاعر.
الق�صيدة موقف غرام ما هو بتقليدي يعطل لغة الكالم،
وميحو كل �شكوى و يزيل �أ�سباب العتاب.
جمالية هذه الق�صيدة .تكمن يف جوانب كثرية منها:
 احتاد جمال الإن�سان وجمال املكان وجمال اخليالوجمال الذكرى وجمال الزمان وجمال الذات املبدعة يف
مكون عبقري هو الق�صيدة.
 مع �أن الق�صيدة كانت يف و�صف مدينة( .زحلة)ال�ساحرة ال��ت��ي ه��ي �أخ���ت ج��ن��ات اخل��ل��ود جماﻻ..لكن
الق�صيدة خرجت عن هذا �إىل رحابة الإبداع وف�ضاءات
اجلمال.
 هذه الق�صيدة �أطلقتها حنجرة حممد عبد الوهابعلى جميل من �أحلانه ثم جتددت مع ملكوت من حنجرتي
فريوز ونور الهدى..فكان لها وم��ازال �أن تطوف يف عوامل
رحبة من الزمان واملكان والأ�سماع والقلوب:
يا جار َة الواديَ ،ط ِر ْبتُ وعادين
ما ي�شبهُ الأَحال َم من ذكراك
هواك ويف الكرى
َم َّثلْتُ يف الذكرى
ِ
ُ
والذكريات َ�صدَ ى ال�سن َ
ني احلاكي
ولقد مر ْر ُت على الريا�ض ب َر ْب َو ٍة
َّاء كنتُ ِحيا َلها �أَلقاك
َغن َ
�ضح َكتْ �إِ َّ
وجوهها وعيو ُنها
ِ
يل ُ
ووجدْ ُت يف �أَنفا�سها ر ّياك
ناق على الهوى
يب ال ِع ِ
مل �أدر ما ِط ُ
حتى تر َّفق �ساعدي فطواك
وت�أَ َّود َْت �أَ
ُ
عطاف با ِنك يف يدي
واحم ّر من َخ َف َر ْيهما خدّ اك
َ
ودخلْتُ يف ليلني َف ْر ِعك وا ُّلدجى
ولثمتُ
فاك
ر
و
املن
بح
كال�ص
ِّ ِ ِ
ّ
اجلوانح َن ْ�ش َو ًة
ووجدْ ُت يف ُكن ِْه
ِ
من طيب فيك ،ومن ُ�سالف لمَ َاك
وتعط َلتْ ُ
َّ
لغة الكال ِم وخاط َبتْ
عَ ْي َن َّى يف لغة الهوى عيناك
ومحَ َ ْو ُت َّ
بانة من خاطري
كل ُل ٍ
َ
ُ
َ
َّ
يتُ
ون ِ�س كل تعات ٍب وت�شاكي
ال �أم�س من عم ِر الزمان وال َغدٌ
ُجمِع الزمانُ فكان يو َم ِر�ضاك
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• د .معن النقري

فل�سفة الجماليَّات

كانت الفل�سفة الكال�سيكية الأملانية قد بلغت ُّ
الذرى العاملية فل�سفي ًا
يف القرن التا�سع ع�شر ،ومن �ضمن ذلك ذروة فل�سفة الفن بل وت�أ�سي�س
فل�سفي جديد وم�ستقل ،لذا �سيكون
كحقل
اجلماليات �أو علم اجلمال
ٍ
ّ
بتكثيف عرب
مه َّم ًا ر�صد هذه املحطة االنعطافية الفل�سفية اجلمالية
ٍ
فال�سفة �أملان
�أه��م القامات ال�شهرية حينها ،ومبو�شور �آراء وت�صورات
ٍ
ْ
وفيخته و�شيللينْغ و�شوبنهاور وهيغل وقد
معروفني عاملي ًا :كانط
ً
�أجن ْ
مهمة كهذه �أنثولوجيا (م ْن َت َخبات وخمتارات) تر�صد �أعمال
��زت
كانط وبع�ض �أهم الفال�سفة الأملان يف حقل اجلمال ّيات (علم اجلمال/
إي�ستيتيكا) والنقد الأدب��ي ،وم�ؤ ِلف الأنثولوجيا املن�شورة يف كامرب ْيدج هو
� ْ
د� .س ْيم ْب�سون(.)1
والأنثولوجيا تنطلق من حمطة كانط بدئي ًا ،ف�أتباعه مع ر�صد �آرائهم
وت�أكيداتهم حول الفنّ  ،ور ّكزت املقدّ مة على الروابط بني الفال�سفة وال�شعراء
والنقّاد يف ع�صر الرومانتيكية (الرومانْتية) يف �أملانيا.
إي�ستيتيكا) هي من مك ّونات �أعمال الفال�سفة
وثمة ت�أكيدات �أن اجلمال َّيات (� ْ
الأملان� ،أ َّما النقد الأدبي الذي ظهر الحق ًا فلم يتث َّبتْ وي�ستق ّر كطريقة فل�سفية
بل �صار حق ًال م�ست َّق ًال من ن�شاطات �شيللينْغ و�شوبنهاور وهيغل ،وكانت لهم مواقف
ً
و�سطية معتدلة يف هذا اخل�صو�ص� ،أ َّما كانط ْ
�صراحة وعلن ًا
وفيخته فقد كتبا
وبانفتاح عن الأدب ،ويف �أُطر الرومانت ّية الأملانية ي�صعب تقييم وتقومي مدى
ت�أثري كانط و ُمريديه و�أَتباعه على الفنّانني والك ّتاب والنقّاد يف ذاك الزمن؛
كما �أنَّ الفكر الف ْل�سفي الأملاين للقرن التا�سع ع�شر �أ َّثر على الأدب الإنكليزي
والأم�يرك��يَ :
ثمة َق��راب��ة و�شبه ب�ين حماكمات �ش ْيللينغ وط��روح��ات �شي ّللي
ال�ش ْعر» ،ال�س ّيما و�أنَّ �شيللي ُع ِرف
اجلمالية (الإي�ستيتيكية) يف «الدفاع عن ِ
ً
َ
مرتجمة ،مما يت�أ َّكد �إ�ضافي ًا با�ستخدامه م�صطلح
رات �شيللينْغ
بقراءته
حما�ض ِ
ِ
«روح الع�صر» ( Zeitgeistوالغريب �أن الرو�سية تعبرّ عن هذا امل�صطلح ثقافي ًا
ب�أنه« :روح ال َقرن )»Bek /و ِل ُّلغات والثقافات خيارا ُتها ْ
وحتبيذا ُتها و�سيا�سا ُتها،
فما ال ي�ستوي يف العربية تعبري ًا �إ َّال مب�صطلح «روح الع�صر» قد جتده لدى �آخرين
ل�شرح ارتباط الفنّ بالتاريخ.
خدم امل�صطلح
على �أنه «روح القرن»! ،وقد ا�س ُت ِ
ِ
ري على ُخطا
ومن ٍ
جهة �أخ��رى قام كانط ومتا ِبعوهُ /مريدوه بدورهم بال�س ِ
وتقاليد هيوم و�شي ْفتْ�سب ْريغ وخات�شي�سون.
وعند تقدمي وعر�ض مقتطفات من عمل كانط امل�ؤ َّلف بعنوان «جواب ًا على
ً
وال�سمات امل�شرتكة
�س�ؤال :ما هو التنوير؟»( ،)1784تبدو
وا�ضحة العالئم ِ
يف �آراء و َنظرات كانط مع ال�شعراء الرومانتيينّ الربيطانينيْ :بليك وكو ْلريدْ ْج
وت�س ُمه على �أن��ه� ،أكرث
د�سفورت ،وتعبريات كانط وت�صريحا ُته جتعلهِ ،
وفو ْر ْ
مما بالرومانْتية.
�إعجاب ًا بع�صر التنوير َّ
ْتطفات
ويف �أنثولوجيا جماليات الفل�سفة الكال�سيكية الأملانية جتد �أي�ض ًا مق
ٍ
احلكم»(� )1790أحد �أ�شهر �أعمال كانط ا ْل ِبمثابة دليل
من «نقْد القدرة على
ْ
وم�صدر �إر���ش��ادي لكث ٍري من الفال�سفة امل�شت ِغلني بع ْلم اجلمال (اجلماليات/
�إي�ستيتيكا).
بدرا�سة عمل كانط امل�ؤ َّلف هذا ٌّ
كل ِمن غوته و�شي ّللر والأخوة �شل ْي ِغل،
وقد قام
ِ
كما كان َوف َّي ًا له ٌّ
كل ِمن ْ
فيخ ِته و�شيل َلينْغ و�شوبنهاور .والقيمة الأ�سا�س لهذا
الكتاب �أنَّ كانط �أثبت فيه ا�ستحالة ال ِبناء /التعمري الفل�سفي الدقيق للنظرية
إي�ستيتيكية) ،و ِمنَ املثري واملفيد هنا �أنَّ كتاب كانط هذا م�سبوق
اجلمالية (ال ْ
أهم م�ؤ َّلفا ِته و�أ�شهرها �أعني« :نقْد العقل اخلال�ص»(َ )1781و«نقْد
بعم َلني مِنْ � ّ
ً
ْ
ترجمة
العقل التطبيقي»([ )1788التطبيقي� ،أو «العملي» يف امل�ألوف العربي
وتعريب ًا] ،وفيهما عبرَّ كانط عن ر�أيه يف مادة /مو�ضوع علم اجلمال.
وجاء تعريف كانط للجميل �أو خارق ا َ
جلمال (الرائع /البديع) يف م�ؤ َّلفه
احلكم» كما يلي :ال َّ��ذوق هو القدرة على احلكم يف خ�صو�ص
«نقْد القدرة على
ْ
حتر ٍر مِنْ �أي
مادة /مو�ضوع �أو �أ�سلوب الت�ص ُّور على �أ�سا�س الر�ضا �أو عدم الر�ضا يف ُّ
م�صلحة� .إنَّ مو�ضوع /مادة ِر�ضا كهذا ُي�س َّمى جمي ًال (رائع ًا /بديع ًا.)...
اهتمام �أو ْ
�آراء ونظرات ْ
فيخ ِته الف ْل�سفية ــــ اجلمالية ت�أ َّثرت كثري ًا بالفال�سفة ل ْي�س�سينْغ
و�سبينوزا وكانط .وعلى مدى ن�شاطه الع ْلمي بر َّم ِت ِه عدَّ من ال�ضروري �إك�ساب
فاع ًال وف َّعا ًال ،وبهذا اختلفت
الفل�سفة املتعالية (الترّ انْ�سينْد ينْتالية) طابع ًا ِ
َ
وحما�ضرات
�آرا�ؤه ونظرا ُته مع كانط .ويف الأنثولوجيا املقدَّ مة املعرو�ضة ر�سائل
ف ْي ْخته ،حيث م�سائل الفل�سفة املتعالية.
عمر �صغري جد ًا ليكون َ
زميل ْ
فيخته
�شيللينْغ بدوره �صار �أ�ستاذ ًا جامعي ًا يف ٍ
َ
مبادئ «فل�سفة الطبيعة»
لكل من �شي ّللر َوتيك وغوتيه ،وقد عر�ض
و�صديق ًا ٍ
يف م�ؤ َّلفه «منظومة املثالية املتعالية»( ،)1800والذي طمح فيه �إىل حتديد
وتعريف �أهمية الفل�سفة للوعي الذاتي ،مبا يف ذلك �أي�ض ًا �إيالء �أهمية جد َّية
لعلم اجلمال والفن� ،إذ الفيل�سوف مبفهوم �شيلل ْينغ يلزم �أن يتمتع بقوة جمالية
تعادل ما لدى �شاعر.
ال�شعر «الدراماتيكي»/
ويف كتاب �شيللينْغ «فل�سفة الفن» جتد �أي�ض ًا« :حول ِ
ال��درام��ي اجل��دي��د» ،وف��ي��ه وم��ن��ه مقتطفات تعالج م��ب��د�أَ ان��زي��اح ال��ب��داي��ات
ْ
والو�ضع َّيات املتناق�ضة يف �أ�سا�س الدراما .ول�شيللينْغ مقالة «حول دانْتي ِمن
وجهة فل�سفية»( ،)1803حيث يع ِّلق على «الكوميديا الإلهية» لدانتي م�ؤ ِّكد ًا �أنَّ
ٍ
هذه ق�صيدة مت ِّثل �إحدى �أكرث امل�شكالت �إدها�ش ًا يف الإن�شاء /الإعمار الفل�سفي
والتاريخي للفنّ .
والأنثولوجيا ت�ضم وتعا ِلج �إب��دا َع �شوبنهور �أي�ض ًا ،مبا يف ذلك مق َ
ْتطفات من
عم ِله «العامل ك�إرادة وت�ص ُّور»(.)1819
احلليف الأك َ
َ
رث �إخال�ص ًا
نف�سه
لقد تابع �شوبنهور تقاليد �أفالطون ،كما عدَّ َ
مما �سنو�ضحه
ِل َكانط ،و�أبدى ت�أثري ًا مبا�شر ًا على هاردي َومانّ  ،و�سيجموند فر ْويد َّ
بتف�صيل �أكرب الحق ًا.
ٍ
َ
أهم يف علم اجلمال الأملاين،
م�ؤلف الأنثولوجيا �سيمب�سون يعدُّ هيغل
القامة ال ّ
وين ّوه �أن مفهوم الديالكتيك مل يت� َّأ�ص ْل �أ ْو مل يكن �أَ�صي ًال عندَ ه ،ف�أفكا ٌر كهذه
موجودة لدى �شيللينْغ ْ
�ير ِدر ،لكن هيغل هو الذي ط َّورها على �أكمل
وفيخته وه ْ
وجه؛ كما �أن ف ْه َمه لأهم َّي ِة الفنّ التاريخية يف � ُأطر ثقافة حمدَّ دة ل ِعب دور ًا هام ًا
يف َتطوير النظرية اجلمالية والنقد الأدبي.
ويف الأنثولوجيا «حما�ضرات يف علم اجلمال» امللقاة يف برل َ
ني بني �أع��وام
 1823و ،1829وفيها يطرح هيغل م�س� َ
يقينية الفنّ يف حم�صل ِته التاريخية،
ألة
ِ
كمقتطف مِ��نْ «فل�سفة ال��روح» ِمن اجل��زء الثالث من «مو�سوعة العلوم
وذل��ك ُ
الفل�سفية»( )1830ـــ العمل الذي عدَّ ه هيغل �شرح ًا نهائي ًا وافي ًا كافي ًا وع ْر�ض ًا
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ُم�ست ْن ِفد ًا ملنظوم ِته الفل�سفية ب�أكم ِلها.
نحن وفل�سفة اجلمال َّيات الأملانية:
هنا بع�ض �آرا ِئنا حول بع�ض جماليات مم ّثلني للفل�سفة الكال�سيكية الأملانية،
�صيغة «حول ّيات» ،وذلك يف كتا ِبناِ :من دفاتر
وترد الآراء الأ�صل مع تقومينا يف
ِ
ال�س ّتين ّيات :يوم ّيات و�أوراق علمية ـــ فكْرية �أوراق فل�سفية «حول ّيات»؛ دم�شق،
:2013
ــــ يف �ص 173ت�ضمني بع�ض تعبريات كانط اجلمالية مع تعليقنا ومالحظا ِتنا
بني �أقوا�س [ ] ــــ �أي�ض ًا ،وهنا التوثيق كانطي ًا:
ـــ اجلميل هو �أي �شيء يك�شف عن تنا�سق ووحدة يف البناء [واملالحظة:
ّ ....
لكل فيل�سوف ر�أيه اخلا�ص وغالب ًا املتميز يف اجلمال وفل�سفة الفنّ ــــ د .م.
ن]؛ ــــ هناك �أمثلة كثرية على الفو�ضى والإهمال والعبث والتكرار والتكاثر
الذي ال فائدة فيه لذلك ف�إن مظهر الكون اخلارجي وجما َله وتنا�سقه ووحدته
و�إبداعه لي�س دلي ًال قاطع ًا على وجود اهلل ــــ هكذا يرى كانط معترب ًا �أنَّ على
رجال الالهوت �أنْ يرتكوا هذا الدليل؛ ــــ وكيف �أ ّثر �شوبنهور على فرو ْيد؟ هنا
�شذرات من كتابنا املذكور� :ص :181الذاكرة خادمة الإرادة ...العقل خا�ضع
َ
[وثمة مالحظتي على الفكر َتني تباع ًا� :أميل �إىل
للرغبة و�أداة يف يدها
ت�سمية �أفكار كهذه ...بالفل�سفة النف�سية /ال�سيكولوجية .ــــ د .م .ن؛ وكذلك:
جميل �إي�ضاح عدم ا�ستقاللية وجترد ومفارقة العقل يف برج عاجي بل ت�أثره
بالرغبة]...؛ ــــ الإرادة هي علة الأ�شياء كلها ..« :القوة التي جتذب الأحبة
هي القوة التي جتذب الكواكب»..؛ والال�شعور هو احلالة الأ�صلية والطبيع ّية
ل�سا ِئر الأ�شياء...؛ ــــ حياة الإن�سان تهبط يف النوم �إىل م�ستوى ال َنبات [تذ َّك ْر
«تف�سري الأحالم» لدى فرو ْيد الحق ًا]؛ و�أ َّما «�إرادة التنا�سل» لديه فقد �أو�ضحتُ
التحليل ال َنف�سي الفرويدوي وكتبت
�صياغة نوا ِة
إ�سهاب م�ساهم َتها املبا�شرة يف
ِ
ِ
ب� ٍ
عن ذلك يف �صفحات  182ــــ  183من الكتاب ،كما عبرَّ ُت عنها يف من�شو ٍر دوريّ
حديث ًا [الأ�سبوع الأدبي ،ع ،1622يف .»1« 2019/1/13
لكنَّ �أكرث ما يهمنا هنا الآن �آراء �شوبنهور يف الفنّ مع تقوميا ِتنا [�ص 187من
الكتاب] ،وهنا ا�سرت�سال و�إ�سهاب يف ذلك توثيق ًا:
جزئيات كثرية ومو�ضوع
« 3ـــ الفن» :ـــ مو�ضوع العلم هو الك ّلي الذي ي�شمل
ٍ
الفن هو اجلزئي ال��ذي ي�شمل الك ِّلي [تعلي ُقنا :تعريف يحتفظ بكثري من
الراهنية وال�صالح يف التفريق بني العلم والفن ،وقد جتد تعبري ًا حديث ًا ال
يختلف يف �شيء عن تعبري �شوبنهور ذاته املذكور �آنف ًا ،و�أعني بذلك عندما نقول:
اخلا�ص الذي ي�شمل
مو�ضوع العلم هو العام الذي ي�شمل اخلا�ص ،ومو�ضوع الفن هو
ّ
بر�شاقة �أكرب القول �إنَّ  :العلم هو اخلا�ص يف العا ّم ،والفن هو العا ّم يف
العام� ،أو
ٍ
اخلا�ص ــــ د .م .ن]؛
ــــ العلم ي�شقّ طري َقه باملوهبة ،ولكنَّ الفن يحتاج �إىل العبقرية غوته� :إن
التنا�سق يف فنّ العمران �أوزان مو�سيقية �صامتة [مالحظ ُتنا� :سنجد �أن فكرة
تفاعل �أ�شكال الفنون وتوا�صلها وترجمة بع�ضها عرب الآخر قد تطورت جد ًا يف
الدرا�سات اجلمالية والأنرتوبولوجية املعا�صرة ــــ ويف �سيميائيات الفن والثقافة
بخا�صة ،عرب الرموز والإ���ش��ارات والعالمات امل�شرتكة وهنا تعبري ِلغو ِته عن
متازج وت�شابُه العمران مع املو�سيقى .ـــ د .م .ن]؛ ــــ الفن هو االن�سحاب من
الإرادة(.)2
الفني الأملاين:
ــــ
اجلمايل
الفكر
ة
ي
وثقاف
ر�ؤيو َّية
َّ
ّ
مو�ضوعنا �سن�سرت�شد ب���آراء �أخ��رى قدمتْها
بهدف �إ���ض��اءات �إ�ضافية على
ِ
�أكينْدينوفاَ ،وب ْريديوغينا يف ر�صد الفكر الأمل���اين الفل�سفي للقرن ()19
كفل�سفة للإن�سان والثقافة،
إن�سانية كل ّيانية
جمالي ًا مبحاول ِت ِه �إن�شاء ر�ؤي ٍ��ة �
ٍ
ٍ
ُ
جماليات القرن ( )19الأملانية بالتمحور حول م�شكالت طرحها كانط
ومتيزت
�أ�سا�س ًا(.)3
موحدة �إىل
وكانط قام انتظامي ًا بت�أ�سي�س علم اجلمال كطريق �صوب نظرة َّ
طرح مفاد ُه ال ِر�ضا من لعبة القدرات اال�ستعرافية
الطبيعة واملجتمع ،معتمد ًا على ٍ
أ�سا�س للحكْم اجلمايل؛ �أما طرح الرتكيب الر�ؤيوي يف �إبداع غو ِته فقد حتدَّ د
ك� ٍ
من قناع ِته ب�ضيق طرق البحوث والدرا�سات التجريب ّية والعقالنية على ال�سواء،
ال�شعري ي ّت�سم بالقدرة على احتواء «املعنى العا ّم» والتعبري عنه يف
فالإبداع ِ
حالة فردية؛ بينما ي� ِّؤ�س�س �شيللينْغ الت�أ ّمل اجلمايل على الغا ِئ ّية (التي ْليولوجيا)
ٍ
املو�ضوعية للطبيعة؛ �أ َّما �شوبنهاور� ،إ ْذ ط َّور مفهوم فعالية الذات ،فقد قدَّ م وطرح
َ
ُ
(ومو�ضعة) الإرادة
متو�ضع
كرتاتبية ه َرم ّي ٍة كو ِن ّية لدرجات
الواقع الفعلي
ٍ
علم اجلمال مع مو�ضوع اال�ستعراف
العاملية؛ وهيغل بدوره ُي�ساوي و ُيعادل مو�ضو َع ْ
احل�سي ـــ امللمو�س .و�أ َّما ّ
حل امل�شكالت املتح ِّلقة حول ت�أويل ت�سمية
على امل�ستوى ّ
إي�ستيتيكا) فلم يجدْ له ن�صيب ًا وال �آفاق ًا فعلية
علم اجلمال ذاته (اجلمالياتْ � /
ال يف العقالنية وال يف ال�شكالنية وال يف التجريبية (را�شيونا ليزم فو ْرماليزْم
�إميبرييزْم ـــ على التوايل).
الهوام�ش:
(Simpson P. Introduction. – in: German aesthetics and)1
literary criticism: Kant, Fichte, Schelling, Schoopenhauer,
.Hegel. Combridge etc., 1984, p. I – X
وك��ذل��ك يف جملة املُ��راج�� َع��ات :علم الأدب ،ع 1985 /6خ��ارج��اً ـ ـ  ،85 – 06 .010معهد
�إينيون ..بعنوان :علم اجلمال (�إي�ستيتيكا /اجلماليات) والنقد الأدب��ي الأملانيان :كانط وفيخته
و�شيللينغ و�شوبنهور وهيغل؛ ومبقارنة العنوانني �إنكليزياً فرو�س َّياً نلحظ َتروي�ساً �إ�سقاط «مقدمة
ـ ـ يف» من العنوان الإنكليزي الأ�صلي ،كما جند �أن النقد الأدبي رو�سياً جاء مقاب ً
ال مغلوطاً ملا معناه
�أ�ص ً
ال :مذهب النقد الأدبي ـ  criticismولي�س  critiqueـ ـ ف�إ�شكاالت الرتجمة �شاملة طاغية
�أينما كان ولي�س عربياً فقط.
(� )2آفاق النظرية الأدبية؛ الأ�سبوع الأدبي ،دم�شق ،ع ،1622يف ...2019/1/13
( )3من دفاتر ال�ستينيّات :يوميات و�أوراق ع ْلمية ـ ف ْكرية �أوراق فل�سفية «حوليّات»؛ دم�شق ،دار
العراب /دار نور حوران :...2013 ،عمانويل كانتْ � /ص� + ...167شوبنهور� /ص...180
ريدْيوغينا :وجوه جديدة لأوهام قدمية :م�شكالت الر�ؤية العاملية (ر�ؤية العامل)
�أكيندينوفا ـ ـ ب ْ
والثقافة يف الفكر اجل��م��ايل وال��ف�� ّن��ي ...للقرنني ...20 – 19؛ «لينينغراد» :دار ن�شر جامعة
«لينينغراد» ...مراجعة دورية العلوم الفل�سفية ،ع.85 .04 .056 – 1985 /4
� - 1آفاق النظرية الأدبية؛ الأ�سبوع الأدبي ،دم�شق ،ع ،1622يف ...2019/1/13
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�شعراء من الو�سط الإعالمي
في �صيف دم�شقي

نشاطات /قراءات نقدية

�سعاد �سليمان في «نور ونار»
زرعت الغيوم فح�صدت المطر؟

•حممد خالد اخل�ضر

•عبد املعني زيتون

ت�ألق �إعالميو الوكالة العربية ال�سورية للأنباء �سانا و�آخرون من الإذاعة والتلفزيون
على منابر ال�شعر وقدموا ق�صائد متينة ال�سبك عميقة امل�ضمون انتمى �أغلبها اىل النمط
العمودي من حيث ال�شكل حامال كل م�ؤ�شرات احلداثة من خالل ال�صور الرمزية والر�ؤى
املجنحة التي متيز بها.
الأم�سية التي ا�ست�ضافها املركز الثقايف العربي يف�/أب��و رمانة حملت عنوان �/صيف
دم�شقي يزهر �شعرا� /أكدت العمق الثقايف والإبداعي لدى العاملني يف الو�سط الإعالمي
ود ّلت على موهبة �أدبية رفيعة حملت هموم الوطن واملجتمع والإن�سان.
وج��اءت م�شاركة ال�شاعر بالل �أحمد بق�صائد حملت الهم الإن�ساين واالجتماعي
والوجداين والذاتي وخاطبت الأم والطفولة واحلبيبة �إ�ضافة �إىل الهم الوطني الذي
كان طاغيا .ففي ق�صيدة �أهداها �إىل اجلي�ش العربي ال�سوري ق��ال //بالدنا �أتهزم..
وكيف كيف تهزم ..وجي�شنا املعظم  ..القوي واملنظم ..يخو�ض كل جولة ..كالنار حني
ت�ضرم .//كما تغنى بال�شهادة وال�شهداء من خالل �أم �شهيد فقدت ولدها الأول زين
العابدين فرثاه قائال..
 //و�أنت وفيت وعد الواعدينا ..و�إنك كنت زين العابدينا//
لتفقد بعد �شهور ولدها الثاين �أحمد فخاطبها قائال..
� //أم ال�شهيدين �أنت الأهل والبلد ..يا �أكرم النا�س ما �صلوا وما عبدوا..
�ضحيت بالقلب زين العابدين ف�إن ..قالوا بخلت فهذا �أحمد الكبد.//
كما قر�أ القا�ص �سمري طحان ق�صة ق�صرية خل�ص فيها معاناة طفل يعمل والده عامل
نظافة يقوم بجمع اخلردة واملواد القابلة للبيع من القمامة لتكون �سندا له يف معي�شته
فيجرب ولده على العمل وترك التعليم مل�ساعدته يف جمع اخلردة من النفايات ليقر�أ يف
بع�ض الأوراق عن فتاة خمطوفة يخطط لإنقاذها يوما بعد يوم لتتحول �إىل ق�صة ع�شق
من طرف واحد ثم يكت�شف يف النهاية �إنها ق�صة من خيال كاتب و�إنه ع�شق وهما.
كما قدمت ال�شاعرة زينب ح�سني ق�صائد عمودية �شكال حتمل �سمات احلداثة م�ضمونا
م�شحونة بال�صور ال�شعرية املكثفة واملقاربات املبتكرة �إ�ضافة �إىل عن�صر املفارقة لإ�شغال
ذهن املتلقي بتناق�ضات الواقع املعي�ش كما قدمت ن�صو�صا ذاتية وجدانية مليئة بال�صور
ال�شفافة كما يف قولها
 //ويل يف الدارتني هوى كرمي..
يلف عليهما فال وفال..
وروح الروح �أهون �إن تردى
هوى باجلانبني يرف دال //
الإعالمية �شهيدي عجيب �شاركت بق�صائد نرثية حملت الهم االجتماعي الذي حاكى
ظروف النا�س التي جرتها تبعات احلرب الإرهابية �إ�ضافة �إىل ن�صو�ص نرثية وجدانية
حاكت فيها العالقات العاطفية الإن�سانية مبينة العالقات االجتماعية الوطيدة بني الأم
والولد والأثر الذي يرتكه الفراق يف ق�صيدة عتاب للموت الذي خطف والدتها.
وقدم الإعالمي ال�شاعر �سامر ال�شغري ق�صائد تنوعت بني النمط العمودي و�شعر
التفعيلة وحملت الهم الوطني من خالل متجيد االنت�صارات العربية ال�سالفة والتغني
/حي ال�ش�آم /قال فيها..
برموز التاريخ العربي الأبطال يف ق�صيدة حملت عنوان ّ
وحي الأهل والبلدا..
//حي ال�ش�آم ّ
ّ
وحي فار�سا �صمدا..
حي الرجال ّ
ّ
حي الوليد بقلب ال�شام جامعه..
ّ
وطارق الفتح مع مو�سى �أتى مددا//
ومن ق�صيدة وجدانية عاطفية ي�صف فيها معاناة العا�شق ووجده وحبه ال�ضائع يف �صور
عميقة �شفافة قال فيها..
//لو تعلمني..
علم اليقني..
�أين وراءك يف عداد التائهني..
�أنت ال�سحاب
و�أنا الغياب//
متيزت الن�صو�ص باحل�س الوطني العايل والوفاء ل�سورية ومنهجها املقاوم وغلبت عليها
املو�سيقا ال�شعرية والعاطفة ال�صادقة

ج��زء من حلم� ،أو حلم مل
ينته بعد!..
ذل���ك ه���و ال��ك��ت��اب ال���ذي
كتبته �سعاد �سليمان بدمع
القلب ال بحرب القلم و�أ�سمته
«نو ٌر ونار»..
�أ�صدرته على �شكل نب�ضات
قلب بلون ال�سرية الذاتية ،فكانت
كمن يزرع الف�ضاء بالغيوم ليح�صد
املطر.
هكذا هطلت �سعاد �سليمان يف
�أر���ض ات�سعت حين ًا و�ضاقت حين ًا
�آخر..
م��ن بيت الأه���ل يف حم�ص �إىل
ال��ب��ي��ت ذات����ه ال����ذي ان��ت��ق��ل �إىل
طرابل�س ال�شرق ثم ع��اد �سريته
الأوىل كع�صاة مو�سى عليه ال�سالم،
متتد وتق�صر عرب اجلغرافيا التي ات�سعت لعا�صمة
ال�سحر والأناقة –دم�شق -ثم على �أجنحة فرا�شات من
يا�سمينها حطت الرحال والرتحال يف طرطو�س..
ويف تالفيف اجلغرافيا �أح���داث وق�ص�ص ق�صرية
وق�صرية ج��د ًا ،وطويلة حين ًا �آخ��ر ..ومنها تفا�صيل
الوجدان التي ت�شظت فيها الكاتبة ما بني الأم والأب
والزوج ،قبل �أن ينتهي الع�شق املعقد بلون يارا االبنة،
و�أحمد االبن وكالهما الوجد املتقابل للإن�سان –الأنثى
والذكر« -نور ونار» هذه ال�سرية الذاتية تكرب وتكرب
لتكون رواي��ة ق�صرية –�إذا �صح التعبري� -أو حكاية
طويلة ج��اءت ب��ح��دود ال�ستة �آالف كلمة ،قطعتها
الكاتبة �إىل ثالثة و�أربعني مقطع ًا بلغة الأرقام على
امتداد �سبع وثمانني �صفحة من القطع الو�سط الذي
اختارته ليكون بني ال�صغري وال��ع��ادي وقلما وجدت
كتاب ًا من هذا القطع ..ووجدتني بني دفتيه ول�سان
حال الكاتبة يهم�س قبل البدء بالقراءة �أن التميز
يو�ضع من ال�سلة ذاتها التي حملتها �سعاد الطفلة،
فاملراهقة ،فطالبة املدر�سة ثم طالبة اجلامعة ،قبل �أن
�أكون الزوجة والأم وال�صحفية ،والكاتبة.
حملت هذي ال�سلة منذ طفولتي الأوىل حيث كنت
االبنة والأخ��ت ،يف عائلة �سورية تنقلت يف الأر���ض
ك�سرب من طيور ال�سنونو!..
يف «نور ونار» التميز يف الق�ص الفني حيث يذوب عدد
من الأبطال يف ذات البطلة «�سعاد» و�سعاد هذه تروي
حكاياتها وق�ص�صها ب�أ�سلوب املتكلم على ل�سانها ،ما �أتاح
لها فر�صة الإف�صاح عن م�شاعرها الذاتية وحتليلها
ب�أ�سلوب ر�شيق �شفيف ،ويف ر���س��م �أج����واء ال��رواي��ة
املتكاملة ب�أزمنتها و�أمكنتها و�أبطالها ..مما �سهل مهمة
الكاتبة من ا�ستبطان الأعماق وك�شف املكنون الأنثوي
والن�سائي ،وما يدب يف تلك الأعماق من �شجون و�ش�ؤون
نف�سية ووجدانية وفكرية ،فجاء الق�ص بوح ًا �صريح ًا،
�أو حديث نف�س ب�صوت هام�س حين ًا ،غا�ضب حين ًا �آخر،
و�سعيد تارة ،وقد بدت يل هذه «التارة» جمرد حلظات
عابرة!..
هذا البوح ميز كل مقاطع ال��رواي��ة ،ورغ��م �أن��ه مل
يخرج عن دائرة الذات� ،إال �أن ما �أعطاه �سحره اخلا�ص،
�سيطرة احلب واالع�تراف به وهيمنة املحبوب على
كيان البطلة «�سعاد» -لكن روعة هذه ال�سطوة� -سطوة
املحبوب -ابنها مل تكن ل�شخ�ص بعينه ،بل انتقلت
ال�سيطرة فيها ب�ين احلبيب ال���زوج ،وب�ين املحبوبة
االبنة واملحبوب االبن ،ومن قبل كانت للأب والأم قبل
�أن تنتقل �إىل الإخوة والأخوات والأ�صدقاء والزمالء
و�أوالد احل��ارة ..بل امتدت �سطوة احلب هذه لتخرج
عن �إطارها الإن�ساين امل�ألوف �إىل الإط��ار املكاين غري
امل�ألوف!..
فقد ع�شقت �سعاد الأمكنة والأ�شياء التي عا�شت معها
َ
تفا�صيل يف هذا الع�شق وهذا
وتعاي�شت ،لت�صبح الأ�شياء
احلب...
و�إذا كانت الرواية مب�شاهدها الثالثة والأربعني
�إ�سقاط ًا متجان�س ًا �إىل حد بعيد ،لكن كل م�شهد ميكنه �أن
يكون رواية ق�صرية جد ًا قائم ًا بذاته!..

ف��امل�����ش��اه��د ت��ت��ال��ت م��ن��ذ والدة
البطلة �سعاد بني الأبوين والإخوة
والأخ����وات� ،إىل الطفلة البطلة
وامل��راه��ق��ة واجلامعية وال��زوج��ة
والأم ،على م��ا ان��ط��وت عليه هذه
امل�شاهد م��ن تفا�صيل جت�سدت يف
ك��ل تف�صيل منها ���ص��ور الأب��ط��ال،
وا�ستطاعت ب�أ�سلوبها ال�شاعري
الرومان�سي البديع �أن تر�سم مالمح
كل واحد من �أبطال روايتها ،حتى
ب���دا يف ك��ل م�شهد ب��ط��ل ،لتخرج
�سعاد البطلة التي ت�شكلت من ن�سيج
متما�سك الأب��ط��ال ع�بر امل�شاهد
جميعها..
ومن هنا تبدو روعتها الذاتية
التي �أنتجها الكل ،رغم �أنها �أعطت
الأم احليز الوا�سع امل�ؤثر ..يف ر�سم
معامل �شخ�صيتها حتى خالل مناجاتها وقد رحلت من
ف�ضائها احلي �إىل ف�ضاءات جمهولة الهوية!..
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا خ��اط��ب��ت وال��ده��ا بال�صوت
ال�شجي ذاته« :وكذلك �أنت� ،أبي لوحة �أبدعها اخلالق
وحطمتها الأيام وبقيت لوحتي الأبدية رمبا لأنك مل
متت ّ
يف ..رمبا.
معك ال موعد للفراق ..هو موعد لقاء �أبدي».
هذا املقطع ...قبل الأخري من رواية �سعاد �سليمان
خ ّلد يف وجدانها �شخ�ص الأب «بال�ضوء ال�ساطع..
بالكلمة الطيبة و�سكون الروح وعظمة القلب باحلب..
بالنور والنار».
لتنتهي هنا �سعاد من روايتها!
ولعلي اخرتت هذين املقطعني عن غري براءة..
و�أن��ا الأب الذي يكتب ناقد ًا �شخ�صية روائية قبل
�أن تكون �أم ًا من �أم ،مع قدا�ستي لي�س للأم وح�سب ،بل
ملالحمها طيف ًا طيف ًا ،ف��الأم ال تقي�سها وال ت�ستوعبها
لغات العامل ك ّله!..
«نور ونار» ،حاالت من ال�شفافية املوغلة يف ال�صدق
حتى اجلنون!
جنون فني ،وجنون عاقل..
�أ���ض��داد ،دبرتها الكاتبة على هيئتها من الداخل
معان نظيفة كروحها التي تبدو ميامة حزينة حين ًا� ،أو
فرا�شة حين ًا �آخر ،لكنها �أتقنت يف كل احلاالت املجنونة
فن احلب.
والكتابة ،ويف كثري من تفا�صيل م�شاهد روايتها كانت
ت�ضحك بدل �أن تبكي ،لكنها بقيت �أ�صيلة كنخل العراق
وندية كيا�سمني ال�شام ت�ضرب �أقدامها يف جذور ال�صمود
الإن�ساين الذي مل يهتز �إذا انحنى ومل ينك�سر �إذا مال!.
ق��ر�أت الرواية مرة تلو امل��رة ،وبكيت و�ضحكت مع
الكاتبة ،عندما و�صلت �إىل ت�صوير الغدر الإن�ساين يف
�إحدى �شخ�صيات روايتها دون �أن تقف �أكرث مما ينبغي
وك�أنها �أرادت �أن تقول �إن ما يبقى �أخ�ي�ر ًا ،يف هيئة
الرجال هو ال��ذي ب��د�أت حياتي منه وانتهت حياتي
�إليه ،ذلك الوالد الذي ج�سدته بب�ساطة بب�ضع كلمات
من نور!..
و�إذا كنت ل�ست ناقد ًا ،ومل �أحرتف النقد يوم ًا ،لكني
�أعرف �أين كنت لدى البطلة الزميل والأخ وال�صديق
وتتجان�س يف هذه القيم مفهومات املحبة الإن�سانية
ال�صافية ال��ت��ي ت��ن���أى بنف�سها ع��ن اجل�سد وحت��اول
مللمة �أجنحة ال��روح املتداعية على امتداد الرواية
وال�سرية!..
ولعله م��ن املعيب على الأدي���ب وال��ك��ات��ب اختزال
ال�شخ�صية الإن�سانية ب�أبعادها الق�صوى يف �شعور واحد،
�أ ّي ًا كان مبلغ هذا ال�شعور ،فلن يكون له �أي معنى �إذا مل
يرتق �إىل م�ستوى الت�ضحية ،والن�أي عن الذات الفردية
لي�صل �إىل الوجدانية التي ال ترى يف الأنثى �إال روحها
الوثابة الثائرة على كثري من قوانني و�أعراف جمتمع
بال ت�ضخمت فيه الذات على ح�ساب الكل!..
ٍ
وبعد ه��ذا ال�سرد �آم��ل �أن �أك��ون قد وفقت يف ر�سم
مالمح رواية الكاتبة التي �صدرت م�ؤخر ًا عن «�إرواد
للطباعة والن�شر والتوزيع».

أدب الشباب
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�أف�ضل من الجديد

• حممد فتحي املقداد
«املنخف�ض القادم هذه املرة قطبي
بارد جدًّ ا م�ؤكّد هطول الثلوج بكثافة
ابتداء من م�ساء غ��د» .م�شى عاي�ش
بخطوات بطيئة .الكلمات التي �سمعها
مرتا�سا يف �أذن ْيه ،ومل تكتف،
�صنعت
ً
ب��ل راح���ت تت�سلّل مل��داع��ب��ة حريته
موح
حيال انتظاره العاجز .مظهره ٍ
بب�ؤ�س منبثق من بني �أ�سمال �أردان��ه
املُهلهلة املظهر.
�����ص��راع،
�أف��ك��اره م�ضطربة ح��دّ ال ّ
عجزه التّام يف �إيجاد نقطة البداية
مل�شروع مقاومة التبعات املرتافقة مع
ال�ضيف القادم غداً.
�أتعبه امل�شي يف ���ش��وارع املدينة.
اتّ��ك���أ ع��ل��ى ج���دار بعيد ع��ن �أب���واب
امل��ح�ّل�اّ ت التجار ّية .امل���ا ّرة غارقون
يف اهتماماتهم وم��ق��ا���ص��ده��م التي
يبتغونها.
ع��ل��ى م����دار ���س��اع��ة ك��ام��ل��ة ت��اب��ع
م��روا
ت���أ ّم�لات��ه لتقاطيع وج���وه م��ن ّ
�أمامه .قر�أ مالحمهم بت�أنٍّ  .ا�ستغرق
منه ذلك وقت ًا ال ب�أ�س به وابتعد به
ريا وت���أوي�ًل اً �أن�ساه واق��ع حاله
تف�س ً

الذي ال يحتمل الت�أجيل ولو ل�ساعة
واحدة.
ب��رودة اجل��دار اخرتقت مالب�سه
و�سرت يف �أع�صابه وع�ضالت كتفه.
َ
�شعر بخدر انحدر �إىل �ساعده و�صولاً
�إىل مع�صمه وكفّه .بحركات قو ّية من
يده الأخ��رى ف َ��رك �أ�صابعه لتبديد
التنميل الطارئ عليها.
«ي��ا �إل��ه��ي ال�ب�رد ال ينتظرين كي
�أُكمل ا�ستعداداتي .وال ميهلني �إذا
جاء موعده» .هذه الكلمات الب�سيطة
املفهومة بدالالتها ،انطلق بها ل�سان
عاي�ش ل ُي�سمِع �أذن ْيه فقط.
ر�سالة عاجلة من داخله دفعت به
التخاذ �أمر ها ّم غاب عن حياته منذ
ثالثة �أ�شهر عندما ُف ِ�صل من وظيفته
يف ال�شركة التي كان يعمل فيها.
تل ّم�س حمفظة نقوده .اطم�أن قلبه
�إىل ما تبقّى فيها من بقايا تعوي�ض
نهاية خدمته .ع��ادت نب�ضات قلبه
ن�شطة ُم��ت��ج��دّ دة ،تواثبت �أمنياته
تزاحم ًا لك�سب الوقت.
ُ
ـ ال جمال الحتمال الت�أخري.

قال ذلك وعيناه ترقبان مقدّ مة
ح��ذائ��ه ك��م��ن ف��غ��ر ف���اه م��ن ج���وع �أو
عط�ش.
مع بداية ك��لّ �شهر .عند ا�ستالم
راتبه؛ تنفتح عليه �أبواب من طلبات
�أ�سرته تفوق طاقة راتبه ،على مدار
�سنة كاملة ،وكم ح ُلم بحذاء جديد
متو�سط اجلودة.
ّ
حلظة احل�سم كانت يف حمل عتيق
خا�ص ببيع
يف �أحد ال�شوارع الفرع ّية ّ
موديالت �أحذية �أورب�� ّي��ة م�ستعملة
ذات م�ستويات من اجلودة املختلفة.
بقي على م���دار ن�صف �ساعة من
البحث وتقيي�س م��ا راق ل��ه منها،
وال��ب��ائ��ع ال��ب��ائ�����س ي��ن��ظ��ر ب����ازدراء
ن��ح��و ق���دم ع��اي�����ش ،م��ت��خ��ي ً
�لا كيف
ميكن �أن تكون داخ��ل احل���ذاء وهي
تتو�سع ومتتد كاال�ستيطان يف جميع
االجتاهات؟.
ك��ان اال�ستعالء وا���ض��ح�� ًا يف نربة
�صوته عندما يجيب على ت�سا�ؤالت
عاي�ش عن �سعر كلّ زوج من الأحذية،
وه����و ال ي����أب���ه ل���ق���رف ال��ب��ائ��ع وال

لنظراته.
قال يف داخله :م�ؤكّد �أن هذا املحل
دخ��ل��ه قبلي اب���ن �أح���د امل�����س���ؤول�ين،
وال��ف��رق بيني وبينه كبري بطبيعة
احلال ،ورمبا هذا ما دفع البائع لرفع
الأ�سعار وجعلها كاوية ال تطاق .
م�����ض��ى يف ب��ح��ث��ه ب��ه�� ّم��ة ون�����ش��اط
حم��او ًال اخل��روج من م���أزق��ه� .صدمة
ال�سعر ال���ذي طلبه ال��ب��ائ��ع جعلته
ّ
يتمرد على ما بنف�سه بعد �إقناعها:
ّ
والهم ما ر�ضي بنا»
بالهم،
«�أوه ر�ضينا
ّ
ّ
ث��م وج��ه كالمه للبائع م��ن جديد:
� ّأف !!..ال�سعر غ��ال ج���دًّ ا ،يعادل
عفي اجلديد غري امللبو�س من قبل»
ِ�ض ْ
ـ نعم ه��ذا �صحيح ،ولكنّها قطعة
ت�ستحقّ ثمنها جل��ودت��ه��ا كماركة
ع��امل�� ّي��ة ،وه��ي �أخ��ت للجديد ،ب��ل يف
احلقيقة هي �أف�ضل ،انظر� .إنّها غري
ملبو�سة كثرياً ،و�أكرب ظنّي �أنها ُ�سرقت
م��ن �صاحبها� ،أو انّ��ه ُم�صاب بهو�س
�شراء املوديالت الأحدث.
ـ على ٍّ
كل ال تعدوا مهما علت �ستبقى
م�ستعملة.

�أع��ج��ب عاي�ش بهذا اخل��ط ال��ذي
�سار عليه يف النقا�ش ف�أ�ضاف لعل فيه
اخل�لا���ص  :ي��ا �أخ��ي م��ا يدريني من
ا�ستخدمها من قبل ،هل هو مالك �أم
ومهرب
�شيطان؟ �أو لعله ّ
ل�ص حمرتف ّ
�صحفي �أفّ��اق
خم���دّ رات ،وق��د يكون
ّ
كذّ اب ميلأ الدنيا نفاق ًا ومزاودة.
رد البائع ب��ن��زق  :م���اذا ي�ضريك
م��ن ك��لّ م��ا ذك��رت �إذا ك��ان هناك يف
ب�لاده��م؟ .م��ت���أكّ��د �أنّ���ك �ستدعو يل
بظهر ال��غ��ي��ب ب��ع��د �أن ت��رت��اح فيه
قدماك .
هز ر�أ�سه املحني نحو احلذاء ،ثم
الغد.
تذكّر �أمر ال�ضيف القادم يف ٍ
ك ّ
��ف ب�شكل مفاجئ ع��ن جمادلة
خمت�صرا التمدّ د يف احلديث
البائع
ً
ر�ض ح�صل عليه،
معه بعد خ�صم ُم ٍ
ومل ي�تر ّدد يف �إي��داع حذائه الأ�صلي
يف حاوية الزّ بالة قبالة املحلّ  ،غري
�آ���س��ف عليه بعد �أن لب�س اجلديد.
قال يف نف�سه :هو غري جديد باملعنى
احلريف ،لكنه ابن عم له ،وهو �أجنبي
يف نهاية الأمر.

عذر

•وئام ال�شواف

ذهبت �شقيقتي ليلى ،و�أ َّرخت على قلبي تاريخ موتها� ،أعلنت ق�صم ظهري� ،شتتت
�شرايني قلبي.
يف �آخر لقائي بها قبلت ر�أ�سها البارد ،خفت �أن ت�سقط دمعة على جبينها الناعم،
أملت ،وابتعدت عنها.
فت� ُ
غطوا ر�أ�سها بالرتاب وقد كانت عرو�س ًا بثوبها الأبي�ض.
كنت �أ�صرخ لعلي �أوقظها� ،أ�صرخ يا �شقيقتي ،كنت �أحلم ب�أن �أزفك ،ولكن لي�س �إىل
هذا املكان.
حبيبتي ليلى رفيقة دربي رفيقة يتمي.
يا من كنت �أم ًا من رحم �أمي.
يا من كنت �أب ًا من بعد �أبي.
ويا من كنت �شقيقة روحي
ولكن ليلى مل تفق ،على الرغم من �صراخي املوجع ،مل تفق.
رك�ضت �أنب�ش الرتاب ،لأرى وجهها ،كانت عندما �أعود من �صالة اجلمعة ،وتكون قد
�أخذت ق�سط ًا من الراحة �أنادي با�سمها لأقول“ :يا ليلتي” �أنا جائع ،تنه�ض كالفر�س
لتطعمني ..ولكن ناديتها ياليلتي يا ليلتي �أفيقي الآن ف�شقيقك م�شتاق لنظرة منك،
ناديتها حتى �شقت حنجرتي تنهيد ًا ومل تفق...
ذهبت ليلى ..وبعدها مل ت�أتِ ليلى ..وال حتى ليلة واحدة جميلة كالليايل التي
كانت جتمعني بليلى.

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
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

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.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

�شعراء خارج مو�سوعة العدم - 2 -
ومن�ضي مع ال�شاعر العراقي «�أ�سعد اجلبوري» يف رحلته املتخيلة �إىل العامل الآخر ،لنلتقي
كبار �شعراء العامل ،الذين ارحتلوا عن هذه الدنيا تاركني خلفهم �أعمالهم ،التي ما زالت برغم
قدمها ت�شكل مرجع ًا ثري ًا غني ًا ،لكل من �أراد اال�ستزادة من العلم واملعرفة ،ومن كل ما هو حافل
باملتعة والإدها�ش.
ً
جمموعة
يف املرة املا�ضية ا�صطحبنا اجلبوري ،لنقتحم مع ًا عامل ال�سياب الهادئ ،ويف جعبته
من الأ�سئلة ،فكانت �أج��وب��ة ال�سياب املتخيلة مبثابة التو�ضيح لبع�ض الأم��ور الإ�شكالية
الغام�ضة ،التي كانت حتتمل وجوه ًا عديدة ،وبالطبع ف�إن �أ�سعد اجلبوري حينما ا�ستنطق
ً
نيابة عنه بالإجابة م�ستقرئ ًا ما ميكن �أن يكون مقارب ًا للحقيقة يف عالقة ال�سياب
ال�سياب قام
بال�شاعر البياتي ،وعالقته �أي�ض ًا بال�شاعرة مليعة عبا�س عمارة ،التي قيل �إن ال�شاعرين
ً
إ�ضافة �إىل الغرية التي كانت تتناهب
يتناف�سا على قلبها ،مما �شكل بينهما فجو ًة نف�سية� ،
البياتي من �شاعرية ال�سياب وريادته ،وجنوحه �إىل التجديد والتغيري يف ال�شعر ،بعد �أن ت�أثر
بكثري من ال�شعراء الغرب ،كان �أبرزهم «ت�.س� .إليوت».
يف هذه الرحلة ي�أخذنا اجلبوري �إىل عامل ال�شاعر الهندي العظيم «روبندوتات طاغور»
الذي ولد عام  ،1861وارحتل عن الدنيا عام  1941ـ وقبل اللقاء بال�شاعر الكبري راح
مبقدمة فيها الكثري من الإ�ضاءة على حياة ال�شاعر املديدة فيقول :حني
اجلبوري ميهد لذلك
ٍ
نهر من �أنهار ال�سموات� ،سي�ضع فيه قاربه الذي
�س�ألنا عن طاغور قيل لنا� :إنه كان يفكر ب�أي ٍ
�أتى به مبحر ًا من نهر الغاجن �إىل هنا ،وي�ضيف� :أخربنا الذين ا�ستقبلونا قبل لقائه ،ب�أن
ال�شاعر قد يكون نائم ًا يف خمدع الزوجية ،وال يريد مغادرته ب�سبب ما فعل به ال�شغف الذي
جعل منه منوذج ًا عاطفي ًا ،ومتباري ًا عظيم ًا ملناف�سة رموز الغزل املدمج ب�شعرية الطبيعة التي
احتلت ب�سحرها جزء ًا كبري ًا من روحه القدمية.
بعد ذلك يدخلنا اجلبوري يف حمى اللقاء ،وي�ضعنا وجه ًا لوجه مع ال�شاعر الذي ي�صفه
ب�أنه �أطل مبت�سم ًا وي�سحب خلفه زورق ًا يجره حيوان ي�شبه التم�ساح ،فيدعو طاغور �ضيوفه
للقفز �إىل ظهر الزورق ،من �أجل الإبحار ،و�إجراء احلوار ،يبد�أ املحاور وي�س�أل ال�شاعر :على
�أية هيئة كنت على تلك الأر�ض؟ يجيب :كنت مثل �سمكة ال�شبوط ما بني الأر�ض التي تتحدث
كما�ض ،وما بني املياه التي كانت جتري بج�سدي على مدارات الوقت ،وي�ضيف ما تزال تلك
عنها
ٍ
ً
بقدمي املغرو�سني بتقاليد الرباهما الكهنوتية ،وعاداتها يف كالكوتا،
عالقة
الأر�ض القدمية
َّ
َ
قطعة �أر�ض حتلق يف
ثم يتابع طاغور كالمه ..عندما اجتاحني ال�شعر� ،أدركت �أنني �س�أ�صبح
ً
الف�ضاء دون رقيب �أو معار�ضني ،وي�ضيف �أي�ض ًا :التحليق هنا ،ال يتم بعيدا عن الطاقات التي
تولدها املعاين ،وثم �أخوة رد ًا على �س�ؤال عن �أ�سرة ال�شاعر الكثرية العدد ،وانف�صاله عنها
يقول طاغور وقد كان �أف��راد الأ�سرة �أكرث من ع�شرة :ال �أدري كيف حملنا رحم تلك الأم،
رمبا لأن ثروة جدي كان �سبب ًا بن�سف املخاوف العائلية من الفقر والعوز ،وقد قررت االبتعاد
لالندماج التدريجي مبختلف الآداب والفنون التي تعلمتها على يد والدي وبع�ض املدر�سني
املخت�صني من معارف الأ�سرة.
ً
إ�ضافة للغة الإنكليزية فيعرتف
ثم مي�ضي احلوار عادي ًا عن اللغة ال�سن�سكريتية التي تعلمها �
ال�شاعر ب�أنه خالل رحلة التعلم هذه مل ي�ستطع خرق اجلدران الالهوتية امل�شادة بقوة ،والتي
�شكلت �أمامه حاجز ًا �صلب ًا ع�صي ًا على االخ�تراق ،ثم يعرتف بعجزه عن ا�ستحداث �أي تطور
ً
فارقة للأمل بدفع تلك ال�شعوب نحو منابع النور احلقيقية ،وعن �سبب
ميكن �أن ي�شكل عالمة
خالفه مع الزعيم [غاندي] يقول :كان ذلك الزعيم روحي ًا ي�ؤمن بالزهد والت�سامح مع
اال�ستعمار الربيطاين ،فيما كان عليه �أن ي�شد من �أزر ال�شعوب لال�صطفاف لطرد امل�ستعمرين
الذين جعلوا �شعوب القارة الهندية �أ�شبه باملخلوقات امل�شبوهة التي تعي�ش على خط الفقر
واال�ضطهاد ،ثم ُي�س�أل ال�شاعر عما فعله بعد ذلك فيجيب� :أعطيت ظهري لفال�سفة ال�سيا�سة،
وانغم�ست بال�شعر واملو�سيقى ،والأدب ،ك�أ�سرع الطرق لإنقاذ النف�س من الي�أ�س واالحباط،

وك�أنني هربت من املوت �إىل ال�شعر الذي يكون منقذ ًا حينما يرمي مبراكبه يف الدورة الدموية،
فال�شعر البنغايل على وجه التحديد يت�سم بالقوة� ،إذ كث ٌري من ال�شعراء �أمثال «كاليدا�سا»
كتبوا ن�صو�ص ًا تفوح برائحة العذاب واملوت والأ�سى ،ولكي ينقذين والدي من الأ�سى �أر�سلني
لدرا�سة احلقوق يف لندن� ،إال �أنني مل �أ�ستطع اال�ستمرار هناك ،فعدت �إىل كالكوتا بخفي حنني،
دون �شهادة ،وذلك لأن ال�شعر كان بالن�سبة يل �أهم من �شرائع الوجود وقوانينه الو�ضعية،
ي�س�أله املحاور :وهل هو �أهم من املر�أة؟ يجيب :املر�أة يف ال�شعر هي حجر الزاوية ،ويف ال�سرير؟
�أهي دمية كالتي تزوجتها وهي طفلة يف العا�شرة من العمر قبل �أن ت�صبح �أنثى كاملة اجل�سد؟
يجيب طاغور :يوم تزوجت من «مريني لبني» مل �أفكر بدرجات العمر ،بقدر ما كنت مدفوع ًا
برياح اال�شتهاء للأنثى ،ي�س�أله املحاور م�ستنكر ًا :كيف يتفاعل �شاعر مع طفلة يف العا�شرة،
�أال تعترب ذلك جرمية اغت�صاب؟ يجيب :مل �أفكر �آنذاك بكل ما مينعني من اال�ستغراق بحب
تلك الفتاة التي �أ�صبحت زوجتي فيما بعد ومنحتني ولدين وثالث بنات ،كتبت من �أجلهم
ديواين ال�شهري «ب�ستاين احلب» وكان ذلك عام  ،1883والذي ما زالت كلماته تفور يف دمي
حتى اللحظة.
وي�ضيف ..لقد حملت احلياة تابوت ًا على ظهري ،وارتفعت به من الأر�ض حتى و�صلت �إىل
ال�سماء ،ف�أنت تعلم �أن زوجتي غادرت احلياة ب�سن مبكر ،وتبعها اثنان من �أوالدي ،ورد ًا على �س�ؤال
فيما �إذا كان ا�سرتاح بعد ما بلغ ال�سموات يف الدار الآخرة ،يجيب طاغور ..ال راحة ل�شاعر يف
ً
ممتلئة بالفلزات احلارة
العاملني على حد �سواء ،ال يف الدنيا وال يف الآخرة ،لأن تربة ال�شعراء
احلارقة التي ال ميكن �إخمادها ،وعن عالقته بنهر الغاجن يقول :ذلك النهر �أفقدين �صالبة
الت�شبث ب�أية �إقامة على الأر�ض ،فطاملا كانت مياهه تغرد يف �أعماقي ،وجتتاح خمتلف حوا�سي،
فكان يرتفع بي ويفي�ض كالطوفان ،وكم �أخذين �إىل عوامل ال �أعرفها ،ثم ي�شري طاغور �إىل
تواجد «�أفالطون» يف الدار الآخرة �إىل جانبه ،وهو يلتقيه لأن زوجته املوجودة �أي�ض ًا تتلقى
درو�س ًا على يد �أفالطون ،الذي ي�صفه طاغور ب�أنه �أ�صيب بالي�أ�س يف الدنيا ب�سبب عدم حتقق
العدالة ،وف�شل احلكمة من �أن تكون نور ًا تهتدي به ال�شعوب ،وعن الفرق بني الق�صيدة واملعادن
الثمينة كالذهب مث ًال يجيب طاغور :كل ن�ص وله قيمة ،لكن املعادن الثمينة ،ومنها الذهب
�سرعان ما ُيف�سد دم ال�شعر ويلوثه ،فيما لو دخل يف ال�شرايني ،وم�ضى يف جماريها ،فاملال يدمر
ال�شاعر ،ويجعل من لون وجهه جريد ًة �صفراء ،ف�أنا مث ًال «الكالم لطاغور» بعدما ملكت الذهب
الكثري متكنت من اخلال�ص من لوثته بن�شر كتابي ال�شعري «القارب الذهبي» وا�ستطعت �أن �أن�شر
البكاء على وجهي ب�شكل وا�ضح وم�ستدام ،وعن كتابه ال�شعري «قربان الأغاين» يقول طاغور:
كان ذلك الكتاب للمراثي التي فجعت بها روحي بعد موجة املوت التي اجتاحت عائلتي ،وعن
�س�ؤال متى ي�صبح ال�شعر مقرب ًة يجيب طاغور :عندما يفقد ال�شاعر �أ�ضالع قف�صه ال�صدري،
ويقفز القلب �إىل اخلارج دون حماية ،وعن ح�صوله على جائزة نوبل و�إن كان يعتربها خرق ًا
للقواعد الغربية التي كانت حتتكر اجلوائز لعموم �أدباء الغرب فقط يجيب :مل �أفكر بذلك
قط ،كنت �أحاول املوت والطريان لل�سموات البعيدة من �أجل �أن �أزف خرب نيلي لتلك اجلائزة
العظيمة عام  1913التي �سرعان ما ت�ضع حاملها بني �صفوف امل�شاهري.
ورد ًا على �س�ؤال فيما �إذا كان طاغور �إله ًا من تلك الآلهة املليونية بنظر الهندو�س يقول:
�أجل �أنا بنظر الهندو�سية مثل بقية الب�شر الذين تعتربهم �آلهة ،وي�ضيف� :شيء كوميدي ،قد
ينحرك �ضحك ًا.
ثم ي�س�أله املحاور ال�س�ؤال الأخري فيما �إذا كان التقى بالعامل «�آين�شتاين» هنا كما حدث ذلك
يف ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر يف برلني فيجيب :ال �أبد ًا �س�ألت عنه ،وقيل يل �إنه �أ�صبح من
كبار م�ست�شاري الإبلي�س الأزرق لأغرا�ض الربق.
وهنا ينهي �أ�سعد اجلبوري حواره مع ال�شاعر طاغور لي�أخذنا يف رحلة ثانية جديدة �إىل
عوامل �شاعر �آخر جديد.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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