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تحية �إلى ال�شهيد
(•)
القائد قا�سم �سليماني
للح�ضارت�ين :الفار�سي��ة والعربي��ة ..الت��ي كان��ت
القاعدة للح�ضارة احلديثة واجلديدة.
يتزام��ن احتفالن��ا الي��وم ،بحدث�ين كبريي��ن:
ذكرى ع��ودة الإمام �آية اهلل اخلمين��ي ُقدّ �س �سره،
وانت�صار الثورة.
وانت�ص��ارات اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري ،ال��ذي
اج�ترح املعج��زات ،و�سج��ل الأ�ساط�ير ،وه��و يطهر
تراب �سورية من �آخر ب�ؤر الإرهاب ،يف ريف �إدلب.
لق��د كان انت�صار الثورة يف �إي��ران بقيادة الإمام
�آي��ة اهلل اخلمين��ي ،منعطف�� ًا يف تاري��خ املنطق��ة
والإقلي��م ،والع��امل .فق�ض��ى عل��ى قاع��دة رجعية،
وجح��ر م��ن جح��ور الإمربيالي��ة الأمريكي��ة الذي
يحر�س��ه ال�ش��اه البغي���ض .وكان م��ن �أوىل �أعم��ال
ه��ذه الث��ورة :طرد ال�سف�ير ال�صهيوين م��ن طهران،
وحتوي��ل �سف��ارة الكي��ان ال�صهي��وين �إىل �سف��ارة
فل�سط�ين ،حي��ث ارتفع العل��م الفل�سطين��ي �أول مرة
يف �سم��اء طهران ،و�أطلقت الثورة ا�سم فل�سطني على
�أكرب �ساحة جميلة يف قلب طهران ،كما و�أطلق ا�سم
فل�سط�ين عل��ى �أجمل �شارع عري���ض و�سط العا�صمة
طهران.
وقد � ّأ�س�س القائ��د اخلالد حافظ الأ�سد ،وقائد
الثورة الإ�سالمية املظفرة الإمام �آية اهلل اخلميني
�سره ،العالقات الأخوية املتينة ،على الرغم
ُقدّ ���س ّ
من كل ال�صعوبات والتحديات من الرجعية العربية
والإمربيالية ال�صهيو ــ �أمريكية.
وا�ستمرت هذه امل�س�يرة ،و�أ�صبحت هذه العالقة
�أق��وى و�أمنت بقيادة القائد املقاوم ال�شجاع الرئي�س
ب�ش��ار الأ�س��د ،والقائد عل��ي اخلامنئ��ي ..و�أ�صبحنا
الي��وم� ،إخوة الدم ــ دم ال�شه��داء ،الذي �صار ترابنا
حناء من دمه��م� .إذ يغر�س ال�شهي��د الفار�س غر�سة
ً
ت�شرق �أم ًال و�ضاءاً ،وعزة وكرامة.
فال�شه��ادة وحده��ا هي التي توج��زُ حني تنطق،
ف�إنه��ا تخت�صر �آالف املجل��دات ،والكتب وال�شعارات،
حني ي�صرخ البطل:
�أن��ا الفدائي� ،أنا ال�شهيد« :من��وت ليحيا الوطن»
من��وت لتنت�ص��ر الق�ضي��ة ،من��وت ويحي��ا ال�شعب ،يف
وط��ن يك�بر بال�شه��داء ويه��زم �أع��داء الوط��ن يف
الداخل واخل��ارج ،يهزم �أع��داء اهلل ،ويهزم �أعداء
الإن�سانية.
املجد ل�شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري.
املجد ل�شهداء املقاومة.
املجد لل�شهيد البطل املقدام املغوار قا�سم
�سليماين ورفاقه
املجد ملن نذر دمه لأر�ض الوطن
وال�سالم عليكم

�أحييك��م و�أ�ش��دُّ عل��ى �أيديك��م ،وال�س�لام عليكم
ورحمة اهلل..
بدوري �أرحب بكم جميع ًا.
ف�أه�ل ًا و�سه ًال ومرحب�� ًا بكم يف ح�ض��رة ال�شهادة
وال�شهي��د ،من ه��ذا ال�ص��رح الثقايف العظي��م ،الذي
�ش ّي��ده القائ��د اخلال��د حاف��ظ الأ�س��د ال��ذي قال:
ال�شه��ادة �أو الن�ص��ر .ال�شه��ادة حت��ى الن�ص��ر ،وه��و
الذي قال« :ال�شهداء �أكرم من يف الدنيا ،و�أنبل بني
الب�شر».
ه��ا ه��م ال�شه��داء م�صابي��ح م�ضيئة تزي��ن �صدر
ال�سم��وات ال�سبع ..ها هم ال�شهداء قناديل متلألئة
تنري لنا الأر�ض اليبا�س ،وتك�شح الظالم والظالمية،
تقرب خفافي�ش الظالم ،تط ّهر �أر�ض �سورية املقدّ �سة
من رج�س التكفري والإرهاب واملرتزقة..
نحي��ي ونُح ّي��ي ذك��رى ال�شهي��د الفري��ق
والي��وم ْ
قا�س��م �سليم��اين :البط��ل ،املق��دام ،املغ��وار ،ال��ذي
ارتقى �شهيد ًا ّ
فدقت له اخلليلة ابتهاج ًا يف الأر�ض،
ويف ال�سم��اء ،حتتفي به ورفيقة �أبي مهدي املهند�س
ورفاق املقاومة جميع ًا.
وقد يكون من نافل القول ،الآن ،احلديث عن:
منبته ،ون�ش�أته ،وح�سبه ،ون�سبه.
لأن م��ا ت ّوج به قا�س��م �سليماين حياته يفوق كل
عمل
لأن �شجاعته تتفوق على كل ت�ضحية
ولأن فرو�سيته تعلو كل ح�سب ون�سب
لأن م��ا قدّ مه ال�شهيد الفار���س املغوار املقدام مل
نقدمه نحن الأحياء..
ما قدّ مه ال�شهيد البطل من فداء وكرم وت�ضحية
يف��وق كل �سخاء و�أ�سخى م��ن كل عطاء ،و�أعظم من
كل ت�ضحية.
•••
العالق��ة اجلدلي��ة ،الت��ي تق��وم ب�ين م��ن يكتب
�سفر خال�صه بدمه ،وبني من يكتب باحلرب من �أجل
اخلال�ص ــ عالقة عميقة ومتينة.
فحني ُيحني الدّ م تراب الوطنّ ،
تخ�ضل احلروف
وتخ�ضر ،لتنغر�س جذورها عميق ًا يف تربة الإبداع،
ّ
لتنبت عزة وكرامة.
نع��م ،العالق��ة جدلي��ة ،ب�ين الكلم��ة ال�صادقة
امل�س�ؤول��ة الت��ي ن��ذرت نف�سه��ا للحق واحلي��اة ،وبني
�إن�س��ان تتلخ���ص عنده مع��اين احلي��اة يف وقفة عز
على �أر�ض وطن عزيز.
•••
�أيها احلفل الكرمي:
عالقتن��ا يف �سورية مع ال�شعب الإيراين ،عالقة
قدمية ،وقدمية ج��داً ،وال �أخطئ �إن قلت :مذ قال
الر�س��ول الأعظم� :سلمان من��ا �آل البيت .وا�ستمرت
العالقة ح�ين انت�ص��رت الدعوة الإ�سالمي��ة ،وكان
تفاع��ل احل�ضارت�ين العربي��ة والفار�سي��ة تفاع�ل ًا
ُ
• كلم ��ة �ألقي ��ت يف امللتق ��ى ال�ش ��عري« :حتي ��ة �إىل
مثم��ر ًا ف�أجن��ز علوم�� ًا و�أدب�� ًا و�س�يراً ،وفل�سفة ،ومن
يق��ر�أ التاري��خ من جه��ة ،ويطلع عل��ى الأدب املقارن ال�ش ��هيد القائد قا�سم �س ��ليماين» يف مكتبة الأ�سد الوطنية
م��ن جهة ثاني��ة� ،سيعرف املنجز احل�ض��اري العظيم بتاريخ.2020/2/2 :

لوحتان للفنان الت�شكيلي �إ�سماعيل ن�صرة
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عوامل ال�شعريّة في ق�صيدة النثر

• د .نزار بريك هنيدي
على الرغم من طغيان الن�صو�ص التي ين�سبها
ومن�صات
�أ�صحابها �إىل (ق�صيدة النرث) على منابر ّ
الن�شر الورقية وااللكرتونية هذه الأي��ام ،ف�إن
القارئ �أو الدار�س الب��دّ له �أن يالحظ �أنها ،يف
�أغلبيتها العظمى ،تكاد ال تختلف عن (ق�صيدة
التفعيلة) �إال يف غياب الوزن.
ف�إذا ّ
غ�ضينا النظر عن م�س�ألة امل�ستوى الفني
�أو القيمة الإبداعية ،ف�إننا �سنجد �أن م�ؤلفي هذه
الن�صو�ص يحاولون ال�سري على نهج الق�صيدة املوزونة
نف�سه ،يف اختيار املوا�ضيع والأغ��را���ض ،ويف طبيعة
التوجه �إىل املتلقي �أو القارئ ،ويف
اخلطاب ،وطريقة
ّ
التعامل مع لغة املجازات واالنزياح ،واعتماد التخييل
والت�صوير ،وحماوالت التعوي�ض عن الوزن ب�أي �شكل
من �أ�شكال االيقاعات ،التي يتم ت�صنيعها دون �أي مربر
فني .ولعله من الطريف �أن نالحظ يف كثري من هذه
الن�صو�ص ،عودة لالحتفاء بالقافية ،التي يتم ح�شدها
ب�شكل كثيف و�ساذج ال ميكن و�صفه �إال بال�سجع املقيت.
ويف الواقع ،ف�إن كثري ًا من النقاد الذين يتنطحون
للكتابة عن ه��ذه الن�صو�ص ،يعملون جاهدين على
الك�شف فيها عن اجلمال ّيات نف�سها التي اعتادوا �أن
يتحدثوا عنها يف ق�صائد التفعيلة ،دون �أن ي�شريوا
اىل االختالفات اجلذرية يف املواقف والر�ؤى والبنى
الفنية التي �أدت �إىل ن�شوء ق�صيدة النرث ك�شكل خا�ص
ربر لنا �أن نطلق على
من �أ�شكال الكتابة .وكل ذلك ي ّ
مثل ه��ذه الن�صو�ص ت�سمية (ق�صيدة تفعيلة دون
تفعيلة).
�أم��ا (ق�صيدة النرث) فهي �شيء �آخ��ر مت��ام�� ًا .لأن
(املعجزة) (�إذا ا�ستعرنا لفظة بودلري نف�سها التي
ا�ستعملها يف �أول �إ�شارة اىل هذه الق�صيدة يف الر�سالة
التي بعث بها اىل مدير حترير جملة "ال�صحافة"
�أر���س�ين هو�سييه ،يف � 26آب عام )1862تكمن يف
ال��ق��درة على توليد (ال�شعرية) من الن�ص النرثي
ال��ع��ادي ،الن�ص ال�����س��ردي التقريري ال��ذي يتعامل
ب�شكل مبا�شر مع الأ�شياء والوقائع والأخبار والأفكار
والهواج�س والذكريات والتطلعات ،وي�صف تفا�صيل
احلياة اليومية كما هي ،دون �أن يرتك م�ساحة كبرية
لعمل اخليال �أو اجلنوح نحو امليتافيزيقا ،ودون �أن
يتعمد اللجوء �إىل �أ�ساليب �إظ��ه��ار جماليات اللغة
وتراكيبها االن�شائية �أو خوا�صها االيقاعية .وما
ذلك �إال لأن ال�شاعر بات مدرك ًا للو�ضع الذي �آل �إليه،
بعد �أن انتقل من منت احلياة �إىل هام�شها ،وفقد دوره
القيادي ومركزه املتعايل يف املجتمع ،وتق ّل�صت دائرة
الأ�شخا�ص الذين يهتمون مبا ينتجه من �أعمال� ،أو
يت�أثرون مبا يعبرّ عنه من �أحوال �أو ر�ؤى .ال�س ّيما �أن
احلياة املعا�صرة نف�سها قد فقدت الكثري مما كانت
تتمتع به من �سحر وفتنة و�شاعرية ،وخ�سرت الكثري
من قدرتها على �إثارة الده�شة ،وراحت جتنح نحو نرث
الوجود ،الذي ال ينا�سبه �إال نرث اللغة.
وال ّ
�شك يف �أن هذا االنقالب الكبري يف النظرة اىل
احلياة ،والتعامل مع الواقع ،وحال ال�شاعر املعا�صر،
ور�ؤيته لدوره ،وما تبقى له من �أدواته ،وطبيعة اللغة
التي يحاور فيها نف�سه� ،أو يتوق بها �إىل خماطبة غريه،
كل ذلك �سيخلق �أنواع ًا جديدة من جماليات الن�ص،
تكاد ال متت ب�صلة �إىل اجلماليات التي اعتدناها يف
الن�صو�ص املوزونة.
ويف حماولة ال�ستقراء الأ�س�س التي يقوم عليها
بناء ق�صيدة النرث ،وتتبع املنهج الذي يعتمده ال�شاعر
لتفجري �شعريتها ،واكت�شاف طبيعة اجلماليات اخلا�صة
التي تقدمها� ،س�أقوم بت�سليط بع�ض الأ���ض��واء على
ق�صيدة (وقت �شبيه بالغياب) لأنها ت�صلح لأن مت ّثل
�أمنوذج ًا متقدم ًا لق�صيدة النرث العربية .ال�س ّيما و�أن
�صاحبها ال�شاعر والناقد امل�صري املعروف الأ�ستاذ
(عبد العزيز م��وايف) يعدّ واح��د ًا من �أب��رز ال�شعراء
العرب الذين كتبوها ،وان�شغلوا بتقدمي الأبحاث
النظرية والنقدية حولها .والق�صيدة من ديوانه
ال�صادر عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب عام،2019
ويحمل عنوان الق�صيدة نف�سه.
و�أول ما يالحظه املتلقي� ،أن الن�ص يف �إخراجه
الطباعي ي�أخذ ال�شكل املتوا�صل املعتاد للن�ص النرثي
العادي ،ال��ذي تتابع فيه اجلمل ،مف�صولة بعالمات
الرتقيم املعهودة .ما يعني �أن ال�شاعر يحر�ص منذ
البداية على الت�أكيد على �أنه ي�ستخدم لغة ال�سرد
العادية ،وال يحاول تقليد ق�صيدة التفعيلة التي
يخت�ص كل �سطر فيها بجملة �أو ب�ضع جملة ح�سب
ما متليه الدفقة االنفعالية .وبذلك ف���إن ال�شاعر
يعمل منذ البداية على توجيه املتلقي وتنبيهه �إىل
الطريقة التي ينبغي له �أن يتلقى الن�ص بها.
ومنذ البداية �أي�ض ًا ،يخربنا ال�شاعر ب�صراحة �أن

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان

ما �سريويه لنا لي�س �سوى بع�ض من �سريته ومن �أحوال
نف�سه ،فقد �شارف على اخلام�سة وال�ستني من عمره،
و�أيقن الآن �أنه مل يقر�أ كتاب ًا �أكرث غمو�ض ًا من نف�سه،
فناء من �أيامه الغابرة .وحني
ومل يق ّلب
ٍ
�صفحات �أكرث ً
يت�ساءل� :إىل �أين مي�ضي لهب ال�شمعة حني تنطفئ؟
تبد�أ �شعرية املطلع يف التك ّون ،من خ�لال اكت�شافه
لتجان�س اللهب ال��ذي يخبو لكنه ال يختفي ويلتب�س
علينا ف�لا نعرف كيف ن��راه يف هيئته الأخ����رى ،مع
كينونته التي ال ميكن �أن تكون حيث يكون املوت ،فرغم
��ب ثم يتوهّ ج مثل
الظالم وامل��وت ع��ادة ما يولد احل ّ
برهان.
لكن احلا�ضر الذي يحيط بنا الآن ،لي�س لنا ،فنحن
ننتمي �إىل زمن �آخر ،والذين ي�سهرون علينا ويراقبوننا
ويح�صون حركاتنا و�سكناتنا هم موتى �أي�ض ًا يبحثون
مثلنا عن كينوناتهم ال�ضائعة .ما يجعل الن�ص ينفتح
على مع�ضلة وج��ودي��ة ك�برى تتمثل يف كوننا موتى
ولكن خارج قبورنا ،لذلك رحنا نكابد هذا التناق�ض
ال�صارخ بني رغبتنا يف التعبري عن �أنف�سنا وطموحنا
�إىل الت�أثري فيما حولنا ،وبني حقيقة �أننا موتى ال
ي�شعر �أحد بوجودنا غري املوتى من �أ�شباهنا .وال ّ
�شك
يف �إن طرح هذه املع�ضلة الوجودية بهذا ال�شكل يفتح
�أمام القارئ باب ًا جديد ًا ل�شعر ّية الن�ص .كما ينفتح باب
�آخر لها عندما ي�ستطيع ال�شاعر �أن يهرب من النهاية،
باالحتماء ببداياته الأوىل ،فتتدفق ال�شعرية من
ذاكرته ّ
الغ�ضة التي ت�ستعيد ملم�س �أ�صابع جدته وهي
ت�ؤ�س�س وجدانه وخمزونه املعريف بحكايات ملك اجلان
و�أمنا الغولة وال�شاطر ح�سن و�ست احل�سن� ،إىل ان
هيم يف ف�ضائها مع ال�سندباد
يلتقي ب�شهرزاد �ألف ليلة ف َي ُ
وعالء الدين والب�ساط ال�سحري .و�سرعان ما نكت�شف
منبع ًا �ساحر ًا جديد ًا ل�شعرية الن�ص ،حني نكت�شف �أن
ال�سرية التي يحاول ال�شاعر �سردها لنا بو�صفها �سريته
ال�شخ�صية ،تتماهى يف احلقيقة مع �سرية اجلوهر
الإن�ساين نف�سه ،التي تت�أ�س�س على �أهم �إجنازات الفكر
الب�شري التي يتع ّمد ال�شاعر ت�سميتها �أو الإ�شارة �إليها،
من الإلياذة والأودي�سة ،فال�شاهنامة وكتاب املوتى
الفرعوين ،والأغاين وعيون الأخبار و�إخوان ال�صفا
و�أعمدة احلكمة ال�سبعة� ،إىل الوجود والعدم ور�أ�س
املال وثروة الأمم ،والفال�سفة والفقهاء واملت�ص ّوفة،
فقد �أيقن �أن للأفكار م�صري ًا ال ينهزم.
وبالتطابق ب�ين �سريته ال��ذات��ي��ة ،و���س�يرة وطنه
و�أمته ،يتابع ال�شاعر ال�سرد فريوي لنا كيف تنازعته
الأ���ض��داد واملتناق�ضات من الد�شدا�شة �إىل اجلينز،
وم��ن الكب�سة �إىل امل��اك��دون��ال��د ،وم��ن التكفري �إىل
التفكريّ .
فظل يطوف بني �أي��اد تقب�ض على امل�صحف
وال�سيف ،والفتات تتنابذ بااليديولوجيا ،فال يلقى
بها �سوى بع�ض من عبدة الن�صو�ص وبقايا حر�س قدمي
يتذابحون .في�سعى حائر ًا ما بني فائ�ض القيمة ورمال
تت�ضمخ برائحة النفط ،ويرحتل باجتاه ما�ض ما يزال
يفت�ش عن احلاكم العادل الذي حكم فعدل ف�أمن فنام،
فال يجد �سوى من ت�أخون (من االخ��وان)� ،أو ت�سلفن
(من ال�سلفيني) ،وال يرى �سوى �سيوف ترفع ،ورقاب
تخف�ض ،و�أفكار تتطاير فوق النطع .فيف ّر من (بيعة
العقبة) �إىل (بيعة االحتادية) ،ومن (كربالء) �إىل
(ما�سبريو) ،فيلحق به (ميدان التحرير) �إىل م�ضارب
(الفتنة الكربى) .وال ريب يف �أن هذا التداخل بني
الأزمنة والأمكنة والأح��داث والوقائع ،متنح الن�ص
ب��ع��د ًا �شعري ًا ج��دي��د ًا .وه��ك��ذا ّ
يظل احلا�ضر مدان ًا
باملا�ضي ،وتظل ال�صحراء هي املنت ،والأ�شجار جمرد
هام�ش معتم.
ولك�سر رتابة الن�ص ال�سردي ،و�شحنه بقدرة �أكرب
على توليد ال�شعرية ،يعمد ال�شاعر �أي�ض ًا �إىل حيلة
ف ّنية تتجلى بفتح ال�سرد على م�شاهد غنية باالنفعاالت
احل�سية والطاقات اجلمالية ،كامل�شهد الذي ت�ستوقفه
فيه �شبه �أغنية تتن ّزه يف جمل�س امل�أمون �أو عل ّية بنت
املهدي� .أو امل�شهد الذي يفت�ش فيه عن عطر تخ ّلف عن
هريرة �أو فاطمة� ،أو ّ
لذة �سقطت �سهوا من الأع�شى �أو
امرئ القي�س� .أو امل�شاهد التي يجوب فيها دروب بغداد
و�أفنية دم�شق ،ويرحتل من �أبهاء القريوان �إىل دهاليز
الريّ � ،أو امل�شهد الذي يبكي فيه �آخر امللوك كالن�ساء
على ملك مل يحفظه كالرجال.
وبغية تعميق (�شعرنة الن�ص) �أي�ض ًا ،يلج�أ ال�شاعر
�إىل تقنيات �إ�ضافية �أخ��رى ،منها الإح��االت املتكررة
�إىل عنا�صر مكتنزة ب��ال��دالالت واالي��ح��اءات ،مثل
�إحالته �إىل (احلالج) الذي يهج�س مثله� :سالم ًا �أيها
الطائر الذي مي�ضي وال يرتك �أثر ًا وراءه� .أو �إحالته
�إىل اب��ن �سينا واب��ن ر�شد ،قبل �أن ي�شطح به الوجد
ب��اجت��اه ال��ن�� ّف��ري واب���ن ع��رب��ي .وك��ذل��ك ا�ستح�ضاره
للح�شا�شني واحل��ازم�ين الذين ي�شهرون �سيوف ًا تفوح

منها روائح ال�صلوات ،ولبيت �أبي �سفيان الذي يتح�س�س
عنقه كلما جتاوز عتبته.
ومن التقنيات التي يلج�أ �إليها ال�شاعر �أي�ض ًا تقنية
(الت�ضمني) ،حيث ي�ض ّمن ن�صه مقوالت وعبارات تربط
املتلقي برتاثه الثقايف ،وتعيد ممار�سة ت�أثريها عليه،
وتتح ّكم بطريقة مقاربته للن�ص ،مثل ت�ضمينه لكالم
املت�صوفة ( :الكالم �إ���ش��ارة� ،إذا �صار عبارة خفي).
حب الديار �شغفن
وت�ضمينه قول جمنون ليلى( :وما ّ
قلبي) .وت�ضمني عبارات مثل (من متنطق قد تزندق).
و (ي��زع اهلل ب��الأزم��ان ما مل يزع بالقر�آن) .و كذلك
(الدم ملا �أهريق له ،لذا قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف
النار).
وم��ن التقنيات التي تف ّعل �شعر ّية الن�ص �أي�ض ًا،
تقنية (التنا�ص) .مثل قوله �إن للظلمة �أقدام ًا عمياء،
يف تنا�ص مع قول زهري (ر�أيت املنايا خبط ع�شواء من
ت�صب ،متته  ،ومن تخطئ يع ّمر فيهرم) .ومثل قوله:
(ي��ا فقراء ال��ع��امل ،ح ّفوا ال�شوارب واع��ف��وا اللحى،
حينئذ لن تخ�سروا �سوى جالبيبكم)  ،يف تنا�ص مع
املقولة امل�شهورة .ومثل قوله( :فريى الوطن�-إذ �صار
ملك ميني -يلتحف بزمرة امل�ؤلفة �سيوفهم) يف تنا�ص
مع الن�ص الديني.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق كله ،ميكن لنا �أن ن�ستق�صي
عدد ًا من التقنيات الأ�سلوبية التي فعلت فعلها يف �إ�ضفاء
ال�شعرية على الن�ص ،وعملت على �إطالق جمالياته،
مثل تقنية �صياغة الأ�سئلة ،وطرح الت�سا�ؤالت التي
تخرج ال�سرد من �سياقه الرتيب ،وتن ّبه القارئ وحت ّفز
فالن�ص يبدو
والتب�صر.
ملكاته ،وتدفع به �إىل الت�أمل
ّ
ّ
زاخ���ر ًا بالأ�سئلة منذ املطلع ال��ذي يت�ضمن ال�س�ؤال
املفتاحي� :إىل �أين مي�ضي لهب ال�شمعة حني تنطفئ؟
مرور ًا بت�سا�ؤالته :كيف تنازعته احلياة واملوت �إذن؟
وكيف تنازعته الأ�ضداد واملتناق�ضات؟ وكيف غادر
املا�ضي البقيع كي يزحزح احلا�ضر �إىل الوراء؟ .و�صو ًال
�إىل ال�س�ؤال الفجائعي� :أيتها الأوط��ان كم �سيف ًا قد
اعتالك؟.
وال يكتفي ال�شاعر بكل تلك الو�سائل والتقنيات
التي عملت على �شعرنة ن�صه ،والتي ذكرنا ق�سم ًا منها
فيما �سبق ،وامن��ا يلج�أ �أي�ض ًا �إىل تو�شية ثنايا ن�صه
بجمل من ال�شعر اخلال�ص كما نرى فيما يلي :لي�س
لنقي�ضني �أن ي�أتلفا �إال مثل طعنة وجرح ،الدروب التي
�سرعان ما ارتوت من عط�شه� ،أ�ضو�أ الليايل جنوم ًا تلك
التي يتزوجها ال�صباح ،الذكريات عادة ما ت�ستحيل
�أ�ضرحة .بل �إن من ه��ذه اجلمل والعبارات ما يبلغ
م�ستوى عالي ًا من ال�شعرية ال�صافية ،مثل قوله :يت�ش ّمم
يده يف لوعة �إذ تقب�ض على رائحة يد �أخرى غائبة� .أو
القول الذي يختتم به الق�صيدة على ل�سان نهر النيل:
بعيني دموع ،بل رمال .لي�س ما ب�أوردتي دمٌ  ،بل
لي�س ما
ّ
ح�صى.
وهكذا نرى �أن ال�شاعر الأ�ستاذ عبد العزيز موايف
قد و ّف��ر لن�صه ه��ذا الكثري من املق ّومات التي كفلت
�شحنه بطاقة �شعرية كافية لتج�سيد موقفه من
احلياة والوجود ،ومتثيل ر�ؤيته لتاريخ وطنه و�أمته،
و�إع�لان ت�صوراته عن امل�ستقبل وامل���آل وامل�صري .ومما
ال ّ
�شك فيه �أن التقنيات والأ�ساليب املتعددة التي برع
يف ا�ستخدامها وتوظيفها ،قد �أ�سهمت يف �إطالق طاقات
الن�ص وجمال ّياته اخلا�صة  ،التي تختلف  ،يف جمملها،
عن اجلماليات التقليدية التي اعتاد عليها قارئ ال�شعر،
كما �أنها فتحت �أمامه �أبواب ًا وا�سعة للتذوق والتفاعل
الن�ص
والت�أويل وبناء املعنى .ما يتيح لنا �أن نعدّ هذا ّ
(وقت �شبيه بالغياب) �أمنوذج ًا متقدم ًا لق�صيدة النرث
العربية ،التي تر�سم اليوم مالحمها ،وتكتب تاريخها،
يف م�سارات متعددة ،على امتداد ال�ساحة ال�شعرية
العربية.

جلُّ �أخطاء العامة من النا�س
�أخطاء يف علم ال�صرف� ،أكرث من
علم النحو .وهذا نتيجة بدَ هية
لقلة ب��ل ن���درة �إك��ب��اب الأج��ي��ال
ال�صاعدة م��ن �شباننا و�شاباتنا
على القراءة ومزاولة الكتابة.
واقتفاء تلك الهنات ال�صرفية
َّ
غن
�صعب،
أمر
ذكر بع�ضها ُم ٍ
ٌ
� ٌ
ولعل َ
ً
كاملة ،بن ِّية التنبيه
عن ر�صدها
�إل��ي��ه��ا ،وال���دع���وة احلثيثة �إىل
تالفيها بقراءة موروثنا النرثي
وال�شعري ،واالنتباه �إىل �ضبط
حركات ما نقر�أ.
ن�سمع يف �أي��ام��ن��ا ه���ذه خلط ًا
ب�ين فعلني متطابقني بالكتابة
خمتلفني باملعنى؛ هما ( َي��� ُ��س ُّ��ر)
���ر) .وق���د ان��ت��ب��ه��تُ �إىل
و( ُي ِ
�������س ُّ
ه��ذه احلالة �آن �سماعي لأغنية
للأطفال من �شعر الزميل الأ�ستاذ
(جمال علو�ش) – وهي ق�صيدة
جميلة جد ًا – عنوانها (يل عالمَ ٌ
م��ل�� َّونٌ ) .فيها بيت �أذك���ر �شطره
ال��ث��اين فيما ي��ل��يُ ( :ي��� ِ��س ُّ��ر ُك َّ
��ل
ن��اظ ِ��ر) .واخلطر القائم هنا �أن
�أطفالنا �سيحفظون الكالم كما
�صوت
ُغن َِّي من قبل فتى �صاحب
ٍ
جميل .الفعل ( َي ُ�س ُّر) من ال�سرو ِر
(�س َّرين قدومك)،
وامل�س َّرة .نقولَ :
( َي��� ُ��س ُّ��رين ل��ق��ا�ؤن��ا)� .أم��ا الفعل (
ُي��� ِّ��س ُّ��ر) فم�صدره �إ���س��را ٌر ،و�ضدّ ه
�إعالن .نقول� :أُ ِ�س ُّر لك �أمراً� ،أرجو
طي الكتمان.
�أن يبقى بيننا َّ
كما �شاع ق��ول العامةُ :يعاين
��ص��واب
مل ُم��ْب�ررْ ِ ح .وال��� ُ
ف�ل�انٌ م��ن �أ ٍ
( ُم�َب�رَ ِّ ٌح) .ويف تفكيك هذا الفعل
�����ر َح امل��ك��ان �أي غ���ادره
ن��ق��ولَ :ب ِ
؛ َب ِرحتُ املنزل وبارحتُ الديار.
���ر َح وب���ا َر َح هو
ا�سم الفاعل من َب ِ
���ارح) و( ُم��ب��ارح)� .أم��ا َب��� َّر َح به
(ب ٌ
امل��ر���ض �أي �أج��ه��ده و���ش��قَّ عليه
و�أ�ضناه ،وهو من (ال�ُبَرُ َ ح��اء) �أي
ُ
احل َّمى ال�شديدة ..نقول :تع َّر َ
�ض
ال�سارقُ
�ضرب
ل�ضرب ُم�َبّرَ ِّ ٍح؛ �أي
ٍ
ٍ
�ضن.
جُم ٍ
هد ُم ٍ
ري من النا�س احلالة
يجهل كث ٌ
ال�صرفية للفعل (ت�ألمَّ َ ) :ما�ضيه
َالمِ َ  ،وم�ضارعه َي�����أْلمَ ُ  ،وم�صدره
(الأمل) .و َت��� َالمَّ َ ك����أَلمِ َ – ومثله
���م و َت��� َع���لَّ���م)� .أم����ا (�آلمَ َ )؛
(ع���ل َ
فم�ضارعهُ ( ُي ْ
�������ؤلمِ ُ ) ،وم�صدره
�إي�ل�ام .نقول �آملني ك��ذا .و ُي���ؤملُ َ
��ك
َ
الفعل (�أَلمِ َ
كذا .نفهم من هذا �أن
مل) ٌ
) ٌ
فعل الزم ،و(�آ َ
فعل متعدٍّ �إىل
مفعول به.
ٍ

نقد أدبي
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الحوار الذاتيّ
في ق�صيدة ((الخريف)) لل�شاعر �صالح نور�س
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• د .في�صل الق�صريي /معهد الفنون اجلميلة/نينوى
الذاتي �أحد �أهم و�أبرز �أنواع
يعدّ احلوار
ّ
احلوارات ال�شعرية و�أكرثها انت�شار ًا وح�ضور ًا
لدى معظم �شعراء العامل ويف خمتلف الع�صور،
فالذات ال�شاعرة عند ال�شعراء هي امل�ساحة
الأق���رب والأرح����ب لتكون منبع الق�صيدة
وحمورها ومو�ضوعها ،وال�س ّيما حني يكون
ال�شاعر وجداني ًا وعاطفي ًا وغنائي ًا يف �آن� ،إذ
يطمئن ال�شاعر كثري ًا �إىل ذاته بو�صفها منطقة
�أليفة وحرة ومكت�شفة ومعروفة بدقة لديه على
النحو الذي ي�سهل التعامل معها وحماورتها ،فيحدد
نوع الذات وطبيعتها وحركتها ال�شعرية على هذا
الأ�سا�س.
وقد يتفنن بع�ض ال�شعراء يف التالعب ب�ضمري
ذاته ال�شاعرة ،حني يحاورها مرة على نحو مبا�شر
����وي ال��وا���ض��ح وامل��ع��روف وال�شائع
ب�ضمريها الأن ّ
���رة ثانية
وب��دالل��ة (�أن���ا) ال�شاعر املهيمنة ،وم ّ
يح ّولها �إىل ذات جمعية �أنوية بداللة ال�ضمري
وم��رة �أخ��رى ينف�صل
ال�شعري
ّ
اجلمعي (ن��ح��ن)ّ ،
ّ
عنها انف�صا ًال رمزي ًا ليجعل منها (�آخ��ر) �صاحل ًا
ال�شعري ،ويتن ّوع هذا الآخر
للمحاورة والتفاعل
ّ
الطبيعي �أو الكو ّ
بني الأمن��وذج الإن�سا ّ
ين �أو
ين �أو
ّ
املتخ ّيل على هي�أة ما تختارها جتربة الق�صيدة �أو
فل�سفة ال�شاعر.
ال�شعر الرتكما ّ
(الكال�سيكي واملعا�صر)
ين
ّ
وجمربة و�صاحبة
عموم ًا هو �شعر ذات عميقة
ِّ
ق�ضية� ،شعر يتم ّثل �إن�سانه ج��ي��د ًا ويبحث عن
أنوي بطبيعته
هويته ،لذا ف�إنّ امل�ستوى
الذاتي ال ّ
ّ
الوجدانية والغنائية وال�صوفية ه��و امل�ستوى
الأظهر يف �سياق هذه الر�ؤية ،وهو ينطوي على
بحث دائم ودائب عن احلرية واملثال والطبيعة،
ال�شعري
مبا يعطي للزمن واملكان وعنا�صر الت�شكيل
ّ
الأخرى وهج ًا وحرارة وتدفق ًا و�ألق ًا ،ويجعل من
والفكري
إبداعي
الذاتي مب�ضمونه ال
ق�ضية احلوار
ّ
ّ
ّ
ق�ضية مركزية بارزة ووا�ضحة.
ال�شاعر �صالح نور�س يف ق�صيدته ((اخلريف))
ينتخب �ضمري (الآخ���ر) الطالع من �ضمري الأن��ا
ال�شعري� ،إذ
ال�شاعرة ليحقق معه ه��ذا احل��وار
ّ
���وي
تنف�صل ال���ذات ال�شاعرة ع��ن حميطها الأن ّ
انف�صا ًال رمزي ًا كي ي�سهل النظر �إليها عن ُبعد،
��واري ينطلق منه الراوي
ثم بناء خطاب ح ّ
ومن ّ
ال�شعري نحو الذات ال�شاعرة الكامنة يف م�ساحة
ّ
(الآخر) الرمزي ،الذي هو (�أنا) ال�شاعر مقنّعة
بالآخر متكّن ال��راوي ال�شعري من تنفيذ مقولته
ب�سهولة.
ٌ
ا�ستهالل عام يروي حكاية
ال�شعري
اال�ستهالل
ّ
الزمن يف �سياق ف�صل معينّ له نكهة خا�صة وداللة
خا�صة ور�ؤية خا�صة من ف�صول ال�سنة ،وحكاية
ال��زم��ن املعنونة ب��ـ ((اخل���ري���ف)) تنطوي على
داللة طبيعية تفيد من معنى هذا الف�صل وداللته
ال�سياقية امل��ت��داول��ة ،وينطوي يف الوقت نف�سه
رمزي ي�شتغل على و�صول الأ�شياء �إىل
على معنى
ّ
منتهاها ونهايتها ،لأنّ ف�صل الربيع هو �آخر ف�صول
ال�سنة يف منظومة التعاقب ،ل��ذا ّ
فكل (�أخ�ير)
يف � ّأي مف�صل من مفا�صل احلياة ميكن �أن يو�صف
باخلريف:
كان املو�سم املا�ضي خريف ًا
ٌ
خريف �أي�ض ًا
ومو�سمنا هذا
ما الذي حدث ؟
ا�ضطراب
فالكون يف
ٍ
ُ
الزالزل
فهل حدثت
التقاومي !
وتبدلت
ُ
ول��ع ّ��ل ه��ذه ال��دالل��ة التي تكمن فيها ال�صفة
امل�أ�ساوية ت�شرع باحل�ضور منذ مطلع اال�ستهالل
ال�شعري ي�صف
ال�شعري يف الق�صيدة ،ف��ال��راوي
ّ
ّ
املو�سم املا�ضي ك ّله باخلريف ((كان املو�سم املا�ضي
خريف ًا)) يف �إلغاء وحمو للف�صول الأخ��رى ،حيث
حت�ضر دالل��ة احل��زن واخل���وف وامل���وت بدرجات
اخلريفي،
ال�شعري
معينة داخ��ل ه��ذا الف�ضاء
ّ
ّ

ويت�ضاعف هذا ال�شعور ويتع ّمق وتنفتح الداللة
فيه على م�ساحة �سيميائية ورمزية �أو�سع و�أكثف
حني يتوا�صل ال�شعور بامتداد اخلريف من املو�سم
ٌ
خريف
املا�ضي �إىل املو�سم اجلديد ((ومو�سمنا هذا
ال�شعري �إىل �إطالق
�أي�ض ًا)) ،وهو ما يقود الراوي
ّ
�س�ؤاله الكو ّ
ين الكبري ((ما الذي حدث ؟)) ،وهو
���س���ؤال م�شحون باملعنى الباحث ع��ن �سبب لهذه
الكارثة الطبيعية/الإن�سانية.
تقليدي حمتمل
���واب
رمب��ا ي��ك��ون �أق���رب ج
ّ
ال�شعري هو ((فالكون يف
داخ��ل ف�ضاء ال�س�ؤال
ّ
ا�ضطراب)) ،لأنّ هذا الإح�سا�س النابع من غياب
ٍ
ف�صول احلياة وبقاء ف�صل اخلريف فقط �إمنا يحيل
ال�شعري بعد
فور ًا على ف�ضاء املوت ،لينفتح ال�س�ؤال
ّ
ذلك على ف�ضاء �أو�سع با�ستخدام �أداة اال�ستفهام
(هل) ،وهي تطلق ال�س�ؤال نحو الآخر ّ
بكل �أنواعه،
والب�شري ((فهل حدثت
والطبيعي،
الآخر الكوينّ،
ّ
ّ
ُ
التقاومي !)).
الزالزل/وتبدلت
ُ
�إذ ال ميكن فهم ذلك من دون ح�صول مثل هذه
الكوارث التي تلغي ف�صول اخلري والعطاء (ال�شتاء
والربيع وال�صيف) وتكتفي باخلريف ،وهنا يبدو
ّ
تو�سطية
�أنّ عتبة اال�ستهالل بو�صفها عتبة
بني العنونة وامل�تن تكون قد �أ ّدت وظيفتها ،حني
حققت ربط ًا فني ًا ومو�ضوعي ًا بني عتبة العنوان
ّ
املعرفة،
((اخلريف)) وهي
ت�ستقل بح�ضور املفردة ّ
مب�ضمونها املر ّكز الذي ال يقبل النقا�ش �أو اجلدل،
وعتبة اال�ستهالل التي ا�شتغلت ا�شتغا ًال تف�صيلي ًا
على تو�سيع رقعة الداللة والرتميز العالمية يف
عتبة العنونة ،فظ ّلت حا�ضرة فيها وظ ّلت حا�ضرة
�أي�ض ًا فيما حلقها من �صور املنت ال�شعري وتفا�صيله.
ال�شعري يف الق�صيدة �أن
ثم ما يبلث اخلطاب
ّ
ّ
يتوجه نحو (�آخر) كامن داخل الر�ؤية ال�شعرية
ّ
وقريب من ف�ضائها متام ًا ،كي ينقل �إليه نتيجة
تو�صالته املرتهنة بهيمنة خريفية الفتة ّ
اكتظت
بكل معاين املوت املنت�شرة على م�ساحة ال�صورة،
على النحو ال��ذي يبدو الآخ��ر املاثل هنا وك�أنه
بانتظار النتيجة ،وهنا بو�سعنا الإ�شارة �إىل �أن
هذا الآخر هو �شكل من �أ�شكال الذات ال�شعرية وقد
الذاتي و�صارت (�أخر)
انف�صلت رمزي ًا عن كونها
ّ
ميكن حماورته:
لن ت�ستطيع �إيقافها ...
�إنها تدور
لن ت�ستطيع �إ�سكاتها ...
�إنها تدور
ال�شعري
املوجه من ال��راوي
ال�شعري
اخلطاب
ّ
ّ
ّ
�إىل الآخ����ر ال���ذي ه��و لي�س ���س��وى ق��ن��ا ٍع ل��ل��ذات
ال�شاعرة ينطوي على ق��د ٍر من العنف والق�سوة
وامل�صادرة� ،إذ ينفي قدرته على فعل �شيء ب�إزاء
هذه العجلة التي تدور ّ
بكل ق ّوة ورعونة ي�ستحيل
�إيقافها ((لن ت�ستطيع �إيقافها � ...إنها ت��دور))،
وينفي القدرة على تقليل �صوتها الهادر وهو يقرتب
من ال�صرخة املدوية التي ال ميكن �إيقافها ((لن
ت�ستطيع �إ�سكاتها � ...إنها تدور))ّ ،
ولهل يف تكرار
جملة (�إنها تدور)) يف احلالني ما يحيل على �أنها
عجلة احلياة املعا�صرة وقد فقدت ف�صولها الثالثة
واكتفت باخلريف ،بكل ما تنطوي عليه ال�صورة من
�إحاالت �سيميائية ورمزية على �إعالء �ش�أن املوت
على ح�ساب احلياة ،و�إع�لان �ش�أن احلزن والك�آبة
على البهجة والفرح.
ال�شعري �إىل
املوجه من الراوي
ّ
يتط ّور اخلطاب ّ
الآخ��ر املق ّم�ص دور ال��ذات ال�شاعرة نحو دعوته
اال�ستقبالية �إىل ا�ستخدام كامريا الب�صر الرائي
لإدراك املرئيات ،على النحو الذي ي�صل �إىل ت�أكيد
ثبات الأ�شياء املرئية الكربى يف �أماكنها ،مبا يحيل
�سيميائي ي�ؤ ّكد �أن اخللل يف هيمنة
على معطى
ّ
(اخل��ري��ف) لي�س يف امل��ت��غ�يرات الطبيعية التي
ت���ؤدي �إىل تبديل التقاومي ،بل اخللل يف طبقته
ب�شري �إن�سا ّ
ي�صر
ين
الرمزية العليا هو
ّ
�سلوكي� ،إذ ّ
ّ
ف�ضاء اخلطاب عرب عني املُ َ
خاطب على �أن الطبيعة

بنوامي�سها املعروفة ال غبار عليها ،والإن�سان هو
أدبي لها:
اخلا�ضع ال ّ
�ستنظر �إىل ال�سماء
�سرتى النجوم على نف�س �أبراجها
والرتاب مل يزل يفوح برائحة الإن�سان
�ستدور مع الطاحونة..
�شئت �أم �أبيت
�إن ا�ستخدام �سني اال�ستقبال يف الأف��ع��ال
الثالثة ((�ستنظر�/سرتى�/ستدور)) تدل على
�أنّ الإن�����س��ان يف ّ
ك��ل الأزم��ن��ة حم��ك��وم بحركية
اّ
هذه الأفعال ،فال �سبيل �أمامه �إل النظر ((�إىل
ال�����س��م��اء)) ،و� اّإل حت��دي��د ال��ن��ج��وم يف �أماكنها
الطبيعية ((النجوم على نف�س �أبراجها)) ،هذا
فيما يتع ّلق بالأعلى (ال�سماء) حيث ال ميكن له
�أن ي�ستغني عن النظر �إليها ،يقابل ذلك يف الأ�سفل
الأر�ض ومادتها (الرتاب) الذي يو�صف ب�أنه مولد
الإن�سان وم�آله الأخري ،وهو يتح�س�سه حتت قدمه
حل وارحتل ،و�أينما �سار �أو ّ
�أينما ّ
توقف ،ورائحته
دائم ًا من رائحة الإن�سان لأنّ �أبا الب�شرية (�آدم)
من ترابّ ،
فكل ذر ّيته �إذن من تراب ،وهو ما يجعله
يفوح برائحة الإن�سان ،مبعنى �أن ال�سماء مل تتغري
والأر�ض مل تتغيرّ �أي�ض ًا.
لكنّ ال َقدَ َر الذي يحكم حركة الإن�سان ويف ِقده
حريته يف اختيار م�صريه هو امليهمن الأ�سا�س على
ف�ضائه ((�ستدور مع الطاحونة �شئت �أم �أبيت))،
فهو ال يعي�ش ف�صو ًال �أربعة على هذا الأ�سا�س بل
هو �أ�سري ف�صل واحد ،الطاحونة يف الو�سط تدور
بال هواده وهو على �أ ّية حال لي�س �أمامه �سوى �أن
يدور معها �شاء �أم �أبى ،مبعنى �أنّ حركته مق ّيدة
بحركة الطاحونة التي هي رمز احلياة وهي مت�ضي
يف �سبيلها غري �آبهة ب�شيء.
ولي�س ه��ذا ه��و َق���دَ ر املُ��خ َ
��اط��ب ال��ذي يتّجه
ال�شعري حتديد ًا يف هذه الق�صيدة
�إليه اخلطاب
ّ
اخلريفية ،بل هو َقدَ ر اجلميع بال ا�ستثناءَ ،قدَ ر
ّ
كل من يرى وي�سمع ،كل من يعي�ش على هذا الرتاب
وتغطيه هذه ال�سماء ،و�سيدرك املً َ
خاطب ذلك حني
يرى ب�أ ّم عينه ّ
كل �شيء على نحو ي�شي بالعودة �إىل
كلكام�ش ال��ذي ر�أى ّ
كل �شيء وانتهى �إىل نتيجة
واح��دة ،فاملُ َ
خاطب هو كلكام�ش الع�صر احلديث
الذي يعي�ش ف� ً
صال واحد ًا ّ
كل حياته:
�سرتى �أنّ ال�شم�س ت�شرق
ّ
للكل على ال�سواء
�سرتى �أنّ املطر يهطل
ّ
للكل على ال�سواء
�ستدور مع الطاحونة..
�شئت �أم �أبيت
فكرة الت�ساوي والتماثل هنا وقد تكررت يف
جملة ((للكل على ال�سواء)) مرتني ت�شري �إىل نوع
من ال َقدَ رية الذي لن يكون بو�سع الإن�سان ـ مهما بلغ
من القوة اجل�سدية �أو الإبداعية ـ تفاديها ،ف� ً
ضال
على �أنّه يبدو على هذا النحو مرتهن ًا ب�آلية جتعل

ّ
الكل يف �س ّلة واحدة ،فلي�س لأحد �أن يغيرّ �شم�سه �أو
مطره مهما بلغ من التميز واخل�صو�صية والفرادة
املوجه نحو �إن�سان الق�صيدة
والإب��داع ،واخلطاب ّ
الذي يبدو وك�أنه (�آخر) لي�س هو يف احلقيقة �سوى
موجه �إىل الذات ال�شعرية احلائرة نف�سها.
خطاب ّ
�إنّ طبيعة احل��وار النا�شب هنا بني ال��راوي
ال�شعري وذات���ه املنف�صلة عنه انف�صا ًال رمزي ًا
م�ؤقت ًا لأ�سباب فنية وت�شكيلية هي طبيعة �صوفية
ري على م�صري الإن�سان
�سوداوية ،لأنّ ال�ضغط ال َقدَ ّ
قائم على �سحب قدرته على التحكّم مب�صريه �أو
تغيريه ،وعلى الرغم من وج��ود هام�ش تخيريي
ب�سيط داخ��ل ف�ضاء الت�سيري املهيمن� ،إال �أنّ هذا
الإن�سان ال يعي�ش يف حقيقة الأم��ر �سوى ف�صل
واح��د هو ف�صل اخلريف ،لأنّ الف�صول الأخ��رى
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ق���در ك��ب�ير م��ن احل��ري��ة واحل��رك��ة
والتمظهر الذاتي ،بعيد ًا عن ف�صل ال�شيخوخة
وامل��وت والنهاية املحتومة القريبة التي يعي�شها
ف�صل اخلريف يف �شكله وم�ضمونه.
فهذا الإن�سان الرائي (كلكام�ش الع�صر) ال
يرى �سوى �أ�شياء حم��ددة وحا�سمة ((�سرتى �أنّ
ال�شم�س ت�شرق)) ،وهي ر�ؤية لي�ست ذاتية حم�ض ًا
بل هي ر�ؤية جمعية (( ّ
للكل على ال�سواء)) ،ف�ضاء
ال�شم�س موزّع على ّ
الكل بالت�ساوي ،مثلما املطر موزّع
على ر�ؤو�س ّ
الكل وقلوبهم بالت�ساوي �أي�ض ًا ((�سرتى
ّ
يهطل/للكل على ال�سواء)) ،حيث تعود
�أنّ املطر
الالزمة اخلريفية لتنفي � ّأي احتمال للتم ّيز �أو
القدرة على فعل �شيء خارج دائرة هذه الهيمنة
((�ستدور مع الطاحونة �شئت �أم �أبيت)) ،ويف هذه
ال�صورة يكون املتحرك واملتغيرّ هو الطاحونة/
احلياة ،والثابت امل�ستجيب حلركتها هو الإن�سان/
ّ
آخر/الكل.
الذات/ال
ثم ت�أتي الالزمة الثانية النافية لت�ؤ ّكد
ومن ّ
ّ
عجز الإن�سان/الذات/الآخر/الكل مقابل قوة
امل�ستمر بال ه��وادة� ،إذ
حركة احلياة يف دورانها
ّ
يت�أكد ه��ذا العجز بفعل التجربة التي يحكيها
ال��راوي ال�شعري بداللة جتربة ال��ذات ال�شاعرة
وهي حتاور ذاتها:
لن ت�ستطيع �إيقافها ...
�إنها تدور
لن ت�ستطيع �إ�سكاتها ...
�إنها تدور
يتحرك نفي اال�ستطاعة املتكرر عن الإيقاف
((ل��ن ت�ستطيع �إيقافها)) وع��ن الإ�سكات ((لن
ت�ستطيع �إ�سكاتها)) من جهة ،وهيمنة الدوران من
جهة �أخرى ((�إنها تدور� /إنها تدور)) ،على ن�سق
تثبيت ح�ضور ف�ضاء عتبة العنوان ((اخلريف))
على تفا�صيل امل�تن ال�شعري امل�ؤ�س�س لتجربة
الق�صيدة ،يف تركيز الر�ؤية ال�شعرية مبقولتها
ال�شعري العام من عتبة
اجلوهرية على املناخ
ّ
العنوان �إىل عتبة اخلامتة.
اع��ت��م��دت الق�صيدة ع��ل��ى عتبة عنوانية
معرف هو ((اخلريف))،
خمت�صرة اكتفت مبفرد ّ
(خربي) ودال ّ
يل
نحوي
وهذا االكتفاء هو اكتفاء
ّ
ّ
(ت�شكيلي) يف �آن ،انطوى بهذه
و�شعري
(�سيميائي)
ّ
ّ
ّ
ال�صيغة على �أعلى درج��ات التحري�ض والتفاعل
والإنتاج ،فالدال العنواين يختزن �شبكة هائلة من
�سواء يف مرجعيته من حيث هو
الدالالت واملعاين،
ً
ف�صل املوت ،بكل ما يعبرّ عنه ذلك من قيم تعبريية
و�سيميائية غزيرة� ،أم من حيث ا�شتغال الق�صيدة
على ح��وار ذات��ي م�شبع بالأ�سى وفقدان الفر�ص
والتال�شي والت�شي�ؤ� ،إذ ظ ّلت داللة العنونة تعمل يف
كل مراحل تك ّون الق�صيدة ،وكانت هي ب�ؤرة احلوار
وج��وه��ره بني ال���راوي ال�شعري املرتبط بالذات
ال�شاعرة ،والآخ��ر املت�شكل يف الق�صيدة الذي هو
لي�س �سوى الذات ال�شاعرة وقد انف�صلت رمزي ًا عن
منطقة الراوي الذاتي ال�شعري لأ�سباب ت�شكيلية
وفنية وجمالية خا�صة بتقانات التعبري ال�شعري.
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من حكايات المدر�سة الإبتدائيّة:

المدير ال�شيخ محمّد الغزال
• د .وجيه فانو�س
ال ميكن �أن �أتذ َّكر �أيام درا�ستي ،بل عي�شي ،يف «مدر�سة
ُعثمان ذي النُّورين»� ،أو «الزَّينُور ْين» ،ونحنُ  ،تالميذ تلك
املدر�سة ،ن�صطلح ،منذ ذلك ال َّز َمن ،على ت�سميتها به� ،إ َّ
ال
وتربز يف وجداين وعقلي �صورة املدير ،ف�ضيلة الأ�ستاذ
ُ
َ
َّ
فاعلة احل�ضو ِر،
اهلل؛
«ال�شيخ محُ َ َّمد ال َغزال»َ ،ر ِح َمهُ
ً
ني ِب َع َب ِق
ناب�ضة بحيو َّيةِ امل�شهدِ و َرهبةِ اللَّحظةِ املمزوجت ِ
الذِّ كرى و�أَ َل ِق �أ َّيام الطُّ فولةَ .ت ْبني ذِكرى هذا «املُدير»،
يف ب��ايل� ،أ َّول واح��دة من تلك املفاهيم ،التي حت َّولت �إىل
مناذج الترَّ بية
قِ َي ٍم ،لي�س يف حياتي وتفكريي وح�سب ،بل يف
ِ
والتَّعليم لتلك املرحلةِ من مطلع عقو ِد النّ�صف ال َّثاين من
القرن الع�شرين.
َت َتجلَّى �أوىل ه��ذه اللَّحظات امل��م�� َّي��زات ،ع�بر ارتباطها
ب�شخ�ص املدير الأ�ستاذ َّ
«ال�شيخ محُ َ َّمد ال َغزال»؛ وعلى قدرته،
بح�ضوره َّ
حماولة للتَّهديد �أو الوعيد
خ�صي ،جُم َّرد ًا مِن � ِّأي
ال�ش
ٍ
ِّ
َّ
َ
غب �أو الفو�ضى،
�أو ال َّت�أنيب �أو الق ْم ِع ،على مواجهةِ حاالت ال�ش ِ
و�صدِّ ها يف املدر�سة.
بال�صعود والنُّزول،
يقوموا
أن
�
وقتذاك،
ّالميذ
كانَ على ال َت
ُّ
ات على الأقل يف اليوم
اخلي للمدر�سة� ،ستَّ م َّر ٍ
على الدَّ َرج الدَّ ِّ
ً
بداية،
الواحد .كان على ال َتّالميذ ،عهد ذاك� ،أن يتج َّمعوا،
ال�ساعةِ ال َّثامنةِ �إ َّ
واح ٍد من �صباحاتِ �أ َّيام
ال ربع ،من كلِّ ِ
عند َّ
ال َتّدري�س ،يف طوابري �أو قطارات منتظمة ،وفاق ًا ل�صفوف
تدري�سهم ،و�ضمن مراعاة مبد�أ اال�صطفاف للأق�صر يف الأمام،
ثم الأطول فالأطول فالأكرث طو ً
الُ .يلقي التالميذ ،بداية،
َّ
تي�سر من �آي��اتِ «القر�آن
ال�سمع� ،إىل «ت�لاوة مباركة» ممِ َّ ��ا َّ
َّ
ٌ
خطبة توجيه َّي ٌة
الكرمي» ،مِن �أحد ال َتّالميذ؛ تلي التِّالوة،
ق�صرية ،يتناوب املد ِّر�سون على تقدميها ،كلٌّ يف يوم معينَّ ؛ وقد
يكون� ،أخرياً ،حملٌّ
ملالحظات ُيبديها «املُدير»� ،إذا ما اقت�ضى
ٍ
الأمر.
ينتقل ال َتّالميذ ،تالي ُا ،من الباحة� ،صعوداً ،على ال��دَّ رج
اخلي� ،إىل َّ
الطابقني الأ َّول وال َّثاين من املبنى؛ وكان ال بدَّ
الدَّ ِّ
لهم من النُّزول �إىل
امللعب ،على الدَّ رجاتِ عينها ،وقتَ بدءِ
ِ
ال�صعود» �إىل قاعات ال َتّدري�س،
ال�ساعة العا�شرة»؛ َّ
«فر�صة َّ
ثم ُّ
ال�ساعة العا�شرة»؛ وال��نُّ��زول ،جم��دَّ داً،
«فر�صة
انتهاء
�إِث��ر
َّ
ال�ساعة ال َّثانية ع�شرة
وقت
ِ
االن�صراف من املدر�سة ،عند َّ
هر»� ،إثر انتهاء
والن�صف ظهراً ،يف ما كان ي�س َّمى «فر�صةِ الظُّ ِ
َّوجه �إىل بيوت الأه��ل؛
احل�صة ال َتّدري�س َّية ال َّرابعة؛ والت ُّ
َّ
رج� ،إثر انتهاء هذه اال�سرتاحة،
ومن َّ
ثم ،معاودة ُ�صعود ال��دَّ ِ
ال�ساعة ال َّثانية ظهراً؛ فالنُّزول ،للم َّرة الأخ�يرة ،عند
عند َّ
َ
احل�صة التّدري�س َّية
ِّهائي من املدر�سةِ  ،بعد انتهاء
َّ
االن�صراف الن ِّ
ال�ساعة ال َّرابعة من بعد الظُّ هر.
ال�ساد�سة ،عند َّ
َّ
كان التَّقليد املدر�سي يق�ضي ،على ال َتّالميذ ،من جهة �أخرى،
التوجه ،قبل انطالقهم �إىل «فر�صة الظُّ هر»� ،إىل «م�سجد ر�أ�س
ُّ
ال َنّبع» ،املواجه ملبنى املدر�سة ،بقيادة �أحد الن َُّّظار ،وم�صاحبة
جمموعة من الأ�ساتذة ،ومراقبة دقيقة من املدير َّ
«ال�شيخ
ً
جماعة؛ وليكن
َّو�ضوءِ  ،و�إقامة «�صالة الظُّ هر»
الغزال» ،للت ُّ
اهلل ،وحده ،يف عون � ّأي تلميذ يتخ َلّف عن امل�شاركة يف �أداء
ال�صالة؛ �إذ املدير َّ
«ال�شيخ الغزال»� ،سيكون له باملر�صاد،
تلك َّ
باحي للتَّالميذ
يف اليوم التدري�سي التَّايل ،عند االجتماع َّ
ال�ص ِّ
يف باحة امللعب.
َ
ّ
حمطات
يتوزَّع دوام ال َتّدري�س ،يف ذلك ال َّز َمن ،على ثالث
ال�ساعة الثامنة
�أ�سا�س؛ تبد�أ الأوىل ،من هذه املحطات ،عند َّ
�صباح ًا ،وتت�ض َّمن ح�صتني للتَّدري�س ،مدَّ ة كلّ واحدة منهما
َّ
ال�ساعة
�ساعة زمن َّية واح���دة .تنتهي ه��ذه
املحطة عند َّ
العا�شرة �صباح ًا؛ تليها ا�سرتاحة من الدَّ ر�س؛ ينتقل فيها
ال َتّالميذ �إىل باحة املدر�سة ،لق�ضاء حاجاتهم َّ
الطبيع َّية،
و�شراءِ ما ميكنهم من د َكّان «�أبي جميل جمال الدين» ،القابع
الزاوية َّ
عند َّ
ال�شرق َّية اجلنوب َّية من تلك الباحة؛ وممار�سةِ
بع�ض حركات ال َّرك�ض واملطاردة يف لعبة «اللَّقيطة»؛ وهي
ِ
ف�صيح،
عربي
لفظ
على
ة
ي
مبن
ة،
ي
البريوت
ة
ي
املحك
من
ت�سمية،
ٍ
َ
َ
َّ
ّ
ّ
ٍّ
ٍ
م�شتقٍّ من جذر «ل ق ط»؛ ومن معانيه «الأخذ» و«االم�ساك».

تقوم لعبة «اللَّقيطة» على مبد�أ الإِم�ساك بالالعبني ،وذلك
بـ «التقاط» �أحد ال َّ
العبني رفاقه يف اللَّعبة؛ وهكذا كان على
�أحد ال َتّالميذ �أن ي�سعى للإم�ساك مبن ميكنه االم�ساك به من
رفاقه يف «اللُّعبة»؛ ف�إذا ما �أم�سك بهِ � ،صارت مه َّمة الإم�ساك
ً
مناطة بهذا «امللقوط»؛ وهكذا
بالآخرين� ،أو «التقاطهم»،
ال�ساعة العا�شرة والنّ�صف.
عند
الوقت
دواليك� ،إىل �أنْ ي�ستق َّر
َّ
يجتمع ال َتّالميذ ،يف هذا الوقت ،ب�إ�شراف «النَّاظرين»،
الأ�ستاذ محُ َ َّمد امل�صري والأ�ستاذ �أحمد الل َّبان ،يف الطوابري،
ويتوجه
ال�صف الدِّ را�سي؛
َّ
�أو القطارات ،املوزَّعة على �أ�سا�س َّ
تالميذ ك��لِّ ط��اب��و ٍر� ،أو ق��ط��ا ٍر ،من ث َّ��م �إىل قاعة ال َتّدري�س
املُ َخ َّ�ص َ�صة لهم ،بارتقاء ال��دَّ َرج الدَّ اخلي للمدر�سة .تنتهي
َّ
ال�ساعة ال َّثانية ع�شرة
املحطة ال َتّدري�سية ال َّثانية عند َّ
والنّ�صف ظ��ه��راً؛ فيغادر ال َتّالميذ �صفوفهم ،ع�بر ال���دَّ َرج
الدَّ اخلي� ،إىل باحة املدر�سة؛ فيتوجه معظمهم ،ممن كانت
منازل والديهم قريبة من املدر�سة� ،إىل تلك البيوت ،لتناول
طعام ال��غ��داء؛ وتبقى قلّة منهم يف الباحة ،يتناولون ما
طعام ،ب�شكل لفافات
�أح�ضروه معهم ،من منازل والديهم ،من
ٍ
من اخلبز؛ كنَّا ن�س ِّميها «عرائ�س» ،ومفردها «ع��رو���س»� ،أو
ري َج ْم ٍع باملحك َّية البريوت َّيةِ  ،من
ن�س ِّميها «كدادي�ش» ،وهذا تعب ُ
ف�صيح ،هو َكدَ َ�ش» ،يفيد ال َ
أخذ ،كما يفيد
عربي
�أ�صل ِلفظ
ٍّ
ٍ
تلف بـ
القطع بالأ�سنان ،مفردها «كدّ ُو�شة»؛ وغالب ًا ما كانت ُّ
«ال َك ُّد َ
ُ
أكوالت خفيفة؛ ال َم َرقَ فيها �أو �سوائل كثرية.
و�شة» م�
َ
َّ
ال�ساعة الثانية ظهراً ،لبدء
يلتئم �شمل التّالميذ ،عند َّ
َّ
املحطة الدِّ را�س َّية ال َّثالثة والأخرية؛ فيتج َّمعون ،وفاق ًا للتَّوزُّع
ويتوجه تالمذة كل
الباحة؛
يف
القطارات،
الطوابري،
على
َّ
طابور� ،أو قطار� ،إىل قاعة ال َتّدري�س املُ َخ َّ�ص َ�صة لهم؛ فيم�ضون
ال�ساعة ال َّرابعة
هناك َّ
ح�صتني من ال َتّدري�س ،تنتهيان عند َّ
َّ
الظُّ
�صاخب
�ضجيج
و�سط
ب،
ال
الط
ين�صرف
حني
هر؛
من بعد
ٍ
ٍ
محُ َ َّب ٍب ،كلٌّ �إىل منزل �أهله.
ُكنَّا جمموعة من ثالثمائة� ،أو �أك�ثر ،من الأوالد؛ عليها
ً
جمتمعة ،ذلك الدَّ َرج؛ لت�صل ،عربه� ،إىل
�أن ت�صعد� ،أو تنزل،
قاعات ال َتّدري�س ،يف ذلك املبنى الب�سيط ،لكن الأنيق واملُعدّ
مبنى ملدر�سة .وكيف ُيعقل لثالثمائة ولد ،مل
خ�صي�ص ًا ليكون ً
ي�صل �أكربهم �سن ًا �إىل ال َّثالثة ع�شرة من عمره� ،أن ميار�سوا
هذا العبور للدَّ رج ،من غري فو�ضى� ،أو �صراخ� ،أو �إيقاع رفاقهم
يف مقالب ،تبتدعها تلك املخ ِّيلة ال َّرائعة واخل�ل َّ
اق��ة التي
ثم هل يعقل �أن
ال�سن؟ َّ
يتحلَّى بها كثري من النَّا�شئة يف تلك ِّ
را�سي
اليوم
يف
ات
مي َّر هذا امل�شهد ،ال��ذي يتك َّرر �ستَّ م�� َّر
الدِّ
ِّ
الواحد ،من غري ما �أن يتع َّر�ض بع�ض الأ�ساتذة فيهِ ل�شيءٍ من
ق�سم من ه�ؤالء الأوالد ،انتقام ًا من
ال َع َبث الربيء؛ ميار�سه ٌ
عقاب
من
أو
�
؛
�صعب
محِ ٍف َ�س َب َق لهذا
در�س ُمتع ٍِب� ،أو امتحانٍ
ٍ
ٍ
ٍ جُ ْ
الأ�ستاذ �أو ذاك �أن �أوقعه على بع�ضهم.
ُكنَّا ن َُخ ُ
ال�صعود
طط لهذا ُكلَّه ،بل ن�سعى لأن ي�صاحب رحالت ُّ
«الزِّ
كم ال ب�أ�س من
ن»،
ي
ُّور
ن
ي
للــ
الداخلي
ج
ر
على
والنُّزول،
الدَّ َ
ْ
ٌّ
وال�صراخ؛ لكن ّقلَّما ُكنَّا ننجح يف تنفيذ كامل
الهرج وامل��رج ُّ
ملا نخطط له� ،أو ملا كنا �سنفرح به� ،إذا ما متكنا من تنفيذه.
كنَّا نف�شل ،بل ن�صاب ب�إرباك مرعب ،حلظة �أن يخرج َّ
«ال�شيخ
ال َغزال» ،من مكتبه املواجه ملطلع ذلك ال��دَّ َرج .كان يكفي �أن
َيطلُّ «ال�شيخُ » من باب مكتبه ه��ذا ،وقد و�ضع عمامته على
ٌ
رباقتني يف
ر�أ�سه ،وانعقدت
تقطيبة مرعبة بني عينيه ال َّ
�صفحة وجهه املُ�شربة باحلمرة ،ح َتّى ينتهي كلّ ما كنَّا نقوم
به �أو َّ
خططنا له؛ ومل نكن نعرف �أبد ًا كيف يجمد كل �شيء
فينا.
بال�صدمة ،نتح َّول �إىل ما ي�شبه التَّماثيل اخلر�ساء
ُ�صاب
ن
ُ
َّ
ٌ
أ�صم؛ فال حركة حت�صل ،وال �صوت ي�صدر؛
املنحوتة من
ٍ
�صخر � ّ
وال حتى نظرة ت�سعى ،ولو خفية� ،إىل ا�ستك�شاف ما يحيط
حتركاتَّ .
ٌ
�صامت ،الأ�ستاذ
«ال�شيخ محُ َ َّمد»
بنا من �أ�شخا�ص �أو ُّ
املُناوب ،املك َلّف مبرافقتنا على الدَّ َرج ومراقبة وجودنا عليه،
يقف مثلنا �صامت ًا ،وال�سكون يفرت�س املكان ،كلّ املكان؛ بل
ال�سكون بات ُمنْ�سحب ًا حتَّى على ال َّز َمن.
لعلَّنا نعتقد �أنّ ذلك ُّ

َتت ّّج َّمدُ الدنيا بر َّمتها؛ ال ُيعيدُ ها �إىل حركتها �سوى �صوت
«ال�شيخ محُ َ َّمد» ،وقد تمَ ْ َت َم بكلمات ،خرجت بغري و�ضوح من
فمه؛ كلمات ما كانت �أب��د ًا من نوع الكلمات الوا�ضحة ،فما
ك��ان لأح ٍ��د منَّا �أن يقدر على فهم معظم ما ك��ان يتلفَّظ به
َّ
«ال�شيخ محُ َ َّمد» يف مثل تلك احلاالت .واقع الأمر ،لقد كانت
وربا عن َع َم ٍد ،من نوع «الكلمات الوجود» ،ومل
كلماته ،ههنا ،مَّ
تكن� ،أبداً ،من باب «الكلمات املعنى» ،هكذا ،وبهذه الب�ساطة
ال�سكون يفرت�س الدَّ َرج الدَّ اخلي
ال َّرائعة يف عبقر َّيتها ،كانت َّ
للـ «الزَّينُّور ْين» ،وك��لُّ من على هذا ال��دَّ َرج من نا�س� :أكانوا
تالميذ ًا مثلنا� ،أو كانوا من الأ�ساتذة �أو حتَّى لو كانوا من
الزُّ َّوار َّ
الطارئني .كنَّا نن�سحب ،كلٌّ �إىل قاعة در�سه ،حيث كان
النَّاظر ،الأ�ستاذ «محُ َ َّمد امل�صري» ،ي�ستقبلنا يف َّ
الطابق الأ َّول،
والأ�ستاذ «�أحمد اللَّ َّبان» ُي ُ
�شرف على دخولنا �إىل قاعات
الدَّ ر�س يف َّ
الطابق ال َّثاين.
َ
مع كلِّ هذه الهالة ،من احل�ضور احلازم ،التي كان متتّع بها
املدير َّ
«ال�شيخ الغزال»؛ ف���إنَّ ث َّمة ح�ضور ًا �آخر له ،فاج�أين
و�أذهلني .كان الأ�ستاذ «عبد احلفيظ الالدقي» ،رحمه اهلل،
مدَّ ِّر�س الدِّ ين لتالميذ املدر�سة ،يف خمتلف �صفوفهم .وكان
رج�ل ً
ا �شديد الطِّ يبة؛ ال زل��تُ للَّحظة� ،أذك���ره ،وق��د اعتمر
طربو�ش ًا ،ق َلّما كان يفارق ر�أ�سه ،وارت��دىً بذلة ُب ِن َّية اللَّون،
ب�أناقة ب�سيطة ال َت َكل َُّف فيها .كان الأ�ستاذ «عبد احلفيظ»،
ال�صغري» ،من و�ضع الأ�ستاذ
يعتمد ،يف تدري�سنا ،كتاب «املُ ْ�سلِم َّ
«حم َّمد طاهر ال َّ
الدقي»� .صدف م َّر ًة� ،أنيِّ
غفلت عن حت�ضري
ُ
الدَّ ر�س املق َّر ِر علينا ،والأنكى �أنيِّ ن�سيتُ �إح�ضار الكتاب معي،
�إىل قاعة الدَّ ر�س؛ و�إذ بغ�ضب الأ�ستاذ «عبد احلفيظ» َين َْ�ص ُّب
علي ،وما كان من الأ�ستاذ �إ َّ
ال �أن �أمرين بالوقوف ،طيلة وقت
َّ
الدَّ ر�س ،يف زاوية القاعة ،عقاب ًا يل .ت�أ َّث ُ
رت كثري ًا من عقاب
الأ�ستاذ؛ و�إذ بي ،ا�ستغلُّ «فر�صة الظُّ هر» ،ال لأعود �إىل منزلنا
أتوجه �إىل منزل جدَّ تي القريب من
يف «برج �أبي حيدر» ،بل ل َّ
املدر�سة� ،شاكي ًا لها ه ِّمي .ومل يكن ،حلظتذاك ،من جدَّ تي� ،إ َّ
ال
توجهت بي �إىل مبنى املدر�سة ،طالبة مقابلة «املدير».
�أن َّ
ُ
انفجرت ،بالبكاء
وما �أن �أُذِن لنا بدخول مكتب املدير ،حتَّى
ال�شديدُ ،رعب ًا ممِ َّ ا �أعرفه من مهابة َّ
َّ
«ال�شيخ الغزال» وق َّوة
�ترب فيها
�شخ�ص َّيته وحزمه� ،إذ كانت امل َّ��رة الأوىل التي اق ُ
�إىل هذا احلد من املدير َّ
«ال�شيخ محُ َ َّمد» ،وامل َّرة الأوىل التي
يخاطبني فيها مبا�شرة .وكانت املفاج�أةَّ � ،أن املدير َّ
«ال�شيخ
علي مالطِ ف ًا ،وم�ستف�سر ًا عن ما ح�صل؛
حم َّمد الغزال»� ،أقبل َّ
وهنا كانت مفاج�أة املفاج�آت ،حني قال يل َّ
«ال�شيخ حم َّمد»،
رحمه اهلل�« ،أعرف �أ َنّك من ال َتّالميذ املجتهدين ،و�أنا �س�أمت َنّى
املرة ،على �أن
على «الأ�ستاذ عبد احلفيظ»� ،أن ي�ساحمك هذه َّ
ال تعود �إىل مثلها �أبداً».
ما َب ِرحت تلك اللَّحظات ،التي كان يكتفي فيها املدير َّ
«ال�شيخ
ال�صمتِ ؛
محُ َ َّمد ال َغزال» بالوقوف ُم َت ْم ِت َم ًا مبا هو �أقرب �إىل َّ
وح�سن االنتظا ِم� ،إىل
وال�سكونُ ،
ُيعيدِ ،ب َ�ص ْمتِهِ هذا ،الهدوءُّ ،
ٌ
ماثلة يف بايل ،ذكرى
ري من املعلِّمني؛
ولد،
ٍ
ثالثمائة ٍ
وعدد كب ٍ
مر الزَّمان .وما برح �أ�سلوب «ال�شيخ
على
تقوى
ا�ستطاعت �أن
ِّ
َّ
ِّ
محُ َ �� َّم��د» ،املعتمِد على ق�� َّوة ال�شخ�ص َّية ،متمثلة بح�ضور ال
ميكن �إلغا�ؤه ،يح ِّول هذه اللَّحظات �إىل قيمة تربو َّية �أ�سا�س؛
فالترَّ بية ،كما تعلَّمتها من م�سلك َّية «ال�شيخ محُ َ َّمد ال َغزال» ،هي
يف ق َّو ِة احل�ضور َّ
وعي
ال�ش
ِّ
خ�صي ،ويف عمق ال ِّثقة بالنَّف�س ،ويف ّ
قدرة َّ
الذات القائد ِة على حقيقة فعال َّية وجودها.
ترَّ
�سقيم ،يقال عنه �إنَّه ُلطف؛ ولي�ست
وهن
يف
بية
ل
ا
لي�ست
ٍ
ٍ
ُ
يو�صف ب�أ َنّه حر�ص ،ولي�ست الرتبية
عقيم،
الترَّ بية يف َت َ�ش ُّد ٍد
ٍ
يف كالم ال طائل منه وال علم حقيقي وراءه ،ي�سعى �إىل ت�صوير
نف�سه على �أنَّه تنظريَّ � .إن الرتبية ،وهكذا ر�أيتها ،وتذ ًّكرتها،
ال�صامتة لـ َّ
«ال�شيخ
وما زلت �أ�ؤمن بها ،من خالل تلك اللَّحظات َّ
ال�� َغ��زال» :ح�ضور ينطلق من وج��ود ،هو ٌ
��وي بحدِّ
فعل ت��رب ٌّ
ٌ
ٌ
قيمة
معرفة حقيق َّي ٌة للوجود .فاملُر ِّبي،
ذاته؛ ومن عِ ل ٍْم ،هو
تنطلقُ من ذات َّيةِ وجوده �أ َّو ً
ثم تنمو وتتعاظم َعبرْ َ العِلم
الَّ ،
والتَّجربة.

قضايا وآراء

ال�شاعر عبد الكريم الكيالني
2001-1926م

• �أحمد �سعيد هوا�ش

ولد عبد الكرمي بن زين الكيالين
يف مدينة (ح��م��اة) ،وفيها ت��ويف،
تلقى تعليمه للمرحلتني االبتدائية
والإع����دادي����ة يف م���دار����س ح��م��اة،
ثم التحق ب��دار املعلمني يف دم�شق،
وتخرج منها حائز ًا على �شهادتها
عام 1949م ،عني على �أثرها معلم ًا
يف مدار�س حماة االبتدائية ،وظل يتدرج
يف وظيفته حتى �أ�صبح م��دي��ر ًا لإح��دى
امل��دار���س االب��ت��دائ��ي��ة ،وع��م��ل يف جمال
ال�صحافة حم���رر ًا وخم��رج�� ًا يف جريدة
ال��ف��داء بحماة ،ويف ع��ام 1971م �أعري
�إىل القطر اجلزائري ال�شقيق يف حملة
التعريب يف البعثة التعليمية ال�سورية،
وهناك عمل يف جمال ال�صحافة والإذاعة
والتلفزيون حتى عام 1979م.
يعد عبد ال��ك��رمي الكيالين م��ن رواد
احلركة املو�سيقية وامل�سرحية يف مدينة
(حماة) كما كان العازف الأول على �آلة
القانون ،و�أ�سهم بجهد كبري يف الأن�شطة
الطليعية وال�شبيبية يف جماالت املو�سيقا
وامل�سرح..
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د.ح�ســن حميد

�آ�سيا جبار

()2015-1936

ـ1ـ

عام 1954م فقال:
وعلت ث��ورة اجل��زائ��ر بالنا/ر وهبت
ُ
تدك كل ا�ضطهاد
وي�شيد بالتقدم وال��ت��ح��رر ال���ذي عم
البالد العربية فقال:
َ
تو/ن�س ،يف
وزها املجد يف مراك�ش ،يف
َ
م�ص َر ،يف ثرى بغداد
وتنادت حناجر ّ
ال�شام للمجـِ /د ف�صكت
م�سامع الآباد
أنفا�س من نفحة املا�/ضي
ل
�أيقظتها ا
ُ
املد َّمى على �صعيد اجلها ِد
ٌ
ولهيب�/أ�ضرمته
�شعلة
الفجر
ف����إذا
ٌ
ُ
م�شاعل امليالد
ُ
ويختال
أحمر ال�ساح يهتزُْ /ز
و�إذا الأفق � ُ
بال�شباب املنادي
و�آف��اق الت�أريخ يزخر بالنو/ر و�ضجتْ
عرائ�س الأجما ِد
َ
الـ/غيظ
وانربت تلطم اجلمود ،بكف
ِ
واحلقد والأذى والعناد
ثم ي�شيد ال�شاعر عبد الكرمي الكيالين
بالت�آخي بني بع�ض الدول العربية فقال:
والتقت م�صر احلجاز وبال�شا/م ،فكانت
موالد الأعياد
ُ
وعال املوج بالهدير فهبت�/أر ُدنُ اخلري
بال�سالم تنادي
يقظة يف ثرى الكنانة �ضاءت/و�أ�ضاءت
بالوحي والإر�شاد
تلك �أر����ض الأه����رام �أم ال��ب��ط��وال/ت
�أفاقت بلم �شعث القياد
وا�ستطاعت بكربياء املغاو/ير ،وماجت
على ح َّكا ِم الأعادي
تلك ملحة موجزة عن حياة ال�شاعر
املربي عبد الكرمي الكيالين الذي ر�أينا
بع�ض �إبداعاته ،فهل يقوم �أحد الباحثني
يف مدينة «حماة» ب�إلقاء ال�ضوء على هذا
ال�شاعر و�أمثاله من املبدعني املغمورين.

الإبداع ال�شعري:
له ديوان «حبيبتي ال�سمراء» ،مطبعة
الكاتب العربي – دم�شق 1995م ،ون�شرت
ل��ه جملة النواعري احلموية ع���دد ًا من
الق�صائد منها« :وطني» العدد ()241
و»ك�ب�ري���اء امل��غ��اوي��ر» ال��ع��دد (،)244
و»دليلة» العدد ( )255و»ليايل عا�شق»
العدد ( ،)268و»�شهرزاد» جملة الرائد
العربي� ،شهرية – حماة ،العدد (.)2
يعد ال�شاعر عبد الكرمي الكيالين من
ال�شعراء العرب الذين تغنوا بالعروبة
و�أجم��اده��ا .وه��و �شاعر وج���داين ميتاز
�شعره بنزعة ث��وري��ة ،كتب داع��ي�� ًا �إىل
الوحدة العربية ،ونبذ دعاوى التفرقة
بيد �أب��ن��اء ال�شعب ال��ع��رب��ي يف �أق��ط��اره
املختلفة ،وله �شعر ذاتي وجداين .يبدو
ت�أثره ب�أقرانه من ال�شعراء العرب من
�أمثال علي حممود طه خا�صة يف ق�صيدته
«اجلندول» .ات�سمت لغته بالي�سر وخياله
باحليوية والن�شاط.
يف ق�صيدة «كربياء املغاوير» ي�شيد بها
بثورة ال�شباب العربي يف �أق��ط��اره كافة
على الظلم واجلمود ،داعني للتحرر منها،
واالنطالق نحو الوحدة العربية ،لت�ضع
الأم��ة العربية يف مكانها ال�صحيح بني
الأمم ،فقال:
غ�ضبة لل�شباب خلف العوادي/ر َّددتها
�سهولنا والبوادي
ٌ
�ضج
غ�ضبة ر َّوع��تْ م�سامع ٍ
دهر/حني ّ
العال وثارت بالدي
امل�صادر:
أن��دا/ء ترامت
�سكبتها ن�سائم الفجر �
ً
 – 1معجم البالغني ل�شعراء العربية يف
على ال�ضحى املتهادي
تنثا/ل من القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين� ،إع��داد هيئة
ُ
و�سرت يف خواطر ال�صبح
املعجم ،1املجلد احل ��ادي ع�شر ( ،)4الكويت
ال�شم�س يف �ضمري الوها ِد
وي�شيد بثورة املليون والن�صف �شهيد 2008م.
باجلزائر البطلة يف الفاحت من نوفمرب
 – 2الدوريات املذكورة باملقال.

مل تعرف كاتبة عربية ،خالل زمن القرن الع�شرين الفارط� ،شهرة يف بالدها والعامل مثلما
عرفتها الكاتبة اجلزائرية �آ�سيا جبار التي و�صلت حدود �شهرتها �إىل �آفاق غري م�سبوقة ،الأمر
الذي حدا باجلهات الثقافية الفرن�سية �إىل تر�شيحها لنيل جائزة نوبل للآداب.
بل ال بدّ من التوكيد �أن �شهرة �آ�سيا جبار مل تبد أ� يف بالدها اجلزائرية ،و�إمنا بد�أت يف فرن�سا
حيث عا�شت و�أقامت وكتبت ،ومن فرن�سا انت�شرت �شهرتها يف اجلزائر ،والبالد العربية ،حني
ُترجمت م�ؤلفاتها �إىل اللغة العربية لأنها ُكتبت �أ� ً
صال باللغة الفرن�سية التي جتيدها �آ�سيا
جبار ،وقد ُعدت جتربتها من التجارب الأدبية اجلزائرية املو�سومة بالغريب اللغوي �ش�أنها
يف ذلك �ش�أن العديد من جتارب ك ّتاب اجلزائر مثل :حممد ديب ،وكاتب يا�سني ،ومالك حداد،
وغريهم .لذلك حت ّيدها النقد العربي �سنوات طوا ًال ،ومل يقارب مو�ضوعاتها �إال مقاربة حيية
وقفت عند حدود تلخي�ص الأعمال ،والإ�شارة �إىل اهتمامها بحرية املر�أة.
حياتها:
ولدت �آ�سيا جبار �سنة  1936يف بلدة (�شر�شال) الواقعة �إىل الغرب من العا�صمة اجلزائرية
(اجلزائر) يف �أ�سرة تع�شق الثقافة والعلوم واملعارف ،فالوالد مثقف �أحب ال�تراث العربي،
والتاريخ اجل��زائ��ري ،مثلما �أح��ب االنفتاح على الثقافات الغربية ،ويف مقدمتها الثقافة
الفرن�سية ،وقد زاول التدري�س ،وعمل يف الدوائر الر�سمية اجلزائرية التي تدار ب�إ�شراف
الفرن�سيني ،و�أمه �سيدة متعلمة ،حتب الفنون ،وتع�شق املو�سيقا ،وهي تنحدر من �أ�صول بربرية،
ولغتها هي اللغة الأمازيغية.
تلقت �آ�سيا جبار تعليم ًا �أولي ًا يف مدر�سة البلدة اقت�صر على مبادئ القراءة والكتابة واحل�ساب،
وحفظ بع�ض الآيات القر�آنية ،ثم انتقلت �إىل املدر�سة الر�سمية التي تدر�س مقرراتها باللغة
الفرن�سية يف مدينة (بليدة) ،و�أبدت �آ�سيا جبار اهتمام ًا ملحوظ ًا باللغة الفرن�سية ،والر�سم،
فقد ق ّرظت معلماتها �أ�سلوبها ،مثلما ق ّرظن ر�سومها التي ُع ّلقت يف لوحة التفوق املدر�سي ،ثم
�أكملت درا�ستها يف املدار�س الثانوية الفرن�سية ،حني انتقلت �أ�سرتها �إىل باري�س لتعي�ش فيها،
ومن بعد در�ست علم التاريخ يف جامعة ال�سوربون ،وتعرفت �إىل عدد كبري من مثقفي باري�س
وفنانيها ،وترددت على ال�صالونات الأدبية الفرن�سية ،وعا�شت النقا�شات ال�ساخنة التي دارت
حول الأفكار الفل�سفية (الوجودية ،والعدمية) ،وحول الأفكار ال�سيا�سية ،وعامل احلريات
وحقوق الإن�سان ،واال�ضطهاد ،والآث��ار املدمرة لال�ستعمار ،وحقوق ال�شعوب يف اال�ستقالل
وال�سيادة ،مثلما �شاركت يف التظاهرات ال�سيا�سية التي �شهدتها باري�س منا�صرة حلركات التحرر
يف العامل  ،وال�سيما الثورة اجلزائرية املطالبة باال�ستقالل عن فرن�سا ،وكانت �آ�سيا جبار �أول
امر�أة جزائرية و�أفريقية تدخل �إىل دار املعلمني الفرن�سية.
�أدبها:
بد�أت �آ�سيا جبار جتربتها الروائية بن�شر ف�صول من روايتها( العط�ش)�سنة  1956يف املجالت
الفرن�سية ،ثم ما لبثت �أن �صدرت عام  ،1957والقت ترحيب ًا نقدي ًا ،ونوق�شت يف ال�صالونات
الأدبية ،وحظيت بتوزيع الفت لالنتباه ،الأمر الذي �شجع الدار النا�شرة لها �أن تعيد طباعتها
مرة ثانية ،وفيها ت�سلط �آ�سيا جبار ال�ضوء على حرمان املر�أة اجلزائرية من امل�شاركة يف خمتلف
منا�شط احلياة االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والثقافية ،وو�صفت هذا احلرمان
بالعط�ش للحياة اجلديرة باملر�أة /الفرد ،و�أن تخرج املر�أة من دائرة العالقات الذكورية التي
�أق�صتها عن الكثري من الأعمال والوظائف ،وحرمتها من �أن تتمتع بحقوقها التي كفلها القانون.
بعد ذلك النجاح الأدب��ي� ،أ�صدرت �آ�سيا جبار روايتها الثانية (نافذة ال�صرب) عام ،1958
وهي تتحدث عن معاناة امر�أة جزائرية حائرة ما بني عواطفها جتاه ع�شيقها وتوقها لالرتباط
به ،وما تعانيه من �ضغوط �أ�سرتها للقبول بالرجل الذي اختارته لها ،وبهذه الرواية حتددت
هوية كتابات �آ�سيا جبار ،فهي تتحدث عن عامل املر�أة ،واال�ضطهاد االجتماعي الواقع عليها،
وما ي�ؤدي �إليه من حرمان متعدد ال�صور والأ�شكال وال�صيغ.
ومنذ بداياتها الأدبية حر�صت �آ�سيا جبار على �أن تنقل رواياتها �إىل اللغة العربية لي�س من
�أجل االنت�ساب �إىل مدونة الأدب العربي فح�سب ،و�إمنا من �أجل �أن يدرك القراء العرب �أبعاد
م�شروعها الروائي ،واملرتكزات التي يقوم عليها ،لذلك نقلت روايتها الأوىل (العط�ش) �إىل اللغة
العربية ،وحظيت ب�شهرة وا�سعة يف بالدها اجلزائر ،لأنها عرفت �أو ًال باللغة الفرن�سية ،ونالت
الكثري من التقريظ لأنها ُعدت عودة حميدة للن�صو�ص العربية املكتوبة باللغة الفرن�سية ،كما
�أنها ُعدّ ت حماولة للخال�ص من �آثار التعذيب اللغوي الذي عانى منه نفر من الك ّتاب اجلزائريني
الذين كتبوا باللغة الفرن�سية ،وفكروا بالذهينة الفرن�سية ،ناهيك �أنهم عا�شوا يف فرن�سا ،ويف
مقدمتهم حممد ديب الذي قال مقولته ال�شهرية (غربتي لغتي).
ع��ادت �آ�سيا جبار �إىل اجلزائر بعد �أن �أنهت درا�ستها لعلم التاريخ ،ود ّر���س��ت يف اجلامعة
اجلزائرية ،وعملت يف �صحيفة (املجاهد) ،ف�ألفت كتب ًا يف التاريخ قررتها اجلامعة على طلبتها،
وكتبت الكثري من املقاالت التي تتحدث عن حرية املر�أة وحقوقها ،وعن عزة ال�شعب اجلزائري
وكرامته ،وبطوالت �أبنائه وهم ينا�ضلون من �أجل نيل اال�ستقالل.
هاجرت �آ�سيا جبار �إىل فرن�سا نهائي ًا عام  1980لتعمل يف التدري�س فرتة من الزمن ،ثم
تفرغت للكتابة ،ف�أجنزت رباعيتها الروائية عن اجلزائر التي �صدرت �أجزا�ؤها الأربعة تباع ًا
(ن�ساء اجلزائر) التي ت�سلط الأ�ضواء فيها على ما تعانيه املر�أة داخل الأ�سرة اجلزائرية من
ف�ضاءات احلرية.

Hasanhamid55@yahoo.com
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مفهوم العتبة الن�صيّة

• د.حممد �صابر عبيد
مل يكن جريار جينيت حتم ًا هو �أ ّول من حتدّ ث
عن العتبات ،وال�س ّيما عتبة العنوان� ،إذ انتبه
النقّاد العرب القدامى �أكرث من انتباهة طريفة
�إىل �أهمية هذه العتبة وقيمتها ـ لكن يف جمال
الكتابة النرث ّية ح�صر ًا ـ حيث كانت الق�صيدة
العربية ب�لا ع��ن��وان دائ��م�� ًا ،و�أح�سب �أنّ ذلك
مما يحتاج �إىل مراجعة وتفكري ور�صد وبحث
ّ
وت�أ ّمل وتد ّبر ودرا�سة ،فهل كان النرث عندهم �أكرث
لن�ص م��وا ٍز من ال�شعر؟ وهل كانوا يعتقدون
حاجة ّ
�أي�ض ًا �أنّ الق�صيدة مكتفية بذاتها وممتلئة بكينونتها
الت�شكيلية (املتن ّية) فال حتتاج �إىل ما يوازيها ن�ص ّي ًا
لي�ضيف �إليها ويك�شف عن جوهر وج��وده��ا؟ وث ّمة
�أ�سئلة �أخرى كثرية ميكن �إنتاجها يف هذا ال�سبيل.
املقريزي يف �صدد �أهمية العتبات وال�س ّيما
وقد ذكر
ّ
ن�صه(( :اعلم �أنّ عادة القدماء من
عتبة العنونة ما ّ
املعلمني قد جرت �أن ي�أتوا بالر�ؤو�س الثمانية قبل
افتتاح ك��لّ كتاب ،وه��ي الغر�ض والعنوان واملنفعة
و�صحة الكتاب ومن � ّأي �صناعة هو وكم فيه
واملرتبة
ّ
من �أجزاء و� ّأي �أنحاء التعاليم امل�ستعملة فيه))(،)1
ولعلّ هذه العنا�صر الثمانية ذات الطبيعة العتباتية
الوا�ضحة جعلت ((ـ من امل�ؤلّف �أه ًال للثقة والذيوع
واالنت�شار ومتنحه امل�صداقية ال�شرعية ،كما تك�شف
هذه املقولة �أن للعتبات ح�ضور ًا وا�ضح ًا� ،إذ �إنها حددت
الهدف من الكتاب وعنوانه وم��ا �سبقه من م�ؤلفات
للم�ؤلف ،كما ّ
مت حتديد مو�ضوعه وطريقته))(،)2
على النحو ال��ذي ميكن الت�أكيد فيه على �أنّ العرب
ؤي���وي ب�أهمية
القدامى كانوا على وع��ي
نظري ور� ّ
ّ
العتبات وقيمتها.
غري �أ ّن��ه بعد �صرخة جينيت العتباتية يف كتابه
((ع��ت��ب��ات)) وكتبه الأخ����رى ذات ال�صلة ،ب��د�أت
البحثي
تتعاىل الأ�صوات املتّجهة �صوب هذا امليدان
ّ
اخل�صب وك���أنّ ه��ذه الأ���ص��وات العالية كانت غافلة
وت�سربت وتكاثفت
عنه حتى ن ّبهها جينيت ،فانت�شرت
ّ
وتعاظمت وتكاثرت ومل يعد ث ّمة ما يوقفها ،حتى
�أنّ الكتب والبحوث وال��درا���س��ات التي طالت هذه
املنطقة البحثية املثرية بدت وك�أنّها �أكرث مما يجب،
أجواء
العتباتي
أ�صداء ال�صوت
�إذ غطّ ت �
اجلينيتي ال َ
ُ
ّ
ّ
َ
والعقول والرغبات كلّها على نحو بالغ
والف�ضاءات
الت�أثري والإغراء والتمثّل وال�صريورة والأداء والفعل
النقدي
والإنتاج ،لكنّها مع ذلك وعلى �صعيد الدر�س
ّ
إجرائي تظلّ ذات �أهمية بالغة ،وال�س ّيما للن�صو�ص
ال
ّ
الأدبية احلديثة التي راح م�ؤلفوها يفيدون من �سلطة
خا�صة بها توازي
العتبات ،وي�سعون �إىل بناء جمهوية ّ
الن�صي وتعا�ضدها وتق ّوي وجودها،
جمهورية املنت
ّ
وجتيب على الكثري من �أ�سئلة املنت على �صعيد القراءة
والت�أويل ،ال بل تتقدّ م عليها �أحيان ًا.
�إنّ (جمهورية العتبات) التي بد�أت حتتلّ م�ساحات
النقدي احل��دي��ث ركّ��زت
كثرية ووا�سعة م��ن العقل
ّ
االهتمام على وج��ود العتبات وب��روزه��ا ومتظهرها
الن�ص
تركيز ًا بالغ ًا ،حتى �أنّ القارئ لي�شعر �أحيان ًا �أنّ
ّ
الن�صي
املوازي (العتباتي) بدا �أكرث �أهمية من املنت
ّ
الأ�صل ،وذلك يف �سياق ا�ستحواذ الهام�ش على املنت
�ضمن �صياغة ثقافة ه��ذا العقل يف �إع���ادة ترتيب
�أولوياته الر�ؤيوية واملنهجية� ،إذ �أُبعد املنت قلي ًال عن
جمال االهتمام و�سخّ ر كلّ �شيء يف خدمة الهام�ش
وقد احتلّ الأر�ض وال�سماء مع ًا ،على النحو الذي بدا
ً
فيه امل ُ
قدمية ب�إزاء اجلمهورية اجلديدة،
نت م�ستعمر ًة
من ال يعرتف بخ�صو�صية هذه اجلمهورية يعدّ قدمي ًا
ينتمي �إىل ثقافة امل�ستعمرات بروحيتها التقليدية
القرائي
التطرف
ور�ؤيتها القدمية ،غري �أنّ مثل هذا
ّ
ّ
وهو ي�صاحب دائم ًا � ّأي جديد مبهر يجري االتفاف
ن�ص
حوله ،ما يلبث �أن يعود �إىل ر�شده ليتمتّع كلّ ّ
ون�ص العتبة) مبا له من ممكنات
(ن�ص املنت ّ
منهما ّ
ن�ص ّية متميزة خا�صة به.
الكتابي املع ّول عليه
الن�صي هو الأ�صل
و�إذ ًا فاملنت ّ
ّ
يف القراءة والتداول ،وحني ي�أتي االهتمام ال�ضروري

قضايا وآراء

التنمّر الإلكتروني
• د .عي�سى ال�ش ّما�س

بالن�ص امل��وازي/ال��ع��ت��ب��ات ّ��ي ف���إن��ه ي���أت��ي تعزيز ًا له
ّ
ومتكين ًا لقيمته يف احتواء التجربة والتعبري عنها
وت�شكيلها ،كما �أنّ��ه ي�أتي يف �سياق ح��رارة اجل��ذوة
املت�ألقة بينهما وهي تتمخّ �ض عن قد ٍر عالٍ من التوازي
والتوازن والتماثل والتفاعل والتداخل ،داخل ف�ضاء
ن�صي ال يكتفي بذاته مهما بلغ من اخل�صب
خطاب ّ
بكلّ
طبقاته بني
والرثاء والعمق والغنى ،بل ينفتح
يدي القراءة كي تتوافر له �شروط احلياة والدميومة
والفعل والت�أثري والإدها�ش.
العتبات الن�صية التي كانت فيما م�ضى ال حتظى
ب�أ ّية �أهمية من لدن الدرا�سات النقدية التي تذهب
املو�ضوعي� ،أ�ضحت اليوم ذات
الن�صي
مبا�شرة �إىل املنت
ّ
ّ
�أهمية كبرية وحظيت باحتفاء �أغلب النقاد املحدثني
على م�ستويي التنظري والإجراء� ،إذ �إنّ العتبة الن�صية
يف �سرتاتيجية هذه القراءات اجلديدة هي ((مبثابة
�����ص م��ن �أج���ل تعديل
نقطة ذه���اب و�إي����اب �إىل ال��ن ّ
املواقف الق ْبلية التي تولّدت نتيجة القراءة الأفقية
الب�سيطة والأولية))( ،)3متهيد ًا لبناء مواقف
جديدة ت�سهم يف �صياغتها العتبة مبا متتلكه من ق ّوة
ح�ضور ن�ص ّية الفتة ،ت�ؤدي فيه واجب ًا �سيميائي ًا بالغ
الت�أثري واخلطورة بحيث من اخلط�أ جتاوزه �أو �إهماله
ـ�أو التغا�ضي عن ح�ضوره .
اال�ستثنائي الذي
لكنّه على الرغم من طبيعة الدور
ّ
تلعبه العتبات الن�صية يف املمار�سة القرائية � اّإل �أنّ
((دور هذه العتبات ال ميكن �أن يكون بدي ًال تا ّم ًا عن
الفعلي بني القراءة والن�صو�ص نف�سها))
دور اللقاء
ّ
ً
ً
ً
ً
( ،)4بل هي متثل دورا �ساندا وم�ضيئا وتنويريا يعمل
على �إي�صال العالقة بني القراءة والن�صو�ص �إىل �أمثل
درج��ة ممكنة من التفاهم والتفاعل والإن��ت��اج ،على
النحو الذي تبلغ فيه القراءة �أرف��ع درج��ات جتليها
و�صريورتها وخ�صبها حني تذهب �إىل ا�ستيعاب حركة
الن�صي.
العتبة الن�ص ّية داخل �إطار املنت
ّ
اال�صطالحي مفهوم مفتوح
مفهوم العتبات الن�ص ّية
ّ
ّ
التوقف فيه عند عتبات بعينها ،لأنّ �أن�ساقها
ال ميكن
حتتمل الكثري من التعدّ د والتن ّوع ،وعلى الرغم من
�أنّ عتبة العنوان والت�صدير والتقدمي والإهداء وما
ان��درج يف �سياقها متثل الأن�ساق الرئي�سة يف ف�ضاء
العتبات � ،اّإل �أنّ ث ّمة �أن�ساق ًا �أخرى ال حدود لها من
العتبات وامل�صاحبات الن�صية التي ميكن �أن يجرتحها
وال�سردي
(ال�شعري
أدبي با�شكاله املختلفة
ّ
ّ
ّ
الن�ص ال ّ
وال�سريذاتي وغريها) ح�سب ال�ضرورات الن�ص ّية التي
ّ
تقت�ضي �إحاللها يف ف�ضاء خطابه( ،)5ل��ذا ينبغي
أدبي من �شبكة
االلتفات �إىل ما ي�شتمل عليه كلّ ّ
ن�ص � ّ
عتبات ولدت من جتربة كتابته و�ضروراتها التعبريية
والت�شكيلية على حدّ �سواء ،فالعتبة الن�ص ّية �إنمّ ا
الن�صي
هي حاجة ت�أليفية تخ�ضع لر�ؤية الت�شكيل
ّ
ومنهجه ومتظهره.
هوام�ش:
كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآث��ار
املعروف باخلطط املقريز ّية� ،أحمد بن علي املقريزي،
دار �صادر ،بريوت. 3/1 ،
العتبات الن�صية يف (رواية الأجيال) العربية ،د.
�سهام ح�سن جواد ال�سامرائي ،من�شورات جملة �شرفات
(�شرفات ،)2مطبعة الديار ،املو�صل .20 :2013
عتبات �أم عتمات ،م�صطفى �سلوي ،جريدة العلم،
امللحق الثقايف ،ال�سبت /26ماي�س .2001/
الكتابة الروائية عند وا�سيني الأع���رج ،كمال
الرياحي ،من�شورات كارم �شريف ،املطبعة املغاربية
للطباعة والإ�شهار ،تون�س ،ط. 23 :2009 ،1
عتبات الن�ص ،البنية وال��دالل��ة ،عبد الفتاح
احلجمري ،من�شورات الرابطة ،الدار البي�ضاء ،ط،1
. 16 :1996

()1
�شاع يف الآون��ة الأخ�يرة م�صطلح « التن ّمر الإلكرتوين « مرتافق ًا مع انت�شار
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل احلديثة ؛ وي�شري مفهوم التن ّمر الإلكرتوين �إىل
ال�سلوك العدواين وغري املرغوب فيه ،وال��ذي يقوم على ا�ستخدام �شبكة
مواقع التوا�صل االجتماعي لإحلاق الأذى بالآخرين والإ�ساءة لهم ،من خالل
ن�شر �أو م�شاركة حمتوى �سلبي و�ضا ّر عن �شخ�ص ما .ويت�ض ّمن امل�شاركة يف
ّ
يعر�ضه للإ�ساءة والإهانة
تبادل املعلومات وال�صور ال�شخ�صية ل�شخ�ص ما ،مبا
مما يثري
والإحراج ،كما يت�ض ّمن مهاجمة الأ�شخا�ص وتهديدهم ،وغري ذلك ّ
لديهم اخلوف والقلق والتوتّر .وذلك من خالل ا�ستخدام الأجهزة الرقم ّية مثل:
الهاتف املحمول ،واحلا�سوب ،والر�سائل الن�صية ،على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
يتعر�ض فيها الأ�شخا�ص للتن ّمر الإلكرتوين  :في�سبوك،
ومن �أكرث املواقع التي
ّ
وتويرت ،و�إن�ستغرام ،والربيد الإلكرتوين.
()2
يتم التن ّمر عند
ويوجد التن ّمر الإل��ك�تروين عند الأطفال والبالغني ،حيث ّ
املجموعات العمرية املختلفة من خ�لال االع��ت��داء باملطاردة الإلكرتونية� ،أو
التحر�ش الإلكرتوين عندما يرتكبه البالغون جتاه بع�ضهم .وتنفذّ الأ�ساليب
ّ
ال�شائعة امل�ستخدمة من قبل املطاردين الإلكرتونيني يف املنتديات العا ّمة وال�شبكات
االجتماعية� ،أو مواقع املعلومات على الإنرتنت .وتهدف املطاردة الإلكرتونية �إىل
تهديد موقع ال�شخ�ص ال�ضح ّية وعمله �أو �سالمته ،وذلك من خالل �إر�سال ر�سائل غري
ثم
مهذبة� ،أو كتابة تعليقات ُمهينة وم�سيئة �إليه� ،أو خداعه للك�شف عن �أ�سراره ّ
ن�شرها و�إر�سالها �إىل الآخرين للت�شهري به� .أو ت�شويه �سمعته وذلك من خالل �إر�سال
معلومات مز ّيفة وغري �صحيحة عن �شخ�ص ما لأ�شخا�ص �آخرين� ،أو ن�شر �صورة له
الت�صرفات ت�شجيع
م�ش ّوهة بهدف ال�سخرية ون�شر ال�شائعات حوله .وقد ت�شمل هذه
ّ
الآخرين على م�ضايقة ال�ضح ّية ،وحماولة الت�أثري على م�شاركته عرب الإنرتنت،،كما
يحاول العديد من املطاردين الإلكرتونيني �إيذاء �ضحيتهم ،وت�أليب الآخرين �ضدّ ها.
وتر�صد وتهديد و�سرقة
وقد تت�ض ّمن املطاردة الإلكرتونية اتهامات باطلة،
ُّ
الهوية ،و�إتالف املعلومات �أو الأجهزة ،وطلب القا�صرين ملمار�سة اجلن�س� ،أو جمع
املتكرر من هذه
التحر�ش .ويعدّ النمط
املعلومات بهدف
الت�صرفات وامل�ضايقات �ضدّ
ّ
ّ
ّ
حتر�ش ًا �إلكرتوني ًا .وبذلك تعدّ املطاردة الإلكرتونية
بالغ،
�شخ�ص
هدف من قبل
ّ
�شك ًال من �أ�شكال التن ّمر الإلكرتوين ،الذي ُيظهِر عادة �أمناط ًا مرتبطة ب�سلوك
املتحر�ش على الإنرتنت �أو يف احلياة العادية.
ّ
املتنمرون الإلكرتونيون معلومات �شخ�صية لل�ضحية ،مث ًال ( :اال�سم
قد يك�شف
ّ
احلقيقي وعنوان املنزل �أو العمل �أو املدر�سة) على املواقع �أو املنتديات �أو قد
ي�ستخدمون انتحال ال�شخ�صية ،و�إن�شاء ح�سابات وهمية وتعليقات� ،أو مواقع
متظاهرين ب�أنهم ال�شخ�ص امل�ستهدف بهدف ن�شر مواد ب�أ�سمائهم لأجل الت�شويه
والإ�ساءة �أو ال�سخرية منهم .وقد ير�سل �أي�ض ًا بع�ض املتن ّمرين الإلكرتونيني ر�سائل
�إلكرتونية للتهديد وامل�ضايقة ،ور�سائل فورية �أو ن�صية لل�ضحايا .ين�شر الآخرون
�شائعات �أو ثرثرة لتحري�ض الآخرين على كره امل�ستهدف ،والتج ّمع �ضده.
()3
ولذلك ب��د�أت الدرا�سات النف�سية واالجتماعية للف�ضاء الإلكرتوين ،تر�صد
�آثار التن ّمر الإلكرتوين التي قد حتدث لل�ضحايا ،والعواقب التي قد ت�ؤ ّدي �إليها.
فعواقب التن ّمر الإلكرتوين هي عواقب متعدّ دة الأوجه ،وت�ؤثّر قي ال�سلوك املت�صل
وغري املت�صل .و�أف��ادت الأبحاث على املراهقني �أنّ التغريات يف �سلوك ال�ضحايا
نتيجة التن ّمر الإلكرتوين ميكن �أن تكون �إيجابية .كما قال بع�ض ال�ضحايا “‘�إنّ
خلق منط معريف للمتن ّمرين ،ي�ساعدهم يف معرفة الأ�شخا�ص العدوانيني “ .ومع
ذلك ،ف�إنّ الآثار احلرجة متثلّت يف انخفا�ض احرتام الذات ،الوحدة ،خيبة الأمل،
وعدم الثقة بالنا�س .وكان �أكرث الآثار مبالغة فيه هو �إيذاء النف�س ،حيث قتل
الأطفال بع�ضهم بع�ض ًا وارتكبوا جرمية االنتحار بعد �أن تورطوا يف حادثة التن ّمر
عرف التن ّمر الإلكرتوين ب�أنه
الإلكرتوين .و�إن �أكرث البحوث احلالية يف هذا املجال ُت ِّ
«فعل �أو �سلوك عدواين متع ّمد يقوم به جمموعة �أو فرد مرارا وتكرارا وعلى مر
الزمن �ضد ال�ضحية التي ال ت�ستطيع الدفاع عن نف�سها ب�سهول’ على الرغم من �أنّ
ا�ستخدام الت�صريحات اجلن�سية والتهديدات توجد �أحيان ّا يف التن ّمر الإلكرتوين،
كالتحر�ش اجلن�سي ال��ذي يحدث ع��ادة بني الأن��داد ،كما �أنّها لي�ست
وهي لي�ست
ّ
بال�ضرورة �أن تت�ض ّمن الإعتداء اجلن�سي.
وهكذا �أ�صبح التن ّمر الإلكرتوين ي�شكّل تهديد ًا حقيقي ًا على الأ�شخا�ص الذين
يتعر�ضون له ،بعدما ات�سعت دائرة جمال ا�ستخدامه ؛ ومبا �أنّ ال�ضحايا قادرون
ّ
معر�ضون للإ�ساءة والأذى من
على الو�صول �إىل الهاتف �أو �إىل �شبكة الإنرتنت ،فهم ّ
املتن ّمرين ،وبالتايل فهم ي�شعرون باخلوف والقلق دائم ًا ،وقد ي�ؤ ّدي بهم الأمر �إىل
ينتحرون فعلي ًا ،فالعي�ش يف اخلوف واخلجل هو �أمر خطري جد ًا
التفكري باالنتحار �أو
ّ
يخلّفه التن ّمر الإلكرتوين.
املراجع
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.Social Sciences, Masaryk University, Brno
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�سيمياء العنوان بين االنزياح و "في�ض قلب" ال�شاعر فرحان الخطيب

7

•�أحالم غامن

على عتبة ِّ
احلي
ال�شعر ّ
حينما تكون الإق��ام��ة على عتبة ال�شعر غواية خطرة،
والقراءة انتظا ٌر ووع��دٌ ال يكتمل ،ورحلة يف �صحراء فاتنة،
جمهولة �أحيانا وغادرة �أخرى ،ت�صبح قراءة ال�شعر مغامرة،
و رحلة ا�ستيهام حتى لو ا�ستق ّوت مبنهج ا�ستقراء وا�ستق�صاء
ن�صي.
ّ
ثمة �أ�سئلة تتنا�سل و�أمور ت�سوغ هذه القراءة ،ربمّ ا ال�شعر
احلي في�ضه ال ينتهي ،وي�أتي ال�س�ؤال لي�شكل انعطاف ًا باجتاه فاعلية
ّ
ٌ
اخرتاق
احلي ويوقظ الفاعلية الذهنية :هل قراء ُة ال�شعر
الفي�ض
ّ
حلم بعد انق�ضاء معنى الفي�ض؟
لفي�ض املعنى� ،أو ٌ
رمبا (ليفي �سرتاو�س) قد �سبق غريه بالإجابة� :إنَّ العثور على
معنى كلمة «معنى» هو الأ�صعب يف اللغة ،و َر ْ�س ُم جغرافية املعنى هي
التحدي الكبري لقارئ في�ض القلب.
ما يفي�ض من العنوان:
يوحي العنوان «في�ض قلب» ،لل�شاعر «فرحان اخلطيب» مبا هو
�صويف ،و�إ�شراقي ،ونبوئي ،حيث العزلة والت�أمل ،ولكن بعد التمحي�ص،
و بتعبري (اب��ن عربي) ما يف الكون كالم ال يت�أول ،يتحول الوحي
واحلد�س �إىل عامل ال�شعر ،ويرعاه ال�شاعر عرب الرتكيز على اللغة،
من منظور خمالف ،لأن اخلطيب يبحث عن �صوته املتف ّرد واملميز
واملده�ش ،عرب ُك ّل في�ض ،و�سط الغابات ال�شعرية« ،لأن تفكيك اللغة
�إىل �أج��زاء للتخاطب هو نوع من الرجوع �إىل امليتافيزيقا «•وهذا
ي�ؤكد نوعية االختالف واملغايرة لدى ال�شاعر اخلطيب.
العنوان والن�ص �صنوان ي��دُ ُّل كل منهما على الآخ��ر ،فيتعالقان
ويتعانقان تعانق ال��روح للج�سد ،ولعلنا ال نبالغ �إن قلنا� :إن �إبداع
العنوان قد يكون �أك�ثر جماهدة من الن�ص �أحيان ًا ،وجترنا جياد
املقولة النقد ّية اخل��ال��دة لأر���س��ط��و« :الق�صيدة مركبة يج ّرها
جوادان :العاطفة ،واخليال».
على م�ستوى بنية اللغة البالغية تكون العنوان من ملفوظتني
(في�ض ،قلب) متثالن �إيجاز ًا واقت�صاد ًا لغوي ًا دا ًال بالرمز والرتميز
على ما ترميان �إليه على م�ستوى الرتكيب واملعنى الكامن يف منت الن�ص
مبا يت�ضمن من انزياحات على م�ستوى اللغة حتقق �شعريته بو�صفه
فع ًال /في�ض ًا عاطفي ًا تخييلي ًا �صرف ًا.
�إن عنوان « في�ض قلب « ال��ذي اختاره ال�شاعر لديوانه ا�ستبدَّ
بعناوين عديدة ميكن �أن تكون عنوان ًا للديوان ،و�أن يتقاطع مع
عنوانات ما يفي�ض من الن�صو�ص ،لت�شكل معجمه ال�شعري القائم
و�سف ُْر اللَّجاة ،بت�صاريفهم
على اجلنون  ،وعلى ما فاته من احلبِ ،
وما بني عليهم من �سياقات :الغربة ،والأزمة ،ومرارة الأرق ،وغريها
من ال�سياقات الدالة على هذا املعنى ..لكن باختياره لهذا العنوان
ا�ستطاع �أن ي�شكل عتبة قادرة على اكتناه �أ�سرار الن�صو�ص ال�شعرية
التي �ضمها الديوان.
و�إن يف ت�أمل هذه العناوين الداخلية (ما يفي�ض من الوجد ،ما
يفي�ض من االنتماء ،ما يفي�ض من الوم�ض ،ما يفي�ض من احلزن)
يرى �أنها حتمل عناوين مراوغة ،ذات طبيعة ا�ستك�شافية ،متح�صنة
بفي�ض من ال��ر�ؤى ذات البعد اخل�صب ،التي تعك�س �إح�سا�س ًا مرهف ًا
بدور الكلمة ،ووظيفتها يف �شحن النف�س والت�أثر بها.
من هنا ميكن الولوج ما يكفي لتق�صي داللة العنوان ،والتي تتعالق
مع بع�ضها بع�ض ًا وحتقق ما ميكن اعتباره يف �أن العنوان حيز من
ٌ
بعرثة للم�ستقرات
الت�شكيل اللغوي للن�ص ح�سب جون كوهن ،و�أنه
على ما نفهم من قول �أمربتو �إيكو�« :إنَّ على العنوان �أن ي�شو�ش الأفكار
ال �أن يحددَّها».
ولعل ال�شاعر « فرحان اخلطيب « يعرب عن احلالة نف�سها وهذا ما
ثم نطوف يف متنه
يدلنا عليه مفتاح عنوان ن�ص « ند ُ
مي ال�صعود « ّ
فنقر�أ :يا غزا ًال من الكالم َّ
ت�شظى ..بني معنى وبني ِّ
اللغات �ص-17
فخ
ِ
جل�أ ال�شاعر “ اخلطيب “ �إىل تقنية احلذف ،واكتفى بالإ�شارة
والإمي��اء لداللة ف�ضاء واق��ع �سيا�سي م�ضمر ،وت��رك للقارئ مهارة
تعبئة الفراغ الذي �أحدثه احل��ذف ،من خالل ا�ستدعاء الرتكيب
املنا�سب لو�شو�شة الق�صيدة و ا�ستدعاء ما يفي�ض من القلب ب�شكل معلن
من خالل (الفزعة) فلو ت�أملنا قول ال�شاعر� :ص-55
متنح ودَّها� ..آمنت ..فخان املارقون ودادَها
“وهُ نا قرى كالقمح ُ
َ
ُ
َ
وداع�ش �أن�شبتْ
لتوقظ فجرها بدمائهاَ ..و َ�ص َحتْ ..
وغ�� َف��تْ ..
�أحقادَها
لوجدنا �أن حتديد معامل الفي�ض بال�صرب على املواجهة وال�صمود..
وحتديد معامل ال�ضعف واخليانة بالعجز عن مواجهة “داع�ش”
وتعبئة الفراغ مبا يقت�ضيه في�ض الأ�سئلة من قلب الق�صيدة ..وال
يخفي ال�شاعر �ضيقه وتذمره مما و�صل �إليه احلال يف وطنه فبدا
راغب ًا يف التجلي واالنك�شاف وانتهاء �ضبابية املوقف ..فتجلت لديه
رغبة الت�صريح بد ًال من التلميح قائ ًال:

�إذ يقولِ �“ :أح ُّب ِك ،بات يلز ُمني ٌ
وماء “-
نبيذ ..ويغ�شى َل ْي َلنا ٌ
ثلج ُ
�ص 74
وعليه ،ي�شكل الديوان ً
كتلة عاطفية واحدة ،و �إنه دفقة عاطفية
حزينة؛ فاحلزن ي�سيطر على كل �أجزاء اخلطاب ال�شعري فيه .وهو
ما يعني �أن هناك هوى ت�شبعت به الذات ،حتى �صارت عندها كفاية
ذاتية لإنتاج مرارة اخلطاب احلزين .فيقول اخلطيب يف ذلك:
“ ت�صبرَّ ِت الأوج��ا ُع ما ب َ
اح ْتني
وا�س َت َب َ
ني �أ�ضلعي ..فه َّز ْت كياين ْ
�أ ْدمعي –�ص91
ومما ُيلفت النظر يف عناوين ق�صائد “ في�ض قلب “ هو �إيجازها يف
كلمة واحدة ،كما يف العناوين (مَنْ ؟ ،وطني ،الفزعة ،ا�شتهاء ،ذبول،
جنون� ،صعود ،عهد ،لهفة ،مع ًا ،حب ،مراوغة ،انهمار ،و�شو�شة ،اثنان،
بحر ،معلم� ،سر� ،صداقة ،جالء ،قال ، :جوع ،بذور ،خم�سون  ،وجع،
خيبة�...إلخ)
ث��م��ة �إغ����واء حم��ب��ب حتمله ه���ذه ال��ع��ن��وان��ات ،ي�ستفز املتلقي
ال�ستنطاقها ،والك�شف عن ر�ؤاها الفكرية مما جعله يعك�س يف �شعره
بعد ًا �إن�ساني ًا وا�ضح ًا تطلع الق�صائد من هذا القلب ،الناب�ض بلهب
ال�س�ؤال ،و�سحر اخليال.
ولو ت�أملنا يف ق�صيدة (خم�سون) لوجدناها ذاتية االنطالق وك�أن
جم�سات بلورية تتح�س�س
ال�شاعر فيها يخاطب نف�سه ويجعل لروحه ّ
همومه ويفتتح ال�شاعر ق�صيدته بقوله� :ص-86
ْ
بي اخلم�سونَ � ،أم�شي و ُت�سر ُع ..وع�صفو ُر قلبي من ُخ َطاها
وجاءت َ
ُمر َّو ُع
ً
ْ
املرء
ما
م
أعوا
ل
ا
تطرح
وكم
ذوى..
إذا
�
ا
ن�شيد
أل
�
ي�س
مل
،
العمر
هو
ُ
ُ
ُ
ُ
يجمع
ُ
متتلك الذات ال�شاعرة ح�س ًا ما ورائي ًا متتزج فيه الر�ؤية بالقلب،
�أي باملدركات الباطنية يف �أ�شد حاالتها هدوء ًا و�سكينة ،وتعرب عن
ه��ذا احلد�س بانفعاالتها الوجدانية النابعة من كيان ي��ذوب يف
م�سافات غري متناهية من عدم الوعي يحرك فيها دوافع الرغبة يف
الإم�ساك بلحظات اخللود ال�سرمدية.
فال�س ُّر يف
..
أحجية
�
بع�ض
إال
�
املرء
ٍ
ِ
بهذا املعنى يقول“ :مل يقر�أْ ُ
ِّ
الدَّ ه ِر مكنونٌ وم�ست ُ
رت
ُ
ينهمر “
املاء
الطفةَ ..و ُي ْع ِج ُز
املاء يف �أبهى ُم
ٍ
َ
نعانق َ
ُ
النا�س ،كيف ُ
�ص79 -
�إال �أن القلب الب�شري الذي يرتطم بفي�ض امللكوت يخلع عن الذات
خيبتها  ،حتى ال ينطفئ يف �أعماقها �سر البدايات الأوىل ،وظم�أ الذات
�إىل هذه الكليات املتعالية ،و يحاول ال�شاعر حمو كل البدايات بحثا
عن �سرمد اللحظة وماء احلياة و�سر اخللود.
يحمل ع��ن��وان “ في�ض القلب” ط��اق��ات ال��غ��م��و���ض ،والإب��ه��ام،
والإي��ح��اء ،وه��ذه م�ؤ�شرات على الباطن اخلفي ،والداخل امل�سترت،
الذي ال ت�ستوعبه �إال الطاقات الك�شفية ،بالإ�ضافة �إىل كونه “كيان
مفتوح ال ت�ستهلكه ال�شروح� ،أي �أنه يكتم �سرا ال يبوح به �إال جزئي ًا،
وبالتدرج ،كما ال يبوح به �إال بالك�شف ،ال بالربهان  ،ما دام الرمز
ال ي�ش ُّع فحواه �إال وفق ًا ملبد�أ التلويح “ فالربهان �سبيل العقل ،ودليل
العلم� ،أما الك�شف فهو �سبيل الت�أمل والوجدان.
لقد ا�ستطاع �شاعرنا يف جمموعته ال�شعرية “في�ض قلب” �أن يتجدد
وينبعث يف �أغوار ذاته مبيالد خ�صب وثري ،متجاوزا الآفاق العقلية
دون �إن ي�سقط يف مهاوي ال ّت�ضادية �أو االنعزالية �أو التناق�ضية،
وكانت ال�صورة ال�شعرية تنهمر يف انبثاق عفوي ،خرجت باحلالة
النف�سية من مازورة الإ�شعاع والدفق �إىل حالة ال�ضوء والتدفق ،وهو
ما دفع ال�شاعر �إىل ت�سلق �سدرة املعنى لكي مي�سك مبنتهاه والأمر
يف�سر توظيف اجلمالية يف خدمة الذاتية.
خال�صة الفي�ض
الرحلة الدورانية للإن�سان هي املعنى احلقيقي للأ�سر يف الزمن
املغلق �أو الدارة الزمنية ،ولأن ال�شاعر هو ّ
ك�شاف تلك الرحلة ف�إن
اال�ستلهام من فيو�ض الطبيعة هو امل�سلك الأمثل للتحرر من الدارة
وامتالك حقيقة الك�شاف ،وكما قال َّ
ال�شاعر الكبري (�أودوني�س) “�إنّ
من ال ُ
يعرف �أنْ يرى ّ
الظلمة لن يَقد َر �أبد ًا �أن يرى النّور”.
وقدميا قالوا :ال�شعر قيد الكالم ،وعقل الأدب ،و�سوار البالغة،
ومعدن الرباعة ،وم�سرح البيان ،وبهم ي�صبح ال�شاعر جاهز ًا للتدفق
باحلق واخلري واجلمال على كل من حوله وكل من يقر�أ في�ضه.
وال�شاعر فرحان اخلطيب ا�ستطاع �أن يحقق القيمة امل�ضافة �إىل
هذه النظرية ال�صعبة والتي ي�صبح بها ال�شعر مرادف ًا للوجود ،وي�صبح
ديوان” في�ض قلب “ لل�شاعر فرحان اخلطيب ال�صادر عن دار الغامن
للثقافة ميثل ُك ّل هذا الفي�ض ويحقق كل هذه القيم النبيلة.

“ َم��ن داع�����ش؟ َم��ن ذا
ي��ه��اب ن���زا َل���ه���ا؟َ ..ت��فْ�� َن��ى
ُ
و ُنفني بال َّرحى ا�سيادَها”
�ص_58
�سيمياء العنوان
ي��ع��دّ ال��ع��ن��وان ن��ظ��ام�� ًا
�سيميائي ًا ذا �أبعاد داللية،
تغري الباحث باكت�شاف
دالالت����ه بو�صفه �إ���ش��ارة
خمتزلة ذات بعد �إ�شاري
���س��ي��م��ي��ائ��ي ،وه���و ي�ؤ�س�س
يفجر
لف�ضاء ن�صي ،ق��د ّ
ما كان هاجع ًا او �ساكن ًا يف
وعي املتلقي �أو ال وعيه من
حمولة ثقافية فكرية ،يبد�أ املتلقي معها فور عملية الت�أويل.
وهذا يعني �أن العنونة يف �شعر “اخلطيب “ لي�ست اعتباطية ،بل
هي ق�صدية واعية ،تخ�ضع لتقنيات �أ�سلوبية معينة قوامها الك�شف
عن الر�ؤى ،بعيد ًا عن م�ألوفية اللغة� ،أو زيف الواقع.
و�إذا نظرنا �إىل العنوان من وجهة نظر �سيميائية ،ف�إننا نعتربه
عالمة ،و تت�ألف من �إ�شارتني لغويتني م�شحونتني بدالالت رمزية/
�صوفية ،في�ض/قلب  /منفتحتني على قيم �إن�سانية وثقافية،
واجتماعية ،ونف�سية ،و�أيديولوجية.
الوظيفة االنزياحية
�إنّ درا�سة العنوان “ في�ض قلب “ بو�صفه انزياح ًا لغو ّي ًا ُي�سم يف
�إدراك �أبعاد الن�ص ال�شعر ّية ،ومراميه الفنية ،بل �إ ّنه و�سيلة فنية
بالغة يف �إ�ضفاء ال�شعرية على الن�ص من �أول كلمة يتلقاها القارئ
لبلوغ لذة الفي�ض ال�شعري.
�إن جتربة “فرحان اخلطيب “ ال�شعرية لي�س من ال�سهولة مبكان
اخلو�ض فيها ل�صعوبتها وللم�ؤثرات واخل�صائ�ص الفنية التي �أنتجها
هذا ال�شاعر ،والتي تكاد تكون بعيدة كل البعد عن املتداول.
لها خ�صو�صيتها �إذ �إن الولوج �إىل ن�صه يتطلب مكابدة وجهدا
جهيدا ملا تزخر به من ا�ستثمار لأه��م ما ج��اء يف في�ضه ال�شعري
خ�صو�ص ًا ،و�أنها تنبثق من ذات مت�شبعة بتاريخ جبل العرب العريق
بالبطولة والفداء و�إبداعات الفن الت�شكيلي والإبداع الأدبي قدمي ًا
وحديث ًا.
فاخليبة وامل��رارة والأرق واجلنون والذبول واالخت�صار �سمة
وا�ضحة ،ف�ضال عن التم ّرد ،ومعاندة الواقع ذلك �أن ال�شاعر عا�ش
واقعا م�أزوم ًا ،حاول التكيف معه ب�شتى الطرق� ،إال �أن النتيجة كانت
ال�سقوط بني حرائق النعنع ومرارة الأرق .فيجد املتلقي نف�سه �أمام
بنية انزياحية تخرق �أفق التوقع� ،أي تخرق املنطق �إىل الالمنطق،
لإنتاج عالقة جديدة ،و ُيحيلنا العنوان �إىل حقلني :حقل الطبيعة،
وحقل اجل�سد /حقل ال�صوفية والرمز.
كيف ينعك�س عنوان الديوان “في�ض قلب “ على عناوين الق�صائد
وم�ضامينها؟
هذا العنوان فيه رمزية الفي�ض ،و�شعرية الوجد يف زمن التبا�س
احلداثة ،وا�ضطرام القول ،وا�ضطراب املقول ال�شعري ،بني �سلطان
غواية الفي�ض ،وبني �صوت القلب ،و�سوط الذاكرة /الوطن..
ح�صر وال يُحدّ وال ين�ضبط يف
ما بني هذا ال�َب�رَ ْ َزخ يح�ضر ماال ُي َ
�شكل ويتناظم امللفوظ ال�شعري يف “في�ض قلب” بلغة هي �أقرب �إىل
الإيحاء منه �إىل مطابقة احلال.
وي�ستبد احل��ب ،اال�شتهاء ،اللهفة ،ال��وج��ع ،اجل��ن��ون ،احل��زن،
املراوغة ،امل��رارة� ،أزمة ال�سلب با�ستواء املعنى املتداول ،وجاهزية
ما يفي�ض من احلزن واحلرف امل�ستعمل ببدء حتويل وجهة الكتابة
من التمركز �إىل التمدد ،ومن التكثيف �إىل التبدّ د� ،سعي ًا �إىل كتابة
�شعر خمتلف ،م�ستوحى من نظرية الفي�ض و عالقتها بالوحي والنبوة
وااللهام والت�سديد والت�أييد.
وهذا ما عمد �إليه ال�شاعر يف لغته املكونة لعناوين ن�صو�صه� ،إذ
جل�أت �إىل املراوغة واللهفة واجلنون وحرائق النعنع وال�س ّر واملجاز
و�إىل املبا�شرة تارة �أخرى ،و�أقامت عالقات خا�صة مع بع�ضها البع�ض،
معتمدة على احلد�س ،والر�ؤى ،مما فتح له جماالت رحبة من الأن�ساق
التعبريية ،و�أعانته على في�ض معانيه.
وقد تت�سع العالقات االنزياحية يف العنوان ،م�ستوعبة موقف
ال�شاعر من احلياة يف ظل �سيطرة واقع مرير ،ويتكثف الفي�ض يف
غربة ال�شاعر عن هذا الزمن املاكر ومينحه بعد ًا �صوفي ًا موازي ًا لهذا
االنزياح ،ي�شي باملعنى دون �أن يك�شفه ،وي�صعد من لغة الوجد دون �أن
يبتذلها ،ويحاول �أن يجعل من الأنثى /الق�صيدة  /ال�شهادة و�أن يتحد
• -د .راي�س زواوي :يف فل�سفة مي�شال فوكو ،دار �صفحات �سورية.الطبعة
معها وبها ،و�أن يرى املطلق.
الأوىل� 2014ص 67
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وحدك
تجه�ش
ُ
كالنادبات

• عبا�س حريوقة

كم حتزنُ الك� ُأ�س
بعد رحيل � َ
أناملك
احلانياتْ
و�إذا ما م�ضيتَ
بعيد ًا ..بعيداً
تذ َّك ْر بهذا الفرا ِغ
العظيم
املهيب
ِ
ِ
الذي حتت�سيه
دنانَ الكروم
التي عتّقوها ..
إياب
ليوم ال ْ
قم ..
ْ
عذاباتنا ت�ستحي
من دموع ال�صغار
�إذا ما �أطلنا
الغياب
ْ
قم ..
ُ
ت�شعل
مواويلنا
الذكرياتْ
وت�صيح على
ُ
احلب
خمر ِة
ِّ
�أن تنحني ملرو ِر َك
َ
مثل انحناءِ
اخلليقةِ ح َ
ني
مرو ِر الفراتْ .
يا حزينَ احليا ْة ..
َ
�سوف حتنو
على خمرةٍ
من �أقا�صي
الكرو ْم
امل�ساء
هذا
يتزاحم
ُ
َ
بدارك ٌ
َ
�صوت
يراكم َ
فيك
ُ
فيايف
الهمو ْم .
• • •
�أنت يا � ..أنت
 ..بك ٌ
َّاءة هذه الك� ُأ�س
�أم �أنتَ َم ْن � َ
أطلق ال ّلحنَ
�سرب ًا يحو ُم بداخل
ِّ
ندمي ..؟
كل ٍ
�ستبكي على ظ ِّل َك
الك� ُأ�س �إن ه َّزتِ
الريح َ
تلك املناديل
ُ
نحو ال�شمالِ
وجاءتْ �إلينا
ب�أ�سرابها
�أنتَ يا �أنتَ
َ
ُ
وحدك
جته�ش
كالنادباتْ

شعر
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الموت الظامئ للخالن

غِ يَرُ الزَّمان
•مر�شدة جاوي�ش

• د .ح�سني جمعة
()1

ر�سان
�أنا ال �أُ ُ
تقن ف ََّن الفُ َ
�إ ْذ يحملني ِظلّي يف معرك ٍَة
اخلا�سر� ،أو املفقو ُد
علم �أَين
�أَ ُ
ُ
و�أنا املهمو ُم من اخلِذالنِ
ِ
متاهات الز َم ْن.
يف
ِ
الكلمات احلُ ْبلى بالن ِّْ�سيان،
�أُداري الوقْ تَ بق َْ�ض ِم
ِ
و�شهقات اللَّيلِ
املحبو�س على اخلُ ْ�سران
ِ
َ
َ
ِ
ف� ُ
اخلوف على الأقْ ران؛
ب�س ْه ِم
أدرك �أين
ُ
املذبوح َ
ف�صهيلُ املَالِ ُيغْري � َ
أوبا�ش الغوغاءِ ؛
َ
ِ
دقات القلبِ لدى اجلُ ْدرانِ
فري�صدون
يف كُ لّ مكانٍ ؛
أوالوديان،
بني ال�شاطئ وال�صحراءِ �
ْ
ِ
اء ال َغ ْي ِم
عند
الر�صيف املهجو ِر َو َر َ
وقد �أغرقهُ َ�س ْيلُ احلرمان...
جتلدها �أَج�ساد عط�شى
ف َث َّمةَ �أرواح ُ
ال ال�شيطان،
مل
تعرف �إ َّ
ْ
وث ََّم َو َج ٌع � ٍآت من خَ ل ِْف الأَ�سوا ِر
الق�ضبان،
من بَينْ
ْ
يمَ ْ خر يف احلارات ويف الأركانِ
نون ا ِ
حلقْد املُترْ َ ِع بالهذيان
َي ْ�ستفزُّ ُج َ
من ال�سلطانِ ؛
ال�س ْي َف َ
َي ْ�ستلُّ َّ
�إذ �أَ ْ�صفى َن ْه َج الزوغانِ
املحموم ب�أيدي الأمريكان
الطريان
إرهاب مع
ْ
َح ْيثُ ال ُ
َ
ذقان.
ل
أ
ا
من
َجذَّ ال ْأعناقَ
ْ
()2
�أطَ لَّ الف ُْج ُر من الأَ ْ�صقا ِع
من الغ ُْدرانِ ،
ال�شِّ
يان...
ر
من
من الأَفْوا ِه،
َ
ْ ْ

الدورانِ
كل ما يف البالِ توق َ
َّف عن َّ
جيج امل ُْ�س َت ِع ْر
وامتلأ
الف�ضاء َّ
بال�ض ِ
ُ
َ
ومات َِت الأفْالك والنجو ْم
ال�سماء،
ال�س ُ
حاب يف َّ
تال�شَ ى َّ
وغابت الآمال يف الآفاق،
ِ
زجاجات الق ََد ْر...
تعتق اخلوف يف
لي�س له َ�ض ْو ُء ال َق َم ْر
ربيع اليا�سمني املُ ْنتَظر
وال ُ
وال رائحةُ ال�شهد املعقود يف ال َّث َم ْر؛
�شيء �إال بقايا الورقِ الأَ ْ�صفَرِ
َبلْ ال َ
َطَ
و�إدمان ال َقتْل واخل ْر.
()3
ما �أَكتبه قد ُي�شْ بهني
ال ُي�شبهني
طيف النور من الأَ ْحداق
َ
بل ي�شبهُ
�أو ِميرْ اثَ الوطن املُ ْت َعبِ بالأَ ْوهامِ،
لوب على الأَنَّات
ال�ص ْد ِر امل َْ�ص ِ
وح�شْ َ
َ
رج ِة َّ
ْحناء ِة ظَ ْهرِ املَ َّوالِ يف نداء اجلائعني
ن
وا
َ
اب
ال�س َر ِ
خلف َّ
ِ
الد ْر ِب املكلوم
وقد ترنحوا عند
عتبات َّ
ارخ
ال�ص ِ
ب�شَ الَّلِ ال َع ْجزِ َّ
يف �أَنْفا�س الذَّ ات
ِ
احلرف
�إذ �صاغتها �أوتا ُر
داب احلُ زْ نِ ،
املذبوح ب�أَ ْه ِ
ِ
الال ِ
الولهان
عند املفجو ِع �أ ِو
َّهث َ
ْ
فاملوت الظامئُ ِ
العنوان
للخالَّنِ هو
ُ
يف كُ لّ الأوطان...
َّوح
أ�سراب الطيرْ ِ َت ْتلُو تَراتيلَ الن ِ
و� ُ
يف عيونِ العابرين.

�إلى متى
•ه�شام عمران
يا فق ُْر �أ ْد َم ْيتَ العبا َد ُدهور ًا
َ
وقهرت �أ�صحاب العقول ع�صورا
و َر َم ْيتَ باجلهل اخلبيثِ معامل ًا
حتوي من الفكر العميق بحورا
فتل ّوعت َ
منك النّفو�س َو َ�أغْ َربَتْ
ً
عنك العيون مالمة ونُفورا
َ
الربى
ماذا
ي�ضريك لو رحلتَ عن ّ
وعطورا
وتركتها جتني �شذ ًا ُ
وتركتني يوم ًا �أبيتُ
حمرر ًا
ّ
من طعم َد ْي ٍن ُذ ْقتُه جمبورا
منذ الوالدة �أكتوي بلهيبه
والنّار تلفح غارم ًا وغيورا
َ
ويطلّ
وجهك باملهانة مثق ًال
ً
ً
ُ
عطّ
فظّ
ا ُي ل ب�سمة وثغورا
عجب ًا تركتَ الأ�شقياء ومكرهم
ً
وعبورا
ا
مق�صد
ّي
ن
وجعلتَ م
ُ
َو َر َم ْي َتني بني املتاعب والأ�سى
والردى املنظورا
املرارة
�ألقى
ّ
�أنّى اتجّ ْهتُ � َ
أراك طيف ًا ُمظلم ًا
ً
فرحة و�سرورا
تغتال منّي
ُ
و َم�ض ْيتَ
تقتل بالأ�سى �أحالمنا
مر الأحكام وامل�أثورا
وتدّ ُ
فتُعزُّ �أ�صحاب اجلهالة مغرم ًا
و ُتذِ لُّ من �أهل العلوم نُ�سورا
يا َفق ُْر تقتلني وتعمد �صحبتي
و�أنا امر�ؤٌ �أ�شدو احلياة �صبورا
ِعم احلياة حاللها
�أختار من ن ِ
ال �أبتغي جا ًه وال منثورا
فتعود ظلم ًا ت�ستبيح حمارم ًا
ً
و ُتهني عبد ًا �صادقا وطهورا

ّ
وحتط من قدر الكرمي وعي�شه
ومتدّ �سور ًا حوله وج�سورا
كغمامة
وحتوم حول وقاره
ٍ
�سوداء ترمي حا�صب ًا و ُثبورا
ف�إىل متى تنوي املكوث ب�صحبتي
ً
ت�صطاد مني غبطة وحبورا
و�إىل متى يبقى ّ
ال�شريف مك ّب ًال
بالفقر يق�ضي عمره مقهورا
�صلف ي�سري تفاخر ًا
فالدّ ون يف ٍ
ً
وح�ضورا
بالتّيه ي�صنع
هيبة ُ
والر�ضى
وله ّ
ال�صدارة واحلفاوة ّ
والنّا�س تن�شر حوله جمهورا
لك�أنمّ ا الدّ نيا تبدّ ل حالها
َ
واجلهل بات ُم�ش ّرعا ممهورا
يا فق ُْر غادر للق�صور وبهوها
فهناك تلقى لذّ ًة وخمورا
وهناك تلقى الفاتنات قواف ًال
ونحورا
وترى
م�ساء دافئ ًا ُ
ً
َ
ِهم
ل
فان�شر
ب�ساطك يف م�ضارب رح ْ
ْ
ْ
حتب ُ�شرورا
واترك ديار ًا ال ُّ
والر�ضى
يا ّ
رب �أ�س�ألك ّ
ال�سماحة ّ
ُ
ً
َ
و�إليك �أ�شكو حاجة وق�صورا
إليك �أ�ضرع خا�شع ًا ُمتذللاّ ً
و� َ
�أن ترزق املحروم واملك�سورا
رب عفوك فاجلهالة ُظ ٌ
لمة
يا ّ
والظّ لم يزرع ُب ً
غ�ضة وفجورا
َ
عبادك من جهالة ع�صرهم
حم
فا ْر ْ
وان ُْ�ص ْر نفو�س ًا ترت� َ
أيك غفورا
فالرزق َ
منك ومن عطائك نرجتي
ّ
ال نرجتي املخلوق واملغرورا

الغرام لقلـتُ ال..
لو لـم ي�صاحلني
ُ
ودققتُ يف نعــ�ش الهـوى �إزميال ..
.....
فلقـد خلعتُ على احليـا ِة �شــقاوتي ..
ومـل ُأت من زيت النـوى قِ نديــال..
.....
و�شـربت من نهر املواجع ِز َّقــهُ ..
ولب�ســت من ُحلل ال�شــقاء رحيال..
.....
ُ
ُ
َّ
الرحيل خطـاي حني ع�صرتهُ ..
فك
بحـر ًا من الأ�شــواق بات طويـال..
.....
فــ�أطار من لوح الغــرام حمائمـ ًا..
قمــر ًا بقــو�س �صبابتي جمــدوال..
.....
بات اخلــريف م�ضرجــ ًا بحنينه..
ولقــد �أوى بني ال�ضلوع نزيـــال..
....
واجتــاح خــا�صرة الكالم بلونـه..
وا�شــتد يوقــظ ُ�صفـــر ًة وذبــوال..
.....
ُ
حتر�سـني عيونُ هزائمي
فغفوت
ُ
لمي يف الهوى مقتـوال
ور�أيت ُح َ
......
فطفقت �ألتم�س ال�صبا فوجدته..
ما زال يكتبني ال�ضياء خليال..
......
وبــر ال�ضياءِ مالعبــ ًا..
ك ّونتُ من ِ
وبنيتُ من وهـم الهوى ا�ســطوال..
.....
وت�ســللتْ فــوق اللّهيب ربــابتي..
قو�س اللمى حممــوال..
حلنــ َّا على ِ
.....
دنف..
يدنــو �إىل رئتي ب�شــــهقة ُم ٍ
ٌ
�صـوت بزهــرة رو�ضهِ متبـوال.؟
.....
مهمــا ُيحــا ِو ُلني ل َيخن َ
ُــق لهفتـي..
�ســيعو ُد عنــد تل ُّهفــي خمـــذوال..
....
غِ يرَ ُ الزمانِ على الزمـانِ حت ُثني..
ً
ر�ســالة ور�ســوال..
لأكــونَ فيـــه

قصة
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ح�صار

حلم في م�ساء ر�شيق
•نادية ابراهيم
مل �أك��ن �أدري �أن فل��ذة كب��دي ب��در
�سينف��ذ م��ا يف ر�أ�س��ه م��ن تهدي��د،
و�أن��ا املحا�ص��رة مبح��راب ال�صمت
والف��راغ وه��روب الذاك��رة� ،إن��ه
زم��ن الطوف��ان والكوابي���س الت��ي
ّ
تق���ض م�ضاج��ع اللي��ل والنائم�ين،
وحت��ول احلي��اة �إىل �أف��ا ٍع جتل��ب
الرع��ب والأح��زان ،ذلك امل�س��اء احلار
والنا���س م��ن �ش��دة القي���ض والغثي��ان
�أخذه��م الله��اث والتع��ب �إىل املك��وث
يف بيوته��م حتت ه��واء امل��راوح البارد،
انزوي��ت وحدي يف غرفت��ي املطلّة على
�ش��ارع ج��ول جم��ال املح��اذي لب�ست��ان
الزيت��ونّ � ،
أح�ض��ر �أقرا���ص املقروط��ة
اللذي��ذة للعيد فقد تع��ودت منذ رحيل
زوج��ي �أن �أ�صنعه��ا بنف�س��ي و�أت�ص��دق
به��ا عل��ى الفق��راء وامل�ساكني م��ن �أبناء
حين��ا الذي��ن �أعرفه��م و�أ�شع��ر بامل��ودة
نحوه��م ،فه���ؤالء يف الع��امل املجن��ون
م��ا زل��ت �أعتربه��م مل��ح الأر���ض.
ولأنني ع�شت يف زمن الالمعقول ،وتقنني
اللقم��ة وقط��رة امل��اء وحفن��ة الهواء،
فق��د كنت م��ن النا���س الذي��ن يجيدون
رت��ق الأمل و�س��رد احلكاي��ات وخياطة
الأوج��اع بحك��م مهن��ة اخلياط��ة التي
عل��ي امل��ال و�سم��اع ق�ص���ص
كان��ت ت��د ُّر َّ
الن�ساء وحكاياتهنَّ الغريبة.
ي��وم ج��اء ول��دي بدر عل��ى ه��ذا الكون
ان��داح �أمل��ي وع��اد �إيل زمن��ي ،عانق��ت
الفرح واحتميت ب��ه من افرتا�س الليل،
مع �ضحكته الوادعة ن�سيت ا�سمي وا�سم
ع�شريتي و�سنوات الغربة وال�ضياع التي
طافت يف ج�سدي وتعملقت على حياتي
مث��ل دالي��ة تتعرب���ش عل��ى �أغ�صانه��ا
عناقيد العنب.
يف ال�صباح كنت �أقتطع جزء ًا من وقتي
و�أذه��ب معه �إىل املدر�س��ة لأطمئن �إىل
درا�سته و�أحواله ،ف���أرى الأ�ستاذ مهدي
ال�سع��دي يناظرين من باب �صفه بعيني
عا�شق متيم ،لكنن��ي مل �أكن �ألتفت �إليه
مطلق�� ًا ،فق��د عاه��دت نف�س��ي �أن �أتفرغ
البني و�أهتم بعملي على مدى العمر.
يف اللي��ل كن��ت �أحت��دث مع��ه ع��ن
الوط��ن و�أغن��ي ل��ه مواوي��ل الب�لاد
وحكاي��ات اللج��وء واالحت�لال وق��در
�شعبن��ا املكت��وب عل��ى اجلب�ين ،وح�ين
يغف��و �أ�ضم��ه �إىل �ص��دري و�أن��ام
بعم��ق م��ن �ش��دة الإره��اق واحل��زن
حت��ى تعلّ��ق ب��ي كتعل��ق البل��ح
عل��ى الأ�شج��ار ،مع��ه �أقلع��ت ع��ن
�أ�شي��اء كن��ت �أق��وم به��ا يف �ساع��ات
الف��راغ كمالحق��ة القم��ر �إذا غ��اب،
وع��دِّ النج��وم يف ال�سم��اء ،وح�ص��ر
الهم��وم والتكهن��ات يف زاوي��ة معتم��ة.
وعندم��ا ا�شت��د ع��ود بدر وك�بر� ،صارت
حكايات��ي ل��ه ت�شب��ه الأ�شب��اح املرعبة
يف اللي��ل وت�ضخم��ت �أك�ثر حلظ��ة
�صارحت��ه �أن الأ�ست��اذ مه��دي طلبن��ي
لل��زواج ،قبله��ا كن��ت �أجل���س مع��ه �إىل
مائ��دة الطع��ام ح�ين يع��ود م��ن ثكنته
الع�سكري��ة �أراه يتن��اول طعام��ه بتلذذ
ومتع��ة ،ف�أف��رح وي�أخ��ذين الدع��اء له
ف�أدعو ب�ص��وت ع��ال لي�سمعني اجلريان
ال�ساهرين:
_ ي��ا �إله��ي ا�شم��ل ول��دي وكل �أوالد
الع��امل بعطف��ك ورحمت��ك وحلم��ك
ليبق��ى ول��دي قوي�� ًا يداف��ع ع��ن وطنه
ويهزم الأعداء.
وم��رت ال�سن��وات ومل يي�أ���س الأ�ست��اذ
مه��دي م��ن موافقتي على طلب��ه ،ناديت
عل��ى ب��در يف �إح��دى امل��رات وعر�ض��ت
علي��ه الأم��ر ،فل��م يفت��ح فم��ه بكلم��ة

9

• فاطمة ح�سني
واح��دة ورمقن��ي ب�شيء م��ن االندها�ش
وم�ض��ى �إىل غرفته م�سرع ًا ،مل ي�ستجب
للن��داءات املتك��ررة لكنن��ي مل �أ َر خلف
خي��ط م��ن الرم��اد
خطوات��ه �س��وى
ٍ
والدخان.
تل��ك الليل��ة امل�سحوب��ة م��ن ذاك��رة
اخل��وف ع��اودين احلن�ين الق��دمي
�إىل ال��دفء والألف��ة وامل�ؤان�س��ة
وراح يقط��ر م��ن ر�ؤو���س �أ�صابع��ي ،كان
القم��ر يف ال�سم��اء يعك���س �ضي��اءه على
مالم��ح وجه��ي وي�ستب��د بقه��ري ال��ذي
�أفق��دين الكث�ير م��ن اغ��راءات الأنث��ى
التي ول��دت من جرح �شوك��ة فوق وردة
يانع��ة ،ومل تع��د ترن��و �إىل اجلم��ال،
وت�ش��رع �صدره��ا للح��ب واالخ�ض��رار،
وقفت �أمام امل��ر�آة �أم�شط �شعري البني،
ارتدي��ت �أجم��ل الف�سات�ين املزرك�ش��ة
بالأل��وان ،ورح��ت �أ�ضب��ط وجه��ي
وابت�سامت��ي ا�ستع��داد ًا لذل��ك اللق��اء،
حم��دت ال��رب �أنني ما زلت ق��ادرة على
احلب والعطاء.
جرج��رين ال�ش��وق �إىل غرف��ة ب��در
املغلقة لألقي عليه ال�سالم ،دققت عليه
الب��اب ،فوجدته يحت�ضن بندقيته مثل
حبيبة م�ؤن�سة� ،أن�سته كل ن�ساء العامل،
ر�أيت��ه مي�سحه��ا م��ن الغب��ار والأترب��ة
بخرق��ة مبلول��ة بامل��اء ،قدم��ت ل��ه
طبق�� ًا من �أقرا���ص املقروط��ة التي كان
يحبه��ا ،ب��دا مبنامت��ه الكحلي��ة املقلمة
بخي��وط زرق��اء مث��ل حمام��ة بي�ض��اء،
قامت��ه �شاخم��ة ك�أب��راج الفن��ادق
العالي��ة ،وج�س��ده ي�ض��ج بالرجول��ة
وال�شباب ،و�أ�صابعه تتحرك مثل مكوك
احلاي��ك تزي��ل الأترب��ة والغب��ار عل��ى
ج�سد البندقي��ة بخفة ور�شاقة ،و�أكرث
م��ا �أده�شن��ي ،تل��ك اللغ��ة الرومان�سي��ة
الت��ي كان يح��دث به��ا مع�شوقت��ه ،لغ��ة
مل �أ�سمعه��ا م��ن �أح��د �س��واء كان��وا م��ن
�أ�صحابه ومعارفة �أو رمبا الأ�صدقاء.
قلت له ب�شيء من اجلدية اعتدت عليها
يف كثري من الأوقات:
_ عم��ك الأ�ست��اذ مه��دي ينتظ��ر
أحر من اجلمر!.
موافقتي على � ّ
فت��ح عيني��ه عل��ى ات�ساعهم��ا،
ار ّ
جت واقف�� ًا كم��ا ل��و �أن��ه م�ص��اب
مب���س م��ن العفاري��ت واجل��ان.
ّ
�ساطن��ي بنظ��رات ح��ادة وق��ال منك�س ًا
ر�أ�سه نحو الأ�سفل:
_ ب�إمكانك �أن تفعلي ما يحلو لك!.
مل �أعلّ��ق ول��و بكلم��ة واح��دة لأنن��ي
دفن��ت ركام ال��كالم يف م�س��ام جل��دي،
ورحت �أملل��م ج�سدي املبعرث لأحنطه يف
�صن��دوق الذكريات ،عدت �أكتم فرحتي
ه��واء منع�ش ًا كان ق��د انح�شر
وارت�ش��ف
ً
يف �ص��دري ،وت��رك ج�س��دي مزرق�� ًا من
الأوجاع ،منت �أخ�ضب روحي بالأحالم،
حت��ى �س��ال احللم عل��ى و�سادت��ي � ً
شالال
م��ن حن�ين ،عل��ى حني غ��رة ع�بر �أذين
�ص��وت لب�ض��ع طلقات ناري��ة انطلقت من
غرف��ة ب��در ،هرولت كاملجنون��ة ،دفعت
الب��اب بق��وة �أتعك��ز عل��ى بقاي��ا روحي
املطف���أة ،فتدحرج��ت قدم��ي عل��ى
الأر���ض مث��ل ك��رة مطاطي��ة ،هالني ما
ر�أي��ت ،كان ول��دي مم��دد ًا عل��ى الأر�ض
ي�سب��ح يف برك��ة م��ن الدم��اء� ،صرخ��ت
م��لء ر�أ�س��ي فاخت��ل ت��وازين ووج��دت
ج�س��دي متيب�س ًا كلوح من اخل�شب و�أنفي
مزكوم برائحة الكعك ينه�شه الربغ�ش
والنامو���س وغريه��ا م��ن احل�ش��رات:
حم��دت اهلل �أنني ما زلت عزباء وكل ما
ر�أيته لي�س �سوى حلم فح�سب!

اتك� ُأت على حزين كي يدفعني للتجولِ يف �شار ِع الوادي،
وق
ال�س ِ
مل يكن بحث ًا عن الطعا ِم ما جعلني �أ�س ُ
ري يف هذه ّ
احل�شائ�ش منذ �أن � َ
الت��ي مل َ
يبق فيها �سوى ُ
أطبق
بع�ض
ِ
ن��ق مدين��ةِ دي��ر ال��زّ و ِر ونف��دتْ منها
ع
عل��ى
احل�ص��ا ُر
ُ ِ
جميع املوا ِد الغذائيةِ الأ�سا�سيةِ وتب َع احل�صا َر انقطا ٌع
ُ
ت��ام للكهرباء ال حياة يف هذه املدينةِ التي لفُّها اجلو ُع
ٌ
واحل��زنُ  ،مل َ
يب��ق �سوى اخلبزُ ومل يع��د متوفر ًا دائم ًا،
اجلميع يف
فانقط��ا ُع الكهرباء �أ ّدى �إىل انقطا ِع املياه فدخل
ُ
ُ
أطف��ال ي�أخذون م�صروفهم
عط���ش وجو ٍع ،مل يعد ال
حالةِ
ٍ
ف�لا حاجة له��م به بانع��دام احلل��وى ،حزن الأه��ايل على
اخلال���ص لك��ن
الأطف��الِ الأبري��اءِ
اجلمي��ع بانتظ��ار ي��دَ
ِ
ُ
َ
َ
ً
الغارقة يف الظال ِم لفّها الن�سي��انُ �أي�ضا بد�أ �سكانُها
املدين��ة
ً
ً
وقت
الحق من احلزنِ
يت�ساقط��ون جوعا ومر�ض��ا و ُذ ًّال ويف ٍ
ٍ
�شبح اجلو ِع
منع��وا الأهايل من مغادر ِة املدينة والف��رار من ِ
أج�ساد
وامل��وتِ ف�أ�صبحوا رهائنَ يواجهون احل�صار الدامي ب�
ٍ
عاري��ة ك�أرواحه��م ح�ين علم��ت ب���أن الأه��ايل �سيمنع��ون
ٍ
م��ن اخل��روج من املدين��ةِ �شع��رت بنهايتي ق��ررت �أن �أعاين
كثب فهرعت
الطرق��ات والنا�س� ،أعاين
َ
اجل��رح املتعفن عن ٍ
ً
خوف�� ًا و�أمل�� ًا ُ
عدت الي��وم من اجلامع��ةِ م�سرعة و�أن��ا �أت�ضور
ً
حزن ًا لوجوه النا�س الهائمةِ بحثا عن الطعام الذي تال�شى
ظالم
ك�شم�س
من الأ�سواق
غروب �سرعان ما حلّ بد ًال عنها ٌ
ِ
ٍ
ٌ
َ
أ�سا�سية
كوجبة �
احلاف
النا�س ي�أكلون اخلبز
حالك ف�أ�صبح
ٍ
ٍ
ُ
ً
ب�سيطة ب�أ�سعا ٍر
عدا بع�ض الأغنياء الذين ي�شرتون �أ�صناف ًا
ً
بغ�ض��ب �أ�سق��ط دموعي
م�شحون��ة
خيالي��ة ،دخل��ت البي��ت
ٍ
ٍ
ُ
ُ
وتتلف
فرائح��ة القه��و ِة الت��ي �أع�شقه��ا تعب��قُ يف ذاكرت��ي
تخرج احلروف من �شفتي ت�أملتُ
�صربي و�أع�صابي وقبل �أنْ
َ
َ
ُ
هر و�أم��ي
ك�شمع��ة �أذابه��ا
�أب��ي
املري�ض��ة بجانبهِ
ٍ
ال�س ِ
ط��ول ّ
ً
ترتجم �صمتي و�أظن �أنها جنحت بذلك،
�صامتة تت�أملني كي
َ
قل��تُ وعيوين حبلى بدمو ٍع �سقط��ت دون ا�ستئذان وامتلأت
بكالم ،ابتلعتُ مرارتهُ فبدا �صوتي خمنوق ًا قلت
حنجرتي
ٍ
راخ �إىل متى �سنبقى هن��ا� ،صرختي �أيقظت
ال�ص
م��ن
ب�شيءٍ
ُ ِ
�س��كانَ املنزلِ الذين ا�ست�سلموا لي��د احل�صار الوح�شيةِ وهي
ت�س��رقُ �أيامهم بني اجلو ِع والظالم ،عدلن �أخواتي جل�ستهن
بنظ��رات
ك��ي ين�ص�تن للحدي��ثِ و�أب��ي كان بجانب��ي يرن��و
ٍ
وجل��ة �إىل �أم��ي الت��ي م��ا �إن �سمع��ت �صوت��ي حت��ى رفع��ت
ٍ
ر�أ�سه��ا و�أبع��دت اللح��اف وقالت ب�شيء من احل��ز ِم (اجنبي
النا�سوي��ة ه��ـ الع��امل) ان�سح��ب �أب��ي م��ا �إنْ �سم�� َع كلماته��ا
جن��دي تلق��ى �أوام��ر ًا جديدة م��ن قائ��د ِه و�أخواتي
ك�أنَّ��ه
ٌّ
ُع��دن الن�شغاله��ن لأنهنَّ يعلمن �أن �أمي ح�ين ت�أخذ قرار ًا يف
ُ
الليل
أم��ر م��ا لن يثنيها عنه �أح��دٌ  ،انهمرتْ الدم��و ُع وا�شتدَّ
� ٍ
ً
ً
ٌ
ُ
قف���ص مهجو ٍر،
وح�ش��ة وظالم��ا �شع��رت ب�أنَّني حمتجزة يف
ٍ
أ�شهر
�أم��ي بقراره��ا التع�سف��ي هذا مل
تعل��م �أنها �أوقعتن��ا ل ٍ
ْ
ُ
يقتات على �أج�سادنا
فكي احل�صار ال��ذي
كث�يرةٍ
ٍ
قادمة بني ّ
ال�ضعيف��ةِ املنهك��ةِ وقلوبنا الّت��ي �أ�صبحت �أ�سم��ا ًال بال ً
ِية ال
بقي يف
تقوى على احلزنِ مل ي�ستطع
ُ
الطبيب الوحيدُ الذي َّ
رث من ثالثِ
املدين��ةِ م��ن ت�شخي�ص وقوع والدي املتك��ر ِر لأك ِ
مرات مغ�شي ًا عليه بالإ�ضافة �إىل �أنَّ �أغلب �أنواع الدواءِ قد
ٍ
تال�شت من ال�صيدليات فانتقلنا من مواجهةِ اجلوع ال�ضاري
مدين��ة �أُفرغتْ م��ن �سكانها
�إىل مواجه��ة امل��وتِ املحتوم يف
ٍ
متام�� ًا �إ َّ
تنتظ��ر من ينقذها
ال بع�ض العائ�لاتِ احلاملةِ التي
ُ
لتنجو مدينتنا التي �أ�صبحت ُجرح ًا يف ذاكرة الزّ من وجث ًّة
م�ش ّو َ
ق�ضية ُقيدتْ �ضدَ جمهولٍ  ،يواجهُ �أهلها
هة املالم��ح يف
ٍ
َ
دواء.
وال
ة
حيا
فال
واملر�ض
اجلوع
بني
البقاء
�صرا َع
ِ
َ
نع��م ال دواء هم�س��تُ لأم��ي� .آث��رتْ هي ال�صم��تَ خوف ًا على
مرجتفة
أيد
حقائب
والدي مل
تتكلم ونحن ُنعدَّ
ٍ
اخلال�ص ب� ٍ
ِ
َ
ْ
ونبع��دُ كلّ م��ا هو م�ضر ب�صح��ة الإ�سالم املزع��و ِم ،ك�أقم�شةِ
ي�ض��ر بذائقتهم
والعط��ر وكلّ ما هو مل��ونٌ وجميل
اجلين��ز
ِ
ُّ
الفا�س��د ِة الت��ي تنتم��ي لوح��لٍ عقوله��م النتن��ةِ  ،امل�سم��وح
فقط ه��و اللونُ الأ�س��و ُد ك�س��واد قلوبهم ،ح�شون��ا حقائبنا
ب��ه وارتدين��ا ُه مرغم�ين فبدون��ا
ك�س��رب غرب��انٍ م�سافرةٍ
ِ
علي حذف َّ
كل �شيء جميلٍ و�إبعاد ِه
بوج��و ٍه مكفهرةٍ  ،يتعني َّ
ُ
علي �إخفا�ؤك عن
ع��ن حمتوياتنا� ،أما �أنت يا حي��درة كيف َّ
�أع�ين الغ��زا ِة وه��ل �أ�ستطيع �أن �أحم��وك من ذاك��ر ِة العمر
و�أن��ت تنب��تُ يف قلب��ي ك�أ�شجار النخي��لِ وتر�س��خُ يف �صوتي
ُ
تخطف كالفج��ر يف ذاكرتي ماذا
جريح� ،إن ملح��وك
كن��اي
ٍ
ٍ
�س�أخربه��م عن��ك ،وهل �سريحم��ون قلبي ال��ذي �أحب َ
رجل
جي�ش برتبةِ حبيب.
ٍ
ُ
ُ
ُ
ً
يف
تغ��ط
تزال
ال
املدين��ة
ا
فج��ر
اخلام�س��ة
ال�ساع��ة
حزنٍ
عمي��ق ال باع��ة ُ
خب��ز تدعوها
تق�ض م�ضجعه��ا وال رائحة
ٍ

للنهو���ض� ،صعدنا احلافلة التي �سوف تخ�ترقُ جدا َر الزمن
ِ
ع�ص��ر ن��رى ب��ه الفاكه��ة واخل�ض��ار واحللوى
وتعيدُ ن��ا �إىل
ٍ
ُ
ونغت�سل مب�صابيح ال�شوار ِع التي مل تزل على قيدِ احلياة.
ال زال اللي��ل يخب��ئ حت��ت جنح��ه مالحمن��ا ،فل��م �أ�ستط��ع
أملح
ب�ص��ر �أ�صاب�� َع �أم��ي ولكن��ي تلم�س��ت ارجتافه��ا ،ومل � َ
�أن �أُ َ
َ
دموعه��ا لكنن��ي �شمم��تُ
املل��ح يف حماجره��ا ،نه�ضت
َ
رائحة ِ
ً
أ�شي��اء �إىل م�سمياتها،
حزين��ة مبا بها و�أع��ادت ال
ال�شم���س
َ
ُ
دي��ر ال��زور �أ�صبحت وراءن��ا بجوعه��ا وحزنها ترك��تُ فيها
أخر
بق��ي �ساهر ًا لوقت مت� ٍ
�أوراق��ي وجامعتي وحيدر َة الذي َ
رب كي يودعن��ي وقد ثناين عن الذهاب مرار ًا ولكن
ال�ص ِ
من ّ
اجلوي �أ�صبح م�ستحي ًال وال حيلة لنا
آخر فال�سبيل
ُّ
ال خيا َر � َ
�س��وى مواجهة الأوغ��اد �أو املوت جوع�� ًا وذ ًّال ،كن��تُ �شارد ًة
فت�شتي اجلواالت
ح�ين نبهتني �أختي وهم�ست يف �أذين ه��ل
َ
املتاع��ب ت�أكدي من خلوها
ج��د ًا ال ترتك��ي �شيئ ًا ال ينق�صنا
َ
ٌ
طالبة جامعي��ة و�أن حبيبك رجلٌ
م��ن � ِّأي �ش��يءٍ ي�شي ب�أنك
ب�صراحة مل �أك��ن �أنوي حذف �ص��ورة حيدرة
م��ن اجلي���ش،
ٍ
�أو رق��م هاتف��هِ والر�سال��ة التي �أر�سلها يل ح�ين �أعرتف يل
ال�ساحلية املحبب��ةِ  ،كي��ف يل �أن �أحمو كلّ
بح ّب��هِ بلهجت��هِ ّ
هذه الذكريات .نظ��رت �إىل �أبي وجهه ٌ
ذابل كزهو ِر الآنية
ً
قائلة
عين��ا ُه حتمالن خوف ًا عميق ًا ،قل��ت �أبي التفت �أردفت
�أعطني جوال��ك ف�أودعني �إ ّياه بحذ ٍر وك�أنَّه يودعني روحه
ق��ال مت�سائ ًال (�شلجي بيه �شك��ون تريدين تعملني) قلتُ له
ال �شيء ي��ا �أبي فقط لأت�أكد من ح��ذف حمتوياته ،اطمئن
ي��ا حي��درة ه��ذه �صورت��ك �أ�صبحت يف ج��والِ �أب��ي ورقمك
ور�سائلك كذلك.
َ
التوا�صل مع��ك ريث و�صويل ،فجوال والدي
لعلّن��ي �أ�ستطيع
ُ
اجلهلة.
قدمي ولن يكرتث به ه�ؤالء
ٌ
توقف��ت ال�سي��ارة فج���أة �سمع��ت َ
�صوت �أم��ي يعل��و بالدّ عاء
والت�سابي��ح كان �صوته��ا يزي��د حطب�� ًا عل��ى احرتاقي �صاح
ال�سائ��ق وه��و يرجتف �أرجوكم ال �أريد �أي��ة م�شاكل ت�أكدوا
م��ن �أن كلّ �شيء على ما يرام ،وتذكروا احلجة التي اتفقنا
عليه��ا والت��ي ت�بر ُر خروجك��م من الدي��ر املحا�ص��ر ،وقفت
ال�سي��ارة بجان��ب حقدهم كان��وا �أربعة م�سلح�ين خمتلفني
الأزي��اء واللهج��ات بنادقهم ي�سكنه��ا املوت لقد �أم��روا �أبي
بالن��زولِ من احلافلةِ � ،أبي املري�ض تخونه خطواتهُ
فيرتنح
ُ
خوف ًا ووج�ل ًا �أراقبه وهو يتكلم معهم حتى اقرتب �أحدهم
زي احلدا ِد الذي �أرتديه
مه��دد ًا �إ َّيا ُه ،نزلت متعرثة ب�س��وا ِد ِّ
ً
باالختناق من ال�ستار ِة التي حجبت �صوتي
مكرهة و�أ�شع��ر
ِ
وقبل و�صويل �صرخ بي �أحدهم:
هي��ي ي��ا حرم��ة م��ن �سمح ل��ك بالن��زول م��ن احلافل��ةِ قلت
له��م �أب��ي مري�ض وق��د �أطلتم علي��ه ،قال هات��ي جواالتكم
�أن��تِ و�أخواتك �أخ��ذت �أت�أمل حليته الت��ي ميتطيها �شيطان
يحركه��ا كلّم��ا تكلّ��م وعينيه اللت�ين يتجمع بهم��ا كلُّ �أنواع
ٌ
طالبات جامعيات
ال�شرور وهو يعبث بجواالتنا ويقول �أننت
�ألي�س كذلك وموظفات مواليات للحكومة الكافرة .قلتُ له
ُ
واملر���ض ،وبينما �أنا يف
نح��ن �أنا���س عاديون �أوجعن��ا اجلوع
حديث��ي ه��ذا حتى ر�أي��ت �أحده��م مي�سك بقمي���ص والدي
ويج��ره فتدخلتُ وقبل �أن �أتكلم قال ابتعدي موجه ًا كالمه
ُ
لوالدي �صارخ ًا به هاتِ جوالك �أيها العجوز.
ُ
ال�تراب ،و�أن
�شع��رت حينه��ا �أنَّ نب�ض��اتِ قلب��ي �سقطت على
ِ
يتدح��رج بني �أرجله��م ،وقبل �أن �أوم��ئ لأبي ب�أن
راح
قلب��ي
ُ
َ
ً
ً
يق��ول له��م ال �أملك ج��واال التف��ت �أب��ي �إ َّ
يل قائ�لا اعطهم
اجل�� َّوال يا ابنت��ي� ،أخذ دمي ّ
يجف يف �أوردت��ي �سيموت �أبي
للحظات وبعد
�إنْ �شاه��دوا �ص��ورة حيدر َة معه ،وقف قلب��ي
ٍ
خوف متلكني �شعو ٌر ٌ
هائل من الهلع
�أن �أنفق كلما بداخله من ٍ
�صرخ��ة كبريةٍ  ،قلت لهم ما بكم؟
العك�س��ي فخرج على �شكل
ٍ
ً
ُ
�أبي مري���ض وم�صاب (بالزهامير) وه��و ال يعرف �شيئا عما
ت�س�ألون��ه ،مل��اذا تعاملون��ه بكل ه��ذه الق�س��وة؟ �ألي�س لديك
وال��دٌ ؟! �أو مل تك��ن ابن ًا قبل ذلك؟! ه��ل دينكم ميلي عليكم
النا�س و�سحق ال�ضعفاء؟
�إهانة
ِ
ذل��ك
د
ور
اجلمي��ع
�صم��ت
الغا�ض��ب دائم�� ًا اخر�س��ي ال �أريدُ
ّ
ُ
نت ٌ
�أن �أ�سم��ع �ص��وت امر�أةٍ هنا� ،أن ّ
أراك هنا
عورة ال �أري��دُ �أن � ِ
انقلع��ي ب�سرعة كنت �أرتع��دُ حينها� ،أم�سك��تُ ب�أبي و�صعدنا
ينظر �إ َّ
يلطم
يل
احلافل��ة بينم��ا والدي كان
ٍ
بده�ش��ة ،قلبي ُ
ُ
ُ
احلافل��ة وقد
غا�ض��ب وحني �س��ارت
بح��ر
�أ�ضالع��ي
كم��وج ٍ
ٍ
ِ
تنف�ستُ
ال�صع��داء و�أخرجتُ �صورة
طري��ق
�سلكت
احل�سكةِ
َ
حيدرة التي غ�سلتها بدمو ِع االنت�صار.
ُ
اجتزت بك احل�صار.
هم�ستُ له ال تقلق �أيها احلبيب لقد
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�سالمي �إلى �أم حمدي

•غ�سان حورانية
ا�ستيقظ��ت م�يرا �صب��اح ذل��ك الي��وم الب��ارد  .جل�س��ت على
الأريك��ة املخ�ص�ص��ة يف غرفته��ا وه��ي تره��ف ال�سم��ع �إىل
الأحل��ان الفريوزية التي اعتادت �أن تكون �شريكة فنجان
قهوته��ا يف ال�صب��اح .لتح��رك يف نف�سه��ا م�شاع��ر البهجة
والأم��ل .وزاد تل��ك احلال��ة ذل��ك اجل��و ال�ضباب��ي ال��ذي
كان��ت تداعب �صفحته النا�صع��ة بع�ض اخليوط الذهبية
حتركت يف نف�س
لت�ضف��ي عليه املزيد من البه��اء والألقّ ..
م�يرا الرغب��ة يف الذه��اب �إىل بل��ودان على الرغم م��ن برودة
الطق���س ..ات�صل��ت ب�سائقه��ا وطلب��ت من��ه الت�أك��د م��ن امتالء
خ��زان ال�سي��ارة بالوقود ،وعل��ى الرغم من �أنه��ا كانت يف غاية
الن�ش��اط والت�صمي��م على امل�ض��ي �إىل تلك النزه��ة ال�صباحية
املن�ش��ودة ،لكن مل يقدر لها ذل��ك ،فما �إن جتاوزت ال�سيارة عدة
مئات من الأمتار حتى بد�أت الأمطار والثلوج تنهمر بغزارة.
�أدرك��ت مريا يف هذه اللحظة �أنه من غري املنا�سب الإ�صرار على
التوج��ه �إىل بل��ودان والتعر�ض �إىل �أخط��ار ال�سيول �أو انقطاع
الطري��ق ..وهذا م��ا دفعه��ا �إىل التخلي ع��ن رغبتها اجلاحمة
بتن��اول الفط��ور يف �أح��د املطاع��م املطل��ة عل��ى اجلب��ال التي
يكلله��ا الثلج من كل جانب� ..أخربت �سائقها بذلك ،وطلبت منه
الرتي��ث قلي�ل ًا حتى تقرر وجهتها اجلدي��دة� ،إذ مل تكن ترغب
يف الع��ودة �إىل منزلها بعدما بذلت و�سعها واتفقت مع �شقيقتها
يارا عل��ى اخلروج �إىل بلودان ،فتناول��ت هاتفها النقال ـ وروت
لها ما يدور يف ر�أ�سها ،ف�أكدت لها يارا �صحة ما ذهبت �إليه ب�ش�أن
�إلغ��اء الأم��ر ،ودعتها لتن��اول الفطور عندها يف املن��زل� ،إال �أن
م�يرا اعتذرت ع��ن ذلك ،و�أخربت �أخته��ا �أن ذلك اجلو ال�شتوي
ورائح��ة املط��ر �أحي��ت يف نف�سها ذكريات بيته��ا القدمي يف حي
ال�شي��خ حمي��ي الدي��ن يف ال�صاحلي��ة ،فعزم��ت على زي��ارة ذلك
احلي للتمتع مبناظر بيوته وحاراته وا�ستن�شاق رائحة ترابه
املنع�ش��ة ح�ين ن��زول املطر ممتزج��ة برائح��ة الف��ول النابت
والبليلة والرتم�س التي كان ي�شتهر بها حمل �أبو راغب القريب
من منزلهم.
�شع��رت برغب��ة جاحم��ة لتناول تل��ك امل�أك��والت يف ذلك اجلو
العب��ق ال��ذي �أ�شع��ل فيها احلن�ين �إىل �أح��داث وق�ص���ص م�ضى
عليه��ا �أكرث من خم�سة ع�ش��ر عام ًا حني كانت ت�سكن مع �أ�سرتها
مين اهلل عل��ى زوجها بوظيف��ة حمرتمة مبرتبة
في��ه قب��ل �أن ّ
كب�ير املهند�س�ين يف �أك�بر �ش��ركات النف��ط يف دول��ة الكوي��ت،
لينقل��ب و�ضعهم املعي�شي ر�أ�س ًا على عق��ب ،ويرتقوا �إىل م�صاف
الأ�س��ر الغني��ة ،ويخلفوا وراءه��م الفقر �إىل غ�ير رجعة ،ومل
مت�ض �سوى �أ�شهر قليلة حتى تخلوا عن منزلهم هناك ،وانتقلوا
�إىل ح��ي �أبي رمانة ،ثم بعد عام�ين حتولوا �إىل فيال فخمة يف
احلي اجلديد ،و�أ�صبح ملريا �سيارتها و�سائقها اخلا�ص.
توق��ف ال�سائ��ق يف م��كان قريب من ذل��ك البائ��ع ،و�أح�ضر ملريا
و�أخته��ا يارا ما طلبت��اه من الأطعمة امل�شته��اة ،ويف غمرة ذلك
املت�شرب باملطر
اجلو الذي امتزجت فيه رائحة اللّنب واخل�شب
ّ
املمت��زج برائحة الفول النابت مع الكم��ون ،انت�شر عبق خا�ص
يف ذلك احل��ي القريب من مقام ال�شيخ حميي الدين بن العربي
الذي ي�ضفي وجوده على ذلك املكان املزيد من الهيبة والوقار.
ويف �أثن��اء ذل��ك مرت �إىل جان��ب ال�سي��ارة �سيدة وق��ور �أثارت
انتب��اه مريا و�أح�ست �أنها تعرفها عل��ى الرغم من مرور كل تلك
ال�سن�ين عل��ى ابتعاده��ا ع��ن جريانه��ا ،وخاجلها �شع��ور غريب
نحوه��ا� .أرخ��ت زج��اج النافذة لتت�أك��د منها ،ث��م قالت ب�صوت
م�سموع� :إنها �أم حمدي.
طلب��ت من ال�سائ��ق �أن ي�ستوقف تلك امل��ر�أة ،وو�ضعت ما بيدها
و�أخذت ت�صلح من �ش�أنها ا�ستعداد ًا ملقابلتها.
نزل��ت م�يرا م��ن ال�سي��ارة وتوجه��ت نح��و �أم حم��دي وعانقتها
بح��رارة ،ثم دعتها للركوب معها يف ال�سيارة ،وراحتا تتبادالن
عب��ارات عابق��ة مب�شاع��ر ح��ارة متدفق��ة ،و�شاركتهم��ا يارا يف
بع���ض �أحاديثهم��ا ،حي��ث �أخ��ذت ذكري��ات ال�سن�ين الغاب��رة
تفر�ض نف�سها على تلك اجلل�سة احلميمية.
لق��اء مفرح ًا ملريا �أطف�أ يف قلبها نار احلنني �إىل ذاك املكان
كان
ً
املحب��ب لها وجلارته��ا التي كان��ت تعتربها �أخت�� ًا حقيقية لها.
�أحلت عليهما �أم حمدي كثري ًا ب�أن ترافقاها �إىل منزلها ،لكنهما
اعتذرت��ا عن ذلك بحج��ة ان�شغالهما ،وقبل �أن يفرتقن تبادلن
�أرق��ام هواتفهن النقالة ،وتواع��دن على التوا�صل ،وقد وعدت
م�يرا جارتها �أن تر�سل له��ا �سائقها لي�صحبها لتناول الإفطار يف
منزلها يف �أقرب وقت ممكن.
و ّدع��ت جارتها القدمية وهي يف �أح�سن حال ،وقد �أثلج �صدرها

ذلك الوج��ه ال�سمح الطافح بالب�شر ،وتل��ك العاطفة اجليا�شة
الت��ي مل يطفئه��ا تق��ادم ال�سنني� .أم��ا �أم حمدي فق��د �أ�سعدها
كثري ًا �أن جتد يف جارتها القدمية التلقائية والعفوية والطيبة
املعه��ودة على الرغم من الفوارق الكبرية التي �أحدثتها املكانة
االجتماعية اجلديدة.
خالل طريق العودة �أخذت مريا تفكر وت�ست�شري �أختها الختيار
الي��وم املنا�سب الذي �ستدعو في��ه �أم حمدي لتناول الإفطار يف
فيلته��ا ،ف��كان احلديث يف ه��ذا املو�ض��وع قد فر���ض نف�سه على
حوارهما معظم الطريق.
بعد انخراط مريا يف جمتمعها اجلديد� ،أ�صبحت دون �أن تدري
تع��دّ واحدة من �سيدات املجتمع املخملي يف تلك املنطقة ،وهذا
م��ا حدا به��ا �إىل التفكري يف دع��وة بع�ض جاراته��ا و�صديقاتها
�إىل تل��ك امل�أدبة ،و�شيئ�� ًا ف�شيئ ًا بد�أت تتو�س��ع دائرة املدعوات
ب�سب��ب تلق��ي مريا الكث�ير من الدع��وات من حميطه��ا اجلديد،
فوجدتها فر�صة منا�سبة للرد.
وج��دت يارا �أن دائرة املدعوات ق��د ات�سعت لذا اقرتحت على
�شقيقتها �أن حتول م��كان الدعوة �إىل مطعم متخ�ص�ص بتقدمي
وجبات الفطور ،واختارت لها مطعم ًا راقي ًا يف و�سط املدينة.
اعتادت يارا �أن جتد لدى �أختها يف �أغلب الأحيان �أذن ًا �صاغية
ملا تقرتحه عليها ..فهي تثق كثري ًا بر�أيها ..وهذا ما جعل مريا
تواف��ق عل��ى ذلك االقرتاح ..فما كان من ي��ارا �إال �أن طلبت من
ال�سائق التوقف عند املطعم املقرتح و�أمرته ب�إح�ضار جمموعة
م��ن البطاق��ات التي يخ�ص�صها ذلك املطعم ملث��ل تلك الدعوات،
والتي ال ينق�صها �إال كتابة ا�سم املدعو عليها.
�صحب��ت م�يرا �أخته��ا �إىل منزله��ا ،فجل�ست��ا يف �صال��ون الفي�لا
و�شرعت��ا تدونان �أ�سماء ال�سي��دات اللواتي ترغبان بدعوتهن.
أ�سماء كث�يرة �إىل القائمة،
مل تك��ن م�يرا تعتقد �أنه��ا �ست�ضيف � ً
وكلم��ا ظن��ت �أنها اكتف��ت كانت تذكره��ا �أختها بواح��دة كانت
غائبة عن بالها.
امت��د بهما اجللو�س يف ال�صالون قرب املوقد وقت ًا طوي ًال ن�سبي ًا،
كتب��ت خالله مريا ا�سم جارتها �أم حمدي و�أ�سماء كثرية جتاوز
عدده��ا ال�ست�ين ،وكانت مريا بني الفينة والأخ��رى ت�ضع القلم
م��ن يده��ا لتد���س يف املوق��د بع�ض�� ًا من قط��ع احلط��ب رغبة يف
املحافظة على الدفء املنت�شر يف �أركان ال�صالون.
انته��ت ال�شقيقتان من تدوين الأ�سماء ،وقد ا�ستعانتا ببطاقات
�إ�ضافي��ة ال حتم��ل ا�سم املطع��م ،لتدون��ا عليها بع���ض الأ�سماء
اجلدي��دة حت��ى بل��غ الرق��م النهائ��ي لع��دد املدع��وات خم�س�� ًا
وثمانني �سيدة وفتاة.
راحت ي��ارا ت�ستعر�ض �سريع ًا الأ�سماء املدون��ة على البطاقات
الت��ي �أُ�ضيف��ت �إليه��ا يف �آخ��ر اجلل�س��ة �أ�سم��اء لزوج��ات بع�ض
الوزراء وال�سفراء ومدراء ال�شركات ،وبع�ض �سيدات الأعمال.
ب��دت م�يرا متوت��رة بع���ض ال�ش��يء ل�شعوره��ا ب���أن دعوتها قد
�ص��ار له��ا �أهمية بالغة ،و�ش���أن رفيع ،عندها �س�ألته��ا يارا بنربة
ا�ستهج��ان :ه��ل لأم حم��دي مكان يف تل��ك الدع��وة؟� .أجابتها
م�يرا بنربة م�ستهجنة :هل ن�سيتِ �أين وعدتها ب�أن �أدعوها �إىل
الإفط��ار يف من��زيل؟� .أجابته��ا ي��ارا :نعم ولكن كي��ف توجهني
له��ا الدعوة �إىل مثل هذا املطعم لتختل��ط ب�ضيوف من الطبقة
الأر�ستقراطي��ة؟ .فتحت مريا كفيها حائرة ،ثم �أجابت :ولكن
�أن��ت تعلمني �أن تلك الدع��وة برمتها �إمنا �أُ�س�س��ت على �شرف �أم
حمدي ب�شكل خا�ص.
تبت�س��م يارا ابت�سامة �صفراء وتقول :يا لك من �ساذجة .كيف
لك �أن ت�ستقبل��ي �أم حمدي يف ذلك املكان وهي ترتدي معطفها
امله�ترئ وال�ش��ال البايل ..ولدي��ك كل ذلك احل�ش��د من �سيدات
الطبق��ة املخملي��ة؟ .اعذريني ي��ا �أختي .لي�س ملث��ل �أم حمدي
مكان يف و�سط ذلك احل�شد الراقي.
قال��ت الأخ��ت ما قالت��ه ..و�ألق��ت بطاقة �أم حم��دي يف املوقد
فتخاطفته��ا �أل�سن��ة الله��ب لتتحول خ�لال حلظ��ات �إىل رماد.
ت�س ّمرت عينا مريا يف لهب املوقد و�شردت للحظات لتوقظها من
�شروده��ا �صيحة من �أختها وهي ت�ضع ر�ؤو�س �أ�صابعها على فمها
وت�شه��ق ب�ص��وت عالٍ قبل �أن تقول :يا �إله��ي ..لقد ن�سيت مرام
خ��امن البريق��دار .عادت من �شرودها وهي ت��ردد :معذرة يا �أم
حمدي .خرج الأمر من يدي.
�صفق��ت ي��د ًا ب�أخ��رى و�أ�ضافت� :سالم��ي على �أم حم��دي ،كانت
جارتنا الطيبة.

احتفالية الموت
•ه�شام برازي
كان يو�سع خطواته للو�صول اىل مقر فرع دم�شق الحتاد الكتاب
الع��رب حل�ضور حف��ل تكرمي �أحد املبدع�ين الأدباء يف مدينة
دم�شق ،متبعا» بذل��ك الطرقات املخت�صرة يف ال�شوارع اخللفية
م��ن املدينة ك�سبا» للوقت ،وحت��ى ال يت�أخر عن بدء االحتفال
وليكون حا�ضرا» منذ البداية ،وكان من �ضمن عاداته املت�أ�صلة
التي ال ي�ستطيع التخل�ص �أو الفكاك منها احلر�ص على احل�ضور
مبك��را» قب��ل املواعيد املح��ددة بفرتة كافي��ة من الوق��ت ،لأنه كان
يح�ترم املواعيد ويعدّ ها مقد�سة ،ومن املعي��ب �أن ي�صل مت�أخرا» عن
املوع��د ،وكان دائما ينتق��د امل�س�ؤولني لت�أخره��م وجتاوزهم توقيت
بدء االحتفاالت التي كانت تقام حتت رعايتهم.
ح�ين و�صول��ه �أمام مبنى �سينم��ا (الزهراء) ،لفت��ت انتباهه �أبوابها
املفتوح��ة للري��ح والأ�شب��اح التي كان��ت فيما م�ضى تزدح��م بتدافع
رواده��ا وع�شاقه��ا ،وتنب���ض باحلرك��ة واحلي��اة ،بعرو���ض الأف�لام
امل�صرية واالجنبية التي كان يحر�ص على ح�ضورها من دون �أن يدع
�أي عر�ض من عرو�ضها يعتب عليه .امتع�ض عندما قفز �إىل ذاكرته
فج�أة ما قر�أه م�ؤخرا» يف �إحدى ال�صحف املحلية ،عن �إقامة جمل�س
للع��زاء يف �صالة �سينما (الفردو�س) ،وكي��ف كان حينذاك يتو�سط
�صديق��ا» ل��ه يعمل يف قط��ع التذاكر ،ك��ي يحجز له مقع��دا» ،ب�سبب
االزدح��ام �أمام نافذة ( الك ّوة ) ال�صغرية� .أفاق من �شروده ،وتال�شى
�شري��ط الذكريات من جراء �سماع��ه د ّوي �صوت قذيفة مدفع هاون
�سقط��ت يف �شارع (�)29أي��ار ،ويف هذا الوقت خرج ع�سكري مع بع�ض
زمالئ��ه م��ن مقر ن��ادي ال�ضب��اط م�شريا» بي��ده �إىل موق��ع القذيفة
م�ستعينا» بذلك على الدخان املت�صاعد من تلك املنطقة.
توق��ف عن امل�سري ليتب�ين الأمر ،ث��م تابع قا�صدا» وجهت��ه ،وما هي
�إ ّال حلظ��ات قليلة حتى د ّوى �صوت انفج��ار قذيفة ثانية �سقطت يف
املنطق��ة نف�سه��ا تقريبا .ت�س ّم��ر يف مكانه بالقرب م��ن مدخل م�سرح
(احلم��راء) ،حي��ث بان ل��ه حمل (�أب��و �شاكر) لبيع ع�ص�ير الفواكه
واملرطبات الذي �سقطت منذ �أيام قليلة قذيفة مدفع هاون بالقرب
م��ن حمل��ه ،م��ا دفع��ه �أن يطل��ق ت�سمي��ة (ع�صري ه��اون) عل��ى �أحد
ع�صائره.
توج���س ،وب��د�أ الت�شو���ش يلع��ب يف �أف��كاره ،ه��ل ي�ستم��ر يف متابع��ة
ّ
طريق��ه يف ال�شوارع اخللفية؟!� ...إ ّال �أن��ه ّ
ف�ضل ال�شارع العام ليكون
ب�ين النا�س ،الذين كانوا ميرون �أمامه ،متابعني طريقهم غري مبالني
مباح��دث �أو ال��ذي �سوف يح��دث ،ومل يبدُ على وجوهه��م اخلوف �أو
الهلع �أو �أي ارتباك يف حتركاتهم.
وق��ف م�ستذك��را» ق��ول والدت��هْ ( :
ل��ك يا ابن��ي ما مبوت غ�ير يللي
خال���ص عم��ره ) .ث��م ت�س��اءل� :إذا» ملاذا اخل��وف؟ طي��ب� ...شو �أنا
�أح�س��ن م��ن كل ه�ؤالء النا�س الذين ميل�ؤون ال�ش��ارع ؟! ،...ثم هم�س
لنف�سه ب�صوت خمنوق� :سعري ب�سعرهم.
ا�شت��دت عزميت��ه عندم��ا اعرت�ضت��ه �سيدت��ان م�سنت��ان و�س�ألت��ه
�إحداهم��ا م�ستف�سرة عن م�ص��در القذائف من خالل فمها اخلايل من
الأ�سن��ان بقوله��ا ( :يا �أخ��ي  ...هَ ْي القذائف من ه��ون �أو هنيك؟)،
�أجابه��ا �ضاحكا» من تداخ��ل الكلمات يف فمها :ال تخ��ايف يا خالتي،
و�أ�شار رافعا» يده (من هنيك  ....من عندهم) .ثم تابعتا طريقهما
وهما تكمالن حديثهن وثرثرتهن.
عندم��ا تق��دم ب�ضع خط��وات �إىل االم��ام ليتاب��ع م�ش��واره املت�أرجح،
قا�ص��د»ا �ش��ارع (� )29أي��ار ،خملف�� ًا» وراءه �ساحة يو�س��ف العظمة،
تناهى �إىل م�سمعه د ّوي �إنفجار القذيفة الثالثة ،مادعاه اىل تذكر
القول (الثالثة ثابتة).
تباط���أت خطوات��ه حت��ى انعدم��ت( ،تع�ثرت) قدم��اه و�أ�ضحت��ا
عاجزت�ين ع��ن احلركة ،اخلوف ب��د�أ ي�س��ري يف كيانه ،و�ص��ار يقنع
نف�سه بالع��دول عن ح�ضور احلفل الذي بد�أ يعدّ ه منذ هذه اللحظة
غ�ير �ضروري مع �إنه كان عاق��دا» العزم منذ الأم�س ،فامل�س�ألة �صارت
فيها حياة او موت.
توق��ف عن امل�سري ،وفكر قليال» ،وق��د �أربكته احلرية ،ب�ش�أن االقدام
عل��ى �إتخاذ القرار �أو االمتناع عنه ،بعد �أن ار ّ
جت الهواء خارج رئتيه
ب��د ّوي �ص��وت االنفجار الراب��ع الذي اخ�ترق �سمعه من م��كان لي�س
بعيدا» عنه.

شعر

ال�شِّ ـعـر
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اليك يا قد�س
ِ

الحب

•بلقي�س حميد ح�سن /هولندا
•�صالح حممود �سلمان
َ�سكبتَ رهيفـ ًا يف تقـا�سيم وحدتي
معا َ
ين كالأقمار يف ليلِ ُغربتي
َر�شفتُ  ،وقد �أَدمنتُ ن�شو َة �ضوئها
لمَ اها ،ف�صارت كارحتايل �إقامتي
هناك التقينا َ
حلن ،و�إنني
ذات ٍ
لأُ َ
غليك َ�صدّ اح ًا �شدا يف حديقتي
لقد كنتَ يل خِ ًّال وف ّي ًا ،وكلُّ ما
�سكبتَ على �سمعي َ�سرى يف َ�سريرتي
�أيا جدو ًال �إ ّما تذ َّوقتُ ماءه
َ�س ُ
يب �سكرتي!
كرت مبا �أَ ْع َللْتُ  ،يا طِ َ
ري املَعاين �إن د َن ْو ُت َمغاني ًا
ت�ص ُ
فتنداح َلهفتي
تَروقُ ملن َيهوى،
ُ
َ
َ
ُ
والعقل فانثنى
القلب
عليك
ح�شدت
َ
ً
آبيب َ�ص ْب َوتي
َعذويل جريحا من �ش� ِ
النف�س تار ًة
َيحا ُر مبا �ألقيتَ يف
ِ
َ
اب من ك�أ�س لوعتي
ال�ص َ
وطور ًا َي ُع ُّب ّ
ُ
ر�أيت َُك ُ
�شم�سهُ
منذ ال َبدءِ يف الأف ِْق َ
ُ
فرحتُ �إذا ناديتَ �أزجي َيراعتي
ُ
لمَ
تُ
للح ِّب تار ًة
و
ُ
َم ُ�شوق ًا وقد �أَ ْ
ف�ؤاديَ ،
وطور ًا للأَغاريد خمرتي
و�أ�صبحتُ َطو َع املُقل َتينْ ِ ا�ستمدّ تا
أ�سرجتُ ري�شتي
من
ِ
احلرف �آفاق ًا ف� ْ
�أمدُّ �إىل الأزها ِر ك ّف ًا فتنثني
على راحتي الأطيا ُر َت�شدو وليمتي
و�أملأُ ك� َأ�س
ثغر وردةٍ
العطر من ِ
ِ
أ�شرب .لو �شارك َتني اليو َم َن�شوتي
و� ُ
َ
ً
َلكُنتُ غزلتُ
ال�ضوء طيفا �إذا بدا
َ
لمِ َن فاتهُ الإب�صا ُر يرتا ُد ُ�شرفتي
ويع�صر من �أقمارها خمر َة ِّ
ال�ضيا
ُ
وي�شرب �أو ي�سقي عِ طا�ش ًا ُ�سالفتي
ُ
َ
ق�ضيتُ الليايل بني ك َّف ْيك �أجتلي
وجوه ًا �إذا ما ُج َ
تنزاح وح�شتي
دت
ُ
طائر فا�ض ُ
ري�شه
و�أغدو ك�أين
ٌ
حروف ًا �إذا حلَّقتُ تزدا ُد �شهوتي
املرء �إن َي ُ
ر�ش ْف قلي ًال من الهوى
وما ُ
ْ
كتاب الروح يف ظلّ نخلتي
�
أ
ويقر
َ
خفقة
طائر يرتا ُد يف ُك ِّل
�سِ وى
ٍ
ٍ
ف�ضاء ك�أنْ قد رام َو ْجد ًا َرهافتي
ً
فيا �أنتَ �أَولمِ ْني لمِ َن جاء َي�ستقي
فخمـر ُ
ـ�ض َكرمتي
رحيــق ًا.
احل ِّب مـن َف ْي ِ
ُ

•ح�سني عبد الكرمي
���ب ع��ن ه��واي��اتِ
م����اذا �أك���ت ُ
ُكحلك،
وع�������ن ل�����غ�����اتِ اجل�������س���د
احل�صر ّيه؟!
عينيك الكتابهْ ..
عندَ
ِ
� ُ
أحاول �شدَّ حبالِ املفردات
�إىل �أقا�صي دالالتها ،
أراك �أبعد...
�
ف
ِ
عطر ِك الر�شيق ُي�ؤ ِّل ُف الف�صول يف ربيع لغه،
ُ
و�شتاء عاطفه..
�ضحكتك،
جر� ٌأة
ِ

القد�س ترد ُع بالنحور وباحل�شا
�سهما ت�صدّ ى للعروبة يق�صدُ
القد�س للأحرار من �أبنائنا
�صرح فهل نن�سا ُه عرق ًا يف�صدُ ؟
ٌ
ُ�ش ّج اجلنوب وكم ق�ضمنا �إ�صبعا
ندم ًا و�صرنا بال�سالم نغر ُد
وي�سف ّ ُ لبنان اجلريح طعانهم
وتنكر ما ر�أته ُ
غدرا
ال�ش ّهدُ
ُ
حمراء من �سيل الدماء ورود ُه
لكنها للعا�شقني قالئدُ
ؤو�س حنظ ًال
ونظل نُ�سقى من ك� ٍ
ون�صدّ ق الطاغني فيما عربدوا
ماهان لبنانٌ ْ ,
ولكن لعنة ً
لحَ قت مبن يجفو احلياء ويجحدُ
مل ير�ض ذ ًال عزّ ُه �أبنا�ؤه
زمن الت�آمر والفخاخ تمُ جدُ
�سجيلهم
�صلب ًا حتدّ ى بالفدا ّ
فخر ًا به �صار ال�سهى يتوقدُ
ياجمل�س ًا للأمن �أين �أماننا؟
والبغي بات �إواره يتزايدُ ؟
يا جمل�س ًا للأمن �أين مبادىء ؟
�سادتْ وحق ٌ لل�شعوب و�س�ؤد ُد؟
كم من حرام ُي�ستباح ُ وقاتل
يلهو وجمل�سكم ينام ويرقد؟
هل �أر�ضنا حل ّ ٌ على �أعدائنا ؟
والكب�ش �صرنا للأنام يقد ُد؟

ثالثيات

كم من قرار بات حرب ًا باهت ًا
هزء ًا يمُ ّرغ بالرتاب و ُيجلدُ ؟
يغدو علينا �سيف َ حرب ٍ جائرا
نهما لأذالل الأعز ،و ُيحمدُ
و�ضمائر الدول الكبرية ما ر�أت؟
�أطفالنا جوع ًا وموت ًا تحُ �صدُ
يعرب تلهو بها
القد�س دوحة
ٍ
ُ
ذ�ؤبان �صهيون تقوم وتقعدُ .
�شرع الكرام ب�أنْ يظل منارهم
يهدي الذين دروبهم تتباعدُ
�شرع الكرام ب�أن يغذّ وا موقدا
علّ القرى بقِراهم ُ تتزو ُد
�شرع الكرام ب�أنْ تحُ دَ �سيوفهم
لو باجلوار عداتهم ت�ستفر ُد
وتفور باحلمى دماهم نخو ًة
م�س هم�س ًا بالقرابة �س ّيدُ
لو ّ
�شرع الكرام ب�أن تكون لبع�ضها
درعا منيعا �صفـّهُ يت�ساندُ
لكن �أرى كل ال�شرائع عندنا
باتت كالم ًا واملنى تتب ّلدُ
ل�ص غريب قد طغى
قل �إنه ّ
عرب� ,أال تتمردوا؟
عتبي على ٍ
�شرع ال�شياطني ال�سكوت �إذا ر�أت
ي�ضيع وغا�صب ًا ي�ست�أ�سدُ ...
حقا
ُ

وال�شوق
•حيان حممد احل�سن
ــ  1ــ
جمالها
بعيد جما ُلها �إ ْذ الحا
من ٍ
أثلج ال�صد َر ثل َّث الأقداحا
� َ
� َ
القلب بالغرا ِم وغاىل
أثمل
َ
فا�سرتحنا ل�سحره وا�سرتاحا
�شاعر احلب واجلمال ومن يل
بق�صيد ال يع�شقُ التفاحا
ٍ
ــ  2ــ
عطرك
ما زال
ِ
ما َ
عطر ِك َيهديني �إىل ُطرقي
زال ُ
َ
من قطفةِ احل َب ِق
ٍ
كنفحة ُ�س َّربتْ ْ
ُ
�سكرات دمي
ني �أغانٍ ُم
وللحن ِ
بق
فلرت�شفي
اخلمر ْ
من نامو�سِ ها ال َع ِ
َ
�أنا وحيدٌ وكا َد ال�شوقُ
يذبحني
ْ
ْ
و ْ
قلبي اخلف ِِق
من
رجا
يل
يعد
مل
َ
ــ  3ــ
ُ
ر�سمت �سناك
ر�سمتُ
�سناك بلونِ �صباحي
ِ
أزهر عمري وغارتْ جراحي
ف� َ
ٌ
نب�ض نب�ضي
م�سافرة �أنتِ يف ِ
ونكهةِ ع�شقي و�سهم قِ داحي
بك كوثر �سعدي ف�أتلو
�أرى ِ
االن�شراح
حمياك يف �سور ِة
ِ
ِ
ــ  4ــ
غياب
كم �أف�ضتُ بروح
وعلى
ِ
غيابك ْ
ونزفتْ ما ب َ
ني الطّ لولِ جروحي
ولدى خياالتي ر�ؤايَ َ�سك ْبتُها
َ
امل�سفوح
دمعي
ور�ش ْفتُها من
َ
ِ
عانقتُ �شوقي وانتظاري ً
لهفة
املفتوح
بابي
مبقا ِم عتبةِ َ
ِ
ــ  5ــ
نوافذ احلب
ال توجعي القلب املت ّيم بالبعا ْد
ف�أنا غريقُ احلزنِ معتلُّ ال�سها ْد
�ضجيج للحيا ِة ولهفتي
�شوقي
ٌ
اعتقاد واعتدا ْد
حمتلّة ٌ بني
ٍ
م�شر ُ
عة املَدى
ونوافذي
ّ
للحب ّ
لكنّ َ
بابي مو�صدٌ بيدِ العِناد ْ

الكتاب ُة �أ�صغرُ من الأنوثه!!
تكفي لقامو�س جديد،
لمَ ْ يكتبه بعدُ الف�صحاء...
متر َ�س بالتعابري،
العا�شقُ  ،مهما ّ
ُ
ال�سمراء
بالغة �أحزان ِِك
ْ
عاليهْ كخطاباتِ
�سماء....
مطر ،واحل�ضو ُر
ْ
خ�صرك ُ
�شوق معتّق
أم�س
ِ
فعل ٍ
فيِ ْ � ِ
لىَ
عينيك
تعريف
�
إ
ّق،
ف
أو
�
ّي
ل
لع
ِ
ِ
ِ
�شرح رف ِع َّ
ال�ضحِ كَاتْ ..
�أو ِ
عندي العديد م ِْن امل�ضاف وامل�ضاف �إليه
وبع�ض �أفعال العافيه...
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ووجدتنُي � َ
أ�ضعف م ِْن قافيه..
ُ
عديدات ُ
وتعثرّ تْ
اجلملِ الفعليه
عطفك...
تو�ضيح واو
عن
ِ
ِ
لغوي ومو�سيقا
رق�ص ٌّ
ٌ
َ
رنينك البديع..
حول
ِ
ٌ
الأنثى قرية م ِْن الرنني،
ٌ
تزدهر َع َلى هواها...
ونغمات
ُ
تُراهقُ فيِ ْ ع�صور ج�سدها ال�سواقي
و�أجما ُد الهطل...

ك�أنَّها فيِ ْ ع�شراتِ الأكوانِ
ُتعيدُ ها الت�أمالت...
حتيا َع َلى فنونها املخيله،
حدودها فيِ ْ الغياب،
�أو احل�ضور املرتبك كـ /بلوزات/
ال�صبايا
أع�صاب احلياة
�
ُ
ٌ
ق�صيدة مراهقه،
مبتهج بالغابه
ك�سريةٍ ذاتيه لنبع
ٍ
وترتيل �سحابهْ ...
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قضايا وآراء
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الحروف العربية الجميلة

•د .رحيم هادي ال�شمخي
�إن احل��روف العربي��ة� ،أو الأ�ص��وات اللغوي��ة العربي��ة ،كم��ا ا�صطلح
عليه��ا حديث�� ًا ،لي�ست �سواء م��ن حيث �سهولة حتقيقه��ا والتلفظ بها،
فهي تتفاوت يف خمارجها ،ويف ما لها من ارتكازات مبثوثة من �أق�صى
احللق �إىل ال�شفتني.
ف�أعم��ق احل��روف خمرج�� ًا تل��ك التي ت�سم��ى «حروف احلل��ق» وهي
عن��د اخللي��ل :ع ح ه غ خ ،وجعل �سيبويه «الهمزة» منها ،ثم يلي هذه
املجموع��ة حرف��ان هم��ا ق ك ،وهما لهوي��ان ،ينطلقان م��ن مدرجة
�أخ��رى بعد احللق ،ه��ي اللهاث و�أما الـ «ج �ش ���ض» فت�سمى �شجرية،
وال�شج��ر مفرج الفم ،ومن و�س��ط الل�سان ،بينه وبني و�سط احلنك الأعلى
خم��رج اجليم وال�ش�ين ،وم��ن �أول حافة الل�س��ان وما يليها م��ن الأ�ضرا�س
خم��رج ال�ض��اد ،وتلي ه��ذه املجموعة جمموع��ة احل��روف الأ�سلية ،وهي
«�ص �س ز» و�سميت كذلك لأن مبد�أها من �أ�سلة الل�سان ،وهي م�ستدق طرف
الل�س��ان ،والطاء والتاء والدال نطقية ،لأن مبد�أها من قطع الغار الأعلى
يف الف��م ،والظ��اء وال��ذال والثاء لثوي��ة ،لأن مبد�أه��ا من اللث��ة ،والراء
وال�لام والن��ون دولقي��ة ،وذولق الل�س��ان كذول��ق ال�سنان ،مبعن��ى طرفه،
والفاء والباء وامليم �شفوية ،و�سماها اخلليل �شفهية �أي�ض ًا ،ولل�شفتني دور
كب�ير يف �إخراج هذه املجموعة الأخرية والت�صويت بها� ،أما الواو والألف
والياء فهي هوائية ،لي�س لها خمرج معني يف جهاز النطق ،و�إمنا يعد فراغ
الف��م كل��ه مدرجة لها ،فه��ي تنطلق يف ه��ذا الفراغ ،ال يعوقه��ا �شيء ،وال
تتوق��ف عن��د نقط��ة معينة يف الف��م ،هذا ه��و ترتيب اخلليل ب��ن �أحمد
للحروف ،ول�سيبويه ترتيب �آخر ،يختلف قلي ًال عن هذا الرتتيب.
وهذه احلروف لي�ست �سواء من حيث ال�صفات واخل�صائ�ص ،كما هي لي�ست
�س��واء م��ن حي��ث املواق��ع الت��ي تنطل��ق
منه��ا يف جه��از النط��ق ب��ل �إن تفاوته��ا
يف اخل�صائ���ص يرج��ع �إىل تف��اوت
خمارجه��ا ،فكلم��ا كان خم��رج احل��رف
عميق�� ًا كان حتقيق��ه �أو الت�صوي��ت به
�صعب�� ًا ،فاحلروف التي تخرج من ع�ضل
الل�سان �أ�سهل من احل��روف التي تخرج
من �أق�صى احللق ،واحل��روف ال�شفوية
�أ�سه��ل من ح��روف هات�ين املجموعتني
ملرون��ة ع�ض��ل الل�س��ان وال�شفت�ين،
و�صالب��ة ع�ض��ل الل�س��ان وال�شفت�ين،
و�صالبة ع�ضل احللق.
وكان اخللي��ل ب��ن �أحم��د �أول ع��امل
عرب��ي ،وقف عن��د الأ�ص��وات اللغوية
يت�أمله��ا ،يلم���س خمارجه��ا ،ونق��اط
ارتكازه��ا داخ��ل الف��م ،فو�ص��ف تل��ك
املخ��ارج وحدده��ا ،ث��م راح بع��د ذل��ك
يت��ذوق احل��روف ،فوج��د �أن ل��كل
جمموع��ة منه��ا خ�صائ���ص وطبائع ال
ت�شركها فيها احلروف الأخرى ،ف�أو�ضح
لنا تل��ك ال�صفات ،وجاء العلماء بعده،
فوافق��وه على م��ا انتهى �إلي��ه ،و�سلموا
مب��ا و�صل �إليهم من �أقواله ،فلم يزيدوا
عليها �إال ال�شيء الي�سري.
وم��ن العجي��ب �أن النتائ��ج الت��ي و�ص��ل �إليها علم��اء الأ�ص��وات املحدثون
جاءت مطابقة ملا و�صل �إليه اخلليل مع �أنهم مل ي�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه
لوال اعتمادمهم على �أدق الأجهزة والآالت ،وا�ستعانتهم بالت�شريح وعلم
وظائ��ف الأع�ض��اء� ،أما اخلليل فلم يعتمد �شيئ ًا مم��ا اعتمدوه ،وكانت كل
عدته يف ذلك العهد املبكر هي عبقريته ،ونفاذ فطنته.
فاحلروف العربية �إذن متفاوتة من حيث املخارج وال�صيغات :بع�ض ًا �سهل
ال يج��د الناطق به ع�س��راً ،وبع�ضها �صعب يكلف ناطق��ة كثري ًا من امل�شقة
واجلهد الع�ضلي.
و�أ�سه��ل احلروف نطق�� ًا ،تلك التي يظل معها النف���س جاري ًا ،ال يتعرث ،وال
يتوق��ف عن��د مرتكز مع�ين ،و�سميت ه��ذه احلروف ب��ـ (املهمو�سة) وهي:
اله��اء واحل��اء واخل��اء وال��كاف وال�شني وال�س�ين والت��اء وال�ص��اد والثاء
والف��اء ،ويجمعه��ا قولك� :سكت فحث��ه �شخ�ص� ،إال �أن «ال��كاف» و»التاء»
م��ن هذه املجموعة ،حرفان �شدي��دان ،ي�صعب التلفظ بهما� ،إذا قي�سا �إىل
غريهما من احلروف املهمو�سة ،لأنهما �أح�صر للهواء.
والأطف��ال ،م��ن غري �شك ،ي�ستطيع��ون �أداء هذه الأ�ص��وات ،عدا «الكاف»
و»الت��اء» دون كبري عناء ،ولكن هناك حروف�� ًا �أخرى ال ي�ستطيع املتلفظ
به��ا� ،أن يتاب��ع نف�س��ه ،كم��ا ال ي�ستطيع �أن يج��ري �صوته به��ا ،لأن الهواء
اخل��ارج م��ن الرئتني يتوق��ف عند لفظ ه��ذه احلروف مبرتك��ز معني من
الف��م ،وبغري هذا التوقف ال يتحقق ذلك ال�ص��وت ،و�سميت هذه احلروف
عند علماء العربية بـ «ال�شديدة» و�سماها املحدثون من دار�سي الأ�صوات
بـ «املنفجرة».
وه��ذه احلروف ه��ي ثمانية :الهمزة ،والقاف ،وال��كاف ،واجليم ،والطاء،
والدال ،والتاء والباء والباء ،ويجمعها قولك� :أجدت طبقك� ،أو قولك:
�أجدك قطبت.
والذي��ن يعلم��ون «الألفب��اء» يعرف��ون �أن ه��ذه احل��روف �أ�صع��ب حروف
العربية نطق ًا ،و�أ�شقها على ال�صغار ،الذين ما يزال جهاز نطقهم غ�ض ًا ،بل
�إن بع�ضها �صعب على الكبار �أي�ض ًا.
وال��ذي زاد يف �صعوب��ة التلفظ به��ذه احلروف ،هو طريق��ة �أكرث �أخواننا
م��ن املعلمني لقد ا�ستق��ر يف �أذهان ه�ؤالء املعلمني� ،أن ال�صوت ينبغي نطقه
خال�ص�� ًا وجم��رد ًا م��ن �أي �صوت �آخ��ر ،قد يتخذ �سلم�� ًا �إلي��ه� ،أو عون ًا على
حتقيق نطقه.

وهذه الطريقة ي�سهل تطبيقه��ا على احلروف املهمو�سة التي ينطلق معها
النف���س ،ويج��ري بها ال�ص��وت ،دون توقف �أو تعرث مث��ل «ه ح خ �س �ش �ص
ف» و�سواه��ا م��ن احلروف غري املهمو�سة مث��ل «ر ل ن» ،ولكن تطبيقها على
احلروف «ال�شديدة» �أو االنفجارية� ،أمر �صعب ،يكلف ال�صغار جهد ًا كبري ًا
تنوء به �أع�ضاء نطقهم املرهفة الغ�ضة.
فالطفل ال ي�ستطيع نطق «الب��اء» و»اجليم» و»الدال» و»الكاف» و»الطاء»
م��ن غ�ير �أن يتخ��ذ �إىل نطقه��ا �سلم ًا �أو مع�براً ،وه��ذا ال�سل��م �أو املعرب هو
الهمزة على ما �س�أو�ضح.
�إن طريقة ه�ؤالء املعلمني جمافية لطبيعة العربية من جانب ،وخمالفة
ملا و�صل �إلينا عن علماء العربية ب�ش�أن نطق �أمثال هذه احلروف من جانب
�آخر.
وكان اخللي��ل و�سيبويه وغريهما كابن جني ،ال ينطقون احلروف �إال بعد
�أن ي�أتوا بهمزة ،ي�سهلون بها النطق على �أنف�سهم ،والإن�سان كما نعلم مييل
�إىل التي�سري على نف�سه ،و�إىل التقليل من اجلهد الع�ضلي الذي يبذله عند
النط��ق ،كان اخللي��ل �إذا �أراد �أن يح��دد مرتكز ال�ص��وت �أو خمرجه «فتح
ف��اه ب�أل��ف ثم �أظهر احل��رف نح��و �أ ب �أ ح �أ ع» و�أما �سيبوي��ه فقد ا�صطنع
الهم��زة املك�سورة ،ومل ي�صرح �سيبويه بهذا ،ولكني ا�ستنتج ذلك مما ذكره
ابن جني قال ابن جني« :و�سبيلك �إذا �أردت اعتبار �صدى احلرف �أن ت�أتي
ب��ه �ساكن�� ًا ال متحرك ًا ،لأن احلركة تقلق احلرف ع��ن مو�ضعه ،وم�ستقرة،
وجتتذبه �إىل جهة احلرف التي هي بع�ضه ،ثم تدخل عليه همزة الو�صل
مك�س��ورة من قبل��ه ،لأن ال�ساكن ال ميكن االبتداء ب��ه ،فتقول� :أك �أق �أج،
وكذلك �سائر احلروف.
والآن وبع��د �أن علمن��ا �أن اخللي��ل
و�سيبويه وابن جني ،كانوا ال ينطقون
احل��روف �إال بالأ�ستان��ة بهم��زة و�صل
ت�سبقه��ا ،تي�س�ير ًا لعملي��ة النط��ق،
واقت�ص��اد ًا يف اجلهد الع�ضلي ،فما مينع
معلم��ي الألفباء م��ن �أن ي�ستعملوا هذه
الطريقة يف نطق احلروف ال�شديدة يف
الأقل ،فيخففوا ع��ن طالبهم ال�صغار،
وي�سهلوا عملية النطق عليهم.
�إن م��ن الع�سري على ال�صغ�ير �أن يقول:
«ب ،ت ،ج ،د ،ط ،ك ،خمرج�� ًا �أ�ص��وات
هذه احلروف فقط ،وهي �ساكنة ،ولكن
من الي�سري جد ًا �أن يلفظ هذه احلروف
مع همزة و�صل قبلها ،فيقول�« :أب� ،أت،
�أج� ،أد� ،أط� ،أك ،وهك��ذا وه��م يفعل��ون
ذل��ك� ،إال �أن املعلم�ين يزجرونهم عنه،
ويكرهونه��م عل��ى �أن ينطق��وا ه��ذه
الأ�ص��وات �ساطنة وجم��ردة من همزة
الو�صل ،ويف ذلك ما فيه من �أثقال على
ال�صغار ،و�أعنات لهم.
وق��د قال بع���ض من ي�س��وغ النطق بهذه
احل��روف جم��ردة من هم��زة الو�صل� :إننا يج��ب �أن جنع��ل الطفل ينطق
�ص��وت احلرف خال�ص ًا ،ال يخالطه �صوت حرف �آخر ،ولكن هذا ،كما قلت،
خمالف لطبيعة العربية ،وجماف ملا و�صل �إلينا من �أئمة اللغة ،ووا�ضعي
علم ال�صوت اللغوي.
�أج��ل ،قد ن�ستطيع �أن نلفظ احل��روف املهمو�سة ،وبع�ض احلروف الأخرى
كح��روف الذالق��ة «ل ر ن ف م» ب�لا هم��زة و�ص��ل ،ل�سهولة نطقه��ا ،ولكن
ال ن�ستطي��ع �أن نفع��ل ذل��ك يف احل��روف ال�شدي��دة ،وقد مر بن��ا �أن علماء
العربية كانوا ينطقون جميع احلروف م�شفوعة بهمزة و�صل.
نف��را م��ن معلم��ي الألفب��اء يعم��دون �إىل طريق��ة
بق��ي �أن �أ�ش�ير �إىل �أن ً
�أخ��رى يف نطق احل��روف ال�شديدة «املنفجرة» خا�ص��ة ،حماولني التي�سري
عل��ى طالبهم ،فيقولون :ب��ىء ،تىء ،طىء� ..إلخ ،غ�ير �أن هذه الطريقة
خاطئ��ة �أي�ض�� ًا ،لأنه��ا مل ت�ؤث��ر ع��ن علم��اء العربي��ة ،ومل ت��رد املباحث
ال�صوتية التي تركوها لنا.
هذا ما �أردت �أن �أنبه عليه ،ع�سى �أن ي�أخذ به ،وي�صري �إليه� ،أخواننا معلمو
الألفباء.
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بالطّ ين ..تُر ّق ُع الجدران
• وجيه ح�سن
أعل��م ،كم��ا يعل��م �آخ��رون� ،أنّ الإن�س��ان ُخلِق من الط�ين ،و�إىل
� ُ
الطّ �ين يعود! وعلى �صورت��ه� ،صنع الإن�سان م��ن الطني متاثيل
ومنحوت��ات وما ي�شب��ه “الأيقونات” ،مفرده��ا الأيقونة”� ،أي
(ال�ص��ورة والتمث��ال) ،ويقابلها بالعربية كلم��ة( :الن ََّ�ص َمة)!
ّ
الرم��ل واملاء ،بعجني يديه وتعبهما
�س�� ّوى الإن�سان حجارة من ّ
وت�شققهم��ا ،و�ش ّي��د بيوت�� ًا وق�ص��ور ًا وقِ الع�� ًا ،و�أق��ام جدران�� ًا
و�أعم��دة وقن��وات ..رن��ا طوي�ل ًا �إىل اجل��دار ،وه��و بحال��ة
اندها���ش ق�صوى ،و ِبحال التّعب كان ي�سند ظهره �إليه ،علّه ي�سرتيح
ٍ
م��ن العناء الذي ه��دّ ه ،ولو ف�سحة م��ن الوقت ..وبال�صي��ف الل ّهاب،
احلر الالذعة..
يل��وذ �إلي��ه� ،إىل فيئه� ،إىل ظلّ��ه ،خوف ًا من ل�سع��ات ّ
بالر�صا�ص،
و ِببع���ض الأحيان ميوت �إن�سانٌ ما� ،إىل جوار جدارَ ،ر ْم َي ًا ّ
لأنّه خان ط َ
ني وطن��ه واخلبز والهواء ،و�أحيان ًا يتعلّق املرء بجدار،
يحتم��ي بظلّه ،فيكتب عليه بع�ض الذكريات والكلمات والأمنيات..
وهن��اك ٌ
�صنف من الب�شر ،يت�سلّقون ج��دران البنايات ،بهذه الدولة
�أو تل��ك ،بخ ّف��ةٍ ور�شاق��ة ،ه��ي هوايته��م العزي��زة عل��ى قلوبه��م،
فتطل��ق ال�صح��ف والتلف��ازات والقن��وات واملج�لات عل��ى واحدهم
ت�سمي��ة“ :بط��ل الت�سلّ��ق” ..وعل��ى اجل��دار يكت��ب بع���ض النا���س
�أ�سماءه��م الأث�يرة املُح ّبب��ة� ،أو �أ�سم��اء حمبوباته��م ومع�شوقاتهم،
ُمط ّعم��ة ِبفُ�ست��ق الأو�ص��اف والنّع��وت اجلميلة املُونِق��ة ،وهناك َم ْن
ير�سم��ون على اجل��دران لوحاتٍ مائية �أو زيتي��ة ،تلك التي ُت�س ّمى:
الر�سوم والأ�شكال،
“جدار ّيات”� ،أو يخططون ب�أقالم الفحم ،بع�ض ّ
ً
حبيبة
و�س��وى ذلك ..ومِ��نَ النا�س َم ْن ير�س��م على جدا ٍر ما �شج��ر ًة
�إىل قلب��ه ،يعاينه��ا َف ِر َح�� ًا محَ ْ ُب��وراً ،كلّم��ا ر�آها� ،أو ط��اف قرب هذا
اجل��دار الأليف ..الطّ �ين واجلدار ،وبينهما الإن�س��ان ..الطني ما ّدة
ني
التّكوي��ن ،الذي ي�شكّل �صورت��ه باخليال ..وقبل اخليال ،كان الط ُ
م��ا ّدة �ص ّم��اء ،كان َكدْ َ�س�� ًا هُ الم ّي�� ًا ،ال هُ و ّية مرئ ّية ل��ه ،وال �صفات..
وبخي��ال الإن�س��ان الفنّان املب��دع ،يتح�� ّول الطّ ني �إىل �
إبري��ق و�آنيةٍ
ٍ
البدائي ،كان
وحجر وبن��اء� ..إذن ،من املمكن� ،أنّ الإن�س��ان
ومتث��الٍ
ٍ
ّ
اخل�صيب ال ِبكْر ..ومن
ق��د � ّأ�س���س كهفه الأ ّول ،اعتماد ًا على خيال��ه
ِ
املمك��ن �أي�ض�� ًا� ،أنْ��ه كان مي�ل�أ فراغات م�سكن��ه ،بالأ�شي��اء الطين ّية،
التي تتح ّول مع مرور الزّ من� ،إىل كائنات غري ناطقة ،لكنّها مبنزلة
التّح��ف املُ ّ
يرتاءى
ف�ضلة لدي��ه ،والغالية على قلبه! واجل��دار ،كما
َ
أمن و�أمان،
�
ب
ب��ه
يحيط
ينام،
ال
ال��ذي
البيت،
حار�س
ه��و
��ي،
ٍ
للأَنا�سِ ّ
ع�ص��م اليد ..وث ّمة ج��دار ُيعت َمد علي��ه ،وجدار
مب
��وار
ال�س
ِ
ِ
�إحاط��ة ّ
كالرجال ،فج��دار يخذلك
اجل��دران
�
ك
عليه،
االعتم��اد
ال ميك��ن
أنّ
ِّ
ويخون��ك ،كرجل كثري اخلذالن واخليان��ة ،ال ترجو منه خرياً ،وال
رجولة ،وال “مطراً” ،وهناك رجل �شامخ كالطّ ود ،يقف �إىل جوارك،
وال�ض ّراء ..بالطّ ني ن ِّ
داعم�� ًا �إ ّي َ
ُرقع اجلدران ،كما ُت ّ
بال�سراء ّ
رقع
اك
ّ
الروح!
�أ ٌّم بائ�س��ة احلال ثوب ًا بالي�� ًا البنتها ،حبيبةِ القل��ب ،وح ّبة ّ
اجل��دران تبل��ى ،تت�شقّ��ق ،تته��دّ م بفع��ل عوام��ل �شتّ��ى ،كالأعا�صري
الب�شر كذلك ،يغادره��م الأوك�سجني � ،اّإل
وال��زّ الزل و�سواها ،ويب َل��ى
ُ
ُ
ي�شم �أحدنا رائحة الطني املعتّق،
الط�ين ،هذا الذي َ�س ِب ْي َكة الأر�ض! ّ
فتف��ور وتغل��ي �أ�ش��واق ال�ّتارّ اب بِدخِ يلته ،وتث��ور ِب�أعماق��ه �شهوات
�صاف،
اخل�ص��ب وال��والدة! وبلحظة �صفاء م��ع الذّ ات ،كماء ينب��و ٍع ٍ
ن�ستطي��ع كتابة ق�صائدن��ا وحكايانا على �أل��واح و�شواهد ،ك�أنمّ ا هي
�إ�ش��ارات بطريق العمر ..نقر�أ على تلك ّ
ال�شواهد ،وهاتيك الألواح،
خت���ص ،والفنّان املبدع ،عن
آث��اري ،وامل
ّ
م��ا عجز الإن�سان ال ّ
ِعماري املُ ّ
ّ
فك رموزها والغوام�ض:
بال�سباق �أبداً..
ح�صان الطني ،ال يفوز ّ
ال�سالم ،لأنّك من الرتاب ،و�إليه!
�إذا مررت بجدار ،ف� ِ
ألق عليه ّ
اتّب ْع كتا َب َك �أنت ..ال كتاب عد ّوك اللدود املرت ّب�ص!
ري ال َّرماد..
دائم ًا ،موقدُ احلطّ اب كث ُ
َّ
حتى التماثيل ،ي�صيبها ال�ض َجر ،فتتثاءب.
الوردة التي بال رائحةُ ،ت ُ
بالغ يف ِزينتها.
ُ
ال تط�أْ َّ
الرمل� ،أو يف الطني.
يف
ه
ل
�صهي
يذوب
ظل ح�صانك ،ك ْيال
َ
ّ
بطهره والنّقاء.
الطفل غابة من الأحالم ال�صغرية ،املُنمن َمة،
ِ
البحر ي�سخر من املر�أة اجلميلة ،بهدوئه الأ ْز َرق..
احلب ق�صيدة واحدة ،يكتبها كلُّ َّ
ع�شاق العالمَ .
ّ
ُرب
م��ا �أجم��ل �صباحات اجل��دران املُتوهّ جة ،ح�ين تكون�ين �إىل الق ِ
منّي.
ها هي التوجيهات الكرمية ،لرتميم ما حلقه العطب والتّخريب ،من
جدران وط��رق و�أبنية وم� ّؤ�س�سات وقِ الع ومدار���س و�أ�سواق ومراكز
ثقافية ،على �أيدي الإرهابيني :تتار القرن ،وكلّ قرن..
ال�صهاين��ة �شذّ اذ
�أ ّم��ا “ج��دار ال َع��زْ ل” الظ��امل القا�سِ ي ،الذي بن��اه ّ
ال�صلب��ة،
الآف��اق� ،أوالد الأفاع��ي ،فق��د
َ
حب���س خل��ف حجارت��ه ّ
و�إ�سمنت��ه الّل��دودَّ ،
الراني��ة �إىل غدٍ ّ
و�ضاء ،ال
أفئدة،
ل
وا
كل القلوب
ّ
بدّ �آتٍ �آتٍ  ،طال الزّ من �أم ق�صر!
و�أ ّم��ا “اجلدران الوهم ّية الزّ ائفة” ،الت��ي �أوجدَ ها �إ ْرهاب ّيو الع�صر،
ال�شقيق من لقاء ّ
وكلّ ع�صر ،ليمنعوا ّ
ال�شقيق ،واجلار من لقاء اجلار،
واملُواطِ ��ن من لق��اء �أخيه يف املُ َ
واطنَ��ة واالنتماء واجل��ذور ،فل ِبئ�س
م��ا �ص َن ُع��وه ،و�أ ْوج��دُ وه ،و” َفبرْ َ ُك��وه” ،وت ّب�� ًا وه�لاك ًا لتل��ك الأيادي
ال�صفْر ،التي تلقّ��ت �إمالءاتِها وتعليماتِها
ال�س��ود ،ولهاتيك العق��ول ُّ
ّ
وال��دّ والرات املُخادِع��ة ،م��ن خ��ارج ج��دران الوطن ،من هن��اك ،من
الأبعدِ ين والأقر ِبني ،على حدّ �سواء ،لأجل اغتيال جدران الوطن،
وم� ّؤ�س�ساته ،و�أنا�سِ ِّيه ،وكلّ َم ْن فيه ،وما فيه..
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ت�أ�سي�سات وت�أ�صيالت ثقافية انعطافية جذرية
• د .معن النقري
� ُ
أ�شرت مرار ًا وتكرار ًا �إىل �أن و�ضع الثقافة يف عاملنا املعا�صر
حت��ى نهايات القرن املا�ضي كان يرثى له� ،إذ حتى بداية
الثمانيني��ات �أهملته��ا �سائ��ر م�شروعات الع��امل الكربى،
ومل تعطه��ا � َّأي �أولوي��ة ،ال �سوفييتي�� ًا وال �أمرييكي�� ًا ،وال
الأمم املتح��دة ومنظماتها املتخ�ص�ص��ة وا�سرتاتيجياتها
الإمنائي��ة الدولي��ة ،وال معاه��د ومراك��ز البح��وث
والدرا�س��ات املنظومية الرائ��دة الأوىل والوحي��دة املهتمة
مب�ش��كالت الع�ص��ر الك�برى – م�ش��كالت الأر���ض /كوكبنا –
واملن�ش���أة �أوا�سط ال�سبعينيات (فيينا  1973دولي ًا ،ومو�سكو
� 1976سوفييتي�� ًا) ،وه��ي الت��ي اهتم��ت مب�ستقب��ل الع��امل
وبق�ضاي��اه املف�صلية با�ستخدام املنهجيات الأحدث والأرقى
(املنظومي��ات والنمذج��ات ،)...كم��ا مل حت�ض��ر الثقاف��ة
يف � ّأي تقري��ر دويل �ضم��ن تقاري��ر نادي روم��ا الدولية على
م��دى ال�سبعيني��ات كله��ا ،وال يف مناهج الفل�سف��ة� ...إلخ وال
يف ت�صنيف��ات امل�ش��كالت الأه��م يف عاملن��ا (�أر�ضنا/كوكبنا)
– �أي الت�صنيف��ات الكلياني��ة الرتكُّبية ال�شاملة للم�شكالت
الكوكبي��ة الت��ي ن�ضج��ت وتبل��ورت �أخ�ير ًا ككتل��ة واح��دة
متطورة مع بداية الثمانينيات فقط :خلت هذه الت�صنيفات
ظروف كهذه �شديدة الو�ضوح
جميع�� ًا من الثقافة فعلي ًا .ويف
ٍ
ال ميك��ن جتاه��ل جهودِن��ا االنعطافي��ة الت�أ�سي�سي��ة يف م��ا
ي�شبه االنفج��ار الكبري  Big Bangمنذ عام  1982وتالي ًا
حت��ى الآن يف ت�صاعد م�ستمر ،لكنني هن��ا �س�أكتفي باملحطة
االبتدائية االنطالقية بدايات الثمانينيات فقط:
ً
ً
كرا�س��ة م��ن ع�شرات
جمموع��ة/
كتب��ت
  – 1ع��ام 1982ُ
ال�صفح��ات الوف�يرة بعن��وان :ح��ول امل�ش��كالت الكوكبي��ة
يف ع�صرن��ا ،ووردت الثقاف��ة يف املدخ��ل املنهج��ي – دور
الفل�سف��ة ،...ويف الت�صني��ف ،ويف املحتوى/امل�ضم��ون �أي�ض ًا،
بخ�لاف امل�أث��ور وامل�ألوف �سابق ًا يف هذا املي��دان ،وهنا توثيق
له��ذا كله كما هو مكتوب �أ� ً
صال بالعربية يف الغربة (جامعة
مو�سكو /لومونو�سوف) عام :1982
 �آ – حت��ت عن��وان «دور الفل�سفة يف درا�س��ة وحل م�شكالتالع�صر الكربى» [�أو الكوكبية �أ�سا�س ًا] جتد ما يلي حول
ً
إ�ضافة �إىل االن�سجام بني جمموعة م�شكالت
هذه امل�شكالت� :
مو�ضوعية وبني جمموعة علوم تدر�سها ،ثمة �أي�ض ًا ان�سجام
داخل كل م��ن املجموعتني املذكورتني وعالق��ات متبادلة �أو
ن��وع من الوحدة واالنتظام يف منظومة ،وهذا ما ي�صدق على
�صل��ة امل�ش��كالت فيما بينها ،كم��ا ي�صدق عل��ى �صلة اجلوانب
التقني��ة والطبيعي��ة واالجتماعي��ة م��ن كل م�شكل��ة فيم��ا
ً
كفاية ومل
بينه��ا �أي�ض ًا ...ويب��دو �أنَّ الفال�سفة مل ينتبه��وا
يعوا متام�� ًا �أهمية و�ضرورة هذا ال��دور للفل�سفة جتاه �سائر
م�ش��كالت الع�صر ولي�س م�شكالت دائرة التفاعل بني املجتمع
والطبيع��ة فق��ط .والنظ��رة ال�شمولي��ة ..ال�ستيع��اب ه��ذه
امل�ش��كالت باعتباره��ا منظومة واح��دة متكامل��ة ومتفاعلة
وذات بني��ة دينامي��ة متغ�يرة� ...إذ تك��ون ه��ذه امل�ش��كالت
منظوم��ة �شديدة التن��وع والتعقُّد ...والرب��ط بني م�شكالت
متباين��ة ج��د ًا م�ستحي��ل يف غن��ى ع��ن درا�سته��ا فل�سفي�� ًا..
للتن�سي��ق ..ب�ين جوان��ب خمتلف��ة طبيعي��ة واجتماعي��ة
و�إن�سانية وثقافية فكرية وتربوية�...إلخ .ثم يرد ت�صنيف
�أويل �إجرائ��ي لأه��م جوانب �إعادة بن��اء العالقات الدولية
عل��ى �أ�س�س عادلة ب�أبعادها الإعالمية والثقافية ،والعلمية
– التقني��ة ،واالجتماعي��ة – ال�سيا�سي��ة ،واالقت�صادي��ة
ً
خا�ص��ة �ضمن دائ��رة – العالقات االجتماعي��ة ...هذا عدا
امل�ش��كالت ذات الطاب��ع «الإيديولوجي» املتمي��زة وامل�ستقلة
والتفجر املعريف .والثقافة[ ...حول
واملرتبطة بالإعالم
ُّ
«دور الفل�سفة يف درا�سة وحل م�شكالت الع�صر الكربى» ميكن
البح��ث يف موق��ع «حكمة» الإلك�تروين حالي�� ًا� ،أو يف كتابنا
البعن��وان« :العرب وعومليات الع�ص��ر الراهن» الذي ا�شرتك

مبعر���ض فرانكف��ورت ال��دويل للكت��اب �ضمن كت��ب اجلامعة
العربية و َتق َتنيهِ ُ
بع�ض مكتبات العامل الآن.
 ب – و�أ َّم��ا الت�صني��ف املتخ�ص���ص �أ�ص��و ًال للثقاف��ة في�أت��ي
الحق�� ًا �ضم��ن عنوانن��ا الفرع��ي يف الكرا�سة/املجموع��ة
وه��و :م�شكل��ة الثقاف��ة (برق��م � )13ضم��ن املجموع��ة �أو
الدائ��رة الرابع��ة  IVالت��ي تدخل فيها م�ش��كالت خمتلطة
االنتم��اء ح�س��ب الدوائ��ر ومنه��ا يتب�ين �أن امل�شكل��ة  13يف
الدائ��رة  IVاملختلط��ة تنتم��ي �إىل الدوائِ��ر َ IIو  IIIفم��ا
ه��ي هذه الدوائر �إجم��ا ً
ال؟  -الأوىل  .Iدائرة التفاعل بني
املجتم��ع والطبيعة ،والثانية  .IIدائ��رة املجتمع والعالقات
االجتماعية (الب�شرية والعالقات الدولية) ،والثالثة .III
دائ��رة الإن�س��ان ،والت��ي تك ِّثف وترك��ز كل �ش��يء ،لذا جرى
تو�صيفها باقت�ضاب هنا عل��ى �أنها حتتوي «م�شكالت الإن�سان
(االجتماعي��ة ،البيولوجي��ة ،النف�سي��ة ،والعقلي��ة – �أي:
اجلوان��ب ال�سو�سي��و – بيو – �سيك��و – �إنتلّليكْتوالية) ،».وال
ميكن �أن ال توجد الثقافة هنا بالت�أكيد.
 ج – وي�أت��ي العنوان الفرع��ي الثالث« :عر�ض موجز لأهمامل�ش��كالت الكوكبية» ،وفيه تركيز عل��ى امل�ضمون وتكثيفات
املحت��وى ،حي��ث حت�ضر الثقاف��ة �ضمن ًا يف م�شكل��ة الهوة (�أو
الفجوة) التي تف�صل البلدان النامية عن البلدان ال�صناعية
املتقدم��ة� ،إذ ورد�« :إنَّ الهوة والتخل��ف احل�ضاريني ي�شمالن
جوان��ب عديدة اقت�صادية واجتماعي��ة و�سيا�سية وثقافية
وغريها »...تابع �أي�ض ًا« :م�شكلة الهوة والتخلف احل�ضاريني
مرتبطة ارتباط ًا وثيق�� ًا يف حلها بحل م�شكلة كوكبية هامة
�أخ��رى هي م�شكلة �إعادة بن��اء العالقات الدولية على �أ�س�س
عادلة مبا يف ذلك �إن�شاء نظام اقت�صادي عاملي جديد وعادل.
لق��د حدثت جوالت كثرية يف جمال احلوار «�شمال  -جنوب»
بدون �أن ت�ؤدي �إىل نتائج فعالة وملمو�سة ،»...وكما تالحظ
ال حت�ض��ر الثقاف��ة �إال �إذا �أح�ضرناها فق��ط ،واحلقيقة �أنها
قبلن��ا غاب��ت ع��ن مك ّون��ات اله��وة والتخل��ف احل�ضار َّي�ين يف
ال�تراث املعا�ص��ر ال�سائد ،كم��ا غابت عن منظ��ور �إعادة بناء
العالق��ات الدولي��ة بعدال��ة ،وغابت عن مو�ش��ور نظام عاملي
جدي��د وع��ادل (نظ��ام ب�إجم��ال ولي���س اقت�صادي�� ًا فق��ط)،
وغابت عن عنا�صر ومكون��ات و�آفاق احلوار الكوكبي املذكور
�آنف�� ًا �« -شمال -جنوب» �أي�ض ًا ،غ�ير �أنها بعد اجتهاداتنا تلك
التي باتت معلومة ومتاحة حا ً
ال يف مو�سكو (عربي ًا ،ورو�سي ًا
و�سيطي ًا ،وغريهما �أي�ض�� ًا) ح�ضرت �سريع ًا جد ًا وب�صورة غري
م�سبوق��ة ،وبقيت معروفة يف حدود �ضيقة �أو حتى جمهولة
يف بع���ض الأو�س��اط ك�أو�ساطن��ا العربي��ة الغافل��ة ،ومنه��ا
حتدي��د ًا هنا البعد الأمنوذجي له��ذه امل�سائل جميع ًا� :شمال
– جن��وب � ßإع��ادة بناء العالقات الدولية � ßإن�شاء نظام
« »Xعامل��ي جدي��د وع��ادل – �أق��ول الأمنوذج��ي يف عالق��ة
�أوروب��ا بال�شرق العربي ،الذي �سبق االهتم��ام بها اقت�صادي ًا
�أ� ً
صال ،كما يف تقرير نادي روما غري املعروف للعرب – مو�ضوع
التقرير – وعنوانه «�أوروبا وال�شرق العربي» ،بل ويف تقرير
�آخر لهذا النادي بعنوان «الطاقة ال َع ّد العك�سي» ومو�ضوعه
العرب �أ�سا�س ًا مر ًة �أخرى .الذي جرى ب ْعدَ نا – بعد �إن�شاء تلك
الر�ؤى واملنظورات �آنف ًا – هو �شيء جديد متام ًا ب�سائر املعاين
والأطي��اف� ،إن��ه جت��اوز االنحبا���س يف االقت�ص��اد والطاقة
والأبع��اد التقليدية للحوار العرب��ي – الأوروبي ،كنا حينها
وحدنا ندع��و �إليه يف �سائر احلوارات الكوكبية ومتظهراتها
الإقليمي��ة� :شمال – جن��وب ،وجن��وب – جنوب�...إلخ ومع
�إدخال املك ّون والعن�صر الثقايف بال�ضرورة ،ال يجوز �أن تغيب
الثقاف��ة عن هذه املج��االت ،وهذا ما ح�ص��ل يف العام التايل
مبا�شر ًة – يف ني�سان  – 1983بانطالق حوار مرافق ورديف
وم��وا ٍز للم�أل��وف التقليدي احلديث بدوره �أ�ص�ل ً
ا� ،إنه احلوار
الثق��ايف العرب��ي – الأوروب��ي ولأول م َّرة كوكبي�� ًا �أو مبنظور

كوكب��ي (هامبورغ� /أملانيا)� .أع��ود �إىل الن�ص التوثيقي بعد
ا�ستط��راد عابر و�ض��روري� ،إذ اله��وة والتخل��ف احل�ضاريان
و�إعادة بناء العالقات الدولية ت�ضمنت عندنا – ولي�س عند
منظ��ري العامل املتقدم يف الأغل��ب – جانب ًا ال يجوز �إغفاله
هو م�شكلة التبعي��ة يف العالقات الدولية و�ضرورات ومنطق
�إعادة بنائها ،وهنا توثي��ق ن�صي لذلك مع الثقافة« :ال�سوق
الر�أ�سمالي��ة جت��ر البل��دان النامية �إىل تبعية م��ن نوع �آخر
�أي�ض ًا �أي تبعية ثقافية وروحية بتعميم مناذج وقيم احلياة
اال�ستهالكية ال�سلعية وحب املظاهر وت�شجيع وترجيح كفة
اال�ستهالك على كفة الإنتاج.»...
 د – ح�ض��رت الثقاف��ة جم��دَّ د ًا يف عن��وان فرع��ي �إ�ض��ايفببع�ض امل�شكالت الكوكبي��ة املتميزة امل�ستقلة هو« :م�شكالت
والتفجر الإعالمي  -املعلومي» ،وهنا بع�ض
التعليم والثقافة
ُّ
ما يخ���ص الثقافة من بينه��ا� :إنَّ تطوي��ر الثقافة الروحية
واملادي��ة للنا�س واملجتمع ككل وحت�سني وعيهم ملجرى الأمور
امللحة يف ع�صرنا وفهم
والتزاماته��م بال�سعي حلل امل�ش��كالت ّ
جوهره��ا وم�ساراته��ا  ،وكذل��ك تطوي��ر الأ�س���س الرتبوي��ة
والأخالقي��ة لل�شخ�صي��ة واملجتم��ع والع��ادات والتقالي��د
ومقدرات ال�شخ���ص وطرق وو�سائل تفك�يره و�أمناط �سلوكه
– هذه كلها غدت �أمور ًا �ضرورية يفر�ض ع�صرنا االهتمام
بها ،ال�سيما و�أن حجم املعارف الب�شرية يتزايد با�ستمرار...
وال ميكن ا�ستيعاب وتوظيف هذا الرتاكم املعريف املت�سارع �إال
بتطوي��ر كثري من العادات والأ�سالي��ب واحلنكات ال�شخ�صية
واالجتماعي��ة[ ....الك َّرا�س��ة  /املجموع��ة املذكورة �آنف ًا
ككل من�ش��ورة جزئي�� ًا يف الفك��ر العربي ،ع  57ع��ام ،1989
ومنه��ا جزء �أي�ض ًا يف دوريات �سوري��ة �شهرية يف الثمانينيات
وهي يف نهاية املطاف مع غريها وجدت طريقها �إىل م�صنفات
�أو كت��ب ن�شرناه��ا عل��ى حاف��ة الألفي��ة وتالي�� ًا يف «الع��رب
وعوملي��ات الع�صر الراهن» ،دم�ش��ق 2003 ،طباعة خا�صة/
متوفر يف املكتب��ة الوطنية ومكتبات ر�سمية �أخرى ،وجزئي ًا
على مواقع �شبك ّية �إلكرتونية.
  – 2بداي��ة ع��ام � 1983أجن��زت كتاب�� ًا  /عم�ل ًا بحثي�� ًا
متخ�ص�ص ًا «مب�شكالت الطاقة يف البلدان النامية» بالرو�سية
مبا�ش��ر ًة (يف مو�سك��و �إ ّياها/لومونو�س��وف جم��دَّ داً) ،و�أخ��ذ
طريق��ه ورحلت��ه املعق��دة �إىل املنقب�ين الباحث�ين يف رحلة
أودي�س�سي��ا) ،وه��و م��ن ف�ص��ول عدي��دة
طويل��ة مرك َّب��ة (�
ّ
ً
ا�ستنف��ذت واه ُتلِك��ت رو�سي��ا �أو كادت ،كما عر َّب��تُ ذاتي منها
أودي�سا �أخرى جم��دَّ دا) لتجد طريقها
وعنه��ا بعد الع��ودة (� ّ
جملتي «االقت�صاد» و«الطاقة
�إىل الن�شر عربي ًا يف دم�شق يف
ّ
والتنمي��ة» ال�شهريت�ين ،و�س�أهت��م منه��ا هن��ا فق��ط ب�أح��د
ح�ض��ورات الثقاف��ة العدي��دة ،والت��ي ق��د تك��ون م�ستغربة،
�أعني احلوار الثقايف العربي – الأوروبي توثيق ًا ،جاء لدينا
إذن يف من�شور «نادي روما والعرب والطاقة – �أوروبا
ما يل��ي � ْ
وال�ش��رق العرب��ي :تقري��ر �إىل ن��ادي روم��ا[ »...جمل��ة
«االقت�ص��اد» ،ع ،274ت« :]1986 ،2احلقيقة �أن امل�س�ألة
ال تقت�ص��ر على اجلان��ب االقت�صادي من العالق��ات العربية
– الأوروبي��ة ،كم��ا يعك�سه��ا التقري��ر املذكور ،ب��ل وهناك
عالقات ثقافية ُت ّوج��تْ مبا ي�سمى احلوار الثقايف العربي –
الأوروب��ي ....يف ندوة متخ�ص�صة ُختِمتْ يف 1983/4/15
يف هامب��ورغ� ...ألي���س ه��ذا احل��وار ...ب�شقي��ه االقت�صادي
والثقايف�...إلخ وجه ًا معين�� ًا للحوار الكوكبي العاملي ال�شائك
م��ن ط��راز احل��وار «�شم��ال  -جن��وب»  ...ك�ص��ورة مك َّثف��ة
و�أمنوذجي��ة..؟ .و�ستج��د توثيق�� ًا لهذه الواقع��ة بدالالتها
الهام��ة يف ر�سالتنا عام  1984يف الف�ص��ل ال�ساد�س والأخري
ح��ول الثقاف��ة واملع�� َّرب ذاتي�� ًا واملن�ش��ور يف الفك��ر العرب��ي
ع ،/70/ت1-ك� ،1992 ،1ص.]111
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الفنان �أك�سم طالع:

لوال المر�أة والفن لتوقف قلبي منذ زمن بعيد
• حاوره� :أحمد ع�ساف

الطفل ال��ذي قاد القطيع �إىل املراعي
املنعزلة ذات ف��ج��ر ،ه��و ذات���ه الطفل
ال��ذي ق��اد ق��اد قطيع الأل���وان مل�ساحة
روحه البي�ضاء ،هو الطفل الذي �صاغ من
اللون من معجزة �آ�سرة ،وهو الذي �صاغ
من من ال�شعر �أقوا�س قزح لقبيلة الألوان( .
لوال املر�أة والفن لتوقف قلبي منذ زمن بعيد)
هذا ما قاله �أثناء احل��وار .هنا ن�ص احلوار
مع الفنان �أك�سم طالع الذي يتمنى �أن يظل
طف ًال.
 .ويتحول هذا امل�سار �إىل يقني .لأنك ماخرجت
•طفولتك كونت من ذاكرتك �إبداعات خا�صة؟
••�أمتنى �أن �أظ��ل ط��ف�ل ًا .ال��ذاك��رة ه��ي من
ت�ساهم ب�شكل وا�ضح يف عوامل املبدع ،هناك ذاكرة
البيت والأ���س��رة الأم والأب .يبدو �أن الفنون
لعنتها �أو جماليتها �أن تكون ذات ذاكرة الت�شيب.
•قلت ذات مرة مبا معناه :الفن احلرويف ينظر �إىل
القيم الغرافيكية والتي ج��اءت باللون الرمادي وكافة
عائلة الألوان �إىل اللوحة احلروفية .ما ر�أيك ؟
•• فن الغرافيك (فن احلفر) هناك عائلة من
الألوان .هناك عائلة لونية ت�شتمل على درجات
الطيف البني والأ���س��ود والأب��ي�����ض وال��رم��ادي
وبع�ض الألوان احليادية.
العمل احلرويف هو يف الأ�سا�س يت�ألف من لونني
الأ�سود والأبي�ض .
قيمة البيا�ض وال�سواد تكمن يف ه��ذا البعد
الب�صري  .بني معنيني الليل والنهار
•�أنت ق��ادر على ر�سم الكثري من اللوحات ,بعيدا
ع��ن ال �ل��وح��ة احل��روف �ي��ة .مل ��اذا �إ�� �ص ��رارك ع�ل��ى ال�ل��وح��ة
احلروفية؟ التي هي �ضمن اخلط.
••(�س�ؤال جميل ي��ا �أح��م��د ) ،منذ قليل
حتدثنا �أن لكل نف�س نزعات .اللوحة احلروفية
ال تعني حرفا مكتوبا يحمل داللة �أدبية .احلرف
هو كائن احلروف مثل الب�شر).
�أنا ال ميكنني �أن �أر�سم �صورة الم��ر�أة جال�سة
و�أمامها وردة� .أمقت ال�صورة ،و�أم��ق��ت الواقع
حينما �أعيد تدويره� .أحب من الدنيا ذكرها هذا
اجلانب هو جانب من ذاكرتي.
�أن��ا كنت �أ�سري �صباحا و�أن��ا طفل �أرع��ى املاعز
بعيدا عن �أماكن وجود الرعيان � .أذهب ملناطق
وع��رة مثل (وادي ال�يرم��وك) التابع للجوالن
و�أن��ا بطبيعتي �أح��ب اال�ستيقاظ املبكر .كثريا
ما جتدين يف مر�سمي �أر�سم يف �ساعات ال�صباح
املبكرة (� )5صباحا .يف ال��وادي �أرى احليوانات
و�أالم�����س ن��دى الع�شب ال��ذي مل ي�سر عليه �أحد
بعد  .هذه ال�صباحات تهبني متعة االكت�شاف.
�أنطلق القتنا�ص حلظة مع ال�صباح الباكر بينما
يف الظهرية �أحب الأمكنة التي ولدت للتو .فيها
روح الرباري.
•ماذا عن وظيفة الفن؟
••الفن حني يكون له وظيفة ال يكون فنا.
لأنه يغيب عنه االبتكار ومتعة الفن التي تكمن
يف االكت�شاف حينما تخرج من نافذة فذة وت�سري
الف�ضاء يف العقل ت�سقط من الطابق الرابع ومتوت

بج�سمك الآدم����ي بلحمك وهيكلك العظمي.
خرجت ب�إن�سانيتك بتجربتك بحلمك ب��ر�ؤاك
هذه الأ�شياء ال ت�سقط هي تتناغم مع احللم ومع
الأثري .لو نظرنا �إىل الأعمال الفنية الواقعية
ن��راه��ا ���ص��ورة م�ألوفة �أمكنتها م��ن حيث املكان
�شجرة بيت ماء  ,بينما التجريد يجعلك تدخل
يف ع��امل الت�أمل  .حني تت�أمل تكون قد دخلت
حمراب الفن.
للأ�سف الفنون الت�شكيلية يف امل�شهد حاليا
 .مثل من يفلح يف �أر���ض مزروعة  .نحن نعيد ما
ن�سيه الآخر  .نحن لدينا ف�ضاء �أو�سع و�أرح��ب ,
تكرار واج�ترار ما ن�ساه الآخر العامل الت�شكيلي
حولنا دائ��رة مغلفة تفتقد روح املغامرة  .الفن
روح متجددة روح ابتكار ال تكرار احل��روف ال
تعني التقليد وال�سري يف �أر���ض م�شاع  .احلروف
فيها الكثري من احلكمة واليقني وفيها الكثري من
الت�صور والتخلق .عمل فيه جتريد عايل امل�ستوى
� ,إ�ضافة لذلك فيها هوية  .يف زمن اندثار واندحار
الهويات� .أنا معني بهويتي� .أنا ال �أملك مال وال
قوة وابن بلد حمتل وبيت مهدوم ومهجر لكنني
ابن �أمي و�أبي و�أعتز بهويتي.

�أمت��ن��ى �أن �أك���ون ق��د وفيت لكل ه��ذا ال�شغف
وال��ول��ه مني لفني  .م��ن ت��ق��دمي ر���س��ال��ة فنية
ح�ضارية  .و�أنا دائما متجدد ولدي اجلديد وهذا
دليل عافية.
•وك�أنك ت�ؤكد مقولة بول �سيزان (الفن للفن كذبة)
••مو�ضوع الفن للفن هو ادعاء �إيديولوجي
و�سيا�سي اجتماعي التنظريات نحو الفن كثرية .
لكنني �أرى �أن الفن له قد�سيته واجلمال ف�ضيلة
 .والف�ضيلة ال حتتاج ملن يدافع عنها  .الفن عامل
�آخر فيه ف�ضيلة وجمال وروح وحمبة .هو من يهب
هذا الكون �صفته الإن�سانية واجلمالية وماهيته.

•اللوحة احلروفية هل تالقي �إقبال من الغرب ؟
••احلروفية يف ال�سنوات الأخ��ي�رة كانت
مرتبعة على عر�ش الإبداع الفني  .احلروفية ال
تعني حرف مكتوب  .احلرف هو كائن واحلروف
مثل الب�شر.
التجريد يف احلروف �أكرث بالغة .والتجريد
مكثف جدا وهو �شديد احل�سا�سية.
ت�صور �أن��ك تقف �أم��ام� .أحيانا �أ�شاهد لوحة
�إيرانية حروفية�.أنا ال �أع��رف �أق��ر�أه��ا .لكنني
�أكت�شف فيها ع��وامل فنية وجتريدية .و�أل��وان
م�شغولة بحرفية عالية .كذلك جت��د ح��روف
مكتوبة على اجلدران يف املك�سيك �أو يف بريوت .كل
هذه الكتابات هي غرافيك للب�شر �أو لرمبا الوجه
الآخر للبع�ض من الب�شر.

•يف الغرب لي�س هناك لوحات حروفية .هل هذا
يعطي اللوحة احلروفية العربية خ�صو�صية؟
••يف ال���غ���رب ع��ن��ده��م ل���وح���ات ح��روف��ي��ة
• جتليات الإبداع ال�شعري منذ القدمي .هي جتليات
و�أ�صحابها هم �شعراء .احلروفية (يا �أحمد) هي ال�صورة املت�ألقة يف اللوحة احلروفية�( .س�ؤال  :لوحتك
بني ال�شعر وال�صورة .ال�شعر هو روح احلروفية .فيها خ�صو�صية وب�صمة خا�صة كيف تعمل على هذا
وال�صورة التي تتجلى يف هذا الف�ضاء املتخيل .البعد؟
�أنا خمل�ص للحروفية لي�س باملعنى املهني  .لروح
••عنا�صر اللوحة التكوين اال�شتغال على
احل��روف � .إمنا يف ذلك املكان �أنت حتلم وت�سعى �سطح اللوحة .اللون �أب���د�أ به ك�أبي�ض و�أ�سود
للذهاب �إىل حلمك .
مكثف.وينحاز كثريا للغرافيك .والت�صوير حالة
فيزيائية ،من معاجلة �سطح اللوحة .الأل��وان
جت��اوره��ا تناغمها تكاملها تنافرها ت�ضادها
�صوتها ،لوحتي التي �أعمال عليها �أ�سعى لأن �أحقق
فيها كل هذه ال�شروط� .أنا �أجرب يف العديد من
اللوحات .فقط �أريد �أن �أ�صل �إىل التكوين �إ�ضافة
حذف وحوار .ثم �أعود �إىل �سطح �آخر ويوم �آخر
و�صباح �آخر ولون �آخر.
•هل م��ن ط �ق��و���س خ��ا� �ص��ة ل��دي��ك مت��ار� �س �ه��ا �أث �ن��اء
الر�سم؟
••�س�أقول لك غري ما يقوله الآخرون � , ...أنا
�أتعامل مع اللوحة ك�شرط حياة .مثل �أي �أحد
يذهب �إىل مهنته � .أنا �أذهب �إىل لوحتي التي هي
عملي املحرر من مردوده  .هذا العمل الذي يحقق
يل التوازن مع ذاتي ومع احلياة � .أ�ستيقظ باكرا
جدا �أر�سم  .ومن ثم �أعود �إىل عملي يف اجلريدة
 .يف الفجر التايل �أعود للوحتي � ..أعدل و�أ�ضيف
و�أحاكم عملي و�أحاكم نف�سي.كتبت قبل � 20سنة
ق�ص�ص ق�صرية� .أعكف على العمل لن�شر كتاب
ي�ؤ�س�س ملنهج نقدي ت�شكيلي ،كذلك كانت ثمة
ح��وارات ت��دور بيني وبني الفنان حممد وهيبي
– رحمه اهلل – هو خايل و�أ�ستاذي و�صديقي.
هذه احل��وارات �أنا �أحفظها وق�سم كتبته�.أمتنى
�أن �أن�شر هذا يف كتاب .كذلك لدي معر�ض فردي
قريبا.

أدب الشباب
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ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا

يا ليت

• ردينة ن�صر

• نوار لقمان بالل
�سقوط

�صعد من باب احلافلة متوجه ًا نحوي ،هم�ست
لنف�سي :يا ليته يجل�س ليتحقق حلمي ال�صغري
باحلديث معه.
وجه نظرته �إيل طالب ًا �أن �أ�سمح له باجللو�س.
مرتبكة �أب��ع��دت �أغ��را���ض��ي ع��ن املقعد امل��ج��اور
ب�سرعة كي ال يغري ر�أيه ويجل�س خلفي ،ورائحة
عطره �سكنت يف �أعماقي.ال�ساعة التي يف يده
�أدارت �أفكاري مع عقاربها..حب�ست قلبي داخل
زجاجتها هام�سة�( :إي���اك .ال تغرقي بعينيه,
�سينتبه حا ًال)
ل��ك��ن قلبي مت�سك بقمي�صه .ي���داي تلبكت
مل ت���ع���رف �أن م��ك��ان��ه��ا ل��ي�����س ب�ي�ن ي���دي���ه...
�أخ��ذين ال�شرود به .الطريق �أ�صبح �أق�صر ويا
ليتنا مل ن�صل.لعله انتبه لنظراتي ل�شرودي
فقاطع فرحتي بقوله� :سن�صل .لعل هذا ال�سائق
جديد .الطريق يق�صر معه.
�أخ����ذين ح��دي��ث��ه� .أك��ل��م��ه ،وال �أك��ل��م��ه .نعم
الطريق ق�صري للغاية...
�أح��دث��ك الآن عنه نا�سية �أن��ه قد م��ات .ال�أري��د �أن �أٌقتنع.عقلي ال ي�صدق ب�أنني �أجال�س
�شقيقته التي ترتدي الأ�سود على موته وت�ستمع
لأخ��ب��اره�...أن��ط��ق ق��ويل يل ب�أنه مل مي��ت ،وب���أن
ال�شهادة مل تطرق بابه .قويل يل ب�أن هذا الدرب
مل ي�أخذه  ...قويل يل ب�أن عبارات الن�صر م�ؤكدة
ال حمالة  ،لكنني فقدت حبيب ًا ,قلب ًا.حياة .
ردت �شقيقته � :أكملي�...أكملي يل ،ماذا حدث
بعد ذلك؟
ماذا �س�أكمل؟ عن ماذا؟ مل تبد�أ الق�صة .مات
قبل �أن نبد�أ� .شبابنا �ضاع قبل �أن يبد�أ.نزل من
احلافلة ،ومل يقل يل ب�أنه يحبني .فقط مد يده
قائال � :إىل اللقاء.كنت على و�شك �أن �أن�سى يدي
ت�سافر معه ،وودت لو �أقول  :ال �أريد �أن �أذهب من
دونك.لكنني قلت له :انتبه على نف�سك.
كنت �أريد �أن �أقول له انتبه على نف�سي ،ولكنني

دخل املكان متباهيا»...
عينان تخفيان َ
لعنة ذئبني ..
ٌ
و�صوت يتوارى فيه �صف ُري ال ّريح.
عويل َ
ُ
تلك الأرانب وحدَ ها
ّ
حطمت ال ّتمثال !!
مرايا
 َكفاك �صراخا»..
ا�سكتي يا امر�أة”بن�صف عقلمتجذرا” َ
ّ
فيك ما حييت
ال�شرقي
 �سيبقىّ
�صاحت مذعورة” � :أوقفوا هذه امل�سرح ّية..
خذوا الكر َة وبع�ضا” من الدّ مى ،والعبوا كالفرا�شات..
حياتك و�أبي يا�أ ّمي !!
كوالي�س
تب�سم �أحدهم  :هذه
ِ
ُ
ّ
�شاغر
طاب من الألوان
�أما َم مر�آتها �سك َبت على
ِ
ج�سدها ما ّ
والعطور ...
_ يف ممر�ض ّي ٍق ا�صطد َم كتفاهما ..
ال�صيد
حدّ قا ...عينان جنالوان تتقنان فنّ ّ
ٌ
ونظارة ت�س ُ
رت �سه َر الليايل وبلوغ العال .
ُ
هم�س  :الوظيفة يل
مابني ارتباكه وقام ِتها الهيفاء َ
الثوب كلفني الكثري.
ثعلبة �أجابت  :هذا
بدهاء
ُ
ٍ
طفولة
ك��ان��وا ي�����س�يرون َمثنى و ُث�ل�اث و ُرب����اع  ...ب ّزاتهم
الع�سكرية تتقطر �شموخا” و�صالبة..
ُ
قن�صت ن�سو َر �أكتافهم،
�ضحكة ٍ
طفلة يف الهواء؛ َ
َ
�صمت البارود.
�أرانبٌ و�صحراء
ُ
ُ
حبات كراميل� ..أراجيح.
رائحة �شواء..
ّ
ليلة..
كل
هم
�
تتمتم
هكذا
أفواهُ
ُ
ٍ
َ
ببع�ض
بيوتهم
من
د
تعو
احلرب،
رحى
ته
أخذ
�
أن
�
منذ
ُ
ِ
ُ
نقو ٍد وفتات..
 على م�سامعها �سك َبت جار ُتها :جما ُلك ال يقدّ ر بثمن!ما �أن مت ّكن ا ّل ُ
ليل من �أجفانِ �ص ِغارها ،و�ض َعت
�أحم َر ّ
ال�شفاه و...

رحيل الكاتب منير الكيال
نعى احت��اد الكتاب العرب رحيل الكاتب منري الكيال ع�ضو احتاد
الكتاب العرب يف الأ�سبوع املا�ضي.
وهو من مواليد دم�شق .1931
من م�ؤلفاته:
فنون و�صناعات دم�شقية.
احلمامات الدم�شقية.
جغرافية الوطن العربي.
رم�ضان وتقاليده الدم�شقية.
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
/الأ�سبوع الأدبي /يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من �أ�سرة الفقيد
منري الكيال .راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن
يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

ق�صيدتان

•ماجده ابو �شاهني
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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

مل �أ�ستطع.
رد :لعلني �أكون �شهيد ًا يوم ًا ما ،ففي هذا الوطن
نودع بع�ضنا ك�أننا لن نلتقي جمددا.
�أ�صبحنا �ضحية االحتماالت ،فوداع ًا.
وماذا بعد؟ �أمل تلتقوا جمددا يف حديقة ما.
ـ نعم .ما �أدراك!
عالمات االندها�ش �سيطرت على وجهي.
نعم التقينا ذات م�صادفة ك��ب�يرة .ك��ان قد
�أح�ضر وردة لأح��د م��ا .لعلها ف��ت��اة ،ولكنها مل
حت�ضر ملوعدهما.حزنت عليه .كيف لها �أن متزق
لقائهما بتلك الطريقة ،ولكن ذلك كان من حظي،
حيث اقرتب مني قائ ًال :لعل الوردة من ن�صيبك.
ي��ا ليتني �أخ�برت��ه ب���أن��ن��ي �أح��ب��ب��ت��ه .ب�أنني
ع�شقته .يا ليت �شرقيتي هجرتني .كنت بحاجة
�إليه ،وحني جل�سنا وتكلمنا �أحببته �أكرث.كنت
�أنتظر لأراه يوم العيد يف منزلنا يعايد عائلتي
وتلم�س ي��دي ي��ده.ك��ن��ت �أري���د �أن �أح��ب��ه خ��ارج
احلرب ،وبعيد ًا عن اجلنازات التي ت�شيع كل يوم
�أخاف �أن يكون هو ال�شهيد القادم�.أتيت �إليك لأن
قلبي مل يعد يريد �أن ي�صمت.يريد �أن يخرب �أحد ًا
بكل �شيء.برجفته .بحبه.بانك�ساره ،ومبوته.
يريد �أن ي�شتم رائحته يف هذا املكان ال��ذي هو
بيته�...أخته �أن��ت ,وه��ذا ال�سواد ال��ذي غطى
بيتكم  ،ولبا�سكم ،و�أعينكم� ،أحمله �أنا يف قلبي،
وقد انطف�أت ال�سعادة يف داخلي .مل يعد لها مكان
بيننا.
مل �أ�ستطع �إخ��ب��اره.ب��ح��ب��ي ،ول��ك��ن �أردت �أن
�أخربك لعله ي�سمعني.
ـ ومتى كان �آخر لقاء لك معه؟.
ـ كان �أغرب موعد...موعد مل ي�أت .مات �سره
معه .قبل موته بيوم رن هاتفي وجاء �صوته.
مرحبا..
برجفة كنت �س�أقول انتظرتك طوي ًال.
ولكن �أجبت بنعم.

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

نبوءات
كنّا م�شرو َع
ٍ
القمم
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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.

طلب �أن نلتقي معا يف الغد ويف احلديقة ذاتها.
مل ا�س�أل عن ال�سبب .لقد كان حلمي يتحقق،
فلماذا ا�س�أله؟.
لعله كان يريد �شيئ ًا ،وكنت �س�أفديه بروحي...
ويف ذاك الغد تكحلت له.اخرتت �أجمل ف�ستان
لدي .رفعت �شعري ،وو�ضعت �أجمل خامت ًا امتلكه،
ومل �أكن �أعلم ب�أنني تكحلت على موته.
�أري��د �أن �أقابله.الوقت طويل .جل�ست �أم��ام
ال�ساعة ،و�أخذت اعد الدقائق...
ح��ان الوقت�...سيمر ال��وق��ت...ب��ع��د ن�صف
�ساعة �س�أنطلق...
و�إذ ينفتح ب��اب البيت...تنفتح النوافذ...
تتطاير ال�ستائر...وي�أتي خربه...
�صوت �أمي بر�أ�سي .مات ابن فالن.ا�ست�شهد.
يا ويلي �أن��ا...اخ�ترت ف�ستان موتك ومل �أدر
بهذا ,ومل �أ�ستطع �أن �أودعه...جثته �أمام عيني.
وقفت بعيد ًا �أت�أمل كفنه الأبي�ض.مل �أ�ستطع �أن
�أ�ضع يدي داخل يديه.
خ��ذين معك .ولكن مل ي�سمعني� .صوتي مل
ي�صله ،وكيف يل �أن �أقرتب و�أنا ال �أعني له �شيئا؟.
ـ يا ليتك قلت له منذ البداية ب�أنه حبك .يا
ليتك �أنقذت قلبه من �ضياع وت�شتت...
�أحبك كثريا...كل اللقاءات بينكما مل تكن
م�صادفة...كان ذل��ك من تخطيطه .لكنه كان
جبان ًا...جبانا مثلك يف احلب و�شجاع ومقدام
يف احلرب� .أح�ضر وردة لك...تتبعك للحديقة،
ليهديك قلبه ،ومل يتجر�أ ب���أن يعرتف�.أعتقد
�أنك على عالقة حب مع �أحدهم وعندما قرر �أن
يعي�ش احلياة معك .قرر �أن يتجاهل احلرب ،لكن
رياح املوت هبت عليه وكنت حبه الوحيد.
ال�شهادة حالت بينكما ،ك��ان ح��ب ال�شهادة
�أقوى من حبك...
�أن��ت فقدتي حبيب ًا ،و�شهيد ًا ،وك��ذل��ك فقد
الوطن.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com
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�س�أحملُ
بع�ض يقيني و�أم�ضي
العيون
ملء
ْ
و�أزها ُر و�صلك ُ
وروحي � َ
إليك ت�سابقُ
خطوي
ْ
َ
ال�شجون
حديث
فيطوي وتطوي
ْ
أ�سرج قلبي قناديلَ وعدٍ
و� ُ
نون
وعكّاز فجري يهزُّ الظّ ْ
�إذا ماالتقينا عرا َة الأماين
ُ
باجلنون
ك�سوت ربيع الهوى
ْ
فكن َ
وعطر
في�ض نا ٍر ونو ٍر
ٍ
ْ
يهون
ال
هوى
ٍ...
ر
وجز
ومدٍّ
ً
ْ

هيئـة التحريـر:
�أمري �سماوي ،د� .سليم بركات� ،سهيل الديب،
علو�ش ع�ساف ،عماد نداف ،حممد احلفري

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  10ــ
تكمن �أهمية كتاب العنف يف الأدب
ال�صهيوين مل�ؤلفه الدكتور علي �سليمان
يف �أن هذا الكتاب �ضم بني دفتيه ،ويف
مواقع كثرية من �صفحاته الإرها�صات
ال���ت���ي ت�����ض��م��ن��ت��ه��ا ك���ت���اب���ات الأدب������اء
ال�صهاينة ال��ت��ي حت��ث ال�صهاينة على
اق��ت�لاع الفل�سطينيني م��ن ج��ذوره��م،
�إم���ا ع��ن ط��ري��ق قتلهم وت�صفيتهم� ،أو
�إلقائهم خ��ارج ح��دود فل�سطني ،ولي�س
مهم ًا �إىل �أي��ن ،وكيف ميكن �أن ميار�سوا
حياتهم ،حتى ولو عا�شوا على �أر�صفة
مدن العامل ،فاملهم من وجهة نظر ه�ؤالء
ال�صهاينة املتع�صبني �أن تتحول �أر���ض
فل�سطني مرتع ًا لل�صهاينة ينعمون بها،
ومن بعد ذلك فليكن ما يكون..
و�إذا �أمعنا النظر يف امل�ستجدات على
ال�ساحة العاملية ،وم��ا فعلته الواليات
املتحدة الأمريكية يف الآون��ة الأخ�يرة،
�إذ �أط���ل���ق رئ��ي�����س��ه��ا الأرع�����ن «دون���ال���د
ترامب» ما �سمي ب�صفقة القرن ،متنح
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة مب��وج��ب��ه��ا احل��ق
لإ�سرائيل يف الت�صرف بكامل الأرا�ضي
الفل�سطينية كما يحلو لها ،غري عابئة
ب��ح��ق��وق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،يف �أر���ض��ه��م،
والعي�ش بكرامة فوق ترابهم الوطني،
الأمر الذي ي�ؤكد ب�أن «�إ�سرائيل» دولة
غ��ازي��ة ،وال ت��راع��ي ح��ق��وق الآخ��ري��ن
�ضاربة بالقوانني وال�شرائع الدولية
عر�ض احلائط ،وه��ذا ي�ؤكد �أنها دولة
مارقة ،وال تريد ال�سالم �أو االع�تراف

بحق الآخر ،و�إمنا همها الوحيد �أن تنعم
ب�أرا�ضي الغري ،ولي�س مهم ًا بعد ذلك ما
يح�صل من تبعات لهذا القرار اجلائر من
حتد للعرب وامل�سلمني ،و�سلبهم الأر�ض
ٍ
واملقد�سات وبخا�صة القد�س ،وما تعنيه
لل�شعوب العربية والإ���س�لام��ي��ة بكافة
�أطيافها ومذاهبها ومعتقداتها..
كنا حتدثنا يف م��ق��االت �سابقة عما
ت�ضمنه ك��ت��اب ال��دك��ت��ور ع��ل��ي �سليمان
[العنف يف الأدب ال�صهيوين] عن
العنف يف كتابات الروائيني والقا�صني
الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين ،وك��ذل��ك م��ا ت�ضمنته
كتابات �شعرائهم ،ودعوتهم �إىل قتل
الفل�سطينيني ك��ل الفل�سطينيني دون
ا���س��ت��ث��ن��اء ،والآن �سنتحدث ع��ن كتاب
�أدب���اء الأط��ف��ال ال�صهاينة ،وحر�صهم
على زراعة الكراهية والأوهام يف �أذهان
�أطفالهم كي ينموا حمملني باحلقد على
كل من هو عربي �أو م�سلم..
وحت��ت ع��ن��وان «�أدب الأط��ف��ال» يربز
الكاتب د .علي �سليمان حر�ص الأدباء
امل�ؤ�س�سني للحركة ال�صهيونية على �أن
ي��ج��ع��ل��وا م��ن �أي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ك��راه��ي��ة
وال��ع��ن�����ص��ري��ة وال��ع��ن��ف ن��ه��ج�� ًا و �أ���س��ل��وب�� ًا
ت�ؤمن به وتتبناه الأجيال ال�صهيونية
الالحقة وتتغذى منه ،وذلك عن طريق
�صياغة �أدب خم�ص�ص للأطفال وطالب
امل��دار���س ،ي���زرع يف نفو�سهم وعقولهم
ب��ذور العنف وال��ك��راه��ي��ة والعن�صرية
ون��زع��ة ال��ت��ع��ايل ،واح��ت��ق��ار م��ن لي�س

يهودي ًا ،وبخا�صة الإن�سان العربي ،فقد
جت��ن��د ع��دد م��ن ك��تّ��ـ��ـ��اب �أدب الأط��ف��ال
الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه امل��ه��م��ة،
فكر�سوا نتاجهم خلدمة �أيديولوجية
العنف والكراهية والتعايل ،وتغذية
نزعة التفوق العن�صري وتر�سيخها يف
الذهنية العقلية وال�سلوكية للأجيال
الإ�سرائيلية املتعاقبة.
كما بني الكاتب كيف �أ���س��رف ه���ؤالء
يف ر�سم �صورة الطفل اليهودي فجعلوه
�أق���رب �إىل الإن�����س��ان الأ���س��ط��وري حني
�سلبوه مزايا الطفولة وغ��ذوه ب�أوهام
التفوق والتمايز عن بقية �أبناء الب�شر،
وحقنوه مب�شاعر الكراهية والبغ�ضاء
ونزعة االنتقام ،و�سوغوا له اغت�صاب
ح��ق��وق الآخ����ر واال���س��ت��ه��ان��ة بكرامته
وحياته ،فالطفل اليهودي يف هذا الأدب
خملوق جبار ال يقهر� ،إنه بالغ الذكاء
وال��ق��وة ،وا�سع احليلة �سريع البديهة،
�سليل �شعب خم��ت��ار ي��ج�ترح امل��ع��ج��زات،
وي�����ص��ل �إىل �أه��داف��ه ب�سهولة وي�سر،
أ�م��ا الإن�سان العربي فهو يف هذا الأدب
عدو بغي�ض ،قبيح ،غبي ،بدائي ،خمادع
معاد بفطرته للح�ضارة والتطور،
ذليل،
ٍ
ال يفهم وال ي�ستجيب �إال ملنطق القوة
والغلبة ،وف� ً
ضال عن هذا كله ف�إنه يكره
احل���ب واجل��م��ال وي��ن��ف��ر م��ن ك��ل م��ا هو
جميل وجديد ،وال فرق يف ذلك بني كبري
و�صغري ومتعلم و�أمي ،ح�سب الكاتب..
م��ن �أب����رز ال��ك��تّ��ـ��ـ��اب الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين

الذين كر�سوا �أدبهم لهذه املهمة ،ومن
�أك�ثر ه��م رواج���� ًا ب�ين ���ص��ف��وف النا�شئة
الإ�سرائيلية ،ذكر امل�ؤلف علي �سليمان
ك��ات��ب�ين ي��ك��ت��ب��ان ب��ا���س��م�ين م�����س��ت��ع��اري��ن
�أح��ده��م��ا يدعى «ه���ازي الب�ين» وا�سمه
امل�ستعار «�إي��د وا�ستري» ويعني املتكلم،
وبطله ي��دع��ى «�أوزب����ا �أوز» �أي القوي
ال�شجاع ،والكاتب الثاين هو «�شراجا
�أغافني» وا�سمه امل�ستعار «�أن ي�ساربح»
ويعني ال�شبكة القوية الفعالة ،وبطله
ي��دع��ى «دان���دي���ن» �أي ال��ط��ف��ل اخل��ف��ي،
وتدور �أحداث ق�ص�صهما حول مغامرات
وب��ط��والت ه��ذي��ن الطفلني «املعجزين»
�ضد «العدو» العربي..
يف املقالة القادمة �سنورد بع�ض ًا من
كتابات هذين الكاتبني اللذين يزرعان
حب التعايل ،وي�صفان الطفل اليهودي
ب��ال��ب��ط��ول��ة والإق�����دام ،وي��ح��ث��ان��ه على
قتل الأطفال العرب الذين خلقهم اهلل
�أق���ل مرتبة م��ن الأط��ف��ال ال�صهاينة،
�إن مل ير�ضخوا لأوام���ر الإ�سرائيليني
خدم يف بيوتهم وحقولهم
ويتحولوا �إىل
ٍ
متنا�سني �أنهم �سطوا على هذه البيوت،
وهذه احلقول ،و�شردوا �أهلها بطريقة
يندى لها جبني الإن�سانية.
املراجع:
 1ــ كتاب العنف يف ا لأدب ال�صهيوين مل�ؤلفه
الدكتور علي �سليمان.
 2ــ درا�سة نقدية للناقد نعيم نا�صر.

mouhammad.houdaifi@gmail.com

بيان االتحاد العام للأدباء والكتّــاب العرب حول ما �سمي بـ"�صفقة القرن"..
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يدين االحت��اد العام للأدباء والكتاب
العرب ب�أ�شد عبارات الإدان��ة ما ي�سمى
بـ«�صفقة القرن» التي �أعلنها الرئي�س
الأمريكي ترامب ،ويعدّ ها �أكرث حماوالت
و�ضوحا
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
ً
وتطر ًفا ال يدانيها يف �صفاقتها �إال وعد
بلفور الأ�سود نف�سه.
�إذ ي��رف�����ض االحت����اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء
والكتاب العرب هذا امل�شروع ال�صهيوين
جملة وتف�صي ًال ف�إنه يعلن ب�صفته ممث ًال
لل�ضمري الثقايف العربي يف �أه��م ثوابته
الوطنية والإن�سانية وهى حقوق ال�شعب
الفل�سطيني� ،أن الفر�صة الأخ�يرة التي
�أعلنها ال�شريكان ترامب ــ نتنياهو ،هي
فر�صة ال يحددها الغا�صب الإ�سرائيلي
العن�صري ،بل يفر�ضها بعزته و�شموخه
ال�����ش��ع��ب ال��ع��رب��ي الفل�سطيني �صاحب
الأر���ض واحل��ق ،و�أنها يف احلقيقة كانت
فر�صة ترامب الأخ�يرة ،التي �أثبت من
خالل ما طرح فيها انحياز ًا غري م�سبوق
للباطل على ح�ساب احل��ق ،وت��غ��و ًال غري
م�سبوق للواقع على ح�ساب القانون ،وهي

�صفقة تدعم الإرهاب والتطرف ال َع َق ِدي
يف املنطقة ،وت�سقط ال��وال ي��ات املتحدة
ً
و�سيطا
من �أية ح�سابات قادمة بو�صفها
�سلم ًّيا بني العرب والكيان ال�صهيوين.
ك��م��ا ي���ؤك��د االحت����اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء
والكتّــاب العرب ال��ذي ي�ضم الآالف من
نخب املثقفني وامل��ب��دع�ين والأك��ادمي��ي�ين
واملفكرين يف ال��دول العربية ،من خالل
احت�����ادات ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي��ة و�أ���س��ره��ا
ورواب���ط���ه���ا وج��م��ع��ي��ات��ه��ا وجم��ال�����س��ه��ا
املمثلني لثماين ع�شرة دولة عربية� ،أن
ه��ذه ال�صفقة تعد حم��اول��ة مف�ضوحة
لت�صفية امل�شروع الوطني الفل�سطيني،
وهام�شها قرارات
و�أنها ُت�سقط من َم ْت ِنها
ِ
الأمم امل��ت��ح��دة واالت��ف��اق��ات ال��دول��ي��ة
ذات ال�صلة ،وتتجاهل قواعد الت�سوية
امل��ع�ترف ب��ه��ا دول�� ًّي��ا ،ب��ل �إن��ه��ا ت�صفي يف
تف�صيالتها املعلنة مبد�أ التفاو�ض القائم
على قيام الدولة الفل�سطينية باملعنى
ال��ق��ان��وين امل��ع�ترف ب��ه ل��ل��دول��ة ،وه��ي ال
ت��زي��د ع��ل��ى ك��ون��ه��ا �صفقة ث��ن��ائ��ي��ة بني
ت��رام��ب ونتنياهو ال حم��ل ل��ط��رف ثالث
فيها ،كما ي�ؤكد االحتاد العام �أن ال�صفقة

بتغولها على حقوق ال�شعب العربي يف
فل�سطني ق��د كتبت �شهادة وفاتها على
ظهر ميالدها.
�إن �صمود �أهلنا املقد�سيني م�سيحيني
وم�سلمني �سيبقى ال��درع احلامي ملدينة
اهلل ،وم��ا �إع�ل�ان ت��رام��ب ع��ن تف�صيالت
�صفقة القرن املجحفة باحلقوق العربية
�إال تعدٍّ على القوانني وال�شرعية الدولية
التي �ضرب ترامب بها عر�ض احلائط.
ويهيب االحتاد العام للأدباء والكتاب
ال���ع���رب ب���احت���ادات ال��ك��ت��اب يف ال���دول
الأف��ري��ق��ي��ة والآ����س���ي���وي���ة ال�����ص��دي��ق��ة،
واحت����ادات ك��ت��اب �أورب����ا ،ودول �أم��ري��ك��ا
ال�لات��ي��ن��ي��ة ،ون����وادي ال��ق��ل��م ال��دول��ي��ة،
ب���أن تعلن ت�ضامنها م��ع ال�شعب العربي
الفل�سطيني يف ق��ي��ام دول��ت��ه امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�شريف .و�أن تقف
��ض��ح��ا �ضد غ��ول اال�ستيطان،
م��وق�� ًف��ا وا� ً
و�أطماع التو�سع الذي يبتلع اجلغرافيتني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ،ف�����ض�ل ًا عن
ال��ت��ه��وي��د ال��ي��وم��ي ل��ل��ق��د���س وت��دن��ي�����س
م�ستوطني الكيان الإ�سرائيلي للأق�صى
يوم ًّيا.

كما تنتظر النخب الثقافية العربية
موق ًفا فاع ًال من جامعة الدول العربية
ت�ضع من خالله الآليات الالزمة للحيلولة
دون �إنفاذ بنودها ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
�صمود ال�شعب الفل�سطيني على الأر�ض،
وذل����ك ت���وح���ي���دً ا مل��وق��ف ع��رب��ي ج��ام��ع
ي�ستند �إىل املوقف الفل�سطيني الراف�ض
لال�شرتاطات الأمريكية وال�صهيونية.
�إن الت�ضحيات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال�شعب
الفل�سطيني البطل ومعه �أح��رار العرب
والأم��ة لن تذهب ه��د ًرا وال ب��دّ ملجرمي
االحتالل �أن يقدّ موا للمحكمة اجلنائية
ال��دول��ي��ة ل��ق��اء جم��ازره��م ب��ح��ق ال�شعب
ا لفل�سطيني . .
امل��ج��د ل��ل�����ش��ه��داء واحل���ري���ة ل�ل�أ���س��رى
وال�شفاء للجرحى
والعودة واجبة
���رة
وال��ق��د���س ع��ا���ص��م��ة ل��ف��ل�����س��ط�ين ح ّ
عر بية
د .عالء عبد الهادي
الأمني العام لالحتاد العام
للأدباء والك ّتــاب العرب

