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الأديب والناقد
ـ3ـ

لوحة الفنان الت�شكيلي �أ�سامة دياب

�أتاب��ع م��ا بد�أت��ه ع��ن ر�أي الكب�ير ميخائي��ل نعيم��ة ح��ول الأدي��ب والناق��د.
طبع�� ًا ،يفرت���ض �أن يتذك��ر النق��اد والق��راء ،كتاب��ه (الغرب��ال) ..ال��ذي ب��د �أه
مبقول��ة( :م��ن غربل النا���س نخلوه) ،يفهم من هذا الق��ول �أن ميخائي��ل نعيمة يعلم
��ن ال يتقبل النقد ،واال�س��تماع
عل��م اليق�ين �أن كث�ير ًا من النا���س ال تتقب��ل النقد ،و َم ْ
�إىل مالحظ��ات ا لآخري��ن ،ال ميك��ن �أن يتط��ور �أو يتق��دم� ،ش��رط �أن يك��ون النق��د
وبن��اء.
مو�ضوعي�� ًا ومن�صف�� ًا
ً
يف مقال��ة «ا لأدي��ب والناق��د» ــ وه��ي درا�سة طويل��ة ومتميزة ـ��ـ ي�ض��ع ميخائيل
نعيم��ة النق��اط عل��ى احلروف ،وي�سم��ي الأ�شي��اء مب�سمياتها .وهو ي��درك �أن م�ستوى
النق��د يرتف��ع ويهب��ط بارتف��اع م�ست��وى الإب��داع العرب��ي وهبوط��ه ،ويف ر�أي��ه �أن
الأدب��اء الكب��ار ميه��دون الطري��ق للنق��اد الكب��ار ،ولي���س العك���س.
فالعبقري��ة ت�ش��ق طريقه��ا بقدرتها ،ال مب��ا يقوله مادح �أو قادح عل��ى حد تعبري
ميخائي��ل نعيم��ة.
ويف ح�ين يق��ول ميخائي��ل نعيمة� :إن��ه ال يقلل م��ن قيمة الناق��د وعمله وجهده
ووجوده وعدم وجوده ،ي�ستدرك فيقول« :ال �أريد �أن �أبالغ �أن النقد دعامة ال يقوم
ا لأدب به��ا وعليه��ا .ففي ا�ستطاعتن��ا �أن ن�ؤلف الروايات والأقا�صي���ص وامل�سرحيات،
ونحب املق��االت ،و�أن نخطب يف �شت��ى املو�ضوعات ثم نرتك �أمر
و�أن ننظ��م الق�صائ��د
رّ
تقدي��ر ذل��ك كل��ه للق��ارئ والناظ��ر وال�سام��ع وللزم��ان» .ومن ث��م ي�ض��رب �أمثلة عن
كب��ار النق��اد م��ن الع��امل ،مثل «�سن��ت بي��ف» و«ت�ين» عن��د الفرن�سي�ين و«الرتباتري»
و«ج��ان ر�سك�ين» عن��د الإنكلي��ز ،و«بيلين�سك��ي» عن��د الرو���س.
وف�ض��ل ه�ؤالء عن��د ميخائيل نعيم��ة �أنهم كانت له��م يف نفو�سهم كنوز من ا لأفكار
وا لأحا�سي���س وبراك�ين م��ن ا لأ�ش��واق� ،إال �أن ه��ذه الأف��كار والكن��وز والرباك�ين م��ا
تك�شف��ت وال تفج��رت �إال ل��دى احتكاكها بكنوز وبراك�ين مماثلة له��ا يف نفو�س بع�ض
العباق��رة م��ن ال�شع��راء والكتّــ��اب.
فالناق��د احلقيق��ي عن��د ميخائي��ل نعيم��ة هو ال��ذي ال يعي�ش عل��ى ح�ساب غريه
كم��ا تعي���ش الطفيليات عل��ى بع�ض النباتات واحليوانات ،ب��ل يعطيك من وهج روحه
مقايي���س للح��ق واخلري واجلم��ال ت�ستهويك وتفر���ض احرتامها علي��ك� ..إنه الناقد
ي�س��ر الأدب ب�أن يتبن��اه ويعتز
ال��ذي يرف��ع النق��د �إىل مرتب��ة الفن الع��ايل ،والذي
ّ
ب��ه ،فه��و مر�ش��د م��ن مر�شدي��ه ،ومن��ارة م��ن منارات��ه ،وب��انٍ م��ن بنات��ه».
ه��ذا ع��ن الناقد الذي يرتفع نقده �إىل مرتب��ة عليا يف الفن وا لأدب� ،أما الناقد
ال��ذي ال يج��د لقلمه مادة �إال يف كت��اب ي�ؤلفه غريه ــ يقول ميخائي��ل نعيمة ــ والذي
يح�ص��ر هم��ه يف الك�ش��ف عما يف ذل��ك الكتاب من معاي��ب وحما�سن ـ��ـ ح�سبما ترتاءى
ل��ه املعاي��ب واملحا�س��ن ـ��ـ فناق��د نفع��ه ل�ل�أدب قلي��ل ،مهم��ا بل��غ م��ن براع��ة ال�سب��ك
وال�سخري��ة والتهك��م� ،إن��ه كالدجاج��ة الت��ي ال تبي���ض ،لكنه��ا تقوق��ئ كلم��ا با�ضت
رفيق��ة م��ن رفيقاته��ا� ،أو كبع�ض الطيور الت��ي ال تبن��ي لنف�سها �أع�شا�ش�� ًا  ،ولكنها ت�ضع
بي�ضه��ا يف �أع�شا���ش غريه��ا .ويف ر �أي ميخائي��ل نعيم��ة� :إن �أمث��ال ه��ذا الناق��د ه��م
الك�ثرة ال�ساحق��ة ب�ين النق��اد يف بالدن��ا العربي��ة ،ويف كل البالد� .إنه��م ال يخلقون
وال يوجه��ون وال يث��ورون ،ولكنه��م ي�ضج��ون ،و�ضجته��م ال مت�ض��ي بغ�ير �أث��ر.
يتب��ع..
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قراءات نقدية

لوحات موجعة ..ب�صمات واقعية موقعة بالأمل ..

• �سمر يو�سف الغوطاين
عندما يعيث الف�ساد يف ال��ق��ل��وب والأج�����س��اد
والأرواح ت�صاب الأر���ض بالنجا�سة وتهرق على
الأر���ض كل قيم الإن�سانية فيغدو الهواء وب��ا ًال
وال�سماء نقمة واملياه قهر وين�ساب الأمل مع اخلبز
املمزوج بالدم وتكرث اوجاع الروح ويجتاح املوت
نا�صية ال��درب وامل����آل وتتفح�ص العني الناظرة
بحرقة كل �شيء وعن قرب لتكتب ب�أنامل الوجع
كل ماتراه بحرقة قلب� ..إنها العني الثاقبة والقلب
الراعف حرقة واح�سا�سا هي القا�صة ناديا ابراهيم
واملو�صوف ( لوحات موجعة من ار���ض الوطن) عنوان
عري�ض �شامل يحكي ق�صة الوجع ويلثم اجلرح بالأمل
بواقعية كبرية ا�ستطاعت كاتبتنا املبدعة مالم�سة
الأر�ض بقلمها وحطت من �سماء االبداع كهدهد �سابرة
اغوار الأمل را�صدة جوانب حقيقية لأمل �شعبنا العربي
تن�س ق�ضية وطنها الفل�سطيني بعمل متقن
ال�سوري ومل َ
ي�أخذك بكل �شخ�صياته بو�صفه وبان�سيابية احلدث
وت�آلفه دون انقطاع فالبداية تقودك للنهاية دون
انقطاع �ضمن حيزي الزمان واملكان قد حددتهما الكاتبة
...فانطلقت بنا من العنوان حتى نهاية ال�سرد بجدارة
حمرتف فالقارئ لديها يوا�سي احلدث وب�شفق على �شخ�صياته وي�سري يف
�شوارع املخيم ويت�أمل ملا ا�صابه يف كل تف�صيلة من تفا�صيل ق�ص�صها ففي
زمن احلرب نحن ...احلرب الكونية على �سوريا حرب الف�ساد واملرتزقة
منذ بدايتها ويف احتدامها فالع�صابات هم الغربان ال�سود والليل عميق
يف �سواده متجهم ب�أمله هكذا يطالعنا العنوان االول (غربان الليل)
فالبطلة ت�ضع يدها على مكان االمل ترتكها الكاتبة لتحكي �أملها اذ
تقول(�أال تعرفون �أنني ابنة بلدتكم يا حيف عليكم وعلى افعالكم
الناق�صة(.
هذه معلمة فرت مع زوجها من ال�ضاحية الكبرية يف منت�صف الليل
هربا من الع�صابات امل�سلحة مع ابنهما الوحيد وعند الفزع واخلوف
يحتار النازح ماذا يحمل من بيته وجنى عمره ...غري الأمل الن الفرار
بالروح هو املهم الأن ..هذه املر�أة وبال�صدفة كانت معلمة لأ�صغر افراد
الع�صابة ..هو قد عرفها فقال (اتركوا الآن�سة بحالها يا جماعة
ال تف�ضحونا مع اهايل ال�ضاحية) وهنا داللة على بداية االحداث
امل�أ�ساوية حيث الع�صابات كانت تعمل �سرا اعمال ال�سرقات واخلطف
وكل الرذائل ...
وهذه نقطة هامة ا�شارت اليها الكاتبة باحلوار الذي خدم املعنى
و�شرح امل�س�ألة بب�ساطة وذكاء
ويف ح�ضن احل�صار يبقى (اخلبز املمزوج بالدم) �شاهدا على ارملة
ق�ضت نحبها من اجل اطعام اوالدها اجلياع ا�سرعت خطاها نحو خمبز
املخيم وقد �شاهدت وهي ترجتف خوفا منظر �سرقة اخلبز املخ�ص�ص
للمواطنني بكميات كبرية من الباب اخللفي للمخبز فت�أخذ ارغفة اخلبز
بحذر وتغادر م�سرعة فاخلبز املهرق وامل�سروق يذهب من ح�صة االهايل
يف املخيم للمرتزقة والع�صابات وهذا ما يحرق القلب وهنا الكاتبة
ربطت من خالل املونولوج الداخلي للبطلة ق�ضية البالد بق�ضية فل�سطني
لتثبت ان املرتزقة هم انف�سهم هنا وهناك يف ج�سد الوطن العربي...
ولتعود بنا اىل امل الالجئ الفل�سطيني احلا�ضر دائما يف وجدانه اينما
حل فهو غريب يحتاج وطنه ويحن �إىل العودة ويتذكر النزوح وق�سوة
اقتالعه من وطنه تو�ضح ذلك من خالل حوار البطلة مع نف�سها حني
قالت (يا ح�سرة علينا ترى رح ترجع فل�سطني ون�شوفها مع اوالدنا)
م�ستخدمة اللغة العامية فيه مما يزيدها الت�صاقا بالواقع وحميمية
يف م�شاعر االنتماء فاحلوار هنا بلغته اجلميلة مل يتقوقع مبحليته
لكنه بلغة بي�ضاء �شاملة لبالد ال�شام ..واحلديث يطول يف ماهية هذه
الق�ص�ص اجلميلة التي اخذتنا ب�إح�سا�س مرهف ومواكبة م�ستمرة من
خالل ال�سرد واحل��وار وال�شخ�صيات امل�ألوفة الواقعية نحو حميمية
الن�ص و ح��رارة ال�شعور وح�سن التدبر واملعاجلة وادارة االح��داث
.ب�أ�سلوب �شيق خال من الغمو�ض املربك امل�شتت لعقل القارئ وانفا�سه
....لكنني هنا ا�ضع يدي على اخلطوط العري�ضة لأوراق ابداعية
تر�سم احلدث بواقعيته دون تدخل من اخليال �سابرة به العواطف
واالختالجات النف�سية واحلالة العامة واخلا�صة �ضمن ا�سلوب مده�ش
واطار و�صفي للمكان والزمان يزيد احلدث قربا من القلب وواقعية ....
ففي اللوحة ال�ساد�سة جت�سد الكاتبة م�سالة غاية يف الأهمية وهي
جتارة الأع�ضاء وهذه نقطة ارتكاز مهمة كانت من فجائع االزمة حقيقة
مثلتها لنا ق�صة عنونتها (حال املوت) فاملوت �صار حال املواطن فمنوى
تلك الزوجة اخلائفة على زوجها ت�ستيقظ يف الليل قلقة كي متنع
زوجها من خماتلتها والذهاب لتبديل ا�سطوانة الغاز التي ت�ستخدمها
يف الطبخ والآن ه�ؤالء االوالد اجلياع يتقوتون ب�أي �شيء امامهم لكن
ابنته ا�شتهت طبخة وحت�سر من اجلها فقرر ان ي�أتي ب�أ�سطوانة الغاز
مهما كلفه ذلك لكن الزوجة متنعه الن من يخرج من بيته ميوت حتما
احل�صار والقذائف والع�صابات كل �شيء على �أ�شده ..وعند ما ذهب

االب دون ع��ل��م زوج���ت���ه..
ا�ستيقظت تتفقده عند اذان
الفجر فلم جتد اال�سطوانة
مكانها فعرفت انه خرج بها
لكنه ظلت تنتظر خائفة
وتتخيل قدومه كلما �سمعت
�صوتا خالته هو...ظلت �أملة
حتى فتحت الباب ف��ر�أت ما
�أفزعها (لكن يديها مل تعرث
�إال على ���ص��رة م��زم��وم��ة من
الثياب ملقاة ام��ام العتبة)
فقدان زوجها وعزاء املعزين
ال�سبحة يف يدها و�شرود تام
ع��ن ال��ن��ا���س يف ت��ذك��ر مل�شهد
واحد وتنعجن هذه الذكرى
بدموعها و���ص��ف جميل من
ال��ك��ات��ب��ة وي��ن��ع��ج��ن ال��دم��ع
بعرقها وتت�ساءل يف نف�سها
 :مل��اذا دف��ن �سرا وبعيدا عن

املخيم؟!
بحر من االلغاز ور�سالة مع ثيابه حتدد موقع دفنه فقط
الأ�سئلة الكثرية تتبادر لذهن البطلة والقارئ يتابع برتقب ولكن
بعد م�شوار اخل��وف نحو املقربة وبكاء عنيف وح�سرة وبجانب قرب
حديث يطل رج��ل غريب عليها وه��و حار�س املقربة املرجتف خوفا
وا�شفاقا عليها اذ يق�ص عليها ال�سر ور�ؤاه يف فجر ام�س حيث (ر�أى
ثالثة رج��ال ي��رت��دون االقنعة املطاطية ويحملون جثة رج��ل ّ
لف
ب�شر�شف مل مييز �ألوانه احدهم كان يحمل بني يديه حقيبة �سوداء
مددوا اجلثة على الرتاب وانتهكوا اجل�سد امل�ضرج بالدم ثم بقروا بطنه
واخرجوا مافيه ..ا�شياء مل يرها ب�سبب العتمة وارتفاع �شواهد القبور
املرتا�صة ناو�أته نف�سه لكي مينعهم من فعلتهم ..لكنه انكف�أ مرتددا...
احدهم �أطلق عدة ر�صا�صات يف الهواء عندما �سمع �صوت خ�شي�ش داخل
املقربة )...وبعدها دفنت اجلثة ب�شكل فو�ضوي والآن قطعت كل هذه
امل�سافة لتت�أكد وترى جثة زوجها وماذا جرى له وكيف هي ميتته ..لكن
اخلوف واحلذر جعلها تنوح مبرارة وت�صمت بعد �سرد حار�س املقربة
لق�صة الل�صو�ص جتار الب�شر وخوفه على نف�سه وحياته امام ه�ؤالء
الوحو�ش....وبهذه التفا�صيل ال�سردية والو�صفيه للحدث الأليم ت�ضع
يدها على تفا�صيل حقيقية للأمل ...
ونراقب عن كثب ال�ساحة وال�شارع العام ودك��ان البائع مفيد وهو
ير�ش املاء �صباحا ويت�أفف من اعرتا�ض �سيارة مر�سيد�س واجهة حمله.
يف لوحة ( الرمق الأخري) وكما يقال يف الأمثال( دود اخلل منه وفيه)
حيث ت�ضع الكاتبة القارئ امام حقيقة البد من الوقوف امامه بتمعن
ودراي��ة وخ�صو�صا يف االزم��ات هي اخليانة التي قد ت�أتي من اقرب
النا�س وحر�ص االن�سان يجب ان يكون من حيث ي�أمتن....فمن ال ت�شك
فيه توقع ان يخدعك ويخونك وللأ�سف فهذه الأزمة الكارثية جعلت
الأع��داء واالنتهازيون كرث .وقد يكون الفا�سد واملجرم برداء جميل
وعربة فخمة وابهة لكنه قاتل جن�س  (...اعرت�ض و�صلة الربنامج
الإخباري �صوت �سيارة مر�سيد�س بي�ضاء توقف خل�سة يف الف�سحة
املتاخمة لدكانه فزفر غيظه وهو يرى هذه الكتلة املعدنية ت�سد عليه
منافذ رزقه �صعق من اناقة الرجل الغريب الذي ترجل منها كان وجهه
مكفهرا جاف �أو كانت اطراف ا�صابعه تقب�ض على موبايل فخم يهم�س
به ب�صوت خفي�ض متعمدا �أال ي�سمعه احد املارة) ومع هذا الرجل كانت
نهاية البائع مفيد اثر تفجري ارهابي بعربة (مر�سيد�س) وقد �شهق
�شهقات املوت (و�شفتاه ترجتفان حتاوالن و�صف الرجل الأنيق الذي
غدر بهم وخانهم) وهنا ا�شارة من الكاتبة ان اخليانة ت�أتي من الداخل
�شديدة ومرة الطعم
فال�ضحية عرفت اجلاين متاما لكن للأ�سف كان املوت ا�سرع فغطى
احلقيقة ...فاخلوف والهلع بات ال�سمة املرافقة لكل روح تلهث وراء
احلياة يف كل �آن فال وقت اليوم للعواطف وتبادل احلب والرغبات
�إال رغبة واحدة هي احلياة فقط (حي او ميت) ذلك ما يهم والباقي
ترهات واوه��ام ففي اللوحة الثانية ع�شرة واالخ�يرة تلتفت االنثى
لدى الكاتبة لذاتها فتبحث عن امانها املفقود واكتمال انوثتها التي
ن�سيتها بالفقد وال�ترم��ل واحل�سرات واحل��زن وال��ع��بء الثقيل التي
تنوء ب��ح��م��ل��ه...االوالد وتربيتهم ومعا�شهم وامانهم ...ب��ع��د �ست
�سنني من احل��رب ال�ضرو�س التي ك�سرت االرواح والقلوب هذه امل��ر�أة
املنك�سرة (البائ�سة) كما و�صفت هي نف�سها �ضجيج القذائف والق�صف
واالنفجارات تع�ش�ش داخلها وتتلف اع�صابها (اخي وزوجي ذهبا حتت
قذيفة هاون يف املخيم وانا هنا م�شردة مع والدي العجوز واوالدي يف
مكان يغو�ص حتى الركب او حال الوباء و الفجور واالبتزاز)
بهذا احلديث التي اجرته الكاتبة على ل�سان البطلة خل�صت اجلو

العام للق�صة ثم جعلت ال�شخ�صية تعرب عن نف�سها عن طريق املونولوج
الداخلي وك��ذل��ك مهيئة للحدث ب��احل��وار اخل��ارج��ي امل��ؤث��ر واملحفز
لل�شخ�صية البطلة حيث قالت لهاابنتها ذات م�ساء (اىل متى تدفنني
�إن�سانيتك بهذا اللبا�س الأ�سود؟!
وعندما خلعت اال���س��ود عاملة بالن�صيحة متجنبة ح��زن ابنتها
ومللها...ارتدت ف�ستانا ازرق مزرك�ش باليا�سمني....فاعجب بها �شاب
و�سيم يركب �سيارة ف�ضية وظل يالحقها  ..م�سلطا نظره عليها طيلة
الوقت
لكن مل يخطر ببال البطلة انه معجب بها بل تردد على هاج�سها
مئة �س�ؤال و�س�ؤال (هل انا احلم؟ ام اتخيل؟ اهو احد ا�صدقاء زوجي
لي�س َّر يل �شيئا مل اعرفه عن
ال�شهيد؟ ام هو رجل رماه الزمن يف طريقي ُ
ق�ضية زوجي واخي )..فكان احلوار الداخلي لديها اداة لتو�ضيح الق�صة
ومعينا لل�سرد على امل�ضي باحلدث...فهذا احل�س الذي ت�سكنه الرحمة
الأنثوية مل ت ��أت على ال��ذات بل ظلت بني ج��دران البيت واالنتماء
للأ�سرة ..ثم دفعها هاج�س اخلوف من ال�سرقة وهي �شائعة يف هذه
الفرتة الع�صيبة وبقوة اىل تغيري منحى ال�س�ؤال (ترى هل يود �سرقة
حمفظتي؟ انا احبها لأنها هدية من اوالدي(
ظل هذا احلديث الداخل dالنف�سي يرافق البطلة ك�صديق م�شاك�س
يق ّلب الأحداث كي يو�صلنا اىل حقيقة االمر متماديا يف ع�صف الظنون
يبد ه��ذا الرجل نحوي �أي��ة �إ���س��اءة بل ك��ان مبهور ُا ب�شخ�صيتي
(مل ِ
ال�شاخمة ك�شجرة ال�سنديان مل اجتر�أ وانا ا�سابق ظلي ان ا�س�أله ملاذا
يطاردين ماذا يريد مني! مل اجر�ؤ ان ا�ضع حد ًا لتماديه يف مالحقتي
بل لذت بالفرار)
ت�شرح الكاتبة بهذا املونولوج حالة املر�أة النف�سية وهي رمبا حال
عامة تنطبق على انثى جمتمعنا العربي
لأن االنثى حما�صرة بالقيود الأليمة املفرو�ضة عليها جمتمعيا
واخالقيا ونف�سيا والأن هنا زادت وط�أة اخلوف ب�سبب ا خلطف والقتل
وال�سرقة ..وحيث ان القيم اخللقية تردت وقلت امل��روءات فاخلوف
�صار ج�لادا( ..اهيم على وجهي وروحي ترتع�ش منتحرة من حرارة
متوز املكد�سة فوق ر�أ�سي ارك�ض و�سياط من اال�سئلة املحرية جتلدين
ب�إ�شارة مل ا�شتمها منذ ع�شرين عام ًا) رائحة العطر كانت ت�شري اىل
ان هذه املر�أة مل تلتفت اىل نف�سها منذ ع�شرين عاما ..الرائحة التي
اعادتها اىل اح�سا�س االنثى املفقود لديها يف خ�ضم القهر االجتماعي
النف�سي ومن ثم قهر احلروب واخلوف وانعدام الأمان (فتل ر�أ�سي �أمامي
ر�أيت الأ�شجار تتحرك من امكنتها والأبنية تدور على الأر�ض والنا�س
ت�سري باجتاه معاك�س )..االرهاق واحلرارة واالوهام والفكر املتالحقة
والهواج�س قلبت دنياها ر�أ�سا على عقب
كلماته التي رددها ا�سمعها للمرة الأوىل من رجل ال �أعرفه
ويف عبارة �شارحة للحالة قالت البطلة اي�ضا (�أح�س�ست بدعائه
يخد�ش �صقيع وحدتي وعتمة االنطفاء يف ج�سدي وا�سرار كثرية الزلت
اكتنزها يف �أعماقي)
اذا هذا هو حال امل��ر�أة يف جمتمعنا معظم الن�ساء ي�شعرن بالفقد
واحلاجة اىل ا�شياء كثرية تخجل ان تبوح بها لكي ال يلومها املجتمع
او ي�سيء معاملتها بهذه احلوارات اجلميلة واملعربة عن احلالة النف�سية
للبطلة االرملة والأم والزوجة والأخت واالنثى التي ال تنطفي جذوة
احلياة فيها خل�صتها الكاتبة بب�ضع عبارات اجرتها على ل�سان بطلتها
ب�إتقان وجمال ا�ستعانت بال�صور احل�سية اجلميلة واحلوا�س لت�صل
اىل املعنى ودفق العاطفة والتفاعل مع �شخ�صياتها وق�ص�صها بكل �شوق
وحمبة ب�أ�سلوب خبري طليق جميل وواقعي كان امل�لاذ فيه التجربة
وامل�شاهدة اقت�صر فيه ا�ستخدام اخليال على مقاربة ال�صور وت�سيري
احلدث و�آلية الق�ص احلكائي الناجح ...
ويبقى للن�ص لديها ف�ضاء او�سع و�آفاق مت�صلة باثنتي ع�شرة لوحة
م�ؤملة من ار�ض الوطن النازف بقلم يفي�ض اح�سا�سا وعمقا وجماال وهي
خطوط عري�ضة خل�صت فيها الكاتبة ناديا �إبراهيم ق�صة �أمل الوطن
وتداعيات االزم��ة نف�سيا واجتماعيا واقت�صاديا فكان احل��وار اداتها
الطيعة الناجحة واختيار �شخ�صياتها من ار���ض الواقع وا�ستخدام
ال�صور احل�سية باعتمادها غالبا على الت�شبيه ادخالها للكلمات العامية
الراقية البعيدة عن املبتذل واملكروه وا�ستنادها اىل واقعية احلدث
وتفا�صيله املعاينة ...وك��ان املخيم هو احليز املكاين مل�سرح الق�ص�ص
جميعها والزمان هو زمن احلرب منذ بداياتها....ع�سى ان اكون وفقت
يف هذه الإ�ضاءة املقت�ضبة لبع�ض الق�ص�ص املنتقاة غري ان الكتاب ويف
كل ن�صو�صه الق�ص�صية حافل مب�شاعر واحداث كثرية فيها زخم فكري
وعاطفي يفي�ض اح�سا�سا والت�صاقا بالواقع....ناديا �إبراهيم لقلمك
رائحة الزعرت ال�بري واليا�سمني الدم�شقي وعبق اخلبز وال�تراب
وال�شوارع وامل�آذن ورائحة الوطن الغايل فقد وقعت بقلمك هذه اللوحات
امل�ؤملة بالأمل الناه�ض يف نهاية كل ق�صة م�ؤملة...

قراءات نقدية

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1672" :الأحد2020/1/19م 24 -جمادى الأوىل  1441هـ

المقاومة في �شعر محمود علي ال�سعيد

• معاوية كوجان

• د.عبد احلميد ديوان
تركت لنا نكبة فل�سطني ع��ام  1948يف
التاريخ العربي املعا�صر �أثر ًا كبري ًا يف عقول
النا�س و�ضمائره .وح��ف��رت يف ذاكرتهم
جرح ًا غ��ائ��راً ،فقد ك��ان امل�صاب �أك�بر من
�أن تتحمله عقولهم .وك��ان ال�شعراء �أكرث
النا�س ت ��أث��ر ًا بهذا امل�صاب اجللل لأنهم
ميتلكون �إح�سا�س ًا متميز ًا وح�س ًا مرهف ًا مما
جعلهم ينرثون ق�صائد احلزن والأمل املعربة عن
ذلك الإح�سا�س.
لقد �شكلت الق�ضية الفل�سطينية يف الثقافة
العربية �إث��ر ذل��ك حم���ور ًا ثقافي ًا ه��ام� ًا طغى
يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين على
ك��ل الق�ضايا .وت��ن��اول ه��ذه الق�ضية معظم
ال�شعراء العرب� .إال �أن �أبناء فل�سطني كان لهم
القدح املعلى يف هذا املجال .وبرز منهم �شعراء
طالت قامتهم م�ساحة الوطن العربي فكانوا
يحملون هم الق�ضية يف �شعرهم ويحثون على
مواجهة ال�صهاينة و�أ�سيادهم ال�ستعادة الأر�ض
املغت�صبة .من ه ��ؤالء ال�شعراء .عبد الكرمي
الكرمي (�أب���و �سلمى) وف���دوى ط��وق��ان ويو�سف
اخلطيب يف املرحلة الأوىل ،ثم برز يف ال�ستينيات
م��ن ال��ق��رن الع�شرين �شعراء ك��ان��وا �أك�ثر ج��ر�أة
و�أق��وى عزمية يف تناولهم للق�ضية املركزية يف
وج��دان العرب �إنها ق�ضيتهم الأوىل والأخ�يرة
وم��ن �أجلها ب��ذل��وا ك��ل م��ا ي�ستطيعون حتري�ض ًا
وتنديد ًا ودعوة �إىل اجلهاد و�إ�صرار ًا على الكفاح
حتى تعود فل�سطني �إىل ح�ضن الوطن العربي.
من ه�ؤالء من �سموا �شعراء املقاومة وهم حممود
دروي�ش و�سميح القا�سم وتوفيق زي��اد .كما برز
�أدب��اء �آخ��رون يف جمال الق�صة كغ�سان كنفاين
والفن الت�شكيلي كناجي العلي وغريهم كثريون.
ولكن كان هناك فئة من ال�شباب �أبعدتهم رياح
الغربة القا�سية وهم يف �سنوات عمرهم الأوىل.
ف�أقاموا على �صورة الوطن اجلريح وهم بعيدون
عنه ،ومع ذلك ف�إن �صورة هذا الوطن مل تبارح
خميلتهم �أب��د ًا بل حفرت مالحمه يف ذاكرتهم
حتى �أ�صبحت جزء ًا من حياتهم.
ه�ؤالء ال�شباب كان لهم ن�صيب كبري يف تناول
ق�ضيتهم املركزية فراحوا ير�سمون �أحالم العودة
على ج��دران الذاكرة �شعر ًا يفي�ض بالوجدانية
احلبلى بالرموز التي ي�شع �ضوءها على �صفحات
اجلرائد واملجالت بكل عزمية و�إ�صرار .من ه�ؤالء
ال�شباب ال�شاعر الفل�سطيني ال�سوري حممود علي
ال�سعيد ٠لقد متيز �شعر حممود علي ال�سعيد عن
غ�يره من �شعراء جيله �أن��ه مل يكن م��ب��ادر ًا �إىل
الهجوم يف �شعره ومل يكن انفعالي ًا كما يف �شعر
�سميح القا�سم مث ًال ف�سميح القا�سم ك��ان يوجه
�شعره ب�شكل مبا�شر �إىل العدو ال�صهيوين ويهدده
ب�أن �أبواب جهنم �ستفتح عليهم كلما تقدموا فوق
�أر�ض فل�سطني و�أمعنوا يف التدمري والتقتيل .يقول
:
تقدموا تقدموا
كل �سماء فوقكم جهنم
وكل �أر�ض حتتكم جهنم  ----تقدموا
ميوت الطفل منا وال�شيخ
ال ي�ست�سلم
وت�سقط الأم على �أبنائها القتلى
وال ت�ست�سلم
تقدموا ....تقدموا
ول��و �أمعنا النظر فيما قاله �سميح لوجدنا
التعبريية املبا�شرة وب�ساطة
ال�صورة اجلمالية التي تعطي رم���ز ًا يخدم
املعنى الذي يريده بل كانت �صرخة تنطلق ك�أنها
طلقة بندقية يف وجه العدو تخاطبه بالنار .وانا
هنا ال اقلل من �شان �شاعرنا الكبري �سميح القا�سم
فهو بالت�أكيد يحتل مكانة ب��ارزة يف تيار ال�شعر
املقاوم.
�أم���ا �شاعرنا ال�سعيد ف����إن تناوله لق�ضيته
املركزية الأ�سا�سية يف حياته ي�أتي عرب تنغيمات
�شعرية وجدانية مليئة بال�صور الرامزة .وهو
يعرب عن رف�ضه لالحتالل وا�صراره على املقاومة
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ب�أ�سلوب مغاير متام ًا ملا قر�آناه يف �شعر القا�سم.
ي��ق��ول حم��م��ود علي ال�سعيد م��ع�بر ًا ع��ن رف�ضه
بالت�سا�ؤل �أو ًال.
القهر يخالط يف جمرى العينني الدمعه
يا وطني
ويفرخ يف �أقمطة الأطفال بروق ًا
تتلظى يف وجه الأر�ض
القهر �ضفاف تثقبها �أمواج الرف�ض
فلماذا يا وطن الع�شق ن�أوا
فقراء الأر�ض عن امليدان
وملاذا املقتول ظالمه
وبقاع الدم �شهود عيان
يجلد يا وطني
الت�سا�ؤل كما ر�أينا يطغى على مقولته ال�شعرية.
وهو بت�سا�ؤله ير�سم لنا لوحة �سوداء يحفرها
بقلمه فالأطفال ميرغون يف الأر�ض ب�أقمطتهم،
ومع ذلك تقر�أ يف عيونهم �أمواج الرف�ض فالقهر
و ّل��د عند ال�شعب رف�ض ًا لكل م��ا ه��و غريب عن
الوطن ويف مكان �آخ��ر جن��ده ين�سج لنا ق�صيدة
غزلية �صوفيه حتكي ع�شقه لأر���ض��ه وللقد�س
ب�شكل خا�ص فهو يفت�ش يف �أوراقه املبعرثة التي
حتكي �أيامه ليجد �أمامه حياة بائ�سة يعي�شها
بعيد ًا عن قد�سه احلبيبه ويجد ال�صمت ٩يلف
حياته مت�شحة باحلنني القاتل.
ب��ع��ـ� ُ
ثرت �أوراق احل��ي��ـ��اة �أم��ام��ـ��ي ف��وج��دت يف
�صفحاتها� ......أيامي
�صوفية اخلطوات �أ�ضناك النوى نامي على
�صدر احلقيقة .....نامي
ما غري �صمتك ي�ستبيح مواجدي فحنني جمدك
للردى ......ق�سامي
امل�سجد الأق�����ص��ى ربيع طفولتي ج��دول��ت يف
حا�سوبه� .......أرقامي
�أقتات ع�شب الروح من �أ�شواقه ومن ارتعا�شات
الندى� ......أحالمي
ثم يختم ق�صيدته الطويلة بازجاء التحية
وال�سالم �إليها
يا قد�س يا وجه ال�سماء طهارة
�أزجي �إليك مع الطيوب� ...سالمي
�إن �شاعرنا ال�سعيد يحمل يف روح��ه غنائية
�شفافة تلون كل ق�صائده ب��روح متتاز ب�صوفية
هادئة ،ولكنها حتمل بني جنبيها ن��ار ًا متوقدة
ت�شعر بها حارة حمرقة و�أنت تقر�أ الق�صيدة.
ولو �أردن��ا �أن نت�ساءل مل��اذا يقف هذا ال�شاعر
املبدع واملت�ألق على ح��دود التق�صري الإعالمي
بحقه ،وجند غريه من �شعراء فل�سطني يحتل يف
ال�ساحة الإعالمية مكانة بارزة.
�إنني �أت�صور �أن لذلك �أكرث من �سبب .ف�شاعرية
�شاعرنا وا�ضحة املعامل بل �إن��ه يقف يف ال�صف
الأول من بني �شعراء الأر�ض املحتلة منذ مرحلة
ال�ستينات وحتى الآن ،و�أ�ستطيع �أن �أق��ول بكل
�صدق �أنه ال يقل عن �شعراء املقاومة املعروفني
من حممود دروي�ش �إىل �سميح القا�سم وتوفيق

زي��اد .ولرمبا ق�ارب يف �شعره احلالة االبداعية
عند حم��م��ود دروي�����ش .ول��ك��ن على م��ا ي��ب��دو �أن
�أولئك ال�شعراء امتلكوا زمام املبادرة االعالمية
عن طريق الرتويج لهم على �أنهم �شعراء الأر�ض
املحتلة.
و�أع���ود �إىل �شعر �شاعرنا ل ��ؤ�أك��د ب ��أن �شعره
ي��ذك��رين ب�شعر اجل���واه���ري يف �أن���اق���ة ���ص��وره
وبراعة ا�ستهالله ال�شعري وامتالكه نا�صية اللغة
العرو�ضية ب�شكل ممتاز دون �أن حترجه القافية
فيعمد �إىل تركيب جمل �أو كلمات ال معنى لها.
وك��ذل��ك ي��ق��ارب �أب��ا مت��ام يف ال�صنعة ال�شعرية
املحكمة انظر �إليه وهو ير�سم لنا يف ق�صيدته
جمر احل��ن�ين �سوناتا غنائية جميلة ت�شتعل
مبعزوفات احلب واحلنني �إىل الوطن.
الليل ك��أ���س وال��ن��دمي ه�لال والهم�س يف قلق
ال�س�ؤال �س�ؤال
�أعيت ن�صو�ص ال��ورد لفتة مغرم بكّت مزامري
اجلراح ن�صال
وغ��زا ال�صقيع ال��دفء يف �أع�شا�شه ما عاد يف
طبق احلرام حالل
وتقطعت ول��ه � ًا م�سالك غ��رب��ة �سمقت على
غيماتها الآمال
القارب امل�شتاق عر�ش حوله من فرط ما ا�شتعل
الهوى �شالل
�أججتَ روحي يا �ضفاف مواجدي وغفا على
جمر احلنني خيال
هيهات يا �أل��ق الديار يعود يل �أفـق ترقـرق
خلفـه املـوال
نزفت على املا�ضي �أراجيح ال�صبا و�أ�ضاء م�صباح
النجوم غزال
�إن��ه يف هذه الق�صيدة يقدم لنا معاناته التي
حفرت يف ذاكرته ���س��واد ًا كلله الليل ب�سهره يف
ح�ضن القمر (الهالل) والت�سا�ؤل يغزو ر�أ�سه� .إن
جراح الغربة حتفر نب�ضها احلاد يف روحه فتنطلق
مزامري اجل��راح لتئن من �صقيع الغربة القاتل.
والزال املا�ضي ي�سكن روح��ه وذكريات ال�صبا يف
ح�ضن وطنه (تر�شيح ًا) ويتابع معزوفته القهرية
هذه ،فهو يخطو �إىل املجهول لأنه ال يجد �أفق ًا
�أمامه ،وال�صمت يكلل م�سريته يف هذا املجهول.
�أخطو �إىل املجهول خطوة مدنف فيها تتيم
باجلنوب �شمال
ال�صمت �أبلغ �صرخة ت ّو ً
اقة مل�سامع التو�صيل
حني ُتقال
ثم يختم ق�صيدته بالتذكري ب�أن من مل يتذوق
�أمل احل��ن�ين �إىل ع�شقه الأول �سيبقى �صريع
الت�سا�ؤل يف حياته .فالقد�س هو املق�صد وامل�ؤل.
وال ت�شد الرحال �إال �إليها.
م��ن مل ي��ذق وج��ع ال�صبابة م��رة وي��دق �صدر
ف�ؤاده التجوال
مي�سي �صريع و�شاية جمنونة ع�صفت بلقمة
عي�شها الأحوال
القد�س يف نع�ش امل�ساء منارة �إال �إليها ال ت�شدّ
الرحال
�أ�صدقكم القول �إنني كلما ق��ر�أت له ق�صيدة
تنتابني حالة من الوجد امللون ب�آالم ما يح�صل
لهذا ال�شاعر وكافة �أبناء جلدتنا من فل�سطني.
و�أن��ا �أج��د �أن هذا ال�شاعر مل ي�أخذ مكانه يف
عامل االعالم ب�شكل �صحيح .والأمر ين�سحب على
كثري من مبدعينا �أي�ض ًا.

ح� ِف� َ
�رمي لغتنا
�ظ ال��ق��ر�آنُ ال��ك� ُ
اللحن �أي ال��وق��و ِع
العربية م��ن
ِ
�صرفية ونحوية ،فال
يف �أخطاءٍ
ٍ
ح��اج��ة �إىل االح��ت��ك��ام �إىل غري
بوجود
ر
ٍ
�شعر �أو ن�ث ٍ
ال��ق��ر�آن م��ن ٍ
حا�سم
�شاهد من �آي الذكر احلكيم
ٍ
ُ
تعر�ض
ألة
لت�صويب
حالة �أو م�س� ٍ
ٍ
ٍ
هنا �أو هناك يف �أقوالنا مكتوبةً
ومنطوقة.
ون�����س��م��ع يف احل�ي�ن ت��ل��و احل�ين
حلون ًا ينبغي التن ُّبهُ �إىل معرفتها
وتالفيها من بعد .من ذل��ك على
نحو التمثيل ق��ول النا�س  :كان
ري َ
مبا�ش ٌر على دار�سي
ل�سيبويهَ ت�أث ٌ
النح ِو العربي .يف ه��ذه اجلملة
ورد خ��ط��آن اث��ن��ان :الأول كلمة
َ
،وال�صواب
(مبا�شر) بفتح ال�شني
ُ
مبا�ش ٌر) بك�سر
ري ِ
�أن نقول ( :ت�أث ٌ
ال�شني؛ لأن كلمة (مبا�شر) وقعت
ً
هنا ً
بال�ضم للم�صدر
مرفوعة
�صفة
ِّ
بال�ضم لوقوعه
(ت�أثري) املرفوع
ِّ
ا���س��م � ًا للفعل امل��ا���ض��ي الناق�ص
(ك���ان) .وه��ذا ال يعني �أن تكون
ً
مرفوعة دائم ًا؛
(مبا�شر)
كلمة
ِ
ً
�صفة
ف�إن تلتْ مفعو ًال به جاءت
م��ن�����ص��وب� ً�ة ،ك��ق��ول��ن��ا :رم���ى ك��ر ًة
َ
مبا�ش َر ًة .اخلط�أ الثاين الوارد يف
ري
مثالنا ال�سابق هو عبارة( ت�أث ٌ
على )،وال�����ص��واب �أن نقول :كان
ري يف كذا .نقول� :أ َّث َر َّ
يف
لكذا ت�أث ٌ
ُ
رحيل �صديقي .وكان ل�ضياع مايل
أثر يف متكني من جمع ثروة.
� ٌ
كلمة ( ُم � َع � ّم��ر) م��ن الأخ��ط��اء
الوا�سعة االنت�شار يف جمتمعنا.
يقولون :ف�لانٌ ُمع ِّم ٌر يف ال�سن –
بك�سر امل��ي��م .وه����ؤالء ال��ق��وم من
ٌ
حم�ض .الفعل
املع ِّمرين .هذا خط�أ
(ع َم َر) َي ْع ُم ُر مبعنى (بنى) يكون
َ
ا�سم مفعوله (معمور)�،أما الفعل
(ع � َّم� َ�ر) فا�سم مفعوله ( ُم َع َّم ٌر)
َ
ُ
الفعل
ني
ب
إذا
�
و
�س.
م
كم
ُ قدَّ ومقدَّ
ُ َ
(ع � ّم� َ�ر) للمجهول �أ�صبح
املا�ضي َ
ا�سم مفعوله ( ُم َع َّمر)
ُ
(ع ِّم َر) وكان ُ
َ
كم�ؤ َّجل .ويف املعنى العميق للفعل
ُ
ُع ِّم َر ال بدَّ �أن نتذكر �أن اهلل ع َّز
ُ
يب�سط
وج� َّ�ل هو من ُيع ِّم ُرنا �أي
يف �أعمارنا وين�س�أ يف �آجالنا .قال
تعاىل يف الآية احلادية ع�شرة من
�سورة (فاطر):
�ص
" َو َما ُي َع َّم ُر ِم ْن ُم َع َّم ٍرَ ،و اَل ُي ْن َق ُ
اب".
ِم ْن ُع ُم ِر ِه �إِ اَّل فيِ ِك َت ٍ
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نق�ش على الوجدان باللون والكلمة

• د� .أحمد زياد حمبك
“نق�ش على الوجدان” كتاب ممتع
يف ت��ن� ُّوع��ه ،غ��ن� ٌّ�ي يف ال��ت��ج��ارب التي
ي��ق��دم��ه��ا ،مم��ت��ع يف �أ���س��ل��وب��ه ،وه��و
يجمع اخل��اط��رة واملقالة والق�صة
وال�شعر ،ليقدم �إىل ال��ق��ارئ زا ًدا
معرف ًّيا وخربة جمالية ممتعة ،بل
يقدم �أ�ضمومة ورود وزه��رات ملونة
ع��ط��رة ،وال��ك��ت��اب ُي��ح��ي��ي خ��ط��ة قدمية
يف ال��ت ��أل��ي��ف ،وه���ي اجل��م��ع ب�ين ال��ف��ن��ون
يف م�ؤلف واح��د ،ولكن ب�أ�سلوب ع�صري
جديد ،وهذا ما عمدت �إليه ال�سيدة رفاه
الرفاعي هذا الكتاب ،وهو من من�شورات
دار كنانة يف دم�شق ،عام  ،2019ويقع يف
� 375صفحة من القطع الكبري.
وتطالعنا ال�سيدة رفاه الرفاعي يف هذا
الكتاب مبثل ما فعل القدماء يف معظم
م�ؤلفاتهم ،فهي تتكلم على احلرب ،وعلى
احلب ،وت�أتي بق�صائد ملحمود دروي�ش ،وتزور حلب ،وتتحدث
ق�ص�صا وحكايات ،وتقدم خواطر ومقاالت ،د�أبها
عنها ،وتروي
ً
ت�سلية القارئ ،و �إمتاعه ،وغايتها تقدمي جملة من التجارب
واخلربات ،وقد جعلت عنوان الكتاب“ :نق�ش على الوجدان”،
وو�ضعت �أ�سفل العنوان تعلي ًقا تقول فيه“ :حكايات لقراء
مل يفقدوا االكرتاث” ،ويوحي العنوان مع هذا التعليق بقدر
غري قليل من احل��زن والإح�سا�س باملرارة والأمل ،فهي تريد
�أن تنق�ش على ال��وج��دان ،كي تبعثه� ،أو تثريه� ،أو حتفظ ما
تكتب ،وهي ال تريد النق�ش على احلجر وال على اجلدران وال
على القما�ش� ،إمنا على الوجدان ،ليكون له الت�أثري املبا�شر،
والتعليق ي�ؤكد ذلك ،فهي ت�صف ما تكتب ب�أنه حكايات ،لتدل
على عفوية ما تكتب ،ولت�ؤكد �أنها تخاطب النا�س كلهم ،فهي
تكتب حكايات عفوية ،وهي تكتب لقراء مل يفقدوا االكرتاث،
ريا من النا�س قد فقدوا
فك�أنها تريد �أن تقول �إن هناك كث ً
االكرتاث واالهتمام ،وهي تكتب لنفر من القراء ،مل يفقدوا
االك�تراث ،ولعلها تخ�شى على هذه القلة �أن تفقد االك�تراث
ذات يوم.
والكتاب يرجع يف طبيعته �إىل فن املقالة واخلاطرة ،و�إن
ت�ضمن ما ي�شبه الق�صة ،و�إن ت�ضمن � ً
أي�ضا خمتارات �شعرية،
ولي�س غري ًبا �أن تلج�أ امل�ؤلفة �إىل هذا النوع من الت�أليف� ،إذ
�إن لديها ر�سالة ،تود تو�صيلها �إىل املتلقي ،وهي حري�صة على
و�صولها بو�ضوح ،ومن قبل جل�أ كثري من الكتاب �إىل هذا النوع
من الت�أليف.
لقد ت�ألق فن اخل��اط��رة واملقالة يف القرن املا�ضي ،ولقي
الإقبال من القراء ،وال �سيما كتابات املنفلوطي و�أحمد �أمني
و �أحمد ح�سن لزيات وم�صطفى �صادق الرافعي وجربان خليل
جربان وميخائل نعيمة ،ولقيت م�ؤلفاتهم من الرواج ما مل يلقه
كثري من امل�ؤلفات والكتب ،بل كان بع�ضهم ينزع يف م�ؤلفاته
نحو الرتجمة وال�شعر والق�ص ،كما يف م�ؤلفات جربان خليل
جربان وميخائيل نعيمة ،وقد تنوعت م�ؤلفاتهم بني خمتلف
الأن��واع الأدب��ي��ة ،بل �إن ج�بران �أ�ضاف �إليها الر�سم ،وترك
لوحات ما ت��زال تزين بع�ض م�ؤلفاته وت�شهد على موهبته،
ومتلك الكاتبة � ً
أي�ضا موهبة الر�سم والت�صوير ،وقد �أقامت
�أكرث من معر�ض فني خا�ص بها.
ويبدو �أن القارئ مييل �إىل التنويع ،ويرغب يف التعامل مع
خمتلف الأجنا�س الأدبية ،وكان هذا �ش�أن الأدب��اء واملتلقِّني
منذ القدمي ،ومن املمكن �أن ي�شار هنا �إىل م�ؤلفات اجلاحظ
التي اجتهت نحو هذا التنوع ،بل �إنه يف امل�ؤلف الواحد جمع
ب�ين ع��دة �أن���واع ،ففي كتابه “البيان والتبيني” حت��دث عن
البالغة ،وعن اخلطابة ،وعن ال�شعر ،وجمع عد ًدا غري قليل
من اخلطب ،وروى الأ�شعار ،بل خ�ص ف�صوال لأخبار احلمقى،
وكان يجمع يف هذا امل�ؤلف بني اجلد والهزل ،كي يجذب �إليه
ال��ق��ارئ وميتع ،وهكذا فهم �أج��دادن��ا العرب الأدب على �أنه
ن�ص مفتوح على خمتلف الأن��واع ،وعلى �أنه الأخذ من كل فن
بطرف ،ولي�س حم�صورا يف نرث �أو �شعر.

وم��ن ط��ري��ف م��ا كتبته ال�سيدة رف��اه
ال��رف��اع��ي م��ق��ال��ة ع��ن��وان��ه��ا�“ :شجر...
ب�شر...حياة” ،وفيها ت��ق��ارن ب�ين عامل
ال��ن��ب��ات وع���امل الإن�����س��ان ،وه��ي مقارنة
جديدة ومده�شة� ،إذ تذكر �أن يف عامل
�واع��ا من النباتات الطفيلية،
النبات �أن� ً
التي تعي�ش على ح�ساب غريها ،ثم ت�شري
�إىل �أن يف ع��امل الإن�سان �شي َئا من هذا،
فتقول“ :يف حياة الب�شر يح�صل �شيء
�شبيه بهذا ،فقد يتطفل فرد على فرد،
�أو فرد على جمموعة� ،أو جمموعة على
جمموعة� ،أو دول��ة على دول��ة� ،أو دولة
على دول� ،أو دول على دولة� ،أو دول على
دول ،لت�سحب منها مقدَّ رات ا�ستمرارها،
وحت��ي��ل ق� َّو َت��ه��ا �ضع ًفا ،وحيا َتها م��وا ًت��ا،
�إنِ ا�ستطاعت” (���ص  ،)360ويف ه��ذا
الت�شبيه لعامل الب�شر بعامل النبات َقدْ ٌر
ولو قليل من اللطف ،لأنها ا�ستعارت عامل النبات ،ولكنَّ فيه
قد ًرا �أكرب من العنف ،لأن هذا التطفل قائم يف عامل الب�شر،
وهو ال يكون �إال بالعنف وال�سلب وال��ع��دوان ،وت�ؤكد امل�ؤلفة
ً
جائحة فتقول“ :هذه اجلائحة
ذلك �إذ ت�سمي تلك الظاهرة
لي�ست م��ن مظاهر الطبيعة �أك�ث�ر مم��ا ه��ي �سمة م��ن �سمات
العامل الب�شري ،الذي يخ�ضع مبا�شرة� ،أو ب�شكل غري مبا�شر
للمقايي�س ال�سيا�سية ،وامل�صالح االقت�صادية العاملية ،التي
غالبا ما تتمظهر ب�صراعات دولية تحُ ْ َ�شدُ لها القوى الع�سكرية
والإع�لام��ي��ة والب�شرية وال��ت��دم�يري��ة ،ب��ع��ي��دً ا ع��ن املفاهيم
الأخالقية واحلقوق الإن�سانية واملظاهر الدبلوما�سية” (�ص
 ،)361وبذلك تنتقل امل�ؤلفة من التعبري ال�شعري والت�شبيه،
�إىل التحليل العلمي والتف�سري التاريخي ،ثم ت�ص ِّور نتائج تلك
اجلائحة ،فتقول ”:وخالل هذه ال�صراعات التدمريية ُي ْف َقدُ
ب�شر كثريون قتلاً �أو �إع��دا ًم��ا �أو ً
جوعا �أو
غرقا �أو ب��ر ًدا �أو
ً
ٌ
ت�شر ًدا ،و�أحيانا بي ًعا”(�ص  ،)362وامل�ؤلفة تدين هذا كله،
وتك�شف ع��ن �أ�ساليب اخل��داع يف تلك ال�صراعات فتقول”:
وكل هذه امل�صائر احلزينة القامتة ُيحدثها وي�سعى لقنونتها
ب�شر بال �ضمائر كجزء من ال�صفقات” (���ص  )362وبذلك
ٌ
تنتقل امل�ؤلفة من الت�شبيه العاطفي ال�شعري� ،إىل الر�صد
العلمي للظاهرة� ،إىل التف�سري التاريخي ،والتحليل العقلي،
تعب عن ثقتها بالإن�سان ،وتبتعث
ثم ما تلبث بعد ذلك �أن رِّ
الأم��ل وتوحي باحلل� ،إذ ت�ؤمن بالعقل ،وجتد فيه اخلال�ص،
راق ،وفق تطوره الطبيعي ،ومتمايز
فتقول ”:الإن�سان خملوق ٍ
ع��ن ب��اق��ي الأح��ي��اء النباتية احل��ي��وان��ي��ة مبعطيات كبرية،
�أهمها العقل الذي من املفرو�ض �أن يرب�أ عن �سلوك العنف بال
حدود �سبيال لتحقيق �أهدافه ،وال�ضمري الذي من املفرو�ض �أن
ي�سكنه ليتحرى به �سبيل العدالة ولو بحدودها الدنيا” (�ص
 ،)362وبذلك ت�ستعيد امل�ؤلفة ثقتها بالإن�سان ،وجتد احلل يف
العقل والوجدان ،ولعلي �أذهب �إىل �أن امل�ؤلفة يف هذه املقالة
قد ن�سيت �أن الب�شرية بحاجة � ً
أي�ضا �إىل قوة �أخ��رى ل�صنع
اخلال�ص �إىل جانب العقل واجلدان ،وهي قوة احلب ،واملق�صود
باحلب معناه الكلي الذي يقف عند حب الرجل وامل��ر�أة ،بل
ي�شمل حب الب�شر جمي ًعا ،وحب الكون والكائنات كلها.
حر�ص امل�ؤلفة على الو�صول �إىل املتلقني ،هو ما دفعها
ولعل
َ
لتعب باللون ،لتخاطب املتلقني
منذ البدء �إىل فن الت�صوير ،رِّ
بو�سيلة �أخرى ،وبفن �آخر ،غري الكلمة والكتابة ،وي�شهد على
ذلك لوحاتها الفنية.
ً
وقد �أقامت ال�سيدة رف��اه الرفاعي معر�ضا فن ًّيا يف �صالة
اخلاجني بحلب ي��وم ال�سبت  2019 /11/16عر�ضت فيه
ح��وايل ثالثني لوحة وعملاً فن ًّيا ،ومن �أب��رز لوحاتها لوحة
“املدينة” ،وت�صور يف الثلث الأدنى منها م�شهدً ا غائ ًما لبيوت
املدينة ،وهو م�شهد رمادي مييل �إىل ال�سواد ال�شاحب ،وك�أن
املدينة كتلة من الفحم احلجري ،وي�صعد من قلب املدينة
ع��م��ود م��دب��ب ك ��أن��ه ال��رم��ح ليخرتق ع��ن��ان ال�����س��م��اء ،ولي�شق
قر�ص ال�شم�س ،وق��د ب��دت ال�شم�س كتلة من النار منطفئة،

لونها �أحمر باهت ،وك�أن املدينة بتلوثها قد اخرتقت ال�شم�س
و�شوهتها ،كما بدت ال�سماء �أق��رب الدكنة واالختناق ،وقد
تدل اللوحة على تلوث البيئة وازدح��ام املدينة ،وقد تدل
على تل ُّوث الأخ�لاق وف�ساد العالقات ،وك�أن ال�شم�س هنا رمز
للحقيقة ال��ت��ي اخرتقها ف�ساد ال��ع�لاق��ات يف امل��دي��ن��ة ،و�شق
ً
حمرتقا.
قر�صها وجعله باه ًتا
ويف املعر�ض لوحة متميزة عنوانها “الوحدة” ،وهي تت�ضمن
�صورة ل�شجرة مع ِّمرة ،نخرها اليبا�س ،وقد �سقطت كل �أوراقها،
بل ك�أنها مل تورق منذ �سنني ،ولونها بني كئيب ،مال �إىل ال�سواد،
وي�ستقر يف جانب من جذعها الثلج ،ك�أنه عفن �أبي�ض يع�ش�ش
فيها ،وتبدو ال�شجرة ك�أنها قد �أ�صيبت بالرتهل ،فهي ق�صرية،
بدينة ،ك�أنها متورمة ،وهي �شجرة �شائخة غارقة يف حميط
من الثلج الأبي�ض ،وال حتيط بها �سوى �أع�شاب قليلة حمرتقة
متيب�سة ،ومن بعيد ترتاءى من حوالها تالل من الثلج والرماد
البني املحروق ،حتى ال�سماء تبدو بي�ضاء ثلجية ،واللوحة
توحي بالعزلة ،وتثري الإح�سا�س بالربودة واالرتعا�ش ،وك�أن
ك�سرها الربد بل اجلليد وال�صقيع ،ولكن ثمة
الأغ�صان �أ�صابع ّ
يف العمق وراء ال�شجرة ه�ضبة ما تزال بنية اللون ،فهل ميكن
�أن توحي ب ��أن الأر����ض م��ا ت��زال قابلة ل�صنع اخل�صب ومنح
اخل�ضرة ،على الرغم من �أن ال�شجرة املتيب�سة متلأ اللوحة
وتكاد ت�سيطر عليها ،ومتد فروعها كالأخطبوط؟
وخ�لاف تلك اللوحة تتميز لوحة عنوانها االنفجار ،ويف
ال��ب ��ؤرة م��ن اللوحة تنفجر الأل���وان ،يف �شعاعات متناثرة،
يغلب عليه اللون الأح��م��ر ،ثم الأزرق ،وه��ي لوحة وا�ضحة
ال��دالل��ة ،ق��وي��ة التعبري ،وت��وح��ي حقيقة بانفجار ،ولكنه
انفجار للم�شاعر والعواطف واالنفعاالت ،ال انفجار التدمري
واخلراب.
ً
كوخا
وثمة لوحة رابعة وجميلة هي “الأزرق” ،وت�صور
خمتب ًئا و���س��ط ال��غ��اب��ة ،تغطيه الأ���ش��ج��ار ،وه��و يتداخل مع
الزرقة التي تغطي كل �شيء ،يف متاوج �شعري هادئ مع قليل
من الأبي�ض الذي يظ ِّلل الأ�شياء ،ومن اجلميل �أن تكون الظالل
ً
بي�ضا ،وك�أن القمر ي�سكب على الكون الف�ضة ال�سائلة ،لوحة
�شعرية جميل ،تثري اخليال ،وتبعث امل�شاعر ،ولعلها تذكر
بق�صة يف �ضوء القمر للقا�ص وال�شاعر الفرن�سي موبا�سان،
ولكن لي�س يف اللوحة عا�شقان وال قدي�س متزمت ،كما يف ق�صة
موبا�سان.
وتبدو ال�سيدة رفاه الرفاعي حري�صة على و�صول اللوحات
�إىل املتلقني ،ولذلك عنيت بو�ضع عنوان لكل لوحة ،ولكنها
كانت بهذه العناوين حت��دد طريقة تلقي اللوحة ،ول��و �أنها
تركت اللوحات من غري عناوين لكانت تركت للمتلقي حرية
التلقي والفهم والت�أويل.
وقد �ضم املعر�ض جم�سمات �صغرية متثل البيوت القدمية
يف �أحياء حلب ال�شعبية ،ودلت من خاللها على ح ِّبها ملدينتها،
وع�شقها للرتاث ال�شعبي ،كما د َّلت على مهارة يف ال�صنع ،ودقة
يف العمل ،وك�أنها وهي ت�صنع تلك املج�سمات ال�صغرية كانت
تغدق عليها من عطفها الأمومي ،ومن حنانها الأنثوي ،وهي
تتعامل معها بلطف ودقة و�أناة و�صرب ،وت�ؤكد هذه املج�سمات
ال�صغرية � ً
أي�ضا حر�ص الكاتبة والفنانة على الو�صول �إىل
اجل��ه��ور ،فهي تخاطبهم بالكلمة ،عرب امل��ق��االت واحلكايات،
وتخاطبهم باللون ،عرب اللوحات ،وتخاطبهم بالكتلة احل�سية
املكانية ،عرب تلك املج�سمات الفنية ال�صغرية ،املكتنزة بالدفء
واحلنان والعطف ،وكنا نتمنى لو �أن امل�ؤلفة زينت كتابها يف
الداخل بب�ضع لوحات فنية من �أعمالها ،ولكانت منحت املتلقي
متعة احلرف والكلمة ومتعة اللون وال�صورة م ًعا.
تلك هي جولة �سريعة ال تفي بالغر�ض ،يف معر�ض ال�سيدة
مها الرفاعي ،ونظرة �سريعة يف كتابها ،وما هذه النظرة وما
تلك اجلولة �إال تعبري عفوي وب�سيط عن بع�ض الوفاء وت�أكيد
على �أن النق�ش مل ي�ضع ،بل ترك بع�ض الأث��ر يف الوجدان،
ونرجو �أن يلقى هذا النق�ش من القراء مزيدً ا من االهتمام
واالك�ت�راث ،وه��و جدير بذلك ،بل جدير �أن يلقى احلفاوة
والتقدير.

قضايا وآراء
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اللُّغة وال�شِّ عر وعالقتهما بالمو�سيقى
•فائق مو�سى

د.ح�ســن حميد

اجلوالن!..
ـ2ـ

تلك العاطفة الطفلية التي ع�شتها يف اجلوالن هي التي �أثّرت
َّ
يف ،وهي التي ك ّونتني ،وهي التي علقتني على حمبة الرباري التي
�ست�صري يف وعيي� ،أر�ضي ...ووطني.
وتلك املدر�سة التي در�ست فيها �صفوف تعليمي الأوىل هي التي
حددت انتمائي ،وهوية �سلوكي ،واجتاهات عقلي..
وذل��ك اجل��د ال��ذي ق��ال يل :ه��ذا هو ج�سر بنات يعقوب الذي
قادنا �إىل هنا ،هو اجل�سر ال��ذي �سيعود بنا �إىل قريتنا هناك
يف اجلليل ...قولة ذلك اجلد هي التي ر�سمت خريطة حياتي
ب�أبعادها كلها ...لهذا� ،أنا ال �أدعي كتابة رواية:
ج�سر بنات يعقوب ،لأن من كتبها هو ع�شقي للأر�ض ،و�إمياين
امر�ؤ القي�س

البحرتي

ال�شعر ُ
رافقتَ املو�سيقى ِّ
منذ ِوالد ِت��هَ ,و�ستبقى تلك املعركة.
ُ
َم َعهُ مادا َم ح ّياُ .
م�شاعره
يرجتل
فمنذ بد�أَ الإن�سانُ
نف�سي يف ِّ
يلعب دور ًا
فاملو�سيقى
عن�صر تعبرييٌ
َ
ال�شعر ُ ,
ٌ
ٌّ
ً
و�
َ
أحا�سي�سه �شعر ًا ونظما ,وق َّع كلماتِه على �إيقا ٍع رئي�سي ًا يف �إثارة اخليال لدى املتلقي ,فيحلق مع الق�صيدة,
َ
ع
إيقا
�
ب
أتي
�
ي
,
وامل�شاعر
أحا�سي�س
ل
ا
تلك
يالئم
فكانَ
ِ
ِ
ُ
رب غورها ,ومكامن الإبداع فيها ,وهذا الأمر ُي�ستدلُّ
ٍ وي�س ُ
�صاخب عندَ ما ي��ك��ونُ انفعا ُله �شديد ًا
ٍ
َّ
َ
وخا�صة عليهِ يف تلك الق�صائد التي لحُ ِّنت و�أديت ب� ْأ�صوات ُمغنني
امللوك
جمال�س
يف
أو
�
,
�رب
�
احل
�
أوق
يف �
والقتالِ
ِ
�اتِ
ِ
ِ
بارعني.
َ
لي�صل �صو ُته �إىل �أ�سما ِع خ�صومِه �أ ْو
والأم���راءِ ,
اكت�شف الإن�سانُ َ
تلك الإيقاعاتِ ؟ هُ َ
َ
لكن َ
ناك
كيف
ْ
أو
�
ه
إىل
�
ما
ا
م
�
أ
واء.
�س
�أ�صدقائِه على
عندَ
حدٍّ
يخلدُ
نف�سِ
َ
ّ
ٌ
ُ
نظرية
أهمها
نظريات يف ِ
علم الأ�صواتِ (الفُ ونولوجيا) � ُ
نف�سه فيهد�أَ
ُ
يهم�س
حبيبتِه ف�إنَّه
َ
ُ
م�شاعره هَ م�س ًا وتهد�أ ُّ
املُحاكا ِة الَّتي َ
َّاريخ.لكنَّ
ري ْ
من ُعلماءِ الن ِ
قال ِبها كث ٌ
َّف�س والت ِ
م َعها �إيقا ُع كلماتِه وحرو َفه .وحيث �أنَّ املو�سيقى لي�ست
العن�صر املو�سيقي
أيقت�صر
ال�س�ؤال املطروح يف هذه الأ ّيام �
ُ
ُ
زينة �أو عن�صر ًا هام�شي ًا يف الق�صيدة.
فجميع �ألفاظِ ها يف هذه الأ ّي��ام على الأوزان العرو�ضية ,التفعيالت� ,أ ْم
واللُّغة العرب ّية تتميزُ
,
مبو�سيقاها
ُ
َّ�ص ِّ
معظم دار�سي
ال�شعري؟ يتفق
ُ
لنماذج منَ الأوزانِ ال�صّ رفية وبناء على هذه الأوزان تتنوع املو�سيقى يف الن ِّ
تعو ُد
َ
أدب على �أنّ املو�سيقى يف الن�ص ذات م�ستويني .امل�ستوى
وقد ال ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ت�شتقُّ
ُ,
ا
نرث
أو
�
ا
�شعر
واء
�س
,
مل
اجل
بنى
ت
و
الكلمات
كانتْ
ْ
َ
َ
ني ا َ
ُ
والقافية وتكرا ُر
خلارجي وامل�ستوى الدَّ اخلي ,فالوزنُ
عراء من هذ ِه اخلا�ص ّية املُو�سيقية ,فقابلوا ب َ
ا�ستفا َد ال�شُّ ُ
ومو�ضوعه مقابلة جميلة َ ,
�روف والإيقا ِع والطِّ باقُ
َّ�صريع
واجلنا�س والت
لذلك ف�إنَّ املو�سيقى بع�ض احل� ِ
نغمةِ الكال ِم
ُ
ُ
ُ
لي�ستْ ِحلية زائد ًة يف ِّ
ال�شعر كما قال الناقد الكبري حممد والترَّ �صي ًع ور ُّد
العجز على ال��� َّ��ص��د ِر يف الق�صائدِ ذاتِ
ِ
مندور,كما ال ميكن اال�ستغناء عنها كما يدعي بع�ض
ُ
َّ
ال�شطرين ,واملُ
�صاحبات اللُّغو ّية ,كلُّ هذا منَ امل�ستوى
ري
ري يف بيانِ املعنى والتعب ِ
دعاة احلداثة ,بلْ لها دو ٌر كب ٌ
ُ
اخلارجي الذي ندركه باللَّفظ �أو القراءةِ� ,أما امل�ستوى
ّ
من
عن املو�ضوع� .إنّ قول ال�شاعر امرئ القي�س ي�صف جواده الداخلي فيتمثل
بال�صور واملَ��ع��اين واملجاز العقليْ ,
ُّ
دبر مع ًا
مِك ٍّر مِف ٍّر ُمقبلٍ ُم ٍ
َ
ُ
اخليط الهارموين الذي
بذلك
حيث ان�سجامها وارتباطها
ِ
ُ
من َعلِ
ال�سيل ْ
َكجلمو ِد َ�ص ٍ
خر َحطّ هُ َّ
يخلق نوع ًا من االن�سياب ّية يف النَّ�ص� .أ ّما ا ّدعاء بع�ض من
لل�سامع بحركةِ ا َ
جلواد,
هذا التوازنُ املُو�سيقي ُيوحي َّ
َ
لي�صبح
�شرط �إهمالِ املو�سيقى
ينظرون للنرث وي�ضعونَ
َ
َ
ب�صورةٍ تفوقُ � َ
آلة التَّ�صوير التي ُت�صو ُر احلركة بطريقةِ
ٌ
باطل ال
�اء
َّ�ص
املكتوب ق�صيد َة ن ٍ
ُ
أيي �إدع� ٌ
الن ُ
رث ,فهو يف ر� ِ
ج���ام���دةٍ  ,بينما جن���دُ ال�����ش��اع� َ�ر
�سندَ ل��هُ َ ,ومهما ح� َ
�اول
ي�صو ُرها بطريقةٍ نف�سيةٍ  .كما
الكاتب �أنْ يحق َّق هذا
ُ
جن��دُ َ
تلك الإي��ق��اع��اتِ املتواليةِ
ال����� َّ��ش� َ
��رط ف��ل� ْ�ن ُي��ف��ل� َ�ح,
احل���رك���اتِ يف �أل���ف���اظ ٍق�����ص�ير ِة
َ
�اظ
لأنَّ
طبيعة الأل��ف� ِ
الأوزانِ عندَ َّ
ال�شاعر ال ُبحرتي
ُ
تفر�ض عليه
واملَ��ع��اين
ُ
ي�صف الذئب :
وهو
ن���وع��� ًا م���ن امل��و���س��ي��ق��ى
���م �أق���ع���ى ف���ارجت� ُ
��زت
�
ث
����وى
�
ع
َ
َّ
فهِجتهُ
والإيقاع� ,سواء كتب ما
أقبل َ
ف� َ
الب ِق يتبعهُ ال َّر ْعدُ
ا�صطلح على ت�سميته
مثل رَ
َ
فال�شاعر هنا
ي�ستخدم كلماتٍ
ُ
ُ
ر �أم ك��انَ
ق�صيدة ال��ن�ث ِ
�ي
�
�وت
�
�ص
�
و�
��ي
�
��رك
�
ح
ذاتِ م���دل���ولٍ
ٍّ
ّ
الن�ص من َّ
ال�شكلِ الذي
ُّ
وم�����ص��اح��ب��اتٍ ل��غ��وي� ً�ة منا�سبة
يخ�ضع لأوزانِ ال�شعر.
ُ
�ف ,كما �إنّ ت��ك��را َر حرف
ل��ل��م��وق� ِ
ويف جمملِ ال��ق��ول..
الفاء وح��رف القاف ال��ذي يفيد
�أرى �أنّ ِّ
عر واملُو�سيقى
ال�ش َ
ا َ
حل��رك��ة والقلقلة �إ���ض��اف��ة �إىل
����وءم ُول�����دا ب����والد ِة
ت� ٌ
حركة ال�ض ّمة يف �آخ��ر الكلمات
ول��ن يفرتقا
الإن�����س��انْ ,
من � ْأ�سماء و�أف��ع��ال ..مبا فيها من
��وء ٌم َبر�أ�سني
لأ ّن� ُه��م��ا َت� َ
ر�سم �صورة
مدّ ال�صوت� ,ساهم يف ِ
د.حممد مندور
وج�سدٍ واحد.
الذّ ئب وهو ُ
ميثل �أما َم ال�شاعر يف

بقولة جدي ،ولي�ست الرباري ال�ساحرة فيها �سوى براري اجلوالن
التي عرفتها وع�شت فيها ،لأن اجلليل واجل��والن توءمة �أبدية
رعتها عني ال�سماء ،وهنّد�ستها وزخّ رفتها يد اهلل!
و�أنا ال �أدعي كتابة رواية:
ال��ك��راك��ي ،لأن م��ن كتبها ه��و احل�ضور اجل��والين ال��ذي ع�شته
وع��رف��ت��ه يف ال��ق��رى ال�سورية ال��ت��ي ت�شاطئ �ضفة نهر الأردن
ال�شرقية ،والأر����ض ال�سورية والأر����ض الفل�سطينية ال ق�سمة
بينهما وال حدود ،لأن املاثل بينهما هو نهر الأردن املقد�س الذي
مير يف احلقول الفل�سطينية وال�سورية ،وعلى �ضفتيه ال�شرقية
والغربية ،تتناثر الن�ساء وال�صبايا الفل�سطينيات وال�سوريات..
وق��د جئن باحل�صر ،وال����زاليل ،وال�سجاجيد ،وال��ث��ي��اب وج��زز
ال�صوف ليغ�سلنها و�سط غناء راهج بالفرح ،يبد�أ حين ًا من ال�ضفة
ال�شرقية فتكمله الن�ساء وال�صبايا الفل�سطينيات يف ال�ضفة
الغربية للنهر ،ويبد�أ �أحيان ًا من ال�ضفة الغربية فتكمله الن�ساء
وال�صبايا ال�سوريات يف ال�ضفة ال�شرقية!
دارت �أح���داث رواي��ة ج�سر بنات يعقوب ..عند ج�سر بنات
يعقوب وتغريت �أح��داث ،واحمت حادثات ..وبقي اجل�سر ،وبقي
�أهله ،ودارت �أح��داث رواي��ة الكراكي يف طربيا وهي بحرية املاء
املحتفن احت�ضان ًا بالكفني ال�سورية والفل�سطينية ،و�أجران املاء
ال�ساخن يف احلمة هي �أنفا�سي ال�ساخنة حب ًا بالبالد التي اغرتب
ق�سم من مكانها ق�سراً ،ويف ظروف مل تخل من �إثم ،و�سيعود �إلينا
ق�سر ًا رغم �أنف مغت�صبيه ،لأنه هو نحن ونحن ..هو!
ولي�س حديثي عن طربيا ،واحلمة ،والرباري التي حتيط بهما
ح��ا ًال رومان�سية ،و�إمن��ا هي حال الوعي ال��ذي �أعي�ش به وعليه،
ولي�س احلديث عن ج�سر بنات يعقوب حديث رحاله �أو حديث
مهاجرة ،ال� ،إنه حديث احلافظ لقولة جده :هذا اجل�سر ،ج�سر
بنات يعقوب هو الذي قادنا �إىل هنا� ،إىل قرية نعران ،وهو اجل�سر
الذي �سيقودنا يف درب العودة �إىل قرى اجلليل الراهجات دوم ًا
و�أبد ًا بال�ضياء الغامرة ،واملناديات علينا بال�صوت العايل� :أيها
الأهل ..قتلنا ال�شوق هلموا �إلينا!

Hasanhamid55@yahoo.com
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الحملة الفرن�سية  ..تنويـر �أم ا�ستعمار؟

• م .عبد الوهاب حممود امل�صري
مقدمــــــة� :شن الفرن�سيون يف �أواخر القرن الثامن
ع�شر (ع��ام 1798م) حملة ع�سكرية �ضد م�صر،
بقيادة نابليون بونابرت �أو نابليون الأول.
وقد حظيت هذه احلملة بجدل كبري حمل طيف ًا
وا�سع ًا من املواقف عند املثقفني العرب؛ فمنهم من
اعترب احلملة عدوان ًا �أثيم ًا على الأمة ،ومنهم من
اعتربها حملة �إنها�ض وتنوير( .)1و�سنعالج نحن
هذا الأم��ر ،فيما يلي ،حتت عنوانني اثنني� ..أولهما:
نابليون بونابرت ..من هو؟ وثانيهما :احلملة الفرن�سية
ا�ستعمار ًا.
�أو ًال :نابليون بونابرت  ..من هو؟
نابليون ب��ون��اب��رت� ،)1821-1769( :إم�براط��ور
الفرن�سيني .ولد � 15أغ�سط�س يف �أجاك�سيو بجزيرة
كور�سيكا ،وهو ابن كارلو وليت�شيا بونابرت� .أر�سل �إىل
مدر�سة �سان �سري الع�سكرية بباري�س ،حيث تخرج �ضابط ًا
يف املدفعية  ،1785وعند ن�شوب ال��ث��ورة الفرن�سية
ا�شرتك ال�ضابط ال�شاب يف فتنة اجلزيرة �ضد باويل،
وا�ضطرت �أ�سرته �إىل الهروب من كور�سيكا � 1793إىل
فرن�سا .وا�سرتعى نابليون �إليه الأنظار ،للدور املمتاز
الذي لعبه يف طرد الإجنليز من طولون  .1793ورقي
�إىل رتبة بريجادير -ج�نرال .ن��ال �إع��ج��اب حكومة
الإدارة بدفاعه عن دار امل�ؤمتر الوطني  ،1795فعني
قائد ًا للحملة الإيطالية التي جعلته انت�صاراته الرائعة
فيها بطل فرن�سا املرموق (� ،)97-1796أكره النم�سا
على عقد معاهدة كامبو فورميو (�أكتوبر ،)1797
وعاد نابليون �إىل باري�س ،وهو معبود الأمة الفرن�سية،
حيث و�ضع مع حكومة الإدارة خطة ل�ضرب الإجنليز
يف ال�شرق ،باحتالل م�صر ،ف�أر�سل يف حملة نزلت مب�صر
يف �أول يوليو  ،1798و�سحق املماليك يف الرحمانية
ومعركة امبابة ،ولكن الإجنليز �أغ��رق��وا �أ�سطوله يف
�أب��ي ق�ير (�أغ�سط�س) .وخ��رج نابليون يف حملة �إىل
�سورية (فرباير  ،)1799ولكنها �أخفقت �أمام ح�صون
عكا املنيعة .وعلم بالهزائم التي حلت بجيو�ش فرن�سا
يف �إيطاليا على يد النم�ساويني والرو�س ،فرتك م�صر
(�أغ�سط�س) بعد �أن عني كليرب قائد ًا للجي�ش الفرن�سي
بها ،وو�صل �إىل باري�س حيث �أحدث با�شرتاكه مع �سيي�س
انقالب  18برميري  1799الذي �أ�سقط حكومة الإدارة،
و�أقام حكومة القن�صلية ،واختري هو قن�ص ًال �أول .فوجه
اهتمامه �إىل �إ���ص�لاح �أح���وال فرن�سا الداخلية ،وقد
اختار ال�شعب الفرن�سي نابليون قن�ص ًال �أول مدى احلياة
 ،1802ثم توج �إمرباطور للفرن�سيني يف نوتردام ،1804
ومتكنت �إجنلرتا من تكوين حتالف الدول الثالث �ضده
 ،1805من النم�سا ورو�سيا وال�سويد .وان�ضمت برو�سيا
�إىل التحالف  ،1806وبعد عدة حروب ومعاهدات بني
نابليون والأوروبيني ،قاد «اجلي�ش العظيم»500000( ،
رجل ) �إىل رو�سيا ،مناف�سته الوحيدة يف القارة ،ولكنه
�أك��ره على االرت��داد بعد حريق مو�سكو  .1812وهلك
معظم جي�شه ،وعاد نابليون �إىل باري�س لكي يجند جي�ش ًا
جديد ًا .وتكون حتالف دويل جديد �ضده مكون من رو�سيا
وبرو�سيا و�إجنلرتا وال�سويد ثم ان�ضمت �إليه النم�سا
(�أغ�سط�س  .)1713وهزم نابليون يف ليبزج (معركة
الأمم � 19-16أكتوبر) ،وطاردته جيو�ش احللفاء،
حتى غزت فرن�سا نف�سها .فنزل نابليون عن العر�ش،
ونفي �إىل �ألبا .وبينما كان خ�صومه املنت�صرون يتداولون
يف م�ؤمتر فينا ،نزل ب�أر�ض فرن�سا (�أول مار�س )1715
يف نفر قليل من اجلند املوالني له .فالتفت فرن�سا مرة
�أخرى حول رايته ،وهرب لوي�س  ،18ولكن «حكم املائة
يوم» انتهى بهزمية نابليون يف معركة واترلو الفا�صلة
( 18يونية  ،)1815فنزل عن العر�ش و�سلم نف�سه �إىل
�سفينة حربية بريطانية ،فنفي �إىل �سنت هالنة .حيث
ق�ضى �سنوات النفي املريرة ميلي مذاكراته .ومات بداء
ال�سرطان يف  5مايو  ،1821و�أعيد جثمانه لريقد بجوار
نهر ال�سني  1840حتت قبة الأنفاليد بباري�س(.)2
ثاني ًا :احلملة الفرن�سية ا�ستعمار ًا!
ثمة اجت��اه وا�ضح وكبري ،يف الغرب وعند كثري من
املثقفني العرب ،مفاده �أن احلملة الفرن�سية على م�صر
(مت��وز /يوليو 1798م) بقيادة نابليون بونابرت قد
�أيقظت م�صر واملنطقة العربية من �سباتها ،وحملت �إليها
التنوير والنه�ضة والتقدم .وينطلق هذا الزعم ،ح�سب
املفكر املارك�سي بيرت غران ،من املركزية الأوروبية ،التي
يرى �أنها «نظرة تاريخية تنطوي على القول ب�أن العامل
الثالث كان يف �سبات عميق حتى جميء الغرب»(.)3

قضايا وآراء

�إن جوهر النزعة املركزية الأوروب��ي��ة �أو الغربية،
ح�سب املفكر ال�سيد ي�سني ،هو �أن «الغرب ويف قلبه �أوروبا،
هو مركز العامل ،واملنتج الأوحد للقيم الإن�سانية ،واحلكم
املطلق يف و�ضع وتقنني معايري التقدم والتخلف ،واملرجع
الأوحد يف ت�سجيل انتقال �شعب ما �أو ثقافة حمدودة من
الرببرية والهمجية �إىل املدنية)»(.)4
ون�سجل ،هنا� ،أننا مع القائلني ب�أن احلملة الفرن�سية
على م�صر مل توقظ العرب ،ومل حتمل �إليهم اخلري ،بل
كانت ،بكل املقايي�س ،عدوان ًا ا�ستعماري ًا و(ثورة م�ضادة)
�إن �صح التعبري .وفيما يلي �شهادات لبع�ض كبار املفكرين
والعلماء:
يقول املفكر الدكتور الطيب تيزيني« :ال��ذي حدث
هو �أن نابليون مل ي�أت من �أجل �أن يطلق �شعلة احلداثة
والتنوير ،و�إمن��ا �أت��ى غازي ًا (� )...إن اقتحام الداخل
العربي من قبل خارج �أوروب��ي� ،أمريكي� ،إمنا يهدف �إىل
ته�شيم هذا الداخل ،والأح���داث التي يعي�شها العراق
تقدم الأدلة على ذلك»(.)5
ويقول املفكر ال�سيد ي�سني عن بيرت غران« :لقد در�س
هذا امل��ؤرخ البارز م�صر يف منت�صف القرن الثامن ع�شر،
وتتبع ظهور منط غري م�سبوق من الر�أ�سمالية التجارية،
�صاحبه كما يقول ،تطور الفت للنظر يف البنية الفوقية
الثقافية ،وقد ك�شفت عن هذا التطور ،املخطوطات التي
در�سها يف الثقافة والإنتاج الأدبي ،والتي تعرب عن نه�ضة
ثقافية كربى قادها الأزهر بقيادة ال�شيخ ح�سن العطار،
الذي هو �أ�ستاذ رفاعة الطهطاوي رائد الفكر العربي
احلديث ( )...وزاد بيرت غران ،ف�أكد �أنه ميكن القول �إنه
كان هناك يف هذه احلقبة التاريخية ويف الن�صف الثاين
من القرن الثامن ع�شر بداية نه�ضة حتديثية وطنية،
تعرب ع��ن تطور يف �أمن���اط الإن��ت��اج� ،صاحبه حتديث
للأفكار والقيم والثقافة عموم ًا .غري �أن هذه النه�ضة مل
يتح لها �أن ت�ستمر ،لأن احلملة الفرن�سية ،بغزوها م�صر،
�أجه�ضت وق�ضت عليها»(.)6
ويقول املفكر حممود �أمني العامل« :ال ميكن �أن نتحدث
عن نه�ضة �أو �إ�صالح يبد�أ فج�أة وبطريقة مباغتة دون
مقدمات ،فم�صر وال�شام بد�أتا النه�ضة مبكر ًا ،وحاول
نابليون قمعها ال �إيقاظها»(.)7
و�إ�ضافة �إىل ذل��ك كله ،ف ��إن ما ق��ام به الطهطاوي
يف م�صر ،مل يكن بف�ضل م��ا تعلمه يف فرن�سا ،يقول
حممود �أمني العامل« :على امل�سار الفكري� ،أ�ستطيع �أن
�أن�سب الطهطاوي �إىل �أ�ستاذه ال�شيخ العطار لأن نه�ضة
حممد علي كانت ا�ستناد ًا �إىل نهر حتتي ا�ستمر دون
انقطاع»(.)8
وي���رى بيرت غ���ران ،يف االجت���اه نف�سه� ،أن �أع��م��ال
الطهطاوي التي يرجعها الكثريون �إىل الت�أثري النف�سي،
�إمنا هي من خمرجات ارتباطه ب�أ�ستاذه ال�شيخ العطار،
ويقول« :نحن يف حاجة �إىل �أن نعرف فقط �أن الطهطاوي
قر�أ ابن خلدون على �أ�ستاذه العطار»(.)9
الهوامـ�ش واملراج ــع
( -)1ان���ظ���ر :ع��ب��د ال����وه����اب حم���م���ود امل�������ص���ري ،احل��م��ل��ة
الفرن�سية ع��دوان ومثقفو ال�سلطة منبوذون ،جريدة «النور»،
دم�شق2006/1/4 ،م.
( -)2حممد �شفيق غ��رب��ال (�إ����ش���راف) ،امل��و���س��وع��ة العربية
امل��ي�����س��رة ،دار ال�شعب وم���ؤ���س�����س��ة ف��ران��ك��ل�ين للطباعة والن�شر،
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( -)3انظر عر�ضاً لكتاب بيرت غ��ران «اجل���ذور الإ�سالمية
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( -)5ال��دك��ت��ور طيب تيزيني ،يف احل���وار ال��ذي �أج��رت��ه معه
جريدة «القاهرة» 2005/12/6م.
( -)6ال�سيد ي�����س�ين ،م�شكالت ال��ت��ح��دي��ث ال��ع��رب��ي ،ج��ري��دة
«القب�س» ،الكويت1999/12/25 ،م.
( -)7حم��م��ود �أم�ي�ن ال��ع��امل ،يف ح���وار �أج��رت��ه م��ع��ه ج��ري��دة
«املجد» ع ّمـان.1999/11/8 ،
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لوحات م�شرفة
ورفة حرف
• هي�سم جادو �أبو �سعيد
ق ّي�ض يل م�ؤخر ًا االطالع على جمموعتني ق�ص�صيتني جديدتني من جمموعات
الق�ص�ص الق�صرية جد ًا ,م ّيزهما عن �سواهما مما ّ
اطلعت عليه �سابق ًا كون كل منهما
نتاج عمل جماعي �ضم عدد ًا من امل�ؤلفني.
املجموعة الأوىل عنوانها (ل��وح��ات م�ش ّرفة) �صدرت يف طبعتها الأوىل
عام 2018م عن دار �آ���س للطباعة والن�شر والتوزيع ,مببادرة من جمموعة
الهراديبية ,وقد قدّ م لها الدكتور زهري �سعود.
�ضمت جمموعة (لوحات م�ش ّرفة) ن�صو�ص ًا لواحد وع�شرين كاتب ًا وكاتبة,
فتفاوتت عدد الن�صو�ص لكل كاتب ,وتفاوتت الن�صو�ص من حيث م�ستوياتها ,ومن
حيث طولها ,ومن حيث موا�ضيعها.
�أما املجموعة الق�ص�صية الثانية فعنوانها (ر ّفة حرف)� ,صدرت يف طبعتها الأوىل
عام 2019م عن دار البلد للطباعة والن�شر والتوزيع مببادرة من ملتقى ال�سويداء
للق�صة الق�صرية ج��د ًا ,وهي من �إع��داد و�إ�شراف الأ�ستاذة ميادة احلجار والدكتور
فندي الدعبل والأ�ستاذ زياد القنطار ,وقد �ضمت املجموعة ،على خالف ما يوحي به
ا�سم ملتقى ال�سويداء للق�صة الق�صرية جد ًا من �ضيق جغرايف ,ن�صو�ص ًا �أدبية لأربعة
وثالثني كاتب ًا وكاتبة من �سورية والعراق والأردن وتون�س واجلزائر واملغرب ,تفاوتت
�أي�ض ًا يف م�ستوياتها و�أطوالها وموا�ضيعها.
ول�ست يف هذا املقام ب�صدد تقدمي درا�سة نقدية للمجموعتني� ,إمنا �أهدف فقط �إىل
�إلقاء ال�ضوء على مبادرتني �شجاعتني من جمموعة الهراديبية وملتقى ال�سويداء
للق�صة الق�صرية جد ًا ,خلو�ضهما يف جن�س الق�صة الق�صرية جد ًا ,الذي ما زال قيد
التنازع يف الأو�ساط الأدبية بني م�ؤيد له ومعار�ض ...بني من يعتربه جن�س ًا �أدبي ًا
م�ستق ًال ,فيحاول �ضمه �إىل جانب الأجنا�س الأدبية املعروفة كالرواية والق�صة
الق�صرية وغريهما ,وبني من يرف�ض االعرتاف با�ستقالليته ,فيلحقه ب�أجنا�س �سردية
�أخرى مثل النادرة والطرفة وغريهما.
ينطلق امل�ؤيدون لهذا اجلن�س الأدبي باعتباره جن�س ًا �أدبي ًا م�ستق ًال من اعتبارات
وت�سويغات خمتلفة ,تتعلق بانت�ساب الق�صة الق�صرية جد ًا �إىل ع�صر ما بعد احلداثة,
حيث يفر�ض التطور ال�سريع ملختلف جوانب احلياة وللتقنيات ,وامليل �إىل االقت�صاد
واالخت�صار� ،ضرورة ح�ضور تطور �أدبي متّ�سق معه ,وتتعلق بعدد من ميزات هذه الق�صة
و�سماتها الفنية التي تعتمد عمق اخليال والإيحاء والتكثيف والإدها�ش واملفارقة,
وتعتمد على الرمز وعلى التحليل النف�سي ,وتتكئ �أحيان ًا على الأ�سطورة والفانتازيا
وتوظيف احليوانات واجلماد ك�شخ�صيات فيها ,للتعبري عن خمتلف اجلوانب ال�شعورية
واالجتماعية وال�سيا�سية وغريها...
بينما تبدو حالة الرف�ض للق�صة الق�صرية جد ًا و�إحلاقها بغريها �أمر ًا طبيعي ًا ,فما
من جديد ال يتعر�ض للنقد واملقاومة� ،إىل �أن يثبت وجوده بقوة� ,أو �إىل �أن ُيه َزم �أمام
العرثات التي تعرت�ضه .وينطلق النقد والرف�ض من �أن هذا اجلن�س ال يتمتع مبا يجعله
م�ستق ًال عن �أجنا�س �أدبية �أخرى حا�ضرة ,وقد ينطلق من احلر�ص على الأجنا�س
الأدبية احلا�ضرة والرغبة يف احلفاظ على وجودها دون ت�شوي�ش يف مفاهيمها ,وقد
يكون ال�سبب – وهذا �آخر ما نرغب يف وج��وده – نزعة نرج�سية تدافع عن ذاتها
وترف�ض الآخ��ر وتخ�شى تف�شيه و�سيطرته ,على اعتبار �أن جناح الآخ��ر هو ف�شل
لهذه الذات الرنج�سية ,وهذا االعتبار لي�س �صحيح ًا بطبيعة احلال ,لكنه قد يكون
موجوداُ.
وقد �أ�سهم تطور تقنيات االت�صال والتوا�صل يف انت�شار هذه الق�صة وازدياد عدد
قارئيها وكاتبيها ,وهنا – و�إن كان الكثريون يعتربون هذا االنت�شار بهذه الطريقة
م�س�ألة �إيجابية مل�صلحة الق�صة الق�صرية جد ًا – ف�إنني �أرى فيه� ,إىل جانب �إيجابيته
بالطبع ,ناحية �سلبية �أ�ضعفت الق�صة الق�صرية جد ًا و�أخّ رت ن�ضجها واالعرتاف بها,
لأن الكثري مما راح ُيك َتب و ُي َ
ن�شر حتت ا�سم الق�صة الق�صرية جد ًا ال يحتوي املقومات
ال�ضرورية لهذا اجلن�س الأدبي الذي ينادي منا�صروه بتميزه ,ولأن الكثريين ممن
راحوا يتنطعون لكتابة هذا اجلن�س الأدبي ال يعرفون �أ�سا�سيات الكتابة فيه ,فاختلط
احلابل بالنابل ,و�أخذت هذه النماذج ال�ضعيفة ك�إثبات على �ضعف هذا اجلن�س الأدبي
وعدم جدارته.
�أعود بعد هذا العر�ض املوجز �إىل مت ّيز املبادرتني ال�شجاعتني ,فقد كنت قد ّ
اطلعت
منذ �سنوات على الكثري من جمموعات الق�ص�ص الق�صرية جد ًا� ,أذكر منها بع�ض الق�ص�ص
لزكريا تامر ،وجمموعة (عمالق الطوابق العليا) للكاتبة هيمى املفتي ,وجمموع َتي
(طائر ال�صنوبر) 2006م و(وهج �سراجها) 2010م للكاتب ب�سام احل�سن ,وبع�ض
الدرا�سات النقدية للدكتور �أحمد جا�سم احل�سني وغريه� ,إ�ضافة �إىل متفرقات يف
ال�صحف واملجالت واملواقع الإلكرتونية ,و�أتت هاتان املبادرتان ,كما �أعتقد ،لتذلال
بع�ض ال�صعوبات املتعلقة بن�شر جمموعات هذا اجلن�س الأدبي ,مثل ازدياد تكاليف
الن�شر على كاتب واحد يرغب يف ن�شر جمموعة ق�ص�صية خا�صة به ,وق�صر الق�ص�ص
الذي يجعل الكاتب يف حاجة �إىل عدد كبري منها للو�صول �إىل احلجم املنا�سب ملجموعة
كاملة ومتكاملة ,و�صعوبة االنت�شار ب�سبب توج�س القراء حتى الآن من هذا اجلن�س
الأدبي� ,إ�ضافة �إىل رغبة �صادقة لدى عدد كبري من كتّاب هذه الق�صة وحمبيها يف
توطيد دعائمها ون�شرها وو�ضعها يف مكان الئق بني الأجنا�س الأدبية ال�شائعة.
ومع �إعجابي بهاتني املبادرتني وت�شجيعي لهما� ,ألقي على عاتق امل�س�ؤولني عنهما
وعما ي�شبههما مما ميكن �أن يقدّ م يف امل�ستقبل م�س�ؤولية كبرية ,تنبثق من احلر�ص
على هذا اجلن�س الأدبي والرغبة يف تطوره وعدم انتكا�سته .تتمثل هذه امل�س�ؤولية
يف �ضرورة اختيار الكتّاب اجلادين املجتهدين ال�ساعني �إىل تطوير �أنف�سهم وق�صتهم،
واختيار الن�صو�ص التي حتمل مقومات النجاح والقدرة على الإقناع بجمالية هذا
اجلن�س الأدبي ومت ّيزه ,والعمل على التدقيق اللغوي واملحافظة على �سو ّية �أدبية
وفنية ولغوية مع ّينة ترفع من �ش�أن عملهم وترتك ب�صمة لدى القارئ والناقد.
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ال�شاعر..
حين يتكلم
• �إبراهيم عبا�س يا�سني
عيني
“ خبّ�أت يف
ّ
ق�صيد ًة �أخري ْة
العمياء
وكنت �أطوي املدنَ
ْ
�أر�سمها تر�سمني
يف الرتبة الك�سري ْة
تنتظر الوعو ْد
الرتبة،
وها�أنا �أغرق يف
ِ
�أو �أحفر للمدينة الأ�سري ْة
قرب ًا بال حدو ْد
�أم�ضي وال �أعو ْد
�أبحث عن ق�صيدتي الأخري ْة
يدي “
والنا ُر يف ّ
 م�صطفي خ�ضر -م�صطفى خ�ضر !
ال�أعلم كم يلزمني من وقت لأ�ستوعب نب�أ رحيلك الفاجع،
كطعنة يف ال�شرايني متام ًا.
واملباغت
ٍ
ٌ
جي�ش من الذكريات يحا�صرين ،ويتغلغل يف خاليا ج�سدي
كالنمل ،منذ حلظة وقوع النب�أ ال�صاعقة.
من دم�شق ،حيث اجتماعاتنا ال�شهرية يف جمعية ال�شعر،
يف احتاد الكتاب العرب� ،إىل مدينتك حم�ص ،مدينة ال�شعراء
وال�شعر� ،إىل مهرجان املربد ال�شعري ال�ساد�س ع�شر يف العراق
– بغداد – الب�صرة  -يف العام  2000م� ،إىل �أن باعدت بيننا
احل��رب املجنونة التي عا�شتها البالد يف �سنواتها الأخ�يرة،
الفائتة ،والتي ع�صفت بنا كالرياح العاتية ،و�ألقت بنا يف بحور
الظلمات كاملراكب احلائرة.
ال�أذك��ر متى كان لقائي الأخ�ير بك� ،أيها ال�صديق الدافئ،
لكنك كنت على ال���دوام ح��ا���ض��ر ًا يف ال��وج��دان وال��ذاك��رة:
�أحاديثنا� .صمتنا� .ضحكاتنا .الأ�صدقاء .و..
“ يف الطريق �إىل الب�صرة انتظرتْ فاطمةْ “
ق�صائدنا التي اكتملت والتي مل تكتمل بعد ..وال �أك��اد
�أ�صدق ،حتى اللحظة� ،أنك �ستذهب بعيد ًا يف ال�صمت� ،أو �أنك
�ستكون حا�ضر ًا يف مقام الغياب ،تارك ًا لنا كل هذه احلرائق ،كل
هذا الرماد ،وكل هذا الرثاء ..بعد �أن باتت املراثي وحدها
م�أوانا وملج�أنا ..ملج�أنا الذي بات كثري ًا ماي�ضيق بنا لكرثة
مانقرع �أبوابه يف غمرة �أيامنا املزدحمة باملوت والفجيعة.
�إذ ًا قل يل �أيها ال�صديق ال�شاعر ،قلها لنا ( يا�أبا ميالد ) ،نحن
حمبيك والأ�صدقاء ،وك�أنك مازلت حا�ضر ًا بيننا:
“ �أنا ال�شاعر من يتكلم ! “

الم�سرحي ال�سوري “قلعه جي” ..
والكتابة الم�سرحية
• عالوة وهبي* /
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اجلزائر

روا�����������س ع��ب��د
الفتاح قلعه جي
« »81اي م��ن
مواليد .1938
مب��دي��ن��ة حلب
ال�سورية �.أطال
اهلل يف ع���م���ره .مل
يتوقف عن الكتابة
وه���و يف ه���ذه ال�سن
�إذ ن�شر م��ؤخ��را ن�صا
جميال بعنوان (هي
التي ر�أت) وفيه مل
ي��ح��د ع��ن م�����س��اره يف
الكتابة امل�سرحية
التي رمبا تعد �أط��ول منها عن �أي كاتب اخر يف البالد
العربية علي الأقل
كما �أن له كم ًا كبري ًا من الن�صو�ص التي وجد بع�ضها
طريقه �إيل ركح امل�سارح يف دول عربية ويف �سوريا.
الأ�ستاذ عبد الفتاح قلعه جي خريج الآداب .ا�شتغل يف
التعليم لفرتة زمنية ثم تويل مهمة الإ�شراف علي الربامج
الثقافية يف الإذاعة وقد بد�أ حياته الأدبية �شاعرا رمبا
هو يف ذلك مثل الكثري من الكتاب والأدباء �إيل جانب ذلك
يكتب الرواية كما يكتب الدرا�سة والنقد وله يف كل هذه
املجاالت كتب من�شورة وقد حاز عدة جوائز قيمة.
عبد الفتاح جذب انتباهي ذات �سنة خالل زيارة يل �إيل
�سوريا بعد �أن قر�أت له ن�صا مل �أعد �أذكره الآن �إال �أنني
بقيت �أذكر ا�سم عبد الفتاح وان�شغلت بالبحث عن ن�صو�صه
امل�سرحية ملا مل�سته عنده من اختالف عن كتاب الن�صو�ص
امل�سرحية يف الوطن العربي ومل �أمتكن من العثور علي
كتبه املن�شورة .ايل هذه ال�سنة بف�ضل الف�ضاء االزرق اذ
ات�صلت به فزودين بكتابني هما اجلد االكرب ودفاتر نايا
ايل جانب ذلك ن�صه املن�شور يف امل�سرح نيوز والذي حولته
يل املبدعة �صفاء البيلي بعد طلبي اياه منها وجاءين يف
�شكل بي دي اف .وليكن هذا الن�ص االخ�ير مدخل ايل
عامل قلعه جي.
�أعتقد ان ال�ساحة امل�سرحية يف �سوريا بعد رحيل �سعد
اهلل ونو�س لي�س لها الآن كاتب يف م�ستواه �سوي قلعه جي
وقد يكون ندا له يف بع�ض ن�صو�صه وحتي يتفوق عليه
رغم �أن ن�صو�ص قلعه جي تختلف اختالفا كليا عن ن�صو�ص
ونو�س �إذ ينتهج نهجا غري الذي �سار فيه الراحل ونو�س.
فن�صو�ص قلعه جي يف معظمها �أو علي الأقل ما متكنت
من قراءته تنهج نهج م�سرح الالمعقول ويبدو �أنه جدا
متاثر بهذ امل�سرح �إذ ميكننا �أن نلم�س وب�سهولة يف ن�صو�صه
ت�أثره بكتاب هذا النوع من امل�سرح يف �أوروبا وب�شكل خا�ص
�صمويل بيكيت .و�إيل حد ما يون�سكو.
يف م�سرحية “هي التي رات” يلج�أ روا�س ايل الأ�سطورة
ليكتب عن �إ�شكالية امل��وت واخللود من خ�لال �أ�سطورة
اخل�ضر ون��ري ذل��ك يف بداية امل�سرحية ويف �إر�شاداته
بحيث يجعل �صورة �شخ�ص يقف علي مرتفع وهو يلب�س
الأخ�ضر ويتفرج علي الطفلة التي تلعب يف احلقول رفقة
كلبها ثم عثورها علي ع�شبة غريبة تتذوقها وكلبها .
وهي ع�شبة اخللود التي اكلها اخل�ضر ف�أ�صبح خالدا
ولكن جلجام�ش الذي وجدها �ضيعها ف�أ�صبح فانيا هكذا

يعود قلعه جي �إيل
اخل�ضر وجلجام�ش
ل��ي��ك��ت��ب ع���ن امل���وت
واخل��ل��ود ومت�سائال
م��ا ه��و امل��وت وم��ا هو
اخل��ل��ود امل���وت م��وت
اجل�������س���م واخل���ل���ود
خلود ال��روح وعليه
ف����ان ال��ب��ن��ت ال��ت��ي
�أكلت وكذا كلبها من
ع�شبة اخللود نراها
ال متوت روحا بينما
مت��وت ج�سدا ميوت
�أب��ن��ا�ؤه��ا و�أحفادها

وهي ال متوت .
وجند يف ن�ص �آخر له عنوانه الغائ�صون ي�شبه ما عند
بيكيت يف نهاية اللعبة.زوجان يغو�صان يف الرمل كما يف
نهية لعبة بيكيت زوجان يغو�صان يف القمامة .
وغ��ال��ب��ا م��ا ي ��أخ��ذ قلعه ج��ي امل��ع��ق��ول لي�صنع منه
الالمعقول .كما �أن ال�شخ�صيات عنده غالبا ما جندها
يف �صور حيوانات رغم �أنها ت�سري علي اثنني وتتكلم فجد
عنده �شخ�صيات برا�س اال�سد او القرد او اخلنزير الخ..
متخذا من ذلك رمزا لتجرب الإن�سان وارتكابه اجلرائم
يف حق الإن�سان وحبه ا�ستعباد الآخر ..كذلك يلجا ايل
الكثري من ال�شخ�صيات الأ�سطورية جاعال منها املحور يف
عمله كما فعل مع ليليت املراة التي تقول بع�ض الأ�ساطري
�إنها هي الزوجة الأويل لآدم ولي�ست حواء التي خلقها له
اهلل من �ضلعه لتكون خا�ضعة له .
كذلك عندما يكتب عن ادم وحواء وطردهما من اجلنة
وعن قتل قابيل لأخيه هابيل وهي �أول اجلرائم الإن�ساية
 ..ونري �صراع كاب وهاب هكذا ي�سمهما قلعه جي يف ن�صه
ويجعل الراوية ن�سرا وتبلغ المعقولية قلعه جي ذروتها
يف ن�صيه ال �شئ يف احلديقة ومقهي اجلثث املعلقة.
كذلك ي�ستخدم قلعه جي الو�سائل احلديثة كم�ساعد
لإب����راز ال��ف��ك��رة �أو ت��أك��ي��ده��ا م��ث��ل ال�����ص��ور وال�شا�شة
ال�سينمائية والأفالم الت�سجيلية ..ومن جانب �آخر جند
عنده كذلك نهج امل�سرح الديداكتيكي ( التعليمي) كما هو
عند برتولد بريخت .
بحيث يكرث �أحيانا من ال��دوران حول الفكرة بغر�ض
�إي�صالها �إيل املتلقي والت�أكيد عليها مع �إطالة نوع ما يف
احل��وار .ويتميز �أ�سلوب قلعه جي بال�شاعرية يف اغلب
ن�صو�صة لغة �سل�سلة وكلمات �شعرية ت�سحر برتكيباتها
وحتي بدالالتها.
�إن روا�س عبد الفتاح قلعه جي هو الآن �سيد الكتابة
امل�سرحية يف �سوريا بعد �أن كانت نا�صيتها تتوقف عند
ونو�س و�إيل حد م�أ ريا�ض ع�صمت الذي حتول ايل النقد
�أكرث من كتابة الن�صو�ص وايل العمل الدبلوما�سي �أكرث من
النقد امل�سرحي.
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الرحيلُ العابرُ

• طالب ه ّما�ش

ٌ
ُ
عر �أو َر ٌ
كثرية
أنتظر الق�صائدَ والقوايف ال�ضائعه!
العابر
الرحيل
اق يق ِّل ُب َها
أ�سباب الرحيلِ
و� ُ
� ُ
ُ
ال�شّ ُ
يح قا ِر ُ
ولكنتُ �أغرقتُ الق�صائدَ يف دموعي
تقهر!
ئة القوايف ال�ضّ ائ َعه
والر ُ
ال ُ
ّ
َ
فب� ِّأي �أ�شعا ٍر ُ
أغنيات الراجعه.
طريق ال
وارحتلتُ على
نقول همو َم َنا
الغروب َبعِيدَ ٌة،
قبل
)
اكب
ر
ِ
ِ
و( َم َ ٌ
ِ
راح ناياتٌ
َ
ُ
أغراب؟
راج َعه!
اكب) باحلزْ نِ تق ِفل ِ
و( َم َر ٌ
�صوتي على من َ
آخر ال ْ
يا � َ
و�أنغامي مل َّو ٌ
عة و�أوجاعي جيا ْع!
فب� ِّأي �إيقا ٍع يهزُّ قلو َب َنا
كال�ضرير
أع�شاب املرار ِة
روح َك بني �
ِ
ر َّب ْيتَ َ
ِ
َ
َ
ُ
قلقُ
دروب الدم ِع
امل�سافر يف
الرجل
يا �أ ّيها
مرتعة الأ�سى
دنياك
القاهر؟
الفراق
و�أوغلتْ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
تدقُّ
يغمرك الأ�سى
غاب!
من
على
تبكي
ا
ن
دموع
ع
أوجا
�
أي
وب� ِّ
َ
ْ
ٍ
ً
َ
طرقُ الرحيلِ بعيدةٌ،
ياما ر�أي ُتك راجعا للدا ِر
اجلراح؟
ندب من رحلوا
ُ
يف ِ
ُ
حتملك الغيو ُم على � ِّ
متقهقر!
راجع
وطريقُ حز ِن َك
أكف رحيلها
صري َنا
ٌ
رب الرحيلِ م� َ
قر�أتْ على ق ِ
ُ
ُ
ُّ
ال�شوق ب َ
أحباب!
جوانح ال
ني
ري
أرواح َنا الثكلى
ريح
موجع
املغارب
�صوت الودا ِع مع
ِ
ِ
ٌ
و�شردتْ � َ
ُ
ويرف ط ُ
ِ
ْ
اخلريف ّ
ِ
ً
َ
ُ
ُ
َّ
أماكن
والرياح
مواويل املرار ِة
كر
�صوت
ِ
�أ�سفا على تلك ال ِ
ُ
الكمنجة للمعذ ِب ُم ْ�س ُ
ً
َ
َ
وطريقُ
كيف �ضاعتْ عن نواظرنا
خاطر
�ساعة يف
��روا
�ضرير
عمرك يا
ِ
ُ
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�إىل حلب الأبيّة وقد حت ّررت من
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•ميلينا عي�سى مطانيو�س
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مقاتلٍ
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َ
�شرائط
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يف � ِ
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عن � ِ
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قصة
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يا ظريف الطول
•زهرة الكو�سا
علي ب��كل ثقلها� ،أخفي��ت ارهاقي عنها ،و�أن��ا �أحمل بع�ض
ت��وك�أت ّ
احلوائج ال�ضرورية لهذا الرحيل الق�سري من املخيم �إىل املجهول.
�س�ألتني غا�ضبة :وين رايحني يا�ستي ?
قلت :ال �أعرف� ،أر�ض اهلل وا�سعة.
قالت :هيك قال جدك يوم طلعنا من فل�سطني ،ولهلأ ما رجعنا.
قلت :وهلأ مارح نرجع عاملخيم ،اطمني!
قالت :لي�ش� ،شو غلطنا ? ياريت اهلل ياخدنا لعنده ونرتاح.
قل��ت :غلطتك��م يا�ستي هجرتكم م��ن فل�سط�ين ،واهلل انتوا �سبب
تعترينا� ،شو كان بدكم بالغربة وبالقهر وبعي�شة املخيمات ?
قال��ت :واهلل مع��ك ح��ق ،ياريت متن��ا ببالدن��ا وما طلعن��ا ،قالوا
يومها ،طلعتنا حوايل �أ�سبوع ومرنجع ،خافوا على عر�ضنا يا�ستي.
قل��ت :م�ش��ان اهلل ال تقهرين��ي �أك�تر ،خاف��وا عالعر���ض ون�سي��وا
الطول...الأر�ض هي العر�ض يا�ستي ،وغري هيك حكي فا�ضي!!
ر َّد َدت ب�ص��وت خافت وحزي��ن :خافوا عالعر���ض ون�سيوا الطول،
وبد�أت تنتحب وتدندن:
ياظريف الطول وقف تقلك
رايح عالغربة وبالدك �أح�سنلك
خايف ياظريف تروح وتتملك
وتعا�شر الغري وتن�ساين �أنا
يازريف الطول يوم اللي غربوك
�شعر را�سي �شاب والظهر انحنى..
كان الطريق مزدح ًما ب�أرجل م�ضطربة ،ال تقوى على امل�سري ،جتر
�أذيال خيبتها والعمر الذي م�ضى ،مكبلة ب�سال�سل الريبة واحلذر
من �سراب الغد ،تركل �أثارهم التي غر�سوها منذ ع�شرات ال�سنني،
تتخبط ،ك�أنه��ا ت�ش ّيع �أخر �أمل لها �إىل مثواه الأخري كلما اقرتبنا
م��ن تخ��وم الالع��ودة الذي ي�شبهن��ا ببعده عن زقزق��ة الأر�صفة
والنوافذ التي �أًغلقت ب�إحكام على الذكريات.
الوج��وه تعلوه��ا �صف��رة الع��دم والرج��اء اليائ���س م��ن ال�سم��اء،
مكفه��رة ،ب�لا مالم��ح بع��د �أن و�أدت بع�ضها يف غرف ب��اردة هناك،
وعلّقت بع�ضها الأخر على جدران كانت دافئة لعقود طويلة.
كن��ت التفت �إىل اخلل��ف بني فينة و�أخرى كي �أ�س�ترق النظر �إىل
بداية الطريق الذي �أحفظه عن ظهر قلب وهو يحمل �أيام ال�صبا
وال�شب��اب ،مل �أمتكن من ذل��ك ،فقد حجبت ر�ؤو���س النا�س ر�ؤيتي،
ُ
�شع��رت ك�أنيّ بكماء
تيب�س��ت غ�صة ال��وداع الأخري يف حنجرت��ي،
منذ الوالدة!
ح��اول دبيب اجلرح ايقاظ �صوتي ،و�أن��ا �أت�أمل مل�صقات ال�شهداء
ال�شاحب��ة عل��ى ج��دران الأبني��ةَ ،ف ِ�شل و�أن��ا �أ�سمعه��م ي�صرخون
بوجهنا:
 ارجعوا يا �أحبة…..باهلل عليكم ال تغادروا ،فديناكم بدمائنالتبقوا بكرامة الأمل �أحياء!
الذه��ول والعت��ب يقط��ر م��ن عيونه��م ،الدخ��ان يت�صاع��د م��ن
احرتاقه��م ،مط��ر �شب��اط املنهم��ر بغ��زارة مل يطف��ئ غ�ضبه��م،
أعب رائح��ة الأبني��ة املزدانة بهم،
احلرائ��ق طال��ت روحي و�أن��ا � ّ
وخرب�شات الع�شاق التي كتبوها على اجلدران يف قمة وجدهم:
 اذكريني�...إن عدت �شهيدً ا ،ال تن�سيني! بحبك يا جمنونة! قادمون…يا فل�سطني! ال للعمالء ..ال للخونة وجتار الدين! عهدً ا يا �شهيد� ..سنتابع امل�شوار!بحثت عن �صرخة مدوية ،مل �أجدها ،غارت يف �أعماقي ال�سحيقة،
اعتذرت منهم بقلب مرجتف:
 �ساحمون��ا ،فنح��ن ال ن�ستحق احلياة هنا ،املنف��ى �أر�ض املفاج�آتال�صاعقة ،ت�شبه املا�س الكهربائي ،قاتلة ،وال يهمنا �أن نعرف �أين
اخللل بعد املوت!!
 �ساحمون��ا ،لأنن��ا تركناك��م وحدك��م ،ول��ن ن�صف��ف ال��ورد ف��وقمقاماتكم املقد�سة.
 �أيها امل�صلوبون على هزميتنا بال ندم:�أعينن��ا ل��ن حتر�سكم بعد اليوم ،ول��ن تعرفوا �أ�سم��اء موتانا و َمن
خانكم و َمن رفع الراية البي�ضاء!
�ساحمون��ا لأننا ل��ن نحيا بعدكم كما �أردمت ،كنت��م عزتنا وهويتنا
و�أ�شعارن��ا ،و�أح�لام ال�صباي��ا يف املخي��م ،والي��وم ي���ؤرخ ملي�لاد
ذكرياتكم!

ق�ص�ص ق�صيرة جدا
• معت�صم عي�سى

اعذرون��ا ،فالوط��ن لي�س حل ًما جمي ًال ينتهي عن��د اليقظة ،بل هو
حقيقة تلوح عند انبالج الفجر.
ه��ذا املُ��درك �أكدت��ه الري��اح العاتي��ة الت��ي كان��ت تدفعن��ا بقوة
للخروج نحو م�صائرنا املجهولة ،بال رحمة� ،أ�شبه بالطرد املُهني.
ال �أع��رف م��اذا �أق��ول َ
ل��ك ،ه��ي هج��رة موجع��ة نح��و الالم��كان
والالوج��ود ،قلت ل�صديقي عندم��ا ات�صل ي�س�ألني� :أين �ستذهبني
?
رف�ضتُ دعوته ال�ست�ضافتنا ريثما تهد�أ الأمور ،قائلة:
 علينا التعود على هجرتنا اجلديدة وق�سوتها ،يا �صديقي!ع ّبدَ ت دموع العجائز الطريق� ،إذ كانوا �أكرث �سخاء يف هذا البكاء.
ازداد الأمل والقه��ر �أكرث عندما مررنا بجثة �شاب مرمية بالقرب
م��ن ف��رن (�أبو ف���ؤاد) عل��ى �ش��ارع الريموك ،ب��دا عليه��ا التنكيل
مرت والدت��ه ومل تعرفهَ ،د َعتْ لأمه و�أهله بال�صرب
ب�شكل فظيعّ ،
والث��واب وتابعت امل�سري ،وعندما علمت �أنه ابنها فيما بعد ،فقدت
عقلها..
جتاوزن��ا ح��دود املخي��م ب�صعوبة م�ضني��ة و�سط ح�يرة وازدحام
كبريين.
ا�ستقرت بنا الأيام يف منطقة بعيدة عن املخيم ،لي�س فيها رائحة
املريمي��ة وال الزع�تر وال كعك العيد وال ال�سهر �أم��ام البيت لأخر
الليل مع جدتي �شهرزاد احلكايات امل�ش ّوقة عن فل�سطني.
املكان ُينكرنا هنا كما ُننكره والزمان!!
ت�س�ألني كل يوم :لي�ش مابدك نقعد قدّ ام البيت ?
وين راحوا اجلريان ?النا�س �ضاعوا ويلاّ ن�سيونا ?�شو مطولني هون ،بهاد احلب�س ? لي�ش ماحدا بدق الباب علينا ? يا�ست��ي م�شان اهلل رح �أختنق ،رجعيني عاملخيم وزتيني بال�شارعهناك ،بعرف �أروح عالبيت حلايل!
 طيب تعايل نغني ياظريف الطول.كن��ت �أداريه��ا و�أغن��ي معها..ه��ي مقط��ع و�أن��ا مقط��ع ،ويف بع���ض
الأحي��ان �أ�صب��ح مطربتها املف�ضلة ،تختار يل م��ا تريده من عتابا
وميجان��ا ،و�أك�ثر ما حتب��ه ب�صوتي �أغنية :ميا م��وال الهوى ..ميا
مواليه.
ك��م بلع��ت دموع��ي وعربات��ي و�أنا �أغن��ي لها ،ك��ي ال تفق��د ثقتها
بقوتي التي ُ
متدها بالأمل.
َك ِرهَ ت ال�شقة التي ا�ست�أجرناها.
اخت��ارت ال�شرف��ة املطلة عل��ى ال�ش��ارع مكا ًنا حلنينه��ا وانتظارها،
نت�شاج��ر عن��د اقرتاب موع��د الطع��ام لإ�صرارها عل��ى تناوله يف
ال�شرف��ة ،ال�شقة �سج��ن بالن�سبة لها ،باتت ال�شرف��ة غرفة نومها
املريحة � ً
أي�ضا.
مرت الأيام بطيئة وع�صيبة ،بني ّ
ترقب و�أحالم جدتي وحقيقة
ّ
�أعرفها جي��دً ا ،موجعة ،لكن ال خيار �س��وى الر�ضوخ ملرارة الواقع
والت�أقل��م مع كل الأ�شياء التي ال ت�شبهنا وتناف�س حرقة دموعنا،
�إىل �أن جاء العيد وجاءت معه حقيقة الغياب الأبدي...
جدت��ي مل تتقبل فكرة عدم وج��ود مقربة وال قبور ،احلدث �أكرب
م��ن احتماله��ا وهي من كانت تخط��ط �أن تهرب مني عن��د زيارتنا
للمقربة يف �أول يوم من �أيام العيد ،كما �أخربتني يف حلظة غ�ضب.
�س�ألتني :وين راحو امليتني يا �ستي?
قل��ت :طاروا بال�سماء ،ه�ل�أ بروحوا وين ما بدهم ،ميكن يروحوا
على فل�سطني ،يا �ستي!
قالت :لي�ش ما ب�صيدوهم? هناك ممنوع حدا منّا يفوت!
قل��ت :هني وحظهم� ،إذا �صادوهم بيموتوا ،وبرجعوا يطريوا مرة
تانية بال�سما هناك...املهم ما عاد يرجعوا لعنا!
بع��د ذل��ك ال �أعرف م��اذا جرى جلدت��ي� ..أ�صبحت قليل��ة الكالم
والأ�سئل��ة ،ت���أكل لقيمات عندما �أكذب عليها ب���أن عودتنا قريبة
�إىل املخيم.
�س��اءت حالتها ،الطبيب و�صف لها الدواء الالزم ،لكنها ترف�ضه يف
�أغلب الأحيان.
مرة مع ح�شرجة يف ال�صدر ال يعلم بها �إال اهلل ،ويف
توال��ت الأيام ّ
اللحظة التي قررت �إرغامها على تناول الطعام بالق ّوة ،وجدتها
�شاخ�ص��ة العين�ين عل��ى الطري��ق العام وق��د تيب�س��ت يداها على
العكاز.

عودة

تع�ثرت يف طريقها �إىل املوعد الأول �أكرث من مرة
 ،كان��ت متلهف��ة للقائ��ه وت�شعر باالرتب��اك..ويف
�آخ��ر لقاء جمعهما..ترك��ت مقعدها بن�شاط وهي
تعل��ن نهاية ما بينهما..ع��ادت نحو منزلها بخطى
ثابت��ة..ودون �أن تتعرث..لكن��ه �سق��ط م��ن ف��وق
املقعد.
....

�سفر

كلما عقد العزم على ال�سفر ..كانت م�شاعره تعيد
احلقائ��ب �إىل مكانها..وتقطع الود مع الطائرة..
ويف �آخ��ر م��رة غاف��ل م�شاع��ره وانطل��ق بحقائبه
نح��و املطار..فوج��د املا�ضي يقف بين��ه وبني �سلم
الطائرة..التف��ت �إىل ال��وراء قليال..وا�ستجم��ع
�شجاعته ..ثم �أطلق النار على املا�ضي..وعاد �إىل
املنزل.
....

البوح

مل يكن ماه��را يف احل�س��اب والأرقام..لكنه عرف
الكث�ير عن ت��وايل الأيام وتتاب��ع الف�صول وتبدل
الطب��اع..و�أدرك بفطرته �أن حبيب��ة الغد لي�ست
�صديقة الأم�س التي كان يبوح لها بكل �شيء.
....

�أ�سرار

بقي��ت ال�شج��رة حتن��و عل��ى ر�سالة و�ضع��ت قرب
جذعها..وبقي��ت الأ�س��رار حمفوظ��ة يف كلم��ات
عل��ى الورقة التي �أرخت عليها الأغ�صان ظاللها..
ث��م ج��اء اخلري��ف وت�ساقط��ت �أوراق ال�شجرة..
وطارت الأ�سرار بعيدا..بعيدا.
....

قناع

اعتاد الطفل �أن يتح�س���س وجه والده ويتفح�صه
ب�أنامله..حف��ظ مالحم��ه ع��ن ظه��ر قلب..وبع��د
�سن��وات  ،ع��اد ليتح�س�س الوجه ذات��ه فوجد فيه
�أخادي��د وجتاعي��د وق�سوة مل يعهده��ا من قبل..
�أ�صابت��ه الده�شة..ف�أجاب��ه وال��ده � :إن��ه قن��اع
الأيام.
....

عام جديد

لي�ست املرة الأوىل التي يحتفل فيها بعيد ميالده ،
فقد اعتاد على �أن يجتمع املقربون مباركني..لكن
�شيئا ما تغري الي��وم  ،فقد جل�س وحيدا يحاول �أن
ي�شع��ل �شمعة يتيم��ة فيما يخذله ع��ود الثقاب..
�أيق��ن �أخريا �أنه �سب��ق الأيام..ون�سي وراءه الذين
كانوا يحتفلون لأجله.
....

يف ال�شتاء

كان املط��ر ينهم��ر بغ��زارة بينما يحم��ل كل واحد
منهم��ا يف قلب��ه الكث�ير مم��ا يخفيه ع��ن الآخر..
وم��ا ان و�صال �إىل املنزل حتى نظ��ر ٌ
كل منهما �إىل
ح��ذاء الآخ��ر حيث الط�ين يطغى عل��ى امل�شهد..
�س��ارع خلل��ع حذائ��ه وتنظيف��ه  ،وبقي��ت تراقبه
ع��ن بعد ثم �س�ألته  :هل انت مت�أكد من �أن احلذاء
وحده ما ي�ستحق التنظيف !
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•�صالح حممود �سلمانعابـرة ولكـن!...
ُ
نظرت �إليها
وقفَ��ت قربي يف احلافلة ،كان املقعدُ الذي بجواري فارغ ًا.
ً
شري �إىل املقعد اخل��ايل :هل املَحلّ
ُم�ستطلع�� ًا ،فابت�س َم��ت
قائلة وه��ي ُت� ُ
قل��ت :ال( ..وكان بو ّدي �أن �أقول نع��م� ،إنه حمجوز
حمج��وز لأح��د ؟ُ .
ري ُم�صدِّ ٍق ما �أ�سمع� :أه ً
ال،
لك) ..قالت� :
ُ
أت�سمح ب�أن �أجل�س؟ قلتُ و�أنا غ ُ
�أه ً
ال َّ
تف�ضلي..
َ
أختل���س النظ��راتِ �إىل
بعط��ر فاخر .رح��تُ �
عب��ق اجل ُّو
جل�س��ت
ٍ
ح�ين َ
ُ
وجهها� ..إنها هي ذاتها ،تلك املد ّر ُ
يوم يف حمطّ ة
�سة التي التقيتُها ذات ٍ
التع��ر َف �إليها م��ن خ�لالِ الإجابة ع��ن �أ�سئلتها التي
وحاول��ت
النق��ل،
ُ
ُّ
تَ�ستدلُّ بها على مديرية الرتبية يف تلك املدينة البعيدة..
ٌ
ٌ
قام��ة فارع��ة ..عينانِ خ�ض��راوان ..وجهٌ
ابت�سامة
�ص��اف ُمتنا�س��ق..
ٍ
ٌ
أح�ست ب�أين �أرق ُبها ،و�أمت َّعنُ يف
�
�شفتيها.
كرز
على
آ�سر
�
مرت�سم��ة
ب�شكلٍ
ٍ
ّ
وجهه��ا ،فتو َّر َدت وجنتاها ،والتفتت نح��وي قائلة ب�صوتٍ �شبه هام�س:
إعراب هذا اجلواب ؟! قلت:
�أتريدُ �شيئ ًا ؟ قلت :نعم و ..ال .قالت :ما � ُ
أراك �أجبتَ بل�سان ف�يروز ،ك� َ
(تع��ا وال جتي) .قالتَ � :
أنك من املُعجبني
معجب بها وب�أغنياتها� .أو ً
ّال:
أين،
�
ك
ولي�س
بها .قلتُ مبت�سم�� ًا :بل �إنيّ ،
ٌ
ّ��رين بالبح��ر ال��ذي طل ْع��تِ من��ه ،وثاني�� ًا :لأن �صو َتها
لأن ا�سمه��ا يذك ُ
َيحم ُلني �إىل ال�سماء ال�سابعة .واللحن والكلمات ثالث ًا لأنهما مينحانني
زمان�� ًا ومكان ًا بدي َلني ال �أروع وال �أبهى ..هل �أُ�س ِم ُعك �إحدى �أغنياتها ؟.
ً
ثم هل ُتريدُ الغناء
قال��ت ُم
�ستغرب��ة :وكيف عرفتَ �أنني من البح��ر ؟ َّ
هنـ��ا ؟! قلت :عرفتُ �أنّك من البح��ر لأنَّ جاذب ّي ًة ما �شدَّ تني �إليك و�أنا
مينع من الغناء هنا ؟ قالت :وهل هذه احلافلة
ثم ما الذي ُ
ابنُهُ �أي�ض ًاّ ،
�صاحب هذا ال�صوت
ّي
ن
يغ
أن
�
من
ري
خ
أنا
�
ّي
ن
أغ
�
�
:
؟!
مكانٌ للغناء
قلتُ
أنْ
ٌ
ُ
َ
َ
�ص��م الآذان .قالت :ه��ذا َيعني �أنّ �صوت��ك جميل .قلت:
ال��ذي ي��كا ُد َي ُّ
ووجهك..
كجمالِ الفريوز والبحر..
ِ
طلب للمزي��د ..قلتُ يف نف�سي :ها قد بد�أَت
عتب �أو ٍ
َحدَ جتن��ي بنظر ِة ٍ
الأمور جتري ح�سب ما �أ�شتهي..
اجن��ذاب نظراتِ َ
معظ��م ركّاب احلافلة �إلينا.
مل �أَد ِر �س�� َّر �صمته��ا ،و�س َّر
ِ
ُ
تقول
�صحي��ح �أنَّ َجما َلها يَ�شدُّ العيونَ من رمو�شها ،ولكنَّ النظراتِ كانت
ٌ
�شيئ�� ًا �آخ��ر غري االنبهار والإعج��اب .قلتُ مايل وله���ؤالء الف�ضوليني !
العابق بجانبي.
لأتف َّرغ لهذا ال�شذا
ِ
ٌ
ً
َ
��رت ال�صمتَ
رغبة ُمل َِّح ٌة يف الكالم ،فهل
قائل��ة :بي
لديك ا�ستعدادٌ
َ
ك�س َ
مثلك ال ي�شكو ،و�إمنا ُي�ش َتكى
ل�سماعي وتحَ ُّمل �شكواي ؟ قلت :ولكنَّ من ِ
من��ه على الأغلب .و�أردفْتُ  :تف�ضّ لي وقويل م��ا ت�شائني ،ف�أنا الآن �س ّيدُ
الإ�صغاء الذي ال ُيجارى.
تتعر ُ
���ض له��ا يف ال�شارع
حدّ ثتن��ي ع��ن معاناته��ا م��ن املُ�ضايق��ات الت��ي ّ
وو�سائط النق��ل ،و�أحيان ًا يف املدر�سة ..قلت� :إنه ُ
جر على
احل�سنُ كم َي ُّ
�ش��ر ًا ! عل��ى ر�أي ال�شاعر عمر �أب��و ري�شة� .إنه��ا �سنّة احلياة
احل�سن��اء ّ
ر ُ�سنَّة احلياة هذه
ي��ا زميلتي العزيزة ..قال��ت :ولكن �أال ميكننا تغي�ي ُ
عتب ُ�سنن ًا ،وقد عفا عليها الزمن ،وجعلتنا نتخل ُّف قرون ًا
وغريها مما ُي رَ ُ
ُ
ُ
تت�ساقط على وجنتيها،
بيبات الدم��ع
ع��ن ركب التق��دّ م ؟! ..وبد�أت ُح
ُ
يج��ب
��ك
وددت �ساعته��ا �أن �أمل َّه��ا ب�أنامل��ي .قل��ت� :أتبك�ين ؟! َم��ن مث ُل ِ
ُ
َ
ٌ
جدي��رة ب���أن تحُ لّقي يف �سم��اوات ال�شعر
�أالّ يفارق��ه االبت�س��ام ،ف�أن��تِ
ً
ً
مبتهجة ك�سنون�� ّوة ،فاحليا ُة على الرغم مما فيها من
فرحة
واملو�سيق��ا
ٌ
َ
ُ
�ستح��قُّ
م��رة واحدة) كما
(العمر
ل
عا���ش،
ت
أن
�
ت
و
جميل��ة
ُمنغِّ�ص��ات
أنّ
ّ
يق��ول �أح��دُ املغنّني .ث��م �أمل ت�سمعي ما قال��ه ال�شاعر �إيل ّي��ا �أبو ما�ضي
؟ قال��ت :لق��د قال الكثري من ال�شعر اجلميل ،فم��ا الذي تق�صده الآن ؟
�أجبتُها قو ُله:
قلتُ ابت�سم مادام بينك والردى
تتب�سما ؟
� ٌ
شرب ،ف�إنك بعدّ لن ّ
لبه��ةَ � ،
ٌ
ابت�سامة يانعة ،بدَ ت
أ�شرقت
وم��ن َم�شهد ال�شتاء الذي َت�شك ََّل رُ
�أ�شبهَ ما تكون بف�سحة بي�ضاء �أو خ�ضراء يف ن�سيج من الرماد..
َ
�ص��ادف �أن �أحبب��تِ من قب��ل ؟ فاج�أه��ا ال�س��� ُ
ؤال ،فاحم َّر
�س�ألتُه��ا :ه��ل
ٌ
وجهها لتت�شكّل لوح��ة افتقدت فنّان ًا يخ ّلدُ ها ِبري�شته و�ألوانه .قالت:
ال�شاب املنا�سب .قلت :هذا يعني �أن
حاولتُ  ،ولكنني حتى الآن مل �أجد
َّ
أن�صح ِك بكتابتها و�إر�سالها
�
أحالمك.
تريدي��ن موا�صفاتٍ محُ دَّ د ًة لفتى �
ُ
ً
ف�ص ُل لك �شا ّبا ينا�سبك.
�إىل ملكوت اهلل علّه ُي ِّ
ٌ
ُ
وب�سيطة
فاملوا�صفات عاد ّي ٌة
ابت�س َمت قائلة :ال ال ،لي�س �إىل هذا احلدّ ،
عليك �أخربيني ما املوا�صفات العادية
ولي���س كما توهَّ متَ  .قلت :باهلل
ِ
الب�سيطة التي مل تنطبق على �أحد ممن التقيتِ بهم حتى الآن ؟!
عيني يف عينيها ،كانتا �أفق ًا ربيع ّي ًا �صافي ًا على �شرفة اجلبل الذي
زرعتُ
َّ
تلعب كالفرا�شات،
يَح�ض��نُ
البحر بحن��ان .خليّـ ًا �إالّ من الق�صائد الت��ي ُ
َ
وب�ين عينيها و�شفتيه��ا كانت رحلتي الت��ي ب��د�أت وال �أدري كيف ومتى
زلت � ُ
أبحث عن
و�أي��ن �ستنتهي ؟ ف�أنا وقد
قارب��ت الأربعني من العمر ،ما ُ
ُ
تل��ك التي تلتق��ي موا�صفا ُتها مع تل��ك الفتاة التي ر�سمتُه��ا يف خم ّيلتي
َ
ذات هيام ..وها �أنا ذا � ُ
أو�شك �أن �أقول :وجد ُتهـا..
قالت بعد �أن قر�أت وجهي ورمبا �أفكاري:
ال :لي���س �ضرور ّي�� ًا �أن يكونَ جمي� ً
�أو ً
لا جدّ اً .قلت :يعن��ي و�سط .عال.
خ�ير الأمور � ُ
أو�سطه��ا .فر َّدت مبا�شر ًة بلهجة حازم��ة :ال ال� ..أكرث من

أحب ه��ذه احلالة  -املقولة ،فهي
و�س��ط� ،إين ال � ُّ
َ
ومنك
تعن��ي الرم��ادي .ومعذر ًة م��ن املقولة وم��ن قائلها وامل�ؤمن�ين بها
�أي�ض ًا ..قلت هذا ٌ
بحث �آخر �أرجو �أن نناق�شه فيما بعد .وثاني ًا ؟
قال��ت � :اّأل يك��ونَ فقرياً ،ولك��ن لي�س بال�ض��رورة �أن يك��ونَ غن ّي ًا .قلت:
ٌ
خري��ة ه��ذه �أم م��اذا ؟! قل��ت :مع��ا َذ اهلل،
متوا�ضع��ة واهلل .قال��ت�ُ :س
ٌ
معقول متام ًا .قالت:
ومن��ك بالتحديد ،فهو
ولك��نَّ طل َبك هذا فاج�أين،
ِ
الطلب معقو ً
ال كما قل��ت ،وبخا�صة منّي �أنا
وم��ا املفاجئ يف ذل��ك مادام
ُ
املطلب غري
ه��ذا
إمن��ا
�
و
أق�ص��د،
�
مل
ال
ال
قل��ت:
بالتحدي��د ؟ فه��ل ...؟
ُ
تعجي��زي مث��ل طلبات فتياتٍ كثرياتٍ يف هذه الأي��ام اللواتي ال ميتلكنَ
ّ
َ
ن�ص��ف اجلم��ال ال��ذي متتلك�ين ،فكيف ل��و امتلكنَ��ه كلّ��ه ؟! قالت :هل
رب هذا الكال َم َغ َز ً
قلت� :أال يحقُّ يل ؟! قالت :ربمّ ا،
ال ؟ ُ
�أ�ستطيع �أن �أعت َ
َ
ً
ً
ولكنن��ي �أريدُ ه �شِ عرا باعتبارك �شاعرا كما �سمعت ..قلت :الق�صيدة يا
قرر �صاح ُبهاِّ ،
فال�شعر ال ت�صن ُعه
عزيزت��ي ال ت�أتي متى ن�شاء� ،أو حني ُي ِّ
القرارات ،وما تقرئينه �أو ت�سمعينه من نتاج القرارات لي�س �شِ عراً� ،إنه
ال�شع��ر .و�إين �أَ
�ش��يء �آخ��ر غري ِّ
ع��دك� ،إن جاءتني الق�صي��دة ،و�أظنُّها
ِ
ٌ
لك على طبق من رياحني .والآن،
�ستوافيني على َع َجل ،ف�سوف �أقدِّ ُمها ِ
لا ،وك�أنها محُ َر ٌ
الثال��ث ؟ �صم َتت قلي� ً
ُ
ُ
جة م��ن الإجابة ،ثم
ال�ش��رط
م��ا
ف�ضل��ك �أعيدي ما
قال��ت� :أن يك��ون ُمثقَّف�� ًا ..قل��تُ  :نعم ؟! م��اذا ؟! من
ِ
ُ
الغراب��ة يف ذلك ؟! نعم
قل��تِ  .ه��ل �سمعتُ كلم��ة ُمثقَّف ؟! قالت :وم��ا
قل��ت :واهلل هذا رائ��ع ح ّق ًاُ ،تريدينَ��ه ُمثقَّف ًا،
قل��تُ � :أن يك��ونَ مثقَّف ًاُ .
ُ
َ
ِ��ب يف �آن مع ًا ؟ ففي
ع
ت
م
و
ب
ع
ت
م
َّف
ق
ث
مل
ا
�
عزيزتي
ولك��ن �أال تدرينَ ي��ا
أنّ
ُ َ ٌ ُ ٌ
�أغل��ب الأحي��ان يكونُ من�شغ� ً
لا ب�أف��كاره وت�ص ّوراته ورمب��ا ب�شطحاته،
ً
َ
أق�ساك
إ�ضاف��ة �إىل جيوب��ه الطافح��ة دوم ًا باخليب��ة .قالت :ياه م��ا �
�
! لي���س هك��ذا� .أق�صدُ �أري��دُ ه �أن يكون واعي�� ًا ،يعني �أن تبق��ى بيننا مع
جدي��دة للحديث .قلتُ  :لق��د � َ
ٌ
ُ
ال�شرط
أ�ضاف ه��ذا
م��رور الزمن م��وا ُّد
جما ً
ُ
ال �إىل جمالك� ،إنه
جمال الروح .ف�إن كان ما قلتِهِ نابع ًا من قناعةٍ
ُ
ً
ُ
ُ
ّ
ف�إنن��ي �أغ ِب��ط ومنذ ه��ذه اللحظة �سعيدَ احل��ظ ذاك ..قالت مازحة:
وم��ا �أدراك �أنه �سيكون كذلك ؟ قل��تُ جا ّداً� :سيكون البدّ  ،فيما �إذا كان
واعي ٌا ولي�س ع�صملّي ًا .لأنه �س َيحظى بجمالني يف د ّرةٍ واحدة..
أرغ��ب يف �أن َت َ
ُ
الدفء
احلافل��ة �إىل موقفها الأخ�ير ،لأن
�ص��ل
مل �أك��ن � ُ
َ
غمرين ،والن�شو َة التي متلَّكتني ،جع�لاين �أن�سى �أنّ حولنا عيوناً
ال��ذي َ
كاملخارز تار ًة ،وكالأ�شداق تارة �أخرى.
ُ
تنبعث م��ن داخلي ك�أبهج م��ا تكون ،كان
و�صل��تُ �إىل البي��ت ،واملو�سيق��ا
ٌ
عا�ش��ق يغزو الع�شقُ
يرق���ص يف كلّ خل ّيةٍ م��ن خالياي ،ك�أنني
�ش��يء ما
ٌ
ُ
ُ
ُ
الواقف ُقبالتي وعيناه يف
نظرت يف املر�آة ،قال
ف���ؤا َده للمرة الأوىل..
ُ
يزحف
عين��ي :كم �أنتَ جمن��ونٌ �أيها الرجل� ،أ َب ْعدَ ه��ذا البيا�ض الذي
ّ
نهر الع�ش��ق بهذا ال�ش��كل ؟! ت ّب ًا لك من
عل��ى ف��روة ر�أ�س��ك ّ
يتفج ُر فيك ُ
ُمراه��ق .قلت ل��ه :اخر�س ،ف�أنت ُمتخل ٌ
ّ��ف بالفعل ،تجَ ُ
َ
تقفز
هل �س�� َّر �أن
َ
وخمول العادات
ال��روح فج�أ ًة و ُتلقي عن كتفيها غبا َر الأي��ام الراكدة،
ُ
أ�شياء �أ�شبه ما تكون ب�أوتاد وحبال ثابتة ال فكاك
�
و
ر
أمو
�
إىل
�
الراكنة
ٍ
َ
دغدغها ال ُ
ُ
َ
أطياف
تنطلق �إىل كونٍ �آخر ،كونٍ �أثرييٍّ �شفّافُ ،ت
ثم
منهاَّ ،
ُ
ال�سابح��ة في��ه على �إيقاع��ات ال �شبيهَ له��ا ،فتتفت ُّح ع��ن ق�صائدَ ور�ؤىً
و�أخيِلةٍ و �أ�ساطري..
َ
الروح
تتعب
ُ
ق��ال :و ْي َحك .وماذا َينف ُعك كلُّ هذا الذي ذكرته ؟ فحني ُ
ُ
نف�سها وق��د عادت
الت��ي
تتح��دث عنه��ا من ُمالحق��ة الأطي��اف ،جت��دُ َ
ً
للعادي والراكد.
لتتقوق َع يف كهفها غري امل�سحور ،م�ست�سلمة
ّ
ت�ضجراً� :إليك عنّ��ي يا ..دعني و�ش�أين واذه��ب و�ش�أنكَ � ،
إنك ما
قل��ت ُم ّ
ت��زال جاه ً
ُ
تعرف �شيئ ًا عن �ص��د�أ الروح �إذا مل تتفتّح فيها �أزاهري
ال ،ال
(الع�شقُ
ماء احلياة)
:
الرومي
الدين
جالل
قاله
ما
�
أ
تقر
الع�شق� ..أمل
ُ
ّ
؟؟!!
ً
ناعمة،
و�ضعت �شريط ًا يف �آلة الت�سجيل ،وما �إن انبعثت املو�سيقا رخ ّي ًة
ُ
القلم رحل َته على ال�صفحات املُتعطّ �شة .كان كلُّ �شيءٍ يتدفّقُ
حتى بد�أَ ُ
وقته��ا ،املو�سيقا من �آل��ة الت�سجيل ،والكال ُم من فم القل��م ،والأفكا ُر من
خم ّيل��ة وك�أنه��ا ُول��دت �أو انعتق��ت فج���أ ًة بكل غناه��ا وبهائه��ا .مل �أكن
�أدري ،ب��ل مل �أك��ن مهت ّم�� ًا� ،أتو َّق َ
��ف الزم��نُ �أم �أنّه ما ي��زال َيجري .كلُّ
أتنف�س
ري يف � ٍ
أعلمه وقت��ذاك �أنني �أ�س ُ
م��ا كنتُ � ُ
أر�ض لي�س��ت كالأر�ض ،و� ُ
ً
َ
آخر نغم��ةٍ من �شذاها كانت
ه��واء خمتلفا .وح�ين و�صلتِ املو�سيقا �إىل � ِ
ً
م�ساكب وارفةٍ من ال�سو�سن واليا�سمني واحلبق
الأوراقُ قد حت ّولت �إىل
َ
ُ
واجل��وري والقرنف��ل ،تتقاف��زُ
فرا�شات الكلم��ات وهي
وتتطاي��ر فيه��ا
ُ
تتهام���س لتُ�ش��كِّل هم�سا ُته��ا مو�سيقا جدي��دة .وانتبهتُ لأج��دَ خملوق ًا
ُ
جمي ً
ينظر �إ َّ
يل من خالل الأوراق وهو يبت�سم.
ال وديع ًا
ُ
ُ
أقب�س منه
ثـ��م
ت�أ ّمل��تُ يف وجه��ه ج ّي��د ًا
ُ
وابت�سمت لهَّ ،
مددت يدي ك��ي � َ
امي القادمةِ  ،ف�إذا بها ت�صطدم بقائمة ال�سرير..
ً
�ضياء لأ ّي َ

القفز
فوق حبال
الهالك..

• �أ�سعد الديري
-1لأنك غري قادر على القفز فوق حبال الهالك...
ومل تتعلم بعد �أبجدية الفرح...
وال تتقن التعبري عما يعرتيك يف زمن الوحل...
ف�إن��ك �ستكت�ش��ف �أن الق�صيدة التي كتبته��ا ذات قهر،
وف�ضحت فيه��ا �أ�سرار العناك��ب والبعو�ض واحل�شرات
ال�ضالة ،ال ت�صلح للقراءة.
و�إن مفردات��ك الت��ي ا�ستخدمته��ا للتعب�ير ع��ن
م�أ�ساتك،غ�ير جدي��رة باهتم��ام النق��اد امل�صاب�ين
بلوث��ة « الغرب « ،له��ذا ال غراب��ة �أن تلتم�س لنف�سك
ركن��ا ق�صيا ،يعي��د �إليك الطم�أنين��ة وال�سكون والثقة
بالنف���س ،بع��د �أن داهمت��ك الطرق��ات ب�ضجره��ا،
والنواف��ذ ب�ضحال��ة موا�سمه��ا ،واحلق��ول بديدانه��ا
ال�شر�سة ،ال غرابة �أن تندفع بكل ما �أوتيت من جر�أة
�إىل ابتكار جنون جديد يعيد �إليك توازنك مع الذات
والكون واحلياة.
-2لأن��ك غري قادر عل��ى ر�ؤية ال�شم�س تتم��رغ فوق رمال
البحر عارية� ،إال مما ي�سرت �سوءتها...
وغ�ير ق��ادر عل��ى متابع��ة ذوات الق��د امليا���س ،وه��ن
يرتنح��ن ف��وق م�س��رح االبت��ذال بحنك��ة وده��اء
ويت�سابقن يف ا�صطياد ر�ؤو�س الأموال...
وغ�ير قادر على ابتداع لغة تعين��ك على اقرتاف �إثم
املواجهة بال �ضجيج...
ف���إن ح ّم��ى القلق �س��وف تن�ش��ب خمالبه��ا بف�ضاءاتك
ووعي��ك ،و�أن��ت حت��اول تف�س�ير الأ�سباب الت��ي دفعت
ذاكرت��ك �إىل قبول الآخر ،دون الأخذ بعني االعتبار
الظروف التي ترزح حت��ت وط�أتها ق�ضاياك امل�صريية
يف زم��ن العتم��ة ،والأح��داث اجل�س��ام الت��ي زلزل��ت
اعتقادك ب�أننا خري �أمة �أخرجت للنا�س ،وت�صريحات
الآخر ال�سيا�سية التي ت�ؤكد رغبته باقتحام ذاكرتك
وتراث��ك وتاريخ��ك ،دون وازع �أخالق��ي� ،أو رادع
�إن�س��اين ،يدع��وه �إىل اح�ترام حق��ك يف العي���ش فوق
هذه الب�سيطة ب�سالم و�أمان.
-3لأنك غري ق��ادر على �صرف �صكوك �أحالمك يف بنوك
ال�سيا�سة دون فائدة...
وغ�ير ق��ادر عل��ى مقاي�ض��ة ق�صائ��دك بربط��ة خبز
ت�سند بها وجودك �أو عدمك ال فرق...
وال متل��ك �أ�سلوب��ا بارعا للدخ��ول يف مفاو�ضات تتعلق
بانك�سارك وانهيارك...
وغري قادرعلى زحزحة ق�ضبان احل�صار التي فر�ضتها
عليك ال�صحف واملجالت الأنيقة وكتب الأبراج...
وغ�ير قادر عل��ى الت�سكع فوق الأر�صف��ة وبني البيوت
الطيني��ة القدمي��ة ،التي نق�شت ف��وق جدرانها ر�سائل
ع�شق��ك الأوىل ،ب�سب��ب تره��ل �أحزان��ك وا�ستفح��ال
الأورام الفكري��ة الت��ي جعل��ت جه��ازك الع�صب��ي ،ال
ي�ستجيب لعواء الريح و�صهيل قرا�صنة اجل�سد...
ف�إن��ك �ستطل��ق لقدميك العنان لتلح��ق بالركب الذين
مل يتوان��وا يف ا�صطي��اد �أحالم��ك يف ع��ز يقظت��ك ،ال
لت�سايره��م بل لت�صوب نحوهم طلق��ة الأمل الأخرية،
الت��ي احتفظ��ت بها يف �أح�شاء دموع��ك التي �أهرقتها
ذات فاجعة ،و�آن ت�صل �إليهم �سيعلو لهاثك ...وتنتفخ
�أوداجك ...وترمتي نيا�شينك و�أو�سمتك يف الطني...
وتداهمك الكوابي�س بطقو�سها املريرة قبل �أن ت�شرق
علي��ك �شم���س الع��ذاب ...و�أن��ت حت��اول �أن ت�ضغ��ط
عل��ى زن��اد م�سد�سك ،ال��ذي اجتهت فوهت��ه ـ بطريقة
غرائبي��ة ـ نحو �صدرك املفعم ب�آهات احلرمان ...و�آن
تخ��رج الطلق��ة �ستمح��ي خطواتك ع��ن الأر�صفة...
وتغلق ال�سماء �أبوابها بوجه عرائك ...ووح�شتك...
ورهاناتك اخلا�سرة....؟؟؟
حينها �ستنتهي م�أ�سات��ك بهدوء فظيع ..قبل �أن تبد�أ
�أبواق ال�شتات عويلها .

شعر

�أنا يا ذلك المنفيُّ
•علو�ش ع�ساف

ٌ
عويل يف م�ساماتي
وحزنٌ
دائم الإع�صا ْر
ُ
و�شيء ما ي�ؤ ّر ُقني
ٌ
بليلٍ َ
فوق �أجنحتي
بال �أقما ْر
وحيد ًا بني �أ�شالئي
أمللمها ..و�أكتبها
� ُ
على �أطراف
منديلِ الهوى تذكا ْر
�س�أم�ضي حام ًال
كلّي على كلّي
كما الث ّوا ْر
كالأنها ِر
كالأ�شجا ِر
�س�أبقى نابت ًا
ارتعا�ش
فوق
ِ
الطّني كال�صّ با ْر
ليل م ّو ٌ
�أنا يا ُ
ال
�صف�صافة اخلابو ِر
على
ِ
علقتُ ابت�ساماتي
وبع�ض ًا من مالحمي
�شوقنا الآتي
وح
الر
بقايا
و�شيئ ًا من
ّ ِ
كي تنمو على �أطرا ِفها
الأزها ْر
دمع العذارى
�أنا ُ
اخلوف
يف خيا ِم
ِ
مقابر املوتى
بني
ِ
وحتت عباء ِة الأمطا ْر
�أنا يا َ
املنفي
ذلك
ُّ
املوت
يف �أق�صى
جنوب ِ
ِ
والأخطا ْر
�أنا نافور ُة الأحزانِ والأ�شعا ْر
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بطاقة �إلى العام الجديد

بين البان والوطن
• ح�سني ال�شويخ

•علي الزينه
مدوا له الن�سرينَ والريحانا
ليكون �أجمل ما يكون الأنا
عام يطلُّ ب�سحره وجماله
ٌ
فلتفتحوا لعناقه الأح�ضانا
قولوا له �إّنا نريد حمبة
ت�ستل من �أعماقنا الأ�ضغانا
ونريد ع�صفور ًا لكل خميلة
ولكل �أنثى حلوة ف�ستانا
ونريد �أن مت�ضي احلروب وتنتهي
ون�صون فوق ترابنا الإن�سانا
ونريد كون ًا لي�س فيه م�شردٌ
ونريد �أن ن�ست�أ�صل الأحزانا
ونريد �أن تغدو الرمال جنائن ًا
ُمنهن جنني اللوز والرمانا
ونريد �أن تغدو عناقيد الهوى
خمر ًا ومنلأ بالعناق دنانا
يا �أيها العام اجلديد حتية

من �شاعر فا�ضت ر�ؤاه حنانا
وحمبة الأوطان �أ�سمى ما له
ن�سعى َف ُ�ص ْن يا ر ّبي الأوطانا
واجعل حياة النا�س �أكرث عزة
يا رب عالج باليقني �أ�سانا
ٌ
قلق متر به احلياة فكن لنا
يف كل ما هو يقلق اطمئنانا
يا �أيها العام اجلديد حتية
وع�سى ب�صوتك بع�ض رجع �صدانا
هو عيد ميالد املحبة عيد من
كانت ر�سالة كفه الغفرانا
ٌ
حمبة �أهدت �إىل
�إن امل�سيح
ع�شاقها الإجنيل والقر�آنا

ر�أيتك في فلك الر�ؤى

يا �أيها القلب

•روال عبد احلميد

•رنا حممود

من �أنغام القربة املع�ش�شة
على قلبي
من ذاك
الكوثر الزاللِ
ِ
يف الوريد
�أن�سج للعبق املنثور من
وريدك
�أكتب لعينيك
اقر�أ بوح روحي
اقر�أ ر�سائل القلب
وا�سمع �صوت العزف الأول
عزف روحينا قبل َب ْدء التكوين
اقر�أ واعذر حنيني
ِّ
ف�شرياين يتوق ملن و�سلوى
ينثال من مزنة غفت
على غ�صن قلبك الوريف
•••
لقد �أر�سلت طيوري
تدق على نافذتك الريا
وتن�سج على ال ِّبلَّور ال�شفيف �أغنية
وجعلت من طحني روحي
لك زهرة برية
تتهادى على �سفح بوحك الرهيف
فما ظنك بحب زهرة درية
ما ظنك بع�صفور �صغري
يل ِثم جبهة القمر الداين
وير�س ُم على �صفحته بيدرا
ُ
وحقل �أمنيات
و عري�شة زيزفون
•••
�إين ر�أيتك يف فلك الر�ؤى
جنمة �صباح ت�شرب من وريد ال�شم�س
فانظر ماذا ترى
ياقريب ًا هنا يف مروج القلب
يا فار�س ًا يتهادى على منت ح�صان �أ�شهب
وعلى جبينه �إكليل احلنني
�إنك ملن �صل�صال العبق العتيق
وهذه روحي حتن لذاتها
روح عط�شى وروحك كوثر عذب
روحي تناديك
فلب نداء مئة �ألف �أو يزيدون
روحي عط�شى
ومن فناء روحك ين�ساب زمزم و
و تنبثق ينابيع

القلب الذي
يا �أيها
ُ
احتوى متردي
َ
يامن
ْ
�سواك مل �أحب ّْ
ْ
ولن �أحب َ
يا �أم�سي �أنت َ كلَّه
ويا غدي
�أنت ..
يا � َ
أجمل الأ�سماء ِ يف ذاكرتي
لدي
و�أروع َ ال ِ
أحبة َّ
يا َ
ال�شوق يف عينيك
قبلة
ِ
ُ
العواطف كلُّها
حنت مني
يا َ
ملك قارونَ يف يدي
�أنت ..
ني
ري من ال�سن ِ
خ ٌ
و�أنت متلأُ رو�ضتي
حب ًا
وع�شق ًا
وترتع يف قددي
�أنت ..
ني �إالّ نظر ُت َك
وهل للع ِ
للقلب �إالّ لوع ُتك
وهل
ِ
يامن �أنت ب�سملتي
وكنتَ يف ت�شهدي
َّ
كل احتمالِ ق�سو ِة الزمان
وما كان
االّ لك الفدا
فا�سحقْ على متردي
و�ض ّمني
�إين �إليك
كما ال�سحاب مع املدى
كما ال�صدى
ف�أنت يو ُم مولدي

عيناك
تبادل الظل..
يف ذاكرة قرنفلة
تناثر الغيث.
ب�أحالم �سنبله
لعا�شق..
دفء ليله
ٍ
�ساهر
ع�����ل�����ى م���ف���ا����ص���ل
�صخرة..
بللها الندى
�أ ّرقها �صوت املق�صله
•••
عيناك وه��ج قيثار
قرطبة
ذاكرة قزحية
�أنات مهاجره
تنف�س فيها ال�صبح
بعدما
غفا الليل
وامتطى الباخرة
لعلها
مع ال�سيل ت�أتي
و�صايا املغفرة
•••
عيناك
رحلة مالحمنا
تيه �أوراقنا
ا�شتباق اهلل
و�أبجدية اجل�سد
على �أوهامنا
قر�أ البحر ق�صيدته
وعجل بامل�سد
•••
على �آهاتنا
ب�سمالت احلور
قد ..ونور
و�إ�سراء الو�سن
و�صبغة اخللد
ما �أحيالك
�سارية..
ً
�ساملة..
ً
�سادية..

و�شافيه لأبراجنا
النائمة
ي����ع����ل����وك و�����ش����اح
احلب..
والغافلة ..مرت
ث��ك��ل��ى� ..أو حبلى
ب�أهدابنا
تنرث الرمل والوجد
على �شغافنا احلاملة
����س���وي���ع���ات ن���ادي���ة
ب�أن�سامنا
ُ
ترددت يف اقتنا�صها
حتى تال�شى..
اجللد
•••
�شفتان عاريتان
من وثني
تقاطرت يف قلمي
يف �سنني
متاهت على كفني..
����ش���ع���راً ..وح��م��م � ًا
وعهد ًا
ومن �شممي
ب������اك������ورة ل��ل��زم��ن
والعوده
ف���ا����ض ال����ده����ر يف
نغمي..
ويف عدين
وع�������ش���ت يف ذرى
ال�شفتني
والثقلني
بني البان والوطن
•••
ردي علي �شجوين
عبريي ..و ُن�سكي..
وكفني
نيزكي ..وزهدي
ل��ل��ع��م��ر �أن�������ش���ودة..
�صفد
وللع�صافري وطن..
وللقادمني
بلد
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• د .وليد العريف
ُ
ي�أتي كتاب:
الروايةِ
(ف�ضاءات اجل�سو ِر يف ّ
العرب َّية)( )1للدكتور :هايل حممد الطالب
ً
متابعة يف م�سار كان قد بد�أه الناقد الطالب يف
وجه �سمت بو�صلته
ميدان ال�شعر ،وهو اليوم ُي ّ
باجتاه اللغة ال�سردية يف الرواية العربية،
وقد جاءت حتت �إ�شارة الفتة تن ّوه ب�أبعادها
الداللية ،فهي قراءة يف امل�ضمرات الداللية
والثقافية ،ومن هذا املنطلق يبدو العنوان
م�ستثري ًا ذهن املُتلقّي مبا يتفتّق يف ذهنه من الأ�سئلة
عن اختيار الناقد الطالب لهذا العنوان �أو ًال ،وتلك
القراءة من ورائها ثاني ًا ؛ فال�س�ؤال الأول ملاذا اختيار
ج�سور التي ج��اءت يف تركيب �إ���ض��ايف م�صاحبة
فعن �أ ّية ف�ضاءات جاءت هذه القراءة،
لف�ضاءاتْ ،
وما داللة كل منها على م�ستوى البناء املعريف ،وهل
نبعد كثري ًا �إذا ما �أ�سبغنا على تلك القراءة نوع ًا من
�إ�سقاطات الواقعية التي تريد �أن تعيد بناء ما تهدَّ م
من ج�سور توا�صلنا على م�ستوى الوعي العربي ،وما
تراكم من �أنقا�ض بناء البيت العربي الذي ت�ساقط
بنيانه لبنة وراء �أخرى ،هل ي�سعى الباحث الطالب
ج�سر ه َّوة ذلك الإرث الثقايف
يف هذه املحاولة �أن ُي َّ
بعدما تهدَّ مت جميع اجل�سور التي كانت عوامل
ات�صال وتوا�صل بني �أبناء ال�ضاد يف خمتلف الأم�صار
والأماكن ؟ رمبا هذا ،ورمبا �أكرث مما طرحته ،وما
قدّ مه �إ َّ
يل العنوان ال��ذي جاء مبني ًا يف م�ستويني
من الإب�ل�اغ :امل�ستوى الأول م�ستوى الإع�ل�ان عن
جن�س املنتج الإبداعي ،ومنحه هوية خمتلفة عما
عرف عن الناقد د .هايل الطالب يف اجتاه ان�شغاله
يف درا���س��ات ال�شعر العربي املعا�صر على اختالف
مراحله وت�شعب مناذجه� .أما امل�ستوى الثاين فيلمح
�إىل �أبعاد تلك القراءة التي حتاول �سرب العمق يف
الك�شف عما هو م�ضمر وم�ستور وم�سكوت عنه .و�إذا
ما جت��اوزت ح��دود العنونة على �أهمية ما تقدّ مه
للقارىء على م�ستوى الإدراك العام ؛ ف�إنَّ املعاجلة
جاءت وفق �أ�سيقة اجل�سر الذي تن َّوع ما بني اجل�سر
املنتهك والهوية املهم�شة وقد اتَّخذ من رواية (ج�سر
بنات يعقوب للروائي) د .ح�سن حميد منوذج ًا لها،
وه��ي وف��ق وع��ي الطالب و�إدراك����ه امل��ع��ريف ج��اءت
م�ضمرة يف �إ�شارتها �إىل ق�ضيتي :االنتهاك املكاين
الذي ي�شري �إىل فل�سطني العربية املحتلة ،ورمزية
الهوية امله َّم�شة يف التعبري عن الإن�سان الفل�سطيني
املنفي يف الأر�ض ،ووفق هذا البعد الرتميزي املُ�ضمر
ال��ذي ك�شف ع��ن خمبوئه الدكتور الطالب جاء
الف�صل الأول محُ َّم ًال بتلك الداللة التي انفردت بها
رواية (ج�سر بنات يعقوب) ،وهي تروي ق�صة رحلة
يعقوب الذي �أعلن تو�صيفه اخلارجي عن مكنونه
الداخلي ،فهو رجل رثّ الهيئة ،بائ�س معدوم يرافقه
حمار متهالك ي�ساعده يف جتواله ،ونقل �أمتعته ،وهو
�أب لثالث بنات ،وتك�شف �أحداث الرواية عن �أطماع
بحب التملّك وال�سيطرة ُم�ستخدم ًا من �أنوثة
يعقوب ّ
بناته ج�سر ًا للو�صول �إىل حتقيق م�آربه ،وبذلك بد�أ
با�ستغالل ثالوث :التخلف والعوز واملر�ض ل ُيقدّ م
نف�سه �أنه ي�شفي الن�ساء العقيمات ،وقد �أوجد لنف�سه
ما ُي�س ّوغ له تلك امل�شروعية ،و ُي�ضفي على �أعماله
م�صداقية يف م�ساعدة كلّ من� :شخ�صية �سليمان
عطارة املهاجر ال��ذي ا�ستق َّر يف املنطقة نف�سها ،و
�شخ�صية ام���ر�أة عجوز تقوم بال�شعوذة ،وبذلك
تبني ال��رواي��ة �أر�ضيتها احلكائية يف م��ا �سيكون
عليه الهيكل املعماري يف ت�صور �إمتامه ،وحقيقة
هذا البناء من حيث اجلغرافية ،كما يقول الدكتور
الطالب التي قد تعدَّ ت جغرافية اجل�سر الذي َّ
مت
تغيريه بفعل املهاجر الغريب يعقوب ،وهو ما ي�شري
�صراحة �إىل فعل التغيري الذي ح�صل يف فل�سطني
بنتيجة الهجرات اليهودية التي �س َّوغت لها الدول
اال�ستعمارية مربرات ح�صولها ،وهو ما جعل فل�سطني
تقع �ضحية تلك الدول يف حقيقتها التاريخية التي
انعك�ست ترميز ًا م�ضمر ًا يف رواي��ة د .ح�سن حميد
عب عن االحتالل
؛ فكان يعقوب هو ال�شكل الذي ُي رّ
ال�صهيوين لفل�سطني ،بينما كانت داللة البنات تفيد
بالأ�ساليب التي اتبعتها ال��دول اال�ستعمارية يف
التمهيد لنكبة فل�سطني وت�سويغ ما جرى ،وتقدميه
على �أن��ه ال��واق��ع واحلقيقة ،وم��ن الالفت اعتماد
ال�سارد لغة خماتلة يف تقدمي ر�ؤيته القارئة للتاريخ
من خالل عملية �إ�ضمار يلمح وال ي�صرح ويوحي وال
يقول ،ومن ذلك ا�ستخدام رمز :الأوراق ال�صفراء
التي تحُ يل على توراة اليهود ،وتكتنز تلك الرموز
املوحية من مثل :ورقة �صك احلرا�سة ،وهو الذريعة
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قراءات

ُ
الج�سور في ال ّروايةِ العرب َّية
ف�ضاءات
ِ

لتج�سير اله ّوات العرب ّية
محاول ٌة
ِ

ال�سيا�سية واحلجة القانونية
التي ي�ستند �إليها يعقوب يف
ب��ن��اء اجل�سر ،و�إ���ش��ارة اللون
الأ���ص��ف��ر ال��ت��ي �أ�سبغها على
الأوراق.
تنه�ض الرواية بحموالتها
الداللية التي ت�ؤكّد يف النهاية
على حقيقة زوال االحتالل،
من خالل رمزية �إعادة اجل�سر
ال��رام��ز �إىل ا���س��ت��ع��ادة املكان
ال���وج���داين واجل���غ���رايف �إىل
�سكانه الأ�صليني.
وي���ف���رد ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين
ل����رواي����ة ال�������س���ع���ودي :عبد
الرحمن منيف املو�سومة بـ:
(حني تركنا اجل�سر) حتت
ق����راءة اجل�����س��ر ال�تراج��ي��دي
ف�ضاء الهزمية وانك�سار الأحالم والرواية تقوم على
�شخ�صية منفردة يف الفعل والقول هي �شخ�صية:
زكي نداوي الذي يقوم برحلة ال�صيد برفقة كلبه
وردان والرواية جت�سد م�أ�ساة زكي بطل الرواية،
و�شخ�صها ال��وح��ي��د ال���ذي ي�صاب بخيبة الأم��ل
بالظفر ،فيما كان ي�أمل من رحلة ال�صيد التي كانت
بطة ال ت�سمن وال ُتغني من جوع.
يحاول الناقد الطالب �أن ي�ستنطق امل�ضمرات
الداللية يف ه��ذه ال��رواي��ة التي يغو�ص فيما هو
حتت اجل�سر ؛ لينقلنا �إىل قاع الرواية التي يجدها
تك�شف عن امل�ضمرات الثقافية والداللية الآتية
ففي عتبة العنوان ثمة حماولة لإ�سباغ ال�صفة
العامة على اخلا�صة ،ونقل احلالة الفردية من متني
الفرد �إىل متثيل حالة العرب و�شمولهم جميع ًا؛
بينما يكون اجل�سر داللة �إىل امل�ستقبل امل�أمول يف
حتقيق الن�صر املرجو.
انعقد الف�صل الثالث على منطني م��ن �أمن��اط
الرواية اجلزائرية حتت عنوان :ج�سر الهاوية
واجل�سر الدرامي تطرق يف النموذج الأول لرواية
الزلزال للروائي الطاهر وطار التي �أ�شار فيها �إىل
التحوالت الداللية للفظة اجل�سر ،وق��د ب�َّي�نَّ يف
ا�ستهالل تلك املقاربة �إىل �أهمية املنجز الإبداعي يف
تفرد الطاهر وطار يف �إعادة
جمال الرواية من حيث ّ
الألق للغة العربية التي كانت قد انح�سرت يف مقابل
�سيطرة اللغة الفرن�سية ،وبهذا البعد ؛ ف�إنَّ الطاهر
وط��ار قد � َّأ�س�س وجيل الكتاب اجلزائريني الذين
ينتمون �إىل تلك املرحلة لإحياء اللغة العربية،
وبعث نه�ضتها ،كما م َّثل انحياز ًا �إىل ال�شعب ،فكانت
كتابات الطاهر وطار بح�سب الدكتور الناقد الطالب
�سجل ت��أري��خ للثورة اجل��زائ��ري��ة على اال�ستعمار
التي ر�أى فيها �سمة من �سمات �أدب تلك املرحلة،
كما و�ضّ ح �أهم َّية ال�شخ�صية املتفردة يف رواياته
كتكنيك جل ��أ ال��روائ��ي ال��وط��ار �إل��ي��ه ،ويف م�ضمون
الرواية توقف بداية يف �سيميائية العنوان الذي
ر�أى فيه انعكا�س ًا يتمثّل احلالة ال�سلبية املرمزة �إىل
امل�صيبة والنكبة التي وجد �أنَّ الرواية تتمحور يف
�إط��ار دالالتها التي بدت من خالل الرغبة باملوت
والتدمري لأبناء اجللدة ممن ال يروقون للكاتب وقد
تبدّ ت تلك يف ثنائيات �صورة القاع الذين يتفنن يف
و�صفه يف ت�سويغ فعل في�شري �إىل كرثة النا�س ،وقلة
اعتباراتهم القيمية في�شبههم بالذباب ،كما ي�صفهم
بالأفاقني واملت�سولني الذين يريدون ال�سيطرة على
املدينة
وعن توظيف لفظة اجل�سر يف تكنيك الروائي
بني وفق عمل �إح�صائي �أن لفظة (اجل�سر) وردت
( )65خم�س ًا و�ستني م َّرة ،وقد توزَّعت دالالتها بني
املو�ضوعية اجلغرافية املتمثلة باملكان الذي ي�شري
�إىل ج�سور ق�سنطينة ال�سبعة ،واجل�سر يف حتوالته
الداللية التي �أ�شارت �إىل �إيحاءات اجل�سر الذي
جاء دا ًال على الفردو�س املفقود ،واجل�سر املحمل
بالبعد الديني باللجوء �إىل التربك بالأولياء مثل
ج�سر �سيدي م�سيد وج�سر الأقارب يف �أمنوذج ج�سر
�سيدي را�شد ،كما �أ�شار �إىل ج�سر جماز الغنم الذي
�صاحبه بداللة امل��وت وه��و �أوه��ى اجل�سور وج�سر
امل�صعد الذي ي�سميه بج�سر التداعي ومن ثم ج�سر
ال�شياطني الذي ي�ؤدي �إىل الهاوية واجلنون و�أخري ًا
يتوقف البحث عند ج�سر الهاوية ال��ذي ت�سيطر
عليه ذاكرة املا�ضي ،لي�ؤكد �أنَّ الطاهر وطار قد �أبرز
دالالت اجل�سر بتكنيك عايل امل�ستوى �أبرز دالالت
اجل�سور ،ونقل �إىل املتلقي �صورة ال�صراع املتزيي

مع رم��وز اال�ستغالل الطبقي
ال��ذي ميثل �شك ًال من �أ�شكال
اال�ستعمار املُخاتل ب�أقنعة
الوطنية.
�أم��ا الأمن���وذج الثاين فقد
���س�لَّ��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى رواي���ة:
(ذاك���رة اجل�سد) للروائية
�أح�ل�ام م�ستغامني ،وج��اءت
قراءة الدكتور الطالب حتت
ع��ن��وان اجل�سر ال��درام��ي يف
�ضوء ثنائية احل�ضور والغياب
التي وج��د فيها �أن اجل�سور
حت�صر يف ثالثة �أمناط هي:
ال��ن��م��ط امل��ف��ه��وم ،النمط
الفني ،النمط احلقيقي.
ويتجه يف الف�صل الرابع
م���ن ال���درا����س���ة �إىل اجل�سر
برمزية الت�شظي بعنوان :اجل�سر املت�شظي لعبة
اجل�سور واملغامرة ال�سردية مقاربة يف منوذجني
روائ��ي�ين ،وهما رواي���ة( :هم�س اجل�سور) للكاتب
ال� ُع��م��اين:ع��ل��ى امل��ع��م��ري وال��ع��م��ل ال��ث��اين رواي���ة:
(اجل�سر) للكاتب ال�سوري� :صهيب عنجريني ويقدّ م
م�سوغ البحث يف هاتني الروايتني بالت�سويغ الفني
لأن البطل يف الروايتني م�شغول باجل�سر ،وقد ر�أى
�أنَّ �أهمية رواية املعمري تتبدى يف �أنها تقدم منوذج ًا
فن َّي ًا نا�ضج ًا ومتطور ًا لتجربة الرواية ال ُعمانية ،كما
�أنها تقوم على عملية مزج الت�أريخ باحلدث لي�شكال
عن�صر ًا بنائي ًا من عنا�صر الرواية كما ُي�شري �إىل
جغرافية اجل�سر الذي يكون عن�صر املكان وحمور
ال�سرد الأ�سا�سي يف مدينة ا�ستنبول الرتكية وبعد
عر�ض م�ضمون الرواية ي�شري الناقد الطالب �إىل
طريقة ح�ضور اجل�سور يف الرواية التي يرى �أنها
كانت ب�إحدى الطريقتني فهي �إما تكون بالطريقة
املرجعية التي يحتفي بها الكاتب باجل�سور وتاريخها
يف مدينة ا�ستنبول و�إما بالطريقة الثانية بالتخييل
الفني ،وهي ما حتيل على داللة العنوان برمزيته
الالفتة التي �شخ�صت اجل�سور ،ومنحتها ُبعد ًا جمال َّي ًا
ب�إ�ضفاء ال�شخ�صنة عليها با�ستعارة �صفة من �صفات
الإن�سان لها ‘ ما جعل للج�سور اجلامدة حركة روح،
وم�سرية حياة
ويف النموذج الثاين رواية( :اجل�سر) وهي رواية
تنم عن بداية مل�ؤلفها يف هذا املجال التي حاول من
ُّ
خاللها �أن ينطلق من مفهوم اجل�سر الداليل والثقايف
لي�سي الأحداث ،وبعد عبور الناقد بعتبة الإهداء
رّ
املتمثلة ب�صورة امل��ر�أة احلبيبة وهو ما ُيربز البعد
االجتماعي لداللة الإه���داء ال��ذي ينقل الكاتب
من الأمل �إىل ال�صفاء املطلق ح�سب تعبري الروائي
عنجريني ؛ لتتن َّوع دالالت اجل�سر يف الرواية وفق
�أبعاد هي:
الرقيب ــــــــــــــــــــــــــــــ ج�سر الكتاب �إىل القارىء
الف�ساد ــــــــــــــــــــــــــــــ ج�سر لنهب املال العام
الذاكرة ــــــــــــــــــــــــــــ اجل�سر
ج�سور ــــــــــــــــــــــــــــــ احلب واخليانة
اجل�سر ال�سيا�سي.
ج�سر الطفولة والذكريات
و�أخ��ي�ر ًا اجل�سر تقنية ب�لاغ��ي��ة� ،إذ غ��ال��ب� ًا ما
كان يرد يف مو�ضع امل�شبه به ،ال�ستثمار �إمكانياته
الداللية يف التعبري عن حاالت كثرية.
وق��د تعالقت ال��رواي��ة م��ع ال�شعر ،وه��و م��ا كان
من اهتمام الناقد :الطالب الذي بينَّ مرجعياته،
وم�صادر ا�ستلهامه منها.
وحت�ضر اجل�سور يف الف�صل اخلام�س والأخري من
خ�لال :العتبات وامل��ت��ون ،وك ��أين بالدكتور :هايل
الطالب ق��د فعل ذل��ك ع��ن مق�صدية يف �أن يكون
ه��ذا الف�صل مجُ ّ�سد ًا حلقيقة اجل�سر ال��ذي �أراد
له �أن يكون مت�صدر ًا رئي�س ًا يف العنوان ،مثلما هو
حا�ضر يف املنت الن�صي ،وقد و�سم هذا الف�صل بـ:
اجل�سور عتبات ومتون حفريات يف د�سائ�س العنوان
وم�ضمراته وعالقاته باملنت ال�سردي.
مم��ا ُي�لاح��ظ على ط��ول العبارة
على ال��رغ��م َّ
الوا�صفة للعنوان �إال �أن��ه ي�شي ب�ضروراته وفق
ا���ش�تراط��ات املعاجلة ؛ فقد ج��اء الف�صل �شمولي ًا
للروايات العربية التي �أول��ت اهتمامها باجل�سور
يف عتباتها الن�صية التي جتلَّت يف تق�سيم اجل�سر
احللمي ،وهو الذي يكون فيه اجل�سر ب َّوابة الروح،
ومن ذلك رواية( :اجل�سر الأزرق) للروائي امل�صري
�صالح مطر( ،اجل�سر امل�ؤدلج) ويف هذا ال�شكل ثالثة

�أ�شكال من ال�سرد:
�أ ــــــ اجل�سر ف�ضاء ال�ستعادة التاريخ مبعناه
الديني
ب ــــــ اجل�سر فف�ضاء رمزي للوطن امل�شتهى
جــ ــــــ اجل�سر املد ّمر وا�ستعادة املا�ضي
يعب عن املوت الذي
د ـــ اجل�سر املتوح�ش ،وهو ما رّ
جاء عنوان ًا يف رواية الكاتب ال�سوري :با�سم عبدو:
(ج�سر امل���وت) ،و رواي���ة�( :سوريو ج�سر الكوال)
لل�سوري يا�سني رفاعية ،واجل��ام��ع بني الروايتني
ت�صوير حياة ال�سوريني يف لبنان ال�شقيق.
كما ورد اجل�سر عنوان ًا يف رواي��ة( :عناق عند
ج�سر بروكلني) للكاتب امل�صري عز الدين في�شر،
وفيها يتخذ اجل�سر داللته التعيينية التي ت�شري �إىل
جغرافية املكان ،ومنه �أي�ض ًا رواية( :ج�سر اللوا)
للكاتب ال�سوري :داود �أب��و �شقرا ،ومن��ط اجل�سر
املجازي ومن �أمنوذجاته رواية( :ج�سر ال�شيطان)
للروائي امل�صري :عبد احلميد جودة ال�سحار وكذلك
رواية( :ج�سر اجلميالت) للكاتبة املغربية :حنان
درقاوي.
ولعلّي ال �أجانب ال�صواب �إذا خ َّمنْتُ �أنَّ الدكتور
الطالب قد �سعى من خالل انتقاء مو�ضوعة اجل�سور،
عب عن ُم�ض َمر وج��داين ،وحقيقة
�إنمَّ ��ا �أراد �أن ُي رّ
ثقاف َّية ت�ستنه�ض ه َّمة ،وحتفّز معرفة ،لتج�سري
اجل�سر العربي الذي ُيراد له �أن يبقى منهاراً.
ومن هنا �أقول� :إنَّ كتاب( :ف�ضاءات اجل�سور يف
ج�سد ر�ؤي� ً�ة نقد َّي ًة
الرواية العربية) فيما �أرى ُي ّ
ُ
حثيث يريد م��ن خالله الناقد
ج��ا َّدة،وه��و �سعي
ج�سر اجل�سر العربي بخلق ف�ضاءات ثقافية
�أن ُي ّ
يعمل على الك�شف عن ُم�ضمراتها بهدف التوا�صل
يف حيز الف�ضاء املجازي �إنْ َّ
تعذر حلم خلق الف�ضاء
احلقيقي.
ويبقى �أن ن��ق��ول ب����أنَ الناقد ال��دك��ت��ور :هايل
إبداعهُ
الطالب يتابع عرب م�سريته يف جمال النقد � َ
ال��ذي ب��د�أ �أول خطواته يف مقاربة الفنّ الأك�ثر
جما ًال وجماهريية ،وهو ال�شعر ،ف�أ�صدر فيه الكتب
الآتية:
1ــ ق��راءة الن�ص ال�شعري لغة وت�شكيال 2 .ــ
ق�صيدة الوم�ضة 3 .ــ جماليات الغواية ال�شعرية.
 4ــ حتوالت الداللة يف الن�ص ال�شعري 5 .ــ حار�س
احلبق جتليات خطاب الع�شق يف الأعمال ال�شعرية
لتوفيق �أحمد6 .ــــــ يف املتخيل الأدبي.
كما �أفرد كتب ًا للدرا�سات الأكادميية املتخ�ص�صة
التي �ألف فيها ومنها:
1ــ ع��ل��م ال���دالل���ة وامل����ف����ردات 2 .ـ��ـ امل��دخ��ل
�إىل امل��ه��ارات اللغوية 3.ــ درا���س��ات يف الل�سانيات
التطبيقية 4 .ــــ اللغويات التطبيقية ق�ضايا
�أ�سا�سية.
وما ي��زال يف رحلته البحثية يتابع اجلديد يف
جمال ال�سرد الذي جاء هذا الكتاب من �ضمن تلك
امل�سرية احلافلة التي كان من نتيجتها ا�ستحقاقه
�أكرث من جائزة يف هذا املجال ،نذكر منها :جائزة
البحث النقدي ملجلة املوقف الأدب��ي ال�صادرة عن
احت��اد الكتاب يف �سورية ،وج��ائ��زة �شكري في�صل
للكتاب النقدي عن كتابه مالمح الهوية يف ال�شعر
ال�سوري ونتيجة هذا اجلهد فقد كان ا�ستحقاقه
جائزة الدولة ال�سورية الت�شجيعية التي منحته
�إي��اه��ا وزارة الثقافة ال�����س��وري��ة ع��ام  2017م،
واجل��دي��ر بالذكر �أنَ الدكتور :هايل الطالب قد
عمل ُمدر�س ًا زائر ًا يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويف
جامعة الفرات يف مدينة الرقة ال�سورية.
كما �شغل من�صب رئي�س ق�سم تعليم اللغة العربية
يف املعهد العايل للغات يف جامعة البعث ،وهو ي�شغل
الآن من�صب نائب عميد لل�ش�ؤون العلمية يف املعهد
نف�سه ،بالإ�ضافة �إىل �أمانة حترير جملة اجلامعات
العربية الدولية.
الهوام�ش:
ـ من�شورات :الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،وزارة الثقافة،
دم�شق 2019 ،م وجاء الكتاب يف � 287صفحة.
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�صالة لملك البحار
ّ
هاب ً
الذ ُ
فتنة الت�أويل
بعيدا في ِ
•حممود حامد
تنة ال � ّت ��أوي��لِ ...ف ُ
ِ ...ف ُ
تنة ت�أويل
الكلمة ،وا َّل��ذه��اب �أب � َع��د يف ِف َ
تنة
ت�أويلِ اجلملة ،ثم اخ�تراقُ الكو ّ
ين
�إىل ف��ك��ر ِة ت����أوي���ل ال � ّن��� �صّ � ،شيء
مل تعتده ذائ��ق� ُ�ة املُلتقّي ،ومحُ لّل
الن�صو�ص الإبداعية ،يف حني تذهب
إليه ٌ
ُ
حتمل يف
قلة نادرة من الإبداعات
� ِ
طي م�ضمونها ا َ
ات
ظهر يف ثن ّي ِ
خل ِف ِّي ما اَل َي ُ
ِّ
َّ
منمنمات
نغو�ص يف
اه ِر ،ذلك حينما
ِ
الظ ِ
ُ
رامز حاج ح�سني ،ذاك الطائر املُبحر يف
تغو�ص بعيد ًا يف
أعماق تاريخ الكلمة التي
� ِ
ُ
�أجواء ال حمدودة بني تراث عالء الدين
ال�سحري ،و�سندباد ،و�أل��ف ليلة وليلة ،حيث
وامل�صباح
ّ
ُ
طفولة النَّ�شوة ،وهي تبحر يف تلك الأج��واء املُ�ستحيلة
الغابرة واحلا�ضرة مع ًا ب�سو َّي ٍة واح��دة بني منطوقها
مزي ،وح�ضورها الأز ّ
يل كواقع قا ِئ ٍم يف ذاكر ِة الأجيال
ال َّر ّ
احلي
بغرائبيته حمتواها الإب��داع� ّ�ي يبعثها بوجودها
ِ
ّ
ً
ال�سبعة َّ
ب�سحر اخليال
قائمة فينا
لتظل
ِ
ُقبطان البحار َّ
فيها ،و�سحر ال��ذّ ات التي �أبدعتها مبا حملت وحتمل يف
وم�ضات ت�شرق بذلك ال�سحر لتجعلهُ دفق ًا
دواخلها من
ِ
ٍ
مل
االنطباعي
ح ّي ًا ملوهبة ك�سرت قيد
والواقعي �إىل عا ِ
ّ
ّ
وجملة
بالروح وبالأنفا�س مع كل ح� ٍ
�رف ُ
ملكوت ي�صعد ّ
لت�صل َ
َ
ذات َو َج ٍع �إىل
ُ�صعو َد الأنفا�س يف �شهيقها وزفريها
نكهة َ
نه ا َّلدامي! ا�سرتاحة تالية يقف
ذاك املُحتوى ب�أن ِي ِ
ِ
�صيغة كتاب ّية،
ال��ق��ارئ وامل��ح� ِّل� ُ�ل ،واملتلقّي عندها على
ٍ
ري من كتابا ِتنا ،و�إبدَ اعا ِتنا املعا�صرة،
مل تظهر يف كث ٍ
فم َع الإجن��از يف اخليال ،والتوغّ ل �أكرث يف ن�صو�ص رامز
يو�ش ُك الت�صور بالتَّ�سا�ؤل :ما هذا الذي يقدّ مه َلنا رامز
ِ
فيه لنقف عنده بجمالية
حاج ح�سني من املكنون
اخلفي ِ
ّ
غو�ص يف غرائبية َف ْن َّي ِت ِه املوجهة
احلرية والت�سا�ؤل ونحن َن ُ
إليه ،ونحن
ذهب � ِ
ب�إزميلها ،وت�شكيلها ،على ذات رامز فيما َ
َ
�صوفية جتديد ِه يف بحار َك ِل َمة!
نتلو
َ ......كتبتُ ِق َّ�ص ًة للأطفالِ ،
ال � َ
أطفال فيها ...وال �أقاحي املُروج
ٌ
را�شات َتن ُ
رث ُك ْح َلها:
وال َف
هيب َّ
ال�ش ْم َع ِة،...
َح ْو َل َل ِ
ُ
تت�ساءل� :إذ ًا لمِ َ ْن
�...إىل هُ نا ،ويقف القارئ عند كلمات
به ليكملهُ
بطريقة
كتب رامزَ ...حتّى َيظْ َه َر َت�ضا ُّد ما جاء ِ
ٍ
�رة عندما ا�ستنبتَ اخل��ي��ال م��ن غ��ي��اب الطفولة
���س��اح� ٍ
ا�ستح�ضارها ب�شكل ُمثري ،و ُمغاير با�ستنباتها اجلديد يف
ا�ستكمال امل�شهد:
فخ َّرق ال ُ
أطفال ِق َّ�صتي!!؟
والتخريق؟ مل يكن ِل َذ ِّر تلك الأجزاء يف الهواء ،ورميها
بفعلة �أخ��رى ال يتو َّقعها القارئ،
بال قيمة ،بل :قاموا
ٍ
ً
الب َد ،ومل َت ِقه ِْم،
وارب ،و�
و�صنعوا منها َج َ
َ
أحذية ،تقيهم رْ
ف�أعادوا ت�شكي َلها َزوا ِرق:
ليعربوا بها املدى ال َ
أزرق ب�سالم
ذاكرة كانت عامل ًا:
تن�سج ل ّأي
رقة هُ نا� ،أنَّها
ٍ
وقيمة الزُّ ِ
ُ
من الأح�لا ِم املُتخيلة تنز ُع الفارق بني �أح�لام الطفولة
فولة التعي�سة ،ليقوم توازن ما يف
ال�سعيدة ،و�أحالم الطُّ ِ
الأحالم للطفولة قاطبة .روعة رامز �أنَّ خميلته قاربت
متعة تذوق امل�شهد لي�س بني براعم الطفولة فقط ،بل

ذهب بتلك املتعة مل�شاعر الكبا ِر كذلك،
إليه ،قليل
ذهب � ِ
ف�أوجدَ ا�ستفراد ًا فيما َ
إليه من
ونادر جداً ،من ُي َقار ُبهُ فيما ذهب � ِ
�إبحار:
�أ�سرجتُ قوا ِف َل ال َغ ْي ِم ُكلَّها،
بزيت ال َّزيتونِ ،
َع َّب�أ ُتها
ِ
ُ
ماوات:
ال�س
ِ
وانت�شرت َم َعها يف َّ
ب�ضاعتي ...هُ ناك....؟!!
لأبي َع
َ
�سيمرون على
.....غالب َّية من ال ُق َّراء
ّ
كالم رامز ،ويعتربونه قيمة دعائية لبيع
متر �إىل
الزَّيت لي�س �أكرث! بل الغالبية لن ّ
�أبعد من الظّ ّن ب�أن قيمة بع�ض النُّ�صو�ص
مبا حتمل من مدلوالت غائبة ،وخف ّية فيها ،فحلم ذاك
هاجمهُ
الريفي الب�سيط
ّ
والفطري �أنّه ك�سا ِئ ِر ِ
خلق اهلل ُي ُ
ّ
�سماوي �أزرق ،ويبدو
غفلة منهُ  ،حلم
حلظة  ،ويف
يف
ٍ
ٍ
ّ
�ادي الكو ّ
ين �إىل الأزرق
الأزرق ه��و :االنتقال من ال � َّرم� ّ
ماوي احللم ،والذي ي�سمح ل�سا ِئ ِر َخل ِْق اهلل �أن يحلموا
ال�س ّ
َّ
للحظة زمانٍ ...عابرة ،فاحللم كاخلبز،
ولو
ؤون،
�
�شا
ي
ِ
مبا َ
للخلق كا َّفة .من ناحية ثانية ،فلو َم َر ْرنا على
قيمة ما
ِ
َ
ُ
�صرية ما ،وغ�صنا يف ذلك الهام�ش
هَ ا ِم ِ�ش الك ِل َم
بقيمة َب ٍ
ِ
ً
عليه �إ َّ
ال حتليل
لر�أينا مبا ي�ؤ�سف كالما عابر ًا كهذا لن يمُ َّ ر ِ
مثلهُ عا ِب ٌر ما!!؟ وحينما نقف على ن�صّ ج ّيد ،ف�أنا واثق
مير بتلك النّدرة من القُّراء املغرم َ
ني ب�شيء
ب�أنَّ غالبية من ّ
الروح ،وال �شيء غري ذلك! �إنَّ الأوراق البي�ض ِم ُ
لك
ُّ
يخ�ص ُّ
الكائنات جميعها ،و�أ َّما تلك املُ َك ّحلة بالدَ م ،والفكر ،واحلرب
اجلوري ،فال يتقن النّزْ َف فيها �إ َّ
ثالث،
املهوو�س
ال
ب�سماوات ٍ
ٍ
ّ
ُ
ال�سبع:
ال�سماوات َّ
فوق َّ
البي�ض �أ ْم ُق ُتهاَ ،لدَ َّي ٌ
لوثة منها ،...ال � ُ
أعرف
أوراق
ُكلّ ال ِ
ِ
اح ِة َط ْعم ًاَ ،حتَّى �أ َملأها ِب ُر�سومي ،وكلماتي �أمل�ؤها
لل َّر َ
ِب َع َبقيَ ،
و�ش َبقي!
ُ
حالة الغيبوبة احلا َّدة وال ِآ�سرة ،التي َت َت َّم ُ
لك
...تلك
املبدع عند ال��دُّ خ��ولِ يف احلالة� ،أو الدُّ خول يف ُ
اجلنونِ
حر ٌ
العايل ،وال ُي ْتقِنُ ذلك �إ َّ
�ساحر مبدع!
يف غا ِم�ض ِ
ال ِّ
َّ
�سيظل فعل
من هُ نا ،فحني الوقوف على جتربة ُمغايرة
والغيبي يف
اخلفي
يذهب �إىل
ال َّتحليلِ والتَّعليل وال َّت�أويلِ
ُ
ِّ
ّ
تلك التجربة ،و�سيظلُّ غارق ًا بالهُ يف ما وراء الكلمات
حتى تكتمل �صورة َ
عليه �أن
ذاك امل�شهد
الغيبي اخلارقَ .م ْن ِ
ّ
الربان احلاذق الذي هو ال�شاعر
ُيال ِم َ�س تلك الغيب ّيات هو ُّ
ات
الذي َو ْحدَ ُه :من يقع عليه عبء الولوج يف تلك اخلف ّي ِ
وا�ستدراجها للمثول ب�صورها الغائبة والوا�ضحة املعامل
اقها.
بني �أيدي ُع َّ�ش ِ
ت�ستدرجنا لحَ َْظ ٌة ما،
نحن
ُ
للك�شف عن ِ�س ْح ِر َب َيانٍ ما
ِ
َ
اق َتحمنا ً
لنعي�شهُ !
بغتة
فر�ض هو علينا �أن َن َ
كما َي ُ
عي�شه!
....رُبمَّ ���ا يتبادر لذهن َّية ما �أن َت َت�ساءل� :أنَّ َر ْم� ِ�ز ِّي� ً�ة
ما غام�ضة يف النُّ�صو�ص هذا ما �سيقو ُلهُ قارئ عابر� ،أ ّما
القا ِرئونَ ِل َ�صحا ِئ ِف م ْت َع ِة ال َك ِل ِم اخلارق ،ف�سيدركونَ متام ًا:
احلقيقي ،ا�ستلهمت �إبداعها من جنون
�أنَّ ذاك��رة املُبدع
ّ
تاجها
لهفة القراءة ِل ُت ْب ِد َع بعد ذلك ما تبدعه ،ليكونَ ِن َ
اخلالد.
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الوعي القومي العربي
قراءات في ال�شعر والعروبة

• ن�سرين �صالح

يعدّ الكتاب الذي بني
�أي��دي��ن��ا “ ق����راءات
يف ال�شعر والعروبة
م��ن اجلاهلية حتى
ال���ق���رن الع�شرين”
�سجل
ر�ؤي���ا ج��دي��دة ّ
فيه امل ��ؤ ّل��ف قراءته
ال��واع��ي��ة وامل��و���ض��وع��ي��ة
ل��واق��ع الأم����ة العربية،
ومت��ث�ّل�اّ ت ال��وع��ي العربي
مر الع�صور من خالل
على ّ
مناذج من الوعي الفردي
حتمل طابع اخل�صو�صية
العربية ،ون�ستطيع القول
�إ ّن��ه عمل يت ّمم ما كان يف
كتابه (االنتماء) يف �إط��ار
بحث معريف ُيظهر واجب املثقف احلق الذي يعمل على �إثارة مو�ضوعات
املحر�ض� ،إذ امتلك
هادفة ،فقد ظهر فيه جهد امل�ؤلّف وفكره النقدي
ّ
�أ�صالة يف االنتماء وح�س املبادرة واالنفتاح العقلي ،وا�ستطاع �أن يتخطّ ى
النظرة ال�سطحية لل�شعر اجلاهلي ،فتم ّيز بالقراءة العميقة املتب�صرة يف
النظر �إىل ما�ضي الأمة العربية خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالع�صر اجلاهلي،
فقد عر�ض املعلومات والأفكار على نحو مو�ضوعي ،وك�شف عن تطلعات
يف �إطار العروبة والقومية من خالل ما ات�صفت به الأفعال واملواقف
يف ذلك الع�صر� ،إذ اتخذ الكتاب نهج ًا عربي ًا وطني ًا يعرب عن مطامح
الأمة يف ظل التحديات التي رافقت م�سريتها ،فقد ّ
مت عر�ض الأحداث
وال�شخ�صيات وفق مقت�ضيات التطور الزمني بدء ًا من ال�شعر اجلاهلي
مع الأع�شى مرور ًا ب�أبي فرا�س احلمداين ،و�أ�سامة بن منقذ ،وطالل بن
وانتهاء بال�شعر احلديث مع ال�شاعر عمر احلمد ،وهذا �سعي من
زريك،
ً
امل�ؤلف �إىل رفد الن�سيج الفكري العربي بحقائق عن القومية العربية لها
�أر�ضية ح�ضارية و�سيا�سية قدمية ،ولي�ست حدث ًا طارئ ًا يف تاريخ الأمة
بل هي حدث �أ�صيل منت وتطورت تدريجي ًا وهي لي�ست وليدة ع�صر
حديث �أو �أفكار غربية� ،إذ بينّ �أنّ العرب امتلكوا وعي ًا عروبي ًا و�شعور ًا
بهويتهم وانتمائهم منذ الع�صر اجلاهلي ،ودعا �إىل تو�سيع �أفق النظر
�إىل ال�تراث ال�شعري لي�س بو�صفه در�س ًا �أدبي ًا فح�سب بل وعي ًا عربي ًا
قومي ًا يظهر روح املقاومة والوطنية يف ظل الدفاع عن الوجود العربي
ومواجهة التحديات امل�ستقبلية ،ف�أتى ب�أمثلة من �صميم الواقع العربي
عن عالقة الثقايف بال�سيا�سي وبحث يف الق�ضايا التي مت�س م�صري الوجود
العربي؛ لريكّز على ق�ضية الوعي يف م�س�ألة الهوية و�أ�صالة االنتماء من
خالل خم��زون الأم��ة ال�شعري املتوارث ،وه��ذا ال يعني التغني ب�أجماد
الأمة يف املا�ضي بل �إعادة قراءة للأحداث التاريخية بو�صفها م� ِّؤ�س�سة
للهوية العربية يف ظلّ م�شروع عربي وحدوي قومي ،فامل�ؤلّف دعا �إىل
�ضرورة متثّل الفرد وعي ًا بانتمائه العروبي يحفزّ ه فكر ًا وممار�سة وهو
بذلك ي�سعى �إىل بناء الإن�سان العربي اجلديد ،فقد ركّز على القومية
العربية التي ت�ؤلف ك ًال متكام ًال �إىل جانب �أ�صالة االنتماء �إىل الهوية
العربية مما يحفّز على تعزيز ال�شعور بالقومية العربية الذي هو �شعور
وطني ،فامل�ؤلّف طمح من خالل هذا الكتاب �إىل �إعادة بناء فكر عربي
قومي �شامل من خالل بناء املعرفة على �أ�سا�س مفهوم احلقائق امل�أخوذ من
تاريخ الأمة العربية ،وذلك ب�إر�شاد العقل العربي عن طريق رجوعه �إىل
�سل�سلة من الأحداث والأفعال ترتبط ببع�ضها البع�ض ،وت�شكّل �سل�سلة
تتمحور حول �أه��داف معينة يف نطاق تطوري �أي االنتقال من الفردي
�إىل اجلماعي ومن التايل �إىل الالحق ،فتن�ش�أ عملية الرتاكم املعريف
والبحث يف الأحداث لتعميق املعرفة وتقدمي حلول و�إجابات تتوافق مع
و�ضعنا الراهن ،وهذا ما �سي�ؤدي يف النهاية �إىل املنفعة املرجوة ويك�شف
عن �أبعاد جديدة من خالل �إع��ادة قراءة لتاريخ الأمة العربية ،فقد
كان البحث يف الكتاب حول القومية العربية لي�س من خالل ما تعنيه
من معنى بل ما ات�صلت به من وقائع مت�ضمنة مواقف من تاريخ �أمتنا
العربية� ،إذ انطلق امل�ؤلف الدكتور فاروق ا�سليم من املعطيات املوجودة
يف تاريخنا ،و�سعى �إىل �إيجاد مرتكزات ثقافية و�سيا�سية واجتماعية،
ور�أى انّه ما علينا �إال �إعادة �صياغتها يف وعينا ،والعمل بها وفق حاجة
واقع �أمتنا العربية بهدف �إجناز “م�شروعها القومي املف�ضي �إىل الوحدة
والتحرر والعدالة والأ�صالة وال�سيادة”.
املراجع:
 ق��راءات ال�شعر والعروبة ،من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،دم�شق،2018م� ،ص.9
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حوار

حوار مع ال�شاعر الأردني �أكرم الزعبي

• �أن تكون يف دم�شق يعني �أن تتن�شق هواء التاريخ و البطوالت و احل�ضارات و فجر الإن�سان الأول .
• لن جتد رجال ً يفهم الأنثى  ..كلما تعمقت �أزداد حرية ؟ .
• من املفارقات �أنني بد�أت الكتابة قا�صا ً و قبلت يف الرابطة �شاعرا ً .

• حوار:علي الدندح
وراء كل ق�صيدة عظيمة �شاعر
يف عظمتها  ,يقود مرا�سها و يرفع
كلمتها و يتوج معناها  ,لتكون له
ظهريا ً و تكون له نور هدى حني
ي�ضل ال��ذوق و ينمحي اجلمال و
تتوه الكلمات يف عبث املتون .
�أك��رم الزعبي يف كل ما تقدم
و �أك�ثر  ..ك��ان يف دم�شق يحتفل معنا
بالعيد الذهبي الحتاد الكتاب العرب ,
حا�ضرا ً و م�شاركا ً و كان لنا معه وقفة
و حوار .
�أ�ستاذ �أكرم مرحبا ً بك يف دم�شق
�أهال و �سهال و مرحبا بكل و كل عام
و�أنت ب�ألف خري
•ال�شاعر الأردين الأ�ستاذ �أكرم الزعبي،
قبل البداية ح�ضرت ً احتفال احت��اد الكتاب
ال��ع��رب ب��ال��ذك��رى اخل��م�����س�ين ل��ت���أ���س��ي�����س��ه ,ما
معنى �أن تكون يف دم�شق؟.
••�أن تكون يف دم�شق يعني �أن تكون
يف ق��ل��ب ال��ع��روب��ة ال��ن��اب�����ض باحلياة
واخل�ي�ر وال��ع��ط��اء ،يعني �أن تتن�شّ ق
ه��واء التاريخ والبطوالت واحل�ضارات
من فجر الإن�سان الأول �إىل اللحظة
الراهنة ،يعني �أن تعيد ترتيب ذ ّرات
كيانك لأنّ �أوك�����س��ج�ين دم�شق ال�شام
ً
فر�صة لفلرتة
العابق باليا�سمني مينحك
دمك من كل �شوائب احل�ضارة الزائفة،
��ة
وي��ج��دّ د �أم��ل��ك بحيا ٍة خمتلفة ،و�أ ّم� ٍ
ال�شك �س ُتبعث من جديد.
•بعد ت�سع ���س��ن��وات م��ن احل���رب الظاملة
التي متر بها البالد ,جتولت يف �شوارع و�أزقة
وح��واري دم�شق و�صافحت الأمكنة والنا�س,
ماذا نقلت من م�شهدية احلياة ال�سورية �إىل
كل من �س�أل وت�ساءل عن ال�شام بلغة ال�شعر
وال�شعور ؟ .
••مل �أكن �أحتاج �إىل �أن ي�س�ألني �أحد،
كنت وم��ا زل��تُ �أحت��دث من دون �س�ؤال،
ففي الطريق �إىل ال�شام كنت �أظنّ �أنني
�س�أرى الب�ؤ�س والتذ ّمر على الوجوه ،كنتُ
ً
� ُ
م�سبقة من�ش�ؤها �أنّ احلروب
أحمل فكر ًة
ال جتلب �إال الدمار ،و�أنّ الإن�سان اخلارج
م��ن احل���رب ال ي��ع��رف االبت�سامة ،وال
ي�ستطيع ت��ذ ّوق احلياة واجل��م��ال ،لكنّ
ما ر�أيته على وج��وه النا�س يف املرجة
واحل��م��ي��دي��ة وب���اب ت��وم��ا وال�صاحلية
وخمتلف الأم��اك��ن التي زرت��ه��ا جعلني
أ�صاب بالده�شة ،ده�شة ال�شاعر التي
� ُ
�أع�ترف �أنني ك� ُ
�دت �أفقدها من بداية
اخلريف العربي حتى دخلت دم�شق.
ر�أي����تُ �أن��ا���س � ًا م��ا زال���ت م�����ص� ّر ًة على
احلياة ،على االبت�سامة ،على العطاء،
على ا�ستقبالك بكل حرارة الكون ،ر�أيتُ
دفئ ًا كنت �أظنّه اختفى ،ور�أي��تُ روح ًا
عنيد ًة ُ
تقف يف وجه امل�ستحيل وتقول
له بكل ما يف العامل من ثقة  :ال.
•�أنت �شاعر وحمام ٍ ،من قدّم من ,وكيف
جت����اوزت ل��غ��ة امل��ح��ام��ي ال�����ص��ارم��ة بقوانينها
الثابتة �إىل لغة ال�شاعر املتفلتة من كل قوالب
القوننة ،الأم��ر مل يتعلق يف اللغة و ال�شعور,
الأمر متعلق بهواج�س ومعاناة وروح ال�شاعر
؟
••مل ي��ق��دّ م ال�شاعر امل��ح��ام��ي ،ومل
يقدّ م املحامي ال�شاعر لأنّ كليهما ولدا
مع ًا بذات اللحظة ،ففي اللحظة التي
دخلتُ فيها اجلامعة لدرا�سة احلقوق
ب��د�أت كتابتي ال�شعرية والق�ص�صية،
و�أع�ترف ب�أنني مل �أجت��اوز لغة املحامي
ال�صارمة وال لغة ال�شاعر املتف ّلتة ،بل
لغة واحدة.
ا�ستطعتُ دجمهما مع ًا يف ٍ
يف امل��راف��ع��ات حت�ضر لغة ال�شاعر
رغم ًا عنّي وت���زاوج لغة املحامي ،ويف
ال�شعر والق�صة حت�ضر لغة املحامي،
ف�أجدين م�شغو ًال ب�إي�صال الفكرة �أكرث

من ان�شغايل بقوانني ونظريات النقد.
ٌ
فجوة كبرية،
بني املحامي وال�شاعر
ّ
وجل من اعرفهم من املحامني ال�شعراء
يف�صلون ما بني االثنني لأنّ لكل منهما
عامله اخلا�ص ،ويف بداياتي باملحاماة
ُ
أ�صاب باالنف�صام ،لكنّني ا�ستطعتُ
كدت � ُ
جتاوز الأمر ،عرب العي�ش بذات ال�صفة
( املحامي ال�شاعر ،وال�شاعر املحامي)
مما م ّكنني من �أن �أبقى من�سجم ًا مع ذاتي
ّ
دون احتاج �إىل لب�س قنا ٍع يف املحكمة
وخلعه خارجها.
•�أكرم ال��زع��ب��ي ���ش��اع��ر ن��ق��اب��ة امل��ح��ام�ين،
�أن��ت اعتربته �إجن��از على امل�ستوى ال�شخ�صي
والأدب����ي� ،أن���ا ا���س���أل مل���اذا مل يكن �أك���رم �شاعر
رابطة الكتاب الأردن��ي�ين ،وه��ل �أن��ت املحامي
ال�شاعر الوحيد يف النقابة ؟ .
•• نعم� ،شاعر نقابة املحامني اجناز
على امل�ستوى ال�شخ�صي والأدب���ي ،لأنّ
ثم �إنّ
املناف�سة على اللقب كانت �شر�سةّ ،
هذا اللقب وهذه الت�سمية غري م�سبوقة
يف تاريخ النقابات الأردنية ،ف�أن تكون
���ش��اع��ر ًا يف ن��ق��اب��ة مليئة بال�شعراء
ويتجاوز �أع�ضا�ؤها الأربع وع�شرين �ألف ًا
أمر لي�س بالهينّ وال بال�سهل،
يف تعدادها � ٌ
ً
خا�صة �أنّ ثقافة املحامي ب�شكل عام
يجب �أن تكون مو�سوعية بحكم عمله
واختالف وتن ّوع ق�ضاياه.
�أ ّم�����ا ع���ن ���ش��اع��ر راب���ط���ة ال��ك � ّت��اب
الأردنيني ،فالرابطة مليئة بال�شعراء
وبع�ضهم جتاوز املحل ّية �إىل ما هو �أكرب
منها ،وبالتايل من ال�صعب ج��د ًا ح�صر
مليئة بال�شعراء
بيئة
ال�شعرية يف
ٍ
ٍ
ع��ل��ى اخ��ت�لاف جت��ارب��ه��م وثقافاتهم،
لأنّ الرابطة بيتهم الأم ،وتتعامل مع
اجلميع كما تتعامل الأم مع �أبنائها،
�أ ّم��ا يف احلياة املهنية فمن ال�سهل متيز
ال�شاعر والقا�ص عن غريه من �أ�صحاب
املهن ،ولذلك يظل لقب (�شاعر نقابة
املحامني الأردنيني) اللقب الأغلى على
قلبي حتى هذه اللحظة.
•�أنت ن����ائ����ب رئ���ي�������س راب�����ط�����ة ال���ك���ت���اب
الأردن���ي�ي�ن� ،أال ي�شغلك ال��ع��م��ل الإداري عن
الإبداعي ،وكيف توائم بني املوهبة واملهنة ؟
فلكل وق��ت��ه� ،أ ّم���ا عن
••قطع ًا الٍ ،
اللحظة الإب��داع��ي��ة فهي كاملخا�ض،
�يء م��ن الظهور واخل��روج
ال مينعها ���ش� ٌ
اىل احل��ي��اة مهما ك��ان��ت ان�شغاالتك
وارتباطاتك� ،أ ّما بخ�صو�ص املهنة فلدي
واحلمد هلل عدد من املحامني يعملون يف
مكتبي ،ويحملون عني الكثري من �أعباء
العمل.
•تكتب على مهل وب��ت���أن ٍ ه����ادئ ,وبعيداً
عن الأ�ضواء والظهور الإعالمي ,ما ال�سبب
يف ذلك؟
••الكتابة فعل حياة� ،أنت تكتب لكي
تبقى بعد �أن ترحل ،لكي ترتك �أث��ر ًا،
وهذا الأثر لن يت�أتى من دون �أن تكون
م�شغو ًال بفكرة اجل���ودة� ،أ ّم��ا املنربية
فقد حتقق لك ح�ضور ًا �آن ّي ًا يزول بزوال
امل�ؤثر ،وفكرة املنربية ال تعنيني كثري ًا،
ودعني �أعرتف هنا ب�أمر حدث معي يف
�أم�سية احتاد الكتاب العرب يف دم�شق،
التي ح�ضرها جمهور ن��وع� ٌ�ي خمتلف،
فبعد �أن �أن��ه��ي��تُ ق��راءت��ي ون��زل��تُ عن
املن�صة ا���س��ت��دع��اين ال�شاعر العربي
الكبري (�شوقي بغدادي) وقال يل كالم ًا
أفخر به ما
�أحمله و�سام ًا على �صدري و� ُ
دمت ح ّيا ،قال يل � :أنت �شاعر حقيقي،
صري
ملاذا مل ا�سمع بك من قبل؟ هل التق� ُ
منّي �أم منك؟
(الح���ظ �أ ّن����ه ن�سب التق�صري �إىل
نف�سه �أو ًال ،وهذه �سمة ال�شعراء الكبار
الكبار) ،فقلتُ له �أنّ التق�صري مني �أنا

كوين ال �أحمل �أي بروبجندا وال � ُ
أكرتث
كثري ًا لل�شهرة واالنت�شار ،لأنني �أعتقد �أنّ
هذه هي م�س�ؤولية النقاد ودور الن�شر.
•ق�صيدتك م�ؤثثة بده�شة طفل و�شجاعة
عا�شق م�شاغب ،ه��ذه الق�صيدة الت��ك��ف عن
ط���رق ب���اب الأن���ث���ى ،ه���ذه الأن��ث��ى �إىل �أي حد
�شغلت قلمك وقلبك؟ .
••الأنثى ع���ا ٌ
مل خمتلف ع��ن عامل
مل م�����ش��غ� ٌ
ال��ذك��ر ،ع���ا ٌ
�ول بالتفا�صيل،
ب��امل�لاح��ظ��ة ال��دق��ي��ق��ة ،ب��ال��ع��اط��ف��ة
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وب��ال��ت��ك��وي��ن ال��ف��ي��زي��ائ��ي
وال�سيكولوجي املختلف متام ًا ،ولذلك
لن جتد رج ًال يفهم الأنثى حق الفهم،
وكلما تع ّمقت يف فهم �أ�سرار هذا الكائن
ُ
وتكت�شف ب ��أ ّن��ك مل
ت����زداد ح�يرت��ك،
تكت�شف �شيئ ًا ،ول��ذل��ك ك��ان��ت الأن��ث��ى
ً
مرادفة للوطن متام ًا ،حتبه دون
عندي
�أن ت�س�أل عن ال�سبب.
ال �أ�سئلة يف الع�شق وال تظ ُّلم ،ولذلك
جت���دك تتعلق بحبيبتك ح��ت��ى و�إن
ظلمتك ،والأم���ر نف�سه عندما يتعلق
بالوطن ،حتبه وتدافع عنه حتى عندما
يظلمك.
•تركت ذاك��رت��ي �أم��ام��ي وال���راق���دون يف
ال�������ص���ور  ..ث��ق��اف��ة ال���ع���ن���وان ه���ل ت�����ش��غ��ل��ك؟
وكيف تختار عناوين ق�صائدك ومدوناتك
الإبداعية ؟ .
••العنوان م��ف��ت��اح ال���ول���وج �إىل
ال���داخ���ل� ،إىل ال��ع��م��ق ،ول��ذل��ك جتد
الثقافة ال�شعبية يف موروثها تقول (
املكتوب مقروء من عنوانه) ،ويهمني
العنوان كثري ًا كي ا�ستطيع الإم�ساك
بالقارئ من الغالف ،ولذلك كنتُ �أتوقف
كثري ًا عند العنوان الذي اختاره ليكون
معرب ًا ع ّما يف الداخل �أو ًال ،وع ّما �أريد
�إي�صاله ثاني ًا ،فعنوان املدونة هو ا�سمها
الذي يلت�صق بها �إىل الأبد� ،ش�أنها �ش�أن
�أ�سمائنا ،و���ش��أن �أ�سماء �أوالدن���ا التي
وعناية وت� ٍأن� ،أ ّما عن
بحر�ص
نختارها
ٍ
ٍ
�أ�سماء الق�صائد والق�ص�ص فهي تولد
معها م��ن دون احل��اج��ة �إىل الكثري من
ال��وق��ت واجل��ه��د ،لأ ّن��ه��ا تتعلق بالن�ص
ابتداءا ،بخالف املدونة.
نف�سه
ً
•لك جم����م����وع����ة ق�������ص�������ص���ي���ة ب���ع���ن���وان
ال��ع��ن��ك��ب��وت ،وجم��م��وع��ة ق�ص�صية باللهجة
املحكية (بعنوان  :يوميات �سامل) قيد الطبع
 ،هل املو�ضوع و احلال يفر�ض على ال�شاعر �أن
يغري منط كتابته �إىل ال�سرد ولغة النا�س حتى
يفرغ �شعور ال حتتمله لغة ال�شعر؟ �أم �أن��ك
تريد �أن جتمع بني �أكرث من منط �أدبي ؟ .
••ال �أت���وق���ف ك��ث�ير ًا ع��ن��د ال�شكل
الإب���داع���ي ،فالن�ص ي��ول��د م��ن تلقاء
نف�سه ،ول�ستُ معني ًا كثري ًا بت�صنيفي
�شاعر ًا �أو قا�ص ًا ،لأنّ من املفارقات �أ ّنني
ب��د� ُأت الكتابة قا�ص ًا ُ
وقبلتُ يف رابطة
الكتاب الأردن��ي�ين �شاعر ًا ،وبالنتيجة
ف��إنّ الت�صنيفات والتق�سيمات هي �ش�أن
الن ّقاد.
يف بع�ض احل���االت يتدخل ال��ق��ارئ
يف الت�صنيف( ،ي��وم��ي��ات ���س��امل) على
�سبيل املثال منوذج ًا ،فقد بد�أتها قبل
(رم�ضانني) على الفي�س بوك باخرتاع
�شخ�صية رم�ضانية ا�سمها (�سامل) لتكون
من��وذج � ًا ل�ل�إن�����س��ان الأردين خ�صو�ص ًا
وال��ع��رب��ي ب��ال��ع��م��وم ،وه���ي �شخ�صية
متناق�ضة تقول ما ال تفعل ،وتفعل ما
ال تقول ،وترتكز على ق�ص�ص بع�ضها من
اخليال وبع�ضها من قلب الواقع.
بد�أت (يوميات �سامل) ب�شكل ب�سيط،
وتقريب ًا بطريقة (ال����راوي العليم)
الذي يفر�ض على القارئ ر�ؤيته ور�ؤاه،
لكن تفاعل النا�س و�أرائ��ه��م نقلني من
ال��ك��ت��اب��ة ال��ف��ار���ض��ة (ف��ر���ض ال��ر�ؤي��ة

على النا�س) اىل الكتابة املفرو�ضة
(الكتابة التي تفر�ض نف�سها بنف�سها)،
فتطورت احلكاية الق�ص�صية البدائية
اىل حكاية ق�ص�صية احرتافية يتحرك
فيها البطل (�سامل) بكل حر ّيته من دون
�أن �أفر�ض عليه.
يقول الناقد الدكتور غ�سان عبد اخلالق
ع��ن جت��رب��ت��ك � :أك����رم ال��زع��ب��ي ���ش��اع��ر ف��ات��ك,
ق��ن��ا���ص ل��ل�����ص��ورة ال�ب�ري���ة ال�������ش���اردة وامل��ع��اين
املنزوية امل�شاغبة ,و املفارقات اللغوية البكر,
دون ت�صنع �أو مبا�شرة �أو ابتزاز للقارئ .كيف
تق ّيم احلركة النقدية التي تناولت جتربتك
وهل هناك من نقد يف امل�شهد العربي الراهن
؟.
للأ�سف ،هنالك غياب (�شبه) تام
للنقد احلقيقي يف العامل العربي ،النقد
انتقل من دور املع ّلم الذي يربز اجلماليات
وي�شري للأخطاء ،وي�صحح امل�سارات �إىل
جماملة ممجوجة ،وعالقات �شخ�صية،
ومل يعد معني ًا �سوى بت�ضخيم �صورة
الناقد ،ومتجيد الكاتب ،وك ��أنّ الأدب
العربي توقف عند هذا الكاتب ،وهذه
امل�س�ألة اخلطرية ال تتوقف عند النقد
ف��ق��ط ،ب��ل دخ��ل��ت ع��امل الأدب نف�سه،
ف�ساهمت بت�ضخيم (الأن���ا) الفردية،
ومل يعد لدينا م��ن ال��ك��ت��اب م��ن يقر�أ
للآخرين ،وللأ�سف �أقولها ف�إنّ ثقافتنا
و�أدبنا ونقدنا �صار في�سبوكي ًا بامتياز ،ال
هم له �سوى احل�صول على عبارات الثناء
والتمجيد ،وهذه الظاهرة اخلطرية �أدت
و�ست�ؤدي �إىل نتائج كارثية ،ما مل ينتبه
النقاد لها ،وما مل يقفوا لها باملر�صاد ،من
خوف �أو ح�سابات.
دون ٍ
•من ال��ذي يكون �ضيفا ً على الآخ��ر �أنت
�أم الق�صيدة؟ وه���ذه الق�صيدة تتغذى على
الأم��ك��ن��ة وه���ي ت���ؤ���س�����س ع��ب��وره��ا ن��ح��و ال���ورق
ال�س�ؤال  :هل مبقدور ال�شاعر تروي�ض املكان
باللغة؟ وما بني الفيحاء والزرقاء ماذا كتب
لنا �أكرم من جديد ق�صائده؟ .
ُ
�ضيف الق�صيدة ،واحمل معي
••�أنا
منها م��ا ت��ري��د ه��ي �أن حت ّملني �إي���اه،
واح��ر�� ُ�ص ك��ث�ير ًا على �أن �أك���ون �ضيف ًا
خفيف الظل ،ولذلك �أح��اول االبتعاد
عن التك ّلف وال�صنعة ،واحر�ص �أن تكون
ق�صيدتي ما �شاءت الق�صيد ُة ال ما �شئتُ
�أنا.
اللغة والأم��ك��ن��ة فاللغة � ٌ
ُ
أ�صل
�أ ّم���ا
وتت�ش ّك ُل ح�سبما يريد من ي�ستخدمها،
اللغة ل ّينة� ،سهلة ،مطواعة ،ت�ستجيب
للمكان والزمان ،لكنها كقطعة اخل�شب
ات ماهر تكون له ح�سب
نح ٍ
حتتاج �إىل ّ
ما ي�شاء �أن تكون.
�أ ّم����ا ع��ن امل�����س��اف��ة م��ا ب�ين الفيحاء
ُ
أع�ترف �أ ّنني ما زلتُ
وال��زرق��اء ،ف�إ ّنني �
حت��ت ظ��ل تلك الده�شة التي ال جتد
يحتاج
الكلمات للو�صف �أو التعبري،
ُ
الكاتب اىل االنف�صال عن امل�شهد ولو
يعب عنه بو�ضوح ،و�أن���ا ما
قلي ًال ك��ي رّ
زلتُ يف قلب امل�شهد ،وحتت ت�أثري �أفيون
أ�شك �أبد ًا �أ ّنني ُ
الده�شة ،لكنني ال � ُّ
عدت
أكتب قريب ًا �شيئ ًا جديداً
خمتلف ًا و�س� ُ
خمتلف ًا ُ
يليق بجالل وبهاء الفيحاء.
•تقول (امل������ه������وو�������س������ون ب����ال��ل�اي����ك����ات
والتعليقات ،واملهددون بقطع العالقات لعدم
التفاعالت ،للعلم احنا ق��راء م�ش �سفارات)
ع�لاق��ت��ك م��ع االن�ترن��ي��ت وامل��ي��دي��ا والف�ضاء
الأزرق كيف تق ّيمها؟ وه��ل ا�ستطاع العامل
االفرتا�ضي �أن يقرب املتلقي وال��ق��ارئ �أكرث
من املنرب والكتاب الورقي ؟ .
••يف بدايات انطالق الف�ضاء الأزرق
كنتُ مثل غريي مهوو�س ًا به ،وي� ُ
أخذ ُج ّل
وقتي ،لكن يف احلياة ما �أهم من الف�ضاء
الأزرق ،الف�ضاء الأزرق ذاك��رة �سمكية

ال ت��دوم ،ومكانٌ ه�ش ميكنُ �أن ينطفئ
خراب �أو دمار ،لذلك �أحر�ص
يف حلظة
ٍ
الآن على �أن تكون عالقتي به كعالقته
ب��ن��ا ه����شّ ��ة وق��اب��ل��ة ل�لان��ط��ف��اء ،ول���ديّ
القدرة الكاملة على اال�ستغناء عنه يف
�أ ّية حلظة.
ً
حقيقة �أنّ الف�ضاء الأزرق ا�ستطاع
حمو احل��دود املكانية ،و�أعطى الكاتب
وال���ق���ارئ م�����س��اح� ً�ة وا���س��ع��ة للتحرك
ب�سهولة ،لكننا ال ميكن �أن ننكر �أننا
�أ���ص��ب��ح��ن��ا ع����را ًة وم��ك�����ش��وف�ين يف ه��ذا
الف�ضاء ،و�صرنا �أكرث عر�ضة لل�صو�صية،
و�سرقة �إب��داع��ات��ن��ا ،وحتى حيواتنا
ال�شخ�صية ،و�أ�سرارانا ال�صغرية.
نعم ا�ستطاع الف�ضاء الأزرق �أن يجلب
لنا عدد ًا �أكرب من الق ّراء ،وعدد ًا اكرب
من املتابعني واملتفاعلني ،لكن �صدّ قني
حقيقي
�أنّ تفاع ًال واحد ًا من على املنرب،
ٌ
�أك�ثر �أل��ف م � ّرة مما يحدث يف الف�ضاء
ُ
ال�صدق
الأزرق ،لأ ّنك من على املنرب تقر�أ
يف العيون �إيجاب ًا �أو �سلب ًا ،عك�س الف�ضاء
الأزرق ال���ذي ال ت�ستطيع م��ن خالله
متييز املجاملة من ال�صدق.
•ماذا يقول �أكرم الزعبي عند م�شاهدته
���ص��ور ك��ل م��ن  :دي��ك اجل��ن احلم�صي ،م��راد
ال�سوداين.
ديك اجلنّ احلم�صي :
ّ
�شيء
فوحق نعليها وما وطئ ال�ثرى ٌ
� ُّ
علي من نعليها
أعز ّ
�شاعر ملأ على كياين ،وت ّلب�سني حري ًة
ُ
وده�شة ،ف�أنا �أظنّ �أنّ الب�شرية مل تعرف
عا�شق ًا �أ�صدق منه للحبيبة وللمكان،
ولذلك كانت ق�صيدتي الأحب �إىل قلبي
(من اعرتافات ديك اجلن) والتي لأقول
يف جزءٍ منها :
قالوا ُج ّْن
�صحتُ فقالوا
ٌ
ديك م�سّ ثياب ال�شاع ِر
الديك و�أنْ ،
فا�ستعذب دور
ِ
�أنا ُ
ديك اجلنْ
بايعتُ احل ّكا َم على ال�سم ِع وما بايعتُ
الطاعة �أحدا
على
ِ
البحر يكف
هل ماء النهر �إذا غرق
ُ
عن الرثثر ِة
ومي�شي
ح�سب النامو�س !!
�أنا نايي
القلب
ال يعرف غري ثقوب ِ
كمنجاتي �أبكا ٌر
مل مي�س�سها قو�س ....
قانوين مثلي  ..ي�شبهني
عودي يعزفني منفردا،
�أنا ديك اجلنِّ � ُ
أطوف عليكم
ثم � ُ
أطوف عليكم
أ�سكر ّ
� ُ
� ُ
أ�ضحك منكم فرد ًا فردا
� ُ
أوقظ فيكم
�صوت الليل مبحراب اهلل
� ُ
آيات ال�ضوءِ قلي ًال
أرتل � ِ
أنو�س
ثم � ْ
هل ت�ؤ ُ
مل (�ش ّك ُة) دبو�س !!
�أما ال�شاعر الكبري مراد ال�سوداين :
�شاعر بحجم وط��ن و وط��ن مي�شي على
قدمني  ,ال متنعه ال��ظ��روف �أب���دا ً عن
حمل امل�س�ؤولية �أينما حل و �أرحت��ل ,
�صديق اجلميع لأنه الأق��رب دائما ً من
قلوب املحيطني به .
مالحظة :كانت مرفقة مع
احلوار ق�صيدة جديدة لل�شاعر �أكرم
الزعبي مل تن�شر من قبل� ،ستن�شرها
(الأ�سبوع الأدبي) يف �أعدادها
القادمة.

أدب الشباب
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�أراك في الجوالن ..انتظرني...

من تراتيل ميالد
المحبة وال�سالم

•مرمي علي جبة
عندما و�صلت �إىل موقع عني التينة الذي يطل على
بلدة جمدل �شم�س يف اجل��والن ال�سوري املحتل ،كانت
تتوق �إىل هذه اللحظات التي طاملا حلمت بها ..فهي
تعي�ش خارج الوطن يف بلد املغرتب� ..سمعت كثري ًا عن
اجلوالن ال�سوري املحتل ،وكانت ترى م�شاهد تلفزيونية
على القناة الف�ضائية ال�سورية ،تلك امل�شاهد التي ت�صور
العدد الغفري الذي يرتبع على عر�ش مملكة الوطن ،يف
موقع عني التينة املطل على بلدة جم��دل �شم�س يف
اجلوالن املحتل..
كانت تتابع هذه امل�شاهد ،وترى املواطن ال�سوري ،ابن
وطنها ،يخاطب �أقاربه و�إخوته من موقع عني التينة،
عرب مكربات ال�صوت ،لي�سمعه ذووه يف اجلانب الآخر،
اجلانب املحتل..
مل تكن ت�شعر وهي تتابع هذه امل�شاهد امل�ؤثرة عرب
ال�شا�شة ال�صغرية ،مل تكن ت�شعر مبا انتابها من �إح�سا�س
عن قرب ،وبتما�س مبا�شر عندما حملها �شوقها للذهاب
برفقة �أع��داد غفرية من املواطنني ال�سوريني والعرب
�إىل موقع عني التينة املطل على الأر�ض الغالية� ،أر�ض
اجلوالن املحتل ،كان �إح�سا�س فيه الكثري من ال�شجون،
فيه الكثري من احلزن ..ت�ساءلت :ما هذا ،وملاذا يحدث
ذلك؟
و�سرعان ما امتلأت عيناها بالدموع وباتت تتلفت
حولها ل�ترى وت�سمع عرب مكربات ال�صوت� ،صوت من
هنا ..من موقع عني التينة يناديِ :ك ِيفك يا �إ ّم��ي؟..
و�صوت من هناك من بلدة جمدل �شم�س املحتلة ُيجيب:
ِكي َفك يا �إ ّمي؟
وراح��ت الأ�صوات تتداخل فيما بينها� ..أما البكاء
فقد كان من نوع خمتلف ،بكاء يبعث على البكاء دون
عناء..
راحت تبكي ،وابتعدت قلي ًال عن ه�ؤالء الذين حولها،
ل�ترى �شاب ًا ي�ضع ن��ظ��ارات �شم�سية على عينيه ،لقد
ابتعدت قلي ًال عن م�شهد البكاء الذي يبعث على البكاء،
لكن ذلك ال�شاب زاد من �شجونها ومن دموعها �أي�ض ًا..
اقرتبت منه وعبث ًا حاولت �إخفاء نحيبها ال��ذي كاد
يقتلها ..حاولت �أن ت�س�أله �أي �شيء.
كان هو ينظر �إىل البعيد ..البعيد� ،إىل تلك البقعة
املحتلة من �أر�ضنا احلبيبة �سورية ..وبق�صد �أخذت
تنظر �إليه با�ستغراب ،وهو ال يحرك �ساكن ًا ،وثمة
دمعة �سخية كانت تذرفها عيناه ،كانت تنظر �إليه..
�إىل دموعه ،ومل تتوان عن االقرتاب منه� ،أما هو فلم
ي�شعر بها �إال بعد م��رور دقائق على وقوفها يف املكان

الذي يقف هو فيه ..ا�ستدار نحوها وهو ينظر �إليها
ب�شيء من احلزن ،وما لبث �أن �شاح بنظره عنها ليوجهه
�إىل بلدة جم��دل �شم�س ،وثمة دق��ات لقلبه راح��ت
تت�سارع ،وا�ست�أنف نظراته �إليها ،ودقات القلب تت�سارع..
وا�ضطرب ب�شدة ،ومل مينعه ذلك من االق�تراب منها
و�س�ؤالها عن �أهلها يف اجلوالن املحتل..
نظرت �إليه وابت�سمت ابت�سامة حزينة و�أجابته:
لي�س يل �أي قريب يف اجل��والن املحتل ،لكن يل وطن
هناك ،وطن مل �أكن �أعلم �أن �أهله يقفون هذه املوقف
با�ستمرار ،لقد ر�أيت حزن ًا مل �أره يف حياتي ،كنت �أ�سمع
عنه� ،أراه على �شا�شة التلفزيون ..وهذه املرة الأوىل
التي �أعي�ش فيها هذا ال�شعور بحزن عميق� ..إذ ابن هنا،
و�أم هناك� ..شوق هنا ،وقلق هناك ،ملاذا كل هذا العناء؟
يبت�سم ابت�سامة يلفها احلزن ويقول لها� :أهلي كلهم
ه��ن��اك� ،أم��ي و�أب���ي و�إخ��وت��ي و�أخ��وات��ي مل �أره���م منذ
�سنوات..
تقول ل��ه..ك��م �أن��ت ح��زي��ن ،وي��ا لهول م��ا حتمل يف
داخلك من �شوق وحنني..
يقول لها :ما �أ�سعدين لو جتاوزت هذه الأ�سوار التي
�دي �أم��ي الآن ،ما
�أم��ام��ي ،ما �أ�سعدين لو كنت �أق ّبل ي� ّ
�أ�سعدين لو �أرى �إخوتي و�أخواتي..
يبكي..
انظري ما �أ�شقاين دون ذلك كله..
ترتكه ،وتبتعد عنه ،ومت�شي ببطء �شديد وهي تنظر
�إىل التجمع لأهلنا يف بلدة جمدل �شم�س املحتلة ،ثم
ت�ستدير لتنظر �إىل اجلمع الغفري املتواجد يف موقع عني
التينة ،ثم تنظر خلفها لرتى ذلك ال�شاب الذي يرفع
أراك ثانية؟
يده قائ ًال لها :هل �س� ِ
فتجيبه� :أراك يف اجلوالن ..انتظرين..
وترحل دون �أن تنظر �إىل اخللف ،لكنها حملت معها
�صور ًا حزينة لعيون م�ل�أى بالدموع ،و�أ���ص��وات يلفها
ال�شوق والنحيب ..لكن الأمل كان يزرع يف نف�سها ذلك
ال�شعور بالعودة ..لكن لي�س �إىل موقع عني التينة ،بل
�إىل اجلوالن ..علّها ترى ذلك ال�شاب الذي �أبدى رغبة
بر�ؤيتها ،لكنها وعدته ب�أن تراه يف اجلوالن ..وطلبت
منه �أن ينتظرها..

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

•�سهري العلي

ي��ردد الزمان �صدى الأ�سطورة ال�سورية وتراتيل �أحلانها يف
عيد امليالد ليدخلنا جميعا يف دوائر املحبة امل�ؤطرة ب�ألوان طيف
ح�ضارتنا والتي حتثنا للتفكري بجماليات �أمام عيوننا  /ال�ساكنة
منها واملتحركة  /وال�سيما امل�سكونة بفرح م�أمول حتمله الأيام
القادمة  ..وبني حني و�آخر تعيد ذاكرتنا بث خلجات ت�سا�ؤالت
نب�ضنا املتوثب الحت�ضان مروج ال�سو�سن و�أحالمنا املعطرة ب�شذى
اليا�سمني لنهرب من �أوجاع �أيامنا املذبوحة فوق �ضجيج اهتزازات
�أرواحنا وتعب �أج�سادنا من الزمان امل�سحور بتفانني ا�ستثنائية
والتي تهدف لرمي �أيقوناتنا �إىل �شواطىء الن�سيان  ..لكن عناقنا
واحت�ضاننا لأيقونات مهد احل�ضارات ولبيارق املحبة وال�سالم
والت�آخي ي�شكل مرت�سمات املنارة ال�سورية التي تبدد العتمة من
كل الدروب املظلمة والتي ا�ستوطن فيها الغدر واالحتيال والتعدي
على حقوق الآخرين  ..هذا ما ي�سمو ويعي�شه املجتمع ال�سوري يف
بلد املحبة واخلري وما ميثله هذا البلد من مناذج �إن�سانية يحتذى
بها من خالل �أجواء الأخوة بني �أبناء املجتمع الواحد وما �أنوار
�أ�شجار امليالد املتعددة الأ�شكال والأل��وان واملنت�شرة يف الربوع
ال�سورية �إال دليل متيز الأ�سطورة ال�سورية التي يعي�ش �أبنا�ؤها
معاين ودالالت امليالد املجيد الناثر والنا�شر قيم املحبة والأمن
وامل�ساواة بني جميع �أبناء الب�شر .
يف يوم امليالد ن�شهد والدة جديدة ل�سورية حتمل معها الرجاء
والأمل للجميع لنعود �أف�ضل مما كنا و�سنعود رغم حقد احلاقدين
واعتداءاتهم  ..و�سوف يعبد املجتمع ال�سوري طرق �أمنه و�أمانه
م�ستنه�ضا الهمم ل�صد اخلطوب املحيقة ب��الأم��ة ول��رد احليف
عنها ليعم ال�شعور بالفرح والإح�سا�س بعظمة ح�ضارتنا  ..فمن
جراحات الأبطال التي نزفت ومازالت تروي كل حلظة الرتاب
ال�سوري املقد�س مب��داد ال��دم الطهور تنبت �سنابل القمح يف كل
احلقول  ..وما مررنا به من �سنوات عجاف زادنا قوة ونحن نولد من
جديد ون�صبو و�صوال للمجد – املعنى احلقيقي للميالد – املتزامن
مع انت�صار تلو انت�صار والذي ما كان ليكون لوال ت�ضحيات ودماء
�شهدائنا الأبرار التي روت تراب وطن �أر�ض الر�ساالت ال�سماوية
واحل�ضارات الإن�سانية والتي �ستبقى �أر�ض النور واملحبة والت�سامح.

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.
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www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

العنف يف الأدب ال�صهيوين ــ  7ــ
حت��دث��ن��ا يف ال��ع��دد ال�����س��اب��ق ع��ن دع����وة ال�����ش��اع��ر
الإ�سرائيلي «�أب�شلوم كور» الذي ت�شبع بثقافة العنف
والكراهية ،واعترب من دعاتها واملب�شرين بها ،وبينّا
م��دى احلقد ال��ذي يكنه لأطفال فل�سطني ،حيث راح
بوقاحة تامة ،ودوافع �إجرامية ن�ش�أ عليها يدعو �إىل
زرع املوت يف امل�ساجد والكنائ�س وامل��زارع ،والت�ضييق
على �أطفال فل�سطني لعدم الإفالت من قب�ضة اجلي�ش
ال�صهيوين املتوح�ش.
وه���ذا ال�شاعر الإ���س��رائ��ي��ل��ي لي�س ح��ال� ً�ة ف��ري��دة،
فهناك قا�سم م�شرتك �أع��ظ��م ي��رب��ط ب�ين ال�شعراء
الإ�سرائيليني ،ومنها هو ال�شاعر الإ�سرائيلي «�أفرامي
�سيدوم» ال��ذي جعل من �شعره منج ًال حل�صاد ر�ؤو���س
الأطفال والن�ساء ،والأمهات احلوامل والأرام��ل حني
قال يف �إحدى ق�صائده التي �أوردها الكاتب:
يا �أطفال �صور و�صيدا
�إين �أتهمكم
�أ لعنكم
�أيها املخربون الإرهابيون ال�صغار
يا من حتملون [الآر بي جي]
بدل احلقائب والكتب
�إين �أتهمكم� ..ألعنكم
�ستنامون حمطمي العظام
يف احلقول ..يف الطرقات
ال ت�س�ألوا ملاذا
�إنه العقاب
والآن حان عقابكم..
ويف ق�����ص��ي��دة �أخ����رى ل��ل�����ش��اع��ر نف�سه وج��ه��ه��ا �إىل
رئي�س الأرك��ان الإ�سرائيلي الأ�سبق «مردخاي غور»
بعد توقيع اتفاقية وقف �إط�لاق النار يف لبنان بني
�إ���س��رائ��ي��ل ومنظمة التحرير الفل�سطينية بتاريخ
 1982/7/24قال:
يا مردخاي غور

�س�أق�ص عليك ق�صة
حتى لو حول يا�سر عرفات ا�سمه يف احتفال ر�سمي
ليكون «مو�شيه»
حتى لو تخلى عن كل الفدائيني
عن �أ�سلحتهم وعقيدتهم
و �أر�سلوا بطاقات التهنئة لكل بيت يهودي
يف ر �أ�س ال�سنة العربية
حتى ل��و �شاركتنا املنظمة يف ب��ن��اء امل�ستوطنات
لليهو د
القادمني اجلدد
وحتى لو �أعلنوا �أمام امللأ
�أن ال�ضفة �أر�ض يهودية
وحتى لو قامت ن�ساء فتح
بن�سج قبعات ال�صوف جلنود �إ�سرائيل
وحتى لو اعرتفوا بالدولة اليهودية
وقدموا لنا كل �أموال التربعات التي يتلقونها
وحتى لو التزم يا�سر عرفات
�أمام امللأ
ب�أننا الذئب وهم الغنم
وحتى لو نقلوا الالجئني �إىل القطب ال�شمايل
ورفعوا رايات الهزمية �أيام ًا وليايل
وحتى لو حتولت �سيوفهم
�إىل �أقالم وم�ساطر
فلن جنال�سهم �أبد ًا
ولن نحاورهم..
وق����د ب �ّي�نّ ال���ك���ات���ب �أن ال��ت��ح��ري�����ض ع��ل��ى ق��ت��ل
الفل�سطينيني مل يقت�صر على اجلنود الإ�سرائيليني
بل طال طالب املدار�س يف �إ�سرائيل ،فها هي ال�شاعرة
«نعمي �شيمر» تخاطب ال��ط�لاب ال��ي��ه��ود وت�شجعهم
على قتل الفل�سطينيني وال��ع��رب ،ورميهم بالقنابل
وال��ق��ذائ��ف ،وت��دم�ير ال�����ش��وارع وه���دم امل��ن��ازل ف��وق
ر �ؤو���س��ه��م م��ع��ت�بر ًة م��ه��ارات��ه��م يف تنفيذ ه��ذه مقيا�س

النجابة واالجتهاد والتفوق.
ويف هذا يورد الكاتب قولها:
لو �أنهم كانوا تالميذ جمتهدين
يتقنون الدر�س
لكانوا ن�صبوا مدافعهم
على مداخل املخيمات
و �أمطروها بالقنابل
باحلديد امللتهب
ثم لو �أنهم تالميذ جمتهدون
لكانوا ا�ستخدموا الدبابة
من م�سافة قريبة
ودمروا البيوت وال�شوارع
ومل يرتكوا �أحد ًا
ويف �إح��دى ق�صائدها التي �أورده���ا الكاتب جترد
«�شيمر» �شعوب املنطقة من ميزاتها و�صفاتها الب�شرية
فال ت��رى فيها �أك�ثر من ك�لاب �أو وحو�ش ال تكف عن
الت�صارع والتقاتل:
ماذا علينا ليذبحوا بع�ضهم بع�ض ًا
ليذبح �أحدهم �أخاه
هذا ما قاله اجلرنال «روفائيل �إيتان» وهو يتحدث
عن احلرب العراقية ا لإيرانية:
لقد قالها بي�ض ذات يوم
كالب تقتل كالب ًا  ،فلماذا نتدخل نحن؟
العرب �سيظلون هم العرب
وما حدث يف بريوت
كان �سيحدث لنا حتم ًا
لو �أن العرب كانوا املنت�صرين
املراجع:
1ـ ك���ت���اب ال��ع��ن��ف يف الأدب ال�����ص��ه��ي��وين ل��ل��د ك��ت��ور ع��ل��ي
�سليما ن .
2ـ درا�سة نقدية للناقد نعيم نا�صر.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

اختطاف خ�صلة ال�شَّ عر
�صدر للأديب �إ�سماعيل ركاب عن احتاد الكتّــاب
العرب كتاب جديد من �سل�سلة الرتجمة بعنوان:
"اختطاف خ�صلة َّ
ال�شعر :من مرتفعات �شك�سبري �إىل
�سهول بوب".
من �أجواء الكتاب نختار:
«ي�ستطيع اجلني القزم �أن يجتاز احل�شود اخليالية
ب�أمان،
حام ًال بيده غ�صن �شيطان الغ�ضب ال�شايف
ال��ذي مكنه من �شق طريقه ال�صعب ،وخماطبة
امللكة!
ال��ت��ي حتكم الن�ساء م��ن اخلام�سة ع�شرة �إىل
اخلم�سني من العمر،
وهي �أ ُّم الأبخرة والعقل الأنثوي،
والتي تعطي دور ًا �شاعري ًا �أو ه�ستريي ًا،
وبطرق متنوعة للأعمال املزاجية املتنوعة،
جتعل البع�ض ي�أخذ الفيزياء ،والبع�ض الآخ��ر
يكتب امل�سرحيات؛
ذلك ي�سبب الفخر ،لأن زياراتهم تت�أجل،

ج���اء الكتاب
يف ح����������وايل
� /150/صفحة
م�������ن احل����ج����م
ال�صغري.
واجل�������دي�������ر
ب����ال����ذك����ر �أن
ال����ك����ات����ب ق��د
�صدر له من قبل
جم���م���وع���ة م��ن
امل�ؤلفات منها:
ـ ع�شق
ـ���ـ ه���ل ت��زه��و
املوا�سم؟
ــ �إيقاعات ملونة
ــ نرج�سة احلروف

هذيان
���ص��در ع��ن دار مطبعة اخل�ير
للطباعة والن�شر والتوزيع لل�شاعر
رج��ب ك��ام��ل عثمان دي���وان �شعر
بعنوان" :هذيان".
ج��اء ال��دي��وان يف ح��وايل 150
�صفحة م��ن القطع الو�سط ومن
�أجوائه:
على قمم اجلبال نرثت �شعري
وح�سبي �أن �شعري ال يهون
ف�إما �أن يكون على �سمو
يطاول �أجنم ًا �أو ال يكون
لهذا جئت �أبحث عن مداد
يليق مبا ي�صاغ وما يبني
فيا �أم ال�شهيد �إليك مني
دعاء حمبة ال ي�ستكني

ف�أنت اليوم ميالد القوايف
ونبع للعطاء متى يحني
�أريج الروح �أنت وال �أغايل
�إذا ما قلت تفديك العيون

