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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•مالك �صقور

كلمة �أولى

نيقوالي كارمازين
يع��رف الق��ارئ العربي الأدب الرو�سي الكبري ،ال �سيما ،الرواية منه ،و�شعره الرائع منذ
انتهاء ب�أمري
نهاية القرن الثامن ع�شر ،بدء ًا ب�أمري �شعراء رو�سيا العظيم �آلك�سندر بو�شكني،
ً
الق�ص��ة عل��ى م�ستوى العامل �أنطون ت�شيخوف ،ولكن قلّة هم الذين يعرفون من هو نيقوالي
كارمازين.
نيقوالي كارمازين ـ رائد االجتاه العاطفي الأول يف الأدب الرو�سي .واملق�صود باالجتاه
العاطف��ي� ،أو املذهب �أو التي��ار العاطفي ،هو املدر�سة العاطفية ]Sentimentalism
هذا املذهب جاء بعد (الكال�سكية) مبا�شرة ،و�سبق الرومانتيكية.
كارمازي��ن ـ �شاعر ،وقا�ص ،وناقد ،ومرتجم ،وه��و واحد من املخ�ضرمني الذين عا�شوا يف
نهاية القرن الثامن ع�شر ،وبداية القرن التا�سع ع�شر ( 1766ـ .)1826
وق��د �شه��دت ه��ذه املرحلة من مراح��ل الأدب يف رو�سيا حت��و ًال من ال�شع��ر �إىل الرواية
والق�ص��ة ،وهذا التحول م ّهد لظهور الرواية الواقعية احلديثة الرو�سية ،يف م�ستهل القرن
التا�س��ع ع�ش��ر وثالثينياته ،من حينها �صار ُينظر �إىل الرواي��ة �أنها من الآداب الراقية ،يف
حني كان ينظر �إىل ال�شعر �أنه �أرقى �أنواع الفنون..
واجلدي��ر بالذك��ر يف تلك الآونة ،هو تطور حركة الرتجم��ة التي �ساهمت يف الت�شجيع
لكتابة الرواية ،و�صاروا ينهجون نهج الروائيني الغربيني يف ر�سم ال�شخ�صيات وت�صويرها.
يف تل��ك املرحل��ة بال��ذات ،كان املجتمع الرو�سي يع��اين من (الأمي��ة) واجلهل ،يف ع�صر
العبودي��ة ،يف رو�سي��ا القي�صري��ة ،وهن��ا لع��ب نيق��والي كارمازي��ن دور ًا كب�ير ًا يف ت�شجي��ع
النا���س على الكتابة ،وق��د حر�ضهم على الكتابة با�ستخدام الأ�سل��وب الب�سيط ،وهو الذي
رف��ع �شع��ار( :الكتابة كما يقول��ون ،والقول كما يكتبون) .وكتابه (ر�سائ��ل �سائح رو�سي� ،أو
متج��ول رو�س��ي) خري مثال على ذلك ،وق��د اعترب من �أوىل �أدب الرح�لات ،الذي لفت �إليه
رحال��ة رو�سي قام
الأنظ��ار ،وق��د ات�سم ه��ذا الكتاب بالعق��ل النا�ضج امل�ستن�ير ،الذي ميثل ّ
بو�ص��ف وت�سجي��ل كل ما يراه يف حياة ال�شع��وب التي زارها ،وقد �سج��ل انطباعاته ب�صدق
عن اللقاءات التي �أجراها مع م�شاهري هذه البالد ،حتى مع ب�سطاء القوم منهم ،كما و�صف
الطبيعة ،وال�سمات املميزة لتلك البلدان التي زارها.
ا�ستخ��دم كارمازين يف كتابته الأ�سلوب الب�سيط ،ال�سه��ل املمتنع ،الذي ات�سم باحليوية
والر�شاق��ة ،في��ه حالوة احلدي��ث وعذوبته ،خا�ص��ة يف الر�سائل الودية الت��ي وجهها �إىل
(�أ�صدق��اء) من غ�ير �أن يكتب �أ�سماءهم .وقد حاول كارمازي��ن �أن يوهم القارئ ب�أن ه�ؤالء
�أ�صدقاء حقيقيني ،وهو قلق على �صحتهم ،وحالهم ،وهو ينتظر �أن ير ّدوا عليه.
كت��ب كارمازي��ن عام  1792ق�صة (ليزا الفقرية) ،التي �أك�سبته �شهرة كبرية جداً ،وقد
�سجل��ت هذه الق�صة �إحدى ال�سمات الرئي�س��ة والأ�سا�سية للرواية الرو�سية الواقعية التي
ّ
بد�أت مع �صدور (ليزا الفقرية).
مو�ضوع ق�صة (ليزا الفقرية) تبدو الآن ،ق�صة تقليدية ،لكن يف حينها ،يف نهاية القرن
الثام��ن ع�ش��ر ،كانت ق�ص��ة جريئة جداً ،واقعية ج��داً ،عاطفية جداً ،وم��ن بعدها تكررت
هذه الق�صة مب�ضمونها ع�شرات املرات على �أيدي كتّـاب كثريين ،يف رو�سيا ،وخارج رو�سيا.
ق�ص��ة (ليزا الفقرية) ،ت�ص ّور م�أ�ساة فتاة قروي��ة من بنات الفالحني ،تقع يف حب �شاب
غن��ي م��ن طبقة النبالء ـ الإقطاعي�ين ،ا�سمه (�أرا�ست) هو الآخ��ر يبادلها احلب ،لكن بعد
فرتة يرتكها و�ش�أنها ،ويهجرها ،مل ت�ستطع �صرباً ،فانتحرت.
كم��ا قلت ،يبدو املو�ضوع الآن ،عادي�� ًا ،ورمبا عادي ًا جداً� ،أال وهو غني يحب فتاة فقرية،
�أو العك���س ،وقد تك��رر ذلك فيما بعد ع�شرات املرات ،لكن م�أث��رة كارمازين �أنه الأول الذي
ف�ضح �أخالق �أبناء النبالء والإقطاعيني ،و�أوىل االهتمام بتفا�صيل م�شاعر الفتاة املعذبة
املحب��ة املخل�ص��ة الوفي��ة حلبيبه��ا وه��ي تنتظ��ر عودت��ه يف �شوق ح��ار ،لكن خيبته��ا �أكرب
بكث�ير م��ن حبها و�إخال�صها ل�شخ�ص ال يع��رف �سوى متعته اخلا�صة ،ال��ذي ر�أى �أنها ال تليق
(كفالحة) به ،وال تنا�سب مركزه االجتماعي.
�أظه��ر نيق��والي كارمازين قدرة عالي��ة بالتحليل النف�سي ،والنق��د الواقعي املو�ضوعي،
كما �ساهم يف الدعوة �إىل �إحياء الثقافة القومية و�ضرورة ارتباط الأدب بهذه الثقافة.
وقد �أ�شاد الناقد الكبري بيلين�سكي مب�ؤلفات كارمازين التي م ّهدت ملعرفة الرواية وتذوق
ه��ذا الف��ن الذي ي�ص��ور امل�شاعر ويج�س��د الرغبات ،وي�سج��ل �أحداث احلي��اة االجتماعية
للنا�س.

لوحتان للفنان العاملي مونيه
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ال�صورة والموقف
في الق�صة الق�صيرة

•�سامر �أنور ال�شمايل
القا�ص يف كتابة الق�صة الق�صرية.
(امل����وق����ف) و(ال���������ص����ورة) من
اال�صطالحات التي وردت يف م�صنفات النقد
الأدب����ي يف خمتلف الع�صور با�ستعماالت
م��ت��ع��ددة ل���دى درا���س��ة خمتلف الأج��ن��ا���س
الأدب��ي��ة ،ومل يكن لها تعريف متفق عليه،
فقد يختلف اال�ستعمال بح�سب االجتاه الذي
ينتمي �إليه الناقد ،وتبع ًا لثقافته الأدبية
وال��ن��ق��دي��ة ،ال�سيما �أن���ه ق��د ت�ضاف �إليها
�صفات كثرية( :املوقف الإن�ساين -ال�صورة
ال�شعرية) لتتعدد بذلك املواقف وال�صور.
ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ال احل�صر
عني الناقد الدكتور (حممد غنيمي هالل)
مبا �أ�سماه (املوقف الأدبي) و�أفرد لدرا�سته
كتاب ًا بهذا العنوان ،وبح�سب تعريفه �أنه:
(ا�صطالح فني �أخ�ص و�أدق من مو�ضوع العمل
الأدب���ي ،وم��ن الغر�ض من العمل الأدب��ي �أو
الغاية منه ،واملوقف كذلك �أك�ثر حتديد ًا
من التجربة الأدبية يف ذاتها ،لأن التجربة الأدبية ال�صادقة قد يتغري
فيها موقف الكاتب عن موقف كاتب �آخر ،على ح�سب وعيه بها وغر�ضه
من ت�صويرها وانفراده يف هذا الت�صوير ،ثم على ح�سب طبيعة اجلن�س
الأدبي الذي ي�صوغها فيه .واملوقف من اال�صطالحات الفنية يف النقد
املعا�صر ،و�إن ورد عام ًا وغام�ض ًا يف النقد القدمي ،وحتى القرن التا�سع
ع�شر ،وعلى الرغم من وجود ظاهرة فنية منذ وجود الأدب ،فقد ت�أخرت
درا�سة هذه الظاهرة درا�سة فل�سفية دقيقة حتى القرن الع�شرين.
وقدمي ًا ذكر �أر�سطو املوقف وهو ب�سبيل احلديث عن الفكرة يف امل�أ�ساة ،يف
كتابه :فن ال�شعر� ،إذ يقول :و�أعني بالفكرة القدرة على �إيجاد اللغة التي
يقت�ضيها املوقف وتتالءم و�إياه)(.)1
�أما (ال�صورة) فقد القت احتفاء �أك�ثر ،و�شيوع ًا �أك�بر ،ال�سيما عند
درا�سة ال�شعر ،وقد ارتبطت بالر�ؤية الب�صرية غالب ًا ،بعك�س املوقف
الذي ارتبط بنزعة فكرية .ويتحدث الناقد الدكتور (�شوقي �ضيف)
عنها ف�يرى �أن( :ال��ن��زوع الت�صويري عند ال�شعراء يختلف يف الأمم
باختالف ملكاتها ،ومن املحقق �أن اليونان بثوا يف الطبيعة من حولهم قوى
كثرية غري منظورة ،من �آلهة وغري �آلهة .ولذلك كانت املادة الت�صويرية
تغلب على �شعرهم ،كما تغلب على �شعر ورثتهم من الغربيني ،وهم يف ذلك
يتفوقون جميع ًا علينا وعلى �أ�سالفنا من العرب .وقد يرجع هذا عندنا
�إىل وراثتنا القدمية ،و�أننا مل نرث عن عرب اجلاهلية ثروة ت�صويرية
�ضخمة ،تتحرك �أثناءها الطبيعة حركة كبرية)(.)2
وجند يف كال االقتبا�سني �أن حماولة التف�سري والتعليل تعود �إىل �أ�س�س
�سابقة مت البناء عليها فيما بعد .وقد ا�ستخدمنا م�صطلحي (املوقف)
و(ال�صور) بالنظر �إىل امل��وروث الأدب��ي والنقدي ،ولكن بعد حتديده
بح�سب مقت�ضى احلال.

�أفرت�ض �أن يف كل ق�صة ق�صرية (مواقف
و���ص��ور ًا �صغرى) تتكون من ن�سيج الق�صة
الق�صرية الواحدة ،وتلك الق�ص�ص تتجمع يف
جمموعة ق�ص�صية واحدة لت�شكل (مواقف
و�صور ًا ك�برى) ن�ستطيع درا�ستها وحتليلها
ب�شكل �أف�����ض��ل لأن الق�صة ال���واح���دة ال
ت�ستطيع تقدمي ر�ؤية الكاتب ب�شكل منفرد
مهما ات�سعت م�ساحة تلك ال�صور واملواقف.
وم���ن ه���ذه ال���زاوي���ة ن�ستطيع ت�صنيف
املواقف وال�صور على ال�شكل التايل:
موقف الكاتب /القا�ص :وهو الذي يعلنه
القا�ص يف جممل عمله ،ف�لا ق�ص�ص دون
مواقف الأديب التي تظهر يف نتاجه� ،سواء
ب�أ�سلوب الكتابة� ،أم بطريقة طرح الأفكار.
موقف ال�شخ�صية /البطل :وه��و الذي
تتبناه ال�شخ�صية يف الق�صة ،فال�شخ�صيات
هي �صاحبة املوقف ،فال يوجد مو�ضوع� ،أو
م�ضمون ،دون �شخ�صيات لها مواقفها اخلا�صة
يف العمل الق�ص�صي.
موقف الق�ص /الق�صة :وهو الذي يقدم مقولة الق�صة يف نهاية املطاف،
لهذا فهو غري متطابق مع موقف ال�شخ�صيات الق�ص�صية بال�ضرورة ،فقد
تكون متوافقة معه �أو نقي�ضه له ،كما قد يكون متقدم ًا �أو مت�أخر ًا عن
املوقف املعلن للكاتب.
ويجب �أن يقوم كل موقف من هذه املواقف ب��دوره يف الق�صة ب�شكل
م�ستقل ،ولكنه غري منف�صل عن املواقف الأخرى ،بل متوازن؛ ويف حال
طغيان موقف على �آخر يحدث اخللل يف بنية الق�صة الق�صرية ،خا�صة �أن
طغيان موقف القا�ص–وهو الأكرث �شيوع ًا– يحرم ال�شخ�صيات من القيام
بدورها املفرت�ض ،ويجعل موقف الق�ص باهت ًا ،وبذلك ت�صبح الق�صة
م�سطحة ،دون �أبعاد تف�سح املجال لقراءات متعددة.
�أما ال�صور فهي تنق�سم �إىل ق�سمني رئي�سيني:
�صور خارجية :وهي ال�صور املادية التي ت�شكل م�ساحات كبرية يف
ال�سرد الق�ص�صي عامة ،فال تخلو ق�صة من هذه ال�صور ،و�إن تفاوتت
م�ساحة ح�ضورها بح�سب اعتماد القا�ص عليها ،وه��ي تعر�ض مالمح
وجوه ال�شخ�صيات� ،أو �شكل مالب�سهم� :صور �شخ�صية .املقاعد يف املنزل،
الكتب على الطاولة� :صور جمادات� .أ�شجار الغابة ،و�أمواج البحر� :صور
طبيعية� .إ�ضافة �إىل �أنواع �أخرى من هذه ال�صور.
�صور داخلية :وهي �صور ال تتعدد بكرثة كال�صور املادية العتمادها
على العامل الداخلي ،دون اخلارجي ،ولكنها قد ت�أخذ امل�ساحة الأكرب يف
الأعمال التي تعتمد على �سرب �أغوار ال�شخ�صيات ،وردة �أفعالها حول ما
يجري حولها .ون�ستطيع فرز هذه ال�صور �إىل �صور ح�سية :وهي ت�صور
رد فعل الإن�سان �أمام العامل اخلارجي .و�صور �شعورية :ت�صور االنفعاالت
الداخلية للإن�سان جتاه الأفكار واملجردات .ون�ستطيع تعداد �صور �أخرى
يف هذا املجال.
ويجب �أن تكون ال�صور متواجدة يف الق�صة وموزعة بح�سب عنا�صر
الق�صة ،و�أ�سلوب الكاتب .ومت�سقة مع املواقف كافة ومن�سجمة معها.
رمبا يرجح البع�ض �أنَّ من امل�ستح�سن اال�ستعانة بال�صور الداخلية �إذا
كان اال�شتغال على ال�شخ�صيات هو الأكرث ح�ضور ًا يف الق�صة ،وبال�صور
( )1د .حم �م��د غ �ن �ي �م��ي ه�ل��ال (امل ��وق ��ف الأدب� � � ��ي) دار ال �ث �ق��اف��ة -ب�ي��روت.
اخلارجية يف حال كان احل��دث ركيزة الق�صة ومعتمدها .ولكن ميكن
للقا�ص -على �سبيل املثال -عك�س احلالة النف�سية عن طريق ال�صور �ص.111+110
( )2د� .شوقي �ضيف (درا�سات يف ال�شعر العربي املعا�صر) دار املعارف -القاهرة-
احل�سية بطريقة غري مبا�شرة .فلي�س ثمة قاعدة عامة ،فكل ق�صة
ناجحة تفر�ض قواعدها اخلا�صة يف ا�ستخدام ال�صور ،وهذا يعود ملهارة ط� .1969/4ص.229

نقد أدبي

لغتنا الجميلة
•معاوية كوجان
يقولونُ :قب�ض عليه بتهمة
ال جْإت���ار ب��امل��خ��دَّ رات .ال�صواب
�أن ن��ق��ول (ال جِّإت�����ار) بت�شديد
ال��ت��اء امل��ك�����س��ورة .ن��ق��ول :تجَ َ � َ�ر
َّجر،
وت��اج��ر يتاجر ،واتجَّ ���ر يت ُ
واجلمع (تجَْ ٌر)َ ،ك َ�ص ْحب ،وتجُ َّ ار
ُ
�ج��ار� ..أم��ا امل��خ��دِّ رات فا�سم
ك� ُف� َّ
فاعل وجمع ملخدِّ رة بك�سر الدال
امل�شددة.
وال�صواب
يقولون :عقبا َلك.
ُ
�أن نقول :العقبى لك .ال ُعقبى:
�آخرة كل �شيءٍ ونهايته .فينبغي
(عقبى) يف حال
نعرف كلمة ُ
�أن ِّ
الدعاء لل َع َز ِب بالزواج.
يقولونَ خ��ط��أً :كال الرجلني
���ص��ادق��ان .وال�����ص��واب �أن يكون
خ�بر ك�لا م��ف��رد ًا ال مثنى .قال
تعاىل :كلتا اجلنتني �آتتْ �أُ ُك َلها.
مل يقل تعاىل (�آتتا).
يف جمال الطُّ ب (وهو م�ضموم
الطاء) توجد كلمتان ُت�ستعمالن
وهما غري �صحيحتني� :أَخِ ّ�صائي
و�إِخْ �صائي .ال�صواب �أن نقول:
�ص ب�أمرا�ض
هذا الطبيب ُم َت َخ�صِّ ٌ
�ص.
القلب ،واختِ�صا�صي وخم َت ٌّ
ي��ق��ول��ون :جت� ُ�رب��ة وجت���ا ُرب،
ب�����ض��م ال�������راء ،وه�����ذا خ��ط���أ.
جت��رب��ة وجت����ا ِرب،
ال�����ص��ح��ي��ح،
ِ
بك�سر الراء.
ي��ق��ول��ون خ��ط���أً :ل��ه��ا َب��� ْ��ش� ٌ
�رة
ج��ا َّف��ة .ال�صوابَ :ب َ�شرة بفتح
ال�شني.
يقولون َج� َه� َب��ذ .وال�صواب:
ِج ْه ِبذ.
وهذه بع�ض املعلومات يف علم
العرو�ض لل�سادة ال�شعراء من
باب التذكري ال التعليم:
ٌ
ت�سميات يف علم العرو�ض
ثمة
كاليتيم والنتفة والقطعة �أو
املقطوعة والق�صيدة والق�صيد.
اليتيم هو البيت الواحد املفرد
ال����ذي ال ث���اين ل���ه .وال��ب��ي��ت��ان
وثالثة الأبيات ُت�سمى النتفة.
والقطعة �أو املقطوعة �أو املقطع
أبيات من
ما ا�شتمل على �أربعة � ٍ
خم�سة �أو �ستة� .أما
ال�شعر �أو
ٍ
الق�صيدة ،فتبد�أ ب�سبعة �أبيات.
والق�صيدُ هو ما طال من الق�صائد
فتجاوز مئة بيت.

قضايا وآراء

ال�شعر ..وال�شاعر
•حممد خمل�ص حم�شو
هو �سيف ول�سان� ،شاعر يف
�شعره عمق ورقة مع كربياء
يت�سم ب��ال��ذك��اء وخلق �صور
فيها جمال ورهافه ،وال يغيب
ِج��ر���س مو�سيقا ���ش��ع��ره عن
قارئ او �سامع .ففي �شعره تناغم
للكلمات ال حت�سب اال انها ت�أتيه
ط��واع��ي��ة ج��ذىل جميلة تن�ساب
ك�شالل ه��ادر و�سط طبيعة غناء
وال �أح�سب �إال �أن ثقافته ذاتيه لكنه وكما عرفته جمد د�ؤوب يف
مطالعة واكت�شاف فهو ي�أخذ من احلياة و�أح��داث الدنيا حركتها
فيحركها يف �شعر جميل فيه حالوة اجلر�س ورقة الت�أثري فريوي
ِّ
َّ
القلب ويطلق اخليال ...ويتملكك حتى ت�صري اىل حالة نف�سية
كتلك عندما ت�صغي اىل معزوفة مو�سيقية او حيت تت�أ َّمل لوحة
فنية فرتتقي روحك كلما �أمعنت النظر فيها..
و�إذا كان لل�شعر قدمي ًا حظوة لدى امللوك وعامة النا�س وكما
درجت امللوك والأمراء �أي�ضا على تكرمي ال�شعراء و�إ�سناد املنا�صب
الوزارية لهم فقد درجت العامة على حفظ ال�شعر �أي�ضا وما زالت..
والوطن احل�ضاري يكرم عظماءه ومبدعيه وعلماءه و�شعراءه و..
و ..و�إين �إذ �أهدي كلماتي اليوم ل�صديقي ال�شاعر فبداية �أقول �إن
الن�سب ك��الأدب و�إن الأدي��ب للأديب قريب و�أزي��د �أنه اذا ع�صفت
الريح بال�شجر تعانقت �أغ�صانها �إ�شفاقا وحمبو ال�شعر والأدب يف
اجتماعاتهم ومناق�شاتهم و�أحاديثهم يهزون �أغ�صان �شجر ذات ثمر
ويحركون ورود ًا ذات �أريج .و�شاعرنا حتى بني اجلل�ساء املختلفني
يف ال��ر�أي وامل��زاج واملقام يتمتع مبلكة حديث فيه طالوة ور�شاقة
وهو حجة يف فن �إدارة الأحاديث واملناظرات ومتحدث لبق يتخري
اللفظة يف كالمه ويحر�ص على �أن يح�سن ا�ستعمال �صوته ارتفاعا
وانخفا�ضا يف �إلقاء �شعره رغما عن مر�ضه وهو ال يجحد احلقيقة،
يقولها وبكل جر�أة فالكلمة عنده حربة واحلرف منها ن�صل ،ومن
�أقواله :يعذب ال�شعر ويحلو بقدر ابتعادنا عن ذواتنا واالقرتاب
من الطفولة والطبيعة وهموم النا�س والوطن فال�شاعر يف ت�صوره
ككاتب الن�ص املو�سيقي هو ذات ال�شخ�ص داخل حدود الق�صيدة.
ففي كال احلالني يكون ال�شاعر روح � ًا وفكر ًا بعامل ي��راه مبنظار
ح�سه وحد�سه لري�سمه بنور من روحانيته في�أتي كال�سحر بالن�سبة
ّ
للواقع .فما الأح��رف وحركاتها و�أوزان��ه��ا ونغماتها �إال كطال�سم
تخاطب الروح والنف�س لت�سبح بذلك العامل ال�سحري خارج حدود
الواقع الذي ن�صطدم بجداره بعيد اخلروج من ذلك العامل.
انه عندما يلقي �شعره ي�أخذ املتلقي مبا ي�شبه حلم جميل عانقته
الروح ثم عادت بحكم الوجود لتحب�س يف ذلك اجل�سد �إىل ما �شاء
اهلل.
وعن نف�سي �أق��ول �إين ال �أ�ستطيع التعبري عن ارتعا�شي حينما
�أم�سك بيدي �أقر�أ بع�ض ق�صائد من دواوينه فكم �أ�شعر �أين بهذه
الأوراق املقد�سة �أ�صافح هذه النابغة و�أخاطبه يف روع��ة �شعره
وعمق معانيه ففيها لوحات من ال�شعر الرفيع والبيان النا�صع يغلفها
قب�س روحي من وهج فكره ورهافة �إح�سا�سه ترتك اثر ًا بعيد املدى
يف النف�س ـ �أختم و�أقول:
من ّ
ي�شك يف �أنّ ِذكر كافور يف التاريخ كحاكم م�ضى ومل يبق منه
�إال هجاء املتنبي املقذع له؟ ذلك �أن املتنبي العظيم �سيد �شعراء
آالف من الأعوام املقبلة»..
العربية منذ �ألف عام و�إىل ثالثة � ٍ
و�شاعرنا �سيادة العميد عبد املجيد �سيبقى جميد الذكر يف �شعره
فهو علم مرفوع يف �سماء ال�شعر العربي...

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1681" :الأحد2020/3/22م 27 -رجب  1441هـ

�أردوغان و�أحالمه العثمانية
ت�صطدم ب�صمود �سورية ومقاومتها
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• عبد احلميد غامن
منذ الأي��ام الأوىل للحرب على �سورية ،تبينت الأطماع
الرتكية املتجددة وخمططات الطورانيني اجلدد الذين ميثلهم
�أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذو التوجه االخواين بعد
و�صوله لل�سلطة ،يف حماولة منه لإعادة العثمانية �إىل املنطقة
وحتقيق خمططها يف ال�سيطرة على الدول العربية من جديد.
لقد وج��د �أردوغ����ان �ضالته مب��ا ي�سمى «الربيع العربي»
لتحقيق �أ�ضغاث �أحالمه ب�إعادة العثمانية اجلديدة وحتقيق
حلمه الطوراين ،كما ظهرت يف املا�ضي� ،أي وفق �أيديولوجيات
دينية ،للظهور مبظهر املدافع عن اال�سالم وممث ًال لهم �أمام
الغرب الأوروب��ي ،كي تبدو تركيا كمفتاح لأوروبا و�أمريكا يف
عامل جديد يتكون.
و�ضمن ه��ذا التوجه ال��ع��دواين لأردوغ����ان ،ج��اء العدوان
الرتكي �ضد �سورية ،ولي�س �صحيح َا ،كما ادعى بحجة مكافحة
الإرهاب ،وهو ادعاء كاذب ،لأن �أردوغان و�ضع نف�سه يف خدمة
امل�شروع الأمريكي – ال�صهيوين يف املنطقة ال�سيما م�شروع
ال�شرق الأو�سط الكبري ،الذي �أن�ش�أه الكيان ال�صهيوين بالتعاون
والتن�سيق مع حليفتها ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ودول
غربية ودول �شرق �أو�سطية مثل تركيا ،وهدف امل�شروع تدمري
القوى التقدمية العربية التي تواجه هذا امل�شروع ،والعمل
على تدمري ال��دول العربية من الداخل ،ف�ض ًال عن تق�سيمها
وجتزئتها �إىل دوي�لات �ضعيفة ،واح��داث �صراعات عربية
– عربية وا�سالمية – ا�سالمية ،مبا يدخل املنطقة يف اتون
«الفو�ضى اخلالقة» يف �إطار م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري.
العدوان الرتكي الغا�شم ال��ذي ي�شنه نظام �أردوغ���ان على
�أرا�ضي اجلمهورية العربية ال�سورية ،ي�شكل انتهاك ًا �سافر ًا
للقانون الدويل ،ولقرارات جمل�س الأمن الدويل ،ويعد حلقة
جديدة من م�سل�سل العدوان الرتكي امل�ستمر �ضد �سورية منذ
قيام احلرب الكونية عليها بزعامة الثالوث الإرهابي الأمريكي
ال��غ��رب��ي -ال�صهيوين -الرجعية العربية وحليفها نظام
�أردوغ��ان ،الذي مل يتوان عن التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
ل�سورية والقيام ب�أي عدوان يهدد �سيادتها و�أمنها القومي ،عرب
دفع قواته الع�سكرية للعدوان والحتالل مناطق �سورية� ،أو من
خالل دعم امل�سلحني الإرهابيني باملال وال�سالح ،وكذلك �ضرب
البنى االقت�صادية ل�سورية من خالل �سرقة معامل حلب ونهب
الرثوات الطبيعية يف �سورية.
�أه���داف ال��ع��دوان القريبة والبعيدة ال تخفي الأط��م��اع
العثمانية التي ما فت�أت تعرب عنها ال�سيا�سات العدوانية
لأردوغ��ان من ا�ستغالل الو�ضع الداخلي والإقليمي والدويل
لتنفيذ تلك الأط��م��اع� ،إذ يكرث �أردوغ���ان احلديث يف وقتنا
الراهن عن �أن ما تقوم به تركيا اليوم له عالقة مع ما حدث
قبل مئة عام.
واملق�صود من وراء ذلك ا�ستعادة اخلالفة العثمانية ،التي
تعد من �أكرب �أحالم �أردوغان ،خا�صة و�أن معاهدة  ،1923التي
وقعتها الدول الأوروبية ال�سيما بريطانيا وفرن�سا وايطاليا
و�أملانيا وا�سبانيا مع االمرباطورية العثمانية (تركيا )التي
كانت تدعوها �أوروبا بالرجل املري�ض ،قد اقرتب االنتهاء من
العمل بها ..تلك املعاهدة التي ينتهي العمل بها يف �سنة 2022
م ،قيدت تركيا ومنعتها من التحرك خارج حدودها طيلة مئة
عام.
لكن كيف �سعى �أردوغ��ان لتحقيق حلمه الطوراين؟ .هو ما
ك�شفه جنم الدين �أربكان زعيم حزب الرفاه اال�سالمي ،الذي
خرج من رحمه حزب العدالة والتنمية ،حني ك�شف يف العام
 2007م يف م�ؤمتر علني يف مركز �أبحاث االقت�صاد واملجتمع
الرتكي ،على �أمرين اثنني :الأول � -أن �أردوغان انقلب عليه،
وعقد �صفقات من وراء ظهره مع الأمريكيني ليتمكن من حكم
تركيا .والثاين – �إن الأمريكيني ن�صبوا �أردوغ���ان م�س�ؤو َال
تنفيذي ًا مل�شروع ال�شرق الأو���س��ط اجلديد و�شمال �أفريقيا،
و�أظهر �أربكان �آنذاك �صور ًا و�أفالم ًا بال�صوت وال�صورة توثق
هذا املو�ضوع.

ويهدف امل�شروع �إىل:
تق�سيم �سبع دول عربية �إىل دوي�لات �صغرية على �أ�سا�س
عرقي وطائفي ومذهبي� ،أهمها ال�سعودية وم�صر و�سورية.
�ضرب اجليو�ش العربية ال�سيما يف م�صر و�سورية والعراق.
خلق �صراعات عربية – عربية ،وا�سالمية – ا�سالمية ،يف
�إطار فو�ضى ت�سود املنطقة.
هذا املخطط التدمريي الكبري للمنطقة انقالب على اتفاقية
(�سايك�س – بيكو) ،يهدف �إىل تفتيت املفتت وتق�سيم املق�سم،
من �أج��ل متكني الغرب ال�ستعادة �سيطرته ودوره االح��ادي
على م�ستوى العامل بعدما ا�صطدم ال��دور الأمريكي بالنمو
ال�صيني وبالنمو الآ�سيوي وتنامي قوة االحتاد الأوروبي ،حتى
باملمانعة العربية للم�شروع الأمريكي  -ال�صهيوين الذي �شهد
انك�سارات وانتكا�سات وا�ضحة ال�سيما يف العراق ،وكذلك يف
�سورية وغريها.
منع تكرار من��وذج ح��رب ت�شرين  1973م وخ�صو�ص ًا ما
�أظ��ه��رت��ه تلك احل���رب يف ال��واق��ع ال��ع��رب��ي ،ال�سيما بطولة
املقاتل العربي وتطوره وا�ستطاعته لإجن��از ن�صر ت�شرين،
�إ�ضافة �إىل الت�ضامن العربي احلقيقي يف املوقف الع�سكري
وال�سيا�سي واالقت�صادي .تلك احل��رب التي عمل وال يزال
يعمل الغرب على تفادي واحتواء تردداتها ونتائجها و�آثارها
على امل�ستويات كافة .وقد قدمت العديد من مراكز الأبحاث
والدرا�سات الأمريكية والأوروب��ي��ة وال�صهيونية جمموعات
من ال�سيناريوهات والتو�صيات ملنع تكرار حالة حرب ت�شرين
وظروفها ومعطياتها ،وم��ن �أب��رز ما �أو���ص��ت به تلك املراكز
بتفكيك التحالف امل�صري – ال�سوري – ال�سعودي ،وتالقت
دع��وات تلك املراكز مع ما ي�سمى بالربيع العربي وب�أحالم
�أردوغان و�أطماعه.
فقد ك� ّ�ر���س ن��ظ��ام �أردوغ����ان �سل�سلة م ��ؤام��رات��ه وخططه
العدوانية الدموية �ضد �سورية و�شعبها ،بعدوانٍ ع�سكريٍّ على
الأرا�ضي ال�سوريةّ ،
املوجهة �ضد �سورية،
منفذ ًا بذلك تهدیداته ّ
ّ
املخطط الأمريكي ال�سعودي
وا�شرتاكه املف�ضوح يف تنفيذ
الإ�سرائيلي الذي � ُأ�سقط بف�ضل ب�سالة اجلی�ش العربي ال�سوري
ومب�ساعدة �أ�صدقائه وحلفائه.
فالعدوان ي�شكل انتهاك ًا فا�ضح ًا للقانون ال��دويل وخرق ًا
�سافر ًا لقرارات جمل�س الأمن الدويل التي ت�ؤكد جميعها على
احرتام وحدة و�سالمة و�سيادة �سورية ،وهو عدوانٌ مو�صوف،
ويتناق�ض تناق�ض ًا جذری ًا مع القانون الدويل ومع م�صالح �شعوب
حرب ال تنتهي.
املنطقة ،ويهدّ د ب�إ�شعال نريان ٍ
وه��ذا ال�سلوك ال��ع��دواين لنظام �أردوغ����ان يظهر بجالء
الأطماع التو�سعية الرتكية يف �أرا�ضي اجلمهورية العربية
ال�سورية ،وال ميكن ت�بري��ره حت��ت �أي ذري��ع��ة ،وم��ا يدعيه
النظام الرتكي بخ�صو�ص �أمن احلدود يكذبه �إنكار هذا النظام
وجتاهله لكل املواثيق الدولية التي �أقرتها ال�شرعية الدولية
والأمم املتحدة ،التي متنع االعتداء �ضد �سيادة دولة م�ستقلة.
�إن ال��ع��دوان ال�ترك��ي ف�شل حتى الآن يف حتقيق �أه��داف��ه
الع�سكرية وال�سيا�سية ،و�سيف�شل خمططه ال��ط��وراين ،ولن
تتحقق �أحالمه العثمانية ،و�ست�صطدم مبقاومة عنيدة من
قوى املقاومة واملمانعة التي متثلها �سورية والقوى التقدمية
العربية والدول ال�صديقة ،وبب�سالة و�صمود اجلي�ش العربي
ال�سوري الذي يت�صدى للقوات الإرهابية والداعمة لها وللقوات
الغازية ،و�سيبقى يدافع عن تراب الوطن يف وجه كل معتدي
وغاز يف الوقت احلا�ضر وايف امل�ستقبل.
وي��وم� ًا بعد ي��وم يت�سع الرف�ض ال�شعبي والر�سمي املحلي
وال��دويل للعدوان واالحتالل الرتكي �ضد �سورية ،ومع ذلك
يوا�صل �أردوغان �سيا�ساته العدوانية �ضد �سورية ،ويعمل على
ا�شعال احل��روب والتوتر يف املنطقة .وت�أتي هذه ال�سيا�سات
ا�ستكما ًال لل�سيا�سات الأمريكية والغربية وال�صهيونية ،التي
تعمل على �إبقاء املنطقة يف حالة فو�ضى وغليان.
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فاليري �أناتولييفيت�ش التينين
�شاعر الكلمة المقاتلة

•د�.إبراهيم �إ�ستنبويل
نبذة عن حياته
ُ
��������دت ع������ام  1953يف ق���ري���ة
ول�
كون�ستانتينوف�سكايا التابعة ملنطقة
رو�ستوف يف �أ�سرة تعمل يف قطاع التعليم.
بد�أت باكت�شاف العامل والتعرف عليه من
عتبة بيت جدّ ي لأ ِّمي الذي كان يعي�ش يف
�شبه جزيرة ذات طبيعة خالبة متتد على
�ضفاف نهر الدون .وهناك ،بالقرب ،عا�ش
لفرتة طويلة من الزمن الكاتب املعروف فيتايل
زاكروتكني احلائز على اجلوائز التقديرية
لالحتاد ال�سوفييتي ورو�سيا االحتادية .وقد
�أثنى على �أوىل حماوالتي ال�شعرية وطلب مني
�أن �أختار جمموعة من الق�صائد من �أجل ن�شرها
يف جملة حملية حتمل ا�سم «الدون» وذلك عام
.1976
وق���د ك��ن��تُ ن�����ش� ُ
�رت ق��ب��ل ذل���ك مب���دّ ة (ع��ام
� )1972أول ق�صائد يل يف جريدة «الراية
القتالية» ال��ت��ي ك��ان��ت ت�صدر على م�ستوى
ال��دائ��رة الع�سكرية يف �آ�سيا الو�سطى .ويف
الوقت نف�سه كنت �أتع ّلم يف الكلية الع�سكرية
لقيادة القوات امل�شرتكة..
منذ تلك الفرتة �أ�صبحت اخلدمة الع�سكرية
والإبداع الأدبي مرتبطني مع بع�ضها يف حياتي
ب�شكل وثيق .بعد �أن �أم�ضيتُ �سنة واحدة قائدً ا
ل�سر ّية مدفعية يف كتيبة دباباتّ ،
مت نقلي بناء
على تو�صية من رئي�س ق�سم التوجيه ال�سيا�سي
واملعنوي �إىل هيئة حترير جريدة ع�سكرية
ت�صدر ب�أعداد كثرية جدًّ ا وحتمل ا�سم «مجَ دُ
بدءا
الفار�س» ..وقد بقيت خدمتي الع�سكرية ً
برتبة مالزم وو�صولاً حتى رتب عقيد مرتبطة
بالعمل ال�صحفي الع�سكري.
تنقلت بني ع��دّ ة مواقع ع�سكرية تبد�أ يف
غ��رب �أوك��ران��ي��ا وتنتهي يف املحيط املتجمد
ال�شمايل و�سيبرييا .ويف عام  1981انت�سبت
�إىل معهد غوركي للآداب يف مو�سكو – باملرا�سلة
– وبالتحديد �إىل حلقة ال�شعر التي كان
ي�شرف عليها ال�شاعر فالدميري �إيفانوفيت�ش
فري�سوف احل��ائ��ز على اجل��ائ��زة التقديرية
لرو�سيا االحتادية .وقد كانت �سنوات الدرا�سة
جناحا من ناحية الن�ضوج
يف مو�سكو الأك�ثر
ً
الإب��داع��ي� .إذ كانت الكتابة الأدب��ي��ة �أ�سهل
و�أغزر بني زمالء القلم واحلرف .بد�أت تن�شر
ق�صائدي وق�ص�صي وترجماتي يف خمتلف
الدوريات املرموقة« :ال��راي��ة» ،و»معا�صرنا»،
«م��و���س��ك��و» ،و»احل���ر����س ال��ف��ت��ي»« ،ال�����ش��ع��ل��ة»،
و»املقاتل ال�سوفييتي» ،وغريها .كما �صدرت يل
ثالثة دواوين �شعرية عن دار الن�شر الع�سكرية
ودار ن�شر «احلر�س الفتي» ب�إ�صدار بلغ جمموعه
حوايل � 100ألف ن�سخة .كما ظهرت يف العديد
من ال�صحف واملجالت مقاالت تقريظ وتعريف
بالكتب ال�صادرة.
�أ�صدر وزير الدفاع عام  1986قرا ًرا يق�ضي
بنقلي �إىل مو�سكو ،حيث َّ
مت تعييني يف الق�سم
الأدب��ي يف جملة «املقاتل ال�سوفيتي» .وبعد
ث�لاث �سنوات – �أ�صبحت رئي�س التحرير يف
الق�سم الأدبي مل�ؤ�س�سة الن�شر الع�سكرية.
ع�����ض��و يف احت����اد ال�صحفيني يف االحت���اد
ال�سوفييتي ورو���س��ي��ا االحت���ادي���ة م��ن��ذ ع��ام
 ،1984وع�ضو يف احتاد الكتاب الرو�س منذ
عام  .1992ع�ضو �شرف يف جمعية الكتاب
ال�صرب .مت ت�سريحي من اخلدمة الع�سكرية
عام  1994برتبة عقيد� ,ساهمت يف �إحياء
احلركة القوزاقية ،وكنت نائ ًبا �أولاً للأتامان
يف تلك املنظمة الأكرث جماهريية يف الف�ضاء
ما بعد ال�سوفييتي .حائز على عدد من اجلوائز

و���ش��ه��ادات التقدير م��ن جمعيات وم�ؤ�س�سات
وطنية خمتلفة.
���ص��درت يل ع�شرات ال��دواوي��ن والكتب يف
ال�شعر وال��ن�ثر والرتجمة يف رو�سيا والكثري
م��ن اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة ويف
بلغاريا و�صربيا واجل��ب��ل الأ���س��ود .كما متت
ترجمة �أ�شعاري وق�ص�صي �إىل اللغات ال�صربية
والبولونية والبلغارية والإنكليزية والأفارية
وغريها من لغات القوقاز والبلقان.
ن��ل��ت ج���وائ���ز ت��ق��دي��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة منها
جائزة اجلرنالي�سيمو�س �سوفوروف وجائزة
غ��ري��ب��وي��دوف ،وج��ائ��زة مايكوف�سكي «منارة
للأبد» ،وميدالية ي�سينني «اخلريف الذهبي»،
�إىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز و���ش��ه��ادات
التقدير يف بلدان �أوروبية .ح�صلت على املرتبة
الأوىل يف املهرجان ال�شعري الدويل «الري�شة
الذهبية» الثامن يف مو�سكو .متزوج وعندي
�صبيان.
هنا ترجمة لعدد من ق�صائد ال�شاعر
1
�سوريا
يف ال�سماء في�ض من الأزرق الالزوردي.
وعلى الأر�ض – ُم ْغ َر ٌة 1وزم ّرد.
ولكي تكتمل اللوحة الزاهية
ثمة �أزهار خ�شخا�ش حمراء قانية.
ال�شم�س ال َ
أر�ض بالقيظ،
تعانق
ُ
والأر�ض وافرة وكرمية.
جوقة الطيور تغ ّرد ،بال توقف.
و�سل�سلة اجلبال تنحدر باجتاه البحر.
ُّ
كل �شيء هناك يدعو للحياة،
ُّ
كل �شيء يدعو لالزدهار.
ولكن يف قلب ذلك اجلمال امللتهب
ثمة حواجز ع�سكرية ،و�أبنية مهدمة...
�إنها �آثار احلرب الأهلية.
يرت�سم ُّ
ظل احلرب على وجوه املا ّرة،
ثمة غمو�ض قاهر مثل املر�ض.
وحدهم الأطفال ميرحون بال كلل –
�إنهم �أكرث النا�س ح ًّبا للفرح.
2016
2
فالحون
بعد �أنْ �ص ّلوا هلل بخ�شوع،
راجني منه �أن ي�ساعدهم،
انطلق الفالحون �إىل حقولهم،
ميتطون حمريهم الوف ّية.
عليهم عباءات ت�صل حتى الكاحل،
وعمامات ّ
تغطي ر�ؤو�سهم ما عدا العينني.
�إنهم مي�ضون العا َم ب�أكمله حتت ال�شم�س
يف حقولهم اخل�ضراء.
�إذ ما ِمن �شتاء ها هنا.
بيوتهم �أ�شبه بالأكواخ،
و�أحيا ًنا من دون �سقف.
لن ت�شاهد هنا ق�صو ًرا �أو منازل فخمة.
لكن ا ِلنيل الكرمي مينحهم
�أربعة حما�صيل يف ال�سنة.
كما لو �أنَّ البالد مل تعرف التقدّ م –
فاحلياة البدائية هنا مت�ضي
من قرن �إىل قرن ،ومن عام لآخر
يف احلقول وقنوات الري.
3
رو�سيا يف القرن 21
ُ
القرية ت�صبح من املا�ضي.
هي ذي
ّ
وها هي اجلرارات حتل مكان الفالحني.
بد�أت حتوم فوق �أر�ضنا العريقة

حقبة قا�سية كث ًريا.
التقني
لقد د ّمر القرن
ُّ
روابط متتد لآالف ال�سنني.
و�صارت الأر�ض �أرخ�ص
ِ
من الإن�سان الذي يعي�ش عليها.
�إنه يبحث عن جناة له يف املدينة
َ
القرية من م�صائب.
مما طال
وحدها الريح ت�صفّر يف الأكواخ
املتهالكة والباردة.
وال�ضوء باهت يف النوافذ املغبرّ ة.
�إىل �أين تتدحرجني ،يا رو�سيا؟
كيف ترين مكانتك يف امل�ستقبل؟
اقتلعت الفالح من جذوره،
لقد
ِ
َف َمن �سرت ّبني بديلاً عنه؟
امل�ش ّردون واملوم�سات يف ِّ
كل مكان،
واملرت�شون ال ُيح�صى عددهم.
ملاذا ت�ش ّيدين الأبراج يف ال�سماء
فوق هذا التوح�ش الفظيع؟
ملاذا ترفعني �صلبانك
بعطايا ال�سادة الأثرياء؟
بينما تدعني ال�شعب امل�سحوق
واملنبوذ �إىل التوبة؟
�ألي�س هذا اخلداع من نوع جديد
يلمع مثل �أوراق الذهب،
يهتم �أحد
دون �أن َّ
بعالج اجلراح املتعفنة؟
ال ميكن للروح �أن ت�صدّ ق ذلك،
وال العقل قادر �أن يقنع.
فالبالد وهي بحالة ُيرثى لها،
تعاين ولكنها ما زالت ح ّية!
2009
4
توبيخ
«ما ِمن �أحد َمدينٌ لأحد ب�شيء» –
�أعلن الأ�صدقاء يف حلظة ع�صيبة.
مت ّ
وب�ضربة واحدة وحيدة ّ
فك العقدة،
تلك التي ربطتنا ل�سنوات كثرية.
ما ِمن �أحد َمدين لأحد...
عي�شوا� ،إذا كان �ضمريكم ي�سمح لكم،
وفق قواعد العالقات يف ال�سوق،
يف ِّ
ظل �أقدار من الكري�ستال.
حافظوا على ابت�سامة زائفة،
ودموع للعر�ض والبيع جاهزة،
اح�سدوا اجلا َر الذي �أق ّلكم
يف �سيارة «الفولغا» على البذخ البغي�ض.
حاولوا �أن حتموا �أنف�سكم كيال تكونوا
لطيفني يف الواقع ولي�س لال�ستعرا�ض.
«ما ِمن �أحد َمدين لأحد» –
هذا ال�شعار ينا�سبكم.
�أما �أنا َمدين بالفطرة
جتاه احلياة ،وامل�صري واحللم،
جتاه القرية والأهل و�أ�شجار الدردار
التي تنمو بالقرب من البيت،
جتاه املع ّلم يف املدر�سة القدمية،
وال�صلبان  -عالمة احلِداد يف املقابر،
جتاه احلقل الرو�سي الذي يطعمنا،
واملدن التي ع ّلمتني احلياة...
جملة
�أنا ال �أت�أمل بح ًثا عن
ٍ
من �أجل انت�صارات يف املجالت،
أكتب لأين ُمل ّزمٌ
بل � ُ
ب�أن �أحت ّمل امل�س�ؤولية جتاه العامل.
1981
 1حجر ي�ستخرج منه �صبغ �أحمر بني م�صفر..املرتجم
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اختالل
العالم

•هنادة احل�صري

ان نظرة بانورامية للعامل من حولنا ،ت�ؤكد لنا
وب�شكل قاطع �أن العامل مل يعد ي�سري بخطا متوازنة،
بل بات هناك حالة ميكن تو�صيفها مرحلة «خراب
عاملي».
ب�ين ي��دي ك��ت��اب «اخ��ت�لال ال��ع��امل» للكاتب �أم�ين
معلوف ،يف الكتاب تتبتدى ر�ؤي���ة االن�سان املثقف
ال�سيا�سي ال��ذي ي��ق��ر�أ الأح���داث ق���راءة �أخالقية،
هذه الأحداث التي تت�شابك لتفرز �أحداثا �سيا�سية
�صانعها الأول والأخري هو االن�سان الذي بات يف �أ�سفل
الدرك الأخالقي وهو بهذا ي�سعى اىل تدمري حياته
وم�ستقبله .بدون وعي ادراكي وهذا ما جعله يحيا يف
م�أزق روحي ،وهذا هو كنه التاريخ املعا�صر..
ركز الكاتب يف بداية الف�صل الأول على مقولة
«وليم كرلو�س وليامز»« :ظ��ل االن�سان باقيا حتى
ا ّالن ،لأنه من فرط جهله مل يكن قادرا على حتقيق
رغباته ،وا ّالن وقد بات قادرا على حتقيقها ،فعليه �أن
ي ّبدلها �أو يهلك».
ول��ع��ل م��ع��ل��وف مل ي��ك��ن الأول ف��ق��د �سبقه نعوم
ت�شوم�سكي وادوارد �سعيد ووو ...غريهم حيث تعر�ض
االثنان ملفهوم الأخ�لاق ودوره��ا الهام يف ال�سيا�سة
فالعامل اليوم ت�سيطر عليه حالة من اال�ستحواذ
والقوة والتي �ست�ؤدي بال�ضرورة اىل عواقب كارثية..
خل�ص الكاتب و�ضع العامل اليوم باختالل �أوال
على م�ستوى ثقايف حيث ما فت�أ هناك تركيز على
م�س�ألة الهوية واثبات الذات ،وهذا بحد ذاته �صراع
خطري كتكري�س الثقافات والذي ينتج م�س�ألة النظرة
املتفوقة واملتعالية ل ّالخر.
وه���ذا م��ا دف��ع فرن�سا بعد خوفها على هويتها
الوطنية من ان�شاء وزارة با�سم «وزارة الهوية الوطنية
« و�أبدت كذلك تخوفا من العوملة خوف �أن ت�ؤثر على
لغتها وثقافتها..
وال يخفي الكاتب قلقه على �أوروب��ا التي حتاول
احلفاظ على خ�صو�صيتها التي بد�أت بفقدها بعد �أن
فتحت �أبوابها للجميع..
�أم��ا ال��ع��رب فم�أ�ساتهم �أن��ه��م ف��ق��دوا مكانتهم بني
الأمم ،وللأ�سف لي�ست لديهم القدرة على ا�ستعادتها،
فهم يحاولون �أن ي�سرتدوا هويتهم ولكنهم يلحقوا
بركب كل ما هو غربي ويعتربونه النه�ضة بعينها ،هذا
بالإ�ضافة اىل فقر وعيهم اخللقي وميل الغرب اىل
حتويل وعيهم اخللقي اىل �أداة لل�سيطرة عليهم...
�أما البلدان االفريقية فهي غارقة يف حروب �أهلية
و�أوبئة وتخلف وفقر وتفكك يف الن�سيج االجتماعي..
�أما �أمريكا فهي تريد �أن تهيمن على العامل ب�أكمله
ولكنها ت�شعر بالعجز..
ويركز الكاتب على الدور املتعاظم للهند وال�صني
حيث حت��اوالن االنفالت من املثال الغربي بالإبداع
والتفوق عليه..
وال يخفى على �أحد االختالل الأخالقي ال�سيا�سي
الذي تو�ضح من خالل جدلية ال�صراع التي �أو�صلت
اىل حرب العراق وما ترتب عليها من كوارث دمرت
الدولة وال�شعب و�أدت اىل تكري�س الطائفية التي
تعتمدها �أمريكا منهجا عاما والتي هي جديدة على
املفاهيم العربية..
ث��ان��ي��ا اخ��ت�لال اق��ت�����ص��ادي وه���و ال ���ش��ك نتيجة
النظامني ال�شيوعي والر�أ�سمايل لأن��ه وم��ن وجهة
النظر املتفق عليه �أن انتفاء الدولة العدالة يف توزيع
ال�ثروات �سيوجد حتما حالة من عدم التوازن وما
جتره من تبعات خ ّلفت �إرباكا بني الب�شر..
ثالثا اختالل يطال البيئة فهو االحتبا�س احلراري
الذي يهدد م�صري الب�شرية وهو ي�أتي نتيجة حتمية
لكل الأ���س��ب��اب ال�سابقة ،ا���ض��اف��ة اىل الرت�سانات
الع�سكرية وال�سالح النووي وازدهار �صناعة الأ�سلحة
هذا هو عاملنا وللأ�سف كيف �سيعالج هذا االختالل؟..
هي �صرخة �أطلقها �أمني معلوف يف زمن ي�ؤكد جمددا
مقولة وليامز« :اما �أن يغني نف�سه �أو يوقف عاداته �أو
العادات التي �أتى عليها « وللأ�سف ما من جميب.
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تنين الق�ص�ص يحملنا �إلى ع�صور ال�صين الغابرة
• هيفاء يو�سف عجيب

ل����ط����امل����ا ك���ان���ت
ال�صني قبلة لع�شاق
الأ���س��اط�ير واحلكايا
العجيبة امل�سكونة
ب�����ص��خ��ب امل��غ��ام��ري��ن
وهدوء احلكماء ،وما
من �شك �أن مكتباتنا
ما زال��ت تفتقر اىل الأدب
ال�����ص��ي��ن��ي ،وح�ي�ن ع��ث��وري
على كتاب (ق�ص�ص �صينية
م�شهورة) ال��ذي �أ�صدرته
الهيئة ال��ع��ام��ة ال�سورية
ل��ل��ك��ت��اب �ضمن م�شروعها
الوطني للرتجمة ،مل �أت���ردد يف �ضمه اىل
مكتبتي وامل��ب��ا���ش��رة ب��ق��راءت��ه على ال��ف��ور.
الكتاب م��ن ت�أليف (ل�ين ليوتانغ) �أو ميكن
القول �أنه اختارها من ق�ص�ص �صينية قدمية
يعود عمر بع�ضها اىل ع�شرة قرون تقريب ًا،
وقد ترجمها (ليوتانغ) اىل االنكليزية ،ومن
الن�ص االنكليزي نقلها �إلينا الدكتور ابراهيم
يحيى ال�شهابي بلغة �أدبية راقية و�سل�سة مع ًا.
قـُ�سمت ق�ص�ص الكتاب اىل �ست فئات :
الفئة االوىل ق�ص�ص مغامرات و�أل��غ��از ,ثم
ق�ص�ص احلب ،وق�ص�ص الأ�شباح ،يليها ق�ص�ص
لليافعني ،وق�ص�ص الهجاء ،و�أخ�ير ًا حكايات
خيال ومرح.
ون�لاح��ظ يف الق�ص�ص �أن الكاتب يتابع
�سرية احلياة اخلا�صة بكل ق�صة منها ،في�سرد
التطورات التي �أ�صابتها عرب اجتيازها رحلة
ال��زم��ن ال��ط��وي��ل��ة ،وم��ا �أ���ص��اب��ه��ا م��ن تغريات
طالت حبكتها �أو خامتتها ح�سب الظروف
التاريخية وح�سب املزاج ال�شعبي �أي�ض ًا .و �أبرز
ما مييزها جميع ًا هو �أ�سلوب الب�ساطة املمتع،
حيث �أنها جميع ًا ت�سري ح�سب طرق احلكاية
التقليدية التي مازال معظمنا يهواها ،بعيد ًا
عن تقنيات ال�سرد احلديث وم��ا �أحلقه من
ت�شويه يف الأدب الق�ص�صي ،فهي ق�ص�ص �أنا�س
مثلنا يعي�شون حياة عادية اىل �أن تتدخل يد
القدر �أو بالأحرى يد القا�ص ،لتجربهم على
اخلروج من خط �سريهم اليومي ،قد تكون يد
القدر على �شكل حب يقتحم قلوبهم� ،أو طموح
يقودهم يف طرقه الوعرة .كما ميكن القول �أن
الق�ص�ص توائم مزاجنا ال�شرقي رمبا ملا فيها
من اجتاه نحو ر�صد الأرواح اخلفية يف ن�شاطها
اخلفي املرعب �أحيان ًا وامل��ؤث��ر حين ًا كما يف
ق�صة الفتاة ال��ت��ي ت��رك��ت ج�سدها املدنف
يف بيت �أهلها،وطارت روحها العا�شقة وراء
حبيبها اىل بلد بعيد� ،أو يف ق�ص�ص الأ�شباح
حيث تنحو �صوب تقنية �إثارة ال�شك تدريجي ًا
لت�صبح قريبة من ق�ص�ص الأ�شباح الغربية
كما يف ق�صـة (غ�يرة) ففيها تتناف�س روحا
فتاتني �شابتني لال�ستحواذ على طالب م�سكني
يبحث عن ال�صحبة واحلب يف بلد غريب...
فمن ناحية ال ميكن لنا ونحن نقر�أ بع�ض
تلك الق�ص�ص �إال �أن ن�شعر بروح (�أل��ف ليلة
وليلة) مل��ا فيها م��ن عجائب وم��غ��ام��رات مع
كائنات غريبة مثل ق�صة (القرد الأبي�ض)
الذي يخطف الفتيات ال�شابات.
وم��ن ناحية �أخ���رى ق��د ننفعل ب ��أج��واء
املالحم كما يف ق�صة (ذي اللحية اجلعداء)
والتي لو مل تكن ق�صة ق�صرية لرمبا �صارت
ملحمة عظيمة ت����ؤرخ مل��ول��د ام�براط��وري��ة
جديدة على �أنقا�ض االمرباطورية القدمية،
ويف �أح��ي��ان �أخ���رى تذكرنا بع�ض الق�ص�ص
بروايات �شهرية كتبت بعدها بقرون كما يف
ق�صة (ال�سيدة د) التي �أدخلت فيها تفا�صيل
احل��رك��ة ال��ط�لاب��ي��ة ال���س��ت��ع��ادة الأرا����ض���ي
الوطنية كخلفية لق�صة احلب ال�شبيهة نوع ًا
ما بق�صة (�آن��ا كارنينا) ويف بع�ض اجلمل ال
ميكن �إال �أن يخطر على بالنا �أبطال تول�ستوي
مثل املر�أة اجلميلة القوية ،والزوج احلري�ص
على مكانته االجتماعية كمراقب امرباطوري
(ك��ان النا�س يعتقدون �أن��ه قدير وطموح،
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ل��ذل��ك مل ي�����س��ت��غ��رب��وا �أن���ه
ت��زوج ه��ذه امل���ر�أة اجلميلة،
لأن ال�����زواج ك���ان ت��وح��ي��د ًا
لأ�سرتني عريقتني ...كانت
ال�سيدة تعرف �أنه لن يجازف
بف�ضيحة طالق وكانت تعرف
�أفكاره كلها وهي مت�أكدة �أنه
حري�ص ج���د ُا على مكانته
االجتماعية)
وحت���م���ل ب��ع�����ض ق�ص�ص
ال��ك��ت��اب ر���س��ال��ة اجتماعية
تنتقد معتقدات قدمية من
�ش�أنها �أن تقف حجر عرثة
يف طريق �أف���راد املجتمع ال��ذي��ن يقد�سونها
دومن���ا داع ك��م��ا يف ق�صــــة (ال��ع��ف��ة) حني
يتحول �إخ�لا���ص الأرم��ل��ة ال�شابة لزوجها
امليت من قيمة كربى ت�ستحق عليها جائزة
ام�براط��وري��ة اىل ع��ائ��ق مينع �سري حياتها
الطبيعية� ،أو ق�صة (ر�سالة الغريب) وفيها
�سرب دقيق لنف�سية امل��ر�أة التي �ألفت حياة
اال�ضطهاد �إىل �أن وجدت نف�سها مرمية خارج
بيتها بتهمة ظاملة،
وقد تتجه الر�سالة نحو ت�سا�ؤالت عميقة
ع��ن عالقة الفنان مبو�ضوعه الفني  :هل
يجب �أن يدمر الفنان فنه ليغطي هويته� ،أم
هل يجب �أن يدع فنه يف�صح عنه ؟ ثم يطرح
�أمامنا �أحد �ألغاز العبقرية  :ما الروح ؟ �إنها
ما ينم عن حياة ،فلن�أخذ مث ًال مو�ضوع ًا فني ًا
ي�سكب الفنان فيه خياله ودم حياته متاما
كما ت�سكب الأم دم حياتها يف جنينها ،فلماذا
ت�ستغرب �أن يكون للمو�ضوع الفني حياته
اخل��ا���ص��ة ب��ه عندما تدخله نف�س الفنان
وروحه ...وحينما يلد الفنان مو�ضوعه غالب ًا
ما ميوت الفنان نف�سه(.
ويف بع�ض الق�ص�ص ال��ت��ي ت��ب��دو ب�سيطة
و�ساذجة حتى تكاد تكون ق�ص�ص �أطفال ،نعرث
على مغزى �سيا�سي عميق كما يف ق�صة (ال�صبي
ال�صر�صار)  :يف هذا الوقت كان لدى �سيدات
البالط االمرباطوري هو�س بقتال ال�صرا�صري
وامل���راه���ن���ة ع��ل��ي��ه��ا ب��ل��غ ذروت�����ه يف �إق��ام��ة
بطولة �سنوية لل�صرا�صري يف منت�صف ف�صل
اخل��ري��ف ...رمبا كان ذلك تقليد ًا قدميا يف
البالط فمن املعروف �أن رئي�س الوزراء الأخري
يف �ساللة �صنغ كان ي�شاهد �صراع �صرا�صري
عندما كانت جيو�ش جنكيز خان تزحف اىل
قلب العا�صمة...
وبكل الأح���وال ف�إننا نلم�س �آث���ار ال��روح
ال�صينية يف كل �صفحة من �صفحات الكتاب،
����س���واء ع�ب�ر امل�����رور ب�����ش��ك��ل اع��ت��ي��ادي على
بع�ض ال��ع��ادات القدمية مثل ح��رق الأوراق
النقدية على روح امليت� ،أو زي��ارة الهياكل
يف ر�أ���س ال�سنة ،والأعياد القومية مثل عيد
الفواني�س� ،أو ب�شكل �أك�ثر ق��وة حني حت�ضر
فكرة التقم�ص ب�أكرث من مكان لتطرح بع�ض
الأ�سئلة الفل�سفية الهامة عن ال�شر واخلري
وم�س�ؤولية الإن�سان عن �أفعاله ،يف ق�صة النمر
مث ًال جند �أنه ل�سبب جمهول قد يتحول رجل
ما �إىل منر و�أثناء حياته اجلديدة كحيوان
متوح�ش ي�ضطره اجلوع ال�ضاري �إىل التهام
رج��ل �آخ���ر ،وم��ن ث��م بعد ع��ودة ال��رج��ل �إىل
طبيعته الب�شرية يواجه و�ضع ًا �صعب ًا حيال
ما ارتكبه من فعل يعترب طبيعي ًا بالن�سبة لأي
وح�ش يف و�ضعه .ونواجه حالة معكو�سة يف
ق�صة (الرجل الذي �صار �سمكة).
ويف فئة الهجاء نعرث على ق�ص�ص حتمل
ق�ضية قدمية متجددة ه��ي عالقة املثقف
باملجتمع املحيط به وما يكتنفها من عرثات...
كما يف ق�صة (القارىء النهم).
و�أخ�ي�ر ًا نقول �أن��ن��ا �أم���ام كتاب �سريغمك
على تقليب �صفحاته بكل متعة من ال�صفحة
الأوىل �إىل النهاية فال ت�شعر ب�أنك قد �أنهيت
ما يقارب الأربعمائة �صفحة تقريب ًا دون ملل
�أو تعب !

د.ح�ســن حميد

غوركي ـ  2ـ

قر�أت رواية غوركي (اعرتاف) من ترجمة د .فريوز نيوف (�أعتذر لأنني كتبتُ يف املرة ال�سابقة �أن
ترجمة الرواية للدكتور نوفل نيوف ،وهنا �أ�صحح) بانتباهة اعتدتها و�أنا �أقر�أ مدونات الأدب ،وال
القراء يف لغات عاملية كثرية ،وزادت انتباهتي يقظة و�أنا �أقر�أ املقدمة
�سيما مدونات الكبار التي بهرت ّ
الوجيزة التي كتبها الدكتور نوفل نيوف التي خل�صت الرواية ب�سطر واحد فحواه �أنها رواية �أفكار
تدور حول تعالق الأج�ساد والأرواح بو�صف الأج�ساد ثمر ًة من ثمرات ال�شيطان ،لأن لها متطلبات
و�شهوات ،وبو�صف الأرواح ثمرة من ثمرات البعد الإلهي لأنها بعيدة ونائية عن النزوات؛ واحلق �أن
الرواية كذلك لأنها رواية بحث الأج�ساد عن متع الدنيا يف جانب منها ،ورواية بحث الأرواح عن متع
ال �أذيات فيها وال �أ�سئلة جارحة تعقبها يف جانب �آخر منها �أي�ض ًا.
رواية (اعرتاف) تقوم على �شخ�صية حمورية /مركزية هي �شخ�صية [ماتفي] �أو ما ُينادى به
(القري�ص)� ،أبواه جمهوالن ،كان مق ّمط ًا
القرا�ص �أو
ّ
من ا�سم (موتكا) وهو لقيط عرث عليه بني نباتات ّ
ومرمي ًا يف مزرعة ميتلكها ال�سيد (لو�سيف) وهو �إقطاعي كبري ،و�صاحب غنى فاح�ش ،وجده الب�ستاين
(دانيال فيالوف) ف�أ�شفق عليه ،ورباه حتى �أ�صبح عمره �أربع �سنوات ،ولأنه� ،أي فيالوف ،كثري الأوالد
وفقري مادي ًا تخلّى عنه لل�شما�س (الريون �أمري) وقد كان الأخري حنون ًا ولطيف ًا وح�سن املع�شر ،وفقري ًا
يعتا�ش من �صيد ال�سمك والطيور ،وهو �ضعيف جد ًا جتاه اخلمرة ،ووحيد ،وحيد يف كل �شيء ،فهو ويف
�أيام الربد يعاين الكثري لأنه ال ي�ستطيع �شراء احلطب ،وهو ال ميتلك املال لأن كل ما ي�صل �إىل يده
ينفقه على �شراء اخلمرة ،وقد كان متزوج ًا وله ابنة ،االبنة اقرتبت من خلية النحل فل�سعها النحل
يف وجهها ،ويف عينيها حتديد ًا فعميت ،ثم توفيت ،وب�سبب هذا� ..أمها جنت ،وبذلك تفككت الأ�سرة
وانتهت.
(ماتفي) �أو (موتكا) عمل مع ال�شما�س [الريون] يف الكني�سة ،فراح ينظف معه املكان ،ويرتّب
ال�صناديق ،ويوقد ال�شموع ،وين�شد مع املن�شدين ،ويلبي متطلبات كل من ي�أتي �إىل الكني�سة وي�ساعدهم،
لهذا ال�شما�س (الريون) �صديق ا�سمه (�سافيلكا ميغون) وهو م�شرد ،ووحيد ،و�شارب خمر ،ول�ص �شهري،
هو �شخ�ص دنيوي و�أخروي يف �آن ،فهو يحب ال�سرقة ومنها وعليها يعي�ش ،كما يحب الكني�سة ويريد
من القائمني عليها �أن يت�شفعوا له عند اهلل كي يغفر خطاياه ،بني هذين االثنني ال�شما�س (الريون)
والل�ص (�سافيلكا ميغون) يعي�ش (ماتفي) �أو (موتكا) اللقيط �أربع �سنوات ،يغدو خاللها عارف ًا بطباع
االثنني ،ومنهما يتعرف الدنيا ومتطلباتها ،والآخرة ومتطلباتها ،والتخوم التي تف�صل بينهما ،وما
�أكرثها.
يف عمر الثامنة يذهب (ماتفي) �إىل املدر�سة التي �أحبها ،و�أحب كتبها ،فراح يقر�أ فيها وعلى نحو ال
مياثل �أترابه الذين كانوا يتذمرون من املدر�سة ،واملعلمني ،والكتب ،وقد �أ�صاب جناح ًا مهم ًا يف املدر�سة،
وهذا ما �أثار �إعجاب مربيه ال�شما�س (الري��ون) الذي ي�صارحه فيقول له �إن دم ًا من دماء ال�سادة
النبالء يجري يف عروقه لأنه قطع �أ�شواط التعلّم ب�سرعة كبرية ،و�أنه مذهل يف فهم الكتب ،ولديه
قدرة كبرية على ا�ستعادة ما فيها من معلومات ومعارف ،و�أن مالحمه ال ت�شري �إىل �أن �أباه من الفالحني،
ولكن هذا الكالم كان ي�أخذ (ماتفي) �إىل البكاء ال �إىل الفرح لأنه كان يت�ساءل ملاذا تخلّى �أبواه عنه.
�آنذاك ،ويف ذلك العمر ،كان (ماتفي) حمط �سخرية �أترابه منه ،وال �سيما قولتهم املتكررة �إنه
لقيط ال �أهل له ،و�إنه نبتة عار ،وثمرة خطيئة ،ولأنه كان �صاحب بنية ج�سدية قوية كان يعارك
�أترابه وي�صارعهم فيتفوق عليهم ،ولهذا كان �أهاليهم ي�أتون �إىل (الريون) ويطلبون منه �أن ي�ؤدب
(لقيطه)! كانت الكلمة قا�سية الوقع عليه ،ومعذّ بة لروحه ،فكان ينزوي ليبكي مرة ،وينزوي لي�س�أل
ال�سماء ملاذا خلق بال �أبوين يعي�ش بينهما ومعهما ،وقد ظلّ طي خجله من �صفة اللقيط �أينما حلّ  ،لأن
نقد النا�س كان يجرحه.
يف �سن الثالثة ع�شرة ترك املدر�سة بعد �أن �أ�صبح من الأوالد املتعلمني الذين يجيدون القراءة
والكتابة ،لهذا راح يفكر هو وال�شما�س (الريون) مب�ستقبله ،فيقول (الريون) له رمبا �أ�صبحت بائع ًا
لكي ال متدّ يدك للآخرين ،وكي ال ت�سرقهم كما يفعل (�سافيلكا ميغون)� ،أو رمبا �أ�صبحت كاهن ًا يحتاج
النا�س �إليك لهدايتهم� ،أو رمبا �أ�صبحت جندي ًا ،و�إن كنت ال �أحبذ �أن تنخرط يف اخلدمة الع�سكرية
لأنها قا�سية.
وميوت (الريون) غرق ًا يف النهر ،بعد �أن انقلب به زورقه ،وحاول فالح قريب من النهر �أن ينقذه
لكنه مل ي�ستطع ،لقد �أنقذ الفالح تيتوف (ماتفي) الذي �أراد �أن يغرق مع مربيه ال�شما�س (الريون)،
ينقذه وي�أخذه معه �إىل بيته ليعي�ش عنده ،و(تيتوف) رجل غني ،له زوجة جميلة ،نحيلة ،وابنة
جميلة نحيلة ا�سمها (�أولغا) ت�صغره بثالث �سنوات ،يف تلك ال�سن وهو يف الرابعة ع�شرة من عمره �أحب
(ماتفي) الكني�سة فراح يرتدد عليها ،ويقر�أ الكتب الكثرية املوجودة يف مكتبتها ،وال �سيما كتب التاريخ
واجلغرافية ،وق�ص�ص القدي�سني .وبذلك تتبدى طباع (ماتفي) وتتجلّى فهو الفتى الطيب ،التقي،
الورع ،املحب للآخرين ،الذي ال يقوى على �إيذاء �أحد ،فظنه �أهايل القرية قدي�س ًا ،و�أن الكني�سة ،تعدّ ه
ليكون واحد ًا من املعروفني فيها ،وقد راح بع�ض الأهايل ينادونه بـ(قدي�س قريتنا) ،وبع�ضهم الآخر
كانوا ينادونه باللقيط ،ويرمونه بالإهانات والكالم البذيء املوح�ش .لقد متنى �أن يعي�ش اجلميع
ب�سالم �شريطة �أن يعاملوه بلطف ،لكن �سخريتهم منه كانت كبرية وباعثة مل�شاعر احلزن والأمل فيبكي
يف وحدته كلما اختلى بنف�سه.

Hasanhamid55@yahoo.com
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مدينة �أريحا الأثرية  Jérichoفي فل�سطين

•د .خليل املقداد
تعترب �أريحا من �أق��دم امل��دن والأق���دم ح�ضاري ًا يف العامل،
بنيت �أوىل م�ساكنها فوق تل ال�سلطان على بعد  7كم من نهر
الأردن و 12كم من البحر امليت وارتفاع  250م فوق �سطح
البحر ،ثم تو�سع ال�سكن حول التل فوق �سهل منخف�ض كان
عبارة عن واحة نخيل ت�سقى بوا�سطة قناة مياه قادمة من
ً
إ�ضافة �إىل نبع
نبع عني ال�سلطان الواقعة على حافة التل� ،
عني دق الذي يبعد عن املدينة حوايل  2كم .وبلغ امتداد املدينة
وا�ستطالتها  5 ،1كم ،بينما كانت م�ساحتها فوق التل 160 × 307
م وعندما بد�أت �أعمال الك�شف والتحري وخا�صة فوق التل تبني
�أن الرتاكمات املتعاقبة على املوقع ومنها منازل ال�ساكنني القدامى
بلغ ارتفاعها حوايل  20م.
وقد جلبت املياه �أثناء الفي�ضانات على �أعقاب الهزات الأر�ضية
وال��زالزل التي تعر�ضت لها املنطقة على فرتات زمنية متعددة
ً
إ�ضافة �إىل فرتات اجلفاف والقحط وجفاف الينابيع
ومتعاقبة� ،
�إىل هجر املوقع ،كما �أدت هذه الأم��ور �إىل تغريات وتبديالت
جيولوجية يف بنية الطبقة الأر�ضية وت�شكيل تراكمات من
اخلراب.
وزادت �شهرة املدينة القدمية لكونها من �أق��دم املواقع التي
�سكنت من قبل الكنعانيني العرب� .أما ما يتعلق بق�صة العربانيني
الذين رافقوا مو�سى عليه ال�سالم؛ فمن جهة مل تكن فل�سطني
وجهتهم عندما خرجوا من م�صر وعربوا البحر �أو النهر ،و�إمنا
كانت املنطقة التي حلوا فيها تقع على ال�شاطئ الغربي من البحر
الأحمر و�إىل اجلنوب من امل��دن النبطية مثل جرها واحلجر
ومدائن �صالح وغريها.
كما �أن العربانيني مل يكونوا �سوى خليط من القبائل العربية.
وتبقى احلقيقة الثالثة ومفادها �أنه مل يثبت من خالل احلفريات
الأثرية التي جرت يف مدينة �أريحا �سواء فوق تل ال�سلطان �أو
املواقع املنخف�ضة �أي �أثر يدل على حلول ه�ؤالء العربانيني يف
املنطقة وال حتى يف مواقع نهر الأردن ،كما �أثبتت احلفريات
الأثرية عك�س النظرية التي ي��روج لها �شذاذ الآف��اق �أنها من
املواقع اليهودية.
ك��م��ا ث��ب��ت م��ن خ�ل�ال احل��ف��ري��ات الأث���ري���ة ودرا����س���ة اللقى
الأثرية ومنازل ال�سكان يف تلك املرحلة التاريخية �أنها مل تكن
�سوى م�ساكن عربية �سكنها اليبو�سيون العرب طيلة مراحلها
التاريخية ،وعندما �أحلقت مناطق �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط
ب�إمرباطورية الإ�سكندر املقدوين ثم �أعقبتها بعد وفاته بفرتة
ق�صرية ت�شكيل اململكة ال�سلوقية يف �سورية وعا�صمتها �أنطاكيا،
واململكة البطلمية يف م�صر وعا�صمتها الإ�سكندرية كانت فل�سطني
مبا فيها مناطق �سيناء والنقب وجنوب �سورية تتبع اململكة
النبطية وعا�صمتها مدينة ال��ب�تراء وم��ن ثم مدينة ب�صرى،
وا�ستمر ه��ذا الأم��ر حتى ع��ام  106ب .م حيث غابت مملكة
الأن��ب��اط لتلتحق املنطقة بالإمرباطورية الرومانية يف زمن
الإمرباطور تراجان وت�شكيل الوالية العربية التي بقيت مدينة
ب�صرى عا�صمة لها.
وبعد �أن ازده��رت املنطقة ب�شري ًا واقت�صاديا� ...إل��خ �أخذت
مدينة �أريحا تتو�سع حول تل ال�سلطان ،وكان التو�سع يف البداية
حول حواف التل؛ ثم متددت الأبنية وتو�سعت حتى حوت املدينة
ً
إ�ضافة للح�صن املنيع فوق التل .ويف بداية
ثالثة ق�صور �ضخمة �
العهد الهللين�ستي �شيد الإ�سكندر املقدوين ق�صر ًا ملكي ًا وح�صنني
منيعني هما تراك�س ( )Thraxوتور�س ( )Taurusوذلك عند
احلواف ال�سفلية للتل.
ثم �أ�صبحت املنطقة مو�ضع �صراع ومناف�سة بني الإمرباطور
�أن��ط��وان وملكة م�صر كليوباترا على واح��ة �أريحا ثم تو�سعت
املناف�سة بني القوى الكربى على واح��ات نهر الأردن وفل�سطني
ودخ��ل يف ال�صراع ملوك الأن��ب��اط .ومتخ�ض عن ه��ذا ال�صراع
والدة مملكة عربية على �أر�ض فل�سطني توىل العر�ش فيها الأمري
النبطي هريود من �أم �إيدومية.
وما �إن اعتلى العر�ش حتى �أخذ يف تطوير املنطقة عمراني ًا
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حيث بنى مقره ال�شتوي يف واحة �أريحا وطور املنطقة زراعي ًا من
خالل االهتمام بينابيع املياه وقنوات الري وتنظيم ال�سقاية .كما
اهتم الرومان يف املناطق العربية الواقعة �إىل ال�شرق من البحر
الأبي�ض املتو�سط و�شمال �أفريقيا باتباع منهج �إن�شاء �أحالف
بني امل��دن ومنحها احلكم ال��ذات��ي ،ومنها حلف م��دن الرتيبول
والبنتابول والديكابول وزاد االهتمام يف جنوب بالد ال�شام بعد
�ضم اململكة النبطية وت�شكيل الوالية العربية وعا�صمتها مدينة
ب�صرى ،وتق�سيم فل�سطني �إىل ثالث واليات.
ويف العهد البيزنطي �أ�صبحت عوا�صم الواليات مراكز دينية
كبرية مع بناء الكاتدرائيات وكل الأبنية الكن�سية ح�سب منهج
الديانة امل�سيحية الذي اتبع يف تلك الفرتة ،و�أ�صبحت مدينة
�أريحا مركز �أبر�شية يديرها �أ�سقف برتبة بطريرك .وا�ستمر
هذا الأمر حتى الفتوحات العربية الإ�سالمية ،وعندها �أحلقت
جميع املناطق بالعا�صمة الأموية دم�شق.
وقد تبني من خالل احلفريات الأثرية يف جميع مواقع مدينة
�أريحا القدمية واحلديثة �أن املدينة ترتبع على موقعني �أثريني؛
الأول فوق تل ال�سلطان والثاين ي�شمل مدينة �أريحا (جرييكو)
احلالية ،مبعنى املدينة احلديثة .وقد بد�أت احلفريات الأثرية
الأوىل فوق التل بر�أ�سة (كلود وارن  ،C.Warronثم جاء
من بعده يف الفرتة الواقعة بني �أع��وام  1909 – 1907م كل
من �سيلني  E.Sellinوفانت�سنجر  .C.Watzingeويف عام
 1930م �أُدي��رت احلفريات من قبل قار�ستانق J.Garstang
الذي �أعاد احلفريات فوق التل من جديد� ،إال �أن نتائج احلفريات
مل تقدم �أي �شيء جديد عن �سابقتها ،وا�ستمر الأمر حتى جاءت
احلفريات الأثرية بني �أعوام 1959 – 1952م من قبل كاتلني
 Kathleenوكينون ،Kenyonحيث كانت هذه احلفريات ذات
ً
وخا�صة يف تو�ضيح الرتاكم الطبقي.
منهج �أكرث دقة ومنهجية،
وبهذا مت الك�شف عن �أق��دم املواقع ال�سكنية يف املوقع وحتديد
حميط املدينة القدمية ،كما �أثبتت احلفريات �أن املدينة يف تلك
الفرتة كانت من �أقدم املواقع واملدن احل�ضارية يف العامل.
كما تبني من خالل درا�سة اللقى الأثرية التي مت الك�شف عنها
ً
وخا�صة درا�سة غاز
ومن خالل درا�ستها يف املختربات العلمية
الكربون � 14أنها تعود �إىل مرحلة تاريخية انح�صرت بني �أعوام
 9687و  7710ق.م تقريب ًا ،كما تبني �أن هذه اللقى تعود �إىل
مكان مقد�س من املرجح �أنه كان موقع املعبد الديني للمدينة التي
كان �سكانها ميار�سون حرف ال�صيد والرعي والزراعة يف العهد
امليزوليتي ( ،)Mésolithiqueوقد و�ضحت هذه اللقى وب�شكل
م�ؤكد التطور ال��ذي حققه �سكان املنطقة النطوفيون يف جمال
الزراعة الذي تو�سع انت�شاره لي�شمل املناطق املمتدة بني نهري
الفرات والنيل.
ً
ن�سبة �إىل
وقد عرف هذا الع�صر بالع�صر النطويف والغ�سويل
ً
وخا�صة يف فل�سطني .كما
التالل الغ�سولية جنوب بالد ال�شام
تو�ضح الأمر �أي�ض ًا من خالل املقارنة بني اللقى الأثرية التي عرث
عليها يف مدينة �أريحا وتلك التي مت الك�شف عنها يف جبل الكرمل،
ً
وخا�صة مع اللقى امل�صنعة معدني ًا.
وهنا ظهر الت�شابه الكبري
وا�ستمرت هذه احل�ضارة لتمر يف فرتات زمنية انتقالية منها
احل�ضارة النطوفية يف الألف ال�سابع ق.م �أي الفرتة التي �سبقت
�صناعة الفخار؛ ومت خاللها تطوير مناهج الزراعة من خالل
االعتماد على �أنظمة الري وال�سقاية� ،أي املنهج الذي ترافق مع

مرحلة البناء املعزز باملواقع املح�صنة عمراني ًا حلماية ال�سكان من
هجمات الغزاة ،ومن ثم مت بناء الأ�سوار احل�صينة ،وكانت هذه
البنية هي الأقدم يف العامل.
وي�ؤُكد هذا الأم��ر ب�شكل قاطع على ا�ستمرار ح�ضارة مدنية
ل�سكان كانوا ي�سهرون على حماية �أنف�سهم وم�صاحلهم و�أبنيتهم
من الطامعني وامل�ستعمرين� ...إل��خ كما ي�ؤكد على ظهور املنهج
ً
وخا�صة ببناء م�ساكن م�ستديرة بنيت
التنظيمي والعمراين،
ب�شكل منهجي بف�ضل ا�ستعمال حجر الأجر املنفذ ب�شكل مقبب �أو
حمدب ،وكذلك با�ستعمال حجارة املالط املجهز على �شكل قوالب
خملوطة من الكل�س والرمل بحيث جتبل وت�ضغط وجتفف ثم
تبنى على �شكل قوالب منتظمة املقايي�س.
وق��د مت الك�شف داخ��ل ه��ذه املنازل عن �أدوات معدنية مثل
البلطات والف�ؤو�س واملناجل ذات ال��ر�ؤو���س املعقوفة ،وكذلك
املن�سوجات ال�صوفية والأدوات املنزلية مثل الهاون واجل��رن
واملطارق� ...إلخ .ويف هذه الفرتة مت بناء �سور املدينة ب�سماكة 2م
وارتفاع 5م ،ودعم وعزز ب�أبراج حت�صينية على �شكل دائري بلغ
قطر الربج حوايل  8م بنيت بحجارة �ضخمة ،ويف داخل كل برج
بني درج ي�صل �إىل ال�سطح.
وبف�ضل حتليل غ��از الكربون لبع�ض امل��واد مت التو�صل �إىل
التاريخ املحدد لهذه التجهيزات والذي انح�صر بني �أعوام 7060
–  6640ق .م .كما تبني �أن تنفيذ هذه الأعمال جاء بعد فرتة
زمنية من تدمري املدينة من قبل الغزاة .كما مت العثور على جدران
م�ستقيمة تعود لأبنية �أ�س�ست فوق �أر�ض بكر ،وهذا الأمر يدل
على نقلة نوعية يف تطور البناء الذي �أخذ الأ�شكال امل�ستطيلة
وا�ستمال حجر الآجر الطويل املزين بالتخديدات والتحزيزات
التي �أخذت �أ�شكال ال�سمك واحلليات املعمارية.
�أما �أر�ضيات هذه امل�ساكن فقد فر�شت مبالط م�صقول وملون
ب�ألوان مائلة لل�صفرة واحلمرة .وما زال��ت �أر�ضيات بع�ض هذه
الأبنية حتتفظ بن�سيجها ذي ال�ضفائر الزهرية امل��وردة والتي
تتخللها تزينات متنوعة> وق�سم من هذه املنازل بنيت بعنا�صر
معمارية تعود ملنازل �سابقة �أُعيد ا�ستعمالها من جديد ،وق�سم منها
بني بعنا�صر جديدة مل ت�ستعمل من قبل.
وقد مت �إح�صاء  22منز ًال فر�شت �أر�ضياتها باجل�ص املن�ضد
بع�ضه فوق بع�ض ،بينما وجد  11منز ًال من املنازل التي �أعيد
ا�ستعمالها غطيت �أر�ضياتها بجماجم ب�شرية مقولبة بنماذج
متعددة �أو جم�سمة ب�أ�شكال م�صغرة على �أ�شكال و�صور املتوفني،
وقد �صنعت هذه اجلماجم بال�صل�صال الكل�سي وال�صدف واملحار مع
ت�شكيل العيون .وكذلك وجدت مناذج من منحوتات تظهر الر�ؤو�س
امل�سطحة واملقولبة ا�ستخدمت فيها م��واد م�صنعة من الأج��ر
والفخار واخلزف وال�صل�صال مع �إظهار العيون ب�شكل حماري �أو
مقعر .كما وجدت بقايا ر�سوم ت�شري �إىل �شعر الر�أ�س والذقن.
وبالطبع فهذا الأمر يدعو لالفرتا�ض ب�أن ه�ؤالء ال�سكان الذين
يرجعون �إىل ع�صر النيوليتيك (الع�صر احلجري املت�أخر) مار�سوا
يف حياتهم معتقدات و�شعائر دينية تقد�س الأم��وات ،كما كانوا
ً
وخا�صة زراع��ة القمح ،وي�ستعملون املناجل
ميار�سون الزراعة
امل�صنعة؛ بحيث يتم غر�س وتر�صيع ال�صوان بالعظم .ومت ت�أريخ
جميع هذه الأم��ور من خالل حتليل غاز الكربون بفرتة زمنية
تنح�صر بني �أعوام  5560 – 6720ق .م .وجميعها ت�ؤكد �أن
ال�سكان و�صلوا �إىل مرحلة ح�ضارية متطورة يف جميع املجاالت
الزراعية.
ويجب االنتظار حتى الألف اخلام�س ق .م حتى ت�شهد املنطقة
ً
وخا�صة املعتقدات
قفزة نوعية يف جم��ال التطور احل�ضاري
الدينية (امليثولوجيا) وال�صناعات املعدنية .وذلك يف الع�صر
النيوليتيكي ال��ذي توافق مع نهاية الع�صر احل��ج��ري ،وال��ذي
عرف ب�أنه ع�صر �صناعة الفخار واخلزف؛ مبعنى الفخار اخلزيف
امل�شوي .وقد اعتربت هذه ال�صناعة بدائية على اعتبار �أنها
ت�صنع يدوي ًا ،ويف بع�ض الأحيان كانت تزين بتعرجات �أو زخارف
متعرجة وبطالء �أحمر م�صقول.

نقد أدبي
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الحوار الذاتيّ
في ق�صيدة ((الخريف)) لل�شاعر �صالح نور�س

• د .في�صل الق�صريي /العراق

الذات��ي �أح��د �أه��م و�أب��رز �أن��واع احل��وارات ال�شعري��ة
يع��دّ احل��وار
ّ
و�أكرثه��ا انت�ش��ار ًا وح�ض��ور ًا ل��دى معظ��م �شع��راء الع��امل ويف خمتلف
الع�ص��ور ،فال��ذات ال�شاع��رة عن��د ال�شع��راء ه��ي امل�ساح��ة الأق��رب
والأرحب لتكون منبع الق�صي��دة وحمورها ومو�ضوعها ،وال�س ّيما حني
يك��ون ال�شاع��ر وجداني ًا وعاطفي�� ًا وغنائي�� ًا يف �آن� ،إذ يطمئن ال�شاعر
كث�ير ًا �إىل ذات��ه بو�صفه��ا منطقة �أليف��ة وحرة ومكت�شف��ة ومعروفة
بدق��ة لديه على النحو الذي ي�سهل التعامل معها وحماورتها ،فيحدد
نوع الذات وطبيعتها وحركتها ال�شعرية على هذا الأ�سا�س.
وق��د يتف�نن بع���ض ال�شع��راء يف التالع��ب ب�ضم�ير ذات��ه ال�شاع��رة ،ح�ين
يحاوره��ا مرة على نحو مبا�ش��ر ب�ضمريها الأنويّ الوا�ضح واملعروف وال�شائع
وبداللة (�أنا) ال�شاعر املهيمنة ،وم ّرة ثانية يح ّولها �إىل ذات جمعية �أنوية
اجلمعي (نحن) ،وم ّرة �أخرى ينف�صل عنها انف�صا ًال
بداللة ال�ضمري ال�شعريّ
ّ
رمزي�� ًا ليجعل منها (�آخر) �صاحل ًا للمحاورة والتفاعل ال�شعريّ  ،ويتن ّوع هذا
الطبيع��ي �أو الكو ّ
الآخ��ر بني الأمنوذج الإن�سا ّ
ين �أو املتخ ّيل على هيئة
ين �أو
ّ
ما تختارها جتربة الق�صيدة �أو فل�سفة ال�شاعر.
ال�شع��ر الرتكم��ا ّ
(الكال�سيك��ي واملعا�ص��ر) عموم�� ًا هو �شع��ر ذات عميقة
ين
ّ
ّ
ً
وجم ِّربة و�صاحبة ق�ضية� ،شعر يتمثل �إن�سانه جيدا ويبحث عن هويته ،لذا
الذاتي الأنويّ بطبيعت��ه الوجدانية والغنائية وال�صوفية هو
ف���إنّ امل�ستوى
ّ
امل�ست��وى الأظهر يف �سياق هذه الر�ؤية ،وه��و ينطوي على بحث دائم ودائب
ع��ن احلرية واملث��ال والطبيعة ،مبا يعطي للزمن وامل��كان وعنا�صر الت�شكيل
ال�شع��ريّ الأخ��رى وهج ًا وحرارة وتدفق�� ًا و�ألق ًا ،ويجعل م��ن ق�ضية احلوار
إبداعي والفكريّ ق�ضية مركزية بارزة ووا�ضحة.
الذاتي مب�ضمونه ال
ّ
ّ
ال�شاع��ر �صالح نور�س يف ق�صيدته ((اخلري��ف)) ينتخب �ضمري (الآخر)
الطالع من �ضمري الأنا ال�شاعرة ليحقق معه هذا احلوار ال�شعريّ � ،إذ تنف�صل
ال��ذات ال�شاعرة ع��ن حميطها الأنويّ انف�صا ًال رمزي ًا ك��ي ي�سهل النظر �إليها
ثم بن��اء خطاب ح��واريّ ينطلق من��ه الراوي ال�شع��ريّ نحو
ع��ن بُع��د ،ومن ّ
ال��ذات ال�شاع��رة الكامن��ة يف م�ساح��ة (الآخ��ر) الرم��زي ،الذي ه��و (�أنا)
ال�شاعر مقنّعة بالآخر مت ّكن الراوي ال�شعري من تنفيذ مقولته ب�سهولة.
ٌ
ا�ستهالل عام يروي حكاية الزمن يف �سياق ف�صل معينّ
اال�ستهالل ال�شعريّ
ل��ه نكه��ة خا�صة وداللة خا�ص��ة ور�ؤية خا�صة من ف�ص��ول ال�سنة ،وحكاية
الزم��ن املعنونة بـ ((اخلريف)) تنطوي على داللة طبيعية تفيد من معنى
ه��ذا الف�ص��ل وداللت��ه ال�سياقية املتداول��ة ،وينطوي يف الوق��ت نف�سه على
معن��ى رم��زيّ ي�شتغل عل��ى و�صول الأ�شي��اء �إىل منتهاها ونهايته��ا ،لأنّ ف�صل
الربي��ع هو �آخر ف�صول ال�سن��ة يف منظومة التعاقب ،لذا ّ
فكل (�أخري) يف �أيّ
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
مي !
وتبدلت التقاو ُ
ّ
ولع��ل ه��ذه الدالل��ة التي تكمن فيه��ا ال�صف��ة امل�أ�ساوية ت�ش��رع باحل�ضور
من��ذ مطلع اال�ستهالل ال�شعريّ يف الق�صيدة ،فالراوي ال�شعريّ ي�صف املو�سم
املا�ضي ك ّله باخلريف ((كان املو�سم املا�ضي خريف ًا)) يف �إلغاء وحمو للف�صول
الأخ��رى ،حيث حت�ضر داللة احل��زن واخلوف واملوت بدرجات معينة داخل
اخلريفي ،ويت�ضاع��ف هذا ال�شع��ور ويتع ّمق وتنفتح
ه��ذا الف�ضاء ال�شع��ريّ
ّ
الدالل��ة فيه عل��ى م�ساحة �سيميائي��ة ورمزية �أو�سع و�أكث��ف حني يتوا�صل
ال�شع��ور بامتداد اخلريف من املو�سم املا�ضي �إىل املو�سم اجلديد ((ومو�سمنا
ٌ
خري��ف �أي�ض�� ًا)) ،وه��و ما يق��ود ال��راوي ال�شع��ريّ �إىل �إط�لاق �س�ؤاله
ه��ذا
الك��و ّ
ين الكب�ير ((ما الذي ح��دث ؟)) ،وهو �س�ؤال م�شح��ون باملعنى الباحث
عن �سبب لهذه الكارثة الطبيعية/الإن�سانية.
رمب��ا يك��ون �أقرب ج��واب تقليديّ حمتم��ل داخل ف�ضاء ال�س���ؤال ال�شعريّ
ا�ضط��راب)) ،لأنّ هذا الإح�سا�س الناب��ع من غياب ف�صول
ه��و ((فالكون يف
ٍ
احلي��اة وبقاء ف�صل اخلريف فقط �إمنا يحيل فور ًا على ف�ضاء املوت ،لينفتح
ال�س���ؤال ال�شع��ريّ بع��د ذل��ك على ف�ض��اء �أو�س��ع با�ستخ��دام �أداة اال�ستفهام
(ه��ل) ،وه��ي تطل��ق ال�س���ؤال نح��و الآخ��ر ّ
ب��كل �أنواع��ه ،الآخ��ر الك��و ّ
ين،
ُ
مي !)).
والطبيعي ،والب�شريّ ((فهل حدثت
الزالزل/وتبدلت التقاو ُ
ّ
�إذ ال ميك��ن فه��م ذلك من دون ح�صول مثل ه��ذه الكوارث التي تلغي ف�صول
اخل�ير والعطاء (ال�شتاء والربيع وال�صي��ف) وتكتفي باخلريف ،وهنا يبدو
ّ
تو�سطي��ة ب�ين العنون��ة وامل�تن تكون
�أنّ عتب��ة اال�سته�لال بو�صفه��ا عتب��ة
ق��د �أ ّدت وظيفته��ا ،حني حققت ربط�� ًا فني�� ًا ومو�ضوعي ًا بني عتب��ة العنوان
ّ
ت�ستق��ل بح�ض��ور املف��ردة املع ّرف��ة ،مب�ضمونه��ا املر ّكز
((اخلري��ف)) وه��ي
ال��ذي ال يقبل النقا���ش �أو اجلدل ،وعتبة اال�ستهالل الت��ي ا�شتغلت ا�شتغا ًال

تف�صيلي�� ًا عل��ى تو�سي��ع رقع��ة الدالل��ة والرتمي��ز العالمي��ة يف عتب��ة
العنون��ة ،فظ ّلت حا�ضرة فيها وظ ّلت حا�ضرة �أي�ض ًا فيما حلقها من �صور
املنت ال�شعري وتفا�صيله.
يتوج��ه نحو (�آخر)
أن
�
الق�صيدة
يف
ث��م م��ا يبل��ث اخلطاب
ال�شع��ريّ
ّ
ّ
ً
كام��ن داخل الر�ؤي��ة ال�شعرية وقريب من ف�ضائها متاما ،كي ينقل �إليه
نتيج��ة تو�صالته املرتهنة بهيمن��ة خريفية الفتة ّ
اكتظت بكل معاين
امل��وت املنت�ش��رة عل��ى م�ساحة ال�صورة ،عل��ى النحو ال��ذي يبدو الآخر
املاث��ل هنا وك�أن��ه بانتظار النتيجة ،وهنا بو�سعن��ا الإ�شارة �إىل �أن هذا
الآخ��ر هو �ش��كل من �أ�شكال ال��ذات ال�شعري��ة وقد انف�صل��ت رمزي ًا عن
الذاتي و�صارت (�آخر) ميكن حماورته:
كونها
ّ
لن ت�ستطيع �إيقافها ...
�إنها تدور
لن ت�ستطيع �إ�سكاتها ...
�إنها تدور
املوج��ه من ال��راوي ال�شعريّ �إىل الآخر ال��ذي هو لي�س
اخلط��اب ال�شع��ريّ ّ
�س��وى قنا ٍع للذات ال�شاعرة ينطوي على قد ٍر من العنف والق�سوة وامل�صادرة،
�إذ ينف��ي قدرت��ه عل��ى فعل �ش��يء ب�إزاء ه��ذه العجل��ة التي تدور ّ
ب��كل ق ّوة
ورعون��ة ي�ستحي��ل �إيقافها ((ل��ن ت�ستطيع �إيقافها � ...إنه��ا تدور)) ،وينفي
الق��درة عل��ى تقليل �صوتها الهادر وهو يقرتب م��ن ال�صرخة املدوية التي ال
ميكن �إيقافها ((لن ت�ستطيع �إ�سكاتها � ...إنها تدور))ّ ،
ولعل يف تكرار جملة
(�إنه��ا ت��دور)) يف احلالني م��ا يحيل على �أنه��ا عجلة احلي��اة املعا�صرة وقد
فق��دت ف�صولها الثالث��ة واكتفت باخلري��ف ،بكل ما تنطوي علي��ه ال�صورة
م��ن �إحاالت �سيميائية ورمزي��ة على �إعالء �ش�أن املوت عل��ى ح�ساب احلياة،
و�إعالن �ش�أن احلزن والك�آبة على البهجة والفرح.
املوجه من الراوي ال�شعريّ �إىل الآخر املق ّم�ص دور الذات
يتط ّور اخلطاب ّ
ال�شاع��رة نحو دعوت��ه اال�ستقبالي��ة �إىل ا�ستخ��دام كامريا الب�ص��ر الرائي
لإدراك املرئي��ات ،على النحو الذي ي�صل �إىل ت�أكي��د ثبات الأ�شياء املرئية
�سيميائي ي�ؤ ّكد �أن اخللل يف هيمنة
الكربى يف �أماكنها ،مبا يحيل على معطى
ّ
(اخلري��ف) لي�س يف املتغ�يرات الطبيعية التي ت���ؤدي �إىل تبديل التقاومي،
بل اخللل يف طبقته الرمزية العليا هو ب�شريّ �إن�سا ّ
�سلوكي� ،إذ ي�ص ّر ف�ضاء
ين
ّ
اخلط��اب عرب عني املُ َ
خاطب عل��ى �أن الطبيعة بنوامي�سه��ا املعروفة ال غبار
أدبي لها:
ل
ا
اخلا�ضع
عليها ،والإن�سان هو
ّ
�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�ستخ��دام �س�ين اال�ستقب��ال يف الأفع��ال الثالث��ة ((�ستنظر�/س�ترى/
�ست��دور)) ت��دل عل��ى �أنّ الإن�س��ان يف ّ
كل الأزمن��ة حمك��وم بحركي��ة ه��ذه
الأفع��ال ،فال �سبيل �أمام��ه �إلاّ النظر ((�إىل ال�سماء)) ،و�إلاّ حتديد النجوم
يف �أماكنه��ا الطبيعي��ة ((النج��وم عل��ى نف�س �أبراجه��ا)) ،هذا فيم��ا يتع ّلق
بالأعل��ى (ال�سم��اء) حيث ال ميك��ن له �أن ي�ستغن��ي عن النظ��ر �إليها ،يقابل
ذل��ك يف الأ�سفل الأر�ض ومادتها (الرتاب) الذي يو�صف ب�أنه مولد الإن�سان
وم�آل��ه الأخري ،وه��و يتح�س�سه حتت قدم��ه �أينما ّ
حل وارحت��ل ،و�أينما �سار
�أو ّ
توق��ف ،ورائحت��ه دائم ًا من رائح��ة الإن�سان لأنّ �أب��ا الب�شرية (�آدم) من
ت��رابّ ،
ف��كل ذر ّيته �إذن من ت��راب ،وهو ما يجعل��ه يفوح برائح��ة الإن�سان،
مبعنى �أن ال�سماء مل تتغري والأر�ض مل تتغيرّ �أي�ض ًا.
لك��نّ ال َق��دَ َر الذي يحكم حركة الإن�سان ويف ِقده حريته يف اختيار م�صريه
ه��و امليهمن الأ�سا�س على ف�ضائه ((�ستدور م��ع الطاحونة �شئت �أم �أبيت))،
فه��و ال يعي���ش ف�ص��و ًال �أربع��ة على ه��ذا الأ�سا�س بل ه��و �أ�سري ف�ص��ل واحد،
الطاحون��ة يف الو�س��ط تدور بال هواده وهو عل��ى �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 هو َق��دَ ر املُ َ
خاطب الذي ي ّتجه �إليه اخلط��اب ال�شعريّ حتديد ًا
يف ه��ذه الق�صيدة اخلريفية ،ب��ل هو َقدَ ر اجلميع بال ا�ستثن��اءَ ،قدَ ر ّ
كل من
يرى وي�سمع ،كل من يعي�ش على هذا الرتاب وتغطيه هذه ال�سماء ،و�سيدرك
املً َ
خاط��ب ذل��ك حني ي��رى ب�أ ّم عين��ه ّ
كل �شيء عل��ى نحو ي�ش��ي بالعودة �إىل
كل �ش��يء وانته��ى �إىل نتيج��ة واح��دة ،فاملُ َ
كلكام���ش ال��ذي ر�أى ّ
خاط��ب هو
كلكام�ش الع�صر احلديث الذي يعي�ش ف�ص ًال 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
فك��رة الت�س��اوي والتماث��ل هن��ا وقد
تكررت يف جملة ((للكل على ال�سواء))
مرتني ت�شري �إىل نوع من ال َقدَ رية الذي
ل��ن يك��ون بو�س��ع الإن�س��ان ـ مهم��ا بل��غ
م��ن الق��وة اجل�سدي��ة �أو الإبداعي��ة ـ
تفاديه��ا ،ف�ض ًال على �أ ّنه يبدو على هذا
النحو مرتهن ًا ب�آلية جتعل ّ
الكل يف �س ّلة
واحدة ،فلي�س لأحد �أن يغيرّ �شم�سه �أو
مط��ره مهما بل��غ من التمي��ز واخل�صو�صي��ة والف��رادة والإب��داع ،واخلطاب
املوج��ه نحو �إن�سان الق�صيدة الذي يبدو وك�أنه (�آخر) لي�س هو يف احلقيقة
ّ
موجه �إىل الذات ال�شعرية احلائرة نف�سها.
�سوى خطاب ّ
�إنّ طبيع��ة احل��وار النا�ش��ب هن��ا ب�ين ال��راوي ال�شع��ري وذات��ه املنف�صلة
عن��ه انف�ص��ا ًال رمزي�� ًا م�ؤقت ًا لأ�سب��اب فني��ة وت�شكيلية هي طبيع��ة �صوفية
�سوداوي��ة ،لأنّ ال�ضغط ال َقدَ ريّ على م�صري الإن�سان قائم على �سحب قدرته
عل��ى التح ّك��م مب�صريه �أو تغي�يره ،وعلى الرغ��م من وج��ود هام�ش تخيريي
ب�سيط داخل ف�ضاء الت�سيري املهيمن� ،إال �أنّ هذا الإن�سان ال يعي�ش يف حقيقة
الأم��ر �س��وى ف�صل واحد هو ف�ص��ل اخلريف ،لأنّ الف�ص��ول الأخرى تنطوي
عل��ى قدر كبري م��ن احلرية واحلرك��ة والتمظه��ر الذاتي ،بعي��د ًا عن ف�صل
ال�شيخوخ��ة واملوت والنهاية املحتومة القريبة التي يعي�شها ف�صل اخلريف
يف �شكله وم�ضمونه.
فه��ذا الإن�س��ان الرائ��ي (كلكام���ش الع�ص��ر) ال ي��رى �س��وى �أ�شي��اء حمددة
وحا�سم��ة ((�س�ترى �أنّ ال�شم���س ت�شرق)) ،وه��ي ر�ؤية لي�س��ت ذاتية حم�ض ًا
ب��ل ه��ي ر�ؤي��ة جمعية (( ّ
لل��كل على ال�س��واء)) ،ف�ض��اء ال�شم�س م��وزّع على
ّ
ّ
ال��كل بالت�س��اوي ،مثلم��ا املطر م��وزّع عل��ى ر�ؤو�س ال��كل وقلوبه��م بالت�ساوي
ّ
يهطل/للكل عل��ى ال�سواء)) ،حي��ث تعود الالزمة
�أي�ض�� ًا ((�س�ترى �أنّ املطر
اخلريفي��ة لتنفي �أيّ احتم��ال للتم ّيز �أو القدرة على فعل �شيء خارج دائرة
ه��ذه الهيمن��ة ((�ستدور مع الطاحون��ة �شئت �أم �أبي��ت)) ،ويف هذه ال�صورة
يك��ون املتحرك واملتغيرّ هو الطاحونة/احلياة ،والثابت امل�ستجيب حلركتها
ّ
آخر/الكل.
هو الإن�سان/الذات/ال
ث��م ت�أت��ي الالزم��ة الثانية النافي��ة لت�ؤ ّك��د عج��ز الإن�سان/الذات/
وم��ن ّ
ّ
آخر/ال��كل مقاب��ل ق��وة حركة احلي��اة يف دورانها امل�ستم ّر ب�لا هوادة� ،إذ
ال
يت�أك��د هذا العج��ز بفعل التجرب��ة التي يحكيه��ا الراوي ال�شع��ري بداللة
جتربة الذات ال�شاعرة وهي حتاور ذاتها:
لن ت�ستطيع �إيقافها ...
�إنها تدور
لن ت�ستطيع �إ�سكاتها ...
�إنها تدور
يتح��رك نف��ي اال�ستطاعة املتك��رر عن الإيقاف ((ل��ن ت�ستطيع �إيقافها))
وع��ن الإ�سكات ((ل��ن ت�ستطي��ع �إ�سكاتها)) م��ن جهة ،وهيمنة ال��دوران من
جه��ة �أخ��رى ((�إنها ت��دور� /إنها ت��دور)) ،على ن�س��ق تثبيت ح�ض��ور ف�ضاء
عتبة العن��وان ((اخلريف)) على تفا�صيل املنت ال�شع��ري امل�ؤ�س�س لتجربة
الق�صي��دة ،يف تركي��ز الر�ؤي��ة ال�شعري��ة مبقولته��ا اجلوهري��ة عل��ى املناخ
ال�شعريّ العام من عتبة العنوان �إىل عتبة اخلامتة.
اعتم��دت الق�صي��دة عل��ى عتبة عنواني��ة خمت�صرة اكتفت مبف��رد مع ّرف
ه��و ((اخلري��ف)) ،وه��ذا االكتف��اء ه��و اكتفاء نح��ويّ (خ�بريّ ) ودال ّ
يل
(ت�شكيل��ي) يف �آن ،انط��وى به��ذه ال�صيغة عل��ى �أعلى
(�سيميائ��ي) و�شع��ريّ
ّ
ّ
درج��ات التحري���ض والتفاع��ل والإنت��اج ،فال��دال العنواين يخت��زن �شبكة
�س��واء يف مرجعيته من حيث ه��و ف�صل املوت،
هائل��ة م��ن الدالالت واملعاين،
ً
ب��كل م��ا يعبرّ عنه ذل��ك من قيم تعبريي��ة و�سيميائية غزي��رة� ،أم من حيث
ا�شتغال الق�صيدة على حوار ذاتي 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
ه��ي ب�ؤرة احل��وار وجوهره بني الراوي ال�شعري املرتب��ط بالذات ال�شاعرة،
والآخ��ر املت�ش��كل يف الق�صي��دة ال��ذي ه��و لي�س �س��وى ال��ذات 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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•�سمر عبا�س

على ايقاع النب�ض
تر�سم خطوات متثاقلة
على نوافذ ال�شوق
ُتب ُعد َ
هطل الفرح
تتفتح براعم ال�ضوء
تر�سم على �صخور احلنني
�صحوة عتب
على فراق العناقيد
هل العناقيد �أينعت؟
يف غفلة العمر
من غمرات ال�شم�س
�أم تعبت من ال�ضوء!
من احت�ضان العتمة!
فذرفت دموعها عتب ًا
خالط الدمع فيها
�ضياء القمر
ب�سمة ال�صبح
ح�ضن الليل

ال�صدى
ذلك ّ
َ

الن�صر

نوافذ عا�شقة

•حميي الدين حممد

•علي معروف
تتقاطع البي�ض الرقاق
وت�صطلي الأكباد جمرا
وتغور يف مهج الدخيل
فت�ستحيل البي�ض َحمرا
وتظل تعت�صر اجلراح
لتجدين دماها نهرا
ويبث ما حمل الأثري
ً
معرى
ا
خرب
املال
إىل
�
ّ
�سقي الغزاة اجلام
مرا
وابتعلوه
اجلام
كل
ّ
وزهت �أكاليل الفخار
على ر�ؤو�س الكرب ن�صرا
وتك�شف امل�ستور ع ّمن �أ ّيدوه
و�صدقوه وكان غمرا
ورهانهم خ�سروه يف
�أن يق�سموا املق�سوم ق�سرا
وتلألأ الفوز العظيم
على الرتاب الطهر طرا
بردى� ،سل ال�شهداء ع ّمن
يجعل البيداء خ�ضرا
وال�شم�س ت�سطع بال�ضياء
وليلة الأحرار قمرا

قدر �أحب ال�شام بنت
املجد جاء �إليها نذرا
�ساقته �أيدي الغيب
للفادي الذي ما رام �أجرا
وطني ،لقد �أُجلي الظالم
وعاد ليل الأهل جمرا
والأر�ض �سوف تعيد يل
ذهب ًا زرعت بها وتربا
والأم�سيات مواكب
بال�شيب وال�شبان ،ترتى
وجميع ما كتب اجلدود
وخلّفوه ،بات يقرا
�سوريتي ال ت�أبهي ظل
الطريق �إليك وعرا
�أنت املناعة وال�صمود
ع�صيت عمن جاء غدرا
لن ي�ستباح هواك فيما
تع�شقني ،و�أنت �أدرى
ال تنكر الأيام ما�ضيها
ولي�س الأمر �سرا
فلقد ركبنا الدهر
ُمذْ كانت ليايل الدهر بكرا

�أقبلْ كي تزهر رياحين الماء
•روال عبد احلميد

�سال خمر خدودها
�صوت املاء العذب

كلماتي فتورق جدران قالعك

لتذوب �شغف ًا

يف قلبك يطربني

�أحب يف روحك املطر

ُيزهر جما ًال

والع�صفورة الالئذة بغ�صن قلبي

وحقول القمح

ُيحاكي �شوق العيون

تنقر حبات املاء

وعبق البيوت العتيقة

يتلم�س عناق ال�شفاه

حنين ًا التحف احلنايا
لوقت كنت فيه
�شريك النب�ض
اتلم�س القلب الغايف

وتعود ريا الروح والأوردة
و�أنا الغيمة العا�شقة
لأغ�صان �أ�شجارك العالية

على ر�صيف االنتظار

ويف راحتي زمردة

�أجدك راقد ًا

تتوق �أن توم�ض على غ�صن روحك

يف ظل �أمنية

�صوت املاء العذب

راك�ض ًابرفقة
طيف حلم
فهل �ضيعك

يف قلبك ي�ستدعي كلماتي
كي تنهل منه

�أحب �صوت �أبي
وقالدة جدتي
و�أ�شياء زمردية اللون
يف م�صابيحك الدانية
�صوت املاء العذب يف بياراتك
ينادي �شمو�سي
ف�أرمي �صوجلاين
و�إليك �أم�ضي
فعر�شي يغدو �أجمل

فرتفرف الأجنحة

وهو يطوف على جلة املاء

ومنها تنثال لآلئ

و�أنت �سيد املاء واملمالك

�أم �ضيعتني

ا�شتاقت لقيعان ميك

وروحي حتن لذاك النبع الزالل

عند�أول يقظة للنب�ض

و�أنق�ش على رقم املطر

�أقبل كي تزهر رياحني املاء

�ضجيج النب�ض
و�سراب ال�ضوء

شعر

ل�ستُ �أدري
َ
�ضجتْ خيمتي
كيف ّ
يف �شالِ �أ ّمي
بعدَ ذكرى
َ
عام
قبل ٍ
احل�شر دنيا
خريف
يف
ِ
ِ
ُ
دهر
منذ ٍ
ينحني فيها الأمام
يف
حريق املاءِ
ِ
نادمتُ �شتائي
وا�ستحى منّي الكالم
راهب ٍّ
�شك
فج�أ ًة ُ
جاء يعدو �شاكي ًا
َ
َ
ير كالم ًا:
قال للدّ ِ
ِّ
�صبي
كف
وعلى
ٍّ
َ
هم�س من يديه
�سال ٌ
ثم ها َم
َّ
ليتهُ ْ
مل يجتهدْ
احل�شر دنيا
كي يلتقي يف
ِ
ترق�ص ال ُ
أر�ض
ُ
على �أعتابها
ُ
والعي�ش منفى
تكتم الأبعا ُد
ُ
فيه ملحها بانتقا ْم
نازح
بعدَ
ٍ
�صمت ٍ
عا َد املغنّي
ملح النّدامى
�سائ ًال َ
عن زمانٍ
�صلّى فيه و�صا ْم
يف رفا ِه احلزنِ حلنٌ
قد ينادي َ
�شغف
الوجدِ به ّي ًا
يف ُ�سراه
من ح�صا ِر البعدِ
ناجى ليلهُ
املرج
َ
�ضاء على ِ
�سرير يف اخليا ْم
ٌ
مل يقلْ هذا مكاين
�أو ردائي يف �صباه
كيف �أم�ضي �ساهر ًا
�صباح
يف مكمني دونَ
ٍ
م�ساء
�أو
ْ
�سلّتي تهوى قطايف
والعناقيدُ ُك�ساىل
حتتَ
اخلالء
غ�صن يف
ٍ
ْ
ٌ
جاهل
عرى
كيف
ّ
قمح التّمنّي
َ
واملدى عا َد وحيد ًا
من �صدا ْه
َ
ابنة املاءِ هنا
تع�شقُ نخ ًال
ال�صحارى
يف ّ
دارتْ ال ُ
أر�ض لرتوي عن بنيها
خاطر
وال�صدى
َ
ّ
با�شتهاء
�صبح
ْ
ٍ
بعدَ ليلٍ
�صرختْ كي ترتدي
ثوب النّدامى
َ
واملغنّي كانَ مي�شي
�سرير
نح َو
ٍ
يف اخليا ْم..
ْ
مل ت�صلْ بعد
ال�صحارى
إىل
�
نخلِ
ّ
وال�صدى خاطر
ّ
بانتهاء..
ليلٍ
ْ

قصة
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الحيزبون
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•نزار م�صطفى كحله
الرغم من مظاهر الفرح التي ح��اول مريانوم
على ّ
�أن ُيبديها عند عودتهِ �إىل بيته ،حام ً
ال �أخبار ًا �سا َّر ًة،
بقبولهِ يف معملِ العطور التابع لق�صر امللك زمري ليم
خوف قد ارت�سمت على محُ ياه،
(� ،)1إال �أن ث َّمة مالمح ٍ
الفرح املُنتظر منها �أمام
�أفقدت زوجته �أ�شتكا �شعو َر
ِ
رب �سا ٍّر كهذا...
خ ٍ
ً
وا�ضحة على ت�صرفاتِ زوجها،
إرب��اك
كانت عالمات ال ِ
لكنها مل تفعل �أو َتقُل �شيئ ًا �أمام ولديها ال�صغريين...
عند امل�ساء ،وبعد �أن انتهيا من طعام الع�شاء ،طلبت �أ�شتكا
من ولديها الذهاب للنوم ،ثم �س�ألت زوجها:
 ما يل � َأراك مرتبك ًا خائف ًا؟...
 ال ...ال� ...أنا ل�ستُ مرتبك ًا!!... �إين �أرى حزن ًا ...ال بل خوف ًا يف عينيك ...قل يل ...ماالذي (ي�ش ُغ ُل) َ
بالك؟...
لك ل�ستُ مرتبك ًا ...وال خائف ًا� ...أنا �سعيدٌ جد ًا
 قلت ِيف عملي اجلديد ...تعرفني كم م�ضى من الوقت و�أنا � ُ
أبحث
فر�صة للعمل يف الق�صر امللكي� ...إنه الق�صر امللكي يا
عن
ٍ
�أ�شتكا!!!...
ً
ُ
 نعم ...نعم� ...أنا ال �أقول �إنها لي�ست فر�صة رائعة...ٌ
�سعيدة جد ًا من �أجلك ومن �أجل طفلينا ال�صغريين يا
�أنا
مريانوم ...لكنني �أرى حزن ًا� ...أو رمبا خوف ًا يف عينيك...
�أنا �أعرفك جيداً...
 ح�سن ًا ...ح�سن ًا ...لي�س يف الأمر ما هو خميف ...فماٌ
حدث عا ِر�ض...
هو �إال
 م��اذا ت��ق��ول ...ح� ٌ�دث ع��ار���ض؟ .هيا� ...أ���س��رع ...قل
يل ...ما هو...
 ال �شيء ي�ستحق ال��ذك��ر ...عندما كنت ع��ائ��د ًا منب�سوق �صناعة الذهب� ،صادفتُ عجوز ًا
الق�صر� ،أثناء مروري
ِ
الر�صيف �أم��ام �أحد املحلاّ ت،
على
جتل�س
�شمطاء،
ِ
حافةِ
ُ
وعندما ر�أتني� ،صرخت يف وجهي بقوة...
 �أن��تْ � ...أنتَ �أيها املغفل ...احذر من حافةِ اجلبل...َ
حتفك هناك� ...سوف تلقى حتفك...
�سوف تلقى
ُ
�صوت َ�ضحِ كاتِها خميف
ب�صوت عالٍ  ،كان
 ثم �ضحكتٍ
جداً ،ابتعدتُّ عنها ب�سرعة ،وعندما �س�ألت عنهاَ ،
قيل يل:
 دع� َ�ك منها� ...إنها �إح��دى كاهنات املعبد البائ�سات،
طردها الكاهن الأكرب ،ب�سبب نبوءتها بدمار مدينتنا...
 �أ�صدقني القول� ...أهذا كل ما يف الأمر؟... ن��ع��م ي��ا �أ���ش��ت��ك��ا ...ل��ذل��ك �أ���ش��ع��ر ب�����ش��يءٍ م��ن ال��غ� ِّ�مواال�ضطراب...
 دعك منها ...ما هي �إال عجو ٌز �شمطاء ...ثم قل يل :لومل تكن كاذبة ...ملاذا طردها الكاهن الأكرب ...وهو الأعلم
منها؟...
ً
ً
عليك� ...أنا الآن بخري ...ف�أنا
 ح�سنا ...ح�سنا ...الِ
ل�ست خائف ًا ...ثم ما الذي �سي�أخذين �إىل حافةِ اجلبل؟...
ُ
ري كي �أ�سقط من هناك؟...
�صغ
أنا
�
وهل
ٌ
••••
�صباح اليوم
خرج من منزلهِ
َ
مل يكن حريان �سعيد ًا عندما َ
التايل لر�ؤيته تلك العجوز ال�شمطاء ،وقد كانت زوجته
ً
َ
التخفيف عنه...
حماولة
حبيبا يف وداعهِ
َ
عليك يا ح�يران ...فما هي �إال عجو ٌز �شمطاء...
 الال تبايل بالأمر كثرياً ...يمُ كنك املرور �إىل املعبد ...فقد
ُيخفف كاهن بعل�شمني ( )2عنك َ
بع�ض ال�شيء...
تن�س ...فهل �أنا �صغري كي �أ�سقط
 -ح�سن ًا ...ح�سن ًا ...ال ِ

من حافةِ جبل؟ ...وداع ًا...
َ
عليك يا حبيبي ...وداع ًا...
 ال••••
قب �أ َّم هرثمة وهي تعدو
كانت �أنظار كلُّ �أبناء احلي َت ْر ُ
ً
�سرعة باجتاه منزلِ ال�شيخ ُمعاذ...
ُم
لك يا �أم هرثمة؟...
 ما ِ ملاذا �أنت ُم�ستعجلة؟...همها  -فقط -
مل تر َّد �أ ُّم هرثمة على �أحد ...فقد كان ُّ
الو�صول �إىل بيت ال�شيخ معاذ...
ً
ي�صر َخ
كافية كي
وقوية ،كانت
�سريعة
رقات
ٍ
ٍ
�أربعة َط ٍ
ُ
ال�شيخ معاذ من داخل منزله:
 من هناك؟ ...اهلل �أكرب ...من هناك؟...باب منزلهِ ُم�ستغرب ًا...
فتح ال�شيخ معاذ َ
 ماذا تريدين يا �أ َّم هرثمة؟ ...ملاذا تطرق َني الباب بهذه
القوة؟ ...ماذا حدث؟...
 احلقني يا �شيخ معاذ ...احلقني... ماذا َّبك؟ ...تكلمي...
حل ِ
 ل�ست �أنا ...بل ولدي هرثمة... ماذا �أ�صابه ...هل هو مري�ض؟...و�شك اجلنون...
 ال ...ال� ...إنه على ِ وملاذا؟ ...ماذا َّحل به؟...
 يا لها من عجو ٍز �شمطاء...َر َوت �أ ُّم هرثمة لل�شيخ معاذ ق�صة العجوز ال�شمطاء ،التي
اخلروج
قابلت ولدها ،وما قالت له ،و�إنه مل َي ُع ْد قادر ًا على
ِ
من املنزل خوف ًا من ال�سقوط من حافةِ اجلبل...
َّهات كهذه؟ ...ثم هل
 اهلل اكرب ...وهل ابنك ي�ؤمن برت ٍَ
يقب�ض عليها؟...
�أبلغتِ محُ َت�سِ َب احلي لكي
 لقد َف َع َلتْها واختفت...معك!!...
قادم ِ
 ح�سن ًا ...ال تخايف �أنا ٌ••••
ً
العي�ش مع زوجها خالد ،منذ �أن
على
ة
قادر
ناديا
مل تعد
ِ
ال�شمطاء ،فقد َ
�شاهدَ تلك العجوز ّ
بات مزاجه �صعب ًا جداً،

يرغب باخلروج من املنزل ،وعندما يفعالن ذلك
ومل َي ُع ْد
ُ
ً
�صدفة ،ف�إنه ال مي�شي �سري ًا على الأق��دامُ ،مف�ضِّ ً
الركوب
ال
َ
ً
ً
ب�سيارة �أجرة ،حتى لو كان املكان قريبا ،وعادة ما يطلب من
ال�سري يف الطرقات التي حتاذي حافة اجلبل،
�سائقها ،عدم َّ
الذي تقبع عليه املدينة...
ب�سبب تغ ُّيبه �شبه
وقد و�صل الأمر �إىل حدِّ َف�صْ لِهِ من عملهِ
ِ
ال�سري على الطريق املحاذية
الدائم عنه ،فقد بل َغ خوفه من َّ
يو�صله �إىل عملهِ  ،حد ًا كبرياً...
حلافةِ اجلبل ،الذي ِ
••••
غم
مل َي ُع ْد مريانوم
يرغب يف العمل يف الق�صر امللكيُ ،ر َ
ُ
ً
ُ
ُب ْعدِ مدينتهِ عن اجلبال ،فقد كان ُيخ َّيل لهُ دائما �أنه �سوف
ُ
ي�سقط عند �أقرب حا َّفة ...لقد �أ�صبحت حياتهُ ال ُتطاق...
حتمل خوفه الزائد من هذا
ومل تعد �أ�شتكا قادرة على ُّ
الأمر...
••••
الذهاب �إىل
تخرج مع زوجها كلما �أراد
�أ�صبحت حبيبا
َ
ُ
عمله ،فقد كان ث َّمة ما ُيخيفه من ال�سقوط عند �أقرب
مرتفع ،ول��و ك��ان �صغري ًا ج��داً ،لقد �أ�صبحت حياتهما ال
ُتطاق...
••••
مل تنفع كلُّ حماوالت ال�شيخ معاذ ،وكل الآيات القر�آنية
التي قر�أها عند ر� ِأ�س هرثمة ،يف �سبيلِ �إخراج هذا الكابو�س
الذي ينتابه َّ
يذهب بعقلِ �أ ِّمه ،قبل
كل يوم ،فيكاد ُ�صراخه
ُ
عقله...
••••
ال�ش َ
منظر خالد ُيثري َّ
فقة عند جريانه ،وهو
لقد بات
ُ
ً
ُ
ال�سري ل�صيقا باجلدران خ�شية �سقوطهِ من حافةِ
يحاول َّ
اجلبل...
••••
خرج من منزله
مل ت�شاهد �أ�شتكا زوجها مريانوم ،عندما َ
ُمتَّجه ًا نحو جبلِ املوت...
••••
ً
�سريعةُ ،متَّجه ًا نحو جبل املوت،
ري بخط ًا
كان حريان ي�س ُ
الدموع وجهه...
وقد َع َلتْ ّ
••••
احلي �إىل بيت �أ ِّم هرثمة عند ال�صباح ،وهي
هرع �أهل
ِّ
ت�صرخ ب�صوت عال:
 ولدي �أين �أنت يا ولدي؟ ...لقد هرب من البيت� ...أريدهرثمة ...هرثمة �أين �أنت؟ ...ال بدَّ و�أنه َف َع َلها...
••••
ً
حزينة ،بعدما قدَّ مت
خمفر ال�شرطة
ع��ادت ناديا من
ِ
بالغ ًا عن خروج زوجها منذ يومني من البيت ،لكنها كانت
وج َ
هة زوجها...
ُتدرك ّ
على �صفحة احل���وادث اليومية ،ك��ان اخل�بر ال��ذي ه َّز
قلب ناديا ،العثور على
جريان خالد ،و�أ�شعل نا َر احلزنِ يف ِ
َ
ُ
ببع�ض الأتربة
هياكل عظمية ُمعفَّرة
وثالثة
�شاب،
ِ
ج َّثةِ ٍ
عند �أ�سفل حا َّفة جبلِ املدينة ،ومازالت التَّحريات ُم�ستمر ًة
ملعرفة �أ�سباب احلادث...
الهوام�ش
زمري ليم  1759 - 1782ق.م �آخر ملوك مملكة ماري
العِظام ،وقد ُد ِّمرت املدينة عند نهاية ُحكمِه عهده على يد
حمورابي امللك البابلي ال�شهري.
�إله ال�سموات عند التدمريني
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ف ّر عا�شقا

كان لل�سلطان وزير مقرب جدا من دون
بقية الوزراء واملعاونني ،وكان ممن ي�ؤمتن
على كل �شيء �إال �أنه طموح ،وهو عا�شق
ومع�شوق ،ال تطلع ال�شم�س �إال من جبني
ع�شيقته ،وال تغدو احلياة زمهريرا �إال يف
غيابها.
�أدرك ال�سلطان م��اذا تعني امل���ر�أة للوزير
النبيه املقدام ،ف�أخذ يغ�ض الطرف عنه ،عن
لياليه املاجنة يف ق�صر �أه��داه �إي��اه من بني
الق�صور التي كان قد ا�ستوىل عليها حني انقالب.
مل يكتف بذلك بل عمد �إىل زرع غابة من اجلمال تلف وزيره
�أنى �سار �أو نظر ،فال يرى من حوله �إال الفاتنات ممن حباهن اهلل
بكل مالحة وذكاء وظل خفيف ،لعله يرتوي وين�صرف كلية �إىل
�أ�شغاله و�أعمال الرعية.
مل ي��دع ال��وزي��ر الهمام ج�سدا ب�ضا �إال التهمه ،كما تلتهم
اجلوارح �أع�شا�ش الع�صافري ،و�إن تعفف عن واحدة فلعلة طارئة
ثم يعاود االختالء فيها ك�أنه منذور ملتع الدنيا ،وال ينتظر جنة
تعج مبن هن ملك ميينه.
حتى �إذا ما حانت ال�ساعة ،و�صار مبقدور ال�سلطان �أن يحرك
وزيره كما تتطلب امل�صلحة العليا لل�سلطنة ،اختار له و�صيفة
�أوىل ال يتقدم عليها جي�ش من اخلدم واحل�شم.
ومل تتوان هذه الغريبة القادمة من املجهول يوما عن �أن
تختطف قلب الوزير ،وحتتل املكانة الرفيعة التي تليق مبلكة
جمال لي�س من قبله بهاء وال من بعده �صفاء ،وهي من الفطنة
وبعد النظر ما يعجز عن �إدراك �سره خبري جمرب �أو حكيم
ج�سور.
وق��ع ال��وزي��ر يف حبها كما تقول احلكاية وكما تداولتها
الأج��ي��ال ،ي�ضيف �إليها ال���رواة م��ا يزيدها غ��راب��ة وطرافة
ومالحة ،لكنه كتم ما يف نف�سه �إح�سا�سا منه ب�أن ال�سلطان مل
يكن ليهديه هذه اجلوهرة لوال غاية يف نف�سه ،فاتخذ احلذر
�سلوكا يومي ًا يقيد غدوه ورواحه ،حتى �إذا ما ح�صر عالقته معها
بالعمل وحده ،وما تتطلبه املرا�سالت ال�سرية واخلطرية ،ارتاح
كمن ينام على �سرير من الأحالم.
يف يوم �أغر لن ين�ساه ما دام حيا طلبت �أن تختلي به بعيدا عن
�أعني تعرف كيف ال تغم�ض لها جفنا.
ح��ار يف �أم���ره ،و�أدرك �أن��ه �أم���ام �أم��ر ج��ل��ل ..م��اط��ل ،ح��اول
الت�سويف ،والت�سويف هروب من حب يعتمل يف داخله ،فمنذ �أن
عرفها �صار ينظم الأ�شعار ،و�صار �إىل حال العذريني من الع�شاق،
وان�صرف كلية �إىل العمل يتلهى به من نار يف مرجل ،ال يخمد
لهيبها �سوى ال��زواج من تلك ال�ساحرة اللعوب ،لكنها وب�إ�شارة
بارعة من �شهد عينيها ،تدل على وجود خطر داهم ،و�أن الأمر ال
يحتمل الرتدد �أو التلك�ؤ جعلته يتعجل اخللوة.
 2-يف اخللوة فتحت خزائن معرفتها للوزير ،حذرته بحزم �إن مل
ت�ؤد املهمة التي �سيوكلها لك ال�سلطان فاملوت بانتظارك ،املهمة
لي�ست كباقي املهمات� ،إنها االت�صال مع خ�صومه ،ممن يطلبون
الوالية وقد نذروا �أنف�سهم لها ،وما �أ�سهل املوت عندهم من �أجلها،
وما عليك �إال �أن تدبر موقعا لك هناك ،يريدك عينا له يف
�صفوفهم.
�سيفاحتك ال�سلطان بالأمر فال ترتدد بالرف�ض� ..ستكرب بعني
ال�سلطان كثريا ..لكنك تعلم ما عاقبة من يرف�ض �أمر ال�سلطان..
فلرمبا �أج� ّ�ل قطع ر�أ�سك قليال ،لكنه يعرف �أي الأوق���ات هي
الأن�سب جل ّز الرقاب..
 م��اذا تقولني ي��ا ..وتنبه ومل يكمل؟ �أ�أن��ا من يرف�ض �أمرموالي وويل نعمتي..؟
ال لن يكون ذلك �أبدا.
 ا�سمع ن�صيحتي ..ولوال حبي لك ملا ن�صحتك ولرتكتك تلقىما �ستلقاه دون �أن �أج��ازف مبا بحت لك ب��ه ..حني ترف�ض �أن
تن�ضم �إليهم �ستغدو مو�ضع ثقة بال حدود ،و�ستنام العيون كلها
عن عدّ �أنفا�سك وح�ساب خطواتك..
عندها �ستكون يل وحدي و�أكون لك وحدك ،عندها �سنتزوج
ويكون لنا �صبيان وبنات ونعي�ش بهناء ونبات ..ومل تن�س �أن

االن�سان هو المحبة
•غادة اليو�سف

ت�شري �إىل عر�ش ال�سلطان ،وكيف �سيجل�سان عليه...
و�إن قبلت ومل ترتدد �ستدخل ال�شك �إىل نف�س ال�سلطان،
و�سيجدك كمن كان ينتظر ذلك على �أحر من جمر ،ومل ال؟
ف�أنت يف ن�صرته وزير ويف معار�ضته �أمري..
 حم��ال ،قالها ونه�ض من اخللوة كمن ل�سعته عقاربالدنيا ،لكنها عاجلته بخنجرها م�ضموما بقب�ضتها الناعمة
 :ال تتعجل موتك م�سموما بهذا ..ومل تتوان عن الإتيان
بحركة تدل على �أنها �صاحبة خربة وجتربة..
 حني تقبل دون تردد �أو تفكر �سي�صدق ال�سلطان ما كاني�صله عنك من �أخبار..
 وماذا و�صله و�أنا اخلادم الأمني والعامل بجد على تنفيذ�إرادت��ه؟ �أتق�صدين �سهري وتبذيري �إنها �آخر ما يهتمون به..
و�أع��رف �أنني كمن يوقع ا�ستقالته قبل �أن يبا�شر عمله ..ف�إن
ظللت مطيعا ظلت تلك الورقة حتى ت�صفر وتبلى ،و�إن ال ف�سرتى
النور.
 و�صله عنك �أيها الوزير �أنك تتخفى وتخرج من الق�صر عندكل فجر ،و�أنك تقوم الليل ،و�أنك..
 كفى هذرا يا بنت النا�س ماذا تقولني ،لوال قلبي هذا املتيمبك لدفنتك هنا ..لو كان ال�سلطان قد و�صله ذلك ملا �أبقى هذا
الر�أ�س �ساعة� ..أنت من يخرتع هذه الأوهام..
 بل �أنا من حتر�ص عليك فحذاري �أن تن�سى..ذهل الوزير وهو يرى هذا التحول ،مل يكن لي�صدق �أن هذا
القمر املنري ذا الوجه ال�صبوح ،والقلب الرقراق ،ميكن �أن يكون
هو ذاته هذا الوح�ش الكا�سر ..ماذا يفعل؟ وماذا عليه �أن يقول؟
�أدركه العجز ،راحت خماوفه تتدفق من هنا ومن هناك ،ك�أنها
قطيع من الذئاب جتهزت لتمزيقه ،لكنه مل يقطع الأم��ل يف
خمرج ي�سعفه وينجيه.
 3-�أما ال�سلطان ،فقد انتظر طويال حتى عيل �صربه ،فال وزيره
عر�ض عليه الأم��ر ،وال عينه ال�ساحرة قالت له �شيئا ،وقد
حر�ص �أال يظهر لهما �شيئا من تكدره ،بعدما ع��رف باخللوة
و�أدق تفا�صيلها ،وقد جاءته دون عناء� ،إن هي �إال الغرية تدفع
الرجال �أن يتباروا يف تتبع ع�ثرات بع�ضهم ،فكيف بالن�ساء
اللواتي اختطفت هذه الغريبة �سيدهن؟.
وظ��ل يف�سح املجال لوزيره لكي يطلعه على ما ج��رى ،ومل
يعد يف وارد مفاحتته باملهمة التي �سيوكلها �إليه ،وكيف ي�أمتنه
على تلك املهمة اخلطرية وهو الذي �أب��دى جبنه �أم��ام تهديد
جارية..؟ لكن مراقبة حركاته و�سكناته دلت داللة �أكيدة على
�أنه يف حال من القلق واحلرية والرتدد ،هل هذا ما �أرادته تلك
اللعينة؟ �أم �أن الوزير كان ه�شا بالأ�سا�س وجاء من �أماط اللثام
عن �سلوكه؟
�أم��ا هي فقد تابعت عملها ،حت�صي كل �شاردة وواردة ،ومل
يخطر ببالها ما يبعث على القلق ،فال الوزير فاحتها يف �شيء،
وال يف ح�سبانها �أن يعرف امللك ما ع��رف ،فنامت على حرير،
و�أيقنت �أنها تك�سب الرهان ..ثم هي مل تفعل �شيئا ،هكذا كانت
تقنع نف�سها كلما راودتها فكرة الإبالغ عن اخللوة ..حالها كحال
الوزير ،و�إن كان هو حرية كربى ،ويف حال لي�ست حاله ،وطال
انتظاره ملليكه حتى كاد �أن يقول له :متى �ستفاحتني مبا تريد؟
حني ادلهم اخلطب وع�صفت الرياح ب�أركان ال�سلطنة �أراد
ال�سلطان �أن ي�أمن على حاله من وزيره املقرب الطموح ،ومل يجد
غري غياهب ال�سجون مقرا وم�ستقرا له ،ال يطيل مكوثه يف قاع
�أحدها حتى ي�صدر �أمرا �سلطانيا بنقله �إىل قاع �أكرث رطوبة
وعفنا ..حتى �إذا مل يبق قاع مظلمة �أمر ال�سجانني �أن يخففوا
احلرا�سة ،و�أن يدعوا له نافذة �أو بابا خلفيا للهروب ..ف�إن جنح
يف الفرار ال بد و�أن يلقى ما ي�ستحق ،و�إن اعتاد ال�سجن و�أدمن
عذاباته فله ما اختار..
بعد حني �ساد هرج ومرج ،قيل الكثري ،وعلت �أ�صوات تنا�شد
ال�سلطان �أن يف�صح عن م�صري الوزير.
بعد حني �سرت بني النا�س حكاية حب بني الق�ضبان ..حكاية
�شاهدها و�صيفة و�سلطان ..عنوانها وزير يفر عا�شقا.
بعد حني كتب على قرب دار�س �أنهكته الرياح
هنا يرقد من�سي بني جفني الزمان

لوال املح ّبة �إذ هلّت بوارقها
ي��وم � ًا ..على الأر����ض م��ا كنّا
لننوجدُ
� ُ
أول ما قال اهلل قال ح ّب ًا:
ُ
“�أحببتُ �أن �أع��رف فخلقت
اخللق”
والأنبياء قالوا�“ :أح ّبوا� ..أهلل
ٌ
حمبة”.
والفال�سفة ق��ال��وا �إن احل��ب �أع��ل��ى درج���ات الفعل
الأخالقي..
وق���ال �أ���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ وع��ل��م خ��ل��ج��ات الأر������ض“ :
ً
خربة .ا�شتعلت ح��واء ع�شق ًا فعمرتها..
كانت الأر���ض
وي�ستطرد ..حنى �إذا ُ�سليت منها جذوة احلب تر ّمدت..
وعادت معدن ًا بارد ًا وقاع ًا �صف�صفا وحطاما”
ويقول الفالح�“ :أوثّقُ تاريخي على مت ّوج رق�صة الع�شق
بني الأر�ض وال�سماء ،فكلما تاقت الأر�ض �ص ّعدت بوحها
�صالة فتغمرها ال�سماء ..و�إذ بها اهتزت وربت و�أنبتت من
كل زوج بهيج”
�شهيد تغلغل دمه
واليوم ف�شقائق النعمان تزهو بوجد
ٍ
يف الأر�ض ع�شق ًا..
ً
ً
يف ملكوت احلب ُّ
ت�شف �أكرث املخلوقات ق�سوة وجالفة..
تت�أن�سن ..ولكن � ّأي �إن�سان؟؟!! و�إن�سان اليوم مري�ض،
ال�سقم على قدراته ،فهو عاجز عن اال�ستيعاب،
طم�س
ُ
ويعاين من الأمل واحل��رم��ان ،وه��و يتهافت منغم�س ًا يف
مفردات مقتنياته ،فيما يظنّه م�صدر ًا للذة ،وهروبا من
الأمل ،وذلك حني يبتعد طوع ًا وكره ًا عن طريق الت�أ ّمل
جت�سمات
واال�ستغراق يف البحث عن املعنى مبا هو فوق ّ
العدم ..فيبتعد عن الطريق� ..إن�سان اليوم انحدر �إىل
درك العبودية والتوح�ش لدرجة ت�أنفها الوحو�ش التي
�صانت نبل عفويتها ..فهو يقتل ال دفاع ًا عن حياته،
وينتزع اللقمة من �أف��واه ال�ضعفاء العن جوع ،ويزاحم
على مكان يت�سع له ول�شركائه يف �أر��ٍ�ض وجدت للجميع
ميت�ص ن�سغها وحده ،ويندحر ،وينتحر ،وينقر�ض ،وهو
ّ
يح�سب �أن��ه ي�صارع ليبقى ..ويعمى عن حقيقة يبحث
عنها ..ورح��ل��ة البحث ع��ن احلقيقة ل��ن تكتمل طاملا
�أن االن�سان عبد ًا لل�ضرورة �إال عرب وم�ضات ،و�إ�شارات،
تتنا�سب مع قدرته على حت ّمل بلوغها عرب ثنائية املوت
واحلياة ،وهما وجهان حلقيقة واح��دة :فمن حياة هي
مدخل ملعرب وع��اء اجل�سد �إىل خم��رج ه��و امل��وت ال��ذي
ي�سلمنا �إىل مدخل حياة �أخرى حتددها �آثارنا وما ر�سمته
خطواتنا ،وهذا ما يلخّ �ص ثنائية حمدودية االن�سان،
و ُمطْ َل َقهُ يف �آن واحد.
وهذا لي�س ي�أ�س ًا ،بل �أ�ؤم��ن �أن االن�سان ،ذلك ال�سامي،
كبري اخلطاة� ،سيتعلّم ،و�سي�صل �إىل حقيقته من خالل
هروبه من الأمل ،وتخ ّبطه يف اخلط�أ واخلطيئة باحث ًا
عن احلب� ،سي�صل �إىل �ضوئه الالئق حني ت�سنقذه الروح
الإن�سانية وهي يف نزعها الأخ�ير ،و�إالّ� ،ستكون حياته
جمرد هزمية..
ّ
�أدرك �أنه من ال�صعب �أن من�سك ب�أ�شعة ال�شم�س ،ولكن،
من الأجدر �أن نحاول ،بل من الواجب �أن نفعل ،حتى لو
حرقتنا اخليبة ،فنحن مكلّفون بذلك �إن�ساني ًا ،فلرنف�ض
ّ
ما هو ناجز وم�سته َلك ،ولن�سع حثيث ًا لبلوغ كينونتنا
العارفة ،العاملة ،الناطقة ،العاقلة ،ال�شاعرة ،امل�ضيئة،
املح ّبة ،لكي متتدّ ظاللنا على �أرحب م�ساحة.
ً
بوارقها يوم ًا ..على الأر�ض ما كنّا
لوال املح ّبة �إذ هلّت
لننوجدُ ..

شعر
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إح�سا�س �شهيد ًا..
�أرى ال َ

ق�صيدتان
•�أحالم غامن

•رميا خ�ضر
قامة املاء
البحر �أنْ�سلُّ
من ميا ِه
ِ
�شيء بذا املاءِ
وال ِ
يوج ُعني ٌ
َ
خوف الغ َرق...
�سوى ِ
غريب
�شيء يف املاءِ
ال َ
ْ
ربمّ ا يدعو القلقْ ...
�إنّه من غري لونٍ
ال�ضياء
�سر َبه فيه
غ ِ
ري ما ّ
ْ
هي قامةْ ...
ُ
قامة املاءِ ...
وتبقى وا�ضحةْ ....
هذا امل�ساء
امل�ساء َي�شتعلُ
هذا
ُ
ليت به
قل َب َك يحرتقُ وياليتَ لو
ُ
ينطفئ� ...إن
بال�شوق
ِ
كان به
تقدح فيتّقد
�أعوا ُد ُح ٍلم
ُ
()2
يا عا�شِ ق ًا
ما كلُّ
طر ُب وال
ٍ
�صوت لِلهوى ُي ِ
كلُّ الأغاين باقيةٌ
خّ ذْ ُق َ
بلة ُ
لم فهي
احل ِ
�شطر الأَماين ال�شافِية
ُ
()3
حاف زمان َُك فال
ٍ
يلتمع
ما�ضيك
ِ
ُ
َ
فيك ...وال
ني ُترا ِب َك َترحم
ع ُ
()4
بئ�س الهوى َ
ذاك الذي
َ
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روح َك،
من قبلِ �أن يبد�أَ يف ِ
َيندمل
•••
لو كنت كجلجام�ش
�أوراقي عط�شى لك
لغتي� ..أقطفها من �شهد اخليبة
ال ميكن �أن تبقى �أبد ًا
تبعد عنها
مثل احللم ،و�أبعد
قل يل :ياحبي ،هل
تغفو ،حتى �أحيا؟
�إين قلقة
�أدنو من ثلث الليل ،وحيدة
تقتلني يف ك�أ�س ال�شوق
من بعد ثالثة �أرباع ال�سكر
ال ،لن ت�أتي
يا طري ًا يلهو يف �أغنيتي!
لن �أكتب لك
(يا جلجام�ش)
ف�أنا �أنثى من �صل�صال ال�شعر
لكن!!.
باء
حاءٌ ..
ٌ
لفت عنقه
مثل احلبل و�أكرث
ال ..لن ت�أتي
(يا جلجام�ش)
اجل�س مرتاح البال ،وال حتزن
�صوتي
ج�سدي
وبقايا طيني لك!..

رب هنا للقلم
ال ح َ
القلم عجو ٌز ،والنُّونُ تلتهب
ُ
انعكا�سا �أزرق ًا �شفي ًفا.
يبعثان
ً
أزرق يعزّ ز
ل�سانُ النا ِر ال ِ
عجب ًا تلو عجب
ِّ
ال�شك
ني
كيق ِ
على ال َّرغْ ِم �أنَّ العا�شقني عارفون.
أ�شياء ال ِف ْت َنةِ ال�سِّ حرية
� ُ
ُ
الرما ِد
ت�ساجل
َ
انزياح نف�سِ ها يف ّ
ٌكلُّ
نبي ممتلئ
ٍ
حرف ّ

ومع ذلك
كلُّ هذه الأنبياء تبدو فوقي
فرتفع وجهَ احللم
ُ
نحو الالحمدود.
القلب متتدُّ �أغ�صانُهم جمي ًعا
من
ِ
بكثافة
ٍ
وب�صوت � ُ
ن�سيم الأزاهري
أجمل من
ٍ
ِ
بعا�شق ميكنُ ر�ؤيته
يتغنون
ٍ
�أك َ
وانتماء
احتواء
رث
ً
ً
من هذا ..الال منتمي
ت�ضرب مفتاح ًا هنا،
هو اليدُ التي تعرف كيف
ُ
و�آخر هناك..
هو الال �شعور
الذي يجعلك ج�سر ًا للعبور �إىل الالمتناهي .
رب! ..
يا ِح ُ

في وطني
•حبيب الإبراهيم
يف وطني...

خ�ضر ال�ضفاف...

ُترى...

تنام احلورية ُ على الر�صيف

وانتظار الع�شاق...

من ُيعيد االبت�سامة واملواويل؟؟

ّ
مت�ش ُط �شعرها

�سرقت بيادر قمحنا

غري عابئة ٍ بنهار ال�صبية

و�سفر الع�صافري

وهم يبيعون �أوراق اليان�صيب؟!

وهي تبني �أع�شا�شها

من ُيعيد للخزامى وجهها
وللبيادر قمحها؟
وللأنا�شيد �صداها؟

يف وطني...

كي تنام ب�آمان...

ترك�ض الأحالم

يف وطني يغيب النخيل

يف وطني

خلف ق�ضبان امل�ستحيل

خلف �أحالم ٍ

هم وحدهم

�أي ُّ ريح ٍ عاتية؟

و�أحالم مقيتة

�أي ُّريح ٍ�صفراء
نرثت فوق قرانا

احلزن ي�سيل ُ
يف كل اجلهات

حلم ُالآتني

ومدننا وحوارينا

لقد �أ�ضاعوا ..هكذا...

توابيت ًا وفجائع وانتظارات..

كل الوجوه الط ّيبة

�سرقت تلك الريح

يف �صباحات الندى

�ضحكة الأطفال...

واليا�سمني...

فرح الفالحني...

يف وطني

هم وحدهم
ُحماة الديار...
من ي�س ّيج امل�آقي
هم وحدهم من يوزع النهار
تيجان ًا وبيارق ن�صر
يف كل اجلهات...

رب هذا الذي
� ُّأي ح ٍ
نبحث عنه يف الالمكان
إح�سا�س �شهيد ًا
�أرى ال
َ
ُ
يحمل فرا�شاتِ ال�سال ِم القدي�ساتِ ه�ؤالء
َ
يف
متاهاتك الع�ص ّيةِ
مطرا
فاجعلني ً
م�سكون ًا ِب َر ْهبَةِ املاء
حيث يكون حجم احلزن ع�صي ًا على القيا�س
ُ
القلب �أن يتق َّي َ�أ ذاكرة ال�شوك
يو�شك
ُ
من قال �أن ميزان النهار له كفّتان
و�أن اجلهات لها ُبو�ص َلة! ..
ري
كم هو ٌ
ممتع �أن نط َ
فرادي�س ُمعل ٌ
ُ
ّقة
حيث النجو ُم
ٌ
يف َ
لحَْظة من حلظات الت ََّج ِّلي
ُ
حيث ال َّت َه ُّجدُ يف معنى املعنى
وحيث �أبي
هو الفرا ُغ الذي ما بيننا َي�سْ ري
هو الوعي والالوعي
و�أنت الن َ
ُّقط ُة العليا
النقاط الأربع..
ٌ
قطرة من حرب
و�أنا
الر�ؤ َيا هناك
لقمح ُّ
فاحملني ِ
حيث َت َت َناهَ ى الأبعاد.

12

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1681" :الأحد2020/3/22م 27 -رجب  1441هـ

محمد البريكي في "بد�أت مع البحر"
ال�شعر في ملكوت الألق

•د� .أديب ح�سن حممد

اللغ��ة ال�شعري��ة حت��ول
ذهن��ي ين��م ع��ن نظ��رة
خمتلف��ة �إىل الع��امل
املحي��ط ،نظ��رة ٌمتخ َّي َل��ة
تتداخل فيها الأحالم مع
اخلي��االت اخلا�ص��ة التي
ت�أخ��ذ م��ن الواق��ع م��ادة
البن��اء الأ�سا�سي��ة مهم��ا
قل��ت ن�سب��ة هّ ��ا الأ�سا���س
�ستبن��ى علي��ه فيم��ا بع��د
عمارة �شعري��ة تقرتب �أو
تبتع��د ع��ن الواق��ع وف��ق
الر�ؤية ال�شعرية.
من هن��ا ف���إن ال�شعر عامل
منبث��ق بال�ض��رورة م��ن
مادة حياتي��ة� ،أو م�شاعر
�إن�ساني��ة ،حت��اول اللغ��ة
مبا �أوتيت من مه��ارة وقدرات تعبريية تفجري
طاقات اللحظة ال�شعرية لتعرب عن عمق هذه
احلالة و�إظهار اجلوانب اخلافية فيها.
انطالق ًا مما �سبق
جن��د ال�شاع��ر الإمارات��ي حمم��د عب��د اهلل
الربيك��ي يف جمموعت��ه ال�شعري��ة «ب��د�أت مع
البحر» ممتلك ًا تلك اللغ��ة ال�شعرية ال�شفيفة
الق��ادرة على الإمتاع ،والبعي��دة عن التغريب
والرثثرة.
يف ثناي��ا ه��ذه املجموع��ة تب��دو ب�ش��كل جل��ي
ظاه��رة البداه��ة �أو احلن�ين �إىل البدايات..
بداية البداهة� ،أو حلظ��ة االنبثاق الأوىل..
ولع��ل عنوان املجموعة �أك�بر داللة على ذلك
«بد�أت م��ع البحر» داللة وا�ضح��ة على �شغف
ال�شاعر بالتجدد الدائم انطالق ًا من البداهة
الت��ي يغت�سل فيها الكون م��ن كل �شبهة تلوثه،
والبح��ر هنا هو �شكل من �أ�ش��كال عدم الركون
�إىل حال��ة راكدة� ،أو تكرار مم�ض� ،أو مكوث يف
حيز تعبريي مهما كان متفرد ًا ومده�ش ًا.
ه��ذا ال�شغ��ف بالتغي�ير ي���ؤدي �إىل دفق��ات
�شعرية متجددة ،ينتفي فيها التكرار ..تكرار
ال�ص��ور ال�شعرية ،تك��رار املو�ضوعة ال�شعرية،
�أو حتى تك��رار الرمت املو�سيق��ي لبحور ال�شعر
التي لهذا ال�سبب تتنوع يف املجموعة.
عل��ى امت��داد ق�صائ��د املجموع��ة نالح��ظ
امتالك ال�شاعر الق��درة على �إدارة الق�صيدة،
بحي��ث تب��دو قطع��ة متكامل��ة تتدف��ق لغته��ا
بانتظ��ام �ضم��ن ال�سي��اق الع��ام للفك��رة دون
خ��روج �أو �ش��رود �أو ا�ستط��االت ال معن��ى له��ا،
وتنتهي الق�صيدة حيث ت�شبع الفكرة
وم��ن الأمثل��ة ال�صارخ��ة عل��ى ه��ذه الوح��دة
البنيوية ق�صيدة :حلمت ب�صوت
وهي مكتوبة على تفعيلة املتقارب :فعولن
يقول ال�شاعر:
توق��ف هن��ا |م��ن تنظ��ر يف الغي��ب| راق��ب
يدي��ك| ..ترى| ..ه��ل بها ما يه���ش على وجع
ال��روح| �أو يجل��د الوق��ت| ك��ي ال يو�س��د ه��ذا
الأمل| وه��ل �إن رجع��ت �إىل البي��ت| كن��ت كما
كن��ت ..رب�� ًا| ل��ه م��ا ي��رى� ..أو �صنم |وه��ل �إن
احل��ي| يحمل هم اخلالئق
م��ررت على م�سجد
ّ
قلب��ك| �أو ي�صب��ح اخلل��ق عن��د ال�ص�لاة عدم|
فقل��ل �صراخ��ك| ال ال�ص��وت يوق��ف ذب��ح
اخل��راف| وال الأر�ض تنجب للطفل| يف خوفه
مر�ضعة|� ..ص101_100
�إن الدخ��ول �إىل العم��ق ال�شع��ري �أو احلد���س
ال�شع��ري ي�شب��ه هن��ا حال��ة م��ن املونولوج بني
ال�شاع��ر وذات��ه امل�ضم��رة املت�أملة م��ن اخلراب
العمي��م حول��ه ..وبو�ص��ف ال�شاع��ر املقيا���س
الأول ال��ذي ي�ش�ير �إىل الأخط��ار الداهم��ة
وي�ست�شع��ر بوقوعها ف�إنه واحلالة هذه يدخل
بع��د وقوع املح��ذور �إىل حالة ي�أ���س و�إحباط

نقد أدبي

�أ�شب��ه م��ا يك��ون بي�أ���س
النا�ص��ح عندم��ا تق��ع
الف�أ���س بالر�أ�س عندما ال
ي�أبه لن�صحه �أحد.
لك��ن ويف نف���س الق�صيدة
ال يلبث ال�شاعر �أن ي�صنع
من هّ ا الي�أ�س مادة ال�شعر
اخلالدة :احللم
ومبه��ارة وبخف��ة يح��ول
ال�شاع��ر مف��ردات الي�أ�س
�إىل �سل��م مت�ين ي�ست�شرف
به احلل��م الكبري ..احللم
الذي ي�أتي بعد كل خراب
وبع��د كل كارث��ة فينه�ض
من حت��ت الرم��اد كطائر

الفينيق...
يقول ال�شاعر:
/تذك��ر/ ..كم��ا �أحرق الأر���ض نريون/مات/
وكانت هي الباقية� ../ص105
�إذ ًا وظيف��ة ال�شع��ر حا�ض��رة هن��ا ..ال يك��ذب
وال يخات��ل ..بل يقدم �صورة �صدقة وعميقة
مل�آ�سي الواقع بكل تفا�صيله ،لكن لي�س للتباكي،
�أو الندب ..بل للتجاوز ،واال�ستفادة من العرب
لر�ؤية املُ�شترَ َ ك الإن�ساين مهما بدا بعيد املنال
وطوباوي ًا
/مت��ى ي��درك البع���ض �أن الق�صيدة/ج�سر ملن
همه �أن�ش�أه� ../ص34
ُّ
ال�شع��ر لي�س ترف ًا �إذاً ،لي�س �سريك ًا ال�ستعرا�ض
بهلوان��ات لغوية� ،إن��ه الال ُم��دْ َرك ،الالمنتهي،
اجل�س��ر ال�شفي��ف ال��ذي تع�بر علي��ه ال��روح
كلم��ا حا�صرته��ا الهم��وم وكادت �أن ت��ودي بها
مل ي�سري عك�س فطرته
ماكينات الت�ش ّي�ؤ يف ع��ا ٍ
وبداهته.
هك��ذا يغ��دو ال�شعر مبعنى م��ن املعاين حممية
طبيعي��ة للم�شاع��ر والأحا�سي���س الإن�ساني��ة
البديهي��ة النقية ،حتفظها م��ن الإنقرا�ض �أو
الت�شي�ؤ الذي يجتاح كل �شيء.
ال�شع��ر انت�ص��ار لتل��ك اخللج��ات ال ِبكْ��ر الت��ي
حت��اول احل�ض��ارة املادي��ة �إزاحته��ا �شيئ�� ًا
ف�شيئ�� ًا ..ولك��ي يحق��ق ال�شعر ه��ذه الوظيفة
العظيمة عليه قبل �أي �شيء �أن يحقق �شروط
ال�شع��ر نف�سها�...أن ي�ضيء ال��كالم ،وي�أخذ من
اللغ��ة القدر ال��ذي يعينه عل��ى الإ�شراق دون
�إ�سراف وبذخ..
ً
غيمة� /إن ه��ذا املمدّ د فوق الظم�أ/
/ا�سقط��ي
�س��وف يج��ري مب��ا ينف��ع الت��وق /ث��م يخلّ��ف
للحزن بع�ض الزبد� ../ص97
هن��اك ا�شتغال يف هذه املجموعة على ا�ستلهام
الرتاث الديني والتاريخ��ي الإن�ساين مبا يدل
على ثقافة طيبة وقدرة على توظيف املقولة
الرتاثي��ة الت��ي له��ا وق��ع م�سب��ق يف وج��دان
القارئ بحيث ي�ستفي��د ال�شاعر من هذا الوقع
لتح�سني فر�ص التلقي الأمثل لل�صور ال�شعرية
القائم��ة عل��ى االنزي��اح �أو التنا���ص دون �أن
يغفل ال�شاعر ما له��ذا اال�ستلهام من ح�سا�سية
حتتمل الوجهني ،فينجو من �شراكه ،وي�ستفيد
من �إ�شراقه يف �آن.
الكتاب :بد�أت مع البحر
امل�ؤلف :حممد عبد اهلل الربيكي
النا�شر :كتاب دبي الثقافية ال�شهري

الت�أ�صيل في الم�سرح
وت�أمالت في رحلة العروج

• عبد الفتاح روا�س قلعه جي

يف بحثن��ا ع��ن الهوي��ة الثقافي��ة والت�أ�صي��ل مل�س��رح
عرب��ي تعت�بر ق�ص��ة الإ�س��راء واملع��راج منطلق�� ًا هاما
وغني�� ًا لي�س للم�س��رح فح�سب و�إمنا لكثري م��ن الأعمال
الأدبي��ة ووالفني��ة ،وتع��ود �أهميته��ا لكونه��ا حادث��ة
تاريخي��ة ج��رت لل�شخ�صي��ة الإ�سالمي��ة الأوىل ،و�أنها
ت�ص��در عن الفل�سف��ة الإ�سالمية الت��ي تتناول العالقة
ب�ين اهلل والإن�س��ان ،وب�ين الإن�س��ان والإن�س��ان ،وع��ن
ونظ��ام كلّي يب��د�أ يف احلياة
الت�ص��ور للث��واب والعق��اب
ٍ
الدني��ا وميت��د �إىل احلي��اة الآخرة .وه��ي مت�س ق�ضية
�أ�سا�سي��ة ت�ؤرق الإن�سان يف وج��وده ،وتفتح �أمامه �آفاق ًا
م��ن اخليال ال تحُ ُّد �أال وه��ي ق�ضية املوت ،وعنها ت�صدر
فل�سفته يف اخللود والفناء.
�أغل��ب الرحالت ال�سابق��ة للإ�سراء واملع��راج يف الأدب
الأ�سط��وري الق��دمي والتي كانت م�ص��در ًا ثري ًا للم�سرح
تتح��دث عن هبوط ال�شخ�صية الأ�سطورية �إىل العامل
الأ�سف��ل ،عامل الأم��وات ،لتلتقي مبن حت��ب� ،أو لتنقذه
وتعي��ده �إىل احلياة ،وخالل رحلتها حتاول �أن تكت�شف
�سر احلياة واملوت.
 يف ملحم��ة جلجامي���ش ت��رد ر�ؤيا �أنكي��دو عن العاملالأ�سف��ل ،ع��امل الأم��وات ،وبع��د �أن يفق��د جلجام���ش
�صديق��ه �أنكيدو يبد�أ رحل��ة طويلة يعرب خاللها جبال
ما�شو املظلمة ،ليلتقي بجده �أوتانف�شتم (نوح).
“�أتي��ت قا�ص��د ًا �أب��ي �أوتانف�شتم/لأن��ه م��ن جمم��ع
الأرباب�/أريد �أن �أ�س�أله عن احلياة واملوت”
كم��ا تتحدث الأ�سطورة ال�سومرية عن هبوط �إنانا �إىل
الع��امل الأ�سفل ،وكان عليها كي تتحرر من بني الأموات
�أن تفت��دي نف�سه��ا ب�آخر ،فرت�س��ل �إىل �أري�شكيجال ربة
الع��امل الأ�سف��ل حبيبه��ا دوم��وزي الراعي ب��د َ
ال منها.
كمتتح��دث الأ�سطورة البابلية ع��ن هبوط ع�شتار �إىل
العامل الأ�سفل ،مملكة �أري�شكيجال ،ال�ستنقاذ متوز.
ويف الأ�سط��ورة الآرامية-الفينيقي��ة يهب��ط بعل الرب
الق��وي �إىل الع��امل الأ�سفل وتن�شب معرك��ة هائلة بني
بعل وعناة من جهة ،وبني الرب موت و�أن�صاره من جهة
�أخ��رى تنته��ي بانت�صار عن��اة وا�ستنقاذ بع��ل من عامل
الأموات.
ويف الأودي�س��ة لهومريو�س يق��وم �أوذي�س بالهبوط �إىل
مقر الأرواح ،منازل املوتى ،ليكلم العراف ثريي�سيا .ويف
الإني��ادة لفرجيل يق��وم �إينا�س بالهب��وط �إىل م�ساكن
املوتى عرب نهر اجلحيم ليخاطب �أباه ويجتمع ب�أبطال
طروادة.
ع��امل الأم��وات �إذن يف خمتلف الن�صو���ص القدمية هو
ع��امل �سفلي يق��وم حتت الع��امل الدنيوي للحي��اة التي
جت��ري فوق الأر�ض ،فهو بني �سطح الأر�ض ومياه الغمر
الأوىل� .أم��ا الرحل��ة يف الإ�سراء واملع��راج فهي ارتقاء
ال هب��وط ،وه��ي دخول يف ع��امل النور العل��وي ،ولي�س
دخو ً
ال يف عامل الظالم الأر�ضي ال�سفلي.
رحل��ة الإ�س��راء واملع��راج ،ومثله��ا حت��رر ال��روح م��ن
�أ�س��ر اجل�س��د عن��د املت�صوف��ة ويف نظري��ة الإ�ش��راق
ال�سهروردي��ة و�صعوده��ا نح��و احل��ق وع��امل الكم��ال
الإله��ي النوراين بحركة ع�شق ،هي تعبري عن التوا�صل
ب�ين اهلل والإن�س��ان ،وه��ذا التوا�ص��ل ع�ّبترّ ت عن��ه
امليثولوجي��ات القدمي��ة بهب��وط الآله��ة �إىل الأر���ض
وزواجه��ا م��ن الب�شر �أي �أن��ه هبوط ح�س��ي ،ودخول يف
طق���س الفعالية اجل�سدية ،بينما ع�برت عنه النظرة
الإ�سالمي��ة بارتق��اء الإن�س��ان �إىل اهلل بع��د ان�سالخه
م��ن نا�سوت اجل�س��د ونحا���س الوجود ،م��ع الأخذ بعني
االعتبار اخلالفات حول عروج الر�سول (�ص) بروحه
�أو بروحه وج�سده.
وحت��ى ن��زول اهلل ال��ذي يقاب��ل الهب��وط وال��ذي يرد
يف الأث��ر ،و�أن اهلل ين��زل �إىل ال�سم��اء الدني��ا يف الثلث
الأخري م��ن الليل ليجيب دع��وات الداعني واملظلومني،
و�أن اهلل يتجل��ى عل��ى عب��اده ،وقول��ه “ :مايك��ون م��ن
جن��وى ثالثة �إال ه��و رابعهم”(املجادلة  ..)7كل ذلك

ال يك��ون من قبي��ل الت�شبيه والتج�سي��د و�إمنا من قبيل
املج��از ،فما يتنزل على الب�شر ه��و ال�صفات الإلهية من
رحمة وغفران وحمبة وعل��م ..ولي�س الذات الإلهية،
وه��ذا الأم��ر يح��دد طبيع��ة التوا�ص��ل ب�ين الإله��ي
والب�شري.
الن��زول والتجل��ي يرتب��ط بالإلهي ،والهب��وط يرتبط
بالب�ش��ري واجل�س��دي ،وبالتايل ف�إن االرتق��اء وال�سمو
يرتبط��ان بالروح��ي ،وحم��رك االرتق��اء ه��و ال�شوق.
ه��ذا ال�شوق الذي نلم�س��ه يف ق�ص�ص ال�سالكني متخذين
م��ن الع�شق و�سيل��ة للمعرف��ة كمجموع��ة منطق الطري
الرمزي��ة للعط��ار والت��ي �أعده��ا بي�تر ب��روك عر�ض�� ًا
م�سرحي ًا ،وخال�صتها �أن الطيور تقرر ال�سفر (االرتقاء)
�إىل ملكه��ا ال�سيم��رغ (اهلل) بقي��ادة الهده��د ،قاطع��ة
الأهوال والوديان ال�سبع��ة (الأحوال واملقامات) عند
املت�صوف��ة لت�ص��ل �إىل احلقيق��ة ،ويت�ساق��ط بع�ضها يف
الطريق خالل الرحلة ،و�أما من ي�صل منها ف�إنه يحرتق
يف الأن��وار الإلهية ليجت��از وحدة ال�شهود حيث ال يرى
�إال اهلل� ،إىل وح��دة الوج��ود عائ��د ًا ل�يرى اهلل يف كل
�شيء.
ه��ذه الرحل��ة بق�سميه��ا الأر�ض��ي وه��و الإ�س��راء،
وال�سم��اوي وهو املع��راج ،هي ترجم��ة مكانية للعالقة
ب�ين الب�ش��ري والإله��ي ،وت��وق الإن�س��ان املتطل��ع �إىل
الكمال املطلق ،الإن�سان الكامل ،وهي تخت�صر وتنطوي
عل��ى رموز الرحلة الكربى للوج��ود الب�شري على وجه
الأر���ض يف حماول��ة ا�ستع��ادة مكانت��ه الت��ي خ�سره��ا
باقرتافه اخلطيئة الأوىل.
�إن النظ��رة الإمياني��ة ،الت��ي يك��ون الإ�س��راء واملعراج
مظه��ر ًا له��ا ،ومعبرِّ ا ع��ن �آفاقها وتطلعاته��ا ،تقوم على
حقيق��ة كربى حتدده��ا العالقة يف الإله��ي والب�شري،
وبينهم��ا نزوع ارتق��اء ،و�شقَّا ه��ذه احلقيقة جندها يف
ال�شهادت�ين ،وفيم��ا تطرح��ه الفل�سف��ة الإ�سالمي��ة يف
الوج��ود ح��ول احل��ق واخلل��ق وح��ول واج��ب الوجود
وممك��ن الوج��ود .وبذل��ك ال يك��ون امل��وت ه��و البوابة
املرعبة كما يف امليثولوجيات القدمية للعبور �إىل عامل
يقر �أخ�ير ًا يف خل��د الإن�سان
الرع��ب املجه��ول ،لأن م��ا ُّ
العاب��ر للحياة ه��و �أن املوت نقلة فرحة م��ن حياة �إىل
ٌ
ودخ��ول يف عامل �سماوي تتح��دد درجة بهجته
حياة،
�أو عدمها من خ�لال �أعماله الدنيوية ،ولهذا ف�إن املوت
ت�سبقه دائم ًا م�شاعر خمتلطة بني الرهبة من املجهول
والت��وق لتح��رر ال��روح اللطيف��ة م��ن كتام��ة اجل�س��د
ليتحق��ق االت�ص��ال املن�شود ،ومب��ا �أن االرتق��اء الفعلي
�إىل اهلل والفن��اء يف �صفات��ه ال يتحق��ق بنا�سوتي��ة
اجل�س��د وغ�سقيت��ه كان ال بد من وج��ود م�ؤ�س�سة املوت،
وم��ا احلي��اة الدني��ا �إال نقط��ة ارتكاز للقفز ف��وق نظام
الأ�شي��اء واالنط�لاق �إىل ع��امل ال�سم��اء ع�بر احلي��اة
الآخرة ،وهكذا تتحرر الروح وتعود �إىل حملها الأرفع
الأول.
الهب��وط يف امليثولوجي��ات القدمية يح��دث بعد املوت،
�أم��ا يف النظرة الإ�سالمية ف���إن هذا الهبوط حدث منذ
الأزل م��ن قب��ل �أن ت�سك��ن ال��روح اجل�سد� ،أم��ا ما يعقب
املوت فهو ارتقاء وحترر من �أ�سر املادة لتعود �إىل عاملها
العلوي.
اليوم وبعد االنتكا�سات التي نعي�شها والتي �سبقها حتلل
م��ن القيم الوطني��ة والقومي��ة واالجتماعية بدعاوى
احلداث��ة وم��ا بعده��ا ،املنقطع��ة امل�ست��وردة ،وبع��د
غ��زو العوملة والال انتم��اء والعدمية لكثري م��ن �شبابنا
�أ�صبح��ت الع��ودة �إىل البحث يف الت�أ�صي��ل بالن�سبة لنا
كتب��ت ه��ذا كجزء
كم�سرحي�ين �أم��ر ًا �ضروري�� ًا .وق��د
ُ
م��ن مقدمة لعمل درام��ي منجز يل عن رحل��ة الإ�سراء
واملعراج ينتظم يف فن الـ (�سي/م�سرحية).•1
 - 1مزيج من امل�سرح وال�سينما
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زهرة الكو�سى
وخطايا الماء
•مها ح�سن
خفرها االنثوي مل مينعها
من امل�ض��ي قدم�� ًا وخو�ض
غم��ار التج��ارب الأدبية
واحدة تلو االخرى..
�أده�شتن��ا �شع��راً ،الم�ست
عن��ان ال�سم��اء ،مغ��رد ًة
لق�ضيتنا الأم ،وهوت مبغت�صبي
�أر�ضنا �إىل درك احل�ضي�ض..
�أمتع��ت القل��ب �شع��ر ًا عاطفي��اً
غزلي�� ًا ،متح��ور الغ��زل ب�أر���ض
ً
م�ست�صرخة
�سلب��ت وحق �ض��اع
ً
الوج��دان ،مهيب��ة بالنفو���س
لت�ص��ل اىل احلمي��ة والغ�ض��ب
العربي لدحر العدو وا�سرتداد
الأر�ض.
نق��ر�ؤه �شعر ًا غزلي ًا ،يف ثناي��اه �شوق عميق لفل�سط�ين احلبيبة ،ول�سورية
املنكوبة ،ول�شهداء ق�ضوا يف دفاع عن �أر�ض وعر�ض..
ر�سمت لواعج القلب و�أحزانه يف �صور احلرب وم�آ�سيها ،وجراحات الأمهات
الثكلى حزن ًا على �أبنائهن� ،أنا�س فقدوا �أر�ضهم ،وبيوتهم ،ورمبا �أ�سرهم..
وا�ستنزاف الأر�ض التي انتهكت حرمتها بال ذنب.
وهاه��ي الآن تده�شن��ا مبجموعته��ا الق�ص�صي��ة التي حتاكي فيه��ا الواقع
ب�سردي��ة رائعة ـ رغ��م ق�صرها ـ تخ�صب معانيها يف بوح حزين و�أمل عميق
وجروح نازفة..
ٍ
ق�صته��ا ي��ا ظريف الط��ول ق�صة حتاك��ي فيه��ا الواقع وحتم��ل تغريبتني
لفل�سطيني��ي ال�شتات ،بني غربة يف فل�سط�ين وغربة من خميمات اللجوء
والعدو واحد...
جدته��ا التي متث��ل ذاكرة االغ�تراب واللج��وء برمزيتها ل��كل فل�سطيني
هُ ّج��ر م��ن �أر�ضه وجل���أ اىل �أ�صق��اع الأر���ض ،ورمزية الكاتب��ة �إىل هجرة
الأجي��ال وت�شتتهم بعيد ًا ع��ن �أماكن اللجوء ...حتاكي جيلني من اللجوء
واالغرتاب ويبقى العدو واحد ًا مهما تغريت امل�سميات.
زه��رة الكو�س��ى حملت ب�ين دفتي قلبها وطنه��ا الأم الذي مل ت��ره ،ولكنها
ر�سم��ت �صورته من حكايات جدتها وه��ي التي ي�سكنها حب �سورية الوطن
احلامي للجوئها الذي �صان كرامتها وكرامة �أجيال ال�شتات واللجوء ،وما
حلّ به من دمار و�إرهاب قادم من عد ٍو قدمي جديد ،ليعيد الزمن ما حدث
�سابق ًا يف فل�سطني ،من تهجري وترحيل و�إرهاب.
عان��ت �صراع ًا ما بني قدميها وجديدها ور�سمت ال�صورة مقارنة بني ما�ض
يحيا يف حا�ضرها وحا�ضر ي�ستجدي ما�ضيها..
عربت يف �أقا�صي�صها ذارعة �شوارع املخيم تقر�أ �أ�سماء ال�شهداء التي كانت
تع��رف بع�ضه��م ،حيث كان��وا �أم�س ج�سد ًا ي�ض��ج باحلياة ،ويحم��ل عمران ًا
قلب تقط��ع �أ�شالء وحزن ًا على
للم�ستقب��ل الآت��ي ،وتزفر زفرات حزنٍ من ٍ
وطنني مكلومني يف �صراخ مميت..
يف ق�صته��ا [�صخرة] ت�صور لن��ا �أحداث ًا وقعت يف احلرب على �سورية
احلبيب��ة الوط��ن الثاين للأديب��ة ،حيث �ص��ورت معاناة بط��ل الق�صة من
انفج��ار لغ��م حت��ت قدميه ـ ح��ال الكثريي��ن ـ مم��ا ا�ضط��ره للجلو�س على
كر�س��ي متحرك ،ب�سبب �إعاقته مل ي�ستطع �سوى احللم ب�أ�صناف �شهية من
الطعام ،لكنه كان بالن�سبة �إليه حلم ًا جمي ًال.
عان��ت مع �أبن��اء وطنها الأم ووطنها احلا�ضن ليتفج��ر قلمها عن �صرخات
دامي��ة تقط��ع �أو�ص��ال كل ذي لب ،تر�س��م لنا �أم� ً
لا �آتي ًا يف حي��اة جديدة
وواقع �أجمل...
ق�ص���ص املجموع��ة عا�شت احل��رب يف �سوري��ة ،وعرفت معان��اة ال�شعب يف
�سوري��ة ،وم��ا �آلت �إليه ح��ال النا�س جراء احلرب ،ومبح��اكاة ملا ح�صل يف
فل�سطني من �آالم ،فكانت الأحزان واحدة والأمل واحداً.
[خطاي��ا املاء جمموع��ة ق�ص�صية �صدرت ع��ن دار العراب تقع يف ١٠٧
�صفح��ات من القط��ع املتو�سط وت�أتي بع��د دواوين �شعرية ع��دة �أ�صدرتها
الكاتبة زهرة كو�سى عرب م�سرية �أدبية قاربت العقدين من الزمن..

االنزالق
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•�سهيل الذيب
�أر���ض اجله��اد و�أر���ض الرب��اط ه��ي
بالأ�سا���س القد���س ولك��ن ال��راوي يف
هذه الرواية يجعلها الرقة مدينته
و�أي �أر���ض عربية وذلك مل��ا حل بها
م��ن خراب وقتل وتدم�ير على �أيدي
املجرم�ين الذين عاثوا فيه��ا ف�ساداً،
ويهدي حممد احمد الطاهر روايته
املزروع��ة عل��ى نح��و م��ن مئت�ين و�سبع�ين
�صفح��ة اىل االر�ض الت��ي ارتوت من دماء
الفق��راء ومل يقل من دم��اء النا�س جميع ًا
وك�أن��ه م�ؤم��ن �أن الذي��ن �صم��دوا وقاتل��وا
ودافع��وا ع��ن مدينت��ه وبقي��ة االر���ض
ال�سوري��ة ه��م م��ن الفق��راء الن �أك�ثر
االغني��اء لديه��م تذاك��ر �سف��ر اىل خارج
الوطن حني امللمات ،يق�سم الطاهر روايته
اىل جمموع��ة م��ن العناوي��ن لي�سه��ل على
الق��ارئ متابع��ة الرواي��ة ويبد�ؤها بف�صل
االرحت��ال ويف احلقيق��ة �أن كل ف�صل فيها
يح��وي فك��رة الرحيل وك�أين ب��ه يقول ال
مكان لال�ستقرار يف هذه احلياة.
مر
يبد�أ الطاهر روايته من نهايتها يقولّ :
خم�س��ون عام ًا على مغ��ادرة الرقة وهاهو
مل ين���س يوم�� ًا قريت��ه ال�صغ�يرة الغافية
عند اجلبني الأمين لنهر الفرات .والقارئ
للرواية �سيعرت�ض حتم ًا على هذه العبارة
االخ�يرة �إلاّ اذا كان التذك��ر �أو الن�سي��ان
جم��رد كالم اليعني �شيئ�� ًا .فالتذكر عمل
قب��ل كل �ش��يء فم��ا ال��ذي قدّ م��ه بطلن��ا
لأهل��ه وال�سيم��ا وال��ده ال�شي��خ؟ ال �ش��يء
باملطل��ق حت��ى �أن��ه �ض��نّ عليه��م ب�أخب��اره
وجم��رى حياته فه��و بتو�صيفن��ا ولد عاق
ف��ر م��ن البي��ت نف�س��ه
وال �أن�س��ى �أنّ �أخ��اه ّ
وذهب اىل ال�سعودية وعدّ ه �أبوه عاق ًا.
ج�لال بط��ل الرواي��ة وبر�أي��ي م��ن ح��ق
تارو�شين��ا �أن تكون الرواية تدور يف فلكها
مل��ا متتلك��ه م��ن �صف��ات البطول��ة احلق��ة
و�أعن��ي بها قيم احلب العظيم والإخال�ص
مل��ا ت�ؤمن ب��ه والثقافة العالي��ة� ،أعود اىل
فر من �أهله ومدينته فت ًا يافع ًا
ج�لال فقد ّ
ال ميل��ك �شيئ ًا وا�ستق��ل القطار املتجه اىل
دم�ش��ق ويف حمطته االخ�يرة وقف جائع ًا
�أم��ام مطع��م احل��اج حمم��ود ال��ذي دع��اه
لتناول الطعام ف���أكل �شاكر ًا عطفه وعمل
فر هارب ًا اىل البقاع
لديه قرابة ال�سنة ثم ّ
يف جن��وب لبنان عل��ى الرغم من �أن ال�شيخ
حمم��ود قدّ م ل��ه كل م�ساع��دة ممكنة .يف
اجلن��وب ت�ستهويه ر�ؤيته �سي��ارات مزودة
بر�شا�شات لث��وار فل�سطينيني فينخرط يف
�صفوفه��م لي�صب��ح مميز ًا بعد ع��ام ون�صف
فقط فقد نذر نف�سه للق�ضية الفل�سطينية
و�أوف��د اىل اليمن مدرب�� ًا ع�سكري ًا خلم�س
�سن��وات .يفت��ح عيني��ه ف�أفت��ح عيني حني
يق��ول �أين �أنا؟ فتجيبنا املمر�ضة �أورنينا:
يابعد �أمك �أن��ت يف امل�ست�شفى احلكومي يف
برلني .نقلة فني��ة حت�سب للطاهر تتواله
�أو فلنق��ل ت�ستويل عليه وتتعه��ده رئي�سة
املمر�ض��ات تارو�شينا الأمريكي��ة الأملانية
املتفاني��ة يف عملها قوي��ة ال�شخ�صية ذات
النف��وذ الوا�س��ع اجلذاب��ة ج��د ًا والت��ي ال
تبدي اهتمام ًا لأحد.
ً
نكت�ش��ف هن��ا �أن ج�لاال �أ�صي��ب �إ�صاب��ة
بالغ��ة يف م��كان ما م��ن �أر�ض الع��رب وجنا
ب�أعجوب��ة ب�سب��ب ق��وة بنيت��ه ولأهميته
�أر�س��ل اىل برل�ين للع�لاج .ويف حبك��ة
متقن��ة تق��ع ال�صي��ادة تارو�شين��ا يف حبل

حب الطريدة ج�لال الذي �سي�صبح ا�سمه
ج��ول .وبعد �أن يتعافى قلي� ً
لا من �إ�صابته
ت�أخ��ذه اىل بيتها لتعتني به ويعي�شان مع ًا
كزوجني.
قدمت له ال�سيارة احلديثة والبيت الرائع
وكل مات�شتهي��ه نف�س��ه ولقبت��ه احل�ص��ان
اال�س��ود و�أرى �أنه مل يكن فيه من احل�صان
�إال فحولت��ه لتتزوج��ه بع��د �أن ته�� ّود م��ن
�أجلها وحينذاك يرتق��ى يف املنا�صب التي
يغدقه��ا علي��ه الزعي��م كا�سي��ار لنكت�شف
�أنه��م جماع��ة م��ن املا�سوني��ة وظيفته��م
جتني��د كل م��ن يخدم ق�ضيته��م اليهودية
و�إ�سرائي��ل يف ال�صميم منها .وحني تغازله
تارو�شين��ا بقوله��ا� :إنن��ي متيمة ب��ك �أيها
العرب��ي اال�سمر ،يجيبها� :أرجوك ال �أريد
�أن �أتذكر تلك االيام.
اذ ًا من��ذ اللحظ��ة االوىل يف برل�ين ان�سلخ
ع��ن كون��ه عربي�� ًا و�إن كان يح��ن يف بع�ض
الأحي��ان اىل ه��ذا املحت��د وال�سيم��ا حني
�أق��ام عالق��ة �صداق��ة م��ع الفل�سطيني��ة
جه��اد .وهن��ا �أت�س��اءل :هل تتغ�ير القيم
واملب��ادئ حني تتغري الظ��روف؟ �أقول نعم
وجول خري دليل.
نح��و �أربع�ين عام ًا عا���ش يف �أملاني��ا يتنقل
يف مهمات �أق��رب اىل اجلا�سو�سية خلدمة
�أ�صحاب��ه املا�سون الذي��ن ي�سعون اىل بناء
دولتهم الكربى من الفرات اىل النيل.
�أجن��ب ول��ده الوحي��د مي�شي��ل و�ساف��ر
اىل ت��ل �أبي��ب يف مهم��ة ظاهره��ا تر�ؤ���س
�إح��دى ال�ش��ركات وباطنها خدم��ة الذين
�شغل��وه .يكل��ف مبهم��ة اىل تون�س وهناك
ي�ؤم��ر بتنفي��ذ قت��ل �إح��دى القي��ادات
الفل�سطيني��ة ،مل يظه��ر امتعا�ض��ه ومل
يرف���ض ب��دا �آلة تنف��ذ كل ما يطل��ب منها
وبع��د ا�شتع��ال االر���ض ال�سوري��ة ب�سب��ب
الث��ورة املزعومة يكلف ع��ن طريق تركيا
بالدخ��ول �إىل الرق��ة لإم��داد الث��وار مبا
يحتاجونه من معلومات
يف اجل��زء امل�سم��ى (( ال�سف��ر� ..أر���ض
اجلهاد )).
تب��د�أ رواي��ة جدي��دة بلغ��ة جدي��دة
بعواط��ف �صادقة نابعة من القلب بو�صف
ح��ي كما ح��دث يف الرق��ة ال�سورية �أثناء
اجتياحها من الغزاة.
حت��دث الكات��ب ع��ن املرتزق��ة واخلون��ة
والإمع��ات الذي��ن �ص��اروا زعم��اء ،ع��ن
تنفيذ حكم االعدام برجلي الدين امل�سلم
وامل�سيحي ،حتدث و�أ�سهب عما ر�أى الرائي
والروائ��ي كالهم��ا وظه��رت �شخ�صي��ة

الراوي جم�س��دة يف املحام��ي جا�سم الذي
خاط��ب �صاحب��ه �أحم��د بقول��ه ح�ين
اجتاح��وا الرق��ة :علين��ا �أن ننف���ض ع��نّ
الغب��ار ون�أخذ دورنا ولو مرة واحدة� .إنهم
بقاي��ا عم�لاء ومرتزقة من جت��ار ورجال
دي��ن وم�شروعنا �أن نحافظ على مدينتنا.
ولك��ي ي�سرق��وا البي��وت �أ�ش��اع الل�صو���ص
والغرب��اء �أن املدينة �ستدمر بفعل في�ضان
نه��ر الف��رات الذي زعم��وا �أن اجلي�ش د ّمر
�س��دّ ه .ه��رب �أك�ثر النا���س والتج���ؤوا �إىل
الأماكن االكرث �أمن ًا �إال احلاج �صالح رف�ض
مغ��ادرة بيت��ه على الرغم م��ن تهديده من
�شلهوب حاكم املدينة.
وبحرفي��ة فني��ة عالي��ة دلّنا الكات��ب �أن
احل��اج �صال��ح ه��و �أب��و ج�لال بط��ل ه��ذه
الرواي��ة ال��ذي ج��اء بع��د خم�س�ين عام ًا
م��ن الغي��اب ليقنع �أبي��ه ب�ض��رورة مغادرة
البي��ت قب��ل �أن يه��دم عل��ى ر�أ�س��ه ور�أ���س
�أم��ه فكانت ردة فع��ل ال�شي��خ عنيفة جد ًا
ح�ين �أدخل ر�صا�ص��ة يف قلب ول��ده ليلقى
العق��اب نف�سه على يد �شلهوب الذي بدوره
جاءته ر�صا�صة من جمهول .هذه الرواية
تتحمل الكثري فهي وا�سعة جد ًا ب�أحداثها
ومعلوماته��ا ودجمها ب�ين الواقع واخليال
ففيه��ا الكث�ير من اخلي��ال اجلام��ح بحيث
بدا واقعي ًا ال �شبهة عليه �أو به التفا�صيل
الكث�يرة �أوهن��ت العم��ل فب��دا يف بع���ض
�صفحاته يبعث على ال�س�أم والرتابة.
فك��رة فل�سفية �سليم��ة �أن يعود بطلنا بعد
غياب��ه الطوي��ل ليم��وت هن��اك ول��و بي��د
�أبي��ه فالإن�سان يظل يبعث عن موته حتى
يج��ده لك��ن نهاية ج�لال به��ذا ال�شكل مل
�أجدها منطقي��ة ،فدعوته لإخالء البيت
خوف�� ًا من دم��اره وم��ن ثم قت��ل والديه ال
ت�ستدع��ي ردة فعل عنيفة كه��ذه من �أبيه
�إال �إذا كان الوال��د مبطن ًا �شيئ ًا دفين ًا على
�أوالده جميع ًا لعقوقهم.
ـ��ـ يف ال�صفحة  92تخاطبه جهاد بقولها:
العرب��ي ال�شريف الين�سى ث���أره مهما طال
الزم��ن ب��ه واحلقيق��ة �أن هذا ال��ر�أي كان
م��ن �أهم �أ�سب��اب دمار الدولت�ين العبا�سية
والأموي��ة ب��ل م��ن �أه��م ماا�ست�ش��رى م��ن
ح��االت جاهلي��ة بدوي��ة بقي��ت ترت�ص��د
الفر�ص��ة لالنتق��ام والقت��ل بعي��د ًا ع��ن
القوان�ين والأنظم��ة ومن ثم ع��ن الدولة
مبا متثله.
ق��دّ م الكات��ب يف ه��ذه الرواي��ة معلوم��ات
مه ّم��ة عن ال�ص��راع بني اليه��ود ال�شرقيني
واليه��ود الغربي�ين وه��ذا من مه��ام العمل
االدب��ي �أي ًا كان جتاهه �إ�ضافة اىل ال�سرد
املعتمد االن�سيابية والب�ساطة مع الغور يف
الق�ضية الفل�سطينية وت�شعباتها.
يف ال�صفح��ة  190يعلمنا الكاتب �أن جول
�أثب��ت �إخال�ص��ه ليهوديت��ه الت��ي اعتنقها
منذ �أربعني �سن��ة وكان متزوج ًا ومل مي�ض
زمن طويل حتى �أجنبا ولدهما.
باخت�ص��ار رواي��ة طويل��ة ميك��ن ادراجه��ا
حتت �أ�سماء جا�سو�سي��ة بولي�سية وطنية
وتوثيقي��ة لأنه��ا احتوت كل ذل��ك بتمكن
واحتذار.
مب��ارك لك مب��ارك ملحبي��ك به��ذا املولود
اجلميل واملاتع.
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نقد أدبي

قراءة في الرواية" :على دروب الحنين" للكاتبة �صفا ح�سين

•غ�سان كامل ونو�س
يا للحنني ال��ذي ُيجوهر انتماء
الفرع �إىل �أ�صله ،و�إن توالت ف�صول،
ويو ّثق عالئق الكائن بجذوره �سنني
و�سنني ،ويعيد الطائر �إىل ّ
ع�شه،
بعد ف�ضاء وحتليق!
لكن ..هل ميكن �صرف النظر ع ّما
ك��ان من ت�شريق وتغريب ،وطموح
ورغ��ب��ة وت��رغ��ي��ب؟! وم���ا ك���ان من
ظروف و�أق��دار ،و�إرادة وعزمية وق��رار؟!
وم��ا ك��ان من مواقف وم��ب��ادرات وم�شاعر
و�أح��ا���س��ي�����س ،وم���ن جن��اح��ات ومكا�سب،
وخيبات و�أعرا�ض و�أمرا�ض...؟!
ولو �صرفنا النظر عن ذلك وت�شابكاته
وحت ّوالته ،هل كان للرواية «على دروب
احلنني» من داع؟!
بكائن �إن�سا ّ
ين �أو كائنني
الق�ض ّية تتع ّلق
ٍ
�أو كائنات؛ مب�سارات مر�سومة� ،أو ُتر�سم
�أمامنا ،ومن�ضي فيها كامل�ستلبني� ،أو نر�سمها
ومن�ضي ،فيكون للقدر ر�أيٌ �آخر!
�إ ّن��ه��ا م�س�ألة ح��ي��اة ،يجب �أن تعا�ش،
لب�شر من بيئة
ويفرت�ض ،وي�ؤ ّم ُل �أن تعا�ش؛ ٍ
واحدة ،تع ّلموا يف مدر�سة واحدة ،و�سلكوا
الدرب �إليها مع ًا ،وعاينوا ال�صخرة املم ّيزة،
وو�ضعوا حجارتهم عليها �إعالم ًا وت�سلية
با ّتفاق وان�سجام ،وعادوا مع ًا من املدر�سة؛
حيث الأ�ساتذة �أنف�سهم؛ وال �س ّيما �أ�ستاذ
اللغة العرب ّية اجلا ّد ،الذي جت ّر�أت زينب
وناق�شته يف مو�ضوع �أه ّم ّية �إلقاء ال�شعر
من قبل كاتبه ،على غري عادتها؛ فهي غري
متف ّوقة ،و�إن كانت تز ّين �أواخر الدرو�س
يف دفرتها ،من دون اهتمام كبري بفحواها؛
كـح�سن املجتهد والطموح ،ال��ذي ير�سل
حجارته �أبعد من اجلميع ،على الرغم من
ق�صر قامته ،وق�صر ن��ظ��ره ،وك�بر حجم
ر�أ�سه ،وتف ّوق يف ال�شهادة الثانو ّية ،فيما
ح�صلت ه��ي على �آخ���ر درج���ات النجاح؛
فكانت �آخر من زاره��م �أبو حياة ،امل�سافر
املكوك �إىل لبنان ،واقرتح عليها الت�سجيل
يف جامعة ب�يروت العرب ّية ،وواف��ق��ت بال
تفكري وبال رغبة؛ لأنّ ذلك �سيجعلها ترتك
جدّ تها الوحيدة ،التي تعي�ش يف كنفها بال
�أهل.
�سافرت ،وتع ّرفت �إىل بيئة �أخرى بعد
احل���دود ،التي تف�صل �شعبني �شقيقني..
تختلف التفا�صيل وامل��وج��ودات يف جبل
لبنان؛ فهناك ق�صر �أب���ي ج���وين ،ال��ذي
ي�شرف عليه �أب���و ح��ي��اة ،و���س�يري��ن ابنة
�أب���ي ج���وين ،ال��ت��ي حت��ت� ّ�ل مكانها م�� ّؤق��ت� ًا،
ث� ّ�م ترافقها ،بعد تخ ّرجها يف اجلامعة،
�إىل ال�برازي��ل من �أج��ل الأوالد ..لكنّ ما
ك��ان ينتظرها هناك �أك�ثر من رعايتهم،
وب���ا����س���ت���دراج ال���ي���ه���ود ّي���ة اجل���وب���ر ّي���ة،
تو�صلت �إىل �أن
ومب�ساعدة َ�شعرها املم ّيزّ ،
تكون فتاة دعاية و�إع�لان ل�شامبو ،و�أن
تكون لها �أ�سهم يف ال�شركة ،التي تعلن لها،
ثم ...املر�ض/العقاب!
فتمتلكهاّ ،
فيما ح�سن امل��ت��ف � ّوق ،ك���ان مي�ضي يف
طريقه املم ّهد لبعثة درا�س ّية يف رو�سيا؛
يتفح�ص
طبيب ًا ،يبحث يف الأج�ساد ،التي
ّ

ج�س ًا ومب�ضع ًا؛ مبا فيها القلب،
�أع�ضاءها ّ
ع��ن ال����روح ،ال��ت��ي راودت����ه يف غ�ير مكان
وظرف وخيال..
ويف الوقت ،الذي كان زم�لا�ؤه يعي�شون
امل��غ��ام��رات؛ وال �س ّيما حم��م��د االدل��ب��ي،
ويفتي ما ينا�سب حاله؛ حتلي ًال ملمار�سات،
وتكفري ًا عن ذن��وب ،ارتكبت ،و�سرتتكب،
مم��ن وج��د فيها تلك ال��روح
ت���ز ّوج ح�سن ّ
متج�سدة؛ ام��ر�أة بي�ضاء ذات �شعر �أ�سود،
ّ
تعزف املو�سيقا ،و�أجن��ب توءم ًا ذك��ر ًا بعد
عناء ون��ذور ،وبنت ًا �أي�ض ًا ،وكانت �أحواله
بي�سر وتقدّ م ،حتّى تبدّ لت الظروف
ت�سري
ٍ
يف رو���س��ي��ا يف ال��ع��ام (1989م)؛ حيث
تفكّك االتحّ اد ال�سوفييتي ،وانتهى احلكم
ال�شيوعي ،و�ساءت الأح��وال ،فغادر ح�سن
ّ
�إىل مكّة مع العائلة لزيارة الديار املقدّ �سة،
ف��ت��ع � ّرف ه��ن��اك �إىل �أب����ي ع��ب��د ال��ع��زي��ز
وزوجته الرو�س ّية ،التي �أ�سلمت على يديه،
ويتع ّر�ض �صديقه هذا �إىل وعكة ،ينقذه
منها ح�سن ،في�ؤ ّمن له فر�صة عمل مه ّمة
يف م�ست�شفى يف الريا�ض؛ لي�ستق ّر فيها،
حتّى تتدخّ ل الظروف م ّرة �أخرى ،فيموت
مري�ض يف الليلة التي كان من املفرت�ض �أن
يناوب فيها ح�سن ،الذي يح�ضر زفاف ابن
َ
فيعاقب ،و ُينقل �إىل اجلنوب؛
�صديقه،
ممنوع ًا من املغادرة �سنوات ع�شر ًا ،يق�ضي
منها م��دّ ة ،قبل �أن ينقذه ال�شيخ بكري/
الرو�سي الذي
حممد االدل��ب��ي ،الطبيب
ّ
�صار رج��ل دي��ن م��ق��دّ ر ًا ،ويذهب به ومعه
ثم �إىل تركيا
�إىل �أ�صدقائهما يف رو�سياّ ،
فطرابل�س لبنان بحر ًا ،ث� ّ�م �إىل حم�ص؛
لغاية يف نف�س يعقوب! فيفرتقان ويغادر
ح�سن �إىل قريته؛ حيث زوجته و�أوالده،
يعي�شون مع �أهله ،بعد لعبة قدر ّية� ،أودت
ب��اجل��دّ ة ال��رو���س � ّي��ة ،و�أ���ص��اب��ت��ه��م بك�سور
ور���ض��و���ض ..فيلتقي ال��زائ��رة الغريبة
املري�ضة ،التي اُكت�شف مر�ضها يف الربازيل،
ذات عر�ض تلفزيو ّ
ين جريء على الهواء
مبا�شرة للك�شف املبكّر عن �سرطان الثدي،
وتع ّر�ضت لالبتزاز م��ن �شمعة اليهوديّ
العن�صريّ �شقيق زميلتها ،و�آملتها ال�شفقة
التي انهالت عليها من امل�شاهدين ..وكتبت
ق�صتها يف كتاب بيع الكثري م��ن ن�سخه،
ّ
من دون �أن ت�ستفيد منها؛ ا�ستمرار ًا يف
االبتزاز ،فتق ّرر زينب العودة �إىل قريتها،
بعد حت�� ّوالت يف الهو ّية من �سور ّية �إىل
لبنان ّية �إىل برازيل ّية ،وم��ن م�سلمة �إىل
م�سيح ّية ،م�صاحبة ليهود ّية؛ بحث ًا عن
هو ّيتها ال�سور ّية ،التي ال حتتاج �إلاّ �إليها..
وت��ع�� ّرج �إىل ال�����ص��خ��رة وال�سنديانة
والنمل ،وت�ضع ق�صفة �سنديان يف ياقتها؛
كما كانت تفعل ذات مدر�سة ،ومت�ضي �إىل
دار جدّ تها ،التي يف�صلها عنها ركام ،يعمل
على �إزال��ت��ه ،و�إزال���ة �أ�شياء �أخ��رى ربمّ ��ا،
�سائق �آل ّية حمموم ،يو�سعها �ضرب ًا ،حني
ُ
حتاول عبور الركام ..فتغيب عن الوعي،
حتّى حتاول �إنقاذها �أ�صابع جدّ تها ،التي
ت�ضفر �شعرها من جديد ،و�أ�صابع ح�سن
على وج��ه��ه��ا� ،أم���ام عينيها ،م��ع مو�سيقا

زوجته العذبة.
•
يف البناء ّ
الفني
تبدو ال��رواي��ة كنهر ج��ا ٍر بان�سياب ّية
وه��دوء ،يتع ّرج ،ويتغازر �أحيان ًا ..لكنّه،
حتّى يف جريانه الهادئ ،لي�س �شحيح ًا وال
�سطح ّي ًا؛ بل �إنّ له رواف��د قيم ّية فكر ّية
وغيب ّية ،ت�شكّل د ّوارات �أو د ّوامات ،حت ّرك
الكامن ،وتغيرّ �إيقاعه ..وتغنيه ،وهذه
الإ�ضافات �أو االلتفاتات �أو اال�ستطرادات،
تعبرّ عن وعي الكاتبة ،وثقافتها..
البيئي مه ّم ًا-
يف البداية ،كان التمهيد
ّ
و�إن ط��ال قلي ًال -حيث ي�شكّل اخللف ّية،
التي انطلقت منها ال�شخ�ص ّيتان املتح ّركتان
الرئي�ستان :القرية ،املدر�سة ،اجل��دّ ة،
اخل��ال��ة ،بيت �أب���ي ح�����س��ن ..وه��ي واح��ة
احلنني� ،أو الق ّوة اجلاذبة الرئي�س ّية لهما.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت���ع���دّ د امل�����س��ارات
وت�ش ّعبها ،وتكاثر ال�شخ�ص ّيات وحت ّوالتها،
حت�س �أحيانا �أنّ الكاتبة قاب�ضة على
ّ
روايتها؛ مو�ضوع ًا وت��ف� ّرع��ات ،ت�ستذكر
�أق��وا ًال و�أفعا ًال ب�سيطة ،ما ي�شكّل روابط
(�إعادة ربط �أو ارتباط) باملكان ،القرية؛
ب��احل��ي��اة ..م��ث� ً
لا :ا�ستخدامها لق�صفة
ال�سنديان يف ياقتها مع ال�صخرة واحلجارة
الن�ص.
والنمل يف �آخر ّ
لقد �أتقنت الروائ ّية �إعطاء ال�شخ�ص ّيات
والأمكنة حقّها من التفا�صيل ،التي جتعلها
مقنعة (�أ�سماء الأمكنة يف ريودي جانريو-
التعابري املرافقة حلديث ال�شيخ بكري:
�إن �شاء اهلل -...الزوجة الرابعة ،زواج
ال�صغريات ،م�صاحف �صغرية كتذكار يف
حفل الزواج ..يف البيئة املتد ّينة)...
واع��ت��م��دت الكاتبة يف رواي��ت��ه��ا على
ال�سرد املبا�شر ،واللغة العاد ّية امل�شرقة
�أحيان ًا ،والأداء اجلا ّد الر�صني ،مع قليل
من الو�صف واحلوار ،والتق�سيم �إىل ف�صول
(�أحد ع�شر ف�ص ًال).
لكنّ الأم��ر يتع ّلق مبا ينتج من حركات
ح��ي��اك��ة �أو �صياغة م ��أل��وف��ة ،و�أدوات
معروفة ،وكلمات وع��ب��ارات ال ت�سربلها
ّ
فتبث،
الزينة ،وال تبهرجها الأل���وان...
حين ًا بعد حني ،نغمات �إن�سان ّية ،و�أفكار ًا
مه ّمة ،وم� ْع� ِرف��ة بهذا امل�ستوى �أو ذاك،

وتنرث قيم ًا ت�ستحقّ التقدير ،وتبدو ك�أنّها
م��ف��رزات نافعة �أو ث��م��رات م��ف��ي��دة ،بعد
خطوات ودروب ،وبعد جتارب واختبارات
مق�صودة �أو عفو ّية ..معبرّ ة عن بعد وعمق
وت�أ ّمل.
ويف ال��وق��ت ال��ذي يتباط�أ فيه ال�سرد
�أحيان ًا وط��وي� ً
لا ،مع ا�ستذكار التفا�صيل
الكثيفة ،ما يلزم وم��ا ال يلزم ،و�صياغة
الأف��ك��ار؛ فيبدو الإي��ق��اع بطيئ ًا ،جن��د ،يف
مواقع �أخرى ،اخت�صار ًا للم�شاهد والأزمنة،
وع���ب���ور ًا ���س��ري��ع� ًا لأح���ي���از؛ و����ص���و ًال �إىل
ّ
حمطات وخال�صات تريدها؛ لأه ّم ّيتها يف
ب�صرف
�سياق الرواية والواقع واحلياة؛
ِ
ّ
التوقف
النظر عن حتليلِ �أ�سباب ما كان
طوي ًال عنده .وهو ما ميكن ا�ستنتاجه �أو
تخمينه �أو تقديره ..ويختلف الأم��ر يف
�سياق �آخر ،حني اال�سرت�سال يف تداعيات،
تزخر بالأ�سئلة والت�سا�ؤالت واملرتادفات
وامل�س ّميات املتع ّلقة باملو�ضوع املذكور؛ �إغناء
للفكرة ،و�إ�ضاءة ملوقف �أو حال �أو �شعور؛
ف��الإي��ق��اع م��ت��ن� ّوع ،وه��و م��ا مينح ال��رواي��ة
حيو ّية وغنى.
(هي اللحظة التي جتاوز العمر ب�سنني،
�إذا تع ّلق الأمر مبحت ّلي القلب ،هي اللحظة
التي ت�صري ب�ألف لون� ،أذا دققت على وجه
حتب ،هي اللحظة التي �أكونها �أنت حني
من ّ
�أن�سى �أنيّ �أنا؛ هي اللحظة ،التي �أنه�ض بها
من بني ذراعيك ،ف�أ�سري ع�صفور ًا مق�صو�ص
اجلناحني� ).ص()103
(�أ ّم�����ا زواج ح�����س��ن ف��ف��ي م��ؤ� ّ��س�����س��ة ال
رجال دين فيها؛ بل ّ
موظفون ..واملطلوب
�أن ي�شعال �شمعة على �ضريح اجلندي
املجهول� ..أعلى مرتة من �سائر الب�شر؛
وخا�صة رج��ال ال��دي��ن ..رج��ال الدين لن
ّ
يعيدوا بك �إىل ال�سماء ،وال وا�سطة لهم مع
اهلل؛ بل �أنت من ترفع نف�سك �إىل مرتبة
تليق ب�أهل ال�سماء� )..ص()104
واحلب
(�إنّ املو�سيقا بر�أيها هي الدين
ّ
وال�����س�لام وال�����س��ع��ادة ،ه��ي ال��ط��ري��ق التي
حتملها �إىل ال�سماء ،وم��ن هناك تطوف
عرب الأك���وان ،فنلتقي الر�سل والأنبياء
يحب ال�صاحلون املو�سيقا؟!)
ال�صاحلني؛ �أال ّ
�ص()117
وتعتمد الكاتبة ا َ
جل���دّ ة؛ ج��دّ ة زينب
(وه���ن���اك ج����دّ ة �أخ����رى ل��زوج��ة ح�سن
الرو�س ّية ،لها دور �أي�ض ًا) الزم��ة ،ت�ستعاد
ك� ّ�ل حني يف ذاكرتها؛ تخاطبها ،وتعتذر
�إل��ي��ه��ا ،وت��ت��وب �إل��ي��ه��ا ..وه��ي متّك�أ مفيد
ورابط منا�سب؛ (جدّ تي احلبيبة؛ بل �أ ّمي
الغالية؛ بل ك� ّ�ل النا�س؛ كل ال��ع��امل؛ ّ
كل
الكون� ).ص()136؟
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت���ع���دّ د ال��وق��ائ��ع،
وت�أثريها على م�سار الأحداث ،ف�إنّ الإثارة
امل��وج��ودة هنا وه��ن��اك ،لي�ست يف �صلب
االهتمام؛ بل �إنّ الغاية ت�س ّوغ ال�صياغة
واخلطو واملمار�سة..
تهتم كثري ًا باحلدث
وجند الكاتبة ال ّ
يف ح��دّ ذات���ه ،على ال��رغ��م م��ن �أه ّم ّيته
و���ض��خ��ام��ت��ه ،ب��ق��در اهتمامها مب�لاحم��ه،

وت��داع��ي��ات��ه و�آث����اره ،واالن��ف��ع��االت التي
ي�س ّببها :احلرب الأهل ّية يف لبنان -تفكّك
االتحّ اد ال�سوفييتي -التح ّوالت امله ّمة يف
اال�سرائيلي...
العربي
�سور ّية -ال�صراع
ّ
ّ
وميكن القول �إنّها ا�ستطاعت ،على الرغم
من الطول الأق� ّ
املتو�سط للرواية،
��ل من
ّ
�أن تالم�س خمتلف الق�ضايا ال�سيا�س ّية،
واالق��ت�����ص��اد ّي��ة ،واالج��ت��م��اع � ّي��ة ،التي
نعي�شها منذ الثمانين ّيات من القرن املا�ضي؛
و���ص��و ًال �إىل م��ا قبل الأح���داث الأخ�ي�رة،
وما كان ّ
يح�ضر ل�سور ّية؛ ب�إ�شارة ذك ّية من
خالل ذهاب ال�شيخ بكري �إىل حم�ص بعد
تط ّرفه ،وقوله كذلك( :هل قلت �سور ّية؟!
هل هي �سور ّية؟! �أهي من �أهل ال�ساحل؟!
�إنيّ �أعلم ما ال تعلم يا �صديقي).
وقد �شارك يف �صوغ الرواية وحيو ّيتها
ُ
تناول خمتلف الثنائ ّيات املعروفة :الدين
والعلم -الغربة والبقاء يف املكان -الطموح
والقدر -احلياة وامل��وت -العني والقلب...
�إ���ض��اف��ة �إىل ح��وار الأدي����ان (ال��ث�لاث��ة)،
و�أزمة الهو ّية� :سور ّية لبنان ّية برازيل ّية.
وه��ن��اك م��ف��ارق��ات �شكّلت ح��واف��ز �أو
حا ّثات للقارئ:
زي��ن��ب -م�����س زي��ن��ا (ت��� ّن���ورة ق�����ص�يرة،
وقمي�ص مفتوح الياقة مع �صليب) �ص77؛
ب�ين ف��ت��اة ال��ق��ري��ة وف��ت��اة ال��دع��اي��ة بعد
املح�سنات ال�شكل ّية والنف�س ّية.
ّ
على ال�شاطئ ال �أحد ي�ضايق �أحد ًا ولو
بنظرة؛ �إنّها طقو�س� ،إنّهم �أنا�س بكامل
ال�صفات الإن�����س��ان� ّي��ة -يف البيت ،الباب
الرئي�سي مكهرب ،و�سننام على الأر���ض؛
ّ
خوف ًا من الر�صا�ص الطائ�ش �أو القن�ص.
من املفارقات � ً
أي�ضا:
�أح��� ّب���ت زي��ن��ب ال�����ش��ع��ر ،ومل تكتبه؛
�أح ّبت جدّ تها ،وتركتها وحيدة؛ خافت
من اليهود ّية ،وقبلت فر�صة العمل ،التي
الدعائي
�أ ّمنتها لها؛ يف �أث��ن��اء الك�شف
ّ
عن �سرطان الثديُ ،يكت�شف مر�ضها على
ال��ه��واء مبا�شرة؛ ال�صراع بني الفتاتني:
التي كانت ،والتي �صارت ..هل هو العقاب؟!
�ص(.)141
وهناك مقاربات �أي�ض ًا :ج��دّ ة زينب،
وجدّ ة زوجة ح�سن؛ �صوت مغنّية الأو ّبرا
و�صوت ح�سن �إىل ال���وادي؛ وحالها وزوج
خالتها وخالتها...
وهناك مقاربة لفظ ًا ومفارقة فحوى
يف �آن يف �آخر الرواية ..نفورها من ال�شمع؛
لأنّه يذ ّكرها ب�شمعة اليهودي املتطزف..
ومقاربة انطالق ًا ونتيجة ،ومفارقة م�سار ًا
و�أفكار ًا و�أقدار ًا؛ زينب وح�سن.
•”على دروب احلنني” :رواي��ة �صادرة عن
دار الهند�سة والأدب للن�شر والطباعة والتوزيع-
�صافيتا2019( -م)
•• � �ص �ف��ا ح �� �س�ي�ن :ك ��ات �ب ��ة �� �س ��ور ّي ��ة م��ن
طرطو�س؛ �صدر لها :ثمار الهجري -جمموعة
ق�ص�ص ّية -دار حوران2007( -م)
رمي��ي حت��ب و��س�ي��م -ق�ص�ص -دار الهند�سة
والأدب2018( -م)

الزميالن �سلمان ودياب يزوران د .عبد الحفيظ ال�سطلي في منزله لالطمئنان على �صحته
قام الزميالن ع�ضوا املكتب التنفيذي الحتاد الكتّـاب العرب الدكتور جابر �سلمان ـ مدير �إدارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والدكتور علي دياب ـ مدير �إدارة اجلمعيات بزيارة الدكتور عبد احلفيظ ال�سطلي يف منزله
لالطمئنان على �صحته وذلك يوم اخلمي�س 2020/3/12م ،ونقال متنيات :قيادة االحتاد رئي�س ًا و�أع�ضاء
له بال�شفاء العاجل.
يذكر �أن الدكتور ال�سطلي ع�ضو يف جمعية البحوث والدرا�سات و�أ�ستاذ جامعي� ،أ�شرف على ع�شرات
الأطروحات اجلامعية ،وهو قامة فكرية �إبداعية وطنية ،وقد جاءت زيارته �ضمن خطة �إدارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف االحتاد.
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�أ�شعل �شموعك
بيديك

جنون حلم لل�شاعرة مريم كدر

معاناة ال�شاعرة في ظل الأزمة ال�سورية

• �إباء فاروق هوا�ش

• عبري منون
ت��ق��اف��زت احل����روف ع��ل��ى �أوت���ار
ح��ال��ة ال��ع�����ش��ق ال��ت��ي تقم�صتها
ال�شاعرة لوطنها ،وهي تتذكر �أياما
ان�صرمت مفعمة باحلب على �أر�ض
الوطن احلبيب ،ال تعاين فيها هما
وال ح��زن� ًا وال ت�س�أل فيها ع��ن �أي
ح��دث ،حتى لوكان الع�شق ذات��ه،
وتنتزع من ذاكرتها ذك��رى الأم��ان
الذي كانت تعي�شه على �أر�ض الوطن
وذك��رى �أي��ام اللعب والطفولة يف
ق�صيدة جنون حلم التي ا�ستهلت بها
ديوانها وكان عنوان ًا للديوان نف�سه،
و يف حمالت �أخرى وق�صائد غزلية
�أخرى يف الديوان ،ونقف على بوح
�آخ��ر يف ق�صيدتي (عندما هطل
�صوتك) وق�صيدة (الع�شق امل ْعدي)
وق�صائد وطنية �أخرى فت�صور لنا
ربيع ال�شاعرة ال��ذي و�ضح فيهما
معاناتها كمواطنة �سورية.
ترتقي لغة ال�شعر يف ق�صيدة
(ا���س��ت��غ��اث��ة) لل�شاعرة ك���در �إىل
مفهومي الع�شق وال��ك�لام لتكون
العتبة الن�صية يف هذه الق�صيدة
التي جتعلنا نت�ساءل عن التوظيف
اجلمايل لهذا العنوان والولوج �إىل
ع��امل الن�ص فكلمة (ا�ستغاثة)
ب��داي��ة العنوان حتمل الكثري من
الطاقة الالمتناهية حلروف كلمات
الق�صيدة الباكية الالحقة على
�أطالل وطن فت�شكل داللة �إيحائية
وتتخذ من حبها مو�ضوعها لتبد�أ يف
بداية الق�صيدة باجلملة الإ�سمية
(يف ه��ذا الزمن البازلتي) فتكون

اللبنة الأ�سا�سية لبناء ق�صيدة
وطنية متمردة نه�ضت بعنوانها
وا���س��ت��ق��رت ب��ه��ا كلماتها وا�ضعة
القارئ يف �أجواء الأحالم العابرة
ال��ت��ي ل��ن تتحقق ب��وج��ود حيتان
االق��ت�����ص��اد يف حل��ظ��ات ال�شاعرة
ال�صادقة فتحقق جمالية اللغة
التي متنح الن�ص قوته:
يف هذا الزمن البازلتي
يف هذا الزمن الأحمق
نتخبط يف يا�س قاتل
والقلب الغاين يتمزق
يف زمن التجار الأ�سود
وبني �أ�سطر ق�صيدة (ق��رارات)
ي�شعر القارئ وهو يقر�أ الق�صيدة
بحالة العا�شقة املتمردة من خالل
الدالالت اللفظية وحالة االن�صهار
احل���ريف ال��ت��ي ت��ب�ين ع��ذاب��ه��ا فهي
تعرت �أم��ام حبيبها من دون خجل
�إال من حيائها ،وعندما قرر ال�سفر
وتركها قررت �أن تتدثر يف حنايا
وط��ن��ه��ا احل��ن��ون ،لأن ب���رد احل��ب
والفراق قد نه�ش قلبها:
قررت �أن تخونه
انتقاما لكرامتها
ث�أرا لأنوثتها
وجدت نف�سها تتعرى
من كل �شيء
لكنها مل ت�ستطع
�أن تخلع عنها حياءها
وب��ي�ن ط���ي���ات �أ����ش���ع���اره���ا وه��ي
ال�����ش��اع��رة الأن���ث���ى  ,مل ت�ستطع
�أن تتقم�ص �شخ�صية �أم ال�شهيد

وان�صهارها العاطفي كان وا�ضحا
�أك�ثر يف ق�صائد الرثاء بال�شهداء
ومل ي��زده��ا يف ه��ذه امل��ح�لات� ،إال
�إميانا بن�صر بالدها العظيم و�أنها
م�ؤمنة بحقيقة ال�سالم فت�ستنكر
فعل الأعداء ،ببالدنا لتهند�س عدة
ق�صائد لبناتها م��ن وح��ي الواقع
الأليم:
بنا طال العذاب وطال �سهد
و�أوجع قلبنا هجر و�صد
م�صاب �صار عنوان اكتئابي
و�أحزاين وما للحزن رد
ويظهر �أ�سى ال�شاعرة ،وحزنها
الكبري على وطنها الذي ينزف من
كل جهة فيتماهى عمق الوطن من
خالل رثائها ل�شباب وطنها الذين
ا�ست�شهدوا وهم يف ريعان �شبابهم
فتتقاطر الكلمات لتو�ضح حال
املوت يف ق�صيدة (ترنيمة �شهيد):
و�أحزان روحي
امتداد الوطن
زهور ربيعي
عراها الذبول
دروب �ضياعي
�أراها تطول
وام�شي وحيدا
اك��ت��ن��ز دي����وان (ج��ن��ون حلم)
بالق�صائد الأنيقة واملت�أنية والتي
اتخذت نهج ال�شعر احلديث حاملة
ر�سائل وا�ضحة مفهومة وب�سيطة
معطرة بدمع حزين مبتعدة نوعا
ما عن الت�أويل فعربت القلوب من
دون ا�ستئذان

ف��ت��وارت كلمات احل���زن والأ���س��ى،
بني �أ�سطر ق�صيدة (�أم ال�شهيد)
يف ابتهاالت حتملها رياح �آذار �إىل
الأم الثكلى ،ال��ت��ي تعي�ش حالة
فراق فلذة كبدها ويف نف�س الوقت،
كانت ت�شعر بالفخر والكربياء بني
نظرياتها وه��ي التي قدمت ابنها
ف���داء ل��ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل ،وهي
مت�أملة بقلب ينزف �أ�سى وحزنا.
وجن����د ال���ت���م���ازج ب�ي�ن ال��ن�����س��ق
الفكري والعاطفي عرب �صور حتلق
يف ���س��م��اء ال��ع��اط��ف��ة ال��وط��ن��ي��ة يف
تعرف حاله الواقعية
�شعرية كدرّ ،
عرب املفردات الرمزية الوطنية يف
ق�صيدة ترثي فيها �أح��د معارفها
(�إىل روح ال�شهيد فواز ال�شيخ):
�سالم ًا �أيها البطل امل�سجى
عالمك ال ترد على �سالمي
�أ�أكتب والف�ؤاد عليك يدمى
ونار احلزن تذكوبا�ضطرام

بوح التمني

•غازي املهر
ت�سامى ال�شعر يف بوح التمنّي
وكم بثّ امل�شاعر دون منِّ
بنب�ض
فال حتلو املنى اال
ٍ
قوايف ال�شعر فيه تفي�ض عنّي
ومهما �أطبقت دنيا همومي
ف�إن ْ
الب�شر كم ين�أى بحزين

فما زالت �أعا�صري الرزايا
تهب بكل �أ�شباح التجنّي
ّ
ت�صارعني فهل �ألقى �شتاتي
و�أنت املبتغى و�شفري ظنّي
هناء
فل�ست �أرى بدنيانا ً
ٌ
فلوال
ن�سمة جادت مبزْ نِ

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

ف�أحيت خافقي حتى تبدّ ت
يل الدنيا جنانا فاحتوتني
فما �أبقى الثواين يف حياتي
�سوى �أن احلبيب �أراه منّي
ويف قلبي قريب فيه احيا
ليبقى يف ر�ؤى فكري وعيني
�س�ألت اهلل �أن نبقى �سويا
لنحيا العمر يف جفن الت�أين

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

�أ�شعل �شموعك بيديك
�أنظر م��ن نافذتي ال�صغ�يرة� ..أرفع ب�صري
�إىل ال�سماء ف�إذا بها
حتمل �شعاع فجر جديد ي�شقُ ّالأفق..
�أُ�س��رع �إىل التق��ومي لأنت��زع من��ه �صفح��ة
ً�أخرى من �صفحات احلياة..
نح��ن الي��وم يف الثام��ن والع�شري��ن من �شهر
كانون الأول
أي��ام و�شهور ..تمَ ُ ُّر َمر َّ ال�سحاب حتى خل ّي ُل
� ٌ
�إلي��ك �أنه��ا تقف��زُ من ف��وق ج��دار الزمن..
ال�سحري الذي َتن�س��ج ُاحلياة
ذل��ك الزم��ن ّ
بخيوط خف ّي��ة� ..إنّ �أعجب َما فيه
ق�صته
ٍ
ّ
�أن ي�أتيك م�سرع ًا ال تلبث �أن تدرك جميئه
حتى يفارقك !!
ويه��رب
أخي��ه
�
بي��د
أخ��ذ
�
كلّ ي��وم ي�أت��ي ي
ُ
ُ
ث��م يظهر عل��ى هيئةِ رق��م ٍجديد
م�سرع��ا ً ّ
م�ضاف اىل عمرك ..وما العمر �إال حلظات
فمجرد
ٍمتتابعة متعاقبة يف خط الزمن..
ّ
�أن تدركه��ا �أ�صبح��ت م��ن املا�ض��ي  ..تول��د
حلظ��ة ً�صغرية ثم ال تلبث �أن ت�صبح �ساعة
ً�شا ّبة ف�أيام ًا و�شهور ًا ك ْهلة!!
َ
ً
أخ�برك الده��ر �أنَّ « زائ��را « �س ُيباغِ تُ��ك
�
بح�ض��وره املَهي��ب ِل ُيلق��ي يف �س ْمعِ��ك تل��ك
َ
الرحيل الرحيل»
الكلمة الهائلة «
حينئ��ذ �أل��وان احلي��اة َت ْبه��تُ �شيئ ًا
�س�ترى
ٍ
ف�شيئ ًا..
تو�سلتَ �إليه لي�ؤخّ َ
رك �ساعة ًواحدة..
ربمّ ا ّ
تل��ك ال�ساعة التي كن��ت تعبث ُبها بالأم�س
و َتعزّ عليك اليوم..
يف برهة من الزّ من يمَ ُّر �أمام عينيك �شريط
حياتك كلها �ساعة ًب�ساعة..
ُ
�ستدرك حينها حقيقة الزمن ولغز احلياة
واملوت..
ً
تغرب �شم�س ُاحلياة رويدا رويدا..
وبعدها
ُ
�أ ّم��ا الآن م��ا زل��ت متل��ك تل��ك اللحظ��ة
�شم�سك
ّ
املتوهج��ة ب�ين يدي��ك ُت�ش��رق به��ا ُ
و ُتب��دّ ُد �ضب��اب حيات��ك ..ف�أح�س��ن
ا�صطيادها و» �أ�شعل �شموعك الآن بيديك «
وال َت ُغ َّرن َ
��ق مِن حول��ك ف�إنه
ّ��ك �ش��دَّ ة ال َغ َ�س ِ
ُ
ب�صي�ص نو ٍر من �شمعة ِ�أمل..
يخاف
َ
ال�سنة تو�شك �أن تدخل يف الغياب..
ها هي ّ
ومع ط��ي َّ كتاب �أيامها الأخرية ُنقّبل �آمالنا
حتر ُ�سها املالئكة..
ال�سماءُ ..
ون�ستودعها ّ
فر َح ًا وثلج ًا �أبي�ض ًا نقي ًا.
حني
لتعود بعد
َ

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

من ويالت احلروب ـ 5ـ
من�ضي مع الكاتب الرو�سي «ميخائيل كيزيلوف» وهو ي�سرد احلكايا امل�أ�ساوية التي
كابدتها الن�ساء ال�سوفيتيات �إبان احلرب العاملية الثانية ،والتي ت�ضمنها كتابه «عذاب
الروح» ،الذي قام برتجمته الأديبان مالك �صقور و�شاهر ن�صر ،والذي �صدر عن وزارة
الثقافة ـ الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،يف الق�صة التي �سنوردها الآن على ل�سان
امل�ؤلف ،يو�ضح �أنها حكاية ام��ر�أة �سمعت بقدومه من مو�سكو ،ف�سعت ملقابلته ،لكنها
ا�شرتطت عدم ذكر ا�سمها ،ويو�ضح ذلك ب�سبب توا�ضعها ،وتهذيبها ،ورهافة �إح�سا�سها،
و�أ�شار �أنها �أخربته ب�أنها لن تتحدث عن نف�سها ،و�إمنا عن فتاة �أخرى ،تدعى «بولينا
ت�شيبوخينا» ،وقد �أخربته عن نف�سها ب�أنها بد�أت حياتها بالعمل يف احلركة ال�سرية
البيالرو�سية ،وحينما تزور موطنها ت�ستعيد ذكرياتها مع زمالئها يف احلركة الذين ظلوا
على قيد احلياة..
تقول يف حكايتها� :إن زوجها تويف يف حادث �سيارة ،وهو من ت�سبب باحلادث الأمر
الذي �ألزمها بدفع تكاليف �إ�صالح ال�سيارة الأخرى التي �صدمها ،وت�شري �إىل معاناتها
وهي تقوم ب��إج��راءات التقاعد لزوجها ،ثم تنتقل للحديث عن �صديقتها «بولينا
ت�شيبوخينا» التي وقفت �إىل جانبها يف حمنتها ،حتى �أنها �أقر�ضتها املال ،وعنها تقول:
ميكن �أن ندعو هذه الفتاة التي عانت كثري ًا من ويالت احلرب ،باملحاربة القدمية يف
احتاد املواطنني ال�سوفييت املتواجدين يف بلجيكا ،اللواتي �شكلن رابطة ت�ضم املغرتبات
ال�سوفيتيات يف بلجيكا ،ويتبني من خالل حديثها عن هذه املر�أة �أنها تر�أ�ست الرابطة
لعدة �سنوات ،و�صار لها �أربع حفيدات ،ال يعرفن �أن جدتهن امل�سنة الآن ،كانت ت�ضمد
اجلرحى �إبان احلرب ،و�شاركت يف احلرب وعا�صرت الأوقات القتالية ال�صعبة..
وعن ظروف تعارفهما �أو�ضحت �أنها وزميالت �أخريات كن يف خدمة ق�سرية للأملان
الذين قاموا ب�أ�سرهن من االحتاد ال�سوفييتي ،و�سوقهن للخدمة يف �أملانيا حيث كان
النازيون ينعتونهن باخلنزيرات الرو�سيات ،وحينما �أح�ست بوط�أة العمل ،وامتهان
الكرامة غادرت لتعمل يف م�صنع للأحذية ،وحني ي�س�ألها الكاتب عن �سبب �شرودها وهي
حتدثه بعد انق�ضاء عقود على هذه الأحداث جتيب :ال تزال �صور احلرب القا�سية
تراودين يف �أحالمي ،احللم نف�سه با�ستمرار� ،أهرب ،و�أختبئ ،وتراودين م�شاهد اجلبهة
يف احللم ،و�شعور عدم الر�ضا ال يفارقني ،كما لو �أن �شيئ ًا ما ينق�صني ،ف�أينما �أحل،
و�أينما �أذهب ،يالزمني �شعور �أنني يف الغربة ،ففي بلجيكا حيث نعي�ش الآن نح�س �أننا
ل�سنا يف املكان الذي يجب �أن نعي�ش فيه ..ولعلنا من خالل كالم هذه املر�أة ندرك ما يعني

ان�سالخ املرء عن �أهله ،ووطنه ،ويذهب تفكرينا �إىل ال�سوريني الذين �أجربتهم �سنوات
احلرب التي �شنت على �سورية� ،أن يغادروا مكرهني �إىل ديار غري ديارهم ،ويعي�شون يف
جمتمعات غريبة بطباعها ،وتفكريها ،وعاداتها ،وتقاليدها ،الأمر الذي ينه�ش �أعماق
النف�س ،ويعت�صر الروح ممعن ًا يف عذاباتها..
ثم ت�ستمر املر�أة ب�سرد حكاياتها ،التي من خاللها ندرك حكايات الآخرين املت�شابهة،
لأن الظروف التي كابدوها واح��دة ،ومت�شابهة ،فتقول :ولكن نح�س بالتما�سك ،ما
زلنا هنا يف بلجيكا حيث نعي�ش بعد �إبعادنا بالإكراه عن وطننا الأم نحتفل بالأعياد
ال�سوفيتية يف مواعيدها ،مثل عيد ثورة �أكتوبر ،ويوم اجلي�ش ال�سوفيتي ،وعيد الن�صر..
والذي مل تقله يف تقديري �إن �إحياء هذه املنا�سبات ،وهن يف الغربة �إمنا ي�أتي من
باب التحدي �أو ً
ال ،وثاني ًا لكي ي�شعرن الوطن ،والأهل ب�أن وفائهن جتاههما� ،إمنا ي�أتي
من قبيل الإثبات ،ب�أن خيط ًا غري منظور ي�شدهن للوطن ،ويربطهن به ،و�إن دل ذلك على
�شيء ،ف�إمنا يدل على �شدة معاناة ه�ؤالء الن�سوة يف رحلتهن احلياتية تلك..
والأده��ى من ذلك كله ،وكما �أو�ضحت هذه املر�أة �أن هناك جي�ش ًا �شكله الأملان �ضد
رو�سيا ،يدعى جي�ش التحرير الرو�سي ،كان �أف��راده ي�أتون �إىل االحتفاالت حاملني
املن�شورات ،مبرافقة الأوبا�ش ،ليهينوا ال�ضيوف من االحتاد ال�سوفييتي ،والقن�صل،
وروت �أنهم كانوا يحتفلون ذات يوم ،يف قاعة «�أبولو» بيوم اجلي�ش ال�سوفييتي ،حني
جمز يف تلك الفرتة،
جاءها �شخ�ص رو�سي وعر�ض عليها ع�شرة �آالف فرنك ،وهو مبلغ ٍ
لكي تكتب مقا ً
ال �ضد الوطن ،و�أ�ضاف� :إن كنت ال تريدين الكتابة� ،أنا �أكتب املقال ،وما
عليك �إال �أن توقعي ،فما كان منها �إال �أن طردته ،و�إهانته ..وعند ذلك راح يهددها،
ويتوعدها قائ ً
ال :ح�سن ًا �أيتها ال�شريرة� ،س�أنتقم منك ،وتعجب املر�أة للرو�س الذين �أتوا
حديث ًا من االحتاد ال�سوفييتي ،كيف �أنهم ال يهتمون ب�شيء ،وال ميتلكون الروح الرو�سية
التي تبعث على الفخر واالعتزاز..
وختمت لقاءها مع الكاتب بالقول :هكذا تعي�ش ،وهكذا تفكر املر�أة الرو�سية الرائعة
«بولينا �سيميونوفخا».
�إذن نحن �أمام معاناة حقيقية لن�سوةٍ �سلخن من وطنهن الأم� ،إال �أن الوطن ما زال
ي�سكن �أعماقهن ،برغم تقادم الزمن ،وطول املدة ،وهذا �إن دل على �شيء ،ف�إمنا يدل على
املعاين ال�سامية ،والرا�سخة يف الأعماق ،التي يحملها يف �أعماقه ،كل من �أجربته احلرب
على مغادرة وطنه ،وترك مدارج ال�صبا ،ومرابع الطفولة حتت ال�ضغط والإكراه..
mouhammad.houdaifi@gmail.com

جديد مجلة (الموقف الأدبي)
�صدر العدد اجلديد املزدوج من جملة [املوقف الأدبي] الثقافية
ال�شهرية عن �شهر ت�شرين الثاين  2019التي ي�صدرها احت��اد الكتّـاب
العرب ،وقد ا�شتمل على درا�سات ،وق�ص�ص وزوايا �أدبية.
افتتاحية العدد للأديب مالك �صقور رئي�س التحرير ،ج��اءت حتت
عنوان (�صفقة القرن ودور الكيان ال�صهيوين يف احلرب على �سورية)،
ومنها نختار:
«مي�ضي يوم ،تبتعد فيه فل�سطني يوم ًا .ينق�ضي �شهر تبتعد فيه فل�سطني
�شهراً ،ين�صرم عام ،توغل فل�سطني بالبعد ،تن�سلخ عقود ،حتتل فل�سطني
م�ساحة الذاكرة ،وت�ستوطن القلب.
وتنقلب فل�سطني على �شفاه ال�شعراء ق�صائد ،وب�أقالم الروائيني ق�ص�صاً
وروايات ،وحكايات حتى؛ وعلى �أيدي الفدائيني قنابل ور�صا�ص ًا و�شهداء،
و�أ�سرى ،ومعتقلني.
وفل�سطني..
فل�سطني ــ عند بع�ضهم يف القلب ،ويف الذاكرة ،ويف الوجدان ،وعند
بع�ضهم الآخر �صورة على حائط ،ال غري� ،أما عند امل�ؤمنني ،حق ًا ،بفل�سطني؛
امل�ؤمنني بحق العودة ،وعودة احلق جتدها �أقرب من ارتداد الطرف ،وعند
(� )..أبعد من جنوم ال�سماء ــ �أولئك الذين باعوا فل�سطني ،وتاجروا بالدم
الفل�سطيني� ،سواء �أكانوا عرب ًا �أم فل�سطينيني.
فحدث وال حرج،
�أما عن دور الكيان ال�صهيوين يف احلرب على �سورية ّ
فقد �أكدت الوقائع واحلقائق �إذ الكيان ال�صهيوين �ضالع يف هذه احلرب،
وهو امل�ستفيد الأول منها..
ومنذ ال�شهر الأول الندالع هذه احلرب يف �آذار  2011ظهرت عالقة

«جماعة املعار�ضة» مع �إ�سرئيل.
وهنا يح�ضرين ما قاله �شمعون بريز يف كتابه :ال�شرق الأو�سط اجلديد
عام  ،1994حيث �ش ّبه ال�شرق الأو�سط ،كاملر�أة تدخل املطبخ كي ت�صنع
العجة ،والعجة يلزمها تك�سري البي�ض ،فبعد ت�صنيع العجة ال ميكن �إعادة
العجة �إىل البي�ض الذي �صنع منه� ،ألي�س هذا الذي يجري يف الداخل
ال�سوري حتت يافطة بائ�سة تاع�سة ا�سمها «الربيع العربي»».
�أما مواد العدد فكانت:
درا�سات( :التاريخ قرين احل�ضارة و�سجل لأحداث الإن�سان) د .علي
الق ّيم( ،ال�شاعر حممود ح�سني مفلح «ذاك��رة ال�شعر ..ذاك��رة الوطن»)
حممود حامد( ،املرحلة التموزية عند ال�سياب) د .عبد ال�سالم املحاميد،
(العوملة والثقافة ..ال�صراع والتمازج) يون�س �صالح.
�أ�سماء يف الذاكرة( :ال�شاعر �شاذل طاقة) ح�سني مهدي �أبو الوفا.
ويف ال�شعر نقر�أ�( :صقيع الذات) ح�سني جمعة( ،تعريفات معربدة)
ح�سني عبد الكرمي( ،من �أن��ت؟) حممد رجب رجب( ،ق��راءات بحرية)
�صالح حممود �سلمان�( ،إذا ما احلمام �أ�ضاع الهديل) عبا�س حريوقة،
(�أبطالنا) ثائر حمفو�ض( ،على هذه الأر�ض ما ي�ستحق ال�شهادة) منرية
قهوجي.
وبقعة �ضوء (املثقف ما له وما عليه) د .عاطف بطر�س.
و�صاحب العدد كتاب اجليب ،بعنوان "املر�أة يف �شعر البحرتي" د .نعمات
�أحمد ف�ؤاد ،اختيار �أ .مالك �صقور ،وتقدمي الأديبة فلك ح�صرية.

