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�صور المثقف
ــ  3ــ

وع��دت يف نهاي��ة احلديث ال�سابق متابعة �أمناط املثقف كما �صنّف��ه الباحث امل�صري الدكتور �صالح عبد
العظيم ،وختمت احلديث عن �أول منط عند �صالح عبد العظيم� ،أال وهو املثقف التاجر.
�أما بقية الأمناط ،فهي:
 2ــ املثقف امل�ؤ�س�س:
ويق�صد �صالح عبد العظيم بهذا النمط :املثقف/امل�ؤ�س�س� ،أولئك الذين يعملون بامل�ؤ�س�سات الثقافية� ،أو
املنظمات �أو اجلمعيات الثقافية ،التي تبحث عن البحبوحة واجلوائز فقط.
 3ــ املثقف احلبوب:
يطلق �صالح عبد العظيم هذه الت�سمية� ،أو هذه ال�صورة� ،أو هذا النمط� ،أو هذا اللقب على �أولئك الذين
جتده��م يف كل ن��دوة ،ويف كل �أم�سي��ة ،ويف كل م�ؤمتر ،ويف �أي جتمع� ،أو �أي منا�سبة .ويرتبط هذا املثقف
مبجموع��ة من الآلي��ات ت�س ّهل له االنت�شار وال�شهرة من ناحية ،وتدعم ل��ه �شبكة عالقاته االجتماعية
م��ن ناحية �أخرى ،فهو مث ًال يعتمد على نعومت��ه احلوارية ،ودبلوما�سيته ،ويف �أحايني �أخرى على �أناقته
وو�سامته ال�شكلية ،ويف تدعيم �شبكة عالقاته واقرتابه من ذوي اخلطوة ،والنفوذ الثقافيني.
وي�ضي��ف الباح��ث� ،أي�ض�� ًا� ،أن مث��ل ه���ؤالء املثقفني حتظى ب��ه الن�ساء ،م��ع �أن هذا النمط م��ن (املثقفني
واملثقفات) ال يقدمون �أي منتج ثقايف فكري.
 4ــ املثقف املطيباتي:
يق�صد الباحث بهذا النمط ،منط املطيباتي الذي جتده يف و�سط اجلماعة املثقفة ُير�ضي هذا ،ويخفف
عن ذاك ،وهو ال لون وال طعم وال رائحة ،كل هدفه �إر�ضاء اجلميع ،من غري �أن يخلق �أي م�ؤثرات فكرية،
�أو يكون له موقف حمدد.
يفرق الباحث بني املثقف املطيباتي وبني املثقف الطيب الذي ال ينطوي على نوايا خبيثة �أو �سيئة،
كما ّ
فه��و فع� ً
لا طي��ب ،لكنه يف النهاي��ة ي�شبه املثق��ف املطيباتي من حي��ث �إن ح�ضوره ي�شبه غياب��ه ،وم�شكلة
املثق��ف الطي��ب �أن اجلمي��ع ي�ؤكد عل��ى طيبته ون ّيات��ه املخل�صة ،لكن ب�سب��ب �ضعفه ال�شخ�ص��ي ،والأ�صح
الق��ول� ،ضعفه الثقايف ي�ضر بامل�ؤ�س�سات التي يعمل من خاللها� ،أكرث مما يفيد ،لأنه يريد �إر�ضاء اجلميع،
وك�سب ر�ضاهم.
 5ــ املثقف ال�صفيق:
«ه��و منط جديد خمالف للمثقف الطي��ب واملطيباتي ،هو منط املثقف ال�صفيق ،وقد �شاع هذا النمط مع
�سيول��ة البنى وامل�ؤ�س�سات الثقافة وب�شكل خا�ص اجلامعية منها التي ا�ستقطبت �أفراد ًا هم �أبعد ما يكون
عن البنيات الثقافية ومتطلباتها».
يركز الباحث على هذا النمط ،ويبدو �أنه خبري به ،خا�صة ،للعاملني يف اجلامعات ،فهم ي�أخذون امليزات
واالعتب��ارات الأكادميي��ة ،وه��م بعقلي��ة املوظ��ف اجلام��دة ،وي�ضي��ف �إىل من��ط املثق��ف ال�صفيق بع�ض
العامل�ين يف ال�صحافة� ،إذ دخلوها باملجاملة� ،أو بالإح�س��ان� ،أو لقرابة عائلية ،وح�سب الباحث� ،أنهم ال
ميتلكون ثقافة� ،سوى امل�سمى الوظيفي.
 6ــ املثقف الأ�ستاذ الدكتور:
ع��ن ه��ذا النم��ط يق��ول الباح��ث« :هو من��ط ال حترك��ه يف تعامالت��ه اليومية م��ع الآخرين �س��وى ذلك
الإح�سا���س ب�أ�ستاذيت��ه ودرجاته اجلامعية ،وتظه��ر م�شاعر الأ�ستاذية هذه ب�ش��كل خا�ص �أمام �أ�صحاب
الدرجات العلمية الأقل ،حيث تنتف�ض �أحا�سي�س وم�شاعر هذا الألف دال �أمام من هم �أقل مرتبة منه،
حتى ولو كانوا �أكرث منه علم ًا و�إملام ًا مبو�ضوع النقا�ش �أو احلوار.
عن هذا النموذج حدّ ث وال حرج ،فبعدما �أ�صبحت ال�شهادة تباع و ُت�شرتى� ،شاعت هذه الألقاب كثرياً ،وال
ير�ض��ى �صاحبه��ا حتى لو كنت �صديق ًا حميم�� ًا �إال �أن تناديه بـ (دكتور) ،على الأق��ل ،يف ح�ضرة النا�س،
ه�ؤالء جموفون ،وال �أعرف ملاذا مل يطلق عليه الباحث لقب� ،أو منط �أو �صورة املثقف الأجوف.
ال �ش��ك� ،أن يف ت�صني��ف الباح��ث �صال��ح عبد العظيم� ،شيئ�� ًا من ال�صحة ،لك��ن �أرى �أنه �سطّ ��ح الأمر حتى
النهاي��ة ،ور�س��م لوح��ة هجائية (كاريكاتوري��ة) عن �أمناط املثق��ف ،يف الوقت الذي �أغف��ل فيه و�أهمل
قطاع�� ًا كب�ير ًا �أو ،عل��ى الأق��ل ،الكثريي��ن م��ن املثقف�ين املبدع�ين الذي��ن مل يتلوث��وا ،ولديه��م املناعة،
واحل�صانة ،من �أن يباعوا� ،أو متوت �ضمائرهم ،ولقد ن�سي املثقف الإيجابي.
و�أخ�يراً ،وبع��د �أن تعرفن��ا يف احلديث�ين ال�سابقني وهذا احلدي��ث عن تعريف (املثق��ف) و�شاهدنا بع�ض
(�صوره) �أقول:
�إن املثقف ،هو املثقف العارف ،والعارف من املعرفة.
وليكن هذا املثقف ما يكون :كوني ًا� ،شمولي ًا ،ثوري ًا ،ي�ساري ًا ،مييني ًا� ،إن مل يوظف ثقافته يف خدمة وطنه
وجمتمع��ه� ،إن مل يك��ن نربا�سه وهدفه وغايته هو الإن�س��ان� ،إن مل ي�سع وينا�ضل يف �سبيل اخلري ،واحلق،
واحلرية ،والعدالة ،وامل�ساواة ،فال خري فيه ،وال خري يف ثقافته.
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الثقافة والح�ضارة

• ح�سني مهدي �أبو الوفا
احل�ضارة هي الأن�شطة والنتاجات املعنوية واملادة الرفيعة
يف كل ميدان من ميادين احلياة الإن�سانية ،وهي ذات وجهني
هما :الثقافة واملدنية.
�أما الثقافة فهي وجهها املعنوي الداخلي ال�شفاف ،املتمثل
يف الأن�شطة والنتاجات الروحية والعقلية املختلفة ،و�أما
املدنية فهي وجهها امل��ادي اخل��ارج��ي الكثيف ،املتمثل يف
الأن�شطة والنتاجات املعي�شية والعمرانية املتنوعة ،والوجه
الثاين هو الوجه الفرعي والتحتي والتابع واجلوهر الفذ للثقافة
هو الفكر ،الذي به تكون الثقافة ثقافة حقيقية مثلى ،والذي هو
بالتايل مقيا�سها احلق الذي به تقا�س ،ومقومها الأ�صيل الذي به
تقوم.
�إن الفكر هو جوهر الثقافة الفذ ،ف�إن لكل ثقافة من الثقافات
القومية العربية الكربى فكرها املعنوي اخل�صو�صي اخلا�ص� ،أو
مادتها الفكرية الأم ،الذي ي�ؤلف القوام الأ�صلي الأول لفكرها
العمومي العام .وه��و فكر يعرب ب�شكل مطلق عن ذاتية الأم��ة
التي �أن�ش�أته ،بجمع خ�صائ�صها الروحية النف�سية والعقلية
الوجدانية الأ�صيلة ،وبالتايل يعرب ب�شكل مطلق عن نظرتها
الكلية ال�شمولية اجلامعة �إىل اهلل والإن�سان والب�شرية والعامل
والوجود وال�صريورة والكينونة والزمان واملكان واحلياة واملوت
والقدر وامل�صري ،هذه النظرة التي تكون لباب �أعمالها و�أدبها
وفل�سفاتها وفنونها وعلومها املختلفة.
والفكر العربي اخل�صو�صي اخلا�ص� ،أو املادة الفكرية العربية
الأم ،الذي ي�ؤلف القوام الأ�صلي الأول للفكر العربي العمومي
العام ،هو الفكر العربي الذي يتمتع متتع ًا مطلق ًا باخل�صائ�ص
التالية :الت�أهيلية والتوحدية والروحانية واملثالية والأخالقية
والإن�سانية واحل�ضارية ،ذلك لأن هذه اخل�صائ�ص هي اخل�صائ�ص
الذاتية اخلالدة للفكر العربي احل��ق ،والنموذج الأمثل لهذا
الفكر العربي اخل�صو�صي اخلا�ص ،ولهذه املادة الفكرية الأم ،هو
الفكر القومي الإن�ساين املح�ض ،وهذا الفكر الذي بلغت به الأمة
العربية منتهى الكمال املعريف الكوين الأكرب ،وحققت به �أروع
جتلياتها الثقافية العاملية العظمى.
وملا كان الفكر العربي املح�ض يتجوهر بداخله وخارجه ،يف
الكتاب الكرمي واحل�ضارة التاريخية ،ف�إن �أول ما يتوجب على
املثقف العربي �أن يقوم به تثقيفي ًا هو �أن ينكب على حت�صيلهما
حت�صي ًال ثقافي ًا عاملي ًا ،يت�سم بالفهم العميق والإدراك الوا�سع
واال�ستيعاب الدقيق والتمثل القوي ،وذل��ك من خالل انكبابه
على درا�سة علومهما الأ�سا�سية الكربى ،اللغة والتف�سري واحلديث
وال�سرية والفقه والت�شريع ،ودرا�سة منهجية مركزة ،تتيح له
�أن يفهم وي��درك وي�ستوعب ويتمثل� ،أو بالأحرى تتيح له �أن
ي�شبع ت�شبع ًا تام ًا بجميع ما ي�شتمالن عليه من معلومات ومبادئ
وقيم وتعاليم و�شرائع و�أحكام و�أخالقيات و�سلوكيات ومعامالت
ون�شاطات ،مما ميثل العلم واقع ًا وح�ضارة ور�سالة ونظام حياة،
�أي ما ميثل الإعالم عقيدة حقيقة عظمى.
وال ج��رم �أن يكون الكتاب ال��ك��رمي ه��و ج��زء م��ن ه��ذه امل��ادة
الفكرية الأم .فهو بالن�سبة �إىل املثقف العربي احل��ق ،كتابه
الفكري الثقايف الفرد ،الذي ال تداين منزلته الفكرية الثقافية
ال�سامقة منزلة �أي كتاب فكري ثقايف �آخر بتات ًا وب�إطالق ذلك
�أنه كتابه العلمي الكوين الأعظم ،الذي ي�شتمل على لباب احلكمة
املطلقة والعلم احلقيقي الكلي وملعرفة اخلال�صة ،والذي ينبغي
له �أن يعرتف من معينة الأب��دي اخلالد كل املقومات الأ�سا�سية
الكربى لتثقيفه العربي الأمثل.
وت�شبع املثقف العربي بفكره العلمي والرتبوي املح�ض ،يغني
ت�شبعه بروح هذا الفكر الكلية ال�شاملة ،كما يعني ت�شبعه بكل

ما يحتوي عليه من مفاهيم ومقوالت وم�صطلحات و�صيغ و�أمناط
و�أ�ساليب ثقافية خا�صة ،وهو ت�شبع ي�ضمن له ما يلي:
�أو ًال :ت�أمني امل��ادة الفكرية الأ�صلية التي ي�صوغ منها وبها
وحولها فكره العربي الثقايف اجل��دي��د ،ال��ذي ين�شد ابتداعه
�صاف ،ال�شرقية منها
ويتوخاه وي�سعى �إىل حتقيقه ،وهو فكر نقي ٍ
والغربية ،والقدمية واحلديثة ،على ال�سواء.
ثاني ًا :امتالك املعايري الثقافية ال�سليمة ،التي يت�سنى له
بوا�سطتها تقييم كل لون من �أل��وان الفكر العاملي ،الذي ينبغي
ا�صطفاءه �أو التثقيف به ،بحيث ال ي�صطفي من هذه الألوان �إال
اللون الذي مياثل ويالئم وين�سجم مع فكره العربي احلق.
ثالث ًا :حتديد النهج الثقايف القومي الذي ينتهجه ويلتزم به،
والذي يقوده بب�صرية هادية �إىل هدفه التثقيفي املر�سوم ،دومنا
�أي جنوح �أو �ضالل �أو �ضياع.
�أج��ل� ،إن��ه ال بد للمثقف العربي من �أن يجعل فكره العربي
املح�ض هو املادة الفكرية الأم لتثقيفه العربي الأمثل ،هذا �إذا
ما �شاء لهذا التثقيف �أن يكون ،حق ًا وفع ًال ،تثقيف ًا عربي ًا �أمثل.
و�إن �أي تثقيف عربي ال يجعل من الفكر العلمي املح�ض مادته
الفكرية الأم ،هو تثقيف كاذب وفا�سد �أ�ص ًال� ،إن من حيث امل�ضمون
و�إن من حيث ال�شكل ،وهو بالتايل لن يكون �سوى �ضرب من �ضروب
التثقيف الأخر ى الكاذبة والفا�سدة ،التي تهيمن اليوم هيمنة
�شبه كلية على الواقع الثقايف العربي الراهن ،والتي ال حتمل يف
طياتها �سوى العقم والعطالة للفكر العربي ،و�سوى امل�سخ والت�شويه
للثقافة العربية.
لقد حالت التقريبية الهدامة ،منذ مطالع ما يدعى بع�صر
اليقظة العربية بني املثقف العربي وبني فكره العربي التثقيفي
الأ�صيل ،املتمثل يف فكره العلمي املح�ض ،وذل��ك حتته �شعارات
التحديث والتجديد ،والع�صرية واملعا�صرة ،والتطور والتقدم،
واخللق والإب��داع ،والزائفة اخلادعة ،موجهة �إي��اه نحو الفكر
الأوروبي البحت والثقافة العربيان املحدثان جمردين عموم ًا من
احلديث يف حمنته ال�سلبية الراهنة.
وطبيعي �أن جعل املثقف العربي فكره الإ�صالحي املح�ض
هو امل��ادة الفكرية الأم لتثقيفه العربي الأمثل يجعل من هذا
التثقيف ب��دوره ث��ورة فكرية ثقافية ك�برى ،ث��ورة على الواقع
الفكري الثقايف الراهن لن�سفه بكل �أ�صوله الغريبة الهجينة
الطاحلة ،وثورة من �أجل احلقيقة الفكرية الثقافية املن�شودة
لتج�سيدها بكل �أركانها العروبية الأ�صلية.
غري �أن جعل املثقف العربي فكره الثقايف العلمي املح�ض هو
امل��ادة الفكرية الأم لتثقيفه العربي الأم��ث��ل ،ال يعني وقوفه
عند هذه املادة واقت�صاره عليها واكتفائه بها فقط ،و�إمنا يعني
انطالقه منها وبها وعربها �إىل ارتياد خمتلف م�صادر الفكر
الإن�ساين العاملي ال��ع��ام ،ميتاح منها با�صطفاء �إيجابي هادف
كل ما يحتاج �إليه من م��واد ثقافية مم��ت��ازة ،يغذي بها فكره
العربي العلمي املح�ض وينميه ويطوره ويرقى به �أ�سمى املراتب
وامل�ستويات ،ذلك �أن التثقيف العربي الأمثل� ،إن كان يف حقيقته
الدويل تثقيف ًا قوي ًا خا�ص ًا ،ف�إنه يف حقيقته الأخرى تثقيف عاملي
بعث عربي ف�إنه
عام ،لأنه �إن كان يف غايته اخل�صو�صية تثقيف ٍ
يف غايته القومية تثقيف بعث كوين وال خالف �أليتة هذه هي
املادة الفكرية الأم للتثقيف العربي الأمثل �إنها الفكر الإ�سالمي
املح�ض ،متجوهر ًا يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة
�ضد الفكر الفذ الذي ت�شبع به املثقف العربي ما�ضي ًا ف�أن�ش�أ منه
�أعظم و�أروع و�أ�سمى ثقافة �إن�سانية عرفها التاريخ العاملي القدمي،
و�سيت�شبع به املثقف العربي م�ستقب ًال لن�شئ �أي�ض ًا عنه �أعظم و�أروع
و�أ�سمى ثقافية �إن�سانية �سيعرفها التاريخ العاملي احلديث..

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
احل�ي�ن ت��ل� َو
�اع��ن��ا ،يف
ِ
ت��خ��د�� ُ�ش �أ���س��م� َ
أخ��ط��اء يف ف��ه� ِ�م ب��ع���� ِ�ض معاين
ي�ن � ،
احل� ِ
ٌ
ال��ك��ل��م��ات وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا .م��ن ذل��ك
ق��ول��ه��م���( :ش��اف��اك اهلل) .وم��ع��ل��وم �أن
يف العربية �أفعا ًال تبادلية ت�شاركية،
وتوا�ص َل ،
من مثل :تعاونَ  ،وت�شا َر َك ،
َ
وحت� َ
وجت��اذب ،
��ادث  ،وحت���او َر  ،وت���وا َّد ،
َ
وغريها.
ُ
�دث بني
ويكون
تبادل الفعلِ �أو احل� ِ
ط��رف�ين اث��ن�ين .ل��ك��ن ال��ف��ع��ل (���ش��اف��ى)
معنى
ال��ذي �أ�صله (�شفا) ،ال يت�ضمن
ً
تبادلي ًا �أو ت�شاركي ًا ؛ لأن ال�شفاء من
ل���دن اهلل وح���ده ،ول��ي�����س ت��ب��اد ًال بني
املري�ض والطبيب� .أن��ا �أمنحك عون ًا ،
و �أن��ت ت��ق��دم يل ع��ون� ًا  ،فنحن نتعاون؛
ُ
نتبادل العونَ � .أما ال�شفاء ،فيكون
�أي
م��ن ِق�� َب��لِ امل�����س��ب��ب ل��ل��م��ر���ض ،وم���ن غري
ُ
ال�شفاء مل�س ِّبب
املري�ض
املنطق �أن يقدم
َ
�اء امل��ري���� ُ�ض
امل��ر���ض �أو ي��ت��ب��ادل ال��� ِّ��ش��ف� َ
والطبيب مع ًا  .وعا َّم ُة النا�س َيقرنون
ُ
َ
الفعل (�شافى) بالفعل (عافى ُيعايف
م��ع��اف��ا ًة ( .وه��م ي��ج��ه��ل��ون �أن امل��ع��اف��اة
– وه��ي م�����ص��در للفعل (ع��اف��ى)  -ال
��دث ت��ب��اد ٍّ
يل
ت�����ش��ت��م� ُ�ل ع��ل��ى ف��ع��لٍ �أو ح� ٍ
�أو ت�����ش��ارك��ي (ب�ين ط��رف�ين)؛ ف��ا لأل��ف
يف (ع��اف��ى) �أ�صلية ك��ا لأل��ف يف (وارى
ولي�ست ا لأ ِل� َ
��ف ال��دَّ ا َّل� َ�ة على
ون���ادى)،
ِ
َ
نقول :
فعل تباديل .فينبغي� ،إذ اً� ،أن
(�شفاك (اهلل ،ال (�شافاك).
��ث ال�����س��امل (ك��ط��ال��ب��ات
��ع امل����ؤ َّن� ِ
َج��� ْم� ُ
وم��ؤم��ن��ات وم�����ش��ك�لات) ُي��رف��ع بال�ضمة
(م��ؤم��ن� ٌ
�ات ) ،و ُين�صب بالك�سرة عو�ض ًا
�ك�لات ).
ع��ن الفتحة ن��ق��ول� ( :إن امل�����ش� ِ
ل��ك��ن اخل��ط ��أ ال���ذي ي��ق��ع ف��ي��ه ك��ث�ير من
��ر ال�����ص��ف� ِ�ة ال��ت��ي تتبع
ال��ن��ا���س ه��و ج� ُّ
ج���م��� َع امل�����ؤن����ث ال�������س���امل ،ف��ي��ق��ول��ون:
�ك�لات ال��ق��ائ��م� ِ�ة ) ،وال�����ص��واب
( �إن امل�����ش� ِ
ؤنث
ال�صفة التي
ن�صب
تتبع جم َع امل� ِ
ِ
ُ
ُ
َ
القائمة ).
امل�شكالت
ال�سامل� (:إنَّ
ِ

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

•د .علي دياب

في ذكرى الت�صحيح
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حت��ل ال��ذك��رى التا�سعة والأرب���ع���ون
للحركة الت�صحيحية ال��ت��ي فجرتها
قواعد حزب البعث العربي اال�شرتاكي
بقيادة الرئي�س الراحل ،القائد امل�ؤ�س�س
الرفيق املنا�ضل حافظ الأ�سد ،هذا العام
وقطرنا العربي ال�سوري ي�شارف على �إنهاء
ت�سع �سنوات من حرب مل ي�شهد التاريخ
لها مثي ً
ال ،هذه احل��رب التي ما �شنت �ضدنا،
�إ ّ
ال لأن حركة الت�صحيح حددت امل�سار الذي
�ست�سري فيه �سورية العروبة ،وامل�سار الذي
يجب �أن تكون عليه �أمتنا العربية من املحيط
�إىل اخلليج ،فكان الهدف الأول لها حترير
الأر�ض العربية املحتلة من الكيان ال�صهيوين،
والدعوة �إىل وح��دة الأم��ة العربية ،لتكون
�أمة مب�ستوى �إمكانياتها وقدراتها ،ويكون لها
مكان حتت ال�شم�س ،فكان من �أول ما بد�أته
احلركة االنفتاح على الأقطار العربية ،ويف
�إط��ار �شعار الت�ضامن العربي ،ومت الإع��داد
وبالتن�سيق مع القيادة امل�صرية حلرب ت�شرين
ع��ام ثالثة و�سبعني وت�سعمئة و�أل���ف ،هذه
احلرب التي �أكدت نتائج باهرة ،وعلى الرغم
مما �أ�صابها من طعن من قبل الرئي�س امل�صري �آنذاك� ،إذ �أعلن وقف القتال يف اجلبهة امل�صرية من جانب
واحد ،الأمر الذي نقل هذه احلرب التي خطط لها لأن تكون حرب ًا حتريرية� ،إال �أن ال�سادات وللأ�سف
�أرادها حرب ًا حتريكية ،ومع ذلك مل تعدم هذه احلرب نتائجها الإيجابية ،التي �أبانت للعامل �أجمع،
�أن العرب قادرون على فعل ما يريدون ،وعلى توظيف ثرواتهم وا�ستخدامها يف املعركة �ضد عدوهم،
وبالتايل فكان االنت�صار ال�سيا�سي على امل�ستوى الدويل ،وا�ستمر ال�سادات يف م�شروعه اال�ست�سالمي الذي
متخ�ض عنه توقيع اتفاق كامب ديفيد ومالحقه ال�سرية ،وم�ضت احلركة الت�صحيحية يف مواجهة هذا
االنعطاف الوا�ضح واملبا�شر ومن قبل دولة عربية ت�شكل الثقل العربي ،و ّ
مت تطويق ال�سادات يف ال�شارع
العربي عامة وال�شارع العربي امل�صري خا�صة ،ف�أثبت ال�شعب العربي امل�صري رف�ضه لهذه االتفاقية،
وعدم قبوله التطبيع مع الكيان ال�صهيوين ،و�أكدت احلركة مت�سكها مبركزية الق�ضية الفل�سطينية،
وت�صدت لكل امل�ؤامرات التي حتاك �ضدها من كل حدب و�صوب� ،إن كان على امل�ستوى الداخلي من خالل
حتريك ع�صابة الإخوان امل�سلمني يف من�صف �سبعينيات القرن املن�صرم� ،أو على امل�ستوى الإقليمي فكانت
احلرب يف لبنان ومن ثم كانت حرب اخلليج الأول ومن ثم غزو لبنان ،وكل ذلك من �أجل �إ�ضعاف �سورية
العربية التي ترفع الراية القومية ،وعندما �شعرت �أن الأنظمة العربية ترتاجع ب�شكل �أو �آخر ،وال
تعرب عن �ضمري �أبنائها يف مواجهة العدو الأ�سا�س للأمة العربية واملتج�سد يف الكيان ال�صهيوين ،ف�أمام
تعاظم قوة هذا الكيان ودعم الغرب له ،كان ال بد من ت�أ�سي�س املقاومة الوطنية �ضد العدو ،فانطلقت
من جنوب لبنان وبدعم وا�ضح من �سورية وقائدها ،وا�ستمر هذا الدعم بعد غياب القائد امل�ؤ�س�س ويف
ظل الرئي�س القائد ب�شار الأ�سد� ،إذ �شكلت املقاومة �شوكة يف حلق العدو ،وخنجر ًا يف خا�صرتها ،وبالتايل
فما تعر�ضت له الأمة العربية ويف �إطار ما �س ّمي «بالربيع العربي» كان الهدف منه �ضرب حمور املقاومة
الرغم من كل ما ح�صل من ت�آمر على املقاومة ،وخا�صة يف حرب متوز عام
ومن يدعم هذا املحور ،وعلى ّ
�ألفني و�ستة ،مل ي�ستطع العدو حتقيق �أي هدف من �أهدافه ،بل ازدادت املقاومة قوة ومنعة ،و�أ�صبحت
تعد الواليات املتحدة الأمريكية �أمنه من
ت�شكل اخلطر الأكرب على الكيان ال�صهيوين ،فهذا الكيان الذي ّ
�أمنها ،ف�أخرجت خمططاتها �إىل العلن وبد�أت ما �أ�سمته ربيع ًا عربي ًا ومل يكن بن علي يف تون�س هو الهدف
فكان �صديق ًا لها وال مبارك �أي�ض ًا الذي كان يبيع الكيان ال�صهيوين الغاز بثمن �أقل مما يبيعه للمواطن
امل�صري ،وال القذايف �أي�ض ًا الذي تنازل عن كل �شيء للغرب ودفع لكل �ضحية من �ضحايا طائرة لوكربي
ماليني ال��دوالرات ،بينما الواليات املتحدة دفعت لل�شهيد العراقي الذي ق�ضى على �أيديها ويف �أثناء
احتاللها العراقي مبلغ ًا وقدره خم�سة و�سبعون دوالر ًا ال غري� ،إذن الهدف كان لدى عدونا هو دم�شق وما
تعنيه دم�شق يف التاريخ واحلا�ضر وامل�ستقبل ،ومل يكن يخطر ببال الأعداء �أن دم�شق تختلف عن غريها
من العوا�صم العربية بل والعاملية ،فهي القلب من �أمتها العربية ومنها انطلق العرب ليبلغوا �أقا�صي
الدنيا ،فا�شتد الت�آمر على دم�شق وتعاون القريب والبعيد للنيل من هذا املركز مركز حمور املقاومة،
فت�صدى للعدوان و�أثبتت حركة الت�صحيح �أنها �أ�س�ست جي�ش ًا عقائدي ًا جي�ش ًا عربي ًا با�س ً
ال مل يكن كبقية
اجليو�ش ،ف�صمد وقاتل وواجه الإرهابيني القادمني من جهات الأر�ض الأربع ،ويف النهاية ا�ستطاع �أن
يحقق االنت�صار املعجزة ،و�أن يحرر ما �أخذه ه�ؤالء املجرمون من مناطق ،وال نن�سى وقوف الأ�شقاء �إىل
جانبنا و�أ�صدقائنا الرو�س عام خم�سة ع�شر و�ألفني ،فب�صمودنا تدخل الرو�س وبعد التدخل ال�سافر
للواليات املتحدة �إىل جانب املرتزقة والإرهابيني ،وا�ستطاع الأ�صدقاء الرو�س بدخولهم معنا ملواجهة
ي�سجلوا بداية النهاية للإمرباطورية الأمريكية ،كقوة �أحادية القطب ،فاليوم ونحن على
الإرهاب� ،أن ّ
�أبواب االنت�صار الأخري ،ي�سجل للحركة الت�صحيحية يف ذكراها ،ما هي�أته لنا لل�صمود واالنت�صار على
�أعدائنا املتمثلني يف الكيان ال�صهيوين؛ �أم يف ال�سلطان العثماين اجلديد املو�سوم بالغدر واخليانة� ،أم
ببقية الأنظمة العربية الرجعية املتواطئة ،واملهرولة للتطبيع مع الكيان ال�صهيوين ،وامل�ستقبل قمني
بك�شف ه�ؤالء كافة و�سيلقي بهم �إىل مزابل التاريخ ،و�سيتحقق لهذه الأمة وعلى امتداد م�ساحة الوطن
الكبري انت�صارها احلتمي على �أعدائها طال الزمن �أم ق�صر.

4
• د� .أحمد علي حممد
 .1هنالك �إ�شكاالت جمة حتول من
دون حت��دي��د م�صطلح ال��وط��ن ب�صورة
ُّ
ت�شف عن و�ضوح ت��ام ،و�أكرثها َتل ِب ُ�س
َ
ً
كلمة الوطن من جهة كونه مفهوما �أو
م�صطلح ًا� ،إذ توجد فروق بني الأمرين،
فامل�صطلح ي��ن��زع ع���ادة �إىل التحديد
ال����داليل ،يف ح�ين ي��ن��زاح امل��ف��ه��وم عن
ال��دالل��ة امل��ح��ددة فينحو من ه��ذه الناحية
�إىل االت�ساع ،وعليه ي�سعى امل�صطلح �إىل املعنى
ال�ضيق املحدد ،وي�سعى املفهوم �إىل االنفالت
من املعنى ال�ضيق �إىل دالالت مت�شعبة ومعان
كثرية ،فمن هذه اجلهة �أظنّ �أنّ كلمة الوطن
�أقرب �إىل املفهوم منها �إىل امل�صطلح وال�سبب
يف ذلك �أنّ الكلمة ت�شربت دالالت كثرية يف
الأزمنة املتعاقبة ،ففي الزمن القدمي مل يكن
لكلمة «وط��ن» يف الفكر العربي ٌ
حيز يدعو
�إىل حتديد جمالها اال�صطالحي ،فالتقلبات
ال�سيا�سية والأحداث التاريخية التي �شهدها
الوطن العربي يف الع�صور القدمية مل ينجم
جت�سد م�س�ألة االنتماء
عنها تيارات فكرية
ّ
�إىل و�سط جغرايف بعينه ،لعدم وجود عوائق
حتول من دون انتقال الأف��راد من مكان �إىل
مكان �آخر� ،أو �إقامتهم يف بقعة جغرافية ما
يختارونها على امتداد الوطن العربي ،من �أجل
ذلك كان مفهوم الوطن يف القدمي مت�سع ًا ،وهو
من َث َّم غري حمدد بجغرافية �أو مقيد ب�سيا�سة
م��ا ،لهذا �أ�صبحت هنالك م�شقة يف حتديد
مفهوم ال��وط��ن يف الفكر ال��ق��دمي� ،إذ يلحظ
الباحث �أ�صوات ًا خمتلفة يف �شعرنا القدمي،
ت��ت��ح��دث ع��ن ال��وط��ن تظهر ب��و���ض��وح ت���ار ًة،
وب�إيحاء تارة �أخرى تبع ًا لظروف طارئة �أو
�أح��داث عار�ضة ،مثل ما ميكن مالحظته من
التحنان للوطن يف ق�صيدة ن�سبت ملالك بن
الريب حني خرج غازي ًا يف جي�ش ابن عفان،
ف ّلما تراءت له املنية يف مرو �أن�ش�أ يقول:
ً
ليلة
�أال ليت �شعري هل �أبينت
القال�ص النواجيا
بجنب الغ�ضا �أُزجي
َ
و�صحبتي
دعاين الهوى من �أهل و ٍّد ُ
بذي الط ّب�سني فالتفتُ ورائيا
بزفرة
�أجبت الهوى ملا دعاين
ٍ
تقنعتُ منها �أنْ �أُال َم ردائيا
�أقول وقد حالت قرى الكرد بيننا
ري ما كان جازيا
جزى اهلل َع ْم ًرا خ َ
�إنِ ُ
اهلل يرجعني من الغزو ال �أُرى
و�إن َّ
قل مايل طالب ًا ما ورائيا
وملا تراءت عند مر ٍو منيتي
َّ
وحل بها ج�سمي وحانت وفاتيا
�أقول لأ�صحابي ارفعوين ف�إنني
ٌ
�سهيل بدا ليا
َي َق ُّر بعنيي �أنْ
ففي الق�صيدة �سل�سلة ���ص��ور وط��اق��ات
مكبلة بالتحنان �إىل ربوع الوطن ،و�إىل الأهل
والع�شرية ،ولكن النّ�ص مل ي�ستطع حتويل
تلك ال�سيول الوجدانية اجلارفة �إىل فكرة
ميكن ت�صنيفُها �ضمن �سياق الوعي باملفهوم،
ورمبا كان ابن الرومي من �أوائل ّ
ال�شعراء الذي
الم�سوا يف �أ�شعارهم مفهوم الوطن يف قوله:
ويل وطنٌ �أليت �أال �أبي َعهُ
الدهر مالكا
و�أال �أرى غريي له
َ
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دراسات

الوطن في الخطاب الثقافي
« مقاربة المفهوم»
ّف�س حتّى ك�أنّه
فقد �ألفتْهُ الن ُ
لها ج�سدٌ �إنْ بانَ غودرت هالكا
َو َحبب �أوطانَ الرجال �إليهم
آرب ّ
ال�شباب هنالك
ق�ضاها
ُ
م� ُ
ّ
رتهم
ك
ذ
�إذا ذكروا �أوطا َنهم
ُ
ال�صبا فيها فحنوا لذالكا
عهود ِّ
والفرق وا�ضح فيما �أرى بني ق�صيدة ابن
الريب وق�صيدة اب��ن ال��روم��ي ،ذل��ك لأن ابن
الريب ات�صل كال ُمه على الوطن بحادثة �أيقن
من خاللها �أن املوت �سيطوله وهو بعيد عن بلده
و�أهله ،فكانت الق�صيدة �ضرب ًا من احلنني ولون ًا
م��ن الإح�سا�س ب��االغ�تراب ،يف ح�ين حتدث
ابن الرومي عن الوطن بو�صفه فكرة و�شعور ًا
باالنتماء� ،إذ هو ال ي�ساوم على وطنه ،وال
ريه ،وهو املكان الذي �ألفته
يطيق �أن ميلكه غ ُ
نف�سه حتى �صار ج�سد ًا لروحه ،وفوق ذلك كله
�أحب وطنه بكل جوارحه ،لأنه ا�ستودع فيه
�شبابه وذكرياته ،و�أبلغ ما يف ن�ص ابن الرومي
بيته الأخ�ير �إذ ي�شري فيه �أن ذك��ر الوطن
يهيج يف �صدور الرجال تاريخهم املن�صرم كما
يج�سد طموحهم يف احلياة ،ومعنى ذلك �أنه ال
ي�شعر املرء بوجوده الأمثل �إال �إذ امتلك وطن ًا،
تتحقق فيه ذاته قبل كل �شيء.
 - 2برز مفهوم الوطن يف الفكر احلديث
مع ظهور اال�ستعمار ،ومع منو الأفكار القومية
منذ �أوائل القرن التا�سع ع�شر� ،إذ كانت معظم
البالد العربية حتت ال�سيطرة العثمانية ،ومع
انحالل ال��دول��ة العثمانية فيما يعرف عند
ال��غ��رب ( بالرجل امل��ري�����ض) ،هُ ��رع��ت القوى
الغربية �إىل اال�ستيالء على �أجزاء من الوطن
العربي حت��ت ذري��ع��ة ا�ستعمارها �أو الأخ��ذ
بيدها حتى تلحق بركب احل�ضارة الغربية
التي قطعت �شوط ًا وا�سع ًا يف التطور ،يف الوقت
الذي �أراد فيه العثمانيون احلفاظ على ت�أخر
العرب وتخلفهم لي�سهل حكمهم .
ويف �أواخ���ر العهد العثماين ب���د�أت ت�شع
الأف��ك��ار القومية ،وال�سيما عند املفكرين
الأتراك ،وقد انتقلت هذه الأفكار �إىل العرب
بطريق �صفوة املثقفني �آنذاك .
انبثقت الأفكار القومية �إذن عن �ضعف
ال�سلطة العثمانية ،فوعى املثقفون الأتراك
�أن الرابطة الدينية مل تعد ناجعة للوقوف
�أمام امل�ؤثرات الفكرية الغربية ،وال�سيما فيما
يخ�ص فكرة الوطن التي افرت�ضت حتديد ًا
للمكان اجلغرايف ومن ثم االنتماء �إليه� ،أو ما
�سماه با�شالر بطوبوغرافية الوجود احلميم،
�أي ما يثبت �أ�س�س الهوية اجلمعية الإيجابية .
لقد �أراد الأت���راك ال��وق��وف �ضد الأف��ك��ار
القومية التي انت�شرت عند املثقفني العرب،
ف�����س��ارع��وا �إىل �إن�����ش��اء اجلمعيات الفكرية
للحد من �أخطار التمزق اجلغرايف الذي كان
ي��ه��دد ك��ي��ان ال��دول��ة العثمانية ،ث��م ظهرت
يف امل��رح��ل��ة الإ���ص�لاح��ي��ة �صياغة ل�ل�أف��ك��ار
الوطنية والقومية عند الأت���راك �أنف�سهم،
بيد �أن مفهوم الوطن تبلور يف م�صر مع حملة
نابليون ب��ون��اب��رت� ،إذ ام��ت��زج ذل��ك املفهوم
بالأيديولوجيات املختلفة وال�سيما الأوربية
منها ،وكان رفاعة الطهطاوي ال�شيخ الأزهري
الذي �أر�سله حممد علي با�شا �إىل فرن�سا ليكون

�إم��ام��ا للطالب املبتعثني للتح�صيل العلمي،
قد ترجم امل�صطلح الفرن�سي ()BATRIE
بكلمة الوطن ،ثم ت�شرب املعنى الذي �أ�شاعه
الفرن�سيون يف �إطار ذلك امل�صطلح ،كحب الوطن
واال�ستماتة يف ال��دف��اع عنه ،وق��د الزم هذا
امل�صطلح م�صدر �صناعي �آخر وهو الوطنية .
ك���ان م��ن �أه����م الأع��ل��ام ال��ع��رب ال��ذي��ن
حتدثوا عن مفهوم الوطن يف كتاباتهم �أحمد
فار�س ال�شدياق (1882-1804م) وبطر�س
الب�ستاين (1883 1819-م) فتكلم الب�ستاين
على الوطنية ال�سورية التي تقوم عنده على
�إر���س��اء الهوية على �أ�س�س علمانية ،و�أ���ش��اع
الب�ستاين فيما كتب �آن��ذاك مفهوم الوحدة
الوطنية على �أعقاب موجة العنف الطائفي
ال��ت��ي اندلعت يف لبنان ع��ام 1860م ،وقد
دعا الب�ستاين �إىل �إ�صالح التعليم والتو�سع
يف تثقيف ال�شعب فرتجم لهذه الغاية رواية
دان���ي���ال دي��ف��و امل�����س��م��اة ب��رب��ن�����س��ون ك���روزو،
وحدد الب�ستاين مفهومه للوطن من الناحية
اجليو�سيا�سية ب�سورية ولبنان وفل�سطني
والأردن �أو ما ا�صطلح عليه ببالد ال�شام .
على �أعقاب الثورة العربية التي قادها
ال�شريف ح�سني ع��ام 1916م ،ب��رز مفهوم
ج��دي��د ل��ل��وط��ن� ،إذ ح���اول ال�شريف ح�سني
ت�أ�سي�س مملكة عربية ت�ضم �سورية والعراق
وج���زء ًا م��ن احل��ج��از ،وه��و �أدن���ى �إىل مفهوم
القومية ،ذلك لأن��ه الم�س امل�شاعر القومية
عند العرب ،ويف الوقت نف�سه بقي التماهي بني
الأف��راد والبقعة اجلغرافية ال�ضيقة �أ�سا�س
االنتماء مثل �أن تكون �سورية يف بالد ال�شام
وطن ًا ،وكانت ح��دود القبيلة يف ب�لاد ال�شام
ت�شكل وطنا �أي�ض ًا .
�أ�سهم ال�شعراء املهجريون يف الن�صف الثاين
م��ن ال��ق��رن التا�سع ع�شر يف انت�شار الأف��ك��ار
الوطنية على نحو وا�سع� ،إذ �أ�صدروا ال�صحف
و�أ�س�سوا املنتديات ،وقد اعتمد كثري من �شعراء
املهجر على الرومن�سية بو�صفها و�شاحا للأفكار
ال��وط��ن��ي��ة� ،إذ ك��ان��وا يف ال��ب��دء ي��دع��ون �إىل
ا�ستقالل �سورية عن الإمرباطورية العثمانية،
وقد ت�ضخمت �صورة الوطن عند كل من ن�سيب
عري�ضة وج�بران خليل ج�بران لتغدو �أ�شبه
بالفردو�س ،ذلك لأن الوطن يف �أدب املهجريني
عامة ويف �أدب جربان خا�صة مبعث ًا للجمال
والطهر والرباءة ،يقابله عامل �شيطاين مثلوه
باحل�ضارة املادية يف الغرب.
من ظواهر �إ�سهام املهجريني يف بلورة مفهوم
ال��وط��ن م��ا كتبه �أم�ين الريحاين و�إيليا �أب��و
ما�ضي وغريهما �إزاء نكبة فل�سطني ،وارتبط
مفهوم الوطن لديهم مبحاربة الربيطانيني
و�إحباط وعد بلفور ومهاجمة امل�ستعمرين .
- 3مبوازاة مفهوم الوطن كان البد �أن يربز
مفهوم الهوية واالنتماء ،للوقوف �أم��ام املد
اال�ستعماري يف ال�شرق الذي عمد �إىل جتزئة
الوطن العربي ،و�إن�شاء كيانات هزيلة م�ستلبة
احلرية ال تقوم بذاتها اقت�صاديا لتكون يف
حال من التبعية الدائمة للدول اال�ستعمارية،
من هنا ظهرت �أ���ص��وات �أدب��ي��ة كثرية تنادي
بالهوية العربية الإ�سالمية ،ومن هنا طرحت
فكرة ابتعاث املا�ضي للأمة ،وعلى هذا الأ�سا�س

قامت الدول العربية احلديثة ،غري �أن مفهوم
الهوية مل يتفق مع احلدود الوطنية احلالية،
لأن ذلك املفهوم يتخطى احلدود القطرية �إىل
بقاع الوطن العربي كله ،ومن ثم ال يتطابق
مفهوم الهوية العربية مع مفهوم الوطن ،لأن
ال��وط��ن ال��ي��وم حمكوم ب��ح��دود �سيا�سية ،من
هنا بدا مفهوم الهوية �أكرث الت�صاق ًا مبفهوم
القومية اليوم .
 - 4يف الأدب العربي احلديث تت�ضافر ثالث
كلمات لت�شكل حق ًال داللي ًا يخ�ص الوطن ،وهي
املر�أة والأر�ض والوطن ،لذلك عمد الأدباء �إىل
ت�أنيث اخلطاب الوطني يف �أدبهم ،وهي ر�ؤية
رومن�سية �أتاحت احلديث عن الوطن – املر�أة
�ضمن منظور �إيحائي جن�سي  ،لهذا ا�ستخدموا
كلمة احلبيبة  /الع�شيقة  /اخلطيبة ...
للداللة على الوطن ،وهو �أمر متكرر عند �أدباء
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،ك�أحالم
م�ستغامني يف روايتها «ذاك��رة اجل�سد» ،التي
تتحدث عن حمارب �سابق خا�ض حروب ًا عدة
�ضد الفرن�سيني يف اجلزائر ،ثم �سخر موهبته
الفنية يف ر�سم ج�سور �شهوانية بني مدينته
ق�سنطينة واملر�أة.
�أما احلديث عن الوطن والأر�ض ف�أبرز من
عرب عن هذه العالقة الأديب الليبي �إبراهيم
الكوين يف عموم رواياته� ،إذ جعل ال�صحراء/
الأر���ض ،وطن ًا ،فيقول على ل�سان �أحد �أبطال
رواياته  »:وجدنا �أر�ض ًا بلقعا مو�سومة بالدمن»
( اخللب �ص )45:يعني ال�صحراء التي جتوبها
ٌ
قبيلة من الطوارق يف رحالت م�ضنية لي�صنعوا
ً
ً
موطنا ممثال بال�صحراء مبقدار ما تلون تلك
ال�صحراء �أج�سادهم ب�أ�شعة �شم�سها احلارقة.
 5ت�ستلزم فكرة الوطن جانب ًا من املمار�سةالفعلية من قبل املواطن ،كاالنتماء واملواطنة،
ف�إن كان االنتماء جمرد �شعور ي�شد الفرد �إىل
مكان يرتبط به فكري ًا ووجداني ًا ،ف��إن هذا
ال�شعور يبقى �سلبي ًا ما مل ي�شفع مبمار�سة فعلية
يعرب عنها الفكر احلديث باملواطنة ومعناها
العمل احلقيقي من �أجل خدمة الوطن والدفاع
عنه والإ�سهام الفعلي يف تطويره فيما ي�صب يف
م�صلحة اجلماعة ،وال �أعني بذلك الواجبات
احليوية التي يقدمها املواطن حلماية وطنه
م��ن امل��خ��اط��ر فح�سب ،ب��ل �أع��ن��ي الأن�شطة
الفعالة التي تنه�ض بالوطن بطريق الأعمال
الإبداعية التي تك ّون ر�صيد ًا ح�ضاري ًا للوطن
مثل املكت�شفات العلمية والأعمال التجارية
وال�صناعية املتميزة ،والأع��م��ال الأدب��ي��ة
والفنية والريا�ضية الباهرة التي ترتك �صدى
طيب ًا لدى ال�شعوب الأخرى �إزاء الوطن .
هنالك �أوط���ان عرفت مببدعيها ،ففرن�سا
مرتبطة بفكتور هوغو وبريطانيا ب�شك�سبري
و�أملانيا بغوته وال�سويد بهرني �إب�سن ورو�سيا بـ
تولو�ستوي و�أمريكا بـ همنغواي وم�صر بنجيب
حمفوظ وتون�س ب�أبي القا�سم ال�شابي و�سورية
بعمر �أبي ري�شة ونزار قباين ،ولبنان بجربان
خليل جربان والعراق بال�سياب ...فكل عمل
مبدع ي�شكل للوطن ر�صيد ًا ح�ضاري ًا يعد عالمة
بارزة يف احلياة.

قضايا و آراء

الكاتب و�أدب الأطفال
• د .عي�سى ال�ش ّما�س
ه��ن��اك ال���ك���ث�ي�رون م���ن ك � ّت��اب
الأط���ف���ال ،ي��ق��دّ م��ون الن�صو�ص
الأدب����ي����ة ب��ك��ل��م��ات م��ن � ّم��ق��ة �أو
مر�صوفة ب��أ���س��ل��وب ال يتّفق مع
م��ي��زات ال��ط��ف��ول��ة النف�سية /
العاطفية� ،أو �أن بع�ضهم �أخفقت
جتربته يف كتابة �أدب الكبار،
فالتج�أ �إىل عامل ال�صغار ،ويف ذلك
تعدٍّ على الأدب والطفل مع ًا.
�إنّ �أدب الأط��ف��ال يو�ضع يف
معظمه – �إن مل يكن ك � ّل��ه -من
قبل الكبار ،وينطوي على مه ّمة
�صعبة حتتاج �إىل ر�ؤي��ة وا�ضحة
ت�ستند �إىل فهم واع وعميق بعامل
ال��ط��ف��ول��ة وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا ،لأدب
الأطفال احلقيقي ،ال يقت�صر على
معاجلة بع�ض اجلوانب احلياتية
الب�سيطة وال�صغرية التي حتيط
يو�سع دائرة
بالطفل ،بل يجب �أن ّ
اهتماماته ومو�ضوعاته ،ويقدّ م
�إليه ت�ص ّور ًا وا�ضح ًا ور�ؤية �شاملة
عن الكون واحلياة ،تغني تفكريه
وتع ّمق �إدراك���ه ،ب�أ�سلوب يتّ�صف
ب��ال�����س��ه��ول��ة ومي���ت���از ب��ال��ط��راوة
واملتعة.
ول��ذل��ك ،فمن الأه��م��ي��ة مبكان
�أن ي��ع��رف ك��ات��ب �أدب الأط��ف��ال
طبيعة الطفولة وميزاتها ،ويفهم
نف�سية الطفل ال���ذي يخاطبه،
فيحيط بخ�صائ�ص هذه النف�سية
ومب��ا حتمله من م�شاعر ورغبات
وم��ي��ول وح��اج��ات .وال �س ّيما �أنّ
�أدب الأطفال كو�سيلة ت�ستخدم
يف �سياق الدرا�سات ذات القيمة
العالية لأغ��را���ض الفهم الذاتي
والثقة بالنف�س..فال ي�ستخدم
املعيار الأدب��ي و اجلمايل فح�سب
لتقدير ج���ودة ك��ت��ب الأط��ف��ال،
و�إمن��ا ي�ضاف �إليها معيار املنفعة
النف�سية والأخالقية .فاجلانب
النف�سي على غاية من الأهمية يف
حياة الطفل ،لأنه يوفر الأجواء
امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ت��ك��ي��ي��ف م���ع ع��امل��ه
اخلارجي ب�شكل �إيجابي ،وي�ؤ ّمن
لتعرف هذا العامل.
له مناخ ًا ّ
من املتّفق عليه �أدب ّي ًا وتربو ّيا،
�أنّ م���ا ي��ك��ت��ب ل��ل��ط��ف��ل ال ي��ك��ون
للت�سلية واال�ستمتاع الآين فح�سب،
و�إمن����ا ي��ج��ب �أن يت�ض ّمن قيم ًا
ومواقف �سلوكية /تربوية ت�سهم
يف تهذيب �شخ�ص ّية الطفل و�صقل
قدراته ،وبلورة �سماته الذاتية
واالج��ت��م��اع��ي��ة يف �إط�����ار ب��ن��اء
ال�شخ�ص ّية املتكاملة .لأن ّ كاتب
مرب� ،شاء �أو مل
�أدب الأطفال هو ٍ
ي�ش�أ ،و�أنّ املو�ضوعات الأدبية التي
تقدّ م �إىل الطفل تت�ض ّمن �أبعاد ًا
تربوية ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة
كل مو�ضوع .والقول بغري ذلك ،هو
جهل بوظائف �أدب الأطفال.
ي��ق��ول مك�سيم غ���ورك���ي�« :إن
م�����س��أل��ة حم��ت��وى �أدب الأط��ف��ال
ترتبط ارت��ب��اط��ا وثيق ًا باخلط
ال��ذي يجب �أن نتّبعه يف تربية
اجليل تربية اجتماعية» .ومن
هنا ت�أتي امله ّمة الرتبوية لأدب
الأط���ف���ال ،ال��ت��ي ت��ق��ع ب��ال��درج��ة
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الأوىل على عاتق القائمني على
ه��ذا الأدب� ،إن��ت��اج � ًا وتوظيف ًا،
وال �س ّيما الكتّاب منهم� ،إذ يرى/
فرن�سي�س فيدال “ / F. Vidal
�أن كتّاب �أدب الأط��ف��ال ميكن �أن
يغيرّ وا ذوق العامل ..بل ميكن �أن
يغيرّ وا العامل ذاته” .فكيف ال
يكون كاتب �أدب الأطفال تربو ّي ًا
�أو مل ّم ًا بالق�ضايا الرتبوية؟
لقد �أ�صبح من املعرتف ب��ه� ،أنّ
مرحلة الطفولة ،مرحلة قائمة
بذاتها ،ولكن توجد �ضمنها مراحل
فرعية لكل منها �سمات وخ�صائ�ص
يف �إط���ار ال�����س��م��ات واخل�صائ�ص
العامة للطفولة .وه��ذا يتطلّب
حت��دي��د امل��رح��ل��ة العمرية التي
الن�ص الأدب���ي ،لأنّ ما
يكتب لها
ّ
ينا�سب املرحلة املبكرة ال ينا�سب
املرحلة املتو�سطة ،وم��ا ينا�سب
امل��رح��ل��ة امل��ب��ك��رة �أو املتو�سطة،
ال ينا�سب امل��رح��ل��ة امل��ت ��أخ��رة..
ومه ّمة كاتب �أدب الطفل �أن يعرف
ال�شريحة التي يخاطبها ّ
بدقة.
وهذا ما �أ�شار �إليه /بينو بلودرا/
بقوله “ :عندما �أختار مو�ضوع ًا،
ف�إنني �أعرف القارئ الذي ينا�سبه
مثل ه��ذا املو�ضوع ،وه��ذا يتطلّب
بال�سن املنا�سبة .و�أنا �أعرف
ح�س ًا
ّ
ّ
الأطفال متام ًا كما �أعرف الكبار،
من دون �أن توجد حاجة لطول
تفكري “.
�إنّ حتديد م�ستوى كتاب الطفل
�أم����ر ����ض���روري ل�����ض��م��ان حتقيق
اال�ستجابة املرغوبة والفاعلة
ع��ن��د الأط���ف���ال .وه���ذا يقت�ضي
يحب الأطفال وما ال
اكت�شاف ما ّ
يح ّبون ،لأنّ��ه �إذا ك��ان ما يختار
لهم غري منا�سب مل�ستوى تط ّورهم
ال��ن��ف�����س��ي وال��ع��ق��ل��ي ،ف�سيكون
مرفو�ض ًا م��ن قبلهم ...وه��ذا ما
دعا �إليه الكاتب /ادرين مي�شيل/
بقوله �إىل ك��لّ كاتب للأطفال:
“�إذا اع��ت��ق��دت �أن����ك ت�ستطيع
الكتابة ل�ل�أط��ف��ال ،اب��ح��ث ع ّما
يريده الأطفال ال ع ّما تريده لهم،
ابحث ع ّما يريدون �أن يتعلّموا..
يفعلوا ..يروا.”..
واخل�ل�ا����ص���ة� :إنّ ال��ك��ت��اب��ة
للأطفال مه ّمة �صعبة ،وحتتاج
�إىل خ�ب�رة ودراي����ة بعلم نف�س
الطفولة والرتبية من جهة ،واىل
معرفة خ�صائ�ص �أدب الأطفال
و�أ�س�سه ووظائفه من جهة �أخرى.
بحيث ت�شكّل كالّ» متكامال» لعامل
الطفولة ،وت ��ؤدي �إىل خلق ن�ص
متكامل يف ال�شكل وامل�ضمون ،ي�صل
�إىل الطفل بي�سر و�سهولة ،ويحقق
الغاية امل��رج��وة م��ن��ه .فالكاتب
ال���ق���ادر ع��ل��ى ام���ت�ل�اك ق��ام��و���س
الطفل اللغوي ،يخاطبه بلغته
ال��ت��ي يحبها ويفهمها ،ب�أ�سلوب
�شفاف وجذاب ،يراعي فيه ميزات
الطفولة ،التي تتّ�صف بال�شاعرية
واملتقلبة مع ًا ،وبذلك كلّه تتحقّق
الكتابة الناجحة للأطفال.

د.ح�ســن حميد

احلياة� ..ساعة كربياء!
�آنذاك،
ويف عام  ،1970كنا ن�صعد درجات الطموح والأحالم
ي��وم بدونا بلبا�س الفتوة اخلاكي الذي يحاكي �ألوان
ثي��اب �ضب��اط اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري وجن��وده،
وكن��ا جنتاز عتب��ات و�أ�سيج��ة املخيم لكي نق��ف �أمام
ح��ارات دم�ش��ق املده�ش��ة يف عمرانه��ا ،حي��ث البيوت
تتعان��ق ،وتت�سان��د ،وال�شرف��ات تن��ادي ال�شرف��ات،
ومتت��د الدوايل ونباتات اليا�سم�ين وتعلو عرائ�ش من
احل�ضور واجلمال ،وحيث هي �أبواب الدور الدم�شقية
ذات الأحج��ار ال�س��ود الراهج��ة ،تن��ادي املاري��ن
به��ا بالرتح��اب الأكم��ل ..وق��د �ش��ع بري��ق دقاقاتها
النحا�سي��ة ،وحذوات اخليول املحيط��ة بها ،وطبعات
امل�سام�ير النحا�سية الكبرية ،والر�س��وم التي تعني رد
عني احلا�سدين.
�آن��ذاك كنا ن�صعد ال��دروب ال�صاعدة نح��و باب توما،
وعرب �صباحاتنا ال�صاع��دة نحو الثانوية ،كي نقرتب
م��ن �أحالمن��ا ،ك��ي نقابله��ا ،كي من�س��ك به��ا ..فنذوق
طعومها ومنها طعوم الرجولة!
يف �أول عق��د ال�سبعيني��ات ،مل تك��ن ح��ال نفو�سنا وما
تعي�ش��ه م��ن ف��رح بع��د الظف��ر بال�شه��ادة الإعدادية
ه��ي حالن��ا الفرح��ة وحدن��ا ،لأن الب�لاد العزي��زة،
ب�لاد حماة الدي��ار عليكم �س�لام ،كانت ه��ي حا ً
ال من
الفرح��ة والن�شور ،بعدما غمره��ا �ضوء �شديد كان يف
�إهابه ح�ض��ور الروح الوطنية والهوي��ة القومية! مل
نك��ن وحدن��ا �أه��ل الده�شة بدم�ش��ق املدين��ة /املر�آة،
و�إمن��ا كان �أه��ل �سوري��ة كلها �أه��ل الده�ش��ة املرجوة
واملحلومة حني قامت احلرك��ة الت�صحيحية الهادفة
�إىل ت�صحي��ح امل�س��ار ،والر�ؤي��ا ،والأخ��ذ بالو�سائ��ل
ً
ثقافة وعلم ًا من �أجل بناء �سورية احلديثة،
والطرق
واخلال���ص م��ن املع ّوق��ات ،واحل��وارات العقيم��ة،
وال�ضبابية ،والرمادية!
يف مطل��ع ال�سبعيني��ات وعين��ا نح��ن ط�لاب الثانوية،
وب�أعني الأ�ساتذة الذين در�سونا التاريخ واجلغرافية
وعل��م االجتماع واملع��ارف الأخ��رى� ..أن البالد الآن،
ويف ه��ذه الأوق��ات ت�صع��د �سل��م املج��د ،وم��ن دونه ال
ارتقاء وال نيافة ،ومن دون الر�ؤيا واملبادئ والأهداف
والثب��ات والعزمي��ة وال�ص�بر والعل��م ال ارتق��اء وال
نيافة.
قبل هذا الوقت� ،أعني قبل ال�سبعينيات ،كانت املبادئ
والر�ؤى والأهداف والأح�لام موجودة ،ولكن مل تكن
الو�سائل والآليات املنف��ذة لها لت�صري وقائع حا�ضرةً،
ً
ً
واقعية ،كانت ال��ر�ؤى واملبادئ �أ�شبه
�صائب��ة ،وال
وال
بالق��رى الت��ي ال ط��رق له��ا ،و�أ�شب��ه بالغاب��ات امللأى
بالغمو�ض والأ�سرار ،فج��اء مطلع ال�سبعينيات لي�ؤكد
�أن املب��ادئ وال��ر�ؤى والأه��داف والأح�لام ه��ي ه��ي،
والثابت ه��و الثابت ..والعمل هو م��ن �سيجعلها واقع ًا
يعي�شه �أبناء ال�شعب!
ومل ننتظر طوي ً
ال ،لأننا حني حزنا ال�شهادة الثانوية،
و�ش��ال بن��ا الفرح لنك��ون كائنات من ف�صيل��ة الطيور،
مل تنتظ��ر �سورية طوي ً
ال حتى ح��ازت على ح�ضورها
الوطن��ي الكامل ،وعزته��ا القومية الكامل��ة ،وبعدها
الإن�س��اين الكام��ل �أي�ض�� ًا ح�ين قام��ت ح��رب ت�شرين
التحريري��ة ،فغ��دا املجتم��ع العربي ال�س��وري كله يف
اخلن��دق الأمامي املواجه لل�صهاين��ة من �أجل حترير
اجلوالن من براثن غا�صبيه ،وغدت بطوالت اجلي�ش
العرب��ي ال�س��وري �أخب��ار ًا و�ص��ور ًا و�أفراح�� ًا راح��ت
تتناقله��ا و�سائ��ل الإع�لام العربي��ة ،وبع���ض و�سائل
الإع�لام ال�صديق��ة ،وراح��ت �أي��دي �أه��ل الظلم��وت

تتح�س���س موا�ض��ع اخل��وف والعط��ب يف ج�س��د الكيان
ال�صهي��وين الذي ُعرف بعربدت��ه ودمويته ،وال �سيما
يف �أعق��اب ع��ام  ،1967كم��ا راح��ت تتح�س��ب ع��ودة
معاك�س��ة لهج��رة �صهيوني��ة ما�ضي��ة يف درب الرجوع
�إىل حيث كانوا يف ال��دول التي غادروها حتت �أ�سباب
ومغريات كثرية!
وم��ا �إن انتهت املعرك��ة احلربية ،وع��ادت القنيطرة،
وق��رى اجلوالن �إىل ح�ضن البالد عزيزةً ،حتى بد�أت
�سوري��ة ن�ش��ور ًا وطني�� ًا �آخ��ر ،ه��و البن��اء ،ويف جميع
امليادي��ن االقت�صادي��ة ،واالجتماعي��ة ،والثقافي��ة،
والع�سكري��ة ،ويف اجلغرافي��ة ال�سوري��ة كله��ا ..املدن
والأري��اف ،فغ��دت �سوري��ة بحقوله��ا ،ومرافئه��ا،
ومعامله��ا ،ومدار�سه��ا ،وجامعاتها ،وم�شافيه��ا ،وبناها
الإداري��ة� ،سوري��ة املتج��ددة� ،سوري��ة احلديثة التي
قال��ت بالو�ض��وح الكام��ل :احلياة تب��د�أ م��ن العتبات
الأوىل للكرامة ،ومن الدفاعات الأوىل للحفاظ على
الذات والأر�ض عزيزتني م�صونتني!
البيانات الأوىل للحرك��ة الت�صحيحية حملت الر�ؤى
ال�سوري��ة اجلدي��دة جت��اه �أبع��اد ثالثة ه��ي :البعد
الوطن��ي وم��ا يتطلب��ه م��ن وح��دة ،وترا���ص ،و�إميان
مطل��ق مبفهوم ال�سي��ادة ،والبعد القوم��ي القائم على
العقي��دة الواح��دة ،والأر���ض الواح��دة ،والتاري��خ
الواح��د ،والإمي��ان املطل��ق بامل�ستقب��ل املن�ش��ود الذي
يحاك��ي تاري��خ الآب��اء والأج��داد الذين كان��وا �سادة
احل�ض��ارة العاملي��ة ،وع�شق مفه��وم العروب��ة وما فيه
م��ن ق��وة وفخ��ار ،والبعد الثال��ث هو البع��د الإن�ساين
وتالق��ي قيمنا اخلرية مع القيم التي ت�ؤمن بها �شعوب
الدني��ا كله��ا بعي��د ًا ع��ن �سيا�س��ات احل��كام امل�صبوغة
باال�ستعالء ،والنظرة الدونية للآخرين.
وفق هذه الر�ؤى �صادقت �سورية من هم �أهل لل�صداقة
والتع��اون ،وم��ن ه��م �أه��ل م�صداقي��ة يف ن�ش��ر قي��م
اخل�ير واحلق واجلم��ال ،وعادت من ه��م �أهل ظلموت
وتوح���ش ،وم��ن ين��ادون ب�سيا�س��ات قه��ر الآخري��ن
و�إذاللهم وا�ستتباعه��م �أي�ض ًا .وهذه الر�ؤى التي نادت
وج�سدته��ا واقع ًا هي التي
به��ا احلركة الت�صحيحيةّ ،
�أخرج��ت �سوري��ة م��ن دائ��رة ال�صراع��ات الداخلية،
وح�ساب��ات �أ�صح��اب امل�صال��ح والنظ��رات ال�ضيق��ة،
واملت�آمري��ن الذين راهنوا على خيول خا�سرة من �أجل
غايات خا�سرة �أي�ض ًا!
عندئ��ذٍ  ،امتلكت �سوري��ة قوتني هما الق��وة الوطنية
والق��وة القومي��ة ،ومع�� ًا �شكلتا ق��وة احل��ق واحل�ضور
واملكانة على امل�ست��وى العاملي ،لأن �سورية مل تفاو�ض
عل��ى مبادئها وما �آمنت به من حقوق وطنية وقومية،
ومل تتنازل عن ثوابتها امل�شدودة �إىل احلق والعدالة!
ومل توق��ع على اتفاقيات �سالم م��ع الكيان ال�صهيوين
و�أه��ل فل�سطني ما زالوا يحمل��ون ال�سالح يف خنادقهم
وقواعده��م الفدائي��ة ،ويعي�ش��ون يف املن��ايف ،عل��ى
الرغ��م من ال�ضغ��وط ال�شدي��دة عليها ،وعل��ى الرغم
وامل�سربة،
م��ن ر�سائ��ل التخويف املحمول��ة واملذاع��ة
ّ
فق��د ظل��ت �سوري��ة ه��ي �سوري��ة املب��ادئ الت��ي ترفع
�ش��ارة الن�ص��ر بالوطني��ة والقومي��ة� ،سوري��ة امل�ؤمنة
ب���أن للباط��ل جول��ة وللح��ق ج��والت ،و�أن احلق��وق
الوطني��ة والقومية ال متوت بالتق��ادم الزمني ،ولهذا
غ��دت مبادئ احلرك��ة الت�صحيحية ه��ي املبادئ التي
تدافع عنها النفو�س الكبار املعمورة بالعزة والكرامة
وال�ش��رف ..واملا�ضي��ة نح��و امل�ستقب��ل ال��ذي حلم به
الأج��داد والآب��اء ،لأن احلي��اة مبطلقه��ا� ..ساع��ة
كربياء!

Hasanhamid55@yahoo.com
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عين الآخر

(قراءات نقديّة في الن�ص الرحليّ )للدكتورة ر�ؤى قدّاح
• �أحمد ع�ساف
ميثّل االرحتال يف ف�ضاء املكان الفعل
الب�شري الأهم بو�صفه �سبي ًال للحياة
ّ
وال��ت��م��دد وال��ك�����ش��ف ،وه���و م��ا ر� ّ��س��خ
ح�ضوره عن�صرا ف��اع� ً
لا وبنائ ّي ًا يف
املنتج الإب��داع� ّ�ي الإن�ساين على مر
الع�صور ،وهو �أي�ضا ما �أدى �إىل ظهور
�أمناط ت�أليفية ترتكز على (الرحلة
ً
لتعرف ف�ضاء
و�سيلة
= الفعل) بعدها
ّ
الآخ��ر جغرافي ًا وتاريخي ًا و�إنثولوجي ًا،
الرحلة .لكن
و�أب��رز ه��ذه الأمن��اط �أدب ّ
العربي مل
حلي
الأهمية البالغة للن�ص ّ
ّ
الر ّ
ت�شفع له فبقي مهم�ش ًا من�سي ًا �أ�سري الر�ؤية
االنتقائية للرتاث ،املبنية على ثنائية
الأدب الر�سمي والأدب ال�شعبي ،وثنائية
�أدب اخل��ا���ص��ة و�أدب ال��ع��ام��ة ،وثنائية
الثقافة العاملة والثقافة ال�شعبية .هذا
ما قاده لأن يقابل مبوقف نقدي �إق�صائي
���ص��ارم ،ذريعته ع��دم ارتباطه ب��الأدب��اء
البارزين ،وا�ضطراب هويته وقلق انتمائه،
�إذ ع��ده كثريون ن�ص ًا ملتب�س ًا ينتمي �إىل
اجلغرافيا ال �إىل الأدب ،غافلني عن �أن
اجلغرافيا الو�صف ّية كانت فرع ًا من فروع
�شجرة الأدب ،و�أن منتجها ك��ان يقدم
م�صوغ ًا بلغته ليحظى باهتمام العامة،
و�أنها مل تنف�صل عن الأدب لت�صري علم ًا
�صرف ًا �إال بظهور كتاب (نزهة امل�شتاق يف
إدري�سي يف
اخ�تراق الألباب) لل�شريف ال
ّ
القرن ال�ساد�س الهجري ،وهو ما ن ّبه عليه
امل�ست�شرقون الذين ان�صرفوا �إىل درا�سة
الأدب اجلغرا ّ
العربي والتعريف بكنوزه
يف
ّ
الدفينة ،و�أب��رزه��م امل�ست�شرق الرو�سي
(�إغناطيو�س كرات�شكوف�سكي) .و�إث��ر
الرحلة
تعاظم احتفاء امل�ست�شرقني ب�أدب ّ
العربي �شهدنا منذ عقود تنامي اال�شتغال
ّ
النقدي العربي به ،وال�س ّيما بعد ازدهار
ّ
علم ال�سرديات وظهور م�ؤ�س�سات عربية
الرحلة حتقيق ًا ونقد ًا وت�أليف ًا،
تعنى ب�أدب ّ
ولكن ذاك االهتمام اقت�صر على جهود
الباحثني املغاربة وقلة من امل�شرقيني،
وق��د ات�سمت معظم درا���س��ات امل�شرقيني
ب�أنها �أفق ّية توليف ّية طافية على �سطح
الن�ص ال تتجاوزه لك�شف مكنون عمقه،
مكتفية باجلمع والتعريف والتو�صيف
لي�س غري ،وهو ماجعلها قا�صرة يف مقاربتها
ً
مقارنة مبا قدمه املغاربة
حلي
للن�ص ّ
الر ّ
من درا�سات نقدية جادة.
ولأن الن�ص ال� ّ�رح��ل� ّ�ي – باتفاق �آراء
الدار�سني – يتمتع بخ�صي�صة مائزة هي
غناه مب��ادة متنوعة دفعت بع�ضهم �إىل
و�صفه ب�أنه �أ�شبه بفناء رحب ينفتح على
غ��رف ع���دّ ة ،تخت�ص ك��ل واح���دة ب�ضرب
من املعارف والفنون فقد توافرت �إمكانات
در���س��ه م��ن منطلقات ���ش��ت��ى ،جغرافية
و�إنثوغرافية وتاريخية و�أدبية ،وال �س ّيما
�إذا �أخذنا بعني االعتبار ما �أثري حوله من
م�سائل حول �إ�شكالية جتني�سه ،وقيامه
على عنا�صر بنائية ميكن درا���س��ة كل
منها على حدة ،ف�ض ًال عن وفرة ن�صو�صه
وثرائها وغنى �أنواعها القابلة للت�صنيف
على �أ�س�س ع��دة ،تف�ضي �إىل ا�ستخال�ص
�سمات متيز كل نوع من غريه.
وع���ن ت�سمية ه���ذا ال��ك��ت��اب ب :عني

قراءات أدبية \ فن

لوحة �إعدام
�سقراط..
• كرم النظامي

الآخ���ر .تقول ال��دك��ت��ورة ر�ؤى ق���دّ اح“ :
تتكئ ت�سميتنا لكتابنا ب (عني الآخ��ر)
على نظرية �سارتر حول ال��ذات والآخ��ر،
وخال�صتها �أن ال��ذات حت � ّول �آخ��ره��ا �إىل
م��و���ض��وع مب��ج��رد النظر �إل��ي��ه ،وتتحول
ه��ي �إىل م��و���ض��وع ح�ين ي�ضعها �آخ��ره��ا ،
ال��ذي ه��و ذات ،مو�ضوع النظر واحلكم،
�إذ �إن فعل االرحت��ال ال��ذي تقوم به ذات
تاريخية مركزية ت�ستبد بن�صها ،وت�ضطلع
بدور الرائي وال�سارد وال�شخ�صية ،ميثل
حتقيقا ملتب�سا لتلك ال�صلة بني ال��ذات
الرائية و�آخرها املرئي املو�صوف ،وذلك
بو�صف االرحتال اجتياز ًا لعتبة الغرابة
الفا�صلة بني ف�ضاء الذات امل�ألوف وف�ضاء
تعرف ًا ذاتيا
تعرفه ّ
الآخر الذي ت�سعى �إىل ّ
مرتهنا مبرجعيتها الثقافية ،لكنها يف
تتوهمهما
�أثناء �سردها وو�صفها ،اللّذين
ّ
حكي ًا عن الآخر ،حتكي ذاتها و�آخرها يف
�آن مع ًا.
كتاب عني الآخ��ر(ق��راءات نقد ّية يف
حلي) للدكتورة الباحثة :ر�ؤى
الن�ص ّ
الر ّ
قدّ اح .ي�ضم يف دفتيه التي متتد �إىل نحو
� 190صفحة من القطع الكبري� .أربعة
ف�����ص��ول .الف�صل الأول يحمل ع��ن��وان:
حلي
(تذويت �صورة املكان يف الن�ص ّ
الر ّ
– القاهرة املعز ّية �أمنوذج ًا -يف حماولة
التوقف عند كلمة �أو م�صطلح التذويت،
�سنجد �أنه م�صطلح مغيب متام ًا عن املعاجم
اللغوية العربية ،ومعاجم امل�صطلحات يف
اللغة والأدب ،وعلّة غيابه �أن��ه م�صطلح
حديث ا�ستخدم يف �إط��ار الدر�س النقدي
الأدبي) �ص  .20فيما بعد �سنكت�شف ومن
خالل هذا الف�صل من الكتاب الهام والفريد
وال���ذي ي��خ�ترق ج���دار ال�صمت ع��ن �أدب
الرحالت الذي يكاد �شبه ملغي من قامو�س
ثقافتنا احل��ال��ي��ة ،حت��دي��دا يف م�شرقنا
العربي� ،سنكت�شف انه �أي م�صطلح التذويت
قد ظهر يف النقد العربي على يدي الناقد
العربي (حممد ب���رادة) حيث وظفه يف
الن�ص الروائي ،من خالل كتابه( :الذات
يف ال�سرد الروائي) كذلك يف كتابه (�سرب
الأعماق لإعادة االعتبار للذات املهم�شة)
�ص  .24ه��ذا الف�صل من الكتاب حظي
ب��واف��ر احل��ظ م��ن ع��دد ال�صفحات ،التي
�شكلّت البنية الأ�سا�سية ملفا�صل وحماور
باقي الف�صول يف هذا الكتاب( .من �ص 17

�إىل �ص .)82
يف الف�صل الثاين ،الذي يحمل عنوان:
(�سلب الآخ��ر – ق��راءة يف رحلة �أفوقاي
الأندل�سية) .تتناول فيه الدكتورة ر�ؤى
ق���داح م��و���ض��وع ،جتّ ��ل��ي مفهوم ال�سلب يف
حلي احلافل معظمه ب�أحكام
الن�ص ّ
الر ّ
�سلب ،متباينة املنطلق وال��درج��ة ،جتلو
موقف ال��ذات من �آخ��ره��ا املغاير ،وذلك
من خ�لال حتليل ن�ص بالغ الأهمية ،هو
خمت�صر رحلة املور�سكي �أفوقاي املعروف
بكتاب (نا�صر الدين على القوم الكافرين)
الزاخر ب�أحكام �سلب الآخر العدو عقائديا
و�سيا�س ّي ًا ،ف�ض ًال عن كونه وثيقة ت��ؤرخ
خلامتة املرحلة املور�سك ّية يف الأندل�س.
يف هذا الف�صل ومن خالل تناول الدكتورة
ر�ؤى ق��داح ،لكتاب �أف��وق��اي ،حيث قدمت
ر�ؤاه��ا ور�ؤيتها يف ه��ذا الكتاب ،من حيث
تبادل �أدوار ال�سلب بني الإ�سالم وخمالفيه،
ويف ختام هذا الف�صل تقول امل�ؤلفة� “ :إنه
كان نتاج رحلته يف عوامل الآخر املكانية
حبي�س
والثقافية ،ولكنه يف جوهره كان
ّ
العقدي امل�ؤمن بتفوقه وعامليتته،
فكره
ّ
�إن م�ضمون مناظرته ك��ان موافقا لكتب
امل��ق��االت املخت�صة بجدل الأدي���ان ،التي
ازده��رت مع ب��روز (علم الكالم) يف عهد
العبا�س ّيني ،و�إذا كان (�أف��وق��اي) قد فاق
�أق��ران��ه ح��د ًة وان��ف��ع��ا ًال يف �سلبه لآخ��ره
قهر
ذات
ٍ
فهذا م��رده �إىل ٍ
مثقلة بتاريخ ٍ
يب هويتها تغييب ًا �شبه تام� .ص
مديد ُغ َ
 - 109يف الف�صل الثالث املو�سوم ب (�أثر
العرف يف ت�شكيل �صورة الآخر ،الرتك يف
كتاب البلدان البن الفقيه الهمذاين).
حيث يبينّ �أث��ر العرف يف ت�شكيل �صورة
من ّمطة للآخر من منظور الذات املرتكزة
على مرجعيتها التي تتخذها للمقاي�سة
ولإط��ل�اق �أح��ك��ام قيم ّية عليه ،ترتهن
�إيجابيتها و�سلبيتها مب��ق��دار امل�سافة
الفا�صلة ب�ين قيم ال���ذات وقيم الآخ��ر.
تقول امل�ؤلفة :ط االرحت��ال �إىل عوامل
الآخر لي�س ارحتا ًال مكانيا وح�سب ،و�إمنا
هو ارحتال ثقايف �إىل عوامل ثقافات �أخرى
تبدو م�شو�شة وم�ضطربة� .ص  .115وفق
ذلك ي ّعلل (عبد الفتاح كيليطو)� “ :أ�شار
بع�ض ال�سيميائيني �إىل �أنه من وجهة نظر
ثقافة معينة تظهر الثقافات الأخ��رى
كخليط م��ن ال��ظ��واه��ر الع�شوائية التي
تتواجد دون رباط يجمع �شتاتها ،ويجعل
منها نطاق ًا موحدا وتالحم الأجزاء.
يف الف�صل الرابع والأخري( :عجائبية
الن�ص ال��ك��رام� ّ�ي ،الرحلة ال��ك��رام� ّي��ة يف
كتاب الت�ش ّوف �إىل رج��ال الت�ص ّوف البن
الزيات ال � ّت��اد ّ
يل �أمن��وذج � ًا) .يدخل هذا
الف�صل �ضمن �إطار الن�ص العجائبي ،وفق
حت��دي��دات (ت�����ودوروف) وي�ضيف �إليها
�سمات �أخرى تتوافق مع طبيعة الكرامة
وموقعها القد�سي.
ع�ين الآخ���ر -للدكتورة ر�ؤى ق��داح –
� 195صفحة قطع كبري – مركز �سلطان بن
زايد2019- -

�أعدم الفيل�سوف اليوناين الأ�شهر �سقراط �سنة
399ق.م بعد حماكمة ظاملة �أتهم فيها بالتحري�ض
على املقد�سات ال�سائدة و�إف�ساد ال�شباب ،وكان
احلكم ب�أن يتجرع ك�أ�س ال�سم ..وحلظة تناول هذا
الك�أ�س القاتل واجلو الكئيب املخيم على تالمذته
الفال�سفة ومريديه ،التقط الفنان الفرن�سي جاك
ل��وي دافيد ه��ذه امل�أ�ساة وج�سدها بلوحة فنية زيتية
مذهلة تت�صدر اليوم متحف امليرتوبوليتان ال�شهري يف
نيويورك بقيا�س �130•196سم على قما�ش..
الناظر �إىل اللوحة يبهره الت�ضاد مابني ال�ضوء والظل،
والأحمر والأبي�ض وك�أنها درام��ا فنية �أراد من خاللها
�إي�صال ر�سالتني مل تخفيا على العارف املتتبع :
هول امل�شهد قبيل انطفاء فيل�سوف عظيم ك�سقراط يف
ر�صد بارع لتما�سك الفيل�سوف والمباالته باملوت املحتم
والتزامه الذي اليهتز ب�أفكاره ومبادئه ،والر�سالة الثانية
هي �أن احلق �سينت�صر والطغيان �سيزول حتم ًا يف �إ�شارة
�إىل ارها�صات ال��ث��ورة الفرن�سية وق��ت��ذاك حيث �أب��دع
الفنان لوحته �سنة  1748وكان من داعمي الثورة و�أ�صبح
ر�سامها الثوري فيما بعد..
يف ه���ذه ال��ل��وح��ة ع��م��د ال��ف��ن��ان �إىل ك�����س��ر ق��واع��د
الكال�سيكية التي متيز بها فن القرون الو�سطى وبخا�صة
الفن الإغريقي والروماين ،و�أعتمد على قواعد هند�سية
�صارمة حيث كان اخلط ال اللون مو�ضع اهتمامه ..بل
و�أن�ش�أ فيما بعد �أكادميية للفنون مثلت ال��ذوق الر�سمي
للثورة الفرن�سية وكان من نتاجها �أعظم اللوحات كلوحتنا
ه��ذه ولوحة نابليون عابر ًا جبال الأل��ب ولوحة َق�سم
الأخ��وة هورا�س ولوحة ماري انطوانيت يف طريقها �إىل
املق�صلة..
دافيد قبل ر�سمه للوحة ا�ست�شار طوي ًال �أ�صدقاءه
املقربني ب�ش�أن التفا�صيل وال���دالالت وق��ر�أ الكثري من
امل��راج��ع التاريخية ال��ت��ي حتكي ع��ن وق��ائ��ع حماكمة
�سقراط ،وا�ستند يف الأ�سا�س �إىل رواية الفيل�سوف الكبري
افالطون عن الواقعة �إ�ضافة �إىل م�ضمون كتاب الفيل�سوف
الفرن�سي دي���درو وا�ستوحى �شكل اف�لاط��ون اجلال�س
على طرف �سرير �سقراط من رواي��ة الكاتب االنكليزي
ريت�شارد�سون� ..أي ت�ضافر يف �صنع هذه اللوحة العظيمة
كل من الفن والفل�سفة والأدب وعبقرية ه��ذا الفنان
الثائر املثقف..
يتجلى يف اللوحة هذه �صفاء امل�شهد وق��وة ال�صدمة
و�صرامة الفيل�سوف املحكوم باملوت ،وتداخلت الأل��وان
احلارة والباردة لتفعيل احلدث وبث احلركة يف مفا�صل
اللوحة ..فمن خالل توزيع ال�ضوء والظل ا�ستطاع الفنان
دافيد ت�صوير امل�شهد وحتويله �إىل دعوة قوية للثبات على
املبد�أ فكان النور رمز ًا للقوة والتما�سك ،والظالل الكابية
رمز ًا للحزن ..وبذلك متكن هذا الفنان الفذ من حتويل
�صورة من �صور ال�شهادة �إىل دعوة مدوية للنبل والت�ضحية
يف �سبيل املبد�أ ،ف�سقراط وهو يتناول ك�أ�س ال�سم امل�ش�ؤوم،
يبدو م�ستمر ًا يف احلديث �إىل تالمذته ليبث فيهم روح
التما�سك يف حني �أنهم كانوا غارقني يف احلزن واللوعة
�أمام هذا االمتحان الع�سري..
وللعلم ،ف��إن الفيل�سوف �سقراط كان �أول زعيم لأول
حركة تنويرية يف التاريخ دعت �إىل تغليب العقل على
اجلهل واخلرافة !

قراءات أدبية
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ديوان �إطاللة
من نوافذ البوح
• عبري منون
ترتقي لغة ال�شعر يف ق�صيدة
(ب�ي�ن ���س��ن��دان الع�شق ومطرقة
احل��ن�ين) لل�شاعر اليمني �سعد
�صالح ه��وا���ش ال��ت��ي ي�ستهل بها
دي��وان��ه ال�����ش��ع��ري (�إط�ل�ال���ة من
نوافذ البوح) �إىل مفهومي الع�شق
والكالم ليكون العتبة الن�صية يف
هذه الق�صيدة التي جتعلنا نقف ملعرفة
ماهية التوظيف اجلمايل لهذا العنوان
والولوج �إىل عامل الن�ص فكلمة (بني
�سندان) بداية العنوان حتمل الكثري
من الطاقة الالمتناهية حلروف كلمات
الق�صيدة الالحقة ُتخرجها اجلملة
املعطوفة بعدها(ومطرقة احلنني)
لت�شكل داللة �إيحائية ويتخذ من احلب
مو�ضوعه ليبد�أ يف بداية الق�صيدة
��ت) ف��ي��ك��ون اللبنة
ب��ال��ف��ع��ل (ر����ش���ف� ُ
الأ�سا�سية لبناء ق�صيدة غزلية نه�ض
بعنوانها وا�ستقرت بها كلماتها لت�ضع
القارئ يف �أج��واء رومان�سية من البوح
العاطفي يف حلظات ال�شاعر ال�صادقة
فيها يتغزل مبحبوبته فيحقق جمالية
اللغة التي متنح الن�ص قوته :
كحيل الطرف فتان املحيا
وظبي يف دروب احل�سن �أ�سبق
ي�صافحها اجلمال بكل خطو
ك�سندان �إذا ما ل�صدر �أطرقُ
وتتقافز احل��روف على �أوت��ار حالة
الع�شق التي يتقم�صها ال�شاعر ويتغنى
باملحبوبة يف حمالت �أخ��رى وق�صائد
غزلية �أخ��رى يف الديوان لنقف على
بوح �آخر يف ق�صيدتي (تراتيل حب)
وق�صيدة (هجران) وق�صائد غزلية
�أخ��رى في�صور لنا ربيع ال�شاعر الذي
�آم��ن ب ��أن احل��ب غاية وو�سيلة مع �أنه
م�صدر �أمل وتعب
وب�ي�ن �أ���س��ط��ر ق�صيدة (ا���ش��ت��ي��اق)
وق�صيدة (نب�ض احلياة) ي�شعر القارئ
وه��و ي��ق��ر�أ الق�صيدة بحالة العا�شق
ال�شفاف املرهف من خ�لال ال��دالالت
اللفظية وحالة االن�صهار احلريف التي
تبني عذابه فهو يتمنى اللقاء معها
ولكن كيف ذلك و ك�أنه يخاطب روحها
بعفوية و�شفافية مطلقة :
ثم �أعدو باحثا
�أو ما قد كنت لك
بف�ؤادي لوعة
كيف يل �أن �أو�صلك
وب�ي�ن ط��ي��ات �أ���ش��ع��اره و�أ���س��ط��ره��ا
ابتهاالت حتملها الرياح �إىل املحبوبة
التي تعرف بحال حبيبها الذي يتمنى
لقاءها حتى يخفف من م�شاعر حنينه
فحبه و�سعادته بها لي�س هو �إال تخفيفا
من معاناته
وجن��د التمازج بني الن�سق الفكري
والعاطفي ع�بر �صور حتلق يف �سماء
تعرف
العاطفة جعل �شعرية هوا�ش ّ
حاله الواقعية عرب املفردات الرمزية
:
ال تنكر احلب والأ�ضالع ترجتف
�إذ تدعي الزيف والأ�شواق تعرتف
مرافئ الوجد يف عينيك فا�ضحة
يف مقلتيك هيام باذخ ترف

معاناة ال�شاعر يف ظل
الأزمة اليمنية مل تخنعه
بل زادته �إ�صرار ًا وت�صميم ًا

ل��ك��ن ان�����ص��ه��اره ال��ع��اط��ف��ي وع�شقه
للمحبوبة مل ي��زده يف حم�لات �أخ��رى
�إال �إميانا بن�صر بالده اليمن فهو م�ؤمن
بحقيقة ال�سالم في�ستنكر م��ا يفعله
الأع�����داء ب��ب�لاده ليهند�س ق�صيدة
لبناتها من وحي الواقع الأليم فم الذي
فعلته لهم القمة التي تنا�ست ما جرى
يف اليمن ف�أجه�ضت احللم
ويظهر تعلق ال�شاعر الوا�ضح بوطنه
الذي ينزف من كل جهة فيتماهى عمق
الوطن من خالل �إلغاء ذاته العا�شقة
ويت�ساءل متى النهو�ض من هذا الو�ضع
:
يا �أمة وهنت من �ضعفها همم
متى النهو�ض ومن ي�ستنه�ض العربا
كم �شيدوا برثى الأوطان خيبتهم
و�أهدروا ب�سخاء عزنا اللجبا!!
اما املفردات يف ق�صيدة (تراجيديا
الواقع العربي) فقد تقاطرت لتو�ضح
احلال الذي �آلت �إليه الأم��ة املرتنحة
بني العبثية واالرجتال بعد �أن تدخلت
الأع�����داء يف ال��ع��م��ق ال��داخ��ل��ي بغية
حتقيق م�آربها وحماولة الق�ضاء على
�شعوبها :
لها �أن حتمد التحرير
يف �سورية ال�شهباء
لها �أن متنح
الزنتان ما تهوى
وتر�ضى عن �شتات الأمر
يف بغداد �أو �صنعاء
لتل �أبيب ن�صر من هزائمنا
وعر�ش من م�آ�سينا
وعز حني تدمينا �أيادينا
الطابع العام للديوان طابع غزيل
نظمه ال�شاعر ه��وا���ش ليعك�س مدى
حبه وع��م��ق معاناته يف ظ��ل الأزم���ة
اليمنية ال��ت��ي مل تخنعه ب��ل زادت��ه
�إ�صرارا وت�صميما على متابعة البناء
وحتقيق الأه����داف التي يرمي �إليها
مزينا بتفا�ؤله الكبري ن�صر بالده وكل
البلدان العربية
اكتنز دي���وان (�إط�لال��ة م��ن نوافذ
ال��ب��وح) بالق�صائد الأنيقة واملت�أنية
وال��ت��ي ات��خ��ذت نهج ال�شعر احلديث
التي حتمل ر�سائل وا�ضحة مفهومة
وب�سيطة ،ابتعدت نوعا ما عن الت�أويل
فعربت القلوب من دون ا�ستئذان.

«حرائق النعنع» لإيا�س الخطيب
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• ريا�ض طربة

ال���رواي���ة ع��ن��دي ه��ي ه��ذا
الكم الهائل من احلياة بكل
م��ف��ردات��ه��ا وتو�صيفاتنا
مل��ا ه��ي عليه �أو ي��ج��ب �أن
ت���ك���ون  ،وه����ي يف ال��وق��ت
ذات��ه ناقلة �سرد عمالقة
تفي�ض احلكايا من جنباتها
وتعرب عن ال�سلوى وال�شكوى حني
امتالئها ,ولأنها �أي الرواية الفن
ال��ذي جتمع على عظمته الأمم
فهي تدعونا دائما لتقدمي بنائها
يف كثري من احلذر واالنتباه لكي ال
يتفلت ركن يف هذا البناء فينهار
الكل ب�سبب اجلزء ،ورمبا اجلزء
الذي النعطيه ما ي�ستحق .
يف حرائق النعنع رائعة الأديب
ال�شاب �إيا�س اخلطيب �أنت �أمام �أنا�س م�سكونني بالهم
القومي  ،وهم �سعاة جادون للتخل�ص من �إرث ثقيل
م��ن الفقر واحل��اج��ة ,ورمب���ا ك��ان يف زم��ن ال��رواي��ة
وجغرافيتها هما وطنيا واجتماعيا ،فجبل الريان
لي�س �إال �شقيقا جلبال الكرمل و�أعايل اجلليل ،ومنه
ت�شرق ال�شم�س لتغرب هناك مع تلهف لأن ال يكدر
الر�ؤية غا�صب وحمتل،
والعمل الفدائي �آنذاك مل يكن لي�ضيق وينح�سر
بـ�أبناء ال�شتات  ،بل كان ال�شباب العربي من املغرب
وامل�شرق يتباهىون بانتمائهم �إىل �إحدى املنظمات
والتي كانت متثل االجتاهات ال�سيا�سة من قومية
عربية �إىل مارك�سية وت��ي��ارات دينية وغ�يره��ا،
ففل�سطني ق�ضية العرب املركزية  ،لكنها يف �سورية
تكاد تكون �ش�أنا داخليا منذ النكبة  ،وجي�ش االنقاذ
وما تال ذلك من حروب وهزمية دفعت ال�شباب �إىل
التطوع يف العمل الفدائي بدوافع �شتى ومنها الذاتي
كما هو حال حمدان بطل حرائق النعنع ويا�سمني،
تلك الفتاة التي ت�شبه فل�سطني مثلما ت�شبه الريان
يف �أنفته و�صربه وجتلده.
�س�أ�ضع معرفتي اجليدة ببيئة الرواية وحيزها
اجلغرايف وبكاتبها ال�صديق الغايل �إيا�س اخلطيب
وب�أهله جانبا  ،لأقول �إين وجدت نف�سي �أمام مناخني
من ال�سرد واحلكاية  ،املناخ الأمني على الواقع وما
فيه من �صدقية يف نقل العقيدة وامل ��ؤي��دات التي
تدعم وبلغة حمكية �أ�ضفت الكثري من اجلمالية
ومتا�سك البنيان  ،عربعملية ترجيع وتداخل يف
ال�ضمائر نقلت الرواية �إىل �أفاق رحبة حني اتك�أت
على امل�ضمون القومي واالندفاعة العظيمة للفداء
والعطاء والت�ضحية و�إنكار الذات .
البيئة هي البطل احلقيقي يف الرواية مبا متثله
من �أعلى القيم و�أكرثها ر�سوخا يف الوجدان اجلمعي
وال�سلوك املحافظ  ،فامل�ضافة ج��زء ال يتجز�أ من
البيئة مثلها مثل الثلج الذي ي�سد الطرقات والأبواب
ويعطل احلياة �إىل حني  ،لكنه ي�ضع خمرية ل�صيف
فيه خ�����ض��راوات��ه مثلما مل��وا���س��م ال�����س��روة قمحها
و�شعريها وبقولها .
�أما احلكاية واملوروث ال�شعبي املنقول �شفاهة فهو
معني ال ين�ضب للراوي وما عليه �إال �أن يختار منه ما
يقدر على نقل الفكرة وو�صولها .
�أما املناخ الآخر يف الرواية والذي مل ينل احلظوة
ذاتها ل��دى ال��راوي فهو املع�سكر وحياة الفدائيني
اليومية ومعاركهم وتدريباتهم والكثري من �أحالمهم
الذاتية  ،ذلك لأن ال��راوي م�سكون بالهم القومي
فكرا  ،ولي�س �أدبا فلذلك غلبت ال�شعارات على باقي
مفردات ال�سرد وحتول ال��راوي �إىل النظرية على
ح�ساب احلقائق التي ظهرت بعد الهزمية والتي
ا�ستوجبت حربا �شعبية للتحرير �سقفها �إزالة �أثار
العدوان وا�سرتجاع ما احتله العدو � ،أم��ا حمدان
فيبدو حترير فل�سطني �أقل الأهداف التي يحلم بها .
ويظل �شغله ال�شاغل �أن يعود لل�سروة كبطل
متكن من تنفيذ مهمة حربية عظيمة �أال وهي �أ�سر

جنديني من جنود العدو ليتم
التبادل عليهما .
مم��ا ال �شك فيه �أن ال���راوي
متكن من و�ضع القارئ العارف يف
مناخ اجلبل وق��راه بعيد حرب
حزيران  ،وما كانت تعانيه وما
هو حجم طموح �شبابه.
لكنه مل ينقلنا �إىل �أج���واء
مع�سكرات العمل الفدائي وما
�أك�ث�ره���ا �آن�����ذاك ،وال��ت��ي ميكن
التذكري ب�صورتها لدي الروائي
كمال حمد يف رواية له تت�شابه
مع حرائق النعنع وتتقاطع يف
بع�ض مالحمها العامة .
�أب���و زي���د و�أم زي���د وح��م��دان
و�إخ���وت���ه وال�����ش��ي��خ ع��ب��د املعطي
و�سمري و�سليم ويا�سمني هم �شخ�صيات من الواقع �أما
�أبطال الرواية فلم تكتب لهم احلياة ،بل كان قدرهم
�أن ال يعي�شوا طويال ..
الأمكنة مل حتمل �أ�سماءها وه��ذا ح��ال معظم
الروايات التي �صدرت عن الريف العربي ال�سوري
ال��ذي ي�شكل �أهلوه �أك�بر جهاز رقابة على الكاتب،
ومهما حاول �أن يتفلت منهم �إال �أنه واقع يف �شرك
ظنونهم وتف�سرياتهم  ،وكم من رواية القت الأمرين
لأنها حاولت االق�ت�راب من ه��ذا امل�سكوت عنه يف
حياتنا الريفية .
حرائق النعنع رواي��ة �إيجابية مل تذهب �إىل
البعيد البعيد عن الواقع والذي رمبا ينعته كثريون
بثقافة الوهم  ،ومل تت�صد كغريها من روايات الريف
ملا يجري يف اخلفاء  .بل كانت �أمينة على عذرية
الريف وطهارة ع�شاقه  ،حتى ما ورد عن يا�سمني
وح��م��دان ال��ذي��ن �أح��ب��ا بع�ضهما بكثري م��ن الوفاء
واال�شتياق ماتا ومل يعلما �أنهما �شقيقان .
وحتى �سليم الفدائي الذي قتل بطلقة من م�سد�س
�سمري على نحو فجائعي ليلة عر�سه من يا�سمني
هو نبيل �شقيق يا�سمني  ،ومل يعلم ومل تعلم �أنهما
�شقيقان �أي�ضا ...
لقد كان الكاتب �أمينا على احلكاية مثلما تداولتها
الأل�سن يف جمتمع حمافظ ،ومل نر تدخال ي�ستلزمه
البناء الفني بحيث يكون موقفنا من �شخو�صه قائما
على �أ�سا�س من االنحياز �إىل اخل�ير �أو ال�شر ،من
القبول بزواج يا�سمني بعد كل ذلك احلب حلمدان
�أو رف�ضنا له .
وهنا البد من اال�شارة �إىل �أن حب �سليم ويا�سمني
خمالف لطبيعة الفتاة الوفية الأمينة على حمدان
والتي بدا وك�أنها من بني عذرة وبدا حمدان �أ�شبه
بجميل  ،وه��ذا يعيدنا �إىل ما ميار�سه ال��واق��ع من
�ضغوط كبرية على ال��ف��رد ،فقد انت�صر الواجب
الأخالقي عند حمدان على حبه ؟ ف�أي عا�شق هذا
و�أي عا�شقة يتبادالن ر�سائل الغرام وكلها لوعة
و�شوق وندم على وعد وهما يف مغارة هاربان من عدو
يطاردهما ؟.
وعلى الرغم من �أن يا�سمني تعر�ضت بفعل العدو
�إىل ت�شويه يف الوجه جعلها غري يا�سمني التي يف بال
وخميلة �شقيقها الذي يطاردها لينتقم من هروبها مع
حمدان ،لكن �شقيقها نبيل وهو ذاته الفدائي �سليم
مل يتغري �إىل احلد الذي جعل �أخته ال تتعرف �إليه .
الرواية لي�ست بنت الواقع وحده وهي لي�ست �أداة
تزيني هذا الواقع بل هي من تخلق الواقع يف عملية
ابداعية جتعلنا نراه كما �أرادته عني الكاتب ,وهي
هنا فعل حمبة ووفاء للأر�ض واالن�سان .
لقد �أفلح الكاتب يف نقلنا �إىل تلك اخل�صو�صية
التي جمعت الفقر �إىل جانب ال�صرب وه��ذا احلب
ال�ساحر العجيب ال��ذي ي�ضفي على احلياة ذاته
لنقول مع من قال  :يف احلياة ما ي�ستحق �أن نعي�ش
من �أجله .
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�إيقاع الظل

بركانٌ �أنا

• وفاء دال

•بديع �صقور

•رنا حممود
بركانٌ �أنا حطمتُ َّ
كل احل�صونِ والأ�سوار
ُ
ال�شرق من حممي
أوقدت نار
�
ِ
أنفا�س الورى
وكويتُ � َ
اللهب
يف نهد ِة
ِ
والزمن
�أنا امر� ٌأة �أتت من ق�سو ِة الأيا ِم
ِ
أك�سر عن َُق مق�صلتي
�س� ُ
ظهر جلاّ دي
�س�أجلدُ َ
و�أوثقُ َّ
كف من �ضربوا ومن �شتموا
ومن نهروا
ومن كفروا ب�آياتي
بعطري � ُ
ألف ني�سانٍ
�شفتي
على
َّ
زهر ر ّماين
يغفو
ُ
�أتيتُ مع الندى لي ًال
َ
البهي
�شهقة النو ِر
لأ�شهدَ
ِّ
َ
�سجاين
أم�سح
دمعة الند ِم التي يف ع ِ
و� َ
ني ّ
�أناالربكانُ �إذ ي�صحو
فيا َ
�شرق التفاهاتِ احرت�س
من �صحو ِة الأنثى ومن ثوراتِ بركاين

مداخــل الأ�سمــاء

أ�شياء ت�س ُب ُقنِي
�إىل غاياتها ال ُ
الدمو ِع
�أنا َغ ْي ُب ُّ
َو ُ�صو َرةُ املا�ضي
ثماري يف املَدى َجفَّتْ
َو َق ْب َل ثِما ِر �ضيعتِنا
قلت اقر�أوا عمري
و�إذا ُ
َت َروا �شواردي َغ ُربَتْ
وقبل �أوانها َ
�شاختْ
ا�ص َر ًة
َت َروا ُحدو َد �أحالمي محُ َ
و�أ�شجا ُر الندى فيها
ٌ
انتظارات ُم َعلّقةْ
على الأوها ْم
�سماوي لُهاثُ دمي
ٌّ
إثم النّو ِر
و� ُ
يف لغتي
�أنا الأنثى التي تعبتْ
ُ
الوقوف
و�أنهكَها
على مداراتِ الف�صولْ
ال�شم�س
من
ِ
�أنا الأنثى التي ،خطفتْ ْ ،
الأفولْ
اب
فهل �أحم ْو
َ
ال�سراب ،عن ال�ض ّب ِ
و�أبد�أ املجهولْ ...؟؟؟

�أ�سميك وعل ال�شم�س
خارطة الف�صول
موج احلدود،
وخ�ضرة العطر
نهر القيامة.
تفتح بوابة الأر�ض،
وتعلن �أنك الورد الذي ال يذبل
و�أنك ال�سيف الذي ال ينك�سر
�أ�سميك اجلهات
وجهك ال يلني
قمر ي�ضيء الدروب.
�أ�سميك
هي الأر�ض ل�صدر يقيها
هي الأر�ض ملن يرفع وزرها
هي الأر�ض
يرث ال�صالح فيها عمامة �أبيه.
هي الأر�ض فرا�ش ع�شقك
مهد الطفولة
بيت �أحالم الطيبني.
�أ�سميك عطر اجلراح
زغردات املهلهل ( )1
با�صرة اجلمر

لهــت ِْـك يدي

تراتيل الزمن ال�ضائع

• خلدون �إبراهيم �إبراهيم

•بادر �سيف
قال لها ذات �شتاء نلتقي
قرب �صخر الده�شة ،نفتت ع�شب
ال�ضمائر
امللحدة
نتوحد يف �سر املا�ضي
املنزوي يف تراتيل الزمن املت�سارع
ال�ضائع يف ذ�ؤابة الأيام
قال لها كالم
و اقرتب من نهاية التخفي
يف �صريورة الزوايا
ذهب يئن يف مراجل الرزايا
ي�صد ذئب اجلوع
عن �صبايا احرتفن ع�شق �سحابة
الزيتون
يرتلن مع ح�صى اخلنوع
بتلة الذهاب �إىل خ�شبة ال�شراع
وداع ي�ضمر قدم ملتوية
ب�صينية الأ�سماء املنتهية
...و انه ال�شتاء يرتل زيارات
امل��ن��اف��ذ ال�����ص��اع��دة �إىل ال�سماء
املنفتحة
على الدعوات
لتبزغ النوايا الباحثة
عن من�ش يف ال�سوق
ظبية بداخلي و نوق
لن نلتقي
بل نلتقي ذات م�ساء تهالكت الغيوم
على �شفاهه
قرب غابة املعاين
�أبجدية العناد
نطعم الأطياف و الليايل ما تبقى
من نواح
على معارج العرفان
نقطف برهة العزف من غ�صن
مهاجر �إىل م�شارق الأحلان
ين�سدل الظن ملتاحف من نار
تلهو حينها مبا تبقى من زمن �ضائع
قرب م�سبحة الدقائق امل�سافرة
نرتق التوابيت
مبخيلة املطر الالهث على �أبواب
الع�شق
نر�سل �أطياف الده�شة
�إىل نوافذ النوم املهيئة للإجناب
 ...و انه ال�شتاء يف ح�ضرة الليايل

�سيف القيامة
زهرة اللوز
طري الأبابيل،
و�شم�س الكروم.
�أ�سميك ع�صفورة البحر
وزهر الربتقال
�ضفاف الندى
و�سيف الإمام.
�أ�سميك قامو�س الوالدة
ت��خ��رج م��ن خ��ا���ص��رة الأر����ض
كوردة
هي االجتاهات
وجهك ال يلني
�أ�شعل قناديل املداخل
ـــــــــــــــــــــــــــ
(  ) 1املهلهل  :ال�شاعر العربي
اجل���اه���ل���ي ع����دي ب���ن رب��ي��ع��ة
وامللقب بالزير �سامل.
�أ�ضيء هذه الدروب
روحك راية
تغطي براري الأ�ضرحة.
�أ�سميك العوا�صف

وجهك ي�شبه ال�صوان
بدء انت�شال اخلوف من قرارة
اجلب
بدء الرحيل من الفراغ.
�أ�سميك بدء اال�شتعال
زهرة الطوفان.
“ موتنا معلن “
ن�ستحم مبوتنا،
ونغ�سل عنا غبار ال�سنني
“ موتنا معلن “
و�شاحنا من ق�صب الثلج
ومن دائرة احلروف،
وحبل اللغات
�أ�سميك فينيق ال�شمال
�أ�سميك فينيق اجلنوب
�أ�سميك الفوا�صل،
�سيف “ ذي قار “
عطر روحك يعبق،
ي�ضيء عتمة البحر،
من املاء �إىل ماء الأزل
ي�صيح :
هذا دم �أخي فوق التخوم

�شاحب كال�سهر على جذوة الرهاب
مي�����ض��ي �إىل ���ش�����س��اع��ة م�شبوهة
الأو�صال
و ظبية الدروب تو�شو�ش اله�ضاب
ُت�سائل �ضفة العبور �إىل م�سارب
الأنامل املطرزة بالغاب
و بني قطرة من حب و عط�ش
ال�شعاب
ين�صب خيمة الزجاج
كي يجلب من هم�س الليايل
متاحف العباب
وذات ���ص��ب��اح م��اط��ر ���ش��رب نخب
امليالد
تغيب يف هطل الوطن
وقف وقفته امل�سلوبة و غاب
هي كما �صرة الأ�سرار
مت�ضغ ثوب املراحل املدلهمة
على فرا�ش الدراية املح�صنة
ب�أكاليل م��ن عمى الأل�����وان ،،كي
تفحل ذكريات
ب�أبواب ال�صمت
تر�سم بري�شة الطوفان
�سبائب الكون املرتبع على �أرواح
الرغبة
قالت حنجرة االيام حنني ال�صدر
�أ�سئلة املكان
تراتيل ال�ضوء
...كلي نب�ض
الأبناء املحنطون يف �صوت الهوى
اجلائع
و ردهة الأوان
كما اجل��م��ال يفيق يف ح��ق��ول من
عمى الإنهاك
و ا�ست�سلمت لب�صرية التهكم و
احلناجر املتربمة
تعلم احلياة �سر طفل با�سم
قرب ينابيع الفرجة
مت��د ي��د للجفا م��ت��اري�����س ال��ن��وق
ال�ساهرة
قرب مرابع الليايل
�ضلوع اجلمر املفتت للده�شة
قال الزمان كالمه لعرق الأر�ض
�أم��ث��ل��ة ال��ظ��م ��أ لع�سجد احل�ضن
املرادف

للحن احلقب و جنون الي�أ�س
ال��ه��اب��ط ب�سحابة على ا�شراقة
العوامل
املنتهية �أ�ضفر للكربياء غربة
بي�ضاء
لأ�سعد ال�ضرو املت�شابك و زيتون
اللهو
�أحطم فراغ الغلب
املناه�ض لإرادة خرية
ا�سحب ���س��ج��ادة ال��ن��وم لينتف�ض
ال�صخر
فماذا �أقول للأفواه املقيدة بالرمل
و �شقاء الثورة و ح�صاد ال�ضجر
�أ�شكو اليبا�س جلفن الور�س
املجلجل لرفعة اجلبال
ا�ستحالة ال�شطوط ل�سهاد التلفظ
باملري
�أ�صرخ ي�صرخ التاريخ
يرتل معي ما �ضاع من بيادر ال�س�ؤال
يبطل نظارة الفرا�ش
�أقوا�س قزح
يهيل على مناكب الأي��ام �شر�شف
الغلو
يعنف زمن يطوي نظراته البائ�سة
و كلما غنيت ك�سرت جمجمة اللهو
املح �سراب ي�شاغب من�ش الرمال
يعطي التفا�سري الزكية لرتاتيليه
العلية
وهي تكن�س �شغب ال�ضيم و االرمتاء
قرب متاري�س ال�صدور املت�شابكة
كاحلقد ينفث يف مواكب البهت
مالذه املوحل

لهتك يدي يا �ضفائر
واخلمر حنّا�ؤه �أحمر
منذ كنّا
فال تف�ضحي للعناقيد دورة �سكرتنا
ال تقويل ملاذا تدور الكواكب
من حولنا
كالك�ؤو�س
ونحن نبع ُ
رث �أ�شالءنا
يف العراءِ
فال ُ
الليل
ي�سبق فينا النها َر
وال النخل رممّ عرجونه
يف امل�ساء
وكلّ هنا �سابحون
لهتك �شجوين
ومن كان يف الكهف
ما زال فيه
تقلّبه الآه ذات الرنني
وذات الرنني
بح�صالة �أو�صالهم
ولي�س ّ
درهم واحدٌ
للنجاة
فال ت�شرحي ما تقدّ م
من ذنبنا
�أو ت�أخّ ر
ما زالت الريح تدخل
�أوردتي
مثلما يفعل الفاحتون .
فمن � ّأي �سارية
�سوف تقرين روحي ال�سال َم؟
ومن � ّأي �أغنية
�سوف ت�سرتجعني القطا؟
وال�سفينة تعجز عن حمل زوجني
من كل حلم ٍ
وال ت�ستطيع الوقوف
على ّ
�شط جفنني
منهمكني
مبا قاله هدهدٌ بائ�س يف احلكاية

للأقحوان .
لهتك يدي يا �ضفائر
احلروب
جرحته
ُ
والربتقال الذي ّ
على مهلها
مل ميت يف الرتاب
ومل يذهب امللح فيه
�سدىً
�أورق احلطب املتك�سر
فينا
�أعاد م�صابيحه
أجرا�سها
كي ترنّ ب�
ِ
كاملدى
ويطمئن فينا الفرا�شات
كي ال تغادر
ي�شعل موقده للذين يتيهون
خلف املحيطات
كي ي�ستدلّوا ل�شط�آننا.
ف�إذا غفل البحر عنهم
�سي�أتون ثانية
مثلما عربوا
ُ
وال�شواطئ
�سوف تل ّمع َ
رمل ا�شتياقاتها
حتت �أقدامهم
ني
�سوف يحتفل الط ُ
بالآيبنيْ.
�إذا غفل البحر عنهم
ٌ
أجنحة
�ستنبت �
للظالل التي رجعت معهم
من وراء الغياب ِ
ونحن �إذا غفل احلزن
وعنك
عنّي
ِ
�شعرك
�ضفائر
�س�ألهي
ِ
َ
عن كل ليلٍ
و�أن�سج �أجمل قافية
من هاللني منك�سرين
على راء روحي

قصة
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هروب
•كامل م�سقاين

•فاطمة ح�سني
أنظر �إىل قا ِع نف�سي ف�أرى ذلك ال�ضعيف
� ُ
اخل���ائ� َ
���ن م��ا يف داخ��ل��ي
��ف خم��ت��ب��ئ� ًا يف رك� ٍ
ال�سحيق .لقد ك ّل ِت ال�شوار ُع من خطواتي
ّ
و�أنا ال � ُ
الروح.
أزقة
أتابع ال�س َري يف � ِ
أزال � ُ
ِ
� ُ
خمرج يل ،دم�شق نامتْ بعد �أن
أبحث عن
ٍ
�أدخلت �أوالدَها و�أغلقت �أبوابَها ثم �أطف�أت
الوح�شة،
أجوب �شوار َع
ِ
م�صباحها ون�سيتني � ُ
َ
ٌ
ال�صمتُ
الريح تطاردين
خميف يف الليل
ُ
ُ
وتع�صف هنا وهناك.
وتدفع بي �إىل الأمام
ُ
تلهو ل��ي� ً
لا مب��ن ال ميلك م����أوى ،ك��م يُ�شبهني
هذا ُ
ُ
�سيارة تبات يف
اخلائف يتوارى حتت
القط
ٍ
ومظلم ،م��اذا ده��اين �إىل �أي��ن ت�سري
طويل
�شار ٍع
ٍ
ٍ
ُ
بالنا�س
أر�صفة بي ،فكانت �صباح ًا ملأى
هذه ال
ِ
ٌ
أ�شباح� ،س�ألتُ
موح�شة
والباعة والآن
ِ
ِ
كغابة � ٍ
داخلي �إىل �أين من�ضي ف�أمرين بالعود ِة �إىل البيت
َ
أطلب منها العفو
أ�ست�سمح زوجتي
ل
َ
املت�سلطة و� ُ
والغفرانَ كي � َ
أح�صل مقابل ذلك على ما تي�سر يل
طعام ومكانٍ �صغري بجانبها للنوم و�أعتذ ُر منها
من ٍ
قلة �أدبها باحلديث معي.
على ِ
ال�سماح على �إهانتها يل ،و�أرجوها
أطلب منها
َ
و� ُ
�أن تن�سى �أنها �ضربتني مبا كان يف يدها �آنذاك.
أ�سمح
�صرختُ ال ...هل �أنت جمنونٌ ؟ ...هل � ُ
ُ
هجرت البيت و�أخربتها
لها ب�إهانتي و�أعو ُد بعد �أن
ب�أنني لن �أعو َد �إليهاَّ .
لعل وعديَ هذا �أخا َفها ،ر َّد
ُ
حديقة
�ستذهب� ،ستنا ُم يف
املتخاذل �أين
علي ذلك
ٍ
ُ
َّ
َ
َ
الع�صبي
�ل
�
�رج
�
ال
�ك
�
ذل
��اك
�
أخ
�
ع��ام� ٍ�ة �أم �ستزو ُر
َّ
وزوج� َت��هُ التي متتلك مزاج ًا �سيئ ًا وت��رى نف�سها
� َ
ُ
طردت الفكر َة من بايل فور ًا
أف�ضل من اجلمي ِع،
مثقوب يف
كزورق
تابعت قدمايَ ال�س َري بال هدى
ٍ
ٍ
أ�ضع ر�أ�سي
عر�ض البح ِر ،جل�ستُ على
ِ
الر�صيف � ُ
ِ
بني يدي ع ّلني �أط��ر ُد هذه الأفكا َر من خميلتي،
ُ
ٌ
ٌ
خميف يتبعهُ
منبثقة
عالية
�صمت
�صوت �أغ��انٍ
ٍ
ٍ
َ
ُ
�سيارة ّ
اخلوف
ت�سلل
كل من بداخلها ثملون.
من
ٍ
�إىل قلبي هممت ب�إكمال ال�سري ر�أيتُ رج ًال يرتدي
ُ
ب�سرعة ويختفي بني الأزق� ِ�ة
ويرك�ض
الأ�سود
ٍ
ُ
والريح تعوي
مهب القد ِر
حينها
ُ
�شعرت ب�أنني يف ِ
باب
ب�صدري� .أ�سرعتُ مب�شيتي� ،أنا الآن
ِ
مبواجهة ِ
بيتي ،ماذا � ُ
أفعل هم�ستُ لداخلي ف�أجابَ ادخل
َ
واطلب ر�ضاها ،هي ُ
نعمتك فهذا البيت لها
ولية
لعلك ن�سيتَ �أنها �آوتك وهي لي�ست جمربة ف�أنت
أعباء
ال��رج� ُ�ل ،هم�ستُ ولكن �أن��ا ال��ذي �أحت��م� ُ�ل � َ

إ�ضافة �أن ال�سكن يف هذا
امل�صاريف جمي َعها بال ِ
ِ
بال�صدفة
املتعفن ال��ذي ورثتهُ عن عمِها
البيت
ِ
ِ
ك��ان خيارها ه��ي .ث��م ا�ستجبتُ ل��ن��داءِ داخلي
الذي �أجربين على الدخولِ ُ ،
�صوت التلفا ِز �أربكني
بالرهبة فهي ال ُ
تزال �ساهر ًة ،دخلتُ
أ�شعر
ِ
فبد� ُأت � ُ
نب�ضات قلبي ملحتني ف�صرخت بي .ملاذا
ؤو�س
ِ
على ر� ِ
جئتَ ؟
ُ
القبيحة
كنت �أو ُد �أن �أقول لها ،هذا بيتي �أيتها
َ
ُ
لكنني � ُ
حذائك قذرة.
رائحة
آثرت ال�صمتَ � .أف
قالت ذلك ومل �أكن بعد قد خلعتُ حذائي.
ُ
بدفقة
�شعرت
غ�ضب �شديدٌ .
�صمتُ ومتلكني
ِ
ٌ
دم ���ص��ع��دت �إىل ر�أ����س���ي اجت��ه��تُ �إىل ال��غ��رف� ِ�ة
ٍ
ً
مقفلة كنتُ �أري��د تبديل ثيابي وقفتُ
وجد ُتها
�أمامها وه��ي تدعي ان�شغالها بالتلفاز ،قلت لها
املفتاح كي � َ
�أريدُ
متعب جد ًا .مل
أبدل ثيابي ف�أنا ٌ
َ
َ
ُ
مرات ثم نطقت
كررت
جتب حتى
اجلملة ثالث ٍ
وقالت :لي�س لك غرفة هنا� ،ستنا ُم يف ال�صالون
َ
َ
قيمة هذا البيت .مل
تعرف
�أو يف املطبخ حتى
أ�سمع �صوتها �أرى فقط حركة �شفاهها وهي
�أعد � ُ
ُ
تذكرت مديري حينها وظل َمه الذي
أمر وتنهي،
ت� ُ
امل��دراء .م َّر
يعلم �أنني �أخ�شى
علي لأن��ه ُ
َ
�أوقعهُ ّ
اللحظة
جميع من ظلمني يف هذه
على خميلتي
ِ
ُ
َ
ُ
يفرت�سك �إن مل
�شعرت ب ��أن ه��ذا ال��ك��ونَ جم��رمٌ
تتحلى ب�صفات
املفرت�س .واقتنعتُ الآن �أخري ًا �أنَّ
ِ
ال مكان لأم��ث��ايل ال��ذي��ن ك��ان �شعا ُرهم (من�شي
احليط ون��ق��ول ي��ا رب ال�سرت) كما ك��ان وال��دي
يخربين دائم ًا حتى �أ�صبحت هذه العبار ُة ن�شيدَ نا
الوطني للتخاذلِ وال�ضعف.
ُ
نظرت �إليها با�شمئزاز وك�أنني �أنظر �إىل هذا
ُ
�شعرت �أنها دول� ٌ�ة
أكمله اق�ترب��تُ منها
الكون ب� ِ
ٌ
ا�ستعمارية و�أن��ا كائنٌ
عربي �أتلقى الإم�لاءات
ٌ
يبق ما � ُ
و� ُ
أتنازل عن كرامتي تباع ًا حتى مل َ
أتنازل
عنه .اقرتبتُ و�صو ُتها اال�ستفزازيُّ يعلو رويد ًا
رب بكث ٍري
رويد ًا �صفعتها ٍ
بقوة وقلتُ لها :كرامتي �أك ُ
وطن
غرفتك
من
ِ
ِ
ومنزلك وق��د تكونُ �أك� ُ
بر من ٍ
ب�أ�سرهِ.
لقوة دفعتني �إىل
انتعلتُ تعبي ال��ذي حتول ٍ
املوح�ش م��ر ًة �أخ���رى خ��رج��تُ م�سرع ًا
الطريق
ِ
ُ
اخلطوات �أميا ًال يف
بدمعتني تال�شتا حني �أ�صبحت
ً
�سيار ٍة ت�سري بي �إىل احلدو ِد كي �أجدَ
خارج
غرفة َ
تت�سع لكرامتي.
هذا الوطن ُ

فرو�سية دونك�شوت
•ملا كربجها
�أثناء جتواله يف البالد لالطمئنان على
�أحوال النا�س م ّر دونك�شوت بالقرب من مبنى
غريب ال�شكل والطراز  ,كتب على واجهته
(نايت كالب) .ال�ضجيج العايل ال�صادر من
املبنى دفع دونك�شوت للرتجل عن ح�صانه
و ال��دخ��ول لال�ستعالم عن الأم���ر ,النا�س
يف هرج وم��رج وقد اختلطت الأج�ساد مع
الثياب والألوان .
جل�س دونك�شوت مذهو ًال �إىل �إحدى الطاوالت,
ا���س�ترع��ى ان��ت��ب��اه��ه ك ��ؤو���س ال�����ش��راب الأب��ي�����ض
املت�ضاربة بني �أيدي املوجودين  ,كان يحدث نف�سه
ويقول:
 يبدو �أنه احتفال مبنا�سبة عظيمة  ..حنيفاج�أه النادل ب�س�ؤاله م�ستهزئ ًا:
 ماذا يحب الفار�س �أن ي�شرب؟...دون تردد:
 ك�أ�س ًا من ال�شراب الأبي�ض (...دونك�شوتيريد �أن يتما�شى مع طقو�س املنا�سبة العظيمة
التي يحتفل بها وال�شراب الأبي�ض جزء هام من
هذه الطقو�س اجلديدة عليه).
�ضحك النادل بعد �أن عجز عن متالك نف�سه
وقال له:
 �إن �شرابنا من النوع املمتاز  ,حاد وحمبب ,يجعلك ت�شعر بنريان االنت�صارات يف املعارك
واحلروب وهي ت�شتعل يف جوفك.
ابتلع دونك�شوت جرعة �صغرية من الك�أ�س� ,شعر
باخلجل وهو يح�س بحرقة �شديدة تك�شط حلقه،
لكنه الفار�س املغوار � ,أم�سك الك�أ�س و�شربها دفعة
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واحدة .
من بني احل�ضور خرجت فتاة ال ميكن التمييز
بني �أع�ضاء ج�سدها و�ألوان قطع القما�ش القليلة
التي تغطي �أج���زاء من ج�سدها رمب��ا لو ظهرت
لقللت من جمالها و�أنوثتها ال�صارخة.
نظرت الفتاة �إىل دونك�شوت � ,ضحكت بهمجية,
ثم بد�أت �أغنية �أهدتها �إىل الفار�س الأ�سطوري .
�س ّر دونك�شوت كثري ًا  ,اقرتب من الفتاة وبد�أ
يراق�صها � ,إنها حبيبته الطاهرة البتول التي طاملا
بحث عنها .
عادت الفتاة تردد ب�صوت عال:
 حتية من  ..لأب��ي  ...عا�ش �أب��و  ...عا�شالوطن  ,عا�ش الوطن .و�أخذت تردد �أغنية ثانية
تداخلت فيما بينها امل�شاعر الوطنية والإن�سانية
.
دوار لذيذ يلف بطل الأب��ط��ال دونك�شوت,
الطواحني تنهار ،الأع���داء تهرب متخاذلة من
بني يديه � ,إن��ه الفار�س ال��ذي ال يقهر يتناول
ك�أ�سه الثالثة والنا�س من حوله ي�ضربون ك�ؤو�سهم
ب���اجل���دران وه���م ي�����ص��رخ��ون ف��رح�ين مرتنحني
منت�شني بانت�صاراتهم  :عا�ش ال��وط��ن! ...عا�ش
الوطن!...
بينما وقف دونك�شوت وهو يتمايل مينة وي�سرة
بعد �أن ابتلع جرعة �أخرية قبل �أن ي�ضرب ك�أ�سه
باجلدار رافع ًا �صوته :حررت البالد  ...وهزمت
الأعداء ...عا�ش الوطن..

راغدة و�أمها كانتا وردتني جميلتني طريتني ت�ش ّعان طيبة وبراءة
وذكاء،
وت�ضجان حيوية ون�شاط ًا وتزهوان تيه ًا و�ألق ًا وتتقدان ن�ضج ًا
ً
و�إن كانت ال�صغرى ما جاوزت الرابعة ع�شرة من عمرها ،و�أما الكربى
فما كانت تتحرج من الإف�صاح عن م�شاعرها الف ّيا�ضة لرجلها الذي
حتب بنظرة دافئة وعبارة «يا حلم ًا حتقق».
فلم يكن من الزوج احلنون �إال �أن يبت�سم ويطوقها بذراعيه قائ ًال
لها:
«يالك من امر�أة ال ت�ستطيع كتمان �سر� ..س�أكتب عنك يوم ًا».
•••
لراغدة �أم ذات عينني زرقاوين و�شعر �أ�شقر ق�صري وقامة هيفاء
ناه�ضة ،وهي ت�شبه بنات الريف الرو�سيات ،وهي بالفعل جتيد اللغة
الرو�سية وقد قر�أت معظم كتب «ت�شيخوف» باللغة الأ�صلية ،وكانت
تعبرّ عن ر�أيها يف مرح وفكاهة على م�سمع الأب القا�ص..
«لت�شيخوف مقدرة فائقة على كتابة الق�ص�ص ..مقدرة ال ت�ضاهى».
وكانت �إذ تلمح على حم ّياه احمرار نار غرية بد�أت تتقد ..تطفئها
بجر�أتها املعهودة.
«ولك عينان �ساحرتان �أي�ض ًا».
عندها يبت�سم الزوج ويرد لها الدعابة با�سمها الرو�سي امل�ستعار
املحبب�« :شكر ًا ناتا�شا ..وي�صحح بجديته املعهودة «�شكر ًا جودي»
وينقل ناظريه �إىل اللوحة املعلقة على اجلدار التي ي�سكنها كوخ ريفي
ونبع ماء و�شجريات �سامقة هي من �إبداعها ..ويردف يف مرح عاتب:
«متى �ستحولني كلماتك �إىل �أفعال و�أراين مع ّلق ًا ب�إطار جميل وعينني
�ساحرتني من ر�سم يدك».
•••
لراغدة �أب طويل ذو ب�شرة �سمراء يعلو �شفتيه �شارب ّ
مهذب دقيق،
كان كلما جل�س �إىل طاولته يكتب ت�أتيه بفنجان قهوة وت�صنع لنف�سها
كوب ًا من احلليب وجتل�س �إىل جانبه ..و�إذ تراه ينظر �إىل البعيد مفكر ًا
فيما �سيكتب ،ترنو �إليه قائلة« :بابا اكتب عن املظلومني ..اكتب عن
البائ�سني ..ثم ال تلبث �أن تتابع بعد فرتة �صمت« :ملاذا ال تكتب عن
�أطفال غزة ،عن ن�سائها ،عن رجالها الأبطال ..بابا ..تناديه وقد بدت
متوترة وترفع ر�أ�سها بفخر واعتزاز« :اكتب عن رمي الريا�شي ..بابا..
هل تذكر رمي الريا�شي»..
و�أبوها مل يكن يراها هكذا بحما�ستها ..بقوتها ،بعنفوانها ..بحزنها
بحقدها ..مب�شاعرها اجل ّيا�شة ..برقتها دون �أن يت�أثر وينطق:
«�س�أفعل� ..س�أفعل».
وك��ان �إذ يت�أملها ب�ضفريتيها الطويلتني وثوبها الأزرق املق ّلم
بالأبي�ض ،يقول متابع ًا�« :س�أكتب عنهم جميع ًا ،و�س�أكتب عنك..
�س�أطلقك ب�سهم اخليال� ..س�أح ّلق بك فوق النجوم� ..س�أنطلق بك �إىل
حيث تودين وت�شتهني� ..س�أ�شهرك� ..س�أ�سمع النا�س �صوتك� ..س�أكتبك
ق�صة� ..س�أكتبك ق�صيدة».
•••
راغ��دة و�أمها و�أبوها كانوا يف ليلة �صائفة عليلة الهواء يغنون
يف �سرور ومرح ،يتماوجون داخل �سيارتهم التي تقودها الأم ببطء
�شديد ..يرتقون قمة جبل م�شرف على �صفحة ليل ه��ادئ متناثر
الأنوار ..ويف حلظة واجهتهم �سيارة حمقاء تتجه ب�سرعة ريح عاتية
يقودها �شاب هائج ثمل� ..أرادت الأم تفادي اال�صطدام باالنحراف
منعطفة نحو اليمني ،فلم تفلح ..فكان اال�صطدام وكان احلادث املر ّوع
الذي ذهب بالثالثة �إىل امل�شفى يف حالة خطرة ..ليخرج بعدها اثنان
منهم ليق�ضيا يف البيت فرتة النقاهة� ،أما الثالث فقد ُحمل ل ُيدفن يف
مقربة العائلة.
•••
راغدة ذات العينني ال�سوداوين ال�صافيتني املنك�سرتني عندما �صحت
على ذلك الكابو�س امل�ؤمل ونقّلت ناظريها يف �أرجاء البيت متنقلة من
�أ�صي�ص ورد ذاب��ل �إىل لوحة جدارية ي�سكنها كوخ ريفي ونبع ماء
و�شجريات �سامقة ..ذهبت بها الأفكار وعادت بها الذكرى لت�سرتجع
�صورة �أمها وهي عاكفة على تطريز غطاء طاولة �أبي�ض بوردة حمراء
جميلة ت�ستمع �إىل املذياع وت�شارك يف ترنيم �أغنية حمببة.
راغ��دة ذات ال�شعر الك�ستنائي املن�سدل على كتفيها اكت�شفت يف
حلظة ب�أنها �أ�صبحت �أكرب من �أمها ..وعليها توطني نف�سها على حتمل
�أعباء �إ�ضافية والزهد يف عبث املراهقة ومرح الفتوة ..و�إنها الأقدار
وم�شيئة اهلل نافذة ال حمالة».
•••
ذات ليل م�ضيء �ص ّلت راغدة من �أجل والديها ودعت اهلل لهما كما
مل تفعل من قبل وعندما �أغفت جاءتها �أمها يف احللم ترفل مبالب�س
مر�صع بياقوت
بي�ضاء نا�صعة ي�شع من وجهها نور باهر ويزين ر�أ�سها تاج ّ
وزمرد و�أملا�س حتوطها الورود والأزهار من كل جانب لت�ستيقظ را�ضية
النف�س مطمئنة..
وتتذكر احللم الذي ر�أته قبل احلادث الأليم فقد ر�أت �أمها تنطلق
مبركبة ف�ضائية نحو القمر وكانت املركبة ممتلئة ب�شتالت وغرا�س
متنوعة وما �إن حطت على �سطحه حتى بد�أت تغر�س �أر�ضه ب�شتالت
التني والزيتون ..وقد امتلأت روحها طم�أنينة و�سكينة وت�ألق وجهها
بفي�ض من ح�سن و�ضياء.
•••
راغ��دة التي كانت فيما م�ضى معتادة على انتعال ح��ذاء ريا�ضي
من �صنع �صيني والذي كان ي�صبغها باخلفة والر�شاقة ا�ستاءت منذ
يومني وتعكّر مزاجها عندما �شاهدت �أباها ميازح �صديقه وقد علت
وجهه ابت�سامة عري�ضة ،فانزوت يف ركنها من الغرفة جت ّ
رت ذكرى
ذلك احلادث امل��ر ّوع الذي �أودى ب�أمها وقد ت�أججت يف �صدرها نريان
قهر وغ�ضب وت�ساءلت كيف ي�ستطيع ن�سيانها بهذه ال�سرعة� ..أمل

يكن يحبها..؟ هل كان كل ذلك احلب
واالهتمام جم ّرد خداع وزي��ف..؟ وهل كانت ق�صة «املحبوبة» التي
كتبها عنها والتي �أهداها لها يف يوم عيد ميالدها جم ّرد تلفيق وكذب
و�ضالالت..؟
راغ��دة يف تلك اللحظة كرهت الدنيا واحل��ب وكرهت �أباها لأن
�صدمتها فيه كانت كبرية وعظيمة ..ولكنها مل تكن �ساعات طوال قد
م ّرت حتى اكت�شفت احلقيقة..
ففي تلك الأم�سية الذاهبة نحو ا�سوداد وظلمة تثاقلت على نف�سها
املنك�سرة وا�ستندت �إىل ج�سدها التعب وتوجهت �إليه يف غرفته..
كان الباب موارب ًا وكان �شعاع من �ضوء يت�سرب من خالل الفرجة وما
�إن ملحها �أبوها املتمدد على �سريره حتى نه�ض مرتبك ًا يلملم �صور ًا
و�أوراق � ًا ..ويكفكف دمع ًا ..وذهلت وهي تتقدم نحوه لرتى �صور �أمها
ور�سوماتها..
ونظرت �إليه مت�سائلة «�أبي»؟! ف�أجه�ش بالبكاء «�أبي»؟! ..وعندما
وجدت نف�سها تن�شدُّ �إىل �صدره كانت الريح يف اخلارج قد بد�أت ع�صفتها
الأوىل وعندما انتبهت �إىل �أن �أذنها كانت فوق قلبه اخلفّاق ن�شجت
والدموع تغ�سل وجهها« ..ه ّون عليك يا �أبي» وعندما تيقّنت �أنها يف
�أح�ضان عا�شق خمل�ص �أردفت «�أحبك يا �أبي».
•••
راغ��دة اعتادت على ق��راءة ق�ص�ص والدها ..خواطره ..حكمه
معتقداته التي كان يختزل معانيها يف جمل ق�صرية ،قر�أت يوم ًا عبارة
مل يزل معناها عالق ًا يف ذهنها «لتكن قوتنا يف الأر���ض م�ستمدة من
ال�سماء» .عبارة �أثرت يف بنائها العقائدي ت�أثري ًا عظيم ًا و�أيقظت يف
عقلها ت�سا�ؤالت كبرية..
ويف �صباح قريب م�ضى ..كانت الأم��ور جتري نحو تنفيذ عملي،
فعندما ا�ستيقظت من نومها يف ال�ساعة الثامنة ،كان والدها قد غادر
�إىل عمله وعندما ه ّمت بالنهو�ض وج��دت �إىل جانبها على طاولة
�صغرية ر�سالة مكتوبة بخط والدها ..فركت عينيها وبد�أت تقر�أ.
راغدة� ..صغريتي اجلميلة ..حبيبتي ..ابنتي� ..صديقتي� ..أمي..
نعم �أمي ..فلقد �أ�صبحت بالن�سبة �إيل املر�أة الكاملة يف هذه احلياة..
فهل توافقيني..؟
�صغريتي ..كبريتي ..لقد رحلت حبيبتنا وانتقلت �إىل جوار ربها
و�إنه جلوا ٌر م�ؤن�س رغيد موفور العطاء ،جوار رب كرمي خلقنا لي�سعدنا
و�سيتوفانا ليتم نعمته علينا ..فهل توافقيني..؟
�أيتها الأخت والبنت والأم� ...أيتها الغالية انه�ضي وقد عهدتك ذات
ولياقة ..وذات قوة ومنعة ولتكن ذكرى «جودي» ترفرف فوقنا
همة
ٍ
لتمدنا بال�صرب والثبات ،انه�ضي لنعمل مع ًا على التحليق بروحينا
لنحظى ب�شرف اللقاء ب�أمك يف جنة الرحمن عند مليك مقتدر ،ودمت.
«�أبوك»
•••
م�ساء �أم�����س كانت راغ���دة تتابع �إح���دى الف�ضائيات وه��ي تبث
أح�ست
برناجم ًا عن املعاقني ج�سدي ًا ..كان الربنامج �ش ّيق ًا ومتم ّيز ًاّ � ..
رغدة باالنفعال والتجاوب وهي تتابع مناذج متعددة لأبطال قهروا
الإع��اق��ة ..جمموعة من ال�شباب ميار�سون ك��رة ال�سلة على كرا�س
متحركة ..فتاتان لهما وجهان و���ض��اءان� ،إحداهما مبتورة ال��ذراع
والأخرى �شاه ظهرها بتقو�س مزعج وقد و�ضحت فيه حدبة عظيمة،
تتباريان يف لعبة �شطرجن ..فتاة كفيفة حتفظ القر�آن الكرمي غيب ًا.
�أيقظت تلك النماذج املتحدية يف نف�س راغدة طاقات كامنة و�ألقت
على روحها في�ض ًا من همة ون�شاط فعكفت على ك ّرا�س لها تخط بيد
ثابتة برناجم ًا يبد�أ بركعتي الفجر وال ينتهي ب�شهادة جامعية مع ّلقة
على اجلدار بجانب �شجريات «ج��ودي» اجلميلة وت�أ ّلقت فيها روحها
الو ّثابة وهي تتخ ّيل نف�سها الطبيبة اجل ّراحة التي ت�ست�أ�صل برفق
ولني الأورام اخلبيثة من الأج�ساد ّ
املعذبة.
•••
تطل راغ���دة على �أبيها �صباح ال��ي��وم يف ال�شرفة وه��ي تفي�ض
باالبت�سامات..
ـ �صباح اخلري يا �أبي..
يرد عليها بارتياح وقد ر�آه��ا نا�ضرة الوجه م�شرقة ال��روح ت�ضج
حبور ًا و�سعادة..
ـ �صباح النور �أيتها اجلميلة..
كانت ال�شم�س قد ب��د�أت تر�سل بع�ض ًا من دفئها اللذيذ وع�صفور
الكناري يف قف�صه املعلق على حائط ال�شرفة بدا متجاوب ًا مع �إ�شراقة
ه��ذا النهار الطالع م��ن خلف الأب��ن��ي��ة املقابلة بزقزقة وترجيع
متناغمني حمببني ..تلتفت �إليه راغدة..
ـ �صباحك نور بال�صالة على الر�سول..
فينف�ض ري�شه مبتهج ًا وميد منقاره من تفاريج القف�ص ك�أمنا يفرح
يف مداعبتها ،فتمد له �إ�صبعها تالعبه لين�شط متقافز ًا بحركات مرحة
ملتاعة ..و�إذ بيدها متتد �إىل باب القف�ص تفتحه ..و�إذ بها حتثه
بحما�سة وعزم..
ـ هيا انطلق ..ا�سبقنا �إىل �أم��ي يف امل��ق�برة ..وب ّلغها ب�أننا �آتيان
لزيارتها ..فما كان من الع�صفور الن�شيط �إال �أن انطلق مارق ًا كال�سهم
�سابح ًا يف ف�ضاء م�شم�س م�سحور..
تت�ألق على وجه �أبيها ابت�سامة �صافية وي�س�ألها..
ـ هل �أنت جاهزة..
فتومئ له بر�أ�سها وت�ستدير نحو الداخل ،ت�ستند على ج�سدها
التعب تتحامل على �إعاقتها تقرتب من امل�شجب تتناول عكازيها..
ت�ستند �إليهما مبرفقيها وتقول له:
ـ �أنا جاهزة ..هيا بنا..
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�أطلقْ جمالك
•علو�ش ع�ساف

ق�صائد

• حممد طارق اخل�ضراء

•حممد اليف
ر�أ�س ال�سنة

يا �ساكب ًا يف ثنايا ليلتي الأرقا
رب والو َر َقا
وموقِ ظ ًا دمعتي واحل َ
�أطلقْ َجما َلك كي تغرقْ بهِ ُ�سفني
ت ّبتْ يدايَ �أنا �إنْ مل �أَ ُمتْ َغ َر َقا
ٌ
حمراب كعبتِها
�صالة على
موتي
ِ
ِكرها َ�ش ِر َقا
قلبي �إنْ يف ذ ِ
ما ُ
ذنب َ
ُ
متوت كلُّ تفا�صيلي �إذا رحلتْ
ثم احملوين �إىل �أطاللها م َِزقا
كوثرها
مثلي على قطرةٍ من ماءِ
ِ
والرمقا
القلب وال
ُيبل ُّل
َ
َ
أع�صاب ّ
مثلي على ُقبلةٍ يحيا بها زمن ًا
ّجم واملرجانَ واحلبقا
ُيعانقُ الن َ
أطراف ب�سمتِها
ني على �
فاليا�سم ُ
ِ
�صلّى اعتكاف ًا .ف�سبحانَ الّذي َخ َلقا!!
قمي�ص �أ�شواقِ نا يف جيبهِ � ٌ
أمل
ُ
أ�شواق واختنقا!
غ�ص يف َعبرْ ِة ال ِ
كم َّ
هذا امل�ساء �أتيتُ َ
اهلل ُمرتع�ش ًا
ُ
كفّايَ حتم ُلني فوقَ الأ�سى َقلِقا
تكلم وهو ُ
يح�ضنُني
قال الإلهُ ْ
ودمعهُ كاللَّظى من قلبهِ َد َفقا
كيف اهتديتَ �إىل �أقما ِر فتنتها
أبواب والطُّ ُرقا
قد �أغلقتْ دو َنها ال َ
َ
ْ
عانقْ
ت�شرك بهِ �أحدا
جنونك ال
َ
لقلبك فِيما ُجنَّ واعتنقا
ُطوبى
وقلبي فاغر ًا َف َمهُ
حملتُ كل ّْي
ْ
هلل ما َن َط َقا
أحرفِها وا ِ
بغ ِ
ري � ُ

طَ ي ُْف فِ ل�سْ طينْ

َ
قبوك
وحيد ًا تر ِّتب
تقرتح الك�أ�س،
ُ
والنخب،
والطاولة
تعدّ الثواين،
الدقائق،
يكتمل العد
ومل يطرق الباب منهم �أحد
وحيد ًا متر الوجوه بك�أ�سك
لي�س ���س��وى ج��ر���س ال��وق��ت يخت�صر
الأ�سئلة
جميعهم فرطوا ليلهم ــ �أيها املتفرد ــ
ُ
يف دفرت العائلة

ح�صار

وتق ّلب دفرت يومك
نف�س املدى
نف�س هذي التفا�صيل
نف�س الأما�سي
نف�س ال�صباحات
نف�س ال�شوارع وال�شرفات
اخلطا،
واملقاهي،
الوجوه،
احلوار ال�سيا�سي
نف�س ال�صدى
حالة مرهقة
ترفع الروح والوقت وال�شعر للم�ستجد
تلوب،

تلوب،
تلوب وال تك�سر ال�شرنقة ّ!
ــ �سقوط
كنتُ �أقر�أه ككتاب
ذلك ال�شاعر املنحني مثل
قو�س ال�ضباب
�أول الأم�������ر ك�����ان ي��ع��د
�سفاالتهم نقطة
نقطة
ويراجعها يف احلوارات الفا�صلة
فا�صلة
�آخر الأمر �أ�سلمهم روحه
مطلق ًا طريه للتوابيت
حمتف ًال بال�سقوط والأعمال الكاملة!

راية

هكذا �ش ّرقوا،
غ ّربوا،
�ش ّملوا،
أر�ض وارحتلوا
ل
ا
�سورة
ارجتلوا
ِ
ركبوا العربات
هكذا ك�سرت حلمهم يف يديك اجلهات
هكذا دارت الدائرة
َ
��ادروك وم��ا خ ّلفوا يف الع�شاء
هكذا غ�
الأخري
راية للفراغ
�سوى ٍ
على مدرج الذاكرة

تنبيه

حينما تقر�أ اخلارطة
حينما تقر�أ املدن ال�ساقطة
حينما يك�سر الوقت ّ
يف الف�ضاء

و�سارية العلم الوطني
علي
حينما ت�ستدير قلي ًال لتبكي ْ
انتبه جيد ًا
وتذكر فتى واحد ًا
وقع الرف�ض يف دفرت اجلوقة الهابطة

م�سرح

يومي ًا ت�صعد نف�س اخل�شبة
ترجتل الوقت
الن�ص،
الكور�س،
واجلمهور الغائب
تلعب نف�س اللعبة
يومي ًا تتكر ُر يف م�سرحك الأيام
جتمع �أقمار الروح �صباح ًا
وم�ساء تفرطها الريح
ً
وتظل على امليناء تلوح،
ثم تلوح
ثم تلوح
حتى يفرطك التلويح
وتنام!
ــ خ�صو�صية
�أبي لي�س هذا اعتذار ًا
ولي�س انك�سار ًا
ً
�صفحة يف �سجل احلداد
وال
رك�ضت وراء البنادق وال�شعر
ال ابنة عمي تزوجت
ال يف امل�سرية درب ًا قطعتُ
وال وطن ًا قد و�صلت
وباع دمي رائدي يف املزاد

لي�س بو�سعنا �أن يتوحّ َ�ش الحُ لْمُ  ،كالكوابي�س؟!
َ

ت�س ُكنُ يف خافِقيا...
ِل�سطنيُْ ..
ف ْ
َوذِكرى ثراها ..يزيدُ ال�شجونْ ...
َو�أ�شجا ُر َزيتونها ..يف ُمق َلت َّيا...
َو ُر َّمانها ..ت�شتهيهِ العيونْ ...
ٌ
قطوف نديهْ ...
َوفيها الكُرو ُم..
هر ُة الز َ
َّيزفونْ ...
َو ْ
من َر ْو ِ�ضهاَ ..ز َ
فيا َم ْوطني� ..أنتَ يف م ْه َجتيا...
َويف ا َ
نيَ ..و َغ ْف ِو ُ
اجلفونْ ...
خلافِق ِ
ِ�شق ..ي�شكو �إ َّ
يل...
ع
ال
َوقلْبي
منَ
ِ
َف�أخْ �شى منَ ال َو ْجدِ َ ..م َّ�س ُ
اجلنونْ ...
َوي�أْتي �شذاهاُ ..عطور ًا َزكيهْ ...
ف� ْأ�ص ُر ُخ َكالطفلِ � ..أ ِّمي ا َ
حلنونْ ...
عن م ْع َ�صم َّيا...
َو�أ ْك�سِ ُر قيدِ يَ ْ ..
َو�أ ْرخي العِنانَ ِّ ..
لكل الفنونْ ...
و�أن َه ُ
�ض ..وا ْل َعزْ ُم يف �ساعدَ يا...
طم ..ق ْه َر ال�سجونْ ...
أح
�
ل َكيما َ َ
َو� ْأحم ُِل روحي ..على راحتيا...
ف�إما فل ِْ�سطنيُ� ..أ ْو ..ال ن ُكونْ ...

ق�صيدتان
• زياد كرباج

• ح�سني عبد الكرمي

القلوبُ اجلميله
�روب ،يُربِّي
ُتربّي النظافهْ ،
ك�صيف ط� ْ
ٍ
ْ
والطيوب..
بالبلل
الندى
ْ
وق ُتها دف� ٌ
تكتب �سطرها
تر للعاطفهْ ،
ُ
ٌ
ن�سمة عاقلهْ � ،أو عا�صفهْ !..
تعجنُ
وملح
ده � َر املحبني مب��ا ِء احلنني ِ
الأبدْ ُ ..
رغيف ْ
�شوق ،يُ�ساوي ال�شب ْع..
بالبهاء� ،أخربتني �صباحاً
امر�أ ٌة جدير ٌة
ْ
درو�س الوظيفهْ ،
�أن �صديق ًا تقاعدْ ِ ،منْ
ِ
املواظب والتواقي ْع!
والدوا ِم
ْ
كالغناء :هل لدى عط ِر ِك
�أي ُّتها اجلميلة
ْ
ٌ
وقت للإجابهْ
والبهاء؟!
ْ
وغ ُ
هواج�سه ُ
ــ �أينَ ُ
رفة نو ِم الأماين؟!
بيت
ِ
لي�س عنده �أمنيهْ  ،و�أ�ست�أج َر
ــ منذ ٍ
زمان َ
نوم ًا ركيك ًا
ّ
كال�ضج ْر..
ن��راه يبي ُع ُح ْلم ًا بجو ْع ..ي�شرتي ك�س ًال
بالندامهْ !!
ٌ
املود ُ
ّات �س ّيد ْه �أو طفلة �أو عا�شقهْ ،
بيت ال�شهامهْ ،
ال تنا ُم يف غ ِري ِ
وتجُ يدُ َفنَّ احليا ِة ..الكرامهْ ..
حرائق البالُ ،
ْ
التعا�سات،
حيث طب ُع
يف
ِ
ُ
ُت ُ
�صباحات
فيق
ُ
القناعات
املحا�سن ُم��ب� ِك��ر ْه ،كيال تتوه
الكرامهْ ..
ْ
كاعتدادات الن�سا ِء الفخامهْ ..
الكيا�سات
ِ
بال�شرا�سات
ِ
ْ
البقاءات..
الفطينه حتتمي
َ
قليل �أو دائم ًا �أرى ا�شتياق ًا ُم�س ّن ًا،
بعد ٍ
ني �صغ ْري ،كيال جتي َء
ُي��ع��ا ُون ُ�صبْحَ حن ٍ
القتامهْ !
يف الدكاكني وال�����ش��وارع ،حيث ب َْ�س ُ
طات
الكتب
ُ
والدمو ُع القاحلهْ ُ ،يوجدُ
كذبات
فائ�ض
ٍ
رديئهْ ،

ال ُت�ساوي ك ْل َ
فة الكذبهْ ..
رخ�ص يبي ُع رخ�ص ًا
�أ ّيها الزمن العاطلٌ :
رخي�ص..
وال�شراء
ُ
ْ
ر�س
يف
كالب�ساتني
النظيفة،
عُ
القلوبُ
ِ
مليح ال�ضفاف ،والتالحنيْ..
نبعِ ،
ٍ
ُ
ُ
الق�صائد واحلبيبات الذك ّيات الرهافه،
ير ك�لا ُم
م��ن ع��ائ��ل��هْ واح����ده ،وال��ن��واط� ُ
الأ�سيجهْ ،
أ�شواق الكرو ْم..
كال ّريح عند � ِ
ماذا ُ
تقول
العافيه للهمو ْم؟! ..املح ّبونْ وال��ك��رو ْم
�أ�سئلهْ
ُ
إجابات غيو ْم..
و�
املثقلون بالهموم الك�سيحهْ وال���ر�ؤوى
العوراء،
�أحالمهم �أرملهْ  ،لأ ّنها مهملة!!
ح َ
ني يَع َمى ف�ؤا ُد الكرو ْم ،ت�شقى الغيو ْم..
�هْ
ي�ر /ال��ك�����س��ول� ،
ت��ت��غ��اوى ،يف /احل���واك� ِ
ُ
�شيجرات
البط ْر..
�س� ٌؤال على هام�ش ْ
الظالمات
�شوق :يف
ِ
املري�ضه ،هل ُ
ْ
النهارات� ،أو تكونُ
متوت
بغي�ضهْ ؟!
�أب�ش ُع ما يف الرجال الو�صايا العمى..
الن�ساء ال��ذك� ّي� ُ
�ات ال� ّره��اف��ه� ،أجمل من
ُ
تفا�صيل القيا َفهْ ..
ِ
الغيم �س ّيدُ الأفكا ْر..
تفهم الأ�شجا ْرُ :
ُ
ٌ
ُ
ْ
عاطفة ال
امل�شتاق :جدّ ُة ال�شوق
ويعرف
تنا ْم..
ُ
ال��� ُّرع���اة اجل��م��ي��ل��ونْ كال�سفوح وحنني
ْ
ال�سهول
�شجب الريح ،كيال
غي ُم ُ
هم على ِم ِ
درو�س املراعي ،وكيال تف َّر
ينا َم �صباحٌ عن ِ
ح�ص ِة
من ّ
ْ
عباءات
الف�صول ..يف
الأع�شاب �أق��دا ُم
ِ

�أمطارهم
ي��ب��ي� ُ�ت ه� ُّ��م اخ�������ض���را ٍر ج��م��ي� ْ�ل ،لتحيا
ْ
احلقول..
ْ
العتيق ،على كتفي قلبه الكث ُري من
�أبي
َ
العناقيدْ
�ان
�
دن
�ن
�
م
العرائ�ش
وي�سقي
،
ِ
ْ
العقول..
عي�شه �شجر ٌة ماكر ْه �أو ل ْهجةٌ
ْ
مل ُتفق يف
ِ
عمياء..
ْ
حل
ُ
مي�سح عن ُك ِ
الب�صري ِة �ش َّتى �أنواع الظالم احلرام..
ْ
املواثيق ب َ
ني
يف �شقا ِء الع�ش ّيات ،يُربّي
رب املط ْر ..و ُيتقنُ جيد ًا فنَّ
ال�شج ْر ،بح ِ
املوائد عند اجلبال ،كي َّ
تتع�شى امل��دنْ ،
ِ
حني تزور �أجدادها وال ْ
أمهات..
دروبٌ ل��ه��ا م��ث��ل ال���ه���واج�������س ح��اف� ٌ�ة
ْ
للمرواءات..
ُ
ُّ
جميل املح ّيا،
كل قرية :ف�ؤادها
ْ
يخ�ص ال�شهامات ،واملدنْ �س ّيد ْه تزر ُع
ُّ
ْ
البقاء ..وطنُ املحبني
اللقاءات
تراب
ْ
يف ِ
ٌ
فهمه بال ْ
مثقل ُ
أناقات..
ُ
ْ
لي�س َ
�صيف� ،أو
عند العواطف عطلة
َ
ُ
إجازات حننيْ..
�
ُ
ا�شتياق املدنْ  ،كامل�ساف ْر..
ي�سرتيح
قد
ُ
�أو ي�س� ُأل َ
نخب
بع�ض املحبني القدامى عن ِ
عافية عتيقهْ ..
ٍ
كالن�ساء،
العوايف،
ْ
يُر ّت َ
نب �أحوالهنَّ
بال�سخاء..
ْ
ُ
القناعات فيه
بر �شارع ًا ُق��ربَ بيتي،
�أع� ُ
تطلب
ُ
العاطفهْ َ ،
ربطة الأرغفهْ ..
قبل ِ
حمب ب�سيط يف
ٌّ
ي��دي��ه ب��اق� ٌ�ة م��ن �أ���س��ئ��ل��هْ � :أي��ن� َ�ك �أ ّي��ه��ا
ال�صديق؟!
و�أن َّ
ْ
اجلميالت قلوبكنَّ رعايا املالحات..
نت

كيف ُكنَّ ؟!
ي������ق� ْ
�����ول:
قل ُبه متعبٌ ب��احل��رائ� ْ�ق م��ن الن�سا ِء الـ
دن َ
ْ
ي ُْج َ
احلرائق يف الأفئده..
فل�ش
ْ
ب�سيط
حمب
يبني
كيف
ٌّ
ً
ْ
للحرائق باحلرائق؟!
�سياجا
ِ
�أ ّيها اجلميلون :هل حتيكون �شوق ًا
ج��م��ي� ً
لا ل��ل��ف ��ؤا ِد اجل��م��ي��ل؟! وال�����دروبُ
الب�سيطه
أفراحها واخلطا؟!
�أين � ُ
كم ُ
القلوب على �أكتافها
ت�شيل
ْ
��روب!! وكم
م��ن م��ت��اع� ْ�ب ،واحل��ن�ين ال���ط� ْ
ُتخانُ
القلوب!!
ْ
القلوب ي�ضي ُع ُ
وقت
وفاء
ْ
لوال ُ
التحيات الودود ْه ..وت�شقى اخلطا
ِ
والدروب!!
ْ
جدير بالكرامهْ ..
الفقري اجلميل
ٌ
ال يبي ُع �أو ي�شرتي دم��وع� ًا �أو عرو�ضَ
فخامهْ !!..
أفعال �أ�شواقنا �ضم ُريها الوحيدْ ُ
� ُ
يعي�ش
بيت العلن ،كالعواطف� ،إذ ُت�س ِّرح
يف ِ
�شع َرها
ْ
العوا�صف!!
احلبيبات
بلحن
ِ
ِ
�أي��ه��ا املحبونْ حتى �آخ��ر ال�دَّه��ر كعطر
مواظب:
ْ
ال�سوق �س ّيئة
�أن��وا ُع العواطف ،التي يف
جد ًا ،وهي لي�ست
ؤنْ
ريح �سق ُفه
كبيت
..
�
وامل
للبقاء اجلميل
ِ ٍ
العا�صفهْ ..
ُ
وال��ق��ح� ُ�ط �أب���وا ُب���ه اخل��ائ��ف��ه ..فر�شه
أ�سا�س
ال ُ
هم فظي ُع القطيعهْ ..
ٌّ
�وح�����ش ا ُ
حل��� ْل� ُ��م
ل��ي���� َ�س ب��و���س��ع��ن��ا �أن ي��ت� َّ
كالكوابي�س..

ن ْب ٌ�ض
ٌ
نب�ض . .
من ع ْمق الأر�ض ِ
َي ِه ُّب
�إليه . .
�أُ ْ�صغي . .
يف ثنايا ُه . .
ِمنْ �أقدم َ
ني
ُ�ص ُحف ٌ
يف ثنايا ُه
�أقــْر�أ ُ . .
تذهب
�أنْ
َ
أ�ضواء
�
داخل
ٍ
�صوبَ �أ�ضواء ٍ
ً
قريبة كانتْ
�أ ْم بعيدة ً..
تذهب
�أنْ
َ
ق�صر ٍ
داخل ْ
�صوبَ ق�صر ٍ
قريب ًا كانَ
�أ ْم بعيد ًا ..
تذهب
�أنْ
َ
َ
�أن ترحل ..
ال ُ
يليق
من ع ْمق الأر�ض ِ
ٌ
نب�ض
�إىل قل ِبكَ
ُ�ض َّم ُه
وطن ًا  ..د ُ
َعه
ُزه ُر ..
وطن ًا  ..ي ِ

عيد
ث ّم َة ٌ
وقت ..
آخر الليل ِ
� ُ
بطيئ ًا  ..يمَ ِّر
عن �أ ّول ال�ضوء ِ..
يكاد ُ ُ ..ي ْع ِلنُ ..
ٌ
ُحا�ص ُر ..
وقت  ..ي َ
ُ
اللحظة ..
فيه
ِ
بحجم الق ْتل ِ
بحجم الدّ مار ..
َ�سفَّاحونَ ٌ � ..
آالت
�أق ِّلها  ..ما ,
ي ُْ�س ِف ُك ..
�ضوء ُ ..جذ َو ُت ُه
ٌ
ك�أنمّ ا َ ..ت ْب ُز ُغ ..
ف ُت ْحيي  ..عينينْ ِ
فم ًا
فتحيي َ ..وجه ًا .
�ضوء  ..ع ّل ُه
ٌ
َ
ذات  ..م ّر ٍة
يُق ِب ُل
علَّ ُه ُ ..ي ْب َ�ص ُر
عيد
َخيط ٍ
خيط ًا َ � ..
أبي�ض..

قصة

•ح�سني هالل
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بلد الأ�صل

�أزرار تتفتح

ذات لقاء لهما ،مع واحدة من املجالت
ال��ف��ن��ي��ة ،يف ب��ي�روت ،الأخ����ت ال�صغرى
لدم�شق ،التي ترك فيها كل منهما زوجه
و�أوالده .ر َّدت “مرمي” ع��ل��ى ���س ��ؤال
ال�صحفية ،بخ�صو�ص انطباعها الأول
ك�شاعرة ،عن مع�شوقها ال�شاب بالقول:
ب��دا يل ق�صيدة مرتفة ..متعالية..
و�أنانية ..على عك�س حقيقته.
وعلى �س�ؤال ما الأجمل يف عالقة حبهما،
زعمت:
�إنَّ الأجمل ما �سبقنا نزار قباين �إليه ،حني
قال� :أجمل ما يف حبنا� ،أنه لي�س له عقل وال
منطق.
�أ َّما “ملهم” فقد ر�سم انطباعه الأول كفنان
ت�شكيلي ،عن مع�شوقته النا�ضجة ،على النحو
التايل:
�إ�ضافة �إىل النعومة وخفة ال��دم ،اللونني
ال�ضاربني اللذين ي�ستبيحان ظاهر �شخ�صيتها.
فقد بدت يل مرمي يف �أول لقاء ،خلطة مغرية،
من الطيبة والب�ساطة واخلفر.
وعن ال�س�ؤال الثاين ،كانت �إجابته:
�إذا ج��اء حبنا  -احل��ب ال��ذي �أراه �أ�شبه
مبر�سم ،مل تكتمل لوحاته بعد  -من كونه،
العقل له وال منطق ،ح�سب مرمي ومن قبلها
نزار .فما ذلك باعتقادي� ،إ ّال الرتكازه �أ�ص ًال،
�إىل ركنني �أ�سا�سني ،هما“ :جوهر الفكر”
و”روح الفل�سفة” ،امل�شاعيني اللذين ال دين
لهما ..ال مذهب ..وال..
ن م��رمي بالن�سبة مللهم ،مثال امل���ر�أة التي
يطمح من الن�ساء .وال جت�سيد ًا ح ّي ًا لل�صفات
التي ّ
يف�ضل يف الزوجة .لكنه ولأ�سباب يخال
نف�سه يعرفها حين ًا ،ويكاد يجزم �أنه يجهلها
�أكرث الأحيان ،يحب مرمي ،ويذهب به ح ّبها
حدّ الهيام.
وع� َّ�ل االختالف يف هذا املجال ،بني مرمي
وملهم ،ال يتجاوز درجة االختالف بني الفار�س
واخل َّيال.
ل��ع��ل الت�شابه يف ح���رف “امليم” وال���وزن
ا�سمي مرمي وملهم.
املو�سيقي ،امل��وج��ودان يف
ّ
��م ،بني العوامل التي
لي�سا هما العامل الأه� ّ

• ر�شاد �أبو�شاور

ت�آزرت ،يف متكني العالقة
بينهما يف ب�يروت ،حيث
يت�ساكنان ويعمالن وينعمان ب��دفء ع�شهما
الت�شاركي .فها هي لوحة “بيت الزوجية”
املكتظة ب�أنواع املاللة واملهانة ،حا�ضرة بثقلها
وثقالتها ،يف ذهن ٍّ
كل منهما.
بل لن نخالف احلقيقة� ،إذا و�صفنا ذلك
“البيت” :ب�أنه كان بالن�سبة لهما� ،أقرب �إىل
�سجن ،نه�ض بنيانه على ت��ده��ور حياتهما،
مداراة ومراعاة..
م���داراة م��رمي ،م���ر�آة خ��واط��ر �أهلها ،التي
�ستُك�سر يف العمق ،يف ح��ال خالفت ابنتهم
تعاليم الكني�سة ،وانف�صلت عن زوجها الذي
ينت�سب �إىل ديانتها ،وم�سجلة على خانته،
ه��ك��ذا ..م��ن دون وج���ود الأ���س��ب��اب املوجبة،
املتعارف عليها!
ومراعاة ملهم ،م�شاعر �أوالده ،التي �ستطعن
يف ال�صميم� ،إذا حدث وطلّق �أمهم!
••
�إحدى الليايل ،بعد �أن زار بخياله خمدع �أم
�أوالده الثالثينية ،ف َّر ملهم راجع ًا على جنحي
مقارنة مجُ ْ حِ فة – ون���ادر ًا ما كانت املقارنة
غري ذلك  -لي�صارح مرمي با�ستغرابه طبيعة
ج�سدها ،وعطاءاته ال�سخية ،دون قيود وال
حدود .وال�سيما لدى احتدام ن�شوتها ،و َت َفتُّح
ورد حلمتيها ،كما لو �أنها م��ات��زال يف بكورة
�صباها ،و�أوىل املالم�سات ،ولي�س يف ال�ستينات
من عمرها.
ُم�صارحة ُملهم مل���رمي� ،أذك��رت��ه��ا بجدتها
لأمها ،التي كانت يف �سبعيناتها ،عندما تعهدتها
بالرعاية ،مب��ا فيه �إمت���ام �إر�ضاعها ،ب�سبب
تعر�ض �أم م��رمي ،ل�صدمة نف�سية ،غ��ار معها
حليبها.
وه ّمت مرمي ب�إخبار ملهم ما تذكّرته ،لكن
�سرعان ما �أرج�أت ذلك ،لتجيبه عن م�صارحته
لهاِ ،ب َ�ض ِّمه بني قلبها وذراعيها ،هام�سة بني
الغيبوبة واحل�ضور� :إذا كانت �أزرار ال��ورودِ،
تتفت ُّح مرة واحدة يف عمرها ،ف�إن �أزرار روحي
و�صدري تتفت ُّح ،كلَّما �ش َّمت وقع �أ�صابعك ،يف
الطريق �إليها

•زهرة الكو�سا
حطت بها رحال احلرب يف ال�شقة املقابلة ل�سكني…
م�سحة احلزن على وجهها مل تكن كافية لإخفاء معامل �أنوثتها
امللفتة للنظر بطريقة �آ�سرة.
�ضيق الوقت ال ي�سمح لنا بتبادل الزيارات ب�شكل دائم.
عندما انهت ترتيب بيتها امل�ؤقت ،قمت بزيارتها بعد موعد
م�سبق…
�إنها زوجة �شهيد يف القوات الرديفة ،ق�ضى نحبه يف معركة
املخيم ،لها �أربعة �أوالد ،تعمل لدى مكتب �سفريات يف دم�شق ،كما قالت.
ابنها البكر من املفرت�ض �أن يكون طالب بكالوريا ،لكن �ضيق اليد
جعله يرتك املدر�سة ويعمل يف حمل لبيع احللويات لي�ساعدها يف
ت�أمني لقمة عي�ش كرمية.
كنت �أطمئن على �أوالده���ا يف غيابها و�أ�ساعدهم يف واجباتهم
املدر�سية عند ال�ضرورة.
مرت ال�شهور هادئة بيننا ..تزورين يف بع�ض الأحيان لت�شكرين
على انتباهي وخويف على اوالدها يف غيابها.
ويف يوم ــ مكفهر ــ جاءتني (�أم عبدو) بال موعد �أو ا�ستئذان ،وهي
جارتنا يف الطابق الأول  ،امللقبة ب�إذاعة ( )B.B.Cيف احلي ،تعوذت
من ال�شيطان الرجيم الذي منحها بع�ض �صفاته..
كنت مت�أكدة �أن يف جعبتها م�صيبة كما عودتنا...
بعد اعتذارها لهذه الزيارة املفاجئة ،بد�أت مدح ذكائها اخلارق
ونباهتها التي نفتقر �إليها يف البناية ورمبا بكل املنطقة ــ ولنا كل
الفخر بهذا الفقر امل�ؤذي  -و�شرعت بالقول� :إن ابنها تتبع جارتنا
اجلديدة ،واكت�شف �أنها كاذبة وال تعمل يف مكتب �سفريات كما ادعت ،
بل تذهب �إىل �شقة يف (م�شروع دمر) ..وال تخرج منها �إال عند انتهاء

11

ري مز ّور،
على الرغم من �أنّ جوا َز �سفري غ ُ
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أ ّن��ن��ي دف��ع��تُ ر�سو َمه
حقيقي،
�شرطي
وت�سلّم ُته من يد
ٍّ
ّ
وعلى الرغم من �أنّه ُ
يختم يف املطار عند
اخلروج،
أ�شعر يو ًما بالطم�أنينة!
ف�إنّني مل � ْ
فحني � ُ
أهبط يف املطار "الآخر" � ْأي يف مطار
عربي "�شقيق" ،حتديدا بلد عربي...
بلد
ٍ
ّ
وحني يقدّ م امل�سافرون جوازا ِتهم وال يبدو
على وجوههم القلقُ ،
ف�إنني بالت�أكيد �أب���دو قل ًقا ح�ين يقلّب
نظره
ثم ينقّل َ
�شرطي اجل��وازات ج��وازيّ ،
ُّ
بني وجهي و�صورة وجهي يف اجلواز متفر�سا
�سمات وجهي وتقاطيعه.
ذل���ك لأنّ ال�����س���ؤال امل��ل��غ��وم ينتظرين
ب�إحلاح(:بلد الأ�صل)؟!"
ّبت �أعر ُفهمُ � ..
أعرف من ينتمون �إىل بلد
الأ�صل ،من توترهم وقلقهم وهم ينتظرون
�س�ؤال رجل الأمن الذي يحدق يف وجوههم
بنظرة �شك واتهام ،وهو مي�سك بجواز ال�سفر
مت�شككا من �صحته ،وك�أنه قناع يخفي الوجه

خطايا الماء
الدوام الر�سمي للموظفني!!!..
علي وعلى
ب��د�أت حتذرين منها وهي تفتعل حمبتها يل  ،وخوفها ّ
�سمعتي..
�س�ألتها بربودة :ملاذا تتبعها ابنك?
قالت :ال �أعرف� ،أنت تعلمني �شقاوة ال�شباب وح�شريتهم!
قلت :ما هو ر�أي (�أبو عبدو) بالق�صة?
قالت  :مل ي�صدق ابنه ودافع عنها ب�شرا�سة ،بتعريف الرجال عينهم
على كل الن�ساء خارج البيت ،كيف �إذا كانت �أرملة وحلوة ??
قلت :لكن (�أبو عبدو) رجل عاقل ،ويخاف من اهلل وعلى بناته.
قالت :ما حدا عاقل هالأيام ..ا�س�أليني!
�ضحكت ..بعد �أن مل�ست �أن غريتها هي املحر�ض الرئي�سي لت�صرف
ابنها!
ويف �أول فر�صة �سنحت يل ،دعوت جارتي (زوجة ال�شهيد) ل�شرب
القهوة ،و�أخربتها مبا �سمعت بعيدً ا عن �أوالدها.
�أجه�شت يف البكاء املر واحلاد ،وقالت:
ــ �أنا �أعمل خادمة لدى عائلة حمرتمة يف (م�شروع دمر) و�أوالدي
لدي �أي خيار غري
ال يعلمون بذلك ،لأنهم �سريف�ضون هذا العمل ولي�س ّ
هذا ،املهم كرامتنا م�صانة بعيدً ا عن �س�ؤال النا�س� ،أو �صدقاتهم!!!
قلت� :ألي�س لل�شهيد راتب �شهري وفق القوانني?
قالت :نعم ،ولكن لي�س ب�شكل دائم ب�سبب �شح ميزانية القيادة التي
مل تعد تكفي لتغطية روات��ب كل ال�شهداء!! حيث تنت�شر قبورهم
الطاهرة على م�ساحة الوطن.

احلقيقي حلامله.
���ش��رط��ة امل���ط���ارات
واحلدود ي�س�ألون ّ
ب�شك املنتمني لبلد الأ�صل
عن بلدهم وك�أنه تهمة ،ويف نظراتهم ريبة
وخ�شية من �شئ م��ا ،رغ��م حملهم جل��وازات
�سفر "مزبوطة" غري مز ّورة.
�أعرفهم عندما �أرى وجوهَ هم تفي�ض قل ًقا،
وعيو َنهم تدور يف كلّ اجتاه ،وهم يتنفّ�سون
بتوتّر ي�شي بغلّهم �أمام نوافذ رجال ال�شرطة
والأم�����ن امل��دق��ق�ين يف ج�����وازات �سفرهم
برا �أو جوا.
م�سافرين �أو قادمني ّ
�إنهم من هناك ،من "بلد الأ�صل" ..مثلي
متا ًما.
�أح����اول االب��ت�����س��ا َم يف وج��وه��ه��م لكنّهم
ي�شيحون بوجوههم عنّي!
هل يحدث هذا معكم يف املطارات ،واحلدود
الرب ّية ؟!
�إذا كان بلد الأ�صل بلدكم ..فهذا حتما
يحدث معكم!
ق�صة طويلة طويلة ف��ع� ً
لا ..و�إىل
�إنها ّ
�أن...
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•د .وليد العريف
�إنَّ البحث ق��ي دالالت العناوين ال�شعرية لدى
ال�شاعر :د .وفيق �سليطني يعني الغو�ص يف �أعماق
اللغة بحث ًا عما تخفيه تلك العناوين من خفايا
كامنة ومعان تخاتل املتلقي يف كثري من �إملاحاتها
املباغتة ،و�إذا كانت العناوين هي املنجزات الأخرية
يف العملية الإب��داع��ي��ة غالب ًا ،ف���إنَّ العنوان بهذه
االعتبارية يتغيى مقا�صد ال�شاعر التي تكون ذات
ق�صدية متعمدة ،ون��اجت��ة ع��ن وع��ي يحيل على
مرجعيات ال�شاعر الفكرية والتذوقية اجلمالية
التي ينتمي �إليها ،و ُيعبرّ عنها ،ومن هنا ف�إنَّ درا�ستنا للعنوان،
ف�إمنا هي حماولة للك�شف عن �أ�سلوبية الكتابة التي يعتمدها
ال�شاعر يف �إبداعه ،تبدو العناوين بهذا امل�ستوى من الفهم
ً
نزاحة عن ارتباطاتها الع�ضوية بالن�صو�ص التي جاءت
ُم
و�سومات لها ،وبهذا االن��زي��اح املق�صود ،ف�إمنا هي ُت�شكّل
ٍ
نف�صلة و ُم ً
ً
ت�صلة يف �آنٍ مع ًا ،فهي ن�صو�ص متعالية
ن�صو�ص ًا ُم
على الن�صو�ص ،وميكن �أن ت�شكل ا�ستقاللية عما و�سمته
من ن�صو�ص داخل دفتي الديوان ،ويف هذا اال�ستعالء ك�أمنا
ال�شاعر يحاول �أن يبتني له برزخا عاجي ًا يف العناوين يعتلي
من خالله فردو�س العنوان العاجي تارك ًا للقارىء �أن يت�شي�أ
دالالت ومقا�صد ذل��ك االبتعاد� ،إن��ه حماولة الولوج �إىل
عوامل �أخرى �أكرث ا ّت�ساع ًا من �أفق الديوان نف�سه ،فال�شاعر
ي�سعى �إىل خلق ف�ضاء مغاير وخمتلف عما يجده القارىء
يف عوامل الديوان ،وما يعتمل فيه من ان�شغاالت بف�ضاءات
خمتلفة متام ًا عما يمُ كن �أن توحي به دالالت العنوان الذي
يُغلف ال�شاعر به دي��وان��ه ،ويقدمه يف �إط��ا ٍر للوحة يبدو
اخلارجي لها وبينها اجلامع
التوازي بني العنوان الإط��ا َر
َّ
امل�شرتك بينهما ،فال ات�ساق بني املكونني ،وم��ن هنا تبدو
�إ�شكالية اللغة التي يجرتح ال�شاعر وفيق �سليطني مفرداتها
يف بحثه عما هو خمتلف وبعيد عن تفكري متلقيه ،وما يمُ كن
�أن يتبادر �إىل ذهنه من خالل تلك الإطاللة التي يفاجىء
القارىء بها من خالل العنوان العتبة الن�صية الأولية التي
متثل املدخل للولوج �إىل عامل ال�شعر الذي يكتنفه الديوان
على م�ستوى الق�صائد الداخلية ،ليكون العنوان مثري ًا الذهن
ال�ستمطار تداعيات من الأ�سئلة التي ميكن �أن تتوالد يف
الذهن يف مقاربة الو�سم العنواين عند ال�شاعر �سليطني ،وهو
ما كان بالفعل يف دي��وان ال�شاعر املو�سوم بـ عناقيد الزبد
الذي قدً م له الدكتور �سعد الدين كليب �إ�ضاءة نقدية كان
مفتاح تلك الإ�ضاءة التي �شكّلت تقدمي ًا للديوان تلك الأ�سئلة
ّ
ي�ستهل �إ�ضاءته املعنونة بـ( :عناقيد
التي �أ�شرنا �إليها� :إذ
ال��زب��د ب�ين :الأ���س��ل��وب التجريدي والقيمة اجلمالية)
بالأ�سئلة التالية يقول“ :ما الذي يريده �صديقي ال�شاعر
من الزبد ،وهل يف الزبد ما يُراد �أ�ص ًال حتى يتعب ال�شاعر
ثم يبدو العنوان
روحه ،باختالق تلك العناقيد”( )1ومن َّ
باعث ًا على مزيد من الأ�سئلة التي تلح على الذهن ،فالعنوان
يغوي كما �أ�شرت �إىل خلق تراكمات من الأ�سئلة التي ال بد
�أن تتقافز �إىل الذهن يف ظل انكما�ش ظاهر للعنوان ،وانفتاح
للمقدرة الذهنية كي تتفتق عن دالالت �أخرى ،وهذا ما دفع
الدكتور كليب لي�س�أل« :وما هذه العتبة الن�صية التي �سوف
ت�ؤدي بنا �إىل تهلكة الزبد �أو الال�شيء»؟ وبهذا التداعي من
في�ض الأ�سئلة التي ي�سعى الناقد وال�شاعر كليب �أن يجيب
عليها تكمن قدرة ال�شاعر �سليطني على �أن يفتح بوابة الفكر
على عوامله التي يريد ملتلقيه �أن يلجها معه ،ومن هذا التوجه
تظهر القدرة التخيلية القادرة على خلق ما هو جديد ومبتكر
وحمفز يف �آن ما يدفع بالقارىء �إىل مزيد من كد الذهن،
وهو يحاول اللحاق بظل ال�شاعر الذي يرتك للمتلقي وقع
توجه� ،إذ ي�صل يف
خطاه معامل ليتبع ظله حيث يريد و�أنّى َّ
النهاية �إىل االقتناع مبا �أبعد ال�شاعر يف التوغل فيه والن�أي
بلغته بعيد ًا ،ف��إذا كانت بداية اال�ستهالل للعنوان باعثة
على الده�شة واال�ستغراب امل�ستثريين للقارىء وا�ستمطار
اال�سئلة التي تعلن عن حريتها ،ف�إنها �سرعان ما ت�صل مع
ال�شاعر �إىل �إيجاد قوا�سمها امل�شرتكة التي تعطي للعنوان
�شرعية ولأ�سلوبه منطقية خ��ارج ح��دوده اللغوية ،وهذا
ما حدا بالدكتور كليب ليقارن بني �شكل العناقيد ،و الزبد
الذي يتمظهر على �شكل فقاعات ت�شبه يف تخلقها وانبعاثها
علي �أن �أذكر القارىء هنا
التكويني العناقيد يقول« :وهل َّ
ب�أنَّ هذا الرتكيب اللغوي الذي يبدو غريب ًا عن اال�ستخدام
حي
امل�ألوف للعناقيد والزبد مع ًا ،ما هو يف احلقيقة �إال تعبري ُّ
عن فقاقيع الزبد التي ت�شبه العناقيد ح َّق ًا»()2
وقبل �أن نلج تلك العناوين ن�شري �إل الهيكل املعماري الذي
بنى ال�شاعر وفقه تراكيب عناوين دواوينه ال�شعرية التي
بنيت وفق الأمناط التالية:
النمط الرتكيبي الأول يت�ألف من :الكلمة املفردة مُي ّثله
ديوان( :العتبات)
ويف ه��ذا النمط الأول :ج��اءت الكلمة العنوان و�سم ًا
لإحدى جمموعاته ال�شعرية وهي( :العتبات) حتاول هذه
العنونة �أن تلخ�ص فكرة ،و�أن حتقق �أبعادها التي يلمح
ال�شاعر �إليها من دون �أن ي�صرح بها ،فهو يرتك لفطنة املتلقي
�أن ي�سرب دالالت ما وراء اللغة ،لأن لغته لغة ما ورائية
حتتجب  ,وال تنك�شف� ،إنها متار�س غواية املمانعة ،ولذة
البحث ،ون�شوة الإلغاز ،ف�أية داللة يُحيل عليها هذا العنوان
الذي جاء بكلمة مفردة ،والكلمة املفردة ال حتمل طاقات
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الدَّالالتِ العميق ِة في العناوين ال�شَّ عريَّة
د .وفيق �سليطين �أنموذج ًا
تعبريية غ�ير دالل��ت��ه��ا املعجمية،
وهي بهذا تكون �ضيقة امل�ساحة يف
�إجناز بعد ذي معنى كما �أنها �ضيقة
الإيحاء حم��دودة احليوية ،فاقدة
قدرتها على م��دّ املتلقي بالتف�سري،
ب��ي��د �أن��ن��ا مي��ك��ن �أن ن��ت��وق��ف عند
ال�صيغة البنائية للكلمة التي جاءت
ب�صيغة امل�ؤنث وداللة اجلمع ،ولهذا
اجلمع داللته التي تفيد بالتعدد
وال��ك�ثرة كما مت��د دالل���ة الت�أنيث
العنوان بداللة غري خافية من حيث
الت�أنيث على �أنه عنوان ذو حموالت
ت��وال��دي��ة وه���ذا ال��ت��أن��ي��ث للعنوان
�إمن��ا يهدف �إىل ت�أكيد �أن العنوان
مكتنز مبا بعد ه��ذه العتبات التي
ُت�شكل املداخل اجلمالية �إىل ما بعدها وعليه ف�إن العنوان
قد �أملح �إىل قيمة معيارية جمالية ح َّملها داللة الت�أنيث ملا
ق َّر يف النف�س الب�شرية من تع ّلق بكل ما هو �أنثوي ملا حتمله
داللة الأنثى من معاين اجلمال واخل�صب والتجدد ،وهو ما
يغري بالتطلع �إىل ولوج تلك العتبات ال�ستكناه دواخلها،
وهي حتاول �أن تن�أى مبفرداتها عن داللتها املعجم ّية القا ّرة
املنجزة ،و�إيحاءاتها املتداولة.
النمط الرتكيبي الثاين يت�ألف من� :شبه جملة  +م�ضاف �إليه
مثاله ديوانا( :يف �سماء الهديل) ،و( :يف خرائب الأثر)
ويف ديوانيه املو�سومني بـ( :يف �سماء الهديل) يبدو العنوان
اجتزاء ملا هو �سابق عليه ،وانف�صال عما هو م�سكوت عنه� ،إذ
ثمة ما ي�ستوقف القارىء عند البنية اللغوية للديوان التي
تبدو خمالفة لرتاتبية اجلملة العربية التي تبد�أ بفعل +
فاعل  +مفعول به
لكنَّ ال�شاعر الذي يخرج على قوامي�س اللغة يعمل على
تغيري لبنات بنائه اللغوي ل ُي�شكّل هند�سة لغته وفق ما يريد
�إبالغه من دون �أن يخد�ش الذائقة اجلمالية� ،إذ االبتداء
ب�شبه اجلملة ي�شري �إىل مفتقد كالمي يبعث على الت�سا�ؤل عن
ماهية ذلك املفقود ،فيما ي�أتي امل�ضاف �إليه ،ليفتح جماالت
الت�أويل على م�ساحات اخليال التي تتعدد فيها االحتماالت
بتعدد الأذواق وال���ر�ؤى وامل��ع��ارف ل��دى متلقيها ،فيما متدُّ
اختالف احلقول الداللية التي تنتمي �إليها املفردات �إ�ضافة
جمالية �أخرى تزيد من الأفق املعريف لدى املتلقي� ،إذ لفظ
�سماء يحيل على حقل الطبيعة ،بينما لفظ الهديل من
احلقل الدال على �صوت احلمام ،ويف هذا االنف�ساح يف املدى
التخيلي تكمن قدرة ال�شاعر يف ر�سم مالمح للعنوان من دون
�أن تو�ضح تلك املالمح لتظل متلونة بر�ؤى املتلقي ،وما ميكن �أن
يزيد عليه من تعدد دالالت.
و يف ديوانه املعنون بـ( :يف خرائب الأثر) يقيم ال�شاعر
عنوانه على عالقة التناق�ض بني متقابلني ال يتوالدان يف
زمن واح��د و�إمن��ا ميكن للمكان �أن يكون اجلامع بينهما يف
حتقيق الرتابط ،فالأثر �إمنا هو نتيجة ل�سوابق ،وهو فعل
حادث يف الزمان ووفق اال�صطالح ي�شري �إىل« :ثالثة معان
الأول مبعنى النتيجة ،وهو احلا�صل من ال�شيء ،والثاين:
مبعنى العالمة ،والثالث :مبعنى اجلزء»()3
فيما اخلرائب التي جاءت ب�صيغة اجلمع ف�إمنا هي :فعل
ح��ادث يف املكان ،ومن خالل الربط واجلمع بني ما يحدث
يف املكان وما يتبعه يف الزمان تظهر تكاملية امل�شهد الذي
ير�سمه العنوان فيما يبدو يف ظاهره مبني ًا على التناق�ض
بينما هو يف حقيقته تناف�ض يحقّق االن�سجام على م�ستوى
الداللة الأخرية له.
النمط الرتكيبي الثالث :مبتد�أ  +م�ضاف �إليه � +صفة
كما يف ديوان�( :أ�شياء العامل ال�صغري)
يبدو ه��ذا العنوان من �أك�ثر العناوين ارتباط ًا بعامل
احلياة الواقعية التي حتيل على ما طر�أ يف احلياة املعا�صرة
من تبدالت وتغريات بفعل التقدم ال�صناعي والتكنولوجي
واالنفجار املعريف الهائل ما جعل العامل ي�صبح �أكرث �صغر ًا،
وم َّكن الإن�سان من تقريب البعيد واكت�شاف �أ�سرار الكون
التي ظلت حبي�سة �أحوالها الطبيعية حتى َّ
مت الك�شف عنها
ومعرفة مكنوناتها ،وبهذا التقدم العلمي يبدو ال�شاعر �أكرث
ان�شغاال بذاته ،وهو يرى نف�سه حا�ضن ًا للفكر ،وم�صدر ًا من
م�صادر جتلياته اال�ست�شرافية ،فال�شاعر ب�إح�سا�سه املرهف،
وبعاطفته الدافقة قد ي�سبق العامل بكل ما لديه من علوم
وامتالك للفكر ،فالتجلي الذي يعتلي ال�شاعر فيه الكون ال
ي�صله عقل العامل ،وال معرفة املفكر ،فال�شاعر وحده هو
املت�ص ّوف يف معبد الفكرة ،واملحرتق يف معبد الق�صيدة ،ومن
هنا نفهم داللة العنوان الذي ي�شري �إىل ا�ست�صغار ال�شاعر
للعامل كله الذي يراه �صغري ًا يف نظره ،وك�أين بال�شاعر يتمثل
قول جدّ ه املتنبي يف قوله:
العظيم
ني
ري �صغا ُرها
ُ
وت�صغر يف ع ِ
وتعظم يف ع ِ
ال�صغ ِ
ني َّ
ُ
ِ
العظائم
ُ
النمط الرتكيبي الرابع :القائم على الت�شبيه من مثل:
(�أخ�ضر كال�سرير) ،و (كما ل�ست �أنت) ويعتمد �شاعرنا على
ما تقدمه تقنية الت�شبيه يف النهو�ض مبعمار العنوان الذي
�أفاد من الت�شبيه يف ديوانيه املو�سومني بـ( :كما ل�ست �أنت)،
يقدم ال�شاعر يف هذا العنوان الأداة على كل من ركني

الت�شبيه امل�شبه وامل�شبه ب��ه ،وهو
كعادته يخرق منط الت�شبيه الذي
ي��ب��د�أ بامل�شبه ف����الأداة ال��ت��ي ت�سبق
امل�شبه ب��ه فيما تلحق ب��ه��ذا الركن
الأخري ال�صفة اجلامعة التي ُت�س ّمى يف
البالغة بوجه ال�شبه.
فيما ن��رى ال�شاعر �سليطني يعيد
بناء الت�شبيه وفق ترتيب مغاير� ،إذ
قدّ م الأداة ملا لهذا التقدمي من �إ�شارة
�إىل �إثارة االهتمام بالفرق احلا�صل يف
مو�صوفه ،و�آثار ذلك التبدل احلا�صل
على امل�ستوى النف�سي واجل�سماين،
وهو ما توحي به داللة العنوان التي
�أملحت �إىل فعل التعجب واال�ستغراب
نتيجة التغيري احلا�صل ال��ذي جاء
بداللة فعلية من خالل ال��دال الفعل الناق�ص لي�س ليفيد
دالل��ة النفي على ما كان معتادا عليه ،فيما تبدو احلالة
ال�ضمريية للمو�صوف التي ظهرت من خالل التاء لتحقّق
داللة �أعمق يف الك�شف عن �ضبابية املو�صوف ،وعدم انك�شافه
‘ �إذ �أ�ضمر اال�سم ونابت عنه التاء ،كما �أنَّ يف تقدمي امل�شبه
به على امل�شبه الذي �أخّ ر يف �إ�شارة �إىل عمق التبدّ ل احلا�صل
يف ال�صورة التي كان عليها ،وال�صورة احلالية التي �آل �إليها.
ويف الديوان الثاين املعنون بـ�( :أخ�ضر كال�سرير) يلج�أ
ال�شاعر �إىل ال��ل��ون ،ليكون م��ع��اد ًال مو�ضوعي ًا يبني عليه
ال�شاعر بنية الت�شبيه ال��ذي جاء بنمط الت�شبيه املجمل
بحذف وجه ال�شبه ،فيما جاءت عالقة الربط بني الركنني
حميلة على دالالت معرفية ومتوارثة اعتقادية ،فاللون
الأخ�����ض��ر يف دالل��ت��ه ال��رم��زي��ة ه��و ل��ون ي�شري �إىل النماء
واخل�صوبة ،كما يرمز �إىل التفا�ؤل واخلري العميم ،فيما ت�شري
داللة ال�سرير �إىل حالة من حاالت الإن�سان اليومية ،وهي
النوم ،ولكن الربط بني اللون الأخ�ضر وال�سرير �أمل��ح �إىل
بعد ذي داللة ذكورية ت�شري �إىل عالقة الرجل باملر�أة تلك
العالقة التي حتقّق من خاللها فعل الدميومة واال�ستمرار مبا
يفيده رمز ال�سرير الدال على اال�ستقرار والطم�أنينة ،وهما
من �شروط التجدد واخل�صوبة والنماء.
النمط الرتكيبي اخلام�س :مبتد�أ مو�صوف  +جملة
الكالم اخلرب من مثل( :العامل الذي مل ي ُعد هناك)
تنه�ض بنية ال�ترك��ي��ب يف ه��ذا ال��ع��ن��وان على اجلملة
اال�سمية امل�ؤلفة من مبتد�أ وا�سم مو�صول ج��اء �صفة له
وجملة اخلرب الذي �أ�شار �إىل �إفادة املعنى بينما ت�أخر ا�سم
الإ�شارة َّ
ليدل على حتديد مكاين �سعى ال�شاعر �إىل �أن مينحه
حيز ًا جغرافي ًا رمبا كان حقيقي ًا م جمازي ًا ،وهو بهذا اخلرب
رمبا �أملح �إىل الأثر النف�سي للموقع الذي كان يتبو�أه العامل
داخله لكنه بفعل التغيري احلا�صل فقد تلك املكانة التي كان
يحتلها من ذاته.
النمط الرتكيبي ال�ساد�س :خرب � +شبه جملة  +م�ضاف �إليه
كما يف ديوان (معاك�سة لأوابد ال�ضوء)
وهنا يحاول ال�شاعر �أن ي�ستثمر طاقات اللغة ،باقرتا�ض
احلقائق العلمية التي يبني وفقها عنوانه الذي يبدو ت�شكي ًال
�سوريالي ًا من حيث ال�شكل ،وعالقات الدوال ببع�ضها بع�ض ًا،
فاالبتداء با�سم املفعول( :معاك�سة) ال��ذي جاء ب�صيغة
الت�أنيث ي�شري �إىل كالم متجاوز عنه ،وخم�صب الداللة ،وهو
جتاوز متع ّمد الختالق حالة لدى املتلقي ال�ستثارته الذهنية
يف البحث ع��ن ذل��ك الإغ��ف��ال ال��ذي تع َّمده ال�شاعر ،و�إن
كانت ق�ضية املعاك�سة واالنعكا�س تتماهى من حيث احلالة
الإدراكية فيزيائي ًا وفق طبيعة العلم ،ف�إنَّ م�صاحبتها مع
�أوابد ال�ضوء جاءت متوهمة ،فعن �أية �أوابد يتحدث ال�شاعر
؟ ! وه��ل ث ّمة غاية ترجتى يف تلك املعاك�سة التي تعني
املخالفة من حيث االجت��اه��ات والأب��ع��اد ؟!� ،إنها حماولة
�إيهام املُتلقي يف جتاوز معقولية الواقع �إىل طبيعة الأ�شياء
املتخفية رمبا� ،أو قد تكون رغبة خفية �أل� ّ�ح عليها �إ�صرار
ال�شاعر على �أن يعك�س غمو�ض الواقع و�سريالية احلياة يف
كثري من حلظاتها بعنوانه الذي يفتح الذهن على مزيد من
�إنتاج الدالالت التي قد تقرتب يف حلظة ما من جزر العنوان،
لكنها تبقى بعيدة عن االقرتاب من مدّ ه وفق معادلة ال�ضوء
ينم
الذي يتمر�أى يف العنوان �ضبابي اللون� ،سرابي املم�سك ما ُّ
عن حالة متفردة ي�سعى ال�شاعر �إىل ت�أكيد ت�أ�صلها يف ذائقته
اجلمالية للغة ال�شعرية لديه التي تعك�س ت��وق ال�شاعر
�سعي د�أب ال�شاعر على
ال�صويف يف ولوج عوامله
اخلا�صة ،وهو ٌ
ّ
ممار�سة غوايته يف اختيار عناوينه يف كل ما �أب��دع ،ف�شكّل
منطا �أ�سلوبي ًا هو ن�سيج ذات��ه� ،أو كما يُع ّرفه جون ديبوا:
«�سمة الأ�صالة الفردية للذات الفاعلة يف اخلطاب»(.)4
النمط الرتكيبي ال�سابع يت�ألف من :الرتكيب الإ�ضايف وهو
الأكرث ح�ضور ًا ومنه دواوين:
(�أو�صال �أورفيو�س)�( ،شقوق املعنى)( ،عناقيد الزبد)،
(رايات ّ
الظل) ويلمح عنوان رايات الظل �إىل ال�ضعف وعدم
الفاعلية فالرايات حتتاج �إىل مدى وا�سع من �أ�شعة ال�شم�س
لتظهر انعكا�سات ظلها �أما �أن تكون الرايات م�صاحبة للظل
الذي ي�شري دائم ًا �إىل حالة االنتكا�س والرتاجع واخلفاء،
وهو عك�س دالل��ة الراية التي ت�شري �إىل ال�سمو والرفعة،
ورمزية االنت�صار ففي �إ�ضافتها �إىل الظل ثمة ما �شي بحالة
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من الأ�سى التي تتخفّى وراء العنوان الذي نه�ض بحموالته
الداللية التي �أفادت داللة االنك�سار واحلزن.
�أم��ا دي��وان��ه �أو���ص��ال �أورف��ي��و���س فقد ج��اء م�ستفيد ًا من
�إحالة اال�سم ،وما يرمز �إليه من �إ�سقاطات تاريخية يحتاج
معها القارىء �إىل �أن يكون ُمل َّم ًا بتلك ال�شخ�ص َّية لفهم داللة
العنوان ببعديه التاريخي ،وما �أحال عليه من �إ�سقاطات على
احلا�ضر الذي يعي�شه ال�شاعر ،وهي ت�شري بداللتها املعجمية
�إىل النهاية التي و�صل �إليها �أورفيو�س ،فكلمة �أو�صال جمع
َّ
دل على مفرد كان جامع ًا لتلك الأج��زاء التي �أ�صبحت يف
النهاية �أج��زاء ت�شري �إىل م�صري فجائعي هو :امل��وت الذي
ح�صل لأورافيو�س على يد ن�سوة قطعنه �إرب ًا لعدم م�شاركته
�إياهنَّ الغناء كما ت��روي الأ�سطورة .ويف دي��وان�( :شقوق
املعنى) يجد القارىء نف�سه �أم��ام هذا العنوان يف مواجهة
جمالية تتمر�أى جمازية اللغة ،وهي جترتح دالالت بناها
الرتكيبية وفق عالقاتها التي تنزاح عن اللغة العادية،
وهي بقدر ما تنزاح عن اللغة يف متو�ضعاتها الأولية بقدر
ما حتقق جماليتها �شريطة �أن تظل من�سجمة مع ا�شرتاطات
انتمائها �إىل الإف�صاح والتعبري ،ال �أن تنغلق على جماهيل
املعنى وغمو�ض الداللة ،وبناء على هذا الإدراك اجلمايل
للفعل اللغوي يف ابتنائه على �شروط االن��زي��اح يطالعنا
ال�شاعر �سليطني بهذا العنوان الذي ي�سم به �أحد دواوينه
�إن��ه�( :شقوق املعنى) الذي يطرح على الذهن ال�س�ؤال عن
ماهية ذلك املعنى الذي له �شقوق ؟ ! كما ي�ستن�سخ منه �س�ؤال
�آخر عن ماه َّية تلك ال�شقوق ؟ الذي بدوره يتفتق عن �س�ؤال
�آخر وهو كيف ميكن �أن حتدث تلك ال�شقوق ؟ وهو ما ي�ستتبع
�س�ؤا ًال �آخر كيف لهذه ال�شقوق �أن ترممّ ؟ و�إزاء هذا االنبعاث
من الأ�سئلة ال بدّ من مغادرة الذهن دائرة انغالقه الذاتية،
ل ُيح ّلق مع ال�شاعر يف م�ساحات انك�شافاته التي تبدو �صوف ّية
التجلي يف تعاليها على ما هو مادي ومدرك ،وهو ما يتجلى
من خالل الرتكيب الإ�ضايف الذي بنى ال�شاعر عنوانه على
�أ�سا�سه وهو الرتكيب الذي ي�ستطيع �أن يحقق للغته جمالية
متفردة ملا يخلقه هذا النوع من الرتاكيب من م�صاحبات
لغوية مفارقة دالالتها الأولية ،فقد جمع العنوان مفارقاته
على م�ستويات عدة:
اجلمع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ← الإفراد
امل�ستوى الأول من خالل داللة اجلمع يف (�شقوق) واملفرد
يف لفظ (املعنى)
املادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ← املعنوي
امل�ستوى الثاين م�صاحبة املادي �شقوق واملعنوي :املعنى
احل�سي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ← الذهني
امل�ستوى الثالث بني احل�سي �شقوق والذهني املعنى
املقاربة بني :الن�شاط احلركي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ←
الن�شاط الفكري
يتم من خالله حدث
امل�ستوى الرابع بني الفعل ال��ذي ّ
الـ �شقوق ،وهو ما يتطلب ن�شاط ًا ع�ضلي ًا يرتبط باحلركة،
والقول الذي يُف�ضي �إىل معنى ما ،وهو ما ي�ستدعي ن�شاط ًا
ذهني ًا يرتبط بالتفكري ،ووف��ق ه��ذه التعددية يف �أن�ساق
امل�ستويات البنائية تتبدَّ ى امل��ف��ارق��ات التي تك�شف عن
جمالية العنوان على م�ستوى بنيته الرتكيبية عرب انزياحها
الأ�سلوبي� ،إذ �إن عملية ال�شق ال تكون �إال فيما هو مدرك
ح�سي ،وه��و م��ا ج��اء يف معجزة �سيدنا مو�سى ال��ذي َّ
�شق
بع�صاه البحر ،ووفق هذا الت�ص ّور الإيحائي ،ف�إن ال�شاعر
�سليطني جعل عملية ال�شق حا�صلة يف املعنى ،وهو معنوي
ذهني ال�شعرية لي�شري �إىل حماولته �إيجاد تف ّرده اللغوي،
والربهنة على معجزته ال�شعرية يف �إيحاء �إىل �أن ال�شاعر،
�إمن��ا هو غوا�ص يبحث يف بحر اللغة عن اللآلئ ،وه��ذا ما
عبرَّ عنه �أر�شيبالد ماكل�ش بقوله يف و�صف ال�شعراء ب�أنهم:
«يد�أبون دائم ًا على اخلو�ض واال�صطياد على حافة نهر اللغة
البطيء اجلريان ،لعلَّهم يعرثون على ما ميكنهم ا�صطياده،
وت�سخريه ال�ستعمالهم اخلا�ص»( ،)5ويف هذا العنوان ثمة
ترجمة دالة تلتقي يف �أبعادها اجلمالية مع نظرية النظم
عند اجلرجاين التي ترى �أن الألفاظ مطروحة يف الطريق،
و�إمنا املزية فيها للنظم.
و�إذا كنا ق��د حاولنا ا�ستنطاق العناوين يف حاالتها
املنفردة ،ف�إننا نختم با�ستك�شاف �أبعاد اللغة ال�شعرية لدى
ال�شاعر �سليطني من خالل التغلغل يف الن�ص ال�شعري لتكتمل
الر�ؤيا ،وحتيط بتجربة ال�شاعر على م�ستوى �أكرث تكاملية
ومقاربة لعوامله ال�شعرية.
الهوام�ش:
 1ـ الإ�ضادء النقدية ،يف مقدمة دي��وان ال�شاعر لـ د� .سعد الدين كليب
�ص .5
 2ـ من الإ���ض��اءة النقدية يف مقدمة دي��وان ال�شاعر لـ د� .سعد الدين
كليب� ،ص .7
 3ـ معجم ال��ت��ع��ري��ف��ات ،اجل��رج��اين( ،ع��ل��ي ب��ن حممد ب��ن علي الزين
ال�شريف ت  )816 :ـ معجم التعريفات  :علي بن حممد ال�سيد ال�شريف
اجلرجاين ( 816ه ـ =  1413م)  ،حت ودرا�سة  :حممد �صديق املن�شاوي،
دار الف�ضيلة ،القاهرة 2004 ،م .باب  :الألف مع الثاء
 4ـ يو�سف وغلي�سي� ،إ�شكالية امل�صطلح ،يف اخل��ط��اب النقدي العربي
اجلديد ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،ط  2008 ،1م� ،ص .182
 5ـ ال�شعر والتجربة� ،أر�شيبالد ماكل�ش ،تر� :سلمى اخل�ضراء اجليو�سي،
بريوت 1993 ،م� ،ص .66
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•حممود حامد

...مت��ت��دّ �سل�سلة ال��دّ را���س��ات املتع ّلقة
بال�شعراء الفل�سطينيني ...ذاكرة ّ
ّ
ال�شعر...
ذاك���رة ال��وط��ن لت�صل بال�شاعر� :أحمد
دحبور حللقتها والتي حتمل ال � ّرق��م- :
 – 65وه��ذا ٌ
ف�ضل م��ن امل��ب��دع� ...أ�ضعه
يف احل�����س��ب��ان ..م��ا ع�شت ،ك��ون امل�شروع
ح��ل��ق��ة يف م�ستحيل ال���ظ���نّ  ،وال��ت�����ص��ور،
ولكن ت�صميم الإرادة :ف��وق كل ت�صور،
وم�ستحيل!!؟ فما �أجمل �أن ترى ..غر�سك
ال��ذي غر�سته يتطاول م��ن :ع�شبة ...ل ّينة...
طر ّية العود كالق�صب ال��ط��ريّ  ...ال� ّن��ديّ � ..إىل
الق�صي ..البعيد،
�شاهقة ح��دّ الغياب
�شجرةٍ
ٍ
ّ
وارفة الظالل والثمر ،ت�ؤتي �أكلها ّ
كل حني ب�إذن
ر ّبها!!! وال ّثمر ...لي�س �أيّ ثمر!!؟ �إنّه ال�شعر!!!
�اء،
ذل��ك املنتج امل��ف��رد :ع��ذوب� ً�ة ،و���س��ح��ر ًا ،وب��ه� ً
وب��ي��ان� ًا!!! ،وال��ع�ثرة يف املو�ضوع ،وق��د تخطيتها
بف�ضل اهلل وك��رم��ه كانت تكمن يف العثور على
ال�سرية الذات ّية لل�شاعر ،و�شعره ،وجمموعاته،
ّ
جهد
ثم درا�سته الدرا�سة الوافية ...بب�ضعة ٍ
م��ن ع��ن��دي ،وج� ّ�ل اجلهد ال � ّرائ��ع م��ن الإخ���وة يف
م�ؤ�س�سة القد�س للثقافة والترّ اث ،فقد ّ
مت تذليل
العقبات ،وها نحن نح�صد ثمار جهدنا بحلقة مل
نكن نحلم �أن ن�صلها ،بل وثقنا من الو�صول �إليها،
وهي كما ذكرنا - :احللقة � – 65أحمد دحبور!!!
حيث بد�أت قنوات �أخرى كثرية تفتح على موقع
ال��ق��د���س ،وت�شاركه نقل ه��ذا امل��ل��ف املو�سوعي،
بحيث ينت�شر الإنت�شار الأوف��ى والأك�بر هدية:
لفل�سطني و�شعرائها ...ذاك النّبت الطيب الرائع،
وك ّلي �أمل يف امل�ستقبل القريب �أن ت�صدره القد�س
البهي يف جملدات/
�ضمن عملها ال��د�ؤوب املثمر
ّ
مو�سوع ّية ليكون توثيق ًا ح ّي ًا وخالد ًا للأجيال،
ال�صدر لنا جميع ًا:
ي�شار �إليه بكلمة /و�سام على ّ
ٌ
نفحة جادّة وطي ّبة للوجدان الذي ا�شتغل
 “ �أنّهعليه ،وال��ذاك��رة املثقلة به عبئ ًا ،و�أم��ان� ً�ة حتّى
حتقيقه ب��إجن��ازه الكامل ،و�أ ّن���ه �شجرة احلياة
لأدب احلياة...مي ّر يف الزمان� :صب ًا فتي ًا ال ي�شيب
وال تعرتيه الكهولة ،بل ّ
يظل ن�ضر املالمح� ،ساحر
البيان� ،أخ�ضر العود ك�صنوبر فل�سطني وبرتقالها،
وزيزفونها ...على امتداد الدّ هر ال ّرحيب...”-
و�أع��ود ف�أقول� :إنّه ال�شعرّ /
ال�شهد والذي ميلك
�س ّره وبيانه يف نفحاته املجبولة مب�سك الإلهام،
وع�صارة ال��وج��دان ،وممتلك ال��ذاك��رة من عبق
املتخ ّيل ،ون�ضارة مغناه ،ث� ّ�م� :أ ّو ًال و�أخ�ي�ر ًا من
ذلك الدّ فق ّ
جي والذي يوحي من �أ ّول الدّ هر
ال�ش ّ
للأنبياء ،ثم �أ ّ
ثم تداولته
مته � ً
إيحاء لل�شعراءّ ،
الأجيال بنداوته ،وطالوته ،وعذوبته ،و�سحر
لظامئ يف
بيانه ،ليغدو القطرة املنع�شة النّد ّية
ٍ
التهجري يريد �أن يرتوي.
 ...ولأنّ فل�سطني ذاك اجلرح /الوجع املهمور
بالدّ م ّ
ال�شجي اخل ّالب،
وال�شعر ،ون��داوة املغنى:
ّ
التوحد بالتّ�سبيحة ذات الإيقاع
واملقارب حدّ
ّ
ّ
املبجل ،والرتنيمة التي ي�صحو عليها
ال�سماوي
ّ
الفجرّ ،
لل�صالة ،ولأنّه تهليلة الأ ّم
وع�شاق الفجر ّ
ل�صغريها!!! ف�إنّ �صوت الغيب ..وحده الذي يوقظ
هذا كله للغناء يف كلمة مثريةٍ مفردة هي ال�شعر،
وال بديل� ،أو مقارب له :ال يف دوحة الوجود ،وال
يف دوحة اخللود� ،إ ّال يف ما يجتمع عليه ال�شعراء
غناء ،ولكن ّ
لكل �شاعر �صوت
�شعر ًا ،ويتناوبونهً ...
ومغنىّ ،
ولكل مغنى �إيقاعه ،وبوحه اخلا�ص...
ل��ذا ،ف ��إنّ ه��ذه احللقة �ستتناول �أح��د �شعرائنا
املعا�صرين� ...أحمد دحبور...
مبا �ألهم من �شعر ،و�أوتي من مغنى مثل رفاقه
الآخرين :فل�سطني ..ال�شعر واملغنى ،دمنا املداد،
ووجداننا منبع الإلهام وم�ص ّبه ،ووجدنا اجلارح
ه��و ال�ي�راع عند الكتابة ،و�أي�����ض� ًا تلك الدّ معة
اجل��ارح��ة التي تك�شف ه��و ّي��ة قتيلها العا�شق،
وجنون انتمائه ا ّلالحمدود ،والأزيل لفل�سطني،
وق�صيدة[ :جن�سية الدّ مع تك�شف] :هو ّية
و�شعرية �أحمد دحبور جميعها من �أل��ف احلياة
�إىل ياء الق�صيدة ،وبني هذين احلرفني يكمن �س ّر
وبيان و�سحر اللغة التي يختلف ا�شتقاقها �شعر ًا
ع ّما يف الأر�ض كا ّفة من – “م�ستلهمات الوجود”:-
� ...صباحٌ من الغب�ش احللو يفتح باب النّهار
ال�صحو �إ ّال بقايا الغبار
نها ٌر من ّ
حلم يف
ٌ
مدار�س من �أم��لٍ  ،والأم��ل ّ
ترجل عن ٍ
عيون الكبار
فرح يرجتل،...
�إىل ٍ
ال�سود؟
فمن �أين خوذة هذا امل�سربل بالبقع ّ
ك��ي��ف ان��ط��وى ال��ع�����ش��ب حت��ت ال��ف��ت��ى وت��ل � ّون
بالزّهر؟
هل كان يدري �إله اجلنود ،مبا �سوف يدري �إذ
�أطلقوا النّار؟
ال�سحابة.
�أ�سمع �صفّار ًة ،و�أرى �صوت ح ّو ٍ
امة يف ّ
يرمي اجلنود حروف الكتابة باجلمر،
حالة ...ويئنّ امل�ضارع،
فاحلال يف ٍ
حرب،
وال�شارع الآن جملة ٍ
دريئتهم ّ
وقلب،
كل ر� ٍأ�س ٍ
قاتلة،
�أ�صابوا النّهار� ،إ�صابته غري
ٍ

فال ّر�صا�صة يف كتف الفجر ،والنّهر يجري،
وروح الع�صافري ت�سري،
وما هي �إ ّال دقائق ،وما هي �إ ّال رقائق من �شجر
وال�صرب،
الورد ّ
حتّى يطري اجلناحان ،والنّهر يجري فال ميلأ
البحر،
ي�صعد من رئة البحر البحر قو�سا قزح
وم��ا هي �إ ّال حدائق كانت ن�ساء ،و�أزواج��ه��نّ ،
وطفلني،
دماء،
ال�صباح ً
حتّى ي�سيل ّ
ّ
تغذي جمنزر ًة بالوقود،
فريب�ض فيها �إله اجلنود وي�ضحك
ٌ
مالئكة غادرت قرب يو�سف،
تبكي
تعجز عن �أن تر ّد الكالم الذي مل ي�صل ،بعد
�إ�سماع تلميذتني
ال�سحابة ،من رامة اهلل ت�سري �إىل
ف�أ�سمع دمع ّ
طولكرم
ٍ
ونابل�س واخلليل �إىل خان يون�س ...من �صخرة
القد�س حتّى رفح
وتبكي مالئكة جاورت قرب يو�سف.
�س ّيدنا اخل�ضر يف بئر زيت
�سيدخل يف ّ
كل موت
نخلة �ضربت موعد ًا للقيامة يف
ويخرج من
ٍ
عمق دير البلح
ونعرف جن�س ّية الدّ مع منذ بكى �آدم،
يا فل�سطني ..يا دمعة اهلل،...
يرتجل يوم ًا،
للحزن �أن ّ
ليدخل من بيت حلمك طفل الفرح
ونعرف ماذا ّيخبئ ،يف الدّ مع ،هذا القطار
ولكن �أيرجع من ذهبوا؟
لقد ذهبوا ليعيدوا النّهار
ولكنّهم ذهبوا
•
ول�سنا نكابر ...بل هدّ نا التّعب
�سنفقدكم كلما هد�أ البيت
ال�صخب
هم ع ّودونا� :إذا ح�ضروا يزهر ّ
وال ينتهي ّ
ال�شغب احللو ،يا روحهم �أنت يا �شغب
•
وع��ن��د امل�����س��اء يجيئون بالكتب امل��در���س� ّي��ة،
والقد�س،
والفرح املرجتى ...والنّهار
�سيعبث �أ�صغرهم بكراري�س �إخ��وت��ه ،وي��دور
ّ
ال�شجار
ون�ضحك ،نفتح نافذ ًة فرنى �أفق ًا ال تعكّره البقع
ال�سود،
ّ
ال�صغار
مي�ضي اجلنود ...ويبقى ّ
ال�سهل،
�سنكت�شف البحر ،ن�سرح يف ّ
ن�صغي لنب�ض احل�صاة بقلب اجلبل
ونوقظ من نومه ..جب ًال غارق ًا يف الأمل
�سنفعل هذا و�أكرث :ن�ضحك ...نبكي
�سي�صبح هذا ربابتنا ...ونحكي
ولكن ..ملاذا يباغتنا الدّ مع؟
يا �أم ًال ذهبوا ليجيئوا به ...فلتجئ
و يا قمر ًا ذهبوا يقطفون لنا �ضوءه ...فلت�ضئ
و يا غد ...فلنبتدئ يا غد الغد يا غدنا
لقد نام عمر ًا ،و�آن له �أن يفيق اجلبل
و�آن لنا...
 ...كما ذك��رت يف ف��واز عيد ،و�صالح ه � ّواري،
ورا�شد ح�سني ،والبحريي ،وغريهم من �شعرائنا...
والذين جتاوزوا الكتابة �إىل الإبداع ،واملك ّرر �إىل
املبتكرّ ،
وال�شبه اخلال�ص �إىل اخللق اخلال�ص...
ف�أحمد دحبور ...ذاك الفتى الأ�سمر ..والذي
ابتكره خميم ال��ع��ودة يف حم�ص ليكون ..لي�س
�شاعر املخيم فقط ،وال �شاعر فل�سطني وحدها...
مع �أنّه كان!!! ولكن �صوت �شعر الوطن على مدار
الزّمن ،لي�س �ضمن رقعة من الأر�ض م�ساحتها كذا
جموح ت�شبه انفالت
م�ساحة من
وكذا ،ولكن �ضمن
ٍ
ٍ
خطو املهر من �ساحه ّ
ال�ضيق لف�ضاء مداه املطلق!!!
فق�صيدة دحبور“ :جن�س ّية الدّ مع” ...ال تقف
عند حدود دمعة انهمرت وعربت ،وانتهت!!! بل
درامي “�إلياذي” ...طاف الدّ هر،
حت ّولت �إىل فعل
ّ
والتاريخ ،وبكائ ّية الدّ م الأوىل يف الزمان فج ّرتها
يدٌ غدرت ب�أختها فكانت حمنة قابيل وهابيل:
درامي
�أ ّول فعل دم��ويّ يف التاريخ فج ّر �أ ّول فعل
ّ
يف التاريخ!!! ولكنّ الق�صد الأكرث �إثار ًة :جن�سية
دمعة �أحمد دح��ب��ور!!؟ دمعة ا�ستثناء تختلف
دمع عرب الأيام :دمعة فرح،
متام ًا ع ّما عهدناه من ٍ
حب حارق كمجنون ليلى ،دمعة
دمعة لقاء ،دمعة ّ
فقدان ،دمعة انك�سار ،وهكذا ...وهكذا...ولكنّ
جن�سية الدّ معة التي طرحها ال�شاعر دحبور:
ذهبت وغابت بعيد ًا يف (امليثولوجيا/الأ�سطورة،
الق�ص القر�آين ،الوقع ال�ضاري لفل�سطني �أر�ض ًا
ّ
و�شعب ًا ،حركة ال��دّ م��ع الأ�سطورية التي كانت
مفتاح ال��ع��ب��ور ل��وق��ائ��ع ومتخيالت ك��ان��ت تهيم
كالغمام ال ّرماديّ يف الذاكرة ،ثم ك�شف ال�شاعر
عن مالب�ساتها ملّا �س ّلط عليها ذاك النموذج املبهر
من الأ���ض��واء ،ف ��إذا بها يف النهاية حت� ّوم بجنون
خ��ارق حول طفولة فل�سطينية خارقة انطلقت

من ّ
وال�صخب الطفويل
ال�صحونّ ،
ال�شجار ،وك�سر ّ
املحببّ ،
وال�شغب املثري �إىل فعل مقاوم �ضا ٍر ال
مثيل له يف التاريخ ع�شناه يف - :طيور �أبابيل
حقيقية – �صدق القر�آن الكرمي حديثه عنها،
فع�شناها“ :وما ينطق ع��ن الهوى” ،والنماذج
كثرية جد ًا يف تلك الطفولة ،ولكنّ املثري اخلارق
خارقة عند ال��وداع،
بدمعة
زغ��ردات الأم��ه��ات:
ٍ
ٍ
ودمعة خارقة عند الإ�ست�شهاد ،ودمعة الدّ معات
جميعها الأح��دّ �ضراو ًة لدى زفاف ال�شهداء �إىل
القبور التي حت ّولت �إىل �أ�سماء!!! �أ�سماء ال� :شبه،
وال مثيل لها يف الوجود[ :فار�س عودة ،حممد
الد ّرة ،وفاء �إدري�س� ،آيات الأخر�س ،و ...و ...وا
وال تنتهي لأنّ الأ�سماء ال تنتهي ...فقط :تلك
الأ�سماء الفل�سطينية التي �شك ّلت ا�سم وطنها
حجو �إىل دم ال ّريحانة
بدمها ،من دم الوردة �إميان ّ
وفاء و�آي��ات� ،إىل دم الزيزفون :فار�س وحممد،
ثم :تعاقب الدّ م لينتج برتقاله وتينه وزيتونه
ّ
وزعرته و�صنوبره ،والقائمة تطول!!.
 ...كيف �أبدع �أحمد دحبور ق�صائده!!؟ وهو
ربيب اجلثث التي فتّح عينيه عليها ،لأنّ مهنة
وال���ده كانت �صياغة القبور ا ّل�لائ��ق��ة ب�شهداء
الغربة واملنفى الذين �سقطوا غرباء بعيدين
عن الوطن ج��د ًا ،ولكنهم �أق��رب القريبني جد ًا
ل��ل��وط��ن!!! لقد ا�ستنبتت املخيمات م��ن رحمها
ال��� ّ��ض��اري �أرقّ �شعراء ال��وج��ود ،و�أع��ت��ى �شعراء
ال��وج��ود!!؟ فكيف ال نقف بجنون املتعة عند
عنوانٍ ا�ستثناء هو ابتكار �شاعره:
 – ”...جن�سية الدمع – “...
 ....قليل جد ًا من ي�ستوعب العنوان ،ويدرك
مراميه!!؟
ولكن �ألي�س العنوان هو مفتاح العبور للق�صيدة
وخفاياها!!؟
“بلى”!!!
ثم لو دلفنا �إىل املتعة الأعلى فيما وراء
ّ ...
ّ�ص ،فكم �سنقف ونعيد ونردّد:
الن ّ
� ...صباحٌ من الغب�ش احللو يفتح باب النّهار
•
 ...كيف انطوى الع�شب حتت الفتى ..وتل ّون
بالزّهر!!؟
•
 ...فال ّر�صا�صة يف كتف الفجر ،والنّهر يجري،
وروح الع�صافري ت�سري،...
•
ثم هذا التّعبري املوجع حدّ ّ
ال�ضراوة عن
ّ ...
ا�ست�شهاد بع�ض �أبناء الوطن،
والتعبري عن الإ�ست�شهاد بال ّرمز الدرامي املثري
الواقعي:
دون املبا�شر
ّ
“ ...وما هي �إ ّال حدائق،...
ن�ساء ،و�أزواجهنّ  ،وطفلني
كانت ٌ
دماء،
ال�صباح ً
حتّى ي�سيل ّ
تغذي جمنزر ًة بالوقود!!؟
•
 ...نوع من الإبتكار لفعل الإ�ست�شهاد بالتّلميح
امل���� ّر ..دون التّ�صريح اجل����اف!!! وال���ذي ي�صل
ب��ارد ًا مع الأخبار العادية � ،أو عادي ًا مع �شعراء
عاديني!!!
•
 ...ثم تلك العودة /احلامل :ق�صة يو�سف
حني ت�صبح مدخ ًال لق�صة فار�س عودة ،ورفاقه/
ال�شهداء :العودة للرمز ال��ق��ر�آين ...دالل��ة من
دالالت ال�شعر:
 ...تبكي مالئكة غادرت قرب يو�سف،
تعجز �أن تر ّد الكالم الذي،
مل ي�صل ،بعد� ،إ�سماع تلميذتني
ّ ...
ال�صدمة القاتلة بد�أت بابني �آدم...
ولعل ّ
والدنا �آدم والذي :خ ّلف لنا �أ ّول جدّ ين يف التاريخ
ميثالن حركة الت�ضاد الب�شري القائمة بني اخلري
ً
متعاقبة من بعد قابيل وهابيل:
وال�شر ثم توالت
“ ...ونعرف جن�سية الدّ مع منذ بكى �آدم”،
وذاك جواب العنوان.
واحلب
 ...يف حديث ال�شعر عن فل�سطني الوطن
ّ
وال��ذك��ري��ات واحل�صاد وامل��واوي��ل ،ف����إنّ  :حكاية
ال�شعر ه��ن��ا ...حكاية حزينة ج���د ًا ..وم�ؤثرة
للغاية!! فهي ت�شبه بتفا�صيلها النّازفة رواي��ات
العجائز والكبار – �سابق ًا ..وقليل جد ًا الآن –
لأنّ كبار الذكريات م�ضوا ،وال��رواي��ات الطويلة
حول املواقد انتهت من زم��ان ...حني كان �أولئك
يتح ّلقون حول املواقد والقهوة امل ّرة ،ي�سرتجعون
ً
فل�سطنيً :
وجنمة جنمة ،و�سهر ًة �سهر ًة،
ليلة ليلة،
غ�ص مبا يرى :دمعة
وك ّلما �أوغل املرء يف العيونّ ،
تغالبها ب�سمة ،ورع�شة تقاربها �آهة م ّوال وهكذا،
لكنّ اليوم ...اختلف عن الأم�س ،وتنوع حديث
ال�شعر ،وق�صر الطريق للحكاية وال��ذك��ري��ات،
ولكن ..ظلت فل�سطني ت�ستح�ضر �أ�شياءها ال ّرائعة
لدى اجلميع ،هي البدء الأجمل ،ثم يتنوع ال�شعر،
واحلديث ،وت�برز الوم�ضات ال�شعرية اخلاطفة
ال�سريع ،وال��ذي يخت�صر
لتعرب عن قطار ال�شعر ّ
الأ�شياء بتلك الوم�ضة اخلاطفة ،ولكنها حتمل

كثافة الر�ؤية ،وات�ساع م�سافة الفكرة والعربة
فيها“ :فطبيعة �صامتة” ..ق�صيدة الوم�ضة التي
لوحة طارئة ،يقول
ت�شبه ذاك الت�شكيل املكثف يف
ٍ
دحبور يف ذاك الوم�ض اخلاطف:
ماء،
 ...تطلب اليا�سمينة ً
ال �ضوء يكفي ليغ�سل وجه املكان
والعطر ير�سله اليا�سمني �إىل ال �أحد
جت ّعد يف املزهرية ،وانفرد
مل ت�ضيء �شمعه،
ّ
كل ما كان �أنيّ هنا وهناك،
وميكث ،حيث تركت  ،الزّبد
•
ال�سريع ،ي�شبه لطمة
 ...هذا التّعبري اخلاطف ّ
امل��وج��ة اخلاطفة لل�ضفّة امل�ستكينة ل�صمتها،
ونومها ،ت�أتي لطمة املوجة فتوقظها على �صحوةٍ
���ة ...راع�����ش��ة ...ه��ذا ح��ال- :
مباغتة� ...أرق� ٍ
ٍ
وم�ضة ال�شعر م��ع �ضفتها ال��وادع��ة امل�ستكينة،
عك�س موجات ال�شعر الهادئة الطويلة ،امل�سرت�سلة
مبغناها الطويل ،حيث توقظ ال�ضفة امل�سرت�سلة
بنومها على �إيقاعها املتواتر بنغماته املتدفقة
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ...فتتن ّبه ال�ضفة �شيئ ًا ف�شيئ ًا ب�صحوةٍ
ب�سمة تبد�أ
مطمئنة مع افرتار الثغر عن
متباطئة
ٍ
ٍ
ٍ
ك�ضحكة جنمة �صغرية كالربعم يف فلكها
ب�ضحكة
ٍ
ٍ
هالل
البعيد ،ثم تت�سع ال�ضحكة لت�صبح �ضحكة ٍ
لنجمة
قمريّ �شاخ عا�شق ًا على �شرفة انتظاره
ٍ
عابرة!!! ذاك حال اليا�سمني يف وم�ضة دحبور،
وحال ال�ضوء ،ووجه املكان ،وجتعد اليا�سمني يف
املزهرية ،و�أنا املتبعرث هنا وهناك كالزبد املبعرث
على ال�ضفاف!!! هذا ك ّله حكاية طويلة كالنخلة،
وق�صرية كالع�شبة ..حيث لكل منهما ت�أثري ذاته
يف مكانه� :صغر �أو كرب ،فلكل �ش�أنه يف احلياة...
�صغر ال�����ش��أن �أم ك�بر ،ف��إن��ه ج��زء م��ن جماليات
احلياة ،وحكايتها مع الزمان ،هذه لي�ست فل�سفة،
ولكنها جملة واحدة ...تخت�صر حكمة الأ�شياء
على من حولها ،وم��ا حولها لتغدو فيما بعد يف
متخ ّيل ال�شاعر �ش�أن ًا ذا قيمة حيوية للغاية،
ي�صغر ّ
ال�ش�أن ،كما ذكرنا� ،أو يكرب ،ف�إنّه يف النهاية
وم�ضة تلد ق�صيد ًة� ،أو ق�صيدة تلد وم�ضة .ذاك
�ش�أن الق�صيدة مبو�ضوعها ،والوم�ضة مببعرثها
املل ّون ب�شهقة برقه العابرة.
 ...تقول احلكمة“ :ي�ضحك من النّدوب من
ال يعرف اجلراح”!!!؟ فالنّدبة هي الوم�ضة ّ
فلعل
تلك النّدبة حتمل من الأمل ماال تطيقه اجلبال،
ومع ذلك ا�ست�صغر �ش�أنها لدرجة ال�ضحك� :أهكذا
تفعل تلك ال� ّن��دب��ة ب���ك!!؟ ك��ذا ح��ال الوم�ضة
اخل��اط��ف��ة وال��ت��ي تك�شف ع��ن ج� ّوان��ي��ة قاتلة،
فجاءت الوم�ضة نفثة مطفئة لتلك اجلوان ّية
امللتهبة!!! من يعرف :وب��ال النّدبة/الوم�ضة،
يقف متام ًا على ح��ال - :اجل��راح /الق�صيدة ،-
ونحن بني فل�سطني واملنفى :ندبة وجراح ،ت�ضيق،
�أو تتّ�سع!!! ولكنها ...يف النهاية“ ..وجع قاتل”
مقتله :نفثات من ال�شعر� ،أو جمرات كاوية من
ال�صرب� ،أو �شاهدة موجعة التّفا�صيل على حا ّفة
ّ
القرب!!! تلك الأث��ا ّ
يف الثالث ،والتي تكتمل بها
الفل�سطيني حيث يتواجد ،وحيث يكون!!!
حكاية
ّ
.
 ...من هنا :فالق�صيدة الفل�سطينية تولد من
اجلمر الكامن يف تلك الأثا ّ
يف ال ّثالث :وامل�شحونة
بت�ضادات ا ّلدنيا كلها :ق�صيدة تولد جمنونة
الهواج�س ،وحتمل ع�شق ًا فريد ًا ...وكاوي ًا بلذةٍ
حدّ الإحرتاق واملوت ،ومترد ًا �ضارب ًا يف الق�صيدة
حدّ اجلنون ،ومع ذلك :فهي عذبة حدّ البكاء،
وطر ّية النّداوة كعود الق�صب ،ور�شيقة كالغزال،
وح��ادّة الط ّبع كال ّلبوة ،وموغلة يف ّ
الظنّ حتّى
لينتمي �إليها �صنوبر الأر���ض والربتقال والتني
والزيتون والزعرت ،وما يرد على بال فل�سطني من
جممل ما �أنتجه ال�شعر واجلرح ،والأر�ض ،ولكرثة
حقول اجلثث التي تعرثنا بها يف طريقنا �إىل
احلياة� ،أدمنّا على وجع ال�شاهدات التي حتدثنا
عن ع�شاقها املوجعني بالأنثى الأر���ض ،ثم ماتوا
من الوجد ،و�أحمد دحبور يف ق�صيدته“ :رهني
اجل ّثتني” ،يفرغ تلك الهواج�س القاتلة يف:
جعبته املليئة بالع�شق وامل��وت – ثم يرتكها
لنا ...ن�سرتجعها بحرقتها اللاّ ذعة لكي نحمل
عنه وجع حمله /حلمه القاتل ..لأنه يف النهاية
حملنا /حلمنا جميع ًا �أبناء الأنثى التي ذبحتنا
بع�شقها للأبد:
 ...مر� ٌأة �أم �صاعقه؟
دخلت ّ
يف من العينني ،وا�ستولت على النّبع،
ومل ترتك لدمعي قطرتني
 �أنت لن جترتحي معجز ًة،حتّى لو �أيقظت �شم�س ًا حتت هدبي
غري �أنيّ منذ �أن �أ�صبحت نهر ًا،
دارت الدّ نيا على قلبي،
و�أنهيت �إىل نبعي م�ص ّبي
فا�ستحمي مبياهي م ّرتني
ّ
نحلة �أم عا�شقه؟
تركت روحي رماال

و�أعارتني نخي ًال وجماال
وحلمنا �أنّنا نحلم باملاء فيزرقّ الترّ اب

•

 ...لن متيتيني كما �شاء الأ�سى،
�أو ت�شربيني يف كتاب
غري �أنيّ منذ �أن �أ�ضحيت �صحراء،
نزعت ال�شم�س عنّي
وجعلت املاء ،يف ال ّرمل ،يغنّي
فاغريف منّي �سراب ًا باليدين
هل دمي �صاعقة �أم عا�شقة؟
�أم هي النّار التي توغرها حرب اثنتني؟
هكذا �أم�سيت ،ال يف احلرب،
وانتهاكات ،ونا ٍر عالقه...
حرب،
ٍ
لكن يف ٍ
•
 ...ت ��أت��ي حل��ظ� ٌ
�ات ع��ل��ى ال��� ّ��ش��اع��ر تختلط
فيها ا ّل��ر�ؤي��ة ال�شعر ّية بع�ضها ببع�ض ،وتنفرج
الكتابة بني النرث وال�شعر ،ويتمر ّد املتخيل على
ما يكتب ،وتتّ�سع امل�سافة بني ال�شاعر وقارئه:
بحيث تنك�سر الأجوبة عند الإثنني :ماذا يريد
ال�شاعر؟ وملاذا ال ي�صعد القارئ ملا يفل�سفه ال�شاعر
في�ستلب جمال الكتابة
ّ�ص،
ُ
�شعر ًا؟ وقد يطول الن ّ
ّ�ص املفرط!!؟ وقد ينب�ش ال�شاعر ذاكر ًة
بطول الن ّ
ً
تعبانة ليكتب ،فتذهب الذاكرة يف واد ،وال�شاعر
ً
حفنة من العمر
يف واد ،وي�ضيع ال�شاعر بني جثتني
ثم يعود بعد غياب لل�شاعر احلقيقي وفل�سطني!!!
عندها تعود العافية لل�شاعر وق�صيدته ،ثم يتابع
فعله ال�شعريّ كما ير�صده الوطن والقراء.
تلك مالمح جتربة �أحمد دحبور ال�شعرية ثم
ن�أتي الآن على مالمح �سريته الذاتية!!!
ال�شاعر� :أحمد حبور.
ولد يف حيفا عام 1946م – فل�سطني.
بعد نكبة ع��ام 1948م غ��ادر م��ع �أه��ل��ه �إىل
�سورية ،وا�ستق ّر بهم املقام يف حم�ص.
تلقى تعليمه يف املدار�س ال�سورية.
ك��ان املحرر ال�سيا�سي لوفا – وكالة الأنباء
الفل�سطينية يف �سورية ع��ام 1972م ،وعمل
مرا�س ًال ميداني ًا ل�صحيفة فتح للفرتة 1969م
– 1970م وكذلك حمرر ًا �أدبي ًا لفرتة – 1971
1972م.
كتب ال�شعر يف فرتة مبكرة كغالبية �شعراء
فل�سطني الذين �ش ّبوا وترعرعوا على وجع امل�أ�ساة
واملنفى وحلم العودة.
كتب يف ال�صحف العربية واملجالت ،وح�ضر
�أم�سيات ون��دوات وحما�ضرات ولقاءات ثقافية
عديدة.
ك��ت��ب ال�����ش��ع��ر وامل��ق��ال��ة وال��ن��ق��د والأغ��ن��ي��ة
وامل�سل�سل التلفزيوين ،وله :م�سل�سل :عز الدين
الق�سام.
ّ
ع��م��ل ���س��ك��رت�ير حت��ري��ر جم��ل��ة ل��وت�����س ع��ام
1988م وما قبل ذلك ،ورئي�س حترير جملة بيادر
للفرتة من  1990ولغاية 1993م.
ع��م��ل م��دي��ر ًا ل��دائ��رة ال��ث��ق��اف��ة يف منظمة
التحرير الفل�سطينية ،ث� ّ�م مدير ًا عام ًا ل��وزارة
الثقافة الفل�سطينية خالل عودته للوطن عام
1994م ،ثم عاد لأهله يف حم�ص.
كتب ن�صو�ص ًا لفرقة العا�شقني.
كتب �أ���س��ب��وع��ي� ًا يف ج��ري��دة احل���ي���اة ...نقد
وحتليل جمموعات �شعر ّية ،وك��ذل��ك ل��ه مقال
�أ�سبوعي يف ج��ري��دة االحت���اد وال��ت��ي ت�صدر يف
حيفا.
�إ�صداراته:
ال�ضواري وعيون الأطفال – �شعر – مطبعة
الأندل�س/حم�ص 1964م.
حكاية الولد الفل�سطيني – �شعر – دار العودة
/بريوت 1971م.
طائرات الوحدات – �شعر-دار الآداب /بريوت
1973م.
ب��غ�ير ه���ذا ج��ئ��ت – �شعر – احت���اد الكتاب
وال�صحفيني الفل�سطينيني1977 /م.
ّ
اختالط الليل والنّهار – �شعر – دار العودة/
بريوت 1979م.
واحد وع�شرون بحر ًا – �شعر – دار العودة /
بريوت 1980م.
�شهادة بالأ�صابع اخلم�س – �شعر – 1982م.
ك�سور ع�شر ّية – �شعر – 1992م.
ديوان �أحمد دحبور – ت�ضمن �سبع جمموعات
�أوىل – دار العودة  /بريوت 1983م.
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حوار مع محمد �أحمد الطاهر

�أهلي وجيراني هم للطيبة عنوان • �أول ق�صة كتبتها كانت في ال�صف الأول الثانوي
م�صدر الإلهام الأول في حياتي كان �أمي رحمها اهلل • العجيلي �أيقونة الرقة التي نفخر بها
•حوار� :سالم مراد
القا�ص والروائي والباحث واملحامي حممد �أحمد الطاهر ابن
الرقة ،ابن الفرات العذب ،هكذا ين�ساب كالمه وهكذا تن�ساب
كلماته فهو ابن بيئة ال�سرد والق�ص�ص (�سوالف �أهلنا ،حجي
�أهلنا) وكما قيل يف املثل ال�شعبي (املجال�س مدار�س) فالإن�سان
يتعلم من �أهله و�أ�صدقائه وخالنه وبيئته يكت�سب من املحيط،
و�إذا كانت عنده القابلية يطور نف�سه ويعطي �شيئ ًا جمي ًال من
احلياة التي عا�شها وتعلم فيها؛ من البيئة الأ�صغر التي هي
الأ�سرة ال�صغرية �إىل الأهل والأق��ارب� ،إىل ال�شارع واجلريان،
�إىل املدر�سة واملدار�س واجلامعات؛ التي تعلم فيها وكانت �سبب ًا يف �شد
عزميته وقوته وعوده.
ان�ساب مع الفرات لأنه تعلم منه احلركة الدائمة التي ال تتوقف؛
وال تكل وال متل فكانت الإرادة؛ وك��ان الت�صميم وكانت املثابرة؛
انطلق من الفرات واجت��ه �شما ًال �إىل مدينة حلب لكي يكمل فيها
م�سرية الدرا�سة وطلب العلم؛ حام ًال معه زوادة من الأفكار والأحالم
والذكريات من م�سقط ر�أ�سه على �ضفاف الفرات اجلميل ،الفرات
العذب نهر احلياة؛ كان هو امل�سافر واملهاجر من مكان �إىل مكان بحث ًا
عن احلياة وعن الأمل.
�أجنز كثري ًا من الق�ص�ص والروايات والكتب وما زال هو الراوي
والقا�ص الذي مل تتوقف �أحالمه و�آماله ور�ؤاه ،لأنه امتلك اخليال
وامتلك العزمية والإرادة� ،أح��ب احلياة؛ ف�أحبته احلياة فانتقل
معها من عمل �إىل عمل من م�أ�ساة رجل حمرتم� ،إىل ماري� ،إىل �شمو،
�إىل �أر���ض اجلهاد يتنقل عرب الزمان واملكان يف رواياته و�أعماله
الق�ص�صية التي متتد على م�سافة جغرافية و�إن�سانية من �سورية
�إىل لبنان وفل�سطني �إىل اخليال الذي يحلق عالي ًا؛ ويعرب امل�سافات
البعيدة يف دقائق وحلظات وث��وانٍ و�ساعات عرب �صفحات رواياته
وق�ص�صه.
ً
كان وما زال مثل ال�سندباد متنقال من مدينة �إىل مدينة ،ومن مكان
�إىل مكان ،ومن عمل �إىل عمل ،وملزيد من املعرفة وطلب الأجوبة كان
لنا معه احلوار الآتي:
�س� 1-أين ولد القا�ص والروائي حممد الطاهر؟
ج1 -ـ ولدت يف قرية �ساحرة تقع بالقرب من نهر الفرات ،حيث
املاء الرقراق املن�ساب بعذوبة ،وال�سهول الف�سيحة ،والهواء العليل
علي من �سنني،
و�أنا�س هم للطيبة عنوان وال ميكن ن�سيانهم مهما مر ّ
هي “ ك�سرة عفنان” التابعة ملحافظة الرقة.
�س 2-درا�سة الأديب واملحامي حممد الطاهر؟
ج 2-در�ست االبتدائية يف قريتي تلك التي ولدت منها روايتي
ماري ،ودر�ست الثانوية يف مدينتي الرقة التي انتجت فيها روايتي
ار�ض اجلهاد حيث كانت م�سرح ًا للحياة ب�أكملها ،واملرحلة اجلامعية
يف كلية احلقوق التابعة ملدينة حلب ومنها كانت مدينة اجلن
واملالئكة وكانت �أجمل بداياتي الأدبية فيها.
�س  3-القراءات الأوىل للأ�ستاذ الطاهر؟
ج 3-يف البداية كنت اقر�أ املجالت والق�ص�ص التي كان يح�ضرها
�أخي الأكرب حيث كان مولع ًا بالأدب والر�سم و�أعيد �صياغة بع�ض
الق�ص�ص التي كنت ا�سمعها ،وكنت �أخ�شى �أن يراها �أح��د وكانت
�سبب ًا لر�سوبي يف ال�صف التا�سع �إذ �إنني �أهملت الدرا�سة كثري ًا لولعي
املفرط بالق�ص�ص ،ويف املرحلة الثانوية �أ�صبحت �أ�ستعري الكتب
والروايات والق�ص�ص من املركز الثقايف يف الرقة ،ويف هذه املرحلة
بد�أت �أتلم�س ال�صعود يف كتابة الق�صة ،و�أ�صبحت معروف ًا على م�ستوى
الثانوية ما جعلني �أ�شعر بال�سعادة الكبرية.
�س 4-الق�صة الأوىل التي كتبتها ،والرواية الأوىل يف حياتك؟
ج� -أول ق�صة كانت يل يف ال�صف الأول الثانوي هي حتمل عنوان
“البحث عن اجلذور” وقد ا�ستوحيتها من خالل حادثة جرت يف
القرية� ،إذ جاءت عائلة غريبة �إىل بيت �أكرب �أعمامي وادعى كبريها
�أنهم جا�ؤوا يبحثوا عن �أقاربهم ويق�صد بيت عمي ،و�أول رواية كتبتها
حتمل عنوان” الأيام الغابرة” وفيها امر�أة �أ�صيبت مبر�ض �أدى بها
�إىل ال�شلل ،بعد �أن كانت حديث القرية جلمالها ال�ساحر.
�س� 5-أنت والكتابة ،ملن كنت تقر�أ؟ ومبن ت�أثرت؟
ج -كنت �أق���ر�أ ك��ل م��ا يتوفر ل��دي م��ن كتب �أدب��ي��ة ب�شكل عام
وال�سيما للدكتور عبد ال�سالم العجيلي رحمه اهلل وحنا مينا وجنيب
حمفوظ وج�بران وهمنغواي وم��ارك توين وتول�ستوي وت�شيخوف
ودو�ستوف�سكي وبلزاك و�شارولوت برونتي وغريهم ،وال ميكن �أن
�أح�صي عددهم الآن ،وكان ت�أثريهم وا�ضح ًا يف كل كتاباتي.
�س 6-من هم الكتاب الذين �شجعوك على الكتابة؟

ج -يعود الف�ضل الأول لكل من مدر�سي اللغة
العربية عبد الكرمي نا�صيف و�سمري �سمري يف
ثانوية عمار بن يا�سر يف الثمانينيات ،حث كان
در�س الفراغ يخ�ص�ص لقراءة مواهب ال�شباب يف
الق�صة وال�شعر.
�س 7-م�صدر الإلهام الأول يف حياة الأدي��ب حممد
الطاهر؟
ج – هي عذابات �أمي رحمها اهلل ،و�أنا �أراها
تعاين وتقا�سي من �أجلنا ،فكان �صمتها على الأمل
واملر�ض واجلوع وقيامها بدور الرجل واملر�أة يف
البيت ،يفجر يف داخلي �أ�شياء م�ؤملة وقد عربت
عنها يف الكثري من كتاباتي ،منها تعلمت معنى
ال�صرب واحلياة وكيف تكن ان�سان ًا� ،أ�شعرتني �أنني
�أكرب �آمالها بني �إخوتي رغم �إنني الأ�صغر �سن ًا،
ولن �أن�سى ما حييت عندما وقعت القرعة علي بيت �إخوتي يف عام
 2005للحج معها� ،أمي ولّه بياين و�أغنية �أحزاين ،ك�أنها ويل حماط
بالكرامات العظيمة ل�شدة �صربها وحتملها الأمل.
�س 8-الريف وال�سهول واخليال والعالقة بالكتابة والقراءة والذكريات؟
ج -الكاتب ابن بيئته فاذا مل يت�أثر بها فهذا يعني �أنه منف�صل
عن واقعه ،وكل ما ذكرته له �أث��ره الوا�ضح يف ق�ص�صي ورواياتي،
ففي روايتي م�أ�ساة رجل حمرتم جت�سيد وا�ضح لدور تلك ال�شخ�صية
اجلدلية زينو وزجته �شهنار ،وكيف كانت الطبيعة التي حتيط
بالكوخ يف ريف تل احلمام ،كلها مهدت والدة الرواية من ذلك الريف
اجلميل.
�س 9-العزلة يف حياة القا�ص والروائي حممد الطاهر؟
ج -العزلة مكون هام من حياتي وتكاد تكون �أحد م�صادر الإلهام
الرئي�سة ،ف�أنا بحاجة دائمة للتوحد مع ذاتي ،ويف كثري من الأحايني
�أبدو �إن�سان ًا غريب الأطوار ،و�أ�شعر �أن من حويل يتوج�س ذلك خفية،
ولكنها جزء من �أ�سلوب احلياة وكثري ًا ما فقدت �أحبة ب�سبب هذه
العزلة التي �أكون منكب ًا فيها على االبداع ،وكل من حويل يعرف ذلك.
�س 10-املدينة والريف وال�سفر والرحيل ،هل �شكلت عالمات وحمطات
يف كتاباتك؟
ج -الرحيل وال�سفر �أملان متالزمان يف وجداين ،منه رحيل �شقيقتي
�إىل الأر���ض ال�صامتة كما يف “عر�س ليلة هادئة ــ وكذلك �أحالم
الفتى الريفي بال�سفر والرحيل �إىل املدينة ،ليهاجر �إىل خارج
الوطن كما يف “ لعل ال�سماء متطر فرح ًا”.
�س 11-عندما نتذكر الرقة نتذكر الأديب والطبيب عبد ال�سالم العجيلي،
حبذا لو تتحدث عن قراءاتك للعجيلي والعالقة االن�سانية واالبداعية التي
تربطك به؟
ج -العجيلي �أيقونة الرقة التي نفخر بها و�أكاد �أجزم �أنني كنت
�أقر�أ كل ما يكتب يف الأدب،و�أول لقاء جمعني به كان يف �أيلول �سنة
� 1996صدرت يل املجموعة الق�ص�صية الأوىل بعنوان عر�س ليلة
هادئة ،وقد ذهبت �إىل عيادته لأهديه ن�سخة منها ،و�أ�سمع ر�أيه
فيما كتبت،وفع ًال انتظرت يف عيادته حتى انتهى من معاينة �آخر
مري�ض يف فرتة امل�ساء ،عندها قالت له املمر�ضة �أن هناك �شاب
يريد ر�ؤيتك ،وعندما دخلت عليه كان منهمك ًا يف ت�صفح جمالت
كانت مكتوبة باللغة الأجنبية ،وقد رد على حتيتي من دون �أن يرفع
ر�أ�سه� ،شعرت رهبة وك�أنني �أمام هرم عريق ،للحظات قال ب�صوت
�أج�ش مفعم بالهدوء� :أه ًال و�سه ًال ..عندها �أثار بع�ض الطم�أنينة يف
داخلي ،فتناول الكتاب مني وهو يعتذر �سلف ًا عن �ضيق وقته وعدم
�إمكانية قراءتها يف الوقت القريب..ودعته من�صرف ًا بعد �أن قلت
له �س�أقوم بزيارتك بعد فرتة ..وقد كان للعجيلي طقو�سه اخلا�صة
التي يعرفها �أهل الرقة و�أحبته ،ففي امل�ساء يقوم بجولة على اجل�سر
القدمي م�شي ًا على الأقدام ،وقد عزمت يف قرارة نف�سي �أن �أنتظره يف
ذلك امل�ساء ،لأقتحم عليه جولته املف�ضلة بعد �أن ينتهي من عمله يف
العيادة ،وهذا ما ح�صل حيث ا�ستهجن مني ت�صريف على مقاطعته..
وذكرته بنف�سي ..فكان رده الذي مل �أتوقعه :نعم�..أنت ال�شاب من
قرية م�صطفى العيد (يق�صد ك�سرة عفنان) الذي زارين منذ حوايل
�أ�سبوع
قلت :نعم يا دكتور واعتذر منك..ف�أجابني جواب ًا لن �أن�ساه ما
حييت :تقر�أ كثري ًا لعبد ال�سالم؟ �أجبته :نعم وقر�أت كل ق�ص�صك
ورواي��ات��ك� .شعرت ب��دفء ابت�سامته رغ��م �أ���ض��واء اجل�سر القدمي
اخلافتة ..كلماته اخلالة كنت �أرددها ومازلت �أحفظها حيث فال:

�أنت �شاب موهوب ،لك م�ستقبل واعد ..اقر�أ كثري ًا
يف كتب النقد واللغة �أي�ض ًا .كانت �شهادة �أعتز بها
وو�سام على �صدري ،وقد ذكرت هذه احلادثة يف
�أكرث من لقاء �صحفي.
�س  12-رواياتك وجمموعاتك الق�ص�صية حمطات
يف احلياة .عالقة عناوين رواياتك بالواقع “م�أ�ساة رجل
حمرتم ،وماري وغريها؟!
ج 12-عندما �سماع عنوان “عر�س ليلة هادئة”
يتبادر لذهن القارئ ماهية العنوان� ،أجيبك �أنه
عنوان لأك�ثر حلظات حياتي �أمل � ًا عندما توفيت
�شقيقتي بحلب ،بينما كنت �أقدم امتحانات ال�سنة
الأخرية ومل يخربوين ..فكان عر�س ًا لفتاة تزف
�إىل قربها ،كذلك “لعل ال�سماء متطر فرحا”
حياة املحكوم م�ؤبد ًا ينتظر رحمة ال�سماء� ,أما
عنوان رواية” م�أ�ساة رجل حمرتم” للقدر ت�صاريفه عندما تتغري
حياة االن�سان من حال �إىل حال ك�ش�أن رواية “ماري” ق�صة احلب
امل�ستحيل يف النهاية ورمبا كنت قريب ًا من �أبطال و�شخو�ص الروايات
لدرجة كبرية جداً.
�س 13-ملاذا اخرتت الق�صة والرواية من بني الفنون والأ�صناف الأدبية،
وهل لديك اهتمامات �أخرى؟
ج -يف الق�صة والرواية �أجد ذاتي و�أحقق ما ت�صبو �إليه نف�سي من
الولوج �إىل العوامل االن�سانية اخلفية ،فال �أت�صور حلياتي رونق ًا لوال
الكتابة ،من �أجل ذلك �أقول �أن الرواية هي عامل متكامل البناء من
البداية غلى النهاية ،ففي م�أ�ساة رجل حمرتم �أخذت م�ساحة زمنية
تقارب الع�شرين عاما ،دارت خاللها �أح��داث الرواية ،فهي ملعبي
الوا�سع ،واهتمامي بال�شعر قليل ومع ذلك لدي ديوان غري مطبوع
بعنوان “تراتيل على �صدى الذكريات” .
�س 14-اللغة والكلمة واملكان وعالقة املكان وال��زم��ان بالكتابة والق�صة
والرواية ح�صراً؟
ج -هناك ت�أثري عميق كاخلدر الناعم يت�سلل �إىل �أعماق الأديب
من املكان ال��ذي يكون فيه ،وكذلك للزمان �سحره اخلا�ص ،فلكل
مبدع طريقته ومدى ت�أثره بالبيئة التي يرتبط بها� ،أحيانا ترافق
الأماكن �أ�صحابها يف كل زمان يتواجدون فيه ،فت�أتي عباراته مت�أثرة
بهما ،و�أ�ستطيع القول �أن �أك�ثر �شخو�ص رواياتي وق�ص�صي �أراه��م
�أجال�سهم و�أت�سامر معهم �أحيان ًا.
�س 15-الدرا�سة والتدري�س والتح�صيل العلمي حبذا لو حتدثنا عن �شيء
من التفا�صيل؟
ج -يف بداياتي عملت معلم ًا وكيال ثم مثبت ًا يف مدر�سة القرية
االبتدائية لعدة �سنوات ،وا�ستمر ذلك طوال درا�ستي اجلامعية ،ثم
انتقلت للمحاماة �سنة  1996وما زلت �أمار�سها حتى الآن ،وهذا كان
رافد ًا �إبداعي ًا ت�أثريه وا�ضح يف كل رواياتي وق�ص�صي.
�س 16-احلب واحل��رب والأدب والعاطفة والفن يف حياة الروائي حممد
الطاهر؟
ج – كلها م�صادر �إلهام منها اجلميل ،ومنها املخيف ،وعندما تن�صهر
كلها يف بوتقة الكاتب ،تولد ابداع ًا من نوع فريد ،هنا يربز دور الكاتب
يف تو�ضيح ال�صورة بطريقته االبداعية ،لأنه يجب �أن يكون م�ؤرخ ًا
�أمين ًا ،و�أنا ابن مدينة الرقة التي اكتوت باحلرب ،فكتبت “مدينة
احلزن” وكذلك “قمر على الفرات” فيهما احلب واحل��رب ،و�أكرث
الكتاب العامليني قد كتبوا عن احلب واحلرب واجلمال والعاطفة ب�آن
واحد.
�س� 17-أر���ض اجلهاد” الرقة” عنوان رواي��ة من رواي��ات حممد الطاهر
�أثارت نقا�شات وحوارات نقدية و�صحفية واعالمية و�أدبية .فكرة الرواية كيف
بد�أت وكيف مت اجنازها؟
ج -رواي��ة �أر���ض اجلهاد مل تكن رواي��ة عادية لي�س لأن كتابتها
ا�ستمرت حوايل �أربع �سنوات يف �أوقات متفرقة ،بل لأنها ت�ؤرخ حلقبة
زمنية مهمة من تاريخ �أ�سود ملدينتي الرقة خا�صة ولبلدي �سورية
عامة ،وفيها �شخ�صيات لها ت�أثريها يف م�سرح احلياة يف املدينة التي
اتخذها امل�سلحون عا�صمة لهم ،وقد �أجريت عنها لقاءات و�أقيمت
ندوات وحوارات مطولة و مت اختيارها كمو�ضوع بحثي من قبل �أحد
طالب املاج�ستري يف كلية الآداب .لكنني ما زلت �أ�شعر �أنني مل �أكتب
كل ما �أريد..ما زلت �أطمح للمزيد وبال نهاية لأن الوفاء للوطن ال
حتده احلدود.

أدب الشباب

15

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1664" :الأحد 2019/11/17م  20 -ربيع الأول  1441هـ

ق�صائد
•زياد القنطار

�أتل ّم ُ�س جعبتي ،و�أراق ُبهُ من نافذتها الي�سرى.
-٤ظ ٌّل
ِ
نفق �أذين.
انتدبوه ..ت�سلَّل من ِ
ال�صغري ُة ظاللها...
َن َ�ضتْ �أج�سا ُدهم
ّ
خطوط فخَّ خها؛ ان�شطرتْ جمحمتي
يطاردونها ..يلهون معها ،ي�سابقو َنها دونَ
ٍ
من �شقِّها الأمين ..خرجتُ �إليهم..
للنهايات..
ٍّ بثوب كبريهم
ُ
ر�سم ظِ ل
يكمل
ملتهب -
�اد
ب�إ�صبعِه  -فوق رم�
ٍ
َ
ٍ
و
ل�ساقه املبتورة...
حليتهِ ...

ي�صدح بريقهما ،ويغدو جاني ًا لها الفرح. ...
ُ
�-١أحالمٌ مناوئة
ج�سد.
ال�سرير ،نفَّه القد ُر بق ّي َة
ٍ
فوق ّ
ُ
�صا�ص..
الر ُ
يناو�شها ّ
ُ
ُ
ما�س حمجرها:
مت�سك يديه
ويفي�ض ُ
ويحكم �سدَّ ها..
يتفقّدُ ثقو َبها
ُ
البي�ض املل َّون� ،إىل الأب��واب  -كيف �أ�شقيتَ هذ ِه العظام؟!
ُ
يزدحم
يف �س ّلتهِ
ُ
يبت�سم :
ُ
ُ
ّ
ُهُ
جي ،فيتعاىل �صريرها.
ال�ش
ه
ت
�صو
ق
ي�سب
املغلقة
ّ
ُ
العي�سنهب الطّ ريق� ..إلاّ جلمالِ
التبالغ يف ِ
ُ
ٌ
وفر�شاة �صغرية..
عند �آخر الزقاق ..جديلتان
�صوتِ حدَّ ائها
يف يدها و�ض َع واحد ًة حمراء..
 -٥تيه
فوق ق�شرتها تر�سم
ً
أخرى
�
-٣جولة
لفظهُ
و�شم على يد ِه الي�سرى..
من
إال
�
ا
عاري
ٍ
غ�صنَ
ا�سم حبيبته ،وتاريخ اللقاء الأول.
يق َّرب �شفتيه منها...
زيتون
ُ
ٌ
املوج حقيب َتهُ ..
أعاد
�
عوه،
د
و
حيث
إىل
�
الر�شفةِ الأخرية :ك�أ�س جديدة
ّ
ُ
ُ
يهم�س لها عند ّ
و
يف بطانتِها..
و� ُ
ال�صقيع...
أنال من هذا ّ
حمامة....
ُ
ملهاجر �آخر...
حلم..
ٍ
َ
ن�صف ٍ
نه�ض مرتنّح ًا...
َ
ن�صر مبيدٌ
ّ
ِّ
..
ه
خر
د
ا
ما
آخر
�
ع
يود
نادل
ال�ص
كف
يف
اء ف َرح
َّ ُ
ُ
-٢حد ُ
ّ
ٌ -٦
َ
ُ
ل�شراءِ معطف.
أرفع �أ�سوا َرها...
يرت�شف قهوته..
على �شرفةِ عينيها
يحا�صرنها؛ � ُ
ُ

صدر في سلسلة «أعالم
ومبدعون» عن الهيئة
العامة السورية للكتاب،
رقم  44عن الكاتب عبد
الغني العطري ،أديب
وصحفي
الصحفيني
األدباء ،من تأليف األديب
والناقد عيسى فتوح،
وقد سلط املؤلف الضوء
في الكتاب على حياة
العطري ( 1919ــ )2003
الصحفية واألدبية ،وعلى
(الصباح)
مجلتيه

�أعالم ومبدعون

 ،1941و(الدنيا) ،1945
وحتى توقفهما في
مطلع الستينيات من
القرن العشرين ..مما
دفع العطري إلى كتابة
وترجمة القصص ،ودراسة
سير األعالم واملبدعني
السوريني ،من رجال
السياسة والعلم ،والفكر،
واألدب ،والشعر ،والفن،
والبطولة ممن أجنبتهم
سورية في القرنني التاسع
عشر والعشرين ،ومن

 -٧حتليق

ال�صباح...
فردَهُ ما ..يحدو ل�صهيلِ ّ
أ�سلم �سكر َتهما
�
،و
ري
أث
حلم � ٍ
َ
�أغم�ض عينيهِ على ٍ
للريح.
ّ
يف غمر ِة ن�شوتهِ
هجعتْ ...
َ
ا�ستنه�ض خوافِيهما ..خذ َلتْهُ ،
َ
عا َد يتل ّم ُ�س ذيلهُ املبتو ْر...

ال�ضوابط القانونية والأخالقية للمهن الطبية

�صدر عن دار العراب يف دم�شق
أشهر مؤلفاته :العبقريات
كتاب بعنوان( :ال�ضوابط القانونية
الشامية.
والأخالقية للمهن الطبية) ت�أليف
ال��دك��ت��ور ال��ع��م��ي��د رو����ض���ان عبد
اللطيف .وقدم الكتاب مناذج ًا عن
اجلرائم التي قد يتورط بها بع�ض
ممار�سي املهن الطبية وال��ت��ي هي
منافية للأمرا�ض و�أخ�ل�اق املهنة
�أ���ص� ً
لا ،وخ��ت��م الكتاب بجملة من
القوانني والت�شريعات واملرا�سيم
التي تنظم عمل هذه املهنة املقد�سة
وتف�صل يف اجلرائم والأخطاء التي
حت�صل يف ه��ذا امل��ج��ال ،ومل يغفل

الكتاب القوانني التي تنظم العمل اخلطر عن الأفراد وخدمة املجتمع
النقابي واملهني للأطباء وال�صيادلة ب�صورة عامة.
واملمر�ضني والعاملني يف املختربات
الطبية واملكاتب العلمية للدعاية
الطبية.
وي���ع���دُّ ه����ذا ال��ك��ت��اب م��رج��ع � ًا
قانوني ًا مهم ًا للعاملني يف هذه املهن
وال���دار����س�ي�ن اجل����دد وامل��ح��ام��ي�ين
وامل��ث��ق��ف�ين لن�شر ال��وع��ي الطبي
وال��ق��ان��وين وي��ن��م ع��ن �إمل���ام ومتكن
اخت�صا�صه ،و�شعوره
امل�ؤلف يف جمال
ِ
بامل�س�ؤولية املهنية والقانونية
والأخ�لاق��ي��ة واالجتماعية لدرء

الزمالء الأعزاء  ..ح�ضوركم ثراء

ــ ال�ساعة  4ع�صر ًا اجلل�سة الأوىل ملهرجان ال�شعر .
جمعية ال�شعر بالتعاون مع الهيئة العامة ال�سورية للكتاب تقيم ن�شاطها ال�سنوي
ً
ــ اليوم الثاين ال�ساعة � 11صباحا اجلل�سة الثانية ملهرجان ال�شعر .
مبنا�سبة ذكرى ت�أ�سي�س كل من احتاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة يف �سورية
امل�شاركون بالقراءات ال�شعرية الزمالء ال�شعراء :
املكان  :املركز الثقايف العربي يف �أبي رمانة يف دم�شق
�صالح �سلمان ـ ابراهيم عبا�س يا�سني ـ منري خلف ـ رجب كامل عثمان ـ عبد الكرمي
الزمان  :الأحد واالثنني  17و  18ت�شرين الثاين 2019
�شعبان ـ طالب ه ّما�ش ـ فرحان اخلطيب ـ حممد ب�شري دحدوح ـ راتب �سكر ـ مناة اخلري
الربنامج :
ً
ـ فاديا غيبور ـ ح�سن بعيتي ـ عبا�س حريوقة ـ �أمري �سماوي ـ �صقر علي�شي ـ حممد �سعيد
ــ اليوم الأول ال�ساعة � 11صباحا عقد اجتماع اجلمعية .
ــ ال�ساعة  11 . 30ندوة حول عالقة ال�شعر بالفنون الأخرى ي�شارك فيها الزمالء  :العتيق ـ ع�ساف علو�ش .
وكل عام و�أنتم والوطن ب�ألف خري .
 1ـ ال�شاعر الدكتور ثائر زين الدين بعنوان  :ال�شعر والفن الت�شكيلي .
 2ـ ال�شاعر الدكتور نزار بريك هنيدي بعنوان  :ال�شعر واملو�سيقا .
( املبيت م�ؤمن لليلة واحدة للزمالء القادمني من املحافظات "
 3ـ ال�شاعر يحيى حمي الدين بعنوان  :ال�شعر وامل�سرح .

املديـــر امل�ســــــــ�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

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر 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:
�أمين احل�سن ،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

�أعال ٌم خالدون ــ  3ــ
ٌ
كثرية هي الأ�سماء الرا�سية والرا�سخة يف قاع الذاكرة ،وكثرية تلك التي ت ْعرب دون �أن
ترتك الأثر املطلوب لبقائها وخلودها ،الرا�سخون هم الذين كلما تقادم العهد على معاي�شتهم
جتدهم يفر�ضون وجودهم ،ومن حيث ال تدري يقتحمون حياتك من جديد ،فال متلك �إال �أن
يذرف القلب دمعة حزنٍ و�أ�سى ،فالراحلون �إىل غياهب املوت ال يعودون �أبداً� ،إال �أن ما يخلدهم
هي تلك الأعمال امل�ضيئة التي تركوها خلفهم ،وذلك احليز اجلميل الذي كانوا ي�شغلونه على
م�سرح احلياة حينما كانوا ميل�ؤون احلياة �صخب ًا ،ب�شكلٍ ال متلك �أمامه �إال �أن تفتح بوابة الروح
لتحت�ضنهم جميع ًا ،لي�أن�س القلب بح�ضورهم ،وتكت�شف بعد حني �أن وجودهم �ضروري يف حياتك،
لأنهم يبعثون فيها الدفء ،ويلونون تفا�صيلها ب�ألوان قو�س قزح ،وعندها يعرتيك الأ�سف والأ�سى
لرحيلهم� ،إال �أن العزاء الذي تلج�أ �إليه ،ويبعث يف �أعماقك بع�ض ًا من الهدوء ،هي تلك الأعمال
ممتع وجميل ومفيد..
الرائعة التي تركوها خلفهم ،والكفيلة ب�أن ت�ؤن�س نهاراتك بكل ما هو ٌ
من بني ه�ؤالء اخلالدين يف الذاكرة الأديب وال�شاعر والناقد وامل�ؤرخ واملدر�س اليمني «عبد
اهلل �صالح ح�سن ال�شحف الرب ّدوين» الذي ولد يف قرية الرب ّدون يف حمافظة ذمار ،وبد�أ تعليمه
الأويل فيها ،وحينما �أ�صبح يف اخلام�سة من عمره �أ�صيب باجلدري الذي �أدى لفقدانه ب�صره ،بعد
ذلك انتقل مع �أ�سرته �إىل مدينة ذمار ،والتحق باملدر�سة ال�شم�سية ،وقد بد�أ اهتمامه بال�شعر
والأدب وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره ود�أب على حفظ ما يقع بني يديه من ق�صائد ،ويف �أوا�سط
الع�شرينيات من عمره انتقل �إىل �صنعاء ،ونال جائزة التفوق اللغوي من دار العلوم ال�شرعية،
ويف العام � 1948أُدخل ال�سجن يف عهد الإمام �أحمد بن يحيى ب�سبب م�ساندته ومنا�صرته لثورة
الد�ستور التي ا�شتعلت �آنذاك..
كانت �أول مرة التقيته فيها يف ثمانينيات القرن املا�ضي حينما زارين بوزارة الإعالم ،وعند
دخوله غرفتي ب�صحبة زوجته التي كانت دليله �إىل الأماكن التي يرغب بزيارتها فاج�أين ب�أنه
يعرفني جيد ًا من خالل ما قر�أ يل وهو يف اليمن� ،إذ كان ميلك يف مكتبته واحد ًا من دواويني
ال�شعرية ،وبعد �أن جل�س بكامل ح�ضوره الأني�س ،وحديثه الطلي الذي ي�شدك �إليه مبا يحتويه
ً
م�شفوعة بروح الدعابة املحببة ،وبعد حلظات
من ر�شاقة العبارة ،وبخا�صة حينما يطلقها
فاج�أين ب�أنه يحفظ �أ�سماء الأدباء وال�شعراء ال�سوريني ،ويحفظ كثري ًا من �أ�شعارهم ،وقد تبني
يل بعد مرور دقائق من اللقاء �أنه يحفظ �أ�سماء ال�شعراء والأدباء العرب ،ولديه ت�صنيف ذهني
مكتوب يف الذاكرة لكل واحد منهم ،وقد �أهداين بع�ض ًا من �أعماله التي حينما �أعود �إليها بني
فرتة و�أخرى تكرب �صورته يف �أعماقي ،ويزداد �أ�سفي لرحيل هذه القامة الأدبية العالية ،وقد
ا�ستمرت لقاءاتنا مر ًة يف العام على الأقل� ،إذ كان يواظب على زيارتي كلما جاء بزيارة �إىل
دم�شق التي كان يحبها حد الع�شق..
يف الفرتة الواقعة بني عام  1961ــ � 1994أ�صدر عبد اهلل ال�بردوين اثني ع�شر ديوان ًا
�شعري ًا ،ولئن كان الرجل ينهج نهج احلداثة يف �شعره� ،إال �أنه مل يتخل عن �أوزان اخلليل وبحور
ال�شعر املعروفة ومن ق�صيدة له بعنوان :الغزو من الداخل يقول الربدوين:
فظيع ُ
جهل ما يجري ..و�أفظع منه �أن تدري ..وهل تدرين يا �صنعاء من امل�ستعمر ال�سري..
ٌ
ٌ
غزاة ال �أ�شاهدهم ..و�سيف الغزو يف �صدري ..فقد ي�أتون يف �سجائر لونها ُيغري ..ويف �صدقات

وح�شي ..ي�ؤن�سن وجهه ال�صخري ..ويف �أه��داب �أنثى يف مناديل الهوى القهري ..ويف �سروال
ٍ
�أ�ستاذٍ  ..وحتت عمامة املقري ،ويف �أقرا�ص منع احلمل ويف �أنبوبة احلرب.
وهكذا� ..إىل �آخر الق�صيدة:
غلب على ق�صائد الربدوين الرومان�سية القومية ،والرثاء ،وامليل �إىل ال�سخرية ،وكل ذلك
بقالب حداثي على عك�س ال�شعراء القبليني يف اليمن..
قال عنه «في�صل خرت�ش» يف درا�سة �أعدها ذات يوم :كل من يتناول فر�ضية تبدل الأزمان،
وخلود املبدعني ،وتقنيات ما �أبدعوه ،ال ميكنه �أن ين�سى ال�شاعر اليمني والناقد وامل�ؤرخ عبد
اهلل الرب ّدوين ،وي�ضيف خرت�ش يغلب على �شعر الربدوين نزعته �إىل الهجائية ،والتي تعلمها
من خالل قراءته للهجائني ،ومن �سخطه على املرتفني� ،إذ كان يتعزى بقراءة الهجاء ونظمه،
وقد يكون هذا بدافع احلرمان الذي رافقه �شوط ًا طوي ً
ال ،فبكى منه وا�ستبكى ،وكان يظهر يف هذا
الإنتاج طابع الت�شا�ؤم واملرارة ،ولكنه كان ينبئ عن �شاعرية �ستورق وتزهر ،فقد تنب�أ له كثريون
من �أرباب الذوق بالنبوغ وال�صيت الذي ميلأ اليمن..
من هنا نالحظ �أننا �أمام �شاعر جمدد حطم العالقات اللغوية التقليدية ،وابتكر جم ً
ال و�صيغ
�شعرية جديدة� ،إذ كان يحيل ال�شكل التقليدي �إىل �شكل فني حداثي يخرتق امل�ألوف ويتجاوزه
ً
و�سيلة لل�صورة ال�شعرية ،يركز فيها على
ب�إيقاعاته و�صوره ولغته ،ويتكئ على احلوا�س فيجعلها
حا�سة اللم�س ،فيكثف من خاللها موهبته اخلالقة ليعرب عن خمزونه العاطفي ،ويعلن قدراته
على جماراة املب�صرين ،ويوفق بني املخيلة والر�ؤية ليقدم لنا �صوره الب�صرية واحل�سية بقدرة
تخيلية بديعة و�آ�سرة..
يف ق�صيدة رثائية فيها الكثري من الروعة والكثافة ال�شعرية وحتمل عنوان «�أمي» يقول عبد
اهلل الربدوين:
اله�ضاب
�سحبت �أيامها اجلرحى على لفحة البيد و�أ�شواك
ِ
املذاب
�آه يا �أمي و�أ�شواك الأ�سى تلهب الأوجاع يف قلبي
ِ
أرثيك ويف �شجو هذا ال�شعر �شجوي وانتحابي
ها �أنا يا �أم � ِ
كان عبد اهلل ال�بردوين ينتقي لق�صائده �أعذب املفردات و�أي�سر الأوزان ،لذلك نراها قد
و�صلت �إىل قلوب املتلقني وعقولهم ،فانطبعت �صور ًا �سيمر عليها الكثري من العقود دون �أن متحي
من ذاكرة كل الذين قر�أوا هذا ال�شعر الرقيق الهادف اجلميل..
هذا غي�ض من في�ض هذا ال�شاعر الذي كان كفيف ًا ،ولكنني �أرى �أنه كان املب�صر الوحيد بني
الكثريين الذين �صادفهم يف حياته ،فهو ال�شاعر الذي بالرغم من فقده لب�صره �صغري ًا ظل
ً
فر�صة �إال
ال�شاعر املنا�ضل بالكلمة احلرة املوجهة �ضد الظلم ،و�ضد اال�ستعمار الذي مل يدع
وانتهزها للتغلغل يف مفا�صل اليمن و�سكانه الطيبني..
و�إين �أت�ساءل الآن :ترى لو كان عبد اهلل الربدوين ما زال على قيد احلياة ،ور�أى ما حل ويحل
باليمن الذي يطعن بالظهر من خناجر م�سمومة كان من الأجدى والأنبل والأقوم لو �أنها وقفت
�إىل جانبه ،و�ساندته لينه�ض من فقره وجوعه ومر�ضه ،فماذا كان �سيقول؟! رحم اهلل الربدوين،
وليكن ذكره م�ؤبداً.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

مقاالت في الق�صة ال�سورية
�صدر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب كتاب جديد
بعنوان" :مقاالت يف الق�صة ال�سورية" من ت�أليف الأديب
العراقي املعروف م�ؤيد جواد الطالل وقد �ضمت الف�صول
الآتية:
البحث عن �أ�سلوب فني مبتكر ،تناق�ضات احلياة
و�صراعاتها ال��درام��ي��ة يف بع�ض ق�ص�ص «العجيلي»،
الرمزية وجماليات الإب��داع الفني ف�ص ق�ص�ص «وليد
�إخ�لا���ص��ي» ،الكثافة ال�شعرية يف ق�ص�ص
«حنّا مينه» الق�صرية.
من �أج���واء املقالة النقدية ح��ول �أدب
العجيلي نقتطف:
«تنتمي ق�ص�ص الدكتور «عبد ال�سالم
العجيلي» �إىل ما ميكننا �أن نطلق عليه جماز ًا
الواقعية النقدية اجلديدة؛ �إذ �أنّ واقعية
«العجيلي» بعيدة ع��ن ���س��ذاج��ة التطور
و�ضعف الأ�سلوب ،بعيدة عن االرتباطات
امليكانيكية بني العلة واملعلول ،بني ال�شكل
وامل�ضمون ،التي ميزت الأعمال الواقعية

الكال�سيكية �إ ّب���ان ف�ترة الثالثينيات والأربعينيات
من القرن املا�ضي ..ل��ذا ف�إنها تنجو من روح املبالغة
واالعتماد على امل�صادفات املنقذة ،وتتبع طرق احلياة
اليومية الب�سيطة واملعقدة ،لتلتقط من هنا وهناك
�صور ًا اجتماعية و�إن�سانية ذات مغزى �أخالقي وفل�سفي
كما يف ق�صة «حكاية جمانني»؛ ولرتبط خيوط ال�صور
واحلكايات بر�ؤية نقدية وب�أ�سا�س فني
حمكم التكنيك».
ج���اء ال��ك��ت��اب يف ح���وايل /120/
�صفحة من احلجم ال�صغري.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأديب �أ�صدر
من قبل:
ـ��ـ ك��ت��اب ال��واق��ع��ي��ة االجتماعية
النقدية يف الق�صة العراقية.
ــ كتاب عبد امللك نوري ..ريادة فنية
و�سايكولوجية يف الق�صة العراقية.

دمعة وحيدة
كما �صدر ل�ل�أدي��ب العراقي م�ؤيد
ج��واد الطالل عن دار ال��ع� ّراب رواي��ة
جديدة بعنوان" :دمعة وحيدة" من.
من �أجواء الرواية نختار:
«كنت �سعيد ًا �أي�ض ًا؛ لأنني لأول مرة
يف حياتي ا�ستعت الو�صول �إىل مرحلة
جمع وترتيب وتنظيم كامل نقودي،
وو�ضعها يف مكان واحد..
لأول م����رة �أ����ص���ل �إىل
مرحلة ت�سمية الأ�شياء
بالطريقة التي ي�سميها
جتار هذا الزمن الرديء،
احل���رام���ي���ة وال�����ص��ب��ي��ان
وال��ن��ازح�ين م��ن الأه���وار
وال����ري����ف وال�����ص��ح��ارى
وامل�����������دن امل�������وب�������وءة،
ف�أ�صبحوا ���س��ادة القوم
منذ �أن ق��� ّرب (���ص��دام)

�أقاربه وجمموعة �أزالمه ،و�شكل منهم
ع�صابة مالية و�سيا�سية واجتماعية
حتمي ظهره ،وخلق القاعدة العري�ضة
ملفهوم العمل ال�سيا�سي باعتباره �أق�صر
ال��ط��رق ل��ل��و���ص��ول �إىل ال��رب��ح امل���ادي
الكبري (الأعلى)؛ وما يرتتب عليه من
نتائج معنوية كاجلاه
وال�سلطان ،و���ش��راء
ل �شيء مب��ا يف ذلك
اجل��م��ال وال�ضمائر
والذمم!».
ج����اءت ال��رواي��ة
يف ح���وايل /189/
�صفحة م��ن احلجم
الو�سط.

