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لي���س م��ن باب امل�صادف��ة� ،أتيت على درا�س��ة ميخائيل نعيم��ة «الأديب والناق��د» ،لأن الكثريين،
و«الكثريين» هنا ن�سبية] قد ا�ست�سهلوا م�س�ألة النقد ،والنقد الأدبي �أ�صبح علم ًا قائم ًا بذاته.
للنق��د قواع��د وقوان�ين ومنهج ،وال يخ�ض��ع للهوى ،وللم��زاج ،والعاطف��ة .وال �سيم��ا (القراءات
النقدي��ة) املبني��ة على املجاملة ،والتي �أ�ضحت وا�ضحة جداً .وله��ذا �أتابع ر�أي ميخائيل نعيمة
وفهمه ووجهة نظره يف ماهية النقد.
ففي ر�أي ميخائيل نعيمة« :على الناقد �أن يخلق مقايي�س من نف�سه» ــ هذا �إذا كان لديه املقدرة
عل��ى ذل��ك .وهذا �سيحرك الق��ارئ والكاتب ال��ذي ينقده �أن يح�ترم تلك املقايي���س ..وذلك ملن
يت�س��نى له �إ ّال �إذا كان �أنقى ب�ص�يرة ،و�أو�سع �آفاق ًا ،و�أ�سلم ذوق ًا ،و�أ�صدق نية ،و�أم�ضى عزم ًا ،و�أ�شد
ثقة بنف�سه ،ومبقايي�سه من قارئه ومن منقوده .هذا هو الناقد الفذ املطلوب من وجهة ميخائيل
نعيم��ة ،وباملقاب��ل� ،إذا كان الناقد على م�س��توى واحد مع قارئه ومنقوده ،فف��ي ر�أي نعيمة ،ف�إن
نقده ال يزيد �أن يكون �ضرب ًا من (التنبيه والت�سجيل) ،و�أما �إذا كان دون م�ستوى قارئه ومنقوده،
فنقده تعب مهدور ،ودواء ملن ل�س ي�شكو �أي داء.
ُيفه��م م��ن كالم ميخائيل نعيمة� ،أن بع�ض�� ًا من النقاد يدبجون مقاالتهم النقدية ،ودرا�س��اتهم..
وه��م يت��ك�أون على �آراء غريهم� .إذ يبد�ؤون وينتهون وهم ي�ست�ش��هدون قائل�ين :قال الناقد كذا،
وق��ال فالن ،ويكرثون من الأ�س��ماء الأجنبي��ة ،ويطبقون �أقوال النقاد الأجانب على الن�ص��و�ص
العربي��ة ،معتقدي��ن �أن ذلك يعطي درا�س��اتهم الهيبة والقوة ،لكن ذل��ك يف ر�أي ميخائيل نعيمة،
غ�ير �ص��حيح ،فالناق��د احلقيق��ي يجب �أن يخلق مقايي�س��ه بنف�س��ه ،وي�س��توحي ذلك م��ن الن�ص
املنقود..
ي�ش�ير ميخائي��ل نعيم��ة �إىل حقيق��ة نقدي��ة �ص��حيحة ،وه��ي �أن م�س��توى النقد يرتف��ع ويهبط
بارتفاع م�ستوى النتاج الأدبي وهبوطه ،وهذا يف ر�أي نعيمة �أن الأدباء الكبار هم الذين ميهدون
الطريق للنقاد الكبار ،ولي�س العك�س� ،أي �أن النقاد الكبار ال ميهدون الطريق للأدباء الكبار ،لأن
العبقرية من وجهة نظره ،ت�شق طريقها بقدرتها ال مبا يقوله فيها مادح �أو قادح ،وي�ضرب مث ًال:
«ه��ل يف ا�س��تطاعة نقاد الع��رب جمتمعني �أن يخلقوا متنبي ًا واح��د ًا �أو �أن يحولوا دون خلقه؟ �أم
هل يف ا�ستطاعة جميع نقاد الفرجنة �أن ي�أتونا ب�شك�سبري �آخر؟
وي�ستطرد ميخائيل نعيمة يف �شرح فكرته :ولو �أن كل من يف الأر�ض من نقاد حاولوا �أن يجعلوا من
�ش��ويعر �ش��اعراً؛ ومن كويتب كاتب ًا ،لباءوا بالف�شل من غري �شك� ،أما كبار الكتّــاب وال�شعراء فقد
خلقوا نقاد ًا كثريين ما بني كبري ومتو�سط و�صغري ،مثلما خلقوا الكثري من املقلدين والطفيليني.
واملثال عند ميخائيل نعيمة هذا« :حيثما كرثت القمم ال�شاخمة قلّت الده�شة للتالل .وحيثما
كانت الأنهار الكبرية قلّت قيمة ال�س��واقي� .أما حيث ال قمم �ش��اخمة ،وال �أنهار كبرية ،فالكثبان
وال�سواقي تبدو كما لو كانت �أبدع �آيات اهلل يف خلقه ،واملثل العامي يقول :من قلّة الرجال �س ّموا
الدي��ك �أب��و عل��ي .وعندنا من كرم املوىل كثبان و�س��واقي كثرية ،فال عج��ب �أن يكون نقدنا حتى
اليوم يف م�ستوى الكثبان وال�سواقي .ثم �أن يكون لنا يف كل يوم «كاتب كبري» و«�شاعر عظيم».

�ضيف العدد ال�شاعر حميد �سعيد

�أما عن �أهمية النقد و�ضرورته ح�سب نعيمة ،فللحديث القادم.
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�شهرزاد تحكي من جديد

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان

• د.غ�سان غنيم
قد ي�شكل جن�س الق�صة الق�صرية مو�ضوع
ال��ق��راءة الأدب��ي��ة الأك�ث�ر اح��ت��م��ا ًال يف هذه
الأيام ..وفيما �سي�أتي ،المتالك هذا اجلن�س
جملة من اخل�صائ�ص التي قد جتمع جملة
م��ن ح�سنات الأج��ن��ا���س ال�سردية بخا�صة،
والأدبية بعامة.
فالق�صة الق�صرية ،تت�ضمن احلكاية اجلاذبة،
والإدها�ش ،والقِ�صر ،توفري ًا للوقت ،واللغة الأدبية
الراقية ،التي متتع املتلقي وجتعله يتوا�صل مع لغة
�أدبية ت�سمو على لغة املياومة التي ينحب�س بني
جدرانها طوال فرتة تعامله اليومي مع الأخر..
مثل هذه اخل�صائ�ص ..و�أخرى جتعل من الق�صة
الق�صرية املو�ضوع الأكرث احتما ًال للقراءة الأدبية
يف الواقع املعا�صر.
بينما يتجه تلقي ال�شعر يف ه��ذه الآون���ة نحو
القارئ املتخ�ص�ص املمار�س ..كما تطول الرواية
يف الأغلب الأعم فتجعل املتلقي يحاول التهرب..
وهو املن�شغل بق�ضاياه احلياتية التي تطحنه ،وال
ت�ترك له م��زي��د ًا من ال��وق��ت ،مما ي�ؤهل الرواية
للتوجه نحو الدراما التلفزيونية� ،أو نحو ال�سنيما.
حت���اول جمموعة (ح��ك��اي��ة ���ش��ه��رزاد الأخ�ي�رة)
التي كتبها القا�ص عماد يحيى عبيد �أن جتدد
طرح الق�صة الواقعية التي ن�شطت يف خم�سينيات
و�ستينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،مب��زاي��اه��ا الكال�سية
املاتعة ،واجلميلة .كما قدمها ٌ
بع�ض من خرية كتاب
الق�صة الق�صرية العربية بنمطها املوبا�ساين املت�ألق
من حيث الت�شكيل والبناء ..ورمبا اللغة �أي�ض ًا.
وي�ؤيد هذا( ..التنويه) الذي �أثبته القا�ص يف
ق�صديته يف �أي متاثل
بداية املجموعة ،حيث �أكّد ّ
بني وقائع بع�ض الق�ص�ص� ،أو �شخ�صياتها ،والواقع
احلقيقي .وي�ؤكد �أن مثل هذا التماثل ،مت عن �سابق
ق�صد و�إ�صرار ودراية ،و�أنه لي�س من قبيل امل�صادفة
والتوافق غري املق�صود ،كما ينوه كثري من الكتّاب.
فاملنهل الثرّ الذي ا�ستقى منه كثري ًا من الأحداث
�أو ال�شخ�صيات� ،إمنا هو هذا الواقع ،وهذه احلياة
مبا متور به من حكايات ووقائع و�أح��داث ..ت�صلح
لأن تكون مادة للأعمال الأدبية وال�سردية التي
تتجاوب وهموم املتلقني وق�ضاياهم وم�شكالتهم..
البد من التنويه بهذه املنا�سبة� ،إىل �أن �أغرب
احلكايات والأح���داث واحلبكات التي قد تن�ضح
بالغرابة والإده���ا����ش ،وال��ت��ي ق��د ت�شي بابتعاد
أحـ�س املتلقي بفنتازيتها
امل�ؤلفني عن الواقع ..مهما � ّ
وا�ستغراقها باخليال ..حتى فيما ي�س ّمى بـ ق�ص�ص
اخليال العلمي ،ف�إن حوادثها الأك�ثر غرابة �إمنا
متتح من املعطيات العلمية للواقع املعا�ش ،وحماولة
ت�صور �آفاق التطور امل�أمول ،فهو جمرد وجود بالقوة
كما عرب عنه (�أر�سطو) .وهو ما ميكن �أن ّ
تر�شحه
الوقائع العلمية ،القابلة للو�صول �إىل مدى هذا
اخليال ،مهما يكن غريب ًا �أو بعيداً.
ف��ال��واق��ع ه��و نقطة االن���ط�ل�اق ..وه���و املعني
احلقيقي ،فاخليال مهما ابتعد �أو ا�ستغرب �أو
ا�ستغرق ،ال ميكن �أن ينف�صل انف�ص ًال مفارق ًا عن
الواقع �أو عن بع�ض معطياته..
اختار القا�ص (عبيد) عنوان ًا الفت ًا ملجموعته
(حكاية �شهرزاد الأخ�يرة) – وال نتمنى �أن تكون
الأخ��ي�رة ح��ق� ًا – وه��و ع��ن��وان ٌ لإح���دى ق�ص�ص
امل��ج��م��وع��ة ،امل��ت��م� ّي��زة ب�ين ق�ص�صها ..امل��ات��ع��ة.
ورمب��ا كان العنوان على هذا ال�شكل ( :احلكاية
الأخ�يرة ل�شهرزاد) �أكرث دفعا لاللتبا�س .حتّى ال
يظن �أنّ ث ّمة (�شهرزادات) كثريات� ،إال �إذا كان
ّ
املراد �أن كل قا�ص ،ي�شكل �شهرزاد يف هذا الزمان..
وقد ال يتبادر اللب�س �إىل ذهن املتلقي �إال من يدقق
يف طبيعة �صياغة العنوان .ولو مل تتم الإ�شارة هنا
�إىل طبيعة �صياغة العنوان.
جتتمع يف هذه املجموعة عدة ثيمات �إن�سانية
منتخبة من واقع الإن�سان بكلّ حاالته ومعاناته.
فاحلب من بني �أهم الثيمات التي حكمت املجموعة،
بالإ�ضافة �إىل مو�ضوعة الفقر وامل��ع��ان��اة التي
يفرزها وتطبع بها حياة النا�س الب�سطاء.
فاحلب ..واملعاناة ..يتالزمان يف جمتمع حتكمه
املوا�ضعات االجتماعية والتقاليد التي �أفرزها

قراءات نقدية

التفاوت الطبقي ،حيث يجمع �إله احلب بني قلبني
من طبقتني متفاوتتني فيالقيان نقمة احل��ب يف
جمتمع التفاوت الظامل ..فيح�صدان عذابات احلب
باخرتاق من نوع ما..
ومعاناته ..وال خال�ص �إال
ٍ
�سيجر على املحبني ،القليل �أو الكثري من الوبال..
ّ
احلب الذي حتكمه العادات والتقاليد
�أو ذلك
ّ
القدمية .فت�ضطره �إىل التخفي والتق ّية ..فما يزال
احلب يف بع�ض البيئات ي�شكل نوع ًا من اخلطيئة،
ّ
بل نوع ًا من االنحراف عن موا�ضعات املجتمع وعن
�أخالقيات ال تعرتف بهذه العاطفة حق ًا من حقوق
الإن�سان ،تفر�ضها الطبيعة الإن�سانية التي ُجبل
عليها الإن�سان.
احلب الذي قام على
منط
املجموعة
وال تغفل
ّ
الرغبة وحدها ..لينزلق نحو االنتقام الذي تقوده
اخل�سة والدناءة.
ّ
����ب وي�����س��م��و ح�ي�ن يجمع
ب��ي��ن��م��ا ي��رت��ف��ع احل� ّ
�أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ..مهما اختلفت �أديانهم
ومعتقداتهم .فالوطن هو اجلامع الأعلى الذي يدفع
في�ضحون بكل نفي�س لديهم ..حتّى
�أبناء الوطن
ّ
باحلياة يف �سبيل الآخر .وبان�سانية �صرفة جتمع
مقربات �أخرى..
�أبناء وطن واحد ،قد ال جتمعهم ّ
ليكون هذا احلب من �أرقى �أ�صناف احلب و�أ�صفاه.
حيث يتجاوز الفوارق ..والأنانية والإثرة ،لتتفوق
املحبة التي ت�صهر �أبناء الوطن الواحد يجتمعون
بالإن�سانية والوطنية والوطن.
كما مل تغفل املجموعة ثيمة احل��ب الأمومي
بكل نبله و�صفائه و�سموه وتعاليه ..لريدف �سمو
وعظمة احلب بالوطن والوطنية .وقد جتلت هذه
الثيمة العظيمة يف ق�ص�ص عدّ ة من مثل (والدة)
و(و�أد اخل��زام��ى) و(حكاية �شهرزاد الأخ�ي�رة)
و(�شيفرة ال��دم) و(تلك املكاتيب) و(على مقام
الهوى) ..و(حكاية بال نهاية) و(ورد ال�شام).
�أما الثيمة الأخرى ،الأكرث ح�ضور ًا يف املجموعة
فهي ثيمة (ال��ف��ق��ر) ومفاعيله ..وم��ا ميكن �أن
ي�ستح�ضره من �أفعال قبيحة �أو جميلة� ..أو غري
ذلك .فهو الذي يحيل النا�س �إىل نعاج �أو �صعاليك،
�أو حاملي يقظة ،هرب ًا من مرارة واقعهم وانتجاع ًا
خل�لا���ص وه��م��ي� .أو يحيل ال��ن��ا���س �إىل �أب��ط��ال
حقيقيني ال ينحنون لعوا�صف الإغ��واء واملغريات
التي تك�سر �صمود �أع��ت��ى القدي�سني .وم��ن تلك
الق�ص�ص (�آخر ال�صعاليك) و(جمهورية �سرحان)
و(وحني مي�سرة) و(ورد ال�شام).
ثمة مو�ضوعة ظهرت يف املجموعة ..ت�ؤكد
اع��ت��ق��اد ًا ل��دى القا�ص وه���ي� ..سطوة الأن��وث��ة..
ال��ت��ي �أو���ض��ح �أث��ره��ا يف مقدمة ق�صته (خ���واء)
عندما ا�ست�شهد مبقولة (غوته) ال�شاعر الأملاين :
(الأنوثة اخلالدة جتذبنا �إليها).
فهي التي تك�سر �صنمية ال��ت��أدب �أو االح�ترام
ال�شكليني لدى من ت�صنّمتْ �سخ�صياتهم يف قوالب
من الوقار والتوازن والر�صانة� ،سرعان ما حتطمها
الأن��وث��ة الباذخة لتك�شف ه�شا�شتها وخ��واءه��ا
يف (معركة غري متكافئة) بينما تقوم الأنوثة
بقلب موازين احلق والباطل ..فبني رفة رم�ش..
ور���ش��ق��ة ع�ين ينقلب احل��ق �إىل ب��اط��ل والباطل
�إىل ح��ق ..كما يف ق�صة (البحث عن �سندباد).
ثمة مو�ضوعات �أخرى قد ترتبط بهذه الثيمات،
وقد تخرج عنها او تدور يف �أفالكها قرب ًا �أو بعداً..
ف��ق��د ق���ارب م��و���ض��وع��ة (ال��ت��ق��م�����ص) يف ق�صة
(والدة) ولكن بعيد ًا عن الناحية العقدية ،وب�شكل
درامي جميل ،موظف ل�صالح الفن الق�ص�صي .كما
قارب املو�ضوعة ال�سيا�سية �أو الوطنية يف ق�ص�ص
(حني مي�سرة) و(جمهورية �سرحان) و(حكاية
بال نهاية) .حيث قدّ م الفكرة ال�سيا�سية بعيد ًا عن
ال�شعارات وبطريقة رمزية �شفافة وحمببة كما يف
(جمهورية �سرحان) ليقدم مقولة ( :ج ّوع قطيعك
يتب ْعك) بعيد ًا عن املبا�شرة �أو ال�صراخ �أو املعاجلات
الفجة.
ال تخرج ق�ص�ص هذه املجموعة يف واحدة منها
خارج الفنية الراقية للق�صة الق�صرية الكال�سية
بكل عنا�صرها املكونة �أو برقي الفن الق�ص�صي.
و�أدواته فيها.

فهي من حيث اللغة الأدبية ..تت�ساوى �إىل حدّ
بعيد يف الأناقة وال�سمو ..حيث تعلو �إىل م�ستوى
بلب املتلقي من حيث رقي اللغة الأدبية..
ي�أخذ ّ
وقدرة القا�ص على ا�صطناع لغة ماتعة ..ترتفع
�إىل �آف��اق الفنية العالية .وه��ي على الرغم من
واقعية الق�ص�ص �إال �أن اللغة العربية تبحر
يف الأدب��ي��ة التي تخرجنا من �إط��ار لغة املياومة
امل��ك��رورة �إىل ف�ضاء اللغة املتعالية .وكثرية هي
موا�ضع اال�ست�شهاد �( :أ���ض��اءت نورانية امل�شاعر
عتمة اجل�سد ،فما �أن يلتحم اجل�سدان ،ويت�أجج
حطب ال�شهوة يف موقد اللهفة ،حتى ي�ستقر �شفق
ً
بالغة �أع��ل��ى جمدها،
ال��ت��وق ،وتطفطف ال��ل��ذة،
فيدخالن يف غيبوبة التجلي)»1« ..
�أو املقطع الذي يقول فيه ( :جل�ستْ على احلجر
ال��روم��اين ،و�أ�شرعت عينيها نحو امل��دى املفتوح،
قان�صة تبثّها حدقتان
وبد�أت تزرع املكان بنظرات
ٍ
متعبتان ترقب �صيف ًا يحتلّ مكان ًا �أث�ير ًا يف �سدرة
ال��وج��دان ،وال�����ش��ارع خ���الٍ �إ ّال م��ن �صهيل ال��ه��واء
ّ
يج�ش قطيعه
الأرع���ن ،يقتاد غباره �أمامه ك��راع
ال�شارد)»2« ..
ت��ت ��أل��ق امل��ج��م��وع��ة ب��ل��غ��ة ���ش��اع��ري��ة ت��زخ��ر..
باالنزياحات واملجاز و�أ�صناف الوجوه البيانية
والبالغية �أحيان ًا .مما يجعلها لغة �أدبية مثالية
ت�أ�سر الروح والوجدان.
ما يربع القا�ص بحبكاته اجلميلة التي تقدّ م
مو�ضوعات م�ألوفة مطروقة ولكن ب�أ�سلوب ي�شعر
ب��ا ّ
جل��دة واحل���داث���ة ..يف ق�صته ( :يف ح�ضرة
ي�ستمر املتلقي يف ظنه �أن القا�ص
�صاحبة ال�سمو)
ّ
يتحدث ع��ن ام����ر�أة ب��اذخ��ة اجل��م��ال ،وم��ن �أ�صل
رفيع ،ام��ر�أة تكللت بكلّ معاين الأنوثة الباذخة،
وتناف�سها ام��ر�أة ال تقلّ عنها يف اجلمال وال�سمو
والرفعة ،و�إن كانت �أق��لّ منها تطلب ًا ..وهي �أكرث
قرب ًا �إىل ال���راوي ..ال��ذي تنا�سبه من حيث قلة
متطلباتها .وحتتدم الرغبة لدى املتلقي ليعرف
�إىل �أي��ن �سيقوده القا�ص ..ليفاج�أ ب��أن احلديث
كلّه يتناول زجاجة الو�سكي ()Black Label
ومناف�ستها زجاجة العرق.
يفجر هذا يف اخلامتة (اقرتبتُ منها لأحلظ
حني ّ
ذلك الربيق على وجهها ،وذلك اخلط اجلميل الذي
ي ّعرف عن �شخ�صيتها وهي تقول نعم �أن��ا هي “ :
“ Black label – scotch whisky “).. “ 3
يهتم اهتمام ًا بالغ ًا بخواتيم
القا�ص (عبيد)
ّ
ق�ص�صه ب�شكل الفت ،بحيث يقدّ م ق�ص�صه ب�صورتها
الكال�سية الأ�شهى ..والأكرث فنية من حيث النهاية
التي تقوم على الإدها�ش الرائع .فما من ق�صة تخلو
ذكاء والأكرث �إدها�ش ًا .حيث
من هذه اخلامتة الأكرث ً
ً
وجالء.
تتجلى املفارقات ب�شكلها الأكرث و�ضوحا
ً
والأمثلة عديدة ،وكثرية .ومنها الق�صة التي
مر ذكرها (يف ح�ضرة �صاحبة ال�سمو) و(البحث
ّ
عن �سندباد) و(ورد ال�شام) و(حكاية �شهرزاد
الأخرية).
ثمة �أمر وا�ضح يف املجموعة ويلفت النظر ،وهو
طغيان البيئة القروية على معظم الق�ص�ص .فاملكان
الأو�ضح ح�ضور ًا هو القرية ،ب�أجوائها ..وب�ساطتها،
وج��م��ال طبيعتها ،وج��م��ال فتياتها ،و�أح��ادي��ث
�شيوخها وفتيانها ،وبالغة �أفعال �شخ�صياتها ،وعمق
�إن�سانيتها .ما جعل املجموعة تن�ضح بالب�ساطة
الآ���س��رة ،وال��ق��ادرة على الولوج �إىل عمق �أعماق
بي�سر و�سهولة ،وبجمال ..و�أناقة فنيتني
املتلقي
ٍ
�آ�سرتني.
�إن��ه��ا جمموعة تعيد الأل���ق للق�صة الواقعية
الكال�سية اجلميلة ،الراقية بلغتها الفنية التي
ال جتامل احلداثة ال�شكلية على ح�ساب الأرك��ان
الأ�سا�سية للق�صة الق�صرية املكتملة الراقية
الباعثة على االرتقاء بذوق املتلقي وذائقته .من
خالل لغة متتلك ال�سمو والرقي والب�ساطة الآ�سرة
التي ترتقي بروح املتلقي ،وت�أخذه حتى من ذاته،
يف عامل ميور بكلّ �أ�شكال القبح والدناءة ،لتما�شي
روحه نحو ال�سم ّو واجلمال.

ج� ُّ�ل �أخ��ط��اء العامة من النا�س
�أخطاء يف علم ال�صرف� ،أك�ثر من
علم النحو .وه��ذا نتيجة بدَ هية
لقلة ب��ل ن���درة �إك��ب��اب الأج��ي��ال
ال�����ص��اع��دة م��ن �شباننا و�شاباتنا
على ال��ق��راءة وم��زاول��ة الكتابة.
أمر
واقتفاء تلك الهنات ال�صرفية � ٌ
�صعبَّ ،
غن عن
ٌ
ولعل ذك� َر بع�ضها ُم ٍ
ً
كاملة ،بن ِّية التنبيه �إليها،
ر�صدها
وال���دع���وة احلثيثة �إىل تالفيها
بقراءة موروثنا النرثي وال�شعري،
واالن��ت��ب��اه �إىل �ضبط ح��رك��ات ما
نقر�أ.
ن�سمع يف �أيامنا هذه خلط ًا بني
فعلني متطابقني بالكتابة خمتلفني
باملعنى؛ هما (ي َُ�س ُّر) و(ي ُِ�س ُّر) .وقد
ُ
انتبهت �إىل هذه احلالة �آن �سماعي
لأغنية للأطفال من �شعر الزميل
الأ�ستاذ (جمال علو�ش) – وهي
ق�صيدة جميلة ج��د ًا – عنوانها
(يل ع� مَ ٌ
�ال مل َّو ٌن) .فيها بيت �أذكر
�شطره ال��ث��اين فيما يلي ( :ي ُِ�س ُّر
ُك َّل ناظ ِر) .واخلطر القائم هنا �أن
�أطفالنا �سيحفظون الكالم كما ُغ ِّن َي
�صوت جميل.
من قبل فتى �صاحب ٍ
الفعل (ي َُ�س ُّر) من ال�سرو ِر وامل�س َّرة.
(�س َّرين قدومك)( ،ي َُ�س ُّرين
نقولَ :
لقا�ؤنا)� .أما الفعل ( ي ُِّ�س ُّر) فم�صدره
�إ�سرا ٌر ،و�ضدّ ه �إع�لان .نقول� :أُ ِ�س ُّر
طي
لك �أم��ر ًا� ،أرجو �أن يبقى بيننا َّ
الكتمان.
كما ���ش��اع ق��ول ال��ع��ام��ة :يُعاين
ف� ٌ
�واب
ْب��رح .وال�����ص� ُ
مل ُم� رْ ِ
ل�ان م��ن �أ ٍ
( ُم �َب�رَ ِّ ٌح) .ويف تفكيك ه��ذا الفعل
نقولَ :ب ِر َح املكان �أي غادره ؛ َب ِر ُ
حت
امل���ن���زل وب���ارح� ُ
��ت ال���دي���ار .ا���س��م
�ارح)
الفاعل من َب� ِر َح وب��ا َر َح هو (ب� ٌ
و( ُم��ب��ارح)� .أما َب � َّر َح به املر�ض �أي
�أجهده َّ
و�شق عليه و�أ�ضناه ،وهو من
(البرُ َ حاء) �أي ا ُ
حل َّمى ال�شديدة..
نقول :تع َّر َ
ُ
ل�ضرب مُبرَ ِّ ٍح؛
ال�سارق
�ض
ٍ
�ضن.
�ضرب مجُ ٍ
هد ُم ٍ
�أي ٍ
يجهل كث ٌري م��ن النا�س احلالة
ال�صرفية للفعل (ت �� مَّ َ
أل ) :ما�ضيه
َا مِ َ
ل ،وم�ضارعه َي������أْ مَ ُ
ل ،وم�صدره
ل ك�أَ مِ َ
(الأمل) .و َت َا مَّ َ
(علم
ل – ومثله َ
و َت � َع �لَّ��م)� .أم��ا (� مَ َ
ُ
فم�ضارعه
آل)؛
( ُي�ؤْ مِ ُ
ل) ،وم�صدره �إيالم .نقول �آملني
كذا .و ُي�ؤملُ َك كذا .نفهم من هذا �أن
مل) ٌ
ل) ٌ
َ
فعل الزم ،و(�آ َ
الفعل (�أَ مِ َ
فعل
مفعول به.
متعدٍّ �إىل
ٍ

زوايا
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�شعراء عرفتهم في حياتي

• �أحمد �سعيد هوا�ش
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حول الخيال وال�صورة ال�شعرية
• ثناء �أحمد

هو �شاعر املهجر الكبري ر�شيد �سليم اخلوري،
وال�شاعر ال��ق��روي ه��و اال���س��م الأك�ث�ر �شهرة،
وال�شاعر القروي ميثل ب�شعره الوفاء والإباء
العربي وله ق�صائد خالدة يف املوا�ضيع الوطنية
والقومية ،مثل ق�صيدته الدالية التي �أبدعها
تخليد ًا ل�شهداء ال�ساد�س من �أي��ار 1916م،
وق�صيدته العينية التي مجَ َّ دَ فيها بطل الثورة
ال�سورية الكربى �سلطان با�شا الأطر�ش ،ورثائه
امللك في�صل الأول وغريها من الق�صائد الغرر.
وق��د ح��ل ال�شاعر ال��ق��روي �ضيف ًا ع��زي��ز ًا
مكرم ًا على اجلمهورية العربية املتحدة وحظي
مبقابلة الرئي�س جمال عبد النا�صر ال��ذي
منحه راتب ًا �شهري ًا تكرمي ًا له ملواقفه العربية
امل�شرفة.
وق��د �أل��ق��ى ق�صيدته "عودة ال�شاعر" يف
املهرجان التكرميي الذي �أحيته مدينة دم�شق
على مدرج اجلامعة ال�سورية ليلة اخلام�س ع�شر
من ني�سان ع��ام 1959م ال��ذي �أب��دع فيها وهو
يقول:
َ
لربك
حتام حت�سبها �أ�ضغاث �أح�لام� /س ّبح
وانحر �أنت يف ال�شام
مل ي ��أذن اهلل يا موقد العروبة �أن /تق�ضي
احلياة غريب ًا بني �أعجام
وكنتَ يف �أبعدِ الأم�صار �أقرب من� /أهلي �إيلَّ
و�أخوايل و�أعمامي
ولعل �أجمل ما قال �شاعر عربي يف احل�ضارة
العربية الإ�سالمية حا�ضر ًا وغابر ًا هو قول
ال�شاعر القروي يف هذه الق�صيدة الرائعة:
�أنا العروبة يل يف كل مملكةُ � /
حب..
إجنيل ٍ
ويل قر�آنُ �إنعام
�سلْ عهدَ �شامي وبغدادي و�أندل�سي /عن عمق
فل�سفتي ..عن عدلِ حكامي
م��ا اخ�ضو�ضر ال�شرق �إال حت��تَ �أق��دام��ي/
الغرب ال حتت �أعالمي
وازهوهر
ُ
مت�شي ال��ب��ط��ول��ة وال�����س��ح� ُ�ر احل� ُ
�ل�ال معي/
ملعب �آ�سا ِد و�آرام
فالأر�ض ُ
نق�شتُ يف ال�شم�س ط��غ��رائ��ي وم��ا برحت/
مر�سومة يف جبني البدر �أختامي
وك��ان ال�شاعر حممد عدنان قد اجتمع مع
ال�شاعر القروي ثالث مرات ،يف حياته ،وكانت
كلية الآداب يف جامعة حلب قد دعت ال�شاعر
القروي �إىل �إلقاء منتخبات من �شعره يف منت�صف
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،يقول ال�شاعر
آنئذ متعب ًا
حممد عدنان قيطاز" :كان القروي � ٍ
َّ
وخف
مي�شي روي��د ًا روي��د ًا وقد نقلت خطواته،
�سمعه" ،ويف جامعة حلب كان احل�ضور حاف ًال
هائ ًال ،مل �أ َر مثله ل�شاعر قط ،وملا �صعد القروي
املنرب ،كان الت�صفيق يهز القاعة ال�ضخمة �إكبار ًا
و�إع��ج��اب� ًا ،و�ألقى القروي �شعره وه��و جال�س،
نظر ًا لكرب �سنه و�ضعف ج�سمه ،حتى �إذا �أعلن
القروي عن ق�صيدة "عيد املولد النبوي" هب
واقف ًا وهويقول :هذه الق�صيدة ال تلقى �إ َّ
ال و�أنا
واق��ف تكرمي ًا للر�سول الكرمي ،وهب احل�ضور
معه واقفني وهو يردد:
عيدُ الربية عيدُ املولد النبوي /يف امل�شرقني
له واملغربني دوي
عيد النبي ابن عبد اهلل من طلعت� /شم�س
الهواية من قر�آنه ال ُع ُلوي
وكان هذا اللقاء هو اللقاء الثالث والأخري
ما بني ال�شاعر القروي وال�شاعر حممد عدنان
قيطاز كما يقول ،حيث اختطفت املنية ال�شاعر
ال��ق��روي يف ال�سابع والع�شرين م��ن �آب عام
1984م.

يقدم امل�ؤلف يف هذا الكتاب كوكبة من
�شعراء �سورية وبع�ض ال���دول العربية
ال��ذي��ن عرفهم يف حياته وه���م :ال�شيخ
�صقر بن �سلطان القا�سمي ،و�أحمد ال�صايف
النجفي ،ال�شاعر ال��ق��روي� ،أب��و �سلمى،
ب��در ال��دي��ن احل��ام��د ،عمر يحيى ،وجيه
ال��ب��ارودي ،حامد ح�سن ،ح�سن البحريي ،علي
دمر� ،سعيد قندقجي� ،أنور اجلندي..
وقد زينت �صورهم �صفحة الغالف الثاين من
الكتاب و�سن�أتي على عر�ض بع�ضهم..
وك��ان الإه����داء�" :إىل �شعراء مدينة �أب��ي
ال��ف��داء اع�تراف� ًا بهم وتقدير ًا لهم ،و�إن�صاف ًا
لأدبياتهم ال�سامقة املرموقة يف ع�صر قل فيه
املن�صفون".
وكان على ر�أ�س قائمة ال�شعراء ،ال�شيخ �صقر
بن �سلطان القا�سمي �أم�ير ال�شارقة ،يتحدث
الباحث حممد عدنان قيطاز عن الظروف التي
قادته ملعرفة ال�شيخ �صقر بن �سلطان القا�سمي
�أم�ير ال�شارقة ومن ثم ي�أتي على ذكر زيارته
لدولة الإمارات العربية ،فيقول:
"وقد �سررت عندما َقدَّ م يل ديوانه ال�ضخم
بطبعته الأنيقة مرتب ًا على ح��روف املعجم،
ويف بدايته مقدمة وافية للدكتور م�صطفى
ال�����ش��ق��ع��ة ،ويف خ��ت��ام��ه ت��ق��ري��ظ��ات ل��ع��دد من
ال�شعراء �أذكر منهم :ال�شاعر القروي ،وفار�س
اخل��وري ،والأخطل ال�صغري ،و�أحمد �أبو �سعد،
وح�سن كامل ال�صرييف ،وال�شاعر املهجري ف�ؤاد
اخل�شن".
وق��د احتوى ال��دي��وان على ق�صائد وطنية،
وعائلية ،وله يف م�صر ودم�شق ،ولبنان والهند
���اء ،يقول يف
ق�صائد تتوهج حب ًا وجم���د ًا و�إب� ً
ق�صيدته "خاطرة" التي �أهداها �إىل مدينة
ال�سحر واجلمال دم�شق:
كم يف هواك �أرى ال�شقاء �سعاد ًة  /واللوم حني
متر بي ذكراك
طلبوا ب�أن �أ�سلو هواك ..وهل �أرى /دنيا تلذُّ
بغري جرح ه َواك
ع�شقتك روح���ي م��ذ ع��رف��ت��ك ..وان�ب�رت/
بال�سحر تلهمني الهدى عينَاك
وتعدّ يل ك�أ�س ال�سنا بعطورها  /دنيا تفتق
زهرهها ل�شذاك
ولقد رجعت �إليك ي�شعل مهجتي /لهب احلنني
�إىل ارت�شاف ملاك
دنيا الهوى الن�شوان �أنت خلقتها و�سكبت فيها
اك"
الراح من " َب َر َد ِ
ف��خ��ر الأب�����رة م��ن ك���رام "�أمية" /خ��ل��دتْ
مبجدهم القيد ُرباك
ُ
�إىل �أن قال:
�أم البطولة ما حت��رك
غا�صب� /إال دث��رتِ
ٌ
َّاك
ب�صيدك ال ُفت ِ
وجلَّقُ ذات
ما �أنَّ يف دنيا العروبة
ٌ
موجع� /إال ِ
قلب باك
ِ
�إن���ه ل�شعر ب��دي��ع جمع م��ا ب�ين ال�شاعرية
ال�سامية واحلب ال�صادق لدم�شق عا�صمة بني
�أمية الكرام.
وكان اجلانب الوطني والعائلي كالهما م�شرق
الوفاء ،بالغ الإح�سان.
يقول ال�شاعر الأم�ير يف ابنته مي�سون على
ل�سانها:
بابا� ..أنا عربية من ذرو ِة العليا �سليله
�أر�ضعتنا لنب العروبة فهي يف دمنا �أ�صيله
لغد ..لكي نحمي ورعيله
وبذرتنا مع �إخوتي ٍ
علمتنا �أال نرى عن حبنا وطن ًا بديله
وقر ْب لعبتي ..ف�أنا جميله
ْ
فافرح بنا جمع ًا ّ
الهوام�ش:
تلك ملحات من �شعر ال�شاعر الأمري �صقر بن
• �شعراء عرفتهم يف حياتي ،ت�أليف حممد
�سلطان القا�سمي الذي انتقل �إىل رحمة ربه عام
عدنان قيطاز ،من�شورات دار بعل للطباعة،
1996م بعد �أن غنّى �أجماد العروبة.
ومن عناوين الكتاب :ال�شاعر القروي على والن�شر والتوزيع دم�شق 2019م.
�أر�ض الوطن

�أو ًال  -اخليال :هو ال��روح الفنية
َ
خطوط
تقتن�ص
املجنحة ال��ت��ي
ُ
ال��� ُّ��ص��ورة وجت��م� ُ�ع �أل��وان��ه��ا وت ��ؤل� ُ
�ف
َ
غنية
لوحات
بني �أجزا ِئها لتقد َم
ٍ
َ
من�سجمة اخل��ط��وط،
ال��ق�����س��م��ات،
ب��دي��ع� َ�ة الأل�����وان ،ت��وح��ي باملعاين
امل�شاعر
وتطلقُ ه���االت الأف��ك��ار م��ث�ير ًة
َ
والأحا�سي�س.
ون��ح��ن �إذ نتحدث ع��ن اخل��ي��ال فالبدَّ
من الإ�شار ِة �إىل مواد ِه (كالب�صر وال�سمع
واللم�س ). ..م��ع ت��أث�ير البيئة وت�أثري
امل��م��ار���س��ة ال��ف��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة امل��ب��دع�ين
و�صناعة ال�صور.
ويف ح��دي� ِث��ن��ا ع��ن اخل��ي��ال ن��ق� ُ
�ف على
مراتبه التي ميكن ح�صرها بثالث مراتب:
ِ
ُ
ًا  -اخليال احل�سي :حيث ُيدين ال�شاعر
دانية امل�صادر
بني �أمور ح�سية متقاربة..
ِ
واحد لتت�شابه يف
يجمعها من مكانٍ �أو زمان
ٍ
جوانب معينة
كقول امرئ القي�س:
عامة
و�ساقا َن ٍ
ظبي َ
لهُ �أيطال ٍ
قريب َت ْتفلِ
إرخاء �سرحانٍ و َت ُ
و� ُ
ُ
نح�س معه
ما
وهو
أليفي:
�
الت
اخليال
ً-٢
ُ
ال�شاعر يتخيل �أبعدَ من الأر���ض وما
�أن
َ
فيجمع بني �أمور على �شيءٍ غري قليل
عليها
ُ
من التباعد يف م�صادرها.
كقولِ النابغة الذبياين:
ُ
كواكب
وامللوك
�شم�س
ٌ
ف�إنك ٌ
كوكب
�إذا طلعتَ مل يبدُ منهنَّ
ُ
ُ
ري
ً-٣
اخل��ي��ال االب��ت��ك��اري :ح��ي��ث يث ُ
خيالية
بوثبة
بارعة
ت�صورات
ال�شاعر
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فيها اجل��دة والعمق وال�صدق والأ�صالة
والإبداع.
كقول َّ
ال�شاعر ذي الرمة:
َ
ع�شية مايل حيلة غري �أنني
ولع
بلقط احل�صى واخلط يف
ِ
الرتب ُم ُ
ِ
َّ
� ُّ
اخلط ثم �أعيدُ ُه
أخط و�أحمو
بك ِفي والغربانُ يف الدا ِر و َّق ُع.
ٌ
جمموعة
ثاني ًا -ال�صورة ال�شعرية :هي
من العالقات اللغوية التي يخلقها ال�شاعر
رب عن انفعا ِله اخلا�ص.
كي يع َ
التكوين
عنا�صر
من
مهم
عن�صر
وه��ي
ِ
ٌ
للتجربة ال�شعرية.
النف�سي
ِ
كما تكمنُ �أهميتها من ت�أثريها باملتلقي
نلمح متايز ًا
و�إبرازها للمعنى ومن خاللها ُ
بني ال�شعراء.
ُ
وقد حظيتْ ال�صورة ال�شعرية باهتما ِم
يقول ا َ
النُّقاد ُ
منذ القدميُ ..
جلاحظ:
ري
(ال�شعر فنٌ َت�صويري يقو ُم
جانب كب ٌ
ٌ
ُ
ِّ
وح�سن
عرية
ال�ش
ورة
ال�ص
على
ه
من جما ِل
ِ
ِ
ُّ
التَّعبري).
و النَّاقد �إح�سان عبا�س:
(ال�صور ُة ِّ
لي�ستْ َ�شيئ ًا َجديد ًا
ال�شعرية َ
ال�صورة ُ
ِّ
منذ ال ِقدم
على
قائم
فال�شعر
ٌ
ُّ
ُ
�شاعر
ولكنَّ ا�ستخدا َم ال�صور ِة يختلف من
ٍ
لآخر).
و هي ت�ستندُ على �أنواع:
��ر ب�أمر
 -١الت�شبيه :وه��و �إحل���اق �أم� ٍ
لو�صفه با�ستخدام �أداة الت�شبيه وقد
ِ
يحذف �أحد �أركانه
مثاله:
ُ
كواكب
وامللوك
�شم�س
ك�أن ََّك ٌ
ُ
 -٢اال�ستعارة� :أي ا�ستعمال الكلمة يف
غري معناها احلقيقي (ت�شبيهٌ حذف �أحد
طرفيه)

كقوله:
ِ
نرج�س
�أمطرتْ ل�ؤل�ؤ ًا من
ٍ
 -٣ال��ك��ن��اي��ة :ل��ف� ٌ
�ظ ي����را ُد ب��ه املعنى
احلقيقي َ
�صفة معينة كقوله:
ليدل على ٍ
ري الرما ِد �إذا ما �شتا).
(كث ُ
 -٤امل��ج��از :اللفظ امل�ستخدم يف غري
مكانه مثاله( :يتكلم الدرر).
 -٥الرمز والإيحاء :وهو عالقة تبادل
بني الكلمة وما ترمز �إليه
كقول حممود دروي�ش:
(ي��ط�ير احل��م��ام) ل�يرم��ز �إىل ال�سالم
املفقود.
ال�صورة ال�شعرية يف ال�شعر احلديث:
ال تت�شكل ال�صورة يف ال�شعر احلديث
ب�شكل مبا�شر �أو حريف والترتبط الأ�شياء
مع بع�ضها كما يف احلياة بل يلج�أ ال�شاعر
�إىل الالوعي لي�ستمد منه الرموز املتباعدة
يف الزمان واملكان وليعرب عن فكر ِه و�شعور ِه
ؤيته.
ور� ِ
ٌ
جمموعة من ال�صور التي
الق�صيد ُة هي
ق��د ترتبط بالواقع م��ع بع�ضها البع�ض
ولكن ال�شاعر بخياله الإبتكاري ي�ستطيع
الربط بينها لإقناع املتلقي ب�أ�سلوب فني
�إبداعي بالغي.
و ه��ن��ا  -و�أق�����ص��د ال�����ص��ورة يف ال�شعر
احلديث ُ -ت�ستخدم الألفاظ خارج معناها
املعجمي املبا�شر ،والتعبري الأدب���ي فيها
ينطوي على انزياح �أ�سلوبي يجعل املتلقي
يجول يف �أفق الت�أويل والتف�سري.
فالن�ص احل��دي��ث ينطوي على معانٍ
وت�أويالت متعددة.
ويطرح :كيف يقول ال�شاعر ما يقول ،ال
ماذا يقول.
وب���ه���ذا ت��ت��م��ي��ز ال��ق�����ص��ي��دة احل��دي��ث��ة
وت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال��ق�����ص��ي��دة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
القدمية.
�سنتناول فيما يلي م��ث��ا ًال نو�ضح فيه
ال�����ص��ورة يف ال�شعر احل��دي��ث م��ن خ�لال
ق�صيدة ال�سندباد خلليل حاوي:
ٌ
حتتلُّ
دخنات
مروج ُم
عيني
ٌ
َّ
و�إلهٌ بع�ضه ٌ
بعل خ�صيب
بع�ضه جبار فحم
ُ
ونار مليون دا ٍر مثل داري
و دار تزهو ب�أطفال
جمر الربيع
غ�صون الكرم والزيتون ُ
غب ليايل ال�صقيع
َّ
ميكن مالحظة �أن ال�شاعر خليل حاوي
ا�ستخدم �أ�سطور َة بعل ليدل على البعث
والتجدد ث��م ي��ع��و َد �إىل ال�ت�راث العربي
لي�ستلهم �شخ�صية �سندباد فيعرب فيه عن
َ
ر�ؤيته للواقع املحيط ب�إ�ضافة �صور فنية
جمر
متعددة كما ظهر بقوله :والزيتون ُ
الربيع.. ..
�أخري ًا:
ُ
لب العمل ال�شعري
ال�صورة ال�شعرية هي ُّ
تت�سم بالرقة وال�صدق واجلمال
فيجب �أن
َ
وهي عن�صر من عنا�صر الإبداع يف الأدب
وتعرب ع��ن ال��ت��ج��ارب ومتثل الفكر وهي
املعيار الذي نحكم من خالله على �أ�صالة
التجربة ،وهي تعبري عن العواطف ومن
خاللها تتحقق املتعة للمتلقي وت�ؤثر فيه.
وهي التي جتعل الن�ص يتجاوز حدود
ال��زم��ان وامل��ك��ان فتكون �سبب ًا من �أ�سباب
طريق �إ�ضفاءِ ال ُبعد الإن�ساين
خلود ِه عن
ِ
الذي يتوزع على �أجزاء الن�ص عامة.
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لماذا تحكمنا المظاهر االجتماعية؟

• عبد العزيز اخل�ضراء
ت��ع��ت�بر امل��ظ��اه��ر االج��ت��م��اع��ي��ة ـ ظ��اه��رة خطرية
ومتزايدة وال بد من التطرق لها ،ونحن نعاين من
قلةِ املعلومات التي تعالج هذه الظاهرة املتوفرة
يف بيئتنا العربية .وعندما نتحدث عن املظاهر
االجتماعية ف�إننا نتحدث عن ميلنا كب�شر �إىل
القيام ب�سلوكيات حمددة ال متليها علينا حاجة
حقيقية بقدر ما ميليها علينا ال�ضغط االجتماعي،
ونعني بذلك �ضغط املعارف واملحيطني بنا حتى لو مل
ن��ك��ن ن��ع��رف��ه��م ،وذل���ك ب��ه��دف �إع��ط��اء ���ص��ورة متوافقة
ومن�سجمة مع ما هو �سائد ومع ما يظنه �أغلبية النا�س
يف جمتمعنا على �أنه ال�صحيح والطبيعي والنمطي.
وم���ن �أ���ش��ك��ال امل��ظ��اه��ر االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي نتحدث
عنها املبالغة يف تكاليف الزفاف للظهور مبظهر الئق،
�أو ا لإ���ص��رار على بع�ض التكاليف املتعلقة باملظهر
ال�شخ�صي� ،أو امل��ج��ام�لات امل��ب��ال��غ ب��ه��ا وال��ت��ي تخفي
حقيقة م�شاعر �أخ��رى متناق�ضة مع ما يتم �إظ��ه��اره،
�أو �إ���ص��رار البع�ض مث ً
ال على اقتناء �سيارة فارهة يف
الوقت الذي تكون فيه هذه ال�سيارة حمجوزة لبنك ما
وبا لأق�ساط� ...إىل �آخر ذلك من ا لأمثلة التي �سن�سوق
بع�ضها بالتف�صيل فيما يلي.
وال ميكن تف�سري هذه الظاهرة بالرجوع �إىل نظرية
واح����دة ،وال ب��ال��ق��ول �أن ال�سبب واح���د ،فالظواهر
املتعلقة بال�سلوك الب�شري �أك�ث�ر تعقيد ًا حتى من
الظواهر الطبيعية وال ميكن �إرجاعها �إىل �سبب واحد
وحيد لذلك �سنحاول هنا حم��اول��ة فهم املو�ضوع من
خالل جمموعة من التف�سريات التي رمبا ت�سعفنا �أي�ض ًا
يف فهم كيفية التخل�ص م��ن ه��ذه امل�شكلة �أو قبولها
وح�سن التعامل معها على ا لأقل...
�أو ً
ال ـ القبول االجتماعي:
يتمثل التف�سري ا لأول يف فهمنا للطبيعة الب�شرية
ال��ت��ي حت��ت��م علينا ك��ك��ائ��ن��ات ب�����ش��ري��ة احل�����ص��ول على
القبول واملوافقة االجتماعية ،فا لإن�سان يعي�ش يف
جمتمع يرتبى على قيمه ،وي��ح��اول ق��در ا لإم��ك��ان �أن
ين�سجم مع معايريه ورمبا تكون هذه الظاهرة �شك ً
ال من
�أ�شكال البحث عن القبول االجتماعي ،فنحن ال نحب
�أن نظهر على �أننا مغايرون� ،أو خمتلفون� ،أو خارجون
عن النمط ال�سائد.
ثاني ًا ـ املحاكاة والتقليد:
رمبا تكون املظاهر االجتماعية ال�سائدة مي ً
ال عندنا
�إىل التقليد واملحاكاة� ،أي �أننا تعلمنا �أن نقوم مبا نقوم
به من �أف��ع��ال حتى اعتدنا عليها و�أ�صبحت طبيعية
فينا ،وبذلك فلم نعد ن�ستغربها �أو نطلب تف�سري ًا لها.
�إذا �س�ألت �أي ًا من النا�س عن ا لأ�سباب التي تدفعه �إىل
الزواج مث ً
ال  ،ف�سيقول �أنها �سنة احلياة ،وهو لن يبحث
عن �أ�سباب �أك�ثر عمق ًا ولن يت�ساءل عن هدف احلياة
و�سنتها التي تدفعه �إىل ال���زواج .وكذلك الكثريون،
فقد نقوم يومي ًا بعمل �أ�شياء منطية ،قد ال جند لها
م�بررات منطقية �إن توقفنا للتفكري فيها بعمق .ومن
مثل ذلك املحافظة على عادة "اجلاهات" فنحن نقوم
بها ونطلبها مع �أن الهدف العملي منها مل يعد موجود اً،
فاجلاهة ال��ي��وم ،تكون بعد �أن يتم االت��ف��اق بني �أهل
ال��ع��رو���س�ين على جميع ا لأم���ور املتعلقة ب��ال��زواج ثم
تذهب اجل��اه��ة لطلب ي��د ال��ع��رو���س ،و �أح��ي��ان� ًا بعد �أن
يكون الكتاب ال�شرعي ق��د مت توقيعه ...فاملحاكاة
وتكرار ال�سلوكيات التي اعتدنا عليها ،قد متتد لأجيال
وحتتاج �أحيان ًا �إىل الكثري من الوقت لزوالها ،حتى بعد
زوال مربراتها املنطقية...
ثالث ًا ـ العقاب االجتماعي:
حتدثنا �سابق ًا عن �سعينا �إىل التوافق االجتماعي
ونتحدث ا لآن عن العواقب التي قد ترتتب �إذا ما قمنا
مبخالفة هذه التوقعات االجتماعية ،فاملجتمع نف�سه
يقوم مبعاقبة ا لأ�شخا�ص املخالفني للنمط املعتمد ،وقد
ال يكون العقاب فعلي ًا و�صارم ًا �إال يف حاالت حمددة �إال
�أن الطرق ا لأخرى يف العقاب قد تكون �شديدة �أي�ض ًا ،
فكالم النا�س ،وعدم تقديرهم لنا ،وال�سمعة ال�سيئة
التي تنجم عن خمالفتنا لهذا العرف �أو ذاك ،كلها

�أم��ور قد يرتتب عليها ثمن نف�سي كبري قد يدفعه من
يقوم مبخالفة املظاهر االجتماعية ال�سائدة ،لنتخيل
مث ً
ال �أن �شخ�صني مقبلني على ال��زواج ق��ررا عدم عمل
حفلة للزفاف واالكتفاء ب�شهر الع�سل ،قد نقول ونحن
مرتاحون �أن ذل��ك �أم��ر طبيعي ،لكن علينا �أن نتذكر
ح��ج��م ال�ضغط النف�سي ال���ذي �سيرتتب ع��ل��ى هذين
ال�شخ�صني من جراء هكذا قرار ،ولن�ضرب مثا ً
ال �آخر،
يحب الكثريون لو �أنهم ي�ستطيعون اخلروج �إىل ال�شارع
للم�شي وممار�سة الريا�ضة� ،إال �أن كبار ال�سن والن�ساء
وامل�صابني بالبدانة �أكرث عر�ضة للنقد فيما لو فعلوا،
فهي من ا لأم��ور غري املقبولة اجتماعي ًا والتي يرتتب
عليها �شكل م��ن �أ�شكال النبذ وا لأذى النف�سي ال��ذي
ي�صعب حتمله...
رابع ًا ـ احلفاظ على تقاليد الطبقة االجتماعية:
رمبا تنت�شر هذه الظاهرة لدى طبقات معينة دون
�أخ���رى� ،إال �أن لكل طبقة ن��وع � ًا حم���دد ًا م��ن املظاهر
االجتماعية التي حتكمها ،وق��د نعترب �سعي ا لأف��راد
للقيام ب�سلوكات حمددة نوع ًا من التعبري عن االنتماء
لطبقة حمددة �أو نوع ًا من ال�سعي للو�صول �إىل طبقة
حمددة .مثال ذلك ق�صة �أحد ا لأ�شخا�ص الذي �أرهق
نف�سه بتكاليف كبرية وم�شرتيات باهظة الثمن وكلها
ب��ال��دي��ن ،وذل��ك لتعوي�ض م�شكلة �شخ�صية حقيقية
تتعلق ب�إنكاره لطبقته و�سعيه للخال�ص منها ،فهو �أراد
التعبري عن انتمائه لطبقة �أعلى �ش�أن ًا ف�أرهق نف�سه
مبظاهر �شكلية �سببت له الحق ًا الكثري من امل�شاكل.
كما �أن لكل طبقة و�أي فئة اجتماعية حمددة نوع ًا
حمدد ًا من ال�سلوكيات املتعارف عليها التي متار�س �أي�ض ًا
للحفاظ على م�صالح تلك الفئة �أو الطبقة.
وق��د تكون امل�ب�ررات التي ي�سوقها النا�س خمتلفة
�إال �أن ال�سلوك الب�شري حمكوم باحلاجة والنتيجة،
فحاجة الطبقة �إىل احلفاظ على مكانتها حتتم عليها
خلق �شكل من �أ�شكال ال�سلوك التي ال ي�ستطيع حتملها
�سوى �أبناء هذه الطبقة حتديد اً...
وفيما يلي بع�ض ا لأمور التي تبني كيفية التعامل مع
م�شكلة التظاهر االجتماعي:
 1ـ ق��د ت�شكل املظاهر االجتماعية عبئ ًا نف�سي ًا
ه��ائ� ً
لا  ،ل��ذل��ك ق��رر التخل�ص م��ن التظاهر وت��ذك��ر �أن
ال��ن��ا���س غ��ال��ب� ًا م��ا تن�سى م��ا ن��ق��وم ب��ه م��ن �أف��ع��ال ،و �أن
امل�شكلة م�شكلة لأننا نعتقد �أنها كذلك .ال ترهق نف�سك
لأن احلياة �أب�سط من ذلك بكثري.
 2ـ قرر التعامل مع حياتك بواقعية و�ضع �أهداف ًا
حم��ددة لنف�سك ،ال ت�سمح للمظاهر االجتماعية �أن
ت��ك��ون �سبب ًا يف جتفيف ط��اق��ت��ك وحت��وي��ل��ه��ا �إىل غري
حاجتها ،ذل��ك ال يعني �أن ال نكون طموحني �إال �أننا
بحاجة �إىل �أن نقرر فع ً
ال ا لأمور التي ن�ستطيع القيام
بها وا لأمور التي ال نقدر عليها ،ا لأهم �أن ت�ضع �أهداف ًا
واقعية تتنا�سب مع ما حتبه وتعرب عن قدراتك.

 3ـ ال�صحة النف�سية احلقيقية تت�أكد من خالل
ان�سجام الفرد مع نف�سه ،فقد يكون مراعاة املظاهر
االجتماعية �شك ً
ال م��ن �أ���ش��ك��ال ال��ه��روب م��ن مواجهة
امل�شاكل النف�سية ال�ضاغطة .اهتم بنف�سك �أو ً
ال ف�أنت
ا لأه��م يف ه��ذا ال��ع��امل� ...صحيح �أن��ك ق��د حتتاج �إىل
مراعاة بع�ض ا لأم��ور الظاهرية ،لكن ح��اول �أن حتل
�أمورك بفاعلية حتى تنعم بحياة متوازنة.
 4ـ تعامل مع دخلك املايل بذكاء ،هنالك �أم��ور ال
بد من حتقيقها �أو ً
ال وهي م�صاريفك ا لأولية املتعلقة
ب��ال��ط��ع��ام وال�����ش��راب وامل���وا����ص�ل�ات وال�����س��ك��ن و �أج����ور
ال��درا���س��ة وغ�ير ذل��ك ،تذكر �أن امل��وازن��ة يف ا لأم���ور ال
تعني �أن تن�سى امل�ستقبل ،االدخار للم�ستقبل �أمر �أكرث
�أهمية من �إنفاق الكثري من نقودك على �أمور قد تندم
عليها الحق ًا .
ً
ً
ً
 5ـ كن واثقا و�صريحا مع نف�سك �أو ال حتى تكون
�صريح ًا مع النا�س ،وق��د يجد املحيطون بك �صعوبة
يف تقبل ا لأم��ور ب��ادئ ا لأم��ر �إال �أن النا�س �سرعان ما
يتكيفون ،ذل��ك ال يعني �أن ال تكون جم��ام� ً
لا  ،النا�س
يحبون �سماع الكلمة الطيبة لكن ال حتول ا لأم��ر �إىل
مديح ،النا�س �أي�ض ًا ق��ادرون على معرفة �إذا ما كانت
الكلمات �صادقة وحقيقية �أم ال ،تذكر �أن كل املظاهر
االجتماعية املنت�شرة ال تعفينا من كالم النا�س وتذكر
�أن قلقك من كالم النا�س قد يدل على عدم ثقة داخلية،
احلاجة املبالغ فيها للت�أكد من ر�ضا النا�س عنا قد تدل
على عدم ا�ستقرار نف�سي وعاطفي وخوف وقلق.
 6ـ اعرف نف�سك واعرف املحيطني بك ،نحن نعي�ش
مع �أ�شخا�ص ل�سنوات ثم نكت�شف �أننا مل نعرف �سوى
�أم��ور ظاهرية عنهم .ال حتفل كثري ًا لظاهر ا لأم��ور،
احل��ي��اة ب�����س��ي��ط��ة وم��ع��ق��دة يف ن��ف�����س ال��وق��ت وك��ذل��ك
الب�شر ،تذكر كم مرة تفاج�أت ب�أ�شخا�ص كنت تراهم
بعني غائمة نتيجة املظاهر االجتماعية ال�سائدة ثم
اكت�شفت �أم���ور ًا �أخ��رى عنهم ،احل��ي��اة الب�شرية �أك�ثر
تعقيد ًا من �أن نب�سطها ب�أحكام ق�صرية غري دقيقة،
ل��ذا ال تتعجل يف احل��ك��م على ا لآخ��ري��ن تبع ًا ملعايري
اجتماعية �أنت ال تر�ضى عنها.
 7ـ افح�ص دوافعك بحذر ،كن �صريح ًا مع نف�سك
وق��ل لنف�سك مل��اذا �أق��وم مب��ا �أق��وم ب��ه قبل فعله ،هل
يل حاجة حقيقية لفعل ذلك؟ هل القيام بهذا ا لأمر
يعود علي بر�ضا حقيقي عن ذاتي؟ فح�ص الدوافع من
�أ�صعب ا لأم��ور� ،إذا مل ت�ستطع م�صارحة نف�سك �أكتب
على ورق��ة امل�شاعر التي تنتابك عند فعل �أم��ر ما ثم
قرر ما �إذا كان ذلك �ضروري ًا �أم ال ،فكر دائم ًا يف الكلفة
النف�سية التي ترتتب عليها �أفعالك وفكر يف الكلفة
النف�سية التي تفر�ضها من النا�س جراء ا لإ�صرار على
مظاهر اجتماعية زائفة ال تعني فيما تعنيه �إال �ضعف
ثقة بالنف�س وع��دم القدرة على �إب��داء منط �شخ�صي
فريد ومتنوع.

برنامج الفعاليات الثقافية
مبنا�سبة �أعياد الت�صحيح املجيد والذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س احتاد الكتّــاب العرب وبرعاية الرفيق عبد الإله الهادي �أمني فرع الرقة
حلزب البعث العربي اال�شرتاكي يقيم فرع االحتاد بالرقة فعاليات و�أن�شطة على النحو التايل:
م�ساء فرع الالذقية لالحتاد.
• حما�ضرة بعنوان� :صدام الطبقات /منري احلافظ الثالثاء  2019/11/26ال�ساعة 5
ً
م�ساء فرع الالذقية
• حما�ضرة بعنوان :جوق القباين يف رحلة �إىل �شيكاغو /حمدي مو�صلي الأربعاء  2019/11/27ال�ساعة 5
ً
لالحتاد.
م�ساء الرقة ــ املركز الثقايف يف
ــ �أم�سية �أدبية للأدباء :عمر احلمود ــ ر�شد احلميد ــ علي العثم الأحمد  2019/11/24ال�ساعة 5
ً
معدان.
وكان فرع احتاد الرقة قد بد�أ فعالياته ب�أن�شطة يف املركز الثقايف العربي بامليدان ــ دم�شق:
• �أم�سية ق�ص�صية �شارك فيها الأدباء:
(حممد �أحمد الطاهر ــ عماد نداف ــ �سهيل الذيب ــ حممد احلفري) االثنني .2019/12/2
• �أم�سية �شعرية �شارك فيها الأدباء:
(حممد جا�سم الأحمد ــ فاتن ديركي ــ ريا�ض طربة) الثالثاء .2019/12/3
• حما�ضرة بعنوان :الثقافة والوعي يف ظل الأزمات /عيد الدروي�ش الأربعاء .2019/12/4

زوايا
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الفنون

بين التربية وااللتزام
•�سهري العلي
ان�سياب الأل��وان والأحل��ان وتداخلها تعطي لوحات و�أنغام تبهر
امل�شاهد وال�سامع وجتذبهما اىل مكنونات املعاين والتي حتملها كل
لوحة �أو معزوفة وقد �أ�شار العديد من الفال�سفة اىل �أنه من ال�صعب
�أن ننكر �أهمية الفن واجلمال و�أثرهما يف حياة �أي جمتمع حتى
الت�صق الفن بحركة احلياة /حلوها ومرها /وثابر على تطوره
و�صو ًال اىل الع�صر احلديث /ع�صر العوملة /الذي ال ن�ستطيع تياراته
ت�شويه جماليات الفن فاجلمال يعرب عن ذاته و�أخذ دوره يزداد يوما بعد
يوم حتى ان�سب كالن�سيم يف خ�صائ�ص حياتنا اليومية كاللب�س وال�سكن �إذ
�أن طبيعة الفن لي�ست قا�صرة على العمل الفني يف حد ذاته فح�سب لكنها
مرتبطة �أي�ض ًا بخ�صو�صية املجتمعات الإن�سانية وب�شخ�صية الفنان املبدع
والظروف التي يعي�ش بها �أنها على ات�صال وثيق باملجتمع الذي من �أجله
قام الفنان ب�إبداع وابتكار نتاجه الفني .
�إن الأعمال الفنية التي يبدعها فنانو �أي �شعب من ال�شعوب لي�ست
يف الواقع �إال انعكا�سات حلياة هذا ال�شعب ولآماله وتطلعاته  ..وتربز
الدرا�سات الفنية تاريخ حياة ال�شعوب من خالل ما و�صل �إلينا من �أعمال
فنية قام ب�إبداعها فنان تلك املرحلة من الزمن حيث كان الفنان ميثل
الوجه احل�ضاري ملجتمعه  ..وهكذا نرى �أن الفنان ب�شكل �أو ب�آخر كان
ملتزم ًا بطموحات جمتمعه فهو يج�سد �آماله و�آالمه وهذا االلتزام يرتجم
معاي�شة الفنان لأحداث جمتمعه ويعرب عن ق�ضاياه �إذن يجب على الفنان
�أي فنان �أن ي�ستمد ن�سغ نتاجه من حركة املجتمع ويعرب عنها بوجه
ح�ضاري متميز وهذا ي�ؤكد ويدلل ب�صورة غري مبا�شرة �أن للفن ر�سالة
ح�ضارية وتربوية ال تقل �أهميتها عند احلديث عن الفن نعني بذلك
لي�ست الفنون املرئية والت�شكيلية فقط �إمنا يدخل يف نطاقها فنون الأدب
واملو�سيقى  ..و  ...فالهدف �إبراز اخل�صائ�ص امل�شرتكة بني كل هذه الفنون
فالفن ر�سالة تربوية والفنان ال�صادق هو الذي يغني هذا املفهوم يقيم
ترقى بالفن وت�ساهم يف تعميق اخل�صو�صية املجتمعية لأي �أمة من الأمم
ولكي ي�أخذ الفن دوره يف جمتمعاتنا العربية البد من االنطالق من �شعبية
الفن وهذا يعني �أنه على الفنان �أن ي�ستلهم مو�ضوعاته من حياة �شعبه
يتح�س�س م�شاكلهم وتطلعاتهم ما�ضيهم وحا�ضرهم و�أن ي�صوغها بقالب
فني وح�ضاري جتعل ما قام ب�إبداعه مفهوم ًا ومقبو ًال لديهم بهذا يحقق
الفن والفنان ر�سالته الرتبوية واحل�ضارية ويعرب عن املرحلة التي عا�ش
بها �أما �إذا ترك الفن حمرر ًا من هذه الوظائف عندها قد يكون معر�ض ًا
للتهجني والخرتاق تيارات العموملة على �إبداعاته وهذا �سي�ؤدي بطبيعة
احلال لفقدان اخل�صو�صية املجتمعية وحتى الرتبوية ومن ثم ال�ضياع يف
ف�ضاءات العوملة بعيد ًا عن جمتمعه و�أمته ويفقد بذلك (�أي فنان) دوره
الرتبوي واالجتماعي واحل�ضاري  ..لذا على جميع �أفراد املجتمع وال�سيما
املثقفني والفنانني �إظهار امل��وروث احل�ضاري لأمتهم وخا�صة يف الأي��ام
الراهنة حيث ت�شتد رياح اخلطوب امل�ستهدفة وجودنا كافة .
�إن الفن حقيقة هامة وجذوة وجدانية ملهمة بكل زمان ومكان ومن هنا
تدخل الر�ؤيوية وال�سمعية �أيا يكن �شكل ونوع الفن يف حمطات تطوير
الذائقة الفنية وخا�صة عند جيل ال�شباب الذي ال يهمه من الفن �إال �صيغ
اجلمال املرئي فهو يبتعد تدريجي ًا عن معاين دالالت جميع الفنون .

د.ح�ســن حميد

التقوّ الت!..
تعالوا لنعرتف منذ البداية �أن ال��رواي��ة
العربية ،بل والرواية العاملية ،باتت اليوم
ك��ت��اب� ًا ال ي�شتمل ع��ل��ى الأخ��ب��ار والأح����داث
والوقائع فح�سب ،و�إمن��ا باتت كتاب ًا معرفي ًا
ي�����ض��م ب�ين ج��وان��ب��ه ال��ت��اري��خ ،واالج��ت��م��اع،
واالقت�صاد ،وال�سيا�سة ،والأفكار ،واحلاالت،
وامل�����ش��اع��ر ،والأح��ل�ام ،وق��د تيقنت م��ن هذا
ال�����ر�أي ك��ل��م��ا ع�����ص��ف��ت ب��ي رواي����ة حمولتها
املعرفية والأدبية ثقيلة.
وللتوكيد �أقول �إن رواية مثل رواية احلرب
وال�سلم ل��ـ تول�ستوي ( 1828ـ��ـ  )1910مل
تكن رواي��ة ح��رب �أو رواي��ة �سلم فح�سب ،بل
مل تكن رواي���ة بطولة وف���داء و���ص�بر وظفر
عا�شها الرو�س وهم يقاومون جيو�ش نابليون
بونابرت الغازية يف مطالع القرن التا�سع ع�شر
( ،)1812و�إمن��ا كانت رواي��ة حياة معرفية،
يقر�أ فيها امل��رء طباع ال�شخ�صية الرو�سية،
وعنادها الوطني واالجتماعي واالقت�صادي،
ويعرف �ضيقها وحزنها ،وخوفها و�شجاعتها،
مثلما ي��ع��رف م��ا ق � َّر يف واعيتها م��ن ت�صميم
على املواجهة وقد غرقت البيوت وال�شوارع
بالدماء ،وام��ت�ل�أت ال�ساحات باجلثث ،وعال
الهواء الثقيل بطيئ ًا بالروائح الزاكمة.
احلرب وال�سلم رواية معرفة ،رواية حياة،
لأنها كانت و�ستظل حلم ًا من �أحالم الكتابة،
وحلم ًا من �أحالم القراءة �أي�ض ًا.
ورواي��ة الفرا�شة للكاتب الفرن�سي (هرني
�شاريري [ 1906ــ  )]1973ال��ذي م�ضت
�إىل عامل ال�سجون املعتمة واملخيفة التي هي
املعادل املو�ضوعي للعامل ال�سفلي عند �آلهة
اليونان فا�ستبطنت ثنائية الت�ضاد م��ا بني
الروح الب�شري وق�سوة املكان ،وثنائية الأمل
والالرحمة ،وثنائية احلياة والإماتة ..هذه
ال��رواي��ة ه��ي رواي���ة ح��ي��اة وم��ع��رف��ة ،رواي��ة
احل��ي��اة امل��ع��ا���ش��ة داخ���ل ال�����س��ج��ون ،ورواي���ة
املعرفة املحلومة بعيد ًا عنها كي ال تعاد من
جهة ،وكي ال تبقى ال�سجون �سجون ًا من جهة
�أخرى.
ورواي���ة دونكي�شوت للأ�سباين �سرفانت�س
( 1547ـ��ـ  )1616لي�ست رواي���ة فرو�سية،
وبطوالت ،ومكائد ،ومكابدات ،وهجر للحياة
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��ع��ال��ق ره��ي��ف م��ع ال�ب�راري
ن�شدان ًا لل�صفاء و�سماع �أ�صوات الروح الداخلية
فح�سب ،و�إمنا هي رواية حياة ومعرفة �أي�ض ًا،
�إنها رواية ثنائية الت�ضاد الهائلة التي تقوم
عليها احلياة كلها ،و�أع��ن��ي :الواقع واحللم،
و�إىل �أي م��ن��ه��م��ا ت��ن�����ش��د م���واك���ب ال�����س�لام��ة
والراحة ،و�إىل �أي منها ين�شد اخللود ،وب�أي
منهما يكت�سي املعنى بالغنى الآبد؟!
ورواي��ة (كوخ العم توم) لـ هارييت بيت�شر
( 1811ـ��ـ  )1896ال�صغرية امل��ن��ح��ازة �إىل
عامل البكورية والطفولة ،املكتوبة باجلملة
املئنا�س البعيدة ع��ن اال�شتقاق وال��وع��ورة،
لي�ست رواية �صيحة الزنوجة يف وجه الظّ الم
وال��ظ��روف ،وال ه��ي امل��ك��ث �إىل ج���وار ج��روح
الزنوج و�آهاتهم ،ولي�ست هي مكا�شفة للقهر
املقيت البغي�ض الذي عا�شه ويعي�شه الزنوج
يف كل تف�صيل من تف�صيالت حياتهم فح�سب،
و�إمن��ا هي رواي��ة حياة عا�شها الزنوج بكل ما
فيها من مواجع ،وهي رواية معرفة لكي يرى
الإن�سان كيف يتحول وهو يف ح ّمى الأنانية
والغطر�سة �إىل وح�ش نهم للدم.

ورواي�����ة غ��وت��ه [ 1749ـ���ـ ]1832
(ف��او���س��ت) مل تكن رواي��ة ت��روم �أدراج الفن
�أو االق�ت�راب م��ن امل��ق��د���س ملعرفة جوانيته،
واالق�ت�راب من املدن�س ملعرفة لبابته والّدة
الإثم فح�سب ،و�إمنا كانت رواية ت�ضاد حياة
املرء ونوا�سانها ما بني الر�ضا وال�سخط ،وما
بني ال��دروب وم�آالتها ،فهي حياة ال تبدو وال
تتجلى �إال بالتجربة ،وهي رواية املعرفة التي
تطارد الكمال يف كل تف�صيل.
حتى الإل��ي��اذة ،وه��ي �أم ال��رواي��ات ،وبيت
الأ�صوات املتعددة ،ودارة الق�ص�ص املتنا�سلة
ط��ي بع�ضها بع�ض ًا ه��ي رواي���ة ح��ي��اة مع
م��ن ّ
�أن مادتها اجلوهرية جتهر بفداحة الفقد
والغياب ،و�أحداثها تتنف�س �أخبار املوت موت ًا
م��وت � ًا ،و�أح��زان��ه��ا ترت�سب يف ال���دروب مثلما
ترت�سب يف قيعان البحار ،وه��ي �أي�ض ًا رواي��ة
معرفة ت�صدح بقولة ال ب��دي��ل عنها :حب
احل��ي��اة م��ول��ود ج��اء م��ن ج��وف اخل��وف عليها،
فلوال اخل��وف على فقد احلياة ملا ك��ان حبها،
وملا كان التعلق بها كما لو �أنها اجلوهر الأزيل
للمعنى الفارق ما بني ال�ضوء والعتمة .بكاء
جهري ،و�آالم موجعة ،و�أحزان حطمتها �أحزان،
�أو قل �أح��زان جدّ دتها �أح��زان متا�شي �سطور
الإلياذة ،ومع ذلك هي رواية حياة لأن احلرب
�أع���ادت �صياغة م��ا ا�ستحوذت عليه النف�س
الب�شرية من طباع ،و�ضبطت �إيقاع الأح�لام
ليما�شي ال�سلم ال احلرب ،وهي رواية معرفة
لكي تقابل ال��ذات الب�شرية ال��ذات الب�شرية
الأخرى يف مواجهة ال بد منها من �أجل البحث
ع��ن امل�����ش�ترك��ات ،ول��ت��ق��اب��ل ال���ذات الب�شرية
الواحدة مر�آتها الواحدة �أي�ض ًا لتطرد ومتحو
ك��ل م��ا ال تر�ضى عنه النف�س وه��ي ت��ق��ر�أ يف
كتاب النبالة!
قلت كل هذا� ..آنف ًا لأرد على الذين يتقولون
من دون فهم للحياة ،ومن دون وعي للمعرفة،
حني يت�شدقون ،هنا وهناك� ،أن ال حياة يف �أدب
املقاومة ،و�أن ما فيه هو املوت واملقابر ،وهم
بذلك ي��رددون قولة الأع��داء التي يرمونها
بوجوهنا �صباح م�ساء من �أننا ال نعرف معاين
احلياة وجمالياتها ،ول��و كنا نعرفها لرمينا
�سالحنا ،و�أخذنا الأعداء بالأح�ضان ،و�أعلنا
التوبة ،ورفعنا الأذرع عالي ًا ت�سليم ًا وتهلي ًال
بغلبة الأعداء وت�سيدهم!
�إن ه���ذه ال���ت���ق���والت ال���زاك���م���ة ،ج��اه��ل��ة،
وعدمية ،وال متتلك املعرفة احلقة املبنية على
�س�ؤال فل�سفي كبري فحواه :ما ال�شعوب ،وملاذا
حتيا؟! وما هي احلياة التي تليق بال�شعوب،
وما هي �صفاتها؟! وهل ال�شعوب تظلُّ �شعوب ًا
حني تفقد كرامتها وتر�ضى باملحتل ..دو�س ًا
على الأعناق ،وهل تظل ال�شعوب �شعوب ًا حني
ُتدن�س الأر�ض ،وتغت�صب الأعرا�ض ،وينطوي
ال��وج��دان م��ث��ل ق��ن��ف��ذ؟ و�أق����ول ه��ن��ا �إن ه��ذه
التقوالت �أي�ض ًا ال تعرف احلياة امل�شدودة �إىل
العزة والكربياء ولي�س لأي �شيء �آخ��ر ،وال
تعرف معنى قولة العارفني :احلياة وقفة عزّ !
و�أ�ضيف ت��ول��ي��داً ،ك��ل �أدب م��ق��اوم ،ويف �أي
بلد يف الدنيا تعر�ض لظالمات الأقوياء �أهل
البط�ش ،هو �أدب حياة ،و�أدب انت�صار للحياة،
وهو �أدب معرفة ،و�أدب انت�صار للمعرفة التي
تليق بالإن�سان ..هو �أدب حياة ومعرفة مايزت
ما بني العتمة والنور ،واملجد والهوان.

Hasanhamid55@yahoo.com
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الهرم الذهبي للعبقرية الإن�سانية

عديدة هي الأ�سباب التي تدعوين لو�صف داروي���ن ومارك�س
وف��روي��د باملثلث الهرمي الذهبي للعبقرية الإن�سانية ,لعل
�أبرزها درا�ستهم للإن�سان بو�صفه كائن ًا طبيعي ًا مرتبط ًا بالأر�ض
وخملوقاتها ,وباملجتمعات الب�شرية ,وبواقعية احلياة والغرائز
وال��ه��ورم��ون��ات وال�صبغات اجلينية (امل���وروث���ات) والرتكيبات
البيولوجية ثم النف�سية� ..إذ �أنزلت هذه الدرا�سات والأبحاث
العلمية الكائن الب�شري من علياء ال�سماء �إىل واقعه الأر�ضي,
وب��ددت كل الأوه��ام والأ�ساطري وميثولوجيا ال�شعوب والتقدي�سات
الدينية – �إن كانت �أر�ضية �أو �سمائية – التي �أ�سبغتها على عملية خلق
الإن�سان وتكوينه وتركيبه التي و�صلت �أحيان ًا �إىل �أ�سطورة ت�أليهه �أو
جعله ن�صف �إله ون�صف �إن�سان كما يف �أغلب امليثولوجيات والأ�ساطري
ال�شعبية ومنها امل�صرية والرافدين ّية والإغريقية على �سبيل املثال
ال احل�صر ,والتي بالغت يف وجود (كائنات عل ّيا م�سترتة) تعمل على
تنظيم الكون واملخلوقات وما �إىل غري ذلك من امور خمتلفة متعددة.
ومل يكن الق�صد من تلك الدرا�سات والأبحاث العلمية التحليلية
النقدية حتقري الإن�سان �أو احلط من قدره ,كما يتوهم بع�ض منتقدي
هذا الهرم الذهبي للعبقرية الإن�سانية ,بل كان املق�صود و�ضع الإن�سان
على قدميه بال�شكل الطبيعي ال�صحيح ولي�س املقلوب؛ من �أجل ارتقاء
الإن�سان من الأر���ض �إىل ال�سماء م��ادام قد جنح يف اغتنام اللحظة
التاريخية والبيولوجية اخلطرية �أو الطفرة العمالقة اخلالقة يف
حت ّول �أرقى الثديات �إىل كائنات ب�شرية انف�صلت عن بقية الكائنات
الغابية و�شقت طريقها لتكوين جتمعات ب�شرية �إن�س ّية جديدة
وخمتلفة ,كما ُي�ستنتج من �أب��ح��اث ودرا���س��ات وحتليالت (داروي���ن)
وت�لام��ذت��ه م��ن علماء ال��ت��اري��خ الطبيعي والبيولوجي واملخلوقات
الأر�ضية املختلفة.
ويف هذه النقطة بالذات تكمن �أهمية (داروين) كعالمِْ؛ لأنه �أحرز
ف�سر �أ�صل الأجنا�س (الأنواع) بوا�سطة االختيار
انت�صار ًا كبري ًا عندما َّ
�أو االنتخاب الطبيعي ,وه��ي نظرية حطمت متام ًا التف�سري الغائي
القائل باخللق اخلا�ص على حدّ تعبري (جون لوي�س) يف كتابه الرائع
((املدخل �إىل الفل�سفة)) • (())1
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قضايا وآراء

وما دامت تلك التجمعات الب�شرية الب�سيطة قد جنحت يف عبور
املرحلة امل�شاعية البدائية القدمية ,وو�صلت �إىل مراحل وخطوات
متقدمة بالن�سبة لقوى وعالقات االنتاج كما �سلط الأ�ضواء عليها
مارك�س ورفيق دربه �إجنلز الذي كان قد كتب عن �أ�صل العائلة واملِلك ّية
اخلا�صة يف تلك املجتمعات القدمية ومنها ((املجتمع الأمومي))� ,أو
الفرتة التي �سادت بها املر�أة التاريخ الب�شري خالل مرحلة حمددة.
لذلك و�ضعت املارك�سية ن�صب عينيها مهمة اعادة القيمة واالعتبار
للمر�أة بو�صفها ن�صف املجتمع ولها الدور اخلالق يف توحيد وحماية
الأ���س��رة؛ وبالتايل تطور املجتمعات الب�شرية املت�ساوية يف احلقوق
والواجبات هنا على هذه الأر�ض ولي�س يف �أي مكان �آخر ..جمتمعات
خالية من اال�ستغالل الطبقي ومن ا�ستثمار قوة عمل امل��ر�أة ب�أجور
منخف�ضة ,مع حماربة �أو منع عمالة الأطفال الذين يجب �أن يكون
مكانهم الطبيعي على مقاعد الدرا�سة والتعلم وك�سب املهارات العملية
والثقافية واالنتاجية �سواء ب�سواء.
ويف كل ه��ذه الأم���ور لي�س ثمة حتقري للإن�سان حتى و�إن ك�شفت
املارك�سية عن اجلوانب ال�سلبية يف العالقات االنتاجية واالجتماعية
يف املراحل املظلمة من التاريخ -:العبودية – الإقطاعية – النمط
الآ���س��ي��وي ل�ل�إن��ت��اج – احل���روب – ال�سلب وال�سبي – الر�أ�سمالية
االحتكارية الب�شعة ...و�أخري ًا املرحلة االمربيالية ال�سوداء !
العال (�سيغموند فرويد) فقد ا�ستثمر الأ�ساطري القدمية
�أم��ا
مِ
وامليثولوجيات واجلوانب الغريزية يف بن ّية الكائن الب�شري ,وا�ستعار
من الآداب املختلفة وال�س ّيما الإغريقية [عقدة �أودي��ب و �ألتكرا,
مث ًال] وحتى �آداب ونتاجات ع�صره ليغو�ص يف النف�س الب�شرية
ومييط اللثام عن ذلك الكهف املظلم واملغارة العمياء التي �أطلق عليها
ا�سم “ الهو “ �أو الالوعي؛ لي�س من �أجل حتقري الإن�سان واحلط من
�ش�أنه ,بل لرفعه �إىل مرحلة الوعي والنور والأخالق احلميدة والق ّيم
الإن�سانية – مرحلة اال�ستيقاظ وتو�سيع دائرة املعرفة – التي �شكلت
اجلانب الإيجابي يف كل تلك الأ�ساطري القدمية وميثولوجيا ال�شعوب
مبا فيها الأدي��ان الأر�ضية وال�سماوية وحتى الفل�سفات املثالية على
مراحل التاريخ املتعددة� ..أو ما ت�سميه البوذية = كما عند زن Zen

= مبرحلة اال�ستنارة والدعوة �إىل عمل اخلري وجتنب ال�شر وتنقية
القلب كما ورد يف ال�صفحة الأخ�يرة من كتاب �إري��ك ف��روم و (د .ت.
�سوزوكي) املعنون ب { فرويد وبوذا } • (())2
بالطبع �إنّ مثل هذه الدعوات ,والنوايا احل�سنة ,ال تقت�صر على
البوذية بل هي موجودة يف جميع الأ�ساطري وميثولوجيات و�أدي��ان
ال�شعوب والعقائد واملذاهب والفل�سفات الإن�سانية ,قدمي ًا وحديث ًا ,غري
�أن املهم هو التطبيق وال�سبل العلمية القمينة يف الو�صول �إىل حتقيق
هذه الأماين والأحالم الب�شرية.
ولذلك �أعادت ر�ؤو�س املثلث الذهبي للعبقرية الإن�سانية (داروين
– مارك�س – فرويد) الإن�سان واقف ًا على قدميه ,عاري ًا �أمام احلقائق
التاريخية والعلمية لينطلق بو�ساطة العِلم والتقنية احلديثة
ال�صحيحة ويحقق بالفعل والواقع ما كان قد حلم به الإن�سان النبيل
القدمي ب��دء ًا من مرحلة التدوين { �أ�سطورة جلجام�ش على �سبيل
املثال } وما قبلها من تراث �شفاهي غري مكتوب ومبثوث يف احلكايات
ِكم ال�شعبية عند ال�شعوب كافة ,مرور ًا ب�أحالم ال�شعراء
والأمثلة واحل ْ
وتنهدات النماذج البطولية يف املالحم القدمية و�أبطال روايات الع�صر
احلديث وم�سرحيات �شك�سبري ودم��اء ث��ورات �أوروب��ا وع�صر اال�صالح
والتنوير (ومنها الثورة الفرن�سية الكربى وكومونة باري�س) ,من غري
�أن تنتهي هذه ال�سل�سلة بحروب حترير ال�شعوب والقوميات امل�ضطهدة
خالل القرنني الأخريين ,ورغبة هذه ال�شعوب ب�إن�شاء دولة املواطنة
وامل�ساواة واحلرية والدميقراطية املدنية احلديثة والتخل�ص من
الأنظمة الر�أ�سمالية وتغ ّول �شركات االحتكار امل�ست ِغّلة – مبا فيها
�شركات �صناعة �أ�سلحة الدمار ال�شامل – وال�س ّيما يف الواليات املتحدة
الأمريكية.

امل�صادر والهوام�ش

 - 1امل�صدر :جون لوي�س – املدخل �إىل الفل�سفة – ترجمة �أنور عبد امللك
 /دار احلقيقة للطباعة والن�شر يف بريوت – الطبعة الثانية 1973م.
 - 2فرويد وبوذا :الت�صوّف البوذي والتحليل النف�سي  -ترجمة د .ثائر
ديب – دار املركز الثقايف للطباعة والن�شر – دم�شق طبعة  2007م

ال َرنْك
فن عرفته دم�شق في الع�صر المملوكي

ظهرت يف العهد اململوكي من�ش�آت معمارية
كثرية منها ما كانت معروفة ،ومنها ما مل تكن
معروفة ،مثل القي�ساريات واخلانات والرتب
التي كان يعتني بها الأمراء والأعيان كثرياً،
ه��ذه املن�ش�آت الأث��ري��ة و�ضعوا فيها عالمات
تدل على مكانة ووظيفة باين هذه املن�ش�أة
�سميت (ال��رن��وك) ،وقد �أخذها املماليك عن
�أ�ساتذتهم الأيوبيني.
الرنك:
وهي كلمة فار�سية تعني اللون ،وهي عبارة عن
قطع حجرية م�ستديرة ومنقو�شة اتخذها ال�سلطان
ونائبه والأمراء واملتنفذون للداللة على الوظيفة
الر�سمية ل��ك��ل واح���د م��ن��ه��م ،ك��م��ا ت��ب�ين مرتبته
الأ�سرية.
ً
ً
وغالب ًا ما يكون الرنك مفردا �أو مزدوجا� ،أو �ضمت
ح�شوة م��ز َّررة �أو اعتيادية ،و�أق��دم رنك يف دم�شق
يعود للعهد الأتابكي وهو رنك نور الدين ال�شهيد
يف البيمار�ستان النوري ،وقد جاء نق�شه على �شكل
زنبقة وكان نور الدين قد اتخذها رمز ًا له.
ويف العهد اململوكي اتخذ ال��رن��ك طابع ًا �أك�ثر
جدية ،وهو مالحظ يف �أكرث �أبنية ذلك العهد.
وق��د ب�ين القلق�شندي ال��رن��وك يف كتابه �صبح
الأع�شى فقال« :عادة كل �أمري كبري �أو �صغري �أن يكون
له رنك خا�ص به ..وقد جعلوه على �أبواب بيوتهم
والأماكن املن�سوبة �إليهم.»...
رنوك دم�شق:
معظم رنوك دم�شق اتخذت رمز الك�أ�س وقد جاء
بعدة �أ�شكال ،فهو �إما رنك يحمل �صورة ك�أ�س مفردة
�أو ك�أ�سني �أو ثالث ،وقد يكون الك�أ�س مرتافق ًا برمز
�آخر ،ويرجع الباحثون رمز الك�أ�س �إما للثقة التي
مينحها ال�سلطان ل�صاحبه �أو �إ�شارة للقوة والفتوة،

�أما تكرار الك�أ�س يف الرنك فهو من قبيل التفاخر
والتعاظم ،ويف دم�شق الكثري من الرنوك خا�صة يف
قلعة دم�شق ،فقد و�صفها �أح��د الرحالة الأجانب
الذين زاروها �سنة 908هـ1502 /م ،فقال�« :إنه يف
كل زاوية من القلعة املذكورة يوجد رنك – �شعار –
فلورن�سي حمفور بالرخام.»..
الرنك يف الع�صر اململوكي:
مل يكن ت�صميم الرنك يف الع�صر اململوكي �أمر ًا
اعتباطي ًا ،بل كان يوجد جهاز خا�ص مكلف بو�ضع
ت�صاميمه ا�ستناد ًا لأهمية الوظيفة و�صاحبها،
ويعرف بديوان الإن�شاء.
�أق�سام الرنك:
تق�سم ال��رن��وك اململوكية يف م�صر وال�شام �إىل
ثالثة �أق�سام ،كما �أكد ال�شهابي يف كتابه (زخارف
العمارة الإ�سالمية يف دم�شق) نق ًال عن �صبح الأع�شى
وغريه ،وهي:
 1رن��وك ترمز لل�شجاعة والقوة مثل �صورةالن�سر يف رن��ك ���ص�لاح ال��دي��ن الأي��وب��ي يف قلعته
بالقاهرة ،ومثل �صورة (البَبرَ ) وهو نوع من ال�سباع
ي�شبه النمر ،وقد اتخذه الظاهر بيرب�س رمز ًا له.
 2رن���وك كتابية وه��ي م��ن رن���وك ال�سالطنيونوابهم ،مثل رن��ك امللك امل�ؤيد (�أب��و الن�صر �شيخ
املحمودي) على �أحد البابني ال�صغريين ال�شرقيني
للجامع الأموي ،ورنك امللك الأ�شرف قان�صوه الغوري
يف جوار قلعة دم�شق.
 3الرنوك املركبة وهي التي حتتوي على �أكرثمن �شكل واحد ،ويرتاوح بني رمزين وت�سعة رموز ،مثل
رنك قان�صوه الغوري يف القاهرة� ،أما رنوك دم�شق فال
تتعدى الأربعة رموز ،ثالثة ك�ؤو�س متكررة والرابع
�إم��ا �شكل املعينَّ �أو املقلمة ،وهي تدل على خمتلف
الوظائف واملراتب التي تنقل فيها �صاحب الرنك،

فالدواة واملقلمة خا�صة بكتاب ال�سر والدوادارية،
ورنك ال�سيف واخلنجر خمت�ص لل�سالح دار� ،أما رنك
الإبريق والبقجة فهو للط�شتدار.
�أ�شكال الرنوك يف دم�شق:
لقد عرفت دم�شق عدة �أ�شكال من الرنوك ،وهي:
 1زهرة الزنبق وهي �شعار نور الدين ال�شهيدمن العهد الأتابكي.
 2الك�أ�س وهو الأعم والأكرث انت�شاراً ،ويرمز�إىل وظيفة ال�ساقي (ال�شراباتي) ،وهو الذي يقدم
ال�شراب لل�سلطان ،كما يرمز للفتوة.
 3املعينَّ وهو يرمز �إىل وظيفة (اجلمدار) وهوامل�س�ؤول عن مالب�س ال�سلطان.
 4ال�����دواة وامل��ق��ل��م��ة وي���رم���ز �إىل وظيفة(الدوادار) وهو الذي يحمل دواة ال�سلطان وما يتبع
من �آلة الكتابة واتخاذ الفرمانات وعر�ض الربيد،
وهو يعرف بكاتب ال�سر.
 5الدائرة التي يتو�سطها خط �أفقي وهي رمزل�صاحب الربيد.
 6البَبرَ وهو حيوان ي�شبه النمر ،وعرف ك�شعارللظاهر بيرب�س.
 7ال��رن��ك الكتابي وه��و ال���ذي يحتوي علىن�صو�ص قر�آنية �أو م�ؤرخة.
كذلك عرفت دم�شق بع�ض الرنوك ذات الأ�شكال
الغام�ضة وامل�ضمون الغام�ض ،كما عرفت رنك ًا كان
يف غاية الظرف ،فقد ورد يف حتفة ذوي الألباب
فيمن حكم دم�شق من اخللفاء وامللوك والنواب البن
�أبيك ال�صفدي يف ترجمة الأمري جمال الدين �أقو�ش
الأفرم الذي ويل نيابة دم�شق وغريها ،ثم ف َّر هارب ًا
�إىل خلفاء تيمورلنك ،فولوه همذان قبل وفاته �سنة
ً
غاية يف الظرف ،فهو عبارة عن
720هـ ..كان رنكه
دائرة بي�ضاء ي�شقها �شطب �أخ�ضر ك�أنه مِ�سنٌّ عليه

�سيف �أحمر مير من البيا�ض الفوقاين �إىل البيا�ض
التحتاين ،وقد قال فيه ويف رنكه �شم�س الدين بن
ال�صايغ:
َمل ٌِك له يف اهلل وجهٌ � ٌ
أبي�ض
وبعد له يف النا�س ٌ
عي�ش �أخ�ضر
وبر ْنكِه اللونانُ ُحدَّ عليهما
َ
لعِداته يف احلرب ٌ
�سيف �أحمر
وقد ا�شتهر برنكه الذي اتخذه �شعار ًا له حتى �أن
الن�ساء اخلواطئ كنّ ينق�شنه على معا�صمهن وعلى
�أماكن �أخرى من �أج�سادهن �شعار ًا لهنّ !..
امل�صادر:
� 1صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا للقلق�شندي /4.11 /5 ،61
 2مو�سوعة العمارة الإ�سالمية د .عبد الرحيم غالب.132
 3زخ ��ارف ال�ع�م��ارة الإ��س�لام�ي��ة يف دم�شق د .قتيبةال�شهابي .166 – 151
 4الكتابات العربية على الآثار الإ�سالمية د .ماي�سةحممود داود .185
 5م�شيدات دم�شق ذوات الأ�ضرحة د .قتيبة ال�شهابي.489
 6ال�سلوك للمقريزي .67 /1 7النجوم الزاهرة البن تغري بردي .4 /7 8حتفة ذوي الألباب فيمن حكم بدم�شق من اخللفاءوامللوك والنواب البن �أبيك ال�صفدي 213 – 119 /2
– .214
 9دم�شق يف ع�صر املماليك – نقوال زيادة �ص  98طبريوت .1966
 10دم�شق بني ع�صر املماليك والعثمانيني – �أك��رمح�سن العلبي �ص  53 – 52ط دم�شق .1982

ملف األسبوع األدبي

ح�س��بك �أن جتث��و ،وت�أخ��ذ ر�أ�س��ك
بيديك ع�ص��ر ًا� ،إن كنت يف ح�ضرة
م��ن ا�س��تولدته الأنه��ار و�أ�ش��جار
النخيل.
وح�س��بك �أن تق��ف وتت�أمل مرر ًا ما
ّ
تخطه و�صايا الأنهار والنخيل والأر�ض
املمتلئة ب�أنفا�س الأ�س��اطري التي ت�شيع
�شعر ًا يف ق�صيده!
وح�س��بك �أن تتمه��ل و�أن��ت تدن��و م��ن
مدونت��ه الأدبي��ة الت��ي ت�ش��به الأنهار
ب�ض��فتيها :ال�ش��عر والن�ثر ،لك��ي ت��رى
م��ا ي�س��رك من �إب��داع وجتلي��ات خليال
ع�صي طروب طرود كاخليول ،وح�سبك
�أن تتقف��ى البهج��ة واجلم��ال و�أ�س��رار
تتهجى ا�س��مه :حميد
الن�ص��و�ص و�أنت ّ
تتهجى الطي��ور رحابات
�س��عيد ..كم��ا ّ
ال�براري وم��ا انط��وت عليه م��ن جمال
�شرود.
•••
هنا ،نواق��ف جتربة ال�ش��اعر العراقي
حميد �س��عيد ل�نرى �أنف�س��نا يف مر�آتني
اثنتني ،واحدة للحياة ،و�أخرى للأدب،
امت�لاء
وكل منهم��ا حتاك��ي الغاب��ات
ً
و�س��عة و�أ�س��رار ًا ،مثلم��ا حتاكي احلذق
يف التعبري واجلمال الكامل ،والده�ش��ة
الكامل��ة ،واخلي��ال ال��ذي ال يلح��ق به
و�صف �أو ت�صوير ..لكامله!
•••
حمي��د �س��عيد �ش��اعر ناي��ف يف مدون��ة
ال�ش��عر العراقي ،مثلما هو �شاعر نايف
يف مدونة ال�ش��عر العربي ،وه��ذا الأمر
ده�شة لأن حميد
يبدو وك�أنه يف مو�ض ِع
ٍ
�س��عيد مل يك��ن مف َّرغ ًا لكتابة الق�ص��يد

حميد سعيد
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عتبة� ..صغيرة جد ًا

وا�س��تالله من ع��امل الغي��وم ،و�إمنا كان
مهموم ًا بال�ص��حافة و�ش���ؤونها ،وما فيها
م��ن �ص��خب و�ض��جيج و�أ�س��ئلة و�أخب��ار
وعقابيل ،مثلما كان مهموم ًا بالتخطيط
لثقافة عراق ما بعد اال�ستقالل ،ثقافة
النهو���ض عل��ى تاري��خ �أب��ي ،و�أح�لام
ط��وال ،ومع ه��ذا كل��ه ..جت ّلى �ش��عري ًا
منذ ن�صو�ص��ه الأوىل لأنه وارث ثقافة
الع��راق املاجدة ب�أ�س��اطريها وعمرانها
ومعارفها ومعانيها و�أهلها الأعالم..
مل يكتب حميد �س��عيد ق�صيد ًا ما�ضوي ًا
يرحل برحيل الأيام ،ويتوارى بتواري
الأح��داث ،مثلم��ا مل يكت��ب ق�ص��يد ًا
يذوب بالراهنية فتمح��وه �أو ميحوها،
و�إمنا كتب ق�ص��يد ًا ت�ش�� ّقت ب��ه الأرواح
وانه ّم��ت ،وق�ص��يد ًا حلمت به ت�ش��وفات
العق��ول ف�ص��ار روح�� ًا تعبريي��ة ع��ن
احلي��اة العراقي��ة من��ذ الثل��ث الأخري
من القرن الع�ش��رين وحتى يومنا املاثل
هذا ،وهو بذلك يناظر بق�صيده ق�صيد
�أجداده الأوائل الذين ج ّلتهم الع�ص��ور
املا�ض��يات ،و�إن ذهبت تلك الع�صور ف�إن
الق�ص��يد بقي حافظ ًا لنبلها ،وحا�ض��ر ًا
جلي ًال مبا ي�ؤيدها من �أنباء ،وم�أثورات،
وحكاي��ات ،و�أ�س��اطري ،و�س��رديات فيه��ا
م��ن الغرائب��ي والعجائب��ي والذاه��ل
الكثري!..
•••
حمي��د �س��عيد ،عا���ش يف حال ّ
�ص��خابة
يتنازعها اثنان:
الأول ،ه��و روح��ه ال�ش��عري ال��ذي
راح يط��ارد الق�ص��يد املع ّل��ى باجلم��ال،
والبن��اء ،والغن��ى ،والث��اين ه��و روحه

الثقايف الذي وعى �أهمية ر�سم الدروب
التي متج��د الب�لاد عمران�� ًا ،وتاريخ ًا،
وب�شر ًا ،ومعاين خالدات.
لقد َّ
افتك حميد �سعيد ال�شاعر ق�صيده
م��ن ب�ين ت�ش��ابكات احلي��اة ،و�ش��واغله
وه��ي يف �ص��خبها ودواماتها ونقا�ش��اتها
ور�ؤاها التي تقابلت وتواجهت �إىل حدّ
التح��ارب والط��ي والتغيي��ب ،ال ليخ ّلد
ا�س��مه فح�س��ب ،و�إمن��ا ليخل��د القي��م
الزواه��ي الت��ي كادت ،ل��وال احلي��اء،
تبط���ش به��ا تغ��والت احلي��اة ،ولك��ي
ي�ض��يف اجلدي��ر بالنبل واجلم��ال �إىل
مدونة ال�شعر العربي..
ومثلما هو ق�صيده �أني�س ،رهيف ،من ّقى،
�ص��اف ،جمي��ل ،باد ،ع��ال ،وب ّه��ار ..هي
�شخ�صية حميد �سعيد ال�شاعر واملثقف
الذي قابل �أحالمه بال�صرب عليها مرة،
وبالعت��اب م��رة ،وبالر�ض��ا عنه��ا م��رة
�أخ��رى م��ع �أن اخل�س��ائر كان��ت كب�يرة،
وكب�يرة جد ًا ،ومن يعرف حميد �س��عيد
يعرف كم ر ّيث غ�ضبه ال�شعري وغ�ضبه
الوطني طوال �سنوات �شالت بها املرارة
وال ُغ�ص��ات ،..وم��ن يعرف حميد �س��عيد
َّ
وغ���ض
يع��رف ك��م تنا�س��ى وجتاه��ل
الط��رف عن اندفاعات الأزمنة الباردة
عليه وما يف هبوبها ال�ش��يطاين من �آثار
رجيم��ة ،وك��م �آخ��ى وحدت��ه وعزلته
و�أ�س��ئلته ال�ص��عبة ال�ص��ارخة يف برية
اهلل الوا�س��عة :كف��ى وي�لات ،كفى دم،
كفى �أذ ّيات �أيها الغياب امل ّر!
ويل �أن �أ�س��تدرك ،و�أن��ا �أناق���ش نف�س��ي
و�أحاوره��ا ،ف�أقول :لي�س حميد �س��عيد
وحي��د ًا ،حتى وال يف عزلته ،وق�ص��يده
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لي���س وحي��د ًا حت��ى وال يف عزلته ،فهو
املُن��ادى م��ن �أه��ل الطي��ب كرجل و�س��م
احلي��اة بطابع��ه ،و�ش��عره ه��و املُن��ادى
حني تعلو هتفة القائلني �أين هو ال�شعر
اجلميل ,فـ حميد �س��عيد �ش��قيق �أ�سئلة
النا���س؛ �ش��قيق نداءاته��م و�أحالمه��م
يف �آن ،وه��و �إن احت��اج �إىل الوح��دة
والعزلة فهو ي�ش��ت ّقهما بنف�سه �ش�أنه يف
ذلك �ش���أن الرباري التي ت�شتق ينابيعها
وحتافظ على �صفائها وجمالها ،فحميد
�س��عيد كث�ير الغن��ى واحل�ض��ور ب�ش��عره
وفن��ه مثلم��ا هو كث�ير الغنى واحل�ض��ور
مبواقف��ه و�س�يرة حيات��ه الت��ي جعله��ا
متا�ش��ي �أ�ش��واق اجلم��ال و�أ�ش��واق �أه��ل
الق�ض��ايا الك�برى و�أحالمه��م ،وللم��رء
�أن يعجب العجب كله الن�ض��باط �إيقاع
ق�ص��يد حميد �س��عيد ،وان�ض��باط �إيقاع
حياته الت��ي مل تعرف امليالن واحليدة
عل��ى الرغ��م من ك�ثرة �أ�ش��راك احلياة
و�أفخاخها وما فيها من وم�ض كذوب.
بلى ،وحدها مراكب البحر الثمينة هي
الت��ي تع��رف م��ا �إن كان ه��ذا الوم�ض..
وم�ض منارات� ..أم ال!
•••
هن��ا ،يف الأ�س��بوع الأدب��ي ،مل��ف ع��ن
ق�صيد حميد �س��عيد ال�شاعر ،هو حتية
تعب�ير ع��ن تقديرن��ا لق�ص��يده ،ور�ؤاه،
وجمالي��ة روح��ه الإبداعي��ة ،و�س�يرة
حياته النايفة!
• التحرير

ما زلتَ تبحثُ في البالد عن البالد

• عبد املنعم حمندي

• ُمهداة اىل �صديقي ال�شاعر الكبري حميد �سعيد

وكيف للأفعى تغيرّ جلدها،
النواح وهْ َي حولك حتتفي
وال�سماء على وترى الظالم ُم َ�ص ِّفق ًا ،ويف
�شم�س َك،
ال�شم�س
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
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�
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�
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�
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أدرى
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��ت
�
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�
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ُ
ْ
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ّ
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وف
� ٍآت �إليك ،..وحام ًال نزيف معي
�سرقت �أنام ُلها عيونَ احلاملني
مبزنة ُتهمى ْ
عليك
يف ال�ضح�ضاح،
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ٍ
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جديد،
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ٍ
عن ٍ
ْ
ٍ
ً
ْ �
فبني �شوقك والديا ْر
دريئة لل�صمت،
وما اتخذت
كان �أبل َغ يف البوادي،
أطلق �صداحك للأنام
وكان � َ
ْ
احلروف
أجمل يف
ولليما ْم
�إكليل غا ْر
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ْ
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واختيارك
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باملواقف والفوار�س
آنية
ْ
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مالئكة نعي�ش من ّزهني من
ل�سنا
احلتوف
وتلملم الأ�شالء يف نزف
بان�شراح
واكتب �شموخك
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القلب ّ
رحك �صابر ًا،
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املعذب،
 ..وا�ستطل ْع َ
الذنوب ْ
يا زهر َة ا ُ
ت�ضاري�س املكار ِه ال �شم�س تبزغ يف الغروب
متف ّكر ًا ،تطوي
حللم اجلميل،
كي ترى ما اليُرى.
َ
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الغروب
ال �شم�س تبزغ يف
ع ّف ًة،
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وبكل �صحراء ْ
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َ
ف َث َّم ُ
من ..
ات اجلديدة
ليت
َ
ال�صباح ِ
وجه ُم َه ْي ٍ
َ
توقدُ
يح�صي عليك ال�ضوء واملاء املعنيْ
ال�شبق القدمي
ف�أخف�ض جناحك للحننيْ
حمامة عط�شى
على هديل
ٍ
عمر ٌ
مل َ
فائ�ض كيما نطارد
وال ماء هناك وال مطر
يبق ٌ
كان
احتجاجك يف اجتاه الفجر ما تف َّت َح يف ال�صقي ْع
ُ
آيات
وما ت�ش ّتت يف ال�ضيا ْع
� ٍ
مب��ا �أَ ِل� َ
ّ
ال�شك يف عني �أو يف قبيلة َق ْي ُن َقا ْع
��ف ال ُتقاة
َ
اليقنيْ
بحثت عن الربي ْع ؟
يا ..كم
ترتقب االخبار ..تر�صدُ ها هنا ،عن دجلة الوطن الفجي ْع
ُ
ُ
ع��ن ن��اق� ٍ�ة ظ��م��أى وع��ن (ب�ستان
نخلة
وهناك
تبحث عن �أرومة ٍ
نحلة يف اليا�سمنيْ
عبداهلل)
�أو ٍ
وجتوب �أرجاء البالد وعر�ضها
�صبح ودي ْع
يف ٍ
ويف ال�سنني الغابرات من ال�سننيْ ما زلت تبحث يف البالد
من �أجل �أن جتد النقاء ا ُ
عن البالد و�أهلها،
حل ّر
عن ّ
يلمع يف اجلبنيْ
كل �شيءٍ قد يُبا ْع
أنتَ � ..
و� َ
زمنٌ
بيع ..وال ُتبا ْع
رديء
أنت ،فال َت ُ
ٌ
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ما ت�أخّ ر من القول...
لي�س نهاية القول

• �إن�صاف قلعجي

هل نبتدئ من امل�شهد الأخري بعد رحلة الألق الذي كان ،منذ عام
 1968يف” �شواطئ مل تعرف الدفء” ،ثم بعد �أن تك ّوم كل هذا
اخلراب؟ ...
ملاذا� ..أيها ال�شاعر حميد �سعيد ..هل ا�شتعل القلب �شيب ّا� ،أم ا�شتعل
القلب حزن ًا على الذي قيل ،وال��ذي كان ،وبقيت جمرات تلوح هنا
وهناك ..نثار من بقايا الأم�س ،تتطاير بني �صفحات الكتاب وتر�سم
لوحة للخراب والوح�شة ،ويبقى يف هذا النثار �صور تلوح وتتماوج
من خلف �ستار الأم�س ..يتجاذبها حنني يخفق ما بني الذاكرة وذاك الذي
ٌ
ّ
أم�س»..
ي�ستدل بها يف
جنمة
ا�شتعل �شيب ًا ،لكن “ ال
ِ
الطريق �إىل مدن ال ِ
هي احلرب ،وما خلفته من جروح وانك�سارات يف البالد والعباد.
لن �أ�س�أل ملاذا ،ولكن كيف ي�ستطيع ال�شاعر �أن يحمل على كاهله كل هذا
الوجع ،لك�أنه اجلبال ،لك�أنه بقايا نهر يجف ..ويت�صاعد �أنينه بني ال�سطور.
ف�أين� ،أي��ن تال�شى”عنفوان احلرائق” ..ولهيب ال�شعر والأل���ق ..و�ساد
ال�صمت فوق الرماد.
�أما تزال تنتظر ذاك ال�شجر البابلي ،تاريخ الوطن ،الذي رحل مع الذين
رحلوا وبقي املغني:..
أول الليلِ  /لكن �إطالقةً
ّ
ظل املغني يوا�صل يف �آخر الليلِ  /ما كان يف � ّ
ً
متوح�شة/
ُ
مواج ِع ِه/
يلم نثار
ال�صبا /..وغ�صون َمقام احلجا ِز /فما عاد
ِ
دخلت بني ورد مقام َ
يعرف كيف ُّ
الغياب
وطواه
ْ
يوا�صل احلنني والأنني ،وما زال يحدق يف لوحة تتجاذبه وال يخل�ص من �أ�سرها ،لوحة يرى فيها
تلم كل تلك الأنداء املبعرثة وتقطرها داخل احلروف ..يا حلميد ،لك�أنه يرثي
كل الذي كان .لوحة ّ
كل ما تبقى من ال�صور ،ولك�أنه ير�سم امل�شهد الأخري يف اللوحة.
لقد �أطاح اخلراب بكل ما يف الوطن من جماليات املكان والزمان ،من زمان املر�أة وال�شجر واملبادئ
التي كان يحملها ذاك العجوز الي�ساري ال��ذي مل يعد له ما يتحدث عنه�/ :إذ اختطف الغجر
العابرون ..جنمته /ثم �أحالم ال�شعراء الذين �أرادوا ُملك ًا ،لكن  /ومات امر�ؤ القي�س /كان وحيد ًا/
وقد �أنكرتهُ ق�صيد ُتهُ وحبيبتُهُ والبال ْدّ /
وحل الت�أويل يف كل ال�صور يف حماولة ال�ستعادة بع�ض الذي
احلي:
كان .فها هي املر�أة تعود �إىل ّ
ّ
وتر� /سلبتهُ الأعا�صري من عو ِدها /كلهم
غياب� /إىل
احلي بعد
تعود مغنّية
احلي /تبحث عن ٍ
ٍ
َ
ِّ
ري من عو ِدها
رحلوا /..منْ �ست�س� ُأل عن ٍ
وتر� /سلبته الأعا�ص ُ
ثم الطفلة التي كانت تبيع الأ�شياء لرواد املقهى والتي حلقها القهر �أي�ض ًا:
كربت ُ /
يجل�س ّ
لقد ْ
أم�س  /ت�شغله
ل
ا
طفلة
عن
متر ال�صب ّي ُة ..ي�س�ألها �أو يكا ُد/..
كل
حيث
ِ
ُ
�صباحُّ /..
ٍ
ي�شاء
بب�ضائع ..ال نف َع فيهُ /
تبيع له ما ُ
ت�شاء ..ال ما ْ
ثم تغيب وتغيب لت�أتي حاملة طفلها ..وتقول:
َ
وبينك  /يا �سيدي� ..أننا فقراء
كنتَ �أب ًا ط ّيب ًا  /وكل الذي كان بيني
وهكذا كل الن�ساء يحملن عبء احلياة بعد �أن غدرت بهن احلياة .وحتى �أمه التي:
كان الزمان يدو ْر ّ /
وتوق َف مذ �أطف�أت �أمه نار تنورها� /..صار خبز البالد /بارد ًا/..
وك�ساه الرما ْد� ../أم تلك الن�ساء الالتي” يتحررن من فقرهن /مبا ك�شف الليل ..مما اكتنزن
ب�أج�سادهن /..من ذهب الرغبة /..حتى �إذا ُفتح الباب عند ال�صباح /..كان الكالم املباح/
فهل كل ما “ طواه الغياب و�سارت به الذاريات �إىل ملكوت الغياب” ،و�أن” الأنا�شيد �صارت رمادا».
هذا ما نتوهمه ..لكن وكما قال الرجل العجوز” �إن �أبهى الن�ساءُ /تخرج الأخ�ضر الذي اختطفته
ليايل ال�شتاء ./ورغم رحيل املر�أة من الزمان واملكان ،لكنها تعلق يف مكان ما ،وجتر الزمان لتعود
وتقيم يف الق�صيدة .فالعكازة وال�شيخ والغزالة ،وحتى رجل يف ال�سبعني ..و�سيدة يف ...ما هو �إال من
ذاك الوهم ،لأن جذوة احلياة ما تزال م�شتعلة من خالل �إيقاظ هذه الذاكرة ..وما تنا ُثر النقط
والبيا�ض بني ال�سطور� ،إال حماولة ال�سرتجاع تلك الق�ص�ص اجلميلة التي كانت وما رحلت .فهذا
الرجل يف ال�سبعني /رجل يف ال�سبعني ..و�سيدة يف...؟ /يلتقيان� /..أتعرفني..؟ /يفرتقان../..
فيقول�/شخنا ..وتغريت الدنيا� /إال خفق عباءتها..
�صمت معب�أ بالكالم الغائب ..ويوا�صل ال�شجن..
ِ
ظل كما كان/
نعم “ خفق عباءتها” املتوهج عرب احلا�ضر ولي�س املا�ضي املندثر.
و�أرى ب�أن كل ما كان ،هو حا�ضر يف ذهن الرجل ووجدانه ..وت�أتي فاحتة الديوان القامتة لتوحي
ب�أن كليهما �شارفا العجز و�أنهما يف” امل�شفى” ،فاملر�أة حتمل ع�صاها ،ويف اللوحة الأخرى يتكئ الرجل
على عكازته” التي ال مثيل لها يف البالد” ،يحدثها /فمذ ّ
جف ينبوع �أحالمه يف �سنني �شداد /مل
يجد من يحدثه /..../يتوك�أ /..ي�سمع وقعا على حجر ال�شارع� /..أهو وقع خطى عابر؟� /أم �صدى
نقرات درابك �أم�س بعيد؟ /.../لي�س من رقة يف احلنايا ..وال �ألق يف العيون../...
لكنها الغزالة /.مذ تعلقها /..والغزالة تفتح بابا على الريح /..توقظه حني يغفو ..وتدخله يف
�شذاها /.../هل يعود �إليه �صبا ُه �إذا ما التقاها؟.../
ً
تلك التي/يف بيتها ينزل الدفء �ضيف ًا ..وي�سكنه� /إذ تط ّوقهُ باحلنان /..وتغطي ِفرا�شا ي�شاركها
فيه ..بالزعفران/
لكن� ..سيبقى باب الريح مفتوحا لينفذ منه احلنني وال�شوق واحل�ضور البهي.
وكانت يف ذهني و�أنا �أقر�أ الديوان اجلميل �أبيات من ق�صيدة ال�شاعر ت�.س� .إليوت “الأر�ض اليباب”:
يف هذه احلفرة النخرة بني اجلبال /يف نور القمر اخلابي ،يغني الع�شب /فوق القبور املنقلبة ،حول
الكني�سة /ثمة الكني�سة اخلالية ال ت�ؤمها غري الريح /،ال نوافذ فيها ،والباب يت�أرجح /،...العظام
الياب�سة ال ت�ؤذي �أحدا./
لكن “ غزالة” حميد �سعيد �ستبقى تفتح باب ًا على ريح جميلة .وما ت�أخر من القول لن يكون
نهاية القول.

ملف األسبوع األدبي

ال�شاعر حميد �سعيد
• عبد الكرمي النّاعم
أهم
ال�شاعر حميد �سعيد واحد من � ّ�شعراء ال�ستّينات ،على م�ستوى الوطن
العربي ،وم��ن �أ�شهرهم ،ومل ت�أته هذه
ال�شهرة نتيجة
ل��ل��م��واق��ع التي
ُع� ِه��د بها �إل��ي��ه،
على �أه ّم ّيتها،
وال ن��ت��ي��ج��ة ما
�أُت����ي����ح ل����ه �أن
يتج ّول فيه من
بلدان� ،أو ُيقيم
ف���ي���ه ،ع��ل��ى ما
لذلك من قيمة
يف ف��ت��ح �آف����اق
ال�����ش��اع��ر ،ويف
�إغ��ن��اء ثقافته
ال����ب���������ص����ر ّي����ة
وال��ب��ا���ص��ر ّي��ة،
ح��م��ي��د �سعيدم��������ن اجل����ي����ل
ال���ذي ت�لا جيل
ال�س ّياب يف العراق ،وكان على هذا اجليل ال
�أن ُيثبت ج��دارت��ه ب�ين �أ�سماء ام��ت��دّ ت على
م�ساحة ال��وط��ن العربي  :ال�سياب ،ون��ازك
املالئكة ،والب ّياتي ،واحليدري ،واجلدارة هنا
لي�ست يف اال�ستمرار واملحافظة على �سو ّية
ما و�صلت �إليه الق�صيدة العرب ّية على �أيدي
ه�ؤالء فح�سب ،بل البدّ من التّم ّيز ،وحتقيق
الإ�ضافة ،و�إ ّال ف�إنّ ّ
وقتي ،كاحل�ضور
كل ح�ضور ّ
يف ال�صحافة ويف و�سائل االع�لام الأخ��رى،
�سوف ي���زول ،وال يبقى �إ ّال م��ا ي�ش ّع �شعرا،
ب�صدق ،يف هذه اللحظة� ،أ�شعر باحلرج يفالكتابة عن �شاعر كبري� ،صديق كحميد �سعيد،
لأنّ ه��ذا يحتاج ل�صفحات كثرية ،وللعودة
�إىل �أ�شعاره ،ولع ّلني يف كتابتي عن ق�صيدته
« املوري�سكي» ،واملن�شورة يف كتابي « نوافذ
لأق��م��ار ال�شعر» ال�صادر ع��ن احت��اد الكتاب
العرب بدم�شق ّ ، 2015
لعل فيها بع�ض ما
َ
فكيف ميكن الكتابة
ي�ستحقّه حميد �سعيد،
املك ّثفة ،واملخت�صرة عن �شاعر �شغل ح ّيزاً
�شعري ًا مه ّما ؟!!
ر�سخ الق�صيدة
الذي
اجليل
من
حميد �سعيد
ّ
العرب ّية ،احل��داث� ّي��ة- ،احل��داث� ّي��ة مبعناها
ال�شعري ال بتحديدها الزمني -،ويف ر�أيي �أنّ
بع�ض �شعراء هذا اجليل قد و�صل فنّي ًا ،يف
�صياغة ال�صورة والفكرة ،واللقط ال�شعري،
واملعاجلة� ،إىل مامل ي�صل �إليه العديدون من
��ر ّواد ،غري �أنّ «
�شعراء ق�صيدة التفعيلة ال� ّ
الريادة» ّ
تظل يف �أفقها الذي ملأتْه ،وفيما
ّ
ق��ر�أت مل �أج��د َمن تن ّبه �إىل هذه الناحية،
ويف الطليعة من ه�ؤالء ال�شعراء حميد �سعيد،
ولقد ُترجمت ق�صائده �إىل العديد من ال ّلغات
الأجنب ّية- ،حميد �سعيد مل ُيبدع يف ال�شعر
ّ
اليقل �شاعر ّية يف
وح��ده ،بل ترك �إب��داع� ًا
كتابات نرث ّية عن املكان ،الوالدة ،والنّ�ش�أة »:
حل ّلة» ،وال يتج ّلى ذلك يف اللغة وحدها ،بل
ا ِ
يف احل�سا�سية ال�شعر ّية املرهَ فة ،فرييك ماال
تراه الكثري من الأعني ،وينقل �إليك ما يكاد
يكون يف اخلفاء �إىل عامل اجلالء ،والو�ضوح،
والده�شة ،واالنك�شاف ال�شفيفُ - ،يخ ّيل يل �أنّ
الكتابة التي تقدّ م مالمح عامة ،على �أهم ّيتها
التعريف ّية والإعالمية والوثائق ّية� ..،أنّها
تختزل الكثري من النمنمات اجلميلة املوجودة
يف ال��ق�����ص��ي��دة ،ف��ي��ظ� ّ�ل ال��ك�لام ع��ن امل�لام��ح
الن�ص
العن تلك القطب الفن ّية اخلف ّية يف
ّ
ال�شعري ،وهكذا ال تخرج عن كونها �شهادة
ّ
مم��ا يلفت يف �شعر
بالغة االخت�صار،
-لعل ّ

حميد �سعيدُ ،بعده عن اخلطاب ّية املوجودة
لدى العديدين من ال�شعراء املعروفني ،مع انه
ابن �أزمنة حفلت بذلك اخلطاب ،فقد ّ
ظل يف
ّ
يتخل عنه،
كتاباته ،رغم التزامه الذي مل
يف �أحلك ال��ظ��روف ويف �أ�صعبها ،ظ� ّ�ل هادئا
كاملياه العميقة ،بعيدا عن ال�صخب والت�صفيق
والهتاف ،وهو ابن �أحداث تاريخ ّية قد ت�س ِّوغ
للكثريين تلك ال � ّن�برة العالية ال�����ص��وت يف
�شعري مدرو�س
ال�شعر ،فعبرّ عن ذلك بهدوء
ّ
بحرف ّية مم َّيزة ،فقال ما قاله االخ��رون من
َ
ال�شعراء ول��ك� ْ�ن بطريقته اخل��ا� ّ��ص��ة ،وه��ذا
ال��ه��دوء بظنّي يتناق�ض م��ع طبيعة داخله
ال��� ّ��ص��اخ��ب��ة ،وم�����ش��اع��ره احل�����ا ّدة ،و ُي�لاح��ظ
املتب�صر �أنّ الق�صيدة عند حميد
ال��ق��ارئ
ّ
�سعيد ال تتق ّيد �إ ّال ب�شروط �أن ّ
تظل ق�صيدة،
حمتفظة ب�سماتها الفارقة ،فهو ال ي�ست�سلم
ّ
للذة التقفية ورنينها �إ ّال �إذا جاءت عفو ّية،
و�أ�سا�سا يف البناء  ،ال جمرد زينة تثري �شيئا
قد ال يكون �شعر ّيا بدرجة عالية ،يف الذاكرة،
ولي�س يف �شعره ،حتى يف ق�صائده الطويلة � ّأي
ترهّ لّ ،
فكل �شيء فيها يف مكانه ،ولي�س م�شكلة
ّ
تظل بع�ض القوايف �شاردة،
فن ّية عنده �أن
مادام ذلك يخدم الهدف الذي ين�شده يف بناء
ن�ص محُ َكم ،فالأ�صل البناء ّ
ككل ،ال�أن تكون
ّ
الزّ خرفة على ح�ساب العمارة ال�شعر ّية يف
الن�ص ،ولقد ُكتبتْ ر�سائل ماج�ستري ودكتوراه
ّ
عن �شعره يف عدّ ة بلدان عرب ّية ،ومن �أ�سف �أنّ
الر�سمي يحجب و�صول الكتاب
العربي
الواقع
ّ
ّ
حمرمة مه َّربة!!
حتى لك�أنّه ب�ضاعة ّ
حميد �سعيد من حم ّبي الفولكلور ال�شعبي،ويحفظ النّادر اجلميل منه ،وكم يف العراق
لهذا الفولكلور م��ن ب�ساتني ال ّ
تقل جماال
عن ب�ساتني النخيل فيه- ،حميد �سعيد من
املثقّفني النُّدرة ،دون ا�ستعرا�ض لهذه الثقافة،
فهو يقر�أ ليغتني ال لي�ستعر�ض ،وال يظهر هذا
عليه� ،إ ّال ن��ادر ًا ،يف حماوراته مع الآخرين،
بل يبدو جل ّيا يف بع�ض كتاباته ال�صحف ّية
الق�صرية ،املك ّثفة ،الغن ّية ،وميتلك ذاك��رة
ممتازة ت�ساعده على اال�ست�شهاد منها ،وهذا
يدلّ على عمق ما انطبع يف تلك الأعماق التي
ت�صدر عنها الكتابة ،وهو قارئ نهم ،وال �إبداع
دون ثقافة،
مهم
ما �أدري �إذا كانت الكتابة عن �شاعر ّنعرفه ،م�س َّوغ لها �أنْ حتجب �إن�سان ّية ال�شاعر،
��م املنابع
علم ًا �أنّ ه��ذه االن�سان ّية ه��ي اه� ّ
العميقة التي يغرتف منها ال�شاعر ،حميد
�سعيد �إن�سان بالغ احل�سا�سية ،مرهفها ،وقد
ال يعرف هذا الآّ َمن عرفه عن قرب ،و�أزعم
�أنيّ خالل زياراتي لبغداد ،وعرب لقائني كانا
يف مدينتي حم�ص قد تل ّم�ستُ ه��ذه البنية
الرائعة ،املُ ِّ
عذبة ملن حمل
االن�سان ّية اجلميلة ّ
�أثقالها ،و�أ�سمح لنف�سي بذكر حادثة �أعرفها،
و�أ�ستميحه ع��ذرا ،فحميد �سعيد كان مدخّ ن ًا
وم��رت على ال��ع��راق ظ��روف احل�صار
�ش ِرهاّ ،
الأمر و�صهيوين ،ف�ساءت �أو�ضاع النا�س ،وكان
حل ّلة» يحمل معه ك ّمية
حني يذهب ملدينته « ا ِ
من « التّبغ» لأ�صدقائه ،وحني تل ّم�س مقدار
ما يواجهونه ،مل ُير�ضه �أن يكون قادرا على
ذل��ك وه��م ع��اج��زون ،ويف حلظة ،وه��و عائد
من « احل ّلة» �إىل بغداد �أم�سك بعلبة الدّ خان
وقذف بها خارج ال�س ّيارة ،و�أقلع عن التدخني
ليت�ساوى معهم�- ،أع���ود ف ��أك� ّ�رر �أنّ الكتابة
عن حميد �سعيد �صعبة ،وال تفيه حقّه �إ ّال
الدرا�سات املع ّمقة التي ت�ستجلي �أبعاد ،و�أفاق
تلك الن�صو�ص� ،أب��ا بادية �سالم ًا ،و�أعتذر
لتق�صريي وعجزي « ،وال ُعذْ ُر عندَ كرا ِم القو ِم
َم ُ
قبول»
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حميد سعيد
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•د .نزار بريك هنيدي
لي�ست الق�صيدة جمرد ن�ص يقول معنى �أو
ينقل ر�سالة �أو يعرب عن عاطفة �أو موقف،
فهذه الوظائف للن�ص ميكن �أن جتد لها حام ًال
�أكرث فاعلية يف الن�ص النرثي العادي� .أما ما
مي ّيز الق�صيدة ويجعل منها منتج ًا �إبداعي ًا،
فهو البناء الفني الذي تتجلى فيه موهبة
ال�شاعر وقدرته على التعامل مع املفردات
واملعاين والأخيلة وال�صور والأنغام والإيقاعات
امل��ت��ع��ددة ،وم��ه��ارت��ه يف ا�ستخدام ه��ذه العنا�صر
وغريها ك�أحجار يبني بها عمارته الفنية التي
ت�شكل �أ�سا�س املعادل املو�ضوعي للر�ؤيا ال�شعرية
التي يريد مقاربتها ،ويطمح �إىل �إغ��واء املتلقي
ليخو�ض معه غمار مغامرته التي ال يقت�صر وعدها
على منح متعة التلقي و�إ�شباع الذائقة اجلمالية،
و�إمنا ميتد �إىل الرغبة يف الو�صول �إىل معرفة ما
وراء املظاهر املبا�شرة ،وا�ستب�صار ما هو �أعمق من
قدرة احلوا�س واملدارك العادية على ك�شفه.
ورمبا كان تطور البناء الفني للق�صيدة ،من �أهم
جتليات و�إجن���ازات حركات التجديد والتحديث
يف ال�شعر العربي ،منذ الع�صر العبا�سي اىل اليوم.
فالبناء الفني للق�صيدة التقليدية كان مييل �إىل
الب�ساطة غالب ًا ،لأن ال�شاعر التقليدي يق�صر
اهتمامه على �إقامة الوزن والقافية ،وتال�ؤم املعاين
ملبانيها ،ودق��ة الو�صف وغريها من مبادئ عمود
ال�شعر ،وك��ان يتبع يف بنائه للق�صيدة ،اخلطوات
التي د�أب �سابقوه على التزامها ،فيبد�أ بالأطالل
والن�سيب ،ثم و�صف الرحلة والراحلة� ،إىل �أن
يخل�ص �إىل غر�ضه من الق�صيدة ،فيلتزم البناء
الذي يفر�ضه كل غر�ض( ،لأن املديح بناء ،والهجاء
بناء ،ولي�س كل بان ب�ضرب باني ًا بغريه)( )1كما
قال ابن قتيبة يف كتابه (ال�شعر وال�شعراء)
ومع تطور الق�صيدة العربية ،وظهور حركات
التجديد التي قادها �شعراء �ضاقوا ذرع � ًا بهذا
البناء اجلاهز واملفرو�ض بقوة التقليد واالن�صياع
�إىل املا�ضي فراحوا يعملون على زعزعته ور�سم
�أب��ن��ي��ة بديلة لق�صائدهم ال��ت��ي �أ�صبحت �أك�ثر
مالءمة حلياتهم وطبيعتهم و�أمزجتهم ،مما م ّهد
لظهور تعريفات جديدة للبناء الفني .فراح ابن
ر�شيق القريواين ي�شبه �أج��زاء الق�صيدة ب�أع�ضاء
اجل�سم ،فهي (مثل خلق االن�سان يف ات�صال بع�ض
�أع�ضائه ببع�ض ،فمتى انف�صل واح��د عن الآخر
وباينه يف �صحة الرتكيب ،غ��ادر اجل�سم عاهة
تتخ ّون حما�سنه ،وتعفي معامل جماله ،ووجدت
ح� ّ�ذاق ال�شعراء ،و�أرب��اب ال�صناعة من املحدثني
يحرت�سون من مثل هذه احلال ،احرتا�س ًا يحميهم من
�شوائب النق�صان ويقف بهم على حمجة االح�سان)
( .)2ومن الوا�ضح �أن ابن ر�شيق يف ذلك قد قارب
املفهوم الذي بتنا نعبرّ عنه اليوم يف نقدنا املعا�صر
بالوحدة الع�ضوية للق�صيدة .هذه الوحدة التي
�سوف ي�ؤكدها ح��ازم القرطاجني فيما بعد حني
يقول �أن الق�صيدة ينبغي (�أن تكون متنا�سبة
امل�سموعات واملفهومات ح�سنة اال���ض��ط��راد ،غري
متخاذلة الن�سج)( )3وي�ضيف عليها قوله ب�أهمية
وعي ال�شاعر وتق�صده الطريقة التي يبني بها،
و�أي�ض ًا دور خياله يف ذلك ،فهو يقول �إن على ال�شاعر
�إذا �أراد نظم ق�صيدة (�أن يتخيل مقا�صده الكلية،
و�أن يتخيل املقا�صد طريقة و�أ�سلوب ًا� ،أو �أ�ساليب
متجان�سة �أو متخالفة)( .)4لذلك ف�إن الطبقة
الأوىل م��ن ال�شعراء يف ر�أي���ه ه��م ال��ذي��ن ميلكون
الوعي امل�سبق بالبناء الذي يعملون على ت�شييده،
و(يقوون على ت�صور املقوالت ومقا�صدها بالقوة
قبل ح�صولها بالفعل)()5
وال ّ
�شك يف �أن مفهوم (الق�صدية) الذي حتدث
عنه القرطاجني يف املقبو�س ال�سابق ،مبا يت�ضمنه
من الت�أكيد على فكرة الوعي الفني عند ال�شاعر،
ميكن �أن يعدّ اجل�سر املبا�شر الذي ميكن لنا �أن نعربه
�إىل ال�شكل الذي تطور �إليه مفهوم البناء ال�شعري
عن �شعراء احلداثة العربية منذ منت�صف القرن
الع�شرين ،حني ن�ضج تفاعلهم مع املتغريات التي
�شهدتها بنية املجتمع العربي ،وتوفرت لهم فر�ص
التوا�صل مع ال�شعر العاملي والوقوف على �إجنازات

ال��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي ال��غ��رب��ي فيما
يتعلق مب��ف��ه��وم ال��ب��ن��اء الفني
للق�صيدة ،وال �سيما �أ�صحاب
مذهب (النقد اجل��دي��د) الذي
ك��ان لهم �أث��ر وا���ض��ح على رواد
احل��داث��ة ال�شعرية العربية.
فالق�صيدة ع��ن��د (ري��ت�����ش��ارد)
هي (بناء يرتكب من العنا�صر
وال���ق���وى ال��ت��ي ت��ت��ظ��اه��ر على
ن��ح��و ي��ت��م ف��ي��ه ت��ك��ام��ل امل��ع��اين
ال�شعرية املتبلورة يف حقائق
لغوية ،فالعامل الذي تت�ألف منه
الق�صيدة عامل متجان�س تتالقى
�أف���ك���اره وت��ت��ع��اق��ب يف ح��رك��ة
مطردة)()6
وهكذا ظهر فهم جديد للبناء الفني الق�صيدة،
جعله رواد احل��داث��ة ال�شعرية العربية �أ�سا�س
حركتهم وج��وه��ر �إب��داع��ه��م ،ف��ق��ال ب���در �شاكر
ال�سياب�( :إن ال�شعر احلر بناء فني جديد)(.)7
فخرج ال�شعراء املحدثون عن الأ�س�س الب�سيطة
ال��ت��ي ت��وارث��وه��ا ع��ن ال�شعر ال�ت�راث���ي ،وراح���وا
ينهجون طرق ًا مبتكرة يف البناء الفني و�أدخلوا
به عنا�صر جديدة مثل الأ�سطورة والقناع والرمز
وال�سرد واللعب بال�ضمائر وتفتيت الزمن وامل�شاهد
الت�شكيلية والتقنيات امل�سرحية وال�سينمائية
وغ�يره��ا .ومل يعد �أم���ام ال�شعراء �أمن���وذج ثابت
يحتذون حذوه ويلتزمون ب�أ�س�سه ومعطياته ،بل
راحت كل ق�صيدة تفر�ض بناءها الفني اخلا�ص،
الذي يتالءم مع ف�ضائها ويتناغم مع ر�ؤاها ،و�أ�صبح
هذا البناء مقيا�س �إبداع كل �شاعر ،وعالمة مت ّيز
كل ق�صيدة ج��دي��دة ،وج��واز م��روره��ا �إىل مملكة
ال�شعر.
وكمثال على ذلك� ،سنحاول فيما يلي �أن ن�ستقرئ
عنا�صر البناء الفني لق�صيدة (مقامات بغدادية)
( )8لل�شاعر العراقي املعروف حميد �سعيد ،وهو
�أح��د �شعراء املوجة الثانية يف حركة احلداثة
ال�شعرية يف ال��ع��راق ،بعد جيل ال�سياب ون��ازك
والبياتي� ،أ�صدر جمموعته ال�شعرية الأوىل عام
 1968بعنوان( �شواطئ مل تعرف الدفء) وكان
من م�ؤ�س�سي جملة (�شعر )69البغدادية ،وتق ّلد
ع��دد ًا من املنا�صب الثقافية يف العراق من �أهمها
رئا�سته لالحتاد العام ل�ل�أدب��اء والكتاب العرب
عام ،1986ورئا�سة حترير جريدة الثورة ،وقد
غ��ادر بغداد بعد احتاللها �إىل الأردن و�أق��ام يف
عمان و�أ�صدر فيها عدد ًا من جمموعاته ال�شعرية
اجلديدة منها جمموعة (م��ن وردة الكتابة اىل
غابة الرماد) 2005و(م�شهد خمتلف) 2008
و(م���ن �أوراق املوري�سكي)  2012وب��ذل��ك بلغت
�إ�صداراته �أربع ع�شرة جمموعة �شعرية بالإ�ضافة
اىل كتبه النرثية التي رمبا كان من �أهمها كتاب
(الك�شف عن �أ�سرار الق�صيدة) ال�صادر عام.1988
بنى ال�شاعر ق�صيدته (مقامات بغدادية) على
م�شاهد متتابعة ،مزج يف كل منها ال�سرد وال��ر�ؤى
وال��ف��ن الت�شكيلي والأن��غ��ام وامل��ق��ام��ات املو�سيقة
والذكريات واملواقف الدرامية وال�صور التخييلية
يف تركيبة ت�شيع طيف ًا وا�سع ًا من الإيحاءات ،وتثري
مروحة من امل�شاعر والأحا�سي�س ،التي تتنامى
وتتحدد م��ع ت��وايل امل�شاهد حتى تبلغ ت�أثريها
الأعظمي م��ع اكتمال الق�صيدة و�إع���ادة املتلقي
قراءتها من جديد لتجميع تفا�صيلها ومكوناتها يف
ذهنه ومبا�شرة التفاعل فيما بينها بعد �أن تكت�سب
خ�صائ�ص ج��دي��دة م��ن خم���زون ال��ق��ارئ امل��ع��ريف
وخ�برت��ه احلياتية وذوق���ه الفني وم��واق��ف��ه من
احلاالت التي تبثها الق�صيدة.
يزيح ال�شاعر ال�ستار عن امل�شهد الأول لق�صيدته،
ف�نرى ر� ّ��س��ام � ًا يقف �أم���ام لوحته ال��ت��ي ير�شقها
بخطوطه املت�شابكة و�ألوانه املتداخلة حماو ًال �أن
ي�ش ّكل منها مالمح فردو�س طفولته .فتظهر يف عمق
اللوحة مدينته ،ويظهر النهر واجل�سر والأ�شجار،
ويرت�سم بيت احلبيبة الذي كانا ي�ست�ضيفان فيه
القمر يف ليل بغداد الذي ال تغفو فيه الأوتار.

ويف توظيف ملفت للألوان
يف هذا امل�شهد ،يجعل ال�شاعر
القمر �أخ�ضر ًا ،لأنه كان فت ّي ًا
ي��ان��ع � ًا ي�سكب ال��ب��ه��ج��ة يف
ق��ل��وب ال�ساهرين ،ويجعل
من ال�شجن الذي كان يفي�ض
م��ن حناجر املغنني� ،شجن ًا
�أبي�ض اللون ،لأن��ه بالرغم
من ارتباطه مب�شاعر الأ�سى
والأمل ال��ت��ي مت� ّي��ز الغناء
العراقي الأ�صيل ،كان ميتع
ال�سامعني ويغرقهم يف حالة
من الطرب اللذيذ.
وال يكتفي ال�شاعر بذلك،
بل ي�ضيف �إىل لوحته مزيد ُا من العنا�صر الت�شكيلية
الفاتنة ،فري�سم �شواطئ دجلة يف الفجر ،وامر�أة
ند ّية كالغيمة ،وزقاق ًا طري ًا ،وحقوال من احلناء،
و�أماكن جغرافية حمددة ي�ستلها من ذاكرته ،مثل
ب�ساتني دياىل و�شط احل ّلة،

واذا ك��ان��ت ه��ذه الطبقة الأوىل م��ن طبقات
امل�شهد م�ؤلفة من العنا�صر الت�شكيلية التي ذكرناها،
ف��إن ال�شاعر قد �صاغ الطبقة الثانية من الأنغام
واملو�سيقى .فن�شر على طول امل�شهد �إيقاعات املقامات
التي حتتلّ وجدانه ووج��دان العراقيني جميعهم،
م��ن مقام ال�لام��ي ال��ذي ك��ان ي���ردده املغني عبا�س
جميل وهو يبحث عن الأحبة الذين رحلوا� ،إىل
مقام البيات الذي كان يختتم ال�سهرة به يف الفجر
في�ضيئ الروح ويبعد عنها الأحزان� ،إىل مقام �أو�شار
الذي يهزّ النف�س مثل �شهقة عميقة وهو ينادي ب ّياع
الورد يف الأغنية العراقية امل�شهورة� ،إىل �أيقاع حلن
احلجاز اجلذل وهو يتغنى بتلك ال�صورة اخلالدة عن
وجه احلبيب الذي بلوح فوق النخل فيحار العا�شق
ان كان ما يراه �ضوء القمر �أو برق خالخيل املحبوب
�أو �ضوء خدّ يه.
وبالرغم من غنى هاتني الطبقتني (الت�شكيلية
والنغمية) التي بنى ال�شاعر منهما امل�شهد الأول
قي الق�صيدة ،ف�إنه ي�ضيف �إليهما طبقة ثالثة من
العنا�صر الدرامية ،تبد�أ مع بداية الق�صيدة حيث
ي�صارع الر�سام اللون الأبي�ض فيدفعه بري�شته ليفتح
باب الأ�سرار ،وتت�ضح مع نذر الإع�صار التي تظهر من
�أعماق اللوحة ،وتت�صاعد مع �ضياع احلبيبة التي
ي�س�أل عنها بياع الورد ،وموت �سيدة النزل وان�سداد
الأبواب.
وث ّمة طبقة رابعة تت�ألف عنا�صرها مما حتتفظ
به ذاك��رة ال�شاعر من �أماكن جغرافية ك�شواطئ
دجلة وب�ساتني دي��اىل و�شط احل� ّل��ة ،وم��ن �أ�سماء
املغنني مثل عبا�س جميل ،ومن عنا�صر حتيلنا �إىل
ون�شم
ال�تراث ال�شعري العربي لن�ستعيد �صبا جند
ّ
عرارها.
وبهذه الطبقات املتداخلة واملتفاعلة مع بع�ضها،
ي�شيد ال�شاعر بناءه الفني ،الذي يتنامى ويتح ّول
من م�شهد �إىل �آخ��ر يف الق�صيدة ،ويغتني بدخول
عنا�صر جديدة مما يفر�ض على املتلقي حالة من
التوتر ت�ضعه يف قلب العملية الإبداعية لي�شارك
يف انتاج احلالة ال�شعرية ،كما �سرنى من خالل هذا
التتبع ال�سريع لبقية امل�شاهد.
ففي امل�شهد الثاين ترتبك الأل���وان ،ويغت�صبها
الرماد الذي يحتل كل ما كان على اللوحة من �شجر
�أو حجر �أو �إن�سان .وت�سيطر �أح��زان مقام البيات،
وتتنقل حنجرة املن�شد بني الهذيان واحل�شرجة
ال�����س��وداء ،وتقفر قهوة ع���زّ اوي من ر ّواده���ا .فقد
ق�ضى �سلمان بر�صا�ص قنّا�ص �أمريكي قادم من غاب
الأك��اذي��ب ال�سود التي �صنع منها تاريخه امل��ز ّور،
وجاء �إىل بالدنا ليغتال منبع احلياة .لكن املن�شد
لن ي�ست�سلم ،و�سيوا�صل بحثه عن حبيبته (فرط
الرمان) وهو يغني ل�ص ّياد ال�سمك البغدادي الذي
ي�صيد ال�سمك البني� ،سمك ال�شوق �إىل (ع�صاري)
املحبة.
�أما يف امل�شهد الثالث ،ف�سنجد اللوحة وقد امتلأت
مب��ف��ردات غريبة ،ولغة دب��ق��ة ،و�إ���ش��ارات نزقة.
ف��ال��ق� ّوال��ون يغت�صبون عفاف املعنى ،والط ّبالون
يت�صدرون امل�شهد وي��ذ ّل��ون احل��زن ال��ذي يبثّه يف

النفو�س ال�شاخمة حلن الر�ست .و�سي�ضيف ال�شاعر
�إىل هذا امل�شهد حرارة النداء حني يقول( :يا خلق..
�أفيكم من �شاف حبيبي ..يا نا�س� ..أفيكم من يعرفه)
و�سيوظف طاقة اخليال ال�سوريايل حني يجعل الدم
يعلن عن حمنته ويخرج من عزلته ويطوف على
النا�س يدقّ الأبواب ،و�سي�ستح�ضر الرتاث ال�شعري
ح�ين يجعل امل��ح��ب��وب��ة (ع��ل��ى ق��ل��ق) م��ث��ل جدها
املتنبي ،و�سيحيل اىل املوروث ال�شعبي الذي يتجلى
يف غراب البني ،ويف �أم ح�سني التي ذهبت بواحدة
ورجعت باثنني ،و�ستفوح من امل�شهد روائ��ح �أحالم
فا�سدة ،و�أحنا�ش وعناكب .وبهذه املكونات الغريبة
واملتنافرة التي يحتويها هذا امل�شهد ،ت�صل الق�صيدة
�إىل ذروة ت�أثريها يف نف�س املتلقي وهي تتمثّل �أبعاد
الفاجعة و�أهوال امل�أ�ساة.
يف امل�شهد الرابع يغيب الر�سام ،وتغيب الألوان عن
اللوحة وال يبقى �سوى �ضجيجها .فالبالد التي كانت
يف اللوحة �أ�صبحت ظلاّ ميزقه الأقنان .و�سيطغى
على امل�شهد التناق�ض ال�صارخ بني دجلة اخلري ،التي
وت�شع ب�ألق احل�ضارة ،وبني
حتمل عراقة التاريخ
ُّ
اجلندي الأمريكي املحتلّ ال��ط��ارئ على التاريخ،
والآتي من الوهم والكذب العطن واللغة اخلرقاء،
وهو يوقف دجلة على احلاجز ،متجاه ًال �أنه لي�س
�سوى برغوث ال يقدر �أن يدخل يف ط ّيات عباءتها
ال��ت��ي تن�شرها يف ال��ري��ح فت�صفع �أوه���ام اجلندي
وتنطلق كما تنطلق اخليل لت�ستعيد جمدها ال�ضارب
يف ما قبل املا�ضي ،واملتطلع �إىل ما بعد امل�ستقبل.
وبالرغم من �أن ال�شاعر كان يظنّ �أن البلبل قد
�شاخ وتخلّى عن جارته النخلة ،،وبالرغم من �أن
ال�شك �ساوره يف �أن تخرج النجمة من �أ�سر الليل،
�إال �أنه يختتم هذا امل�شهد مبكّون جديد ي�ضيفه �إىل
بنائه الفني ،هو جمموعة من الأ�سئلة املبا�شرة التي
يفرغ بها ما تختزنه نف�سه من حنق ومرارة ،فلماذا
كان على دجلة �أن تتح ّمل كلّ هذه الأخطاء؟ وملاذا
جيء �إليها بخطايا من كلّ مكان؟ ومل��اذا ي�ستقوون
على ورد حدائقها بال�سفلة والأ�شباه؟ ي�ستقوون
عليها بحراب جنود غرباء؟ وملاذا؟ وملاذا؟
الر�سام
�أما امل�شهد الأخري من الق�صيدة ،فنجد فيه ّ
وقد عاد ليقف �أمام مر ّبع لوحته ،فريى �ألوانها قد
غ�ّي�رّ ت موا�ضعها ،وي��رى بغداد قد ذهلت عما كان
بها وراح��ت تدخل منزلة جديدة تقوم على رماد
املقامات وغبار الأغاين.
وم��ن الوا�ضح �أن بناء ال�شاعر لق�صيدته بهذه
الطريقة امل�شهدية� ،أتاح له �أن يفيد من التقنيات
امل�ستوحاة من ال�سينما وامل�سرح والفن الت�شكيلي
والغناء واملو�سيقى ،كما �أتاح له �أن يوظف خمزون
ذاكرته ومكنونات نف�سه ،و�أن ي�ستخدم طاقاته
اللغوية والتخييلية والنغمية ،ب�شكل جديد ،يحاول
�أن ي�سعى به �إىل خلق ف�ضاء من الت�أثريات املختلفة
ال��ت��ي تتعا�ضد لتدفع املتلقي �إىل �أت���ون احلالة
التي كابدها ال�شاعر �أث��ن��اء الكتابة ،في�صطلي
بنارها ،ويعيد �إنتاجها يف ذهنه وخياله وقلبه
وحوا�سه ،ب�شكل يتنا�سب مع جتاربه ال�شخ�صية،
ور�ؤاه اخلا�صة ،وم�ضمون ثقافته ،ومكنون ذاكرته،
ومزاجه املتفرد ،وطريقته يف مقاربة الن�صو�ص
ال�شعرية وتذوقها والتفاعل معها .مما ي�سمح له �أن
يعيد بناء الق�صيدة ب�شكل جديد ،قد يتغيرّ مع كل
قراءة جديدة لها.
الهوام�ش:
( )1ابن قتيبة -ال�شعر وال�شعراء-قدم له ال�شيخ ح�سن متيم-
دار احياء العلوم-بريوت-الطبعة الثالثة�-1987-صفحة 43
( )2ابن ر�شيق ال�ق��رواين -العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آداب��ه
ونقده -ج1-دار اجليل -بريوت�-1981-ص129
( )3حازم القرطاجني -منهاج البلغاء و�سراج الأدباء -حتقيق
حممد احلبيب بن اخلوجة ،دار الكتب ال�شرقية ،تون�س .1966
�ص143
( )4حازم القرطاجني -املرجع ال�سابق�-ص109
( )5حازم القرطاجني -املرجع ال�سابق� -ص201
( )6ي��و��س��ف ح�سن ب �ك��ار -ب�ن��اء ال�ق���ص�ي��دة يف ال�ن�ق��د العربي
القدمي -دار الأندل�س -بريوت-ط�1983--2ص23
( )7حممود العبطة -بدر �شاكر ال�سياب واحلركة ال�شعرية
اجلديدة يف العراق ،مطبعة املعارف ،بغداد�1965- ،ص37
( )8ح �م �ي��د ��س�ع�ي��د-م���ش�ه��د خم� �ت� �ل ��ف-دار �أزم �ن ��ة-ع �م ��ان-
�2008-ص25
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قراءة نقديّة نف�سيّة لـ حميد �سعيد و�شِ عره

• د .ريكان �إبراهيم
يف هذه القراءة �سنط ِّبق ً
بع�ضا من و�سائل املنهج النف�سي يف
النقد؛ و�سائل مدر�سة التَّحليل النف�سي حتديدً ا ،و�سيكون
مثالنا ال�شاعر حميد �سعيد باالعتماد على درا�سة التفكري
والوعي عند ال�شاعر ،والعمق العاطفي ،وال�سلوك الناجت عن
مزاوجة الفكر والعواطف.
�دمي ُج��دِّ د حدي ًثا ب�أقالم
ْهج ال َّنف ِْ�س ُّي يف النَّقد
منهج ق� ٌ
ٌ
املن ُ
مفكِّرين نقّاد كبار يف الغرب الأوروب��ي والأمريكي وال�شرق
العربي والآ�سيوي (حتديدً ا يف رو�سيا) ،لكن هذا القِدَ م
مل مينح التَّجديد الكايف الالئق مبقام هذا املنهج و�أثره يف
�شعرا �أو ن ً
رثا.
تقومي وتقييم حركه الن�ص املدرو�س ً
يف هذا البحث املخت�صر �سنط ِّبق ً
بع�ضا من و�سائل املنهج هذا؛
نظرا لمِ ��ا لهذه
ا،
�
�دي
�
حت
و�سائل مدر�سة التَّحليل النف�سي
�دً
ً
�سب �أغوار الن�ص �أكرث من غريها من
املدر�سة من قدرة على رْ
املدار�س النف�س ّية ،و�سيكون مثالنا ال�شاعر حميد �سعيد.
ال�شعري على
َّف�سي للن�ص
ّ
�آل ّية التطبيقَ :يعتمدُ النَّقد الن ّ
درا�سة:
 التفكري والوعي عند ال�شاعر. العمق العاطفي. ال�سلوك الناجت عن مزاوجة الفكر والعواطف.واج َهتْني �صعوبة �أول ّية يف درا�ستي حلميد
حمدِّ دات البحثَ :
�سعيد؛ وهي �صعوبة الإحاطة الكاملة ب�شعره املن�شور �أو
غري املن�شور ،فخ ِّيل �إ ّ
يل �أنَّ ما هو من�شور من حميد �سعيد
لي�س َّ
بال�ضرورة ما كان مكتو ًبا مل ين�شر عنده .واملحدِّ د �أو
ال�صعوبة الثانية هي �أنَّني كنتُ حم��دّ ًدا مب�ساحة مرخَّ �ص
بها م�سب ًقا من جملة "�أفكار" التي ُتعدُّ هذا امللف عن ال�شاعر
حميد �سعيد.
امل�صادر املعتمدة :مل �أحاول �أن �أ�ستعني مبا ُكتب عن حميد
�سعيد من درا�سات وما ُن�شر عنه من بحوث ومقاالت ل�سببني؛
ال�سبب الأ َّول� :أنّني مل �أجد درا�سة عن حميد �سعيد تعتمد
املنهج النف�سي لكي �أ�ستعني بها م�ضي ًفا �أو خمتل ًفا �أو م�ؤ ِّيدً ا.
وال�سبب الثاينَ :م ْيلي �إىل �أنْ �أكون ناقلاً لأفكاري فقط يف
هذا البحث.
• املدخل �إىل قراءة حميد �سعيد
لكي ن�ضع مدخلاً لهذا البحث ،علينا �أن ننظر �إىل هذا املثلث
َّف�سي:
التطبيقي الن ّ
ّ
الفكري :وهو ال��ذي ي�شرح �أو يدر�س ِّ
ال�شعر
( )1اجلانب
ّ
ال�شعر ِّ
كوظيفة ،ولي�س ِّ
لل�شعر.
( )2اجلانب الوجداينّ :وهو الذي يعتمد ال�صور الفن ّية
والبالغة واالج�ت�راح الكلمي ال���دّ ال على خلف ّية املُعطي
(ال�شاعر).
ال�صراع مبا ي�شري �إليه من
( )3ال�سلوك :وهو الناجت من ِّ
اتِّفاق �أو افرتاق بني الفكرة والعاطفة.
�أمام هذا الثالوث ،نحاول �أن نر�سم �أجزاءه من جديد ب�صورة
(دياكرامات ّية):
�أ -ال َّر�سم الأ َّول :املفكِّر (ال�شاعر)  +الوجداين (الق�صيدة)
 +ال�سلوك (�أثر ِّ
ال�شعر وال�شاعر يف البيئة).
بعبارة �أخرى� :شاعر +ق�صيدة +بيئة = ناجت �أدائي.
ب -ال َّر�سم ال��ث��اين :لو َر َم��زْ ن��ا للفكر مبر َّبع وللوجدان/
الق�صيدة بدائرة ،وفح�صنا طبيعة التَّالقح ،لكان الأمر على
هيئه احتماالت على النَّحو الآتي:
االحتمال الأ َّول:
حيث ال يندمج ال�شاعر مع معطيات ق�صيدته متا ًما� ،أي �أنَّهُ
ُ
تناغم ( )Empathicولي�س يف موقف
يكون يف موقف
متاثل ( .)Sympathicوبذلك جتيء الق�صيدة خطاب ّية،
منرب ّية ،لأنَّها غري م�شحونة بعاطفة ال�شاعر:
هذا االحتمال ،لو ُط ِّبق على �شعر حميد �سعيد ،ف�إن ََّك لن جتد
له � ّأي �أثر � اّإل يف بع�ض بداياته ال�شعر ّية.
االحتمال الثاين:
هنا يحتوي ال�شاعر كل جودة الق�صيدة ويختزنها ،فرتاه
جلي�سا ج��ي��دً ا يف التعبري ع��ن م�أ�ساته وحالته م��ن الأمل
ً
والأمل ،لكن ق�صيدته املكتوبة ال تكون مب�ستوى التَّعبري عن
داخله النه ج ِّيد يف اخلطاب ورديء يف ك�شف املخبوء.

هذا االحتمال ال ينطبق على حميد �سعيد لأنه لي�س كذلك.
فهذا ال�شاعر لي�س لديه �شيء يخاف عليه �أو منه ،و�شاعر ال
يعتمد ال َّرمز ّية يف التعبري عن ذاته ،لكنه قد يعتمدها يف
احلديث عن البيئة.
االحتمال الثالث:
عندما تكون الق�صيدة حمتوية لل�شاعر ،فهو �أ�صغر منها
وت�صويرا ،وهذا ال ينطبق كذلك على حميد �سعيد
عطاء
ً
ً
لأنَّهُ َم َثل ومي ِّثل القاعدة التي تقول( :الرجل هو الأ�سلوب).
الرابع:
االحتمال ّ
ونعني بها التداخل اجلزئي؛ حيث يحتفظ ال�شاعر بجزء
ل�سريرته ومينح الباقي لقارىء الق�صيدة ،وهذا هو حميد
�سعيد.
�إنَّ هذه التخطيطات التي قدَّ مناها مه ّمة جدً ا يف حتديد
موقع حميد �سعيد يف َمكّو ِك َّي ِته بني �أفكاره ووجدانه ،وما َن َت َج
عنه الح ًقا من قدرة نتو َّفر عليها نحن يف درا�ستنا ل�شخ�ص ّية
وال�صحة والوظيفة
حميد �سعيد يف العي�ش والأ���س��رة
ّ
واالنتماء واحلياة والأمل واملر�ض واملوت.
لو ط َّبقنا هذه اخلارطة ال�سايكولوج ّية على ال�شاعر حميد
�سعيد حل�صلنا على الآتي:
(� )1أنَّ لذهن ّية هذا ال�شاعر وطريقة تفكريه ونمَ َ ط م ْيله
ريا يف (هند�سة) الق�صيدة لديه.
�إىل االختزال دو ًرا كب ً
فهو ال ينطلق من ال�صفر يف كتابتها .ومهما حاول �أنْ يقنعنا
ب�أنَّهُ ال يج ِّهز املواد الأول ّية للق�صيدة و�أنَّهُ يكتبها بطريقة
احل� ّ�ر �أو التَّداعي ُ
التفكري ُ
احل� ّ�ر  free thinkingفلن
ي�ستطيع .لكنَّهُ وللأمانة �شاعر تفكري ولي�س �شاعر فكرة،
ومعروف �أنَّ الفرق بني احلالتني كبري.
(� )2أنَّ ق��درة هذا ال�شاعر على الإ�شباع الفنّي للق�صيدة
هائلة ،حيث تظلّ ق�صيدته تعي�ش على �شواطئ نهر التغذية
بال�ص َور الفن ّية ولطائف البالغة.
ُّ
يقررها �شعره
كما
�سعيد
حميد
ة
ي
�شخ�ص
•
ّ
ِّ
لقد ق��ر� ُأت الأع� ّ�م الأغلب من من�شور �شعر ال�شاعر الكبري
حميد �سعيد ،وجال�س ُته �صدي ًقا ،لنا من الهموم الثقاف ّية
ووجهات النَّظر فيها ما يجعلنا قريبني من بع�ضنا ً
بع�ضا.
أ�سجل مالحظاتي حول
وبحكم هاتني الأداتني ا�ستطعتُ �أنْ � ِّ
حميد �سعيد من املنظور النَّف�سي .و�سنن�شغل م ًعا مبا يه ّمنا من
�شاعرا وكات ًبا وناقدً ا ومراق ًبا ثقاف ًّيا .لي�س لذلك
�شخ�ص ّيته
ً
كلّه � ّأي دخل يف جوانب حياته ال�شخ�ص ّية.
هدوءا ال
هادئة
لبقة،
 �إنَّ حميد �سعيد ذو �شخ�ص ّية مرنة،ً
يفقدها املطلوب من احلدّ ة يف اتِّخاذ القرار عند احلاجة.
 ال ي�ستخدم حميد �سعيد الآل ّيات الدفاع ّية defense mechanismsغري ال�شعور ّية (غري الواعية) للتخلُّ�ص
من مواقف ا َ
حل َرج والتح ُّوط .فهو يدرك ما ي�ستخدمه منها
مواجه مبا�شر ،قليل املجاملة يف
(�شعوري) .فهو
ب�شكلٍ وا ٍع
ّ
ِ
�أن يقول �شي ًئا ال يقتنع به.
 هناك تطبيق دائم لديه دون ق�صد لأن تكون الق�صيدةلديه هي �سلوكه ،وال يذكر له �أ�صدقا�ؤه الذين �أعرفهم � ّأي
�شيء من ازدواج ّية ال�سلوك �أو م�ستبطنات الآراء.
 مل ت�ستطع الأيديوجليا �أن ت�ؤ ِّثر يف ال�شاعر حميد �سعيد.وا�ستطاع دائ ًما �أنْ يف�صل بني حميد �سعيد امل�ؤدلج وحميد
�سعيد ال�شاعر.
 تن�سجم �سمات �شخ�ص ّية حميد �سعيد مع ال َّن َمط ال�صويف .ال�أدري �إنْ كان ذلك ي�ستهويه فيمار�سه� ،أم هو طبع فيه وراثة
البيولوجيا �أو وراثه املك َت َ�سب.
تع�صب ،وال يعاين من
دون
بقدراته
 يثق حميد �سعيدُّ
طبق ّية �شعره مهما قيل له عن ذلك (�أي �أنه ال يحكم على
ال�شاعر ،بل على ق�صيدة ال�شاعر) ،كما �أن��ه ال ي�ستخدم
(�أفعل) التَّف�ضيل يف �أحكامه ال�شعر ّية.
الرتهل.
( )7لي�س مغرو ًرا لكنه م ّيال �إىل حماية الذات من
ُّ
He is not grandious but he is of high self
.concept
• اجلوانب النف�س ّية يف ق�صيدة حميد �سعيد
�إنَّ ما الحظ ُته على ق�صائد حميد �سعيد �أنَّها ال حتاول (وال

يحاول هو) �أن يكونا معاجلني نف�س َّيني لقارئ مري�ض .على
خا�صة حلميد �سعيد على ظهر
الرغم من ذلك تظهر مالمح ّ
ّ
وجوف الق�صيدة (ظاهرها وباطنها ،مبناها ومعناها).
هناك �آل ّيات نف�س ّية تتم َّيز بها وبا�ستعمالها ق�صيدة حميد
�سعيد ،حتى �إنَّها ُعدَّ ت كالب�صمة التي يقولون عنها الكثري،
ويف ما يلي �أبرز هذه الآل ّيات النف�س ّية:
�آل ّية ك ْبت املعنى  :repressionوفيها ي�ستخدم �آل ّية �إزاحة
املعنى والإ�سقاط
 Displacement & projectionوبذلك يحتفظ
بح�صتها من الكرامة ال�شعر ّية.
حميد �سعيد لق�صيدته َّ
التقم�ص والتَّج�سيد  :edlentificationفهو يتق َّم�ص
ُّ
�شعور ًّيا غال ًبا -د ْور وط ْور البطل يف الق�صيدة .وال يكفي ماي�ستخدمه من �أ�سماء م�ستعارة �أو �إزاحات ليقنعنا �أنَّهُ لي�س
هو املق�صود ،بلى �إنَّهُ هو املق�صود.
�آل ّية االنتباه :حميد �سعيد يف الق�صيدة م�ستمع طويل الأمد،
حتى �أورث ذلك ال�سلوك ق�صيدته .فهو م�ستمع ج ِّيد ولذلك
يكتب ق�صيدته ل ُتد َر�س ال ل ُتقر�أ �أو ُت َ
ن�شدَ .من ر�أى منكم
حميد �سعيد ُيكرث من ظهو ِره قار ًئا �شعره؟
الرقابة ال�شعر ّية :يهرب حميد �سعيد ومعه
الهروب من ّ
ق�صيدته من الرقابة ال�شعر ّية ،فق�صيدة حميد �سعيد تبدو
وك�أنَّها ال حترتم الوزن وال التَّفعيلة� .إنَّها و�سيلته ك�شاعر
الرقابة بالهرب �إ ّما �إىل الأمام فيبدع� ،أو �إىل
�أنْ يثور على ّ
اخللف في�أخذ ما ت�س ّميه اجليو�ش (ا�سرتاحة املقاتل).
فر ًقا غري م�ألوف
يف خامتة بحثي املوجز هذا �آمل �أنْ �أُ ِ
حد َث ْ
وقرائه
عند الباحثني ،ف�أرجو ِمن حم ّبي �شعر حميد �سعيد ّ
�أن يحتفظوا بهذه الأ�سئلة التي �س�أذكرها ،لأنَّ الإجابة عنها
منهم �ستكون مبثابة ا�ستبيان حول �شعر ّية و�شاعر ّية حميد
�سعيد:
( )1كيف ِّ
يوظف حميد �سعيد جملته ال�شعر ّية كدالّة
نف�س ّية عليه؟
( )2ملاذا تق َّم�ص حميد �سعيد �أدوار �أبطال الروايات التي
قر�أها وو�صفها يف ديوان "�أولئك �أ�صحابي" ،هل هو الغرور �أم
البحث عن الذات يف جيوب قم�صان الأبطال؟
�شعرا حلميد �سعيد يرثي فيه حميد
( )3هل قر�أ �أحدكم ً
�سعيد؟
(َ )4من الأغلب على حميد �سعيد :الأيدولوجيا �أم ِّ
ال�شعر
ِّ
لل�شعر؟
( )5هل ميلك حميد �سعيد ر�ؤية خا�صة به يف النَّقد الثقايف
وال�شعري؟
(� )6س�ؤال للنف�سان ّيني حول حميد �سعيد:
هل ميكن تطبيق نظرية "�أرك برينا" على �شخ�ص ّية حميد
�سعيد؟
( )7ملاذا ين ِّوع حميد �سعيد البحور يف الق�صيدة الواحدة؟

قصة
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�سورة الن�ساء
•�إينا�س عزام
العمر امل�شدود على خ�شبتني تتقاطعان يف
الطول والعر�ض �سيذكر �أب���د ًا الن�ساء يف
بلدي �أنهن م�صلوبات طولي ًا بعمر بيولوجي
يتجدد مع اكتمال قمرهن الدموي كل �شهر،
وعر�ضي ًا على م��ا مملكت �آمي���ان القوامني
عليهن من الرجال.
�أج�سادهن امل�شدودة �إىل عار�ضتي القدر تلك
التي تتناوب عليها الن�ساء �سيذكرهن �أب��د ًا �أن
اخلطيئة ذاتها التي ترتاخى بني فخذي الرجال
لت�صري نزوة �ستنتفخ ببطونهن �آثمات..
هنا حيث �سيغدو امل��وت املبتكر كغمامة �سوداء
متر عابثة فتوحل الأر���ض دومنا ه��وادة حلظة
هطلها املفاجئ وم��ن ثم لتعيد ال�سماء ترتيب
مزاجها ،وك�أنها ما �أمطرت بذاك اليوم من �شباط
�إال لت�صفي ح�ساباتها مع �آل املرو�س الذين راحوا
يغطون ال�شم�س ب�أكفهم فطمرتهم ال�سماء بطينها
ولعنتها� ،أما اخلطئية التي ملأت جوف نزهة فهي
�أ�شبه بحازوقة اندفعت �إليها فج�أ ًة دون �سابق
�إنذار لتف�ضح فعلتها.
يحتفظ �آل املرو�س بكربيائهم حتى مع املوت
وك�أن هذا املوت واحد منهم يعا�شرونه ويت�أهبون
ملالقاته فرت�سم خميالتهم �أل��ف ق�صة و�أل��ف
حكاية لتليق بنعو�شهم.
لكن �أحد ًا غري نزهة التي اعت�صرها � ٌ
أمل مفاجئ يف
بطنها لينذرها ب�أن �أجلها قد حان وب�أن خطوات
امل��وت �إمن��ا مت�شي على ���ص��وان �أذن��ه��ا ،مل ينحاز
لتح�ضري �أكرث ال�ساكني حدة من حيث �أرادت ملوتها
بطعنة واحدة.
امل�شتهى �أن يويل مهزوم ًا
ٍ
-

قويل مني يا كـ .....قويل

حتدق نزهة بعيونها ال�ساهية باجتاه من وقف
ب��ال��ب��اب ي�صم �أذن��ي��ه ويع�صب عينيه ببينما
تتقاذفها الأرجل وال�سكاكني
-

قويل مني..

بلعت نزهة جوابها مكفرة عن خطايا الب�شرية
جمعاء
-

هابيل واحد يكفي

يق�سم قبيل املرو�س الذي ابتلى بالرذيلة حلظة
ُ�سكر وهابيل الذي ابتلى بال�شرف �أنهما ر�أيا ب�أم
عينيهما خيط ًا بخاري ًا بلون قو�س قزح �صعد من
بطن �أختهما املبقور ليلتف حول عنقيهما في�صيح
�سعيد املبقور بروحه:
-

�ساحميني يا يختي �ساحميني

جا�سر الجبهان
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•علي املزعل
مل �أكن �أعتقد �أين �س�أرى جا�سر اجلبهان بعد
م��رور ه��ذا ال��زم��ن الطويل ،فها ق��د م � َّر على
خروجنا من القرية �أكرث من خم�سني عام ًا.
كان رفيق ًا لوالدي ،جمعتهم الدروب والبنادق
والأح�لام ،يغادرون مع ًا ،ويعودون مع ًا ،وقد توحدت مالحمهم
وخطاهم ،وابتلَّت كوفياتهم بعرق جباههم ون��دى الكروم
والب�ساتني.
يف تلك الأيام كان ظلي بني قدمي ،وكانت خطاي تتعرث بح�صى
الطرقات املف�ضية �إىل فل�سطني.
�أما جا�سر اجلبهان فقد كان �شاب ًا ناه�ض ًا ك�صخرة ،ويف عينيه
ظالل لأجنحة الن�سور.
كنا نرك�ض خلفه وهو يجتاز الطرقات الوعرة ،ويعارك ال�صخور
والأ�شواك ،وعلى كتفه تنه�ض بندقية جتمعت على ف ّوهتها �آخر
خيوط امل�ساء ،ومن خلفه جمموعة من الرجال يتبعون خطاه،
وقد �أثقلت ظهورهم البنادق و�أحزمة الر�صا�ص.
كنا نرقبهم حتى تغيب بنادقهم ،وكوفياتهم يف عمق الأودية
واله�ضاب املطلة على طربية..
ويف الأي��ام الالحقة ..يظل اجلميع يرقبون عودتهم على نار
ال�شوق واالنتظار.
وحني كانت �أمي ت�شعل نار التنور يف �ساعة مت�أخرة من الليل كنت
�أعرف �أنهم على الطريق ،فهي الوحيدة التي تعرف �سر �أبي متى
يذهب ،ومتى يعود.
لكن الليلة لي�ست ك�سابقاتها ،فقد خبت نار التنور ،ونا�ست العيون
التي �أرهقها االنتظار ،وج� ّ
�ف ن��دى ال�صباح ،وتال�شت رائحة
اخلبز ،والم�ست خيوط ال�شم�س ذ�ؤاب��ات �شجرة التوت التي
تغطي �أر�ض الدار ،وظل الباب مو�صد ًا مل يطرقه �أحد ،وامتلأ
وجه �أمي باحليرّ ة والأ�سئلة واالرتباك.
نامت القرية �أيام ًا بلياليها على نار االحتماالت والرتقب ،وظلت
العيون املرهقة ترقب املعابر والطرقات ،و�أ���ض��واء ال��زوارق
املعادية تنهب مياه البحرية.
والآذان امل�ستنفرة تلتقط حفيف الأ�شجار ،وو�شو�شات الريح
التي تولدها �أمواج طربية ،ويف الأعماق تتوالد الأ�سئلة..
�إىل �أن ج��اء الفجر ال�سابع للغياب ح��ام� ً
لا جلبة ال��رج��ال،
و�أنفا�سهم املتعبة ..،رك�ضت �أمي ،ورك�ضتُ خلفها..
كان جا�سر ورفاقه يقفون و�سط حلقة الرجال والن�ساء وحناجر
اجلميع تلهج بالأ�سئلة.
وجوه متعبة ،و�أكتاف هدَّ ها
ثقل البنادق ،وعيون نائ�سة
ب��ال��ك��اد حت��م��ل �أه��داب��ه��ا،
و�شفاه ياب�سة بالكاد تقب�ض
على حروفها مل يكن والدي
معهم ،ق��ال��ت �أم���ي بعد �أن
جا�ست وجوه الرجال� :أين
د ّوا�س يا جا�سر؟ قالت ذلك
ب�صوت مبحوح ظ� َّ�ل ن�صفه
بني �شفتيها املرجتفتني.
�أطرق جا�سر ومل يجب.
���ص��رخ��ت� ..أي���ن د َّوا�����س يا
جا�سر؟
ح��اول الإم�����س��اك ب�شفتيه،
وغ��ام��ت ع��ي��ن��اه ب��ال��دم��وع،
د َّوا����س ،د َّوا����س ظل هناك،
ظ���ل ج��ث��م��ان��ه ه���ن���اك ،مل
ن�ستطع حمله ،فقد ناو�شنا

الر�صا�ص �أيام ًا متوا�صلة وبقينا حتى اليوم يف بطون الكهوف،
وظالل ال�صخور� ،ساد �صمت ثقيل ،وظلت الكثري من الأ�سئلة
امل�ؤجلة يف �صدور اجلميع.
ذل��ك الفجر ،ما ي��زال يف �أعماقي حتى ه��ذه اللحظة ،وتلك
الوجوه التي �ضاعت على دروب ال�شتات ما تزال يف ذاكرتي..
اليوم وبعد هذا الزمن الطويل ر�أيت جا�سر اجلبهان يف مركز
العيادات ال�شاملة يف احللبوين ،حيث ُت��وزع الأدوي��ة املجانية
لكبار ال�سن من �أبناء اجلوالن.
يدب على عكاز من اخليزران القدمي املت�آكل وقد
ر�أيته عجوز ًا ُ
تق ّو�س ظهره حتى كادت �أطراف كوفيته �أن تالم�س الأر�ضَّ ،
وزل
عقاله حتى غطى حاجبيه.
يحمل بيده و�صفة طبية ،ويقول لل�صيديل :يا حكيم �أرجوك
�ساعدين ،ال �أ�ستطيع الوقوف!
هزين ال�صوت الذي مل يربح ذاكرتي يوم ًا..
تقدمت نحو ال�صيديل وقلت له:
�أرجوك �أن ت�ساعد هذا الرجل ،ثم هم�ست له :هذا الرجل كان
من قادة املقاومة قبيل خروجنا.
ز َّم �شفتيه ،ك�أنه مل يفهم ما قلت ،ثم قال بلهجة حازمة� :أنت
�أي�ض ًا �إذا كنت تريد الدواء «�سجل ا�سمك و�صف بالدور».
تراجعت مك�سور ًا لعند جا�سر اجلبهان� ،س�ألته عن �صحته
و�أحواله و�أوالده ..كان يجيب باخت�صار �شديد ..احلمد هلل،
احلمد هلل.
ثم قال� :أنت ت�س�ألني عن �أحوايل وك�أنك تعرفني منذ زمن؟!
من �أين �أنت؟
قلت ب�صوت مرتفع� :أنا من اجلوالن ،من قرية كفر حارب.
قال� :أنت من كفر حارب؟!
يا �إلهي ..دقَّ الأر�ض بعكازه ،ومدَّ طوله كما كان� ..أم�سك بيدي..
ابن من �أنت؟
قلت� :أنا ابن د َّوا�س امل�شعل� ..أنت ابن دوا�س؟
�أطرق برهة كمن ي�ستجمع ذاكرته� ..آخ يا عمي يا ريت متت يف
تلك الليلة ،يا ريت ظلت عظامي هناك �إىل جانب د َّوا�س ومل �أ َر
هذه الأيام ال�سود.
�أم��ط��رين بالأ�سئلة وفا�ضت
ذاك��رت��ه بتلك الأي���ام ،حتى
�أن��ه ن�سي ال���دواء ،ومل ي�أبه
لنداء ال�صيديل ال��ذي كرره
م������رات م��ت�لاح��ق��ة ج��ا���س��ر
اجلبهان ،جا�سر اجلبهان.
و ّدع ُته وم�شيت ،وحني و�صلت
�إىل ب��اب ال��ع��ي��ادات توقفت
ب��ره��ة ..خطر يل �أن �أع��ود
�إليه لأ�س�أله مرة �أخ��رى �أين
جثمان والدي يا جا�سر؟
ال �أدري �ضحكت �أم بكيت؟
ارجت��ف��ت ���ش��ف��ت��اي ،وم�ضيت
يف �سبيلي ويف الأعماق ذلك
الفجر البعيد ،و�صوت �أمي
�أين د ّوا�س يا جا�سر؟
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زهرة اللوت�س

ارتبط��ت زه��رة اللوت���س با�س��م م�ص��ر �أك�ثر م��ن
غريها من دول العامل القدمي ملا كان لها من ت�أثري
يف كثري م��ن جماالت احلياة امل�ص��رية القدمية.
وعرفت م�صر نوعني من هذه الزهرة هما:
زهرة اللوت�س البي�ضاء وزهرة اللوت�س الزرقاء.
�أم��ا زه��رة اللوت���س احلمراء فقد و�ص��لت م�ص��ر
م��ن الهند ع��ن طريق فار���س .وقد عرف��ت نبات
اللوت���س الأبي���ض يف م�ص��ر قب��ل ع�ص��ر بن��اة
(�س��ن)
«�س�س��ن» �أو ْ
الأهرام وكان امل�ص��ريون ي�س��مونه ْ
�أو (�س��ن) ومنه��ا ج��اءت كلم��ة «�سو�س��ن» املعروفة يف
اللغ��ة العربي��ة .وق��د ذك��ر فيكت��ور لوري��ه يف كتابه
(النباتات الفرعونية) �أن هذا النبات كان م�س��تعم ًال
عند امل�ص��ريني القدماء كمرطب ف�ض ًال عن ا�ستعماله
للزين��ة يف البي��وت واحلفالت .كما ذكر �أن امل�ص��ريني
كان��وا ي�أكل��ون ج��ذوره م�ش��وية وم�س��لوقة .وي�ش�ير
ه�يرودوت �إىل �أنهم كانوا يطحنون بذوره بعد جمعها
وجتفيفه��ا وي�ص��نعون منها عل��ى النار خب��ز ًا وفطري ًا
ي�أكلون��ه كحل��وى� .أما اللوت���س احلمراء فقد قدّ �س��ه
امل�ص��ريون القدم��اء وكانوا ي�س��مونه «نخ��ب» وعرفه
الع��رب با�س��م الف��ول امل�ص��ري �أو الباقل��ي القبط��ي
وه��و من �أ�ص��ل هن��دي وزهرته ت�ش��به زه��رة اللوت�س
امل�صري و�إن كانت تتميز باللون الأحمر وهي عطرية
الرائحة ،و�أوراقه م�س��تديرة ت�ش��به متعبة ت�س���أليه
(ن�سبة �إىل �إقليم ت�س��اليا) ،وقد عرث على ر�أ�س طفل
م�صري من الع�صر الروماين يف الغيوم ي�ضع فوق ر�أ�سه
تبعة من ورق اللوت�س الهندي.
مل يك��ن نب��ات اللوت���س جم��رد نب��ات يبهج امل�ص��ريني
القدم��اء مبنظ��ره �أو ي�س��رهم برائحت��ه �أو يتخ��ذون
م��ن جذوره غ��ذاء لهم ،و�إمنا كان رم��ز ًا لعلمية اخللق
انعك���س على حياتهم و�أفكارهم وبلغ من �س��مو مكانته
لديهم �أن �ش ّبهوا به امللك ،فهم يقولون�« :إن امللك مثل
نف��رمت كزه��رة اللوت���س عن��د �أنف رع» .وح�ين كانت
املناقع تغمر �أر�ض م�ص��ر ويخيل عليها ال�سكون تخيل
امل�ص��ري القدمي املاء الأزيل فيها ،وقد ن�ش�أ منه الكون
ويف و�س��طه تخرج زهرة جميلة ت�س��تقبل ال�ش��م�س يف
ال�ص��باح ح�ين تنفت��ح زه��رة اللوت�س ث��م تنغلق على
نف�س��ها يف الغ��روب وتغو���ص لي ًال حتت املاء .ف�أ�ض��فى
ذلك عليها نوع ًا من الرمزية جعلها ترتبط بال�ش��م�س
وحركته��ا ،وربطه��ا امل�ص��ري القدمي ب�س��يد ال�ش��م�س
(نف��رمت) فه��ي تتخذ املاء عر�ش�� ًا له��ا وبذورها متزق
الغ�لاف ال��ذي تنب��ت فيه .والزه��رة ت�ش��به الدائرة
الت��ي هي ق��وة العقل وال��ذي هو بدوره مظه��ر للقوة،
ولأن حوري���س ذا العقل حاكم ال�س��ماء ولأن اللوت�س
رمزت �إىل ال�ش��م�س فقد �أ�ص��بحت متثله �أي�ض ًا ب�صفته
حاكم ًا لل�سماء التي فيها ال�شم�س.
وق��د اعتق��د القدماء ـ��ـ كذلك ـ��ـ �أن املوت��ى املعمدين
�س��وف يول��دون ثاني��ة م��ن زه��رة اللوت�س تل��ك التي
تنتمي �إىل العامل الآخر ..لذلك كانت زهرة اللوت�س
من �أهم ما يقدم قربان ًا يف املعابد واملوتى يف قبورهم.
وهك��ذا حتول��ت الرمزي��ة �إىل عقيدة ديني��ة كان لها
�أثر كبري يف حياة امل�ص��ريني يب��دو لنا فيما تركوه من
�آث��ار ونقو�ش متثلهم وه��م يقدمون القرابني من زهرة
اللوت���س ،ومل��ا كان��وا يقدمونه��ا للأحب��اء تعب�ير ًا عن
م�شاعرهم.
هك��ذا كان امل�ص��ريون �أق��دم م��ن ا�س��تخدام اللوت���س
للتعبري الفني على �أ�س��ا�س من الرمزية التي انت�ش��رت
م��ن م�ص��ر �إىل معظ��م احل�ض��ارات القدمية وال�س��يما
الهندو�س��ية والبوذي��ة ح�ين تالق��ت فك��رة اخلل��ق
امل�ص��رية ورموزها عن اخل�ص��ب م��ع مثيالتها من رموز
ت��دور حول احلي��اة ل��دى ه��ذه احل�ض��ارات وبالتايل
تع��ددت املع��اين الت��ي �أ�ص��بحت ترمز له��ا اللوت�س يف
احل�ضارات املختلفة ف�أ�صبحت ترمز �إىل:
ــ الأ�سا�س الأنثوي للحياة �أو الرحم �أو القوة اخلالّقة
للإنتاج.
ـ��ـ اخل�ص��ب والأثم��ار وال�س��عادة والرخ��اء واالزدهار
واحلياة الطويلة وال�صحة وال�شهرة.
ـ��ـ فكرة اخللق �أو الق��وة اخلالقة وفعل التولد الكوين
الذات��ي وفكرة الأم والع�ض��و املنتج للحي��اة يف الأنثى
والنيل واهب احلياة.
ــ القدا�س��ة �أو امليالد املتميز عن الب�ش��رية �أو التوالد
اخلالد.
ـ��ـ اخلل��ود والبقاء وحف��ظ احلي��اة واملي�لاد اجلديد
و�ش��روق ال�شم�س وك�أ�س ال�ش��م�س والزهرة التي تفتح

�أرواح املوتى ومقام بوذا الذي يجد فيه راحته.
ــ النقاء وال�صفاء والطهارة وحفظ القانون واحلكمة
التي ت�ؤدي �إىل النريفانا روح املعرفة.
م��ن كل ه��ذه املع��اين والأف��كار ميكنن��ا �إدراك
اال�س��تخدامات العدي��دة لزهرة اللوت���س يف التقاليد
والأ�س��اطري والفن حتى لقد �أ�ص��بحت مث��ا ًال للراحة
وال�صحة واجلمال وال�سحر واحلب والتفا�ؤل.
وترتب��ط فك��رة اخلل��ق يف اللوت���س ارتباط�� ًا كب�ير ًا
عند الهن��ود بالناحي��ة اجلن�س��ية باعتبارها �أ�سا�س�� ًا
للخل��ق .فف��ي الأ�س��اطري املرتبط��ة برباجابات��ي
(يف الرباهمان��ا) قب��ل �إن ر�أى ورق��ة لوت���س يف مي��اه
الفي�ضان العاملي فغط�س حتت �سطحها و�أح�ضر قطعة
من الأر�ض ون�شرها فوق الورقة� ،أو �أنه ــ ثانية ــ ظهر
بنف�س��ه فوق هذه الورقة ،و�أقدم مظه��ر للوت�س ظهر
يف الهند بوادي الأندو�س منذ خم�سة �آالف عام.
وينب��ع �أث��ر اللوت�س يف الفن ال�ص��يني م��ن اعتقادهم
بوج��ود بح�يرة لوت���س مقد�س��ة يف ل�س��ماء القريبة،
ويظه��ر ذل��ك كث�ير ًا يف مناظ��ر املعاب��د وم��ا زال �أث��ر
اللوت�س موجود ًا �إىل الآن يف بالد �ش��به جزيرة الهند
ال�ص��ينية وم��ن الأغني��ات ال�ش��هرية الت��ي يتغن��ى بها
بع���ض الفنان�ين يف فيتنام اليوم �أغني��ة «�أجمل زهرة
هي زهرة اللوت���س» .ولقد ظهر اللوت�س على الأختام
الآ�ش��ورية القدمية يف مظهر يوحي بالقدا�س��ة .ومن
البحر الأبي�ض وال�ش��رق انت�ش��رت املعتقدات اخلا�صة
باللوت�س يف امليثولوجيا الكال�سيكية يف بالد الإغريق
ويف العامل العربي.
والع�سابني العرب زهرة
ّــاب
ت
الك
من
ولقد و�ص��ف كثري
ّ
اللوت���س الت��ي عرفوها با�س��م النيل��وز ..ويقول داود
الأنطاكي �أن اال�س��م �أ�صله فار�س��ي ،و�إن كان ال�صحيح
�أن��ه انح��در م��ن امل�ص��رية القدمي��ة وانت�ش��ر يف لغات
ال�شرق.
فالزهرة جلمالها �س��ميت يف ع�ص��ر الدول��ة احلديثة
با�سم «نانوفر» وهي كلمة تعني «اجلميل» ،ثم ُح ِّرفت
الكلمة �إىل نيلوفر ونينوفر ــ ويقول الزبيدي عنه �إن
الع��وام يف م�ص��ر كانوا ي�س��مونه «نوفر» وق��د ذكر ابن
البيط��ار اللوت���س الأحمر با�س��م «الفال���س القطبي»
و«اجلام�سة» .وقد ذكروا للوت�س فوائد كثرية فيذكر
الزبي��دي �أنه �ص��الح لل�س��عال و�أوجاع اجلن��ب والرئة
وال�صدر ،و�أنه �إذا عجن �أ�صله (جذره) وطلى به البهق
مرات �أزاله ،و�إذا عجن بالزفت �أزال داء الثعلبة� .أما
الأنطاك��ي فيذكر �أنه �أجود ما ا�س��تعمل لقطع احلمى
واللهب واحلرارة والعط�ش �شرب ًا.
ويف الآداب احلديثة ت�س��تخدم عب��ارة «�أكل اللوت�س»
للتعب�ير ع��ن ال�ش��خ�ص الفاق��د الذاكرة �أو ال�ش��خ�ص
ال��ذي يبني ق�ص��ور ًا يف اله��واء ..ولي���س للوت�س دخل
حقيق��ي يف انت�ش��ار ه��ذه العب��ارة فق��د كان��ت نباتات
العائلة «النيمفية» كلها ت�ؤكل وقت املجاعات طبق ًا ملا
ترك��ه لنا الكت��اب القدامى .والكت��اب العرب �إمنا هي
ترجع �إىل �إحدى الأ�س��اطري الإغريقية عن �شعب من
النا�س كانوا يعي�ش��ون يف ليبي��ا ،وقيل �إن طعامهم كان
يتك��ون فقد من ثمار وبراعم �ش��جرة ت�س��مى اللوت�س
وكل م��ن ي���أكل منه��ا ين�س��ى وطن��ه وكل م��ا يربط��ه
ب�أ�سرته و�أ�ص��دقائه ،وقد و�ص��ف «ثين�سون» ت�أثريها
يف �أ�ش��عاره حت��ت عن��وان «�أكل��ى اللوت���س» ،وحت��دث
هومريو�س عنهم عند و�صفة لرحلة «�أولي�س».
ويف �آدابنا نحن فقد انحدرت �إلينا يف لهجاتنا احلالية
كلم��ا مث��ل «نف��ر» مبعن��ى �ش��خ�ص و�أ�ص��لها «جمي��ل»
و«�س��وزان» و«�سو�س��ن» ذات الأ�ص��ل الق��دمي «�سو�س��ن»
�أو «�سو�س��ن» ..وحني ي�صف �ش��خ�ص �شخ�ص ًا �آخر ب�أنه
«�س��ربات» ال يدري �أنه يقول له �إنه «كال�س��يد نفرمت»
ال�س��يد اجلميل الذي ي�ض��ع فوق ر�أ�س��ه زهرة اللوت�س
الزرقاء امل�ساة «�ساربات».

زوايا

العنوان الروائي
تنازع الر�ؤية المرجعيّة
•د.حممد �صابر عبيد
الروائي على ف�ضاء تنازع م�شتبك بني الر�ؤية التي تنزع
ي�شتغل العنوان
ّ
نحو املغامرة الت�شكيلية ،واملرجعية التي ال ميكن تفادي �سطوتها و�أهميتها يف
الروائي ،لأن هذا اخلطاب يف طبقاته وم�ستوياته ومتظهراته املتنوعة
اخلطاب
ّ
واملتعددة ال بدّ له �أن يتكىء على مرجعيات تكوينية ال �سبيل �إىل التقليل من
�أهميتها ،مهما بالغت الرواية يف التوغل احل ّر يف عامل التخييل واالنفتاح على
جماالت الر�ؤية ال�سردية يف هذا ال�سياق ،على النحو الذي ينتج هذا التنازع يف
تتجه نحو املغامرة ،واملرجعية وهي
الرتكيب العنواين
الروائي بني الر�ؤية وهي ّ
ّ
تت�أ�س�س على املو�ضوع ،ف�ضاء عنونة روائية يت�أكد قيمته من خ�صب هذا التنازع وقدرته
على �إنتاج ت�شكيل عنوا ّ
ين يفي مبتطلبات الر�ؤية وال يُلغي ح�ضور املرجعية.
تت�ألف معمارية الرواية من �شبكة متعددة اخليوط ت�سهم يف عملية ن�سج البنية
الروائية وا�ستكمال مقومات بلوغها مرحلة الن�ضج والتكامل ،وترتبط هذه ال�شبكة
ن�صية يتق ّرر على �أ�سا�س ا�ستوائها وتكاملها وتفاعل
مبجموعة عتبات وم�صاحبات ّ
م�ستوياتها الو�صول �إىل ت�شكيل �أمنوذجي ناجح للعمل  .وتتعدّ د العتبات وامل�صاحبات
الن�ص ّية وتتن ّوع ا�ستنادا �إىل الطبيعة الت�شكيلية والفنية واجلمالية واملو�ضوعية
الروائي
روائي ،فلي�س ثمة قوانني ثابتة ونهائية ميكن �أن تلزم
التي ي�شتغل عليها كل
ّ
ّ
املوجهة للكتابة الروائية ال تخ�ضع
باعتمادها يف هذا ال�سياق ،لأنّ الكيفية الأ�سلوبية ّ
الروائي
املو�ضوع
عمق
من
وتنبثق
� اّإل لل�ضرورات الفنية والت�شكيلية ال�صرف ،التي تنبع
ّ
واملنهج الذي يعتمده الروائي �أ�سا�سا يف الكتابة  � .اّإل �أ ّنه على الرغم من رحابة هذا
الروائي يف اختيار املعمار املنا�سب لروايته من دون �شروط م�سبقة،
االنفتاح على حرية
ّ
الت�شكيلي العام
� اّإل �أنّ ث ّمة عتبات مركزية ال منا�ص من اعتمادها �أ�سا�س ًا يف البناء
ّ
الروائي يف مقدمة هذه العتبات .
للرواية ،ويقع العنوان
ّ
الروائي ال توجد قواعد مر�سومة حتدد �أ�سلوبية االختيار وال�شغل
يف عتبة العنوان
ّ
والت�شكيل العنوا ّ
الروائي بحر ّية كاملة لو�ضع العنوان
ين ،بل هي فر�صة يحظى فيها
ّ
الذي يجده ممكن ًا و�ضروري ًا ومنا�سب ًا لعمله .والعنوان �إ�شكالية مهمة وخطرية تقلق
و�سيميائي ي�سهم يف تكامل العمل ،لذا
ت�شكيلي
الكثري من الروائيني ملا لها من ح�ضور
ّ
ّ
تعددت �أ�ساليب الروائيني يف ال�شغل على هذه العتبة وان�شغلوا بها ان�شغا ًال ال يقل
الروائي .
�أهمية �أبدا عن ان�شغاالتهم البنائية يف مراحل التكوين الأخرى للعمل
ّ
الروائي ظروفها الت�شكيلية اخلا�صة التي تفر�ضها طبيعة العتبات
ولعتبة العنوان
ّ
الروائي هذه العتبة
وامل�صاحبات الن�ص ّية الأخرى وتتدخل يف �صياغتها ،فقد ينجز
ّ
قبل كتابة الرواية �أيّ يف املراحل التح�ضريية الأوىل من ال�شغل ،وقد ي�ؤجل ذلك
الروائي فج�أة يف املرحلة التي
�إىل مرحلة �أخرى حني ي�شرق العنوان املطلوب يف ذهن
ّ
الروائي على
الروائي فيها ن�صف العمل� ،أو قبل ذلك �أو بعده ،وقد ال ي�ستقر
ينجز
ّ
ّ
نهائي حتى بعد �إجنازه العمل كام ًال  .وتخ�ضع البنية العنوانية يف ت�شكيلها
عنوان
ّ
الروائي اللغويّ والنحويّ و�إدراك��ه العميق لأ�سرار املفردة
والرتكيبي لوعي
اللغويّ
ّ
ّ
وقيمتها التعبريية يف الإفراد والإ�سناد ،وقدرته على ّ
�ضخها بكثافة تدليل وتعبري
تنا�سب ر�ؤيته لعمله بحيث يدرك درجة ت�أثريها فيه  .ف�ض ًال عن ذلك ميكن �أن يقرتح
الروائي �أكرث من عنوان ّ
وير�شح �أكرث من طريقة لبنائه ،وميكن �أن يتغيرّ العنوان �أكرث
ّ
من م ّرة بح�سب تطورات عنا�صر الرواية ومكوناتها وم�ستجدّ ات حادثتها الروائية،
الروائي �أحيان ًا مبن يثق بر�أيهم مل�ساعدته يف الو�صول �إىل عتبة مثالية
وقد ي�ستعني
ّ
للعنوان ت�ستجيب ا�ستجابة �أمنوذجية لطبيعة عمله .ويف بع�ض الأح��ي��ان يجد
الروائي �أنّ العنوان املركزيّ ال ي�شبع �إح�سا�سه بتمثيل العمل متثي ًال كافي ًا وخ�صب ًا،
ّ
بعنوان ثانويّ ي�ضاعف من قوة العنوان املركزيّ ويق ّربه من مرحلة
في ّتجه �إىل رفده
ٍ
كل ذلك ّ
الروائي �أنّ عنوانه على الرغم من ّ
ظل ناق�ص ًا
اال�ستواء والتكامل .وحني يجد
ّ
ً
تي�سر
مبا
اال�ستعانة
إىل
�
ا
أحيان
�
�
أ
يلج
للرواية،
الت�شكيلية
يف ا�ستيعاب حدود الطاقة
ّ
وت�لاءم من العتبات وامل�صاحبات الن�ص ّية الأخ��رى ،التي ميكن �أن ت�سهم يف �إ�ضاءة
جوانب �أخرى من عتبة العنوان ال ت�ستطيع العتبة مبفردها من حتقيق هذه الإ�ضاءة .
الروائي على هذا الأ�سا�س �شاغ ًال �سيميائي ًا وت�شكيلي ًا مركزي ًا يف معمارية
ويظل العنوان
ّ
الرواية ،وقد ك�شفت املنهجيات احلديثة يف نظريات ال�سرد عن قيمة م�ضاعفة للعنوان
ت�شكيلي
�أفاد الروائيون من معطياتها ،وراحوا ي�شتغلون على عناوين رواياتهم بوعي
ّ
و�سيميائي �أكرب انعك�س على القيمة املعمارية الكل ّية لأعمالهم الروائية .
ّ
ويبقى الباب مفتوحا دائما ملناق�شة هذه العتبة وقراءتها ودرا�ستها واكت�شاف ر�ؤى
وحلقات ومفا�صل جديدة يف بنيتها وت�شكيلها ،هي �ضمن الر�ؤية احلدائية التي تفح�ص
املقومات ال�سردية للعمل الروائي على �أ�س�س جمالية عميقة ووا�سعة ورحبة ال حدود
نهائية ل�شعرية ت�شكيلها .
تعدّ الرواية على هذا النحو عامل ًا متكام ًال و�شام ًال وكلي ًا وم ّولد ًا على �أ�صعدة التكوين
والت�شكيل والتعبري والتدليل كافة ،وهذا العامل بال �أدنى ّ
�شك وا�سع احلدود ومرتامي
الأطراف و�شا�سع املدى ،لكنّ ّ
هام�شي� ،صريح� ،أو
كل �شيء فيه ،قريب �أو بعيد ،مركزيّ �أو
ّ
جزئي �أو ك ّل ّي ،ي�سهم
م�سكوت عنه ،مبا�شر �أو غري مبا�شر ،وا�ضح �أو م�سترت� ،صغري �أو كبري،
ّ
ّ
ّ
يف فعالية التكوين والت�أليف على النحو الذي ينا�سبه ،بحيث يجب قراءة كل دال فيها
�أينما وقع يف طبقة �أ�سا�سية �أو ثانوية من طبقاتها.

أدب من العالم
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ق�صة حقيقية ــ زنجي في متاهة
المر�أة ال�شاعرة ل .يوينغ
تعيد النظر في �أعمال ال�شغب المميتة في عام 1919
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•جوليان راندال
ه���ي ���ش��اع��رة ال ح�����دود ل��ه��ا ت���ف���وق كل
االحتماالت والتوقعات .ويبدو �أنها �أ�صبحت
�أكرث جر�أة و�أكرث قوة مع كل كتاب جديد لها،
ويذكرين عملها والكثري من الأعمال غريها
لها ب�إتباع وطرح �أ�سئلة على ذاتك مثل “ماذا
لو؟”.
و كما كانت تقول يل:
“وذلك من �أجل خلق م�سارات نحو ما مل ن َره
من قبل ،علينا �أن نقود نف�سنا باخليال وبكل جر�أة».
يعد �أحدث كتاب لها ،عام ،)2019( 1919-
م�صدر �إلهام يف �أعمال ال�شغب التي اندلعت يف
تلك ال�سنة والتي �سميت بال�صيف الأحمر ،وهي
نوبة من العنف العن�صري �أدت �إىل مئات القتلى
واال�ضطرابات املدنية يف م��دن يف جميع �أنحاء
البالد.
يف مدينة �شيكاغو ،م�سقط ر�أ�س يوينغُ ،قتل 38
�شخ�صا خالل �أ�سبوع جراء �أعمال النهب وال�سرقة،
ً
التي قيل اي�ضا �إنها جنمت و�أدت ملقتل �شاب �أ�سود
اللون على �شاطئ معزول.
تربط يوينغ ه��ذه الأح����داث م��ع كتابات من
“الزجني يف �شيكاغو” ،وهو تقرير �أعده م�س�ؤولون
حاولوا الح ًقا  -وف�شلوا �إىل حد كبري  -يف فهم
�أعمال ال�شغب.
حتدثت يوينج �إيل عرب الهاتف عن هذا التاريخ
وت�أثريه العميق على �شيكاغو ،حيث تعمل �شاعرة
وعاملة اجتماع يف الرتبية.
كتبها ال�سابقة هي،:
جمموعة �شعرية ع��ام  ،2017وعمل روائ��ي
بعنوان يف باحة املدر�سة :يتحدث عن التمييز
ال��ع��ن�����ص��ري وي����روي ح��ال��ة وع��م��ل��ي��ات االغ�ل�اق
للمنعطف واجل��ان��ب اجل��ن��وب��ي يف �شيكاغو عام
(.)2018
مت تكثيف هذه املقابلة وحتريرها.
�أحب �أن �أعرف الكثري مما تفعلينه يف املنزل ،ويف
مدينة �شيكاغو التي نحن منها كلينا- .
�أفكر يف كتبك الثالثة والعمل والأث���ر الذي
ت�أملني �أن يقوم ب��ه ك��ل منهم يف املدينة .كيف
يختلف هذا الكتاب عن غريه؟
�أعتقد �أن هذا الكتاب لي�س كتاب ًا من نوع ال�سرية
الذاتية  -لي�س بالكامل ،لكنني �أعتقد �أن��ه مت
حت�ضريه و�إع�����داده ب��ط��رق وا���ض��ح��ة ع��ن طريق
ال�سرية الذاتية.
حت��ف��ز الأ���ش��ب��اح (اال���ش��خ��ا���ص امل�سلحون من
الع�سكر الذين ا�ستخدموا القوة يف �شيكاغو) يف
�ساحة املدر�سة على رغبتي يف فهم �شيء عانيته
ب�شكل �أف�ضل وت�أثرت به[ .ب�إغالق املدار�س يف
اجلانب اجلنوبي من �شيكاغو].
هذا الكتاب خمتلف بع�ض ال�شيء ،فهو بالت�أكيد
كتاب �شخ�صي ،و�أنا �أقر�أه نوعً ا ما من خالل i
هواج�سي وجتاربي اخلا�صة ،ولكنه �أك�ثر من
جتربة� ،أو مترين ،يف حماولة االنخراط عن ق�صد
مع هذه اللحظة الهامة يف التاريخ.
وك��ون��ك فنان ًا ميكن �أن تكون متحررا م��ن كل
القيود او املفاهيم
لقد ا�ستمعت �إىل جميلة وودز وكانت تتحدث
عن �ألبومها الليلة املا�ضية وعن كيف كتبت مرة
�أغنيتني ت���دوران ح��ول �أ�شخا�ص حم��ددي��ن من
اال�شخا�ص ال�سود (ال��زجن) � -أعتقد �أن الأغنية
الأوىل كانت عن نيكي جيوفاين ،والثانية كانت عن
�إما جيم�س بالدوين �أو �إرثا كيت –
ف���ك���رت“ ،ح�س ًنا� ،أع��ت��ق��د �أن����ه ال ميكنني
اال�ستمرار!”
لقد كان نوعً ا من التحرر بالن�سبة يل لأعلم
�أنني �أردت امل�شاركة يف الن�ص امل�صدر(الأ�سا�سي)
هنا والتحدث عن هذه اللحظة التاريخية بعينها..
�أخ�بري��ن��ي ع��ن الن�ص امل�����ص��در(اال���س��ا���س��ي) يف

كتابك وكيف واجهته؟؟.
لذلك كان الن�ص امل�صدر هو عبارة عن تقرير
بعنوان «الزجني يف �شيكاغو» ،عام 1922
الذي ن�شرته جمموعة من الرجال بتكليف من
والية �إلينوي ونظمتها رابطة �شيكاغو احل�ضرية
وغريها من املنظمات.
كانت مهمتهم توثيق �أ�سباب �أع��م��ال ال�شغب
العرقية عام  1919والتفكري يف كيفية منع حدوث
�أعمال عنف عن�صرية يف �شيكاغو مرة �أخرى.
�إن��ه �أم��ر رائ��ع ح ًقا لعدة �أ���س��ب��اب .ل��دي �شعور
املهوو�س مع م�شاعر ال تخلو من الفكاهة.
�إذا قر�أ النا�س هذا التقرير ،فلن تواجهنا �أبدً ا
هذه امل�شكالت يف �شيكاغو مرة �أخرى �أبدً ا”.
� ،أعتقد �أن ال �أحد قر�أها ،فكرت دعني اقر�أ و�أقدم
هذا لبلدي حتى �أمتكن من �إنهاء العنف العن�صري..
كان هذا الطموح النبيل رائ ًعا بالن�سبة يل ،كما كان
الطموح الذي ينطوي عليه العنوان ،هذا العنوان
الإجمايل“ ،الزجني يف �شيكاغو”،
حيثما �سرنوي ون�سرد تاريخ ال�سود( 0الزجن)
بالكامل يف �شيكاغو ويف وثيقة واحدة.
 .ال�شيء الآخ��ر ال��ذي لفتني هو مقدار اللغة
ال�شعرية التي ر�أيتها يف الوثيقة مل تكن عبارة
عن ظاهرية �شعرية فح�سب بل كان هناك كثري من
تعبريات للجمل وكان فيها ال�سرد القليل ،واعتقدت
�أنها �أنيقة وجميلة ورائعة وغريبة ،لذلك �أردت
التعامل معها �أكرث.
من الرائع ا�ستخدامك للن�ص امل�صدر كر�سومات -
�إنه �شاعري للغاية .هل هناك �أي �شيء مل تدخليه
يف امل�سودة النهائية لكتابك؟
ح�س ًنا ،ه��ن��اك الكثري م��ن الأ���ش��ي��اء ،ون���وع من
التهدئة والتعزية بالن�سبة يل ه��و �أن الن�ص
“الزجني يف �شيكاغو” متاح يف املجال وال�ش�أن
ال��ع��ام .حتى يتمكن النا�س م��ن ق���راءة امل�ستند
ب�أكمله �إذا �أرادوا ذلك.
يلخ�ص �أحد الأق�سام تقرير القوالب النمطية
ال�شائعة ال��ت��ي �أج��راه��ا الأ���ش��خ��ا���ص يف �أب��ح��اث
اال�ستق�صاء ،بع�ضها م�ضحكة ح ًقا“ :يحب ال�سود
ارتداء اللون الأحمر” �أو “ال�سود يرغبون يف حمل
ال�سكاكني” �أو “حتب الن�ساء �أن يق�ص�صن �شعرهن”،
“
وه��ذه وك��ل الأ�سئلة الغريبة غري الإن�سانية
التي ي�س�ألها النا�س عن ال�سود .هذه الأ�سئلة لي�ست
جت��رد الأ�شخا�ص ال�سود من �إن�سانيتهم فح�سب
ولكنها جت��رد الأ�شخا�ص ذاتهم الذين ي�س�ألون
من �إن�سانيتهم  ب�سبب عدم منطقيتهم وا�سئلتهم
ال�سخيفة.
�أريد فقط �أن �أقول �إنها «ق�ص�ص حقيقية عن
احلريق العظيم» ،عام ،1919
�إنني من املعجبني بها �إنها ق�صيدة رائعة .انتهى
بي الأمر �إىل ال�صراخ يف كل مرة �أقر�ؤها� ،أحتاج
فقط ذل��ك  ,ا �س�ؤالك يف ه��ذا اجل��زء عن كيفية
ا�ستخدامك للق�صائد غ�ير املنطقية ؟؟ وه��ذا
التنويه لكيفية ومعرفة ا�ستخدامك للق�صائد غري
املنطقية.
�شكرا..
هناك ق�صيدة كنت �أعمل عليها منذ �سنوات
بعنوان “�أ�سئلة �شائعة عن الزجني”،
! �إنها ق�صتي الثالثة “ق�ص�ص حقيقية” .هناك
واح���دة م��ن الق�صائد جعلت (ال�ضوء والهالة)
مركزة حول كوكو تايلور ،ومل يتم ن�شر ق�صيدتي
الأوىل “ق�ص�ص حقيقية” عن كارل �ساندبرج� .أنت
تعرف،
�أنا االن فقط اكتب يف ق�ص�ص رائعة وحكايات
طويلة .كما تعلمون
كيف جاء هذا النموذج لك؟
يف الأ���ص��ل� ،أحببت فكرة �صنع ه��ذه الق�ص�ص

احلقيقية التي من الوا�ضح �أنها لي�ست حقيقية.
�ألعب كثري ًا بفكرة احلقيقة وحقائق متعددة.
و�أعتقد �أن بع�ض ذل��ك لأنني عندما كنت يف
املدر�سة الثانوية ،ق��ر�أت الأ�شياء التي حملوها
ونقلوها لنا ،وكان مدر�سي يقول“ ،نعم ،رمبا حدثت
بع�ض هذه الأ�شياء �أو رمبا مل حتدث” ،وكنت مثل
ماذا؟ !
نف�س ال�شيء؟؟!
مل �أك��ن �أع���رف �أن ه��ذا �شيء ميكن �أن يفعله
النا�س .وال �أري���د �أب���دً ا �أن �أك���ون غ�ير �أمينة مع
القارئ ،لذا يف ظل الطبيعة الرائعة ملا �أ�صفه ،من
الوا�ضح �أنه مل يحدث بالفعل.
يف البداية لهذا ال�ضوء والوم�ضة من الق�صيدة،
�ستقول وت�ؤكد ان “كل هذه الق�ص�ص �صحيحة”،
لكن بع�ض الق�ص�ص تدور حول ال�سفر عرب الزمن
و�أ�شياء من هذا القبيل.
لذا ،مرة �أخرى� ،إنه نوع من القلق ب�ش�أن حقيقة
احلقيقة.
هذه الق�صيدة خمتلفة بع�ض ال�شيء لأنها لي�ست
تتحدث عن �إن�سانً حقيقيي فعال� ،إنها تتحدث عن
حريق �شيكاغو الكبري.
�أعتقد �أن االقتبا�س م��ن ع��ب��ارة “الزجني يف
�شيكاغو” الذي تنت�سب له الق�صيدة هو �أن ال�سود
هم �أ�سو�أ �شيء يحدث ل�شيكاغو منذ احلريق.
يتيح لنا جمع ال�سود مع احلريق العظيم يف
منطقة الكوارث هذا الت�شكيك يف احلريق نف�سه.
�أع���رف �أن ال�����س��ود لي�سوا ك��ارث��ة ،ل��ذل��ك ف ��إن
ال�شخ�ص الذي يقول هذا هو كالراوية غري املوثوق
بها..
�أريد � ً
أي�ضا �أن �أحتدث عن �أنه «ال يوجد ق�صيدة
من �أجل هذا احلدث او ال�شخ�ص الزجني ذاته».
ف��إذا كان جزء من عمل ال�شعر هو �إعطاء لغة
للحظة التي ال توجد فيها لغة ،فما عمل ال�شعر
عندما ال يكون هناك ق�صيدة ملا حدث؟
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين مل يقر�ؤوا الكتاب،
ف�إن هذه القطعة لي�ست ق�صيدة بل هي اقتبا�س
�شخ�صا مت �إعدامه �أثناء �أعمال ال�شغب يف
ي�صف
ً
جزء من �شيكاغو يف مكان كنت �أ�سكنه كث ًريا.
رمبا هناك ق�صيدة منا�سبة لرواية تلك الق�صة
�إذا كنت قد عملت خم�س �سنوات �أخ��رى .رمبا لو
كنت �شاعر ًا خمتلف ًا ،كنت �س�أعمل فقط خالل
ال�سنوات اخلم�س التي احتجت �إليها من �أجل كتابة
تلك الق�صيدة .ما �أحاول فعله دائ ًما هو منح القراء
نقطة الدخول يف حمادثة.
�أنا ال �أُعلن عن معرفة كل �شيء �أو �أريد �أن �أكون
�شخ�صا ،قد عرف و�أنهى كل �شيء.
ً
�آمل �أن يكون اتخاذ قرار ب�إدراج الن�ص امل�صدر
هناك مبثابة حلظة �صمت..
بالت�أكيد.
ميكنك �إلقاء خطاب� ،أو �إلقاء كلمة مديح� ،أو
نقد ،ولكن يف بع�ض الأحيان يكون جمرد ال�صمت
عمي ًقا� .آمل �أن يكون ذلك ودع��وة النا�س ملقابلة
الن�ص ب�شروطهم اخل��ا���ص��ة ق��د ي��ك��ون ل��ه نف�س
الت�أثري� ،إن مل يكن �أكرث من الت�أثري مما لو كنت قد
كتبت الق�صيدة .هذه هي م�ساحة الق�صيدة التي مل
�أكتبها..
�إن��ه فعال لأن��ه يحدث مبا�شرة قبل ق�صيدة
“املرتا�س” ،ال��ذي ي�ستخدم ب�شكل �أع��ن��ف من
ا�ستخدام الف�ضاء ال�سلبي.
يخلق ه���ذه اللحظة م��ن ال��ه��دوء العميق يف
جزء ال�شغب الفعلي للأق�سام الثالثة للكتاب..
«“املرتا�س» ق�صيدة متوترة ح ًقا لأنها تدور حول
�أ�شخا�ص يطلقون ال��ن��ار يف ال�����ش��ارع ،ه��ذا االب��ن
الأ�سود يطلب من والده تكدي�س القمامة يف ال�شارع
حلمايتهم م��ن ال�����س��ي��ارات امل��م��ل��وءة بالأ�شخا�ص
والأم���ن والع�سكر الذين ي�سافرون ويتنقلون يف

ال�شارع وهم يطلقون النار عليهم ب�شكل ع�شوائي..
�أري��د �أن �أحت��دث عن “خمططات ال ح�صر لها”،
تكون مناف�س ًا قوي ًا لق�صيدتي املف�ضلة يف الكتاب.
�أنا �أفكر دائ ًما يف التعوي�ضات ،كممار�سة تخيلية
وكعملية ،لذلك �أت�ساءل :ما ه��و ،يف ر�أي��ك ،دور
اخليال بينما نبني ممار�سات التعوي�ض؟
�أق�صد ،هذه هي اللعبة ب�أكملها� ،ألي�س كذلك؟
هذا كل �شيء! لأن �إن�شاء م�سارات نحو ما مل نره من
قبل ،علينا �أن نقود باخليال م�ساراتنا.
ي�س�ألني النا�س ال�س�ؤال نف�سه م��را ًرا وتكرا ًرا:
“كيف تكتبون يف �أنواع متعددة؟”
ومل �أ�شعر �أب��د ًا ب�أن لدي �إجابة جيدة .ي�شبه
ط��رح ال�س�ؤال ذا الت�سا�ؤل “كيف حتب احلبوب
والآي�س كرمي؟»
هذا �أف�ضل ا�ستعارة ملا �سمعت و�سئلت عنه..
نعم ،اجلميع ك��ان��وا ي�صرخون علي وي�س�ألون
ويلحون يف ال�س�ؤال منذ بداية ظهور هذه البدايات
للأ�ضواء ووم�ضات الق�صائد (القائمة على اخليال)
لكنني كنت اجتاهل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال,
 ،لكنني �أعتقد �أن �شي ًئا واحدً ا تو�صلت �إليه هو
�أن عملي يتعلق بالنقد والتخيل
 .لذلك ،نقد العامل كما هو وتخيل العامل كما
هو ممكن .وتلك الأ�شياء يجب �أن تعمل با�ستمرار
جنبا �إىل جنب.
هناك طريقة ي�سهل فيها على الأ�شخا�ص قول ال
للخطط املقدمة ب�شكل غري كامل للم�ستقبل.
مثل“ ،ح�س ًنا� ،أنت تعلم �أن فكرة التعوي�ض لن
تنجح �أب��دً ا ،و�أن فكرة �إلغاء ال�سجون لن تنجح
�أبدً ا”.
لكن يف مرحلة ما ،علينا �أن نفهم �أن كل التحوالت
االجتماعية الكربى يف تاريخ بلدنا والعامل جاءت
لأن النا�س قاتلوا من �أجل �أ�شياء مل يكن لها مثيل..
�صحيح �أن م��ن ال�سهل بعد النظر �إىل القول
“لقد قاموا بعمل جيد” ،لكنهم مل يعرفوا �أنهم
�سيفوزون� ،ألي�س كذلك؟ الأ�شخا�ص الذين �أعلوا
�صوتهم ونادوا وتظاهروا يف ال�شارع للت�صويت.
الأ�شخا�ص الذين قاتلوا من �أجل �إلغاء العبودية
فعلوا ذلك يف جمتمع مبني بالكامل على العبودية
وما �إىل ذلك .الذين تظاهروا يف ال�شارع للت�صويت
�أو واج��ه��وا اخ��ت��ب��ارات مل��ح��و الأم��ي��ة و���ض��رائ��ب
االقرتاع ،مل يعلموا �أن لهم ح ًقا قانون ًيا يف ذلك.
�إن العمل اخليايل ،بقدر ما يهمني ،هو دائ ًما
�شرط �ضروري لأي �شيء �آخر ي�أتي بعد ذلك.
وبع�ض هذه االم��ور و�أن��ا � ً
أي�ضا جزء من العمل
الإن�����س��اين .ميكنك �أن ت��ق��ول الآن �إن��ن��ي �سيدة
الت�شبيه ال�سيئ ،لكننا نحن الب�شر ميكن �أن نعي�ش
بقية حياتنا ونحن ن�أكل حبوب ًا ،لكننا ن�أكل �سلطة
الدجاج والبطاط�س املقلية والآي�س كرمي والفول
والبطيخ مع امللح على ذلك لأنها لذيذة و�أنها جزء
مما يعنيه �أن تكون على قيد احلياة.
و�إذا كنت تق�ضي كل وقتك يف احلديث عما هو
غري ممكن وق��ول ما هو ناق�ص و�سيء عن �أفكار
النا�س م��ن �أج��ل التحرير دون ال�سماح لنف�سك
�أب��دً ا بالعمل اخليايل املو�سع ملحاولة ت�صور �شيء
�آخر ،حتى لو كان ذلك يف �أحالمك فقط ،يف دفرت
مالحظاتك ،با�ستخدام �أ�صدقائك �أو يف هم�سات
حتت �أنفا�سك� ،إذا كنت ال تفعل ذلك ،ف�أنت ال تفعل
ح ًقا العمل البهيج املتمثل يف كونك �إن�سا ًنا ،و�أنا ال
�أرى الهدف والغاية من ذلك..
ُن�شر يف الأ�صل 17 :يونيو2019 ،
ج��ول��ي��ان ران����دال ه��و �شاعر �أ���س��ود غ��ري��ب من
�شيكاغو .كتابه الأول “رف�ض” (مطبعة جامعة
بيت�سربغ ،)2018 ،هو الفائز بجائزة �شعر الكهف.
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التحاد كتاب افريقيا
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•زياد ال�سودة

حتت �شعار " اللقاء اجلمايل بني التقليد واحلداثة " اختتمت
�أم�س فعاليات امل�ؤمتر الدويل الحتاد كتاب افريقيا و�آ�سيا وامريكا
الالتينية يف باك�ستان.
وقد افتتح امل�ؤمتر �أعمال جل�ساته بكلمة ال�سيد رحات �سعيد
رئي�س احتاد ك ّتاب الباك�ستان رحب من خاللها بالوفود امل�شاركة
يف اجتماع املكتب الدائم الحت��اد كتاب �آ�سيا وافريقيا وامريكا
الالتينية ،و�أك��د على �أهمية دور الكتاب يف تعزيز الثقافة بني
ال�شعوب.
من جهته �أعرب الكاتب �شريف ال�شوبا�شي الأمني العام الحتاد
ك ّتاب �آ�سيا و�أفريقيا وامريكا الالتينية بكلمته م�شري ًا �إىل �أن
�أهمية هذا االجتماع كبرية يف �إط��ار منا�سبة هامة يف باك�ستان
وهو مهرجان ا�سالم �آباد للفنون والذي كان منا�سبة ثقافية وفنية
جمعت نخبة من الكتاب والفنانني واملثقفني من القارتني حيث
متتنت الروابط الثقافية من خالل تبادل الآراء ووجهات النظر
بني امل�شاركني وو�ضع خطط تنمية للأن�شطة امل�ستقبلية.
وقد جاءت قراءة رئي�س احتاد الكتاب العرب يف �سورية الأديب
مالك �صقور التي قدمها خالل م�شاركته يف امل�ؤمتر �إذ �شدّ دعلى
�أن التجربة الثقافية ال�سورية �أخ���ذت دوره���ا خ�لال �سنوات
احلرب الإرهابية التي �شنت على �سورية والتي ا�ستهدفت الإرث
احل�ضاري ،.و�أ�شاد رئي�س االحت��اد �إىل دور املثقفني يف مواجهة
الإره��اب مبين ًا خطورته ،وم�ؤكد ًا على �أن تكون امل�س�ؤولية ملقاة
على عاتق املثقفني جميع ًا يف مواجهة الإره��اب والتكفري اللذين
افرت�سا �أج���زاء كثرية ،و�أن يكون �صوت املثقفني �صوت ًا مبدع ًا
للحياة ،ال مثخن ًا بالدم.
م��ن جانبهم ،ق��دم امل�شاركون يف امل��ؤمت��ر خ�لال اليومي -22
 2019/11/24حماور تركزت على املفردات الأ�صلية والتعبري
املعا�صر للثقافة و�أ�شكال التعبري الأدبي املعا�صر واالجنذاب �إىل
احلداثة والعالقة بني الكال�سيكية والرومان�سية و�ضرورة تعزيز
الهوية ملواجهة التحديات املعا�صرة ودور الأدب واملثقفني يف
تعزيز ال�سالم..
كما مت تفعيل جائزة اللوت�س لتعود �إىل ال�صدور بعد انقطاع
منذ العام  ،1988لتوزع على ثالث قارات� :آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا
الالتينية على الرغم من �أن احل�صار على فل�سطني جغرافيا
هي ت�ستعيد فعلها الناجز مبا يليق بر�سالتها املقد�سة ويرتقي
لت�ضحيات ال�شهداء والأ�سرى �إذ تربعت دولة فل�سطني بـ � 50ألف
دوالر قيمة اجلائزة ،مما يعيد للجائزة ح�ضورها وبريقها ،وقد مت
ت�شكيل جلنة للجائزة من �سبع دول من احتاد كتاب �إفريقيا و�آ�سيا
و�أمريكا الالتينية
وقد قام �سفري �سورية لدى باك�ستان بزيارة ال�سيد رئي�س احتاد
الكتاب العرب الأدي��ب مالك �صقور معرب ًا له عن دور االحتاد يف
املحافل العربية والعاملية حيث �أ�شاد بالأفكار التي طرحها رئي�س
االحتاد الأ�ستاذ مالك للنهو�ض بالثقافة العربية ملواجهة الإرهاب،
م�ؤكد ًا الدور الذي يجعل ال�شعوب حمور التنمية الثقافية.
هذا وقد ت�شكلت الوفود العربية امل�شاركة كل من � ":سورية
وعمان والأردن ".
وم�صر وفل�سطني وال�سودان ُ

م��ا زال امل�����س��رح ي�شكل ل���دى �أه���ايل
حمافظة ال�سويداء ركن ًا هام ًا بالعالقة
ذات ال��و���ش��ائ��ج يف ت��ط��ل��ع��ات امل�ستقبل
ويف جت�سيد ال���ر�ؤي���ة العميقة للحياة
الفنية ،ذلك لأن ابو الفنون يحمل على
خ�شبته مكونات متنوعة ومتعددة ،فهو
ميت�شق �سيف من �أحب احلياة من ممثلني
وخمرجني وفنيني ،ويبحرون يف �أعماق
اجلمال الإبداعي بطريقة العني الثاقبة
ي��رحم��ون على ال�شم�س بكم�شة خيوط
ذهبية يقدمونها للم�سرح ،م�ؤكدين على
اللحظة اجلمالية وا�ستمرارها يف عامله
ال�لاحم��دود ،لي�س لأن��ه حامل الإب���داع
ونا�شر ثقافة املجتمع فح�سب ،بل لأنه
ي��ح��اك��ي ال���وج���دان ال��داخ��ل��ي ،وي��ط��رح
جمموعة من الأ�سئلة:
�أهمها هل يتفانى الكاتب امل�سرحي من
�أجل �أن يحذو ب�أمانة حذو الطبيعة �أو
الواقع االجتماعي -التاريخي من �أجل
خلق �إيهام كامل؟...
�أم �أن جمالية امل�سرح احلديث اجتهدت
الناقد جوان جان
ال�ستعادة احلوار الت�ضميني بني احلقيقة
واخليال يف املعي�ش و�إحياء �أ�سبقية الفعل
والإب��داع��ي��ة ع��ن طريق امل�سرح وال�سويداء
ب�شحذ امل�شهد لقدراته النقدية لتعيد
بذلك �إىل امل�سرح �إرادته احلاذقة للتحرر؟ ...تعترب رائدة بهذا املجال وهي م�صرة احلفاظ
لقد ا�ستطاع امل�سرح �أن يك�سر حواجز الذات على كينونة امل�سرح وثقافته و�إبداعه املواكب
االجتماعية ويفر�ض من��ط� ًا خا�ص ًا ب��ه ،من للواقع واملعي�ش.
الفنان «وجيه قي�سية» مدير امل�سرح القومي
خ�لال الت�أليف امل�سرحي احلامل لإ�شكاليات
الأح����داث التاريخية وااليديولوجية على بال�سويداء بني �أن يف كل من دورات املهرجان
لعبة الأ���ش��ك��ال احلية التي تخلق التبادل .ال��ث�لاث ن�شعر �أن��ن��ا م�س�ؤولية �أك�ب�ر لتقدمي
وورث االبتكارات واالن�شقاقات والنزاعات ذات الأف�ضل ،لأن ذائقة جمهور ال�سويداء امل�سرحية
الغمو�ض� ،إذ ًا للم�شهد امل�سرحي جمال و�أثر فني ،جتعلنا �أم��ام �إب���داع وجت��ارب فنية م�سرحية
حتيط به لو�صف الرجوع �إىل الت�سا�ؤل حول وتطلعات �إبداعية ت�ستحق ال��وق��وف عندها
العالقات اجل��دي��دة ،ب��أن امل�ؤلفني واملخرجني حتى حتافظ ال�سويداء على مكانتها �أنها يف كل
قد و�ضعوا بني هذه املجموعة ال��دالالت التي عام هي الرائدة يف عامل امل�سرح ،وهذه الدورة
تك ّون الن�ص امل�سرحي :هي ال��دالالت الن�صية الثالثة وجلنة التحكيم �سوف تعمل على �إقامة
ن��دوات حوارية بعد كل عر�ض لإط�لاق حكم
والإخراجية....
خم�سة عرو�ض م�سرحية و�أرب��ع��ة ن��دوات قيمة على الأعمال.
اال�ستاذ «با�سل احل��ن��اوي» مدير الثقافة
ح��واري��ة برعاية كرمية م��ن وزارة الثقافة
والتي �أقامتها مديرية الثقافة بال�سويداء بال�سويداء نوه �أن مهرجان ال�سويداء امل�سرحي
ومديرية امل�سارح واملو�سيقا وامل�سرح القومي ،ي�شكل مبو�سمه الثالث حركة �إبداعية جديدة
مع انطالقة فعاليات مهرجان امل�سرح يف دورته يف تن�شيط حركة امل�سرح وثقافته فهو �أبو
الثالثة بال�سويداء ،ومب�شاركة فعاليات فنية الفنون وه��ذا يدفعنا للعمل على التم�سك به
ونخبوية وثقافية متنوعة وجهات حكومية عام بعد عام� ،إذ �سيقدم على مدار خم�سة �أيام
وح�����ض��ور حم��اف��ظ ال�����س��وي��داء وال��ف��ع��ال��ي��ات عرو�ض م�سرحية متنوعة ومب�شاركة فرق من
الر�سمية وال�سيا�سية ،ب��د�أت �أع��م��ال ال��دورة املحافظات ال�سورية كما يف العر�ض املعنون
الثالثة ملهرجان امل�سرح م�ساء ي��وم ال�سابع «العط�سة» لفرقة امل�����س��رح ال��ق��وم��ي بحم�ص
من ت�شرين الثاين ولغاية الثاين ع�شر منه ،وذلك على خ�شبة مديرية الثقافة بال�سويداء،
ب��ح��ي��ث �أك����د ع�����ض��و جل��ن��ة التحكيم ال��ن��اق��د واجلميل �أن العرو�ض املقدمة يتخللها جل�سات
امل�سرحي «ج��وان ج��ان» ق��ائ� ً
لا�« :إن ه��ذه هي حوارية ملناق�شة العر�ض وه��ذا مينحنا ر�ؤية
املرة الثالثة التي �أ�شارك فيها كع�ضو يف جلنة نقدية متجددة يف تطوير العمل على رغم �أن
حتكيم مهرجان ال�سويداء امل�سرحي وقد مل�ست ال�سويداء حققت الريادة يف دوراتها ال�سابقة
من خالل ح�ضوري الدورتني الأوىل والثانية بعرو�ضها ونالت املراتب املتقدمة والعمل يجري
مدى حمبة وولع �أهايل مدينة ال�سويداء لفن للحفاظ على القمة».
قدم يف اليوم االول من املهرجان مع االفتتاح
امل�سرح وهو �أمر يعك�س مدى ثقافتهم وتوقهم
�إىل الفنون الراقية كما مل�ست ذاك التناف�س عر�ض بعنوان «در���س قا�سي» وه��و من ت�أليف
الفعال القائم بني الفرق امل�سرحية والتجمعات فالنتني كرا�سنو غ���وروف ،و�إخ���راج د� .سمري
املتعددة يف املدينة ..وهنا ال بد من الإ�شارة اىل عثمان البا�ش ،واملمثلون توليب حمودة ،وكرم
تنوع الأ�ساليب امل�سرحية التي يقدمها م�سرحيو حنون ،وفرح الدبيات ،و�أو�س وفائي.
ويف ال���ي���وم ال���ث���اين ق���دم ع��ر���ض ب��ع��ن��وان
املدينة يف عرو�ض مهرجانهم الأمر الذي يغني
املهرجان ويزيد من ثقافة اجلمهور امل�سرحية« ..ال��ق��م��ام��ة» وه��و م��ن ت�أليف علي عبد النبي
امتنى للمهرجان النجاح يف دورته الثالثة وهنا ال��زي��دي ،و�إخ���راج �سمري البدعي�ش ،وم�ساعد
�أح��ب �أن ا�شيد بالتعاون القائم بني مديرية االخ���راج �أمي��ن غ���زال ،واملمثلون معن دويعر
امل�سارح واملو�سيقا وامل�سرح القومي يف ال�سويداء واعتدال �شقري وخلود امل�صفي وتدريب وتنفيذ
ومديرية الثقافة ه��ذا التعاون ال��ذي اثمر الرق�صات لقتيبة اب��و لطيف وملك اب��و �سعد
ومرام الباروكي..
والدة الدورة الثالثة من املهرجان».
ويف اليوم الثالث عر�ض عمل حمل عنوان
الدكتور تامر العربيد ع�ضو جلنة التحكيم
ق��دم املباركة لل�سويداء وفنانيها با�ستمرار «الورقاء» ن�ص و�إخراج زياد كرباج ،مثل العمل
مهرجان امل�سرح رغ��م ال��ظ��روف التي تعانيها يارا ال�شويف ،و�أ�سامة نور ،وح�سن ر�سالن،
لي�أتي ال��ي��وم ال��راب��ع بعمل «انعكـا�س» من
البالد ،و�أ�شاد بح�س امل�س�ؤولية لدى املخرجني
ت�أليف عمرو �أب��و �سعد� ،إع���داد و�إخ���راج معن
والفنانني واملمثلني..
املمثل والفنان يو�سف املقبل ع�ضو جلنة دوي��ع��ر ،ومتثيل الفنانني� :سمري البدعي�ش،
التحكيم �أو�ضح �أهمية نقل الأفكار الثقافية �أمين غزال ،م�صطفى حماد ،ا�سيمه الباروكي،

نشاطات

با�سل احلناوي
مدير الثقافة

ع��م��رو ال��زغ��ب��ي ،م���رام دوي��ع��ر ،ث��ائ��ر �شنان،
والأط���ف���ال �شم�س دوي��ع��ر ،م�ي�رال احل��ن��اين،
قي�س احللبي ،نغم ال�شومري� ،سلطان كمال.
بني خمرج العمل معن دويعر �إىل �أن العر�ض
تراجيدي كوميدي يتناول �شخ�ص متقدم يف
العمر �أ�صيبت بانف�صام نتيجة الظروف القاهرة
واحلرب فقرر �أن يعي�ش يف عزلة عن الآخرين
رف�ض ًا لواقع احل��رب وتبعاتها وم��ا خلفته من
انهيار للقيم الأخالقية يف املجتمع ،لكنه عاد
ليعي�ش على �أمل �أن تعود احلياة كما كانت عليه
�سابق ًا داعي ًا �إىل املحبة والألفة بني النا�س.
وي�ضم كادر العمل يف الإ�ضاءة عالء العقباين
واملو�سيقا �أجم��د الباروكي والديكور �أ�سامة
ال�سالمة ،املالب�س واملكياج يا�سمني الهادي.
�أم��ا عر�ض «ع��وي��ل ال��زم��ن امل��ه��زوم» لفرقة
حكايا التابعة لفرع ال�سويداء الحتاد �شبيبة
الثورة ،فهو من ت�أليف �إ�سماعيل خلف و�إخراج
رفعت ال��ه��ادي ومتثيل الفنانني ليال الهادي،
�صبا زهر الدين ،رهف املنعم ،جلني الهادي ،كرم
الهادي ،الورد منذر ،فوزي الهادي.
حيث ا���ش��ار امل��خ��رج رف��ع��ت ال��ه��ادي �إىل �أن
العر�ض يتناول حقيقة م�����س��اواة اجلميع يف
حلظة املوت وعلينا �أن نتعلم احلياة ،فاحلياة
درب���ه حتى ن�ستطيع �أن ن��ك��ون ���س��ع��داء ،ون��وه
الهادي �إىل �أنه رمبا تربينا فيما م�ضى على �أن
نبكي ومل يفلح �أحد ممن حاول �إ�ضحاكنا ب�أن
يبني فينا �سعادة ولكن لعلنا �أمام حقيقة املوت
نعي احل��ي��اة ،والعمل جت�سد �شخ�صية ام��ر�أة
عا�شت طوي ًال وهي الآن بعد موتها تخرب عائلتها
من الأب��ن��اء والأح��ف��اد عن الرتبية ومواجهة
احلياة و�صو ًال �إىل النهاية ب�أن الزمن لن ينتظر
�أحد ًا فهو يقتحم املكان دون ا�ستئذان فكل �شيء
يت�سرب من قب�ضتنا.
لعل مهرجان ال�سويداء امل�سرحي بدورته
الثالثة ع�ّب�رّ عن جناحه حينما ت��رك �أ�سئلة
متعددة يف ذهنية النقاد والكتاب ،ولعل ت�صفيق
اجل��م��ه��ور يف ك��ل ع��ر���ض م��ن��ح ان��ط��ب��اع ال�شكر
والتقدير لكل من �ساهم ونفذ وخطط وعمل
وكتب وقدم و�أخ��رج ،خا�صة اجلنود املجهولني
من كوادر مديرية الثقافة بال�سويداء ،ومدير
امل�سرح القومي بحيث بات تظاهرة االبداعية
وتقليد ًا �سنوي ًا ،تارك ًا يف ف�ضاء الر�سالة مل�سة
حمبة وا���ص��رار للحفاظ على جن��اح مهرجان
امل�سرحي بال�سويداء؟،
لأن��ن��ا على يقني �أن النجاح ه��و م�س�ؤولية
وفناين ال�سويداء كغريهم من املبدعني ي�صرون
على اال�ستمرار والنجاح...كي تبقى ال�سويداء
لي�ست فقط ال�صخرة الأقوى يف قلعة ال�سورية
بل العا�صمة الثقافية الإبداعية لأبو الفنون
ل�سنني قادمة...

قراءات نقدية

«زناة» والبحث في النف�س والوطن

•�أمل ابولوح ماغاكيان
�..1سيميائية ال�شخ�صيات
م��ن امل��ع��روف �أن احل���دث وح���ده ال يكفي
لت�أليف رواي��ة  .فالبد من وج��ود ال�شخ�صية
التي ت��دور معها وحولها بقية ال�شخ�صيات
والأح��داث �سواء �أكانت ال�شخ�صيات ف ّعالة �أو
ثانوية .لتكامل العمل الروائي ..
مما الحظته �أن �أ�سماء ال�شخ�صيات مل تكن
عبثية االختيار و�إمنا اختارها كاتبنا عن �سبق
االهتمام وكل ا�سم له داللة وهدف ..
..2تواتر ال�شخ�صيات ومراتبها ال�سردية
�س�أ�ستعر�ض �أ�سماء ال�شخ�صيات بالرواية
وداللة كل منها ..
�.....إبراهيم بطل الرواية والراوي ..وهو
ا�سم نبي اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم وهو معروف
ب�أبي الأنبياء ..ن�ش�أ يف بيئة مليئة باجلهل
واالن��ح��ط��اط وال��ظ�لام وع��ب��ادة الأوث���ان كان
قوي احلجة والبيان ..كذلك الراوي �إبراهيم
ن�ش�أ يف نف�س البيئة  ..وكما نزح النبي �إبراهيم
من العراق لبالد ال�شام ومن ثم مل�صر وبعدها
لفل�سطني  ...كذلك �إبراهيم نزح من القرية
للمدينة دم�شق ومن ثم نزح �إىل لبنان ثم عاد
لدم�شق  ...وكما كان النبي �إبراهيم يدعو اهلل
ليهدي �أهله وقومه كذلك فعل الراوي حني كان
يدعو اهلل �أن يهدي �أخوته بالإن�سانية ليعودوا
�إىل ر�شدهم و�إىل ر�ضا اهلل ..
�...2سارية اخل��واج��ة ...وي��ع��ن��ي امل��ر�أة
امل�سافرة يف الليل كما كانت تزوره بالليل وال
تخ�شى �شيئا ...و�أي�ضا هو يعني اجلزء الذي
يعلق عليه �شراع ال�سفينة  ..وه��ي كانت له
كما الظل الظليل حتى يف غيابها  ..ويعني
�أي�ضا ال�شيء ال�ساري املفعول والذي ال انتهاء له
وبالفعل جند هذا املعنى بكل الرواية و�أن حبها
حي يف قلبه ال ميوت...
...3عائلة �أبو م ّرة�...أي طعم امل ّر والذل
ال���ذي �أذاق����وه لعائلة �أب���و ���ض��رغ��ام �أق��رب��اء
�إبراهيم ...
...4عائلة �أبو �ضرغام ...و�ضرغام يعني
الأ���س��د ال�شجاع فرغم فقرهم و�ضعفهم �إال
�أنهم ا�ستطاعوا تقرير م�صريهم واتخاذ قرار
الهجرة امل�ؤمل  ...وتت�ألف العائلة ...من الأب
والأم و�أرب��ع��ة �أوالد وبنت  ..ماجد ...الأخ
الأكرب لإبراهيم..وا�سم ماجد من �أ�سماء اهلل
احل�سنى ...كثري املجد والكرم ..فقد كان هو
املعيل لأهله و�أخ��وت��ه ..عطية اهلل ...هبة
اهلل والو�سامة م ّيار ...جالب اخلري ...ويجوز
الكاتب ق�صد �إن �أخته ول��دت بعد م ّيار فكان
كمن جلب اخلري �...إيا�س ..تعني ندى ال�صباح
�أو ن�سيم ال�صباح ..
...5عائلة متعب اخل��واج��ة �أب���و ب�سام
...جلب العار للعائلة حني �شوهد يخرج من
بيت قريبته
ن�صف ع��اري ...مم��ا �أذل العائلة و�أتعبها
 ..ب�سام �...صاحب الوجه الب�شو�ش� ..سارية
�أخت ب�سام وحبيبة �إبراهيم ..حتدثت عنها
�أع�ل�اه � ..أخ���ت ���س��اري��ة ال�صغرية ...وال����دة
�سارية...
�... 6أبو جورج ..يعني جورج ا�سم القدي�س
جاورجيو�س ويعني عند البع�ض اخل�ضر عليه
ال�����س�لام ...وفعال ك��ان �أب��و ج��ورج رج�لا نقيا
تقيا �صاحب �ضمري حي حني احت�ضن عائلة
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�إبراهيم وك ّرمهم و�آواهم يف منزله
.. 7وال�شخ�صيات املتممة للعمل فهم :
وال���دة �أب��و ج��ورج املري�ضة ...لبنى حبيبة
ب�سام  ...وليد ...اب��ن عم �سارية ...عمران
...ق��ري��ب �إبراهيم �سائق الالندروفر �...أم
�سعيد ..امل����ر�أة الأرم��ل��ة الغانية �أب��و ريا�ض
...ق��ري��ب �أب��و ب�سام ...ع��م��ار امل ��أم��ون ..زوج
�سارية رج��ل الأع��م��ال امل��ع��روف �...إب��راه��ي��م
ال�صغري اب��ن �سارية ...اب��ن��ة �سارية ...ريتا
وزوجها كارلو�س كانت بالبداية زانية لكنها
تابت  ...نريمني ..طليقة ماجد �...أم طنو�س
�..صاحبة الدكان القريب من بيت �أبو جورج
 ..نعمة اهلل ...ابن �إيا�س ..زياد حداد ...زوج
�إيا�س تريز �...صديقة �إيا�س ..
..8ال�شخ�صيات املجازية ...الكره ..احلب
..احلرب ..الع�شق ..االغت�صاب ..ذل ...نزوح
�..شك ...عتاب وغريها
..9ال�شخ�صيات التاريخية ..جمال عبد
النا�صر �..أم كلثوم ..
..10ال�شخ�صيات الأ�سطورية ..ال�شبح
..عواء الروح املتج�سد بعواء الذئاب ...
...3البناء املورفولوجي لل�شخ�صيات
نالحظ �أن الكاتب كان جمنّدا لر�سم مالمح
�شخ�صيات الرواية ر�سما دقيقا ودلك لأن البناء
املورفولوجي كان من �ضمن اهتمامه .ليقدم لنا
�شخ�صياته وك�أنه قام بت�صويرهم فوتوغرافيا
وجعلنا ننظر بكل ده�شة لنقاء وو�ضوح ال�صور
بغ�ض النظر عن �أ�صحابها  ..وج��اء ببع�ض
الأح��ادي��ث العامية التي تخللت الق�صة مما
منحها اجلمال وامل�صداقية وكانت ال�سبب يف
�إث��راء الرواية ..هي كثرية الأحاديث لكنني
اخ�ترت حديثا واح��دا �...إب��راه��ي��م  :دخيل
ميا خليني �أنام ن�ص �ساعة ب�س ...الأم
عر�ضك ّ
 :طبعا بت�سهر لن�صا�ص الليايل وبتقول �أنا
نع�سان ..طيب ن�ص �ساعة ب�س .مفهوم .
و�أي�����ض��ا �أ���ض��اف ال��روائ��ي مقاطع غنائية
�...أي�ضا �أ�ضافت م�سحة من اجلمال ..مثال :
�سمعت �صوتا هاتفا من ال�سحر
نادى من الغيب غفاة الب�شر
...واهلل زمان يا�سالحي ..
�أغنية احل�صاد � :سامع بالزرع خرب�شة ب�س
وال برغ�شة..
...4البناء الداخلي لل�شخ�صيات
رغ��م الو�ضوح ال��ت��ام يف ر�سم ال�شخ�صيات
ب�شكلها اخلارجي � اّإل �أن كاتبنا املبدع ا�ستطاع
الغو�ص بنا لأعماق ال�شخ�صيات ...فكل �شخ�ص
ر�أي��ن��اه �شكال وم�ضمونا وه��ذا الأم���ر ي�ضيف
لكاتبنا �صفة الإبداع فوق الإبداع ..
...5عالقة ال�سارد ب�شخ�صياته الن�سيج
ال�سردي كان متوا�صال وتا ّما .
مل نالحظ �أن هناك �شرخا �أو ابتعادا عن
املو�ضوع .وك��ان ال�سارد متواجدا وفاعال يف
الن�ص كله ..كيف ال وهو ال�شخ�صية الأ�سا�سية
يف الرواية ..
.. 6بناء احلدث والزمن
�إن احل���دث ه��و ال���ذي يخلق ال�شخ�صية
وال�شخ�صية هي التي تطور احلدث.
�أن �أحداث رواية (زناة) بد�أت عام 1967
منذ امل�ساء الأول للحرب وانتهت الأح��داث
 2020م ّر خاللها على عدة حروب وما جرى

خاللها م��ن ت�شريد و�شقاء وذل
وق��ه��ر وف��ق��ر وجم���اع���ة وق��ح��ط
و�أوبئة وغريها.
و�أي�ضا ���ص� ّور لنا م��ا ج��رى من
لقاءات حميمية ومن فراق ولقاء
...
...7ف�ضاءات ال���رواي���ة يف
الرواية ثالثة ف�ضاءات
..١ف�ضاء القرية �..أم احل ّيات
والتي �أ�سماها الحقا �أم احلياة
داللة على �أنها من�ش�أ احلياة وكل
احلياة..
..٢ف�ضاء بريوت ...وما جرى
فيها من �إذالل �أو جتارة �أو لقاءات
غرامية ...
..٣ف�ضاء دم�شق ...وما جرى
فيها من �أح��داث ب�شقيها الريف
وامل��دي��ن��ة ...م����ع �أه��ل��ه وعمله
وحبيبته..
..8خ�صائ�ص اخلطاب ال�سردي
...١الو�صف ...الو�صف بال�سرد حتمية
المنا�ص منها وق��د تنوع الو�صف يف رواي��ة
الزناة  .فجاء عن ت�أكيد العن اعتباط ومن
اجل غاية فنية �أهمها :
�إع��ط��اء املتلقي معلومات ع��ن ف�ضاءاته
و�شخ�صياته املت�صلة بكل ف�ضاء  ...ولقد قدّ م
لنا الروائي املبدع مكونات كل ف�ضاء مو�صوف
بطريقتني :
..١الطريقة اال�ستق�صائية
حني قدم لنا مكونات �شخ�صياته اجلزئية
والدقيقة  ..وحتى قدّ م لنا مكونات الف�ضاء
التابع لهذه ال�شخ�صيات.
..٢الطريقة االنتقالية
ق������دّ م ل���ن���ا ال���ك���ات���ب امل��ل�ام����ح ال��ع��ام��ة
ل�شخ�صيات كل ف�ضاء على حدة ..فقد و�صف
ال�شخ�صيات...والطبيعة ..والف�ضاء الطبيعي
والف�ضاء الإن�ساين ���...ص� ّور املنازل والأث��اث
وامل�لاب�����س ق���دّ م لنا احل���وار امل��ت��داخ��ل �ضمن
الرواية ..فجاء مك ّمال و�إ�ضافة ماتعة للن�ص
...كان احلوار ق�صريا  ،عام ّيا  ،خفيف الظل ..
.. 9داللة الر�سوم والألوان والأرقام
حني ر�سم لوحة ع�شوائية فظهرت �صورة
�سارية حمبوبته جند �إنها مل تفارقه و�إمن��ا
هي حا�ضرة بفكره وخياله وروحه رغم غيابها
اجل�سدي عنه  ..اللون الأ�سود  :حني ارتدت
�سارية ال�سواد وجاءته ليال لتتماهى مع ظالم
الليل ...وقد يعني �إنها ا�ست�شعرت حلكة الأيام
وال�سنوات القادمة من حياتها ...كالفراق
بينها وب�ين �إبراهيم وفقدانها لفلذة كبدها
�إبراهيم ال�صغري الأرق���ام ...ك��ان��ت جميعها
عن ذك��ر �سنوات احل��رب 1973...1967..
 ... 1975..واحل��رب على العراق 2003
احلرب الكونية على �سوريا () 2019..2013
لكن الكاتب تابع الأحداث والدفاع عن الوطن
�إىل ما بعد العام احلايل �أي .. 2020وك�أنه
يخ�شى �أن ت�ستمر احلرب حتى عام  2020هذا
�إن كان متفائال  ...فرب�أيه لن تنتهي احلرب
ما دام هناك حتري�ض ما دام ال�شعب الواحد
متفككا �إىل طوائف و�أع���راق ...ويجب على
النا�س �أن تعي �أن حب الوطن هو الدين الوحيد
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رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

الذي �سيكون به وفيه اخلال�ص واحلرية ..
... 10ملخ�ص عن الرواية
ه��ي ق�����ص��ة ح��ب يف زم���ن احل����رب 1967
..ق�صة عائلة �إبراهيم تنزح عن القرية (�أم
احل ّيات ) متوجهة نحو لبنان تتعر�ض العائلة
بالبداية للذل والعذاب حني حترتق البيوت
ب�ساكنيها وبفعل فاعل ...فيقوم �أب��و جورج
با�ست�ضافة العائلة يف منزله دون علمهم ان
والدته حتيا بالطابق العلوي و�إنها تعاين من
مر�ض غريب ..ولكن بطل الرواية �إبراهيم �أبو
�ضرغام يبقى بالقرية لأنه �سي�سافر لدم�شق
من �أج��ل العمل والدرا�سة  ...يقطن يف حي
القيمرية..ثم ُيف�صل من عمله ليلحق بركب
�أهله �إىل لبنان  ...تعود �أ�سرته للقرية ولكنه
يطلب من �أهله �أن ير�سلوا له �أخته لت�ساعده...
ولكنه كان يهدف م�ساعدتها لإمت��ام درا�ستها
...ث����م ه��ج��رة �أه��ل��ه م��ن ال��ق��ري��ة ل�ضواحي
دم�شق ...ث���م تقع ح��رب  1973وك��ي��ف �أن
العرب حينها �ساعدوا �سوريا يف حربها من
عراقيني و�أردنيني ومغاربة وكويتيني وغريهم
..وا�ست�شهاد الكثري من ال�شبان يف �سبيل احلرية
والكرامة ...ث��م ذكر كاتبنا احلرب الأهلية
بلبنان عام  1975وكيف �أن فتيلها ا�شتعل وبد�أ
منذ حلظة حادثة البا�ص الذي راح �ضحيته
عدة �شبان فل�سطينيني  ..ثم عودة �إبراهيم
�إىل دم�شق خلدمة �أمه املري�ضة وبقيت �أخته
�إيا�س مع زوجها زياد وابنها نعمة اهلل بعد �أن
�أق ّر ب�أبوته البنه �...أ�صيبت والدة �إبراهيم
ب�شظية وت��وف��ي��ت ..ب��ق��ي وح��ي��دا ...وك��ي��ف
انه التقى حبيبته �سارية بال�صدفة و�أع��ادا
حبهما ال��ق��دمي ...ف��زوج��ه��ا ق��د ت��ويف وابنها
تزوج و�سكن مع عائلته بريف دم�شق ....ثم
حتدث الكاتب عن الوباء الذي �أ�صاب الوطن
�سوريا من �أف���واج املقاتلني الأج��ان��ب والعرب
القادمني من جحور التاريخ والتي تت�سرب من
ال��دول املحيطة ب�سوريا احلبيبة ...وحت��دث
عن �أعمالهم ال�شيطانية التي يقوم بها ه�ؤالء
املرتزقة �ضد ال�شعب ال�سوري من ذبح وتنكيل
تق�شعر له الأبدان..والتي امتدت طوال �سبع
�سنوات  ...ثم حتدّ ث �أديبنا الكبري كيف دافع
ع��ن ب�لاده ه��و و���س��اري��ة بحمل ال�سالح جنبا
�إىل جنب ..ح��ت��ى �إب��راه��ي��م اب��ن �سارية هو
�أي�ض ًا دافع عن الوطن  ...ويف نهاية الرواية

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

و�ضع كاتبنا احلل للخال�ص من �شرذمة البالد
وعودتها �أر����ض واح���دة و�شعب واح��د وذل��ك
بالق�ضاء على امل��ذاه��ب والقبائل والأع���راق
والأديان حتى ...لأنها كانت ملنفعة الأقوياء
و�أداتهم لقتل ال�شعوب و�إبادتها با�سم اهلل عز
وجل ...الربيء من �أفعال الب�شر ...والنهاية
احل��زي��ن��ة جت � ّل��ت با�ست�شهاد وح��ي��د �سارية
وتعر�ض �سارية للجنون �إثر خ�سارتها البنها
 ...و�إثر اغت�صابها من قِ بل اجلماعات امل�سلحة
...
..11قبل اخلتام
مما لفت نظري �أن �أ�سلوب �أديبنا الكبري
�سهيل ال��ذي��ب ي�شبه �إىل ح��د كبري �أ�سلوب
ال�شاهق حنا م��ي��ن��ا ....فكما ي��وج��د لدينا
�أخطالن.....كذلك �س�أ�سمح لنف�سي بان �أفتخر
بوجود حنايان...مينا والذيب...
..12يف اخلتام
لقد جنح كاتبنا املبدع يف ا�ستقطاب جميع
�أحداث روايته ومو�ضوعها ليجعل منها مرايا
متعددة الألوان تخدم املحور الأ�سا�سي وتغنيه
معنى و�شكال  ...فقد ّ
وظف الق�ضايا ال�سيا�سية
و الدينية واالجتماعية و�أعلن موقفه منها
...بطريقة فنية ومبا�شرة  ..وخ�صو�صا يف
اخلتام ...حني قال ( :من ذا ي�ستطيع �أن يدّ عي
�أنه لي�س زانيا �أو جمرما �أو ل�صا ! مل نهرب ومل
نربح مكاننا نحن الذين ُنعِتنا ب�أب�شع العبارات )
(فهل حقا وحدنا زن��اة �أم كلهم زن��اة ؟ لن
نرميهم بحجارتنا  ،ولكن �إن كانوا بال خطيئة
فلريمونا جميعهم بحجارتهم ).
ك���ان الأ���س��ل��وب م�شوقا وحم��ف��زا للقارئ
فكانت رواية (زناة ) خلق جديد لعامل معا�شي
...وق����ف خلفها روائ����ي ق��دي��ر ج��ع��ل نظرة
ال��ق��ارئ ديالوجية ال مونولوجية وبنهاية
ّ
تخطت الزمن احلا�ضر ..ا�ستطيع �أن �أ�صف
ال��رواي��ة ب�أنها ق��د ُط ّع َمت بالو�صف التقني
وال�شاعرية العذبة  ...برزت ب�صمته يف ر�صد
الواقع وره�ص مبجتمع جديد يعيد للإن�سان
�إن�سانيته....فقد �سما من مرحلة املنا�ضل
الثوري �إىل مرحلة املنا�ضل الفعلي ...وه��و
هكذا حقيقة ه��و الإن�����س��ان الوطني اخللوق
�صاحب القلب الكبري الدافئ...هو الأب والأخ
للجميع ...

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

العنف يف الأدب ال�صهيوين - 2 -
نحن االن ب�صدد درا�سة هذا الكتاب الق ّيم الذي قام بت�أليفه وجمع جزئياته الكثرية
واملتناثرة هنا وهناك الأديب الدكتور علي �سليمان ،وقد قدم له ال�شاعر الكبري املرحوم
�سليمان العي�سى ،حيث قال يف تقدميه :و�أفتح الكتاب الثمني الذي و�ضعه بني يدي �أخي
و�صديقي ال�شاعر علي �سليمان ،و�أق��ر�أ العنوان ،العنوان الذي يكاد يوجز ق�صة اخلنجر
الذي �سقط يف قلب اجل�سد ،وي�ضيف� :إن هذه ال�صهيونية التي احتلت �أر�ضنا ،و�شردت
�شعبنا ،لي�ست �سوى غزوة من هذه الغزوات التي دام بع�ضها �أكرث من مائتي عام ،والتي ما
زال الوطن العربي يعانيها منذ غرز اال�سكندر املقدوين رحمه يف هذه الأر�ض ،ثم زال هو
ورحمه ،وبقيت الأر���ض ،كما خلقها اهلل ،عربية الهوية ،ته�ضم كل الغزاة ،يتمثلهم هذا
اجل�سد العربي ،ثم ي�صبحون جزء ًا من تراثه ،وثقافته ،وتاريخه ..تلك حقيقة تاريخية
كربى� ،أدركها بع�ض كبار امل�ؤرخني يف العامل ،وما يزال يذكرها ،بل ويطم�سها الكثريون..
يف هذا اجلزء من املقدمة �آنفة الذكر يزرع ال�شاعر املرحوم يف نفو�سنا الأمل ،وي�ؤكد ب�أن
الأر�ض باقية والغا�صب املحتل �إىل زوال ،وهنا يقفز �س�ؤال :ترى لو كان ال�شاعر �سليمان
العي�سى ما زال على قيد احلياة ،ور�أى بعينه قطعان الإرهابيني وهم يت�سللون عرب حدودنا،
وت�سهل لهم عبورهم قوى ال�شر يف العامل ،فماذا ع�ساه يقول؟ ويف كل الأحوال تبقى �إرادة
ال�شعوب ،وحر�صها على عدم التفريط بذرة تراب من ترابها الوطني ،هي الأم��ل ،وهي
�شاطئ الأم��ان الذي ال بد لنا من و�صوله ذات يوم ،برغم الت�ضحيات اجل�سام املبذولة،
وقوافل ال�شهداء التي تتواىل ،وكل ذلك كرمى لعيون الوطن..
من يقر�أ الكتاب تعرتيه الده�شة ،وي�صيبه الذهول ،ل�شدة ما ورد به من حقائق �أوردها
الكاتب عن هذا احلقد ال��ذي يحمله ال�صهاينة يف �أعماقهم جتاه وطننا العربي ،وهذه
الأ�ساليب احلاقدة التي يغر�سها كبارهم يف نفو�س �أطفالهم ،لرتبيتهم على احلقد ،وال�سطو
على حقوق وممتلكات الآخرين..
ً
جملة من احلقائق التي ي�شاهدها العامل ،ب�شكل يكاد يكون
يورد الدكتور علي �سليمان
يومي ًا ،وامل�ؤ�سف �أننا يف كثري من الأحيان ،نرى العامل قد �أغم�ض عينيه ،و�أ�صم �أذنيه عن
هذه املجازر الب�شعة ،الأمر الذي يجعل العدو ال�صهيوين يتمادى �أكرث و�أكرث..
يف جمال الرواية يتحدث امل�ؤلف ليبني �أن �أدب الرواية والق�صة ال�صهيوين �أخذ �شكلني،
�أو مظهرين خمتلفني يف ال�شكل ،لكنهما يتفقان ويلتقيان يف الغاية والهدف :ال�شكل الأول
الأكرث و�ضوح ًا ومبا�شرة ،هو العنف املادي الذي يتجلى يف الدعوة �إىل اغت�صاب الأر�ض،
وهدم البلدات والقرى واملنازل وامل�ساجد والكنائ�س واملقابر الفل�سطينية� ،أو يف التحري�ض
على عمليات القتل والتنكيل والإذالل واملطاردة ،ويف املجازر اليومية وعمليات املداهمة
امل�ستمرة� ،أو احل�ض على قطع الأ�شجار و�إت�لاف امل��زروع��ات واملحا�صيل وج��رف الرتبة
وطم�س املعامل اجلغرافية..
�أما ال�شكل الآخر من �أ�شكال العنف فهو العنف املعنوي� ،أو العنف املبطن ،وهو عنف يخدم
العنف الأول ،ويكمله وميهد له وي�سوغه ،ثم ي�أخذ بدوره �أ�شكا ً
ال عديدة ،ت�شوه كلها �صورة
العربي ،وحتط من �ش�أنه ،وت�سطو على احلقائق �أو تزيفها �أو تطم�سها ،وت�ستخدم خمتلف
و�سائل الت�ضليل واخلداع والتحايل واالبتزاز والرتغيب والرتهيب ،واملتاجرة بالال�سامية،
ومزاعم اال�ضطهاد والعداء لليهود ،وكذلك مزاعم التفوق واال�صطفاء وغري ذلك من
�أ�شكال العنف املعنوي..
ويذكرنا الكتاب ب�أن كثريين كتبوا عن املجازر التي ارتكبها ال�صهاينة بحق الأطفال

وال�شيوخ والن�ساء �سكان الأر���ض و�أ�صحابها ال�شرعيني منذ �آالف ال�سنني ،وال �شك ب�أن
كثريين منا عا�شوا امل�أ�ساة بكامل �أبعادها ،حينما ر�ؤوها رعب ًا يف عيون الأطفال ،و�ضياع ًا
وت�شرد ًا يف بقاع الأر�ض لأ�سر ا�ضطرها ،ال بل �أجربها الكيان ال�صهيوين على مغادرة �أر�ضها،
لتعي�ش م�شردة وغريبة على �أر�صفة مدن غريبة.
يتطرق امل�ؤلف يف كتابه �إىل رواية «خربة خزعة» مل�ؤلفها «يزهار �سميالن�سكي» حيث
يقدم امل�ؤلف م�شهد ًا من م�شاهد العنف والق�سوة ،و�أ�ساليب التنكيل والإذالل التي مار�ستها
القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية �ضد �سكان �إحدى البلدات الفل�سطينية ،لإرغامهم على
الهجرة وتركها للم�ستوطنني اليهود� ،ش�أنها �ش�أن الكثري من البلدات والقرى الفل�سطينية،
وي�شري امل�ؤلف �إىل م�س�ألة هامة ،وهي �أن كاتب الرواية ال��ذي �أب��دى تعاطف ًا ب�سيط ًا مع
الفل�سطينيني ما لبث �أن انقلب �ضدهم حني و�صفهم يف الرواية ب�أب�شع الأو�صاف ،و�أقبح
ال�صفات ،و�أكرثها مدعا ًة للنفور واالحتقار� ،إذ يقول عنهم� :إنهم �أ�شبه باحليوانات �أو
الديدان �أو اجليف التي تلوث كل �شيء ،وهم قذرون حمتالون ،جبناء ،و�أذالء بال كرامة
ي�شبهون الكالب يف لبا�سهم ،ومذعورون كالقطيع ،م�ست�سلمون للقدر ،ال تربطهم بالأر�ض
�أية رابطة ،بل �إن دوابهم وما�شيتهم �أهم عندهم من الأر�ض ،وحتى الطفل الفل�سطيني ،ف�إن
«�سميالن�سكي» ميار�س �ضده نوع ًا من العنف حني ي�شوه �صورته ،ويحر�ض على قتله ،وي�صفه
على ل�سان �أحد �أفراد احلملة ب�أنه ال ميكن �أن يكون حني يكرب �إال حية �سامة..
ً
�أمام ذلك كله يقف املرء م�شدوه ًا �أمام هذا احلقد الذي ال جند له �إال تف�سريا واحداً،
وهو �أن ال�صهاينة ُوج��دوا فوق هذه الأر���ض ليعيثوا فيها ف�ساداً� ،أعماقهم القذرة حت�ض
وتدعو �إىل القتل ،و�سالحهم دائم ًا الغدر وال�سطو على حقوق الآخرين� ،أو �إذا ا�ستطاعوا
�إبادتهم و�إزالتهم من على وجه الأر�ض ،لي�أخذوا مكانهم وك�أن �شيئ ًا مل يكن ،و�أمام ذلك كله
ال منلك �إال �أن نت�ساءل :ترى �إىل �أي مدى �أدرك العرب ب�أنهم م�ستهدفون جميع ًا ،وما حل
ن�صح ،ونفتح �أعيننا على خطر
بفل�سطني و�أهلها ،قد يحل بغريها من الأقطار العربية �إن مل ُ
داهم وقادم ال حمالة ،وقد نزداد �أ�سف ًا حينما ن�شاهد �أن عدد ًا من حكام العرب بال�سر
والعلن ميدون �أيديهم لهذا الكيان معلنني عن رغبة ملحة للتعامل معه ،و�إقامة العالقات
الدبلوما�سية واالقت�صادية فيما بينهم ،وبني هذا الكيان ،ومما ي�ؤ�سف له �أكرث و�أكرث �أنهم
يحثونه على �إيذاء �سورية التي تقف حجر عرثة �أمام �أ حالم هذا الكيان الغا�صب املحتل،
وما وقوف بع�ض العرب �إىل جانب ال�صف املعادي ل�سورية ،وهي تخو�ض �أ�شر�س املعارك �ضد
�أكرث من ثمانني دولة� ،إال دليل قاطع ب�أنهم ي�سريون والكيان ال�صهيوين يد ًا بيد ،ويبدون
اال�ستعداد للت�ضحية مبا ميلكون من مال وهو كثري ،يف �سبيل النيل من �سورية ،و�إزاحتها من
طريق هذا الكيان الذي عينه على الوطن العربي املمتد من الفرات �إىل النيل ،كما ورد يف
وثائق وبروتوكوالت حكماء �صهيون..
يف كتاب الدكتور علي �سليمان «العنف يف الأدب ال�صهيوين» حقائق و�أمثلة و�شواهد
كثرية �سنوردها تباع ًا يف �أعداد قادمة.
املراجع:
1ـ كتاب العنف يف الأدب ال�صهيوين للدكتور علي �سليمان.
2ـ درا�سة نقدية للأديب نعيم نا�صر.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

ال�شاعران حديفي وال�سلمان..
يفوزان بجائزة ال�شعر الر�ضوي
�أعلن القائمون على جائزة ال�شعر الر�ضوي
يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية عن نتائج
اجلائزة التي حكّمت من قبل جلنة من النقّاد
وال�شعراء املعروفني ،وقد جاءت النتائج على
النحو الآتي:
• اجلائزة الأوىل:
ال�شاعرة فاطمة ال�سحمراين ــ لبنان
• اجلائزة الثانية:
ال�شاعر حممد حديفي ــ �سورية
• اجلائزة الثالثة:
ال�شاعر �سليمان ال�سلمان ــ �سورية
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن �شعراء من
ت�سعة ب��ل��دان عربية �شاركوا يف هذه
امل�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة كبرية
م��ن ���ش��ع��راء اجل��م��ه��وري��ة الإ���س�لام��ي��ة
الإيرانية.
ويعد فوز ال�شاعرين حممد حديفي

و�سليمان ال�سلمان ف���وز ًا مهم ًا ي ��ؤي��د ح�ضور
ال�شعر ال�سوري مثلما ي�ؤيد ح�ضور التجربتني
ال�شعريتني لـ احلديفي وال�سلمان ،فال�شاعر
حممد حديفي ع�ضو يف املكتب التنفيذي الحتاد
الكتّــاب العرب ،وله دواوين �شعرية عدة منها:

• ليل امل�شاعر
• غريب و�أهدابك الوطن
• �شجر على �ضفاف اجلرح
• �أنفا�س اخلزامى
• قبل الغروب بدمعتني
• جرح الوطن
•

من مقام الوجد
وال�شاعر �سليمان ال�سلمان ع�ضو يف جمل�س
احتاد الكتّــاب العرب ،وله دواوين �شعرية عدة
منها:
• جزر النار
• �أعلم �أين �أحرتق
• احللم على جبني ال�صبح
• بركة ال�سنا
• ذاكرة الدم والأ�سيجة
• حنان اخلزامى
رئي�س احت��اد الكتّــاب ال��ع��رب ،و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي لالحتاد يباركون لل�شاعرين
حديفي و�سلمان فوزهما الأدبي.

