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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

ال�سروة انك�سرت
ـ3ـ

وهنا� ،أ�صل �إىل امل�شهد الأخري من لوحة ال�سروة انك�سرت:
ف�سروا ،ع ّللوا ،رمزّ وا� ،أولّوا لكنَّ ال�سروة انك�سرت.
قولوا ما �شئتم ،ا�شرحواّ ،
و�أخ�ير ًا :بعي��د ًا ع��ن التف�س�ير� ،أو الت�أويل الذي يح ّم��ل هذه الكلمات الب�س��يطة �أكرث مما
تتحمل ،وعلى الرغم ،مما يختم ال�ش��اعر به ق�ص��يدته ـ اللوحة .ف�إنَّ الب�ساطة ،والر�شاقة،
وو�ض��وح املعنى ،يحم��ل عمق ًا �آ�سر ًا .خا�صة ،عندما يعيد الق��ارئ القراءة �أكرث من م َّرة .ويف
يقين��ي ،وكما فهمت� ،أنَّ ال�س��روة ،لي�ست �أية �سروة ،مبعنى� ،أنَّها لي�ست �شجرة �سرو عادية ،يف
ب�ست��ان م��ا� ،أو يف حقل ما بعيد .فما �أكرث �شجر ال�سرو .لكن �آل التعريف جتعل القارئ يبحث
أظن� ،أنَّ ِّ
لكل
ع��ن �أ َّي��ة �سروة يتحدَّ ث ال�شاعر .و�أ َّية �سروة هي التي انك�سرت .وماذا يق�صد؟ و� ُّ
قارئ �سروة.
أظن� ،أنَّه��ا �سروة معروف��ة ..معروفة من قبل اجلمي��ع .ورمبا ،على
(ال�س��روة انك�س��رت)ُّ � ،
ً
الأق��ل ،معروفة يف املحيط الذي يعي�ش فيه ال�شاعر .ورمبا ،يعي�ش فيه القارئ �أي�ضا .ولهذا،
تدخل الم العهدية ت�شري �إىل �سروة بذاتها ،بعينها� ،أي ال�سروة التي نعرفها نحن جميع ًا.
ورمبا يبقى تعدّ د القراءات مفتوح ًا ،على حتميل (ال�سروة) رمز ًا ما.
ك��رر ال�شاعر( :ال�س��روة انك�سرت) �سبع مرات .م��ن غري العنوان .وه��و بهذا التكرار
لق��د ّ
ً
ي�ؤ ِّكد �أمر ًا ما ،بعينه .والالفت �أي�ضا ،يف هذه الق�صيدة ـ اللوحة ،هو الت�شبيه:
فال�سروة
ـ كاملئذنة
ـ كالزرافة
ـ كاملكن�سة
ف��ن معماري� ،شاهق ،ميتّ��ع الناظرين.
للمئذن��ة دالل��ة� ،إنْ �شئن��ا .فاملئذن��ة ،لي�ست جم َّرد ٍ
ويبه��ج ال�سامعني .املئذنةـ من��ارة ،ومنها يطلق الآذان ،يدعو النا�س لل�صالة .وتلقى من عليها
الأوراد �أي�ض ًا.
ويف الوقت نف�سه ،النك�سار املئذنة ،دالته �أي�ض ًا .يفهمها َّ
كل قارئ كما ي�شاء.
ه��ي كاملئذنة ـ عند ال�شاعر� ،أ َّما عند الآخر فهي :كالزرافة ،وللزرافة معنى �آخر ،وداللة
�أخرى .الزرافة ـ حيوان �ضخم ،من ذوات الظلف ،وهي ق�صرية الرجلني ،طويلة اليدين ،لكن
عنقها طويل جد ًا.
�إذن :م��ا وجه ال�شبه ،بني ال�سروة والزرافة؟ هل ال�ضخامة� ،أم طول العنق( .فهي طويلة
كزراف��ة)!! هكذا ،ر�أى الآخر� ،أما الثالث يق��ول( :كمكن�سة الغبار) ال معنى لها .وكما قلت:
�إنَّ من طبيعة �شجر ال�سرو� ،أن يجمع الغبار ،ب�سبب وريقات �أغ�صانه الدقيقة� .إذنٌ :
كل �ش ّبه
ال�سروة ،من وجهة نظره ،كما يريد ،وكما يعرف ،وكما ي�شاء..
وال َّب��د م��ن االنتباه� ،إىل �أن�سنة ال�س��روة ،بغ�ض النظر عن الت�شبي��ه� ،إذا ما حلظنا كلمة:
(نامت ،تق�شف ،كفاف).
والبدَّ من االنتب��اه "�أي�ض ًا" �إىل الإهمال ،والالمباالة ،للعابرين على احلطام ،فبالإ�ضافة
�إىل ع��دم اح�ترام حرمة الطريق .ف�إنَّ �أحد ًا مل يتوقف لدقيق��ة� ،أو �أقل �أو �أكرث ،كي يزيح
هذا الكائن ـ الذي قطع الطريق ،وعرقل ال�سري .مل ي�أبه� ،أحدٌ لذلك ،وعربوا فوق حطامها،
ودا�سوها ،با�ستخفاف..
وكم��ا قل��ت :بعيد ًا عن الت�أويل ،وحتميل الق�صيدة� ،أكرث مم��ا حتتمل من الرمز ،ولن ّعدُ �أنَّ
ٌ
ت�سجي��ل واقع��ي ،مل�شهد حقيق��ي قد �شاهده ال�شاع��ر وعاين��ه ،وكان �شاهد ًا عليه،
الق�صي��دة
ف�سج ّله بعني �شاعرية ،وري�شة فنان حمرتف ،وهكذا ،كلُّ ما يف الأمر ،يف النهاية� :إن ال�سروة
انك�سرت.
ولكن :ماذا لو ا�ستبدلنا (ال�سروة) بـ (الثورة)؟!..
لوحتان للفنان الت�شكيلي حممد اجلالو�س
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العرب ..والذاكرة الفل�سطينية
• د.رحيم هادي ال�شمخي
بعد �أن دجن اليهود العرب وو�ضعوهم يف �أقفا�ص ،كل
ح�سب وظيفته املحددة ،ها هم يلتفتون �أخ�ير ًا كما يبدو
�إىل فل�سطني ،كنا نظن طوال تلك العقود �أن مبلغ نظرهم
هو حدود فل�سطني ال�سايك�سبيكية ،غري �أن فل�سطني مل تعدو
بالن�سبة لهم كونها موطئ قدم ال �أكرث ،وهم يدركون متام ًا
اليوم كما ندرك نحن� ،أن هذا املوطئ كان �أ�سو�أ اختيار ،كنا
نظن �أي�ض ًا �أن الق�ضية الأوىل بالن�سبة لدولة الكيان هي
�أر�ض فل�سطني ومقد�ساتها والعقل الفل�سطيني ،وكنا نظن
�أن م�صطلح ال�صراع العربي ال�صهيوين �ساحته هناك على
�أر�ض فل�سطني ،حتى تبني لنا �أن اليهود كانوا يعملون طوي ً
ال
على الو�صول �إىل مفتاح بو�صلة العقول العربية واللعب بها،
والتي كانت تعتربها دولة الكيان ق�ضيتها الأوىل منذ �إعالن
ت�أ�سي�سها �سنة  48من القرن الفائت.
لكن بالفعل راهن �أي�ض ًا قادة احلرب وال�سيا�سة ال�صهاينة
على العقل الفل�سطيني ط��وي� ً
لا منذ �سبعون ع��ام� ًا جنب ًا
�إىل جنب مع رهانهم على باقي العقول العربية ،وها هم
ي�صدمون للتو حني يواجهون الفل�سطينيني الذين ولدوا يف
الألفينات ،يواجهونهم اليوم على �ساحة املعركة وداخل
املعتقالت ،وعلى احلواجز وخالل املظاهرات ومظاهرات
العودة الغزية ،ليكت�شفوا �أنهم خ�سروا احلرب �ضد الذاكرة
الفل�سطينية خ�سران ًا عظيم ًا ،لذلك ع��اد العقل العربي
الر�سمي للتو �أي�ض ًا من جديد كما كان قبل �سبعني �سنة ،حني
قال عنه ال�صحفي ال�صهيوين «�إيدي كوهني» عاد ليحاول
غ�سل �أدمغة الفل�سطينيني والعرب من جديد مع فارق ب�سيط
وهو العلنية املفرطة هذه املرة يف الدعوة للح�ضن اليهودي
هناك يف دولة الكيان ال�صهيوين.
مخ الكيان ال�صهيوين اليهودي اليوم يدرك متام ًا ف�شل تلك
العلنية بالت�أثري على الذاكرة الفل�سطينية ،بل والعربية
�أي�ض ًا ،فاحلرب التي �شنت طوال ال�سبعون �سنة املا�ضية ،مل
جتدي �أي نفع باملرة ،وما تلك العلنية الغريبة علينا التي
نراها اليوم �إال ورقة �أخرية ،الظاهر للجميع داخل دولة
الكيان وباقي الأنظمة املحيطة بها �أنها حمروقة� ،إال �إذا
ح�صل الفرد الفل�سطيني على �أ�ضعاف ما كان يحلم به �أي
زعيم عربي حارب �سبعني �سنة لأجل نظامه وبقاء �ساللة
عائلته ،وهذا غري منطقي ،بع�ض القادة اليهود داخل دولة
الكيان باتوا يدركون ذلك الآن مثل وزيرة العدل املتطرفة
يف دول��ة االح��ت�لال�« ،إياليت �شاكيد» ،التي اعتربت ب�أن
اخلطة الأمريكية لل�سالم الفل�سطيني الإ�سرائيلي والتي
يطلق عليها� ،صفقة القرن هي م�ضيعة للوقت.
كانت �صدمة اليهود جتاه الرد الردع الفل�سطيني الغزي
على العملية اال�ستخباراتية الع�سكرية الإ�سرائيلية
الأخرية الفا�شلة يف غزة خلطف القيادي يف حركة اجلهاد
«نور بركة» كانت �صدمة هائلة.
وقبلها ب�أ�سابيع حني �صرح رئي�س وزراء دولة االحتالل،
بنيامني نتنياهو قبل زيارته الأخرية املنقطعة �إىل فرن�سا،
ب�أن حكومته ت�سعى لتعزيز �سبل التهدئة وال�سالم مع غزة
حما�س ،ما هذا التحول يف عقل نتنياهو املتطرف املجرم؟
لقد عار�ض ال�شعب اليهودي داخ��ل دول��ة الكيان الهدنة
ووقف �إطالق النار غري امل�شروط اللتان �أعلنهما نتنياهو
عقب العملية الفا�شلة ،مدرك ًا نتنياهو حينها �أن التطرف
والإجرام الذي لطاملا �سوق يف ال�سابق القادة ال�صهاينة يف
االنتخابات �إىل الناخبني ،مل يعد هو احلل ال�سحري ،فهم
يتطلعون اليوم لت�سويق �أنف�سهم كقادة يهود يجب �أن يثق
بهم املواطن العربي ك�شريك ل�سالم مفرت�ض متا�شي ًا مع

�سيا�سة العلنية يف العالقات الر�سمية العربية مع دولة
االحتالل ،التي يظهر الآن �أنها مل تعد تكفي رغم �إقرارها
منذ الربيع العربي.
لذلك كانت �صدمة اليهود جتاه الرد الردع الفل�سطيني
الغزي على العملية اال�ستخباراتية الع�سكرية الإ�سرائيلية
الأخرية الفا�شلة يف غزة خلطف القيادي يف حركة اجلهاد
«ن��ور بركة» كانت �صدمة هائلة بعد هذا ال�شوط الكبري
من العلنية الر�سمية العربية للتوق للح�ضن ال�صهيوين
وهم ي�شاهدون التفاعل العربي العري�ض ال��ذي امتد من
املحيط �إىل اخلليج ،كانت �صدمة هائلة وقوية الأثر على
اليهود الأم��ر ال��ذي دف��ع وزي��ر احل��رب يف دول��ة االحتالل
«�أفيغدور ليربمان» �إىل اال�ستقالة تلك واحلقيقة �أنها
�أزمة تعرب عن �شرخ كبري بات ي�ضرب يف عميق بناء املجتمع
الت�صرفات اليهودية معربة جد ًا وعاطفية جتاه ال�صدمة
من هذا الف�شل يف حتويل العقل العربي ال�شعبي عن الق�ضية
الأوىل متام ًا كما هو حال اجلانب الر�سمي ،رغم مئات �آالف
تغريدات الذباب الإلكرتوين العربي التي تدفع جتاه قبول
دولة الكيان بيننا كعرب ودعم التطبيع ومقت الفل�سطينيني
وق�ضيتهم ،والذي تبني �أن هذا الذباب ال يعدو كونه ذباب
قذر قمئ ال يعي�ش طوي ً
ال ،معروف لدينا وحتى لدى اليهود
�أنه ال يجتمع �إال على القذارة.
لكن رغم ذلك فنف�س اليهود ال�صهاينة داخل كيانهم طويل،
و�سيظلوا يراهنون على العلنية العربية التي يعتقدون ب�أنها
�ستزيد من الإحباط بني ال�شباب العربي و�ستنخر ج�سم
الكيان الفل�سطيني التاريخي يف النهاية ،لكن هناك �أمثلة
�شاهدة على الف�شل الذي بات يدركه اجلميع ،الآن ي�س�أل
اليهود �أنف�سهم ،من نحن هل نحن نازيون بعد هذه ال�سبعني
�سنة و�أك�ثر؟ كما قال الكاتب اليهودي «�إ�سحاق ليئور» يف
مقال له يف �صحيفة هارت�س العربية قبل �أيام ،حني يتحول
نتنياهو �إىل ح�شرة ف�إن ال�شعب الذي يحبه مير بالتحول
نف�سه وي�صبح ح�شرات ،وحني ا�ستيقظ نتنياهو ذات �صباح
من �أحالمه الوردية ليكت�شف �أنه حتول �إىل ح�شرة كبرية
«ح�شرة �إ�سرائيل» ومل ي�ش�أ �أن ينه�ض من فرا�شه قبل �أن
ترتاح نف�سه ويرى كل من حوله وقد حتولوا �إىل ح�شرات
وا�ستفاقوا �أخ�يراً ،ويف الليل ات�صل رئي�س الأرك��ان ببيبي
وقال له� :أنا م�ستقيل ،يابيبي ،عندما ا�ستيقظت يف ال�صباح
من �أح�لام��ي ال��وردي��ة اكت�شفت �أنني حتولت �إىل ح�شرة
كبرية ،بيبي هد�أه وقال له� :صديقي :هكذا ي�أتي اخلال�ص،
ورئي�س ال�شاباك �أي�ض ًا ات�صل وقال �أنه يجب �أن ي�ستقيل،
بيبي �س�أله :كم رج ً
ال لك؟ يف �أعقاب ذلك ال�شعب كله مر
بتحول وزحف يف �أعقاب بيبي رئي�س احلكومة ،لقد كان
كافكا مبالغ ًا ليحل ال�سالم علينا.
ال�س�ؤال احلا�ضر اليوم �أعزائي ،هل ينجح العرب يف هزمية
الذاكرة الفل�سطينية التي ف�شل يف هزميتها اليهود طوال
�سبعون �سنة من االح��ت�لال ،من خ�لال انفتاحهم ونهمهم
نحو �إقامة عالقات مع دولة االحتالل ،من خالل الذباب
الإلكرتوين؟ يف احلقيقة اجلواب يعلمه جيد ًا ك ً
ال من ليئور،
و�شاكيد ،ونتنياهو ،وليربمان ويعلمه �شعبهم الذي قبل �أن
يتحول �إىل ح�شرات ،و�أعتقد �أنه يعلمه �أنتم �أي�ض ًا �أعزائي
�إذا مل تتحولوا �إىل ح�شرات بعد.

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ت�����س��ري ع��ل��ى �أل�سنتنا
ط���ائ���ف� ٌ
��ة م���ن ا لأخ���ط���اء
ال�������ص���رف���ي���ة �،آت���������ي يف
ال�����س��ط��ور ال��ت��ال��ي��ة على
�إيراد بع�ضها .
ي����ق����ول����ون� :أ����ص���اب���ت���ه
( َل��ـ � َْوث� ٌ�ة )(ب��ف��ت��ح ال�لام)
ُ
يهرف مبا ال يعرف.
ف�أخذ
ن�ضم الالم يف
ال�صواب �أن َّ
ه���ذه ال��ك��ل��م��ة ،ف��ن��ق��ول:
( ُلو َثة).
����س���رع���انَ
ي����ق����ول����ونُ :
م����ا ت���غ�ي�رت ا لأح�������وال.
ال�صواب �أن نفتح ال�سني
ُ
فنقول�:سرعانَ .
َ
ي��ق��ول��ون :ع��ا���ش �إ َّب���ان
العاملية الثانية.
�رب
ِ
احل� ِ
ال�صواب �أن ُت�س َب َق كلمة
(�إبان) بحرف اجلر (يف)
،فنقول  :عا�ش يف �إ َّب��ان
احلرب.
وم���ث���ل ك��ل��م��ة (�إب�����ان)
كلمة ( �أث��ن��اء) .يقولون
خمطئني� :أمطرت ال�سماء
��اء �إل��ق��اء اخل��ط��اب.
�أث���ن� َ
ال�صواب �أن ُت�سبق كلمة
( �أث����ن����اء) ب��ح��رف اجل��ر
(يف) فنقول :يف �أثناء.
ي��ق��ول��ون :ه���ذا ���ش��اع� ٌ�ر
( َف� ْ
��ح���ل)،وال�������ص���واب
��ط� َ
( ِف َط ْحل).
ي����ق����ول����ون� :أ����ص���اب���ت���ه
ال � ُق��� ْ��ش � َع��ري��رة.ال�����ص��واب
ُ
(ق َ�ش ْع ِر يرة).
ي���ق���ول���ون خم��ط��ئ�ين يف
���ص��رف كلمة ( ُب� َل� ْه� ِن� َي��ة)
( َب َل ْه ِن َية).
يخطىء بع�ضهم في�شدِّ د
حرف امليم يف كلمة ( َدم).
فيقولون خط�أًَ :
بذل الد َّم
فداء لأر�ضه
ً
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الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1696" :الأحد 2020/9/20م� -صفر 1442
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و�أ�ساليب و�أدوات .كان لهذا االجتاه �أن �أفرز �أعما ًال نقدية خمتلفة يف املعايري التي اختارتها
والنتائج التي �أنتجتها .رافق تلك الت�أثريات ما انبثق عن العلوم الإن�سانية واالجتماعية
واجتاهاتهما ،التي ما انفكت عن تطوير �أدواتها و�أ�ساليبها .كما �أن النقد كثري ًا ما ا�ستفاد
من معطيات العلوم النف�سية فظهرت �أعمال نقدية هامة اتخذت مراجعها من مدار�س علم
النف�س املختلفة ابتداء من اال�ستبطان �إىل مدار�س اال�شراط الطبيعي والإ�شاري واملدر�سة
ال�سلوكية ومدر�سة الغ�شتالت ومدار�س التحليل النف�سي ،حيث يك�شف النقاد واملحللون
النف�سيون عن وجود الال�شعور يف كل �أثر �أدب��ي ،وا�ستدالل ذلك ي�أخذ يف االعتبار وجود
واقعة �أوجملة من الوقائع من �ش�أنها �أن ت�صبغ الال�شعور وبالتايل الكتابة ب�ألوان قامتة �أو
متفائلة� ”3”.إ�ضافة �إىل تلك املقابالت بني معطيات علم اجلمال وتوظيفها يف النقد.
ختام ًا :ما زالت بع�ض الأعمال النقدية جتابه الدوغمائية يف تعاملها مع الن�صو�ص
و�إبعادها عن املو�ضوعية لدى هذا البحث �أو ذاك .وكذلك تلك الأعمال التي اتخذت �أنظار
بع�ض النقاد تنظر �إليها من باب التقدي�س واالنبهار حتى �أن بع�ضهم يتخذ من �شاعر بعينه �أو
روائي مقيا�س ًا له يف تعامله النقدي مغلب ًا �أهواءه وعواطفه على ح�ساب الن�ص.
ومع كل ما �سبق ،نعود �إىل الوراء على غري ما يعود له الباحث يف العلوم البحتة ,فالن�ص
الأدب��ي ال ينتابه ال�ضعف والغياب مهما بعدت امل�سافة بيننا وبينه .بني الأدب والنا�س
واملعرفة �أكرث من ع�صر ذهبي ،و�إال كيف ن�ستقبل قراءة الأ�ساطري وال�شخ�صيات الأ�سطورية
وغريه من �شخ�صيات يظل يرد نتاجها �إىل �أذهاننا .يقول جان جاك رو�سو :الع�صر الذهبي
الذي و�ضعه الإميان الأعمى باخلرافات خلفنا �أو �أمامنا هو بالفعل فينا ،داخلنا.
ما �آراه يعذبني ،ما ال �أراه ي�ؤنبني تلك معجزة الإبداع ،وهو م�صدر دائم للقلق الذي هو
احلافز الأهم يف كل عمل �أدبي و�إبداعي .اخت�صره ليفي �سرتو�س مبين ًا حتديات الثقافة يف
الأدب وغريه من م�سائل الإبداع ،قال:
�أنا مدين بنف�سي �إىل الإن�سانية ،كما �إىل املعرفة� .إن التاريخ وال�سيا�سة وعامل االجتماع
واالقت�صاد والعامل امل��ادي ،وحتى الف�ضاء كلها تكتنفني بدوائر متمركزة ،ولن �أ�ستطيع
الفرار منها �إال بتنازيل لكل منها عن جزء مني  .وكما �أن احل�ضارة التي ترتك عالمات
التموجات على �سطح املاء يف عبورها خالله ،يتعني علي �أن �ألقي بنف�سي يف املاء �إذا �أردت �أن
�أ�سرب الأعماق”4”.

جدير بالنقد الرتفع عما ذكرنا ،كما �أنه من باب �آخر �أن يغتني باملعارف التي متد
الناقد خا�صة والكاتب عامة بالإفادة من علوم الإن�سان ولي�س الركون �إىل املالحظة
الداخلية التي تقوم على الت�أمل كون الإن�سان نف�سه من يت�أمل وينقل نتائج فعله
واملالحظ يف الوقت نف�سه� ،إ�ضافة �إىل احلر�ص من وقوع
املالحظ
�إىل الآخرين فهو
ِ
َ
التعاطي مع العلوم الإن�سانية �أحيان ًا يف �أوهام ت�ضلل الناقد وتفقد النقد مو�ضوعيته
املبتغاة .ففي جمال الدرا�سة الأدبية والنقد الأدبي والثقايف ثمة تباين ال بد من
الإ�شارة �إليه بني الأدب نف�سه والن�ص الثقايف عامة ودرا�سته كون الدرا�سة ت�ؤول �إىل
العلوم الإن�سانية من �أجل موثوقيتها ،..و�أن النقد كونه م�شروع ًا عقالني ًا ال يتجاوز
كونه منهج ًا اجتهادي ًا ،ال يحتمل اجلزم واحلتم ،ف�أداة الناقد ال تغادر الت�سا�ؤل واالندها�ش،
كما جاء يف درا�سة خليل �أحمد خليل (النقد وعقل الناقد) –جملة الفكر العربي� .إذ يقوم
النقد �أ�سا�س ًا على الر�أي والفكر فال يتجاوزهما ،وهو ال يكون بال تفكري ومتعن وتب�صر ،وبال
ر�ؤية� .أي �أنه يف النهاية حوار معريف ما يجعله ي�سمو بذاته �إىل م�شاركة املنقود والن�ص
يف توليد املعنى ،ولي�س النقل عن ن�ص بن�ص الذي ال يعدو كونه تف�سري ًا للن�ص مبرادفات
لبنية الن�ص املنقود .يدعونا ما �سبق للتعرف على �أن العملية النقدية ال تتجاوز خ�صائ�صها
كحالة معرفية .فالإن�سان بطبيعته ناقد ،و�إن كان هذا الن�شاط الإن�ساين يتجلى عند
خمتلف النا�س مب�ستويات خمتلفة تتعلق بثقافة ال�شخ�ص وجتاربه ومب�ستوى معارفه ،وهو
–�أي النقد -ن�شاط ذهني �أو ًال لكنه ال يغفل عن وظيفته االجتماعية فمهما جترد الأدب
يف وظيفته النقدية من ناحية كونه فن ًا يبقى تعبري ًا عن �أفكار متج�سدة يف مواقف ووجود
�إن�ساين ،يعني هذا �أن من �ش�أن النقد تفعيل عالقات النا�س ب�شكل �أو ب�آخر ،فال يتعدى طبيعة
الإن�سان التي تنزع يف كل ن�شاطاته �إىل النقد (الإن�سان بطبيعته نقّاداً) .فالفعل النقدي يف
ن�شاطه حواري وجدايل ومبا هو فعل �إن�ساين ف�إنه ال يتعدى �إحدى خ�صائ�ص الإن�سان الذي
ي�صح فيه القول ب�أنه –�أي الإن�سان� -أكرث املخلوقات جد ًال �إ�ضافة �إىل �أنه معريف انتقادي
وناقد ومثقف”1”.
احلياة التي ال تخ�ضع للنقد حياة ال تعا�ش:
والن�ص الأدبي ال يكون مكتفي ًا بذاته مهما بلغ من الرثاء �أو قل� ،أي �أنه لي�س ب ّيئة �أو بنية
مغلقة ،و�إمنا هو �شبكة من �أ�شكال معرفية و�إن كانت ال ت�أتي دائم ًا يف لبو�س مبا�شر ،حتى �أن
هيدغر كان يتمنى �أال متار�س الفل�سفة �إال ب�شكل ق�صائد ،وقد نوه �سقراط يف �أثناء جهده
لتوليد الأفكار ب�أهمية النقد ،قائ ًال:
احلياة التي ال تخ�ضع للنقد هي حياة ال تعا�ش.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل بديهية تتعلق بالإبداع يف �أنه ال يجابه تقبل �صاحبه فح�سب،
بل �أن يكون فيه ما يحفز �صاحبه على القفز فوق املقايي�س امل�سبقة فال حتول النظريات بني
الهوام�ش:
املبدع وبني انطالقته يف حلظتها املنا�سبة واملحفزة .وهذا ال يعفي الناقد �أي�ض ًا من جتاوز
 - 1خليل �أحمد خليل :النقد وعقل الناقد –جملة الفكر العربي -
مقايي�سه و�أحكامه امل�سبقة .الفكر الناقد يف م�ستوى من م�ستوياته املتقدمة تتطلب منه �أن
 - 2ر�شيد احل��اج �صالح :املعرفة العلمية والعوامل االجتماعية والبيئة واملنطق� -ص 59-عامل
يكون قادر ًا على انتزاع نف�سه من نف�سه� ،أي �أنه يقت�ضي �أن ي�ضع نف�سه مكان الآخرين مما يي�سر
له ال �أن يفهم ب�شكل �أف�ضل فح�سب ،بل �أي�ض ًا �أن ينظر يف �أحكامه ال�شخ�صية ،مبعنى العودة الفكرعدد � 36/1أيلول 2007
 - 3ج��ان ب�ي�ير ري���ش��ار :ال��زم��ن النف�سي وال��زم��ن الأل���س�ن��ي -جم�ل��ة م��واق��ف ع��دد 42/41
�إىل ذاته .الناقد اليوم� ،أكرث من �أي وقت م�ضى �أمامه حتديات هائلة لأن النقد هو �أكرث
الأجنا�س الأدبية مواجهة للفروق الهائلة بني الثقافات املتباينة بني الأفراد واجلماعات� .ص 131-ربيع� /صيف 1981
- 4ليفي �سرتو�س :عن غليفورد غريتز :ت�أويل الثقافات-ترجمة حممد بدوي -املنظمة العربية
يقول كارل ي�سربز يف هذا ال�صدد :ال يعرف الفهم حد ًا ال�ستق�صاءات ذاته ،الأ�سئلة تتوالد
�إىل غري نهاية ،وال جواب حا�سم حق ًا .بداية يكون فيها املرء را�ضي ًا بالعامل كما يتبدى له ،للرتجمة – بريوت 2009
ثم ت�أتي احلاجة �إىل البعيد ،فيقف املرء عند احلدود طارح ًا الأ�سئلة فيتوحد الناقد مع
الفيل�سوف .وقد و�صف غوته �سابق ًا العالقة بني الأدب وال�شعر منه خا�صة والفل�سفة ب�أنها
عالقة حاجة� ،أي �أن �أ�شد ما يحتاجه ال�شاعر مناخ فل�سفي يتمثل ب�آفاق الفيل�سوف ور�ؤاه
الت�أملية ال باملفهوم واملنهج الربهاين يف القيا�س ال�صارم الذي �إن تبناه الفيل�سوف خ�سر
طراوته و�أ�صيب باجلهالة وغمو�ض املعنى ،كما يقول الباحث عبد الرحمن حممد القاعود.
النقد والروح العلمية:
العلم معرفة ن�سبية اجتماعية ،ولعل �أهم ما مييز هذا الع�صر ،ع�صر التفجر املعريف
رن��ع��ى احت���اد ال��ك � ّت��اب ال��ع��رب رحيل ـ  2ـ فر�سان من ال�صحراء ـ الكويت ـ
والإجنازات التقنية ال�شديدة التطور ت�أثريهما ال�شديد على خمتلف ن�شاطات الإن�سان ،منها
2002
الأديب ال�شاعر
الآداب والفنون املختلفة.
تلقي هذه املنجزات بظاللها على وقائع ومظاهر احلياة ،ف��أي تف�سري �أو حكم على
ـ 3ـ خم��ت��ارات م��ن ال�شعر الفار�سي ـ
عبد النا�صر احلمد
ن�شاط ما من ن�شاطات الب�شر هو ناجت ب�شكل �أو ب�آخر عن مقايي�س علمية كلي ًا �أو جزئي ًا،
ع�ضو احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ،ع�ضو طهران ـ 2000
فالعلم من حيث �أنه �أ�صبح �أداة الع�صر وعنوانه فهو نف�سه مل ُ
ينج من �صريورته وتطوره جمعية �أدب الأطفال.
وا�ستلهام نتائجه .وفيما يخ�ص بحثنا ف�إن ما �أ�صاب البحوث الفل�سفية من نظرية املعنى
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء
من م�ؤلفاته:
يف اال�ستخدام التي تقول � :إن معنى الكلمات والعبارات لي�س ثابت ًا ،بل متغرياً .املق�صود
(�آ)ـ ال�����ش��ع��ر ـ 1ـ ت��رات��ي��ل لغيالن امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي و�أ�����س����رة حت��ري��ر
«الأ���س��ب��وع الأدب�����ي» ي��ت��ق��دم��ون ب��أح��ر
بطريقة ا�ستخدام الكلمات اجلو املحيط �أو امل�صاحب للكلمة ً التي ًحتمله معها يف �أنواع الدم�شقي ـ دم�شق
اال�ستخدام .هذه النظرية �أهميتها تتجلى يف �أنها تطرح مفهوما ن�سبيا متغري ًا ملعنى الكلمات
التعازي من �أ�سرة وذوي الأدي��ب عبد
ـ  2ـ مالئكة من ورق ـ دم�شق
والعبارات ”2”.ومن جهة �أخرى فثمة حكم يتعلق مب�س�ألة اليقني التي كانت ترتدد مع كل
(ب)ـ ال�شعر ال�شعبي ـ1ـ يا غريبة ـ النا�صر احلمد.
�إجناز علمي جديد ،ف�إن هذه الفكرة فقدت زهوها حتى يف جماالت �أكرث العلوم دقة (اليقني
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد
دم�شق
�أن ال يقني) .ينطبق ذلك على الأدب والفل�سفة واملنطق.
بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب
ـ 2ـ دفرت الغزل ـ دم�شق
فاملقاربة بني النقد الأدب��ي وغريه من ن�شاطات الإن�سان مع العلوم احلديثة �أ�صبحت
وال�سلوان.
ـ  3ـ دفرت املولية ـ دم�شق
واقع ًا ال مفر منه �إال �إليه .يقودنا ذلك �إىل انفتاح النقد والن�شاطات الأدبية الأخرى على
(ج)ـ الكتب ـ 1ـ معجم �صفات الن�ساء ـ
مناهج البحث العلمي و�إن بدرجات من حيث البعد �أو القرب من هذه املناهج .فت�أثر الأعمال
النقدية بتلك املناهج بد�أ بالظهور منذ القرن التا�سع ع�شر خا�صة مع انت�شار نظرية الن�شوء الكويت ـ 2001
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
واالرتقاء وما �أفرزته من �أبحاث يف تطور الكائنات احلية وما رافقها من طرائق بحث
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الروائي حيدر حيدر..

• بدر �إبراهيم �أحمد
ه��ل كنت �أت��وق��ع يوما �أن
�أل��ت��ق��ي ه���ذا ال��رم��ز الأدب���ي
ال��ك��ب�ير؟! وه��ل كنت �أ���ص��دق
�أنني �س�أحاور مبدع “وليمة
الأع�شاب البحر”�”،شمو�س
الغجر” ومرايا النار”؟!
فج�أة ،كان هذا الرجل يف
متناول العني والقلب..
منذ فرتة و�أنا �أعمل على حتقيق
�أو ا�ستفتاء ث��ق��ايف ع��ن “جدوى
الكتابة” يف نهاية القرن الع�شرين
وعلى �أعتاب الألفية الثالثة حيث بات املادي
وااللكرتوين ي�سيطر على جل حياتنا .وكان �أن
برز ا�سم الكاتب �أمامي من �ضمن الكتاب الذين
ميكن �أن يغنوا الإ�ستفتاء..
قيل يل �إن��ه ي�سكن يف ب�صرية ،و�إن زيارته
ممكنة جدا..
كانت ال��زي��ارة حلما ..نزلت حت��ت اجل�سر،
ج�سر ح�صني ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ط��ري��ق طرطو�س
بانيا�س واجت��ه��ت غ��رب��ا نحو ال��ب��ح��ر .م�شيت
تقريبا 500مرت قبل �أن �ألتقي رجال عابرا:
�أتعرف منزل الكاتب حيدر حيدر؟قال الرجل :مت�شي ع�شرين مرتا ثم ت�أخذ
ميينك -طريق فرعية -مت�شي فيها حتى جتد
على ي�سارك ب�ستان ليمون ،يف نهاية الب�ستان
درب �صغري،نهاية الدرب جتد بوابة تقودك �إىل
بيته...
ال �أظ��ن �أين �شكرت الرجل فلقد كنت �أتوق
لدخول ملكوت �صاحب الوليمة...
طريق ت��راب��ي �ضيق يف موا�ضع كثرية منه
حتيط ب��ه �أ�شجار ال�شربني ونباتات الق�صب
وقناة للمياه..
عندما �أ�صبحت يف الدار ،نبح كلب مربوط ومل
يخرج من املنزل �أح��د .وا�صلت التقدم..الباب
مفتوح ومن خالله ر�أي��ت ج��دارا ممتلئا بالكتب
ف�أدركت �أنني و�صلت الهدف..ومع �أن نباح الكلب
توا�صل ،مل يخرج �أحد!..
عندما جت��اوزت العتبة ،ر�أي��ت طفال �صغريا
مل �أعرف �إن كان �صبيا �أم بنتا لو�سامته وطول
���ش��ع��ره .م��ا �إن ر�آين الطفل حتى ان��دف��ع �إىل
الداخل و�سمعته يكلم �أحدا ما..
بعد حلظات� ،سيخرج رجل التخطئه العني:
�إنه هو� ..صاحب حكايا النور�س املهاجر..بادرت
بال�سالم فرد مرحبا .ثم عرفته بنف�سي فرحب
ب��ي م��ن ج��دي��د ودع���اين للجلو�س ريثما ينهي
�إفطاره:
 هل تفطر معي؟ �صحة وعافية..�س�ألت الطفل حماوال معرفة �إن كان �صبيا �أم
بنتا :ما ا�سمك؟!
 وردي��ااااه ..اذا هذا هو حفيده ورد الذي �أهداه
روايته الأخ�يرة “ �شمو�س الغجر”� :إىل ورد
ح��ي��در ،دن��غ��و �أف��ن��دي ،طفل ال�شم�س ووري��ث
التنوير واحلرية والأمل “.
بعد انتهاء وجبة الإفطار� ،سي�س�ألني �إن كنت
�أحب �أن �أ�شاركه �شرب ال�شاي �أم يعد يل فنجان
قهوة! وافقت على ال�شاي.
جل�س ،وكان قد ارتدى مالب�سه الر�سمية� ،إذ
كان حلظة و�صويل يرتدي “�شورت” على ج�سد
نحيل �أ�سمر خط البحر عليه بع�ض الذكريات..
رح���ت �أ���س��ت��ط��ل��ع امل���ك���ان..غ���رف���ة ت��زدح��م
بالكتب املرتبة ترتيبا الفتا يفر�ض االعجاب
والده�شة...لوحات و�صور �شخ�صية وغريها..
هدايا وتذكارات..
بد�أنا احلديث عن روايته الأحدث� “ :شمو�س
الغجر “ ،عن الإرت��داد ال��ذي يحدث فيها ،عن
حتول البطل من العلمانية �إىل الدينية و�سقوط
القيم واملبادئ والإنكفاء �إىل ماهو غيبي .ثم
حت��ول احلديث �إىل روايته “ وليمة لأع�شاب
البحر “ والكتابة ب�شكل عام...
وحيدر حيدر ،اب��و جم��د ،وجدته عك�س ما

ق�����ر�أت ع��ن��ه يف ح�����وار مع
�صحيفة الإحتاد الظبيانية
م����ؤخ���را ك����ان ق���د �أج�����راه
ال�����ص��ح��ف��ي ال�����س��وري نبيل
امللحم الذي عرف بربناجمه
ال��ت��ل��ف��زي��وين “ �شخ�صية
وظالل”..
ال����ك����ات����ب ح����ي����در غ�ير
م��ن��ع��زل يف م��ن��زل��ه يف وط��ى
البحر� “ :أخ��رج دائما �إىل
املدينة ل�شراء احلاجات ،و�إىل املحافظات حيث
الأ���ص��دق��اء ،و�إىل دم�شق حيث ابني الدكتور
جمد الذي افتتح دار ورد للن�شر..لكنني منقطع
عن الن�شاط الثقايف من ندوات و�أم�سيات..هنا
بيتي وا�سرتاحتي..هنا كتبي ودفاتري�..أقر�أ..
اك��ت��ب�..أخ��رج �إىل ال�صيد ..ي�أتي الأ�صدقاء
فنجل�س ونتحدث ون�شرب..ميكن �أن نتحدث يف
كل �شئ �سوى الكتابة او االدب”..
�س�ألته :نبيل امللحم ق��ال يف مقدمة احل��وار
معك �إن��ك �شبه منعزل ال تقر�أ �سوى الروايات
الأجنبية!
�ضحك “ :نبيل مل يكن م�صيبا يف كل ما�ساقه
ع��ن��ي ..ان��ظ��ر..ه��ذه �آخ���ر ا���ص��دارات املجالت
والكتب التي تن�شر..قد �أكون بعيدا نوعا ما عن
ال�صحافة اليومية ..لكن ابني جمد والأ�صدقاء
يزودونني بكل جديد ،كما ير�سلون يل ال�صحف
واملجالت التي تتناول كتبي او تتحدث عنها..
عدم متابعة ال�صحف يعود ل�ضيق الوقت ولي�س
غري ذلك“ ..
وق��ت ثمني ك��ان مي�ضي ..ع��امل م��ن ال�سحر
والغنى ماكنت �أود اخلروج منه .وكاتب يكرب يف
عينك بعد �أن تعرفت �إليه وعلى حياته اخلا�صة
وطريقة عي�شه الب�سيطة.
�أح��ي��ان��ا ،ك��ان يتخلل حديثنا ،حديث �آخ��ر
مع حفيده ورد ال��ذي يطلب �شيئا م��ا ،فينه�ض
اجل��د ال�ستيني ليلبي طلبه �أو ينهره طالبا
منه ال�صمت “ نحن نتحدث “ �أو قد يناوله من
فوق �أحد الرفوف ،غليونا او مزمارا او خنجرا
يقول عنها �إنها هدايا من الأ�صدقاء .وعندما
فاحتته مبو�ضوع اال�ستفتاء الأدب���ي ،نه�ض “
�س�أعد القهوة”� .أثناء ذلك ،ت�شاغلت يف معاينة
رفوف الكتب املرتعة بالق�صةوال�شعر والرواية
وال�تراث ..حول تلك الرفوف �صورة له ،ر�سما،
�أو �صور لكتاب من قبيل :جربان ،جان جينيه،
لينني ..وهناك �صور حليوانات وغريها�..أجد
�أي�ضا جملة العربي الكويتية يف عدد حديث..
بعد مناق�شة الإ�ستفتاء الذي اكتفيت بتدوين
ر�ؤو���س �أق�لام فقط على �أن �أعيده من الذاكرة
فيما بعد ،عدت �إىل البداية وقلت له :مل �أتوقع
�أن �أحدا هنا �سيعرفك لو �س�ألت عنك ،و�أردفت:
كما مل �أتوقع �أن �ألتقيك بهاته ال�سهولة!! �أجاب
وابت�سامة رائعة ترت�سم على وجهه:
 الكل يعرفني هنا ب “الكاتب “..وكثريونيعرفونني جيدا ..فالن ابن فالن ..ل�ست يف برج
عاجي ،وكل من يدخل بيتي يخرج منه �صديقا،
ان��ا يف الكتابة كاتب و�أن��ت ق��ارئ ..هنا ،خارج
الورق ،نحن ال نختلف ،ان�سان مقابل ان�سان..
وترتى اال�سئلة ،والكالم يدفعه الكالم ،و�إذ
حتني املغادرة،
تنتابني احل�سرة لأنني �س�أغادر هذا احللم
الذي غدا واقعا..
عزائي ،ح�سن ال�ضيافة وح�صويل على تلفونه
و “ �أهال و�سهال بك..تعال متى �شئت”..
جمعنا لقاء ث��ان بعد ا�سبوع لكن الهجمة
الظالمية عليه يف ال�صيف نف�سه من قبل جماعة
�إخوان م�صر بخ�صو�ص الوليمة جعل عامله بعيد
املنال...

حوار /قراءات

الم�أ�ساة اليونانية
قراءة مخت�صرة في �سيكولوجيا القتل
�أنموذجا (ا�سطورة مـــيديـا)
•�أ�سيل حمدي مو�صللي
ي�شري مفهوم علم النف�س االجتماعي بح�سب معجم «ويبت�سر» �إىل �أنه العلم
الذي يدر�س مدى ت�أثري الفئات االجتماعية املحيطة بالفرد على �شخ�صيته
و�سلوكه ومواقفه ودوافعه( )1وبح�سب عامل النف�س «جوردون �أولبورت» ف�إن
علم النف�س االجتماعي هو �أحد فروع علم النف�س والذي يهتم بدرا�سة كيفية
ت�أثري الآخرين على الفرد من حيث تك ّون امل�شاعر والأفكار وال�سلوكيات ،فهو
يبحث مبدى ت�أثري البيئة االجتماعية التي يولد �أو يتواجد فيها الفرد عليه
نف�سه ،فعلى �سبيل املثال يختلف �سلوك الإن�سان عند تواجده مع حميطه من
�أ�صدقاء ومقربني عن �سلوكه �أثناء تواجده يف عمله مع مديره �أو بع�ض من
زمالئه يف العمل ،وال يقت�صر علم النف�س االجتماعي على درا�سة ت�أثري البيئة
اخلارجية على الإن�سان و�إمنا ميتد لي�شمل مدى ت�أثري الطريقة التي يرى فيها
الفرد الآخرين والطريقة التي يعتقد ب�أن النا�س تنظر له فيها( )2كذلك يف
الو�سط البيئي ال�صيق (الأ�سرة وم�شكلها وخا�صة امل�شاكل العائلية اخلا�صة جدا
– وكذلك احلي ال�سكني – املدر�سة�...إىل �أخ)
من �أهداف علم النف�س االجتماعي :هناك �أهداف كثرية التي ي�سعى �إىل حتقيقها نذكر منها على �سبيل املثال:
(يهدف علم النف�س االجتماعي �إىل حماولة فهم ال�سلوك االجتماعي والعوامل التي ت�ؤثر فيه وجتعله ممكن
احلدوث �أو حدث فع ًال ،فعلى �سبيل املثال ما الذي يجعل النا�س هادئون �أثناء االجتماعات الر�سم ّية� .أو ما لذي
يجعلهم غا�ضبني فيثورون  -يهدف علم النف�س االجتماعي للو�صول �إىل القدرة على التنب�أ بال�سلوكيات العامة
واخلا�صة والظواهر االجتماعية ا�ستناد ًا �إىل معرفة العالقات التي بينها ،فمث ًال الطالب الذي ي�أتي من خلفية
اجتماعية هادئة ومهذبة ي�سهل التنب�ؤ ب�أ ّنه �سيكون هادئ ومهذب �أي�ض ًا داخل املدر�سة .يهدف للو�صول �إىل نتائج
حقيقية ومطابقة للواقع والتي ت�ساعد على �ضبط ال�سلوك االجتماعي للأفراد والتحكم  ،والطالب الذي ي�أتي
من و�سط اجتماعي �ضيق �إىل حد الت�أثري الكبري عليه (مثال – عالقات �أُ�سروية فا�سدة – فقر كبري جدا ي�ؤدي �أو
ي�سهل اجلرمية واجلنوح �إىل ال�ضياع والت�شرد�...إىل �أخ)
�أ�سطورة ميديا ..خائنة �أم مظلومة ()3؟
من الأ�ساطري الإغريقية وهي تعرب عن حتول املر�أة من كائن رقيق وديع �إىل �آخر �شديد الق�سوة وال�شرا�سة.
وقد �أن�سنها،وحولها ال�شاعر “يوربيدي�س( »)4من طق�س ا�سطري  ،ونظمها يف عمل م�سرحي �شهري �سنة 431ق.م
حتكي الأ�سطورة عن ميديا تلك الفتاة ال�ساحرة والر ّبة التي �أحبت �شخ�ص يدعى «جا�سون» وهو من �أعداء
وطنها ,ويف �سبيل حبها له خانت وطنها ،وباعته للأعداء و�ساعدت حبيبها على قتل �أبيها و�أخويها الأطفال وقامت
بتقطيع �أج�سادهم �أ�شالء ورمت بها �إىل البحر ثم هربت معه ليتزوجها وتق�ضي معه حياتها و�أجنبت منه طفلني.
ولكن مع الأيام بد�أ حب هذا الزوج يخبو حتى كف عن االهتمام بها ،و�أ�صبح ال يرمقها �إال بكره واحتقار .ويف
�أحد الأيام علمت ميديا بنية الغدر التي بيتها لها زوجها فقد قرر الزواج من �أخري هى �إبنه امللك كريون ملك
“كورنثة( ».)5لأن ميديا يف نظره ما هي �إال حقرية خانت �أهلها ووطنها ومن املمكن �أن تخونه هو الآخر يف �أى
حلظة .وهى �أي�ضا ملعونة من الآلهة� ,أنها �أحقر من �أن تظل زوجته �سوف يتزوج من غريها وي�أخذ الأطفال منها
ويرتكها هكذا ذليله مثل كالب ال�شوارع ،ولن يكرتث لها �أحد.
جن جنون ميديا وق��ررت االنتقام من هذا ال��زوج اخلائن ويف اليوم التايل وقفت �أم��ام زوجها على �شرفة
الق�صر،و�أمام عينيي زوجها الذي كان ي�ستعد للزواج من �أخرى،ذبحت �أمامه طفليها ال�صغريين يف حقد وكره ال
مثيل لهما قط وقطعتنهما ورممت بالقطع من �أعلى �شرفة الق�صر  ،ومن �أجل �أن ترى يف عينيه دموع القهر واملرارة
 ،وليحرق االنتقام واحلقد قلبها الأ�سود.
الكثري من علماء النف�س املجتمعي قاموا بدرا�سة مثل هذه الظواهر من مثل (م�أ�ساة �إلكتـرا ل�سوفوكلي�س( )6و
م�أ�ساة �سيدتي اجلميلة لربنارد �شو( ))7وغريها  ،وبينوا مقدار الأثر النف�سي ومدى درجة انعكا�ساته على دواخل
النف�س الب�شرية ،والية التحول التي من املمكن �أن تختار طريقا متطرفا مرعبا ي�صعب التحكم به وال�سيطرة
عليه (فـميديـا) متثل هذا اجلانب من التحول اخلطري الذي ال ميكن �ضبطه �أن �شخ�صية | ميديا | تتحول ل�ساحة
�سيكودرامية تتحمل �إ�سقاطات كثرية وعميقة وخ�صو�صا يف علم النف�س العام وعلم النف�س االجتماعي وغريها
من علوم النف�س الأخرى .وقد در�سها الغرب درا�سة م�ستفي�ضة ،و�أخ�ص نخبة من علماء الأملان حتى و�صلت �إلينا
ميديا �إىل الع�صر احلديث ك�أحد رموز التحرر الأنثوي من ال�سلطة الذكورية بل وي�ستخدمها البع�ض رمزا لل�صراع
اجلن�ساين �أحيانا مثلما ا�ستخدمها | جاري | و | ابولونيري( |)8يف حتليل م�أ�ساة « امل�ستجريات «
و ال�صراع اجلن�ساين قد يكون �أحد �شواغل الذي مييل يف �أغلب الأحيان ل�صالح املر�أة فم�صطلح اللبيدو و�شهوة
ال�ضد وغربها ) يثريان فزع املر�أة وخا�صة املر�أة املتجبرّ ة (ميديا �صاحبة موا�صفات جتعلها ال تقبل املنازلة
وهي املر�أة الربة وال�ساحرة ايل يهابها اجلميع وهذا �أو ًال �أما ثانيا فيكمن بالغريزة املركبة (فميديا) ر�أت يف
موا�صفات ج�سم زوجها الع�ضلية ذات التقاطيع اجلمالية حالة �ستبني عليها �سر قوة �أوالدها من �أمثال العظماء
من « كريون « ولتباهي بربوبتيها من �أن �إجنابها كان فلذة عظام� .أما الزوجفهو على عك�س ذلك فهو يعلم متاما من
هي (ميديا) »..ا�سقراء نف�سي) ..لأن ميديا يف نظره ما هي �إال حقرية خانت �أهلها ووطنها ومن املمكن �أن تخونه
هو الآخر يف �أى حلظة .وهى �أي�ضا ملعونة من الآلهة� ,أنها �أحقر من �أن تظل زوجته �سوف يتزوج من غريها وي�أخذ
الأطفال منها ويرتكها.
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قراءات

�شقة على �شارع النيل
رواية التفا�صيل الممتعة
•حممد احلفري
ق��د يبدو ه��ذا ال��ع��ن��وان مغري ًا،
وغ��ري��ب � ًا ع��ل��ى ال��ق��ارئ ع��ل��ى وج��ه
العموم ،والقارئ ال�سوري على وجه
اخل�صو�ص ،وخا�صة حني ي�ضع هذا
العنوان ابن مدينة عتيقة موغلة
يف ح�ضارتها ومعاملها كمدينة حلب
ال�شهباء البعيدة جغرافي ًا على
الأقل عن نهر النيل.
وهذا اال�ستغراب �سرعان ما يتال�شى
وي�����زول ح�ي�ن ن��ذك��ر ح��ل��ب الأ���ص��ي��ل��ة
والعريقة التي قدمت الكثري يف جمال
الفكر والأدب والفن ،ويف مناحي احلياة
كافة ،كما قدمت كوكبة من الأ�سماء
ال��ت��ي ت��رف��ع ل��ه��ا ال��ق��ب��ع��ات ع��ل��ى �صعيد
الق�صة والرواية وامل�سرح ،ومنهم الأديب
الدكتور �أحمد زي��اد حمبك م�ؤلف هذه
الرواية.
و�إذا كان العنوان هو املفتاح الت�أويلي
لأي ن�ص ،وه��و العتبة الأوىل للولوج
�إىل املنتج الإبداعي ،فهو يف الآن ذاته
�أكرث �شيء يثري يف داخلنا الأ�سئلة التي
نتمكن من الإجابة على بع�ضها ،ويبقى
غريها معلق ًا نحار يف تف�سريه� ،أو هو
بالأحرى قابل لأكرث من ت�أويل .وهذا
بالتايل يدفعنا لن�س�أل ملاذا هذه الت�سمية
بالذات؟ �أالن هذه ال�شقة بالفعل تقع
على �شارع النيل يف مدينة حلب؟ �أم لأن
حكاياتها ت�شبه يف �سريها حكايات �أهل
النيل ؟
تبد�أ ال��رواي��ة ب�سرد �سري �أبطالها “
�أبو �سامر� ،سامر� ،أم جميل� ،أم وائل� ،أبو
وائل “ وغريهم حيث تهيمن عليها �أجواء
مدينة ح��ل��ب ،ورمب���ا ي��ك��ون زمنها قبل
الأح���داث التي ع�صفت ببالدنا بفرتة
قليلة ،ن�لاح��ظ ذل��ك يف �أول �صفحات
العمل م��ن خ�لال ا�ستعرا�ض الأ���س��ع��ار
التي ينادي بها باعة “الب�سطات” يف
�ساحة �سعد اهلل اجل��اب��ري “ �أم�شاط،
برايات� ،أق�لام منوعة ،مالقط لتثبيت
الغ�سيل على احل��ب��ال ،م��راي��ا �صغرية،
���ش��ف��رات ،ك ��ؤو���س بال�ستيكية� ،أل��ع��اب
�أطفال ،دفاتر �صغرية ،قداحات� ،شوكات،
مالعق� ،سكاكني ،قراظات �أظفار” يتتاىل
�صوت البائع “ �أرب��ع قطع مبئة لرية”
ومن خالل هذا اال�ستعرا�ض نلحظ �أن
الكاتب يعنى ب�أدق التفا�صيل و�أ�صغرها،
لكنه باملقابل يجعل حواراته يف بع�ض
الأحيان حمملة مبقوالت كبرية �“ :أنت
تذكرين مبو�سوليني وهتلر ،هل تريد
مثلهم امتالك العامل وال�سيطرة عليه
وحكمه؟”.
ـ ه��م دف��ع��وا �أك�ثر م��ن خم�سني مليون
من الأرواح ثمن قطع من �أرا�ض ا�ستولوا
عليها ثم خ�سروها ،بل خ�سروا كل �شيء.
م��ن جهة �أخ���رى تعد ه��ذه ال��رواي��ة
مبثابة خريطة جغرافية للمدينة بادئ ًا
بذلك من موقع تلك ال�شقة التي حملت
عنوان الرواية حيث يقول �أبو �سامر يف
مدحها ومرغب ًا الزبون الذي يريدها “ :
هنا �أمامكم �شارع النيل ،منظر وال �أحلى
منه� ،شارع طوله خم�سة كيلو م�ترات،
ميتد حتى جمعية الزهراء� ،شارع مليان
باحلركة واحل��ي��اة ،تقعد �أم��ام��ه ع�شر
�ساعات وال مت��ل .البلدية �سمته �شارع
النيل لأنه مثل نهر النيل يف م�صر ،كله
حركة وحياة و�أنت قاعد يف حلب و�شارع
النيل �أم��ام��ك ،ك�أنك قاعد مب�صر ونهر
النيل �أمامك” وتلك املقولة ال�سابقة
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تك�شف ذكاء الكاتب وبداهته حني يذكر
لنا �أ�سماء ال�����ش��وارع واحل����ارات ،وي�برر
لنا �أ�سباب ت�سمية �شارع النيل يف حلب،
ومنجزه الإب��داع��ي ال��ذي حمل اال�سم
ذاته.
وم���ن خ�ل�ال ه���ذه ال�����ش��ق��ة ي�ستطيع
الكاتب �أن ي�صور لنا حلب ويجمعها بني
يديه ويقنع من ي�سكنها ب�أنه من �ساكني
اجلنة كما ورد على ل�سان بطله حني �أ�شار
جنوب ًا  “ :وهذا �شارع في�صل ميتد على
طوله ،وم��ن هنا ت��رى احلديقة العامة
و�ساحة �سعد اهلل اجل��اب��ري والفندق
ال�سياحي ،لوال الأبنية لر�أيت قلعة حلب
والفرافرة وجب القبة وال�صاحلني وباب
النريب .وما ذكرنا يعترب غي�ض من في�ض
الأ�سماء التي تذكر يف هذا العمل.
ت�صور الرواية واق��ع املدينة بعد �أن
ت�سلل �إليها الإره��اب وخرب حياة �أهلها
الهانئة ورغد عي�شهم ،وذاك اجل�سر� ،أو
املمر الذي ق�سم املدينة �إىل ن�صفني كان
يجب على من يعربه �أن يكون ب�سرعة
الربق حتى ال يطاله ر�صا�ص القنا�صة
الذي ي�صطاد كل يوم عدد ًا من ال�سكان
الأب���ري���اء .وم��ع ذل��ك �صمدت املدينة
وبقيت حلب تلك البهية الرا�سخة التي
ال تهزها الريح ،وال تقتلعها العوا�صف،
فاحلياة �أقوى من املوت ،كما يرى مبدعها
ال��ذي يعلن ذل��ك على ل�سان �أب��و جميل
�أحد �أبطال هذه الرواية.
يبني ال��دك��ت��ور �أح��م��د زي���اد حمبك
مداميك روايته على تفا�صيل جمتمعه
احل��ل��ب��ي ال��ع��ري��ق مب��ح��ال��ه ،و�أ���س��واق��ه،
ودكاكينه ،و�شوارعه ،وحاراته ،وعاداته
و�أط��ع��م��ت��ه امل��ف�����ض��ل��ة ،ل��ي��ق��دم ل��ن��ا ن�ص ًا
متناغم ًا تعددت م�ستوياته ال�سردية
و�أح���داث���ه ول��غ��ة �أب��ط��ال��ه ،ل��ت��ب��دو لنا
لوحاته التي حتمل الكثري من العناوين
الداخلية وك�أنها م��روج �أزه���ار تتماوج
ح�سن ًا وفرادة وطيب ًا ،و�إذا كانت الرواية
تنتهي با�ست�شهاد الطبيب اجلراح جميل
على طريق حلب ،ففي املقابل ف�إن والده
يت�صل ب�شقيقته ال��ت��ي اق�ت�رب موعد
والدتها طالب ًا منها �أن تطلق ا�سم جميل
على مولودها ال��ق��ادم ،ثم ي�ؤكد عليها
ذل���ك ب��ق��ول��ه “ جميل حلب” ولتكون
هذه العبارة �أخر ما كتب يف رواية �شقة
على �شارع النيل ت�أكيد ًا من الكاتب على
الثبات والأم��ل ،وحتمية انت�صار احلق
على الباطل و�أعوانه.

د.ح�ســن حميد

الب�ؤ�ساء� ..أخرياً

بلى،
منذ زمن بعيد مل �أمتتع بقراءة رواية مثلما متتعت بقراءة رواية فيكتور هيغو (الب�ؤ�ساء) التي ترجمها باقتدار
م�س ،و�إمنا لأنها ترجمة رائعة ،و�إن
زياد العودة ،لي�س لأنها كاملة مل ت�صبها يد اال�صطفاء واحلذف والتحييد ب�أي ّ
كانت ال تخلو من بع�ض الهنّات هنا وهناك لأن حجم الرواية كبري ،وتكاد تكون مو�سوعة تاريخية واجتماعية
ومكانية و�أدبية وفن ّية وك�أن فيكتور هيغو مل يكتب �سواها� ،أو لك�أنه جعل منها حجر الزاوية لعمارته الأدبية
كلها.
يف الرواية طواف مكاين عجيب ي�شمل مناطق عدة من الريف الفرن�سي جللو ما فيه من م�شكالت وعرثات
وغ�صات ظاهرة جلية ،وما فيه من �أحالم ورغائب وغايات مكبوتة م�ستبطنة ،وهو بهذا الطواف يف الريف
ّ
الفرن�سي ر�سم �صورة وافية جد ًا ملا يحتاج �إليه الريف كمكان ،وما يحتاج �إليه النا�س ك�أهل فطرة وح�س �إن�ساين،
ولأن الأرياف ،يف كل بقاع الدنيا ،هي �أو�سع و�أكرب من املكانية التي ت�شغلها املدن ف�إن ت�سليط ال�ضوء عليها ملعرفتها
هو الهدف اجلوهري لهذه الرواية كيما تتكامل احلياة وتتوازى ،يف كل �شيء ،ما بني الأرياف ومدنها ،وهذا ما �أراده
فيكتور هيغو وهو يتنقل عرب �سرد رهيف ،دقيق� ،شامل يف الر�ؤية والإحاطة والغاية ،ما بني املكان الريفي واملكان
املديني كي تتال�شى م�سافة الفروق الكبرية ما بني املكانني.
ويف الرواية طواف زماين عجيب �أي�ض ًا فهو يتق�صد البقع الأرجوانية يف التاريخ الفرن�سي ،فيفرد �صفحات
طوا ًال للحديث عن باري�س وتطورها العمراين ،وعائالتها ،وت�أثري ثورة  1789فيها ،وما تركه امللوك والأباطرة
التي حكموها من �آثار ،وقوانني ،وا�شتقاقات �أرادت الأخذ ب�أيدي النا�س ،والرتكيز الأكرب على �شخ�صية نابليون
بونابرت بو�صفه ال�شخ�صية الأكرث ت�أثري ًا يف الوجدان الفرن�سي ،لأن الرواية ت�شري بو�ضوح �إىل �أن فرن�سا كانت
دولة م�ساملة ،ورقيقة ،ورهيفة ،ال �صوالت لها وال جوالت يف املناو�شة مع الآخرين� ،أعني الدول ،عرب طريق
احلرب واملواجهة ،و�أنها عرفت هزائم كثرية يف حروبها ،لكنها يف ع�صر نابليون بونابرت ارتدت درع ًا جديدة،
هي درع احلرب فهددت وغ�ضبت ،واحتلت ،واغت�صبت ،و�أبدت القوة الفرن�سية ،فقد كانت لبابة م�شروع نابليون
بونابرت هي �إخ�ضاع العامل للنفوذ الفرن�سي لأن فرن�سا م�ؤهلة لقيادة العامل ،وال�سيما بعد �أح��داث الثورة
الفرن�سية وما جاءت به ،وما حملته من �أحالم عام  ،1789ولهذا �ستظل الروح النابليونية جلية يف الرواية على
امتداد �صفحات كثرية من �صفحاتها الألف ،و�سرنى �إعجاب فيكتور هيغو بـ نابليون بونابرت كبري ًا ،وهو يقدم لنا
�شخ�صيات تدمي احلديث عن نابليون وبتقدير واحرتام كبريين.
ويف الرواية طواف عجيب كذلك يف بيوت الفرن�سيني ال�ستبطان احلال االجتماعية ،وما يعاين النا�س منه،
وال�سيما يف الأري��اف ،وبع�ض املناطق املهم�شة يف املدن ،وخ�صو�ص ًا يف �أوقات الربد ،ومو�سم الربد يف بالد الفال
طويل وموجع وي�أخذ النا�س الذين ال ميتلكون و�سائل التدفئة والإنارة والثياب الدافئة بالع�شرات ،كما تقدم
الرواية �صورة مهمة عن الدواخل الفرن�سية ،حني يتحدث عن الأديرة والكنائ�س وما يحدث فيه من تراتبية
�صارمة جتعل العي�ش تكرار ًا مم ًال ،وحياة تتحرك ببطء �شديد نحو املوت ال نحو احلياة ،وحني يتحدث �أي�ض ًا
عن ال�سجون وما يحدث فيها ،وما يتحكم بها من قوانني ،وما يلفها من ظلم ،وما يعي�شه ال�سجناء من ق�سوة تود �أن
ت�أخذهم �إىل املوت �أي�ض ًا ،ولي�س �إىل الرتبية ،وتعلم فنون احلياة ،والتهذيب ،ومعرفة القوانني ،فهنا يف ال�سجون،
وهناك يف الأديرة يعي�ش من هم بداخلها حياة ت�شري �إليها الظهور املحنية ،وك�أنها تبحث عن احلفر للتواري �أو عن
القبور لتدفن ،كما تتحدث الرواية عن الدواخل امل�ستبطنة يف مالجئ الأيتام  /واللقطاء ،و�سوء احلال املعي�شية،
والرتبية التي ال تعرف قيمة للطفولة ،واملعامالت التي ال تعطي با ًال لعامل الطفولة الذي �إن ح�سن ح�سنت
احلياة كلها ،وحاالت الت�شرد ،و�أعداد اللقطاء الكرث الذين تن�شق عنهم �صباحات باري�س ،وبع�ض املدن الفرن�سية
الأخرى ،فتذكر الرواية عديدهم يف كل �صباح ،وتتخوف من هذه الأعداد املتكاثرة يوم ًا بعد يوم ،وتتحدث
الرواية عن دواخل النفو�س التي تعي�ش يف عامل اجتماعي ،مثل الكنائ�س �أو الأديرة� ،أو ال�سجون �أو الأرياف
وهي تفكر باحلياة و�سط املجتمع ،ويف عامل من احلرية بعيد عن الأوامر والعنف واجلوع والربد وقلة االهتمام.
�إذ ًا ،لي�ست �شخ�صية جان فاجلان هي كل رواية (الب�ؤ�ساء) كما قر�أنا يف الرتجمات املبتورة التي عرفناها مرات
ومرات ،ولي�ست هي �شخ�صية الطفلة (كوزيت) و�أمها (فانتني) ،وال هي �شخ�صية (جافري) ،لأن الرواية غابة من
ال�شخ�صيات التي ال ي�ستطيع املرء القول �إنها عادية �أو ثانوية ،فال�شخ�صيات كلها لها �أدوارها وت�أثريها يف تغيري
م�سارات الأحداث.
�إن �شخ�صيات مثل :مريييل� ،شامناتيو ،غوربو ،ماريو�س ،جيلنورمان ،مابوق ،تيناروييه ،فو�شلفان� ..إلخ هي
�شخ�صيات فاعلة وحا�سمة يف تغيري الأح��داث وتطويرها ،حتى ال�شخ�صيات املتوارية يف الظل داخل املقاهي
والفنادق والأديرة وال�سجون هي �شخ�صيات ذات ح�ضور ومكانة داخل �أحياز الرواية.
�أما التقنيات الروائية ،ف�إن فيكتور هيغو مل يبق على و�سيلة �أو �أداة �أو طريقة تعبري �إال وا�ستخدمها يف هذه
الرواية ،فهو يف هذه الرواية ال�سارد العليم ،وال�سارد املخ ّمن ،وال�سارد املتخيل ،وال�سارد الراوي للأحداث التي
ر�آها وعا�شها ،وهو كاتب ال�سرية الذاتية ،وكاتب الر�سائل ،واملوايف بالأخبار من ق�صا�صات ال�صحف ،ووثائق
املحاكم ،والكتب املحفوظة يف الكنائ�س والأديرة ،وهو امل�سجل لفواتري الفنادق ،واملطاعم ،واملقاهي .وهو العارف
مبا ت�أخذه البيوت التي تربي �أطفا ًال للآخرين ،وما تفر�ضه تلك البيوت على �أهل الأطفال من ثياب ،و�أموال خالل
ف�صل ال�شتاء الطويل يف فرن�سا خ�صو�ص ًا �أو حتديد ًا ،والأ�سئلة الثقيلة والإجابات املعلقة ما بني الطرفني وال �سيما
حني ت�سوء احلاالت االجتماعية ،وتقل النقود بني الأيدي.
يعرف القارئ بفرن�سا وهي يف �ضفتيها الأرياف واملدن ،ويف
رواية (الب�ؤ�ساء) منجم كبري ،ومهم ،وم�ضيء لأنه ّ
�ضفتيها الغنى والفقر ،ويف �ضفتيها ال�سعيد وال�شقي ،ويف �ضفتيها الظلم والعدل ..الخ ،وهي منجم كبري لتعلم كتابة
الرواية وامل�ؤيدات لنجاحها ،والوحدات الداخلية �أو العنا�صر التي ال بدّ من ح�ضورها لت�صري الرواية رواية.
(الب�ؤ�ساء) ال يوجد فيها م�شهد لعالقة عاطفية واح��دة ،ومع ذلك هي على غاية من اجلذب واال�ستحواذ
على القارئ ،وفيها من الأحزان ما يثقل على القلب ،ومع ذلك هي رواية جميلة لأن كتلة الأحزان الكبرية �أ�شبه
بالظلمة� ،شمعة واحدة تبددها ،ويف (الب�ؤ�ساء) ال توجد منتزهات ،و�أمكنة �سياحية ،و�صالونات اجتماعية،
وال �أ�سر �أر�ستوقراطية ،وال بهرجة يف العمران والأثاث ،ومع ذلك هي رواية فرن�سية �أرادت تقدمي احلياة التي
تنطبق عليها كلمة (الب�ؤ�ساء) ،وحني يقر�أ املرء الرواية �سيقول �صارخ ًا متفاجئ ًا :يا �إلهي ما �أكرث الب�ؤ�ساء؟!
و�أين؟! يف فرن�سا!
بقي �أمر �أخري �أود قوله ،وهو �أن املحذوفات من الرتجمات الكثرية التي ت�صدت لـ (الب�ؤ�ساء) لنقلها �إىل اللغة
العربية ،باتت جلية لقارئ هذه الطبقة اجلديدة والكاملة (للب�ؤ�ساء) ،وهي املتعلقة بف�صول بعيدة يف تعالقها
عن �شخ�صية جان فاجلان ،وكوزيت ،وجافري ،لأن املرتجمني عدّ وها بال قيمة وغري �ضرورية ،وكذلك الف�صول
املتعلقة بالأديرة ،والكنائ�س ،واملالجئ ،وحروب نابليون بونابرت ،وتاريخ فرن�سا...
لقد �أرادت الرتجمات ال�سابقة �أن تقدم الق�صة االجتماعية /اخلربية عن جان فاجلان وعالقته بالطفلة
وفرته لنا ،لكن اليوم ،وعرب هذه
(كوزيت) و�أمها (فانتني) فقط ،وقد ر�ضينا كقراء ،يف زمن تلك الرتجمات مبا ّ
الرتجمة الكاملة لـ (الب�ؤ�ساء) ،ندرك كم خ�سرنا حني قر�أنا رواية منقو�صة الف�صول ،ورمبا ندرك الآن من خالل
هذه الرتجمة �أننا قر�أنا ترجمات منقو�صة للكثري من الأعمال الأدبية العاملية! ويف هذا غمط و�إيذاء �أدبي.

Hasanhamid55@yahoo.com
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الظرف والطرفة والفكاهة

• �أ.د .منى �إليا�س
الظرف والطرفة والفكاهة وم��ا �شابه ذل��ك من
الدعابة واملزح كرث �شيوعها يف الأدب العربي ،فما
هي هذه الألوان؟
الظرف كما يعرفه اللغويون هو ح�سن العبارة.
ويف ل�سان العرب عند الأ�صمعي وابن الأعرابي� :أن
الظريف هو البليغ اجليد الكالم ،وقاال� :إن الظرف
يف الل�سان ،واحتجا بقول عمر بن اخلطاب يف احلديث
�إذ ق��ال�« :إذا ك��ان الل�ص ظريف ًا مل ُيقطع» �أي مل
يعاقب ،ومعناه� :إذا كان بليغ ًا جيد الكالم احتج عن
نف�سه مبا ي�سقط احلد .ونظري هذا كثري ممن ا�ستطاع
�أن ينجو من العقاب واحل��د ال�شرعي ب�سبب ظرفه
وبالغته وجودة كالمه .ومن ه�ؤالء كان ابن هرمة،
وكان �شاعر ًا ماجن ًا ومدمن ًا على �شرب اخلمرة ،حتى
�شاع عنه هذا البيت:
�أ�س�أل اهلل �سكرة قبل موتي
و�صياح ال�صبيان يا �سكران
وقد ابن هرمة املن�صور مرة بق�صيدة ف�س�أله عما
يريده ج��زاء على ق�صيدته؟ فقال� :أن تكتب �إىل
عاملك يف املدينة �أن ال يحدّ ين �إن وجدين �سكران.
فقال املن�صور�« :إن ه��ذا ح��د ،ال �سبيل �إىل تركه»
فقال ابن هرمة :و�أنا ال �أريد غري هذا .فكتب املن�صور
�إىل عامله باملدينة� :إن عليك �أن ت�ضرب ابن هرمة
ثمانني جلدة �إذا جيء به �سكران ،وت�ضرب من يجيء
به مائة �سوط .فكان ُّ
ال�شرط ميرون به وهو �سكران
فيقولون« :من ي�شرتي ثمانني مبائة؟» ويرتكونه.
وقال حممد بن يزيد :الظريف م�شتق من الظرف،
وهو الوعاء ،ك�أنه جعل الظريف وعاء للأدب ومكارم
الأخالق ،ويف تاج العرو�س عن الك�سائي يقال« :وجه
ظريف ،ول�سان ظريف ،وقد �أجاز قولك :ما �أظرف
زيد؟ يف اال�ستفهام� :أل�سانه �أظرف �أم وجهه؟».
وقال رجل لأبي الأ�سود�« :إنك ظرف علم ووعاء
حلم ،غري �أنك بخيل» فقال �أبو الأ�سود« :ال خري يف
ظرف ال مي�سك ما فيه».
�أما الطرف فهو قريب من الظرف ،و�شيء طريف
�أي طيب غريب ،وعن ابن الأعرابي يف ل�سان العرب:
خ�ير ال��ك�لام م��ا ط� ُ�رف��ت معانيه ،و���ش� ُ�رف��ت مبانيه،
وال��ت��ذت��ه �آذان �سامعيه» ،و�أط���رف ف�لان �إذا جاء
بطرفة ..واال���س��م ُ
الطرفة بال�ضم :ق��ال الفريوز
��رف احل��دي��ث:
�
أة
�
����ر
�
«وام
�أب����ادي يف ال��ق��ام��و���س:
طِ ْ
ح�سنته» ي�ستطرفه من �سمه ،ومن هذا ما جاء يف
نهاية الأرب� :أنّ ام��ر�أة م� ّ�رت ببني منري فتغامزوا
عليها فقالت « :يا بني منري ،مل تعلموا بقول اهلل
تعاىل( :قل للم�ؤمنني يغ�ضوا من �أب�صارهم» �أو بقول
ال�شاعر« :ف ُغ َّ
�ض الطرف �إنك من منري» فخجلوا.
ونظري هذا من ُطرف املر�أة ما روى الأ�صمعي وهو

�أن عجوز ًا من الأعراب جل�ست يف طريق مكة ي�شربون
فتب�سمت،
نبيذاً ،ف�سقوها قدح ًا ،فطابت نف�سها،
َّ
ف�سقوها قدح ًا �آخر فاحم َّر وجهها و�ضحكت ،و�سفوها
ثالث ًا فقالت :خبرِّ وين عن ن�سائكم بالعراق� ،أي�شربن
النبيذ؟ قالوا :نعم ،قالت« :زنني ورب الكعبة» واهلل
ُ
يعرف �أباه.
�إن �صدقتم فما فيكم من
والفاكهة هي التمر كله ،وهذا قول �أهل اللغة كما
جاء يف تاج العرو�س ،ومن املجاز القول :فكَّههم بمُ َل ِح
الكالم تفكيه ًا� ،إذا �أطرفهم بها ،وقد فكه الرجل فكه ًا
وفكاهة ،فهو فكه وفاكه �أي طيب النف�س �ضحوك،
مزّ اح .ورجل فكه يحدث �صحبه ،في�ضحكهم ،والفاكه
املزّ اح .قال ابن منظور :رجل فكه وفاكه وفيكهان:
وهو الطيب النف�س املزّ اح .وقد عزّ ز الإ�سالم الفكاهة
والظرف والب�شا�شة و�أنكر العبو�سة والتجهم يف الكثري
من الآيات القر�آنية ،ويف الكثري من الأحاديث املروية
عن النبي وحلفائه و�أ�صحابه ،واعترب العبو�سة �صفة
ال�شذوذ الدخيلة على ال�صفة الإن�سانية.
والفكاهة والظرف يف مفاهيم الإ�سالم من �صفات
وخ�ص اهلل �أهل اجلنة ب�صفة الفكاهة،
�أهل اجلنة.
َّ
وجاء ذكرهم يف موا�ضع خمتلفة يف القر�آن الكرمي
ك��م��ا ج���اء يف الآي����ة( :يف �شغل ف��اك��ه��ون) ،وج��اء
(�إن املتقني يف جنات ونعيم فاكهني) ويف احلديث
ال�شريف« :ر ِّوح���وا القلوب �ساعة بعد �ساعة ف�إن
القلوب �إذا كلّت عميت».
ويف حديث �أن�س على ما جاء يف ل�سان العرب� :أن
النبي كان من �أفكه النا�س وعن عائ�شة ،وقد ُ�سئلت
كيف كان ر�سول اهلل �إذا خال يف بيته؟ قالت :كان
�أل�ين النا�س ،وك��ان رج� ً
لا من رجالكم �إ ّال �أن��ه كان
ب�سام ًا ،وق��ال النبي� :إين لأم��زح ولكني ال
ّ
�ضحاك ًا ّ
�أقول �إ ّال حق ًا.
ويف ال��رواي��ات �أن��ه ك��ان لبع�ض الأن�����ص��ار جارية
���س��وداء ،و�أنها كانت تختلف �إىل ال�سيدة عائ�شة،
فيجدها عندها في�ضحكون جميع ًا ،وافتقدها النبي
مرة فقيل له� :إنها مري�ضة ،فجاءها النبي فوجدها
يف غرغرة املوت ،فقال لأهلها� :إذا توفيت ف�آذننوين،
فلما توفيت �آذنوه ،ف�شهدها و�صلى عليها وقال« :اللهم
�إنها كانت حري�صة على �أن ت�ضحكني ،ف�أ�ضحكها
مزح ًا».
ومن �صفات امل�ؤمن يف الإ�سالم �أن يكون «ه�ش ًا ب�شا»ً
وك��ان الإم��ام علي م�شهور ًا بالدعابة وخفة الروح
والفكاهة ،حتى قال من مل ي�ست�سغ الفكاهة« :لوال
دعابة فيه» وقد �أُثر عن الإمام �أنه قال« :من كانت
فيه دعابة فقد بر�أ من الكرب».

تعزية
فجع الزميل ح�سام الدين ّ
خ�ضور برحيل والدته يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي���س احت��اد الكتّـ��اب الع��رب و�أع�ضاء املكت��ب التنفيذي يتوجه��ون �إليه بخال���ص العزاء.
راج�ين م��ن اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها وذويها
ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

قضايا وآراء

حب الوطن والعروبة
في �شعر ال�شاعر جورج �سعدو
(1989-1942م)
• �أحمد �سعيد هوا�ش
ولد جورج بن يو�سف �سعدو يف مدينة القام�شلي (حمافظة احل�سكة ال�سورية)
وت��ويف فيها ،عا�ش يف �سورية ولبنان .تعلم يف مدار�س ال�سريان الأرثوذك�س
ببلدة القام�شلي ،وح�صل على ال�شهادة الثانوية 1962م ،و�شهادة �أهلية التعليم
االبتدائي ،ثم وا�صل درا�سته اجلامعية من اخلارج وح�صل على الإجازة يف اللغة
العربية من جامعة بريوت العربية عام 1972م ،وبعدها عمل معلم ًا يف مدر�سة
احلرية لل�سريان الأرثوذك�س مبنطقة القام�شلي بعد ح�صوله على �أهلية التعليم
االبتدائي ،ثم عني معلم ًا للغة العربية يف املدار�س احلكومية عقب ح�صوله على
�إجازة جامعة بريوت العربية عام 1972م.
�إبداعه ال�شعري:
له ديوان بعنوان «�صرخة احلق» ،دار اللواء – القام�شلي (د.ت) وله ق�صائد
يف م�صادر �أخرى ،وله دواوين خمطوطة ،منها�« :أنغام احلب» و»ميناء الأبدية»
و»مواكب الذكريات» و»نقمة االغرتاب».
وله �إبداعات �أخرى:
 �أعمال خمطوطة بالعربية وال�سريانية ،منها« :الت�أمالت» و»براثن العذاب»،�إ�ضافة �إىل قامو�س �سرياين عربي.
عرف ال�شاعر جورج �سعدو بنهجه ال�شعري ،نهج اخلليل يف املحافظة على الوزن
وع�َّبب رَّ َ ب�شعره عن
والقافية ،و�سخر �شعره حلب وطنه �سورية و�أمته العربيةَ ،
مواقفه الوطنية والعربية ،وذلك بالإ�شادة باملجاهدين وال�شهداء الذين دافعوا
عن الوطن وا�ست�شهدوا يف �سبيله ،يف �شعره روح ثورية ،واعتزاز وفخر ب�أجماد
العروبة عرب التاريخ.
منحته نقابة املعلمني و�سام �أف�ضل �شاعر يف حمافظة احل�سكة ،و�أقيم له حفل
ت�أبيني يف كني�سة العذراء ببلده القام�شلي عام 1989م.
�أن�شد ال�شاعر ج��ورج �سعدو ابتهاج ًا يف خو�ض ح��رب ت�شرين ع��ام 1973م
وانت�صاراتها التي حققها اجلي�ش العربي ال�سوري ،واجلي�ش امل�صري ،وعبور اخلندق
العميق يف اجلبهة ال�شمالية ،وخط بارليف يف اجلبهة اجلنوبية .فحيا اجلي�شني
العربيني يف �سورية وم�صر .غذ قال من ق�صيدة «فر�سان ت�شرين»:
بكم/فالن�صر يف ُّ
لكم
رت عن �
ٍ
إ�شراقة ُ
�أه ًال ب�أبطال ت�شرين احلمى ُ
ً
يبت�سم
نغم التاريخ
�أرى ابت�سامتكم يف ال�شقر
حاملة/ك�أنها ٌ
ُ
ذكر البطولة يحيا يف ُربا وطني /يف املائة املائة املليون يا علم
ُ
ً
وال�صنم
التاريخ
حتتهم
ماد
ن
م
يا/
العروبة
ت�شرين
أبطال
�
ب
ال
�أه
ْ
َ
ُ
ُ
ويف ق�صيدته «�صرخة احلق» ي�شيد بتاريخ الأمة العربية املجيد ،التي ت�أبى
ال�ضيم وتدافع عن حقوقها املغت�صبة ،من موقعة «ذي قار» وحتى تاريخنا احلديث
وانت�صرت على �أعدائها يف معارك ال�شرف ،يف حطني ،وعمورية ،وحرب ت�شرين �إذ
قال:
/فلنعرف املجدَ يف �أرجائنا نغما
وطن
ِ
قم ّ
غن للجيل والأحفاد عن ٍ
�سقيناك يا وطني ال نعرف الندما/ال ننثني �أبد ًا �شرب ًا وال قدما
معت�صم/كنا وكانوا ب�ساح احلرب معت�صما
ال�ساح يحفزنا �إميان
يف
ٍ
ِ
ويف ق�صيدته« :غ�ضبة الفداء» ي�شيد بالفدائيني العرب الذين لقنوا جنود
العدو ال�صهيوين درو�س ًا ال تن�سى يف البطولة وال�شجاعة والفداء ،والعمل على
حترير �أر�ض ال�سالم ،والقد�س ال�شريف من براثن �شذاذ الآفاق املعتدين �إذ قال:
احلقُّ يج�أر بالدعاءِ  :فدائي /وال�سيف يز�أ ُر يف ال�سماء :فدائي
ومرابعي مهد البطولة � ِّأح َج ِبت  /يف احل�سن زه َو قرائم ال�شعراءِ
قد �ض َّمخت بالث�أر وجه مروجها� /أن ل�ستِ لل�شذاءِ للدخالءِ
�إىل �أن قال:
ُ
ُ
وال�شهامة ثور ًة/لنحيلها نار ًا على النزالء؟
الب�سالة
�أين
ً
حتية! /يا مهبط الإلهام والإيحاء
لبيك يا �أر�ض ال�سالم
ولل�شاعر جورج �سعدو ق�صيدة نادرة يف و�صف مر�ضه الأخري الذي �أودى بحياته،
قالها وهو على �سرير العملية اجلراحية التي �أودت بحياته� ،أودعها و�صيته لقومه
ولأمه و�أبيه وهي حتتاج لدرا�سة خا�صة.
�إننا نفتخر بعلمينا الذين يقدمون لطالبهم املعرفة والعلم �إىل جانب حب
الوطن والأمة العربية.
امل�صادر:
 – 1جوزيف �أ�سمر ملكي :وج��وه �سريانية – م��وري��ات للطباعة والن�شر،
القام�شلي 2000م.
 – 2معجم البابطني ل�شعراء العربية يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين.
�إعداد :هيئة املعجم ،املجلد اخلام�س ،الكويت 2008م.
 – 3بع�ض املجموعات ال�شعرية لل�شاعر جورج �سعدو.

دراسات
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•حم ّمد قرانيا
على الرغم من تقدّ م الزمن ،وثقافة الع�صر،
ف ��إن ح�ضور امل��ر�أة يف الأدب ّ
يظل حم�صور ًا يف
كينونتها املحدّ دة باال�سم وال�صفة ،التي ير�سمها
لها املنظور اخلارجي .لذلك انح�صر وجودها
يف املخ ّيلة العربية ب (نون الن�سوة) وب (تاء
الت�أنيث) التي تدخل بيت الطاعة يف مدينة
واملتك�سر) بغية حتقيق
(جمع املذكر ال�سامل،
ّ
يتحرك ،ويت�شكّل
الرغبة ،وك�أن الواقع العربي
ّ
خارج �إ�سهاماتها ،يف بلورة مك ّونات احل�ضارة.
�إن ال�صورة التي تقدِّ م بها امل��ر�أ َة يف امل��وروث
ال��ث��ق��ايف ،كما ي��رى «د .عبد اهلل ال��غ��ذام��ي»،
مر الع�صور
تبينّ مدى اجلهود التي ُبذلت على ّ
�ط معينّ م��ن الن�ساء .تتم قولبته
لرت�سيخ من� ٍ
��وي وعالقاته
وف��ق� ًا الحتياجات النظام الأب� ّ
االقت�صادية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،فعلى ال�صعيد
مبجموعة كبرية
تتم �إحاطتها
ٍ
االجتماعي ّ
من الأ�ساطري التي ت�سلبها كيانها الإن�ساين مبا
�وة و�ضعف .ويتج ّلى الإع�لاء
فيه من �أوج��ه ق� ٍ
والتبخي�س يف مكانة امل��ر�أة عرب �إ�سقاط العيب
وال��ع��ار وال�ضعف عليها ،فهي � ٌ
أداة للمجتمع
املت�س ّلط ،و� ٌ
أداة للرغبات الالواعية ,ويف كلتا
احلالتني ال يتم االع�تراف بوجودها بو�صفها
كائن ًا قائم ًا بذاته له غري ّيته و�أ�صالته .وير�سخ
ودينية ُتق ّيد حركة
مدنية
ذلك عرب قوانني
ٍ
ٍ
امل����ر�أة وح��ري��ت��ه��ا ،وت��خ��دم �أغ���را����ض املجتمع
يف ال�سيطرة النف�سية على كيانها لتحقيق
الأغرا�ض الأوىل مما يحجم �إمكاناتها الذهنية
والإبداعية ،وهي يف احلالتني مع ًا تكون و�سيلة
للتعوي�ض عما يعانيه الرجل من ت�سلط وقهر يف
املجتمع املتخلف.
يف كثري من الروايات ُ ،ت�صنّف امل��ر�أة يف ر�أ�س
ال�ترات��ب القمعي املجتمعي ،لأن ه��ذه الثيمة
تن�سجم متام ًا مع بنية املجتمعات العربية التي
تعيد �إنتاج نف�سها ،يف �إطار النظام الأبوي الذي
�سيكون االم��ت��ث��ال والإق�����ص��اء �أح���د جتلياته،
فالن�ساء �ضحايا تنوب الذكورة عنهن وتتولىّ
ر�سم �أدوارهن املر�سومة.
ي�صب يف م�صب الفكر الذكوري ،الذي
وه��ذا
ّ
يرى �أن الذات الأبوية يف ت�ص ّورها لنف�سها هي
ً
ً
ونقية وم��وح��د ًة ،و�أن الآخ��ر
كاملة ومط ّهر ًة،
امل�ش ّوه هو الأنثوي� ،أو ما يوازيه وينزل منزلته،
وهنا تتع ّمق الهوة الفا�صلة بني تق�سيمات النظام
الأب��وي وثنائياته ،ومن �ضمن هذه الثنائيات
بالطبع ثنائية اخلري وال�شر ،حيث يبدو ال�شر
العارم العاتي طاغي ًا ليرتاجع اخل�ير العاجز
ال�ضعيف.
�إن «يا�سمينة» يف رواي��ة «ب�يروت ( »)75ل
��اء �أن��ث��وي� ًا لتحقيق
«غ���ادة ال�سمان» كانت وع� ً
آلية تغيب
رغبات الذكورة التي ت�ؤ ّدي دورها ،ب� ٍ
عنها املالمح الإن�سانية واحل�ضارية ،وقد بلورت
حركتها وف��ق ه��ذه الرغبات ال�شبقة ،مبتعد ًة
عن الإطار الطبيعي للهدف الذي ُخلق الإن�سان
من �أجله� ،أو كما قال « د .عبد اهلل الغذامي «
خ��ارج اللغة ،حني « راح م�سار اللغة الثقايف،
ينطلق بعيد ًا عن �أ�صله امل�ؤنث ،وبهذا حتولت
امل��ر�أة �إىل (مو�ضوع) ثقايف ،ومل تعد (ذات � ًا)
ثقافية �أو لغوية .راح الرجل ير�سم امل��ر�أة،
وينق�شها يف �صور خيال ّي ٍة ،تواترت عليها الأزمنة
تر�سخت ،وك�أمنا هي ال�شيء الطبيعي ،ويف
حتّى ّ
احل�سي يف
هذه ال�صورة ،جرى ت�ضخيم اجلانب
ّ
ج�سد �شبقي.
جمرد
ٍ
امل��ر�أة �إىل �أن حت ّولت �إىل ّ
ٌ
وظيفة� ،سوى �إثارة الرجل و�إغرائه..
لي�س له
على اعتبار �أن (تاء الت�أنيث) جاءت كتزيينة
للفعل (�صفة الذكورة) �أو عالة عليه ،و ُت�ؤَ ّمن
لهذا الفعل �أريحية وجوده ،ب�شكل من الأ�شكال،
يف وقت يكون هذا الفعل ،وهو الأكرث ،ولن يكون

التذكري �أ�ص ًال �إ ّال �إذا �صار الت�أنيث فرع ًا ،ومن
هنا ،ف�إن (فالن) ولي�س (زوجة فالن) �إن كنت
تتحرى الف�صاحة وبالأ�صالة)1( ».
ّ
وجت���اه ح�صر امل����ر�أة على ه��ذه ال�����ص��ورة يف
ال�����س��ي��اق االج��ت��م��اع��ي ال��واق��ع��ي� ،أخ����ذ ع��ددٌ
م��ن ال��ك � ّت��اب ،ي��ن��ظ��رون �إل��ي��ه��ا خ���ارج الوظيفة
بحاجة
االحتفالية املنفّرة ،وبات هذا احل�ضور
ٍ
�إىل امتالء ر�ؤيوي ،يخ ّل�صها من ت�شكيلة املجتمع،
ومينحها كينونة االمتالك ،ب�صورة جتعل منها
اجلوهر الإن�ساين ال��ذي ينبثق منه الوجدان
الب�شري بقوته ،و�ضعفه ،وعفّته ،وتخاذله،
وح ّبه وعطائه ،ف�شخ�صية كل من «�أم�يرة» يف
رواي��ة «�أف��راح ليلة القدر»  -على �سبيل املثال
 و»�شم�س» يف ثالثية « الطريق �إىل ال�شم�س «ل «عبد الكرمي نا�صيف» حتمالن وعي ًا ينعك�س
ّ
تتخل � ّأي منهما عن
على �أخالقهما و�سلوكهما ،مل
ال�شفافية الأنثوية داخل الوطن وخارجه ،على
خالف احل��ال مع «يا�سمينة» يف رواي��ة «بريوت
 »75التي بذلت ج�سدها �أمام اندفاع الذكورة،
ا�ستقطاب ِم� ْت��ع� ٍّ�ي َل ّ
��ذي،
جم��رد وع��اء
ف�صارت
ٍ
ّ
جردها من التفاعل مع ال��وج��ود� ،أو امل�شاركة
ّ
ً
م�ستكينة �إىل جنون
وجرها
احلياة،
بناء
يف
ّ
الذكورة ال�صاعقة ،والقاتلة ،بو�صف (القتل/
امل���وت) ،موقف ًا ح ّي ًا يبلور �سلوك ال�شخ�صية،
وينهيه مبنطق احل��دث االجتماعي ،والو�سط
الذي يوجد فيه.
�إن العالقة بني الرجل وامل��ر�أة على ال�صعيد
الواقعي «هي عنوان كبري لإ�شكاليات التقدّ م
والتخ ّلف ،والتط ّور واالرتقاء» ( )2وقد �أتت
الرواية ال�سورية على جميع العالقات ممكنة
جانب من ال�صور الإيجابية
الوقوع ،ووقفت على
ٍ
ال�سليمة ،كما وقفت على اجل��وان��ب ال�سلبية،
مري�ضة م ��أزوم��ة ،لكن
القائمة على ع�لاق��ات
ٍ
الكرثة يف ال�سلبي ،والق ّلة يف الطبيعي الإيجابي،
ال يعني ب� ّأي حال من الأح��وال� ،إ ّال التعبري عن
ر�ؤى الروائيني النقدية التي حتمل من ال�شجن
وال��ط��م��وح��ات �أك��ث�ر ،مم��ا حتمله م��ن ال���ر�ؤى
الواقعية.
تختزل ع�لاق��ة ال��ذك��ر ب��الأن��ث��ى ك��ث�ير ًا من
فتنغ�ص
تتعر�ض لها امل���ر�أة،
�أن��واع القهر التي
ّ
ّ
عليها عي�شها ،ورمب����ا ك���ان ذل���ك  -يف بع�ض
احلاالت  -ب�سبب « �سوء الفهم الناجت عن �أنانية
َ
اجتماعية ر ّث ٍة،
ملقوالت
[الذ َكر] ور�ضوخه
ٍ
ٍ
كما ميكن للعالقة مع الرجل �أن تكون م�صدر فرح
امل���ر�أة ،ومبعث �أحالمها ،يف حتقيق ذاتها عرب
عالقة احل��ب وال���زواج والأم��وم��ة ،لذلك ر�أينا
كثري ًا من الروائيات ي�سلطن ال�ضوء على هذه
العالقة ،ويجعلنها حمور �إبداعهن «)3( .
تبدو العالقة بني الرجل وامل���ر�أة يف بع�ض
نظر ع��دد م��ن الكتّاب -
الكتابات ،م��ن وجهة ٍ
ً
ً
ب�صورة خا�صة  -متوتّرة  -غالبا -
والكاتبات
ٍ
لأنهم يعبرّ ون عن حال الأنثى التي يقع عليها
ً
ً
�ضعيفة،
عاطفية
�ضيم ال��رج��ل ،في�صورونها
ً
مغلوبة على �أمرها �أمام �إن�سانٍ قويٍّ يلعب دور
الو�صي عليها ،ح��ي��واين امل�لام��ح (دي��ك  -ذئب
 ح�صان  -وح�����ش )...و�إىل مثل ه��ذا ذهبت«�أني�سة عبود» يف رواي��ة «النعنع ال�بري» حيث
وجه .و�أكرث
ر�أت �أن «معظم رجالنا لهم �أكرث من ٍ
عقيدةُ .يظهرون الوجه املنا�سب يف الوقت
من
ٍ
املنا�سب .عندما يريدون ام��ر�أ ًة يتح ّولون �إىل
مدافعني ع��ن حرية امل����ر�أة ،وح��ري��ة اجل�سد،
وحرية الفكر ،بينما يكون املفتاح الذي يقفلون
به على �أخواتهم �أو زوجاتهم معهم يف جيوبهم
ال�سرية»� .ص ()256
و�أدان���ت «كوليت خ��وري» يف رواي��ة «�أي��ام مع
الأي��ام» من خالل �شخ�صيتها املحورية «�أ�سمى»

َ
�سخف الذكورة ،لأن �أ�صحابها يحملون
نظرات واخل�����ض��وع املطلق لهذا االع��ت��ق��اد ،كما تتولّد
ٍ
ً
ً
متطرفة ،و�سلبية عن العالقة املتبادلة بني لديها �أي�ضا م�شاعر العبودية والر�ضوخ لتعليمات
ّ
الذكر والأنثى« :عندما يخاطب رجل ام��ر�أة� ،سيدها الزوج ،على �أ�سا�س �أنه رجل ،و�أنها امر�أة،
فالغاية الوحيدة هي �أن يقيم معها
ٍ
بعدد من املواقف التي تظهر
عالقات وقد حفلت الرواية ٍ
ً
تقتله
برجل،
جن�سية ،وعندما تت�صل ام��ر�أة
(�صربها) مقابل (منر ّيته) وتربز مدى ال�ضعف
الت�سا�ؤالت ..ويفكّر يف كل �شيء .من �أر�سلها ؟ والقوة� ،أو العبودية التي تر�سم العالقة بني
��ر ٍة املنزل،
ما غايتها ؟ ب�أية م�شكلة �سيا�سية تو ّرطه ..كل الطرفني ،ح�ين دخ��ل «من��ر» ذات م� ّ
�شيء �سوى يف �أن هذه املر�أة تبحث عن الغزل « .وتباط�أت «�صربية» عن تناول الأ�شياء الب�سيطة
�ص (.)122
ثوب
التي يحملها ،ب�سبب انهماكها يف خياطة ٍ
ّ
�ستزف الليلة .يقول االبن
والكاتبة بهذا التعميم َت ِ�س ُم جمي َع الذكور لعرو�س من اجلريان
بال ا�ستثناء ،فتنتقدهم ،وت�ضع البديل للعالقة «جمال» ال�سارد ،و�شاهد العيان�« :أب��ي كان يف
اجلن�سية ،عالقات �إن�سانية ،تقوم على الوعي ر�أ�سه عقل وطار !.
الكامل حلرية املر�أة ،وتقليد املجتمعات الأورب ّية
�صفع �أم��ي بكل ق��وة ،ف�سقطت ..رك�ض �إىل
يف احلب ،وال�صداقة « :عندما �أ�سمع عن احلب ماكينة اخلياطة .رفعها فوق ر�أ�سه ثم هوى بها :
 يا «ي��وال»  -عن هذه العالقة الطبيعية بني خ ّيطي ب��ال .بنت احل���رام بعد ال��ي��وم �إنالرجل واملر�أة .عن رجلٍ
ُ
أردت� « .ص (.)57
يعجب بامر� ٍأة فريافقهاِ � ،
ه،
ب
وح
باهتمامه
ويغمرها
وي��دع��وه��ا علن ًا،
ّ
�إن ع�لاق��ة «���ص�بري��ة» ب��زوج��ه��ا ظ� ّل��ت حتى
أ�سمع
�
أنني
�
ل
ي
أتخ
�
برجولة،
وي�س ّيج حياتها
ّ
النهاية عالقة �ضعيف بقوي ،وهي جتاه �شعورها
�ص
وهمية».
بعيدة
بالد
يف
جتري
عن �أ�ساطري
ٍ
بالظلم ،ال جتد �سوى دموعها ،ول�سانها الذي ما
(.)122
يفت�أ يج�أر بالدعاء ،يف خلوتها ،وه��ذا �أ�ضعف
�سخّ
الدعوات
زيف
من
ّاب
ت
الك
من
ر
وقد
عددٌ
«رب
الإمي���ان ،فتك�شف عن �صدرها ،وتبتهل ّ :
التي
�ى
�
�ث
�
أن
ل
�ا
�
ف
��ة،
�
��رواي
�
ال
��ور
�
ذك
يطلقها
ال��ت��ي
فتحت احلالبات .ال تر ّدهن خائبات .ت�أخذ يل
حو�صرت ب��دع��وات احل��ري��ة ،يف رواي��ة «ليايل حقّي من منر ال�صارم� ».ص ()59
عربية» ل «خ�يري الذهبي» �أطلقت �صرختها
�إن �إح�سا�س اال�ضطهاد ال��ذي ميلأ وجدانها
ً
وزوجة ،يجعلها تنظر �إىل عالقتها بزوجها
املدوية احتجاجا� « :أنتم �أيها الرجال ال�شرقيون ك�أم
ٍ
بحرية
أذهاننا
�
ح�شومت
التاريخ.
�أكرب مدّ عني يف
بعني ال�سخط ،فال ت��رى �سوى م�ساوئ الرجل،
امل���ر�أة ،وع��دال��ة ق�ضيتها ،ووج���وب حتريرها� ،أما حني تعيد النظر يف جوهر العالقة ،وترى
فلما فعلت ذلك� ،أخذمت ت�سعون وراء تعهريها ،الأطفال حولها ،ف�إنها جتاه عاطفة الأمومة
وا�سطة متعة،
وت�شييئها ..وراء حتويلها �إىل
ِ
ٍ ت�ضطر لتغطية �سخطها بطبقة من الر�ضى،
مبجرد �أن تنتهوا منها» �ص ()155
تلقونها
ّ
تع ّلل بها خنوعها وا�ستكانتها ،وهي بذلك تفقد
إليه
�
ذهبت
مما
أبعد
�
إىل
�
ّاب
ت
الك
م�ضى
ورمبا
خ�صو�صيتها غالب ًا ،يقول الطفل ال�سارد :
الكاتبات ،ففي رواية «بروين» ل «عبد الباقي
«كانت دموعها تنهمر مثل املطر ،وكذلك كنا
ً
منهية
يو�سف» �سحبت �إحدى املوظفات زميلتها،
نحن.
احلوار مع جمموعة من الرجال لقناعتها�« :أن
انتبهت �أمي فج�أة �إىل دموعنا ودموعها .قالت
� ّأي رجل ،وهو يتحدّ ث مع ام��ر�أة ،يريد �أن يعلم
�إن كان ب�إمكانه �أن ي�ضاجعها» �ص ( )9كما «�أن معاتبة :
 ملاذا تبكون يا �أوالد ؟ �أنا �أعرفه جيد ًا .ال�س ّيدالرجل ال ميكن له �أن يفكّر ب�إثبات رجولته �إ ّال
عندما ي�سقط امل��ر�أة عذريتها� ...أحدكم وهو قلبه ط ّيب .رغم كل �شيءٍ � .أح ّبه ويحبني .بكره
ُ
يرى فتاة جميلة �أول ما يخطر بباله انتهاك نت�صالح ،وتعود املياه �إىل جماريها .تعالوا �أحكي
عذريتها ..ول��ذل��ك يبحث ع��ن و�سائل �أدبية لكم حكاية .ما ر�أيكم ؟؟� « .ص ()59
�إن كثري ًا من �صور املر�أة التي �صورتها الرواية
جللبها �إىل الفر�شة� »..ص ()64
هة يف نهايات القرن الع�شرين ظ ّلت على ال�صورة
ت��ب��دو ال��ع�لاق��ة يف بع�ض احل���االت م�ش ّو ً
خاطئ جلوهر هذه العالقة القدمية نف�سها التي كانت عليها يف مطلع القرن،
فهم
ٍ
لقيامها على ٍ
عالقة من دون تبديل �أو تطوير ،وقد و�سمها املوروث
الإن�سانية «حتى �إننا نكاد نفتقد وجود
ٍ
عالقة �أقرب �إىل االج��ت��م��اع��ي مبيا�سمه امل��ع��ه��ودة م��ن ال�ضعف
�سوية مع الرجل.
(روائية)
ٍ
ٍ
الندية .ف�إح�سا�س اال�ضطهاد الذي ميلأ وجدان والعاطفة واال�ستكانة ،جت��اه املبالغة يف دور
املر�أة يجعلها تنظر بعني ال�سخط ،فال ترى �سوى الرجل ،بو�صفه الو�صي وال َق ّيم عليها ،وامل�شحون
م�ساوئ الرجل ،وحني جندها ترغب يف النظر  -بتفوي�ض اجتماعي – بالقوة املطلقة ،على
�إليه بعني الر�ضى ،جندها تفقد خ�صو�صيتها ح�ساب �إنكار دور املر�أة ،واختزالها �إىل ل�سان يلهج
�صفات �أقرب �إىل الأنوثة ...بالدعاء ال�سلبي ،وت�سويغ �أفعال الزوج /ال�سيد،
غالب ًا ،وت�سبغ عليه
ٍ
ففي رواية «�أر�صفة ال�س�أم» ل «�أم ع�صام وهيام وتوجيه اهتمامها �إىل البيت من الداخل ،حيث
نويالتي» يخرج الرجل من مكتب حبيبته «ماريا الركون �إىل قاع الأ�سرة يف الإجناب والرتبية،
قررت تركه ،دامع العينني ،منهار ًا ،يحاول و�آلية اجل�سد العاطفي ،يف ت�أدية ح��قّ ال��زوج
« التي ّ
الليلي.
عبث ًا �أن يخفي انهياره»)4( .
الإ�شارات :
�أما يف رواية «بداية كل الأ�شياء» ل «حممد
 1د .عبد اهلل الغذامي .املر�أة واللغة� .صب�سام �سرميني» ف����إن «���ص�بري��ة» زوج���ة «منر
ال�صارم» يف املجتمع احللبي املحافظ ،ال تبدي ()29
 - 2د .غايل �شكري� .أزمة اجلن�س يف الق�صة
�سخط ًا على ال��رغ��م م��ن �سوء معاملة زوجها،
لقناعتها ب�أنها دون ال��رج��ل م��رت��ب� ً�ة ،ف�سلبت العربية .دار ال�شرق .القاهرة 1991
 - 3د .ماجدة حمود .ال��رواي��ة الن�سوية
حريتها يف العمل والتعبري داخل بيتها ،وعا�شت
�أمام �أوالده��ا حمطمة النف�س ،وك�أمنا احلجاب ال�سورية وخ�صو�صية اخلطاب .جملة املوقف
الذي ر�سم لها ،فر�ض عليها �أن تخنع ،وتعي�ش الأدبي� .ص ( )32العدد ( )361دم�شق 2000
ً
ً
ً
 - 4ال��رواي��ة الن�سوية ال�سورية .املرجع
فنية جميلة للمر�أة
باهتة ،و�صور ًة
�شخ�صية
امل�ستلبة ،املك ّبلة بالتقاليد ،لأن زوجها ينظر ال�سابق � .ص ( )32وميكن الرجوع �إىل كتاب
ٌ
تابع لهّ � ،
�إليها على �أ�سا�س �أنها
أقل منه د .ح�سام اخلطيب .رواي��ات حتت املجهر� .ص
خملوق ٌ
يف كل �شيء ،مما يولّد يف نف�سها فطرة القبول ()160
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حذار ِ
من ال�صَّ هاينَةِ الجُ دُ ْد

• د .ا�سماعيل مكارم

ال�صهاينةِ ُ
اجلدُ ْد
حذار من َّ
الرايات ِ
�أنزلوا ّ
�أنزلوها
واغ�سِ لوها
القا�صراتْ ،
ِ
بد ُموع ِ
بدموع ِ الأ ّمهاتْ ،
أحياء
َمن ُينقذ ُ ال َ
َ
بريوت:
يف نكبةِ
ُ
(امليناء ،واحلريقُ  ،و�أل�سنة ُ
اللهب)،
ْ
َم����ن ُي��� َ��ص��ل��ي ع��ل��ى �أرواح ِ
الأمواتْ ؟
�سح الدّ مو َع عن وجو ِه
َمن يمَ ُ
َ
بريوت؟ َمن؟
ن�ساء ِ
َمن ُيعيد للأطفال
ُبيوتهم املُد ّم َرة؟
َمن ُيعيدُ ل ُه ُم الإبتِ�سا َمه؟
**
َ
بريوت تذكّرنا بعام ما
نكبة
بعدَ الأربعني
ت��ع��ي��دُ اىل ال���ذاك���رة تلك
ال�سنني الع ْ
ِجاف،
ّ
تعيدُ �صو َر كفر قا�سم.
حل ٌ
َ
ظات...
و�أحاطتْ بنا �أل�سنة ُ ال ّل َه ِب،
ّ
وال�ضيا ُع،
والدّ ما ُر ،والق ْه ُر،
وفقدانُ ال ِأح ّبة...
ليهن�أ �أوال ُد الغولْ
لتهن�أ البو َمة،
ليهن�أ �أحفا ُد �أبي ل َه ٍب.
**
ثكاىل بريوتَ،
َ
بريوت
ِ�ساء
ن ُ
يبك َ
ني يف الليل ِ،
َيت�ضرعن اىل اخلالقْ ،
اجلراح.
ُي�ضمِدْ نَ
ْ
**
َ
ريق ِ
�أفعى احل ِ
ُ
بريوت
�شوارع ِك يا
طالت
َ
فيك
�ضربَتْ ِ
اخلمائ َِل
وا َ
حلدائ َِق
والأ�شجا َر
وا َ
حل َج ْر.
ُ
بريوت،
�آهٍ ..يا
نفع الندَ ُم.
ال َي ُ
ُ
بريوت!
باعوك يا
ِ
بالدّ ينار ،والدّ والر،
و َرنني ِ الذهَ ْب،
قدّ موك للتنني ِ َ�ضح ّية!
ب��اع��وا ا َ
جل��م��ال َ يف َعينيك
ا َ
جلميلتني
ب���اع���وا ز ْرق�����ة َ ال � َب��ح��ر يف
ال�صباح،
ّ
جلميلهْ ،
ا
لياليك
باعوا
ِ ِ
ب��اع��وا ال��ك��ح� َ�ل يف ع��ي��ون ِ
ال َعذارى.
**
خزّ نوا احلِقدَ يف امليناء،
خزّ نوا �أدواتِ املَوتِ �أطنانا!!!
ماذا ُ
نقول  ..يا بريوت؟
واحلزنُ ُيخ ّيم ُ

شعر

يف املنازلِ  ..يف احلاراتِ
ويف عيون القدي�ساتْ .
ُ
بريوت!
من كانَ ُيفكر ..يا
الذئاب�َ ...ستعتدي على
�أنّ
َ
�سِ تّ البيتْ !!
من كانَ ُيفك ّْر!!
**
الإف����رجنُ ،و�أح��ف��ا ُد ي��ه��وذا،
أعراب
وال ْ
دفعوا ال ْأج َر َ�سلفا
لهب.
�إىل �أحفا ِد �أبي ْ

ُ
بريوت،
ينفع الندَ ُم يا
ال ُ
ينفع الندَ ُم!
ال ُ
جراحك يا �أختاه،
ملْ ِلمِي
َ
وحذار  ..حذار
ال�صهاينة ُ
اجلدُ ْد!
من ّ
ُ
بريوت
حذار يا
ال�صهاينةِ ُ
اجلدُ ْد!!
من ّ
**
�إل����هَ ال�����ش� ّ�ر ،وال��ت�����ش��ري��د ِ،

والتخريب ِ ،والتكفري!
م��ن� َ
�ك ال��ت��ق��ت��ي� ُ�ل ،وال � ُع��ن� ُ
�ف،
واحلِ�صا ُر.
وم � ّن��ن��ا ف���ق���دانُ ال ِأح��� ّب���ةِ ،
والعريُ ،
واجلو ُع،
وال َع َوزُ،
ّ
لكن يا عد ّو ال�شم�س ِ!
ْ
واهلل
لن نرك َع
ن�س َت ْ�سل َِم
لن ْ
لن نت َع َب.
« من الآالم ِ تولدُ القيا َمة ُ «،
َ
فلتغ�ض ْب.

قرانَ العجائبْ

الفتح المبين..؟

•حميي الدين حممد
ُ
ني
بلوت
املعابر يف �شهوت ْ
َ
نذوري تعافتْ
�س�أطوي ح�صاري
مرج �أ ّيوب يف ليلتني
على ِ
و�أقري ّ
ال�ضفاف
بحر دنيا
على ِ
يف وثبتنيْ...
ُ
ك�أنيّ
ذكرت النّبات املد ّمى
�سجين ًا ي�صلّي
ف�أ�صغيتُ كي �أ�سم َع اهلل
َّ
يف و�ص ّي ًا..
لأ�س�ألهُ  :عن جذوري
و�صمتِ ّ
ال�شفاه
جفن يومي
على ِ
يح ّب ُذ دهر ًا
مر ُ
ال�سرى
طيف ُّ
�إذا ّ
يف متا ِه احليارى
َ
ُ
العتمة الأوىل
يوقظ
فمن
ور�ؤيا املدارات
ف�ضاء التمنّي؟!
ُترثي
َ
ني
يف غربت ْ
�سمعتُ
نداء التّوا�صي
َ
وقد َ
مات فوق يدِ الطّ فل
هم�س �أ ّمهاتٍ حزانى
ُ
��وب
وغ���� ّن����ى م�������داري ب���ث� ِ
الق�صب..
ْ
م�شيتُ بعيداً..
و�أثرى مقامي
ُ
ر�سول التّواري
���ج روح��ي
ف���ع���دّ ُت �إىل وه� ِ
ندمي ًا
ني
وما يف نهاري �سوى حلظت ْ
وقلتُ له ّمي:
�سي�أتي زمانٌ
ماء �شما ًال
ال�س َ
ُ
ي�ضيء ّ
�سي�أتي زمانٌ ..
تدو ُر اجلهات جنوب ًا
ري املراثي
وع�صري �سف ُ
َ
���س��وف �أغ��ف��و على
�إذنْ :

•حممد الزينو ال�سلوم
جمرتني
ٌ
عا�شق َ
ن�صف �أم�سي
�أنا
و�أم�سي حديث اخلوايل
� ُ
أخاف عليهِ
ُ
اليدين
�إذا قلتُ � :إنيّ كفيف
ْ
ُ
أعرتف الآن �أنيّ غريب
�س�
وحلية �أفقي
بريدُ الثّواين
و� ُ
أجمل منها �سكونُ الطّ باع
على فكرتني..
وعندَ ذرا ِع ّ
ال�ش ّط
�أ�شكو قيودي
� ُ
أ�سائل عنهم:
هجر البعدُ بابي
وقد َ
وحار�س ليلي
ُ
ني املعاين
�سج ُ
�سمعتُ
يهام�س ظلّي
نداء
ً
ُ
تدانتْ  ..ك�أنّ يديها
على كتفي ُت�ضيئان وجدي
ُ
تقول :بدُ ٍّل
َ
�شوق
وقد ذرفتْ
ن�صف ٍ
كتوم يناجي مداها
ٍ
عذب
مقيلك ٌ
كماءِ الرباري
َ
يديك
م�ساء
ُ
ُ
�سليل الطّ والع ك�شْ ف ًا
واتر
ُي�ضاهي
َ
حرير ّ
ال�س ْ
� َ
تهند�س عمري
أراك
ُ
ً
تالم�س جرحي
وحيدا
ُ
ف�أن�سى رياحي احلزينة
ري
�سي�أتي زمانٌ �أخ ٌ
على ج�سدِ املاء
ب�شائر
ت�صفو
ْ
�سي�أتي زمانٌ وليدٌ
ليحكي الطّ واف الأ�سري
العجائب..
قرانَ
ْ

مَنْ لِيْ �سِ وَاكَ ؟
•م َّيادة مه َّنا �سليمان

�إلهَ
ال�شر!
ّ
�إنّ اهلل واالن�سان على ال َعهد
ِ،
��َ�س��م��ع��تُ ����ص� َ
��وت ُ
اجل�����دو ِد
ينادينا:
تخيرّ وا �أيها الأحفا ُد:
َ
طريق املَجدِ َ ،
ت�س ّي ُجه ُ

ني الأبطال رفاقا على
جثام ُ

الدرب،
ِ
َ
طريق العار َمفتوحا يف كل
زمانْ
ُمكلال باخلنوع.
ولكن ...
ْ
�إرادة ُ الإن�سان ِ،
مهما َ
طال املُحال،
ال تن�سى ،ال َ
تهز ُم ،وال تق َه ْر.
**
ُ
بريوت !
حذار ..يا
ال�صهاينَة ُ
اجلدُ ْد!
من ّ
حذار..
من َ�سما�سِ َر ِة املَوتْ !.

ِيق َّ
�أ ْن ِبئْ َ�شق َ
غر ُم
ال�ش ِ
م�س �أنيِّ ُم َ
ِب ُ
يم ُم َت َّي ُم
ال�صوتِ ال َّرخِ ِ
احل ْ�س ِنِ ،ب َّ
ِب َّ
ال�س ْح ِر ا َّلتِي َت�س ِبي ال ُّن َهى
الطلَّةِ ِّ
عري َيل ُث ُم
غر َعت َْم َ�ش ِ
ذب َث ٍ
َو ِب َع ِ
ب�ضيُ ،ف َ�ؤادِي َرهنُ ُح ٍّب َطاهِ ٍر
َن ِ
َ
ا�س ِم ال َوفا َي َت َكلَّ ُم:
ا�س ِم ال َه َوىِ ،ب ْ
ِب ْ
اعرا َك ْم قدْ َح َبا
َلو َكانَ َقل ِبي َ�ش ً
َ
َ
ق�صائدً ا ،حتَّى تغا َر الأجنُ ُم!
ك َ
فق ُي�ؤ ِّر ُقهُ ا َ
َل ِكنَّما َخ ٌ
جل َوى
َ
يحا ُمل َه ًما يترَ َ مَّنُ
َيغدو ف ِ�ص ً
قدْ ِجئتُ  ،وال َكل ُ
رجو فيِ يَدِ ي
ِمات َت ُ
َ
ُ
َ
أنتَ
مي املنع ُِم
فحا ،ف ُجدْ � الك ِر ُ
َ�ص ً
احل ُر َ
ِبال َور ِد َع َّط ْر ُت ُ
وفَ ،ف ُ�ض َّمها
َ
عر ُيله ُِم؟
يب
ب
ح
اك
و
ن
م
َ ِ ُ �شِ ٍ
َ ْ ليِ �سِ َ
َم ْن ليِ �سِ َ
ري َن ٍ
واك �أ ِم ُ
ب�ض حالمِ ٍ
َ
َ
َ
ب�س ُم
ي
ي
وح
ر
غر
ث
،
ُك
ف
ي
ط
الح
�
إنْ
ِ
َ
ُ ُ
َ ُ
لب الوَفيِ ْ
خل َتا ِم ِر َ�س ُ
م ِْ�س ُك ا ِ
الة ال َق ِ
َ
َ
َوح ال ِل َقا َي َتن َّع ُم:!-
د
ك
م
ك
انَ
فيِ
ْ
ِ
“ َدلِّلْ َح ِبي ًبا َب َ
ات َي�س َه ُر َلي َلهُ
َّ
نح ُر �أ�ض ُل ًعا ت َت�ألمَّ ُ ”
وال�شوقُ َي َ

ت�أت َ
ني من خلف ال�سراب ،جترجرينَ
َ
الرمل
الفجر،
ُحبلى بالغبار على عيون
ِ
ُ
يزحف كالأفاعي .
الرم�ضاء حت�صدُ خ�ضر َة
ُ
ُكثبان ُِك
أرواح ً � ،
باللهب
تطاير
أل�سنة
ْ
ُ
ال ِ
ً
خر�س
ي�صاعدُ ال��دخّ ��انُ
زوبعة ل ُي َ
ّ
بح َة الناي ِالتي �صعدتْ
َّ
دموعها مطراً..
لرت�سم يف ال�سماء
َ
َ
ُتزنّر ُه الغيو ُم الداكنهْ
#
ر�صا�ص� ..أطفئْ
�أوق� ْ
�ف �أزي� َ�ز َك يا
ْ
لهيب النا ِر يف دمنا فقد ُ�شحذتْ
َ
���س��ي� ُ
الع�شق ب��احل��ج� ِ�ر املو�شّ ى
�وف
ِ
وبالبيا�ض
ْ
بال�سوا ِد
ما َ
زال معتق ًال ل�ساينَ ..
أخر ُج
كيف � ُ
من ُ�سباتي؟
�إنه الطوفانُ حويل ..كيف � ُّ
أفت�ض
اخلال�ص
َ
يدفع بالرمال
وع�صف َُك املجنونُ
ُ
�إىل عيون القلب يجع ُلها ُحطا ْم؟
##
ُ
الظالل وال مذاق ًا
طيف ًا تحُ ��او ُرين
يف وعورت ِِك املريببهْ
ج���رح َ
���ك يف
امل��خ��ف��ي
ي���ا ل��ونُ��ه��ا
ُ
ِّ
ير�س ُم الإخ��ف��اقَ يف رئ��ةِ
امل��واج��عُ ..
ال�صباح
ْ
ك���لُّ ال���ن���وار�� ِ��س ه���اج���رتْ  ..ط��ا َر
ري �أجنحةٍ
احلريقُ بغ ِ
يوزّع ُكاجلرا ِد دما َر ُه فوقَ التاللْ
َ
ُ
وعر ُيها غطّ ى
(�سقط
الن�صيف) ُ
��واء يف ل��ونِ
ال��ع��ي��ونَ و�أ���ش��ع� َ�ل الأ����ض� َ
احلريقْ
من ذا يراو ُد عر َيها عن نف�سهِ ؟
�أبد ًا تحُ
ا�صرها العيونُ  ..فال بريقُ
ُ
ال�شم�س ُي ُ
وهجها
ِ
طفئ َ
َ
�سبيل
وغبا ُرها غطّ ى الوجو َه وال
اخلال�ص
�إىل
ْ
ٌ
جر َح الأحال َم يف
ع�صف ت�شظّ ىّ ..
ني
َجفن امل�ساءِ  ..وجدّ َد احلزنَ الدف ْ
###
�أ�ستلُّ من لغةِ ال��دم��و ِع نوافذي..
ُ
ال�����س�لاح��ف..ال
�أب������د ًا ُت����ط����ار ُدين
طارحني اجلهاتْ
ُت ُ
يلوب
ج�سدي املعف ِّر بالدماءِ ُ
ُ
ودعتْ
يبحث عن خيولٍ و ّدع��تْ َ ..
�إىل نبذِ اخل�صا ْم
كي ال يحل َّق َ
الذئاب
حول م�أ�ساتي
ْ
ق��د �أ ْود َع الأوغ����ا ُد يف ج�سدي..
عيون ًا ت�شتفي بالنازالتْ
ك��ان ا ْرحت��ايل ُ
مثل كثبانِ الرمالِ
ري
�إىل ال َهج ْ
َ
ت�سابق
ُم��ذْ �أ�شعلتْ ن��زيف الغيو ُم
ق�صف الرعو ْد
أعداء يف
ِ
ال ُ
ط���ارتْ ف��را���ش��اتِ ال��ل��ي��ايل ..خ� َ
�وف
نريانِ احلدو ْد
####
ُك�سرتْ
رغائب رحلتي ..وا�شتدَّ بي
ُ
وهنُ الطريقْ
ْ
يفتح الآفاقَ
ما عا َد وجه ٌ للمرايا ُ
احلزين
للقلب
ْ
ِ
للفرا�ش..
ال عاهرات الليل ت�أوي
ِ
ال�سراب
وال ي�ضاج ُعها
ْ
تب�صقُ يف اجلهاتِ
ال قاذفاتِ النا ِر ُ
جحيمها الأزيلُّ
ُ
ف��ال��ن��ا ُر ا�ستطالتْ وا���س��ت��ق� ّ�رتْ يف
ال�صدو ْر
ّ
املخ�ض ِب بامل�آ�سي
م��ا ع��ا َد لل�سف َِر
�أنْ يحِ َّ�س ح�لاو َة الع�سلِ امل�صفّى..
فا�شربوا من د ّنهِ  ..وتفكّهوا ب�سعادتي
��م ..دم��ع��ي
حل��م��ي و�أح�ل�ام���ي ل���ك� ْ
ِكم
لكمُ ..كلّي
ُ
خال�ص رحيل ْ
و�آالمي ْ
املر يحبو
فو�ضى املتاهةِ
والن�شيج ِّ
ِ
َ
الر�ضاعةِ
مثل طفلٍ يف ّ
ي�شرقُ
فوقَ �صد ِر الأ ِّم يبكي ..ثم َ
باحلليب
ْ
#####
خ��ويف على بحر الق�صيدِ يفتّقُ
الطوفانَ من �أعطافهِ
ُ
جلجل يف ال�سماءِ ُ ..ي ُ
زلزل
ع�صفا ُي

الو�ساو�س
الدنيا على �صمتِ
ِ
مالتِ الأع��ن��اقُ يا �أ ّم���ا ُه ..لمِ ْ هذا
ُ
اخل��ن��و ْع؟ه��ل ي��ا ُت��رى ال�ساقي َت��ز ّن� َ�ر
بالرحيلْ ؟
���ص��دِ �أتْ
نفو�س ال��ق��و ِم يا �أ ّم���ا ُه مذْ
ُ
القلوب كما احلديدْ
ق�ستِ
ُ
ُ
ُ
نا�س حتى
قنديل
�ال
�
ب
ما
املحبةِ
َ
�صا َر َ
خيط العنكبوتْ ؟
ما ُ
بال تجُ ّ ا ُر الكال ِم ُي�ساومونَ على
ُ
واجلذو ْر؟
الأ�صالةِ
ل��ن ي��ج��رح��وا ج�سدَ الق�صيدةِ..
تاريخ اجلدو ْد
�شم�س
فالق�صيدة
ُ
ِ
لن يزرعوا الأحقا َد يف دمنا براق َع
ري
ُ
تطرح النزْ َف الأخ ْ
######
ت�أت َ
يجيء
ال�سراب..
خلف
ني من
ِ
ِ
ُ
�ص ّياد اجلهاتِ ل ُي َ
طلق النريانَ يف كلِّ
الدروب
ْ
���اب ال��ل��ي��لِ ت��ع��وي من
خ��رج��تْ ذئ� ُ
ني
قلوب ال تل ْ
خمادعِ هاٌ ..
ق��د ّ
��رتْ ع��ن ن��ا ِب��ه��ا ..تغلي
ك�����ش َ
�اء على الفري�سة يف
�
�دم
�
مبهجتِها ال
ُ
الظال ْم
ُ
ُّ
يلتف
حبل املوتِ والأعناقُ ت�شهدُ
لل�سماء
حتفَها..
والروح ت�صعدُ
ُ
ْ
��اح �إىل
����ص�ب�راً؟ وت��دف � ُع��ن��ا ال���ري� ُ
احل�ضي�ض ..وال جنا ْة
ِ
ُ
�ضفاف
الرمال �إىل
�صرباً؟ ومتتدُّ
ِ
تقرتب احلرائقُ من دمي
النهر..
ِ
ُ
املاء الذي �أهدتْهُ �أحال ُم
ب
يهر
هل ُ ُ ُ
الطفولةِ للحياةْ؟
�شم�س الأ���ص��ي��لِ وال
كيف ارمت���تْ
ُ
�صهيلْ ؟
هل كان ما �أحيا ُه وهم ًا ..كيف ال
عيني يا �أخ��تَ
الزهر يف
أ�شتم ل��ونَ
ِ
� ُّ
َّ
الدهاء؟
ْ
�ب يف د ِم� َ
َ
�أط���ف���ئْ
��ك
ح��ري��ق ال��ق��ل� ِ
املخ�ض ِب بالظاللْ
ّ
�اب م���زار ُع
ف��غ��د ًا ���س�تر ُف� ُ�ل يف ال��غ��ي� ِ
والتفاح من دف ِْق ال ُغبا ْر
الليمونِ
ِ
أطلق
ارف��ع عن القلب امل��واج � َعِ � ..
حل��ل� َ�م اجل��م��ي� َ�ل ..ف � ِب��ذر ُة الأح�ل�ا ِم
ا ِ
تن ُب ُ
�ض باحليا ْة
#######
يحتلب
التكوين
هذا دمي يف
حلظةِ
ِ
ُ
القلوب
ي�ستلب
يروح
احلننيَ..
ُ
ُ
ْ
�شم�س الأ�صيلِ ول � ّونِ
ه ّيا ا�ستعدْ
َ
بحلم َِك يف الليايل املظلماتْ
النجوى ُ
ه ّيا وط�ّي�رّ ْ من نوار�سِ َك التي حتنو
�إىل البحر الذي
اف ت�ص ُه ُل
زر َع
العر ِ
َ
النفو�س نبوءة ّ
فوقَ �أحال ِم ال�صواري
�أغدقْ � َ
ر�صا�ص ف�أنتَ �أجد ُر
أزيز َك يا
ُ
باحليا ْة
ما عا َد معتق ًال ل�ساينَ ..
أخر ُج
�سوف � ُ
من ُ�سباتي
َ
العوا�صف
�إنني الطوفانُ لن �أخ�شى
والرياح
ْ
َ
�سوف �أغ��دو البا َز يف العلياءِ ..
بل
َ
�أمت�شقُ
الهواء
الطلق ُ�أغدِ قه �إىل رئةِ
َ
ال�صباح
ْ
�وء ال���ذي �أل��ق��ا ُه يف
�أت��ن� ّف���� ُ�س ال�����ض� َ
أزهر كالغ�صونْ
دربيُ ..يراودين ف� ُ
َ
ال�شعر..
�سيوف
�أ�ستلُّ م��ن ُلغتي
ِ
تقدح بال�شر ْر
�شهرها بوجهِ الليلِ ..
ُ
�أُ ُ
ال�شم�س يف دمنا ..و�سا َد
غنّتْ طيو ُر
ِ
ال�صمتُ
فانبلج النها ْر
َ
بحر
طيرّ ُت من قلبي
النوار�س فوقَ ِ
َ
ني
العمر فا�شتعلتْ حن ْ
ِ
التكوين ي�صعدُ
هذا دمي من حلظةِ
ِ
لل�سماء
ْ
ت�����أت��ي� َ
��راب..
ن م���ن خ���ل� ِ
��ف ال�������س� ِ
َ
الرمل  ..لن ُيجدي ال ُغبا ْر
جترجرينَ
الناي
كثبان ُِك انهارتْ وعادتْ ُب ّح ُة
ِ
الغناء
احلزين �إىل
ِ
ْ
أطلق
�
..
ع
�
�واج
�
امل
القلب
عن
ارف � ْع
ِ
َ
ِ
َ
ُ
اجلميل ..ف�إنهُ
الفتح املبنيْ.
لم
احل َ
ُ

قصة
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الغزاة

�أجنحة من ر�صا�ص وح�صان من لهب
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•يون�س حممود يون�س

•علي املزعل
يف كل الأم�سيات التي �أقف فيها على �أهداب اجلوالن ،ومن �أعايل ال�صخور املطلة على التالل
املت�آخية يف عمق البالد ..تعلقُ عيناي على قمة جبل ال�شيخُ ،يخ ّي ُل �إ ّ
يل �أنها ملت�صقة بال�سماء� ،أو
�سر للجبل �شيئ ًا ما،
�أن ال�سماء ترتكز عليها ،ف�إن زلّت قمة اجلبل زلّت معها ال�سماء� ،أو ك�أن ال�سماء ُت ُّ
وتبوح له مبا ال يعرفه الآخرون ،فتمنحه بيا�ضها ،ونداها ليوزعه على كل التالل ال�صغرية التي
زمن رمبا ال نعرف عنه الكثري ،وليوزّع مياهه على بيوت الفالحني وحقولهم،
ُولدت من خا�صرته يف ٍ
لتبتل حناجرهم املتعبة ،وتنه�ض �أ�شجارهم العامرة بالأمل.
ويف كل مرة �أقف يف هذا املكان تنه�ض ذاكرتي بتاريخ املنطقة و�أحداثها ..ومن عمق الذاكرة ي�أتي �صوت ذاك ال�صديق
الذي عا�ش مقات ًال على قمة اجلبل ،كان يقول يل :من هنا ،من هذه القمة كنت �أرى �أ�ضواء حيفا ويافا وكل مدن فل�سطني حيث
تبدو يف عمق الليل ك�أنها املجرة وقد هبطت على الأر�ض.
وحني يرهقني الت�أمل ترك�ض عيناي على ال�سفوح ،واملنحدرات و�صو ًال �إىل عمق اجلوالن ،وقمم التالل التي تبدو �أمامي
الآن ك�أنها قوافل اجلمال لها �أ�سنام من ذهب..
ويف كثري من الأحيان تطري عيناي مع �أجنحة الطيور التي ترف ب�أجنحتها نحو الغروب ..وال �سيما طيور الكراكي التي
ً
باحثة عن الدفء والغذاء.
تعزف �أحزانها وهي تدور يف الف�ضاء
يف تلك الأيام كانت تدور فوق قريتنا ،وتر�سم دوائر �سريعة كدوامة يف عمق املحيط.
كان الأطفال ي�صعدون �أ�سطحة البيوت وي�شاركون الطيور ن�شيدها ويل ّوحون لها وهم ي�صرخون ب�أعلى �أ�صواتهم منا�شدين
قائد ال�سرب�« :أبو �سعد كبريهم باهلل عليك تديرهم»..
وتبد�أ �أ�سراب الطيور تر�سم دوائرها املتالحقة وك�أنها ا�ستجابت لنداءات الأطفال و�أنا�شيدهم� ،أو ك�أنها �شعرت بالأمان
وحرارة اللقاء.
وت�ستمر الطيور يف حتليقها الدائري �إىل �أن تهبط يف عمق ال�سهول املمتدة حول القرية كب�ساط من �أمل.
فيتفاءل الفالحون خرياً ..وعلى امتداد الأيام الالحقة يبدءون بتفقد حماريثهم ،و�أدوات فالحتهم ،فهم يعتقدون �أن
الأمطار �صارت يف �أفق ال�سهول ،وك�أن �أجنحة الطيور حتمل معها ب�شائر الندى املرتقب� .آه لتلك الأيام ،ف�أنا الآن �أ�شارك الطيور
بحثها عن الدفء والأمان ،فقد �أرهقني ال�شتات وق�سوة الغربة ،وانك�سارات الأحالم ،ونار ال�شوق واحلنني ..ف�أنَّا لهذا الطائر
احلزين الذي �أرهقته الهجرة �أن مينحني �أجنحته الجتياز الأ�سالك ،وحقول الألغام ،واملعابر املح�شوة بالنار والبارود؟!
كانت �أمي تغني« :يا طري ما تبادلني ..من جناحك لهدومي».
�آه يا �أمي ..ال الطري يبادلني ،وال من يحملني �إىل هناك ،ومن يقبل بدي ًال لرحابة الف�ضاء و�شموخ القمم؟!
مير الوقت ثقي ًال ،ويف الذاكرة املرهقة ق�ص�ص ،وحكايات ال تنتهي ..فكل قمة من هذه القمم لها حكاية ،ولكل �صخرة من
هذه ال�صخور ق�صة ،والكثري منها ال يزال يحمل يف جنباته و�شم ًا ل�سال�سل دبابة� ،أو �آثار ًا لطلقات مقاتل.
وبني القمم وال�صخور واملعابر ال تزال �آثار خطاي ،ويف عمق اجلبال ينام �صدى �صوتي الذي كان يوم ًا ن�شيد ًا للبالد و�أهلها
و�أيامها و�أحالمها ،ولي�س �أمامي الآن �إال �أن �أجو�س الأفق ،و�أتفح�ص الأ�سالك ال�شائكة وف ّوهات املوت ،و�أبحث عن املعابر
والطرقات التي تو�صلني �إىل هناك.
كاد الليل �أن يلفني بخيوط العتمة ،وبع�ض النجوم بكّرت بالظهور ،و�صار الندى يبلل جبهتي ،وذابت القمم مع خيوط
الليل ،بع�ضها �صار بعيداً ،وبع�ضها اقرتب� ،أو ك�أنه يحاول الإم�ساك ب�آخر خيوط النهار حتى �آخر حلظة.
نه�ضت مثق ًال بالأحالم ،و�أنا �أحاول عنوة الإم�ساك بطريق العودة املتعرج بني ال�صخور.
قال يل رجل عجوز كان يرعى �أغنامه هناك:
ما بك يا رجل؟
منذ زمن و�أنا �أرقب خطاك ،تارة �شما ًال ،و�أخرى جنوب ًا وتارة يف �أعايل ال�صخور ،ول�ساعات طويلة ،ك�أنك تبحث عن �شيء؟
قلت نعم� :أنا �أبحث عن الطرقات واملعابر التي حتمل خطاي �إىل هناك� ،إىل خلف التالل ،حيث قرب �أبي وحمراثه..
ً
برهة..
�صمت
قال :ل�ست الوحيد يف ذلك ،ففي كل يوم �أرقب الكثريين يف هذا املكان ..ولكن يا �أخي انظر يف وجهي فقد �أكلته التجاعيد،
ور�أ�سي �أكله البيا�ض ،وظهري كما ترى ،ق ّو�ستهُ ال�سنون ف�أنا ابن هذا املكان ،وقد كنت �شاهد ًا على كل الأحداث يف املنطقة..
حروبها ،وموا�سمها ،وقوافل العابرين فيها ،و�أحزانها ،و�أفراحها.
قلت :بارك اهلل فيك ،و�أطال �أيامك الباقية.
ً
أجنحة من ر�صا�ص ،وح�صان ًا من لهب وال �سبيل �آخر.
قال :يا �أخي �إذا �أردت العبور �إىل هناك فعليك �أن متتلك �
قال ذلك وهو ميدُ خطاه خلف القطيع الذي بد�أت �أجرا�سه بالهدوء وهو ي�أوي �إىل حظائره القريبة.
ومنذ تلك اللحظة� ،صارت �أحالمي ،ر�صا�ص ولهب ،وحني �أ�ستيقظ مذعوراً� ..أتلم�س �أطرايف ،وينه�ض ال�س�ؤال يف داخلي متى
تنبت �أجنحة الر�صا�ص ،ومتى ي�صهل ح�صان اللهب؟

م�ساء دم�شقي
• م.يا�سمني دروي�ش
يف رحلة من حلب �إىل دم�شق اقرتحها و�سيم على
�صديقه حازم وحني و�صال دم�شق �أخذ يحدثه عن روعة
دم�شق وعراقتها فهي �أقدم عا�صمة م�أهولة يف التاريخ,
و�أخذ يذكره ب�أيامهما مع ًا يف مدر�سة ب�سام العمر حيث
كانا طالبني يف ال�صف الثالث الثانوي ال يفرتقان ,ثم
ذ ّكره بالق�صيدة التي تعلماها يف مادة اللغة العربية عن
يوم ال�ساد�س من �أيار حيث ع ّلق جمال با�شا ال�سفاح خرية
�شباب الوطن يف �ساحة املرجة على �أعواد امل�شانق وطلب
حازم منه ا�صطحابه ل�ساحة املرجة ,و�أخذ ين�شد:
ً
ملطخة
قد علقتكم يد اجلاين
فقد�ست بكم الأعواد و امل�سدا
وهنا �ضحك و�سيم بعد وجومه ثم توجها نحو ال�سيارة
وقادها و�سيم نحو �ساحة املرجة.
ب��دت ال�ساحة يومها كبقعة خ�ضراء يحيط بها بحر
ال�سيارات املتزاحمة ,ويتو�سطها عمود معدين طويل على
قمته ن�صب ت��ذك��اري مل�سجد يف �إ�سطنبول ,وعلى �أط��راف
ال�ساحة ممر على �شكل ج�سر خ�شبي �صغري يف حني متتلئ
ال�ساحة باحلمائم.
وهنا تدخل ح��ازم ق��ائ� ً
لا :احلمائم يف دم�شق خمتلفة
عما هي عليه يف حلب ,فهي يف دم�شق بدينة وتبدو ر�ؤو�سها
مغرو�سة يف �أج�سادها امللفوفة �أما احلمائم يف حلب مم�شوقة
الأج�ساد ذات �أعناق متطاولة.
وتابع �ضاحك ًا� :إنها �أ�شبه ب�أكبا�ش طائرة.

ابت�سم و�سيم دومنا تعليق وعاد حازم ليلفت انتباهه قائ ًال:
العمود الذي تراه يف و�سط ال�ساحة وت�شعر �أن قمته تطاول
الغيوم هو ن�صب عثماين فريد .
وعاد و�سيم لعدم االك�تراث مبا يقوله حازم فكرر بدون
تفكري :عثماين ....فريد.
وهنا �أخ��ذ و�سيم يت�أمل ب�صمت قا�سيون ال��ذي ي�شاهد
بو�ضوح بني الأبنية وفكر ب�أن قا�سيون هو الأب روحي لدم�شق
ب�أ�سرها ...دم�شق عا�صمة الأمويني وموئل ال�ضياء.
دعا و�سيم حازم ًا لتناول الطعام يف مطعم �شعبي يف دم�شق
القدمية ,وهو مطعم يقع بالقرب من امل�سجد الأموي الكبري
كان مرورهما �سريع ًا �إال �أن �سحر دم�شق املن�ضوي يف جنبات
الأزقة ال�ضيقة والعبري الذي ي�ضوع �شذاه من خلف الأبواب
املتقاربة طبع يف ذاكرة حازم.
يف املطعم القدمي املحدث حيث الباحة ال�سماوية امل�سقوفة
بقطع زجاجية كبرية والبحرة والنانرجة وعبق الرناجيل,
و�أ���ص��داء �صوت �أم كلثوم ال��ذي يخفت حني ي�صدح امل ��ؤذن
ب�صوته النقي «اهلل �أكرب « ,وتتبعه جوقة املرتلني بطريقة
كورالية بهيجة.
هناك حيث الأر���ض تعانق ال�سماء �شعر و�سيم لوهلة �أن
الزمن قد توقف ,ولكن �صوت �أذان الع�صر �أ�شعره ب�ضرورة
العودة �إىل حلب ,وهناك �سيحاول جاهد ًا �أن يجعل من الغد
غد ًا �سعيد ًا م�شرق ًا مليئ ًا بالعلم والعطاء.

�س�ألته وهي حتتك به هربا
من هبات الهواء الباردة..
ـ �أال ت�شعرك ه��ذه القلعة
باخلوف؟ �إنها تذكرين بباخرة
قذفتها �أم��واج البحر العاتية
على �شاطئ �أراه للمرة الأوىل.
نظر �إليها وقال.
ـ ن��ح��ن ق��ي ق��ل��ب ال��ت��اري��خ،
واملفرو�ض �أننا جئنا ب�إرادتنا لنبيت ليلتنا
فيه .فلماذا اخلوف؟
�صمتت ب�شيء من اال�ست�سالم والت�صقت
ب��ه �أك�ث�ر .فقد ك��ان��ا على �سطح متو�سط
االرتفاع ..و�صال �إليه عرب درج عري�ض ..يف
حني كان الليل املر�صع بالنجوم يخيم على
تلك القلعة الراب�ضة منذ �أقدم الع�صور على
جبل ال�شراع املطل على البحر متاما..
�صعدا اجلبل �سريا على قدميهما ،ودخال
القلعة من اجلهة اخللفية ..حيث ال يوجد
يف تلك اجلهة املفتوحة على اخلالء �أبوابا
وال م��وظ��ف�ين ..فلما ا���س��ت��ق��را ع��ل��ى ذل��ك
ال�سطح ..واجهتهما م�صابيح ال�سفن التي
كانت ت�شري �إىل وجود احلا�ضر بكل عظمته
وان�سيابه يف م�ستقبل ال �أح��د يعرف كيف
�سيكون� ،أو هل �سيكون..
وم��ع ت�أمل ه��ذا امل�شهد الغارق يف ظلمة
ال��ت��اري��خ ال�����س��وري ..ي���وم مل ي��ك��ن هناك
غري قطعان ال��غ��زاة ..ك��ان على كل منهما
�أن ي�صمت طويال ليعرف كيف ي�ستطيع
�أن يحقق ذات��ه دون �أن تبتلعه �أو تهزمه
موجات العوا�صف التي اعتادت �أن جتتاح
وطنهما بني وقت و�آخر ..عوا�صف لكل منها
طبيعتها بح�سب اجلهة التي ت�أتي منها..
ف�إما �أن تكون �سلمية� ،أو عنيفة ،ورغم �أنّ
كال منهما وقف يف حياته على عدد منها،
وتعرف على �أ�سبابها ،وطرق �سريها� ..إال �أنّ
العا�صفة الأخ�يرة والتي طال �أمدها رغما
عن �أنفيهما و�أنف كل �سوري ..رمبا كانت هي
الأغرب والأكرث خداعا و�ضراوة..
�شبك ي��دي��ه ع��ل��ى ����ص���دره ،وف��ع��ل��ت هي
الأمر ذاته .فظهرا وك�أنهما يفكران يف �أمر
واحد ..من املرجح �أنهما كانا ي�شعران بهيبة
املكان ،وعجز القدر عن �إن�صافهما� .إذ ال
يدريان ما ال��ذي قد يحدث بعد �ساعة �أو
دقيقة ..حيث ال نظام دائم ميكن االعتداد
به ،وال فو�ضى دائمة ي�ضيع املرء فيها �إىل
الأبد ،وبني احلالني ك�أنهما وجدا نف�سيهما
حزينني على وطن �أ�سمه �أهم منه ،ومدنه
�أ�سما�ؤها �أهم منها..
يف خ�ضم هذه الأفكار وامل�شاعر ..قال لها
:
ـ رمب���ا ك���ان ح��ري��ا ب��ن��ا �أن ن��ح��ذو ح��ذو
الكاتبني الكبريين لوقيان ال�سوري و�أب��ي
ال��ع�لاء امل��ع��ري ال�����س��وري �أي�����ض��ا .لكنني مل
�أج��د يف اف�تراق هذين الكاتبني عن �أر���ض
عا�شوا فيها وكتبوا عن غريها ما يربر لنا
اخلو�ض يف عوامل م�شابهة ،و�أت�ساءل  :ملاذا
فعال ذلك؟ هل كان الذهن ال�سوري يف تلك
الأزمنة القدمية يتجه نحو غزاة اخلارج
ليهيم يف ت�صورات ت�ساعده على التوازن..
ف�أجابته قائلة :
معك حق ،و�أ�ستغرب كيف ميكن لكاتب
كبري �أن يهيم يف عا�صفة دون �أن يفكر �أنها
�ستنح�سر ذات ي��وم ..خا�صة و�أنّ اجلمال
يرتكز هنا ،والتنوع يرتكز هنا ،وهنا يوجد
ال��ت�����ض��اد ،وال��ب��ح��ر ،واجل���ب���ال ،وال�����س��ه��ول،
والبوادي ،والأنهار� ..إنها كلها هنا ،وتاريخ
الآلهة وم�آثرها مطبوع على كل الأل�سنة..

�إننا عندما بد�أنا رحلتنا كنت
مطمئنة �إىل �أننا ومهما جتولنا
يف �أنحاء وطننا فك�أننا مل نغادر
�إىل �أي مكان ،وفعال ما كنا ن�صل
�إىل القلعة حتى وجدت ما كنت
�أحلم به.
ف�س�ألها :
ـ مباذا كنت حتلمني؟
�ضحكت وقالت :
ـ ك��ن��ت �أح���ل���م ب���ر�ؤي���ة ه����ذه ال��ق��ل��ع��ة
احل�صينة..
ف�ضحك هو �أي�ضا ..يف حني كان البحر
ال�سوري ه��ادئ��ا جتوبه البواخر و�أح�لام
ال�سوريني امل�سافرين العائدين منذ �آالف
ال�سنني� ..أما التاريخ فكان �شفافا نقيا قريبا
وبعيدا مثل �أ�ضواء النجوم التي متلأ �صفحة
ال�سماء ..ما جعلهما يرجتفان من �أثر وقعه
يف قلبيهما ..حتى الن�سمات البحرية التي
كانت تهب عليهما ب�ين وق��ت و�آخ���ر كانت
رقيقة ك�أنها غطاء من �أ�شعار بانيا�س..
نظر �إليها ليقول لها �شيئا ..لكنّ حلظ
عينيها فاج�أه من حيث ال يحت�سب ،و�إذ مل
ي�ستطع بداية �أن ي�شغل ذهنه بهذا اللغز
ال��ذي فاج�أه حقا ..رمب��ا �أدرك بداية �أنّ
ه��ذا اللغز �إمن��ا يكمن يف نظرتها العميقة
ج��دا ..فك�أنه ر�أى �سحرا يف �شعاع نظرها،
ور�أى ال�ضوء ينبعث م��ن �صفاء وجهها..
بل ر�أى �أنثى �سورية تتوق �إىل الفرح كما
�شجرة احلور عندما ت�صفق �أوراقها لل�ضوء
واحلياة..
ـ يا �إلهي !!
نطق بهذه الكلمة وه��و ي�صغي بانتباه
�شديد .ف�س�ألته
ـ ما بك؟
وقبل �أن يجيب كانت الكثري من امل�شاعل
املرفوعة ب�سواعد فر�سان من الأعراب قد
ظهرت ف��ج ��أة� ..أع���راب ي��رت��دون مالب�س
�أفغانية وباك�ستانية ،و�أم��ام الفر�سان كان
ه��ن��اك قطيع م��ن ب��ن��ات �آوى� .ضج املكان
بعوائها الكريه ،وك��ان �سيد �أنيق املالب�س
يتقدم كل ه�ؤالء.
ـ من؟ ال�سيد كافكا؟؟ كيف عرفت مكاننا،
وماذا تريد؟
ـ نطق ال�سوري بده�شة مريبة من على
�سطح القلعة وه��و يقف م��ذه��وال� ..إال �أنّ
ال�سيد كافكا ظل �صامتا مثل �شبح ..فتقدم
واحد من الأعراب وقال ب�صوت وا�ضح :
ـ �إذا كنت قر�أت ق�صة العرب وبنات �آوى..
فيجب �أن تعلم �أنّ نبوءة الق�صة لي�ست �إال
خيال كاتب مري�ض� ..أما الواقع فقد يكون
مغاير متاما..
�آن����ذاك وق��ف��ت تلك ال�سورية لتم�سك
ب�ساعد �صديقها وهي ترجتف من اخلوف..
ف��ق��ال ل��ه��ا ب�����ص��وت م�شبع بالثقة وك ��أن��ه
يطمئنها..
ال تقلقي عزيزتي ..فال بنات �آوى وال
الأع����راب ا�ستطاعوا ع�بر م��ئ��ات ال�سنني
�أن يكونوا �إال كما ترينهم الآن .وحو�ش،
�أو وحو�ش بلبا�س ب�شر ..مرة يتحالفون،
وم���رة يتباغ�ضون� ..أم���ا ن��ح��ن ..فباقون
حتما ..خالدون حتما ،وما عواء بنات �آوى
وارجتافها احلقود هذا �سوى مهلكة لها وملن
جاءت بهم من الأعراب.
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ال�شعر والروح العراقية
حوار مع عبد المنعم حمندي

ي�س الغِنى َن َ�ش ٌب يف َي ٍد
َو َل َ
ُ
لُّ
َف�س ك الغِنى
َو َلكِن غِ نى الن ِ

�أبو العتاهية
يقول الدكتور ح�سن حميد يف مقالته
املو�سومة “غنى ال�شعر ..غنى الروح!”
عن ال�شاعر العراقي عبد املنعم حمندي:
“...وعندي �أن �أهم ما مييز جتربة عبد املنعم
حمندي ال�شعرية ،هو الوفاء لأمرين اثنني:
الأول الوفاء لل�شعر كيما يكون �شعر ًا نايف ًا ملا
يتمناه ال�شعر وعارفوه� ،أي �أن يبقى ن�ص ًا مكين ًا
م��ت��ج��دد ًا يف ال��ق��راءة واحل�����ض��ور ،ع�صي على
اال�ستالب والتباهت واملحو ،والثاين هو الوفاء
للقيم التي �آم��ن بها عبد املنعم حمندي على
كرت منذ احتالل الطغاة
الرغم من الكواره التي ّ
للعراق العظيم ،فهو مل يغادر روحه العراقية،
ومل تغادره هي ،ولن تغادره”.حديث الدكتور
ح�سن حميد ا�ستوقفني والهمني كي اطرح على
�صديقي ال�شاعر جملة �أمور فيما يخ�ص �شعره
وللوقوف على جتربة ال�شاعر وللحوار معه
واحلديث حول �أ�سلوبه ال�شعري وتلك النكهة
ا لعراقية التي تغطي على �شاعريته خالل
العقود الأربع املا�ضية.
طائر ّ
رف قلبي
مر بي
ٌ
كلّما ّ
ني
احلن
وفا�ض
ْ
و�إذا ّ
حط ،قد �أوهمتني النجوم
ني
ب�أن ا�صطباري وحزين �شجري ُة ت ْ
ني
�إن خويف عليه كم ْ
 ما ال�شعر ،هل ال�شعر جمرد ايحاء؟ايحاء بل هو حتليق وتخييل،
 ال�شعر لي�سً
ي�صوغ لغة متمردة على الأمن��اط التقليدية،
ب�أ�شكال وم�ضامني جديدة يف الفكرة و ال�صورة
واالن��زي��اح ارجت��اج روح��ي ،للأ�شكال العتيقة،
فال�شاعر رائ���ي ح��امل ي��ح��اول �إب���داع �أ�شكال
وم�ضامني جديدة وغريبة ،فينعك�س ذلك يف
لغة و�صور غري م�ألوفة ،فهي ح�سب �أدوني�س
“ر�ؤيا ج��دي��دة وه��ي ج��وه��ري��ا ر�ؤي���ا ت�سا�ؤل
واحتجاج:
ت�سا�ؤل ح��ول املمكن واحتجاج على ما هو
�سائد”.
دعني �أغفو فوق املاء
يا حلم الألق املكنو ْز
ما �أحزنني الآن..
كان الليل من �أجمل �أ�صباح الدنيا
حني ّ
مي�ش ُط �شعر ال�شم�س
يف ينبوع الطوفان
�أو يف بهجة ع�شتار ومتو ْز
ُ
الروح
وئد النهر فب�أي ميا ٍه تغت�سل
ُ
وب�أي الأنها ِر �أروي عط�شي
بئر �أو حتى من كو ْز
من ٍ
َم ْن ي�سمع نزيف يف هذا الع�صف؟
انطف�أ النور ،واجتثّوا الأ�شجار،
مل يبقوا نخ ًال كي
�أن�شر فوق ال�سعفات الثكلى محِ َ ني
�أو نافذ ًة حت�ضن قلبي ،ف�أ�شاهدُ منها وطني.
 وكيف تكون حالة والدة الق�صيدة؟ ي��ك��ون امل��خ��ا���ض عملية خلق يف مرحلةالتنافر والت�صادم بني ما هو منظور يف البنية
ال�سائدة وبني ما يحدث من تغيري يف ت�شكيالت
�صورية حديثة غري م�ألوفة ،من نتاج اللحظة
ال�شعرية ،لذا مل يعد مفهوم احلداثة تقليدي ًا
وم��ؤط��راً� ،أن��ه اليوم �إ�شكالية متنامية حتاول
حترير وجودها من �أ�سر املطلق ،مبعنى حترير
التعبري من القوالب وال�صيغ الكال�سيكية.
 -ما هي احلداثة ،كيف تفهمها؟

حوار

 احلداثة يف قلب البيان العربي ومل متتمنذ ال�شعر اجلاهلي بالرغم من كونها نحت
م�صطلح غربي ،فهي ال تعني �ضد القدامة ،وال
عالقة لها من قريب �أو بعيد بحركة التاريخ
وال��ت��راث ،ق��د جت��د وف���رة احل��داث��ة يف ن�ص
قدمي وال جتده يف ن�ص معا�صر ،هي جتاوز لكل
م�ألوف وتقليدي ،لكن ال يعني االن�سالخ �إطالقا
“و�إمنا يعني جتاوز تركيبة النظام البالغي
مبفهوماته وقيمه ،ولكل حقل وفن خ�صو�صية
ومميزات مكونة له ،قابلة ل�ضرورة التجديد،
فلي�س هناك قدمي وجديد ،بل هناك تقليد
وحداثة ،وهذا مرهون باملبدع نف�سه اذا كان
ي�سكنه هاج�س احلداثة والتجديد وقوة الروح
للخروج عن تكرار نف�س الر�ؤى بنف�س القوالب
وال�صيغ الكال�سيكية� ،إنها لغتنا اجلميلة مثل
نهر عظيم ال يع�شق اال الذي يحبه ويح�سن فن
العوم فيه ،بتعبري �آخر �أن املبدع ي�سعى دائما
�إىل الك�شف الدائم يف اخللق والإب��داع مادام
الإبداع ميثل �أر�ضا بكرا تبحث عن فالح ماهر
وكل عمل �إبداعي باملعنى العميق هو �أر�ض بكر.
الرتاب ويزّ رقُّ حزنُ البيوتْ
على النع�ش يبكي
ُ
النقاء
ويبكي عليه الغما ُم ويبكي
ُ
وتبكي امل�ساجد حزن ًا
دمعة يف القنوتْ
على ٍ
ري
الع�صاف
ت�صلّي
ُ
يقيم ال�صالة بظل �شجرية توتْ
حني ُ
له ال�شم�س متك�أٌ يف الأذانِ
ويف ظلمةِ القرب حتيا،
حتن عليهِ  ..فكيف ميوت؟
ُّ
ً
 انت من جيل ال�سبعينيات �شعريا ،ما �سماتهذا اجليل؟
 ت�سمية “جيل ال�سبعينيات“ هذه الت�سميةب��دع��ة ،يجب �أن ال جن��ري خلفها ،ال توجد
�أج��ي��ال يف ال�شعراء و ال�شعرية تتفاوت بني
�شاعر و�آخر ،وال�شعرية ترف�ض االطواق وخارج
الإطار الزمني ،هل تعرف اىل � ّأي جيل ينتمي
طرفة بن العبد �أو املتنبي �أو ابن الفار�ض �أو �أبو
مت��ام؟ ..عندما نت�صفح دي��وان ال�شعر العربي،
ال يهمنا ���س��وى ال�شعر وب��راع��ة ال�شاعر وال
ي�ستوقفني غري الن�ص املده�ش وب�أي �شكل فني
كان (عمودي ًا �أو حر ًا او نرثاً) �أقف عند ال�شعر
وال�شاعر وال يهمني ع�صره وجيله ،فلماذا ن�ضع
ال�شعراء ونحب�سهم يف �أقفا�ص الأجيال ،كما
تو�ضع البالبل؟ وكل �شاعر يف الأر�ض هو امتداد
ل�شعراء قبله وخلفية للذي ي�أتي بعده ويجب
�أن يكون متميز ًا بني جمايليه يف الزمن الذي هو
فيه! واملجايلون لنا لكل منهم عطره وم�ساره،
قر�أت الأر�ض اليباب ل ت�.س .اليوت وال �أعرف
لأي جيل ينتمي.
(ني�سان �أق�سى ال�شهورُ ،
يخرج

الليلك من الأر�ض املوات ،ميزج
الذكرى بالرغبة ،يحرك
خامل اجلذور بغيث الربيع)
وق��ر�أت املركب ال�سكران لرامبو ،وال �أعرف
هل انتمى رامبو اىل جيل وهل و�ضع �شعره يف
�سلة زمنية حمددة؟
املبدعون ملك ل�ل�أج��ي��ال ،يتجولون يف كل
الع�صور والأزم���ان� ،أل�شعر اك�بر من الزمن ،يف
وقت مبكر ،يف منت�صف ال�سبعينيات تبلور وعي
جديد عند جمموعة من ال�شعراء ال�شباب.
ل��ع��ل ب��ع�����ض��ه��م ا���س��ت��ه��وت��ه ت�����س��م��ي��ة جيل
ال�سبعينيات ،وخا�ض غمار لعبة حتت مظلة
�إطار زمني ،ولكن �سرعان ما تنبه فر�سان هذا
اجليل �إىل خطر الت�سمية فتمرد عليها و�شق
ع�صا الطاعة ،ورف�ض املكوث يف قف�ص ،فكان
لكل �شاعر م�شروعه احلداثي ،وطوح بع�ضهم يف
وادي غري ذي �شعر.
ف��ه��ذا ال�����ش��اع��ر امل���ب���دع خ��زع��ل امل���اج���دي،
ع�شق الأ�ساطري وت��اري��خ الأدي���ان واملعتقدات
واحل�����ض��ارات القدمية وه��ذا ال�شاعر اجلميل
فاروق يو�سف ا�ستهواه الفن الت�شكيلي و الر�سم
و فيو�ضات جمالية اخرى ،وهذا عادل عبداهلل
يبحث ع��ن اليقني يف ط��روح��ات��ه الفل�سفية،
وه��ن��اك كوكبة منهم م��ا ت��زال حتفر م�سلتها
وتنق�ش �ألواحها يف ال�شعرية العربية ب�إخال�ص
مثل ال�شعراء:
ها�شم �شفيق وفي�صل جا�سم و�أجم��د حممد
�سعيد ،وغ�يره��م ،ه����ؤالء �أب��ن��اء جيلي الذين
تفرقوا يف ال�شتات� ،صمت بع�ضهم
ورحل �إىل دار اخللود مثل رعد عبد القادر
وكمال �سبتي وخليل اال�سدي.
�أم��ا �أن��ا �سكنني هاج�س التجديد و ب��د�أت
ال�سري نحو احلداثة منذ ديواين “ �أتيتك غدا
“ وتعمق هذا الهاج�س يف ديواين اخلام�س “
ط��واف يف ن��اي “ وكلما ت��ق��ادم ال��زم��ن تعتقت
جتربتي وتفردت وكنت �أرى �شعري يف ك�أ�س
غ��ري��ب��ة ب��خ��م��رة معتقة الت�شبه الأ���ص��ن��اف
املعروفة و لق�صائدي نكهتها ،وجتربتي �شاذة
ال حت�سب على جيل بعينه،حايل ح��ال �أي
�شاعر يعتز مبنجزه ،و يف املكتبة الكونية مئات
ال�شعراء عرب الع�صور ولكل �شاعر مذاق خا�ص،
�أنا منهم ولهم ،فلت�سقط بدعة االجيال!
 كيف تختار عناوين دواوينك وق�صائدكوماذا تعني عندك عتبة الن�ص وما قبلها؟
– ِّ
خما�ض �أو والدة ق�صيدة ا�شكالية
لكل
ٍ
ُ
�ذي
�
ال
ر
الفنا
�و
�
وه
العتبة
فهو
ع��ن��وان،
ير�شدُ
ُ
َ
خ�ضم الن�ص ،وه��ذه احل�ّيررّ ة
ال��ق��ارئ للعوم يف
ِّ
دائمة يف ت�سميةِ �أبنائي عند والد ِة كل واحد
ً
نف�س �شاعرة
منهم!.
خا�صة وهي تنطلقُ من ٍ
تنظر اىل نفو�س ق��رائ��ه��ا ،ول�ل�إ���س��م عالقة
ُ
حمورية بامل�س ّمى..والعنوان م��ر�آة الن�ص له
دالل���ة وم��دل��ول ،ول��ه��ذا ات��وق��ف ط��وي� ً
لا عند
الت�سمية ،اختيار �شكل
حجر ك��رمي �أر�صف
العتبة ،لونها ،وب����أي
ٍ
ج��وان��ب��ه��ا،اث��ن��ا ع�����ش��ر جم��م��وع��ة ���ش��ع��ري��ة
مطبوعة،وع�شرات الق�صائد من�شورة يف دوريات
و�صحف مل يحوها ديوان،ولكل ق�صيدة عتبة،وما
قبلها م��ن ف�����ض��اء،وحم� ّ�ر���ض��ات،واره��ا���ص،وذات
ت���ت����أث���ر،وع���واط���ف ه��واج�����س�� ُه��ا م��ره��ون��ة
ب�أ�سباب،بع�ض العناوين تفر�ضهُ جملة �سانحة
تورية
قافية او
ممر
ٍ
ٍ
يف منت �أو كلمة تَبخرتتْ يف ِ
مبنعطف �إ�شارةٍ وا�ضحة.
ِ
ح�صيف يف
ورمب��ا يكون ت��واف��ق ر� ِأي ق���ارئٍ
ٍ
معر�ض �إختيار �أبلغ ما اقرتحت من ا�سماءٍ لها..
ِ

ون�ضع العتبة �أحيان ًا دون �أن ن�س�أل كيف؟ وملاذا؟
ُ
وه��ل تالئم البيت ،الق�صيدة ،الن�ص.وث ّمة
عناوين بعيدة الداللة و ُت�شتّت القارئ ولكنها
قريبة لنف�سي ،ابتكرت لها مربارات �أو تف�سريات
مثل عنوان (�أول النار) ديواين الرابع ،1993
اختلفت ح��ول��ه ال��ت ��أوي�لات :ال��ع��ق��ل ،احل��ب،
احل��رب..،ال��خ �أو دي��واين الأول (�أتيتُك غداً)
.1986
�أث��ار (�أتيتُك غ��داً) ج��د ًال فل�سفي ًا ولغوي ًا،
وكذلك ديوان (طواف يف ناي)  ،2001وديوان
(لذائذ اجلمر واليقني) ،2003وه��ذا القلق
والتوتر رافقني يف الدواوين ال�شعرية الآتية:
معراج �آخر عام  ٢٠٠٨و تهجدات يف عام ٢٠١٥
و�ضوء الروح يف عام  ،٢٠١٨والثالثة الأخرية:
القيامة ،واالدري�س والهدهد ،وال�صلب ،التي
�صدرت يف عام  ،٢٠١٩لكل عنوان �سماء و�أفق،
وه��و عتبة ال��ب��اب التي يقف عندها ال��ق� ّ�راء
مت�أ ّملني قبل ت�أملهم ق�صائد الديوان!
اخريا �أ�شهدُ �أن اختيار العنوان للق�صيدة �أو
الديوان على ارتباط وثيق باحلالة النف�سية،
وبطبيعة ج��و الق�صيدة وزم��ان��ه��ا ،ووه��ج م��آل
ٌ
الذات ال�شاعرةِّ ،
جنمة وهالل!
ولكل عتبة
ال�شاعر حمندي ج��ال بنا اليوم يف �سفره
�شعرية ،ورمبا اقول رمبا هذه لي�ست اال �صفحة
تليها �صفحات ح��واري��ة نتابع فيه انتاجه
ونتذوق جمالية �شعره ذو الطعم العراقي .اما
لهذه امل��رة فنودعه متمنني له دوام ال�صحة
والعافية واملزيد من الكلمات الطيبة.
عن ال�شاعر:
ال�شاعر عبد املنعم كرمي علي عبد اللطيف
حمندي ،وهذا ا�سمه الكامل مع ان ا�سمه االدبي
هو (عبد املنعم حمندي ) ..من مواليد حملة
الق�شل ببغداد �سنة  .1954ن�ش�أ يف بيت �أدب،
وعلم و�أ�سرة دينية حمافظة .در�س يف مدار�س
ب��غ��داد ودخ���ل كلية الآداب امل�سائية وبعد
تخرجه دخ��ل ع��امل ال�صحافة لع�شقه لهذا
امل�سلك ..كما مار�س العمل االعالمي عن طريق
االدب ومنذ منت�صف ال�سبعينات.
عمل يف �صحف وم�ؤ�س�سات اعالمية عديدة
منها :جريدة اجلمهورية ،جريدة القاد�سية،
الإذاع�������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ،ج���ري���دة ال���وف���اق
ال��دمي��ق��راط��ي ،ق��ن��اة امل�����ش��رق ،ق��ن��اة الر�شيد
الف�ضائية،وغريها ،وتدرج يف العمل الإعالمي
وال�صحفي حم���رراً ،وخ��ب�يراً ،وم��دي��راً ،ومدير
حترير ،ونائب رئي�س حترير ،ورئي�س حترير.
مثّل العراق يف العديد من املهرجانات وامل�ؤمترات
العربية ويف املحافل ال��دول��ي��ة .ولتميزه يف
العطاء االدبي واملهني فقد نال جوائز ودروع
ثقافية و�شهادات تقديرية يف العراق والعوا�صم
العربية ونال جائزة الدولة التقديرية عام
 ١٩٩٤عن ديوانه ( �أول النار ) واعتزاز ًا مبكانته
الأدبية وتكرمي ًا لنتاجه ال�شعري والثقايف.وقد
نالت ق�صائده ودواوينه اهتمام الدار�سني وكبار
النقّاد ُ
وكتبت عن �شعره ودواوي��ن��ه درا�سات
نقدية ع��دي��دة يف ال��ع��راق وال��وط��ن العربي،
كتب العديد من البحوث واملقاالت والدرا�سات
الأدبية والفكرية املن�شورة يف خمتلف املجالت
والدوريات االدبية والفكرية .ترجمت بع�ض
ق�صائده اىل لغات عديدة منها :االنكليزية،
الفرن�سية ،اال�سبانية ،الرو�سية ،ال�صربية.
�أ�صدر اثني ع�شر ديوانا.

نافذة على العالم
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حافظ ال�شيرازي� ..أ�سطورة الأدب الإيراني!!
•د.تركي �صقر
خالل مهمتي ك�سفري لبلدي يف �إيران �أتيح يل
اللقاء بعدد من الأدب��اء واملثقفني الإيرانيني
ومل�ست مدى تعلقهم برتاث ال�شريازيني الثالثة
ك�أعمدة لل�شعر والأدب الإيراين وكان رئي�س
امل�ست�شارية الثقافية الإي��ران��ي��ة ال�سابق
بدم�شق حممد علي �آزر�شب وهو على درجة
عالية م��ن الثقافة و�إت��ق��ان اللغة العربية
قد �أه���داين كتبا و�أبحاثا بع�ضها من ت�أليفه عن
ه��ؤالء ال�شعراء العمالقة الذين نظموا بالعربية
والفار�سية وك��ان اهتمام الدكتور �آزر���ش��ب من�صبا
يف تبيان عالقة التفاعل التاريخي بني الثقافتني
العربية والفار�سية ومدى الت�أثري والت�أثر ببع�ضهما
و�شكل من خالل اجلهود التي بذلها يف امل�ست�شارية
ج�سرا للثقافة الإيرانية و�إي�صالها لقراء العربية
ونظم �أكرث من ندوة حوارية ح�ضرت بع�ضها حتاور
بها باحثون وخمت�صون يف الأدبني العربي والإيراين
وبينوا العالقات املتجذرة بينهما و�آف���اق تطوير
وتوثيق الروابط الثقافية الإيرانية العربية ويف
مقالتي هذه �أقدم �إ�ضاءة على جوانب من �شخ�صية
ال�شاعر الكبري حافظ ال�شريازي و�أفكاره.
ويف زيارتي �إىل �شرياز التي كانت لوقت طويل
عا�صمة �إيران الفار�سية �أخذين مرافقي �إىل مرقد
ال�شاعر حافظ ال�شريازي الذي يقع �ضمن حديقة
غناء وق��د كتب على املرقد جمموعة من �أ�شعاره
بخطوط فار�سية جميلة وكنت قبل ال��زي��ارة قد
ق��ر�أت الكثري عن ال�شريازيني الثالثة الذين كان
له دور بالغ الأهمية يف الثقافة الإيرانية �شعرا
وفكرا و�أدبا وعلما وهم �صدر الدين وحافظ و�سعدي
ال�شريازي بالن�سبة ل�صدر الدين ال�شريازي عا�ش يف
زمن طغت فيه ال��روح الإ�شراقية ،والتي كانت من
�أبرز مميزات جمتمعه ،وقد انعك�ست هذه الظاهرة
يف نف�سه ،وب��رزت وا�ضحة من بني �آرائ���ه و�أف��ك��اره
وم�ؤلفاته ،وكانت �سبب ًا للحمالت ال�شديدة التي �شنّها
عليه رجال الدين ،الذين كانوا يتلقون منه ردود ًا
قا�سية �أي�ض ًا� ،إذ كان يقول�« :إن �أكرثهم �أ�شقى من
اجلهالء “ وب�سبب حمالت رجال الدين عليه ،عاملته
اجلماهري بجفاء ،ومل ُيعط حقه من االحرتام ،ومل
يقدّ ر التقدير ال��ذي ي�ستحقّه ،لذا اعتزل النا�س
�سنوات طويلة ب�سبب ذلك اجلفاء ،ومل يلق التقدير
�إال بعد موته ،كمعظم العباقرة واملفكّرين العظام.
وق��د مر ال�شاعر �صدر الدين ال�شريازي خالل
حياته مبراحل ثالث :
الأوىل :مرحلة التلمذة والدرا�سة وتت ّبع �آراء
الفال�سفة واملتك ّلمني.
الثانية  :مرحلة العزلة وانقطاعه �إىل العبادة
والتفكري ،ق�ضاها يف بع�ض اجلبال النائية.
الثالثة :مرحلة الت�أليف وت�سجيل �آرائه و�أفكاره،
وكان �أكرثها على الطريقة الإ�شراقية والك�شفية.
وهذه املراحل الثالث التي م ّر بها ال�شريازي ،تذ ّكر
باملراحل التي م ّر بها الغزايل (ت505هـ) فالت�شابه
بينهما وا���ض��ح يف م��داخ��ل ح��ي��ات��ه��م��ا ،وط��ري��ق��ة
تفكريهما ،وكثري من �أحوالهما �أي�ض ًا ،ويظهر من
�آرائه التي �أوردها يف م�ؤلفاته�،أنه كان من�سجم ًا �إىل
حد بعيد مع �آراء حميي الدين بن عربي.

اختلفوا يف مكان وفاة ال�صدر ال�شريازي �إذ قيل �إنه
تويف يف الب�صرة وهو متوجه �إىل احلج ،وقيل وهو
راجع من احلج ،وقيل �إنه تويف يف �شرياز ،وذلك يف
ع�صر ال�شاه عبا�س الثاين ال�صفوي.
كانت لل�شريازي جوالت فكرية تناولت موا�ضيع
ك��ث�يرة ،وم��ن ب�ين الأف��ك��ار ال��ب��ارزة ال��ت��ي طرحها،
ن�ستطيع �أن نحدد نظريتني بارزتني هامتني جد ًا
�أثارتا حوار ًا فكري ًا كبري ًا ،وكانتا �سبب هجوم رجال
الدين عليه،وهاتان النظريتان هما :
الأوىل نظرية «وحدة الوجود» وميكن تلخي�صها
حتت عنوان كبري وكما ورد على ل�سانه ،بـ «موجودات
م��ت��ع��دّ دة متكثرّ ة يف اخل��ارج،ول��ه��ا حقيقة عينية
واح���دة ،فالوجود واح��د وامل��وج��ود متعدّ د» .وقد
�أ ّلبت هذه النظرية عليه العلماء والفقهاء ورجال
الدين بعامة ،فحملوا عليه حمالت �شديدة ،بل
لعنوه �سر ًا وعالنية ،و�أثاروا عليه النا�س ،وكان هذا
ب�صحتها
�سبب عزلته ،ومع هذه احلمالت فقد اعتقد ّ
كثريون من الفال�سفة،وحاول تالميذه تقريبها من
اجلماهري ،ولكن دون جدوى.
النظرية الثانية هي نظرية «احلركة اجلوهرية»
وكانت �أي�ض ًا ذات �ش�أن كبري ،وقد و�ضع فيها ر�سالة
�أ�سماها «ر���س��ال��ة احل��رك��ة اجل��وه��ري��ة» .وت��ع��دّ دت
تفا�سري ه��ذه النظرية ،فذهب بع�ضهم �إىل �أنها
الأ�سا�س ملبد�أ التح ّول والتط ّور ،ولنظرية الن�شوء
واالرت��ق��اء التي قال بها (دارون) بعد نحو مائتي
عام ،و�أراد �أن يتخذها برهان ًا على �إثبات ال�صانع،
ودل���ي� ً
ل�ا ع��ل��ى ح���دوث ال���ع���امل ،وذه���ب �آخ�����رون يف
تف�سريها� ،إىل �أن احلركة اجلوهرية هي احلركة
الذاتية التي تتمتع بها ذرات امل��ادة ،التي تتحرك
من�سق ،وتت�ألف
على نف�سها وعلى نواتها يف نظام ّ
منها جمموعة كاملجموعة ال�شم�سية ،ت�سري ب�سرعة
فائقة ،وهي ب�سبب �سرعتها العظيمة ،نراها ثابتة
يف ح�سنا،وتكون هذه النظرية بهذا التف�سري ،هي
البداية للنظريات احلديثة يف ّ
الذرة.
�إ���ض��اف��ة �إىل ه��ات�ين ال��ن��ظ��ري��ت�ين ف��ق��د ت��ن��اول
ال�شريازي يف كتبه ور�سائله مو�ضوعات فكرية كثرية،
ُيذكر منها ب�إيجاز :
ـ ما يتعلق مبعرفة املبد�أ الأول و�صفاته و�آث��اره،
والذي هو جانب كبري من الفل�سفة مبعناها ال�شامل.
ـ معرفة ال�صراط امل�ستقيم ،ودرجات ال�صعود �إليه

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

تعاىل ،وكيفية ال�سلوك �إليه ،وهو علم النف�س الذي
هو جزء من العلم الطبيعي.
ـ معرفة املعاد ،و�أحوال الوا�صلني �إليه تعاىل و�إىل
دار رحمته.
ـ معرفة املبعوثني م��ن عند اهلل تعاىل لدعوة
اخللق ،ولنجاة النف�س ،كالأنبياء والأو�صياء وحتى
الأولياء عنده..
 ذك���ر �أق�����وال امل��ف��ك��ري��ن اجل��اح��دي��ن وك�شفف�ضائحهم.
النعا�ش يكتب عن كيف يع ِّلمنا �أن نحيا حيواتنا
�إىل �أق�صاها ولقد �ألهمت ق�صائد حافظ ال�شريازي
طوائف خمتلفة من النخبة الأدب��ي��ة عرب الأمم
والأزمنة �شم�س الدين حممد حافظ هو �أ�شهر ُ�شعراء
ال ُفر�س ،ومعجزة �أدبية فريدة يف ر�أي كثريين ،و ُد َّرة
عني الكات َبني؛ الأمريكي «رالف �إمير�سون» (-1803
)1882والأملاين غوته ()1832-1749
ترجم كالهما �شعر حافظ ال�شريازي بعد خم�سة
ق��رون من موته ،وق��ال الأول مقولته ال�شهرية يف
مدحه« :كتب حافظ �شع ًرا يحدِّ ث به ال�شعراء»،
بينما �أعلن «غوته» بب�ساطة ،بعد درا�سته املتعمقة
ل�شعره� ،أنه «لي�س كمثلِ حافظ �أحد» ،وهي ب�ساطة
�أك��د «نيت�شه» �أن��ه��ا جمعت ب�ين ال�شاعر الفار�سي
وحم ِّبه الأملاين.
ومرتجمه ِ
و�أم��ام مرقد ال�شاعر يف �شرياز يتجمع الكثريون
ليجربوا حظهم �أو ما ي�سمى فال حافظ ولقد جربت
م��ع املجربني ف��اخ��رج كنار م��ن ال�صندوق اخل�شبي
املفتوح ورقة مبنقاره وقد فتحتها وقر�أت مقطعا من
�شعره « الفن حبيبة تقبل را�سك « ولفرتة طويلة
ظل «فال حافظ» تقليدً ا يطلب فيه القارئ الن�صح
م��ن روح وحكمة ال�شاعر ال�صويف عندما يواجه
�صعوبة �أو م� ً
أزقا يف حياته ،و ُتعامل فيه ُكتبه كما لو
كانت حتوي نبوءات ،و ُتفتح بن َّية �إر�شاد الروح �إىل
طريقها.
وم��ع �أن���ه ���ص��ويف يف طبعه ،يتخذ �شعر حافظ
ال�شريازي �أبعادًا مده�شة دو ًما وحم ِّر�ضة �أحيا ًنا :
مير من خالله
�أنا ثقب يف ناي ُ
َن َف ُ�س امل�سيح ..ا�ستمع �إىل املو�سيقى
ويكتب يف ق�صيدة �أخرى :
انظر كيف تبت�سم �شفاه الأر�ض هذا ال�صباح
رقدت بجانبي ليلة �أم�س ،جمددًا
وتكمن �صفة الفن وقيمته العظمى يف قدرته
على �أ�سر انتباه ال َآخر ثم ا�ستغالله .فعندما ي�أ�سرنا
يح�صل ال�شاهد دو ًما� ،أو اجلمهور ،على �شيء
اجلمالُ ،
يف املقابل يقول حافظ :
رفعني وجه اجلبل �إىل �أعلى من اجلبل ذاته
ملأتني غمزة يف �أغنية بالبهجة
وعرفت حل ًنا من ترانيم الفردو�س
و�سط الغابة ،التي ترتكني �أم�شي بني �أذرعها
العارية
ركبتي �أ�صرخ يف �صمت – نعم،
على
جثوت
َّ
نعم يا �صديقتي املقدَّ �سة ،ليبتلعني بها� ِؤك
معلم حقيقي مثل حافظ
ي�ضع االنغما�س يف �شعر ٍ
داخل ذهنك مكونات دائمة لو�صفة جتعل حياتك
�أف�ضل� ،إن �أعددتها بت�أم

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

محال محال
لل�شاعر الأذربيجاني
الكبير قا�سم زادة
• ترجمة د� .أمين �أبو ال�شعر

(م��ن ب�ين ال��ت��ج��ارب الغنية ال��ت��ي عاي�شتها يف
االحتاد ال�سوفييتي ،زياراتي �إىل باكو ،ولقاءاتي
ب�شعرائها ومبدعيها ومن بينهم ال�شاعر الكبري قا�سم
زادة...
و�أن�شر هنا �إحدى ق�صائده العاط8فية زادة التي
ترجمتها �إىل العربية بعد زيارتي �إىل �أذربيجان
قبل �سنني طوبة حيث كنت �أعد �أنطولوجيا ال�شعر
ال�سوفييتي �آنذاك!!!)
خال وال َ
ُّ
�صم َو ٌت هو
�صوت فيهْ
ال�شط ٍ
وديع وال وق َع خط ٍو تدانى �إليهْ
ٌ
هدوء ٍ
به َ
ً
املوج �صخرا و�ألقى ال�سال َم عليهْ
عانق ُ
ْ
احلبيبة
�أنا عندَ ها قد هم�ستُ ب�أذنِ
جنوب امليا َه الرحيبةْ
�أال من َتطي قارب ًا كي
َ
َ
وماذا جرى قط َّب ِت ح َ
ني
ني ذاك اجلب ْ
ني
وزادت �سواد ًا ِحمى احلاجب ْ
ِ
ْ
الدالل:
ب�صوت
َّعت ِعنْد ًا
ِ
متن ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ْ
...حمال
حمال
...حمال....
حمال
بو�سط ال�سماءِ الق َم ْر
ويعلو
ِ
لقد � َ
أوغل ُ
طاب ال�س َه ْر
الليل َ
رقيق تبدّ ى َ�شفيفا
و� ِ
بثوب ٍ
أنت ٍ
ن�سيم ِمن البح ِر يلهو هَ فيفا
ٌ
� ُ
الغ�ضب
أقول احتمي بي ملاذا
ْ
ني
رداء كنا ٍر ُترى تلب�س ْ
ً
ْ
تقول َ
الدالل:
ب�صوت
ني ِعند ًا
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ْ
حمال...
حمال،
حمال،
حمال،
الفجر يزهو بلونِ ال�شفَقْ
َ
بدا
ني
وح
ُ
ْ
وقط ُر الندى من خدو ِد الزهو ِر انز َلقْ
�أبث ال�س� َ
ْ
احتمال:
ؤال كوق ِع
ترَ
�أما �آنَ �أنْ َنف ِ قْ
َ
ْ
املقال:
أنت تعيدينَ ذاك
و� ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ْ
...حمال
حمال
حمال،
حمال،

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
ٌ
كثرية هي ال��وي�لات التي �سببتها احل��روب عرب عهود م�ضت ،وكثرية
هي اجلراح التي خلفتها هذه احلروب ،والتي ما زال بع�ضها ينزف حتى
الآن ،فاحلروب ي�شعلها الطغاة ،ويدفع �أثمانها الفقراء الذين غالب ًا ما
ي�شكلون الوقود لها ،ويكتوون بنارها ،ويدفعون �أثمانها جوع ًا وت�شرد ًا،
وم��وت� ًا جماني ًا ،وك��ل ذل��ك لكي ُي�شبع الطغاة نهمهم ،ويكنز جت��ار هذه
احلروب �أموالهم احلرام ،ويف و�ضع كهذا لي�ست دموع ال�ضحايا وويالتهم
وعذاباتهم بال�شيء املهم لدى جتار احلروف وم�شغليها...
نحن ال�سوريني ع�شنا وما زلنا نعي�ش ويالت حرب م�ضى على افتعالها
ع�شر �سنوات �أذاقنا �أع��داء الإن�سانية والإن�سان ما يعجز عن ت�صوره
العقل؛ �إذ تقاطروا �إلينا وحو�ش ًا من كل جهات الأر���ض ،فقتلوا ونهبوا
ودم��روا و�شردوا ال�سكان الآمنني حتى �صرنا نح�س �أال عدالة يف هذه
الأر�ض لكرثة ما عانينا وما زلنا نعاين حتى الآن ،فنادر ًا ما جند �أ�سر ًة
�سورية مل ُي�شرد �أبنا�ؤها يف �أكرث من قارة من قارات العامل ،فالأب والأم
يف مكان ،والأوالد ٌ
كل يف مكان ،ولنا �أن نتخيل كم هو ثقيل على الروح
والقلب �أن ي�صرف الوالدان وقتهم يف ترقب الأ�سو أ� الذي ميكن �أن يح�صل
لأبنائهم امل�شردين غرباء على �أر�صفة مدن غريبة..
يف تقديري �أن التاريخ �سيكتب كثري ًا عن ويالت ال�سوريني وامل�آ�سي التي
ذاقوها و�أوالدهم و�أ�سرهم جراء هذه احلرب ،ولكننا ولكي ن�سوق � ً
أمثلة
واقعية من التاريخ ال بد لنا من تقدمي �شواهد و� ً
أمثلة عن حرب �ضارية
تعر�ضت لها الب�شرية وهي احلرب العاملية الثانية التي �أرخت بظاللها
وم�آ�سيها على كثري من ال�شعوب ،وم��ن بينها ال�شعب ال�سوفييتي الذي
تعر�ض للغزو النازي الذي ا�ستباح الأر���ض ال�سوفييتية ،و�أذاق �شعبها
الويالت ،وترك خلفه الكثري من امل�آ�سي ،وقد قام امل�ؤرخ والأديب والقا�ص
الرو�سي «ميخائيل كيزيلوف» ب�صياغتها على �شكل حكايات �أخذها من
�أفواه �أبطالها الذين عا�شوا حياة القهر والت�شرد ،وتعر�ضوا لأب�شع �أنواع
ومو�ضوعية تامة؛
براحة
التعذيب واال�ضطهاد� ،إذ جعلهم يتحدثون
ٍ
ٍ
لينقل لنا على الورق ما كان �أبطاله قد قاموا ب�سرده على م�سامعه حتى
�أجنز كتابه «عذاب الروح» الذي قام برتجمته عن اللغة الرو�سية �إىل
اللغة العربية الأديبان مالك �صقور و�شاهر ن�صر بحيادية تامة �إال يف
بع�ض احل��االت واملواقف التي تقت�ضي تدخل املرتجمني للإ�ضاءة على

حدث ما� ،أو تو�ضيح فكرة تبدو غام�ضة للقارئ العربي ب�سبب االختالف
بني الثقافتني الرو�سية والعربية..
من بني الق�ص�ص التي يقدمها م�ؤلف الكتاب ق�صة فتاة تدعى �أل�سكندرا
دانيلوفتا التي تروي لنا حكايتها مع الأملان الذين قاموا با�ستدعائها �إىل
�أملانيا مبذكرة ُكتب عليها �أن عقوبة الع�صيان وعدم التنفيذ الإع��دام
الفوري ،ثم �أكملت �سرد حكايتها وبينت كيف �أنها وثالثة ع�شر �شخ�ص ًا
غريها مت نقلهم بالقطار �إىل داخل �أملانيا ،وهنا راحت ت�صف كيف �صارت
تظهر �أمامها ب�سرعة �أ�شالء البالد املق�صوفة بالقنابل ،وت�ضيف« :كنا
ن�سافر كما يف احللم ،كاملنومني العاجزين ،فاقدي �أي حماية ،وتوقفنا
يف �أثناء الطريق مرات عدة ،كنا نخرج منرن ع�ضالتنا قلي ًال ..لقد �أراد
الفا�شيون �أن يجلبوننا �أحياء وب�صحة جيدة �إىل الرايخ ،وبعد �أ�سبوعني
وجدنا �أنف�سنا يف �أملانيا يف �أحد املع�سكرات» ،وهنا تو�ضح كيف مت اقتيادهم
�أول الأمر �إىل احلمام ثم تبعت ذلك عملية الفح�ص واال�ستعرا�ض كما
ً
م�ضيفة هكذا كان ينظر الأملان �إلينا،
يفح�صون اخليول يف �سوق اخليل،
وتكمل« :اقرتب �أحد امل�شرتين مني و�أمرين مبت�سم ًا �أن �أتنحى جانب ًا ،ثم
تال ذلك الفح�ص الطبي ،وهنا خطر يل �أن �أحتال ،وت�صنعت �أن �صدري
ي�ؤملني ،ففرزوين يف جمموعة خا�صة ،فح�صها الأط��ب��اء بعناية �أك�ثر،
وانتهى ذلك كله و�أنا �آمل �أن يعتربوين مري�ضة ويعيدونني �إىل وطني،
�إال �أن الأمل��ان حملوا من ادعى املر�ض يف �سيارة ،ونقلونا كما تبني فيما
بعد �إىل م�صنع يف (بر�شواي) كان يوجد فيه عدد كبري من الرو�س ،ويف
اليوم التايل با�شرنا العمل ..وت�ضيف :يف البداية عملت م�ساعدة� ،أنقل
بع�ض املواد يف عربة يدوية يبدو �أنها قطع للطائرات ومل �أكن مرتاحة
يف هذا العمل ،فخطيبي يف اجلبهة يقاتل ،و�أنا �أقوم ب�صناعة الطائرات
التي �ستق�صفه بالقنابل القاتلة!» وت�ضيف« :انتهى العمل ،وكنا نقف يف
الطوابري لتناول الع�صيدة ،وكانت ملوثة وغري نظيفة ،حتى �أنني مرة
الحظت يف طعامنا فرخ �ضفدع �شرغوف فتوقفت عن الطعام و�شعرت
عيني
بالغثيان رغم �أنني كنت جائعة جد ًا ،وحني ع�ضني اجلوع �أغم�ضت
َّ
و�أكلت كل �شيء»..
تلك هي حكاية فتاة عانت من ويالت احلرب ،وهنا �أت�ساءل :ترى ماذا
�سيكتب التاريخ عن ما تركته احلرب على �سورية من ويالت وفجائع؟!
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�إ�صدارات جديدة
من�شورات اتحاد الكتّاب العرب

• جثث �أخط�أت العبور

•

•

عبد النور الهنداوي

• �شعر

• لتلك الوجوه �أ�صلي
• رمي البياتي
• �شعر

• الدفرت والق�سمة
هي�سم جادو �أبو �سعيد

• ق�صة

• قطرات مت�أخرة
• طراد طه
• �شعر

