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كرات�شكوف�سكي
و
المخطوطات العربية
ـ4ـ

لوحتان للفنان الت�شكيلي �أديب خمزوم

تع��رف عل��ى
ي��روي �أغناطيو���س كرات�شكوف�س��ي ع��ن (امل�صادف��ات ال�سعي��دة) الت��ي بف�ضله��ا ّ
(املخطوط��ات العربي��ة) ومنه��ا خمط��وط غري مع��روف (الب��ن قزمان) .فم��ا هي ه��ذه امل�صادفات
ال�سعيدة؟
يف نهاية القرن ال�سابع ع�شر و�صل من جنيف �إىل �سورية �شخ�ص غري معروف ،يدعى (ر�سو) وهو
ممثل لعائلة جان جاك ر�سو التي �صارت المعة فيما بعد..
عا�ش ر�سو هذا يف �سورية حياة �أف�ضل مما كان يحياها يف وطنه ،وقد ا�ستطاع بالتدريج �أن يجمع
بع���ض ال�ثروة ،ع�شية الث��ورة الفرن�سية كان ابن��ه قن�ص ًال حلكومته يف حلب وبغ��داد ،وكان حفيده
ق��د ترع��رع يف ال�شرق بثقافت��ه الفرن�سية� ،إال �أنه �ص��ار فيما بعد �أمنوذج ًا حقيقي�� ًا ل�سكان الطرف
ال�شرق��ي م��ن حو�ض البح��ر الأبي�ض املتو�سط .فق��د �أتقن هذا احلفي��د اللغة العربي��ة والفار�سية
والرتكي��ة ،واكت�س��ب بنف�سه وبطريق مبا�ش��ر انطباعات عن تركيا و�إيران حي��ث كان يقوم بتنفيذ
�أوام��ر دبلوما�سية وجتارية هامة خا�صة بحكومته الفرن�سية ،وقد اكتفى حفيد ر�سو هذا خطوات
�أبي��ه كتاج��ر ر�سم��ي ووكي��ل قن�صل��ي وتفوق عل��ى �أبيه من حي��ث معارف��ه واهتمامه العلم��ي� .أقام
حفي��د ر�س��و هذا يف حلب طوي ًال ،و�إقامته يف ه��ذه املدينة ،التي كانت �آنذاك ،مرك��ز ًا ثقافي ًا �أ�صي ًال
للمنطق��ة كله��ا ،قد ط�� ّورت فيه ذوق ًا نح��و الأدب وجمع املخطوط��ات ،ومع الأي��ام ،وبالتدريج� ،صار
لديه جمموعة كبرية من املخطوطات العربية اختريت مبهارة ،ولكن مت نقله من حلب �إىل طرابل�س
الغرب ،يف ذلك الوقت تغيرّ ت ظروفه املادية �إىل حد جعله يف عام  1816يفكر �أن يتخل�ص من هذه
املخطوطات ببيعها.
فتوج��ه �إىل احلكوم��ة الفرن�سي��ة �أول م��ا توج��ه يعر�ض عليه��ا �ش��راء املجموع��ة� ،إال �أن عجز
ميزانية احلكومة الفرن�سية بعد حروب نابليون وهزميتها يف رو�سيا عام  1812مل ميكن احلكومة
الفرن�سي��ة م��ن املوافق��ة عل��ى املبل��غ الكبري ال��ذي طلبه �صاح��ب املخطوط��ات العربي��ة .وقد علم
بذل��ك �سلف�س�تر دي �س��ايل �أكرب م�ست�شرق م�شه��ور يف ع�ص��ره ،و�سلف�سرت دي �سايل ع��رف قيمة هذه
املخطوط��ات ف�أخرب عنها وزي��ر امل�صارف العمومية الرو�سية �أوفاروف وهو �صاحب م�شروع (املجتمع
العلمي الآ�سيوي) ـ الذي لقي اهتمام ًا كبري ًا من (غوته) ..وقد بيعت هذه املجموعة على دفعتني يف
وحرمت فرن�سا من جمموعة املخطوطات العربية القيمة جداً.
عام  1819ـ ُ .1825
�إذن ،هذه هي امل�صادفات ال�سعيدة التي يق�صدها كرات�شكوف�سكي ،هو عدم متكن فرن�سا من �شراء
هذه املخطوطات ،وهنا ،ينطبق املثل القائل( :م�صائب قوم عند قوم فوائد).
ويق��ول كرات�شكوف�سك��ي« :لقد لعبت جمموعة املخطوطات العربي��ة دور ًا �ضخم ًا علمي ًا بو�ضعها
�أ�سا�س�� ًا ملجموعات املتحف الآ�سي��وي العاملية ال�ش�أن ،وكانت لهذه املجموع��ة قوة جذابة ال تقلّ عن
جمموعة النقود القدمية للأكادميية».
وهات��ان املجموعت��ان اجتذبتا يف رو�سيا �إىل الأبد (فرين) امل�شه��ور� ،أول �أمني للمتحف الآ�سيوي
وم�ؤ�س���س ا�ستعرابنا العلمي الذي قدّ ر قيم��ة املخطوطات حق قدرها ،وهو �أول من �أعد فهر�س ًا لهذه
املجلدات الكبرية وو�صف موادها .ومن بني هذه املخطوطات الكثرية جداً� ،أنقذت �أ�شعار ابن قزمان
ووجدت لنف�سها مكان ًا �أمين ًا ،لكن �أ�شعار ابن قزمان مل ت�شق طريقها �إىل العامل ب�سرعة �إ ّال بعد �أكرث
من �ستني عام ًا.

2

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1700" :الأحد2020/10/18م30 -حمرم 1442

كهوف ما قبل التاريخ في جبال الخليل الفل�سطينية

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان

• د .خليل املقداد
تنفرد كهوف جبال اخلليل يف فل�سطني مبيزة خا�صة لأنها كانت م�ساكن
عا�شت داخلها �شعوب تلك املنطقة عرب مراحل تاريخية عديدة منذ ما قبل
التاريخ وحتى فرتات زمنية حديثة ،لذلك كانت منوذج ًا حلياة تلك ال�شعوب
يف هذه املراحل التاريخية ،كما تركت تلك ال�شعوب دالئل مادية فريدة من
نوعها �أثبتت م�ستوى الرقي االجتماعي واحل�ضاري الذي تو�صل �إليه عرب
فل�سطني وكانوا �سابقني غريهم من �شعوب العامل.
وعلى �أثر اكت�شاف املخطوطات الكتابية يف قمران ( )Qumrânوملنع
البدو من نهب وخ��راب الكهوف يف املنطقة عر�ضي ًا وعند االقت�ضاء ،لذلك
قامت العديد من بعثات اال�ستك�شاف والبحث والتنقيب الأثري ،وكان ذلك
انطالق ًا من عام  1953م .وكان الهدف من ذلك الك�شف عن الكهوف الأخرى
ً
وخا�صة تلك التي تقع يف بادية جبال اخلليل ومنطقتها.
ودرا�ستها
وتقع هذه الكهوف تقريب ًا بني م�سعدة وعني القا�ضي حيث ب��د�أت فيها
عمليات التحري والك�شف منذ عام  1961وا�ستمرت حتى نهاية عام 1962
م .ومن بني هذه الكهوف الكهف الذي �أطلق عليه منذ ذلك الوقت ا�سم كهف
الكنز ؛ حيث مت الك�شف يف م�ستوياته الداخلية عن كنز يعود �إىل الع�صر
النحا�سي (الكاليوليتيك) (.)Chalolithique
ويتكون الكنز من  429قطعة �أثرية من بينها  423قطعة نحا�سية متقنة
ال�صنع وذات عمل فني فائق ،ومنها �أزاميل ومناكي�ش ومناقري ق�سم منها ُفقد
منقاره ،وبلطات حادة ومعقوفة الر�أ�س ور�ؤو�س مطارق وع�صي خ�شبية مزينة
بكتابات ونقو�ش ور�ؤو�س ب�شرية وحيوانية و�أكاليل وتيجان نذرية ...الخ،
وجميع هذه اللقى تُظهر دقة التقانة والعمل الفني املتقن.
وكانت هذه النماذج من اللقى معروفة �أثري ًا مبرجعيتها �إىل تلك الفرتة
الزمنية التي تنح�صر بني �أعوام  3500و  2800ق .م با�ستثناء بع�ض الأدوات
وب�شكلٍ خا�ص املناجل التي كانت ت�صنع من العظم� ،أما ما تبقى منها فتعود �إىل
نف�س الفرتة الزمنية وهي عبارة عن �أوعية ت�ستعمل للخدمات املنزلية ،وق�سم
منها ي�صنع من الآجر وق�سم �أخر من اخلزف ،وق�سم منها منحوت من احلجر.
وكذلك �سالل م�صنوعة من ورق ال�صف�صاف وجموهرات ومن�سوجات و�أحذية
جلدية ونول للحياكة ومتنوعات من �سلع غذائية جففتها الطبيعة داخل
الكهف بحرارتها اجلافة ،ومنها القمح القا�سي وال�شعري والعد�س والب�صل
والثوم والزيتون وثمر النخيل وكذلك عظام احليوانات مثل الغنم واملاعز
والغزال والدببة والطيور.
�إن هذا االكت�شاف العظيم والهام �أغنى ب�شكلٍ جيد معارفنا العلمية عن
حياة النا�س وامل�ستوى احل�ضاري الذي و�صل �إليه ه�ؤالء ال�سكان يف الع�صر
النحا�سي ،ومع ذلك ف�إن هذا الأمر يطرح بع�ض املع�ضالت ومنها التو�صل �إىل
معرفة من هم ه�ؤالء النا�س الذين تو�صلوا �إىل م�ستوى التح�ضر والت�صنيع
هذا ،وكذلك كيف ا�ستطاع ه�ؤالء �إخفاء هذه الكنوز واملواد املختلفة.
ويف الطبقة العليا من نف�س هذا الكهف مت العثور على �أدوات ومعدات تعود
للعهد الروماين ،وب�شكل حمدد القرن الثاين للميالد .ومنها �أجزاء لن�صو�ص
كتابية وجرار و�ألب�سة ب�شرية.
ويف حميط منطقة عني القا�ضي توجد كهوف �أجريت فيها حفريات �أثرية
ظهر من خاللها بع�ض الوثائق ت�ؤكد �أن هذه الكهوف كانت م�سكونة يف القرن
اخلام�س للميالد .كما عرث يف داخلها على توابيت خ�شبية مر�صعة بالعظام.
ً
إ�ضافة �إىل �أن واحد ًا من هذه الكهوف نفذ يف داخله حو�ض للمياه.
�
ويف وادي �سقال مت الك�شف يف بع�ض الكهوف عن لقى �أثرية تعود �إىل
الع�صر النحا�سي ،كما مت الك�شف عن العديد من اللقى الأثرية تعود �إىل العهد
الروماين .ففي الكهف رقم  34مت الك�شف عن ن�صو�ص كتابية ،ومنها ن�صو�ص
ً
إ�ضافة �إىل تعويذات
متعددة اللغات مثل العربية والإغريقية والالتينية� ،
دينية وقوائم ل�شخ�صيات فل�سطينية.
ويف الكهف رقم  31عرث يف داخله على رماح ذات ر�ؤو�س حديدية و�سواعد
خ�شبية� .أما الكهوف الواقعة على منحدر وادي خربا فقد عرث يف داخلها على
لقى �أثرية تثبت وت�ؤكد ال�سكن يف داخلها ،وب�شكل خا�ص يف الع�صر النحا�سي.
ومن هذه اللقى ج��رار فخارية وقبور وح�صري من�سوج من الق�صب .ويعود
تاريخها ح�سب غاز الكربون �إىل الألف الرابع قبل امليالد .ولقى �أخرى تعود
ً
وخا�صة فوق
�إىل العهد الروماين .كما �أ�شاد الرومان هناك ح�صون ًا وخميمات،
ال�سفح العلوي من �أجل حماية هذه الكهوف.
كما ا�ستخدمت هذه الكهوف كمالجئ لل�سكان يف حاالت احلروب واخلطر
اخل��ارج��ي ال��ذي كانت تتعر�ض له املنطقة ،لذلك ك��ان يطلق على بع�ضها
ت�سمية كهوف الهول والرعب .وقد مت الك�شف داخل هذه الكهوف عن بقايا
ً
إ�ضافة
جثامني عديدة ومنها ثالثون جثمان ًا ل�ساكنني يف احد هذه الكهوف� ،
�إىل العديد من الأ�شياء التي كانت ت�ستخدم من قبل ال�ساكنني مثل ال�سالل
واحل�صري والألب�سة .كما تبني �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص قتلوا وهم يدافعون عن
الكهف ،حيث ف�ضلوا البقاء والقتل بد ً
ال من الهروب ،كما تركوا ر�سائل تدل
على ذلك.
وقد عرف هذا الكهف با�سم كهف الر�سائل .وقد بلغ عمق هذا الكهف
115مُ ،ق ِّ�سم �إىل ثالث �صاالت كربى خ�ص�صت لتكون مالجئ يلج�أ �إليها ال�سكان
يف حاالت اخلطر اخلارجي واحلروب املتكررة واالختباء يف داخلها .وقد مت
الك�شف يف داخلها عن جرار فخارية وبرونزية �صنعت يف العهد الروماين،
بالإ�ضافة �إىل تعويذات وحجب نذرية و�ألب�سة و�أحذية ومغاليق ومفاتيح
و�سل�سلتني من الوثائق احتوت من جهة على  15ر�سالة و 35ن�ص ًا كتبها كهان
عرفوا ب�أنهم �أبناء القدي�س �سيمون .وقد كتبت جميع هذه الوثائق باللهجات
الآرامية والنبطية والإغريقية ،كما يعود تاريخها �إىل الفرتة الواقعة بني

قضايا وآراء

�أعوام  132 – 93\4م.
ونتج عن درا�سة هذه الوثائق التعرف على حجم الأخطار التي كان ال�سكان
يواجهونها ،كما �ألقت ال�ضوء على حياة رج��ال الدين والدعاة واملب�شرين
بالديانة امل�سيحية عند جلوئهم �إىل الكهوف خوف ًا من بط�ش الوثنيني
واملعادين للديانة الن�صرانية اجلديدة.
وهناك كهوف �أخرى تقع يف بادية جبال اخلليل مت ارتيادها من قبل بع�ض
املكت�شفني ،ومن ثم ا�ستمر االرتياد والك�شف بني �أعوام  1949 1928-م.
وكانت �أهم االكت�شافات تلك التي قام بها الباحث نوفيل ()R. Neuville
الذي ارتاد املوقع وكان من نتيجة ا�ستك�شافاته العثور على كمية كبرية من
اللقى الأثرية عززت املعلومات واملعارف التي تتعلق ب�سكان هذه املنطقة يف
فرتات تاريخية تعود لع�صو ما قبل التاريخ ،وب�شكل خا�ص �سكان كهوف �أم
قطفة و�أبو �سيف و�صبحة وعرق الأحمر واخليام والق�صري .ومن بني هذه
الكهوف والأه��م تلك التي ترجع اللقى الأثرية فيها �إىل الع�صر النحا�سي
الكاليوليتيكي ( )Chalolithiqueيف هذه املنطقة من فل�سطني.
ويف جوف ال�سفوح التي حتت�ضن منحدرات وادي املربعات على بعد حوايل
 25كم �إىل اجلنوب من مدينة القد�س توجد �أربعة كهوف قدمت وثائق
وكتابات تتعلق بال�سكان البدو الذين متت الإ�شارة �إليهم من قبل م�صادر كل
من الباحثني ر .دي فو
( )R. de vauxوهاردنق ( )L. Hardingوكذلك الوثائق التي قدمت
من قبل بارثيليمي ( )D. Barthélémyمن خالل احلفريات الأثرية التي
قام بها منذ عام  1952م.
ومت العثور داخ��ل الكهف رق��م )l( :على لقى �أثرية وبقايا كثرية من
الدالئل تعود �إىل الع�صر النحا�سي (الكاليوليتيك) ()Chalolithique
وع�صر احلديد الثاين والعهود الرومانية والعربية� .أما الكهف رقم )II( :
فقد قدم هو الآخر العديد من املعطيات الأثرية التي تعود للعهد الروماين،
مع الك�شف ب�شكل جيد عن الأر�ضية التي تعود للع�صر النحا�سي .ومن �ضمن
اللقى الأثرية التي مت العثور عليها داخل هذا الكهف جرار فخارية و�أدوات
�صوانية وعظام حيوانية وعنا�صر تعود �إىل ع�صر الربونز الأو�سط الثاين
وع�صر احلديد الثاين .كما مت العثور داخل الرتاكمات التي ُر ِّحلت يف بداية
احلفريات الأثرية على لقى �أثرية تعود �إىل البدو الذين ا�ستخدموا الكهف.
كما قدم الكهف رقم ( )IIIلقى �أثرية تعود �إىل ع�صور الكاليوليتيك
واحلديد الثاين والعهد الروماين .و�أخ�ير ًا قدم الكهف رقم ( )IVجرار ًا
فخارية تعود �إىل ع�صر الكاليوليتيك م�صنوعة يدوي ًا ،ويتخلل عجينة
الفخار الألوان الأحمر والرمادي مع تزيينات خلطوط م�ستقيمة وخطوط
م�ضلعة وخطوط تنتهي ب�أ�شكال �سمكية� ،إ�ضافة �إىل تزيينات نفذت يدوي ًا
على �شكل خطوط غائرة وخطوط نافرة �أو ناتئة.
ً
إ�ضافة �إىل العديد من املعدات امل�صنعة من ال�صوان والتي مت العثور عليها
�
ب�شكل متعدد ،ومنها على �سبيل املثال �سكاكني وبلطات ومثاقب ومناجل
ً
إ�ضافة �إىل �أدوات م�صنعة من العظم مثل
و�أدوات حادة متعددة الأغرا�ض� .
�أبر للخياطة واحلياكة واملخارز واملثاقب واملغازل.
وقد �سمحت احلفريات الأثرية يف حتديد ثالثة م�ستويات مت ت�أريخها
وت�صنيفها و�إرجاعها �إىل ع�صور الكاليوليتيك والربونز الأو�سط الثاين
واحلديد الثاين ،وكذلك الك�شف عن العديد من اللقى الأثرية مثل جرار من
املرمر وجعل ونذر م�صنعة على الطريقة امل�صرية التي كانت منت�شرة يف القرن
اخلام�س ع�شر قبل امليالد.
ومن بني اللقى التي عرث عليها �أج��زاء عديدة من الربديات التي يرجع
تاريخها �إىل القرن الثاين قبل امليالد ،وهي �أجزاء من التوراة ون�صو�ص من
كتاب العهد القدمي ور�سائل دينية ون�صو�ص �إغريقية والتينية ،كما عرث على
العديد من اللقى الأثرية املتعددة واملتناثرة واملختلطة يف الكهف.
وميكننا يف اخلال�صة اال�ستنتاج �أن كهوف منطقة جبال اخلليل وبواديها
�سواء من �ساكنني �أو الجئني
ا�ستخدمت كم�ساكن على مدار العديد من الع�صور
ً
�أو فارين ومت�صوفني والهوتيني يف الفرتات التاريخية امل�ضطربة ،كما تخللتها
ً
وخا�صة يف نهاية العهد الروماين .كما
فرتات زمنية كانت تتعر�ض للهجر
�أن بع�ض الكهوف قدمت وثائق عن �سكانها من القبائل العربية التي كانت
ترتادها ب�شكل دائم.

ُ
الوا�سطة يف اللغة العربية
ي��ت��و���س ُ
��ط ال����ق��ل�اد َة م��ن
م���ا
َّ
اجلوهر .وقد �شاع يف ع�صرنا
ا�ستخدا ُم هذه الكلمة مبعنى
ال��و���س��اط��ة ،وه���ي ات��خ��اذك
�شيئ ًا ما �سبب ًا لإج��راء �أمر،
�أو اللجوء لأح� ٍ�د من النا�س
�واء على احل�����ص��ول �أو
ا���س��ت��ق� ً
غية تريدها.
الو�صول �إىل ُب ٍ
فال�صحيح �أن نقول عن هذا
ُ
املعنى و�ساطة ال وا�سطة.
ون��ت��ذك��ر يف ه���ذا ال�����ص��دد
ق����ول اب����ن ال���روم���ي رح��م��ه
اهلل يف رث��اء ول��ده بعينيته
ال�شهرية الرائعة:
املوت � َ
أو�سط
توخَّ ى ِحما ُم
ِ
فلله ،كيف اختار
�صبيتي ِ /
َ
قد؟
وا�سطة ال ِع ِ
ال���� ُّن����ق����ط� ُ
���ة يف ال���ل���غ���ة
�ط
ال��ع��رب��ي��ة تجُ ��م� ُ�ع ع��ل��ى ُن � َق� ٍ
�اط  ،ولطاملا �سمعنا من
و ِن��ق� ٍ
�أف���واه النا�س على اختالف
���ش��رائ��ح��ه��م وم�����س��ت��وي��ات��ه��م
العلمية والثقافية قولهم:
ب�ضم النون.
ُنقاط
ِّ
م��ا ت���زال ك��ت��اب��ة ال��ه��م��زة
م�����ش��ك��ل��ة ق��ائ��م��ة يف عملية
ي�ر م��ن
ال���ك���ت���اب���ة ل�����دى ك���ث� ٍ
النا�س .وي��ب��دو �أن��ه��ا �ستظل
ق���ائ���م���ة وال �أدري ���س��ب��ب
ذل��ك .ترى �أحدَ هم ا�ستطاع
احل�����ص��ول ع��ل��ى �أك�ب�ر درج��ة
علمية وتلحظ يف كتاباته
ج��ه� ً
لا يف ك��ت��اب��ة ال��ه��م��زات.
�أورد ل���ل���ت���ذك���رة ب��ع�����ض
ال���ك���ل���م���ات ال����ت����ي حت���ت���وي
ال�����ه�����م�����زة يف ر����س���م���ه���ا:
ج���اء ام�����ر �ؤٌ  ،ور�أي�����تُ ام����ر �أً ،
ُ
ومررت بامرىءٍ .
ً
تهنئة � .أ ْر َج ��أَ ،
ه َّن�أُ ،يهن ُِّى ،
�ىء ،
��ىء� ،أط���ف����أُ ،ي��ط��ف� ُ
ُي���رج� ُ
�ص َب َ�أَ ،ي ْ�ص َبُ�أ ُ ،ي��ؤ ِّن� ُ�ب ُ ،ي�ؤخِّ ُر،
ىءَ ،ي���� ْ���ص���دَ �أُ ُ ،ي��ن�����ش� ُ�ى ،
����ص ِ
َ
���د َ
َم� ْن��� َ��ش��أُ ،،ين�شئونَ ,ين َْ�ش�أون.
ُي��ؤْ ِث� ُ�ر ُ ،ي� َ�ؤ ِّث� ُ�رُ ،ي� َ�ؤ ِّل� ُ
�فُ ،ي�ؤَ ِّيدُ ،
�اء ُل��ُ �� ،س����ؤْ ٌل ،مت�سائل،
ي��ت�����س� َ
ُ�س ِئ َل ،
َم�سا ِئل ،م�س�ؤولُ ،ي ُ
�سائل .

قراءات نقدية
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التحليل البنيوي التكوني ...ر�ؤية نقدية
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• معني حمد العماطوري
تعترب ظاهرة القناع يف ال�شعر قدمية حديثة
فهي و�أن مل تدخل القرون يف زمنها الوجودي بل
دخلت العقود القليلة املعا�صرة للقرن املا�ضي،
لكنها حتمل ر�ؤي��ة مواكبة بني ع�صرين خمتلفني
وم��ذ ن�ش�أت ل��دى ال�شاعر البياتي ،وت��واىل عليها
ال�شعراء �إبداع ًا ،والنقاد غا�صوا يف بحور املعرفة
بحث ًا ور�ؤي��ة و�إ�ضافة لإ�ضفاء على مفهوم القناع
يف ال�شعر والبحث يف ماهية تقنيته ك�شف ًا م�ضمر ًا يف
التحليل والرتكيب التكويني ال��ذي يتعامل مع الن�ص
الأدبي بو�صفه بنية لغوية حتمل �سياقني هما التاريخي
واالج��ت��م��اع��ي ،وي ��أت��ي الغو�ص يف ال�صورة وال��دالل��ة
واملعنى ،لبناء ر�ؤية لدى الباحث �أو الناقد يف اتخاذ
ال�تراث العربي والإن�ساين نهج ًا يف بحثه ،وقاعدة يف
عر�ض م�شكالت الواقع العربي الراهن وق�ضاياه ،وذلك
من خ�لال �شخ�صيات تراثية تاريخية يتفاعل معها
ال�شاعر املبدع املعا�صر ليج�سد تعبري ًا وتو�صيف ًا ملعاناته
املعا�صرة بلغة احلا�ضر.
رمب��ا ما قدمه الباحث والناقد «ق�صي عطية» يف
كتابه /تقنية القناع ،قناع املتنبي يف الكتاب لأدوني�س/
يجعلنا نقف بر�ؤية ونظرة خمتلفة عما يحمله مفهوم
القناع التقليدي فالباحث در���س �شاعرين مبقارنة
ومفارقة يف الزمن والع�صر ،متكئ�أ على مرجع للأديب
والفيل�سوف وال�شاعر «�أدوني�س» بعنوان /الكتاب� ،أم�س
املكان الآن/ال�صادر عن دار فوا�صل والواقع يف مئتني
وثالثني �صفحة من القطع الو�سط ،واملق�سم �إىل ثالثة
ف�صول..
لعل الكاتب والباحث ق�صي عطية يف منجزه النقدي
يطرح ر�ؤية ا�ستهاللية يف املنهج الذي يقوم عليه البحث
وذل��ك م��ن خ�لال م��ا قدمه م ��ؤك��د ًا على تعدد �أ�شكال
ا�ستح�ضار الرتاث العربي يف ال�شعر العربي املعا�صر عرب
تقنيات بنائية مثل( :اال�ستدعاء ،والتنا�ص ،واملرايا،
والقناع) الخ ...بحيث جعل ح�ضور الرتاث �سمة فنية
م��ن �سمات ه��ذا ال�شعر وتقنيته وف��ق درا���س��ة ومنهج
لـلقناع:...
وقبل �إط�لاق حكم القيمة على هذا املنجز النقدي
الهام ،تراين م�ضطر ًا اقتبا�س ر�ؤية امل�ؤلف حينما ا�ستهل
مبقدمته مربر ًا له يف البحث مبفهوم القناع وتقنيته بني
جيلني خمتلفني يف الزمن ،رغم حداثة والدة القناع
�إال �أن الناقد اتخذ من ا�ستح�ضار املقارنة يف املعاجلة
البنيوية والتفكيكية التحليلية والتي �سيجدها القارئ
يف منت الكتاب ،باختالف يف املعنى والداللة والر�ؤية بني
ال�شخ�صيتني ،ولكنه يطرح �أ�سئلة متنوعة يجيب عليها
يف التق�سيم املنهجي للكتاب..
وقد �أكد الناقد ق�صي عطية �أن �أدوني�س يعد من �أوائل
ال�شعراء الذين ا�ستخدموا تقنية القناع يف �شعرهم،
منذ ديوانه الأول �/أغاين مهيار الدم�شقي /ال�صادر عام
 ،1961متخذا من �شخ�صية مهيار الدم�شقي قناع ًا يعرب
من خالله عن بع�ض ما كان ي�شغله من ق�ضايا فكرية ،ويف
الكتاب� ،أم�س املكان الآن يتخذ من ال�شاعر العبا�سي ابي
الطيب املتنبي قناع ًا له ،ي�ضفي عليه �أبعاد ًا معا�صرة،
ولهذا بدت ال�شخ�صية ممزوجة بني التاريخي والفني.
والكاتب يطرح �أ�سئلة يجيب عليها من خالل التق�سيم
العلمي واملنهجي يف كتابه حيث يطرح:
َ
مل اختار �أدوني�س �شخ�صية املتنبي ،لين�سب �إليها
كتابه ومل يخرت �شخ�صية �شعرية او تاريخية �أخرى؟

وم��ا هدفه من ذل��ك؟ وه��ل وج��د يف املتنبي ،و�سريتيه
التاريخية وال�شعرية ،ما يلبي غايته من وراء ذلك
التقنع؟
هل �أراد �أدوني�س ،من �إعادة قراءة التاريخ العربي� ،أن
ي�ضفي على تلك القراءة نربة مو�ضوعية ،ال تتحقق من
دون تقنيات القناع؟
وهل كان يدرك ان قراءة التاريخ م�س�ألة ح�سا�سة ،وال
�سيما �أنه مل ي�أبه بوقائع التاريخ ،التي دونتها عقلية
اليقني -ال�سلطة ،بل �أخذ يبحث يف بنية ما هو �ضائع
على هام�ش التاريخ والتدوين؟
ثم هل كان تقنعه و�سيلة للهرب من النقد ،الذي ميكن
�أن يتعر�ض له بعد �أن اقرتب من املحظور ،واملقد�س؟.
ويف النهاية ،هل جنح �أدوني�س يف توظيف قناع املتنبي
يف ن�صه ال�شعري؟.
اعتمد الباحث يف كتابه على املنهج البنيوي التكويني،
بحيث ق��دم ق��راءة لغوية تعتمد على تفكيك الن�ص
والدخول ب�أجزائه ومكوناته ،و�صو ًال للبنية اجلزيئة
متهيد ًا لالنتقال للبعد االجتماعي ،ومن خالل م�ستوى
العملية النقدية الداخلي للن�ص ،والثقايف للمنتج� ،أي
بني البنية االجتماعية املحيطة بالإنتاج ،وبني الر�ؤية،
من خالل جمموعة م�ستويات منها التحليل القائم على
ك�شف العنا�صر واملكونات واملفاهيم ،والتف�سري الوا�صل
بني العنا�صر يف عالقات متنحها معنى وداللة ،وربطها
وظيفي ًا ب�شكل بنيوي ،بحيث يتم الربط بني البنية
الذهنية والوعي االجتماعي ،ثم املقارنة كي تتجلى
املقارنات واملقاربات...
بحيث يقوم الكتاب على درا�سة (قناع املتنبي يف كتاب
الكتاب� ،أم�س املكان الآن) ،عرب مقدمة ،ومدخل وثالثة
ف�صول وخامتة.
ج��اء امل��دخ��ل لتحديد مفهوم (ال��ق��ن��اع) يف النقد
العربي ،ثم توقف يف الف�صل الأول عند (جتليات القناع
يف الكتاب� ،أم�س املكان الآن) ،واجمل هذه التجليات يف:
ال�سرد ،الو�صف ،الدراما ،وتعدد الأ�صوات ،والتنا�ص،
وال�سريية.
وتناول يف الف�صل الثاين (وظائف القناع يف الكتاب
�أم�����س امل��ك��ان الآن) �شارح ًا بالتف�صيل يف :التجدد،
واالنبعاث ،واال�ستك�شاف ،واال�ست�شراف ،و�إثراء اللغة،

وبني �أرخنة الوقائع و�شعرنة التاريخ ،والب�ؤر الداللية
التي �شكل بع�ضها مركز �إ�شعاع يف الكتاب مثل :الفجعية
وامل�أ�ساة ،والغربة والنفي ،وال�صوفية ،ور�ؤية العامل.
ويف ف�صل الثالث خ�ص�ص لـــ(�سمات القناع) القائمة
على :ال��ت��أوي��ل ،وال��ه��دم وال��ب��ن��اء ،وال�شك ،والتجاوز
والتخطي ،وجاع ًال من الكتاب� ،أم�س املكان الآن ،م�شروع
مفتوح للبحث والدرا�سة...
لعل ما تو�صل اليه الباحث من التحليل والتفكيك
يف منت الن�ص النقدي بلغة ر�شيقة جذابة ومنهجية
عالية قائمة على املقاربة والتحليل يف الزمان واملكان
والأ�سلوب والتفكري وامل�ضمون وب�صورة تو�ضيحية ملفهوم
القناع لغة وا�صطالح ًا وفق ما يتطلبه النقد الأدب��ي
وخا�صة ال�سريورة التاريخية للقناع...والتو�صل اىل �أن
القناع الذي كونه �أدوني�س من خالل املتنبي يف الكتاب،
�أم�س املكان الآن قناع ًا عميق ًا �شمولي ًا ،ا�ستطاع ،على
مدى ثالثة �أج��زاء� ،أن يحافظ على بنائيته ،وكليته،
على الرغم من �أن ح�ضور املتنبي يف الكتاب يختلف من
جزء �إىل �آخر ،ومن ق�سم �إىل �آخر ،وطريقة توظيفه
�أي�ض ًا خمتلفة وغري متوازية ،ولكن على الأغلب جند
�أن �صوت �أدوني�س اختفى وذاب يف �صوت القناع ،فكان
ح�ضوره القوي وفاع ًال تاريخي ًا وفكري ًا وداللي ًا.
و�أن �أدوني�س ا�ستفاد ،من الف�ضاء الأرحب االفرتا�ضي
وم��ا انتجه وا�ستحدثه االن�ترن��ت ،ف�أنتج ن�ص ًا جديد ًا
متمرد ًا على ال�شكل البنائي الثابت ،ن�ص ًا تتداخل فيه
عدة �أجنا�س �أدبية ،متخذ ًا من �شخ�صية �أبي الطيب
املتنبي قناع ًا ل��ه ،وه��و قناع جتلى ن�صي ًا ع�بر عدة
تقنيات مثل :ال�سرد ،والو�صف ،واحلوارية ،والتنا�ص،
وال�سريية.
ّ
والأه�����م ك��ي ال ي��ح��رم ال���ق���ارئ م��ن م��ت��ع��ة التلقي
والقراءة يطرح الكاتب والناقد ق�صي عطية جمموعة
ا�ستنتاجات و�صلت اىل ت�سعة ع�شر ر�أي � ًا تتلخ�ص مبا
تو�صل �إليه من بحث وعمق ودرا�سة...
ويف ر�أي��ي �أن الكتاب (تقنية القناع قناع املتنبي يف
الكتاب لأدوني�س) هو من الدرا�سات النقدية التطبيقية
الهامة التي حتمل ر�ؤي��ة ثقافية وتطلعات �إبداعية
يقين ًا �أن حكم القيمة حمال �أوجه يف منهجية واقعية
بني النقد ونقد النقد واحلداثة وما بعدها ،وخا�صة
و�إن الكاتب فار�س يف ميدان اللغة وال�سرد والتحليل
والتبويب والت�أويل والتجاوز والتخطي ،وقد فتح الباب
�أمام الباحثني والدار�سني يف املنهج النقدي على اختالف
املدار�س النقدية نحو تكوين ر�ؤية علمية مبنجز جمع
بني قطبني من �أق��ط��اب ال�شعر يف ع�صرين خمتلفني،
املتنبي ،و�أدوني�س ولكل منهما ر�ؤية و�أ�سلوب وطريقة
وفكر و�شخ�صية ،وو�ضع قواعد منهجية ي�سد فيها فراغ ًا
ملن �أراد تقدمي اجلديد يف الزمن القادم ،فهو بحق كتاب
جدير بالقراءة اليوم وغ��د ًا ،وي�سد فراغ ًا يف املكتبة
العربية و�ضمن البحوث والدرا�سات النقدية اجلادة.
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قضايا وآراء
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مجتمعاتنا بين الوجع والعافية

•ح�سن �إبراهيم �أحمد
م�ؤ�شر تطور املجتمعات ،خروجها من حالة ال�سكون والغياب
عن الفاعلية� ،إىل حالة التفاعل واالغتناء والتمكن من معطيات
احل��داث��ة ،والتفاعل معها ،و���ص��و ًال �إىل ما يب�شر به �أف��ق ما بعد
احل��داث��ة .ف�لا ب��ق��اء مل��ن ه��و خ���ارج ح��ال��ة التفاعل الإي��ج��اب��ي.
والفاعلية بني جمتمعات العامل متاحة باملعطيات التي فر�ضها
ويفر�ضها ال�سباق �إىل التعبري القوي عن الوجود تعبري ًا ال يخفي
ب�صمتها يف الواقع.
كان االنتقال من الوعي – �أو الالوعي -ال�سكوين الغيبي الذي
فر�ضه �أن الب�شرية حمكومة ب�ضعف تطورها وعدم قدرتها على
جتاوز واقعها املتخلف� ،إىل قراءة الكون ووعيه ريا�ضي ًا ،مما �أجنز
مقدمات التطور� ،أو و�ضع املجتمعات التي ا�ستطاعت �أن تلتقط املعنى
جيد ًا ،هو امل�ؤ�شر على اخلروج من عامل الإعاقة �إىل عامل الفاعلية
واحل�ضور ،ورمب��ا كانت العملية مرهونة مبا تقرر ال�شعوب تركه
خلفها� ،أو االنخراط به مما مل يكن يجد الف�سحة واحل�ضور فيها
�سابق ًا.
�إذ ًا ،ال بد من �أم��ور نرتكها بعد اال�ستدالل على �إعاقتها لتطور
املجتمع – �أي جمتمع -ب�شكل فاعل ،فنميز بينها وب�ين ما ميكن
ا�ستمراره لتمكني الفاعلية االجتماعية من جهة ،وم��ا نتح�صل
عليه من التوا�صل مع جمتمعات العامل وما تنتجه من علوم ومناهج
و�ضعتها على طريق التقدم ،مبا يالئم جمتمعاتنا ،وقد �أ�صبح هذا
وا�ضح ًا وممكن ًا يف هذا الع�صر ،و�شرطه الأول �صدق التوجه ،مبعنى
امتالك اجلر�أة واال�ستعداد والوعي ملغادرة الإعاقة �إىل فاعلية
الوجود.
ال�س�ؤال هنا يواجه املجتمعات وقواها النا�شطة الفاعلة ،ومدى
�شعورها بامل�س�ؤولية ،والقدرة على ت��دارك الأم��ور واالنخراط يف
طرق اخل��روج من ال�ضعف ،وال�س�ؤال هو :هل جتد جمتمعاتنا �أن
لديها القدرة واال�ستعداد وال�صدق نحو التوجه �إىل تدارك ال�ضعف
املكت�شف وتاليف الفوات والإرباك الذي يقعد بها عن التقدم؟
�إذا مل تكن جمتمعاتنا �إىل اليوم قد اكت�شفت مواقع الإعاقة،
فذلك املر�ض الع�ضال� ،أما �إذا كانت قد اكت�شفت هذه املواقع وعرفت
مدى خطورتها بحيث تتمكن من اال�ستثمار يف جتاوزها ،فهي اخلطو
الت�أ�سي�سية نحو متكني وعي جديد مينه الإعاقة من دوام الفتك يف
العقول والإرادة ،وحت�س�س وجع التخلف عن جمتمعات العامل .عند
ذلك ميكن القول �إن الإرادة الفاعلة وعقالنية التعاطي مع الأو�ضاع،
هي التي ت�ضمن االنخراط يف البدايات التي ت�أخرت ،والتي يجب
عدم اخلجل من االنخراط بها ولو مت�أخرين.
ذهب بنا الظن �سابق ًا �إىل �أننا حققنا نه�ضة بد�أت منذ قرنني،
حتى ب��دت مطالبة الفيل�سوف نا�صيف ن�صار باالنخراط نه�ضة
ثانية ،وغريه مثل برهان زريق بنه�ضة ثالثة ،هو من قبيل العبث.
و�سواء كانت النه�ضة ثانية �أو ثالثة �أو �أك�ثر ،فاملهم بقاء حالة
النهو�ض حا�ضرة عرب م�سارات ال تتوقف ،وهذا ما �شرحته يف كتابي
“ م�ساءلة النه�ضة – مداخل ومقدمات لنه�ضة متجددة” لإجناز ما
مل ننجزه �سابق ًا.
ً
التوجه نحو التنوير يقت�ضي �أوال العمل على �إخراج املجتمعات
من �إعاقتها ،وغريه عبث ،والتنوير يقع يف ذروة الفعل النه�ضوي،
ومل ي�شمل الفعل النه�ضوي طبقات املجتمع كافة وفئاته كافة
(جيولوجيا املجتمع) فنحن مل نفعل �شيئ ًا حا�سم ًا ،بعد �أن كنّا
نظن �أن بع�ض النهو�ض ثقافي ًا لدى جمموعات الم�ست عقولهم ذاك
كاف ،دون الت�أكد من املدى الذي
الذي يجري يف بالد �أخرى ،هو �أمر ٍ
و�صلت �إليه العملية ،ومدى اخرتاق املتاري�س التي انت�صبت عقدي ًا
واجتماعي ًا ،بحيث �أن وعي ًا جديد ًا �أفقدها قدراتها على االحتفاظ
بال�صالبة.
النه�ضة ال تقا�س بوجود �أ�شخا�ص �أو ب�ؤر اجتماعية �ضيقة قد
جتاوزت حالة الركود والتخلف ،وهذا قد ح�صل جزئي ًا يف بع�ض
بلداننا� ،أي �إن جمتمعاتنا مل تبق كما كانت� ،إال �أنها مل تنه�ض
كفاية ،وما مل يتم متكني كافة القوى االجتماعية �أو الفئات التي
ال تزال يف �سبات الواقع والفكر القرو�سطي ،وتنام يف ع�سل االقتناع
ب�أنها حتافظ على كياناتها وموروثها ،فلن يتغري امل�ؤ�شر على دوام
حال التخلف والعجز عن جتاوزه.
�إن ت�شقق الق�شرة احلداثية احلا�صلة ،والذي ر�أيناه يف حراك
ال�سنوات القليلة املا�ضية و�إىل اليوم يف ديارنا ،هو االمتحان الذي
يخرب عن احلال الذي و�صلت �إليه حداثتنا (نه�ضتنا وتنويرنا).
ما يعني �أن دفء امل��وروث يجب �أن يتعر�ض لرياح ب��اردة وح��ارة
تقلقل الثبات ،وذلك يبد�أ باخل�ضوع لعمليات القراءة املتجددة لكل
�أحوالنا ،وكثري من يدعون لذلك بقوة ،ممن لهم باع طويل يف جمال
الفكر والثقافة مثل الفيل�سوف يو�سف ال�صدّ يق الذي يدعو ب�إ�صرار
على �إع��ادة ق��راءة ال�تراث والواقع جيد ًا ،ومن ال�صفر كما ي�ؤكد،

ومثل ذلك دعوات �أمثال حمم �شحرور ،و�آخرون غريه ممن �سبق ومن
هو راهن.
الرتكيز هنا يتم على الثقافة احلافة بالدين وق��راءت��ه� ،أي
ما جتمع ح��ول م�س�ألة الإمي���ان عرب التاريخ .وذل��ك لي�س الأم��ر
الوحيد الذي جتب مالحظته مما ي�ؤرق ويوجع ،ال الأج�سام فقط،
بل العقول ،فالبنية االجتماعية التي يعترب خروجها من حالة
اال�ستنقاع باجتاه املجتمع الذي ينتقل عاملي ًا من احلالة املدنية �إىل
احلالة التداولية ،يف حني ال نزال نحن يف حالة املجتمع الأهلي
(الأبوي البطريركي) ،هي التي يجب ك�سر الأطواق حولها �إن �أردنا
خمرج ًا.
هناك �إ�صرار م�شوب بالفزع لدى جهات كثرية عنوان وجودها
وح�ضورها هو انخراطها الفكري يف احلداثة كما تقول ،ومع هذا
الفزع والتمو�ضع الفكري ،فهي عندما تريد احلديث عن تكوينات
جمتمعية مدنية ت�صفها بـ “ املجتمع الأهلي “ ،وهذا حرمان للتقدم
حتى من عنوانه� ،إذ ال تقدم دون اخل��روج من املجتمع الأهلي
للإنخراط يف املجتمع املدين ،ومع �أننا جند تنظيمات املجتمع املدين
هي التي يتكرر ذكرها وتقود ن�شاطات فئاتها االجتماعية كالنقابات
�أو الروابط واالحتادات والتجمعات امل�صلحية واجلامعات وو�سائل
الإع�ل�ام وغ��رف ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ،وغ�ير ذل��ك من
امل�ؤ�س�سات املنتمية �إىل املدنية ال �إىل الأهلية ،و�صو ًال �إىل الأحزاب
وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التي ينظمها املجتمع ال�سيا�سي ،والفاعلية
القيادية لتوجهات البلدان نحو م�ستقبلها ،فاملجتمع الأهلي يرتب�ص
بها.
الن�سب ّية القرابية (عائالت،
املجتمعات الأهلية بتكويناتها
َ
ع�شائر ،ق��ب��ائ��ل� ،)....،أو بتكويناتها العقدية (ف��رق ،مذاهب،
ط��وائ��ف� ،)... ،أدت �أدوار ًا يجب التوقف ع��ن حما�سبتها على
�سلبياتها ،لكنها يف العامل املتمدن احلديث ،فقدت فاعليتها ،وك�شفت
�شوب العامل مدى �إعاقتها للتطور ،فتم جتاوزها ،لي�س باجتثاثها
غرب املمكن �أحيان ًا ،و�إمنا بتجاوزها وحتييد فاعليتها عن ال�سيا�سة
وال�ش�أن العام ،فال حق لها �أن تتدخل يف ال�ش�أن ال�سيا�سي ،مع بقاء
وج��ود تكويناتها يف حيزاتها املو�صوفة .لقد غلبت العلمانية،
و�أ�ضاف الإن�سان �إىل �أهله �أه ًال جدد ًا ،هم من ي�شابهونه يف االهتمام
وامل�صالح والن�شاطات التي يعمل يف قطاعاتها.
لي�س دقيق ًا �أن ن�صف م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ب�أنها م�ؤ�س�سات
�أهلية ،كما ال ي�صح �أن نرتك مكونات وفكر �أو غرائزية املجتمع
الأهلي ،قادرة على اخرتاق مكونات املجتمع املدين فنجد العائلية
والع�شائرية والطائفية وغريها ،قد اخرتقت النقابات والروابط
واالحتادات وحتى الأحزاب ال�سيا�سية .وبد�أت الفئويات وال�شللية
داخ��ل ه��ذه التكوينات املدنية ،ما يعني فقدان ه��ذه التكوينات
فاعليتها ،وهنا �أي�ض ًا يجب �أن تتميز اللغة وامل�صطلحات الفكرية يف
كل حقل عن الآخر� ،أي �أال ترتكب املعا�صي الفكرية �إر�ضاء لأهواء
وحماذير �سيا�سية ،ما يقع فيه كثريون عفو ًا �أو عن �سابق �إ�صرار.
خملفات الفكر القرو�سطي تطل يف مواقع ولدى مثقفني حداثيني
ذوي مواقع فكرية �أو �سيا�سية ،وه��ي ارتكابات يف حق التطور
واملدنية ،وتعرب عن م�ساكنة قاتلة بني مكونني متناحرين يف ميادين
ال�سيا�سة ،ما يعني �أن العلمانية مهزومة وال ي�صح التبجح بها.
و�أهمية عدم التهاون ،بل التدقيق يف تناول املو�ضوع مب�صطلحاته
الفكرية الدالة ،وعدم اخللط يف ذلك� ،ضرورة يجب عدم املغامرة
بها لأهداف ملتب�سة �أو لإر�ضاء فئات غري نزيهة املق�صد.
ال يعني ما نقوله نفي املجتمع الأهلي من مواقعه و�أدواره ،فللنا�س
�أن يعي�شوا حياتهم العقدية والقرابية بحر ّية� ،إمنا دون جتاوز
حدودهما ،فاملمار�سات العقدية فردية الطابع ،وعندما تتجاووز
احلالة �إىل التكتل ي�صبح اخلوف من ت�ص ّلبها العقدي (الأيديولوجي)
وارد ًا ،وهذا له حماذيره التي ظهر فتكها باحلداثة .ويبقى للإميان
الديني كل احرتامه وحريته يف �أن يربي داخل الإن�سان الإح�سا�س
الرفيع بالإن�سانية والقيم الأخالقية الرفيعة ،والتي �ستكون �سند ًا
لأي جمتمع ي�سعى للخروج من التخلف.
هل نحن بحاجة �إىل و�ضوح �أكرث وبراهني �أكرث ،على ما ميكن �أن
يفعله متكني املجتمع الأهلي يف هذا الع�صر من �إعاقة للتقدم ،ومتكني
الإرهاب ،حني يبلغ العقل الأيديولوجي مداه من الت�شدد بتوجيه
من يريدون �إيهام النا�س �أنهم ي�أخذون ب�أيديهم �إىل اخلال�ص؟ هل
فكرنا مبا ينجزه الطرق على الطناجر يف ال�شوارع العامة ا�ستجابة
لدعوة معتوهة من عقل متخلف لتجيي�ش النا�س ابتغاء حتقيق
�أهداف م�شبوهة عن طريق توظيف طاقات امل�ؤمنني لإجناز م�شاريع
قاتلة؟!
هنا يف العمق وبكل العقالنية وال��روي��ة واحل��ذر ،يجب العمل
ال�ستنبات فكر �آخ��ر وجمتمع �آخ��ر� ،أو تنمية البذرة التي زرعت

�سابق ًا و�أهملت ،وترك الأمر يزداد تخمر ًا ومتكن ًا يف العقول ،من
�أجل �إجناز املخارج .فهل علينا �أن نبد�أ من جديد؟
اجلواب :ال ،فهناك �إجنازات �أجنزت حتتاج �إىل متكني وحت�صن
على طريق املدنية والتقدم ،فالعلمانية والتنظيمات التي دعت
لالنخراط بها ال تزال واعدة دون �أن تتنافى وتتناحر ،ودون �أن
ترف�ض �أي قادم �صادق التوجه يف هذا املجال .كما �أن الع�صر �أ�ضاف
وي�ضيف من الو�سائل ما ينتج للنا�س �إجناز الكثري وب�سرعة‘ .ن علينا
عدم اال�ست�سالم ل�ضرورة ال�سرعة ،مبقدار ما علينا الت�أكد من ثبات
اخلطوات التي ت�سريها ،فنتعلم من ما�ضينا القريب حذر الف�شل.
هنا �أي�ض ًا يجب �أال يكون القفز من مرحلة تاريخية �أو و�ضع
اجتماعي �إىل مرحلة وو�ضع جديد بالقفز دون الت�شبع من املراحل
ل�ضمان متنها ،ويف حال مل يجر ذلك ي�صبح الأم��ر طمر ًا للألغام
التي ال ي�ؤمن انفجارها ،فكل �إ�شكالية ال تتم معاجلتها �أو ال يح�سب
ح�سابها يف حراك املجتمعات ،قد تنفجر يف امل�ستقبل ،ونقع يف خيبة
الأمل ،خا�صة �إذا فعلت فعلها ال�سلبي.
يف بع�ض بالدنا العربية ال يزال عنوان الوجود والهوية يب�شر
وي�شري �إىل املجتمع الأهلي ،كما يف بع�ض البلدان التي ت�أخذ ا�سمها
من ا�سم ع�شرية �أو عائلة ،قد ال تكون هي الأق��وى والأج��در ،و�إذا
كنا ال ننتق�ص من موقعها وحريتها على تدبري �أمورها� ،أو ح�ضورها
التاريخي ،لكننا نقول �إن الزمن جتاوز تركة املا�ضي� ،أي االنت�ساب
�إىل عائلة �أو قبيلة �أو ع�شرية �أو مذهب �أو طائفة يف هويته ،ل�صالح
الهويات القومية والوطنية والإن�سانية �أو الدور املميز.
الآن ه��ا ه��م �أف���راد املجتمع امل�شار �إل��ي��ه ،كغريهم م��ن �أبناء
املجتمعات ،ينخرطون يف عملية ال��ت��داول واملجتمع ال��ت��داويل
على م�ستوى العامل ،والذي يفرت�ض �أن يقود �إليه الت�شبع من قيم
املجتمع امل��دين ،يقود �إىل ذل��ك انت�شار الو�سائط و�أيديولوجية
العوملة بعجرها وبجرها .فهل ي�صح �أن ينتقل جمتمع هذا االنتقال
�إىل مرحلة مل تتمكن �أ�س�سها لأنه متت م�صادرتها واعتقالها؟ و�أية
خماطر يجلبها ذلك على هذا البلد ،وغريه من البلدان التي ال تزال
تعي�ش �سويته و�أ�ساليبه ،بل ال تزال مكوناته االجتماعية جتد ما
يحاكيها يف كل بلداننا العربية ،معلنة اعتقال احلياة عند حلظة
ال تتجاوزها؟
الوجع الذي ال يزال ي�ضعه ويحر�سه املجتمع الأهلي يف زمن
احل��داث��ة التي جت��اوزت امل��دين �إىل ال��ت��داويل ،قد ال ي�صح حرق
امل��راح��ل يف اخلال�ص منه ،ودون ذل��ك عقبات واع�ترا���ض��ات ،غري
م�أمون ما تتطلبه حلولها من �أثمان .فالبقاء يف حالة ال�سكون ،حتت
�ضغط واقع مرتب�ص ،وفكر مغلق حري�ص على عدم التفريط بالقيم
التي �صنعت الف�شل� ،أو بالأعراف والتقاليد ،لن ي�سهم يف �إخراجنا
من املتاهة ،وكما نرف�ض حرق املراحل دون متكني ،كذلك نرف�ض
التفريط بالقيم.
ما ميكن التفكري فيه ،متكني التطور العقالين الهادئ و�إزال��ة
العقبات التي تعيق حدوثه ،دون فر�ض و�إك��راه��ات ،كذلك دون
قفزات غري حم�سوبة العواقب ملا فيها من �أخطار ،وجتنبها ممكن
بح�ضور القناعة والإم��ك��ان��ات الفكرية كما الإرادة ال�سيا�سية
واملجتمعية ،وكل ذلك له نواته التي ميكن �أن ت��زداد قوة بح�سن
رعايتها.
ت�ضيف املجتمعات �إىل الأهلي فاملدين فالتداويل ،م�ستنتج من
املراحل التي م ّرت بها جمتمعات �أجنزت تقدم ًا ،وقد ثبت �أن التقدم
لن ي�أتي عرب ثورات ،وقرارات �أو �سيا�سات مرجتلة ،بل عرب حتوالت
يف عمق املجتمعات وطرق تعاطيها مع �ش�ؤون حياتها ،دون �أن يكون يف
ذلك عدوان على �سلطات �أو �سيا�سات .و�إذا كان من�ش�أ املجتمع الأهلي
يف البوادي والأري��اف الزراعية والرعوية ب�أ�ساليب �إنتاجها ،ف�إن
التجمعات الكبرية (املدن) ال ميكن �إخ�ضاعها للمعايري ذاتها ،خا�صة
بعد تطور الر�أ�سمالية ابتداء من �أوربا ،ال ي�صح �أن يكون ملجتمعاتها
ذات ال�صفات التي ملجتمعات الأري����اف ،والأط����راف ،حيث تربز
جتمعات الأه��ل ،خا�صة بعد التطور يف الع�صور احلديثة وازدياد
دور العلوم والتكنولوجيا ،فدخلت الب�شرية ع�صر النه�ضة الأوىل
والثانية والثورة ال�صناعية والعلمية التي ي�شري بع�ضهم �إىل ترتيبها
(اخلام�سة) .من هنا جند هذه املجتمعات املتقدمة تنخرط يف �شكل
متقدم ،بل �شديد الثورية يف جماالت العلوم والتكنولوجية الرقمية
التي ت�شري �إىل حتوالت اجتماعية جديدة ت�ستوعب التقدم ،ذاهبة
�إىل املجتمع التداويل الذي يخلف وراءه املجتمع املدين الذي خلف
وراءه املجتمع الأهلي .وها نحن والزمن واخليارات واملوا�ضع املتاحة
�أمام لوحة غري خادعة ،والفاعل هو الإرادة.

قضايا وآراء
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الحب بين الم�شروط
والالم�شروط
• هنادة احل�صري
تعاين جمتمعاتنا العربية من خلل كبري يف مفهوم التقبل،
فنحن ال منلك القدرة على تقبل املختلف عنا حتى ي�صبح حبنا له
م�شروط ًا ف�ض ًال عن �أن نحبه.
ولعل هذا ال�صراع والذي و�صل اىل حد االقتتال املجتمعي هو
نتاج عدم احرتام هذا االختالف وجعل االختالف مثارا للخالف بل
اىل الت�شائم والتقاطع واالقتتال.
و�أك�ثر ما يظهر ذل��ك يف عالقاتنا االجتماعية وخا�صة العالقة
الزوجية حيث جند خل ًال كبري ًا يف البنية الزوجية والتي ال منلك القدرة
على احتواء املختلف وا�ستمرار احلب على الرغم من االختالفات ،مع �أنها
من املمكن �أن تكون جمرد اختالف يف ال�شخ�صية ولي�ست عيوبا �أخالقية.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ماهي العالقة بني امل�شروط والتقبل؟ ان
التقبل مهارة حتتاج دوم ًا �إىل التدريب امل�ستمر عليها حتى ت�صبح غري
مقننة ب�شروط وهذا لكي ن�ستطيع �أن نتقنها مما ينعك�س على توا�صلنا
مع االّخرين مهما كان الفارق بيننا وبينهم بعيد ًا يف االختالف ،لأنه
وللأ�سف ال�شديد جمتمعاتنا مل تتفهم هذه احلكمة العظيمة من هذا
االختالف فجعلته مثري ًا للخالف ولي�س للتكامل ،و�أ�صبح كل منا يعي�ش
اغرتاب ًا كبري ًا حتى و�سط �أهله وداخل بيته.
بني يدي كتاب (ما هو احلب) مل�ؤلفه د� .أو�سم و�صفي يتحدث الكاتب
عن احلب امل�شروط وغري امل�شروط فيهاجم احلب امل�شروط ويعتربه
مناق�ضا للم�شاعر االن�سانية العميقة والت�ضحية ويتعني يف حديثه عن
احلب غري امل�شروط باعتباره �أ�سمى و�أنقى �أنواع احلب.
يلخ�ص الكتاب فكرة �أن احلب غري امل�شروط يعرب عن �أعمق احتياج
لالن�سان� ،أنه احلب الذي ن�شعر �أكرث ما ن�شعر باحلاجة �إليه يف مواقف
الف�شل والعجز حني ن��درك ف�شلنا حينذاك يف احل�صول على القبول
بجهدنا املبذول.
ويركز على �أن احتياج الإن�سان للحب غري امل�شروط يظل قائم ًا طوال
العمر ،لأن��ه هو ما يعطي الأم��ان والقيمة احلقيقية �إذ �أن كل ما هو
م�شروط مهدد باالنتفاء اذا انتفى �شرطه ،كما �أنه يوفر لنا الأمان الذي
نحتاجه كي ما ننمو ونتجاوز كل خزي نا�شئ عن ان�سانيتنا غري الكاملة،
ويحرر طاقتنا الداخلية والرغبة املوجودة داخلنا كلنا يف ال�شفاء
والتغيري بعد تال�شي خماوفنا ودفاعات مقاومتنا الذاتية ،وهذا ال ينفي
الرغبة امل�شروعة يف م�ساعدة الآخرين على الن�ضوج وال�شفاء ،فهذا هو
احلب احلقيقي ولكن لكي ن�ساعدهم على ذلك ف�إن ما يجب �أن نقدم لهم
هو احلب غري امل�شروط.
ويو�ضح امل�ؤلف طريقة حب االّخرين حب ًا غري م�شروط وذلك عن
طريق ر�ؤية ما وراء �سلوك االّخرين ،ثم الغفران وهو �أقوى الأدلة على
القبول غري امل�شروط لأن اخلط�أ يجرد االن�سان من كل دواعي القبول ،ثم
التعامل مع ال�سقطات والنك�سات ،حيث يزداد احتياج الإن�سان �إىل احلب
غري امل�شروط عند الف�شل والإحباط ،وخا�صة بعد النجاح املبدئي ،لأن
االرتفاع يجعل ال�سقوط �أ�شد �إيالم ًا ،ورمبا ي�ؤدي �إىل كراهية النف�س،
ويجعل الإن�سان بحاجة �إىل القبول والت�شجيع �إ�ضافة �إىل قبول من
يختلفون عنا يف ال�سلوك الإجتماعي ومالحظة احتياج الآّخرين �إىل
القبول غري امل�شروط خا�صة عند دخولهم جمتمع جديد كاالنتقال �إىل
مكان عمل �أو درا�سة جديد.
�أخري ًا ينتقد امل�ؤلف احلب امل�شروط الذي يقف فيه الزوجان بندية
�أمام بع�ضهما معلن ًا كل منهما لالّخر ودون خجل �أنه ي�ستطيع العي�ش معه
بتلك امليزة الإيجابية التي يتقبلها منه ،لكنه م�ستعد لهدم احلياة �أي�ض ًا
من �أجل ذلك العيب� ،أو ذلك الت�صرف غري املقبول بالن�سبة له حتى يهدم
يف النهاية احلب امل�شروط الزواج غري امل�شروط.

د.ح�ســن حميد

ُعط ..نوبل!
الذي مل ي َ

اثنان من �أدباء رو�سيا الكبار هما :ق�سطنطني باو�ستوف�سكي ( 1892ـ  )1968وفا�سيلي غرو�سمان ( 1905ـ
 ،)1964ولدا قبل �أحداث الثورة الرو�سية الكربى عام  ،1917وعا�شا وقائعها وما حفلت به ،وما �آلت �إليه من
متغريات �أ�صابت جوهر احلياة الرو�سية ف�صاغتها على نحو جديد متام ًا ،هذان الكاتبان مل �أق��ر�أ لهما �سابق ًا،
بل مل �أ َر �أدب ًا متداو ً
ال لهما يف الكتابات التي حقّبت للأدب الرو�سي ،والأدب ال�سوفييتي (فيما بعد) ،وظلت حال
املجهولية ترافق �سريتهما وم�ؤلفاتهما وما عمال من �أجله من �إبداع وثقافة.
يف الأ�سطر القابلة �س�أحتدث عن ق�سطنطني باو�ستوف�سكي الذي ن�ش�أ يف �أوكرانيا ،مع �أن والدته كانت يف مدينة
مو�سكو لأن �أ�سرته كانت تعي�ش فيها ،ومع بداية دخوله �إىل املدر�سة االبتدائية ذهبت �أ�سرته �إىل كييف /العا�صمة
الأوكرانية /ليدر�س فيها مرحلة التعليم الأوىل ،وبقي فيها حتى درا�سته اجلامعية ،حني التحق بجامعة كييف
ليدر�س علمي الأدب والتاريخ ،ولكنه مل ي�ستمر يف درا�سته اجلامعية �سوى عامني لأن �أ�سرته انتقلت جمدد ًا �إىل
مو�سكو بعد ن�شوب احلرب العاملية الأوىل  ،1914فانت�سب �إىل جامعة مو�سكو كيما ي�ستكمل ت�أهيله اجلامعي،
ولكن ظروفه االجتماعية واالقت�صادية حالت بينه وبني ا�ستكمال الدرا�سة اجلامعية ،فخرج �إىل العمل لي�صبح
�سائق قطار لوقت لي�س بالطويل ،ثم لي�صبح ناظر حمطات يف هيئة ال�سكك احلديدية ،ي�شرف على تنظيم رحالت
القطارات من مدينة مو�سكو مغادرة والعودة �إليها و�صو ً
ال.
فجع بوفاة �شقيقيه باحلرب العاملية الأوىل (بوري�س وفالدمي) ،ومل يتبقَ له �سوى �أخته (جالينا) فغدا الرجل
الذي تعتمد عليه �أ�سرته يف ت�أمني متطلبات احلياة ،لذلك ترك القطارات ،وم�ضى �إىل م�صانع خمتلفة ليعمل فيها
فرتة من الزمن ،وحني التحق باجلي�ش الأحمر عمل مرا�س ً
ال حربي ًا ،وكانت تقاريره عن �أحوال احلرب مميزة ،وقد
ً
ً
ً
�سافر وجتول يف البالد الرو�سية ،واتخذ قرار ًا �شخ�صي ًا ب�أن يكون كاتبا ومرا�سال و�صحفيا ،لذلك عمل يف جملة
ا�سمها ( 30يوم ًا) ال�صادرة يف مدينة مو�سكو ،وزودها بتقارير وحوارات وا�ستطالعات كثرية ،ومتنوعة جالت ما
بني احلديث عن الثقافة ،والأ�سماك ،واملواد الكيماوية ،وقد جمع هذه الكتابات ،فيما بعد ،و�أ�صدرها يف كتب
عرفت بجهده ال�صحفي ،ولأنه كان يف اجلي�ش الأحمر يف �أثناء احلرب العاملية الأوىل فقد منح و�سام [الراية
ّ
احلمراء] ،ويبدو �أن هذا الو�سام كان مينح لكل منت�سبي اجلي�ش الأحمر يف تلك الفرتة ،وقد ز ّود وكالة تا�س
ال�صحفية بتقارير وم�شاهدات ح ّية تتحدث عن �أحوال اجلنود ،و�أحوال اجلبهات ،وال �سيما اجلنود الذين جرحوا،
وقد التقاهم يف امل�شايف امليدانية.
تزوج ق�سطنطني باو�ستوف�سكي ثالث مرات ،وله ولدان ،وكان يعاين من مر�ض الربو ،وقد رحل ب�سبب نوبة قلبية
عام  1968بعد حياة حافلة بال�سفر ،واحلذر ،واالنتظار ،والأحالم ،ولكن كان �أهم ما فيها يتمثل يف مدونته الأدبية!
بد�أ ق�سطنطني باو�ستوف�سكي م�شواره مع الن�شر والطباعة ومعرفة �صدى كتاباته يف عام  ،1912وعمره ع�شرون
�سنة حني راح ين�شر ق�ص�صه الق�صرية يف ال�صحف واملجالت ،تلك الق�ص�ص التي القت �صدى طيب ًا من الثناء واملديح،
وال �سيما ما رافق بع�ضها من قراءات نقدية لنقاد الأدب املعروفني �آنذاك.
ا�ستهوته كتابة الرواية والق�صة الق�صرية ،ثم ا�ستهوته ،من بعد ،ال�سرية الأدبية (اخلا�صة به من جهة ،واخلا�صة
بالأدباء وال�شعراء الرو�س والأجانب من جهة �أخرى) ،لهذا ترك وراءه كتب ًا عدة ُعرفت ب�أنها �سرية �أدبية مل�شواره
الأدبي ،و�سرية �أدبية لآخرين قر�أ لهم ،ومن �أهم ما كتبه يف ال�سرية كتابه الكبري (علم احلياة) وهو من ثالثة
جملدات..
لـ ق�سطنطني باو�ستوف�سكي روايات عدة ،وجمموعات ق�ص�صية عدة ،وثالثية خا�صة به ،تتحدث عن �سريته
الأدبية ،وما عاناه و�شكا منه يف عامل الأدب ،ونظرة والديه لكتاباته ،ونظرة الأ�صدقاء ورفاق الأدب والإبداع ملا
�أجنزه و�أخرجه على النا�س من مطبوعات.
ومع �أن �شهرته �أخذت باالت�ساع� ،إال �أنه ظلَّ �أديب ًا مغمور ًا بني العديد من الأدباء املعروفني يف رو�سيا ،ومنهم
بوري�س با�سرتناك (1890ـ ،)1960و�إيفان بونني (1870ـ ،)1953و�شولوخوف (1905ـ )1984وذلك لأ�سباب
يبينها يف �سريته الذاتية ،ومنها �أنه مل ين�ضم للحزب ال�شيوعي ،ومل ميتدح �ستالني �أو عهده لأن ذروة ن�شاطه الأدبي
كانت يف فرتة حكمه ،ولكنه باملقابل مل يتحدث ب�سوء عن الثورة البل�شفية ،وال عن �أحد من �أعالمها ،وهذا ما �أك�سبه
احرتام القراء ،كان ع�ضو ًا يف احتاد الكتّـاب ال�سوفييت ،و�صاحب ر�أي يف ن�شاطاته واملواقف التي اتخذها ،فلقد
كتب بيان ًا وقعه منفرد ًا ب�أنه �ضد الرقابة على الأدب ،والأديب هو وحده الرقيب واحلار�س للأدب الذي يكتبه ،وال
والبد من احلرية للأدب لكي يت�شكل وفق املوهبة والثقافة والتعب اجلميل
بد من احلرية للكاتب ليقول ما ي�شاء،
ّ
ّ
ال وفق الأوامر والتوجيهات ،و�أدان داخل م�ؤمترات احتاد الكتّـاب ال�سوفييت املحاكمات التي جرت لبع�ض �أدباء
االحتاد ال�سوفييتي الذين فر�ضت عليهم الإقامة اجلربية �أو العزلة بعيد ًا عن مزاولة الن�شاطات �أو منع ًا من ال�سفر،
كما كان له ر�أي مكتوب يف النقا�شات العا�صفة التي دارت حول منح بع�ض �أدباء رو�سيا جائزة نوبل �أمثال� :إيفان
بونني ،وبوري�س با�سرتناك ،و�سوجلينت�سني (1918ـ ،)2008ومما قاله يف هذا ال�ش�أن هو �أن من حقّ ه�ؤالء الأدباء،
وهم �أ�صحاب قامات عالية ،وجتارب �أدبية �شديدة الغنى� ،أن ينالوا هذه اجلائزة بعيد ًا عن الر�أي ال�سيا�سي بهذه
اجلائزة ،وب�صرف النظر عن جمريات منح اجلائزة ما �إن كانت م�سي�سة �أو غري م�سي�سة ،وما �إن كانت منحازة �أو غري
منحازة ،وما �إن كانت معادية للنظام اال�شرتاكي �أو غري معادية .املهم الذي علينا �أال نحيد عنه هو جمالية الأدب
الذي كتبه ه�ؤالء الأدباء الثالثة ،فلوال جمالية �أدبهم ملا منحت جائزة نوبل لهم ،وهذه اجلائزة لي�ست تكرمي ًا
لأدبهم وحدهم ،بل هي تكرمي للأدب ال�سوفييتي كله ،ونبه �إىل عدم االجنرار �إىل ثنائية الفعل وردة الفعل لأن
ذلك �سيخرج احلوار بعيد ًا من دائرة الأدب ،و�سوف ي�ؤدي �إىل نقا�ش �سيا�سي يفا�ضل بني مزايا النظام اال�شرتاكي
والنظام الر�أ�سمايل ،ويبدي وجوه ًا غري م�ستحبة من التطرف الذي يقود �إىل االنغالق ،وعلى الأدب �أال ي�شجع �أي
وجه من وجوه االنغالق لكي يكون �إن�ساني ًا� ،أو لكي يكون �أ�شبه باملطر الذي ي�شمل اجلميع بعيد ًا عما جا�شت به نفو�س
الب�شر ،وما نه�ضت عليه نياتهم!
تعم البيوت الرو�سية حني عمت ن�صو�صه املناهج املدر�سية ،ف�شعر ب�أول
وقد ر�أى ق�سطنطني باو�ستوف�سكي �شهرته ّ
طعوم ال�شهرة ذات الأمداء البعيدة� ،أما ثاين طعومها املهمة فكان مع جائزة نوبل التي �أعطيت له ،ولكنه ُحرم منها
يف الربع �ساعة الأخري.

Hasanhamid55@yahoo.com
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حوارات

ال�شعراء في مواجهة الن�شر االلكتروني

•�سامر �أنور ال�شمايل
م��ع دخ��ول ع�صر الن�شر االل��ك�تروين
الذي جتاوز احلدود اجلغرافية بكب�سة
زر ،وبعدما �أ�صبحت م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ج���زء ًا م��ن حياة الأف���راد،
اختلفت الكثري من املفاهيم وال��ع��ادات
والتقاليد ،وبالنتيجة اختلفت نظرتنا
�إىل الأدب وطريقة التعاطي معه ،فلم
يعد ال��ق��ارئ م�ضطر ًا �إىل و�ضع النقود
يف جيبه والذهاب �إىل املكتبة للح�صول على
كتابه املن�شود ،فقد �أ�صبح ي�ستطيع قراءة ما
يريد من الكتب جمان ًا دون مغادرة منزله ،بل
وبات كل من لديه هواية �أدبية ين�شر ما يريد
على ع�شرات �أو مئات امل��واق��ع الإلكرتونية
دون احلاجة �إىل موافقة من يحرر الدوريات
الورقية ،بل الن�شر الورقي بات يف خطر! ورمبا
بعد �سنوات يختفي ،لي�صبح الن�شر االلكرتوين
هو الطريقة الوحيدة للن�شر ،لي�س من قبل
الهواة فح�سب ،بل من قبل املحرتفني �أي�ض ًا.
ح���ول ه���ذا الأم����ر ح���اورن���ا جم��م��وع��ة من
ال�شعراء -يف مدينة حم�ص كنموذج -ملعرفة
الآراء ،واكت�شاف جلية الأم��ر ،فال�شعر الآن
يخ�ضع ل��ط��رق ج��دي��دة وخمتلفة يف الن�شر يف ال�سو�شال ميديا� ..شاعر �شاب ي�ضع �صورته
مع ق�صيدته نالحظ التفاعل معه كبري ًا جد ًا
والتلقي.
من قبل جماعة :ن��ورت .وه��ذا ينطبق على
***
ال�شاعر وال��ن��اق��د ال��دك��ت��ور (غ�����س��ان اليف ال�شواعر اللواتي ين�شرن �أ�شعارهن مع �صورهن
طعمة) يرى يف الن�شر االلكرتوين ايجابيات حل�صد ال�شعبية لبيع نتاجاتهن الحق ًا ،وهذا
ت�ستحق الإ���ش��ادة بها ،رغم وج��ود �سلبيات ال ي�سمى اق��ت�����ص��اد ًا ري��ع��ي� ًا ..الن�ص ذات���ه دون
ميكن التغا�ضي عنها ،وي��ق��ول�( :أع��ت��ق��د �أن �صورة كاتبته �أو دون �صورة مغرية ال يح�صد
للم�س�ألة وجهني ..وجه ًا �إيجابي ًا وهو �سرعة ال�شعبية ذاتها �إن خال الكالم من الإيحاءات
انت�شار الق�صيدة وو�صولها �إىل عدد كبري من غري ال�شعرية).
ويبدو �أن ال�شعراء عامة مل يرتاحوا للن�شر
املتلقني ب�سرعة مل يكن ت�صورها ممكن ًا من
قبل .ووجه ًا �سلبي ًا ،وهو اال�ست�سهال الذي �أفرز االل��ك�تروين لأن��ه فتح املجال لكل من يرغب
بالكتابة يف ن�شر ما يريد ،عك�س الن�شر الورقي
ه�شا�شة �شعرية).
ويبدو �أن ال�ضعف اللغوي والفني �سيتفاقم املقت�صر على نخبة حم��دودة .وبهذا ال�صدد
�أم��ره لأن ال�شاعر مل يعد م�ضطر ًا �إىل نيل يحدثنا ال�شاعر (حممود نق�شو) ال��ذي عاد
موافقة النا�شر الورقي ،لهذا �سيكتب كما يحلو بذاكرتنا �إىل الع�صور الأوىل يف عمر ال�شعر:
له .وهذا ال��ر�أي ت�ؤيده ال�صحفية وال�شاعرة (�أعتقد �أن الرهبة -التي راف��ق��ت الوقوف
(ميمونة العلي) ع�بر انتقاداتها ال�لاذع��ة على منابر �إن�شاد ال�شعر ،كما كان عليه حال
التي ال تخلو من الطرافة ،حيث ت�صف الن�شر ال�شعر منذ الإغ��ري��ق �إىل ال��ي��وم -ق��د زال��ت
االل��ك�تروين ب ��أن��ه���( :س�لاح ذو حدين يعطي ب�سبب الفي�سبوك حت��دي��د ًا م��ن ب�ين و�سائل
ب��امل��ق��دار ال���ذي ي ��أخ��ذ .فلقد حقق انت�شار ًا التوا�صل االجتماعي ..فب�إمكان ك��لّ واحد
لأ�سماء ال ت�ستحق لقب �شاعر وما تنطق به ال على هذه الأر�ض -وعرب جهاز حممول موبايل
جداً– فتح
يتعدى الهراء ،ويعتمدون على مقومات الظهور لي�س بال�ضرورة �أن يكون متط ّور ًا ّ
�صفحة له ،يقول فيها ما ي�شاء �شعر ًا ون�ثراً،
وما بينهما ..عايل امل�ستوى �أم منخف�ضه .فقد
منحت التكنولوجيا فر�ص ًا ذهب ّية ملح ّبي ال�شعر
خا�صة ،فكتبوا ما كتبوا ،وت�ساوى اجلميع بهذا
ّ
احلقّ املكت�سب).
وت��ت�����س��اءل ال�����ش��اع��رة (خ��دي��ج��ة احل�سن)
متعجبة مما ق��دم الفي�س لل�شعر وجمهوره،
لت�ؤكد �أنه مل يقدم ما يخدم الأدب وال�شعر،
ب��ل جعل ال�شعر مباحا بطريقة مل يعرفها
التاريخ من قبل�( :أت�ساءل ما هي الإ�ضافة
والقيمة التي قدمها في�سبوك لل�شعر �أو الأدب
ب�شكل عام �سوى �أن الكل �أ�صبح يكتب واجلميع
ال يقر�أ؟! وهذا �أمر خطري على الثقافة والأدب
ب�شكل عام ،وال�شعر ب�شكل خا�ص).
وي��ع��ود (حم��م��ود ن��ق�����ش��و) ل��ي��ط��رح مفهوم
القيمة الإب��داع��ي��ة للن�صو�ص املن�شورة يف
الف�ضاء االلكرتوين ،ويخل�ص �إىل �أن الأدب هو
للنخبة عك�س مفهوم الن�شر االلكرتوين املفتوح
دون م��راع��اة لأي �شروط �أدب��ي��ة ،ويت�ساءل
ب���دوره( :م��ا قيمة م��ا ين�شر؟! ���س��ؤال حت� ّ�دد
�إجابته الذائقة العا ّمة للمتابعني ،وال �أظنّهم

غ�سان اليف طعمة:

الفي�سبوك �أدى �إىل

ن�شوء لغة �ضعيفة مهلهلة
تقتل ال�شعر

حممود نق�شو :ما قيمة
حتدد
ما ين�شر؟! �س�ؤال ّ

�إجابته الذائقة العا ّمة
للمتابعني.

ي�ستطيعون جميعهم تثمني ما ين�شر ..فهذا
الفن للنخبة -لي�س ترفّع ًا على �أحد– لكنّها
ّ
احلقيقة).
وجت��د (ميمونة العلي) �أن��ه رغ��م الفو�ضى
يف الن�شر االلكرتوين من ق1بل مدعي الأدب
�إال �أنه �ساعد يف �إي�صال ال�شعر اجليد للمتلقي
ال���ذواق ،وه��ذا �أم��ر ال ميكن جتاهله�( :أ�سهم
الفي�س بانت�شار ال�شعر و�أ�سهم �أي�ض ًا بانت�شار
العوالق ال�شعرية ..لوال الفي�س ما ا�ستطعت
متابعة التجربة ال�شعرية لأ�سماء �أحب نتاجها
ولوال هذا الف�ضاء الأزرق ما تعرفت على �أ�سماء
جميلة ورائدة).
وجت��د (خديجة احل�سن) �أن الإم��ك��ان��ات
املتاحة يف الن�شر االلكرتوين �أحدثت فو�ضى مل
يعد بالإمكان ال�سيطرة عليها ،رغم �أن التعبري
ع��ن النف�س بالكتابة �أم��ر ال يجب حظره:
(بر�أيي الكتابة من حق اجلميع ،ولكن يف ع�صر
الفو�ضى والثورة املعلوماتية ا�ست�سهل الكثري
من النا�س الكتابة ،وخ�صو�صا املبتدئني منهم
والراغبني بنيل تاج ال�شعر .ففي الفي�سبوك
ال �شروط وال قواعد وال رقابة على الن�شر،
فلكل �شخ�ص قناته اخلا�صة ورواده ومعجبوه،
وبقدر ما يجمع من اليكات وتعليقات ير�ضي
ف�ضوله).
وه��ذا ال��ر�أي قريب ن�سبيا من ر�أي (غ�سان
اليف طعمة) فهو ي��رى �أن الن�شر االلكرتوين
ا�ضعف ال�سوية ال�شعرية ،و�( :أدى �إىل ن�شوء
لغة في�سبوكية �ضعيفة مهلهله تقتل ال�شعر
رويد ًا رويداً ..وال عالقة لها بالفن ال�شعري..
كما �أ�سهم الفي�سبوك يف و�صول ال�شعر �إىل
كل مكان وب�سرعة مل يكن ت�صورها ممكنا من
قبل).
�أما (ميمونة العلي) فال جتد هذا الإقبال
ال��ك��ث��ي��ف ع��ل��ى ك��ت��اب��ة ال�����ش��ع��ر يف ال��ف�����ض��اء
االل��ك�تروين بالأمر ال�سيئ ،بل هو �أم��ر جيد
مقارنة بو�سائل اللهو املفتوحة الكرتونيا،
ال�سيما �إن لي�س كل من يكتب ال�شعر ب�شاعر،
و�أن التجربة من حق اجلميع ،وتقول( :دعوا
النا�س ت�ست�شعر �أف�ضل م��ن لعب الببجي..
املو�ضوع يتوقف على املتلقي م��اذا يريد من
املتابعة ال�شعرية؟! .على ال�شاعر احلقيقي
�أن ي�ستخدم ه��ذه الو�سائل لأنها �ستكون هي
الو�سيلة الوحيدة املتاحة).

خديجة احل�سن :الكل
�أ�صبح يكتب واجلميع ال
يقر�أ

ميمونة العلي� :أ�سهم
الفي�س بانت�شار ال�شعر،
و�أ�سهم �أي�ض ًا بانت�شار
العوالق ال�شعرية!.
وتعود (خديجة احل�سن) لت�ؤكد من جديد
�ضمن ه���ذه ال���ر�ؤي���ة ،وت���ق���ول( :ه��ن��اك من
ير�صف الكلمات التي ال معنى لها وال هدف
وال جديد ،وال جند فيها �شاعرية ،كاتبها ال
ميلك من التجربة التي حتتاج �إىل اخليال
�سوى لوحة املفاتيح ،ورمبا ال ميلك يف منزله
ورقة وقلما ،وه�ؤالء يف الغالب ال يهمهم ر�أي
املتلقي ،وال الناقد ،بل يعتمدون على العالقات
االجتماعية .وه��ذا ال ينفي وج��ود ن�صو�ص
ممتازة نتفاعل معها ون�شعر �أنها مكتوبة مباء
ال���روح ،لغتها ف�صيحة ومتينة ،وق��د �أثبتت
جدارتها الأدبية والنقدية .وللحرية �ضوابط
�أخالقية و�أدبية على اجلميع االلتزام بها).
ويوجه (حممود نق�شو) حتياته �إىل اجلمهور
الوا�سع على املواقع االلكرتونية بنربة فيها
حتد ،وال تخلو من ال�سخرية احل��ادة ،قائال:
(حت� ّي��ة �إىل اجلمهور العري�ض ال��ذي يكتب
ال�شعر� -أ ّي � ًا كان �شكله -و�أغبطكم على تلك
قدرمت �أنّه �شعر ..وال�سباق قائم..
اجلر�أة فيما ّ
و�سيعرب املوهوبون ّ
خط النهاية بالت�أكيد �إىل
احلقيقي ،ال الزائف.
بر ال�شعر
ال ّ
رب الآخرّ ..
ّ
فال�شعر باب ال ي�ستطيع عبوره �إ ّ
ال من امتلك
ال�سرية .و�أعتقد
مفتاح قالعه� ،أو رقم خزنته ّ
�أن من ال يخاف ال�شعر ال يعرفه).
وه��ذا ال���ر�أي قريب م��ن ر�أي (غ�سان اليف
طعمة) فهو يرى �أن الن�شر االلكرتوين ا�ضعف
اللغة ،و(:الفي�سبوك �أدى �إىل ن�شوء لغة
�ضعيفة مهلهله تقتل ال�شعر رويد ًا رويدا ..وال
عالقة لها بالفن ال�شعري).
***
ويف نهاية املطاف مع جولتنا مع ال�شعراء
و�أرائ��ه��م عن ال�شعر يف الزمن املعا�صر نقول:
�إن الن�شر االلكرتوين �صار �أمر ًا واقع ًا ال ميكن
جتاهله ،ب��ل �أ�صبح الن�شر ال��ورق��ي م��ه��دداً،
وعاجز ًا عن م�سايرة الن�شر االلكرتوين الذي
تخل�ص من تكاليف الطباعة ،و�أج��ور النقل،
والرقابة على احلدود ،و�صار الو�سيلة الأقرب
للقارئ ال��ذي ي�ستطيع ال��و���ص��ول �إىل كتابه
املن�شود من خالل ال�ضغط على �شا�شة اجلهاز
يف ي��ده .وال �شك �أن ه��ذا �سيكون ل��ه ت�أثريه
الكبري ..لي�س على الكاتب والقارئ فح�سب ،بل
على الن�ص الأدبي املنتج �أي�ضا.

دراسات

•د.حممد �صابر عبيد
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�سيمياءُ ال�ضوءِ
�شعر ّي ُة العالمةِ في ((رايات الظلّ ))

�سيمياء
ال�شعر يف
درجة ق�صوى من درجاتهِ
ٍ
ٌ
ُ
وف�ضاء بال ح��دود ،ال ميكنُ �أن يتخلّى
و�ضوء
ٌ
ٌ
مي املتجلّي داخل
عن �سيميائهِ يف توغّ لهِ امل�ستد ِ
ِ�ص من
بحر الكلمات ورملها وترابها ،وال ُينق ُ
فيغمرها بالنو ِر
الروح
ي�شع على
�ضوئِهِ حني ُّ
ُ
ِ
واملح ّبةِ وال�سال ِم ومغزى ال��وج��ودِ ،وينطوي
ف�ضا�ؤه على طبقات وزواي��ا وبطانات و�أقبية
وظالل جتعله ع�ص ّي ًا على التحديد ،وال�شاعر
وفيق �سليطني ال ي�ألو جهد ًا وهو ي�سيرّ ُ َب ْر َقهُ ال�شعريَّ
على ف�ضاءات التلقّي لأجل �أن يفتح
�ضوء �سيميائِهِ
َ
ممكن ،بو�سعِهِ �أن يتجلّى
على �أو�سع جمالٍ محُ ت َملٍ �أو
ٍ
َ
كما يتجلّى اجل��م� ُ
�ساعة بلوغه مقام الكربياء
�ال
والرنج�س ّية ليتل َو على َح��واريّ��هِ حل��نَ القدا�سةِ
والإميان.
ٌ
�إنّ َ
�صعبة يف ذاتها ���ض��رور ًة ،وث ّمة
لغة ال�شعر
ٌ
ٌ
خمتبئة يف مكانٍ ما من هذه اللغة ال�صعبة
ر�سالة
املجردة( )1بح�سب ديفيد
بالعني
ؤيتها
�
ر
ميكن
ال
ّ
ْ
ري
غ
ثانية
ني
ع
ا�ستخدام
علينا
�
يعني
مبا
بندر،
�ش
ُب
أنّ
ٍ
ٍ ِ
ّ
يف
ة
املطمور
الر�سالة
�شفرة
فك
بو�سعها
جمر
ِ زاويةِ
ّ دةٍ
ال�صعوبةِ اخلف ّيةِ  ،والك�شف عن م�ضمونها مبا يحقّقُ
جدوى ال�شعر وجدوى قراءة ال�شع ِر مع ًا.
َ
إطاللة
ال�شعري ال��ذي ز ّي��ن به ال�شاعر �
املفتتح
ّ
الظلّ
ي�ضع توقي َع ال�ضوءِ يف دائرة
))()2
((رايات
ُ
احل�يرة واالحتمال بني العتمة وال��ن��ور ،الإف�صاح
والإ�ضمار ،الظهور واالحتجاب ،يف جدل ّية �صوف ّية ال
ميكن اختزالها بالكالم:
ُ
ُ
امل�ضيئة ال ُتختزل،
العتمة
ف�صح عنها �سوى ظهورها...
وال ُي ُ
الذي هو عني االحتجاب!.
الكالمي
ال�سيميائي داخل هذا احل�ضور
الت�ضا ُّد
ّ
ّ
ً
�سل�سلة طباق ّي ًة تو ّف ُر ح�سا�س ّي ًة
ي�سر ُب
ال�شعري
ّ
ّ
بالغ ّي ًة تتجاوز املعنى نحو التجلّي ،والتجلّي يوقدُ
ُ
ختزل هي على نحو ما
يف املعنى ال�شعريَّ ن��ار ًا ال ُت
ُ
ُ
امل�ضيئة) التي
(العتمة
ترتاوح �أبد ًا بني ح�ضو ٍر زائلٍ
ُ
ح�سم م��ا ،حني
حا�ضر ال �سبيل �أمامها �إىل
وزوالٍ
ٍ
ٍ
ُ
نف�سها فور ُة الظهور ،وهي
تكونُ
إف�صاح هي ُ
حلظة ال ِ
االحتجاب ُ
ت� ُ
أ�سراب
ؤول �ضرور ًة �إىل عني
متر � ُ
ِ
حيث ُّ
الغمو�ض من بني فراغات الكال ِم بر�شاقة �أخّ اذة.
ِ
الذات ال�شاعر ُة يف (رايات الظلّ ) ٌ
ٌ
ُ
حائرة منذ
ذات
عتبة عنوانها ،حني انقلبتْ �صور ُة (ظلُّ الرايات) �إىل
�شم�س الكلماتِ من
حترك
(رايات الظلّ ) يف
ٍ
َ
معادلة ّ
امل�شرق ،كيما يتح ّو ُل الظلُّ
(الهام�شي)
املغرب �إىل
ِ
ُّ
تغمر املكانَ
مركز يتحلّى
برايات جمع ّي ٍة بال ٍ
ٍ
�إىل ٍ
عدد ُ
ُ
وميكث
آخر ال يَدينُ للمرك ِز مهما علتْ �سلطتُهُ ،
مبعنى � َ
ً
�سيميائي �صو ٍّ
َ
�ضاج
فل�سفي
يف
يف حلولٍ
داخل ُم�ستق ٍّر ٍّ
ٍّ
ٍّ
املختلف
والن�سج واملعنى
بال�سح ِر والتوليدِ وال�صو ِغ
ِ
ِ
ني �شم�س ًا
املُغاي ِر هو (عني االحتجاب) ،لتكونَ هذه الع ُ
ً
تغيب يف الغرب.
ثانية ال ت�شرقُ من
ِ
ال�شرق وال ُ
الدرب
�ساطع يغطي
ال�ضوء �ضوءانِ ،
�ضوء بائنٌ
ٌ
َ
ُ
ُ
ٌ
و�ضوء م� ّؤج ٌل
وقابل للر�ؤية على �أو�ضح ما يكون،
ٌ
ٌ
يرتفع �إىل م�ستوى ال��ر�ؤي��ة ال َب َ�صر ّية
غام�ض ال
ُ
ني البا�صر ُة بالتقاطه
املبا�شرة حيث تتحلّى الع ُ
ب�سهولة ،بل َيغ ُْم ُ
�ض ،وعلى الرائي املهمو ِم بك�شفهِ
ُ
البحث عن �سبلٍ �أخ��رى لبلوغهِ والتمكّن من نوره
اخلفي:
ّ
�ضيء
كان دربي ُي ْ
ٌ
احتكاك مبا ال �أرى!
كان َث َّم
ُ
ال�سبيل �إذن هنا هو (االحتكاك) ،واالحتكاك
�ضوء ترى فيها ما ُيرى ،يف
بطبيعته يو ّلدُ النا َر ،والنا ُر ٌ
ف�ضوء
توكيد �أ�صيلٍ ل�سيمياءِ ال�ضوءِ الطال ِع من النا ِر،
ٍ
ُ
ٌ
ري قابلٍ للر�ؤية لكنّه
�ضوء
ِ
غام�ض غ ُ
االحتكاك هو ٌ
ٌ
َ
االنبثاقة
قابل للر�ؤيا حتم ًا ،الن�سيج الذي ي�ؤل ُّف
ال�شعر ّي َة هنا يت�شكّل م��ن التفاعل احلا�صل بني
الدوال (الدرب/ال�ضوء/االحتكاك/الر�ؤيا) ،ف�ض ًال
مرتني (كان/
تكرر ّ
عن الفعل املا�ضي الناق�ص وقد ّ
نفي �إمكان ّية ح�صوله يف الراهن.
كان) كي ي�ؤ ّكد َ
�وء يف ف�����ض��اءٍ ُم��ع�ّيٍنّ ٍ م��ن غ�ير �أن
�
ال يتجلّى ال�����ض ُ
َ
نقي�ضه (يف ال��زم��ان وامل��ك��ان) ك��ي َيب َ
ني
ي�ستح�ضر
ُ
�
ن
�
ال
ه
ب
خطا
نَ
و
ويك
وي�سط َع
�وري على نح ٍو متكاملٍ
َ
ُّ
ّ
خطاب
يف
ه
ر
�و
�
ن
م
ي
ال
ئ
�سيميا
يف
وهو
،
وج�
�ريءٍ
ُقدّ
ِهِ
َُ
ٍ

ُ
متا�س لغويٍّ  ،بل
مبا�شر
لفظي
يحيل عليه منذ �أ ّولِ
ٍ
ٍّ
ٍّ
ُ
�ضوءا
رحيقها
من
ج
ر
خ
ي
ل
ألفاظ
ل
ا
من
ر
تي�س
ما
يفرك
ِ
ُ َِ
ً
ّ َ
�سيمياء ال�سوا ِد املتناث ِر على الأ�شياءِ :
يوازي
أخ�ضر
� َ
َ
فاحم
�شجري
ٌ
غراب!
يا
ْ
�شجر كان ينمو بعيد ًا
ٌ
ت�سابيحهُ
ويتلو
َ
ً
ً
موجة
موجة
َ
ترتقرقُ
ال�سراب!.
مثل
ني
الع
يف
ِ
ْ
خطاب ال�سوا ِد
والغراب ي�ؤلّفان
الفاحم
ال�شجر
َ
ُ
ُ
ُ
املُ�ضا ِّد لل�ضوءِ املُحتملِ يف ق��اد ِم ال�صور ِة ال�شعريّةِ ،
َ
ُ
يحتفظ ب�سوا ِد ِه
فاحلراك الأ�سو ُد (ينمو بعيداً) كي
عد ،وميتدُّ حتى يرتف َع فوق
�شك ًال قاب ًال للر�ؤيةِ عن ُب ٍ
أر�ضي كي ينم َو بعيد ًا يف الأع��ايل ،بحيث
كيا ّنهِ ال ّ
يكون ق��ادر ًا على ت�لاوة الت�سابيح (موجة موجة)
�سرابي
لأجل �أن يمَ ْ ُث َل ال�سوا ُد الراهنُ على �شكل �ضوءٍ
ٍّ
م�ضمر واحتم ٌا
ال�ضوء
ي�ش ّع من رقرقة العني ،فيكون
ٌ
ُ
ٌ
و�صريورة ال بدّ �أن تتحقّق مهما طال �شبهُ ال�سراب.
ً
ٌ
يظهر
وهو
آخر
ل
فا
،
ا
مع
والنقد
للعزاء
ة
د
ما
ال�ضوء
ُ ّ
ُ
ُ
ال�شعري متمركز ًا ح��ول ذات��ه ال
يف مرمى ال��راوي
ّ
َ
املوت امل�ستم َّر الناب َع من الدوائر التي حتيط
ي�ضمنُ
ُ
الفا�ضح
من
بحرية
يف
د
مل
ا
مب�صريه
وتزج
به،
ال�ضوءِ
هدّ
ِ
ُّ
ِ
واليقني الدام ِغ:
مِنْ حولهِ احل�صا ْر
من نف�سهِ ...
من يومهِ و�أم�سهِ ،
ُ
الرايات والأعال ْم
من حولهِ
ُ
ميوت َّ
كل حنيْ...
يف ال�ضوءِ واليقنيْ،
ي�شاء
هل كانَ غ ُ
ري ما ْ
ن�شاء؟
التي
يف ال�صور ِة
ْ
ُ
أ�شياء
ل
ا
يف
اجلميل
الغائب
ُ
ْ
انتهاء
بال
يبقى
ْ
� َّ
بال�ضياء!
املك�سوف
ح�ضورها
من
أجل
ِ
ْ
ُ
ُ
حتيط بالآخر امل��وازي
احللقات ال�سِ جن ّي ُة التي
ابتداء من ذاته الع�صيبة (من نف�سهِ )
ال�شعري
للراوي
ّ
ً
بعد ح�ضور ال�صورة العا ّمة (من حولِهِ احل�صار)،
وم��ن ث� ّ�م دائ��رة زمن ّية حتيط ب��دائ��رة ال��ذات (من
ٌ
ٌ
ُ
ف�ضفا�ضة ُتو ّر ُطهُ
دائرة
حتيط بها
يومهِ و�أم�سهِ )،
ُ
الرايات والأع�لا ْم)،
يف الوهم والغرور (من حولهِ
ري املوت الدائم بال هوادة غارق ًا
نف�سهُ �أ�س َ
كي يجدَ َ
يف م��ي��اه ال�����ض��وءِ وال��ي��ق�ين ،على نحو ي��و ّل��د ���ص��ور ًة
ا�ستفهام ّي ًة تعجب ّي ًة ُت ُ
تقفية
وغل يف املثول بني يدي
ٍ
َ
إيقاعي على الكلمات
ل
ا
ال�ضغط
متالحقة تن�شدُ
ٍ
َّ
ي�شاء/يف ال�صور ِة
ما
ري
غ
كانَ
(هل
املهموز ِة
ال�ساكنةِ
ُ
ْ
ُ
أ�شياء/يبقى بال
ل
ا
يف
اجلميل
؟/الغائب
ن�شاء
التي
ُ
ْ
ْ
َّ
بال�ضياء!) ،على
املك�سوف
ح�ضورها
من
أجل
�
/
انتهاء
ِ
ْ
ْ
التقفوي
إيقاعي
نحو قد يخلُّ بان�سياب ّية الت�شكيل ال
ّ
ّ
داخل حركة الفعل (�شاء) املنتقل من منطقة الآخر
(ن�شاء) ،وحركة
(ي�شاء) نحو منطقة الأنا اجلمع ّية
ْ
ْ
الأ�سماء التي ال ترتك بينها فوا�صل كالم ّية طويلة
أ�شياء/
تتم ّثل الرحابة الإيقاع ّية املطلوبة (ال ْ
(ال�ضياء) ت�شتغل
/ال�ضياء) ،مع �أنّ قافية
انتهاء
ْ
ْ
ْ

�سيميائ ّي ًا على جتديد ح�ضور عالمة ال�ضوء يف امل�شهد
بداللة احل�ضور املو�صوف بـ (الك�سوف) ،مبا ينطوي
عليه من تف ّوق دالل��ة ال�ضياء على ما يحيط بها
ال�شعري باملمكنات
من دوائر كالم ّية ت�ؤ ّثث امل�شهد
ّ
الف�ضائ ّية على م�ستوى ال��زم��ن وامل��ك��ان وال��ر�ؤي��ة
واخلا�ص
ال�شعر ّية املتجلّية يف �أف��ق املنظور العام
ّ
الن�صي.
للت�شكيل
ّ
ً
و�سيلة
امل��ن��اج��ا ُة ال�صوف ّي ُة جت��دُ يف (ال��ط��ي��ور)
َ
طلبات �أخ��رى لإ�شبا ِع
�صحبة
ال�ستجداءِ ال�ضوءِ
ٍ
وب��اط��ن��ة ،وال ي ��أت��ي
��ات ظ���اه���رةٍ
ٍ
و�إرواءِ ح���اج� ٍ
ً
اال�ستجداء �إلاّ
لوحة
ير�سم
�سياق
يف
�صوريٍّ
ت�شكيلٍ
ُ
ُ
ثالث ّي ًة ت�سبقُ
النداء:
َ
تهاجر منّي...
الطيو ُر
ُ
ُت ُ
رفرف يف داخلي،
َ
أع�شا�شها...
وتو ّد ُع �
يا طيو ْر...
�أَعطني ُنغ ً
ْبة من َظ َم�أ.
املر
�أعطني َح ْ�س َو ًة من َتل ُّه ِ
فك ّ
ال�ضوء...
مناقريك
�أعطني من
ِ
َ
ماذا �أكونُ �إذا ما َعربتِ ؟
هذا ال َغ َ�سقْ ؟!.
تتفاعل ال���ذات ال�شاعرة الطالعة نحو الأف��ق
ال�سدميي مع عن�صر (الطيور) ب�آلتها اجلمع ّية وهي
ّ
مت ّثل الآخر املُلهِم (الداخل/اخلارج) من�/إىل جوهر
بح�سا�س ّيتها الدرام ّية الفعل ّية (تهاجر/
ال��ذات،
ّ
ترفرف/تو ّدع) على النحو الذي يكون النداء فيه
�ضرورة ق�صوى (يا طيور ،)...مبا يحمله النداء من
ا�ستجدائي ميار�سه الفعل (�أعطني) متجه ًا
�ضغط
ّ
نحو ( ُنغ ً
املر/من
أ/ح ْ�س َو ًة من َتل ُّه ِ
ْبة من َظ َم� َ
فك ّ
ال�ضوء ،)...ليكون ال�س�ؤال الكو ّ
ين طافح ًا
مناقريك
ِ
َ
العجائبي نحو الف�ضاء املنفتح
الزمني
باال�ستفهام
ّ
ّ
بني ال�سماء والأر�ض (ماذا �أكونُ �إذا ما َعربتِ ؟/هذا
ال َغ َ�سقْ ؟! ،).بحيث تتّحد الطيور مع الذات ال�شاعرة
يف م�صري واحد.
ال�شعري عن ذاته انف�صا ًال رمز ّي ًا
ينف�صل الكائن
ّ
كثب ���ص��و ّ
برر مغزى
ك��ي يتل ّم�س الأ���ش��ي��اء ع��ن ٍ
يف ي� ّ
احل�ضور ال�ضامن يف قلب الزمن:
مَنْ ر�سويل �إ َّ
يل؟
ثوب هذا النها ِر املُد َّمى...
ُ
احلر،
�أ ِم املعدنُ
ُّ
وال�شفقُ املت�شقّقُ من �شم�سِ هِ ...؟
مَنْ ر�سويل �إ َّ
يل؟
الدائري (مَنْ ر�سويل �إ َّ
يل؟) وهو
ال�شعري
ال�س�ؤال
ّ
ّ
يحيط ب�سقف ال�صورة و�أر�ض ّيتها يحيل على تراث
يل �صو ّ
ر�سو ّ
يف يتجاوز الدائرة الإميان ّية التقليد ّية،
�إذ تتجلّى اللقطات بني مديات ب�صر ّية متتدّ يف باطن
�وب هذا النها ِر املُ��د َّم��ى/...
الطبيعة وظاهرها (ث� ُ
احلر ،وال�شفقُ املت�شقّقُ من �شم�سِ هِ ...؟)،
�أ ِم املعدنُ
ُّ
�شعري �ض ّيق
فالدوال ال�ضاغطة املهيمنة على ح ّيز
ّ
(النهار/املدمى/املعدن/احلر/
ينوء بال�ضوء هنا
ّ
حترك �صفاتها ب�أكرب
وهي
ال�شفق/املت�شقق�/شم�سه)
ّ
طاقة ت�صوير ممكنة ،ت�ستعمر �أحيازها وف�ضاءاتها
يف فعال ّية ميتالغو ّية كي متلأ املكان احلاوي بني �سقف
ال�صورة و�أر�ضيتها ،من دون �أن ُتعنى بالإجابة على
ال�شعري مهما كان �ضرور ّي ًا وحاف ًال بالإثارة
ال�س�ؤال
ّ
والدميومة والو�ضوح.
يتحر ُك دالّ ال�ضوء يف �أفق ال�شعر على موجة
ال
ّ
واحدة ميكن معاينتها وانتظار نتائجها على النحو
الطبيعي املمكن ،بل يتدخّ ل يف قلب املعادلة ال�شعر ّية
ّ
لأجل �أن يحقّق �أو�سع التبا�س يف امل�سافة الدالل ّية
التي تف�صله عن امل��دل��ول ،وه��ذه ممار�سة ل�سان ّية
ت�شتغل عليها اللغة ال�صوف ّية يف قدرتها على التح ّول
والتجلّي واالن�شطار والتعدّ د والت�شظّ ي:
ُ
ال�سر التي...
ر�سائل ِّ
الهواء
يعدو بها
ْ
تنقرها طيو ُر ُه...
ك�أنّها ُّ
ال�ضياء.
تف�ض عن مكنونها
ْ
وكانَ الأبعا ْد
ب�شهو ِة احليا ِة واحلِداد!.
ال�سر) حتم ًا حيث يجري �سردها هنا
�إنّها (ر�سائل ّ
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ب�آل ّيات و�صف ّية تر�سم �صورة احلال ال�شعر ّية من غري
ال�سر الكامنة فيها ،تلك التي
ح�سم �أو
ٍ
ٍ
خد�ش لطاقة ّ
تقاي�ض النور بالظلمة وال�ضياء بالعتمة كي ين�سحب
العامل من دائرة الر�ؤية وال يبقى (�سوانا):
ومل نكنْ نرى �سوانا،
بال�ضياء!.
مل املختو ِم
يف العا ِ
ْ
حيث حتت�شد ال�صفات الأنو ّية يف كتلة �شعر ّية
مكتظّ ة باحل�ضور (ومل نكنْ نرى �سوانا) ال ُتبقي من
حرك ّية الأ�شياء �سوى الأنا وذاتها الغام�ضة (�سوانا)،
آنئذ �سوى
فال يحتاج (العامل املختوم بال�ضياء!ٍ � )..
م�ساحة �صغرية ين�شر ال�ضوء فيها فتختفي الظلمة
ً
عالمة دال ًّة
باختفاء الأ�شياء كلّها ما خال (�سوانا)
ثنائي بال �آخر وال غري.
على وجود
ّ
دالّ (ق��م��ر) ب�����ص��ورت��ه امل��ن � ّك��رة وه���و يح�ضر
بح�سا�س ّيته الطبيع ّية غري امل�ضيئة ين�سف جمال ّياته
ّ
الرومان�سي يف الذاكرة
ال�ضوئي
ال�شعر ّية وح�ضوره
ّ
ّ
ال�شعري ،فقمر ال�سماء ال ي�ضيء
ال�شعر ّية واحللم
ّ
�إال بق ّوة ال�شم�س ،وقمر الق�صيدة ال ي�ضيء �أي�ض ًا
�إال بق ّوة الداللة ،وبني هذا وذاك ث ّمة م�سافة و�أفق
و�صورة وع��دد وقيمة وتناق�ض بني حا ّفة وحا ّفة
وحدّ ونظريه:
ُمد َن ٌف،...
َ
أر�ض تلك املعاين الغريبةْ
ولهُ � ُ
قمر يف دياجي الق�صيدةْ،
ولهُ ٌ
ي�ضيء،
قمر ال
ٌ
ُ
ولكنَّهُ �أبعدُ ...
ري،
ٌ
قمر واحدٌ وكث ْ
قمر مفر ُد!
ٌ
احل�ضور ال�ضاغط لدالّ (قمر) ب�صيغته املنكّرة
قمر يف دياجي الق�صيدةْ/،
عر ُف بغريها (ولهُ ٌ
التي ُت ّ
ري/،
قمر ال
ي�ضيء/،ولكنَّهُ �أبعدُ ٌ ...
ٌ
قمر واحدٌ وكث ْ
ُ
ال�شعري الغائر يف
قمر مفر ُد!) ،يتجلّى �أو ًال يف �شكله
ّ
ٌ
ثم يف عتمته (ال ي�ضيء) على
باطن املعنى
ّ
ال�شعريّ ،
الرغم من بعده ،وثالث يف �صفته الإ�شكال ّية امللتب�سة
(واح��دٌ وكث ٌري) على نحو ينفي الو�ضوح والتعريف
(قمر
حتم ًا ،و�أخ�ي�ر ًا بلوغ حالة الإف���راد املطلوب
ٌ
مفر ُد!) كي يكون هو بال زوائ��د وال ا�ستطاالت وال
احتماالت ميكن �أن يتيحها دالّ التعدّ د.
ال�شعري حلالة
يخ�ضع مفهوم ال�ضوء/ال�ضياء
ّ
اللفظي وال��دال ّ
يل على نح ٍو ي�ستقطب
من التالعب
ّ
الر�ؤيا لأجل تو�سيع حجم ال�صوة ال�شعر ّية وتعقيد
ال�شعري يتفاعل مع �شبكة من
م�ستوياتها ،فالراوي
ّ
��وي و�ضمري
التدخالت ال�ضمري ّية بني �ضمريه الأن� ّ
الآخ���ر ال��غ��ائ��ب ،وه��و ي�سحبه �إىل منطقة الأن��ا
ال�شاعرة لي�شكّل من ذلك طرافة ال�صورة التي يعنيه
�أن يبا�شرها يف ف�ضاء الت�شكيل الذي ينتهي بغيم ّية
ال�ضياء:
ري �إ َّ
يل بهِ يف ارحتالِ �أباريقهِ ..
ك�أنيّ �أُ�ش ُ
ٌ
طفل يقو ُد النجو َم على ظه ِر ماع ِز ِه
مثلما ك��انَ
اجلبلي،
ِّ
احلليبي منها..
حاب
ال�س
دين
و ُي
َ
َّ
َّ
ُ
َّ
باال�شتهاء،
و
غ
ث
ال
فيختلط
ُ
ْ
ال�ضياء!
ويغيم
ُ
ْ
ال��دالّ
ال�شعري الذي
ال�سر
موطن
هو
ال�ضيائي
ّ
ّ
ّ
يف�صل بني الأن��ا والآخ��ر ،ال�صوت وال�صدى ،البيان
ري �إ َّ
يل
والغمو�ض ،فاجلملة الت�شبيه ّية (ك ��أنيّ �أُ�ش ُ
بهِ يف ارحت��الِ �أباريقهِ  )..حتيل على هذا الفا�صل
الرمزي بني الأنا ال�شاعرة وذاتها (ك�أنيّ �/إيلّ) ،ولعلّ
ّ
يف�سر جزء ًا من احلال
دالّ الإ�شارة
الفعلي (�أُ�ش ُ
ري) ّ
ّ
ال�شعر ّية املر�سومة على �شا�شة ال�صور ال�شعر ّية
ٌ
(طفل يقو ُد
املت�شظ ّية من ال�صورة ال�شعر ّية املركز ّية
اجلبلي) ،ك�أنّها عناقيد �صور
النجو َم على ظه ِر ماع ِز ِه
ِّ
فعل ّية تنتهي �إىل (يغيم ال�ضياء!) �إيذان ًا بغياب النور
وركون املعادلة ال�شعر ّية على �شاطئ الإبهام.
ن�ظ��ر ّي��ة الأدب امل�ع��ا��ص��ر وق� ��راءة ال���ش�ع��ر ،ت��رج�م��ة :عبد
املق�صود عبد ال�ك��رمي ،مكتبة الأ��س��رة (ال �ق��راءة للجميع)،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة.13 :2005 ،
راي��ات ال�ظ� ّل ،وفيق �سليطني ،الهيئة ال�سورية العامة
للكتاب ،دم�شق ،ط.2016 ،1
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جمرات!

• زهري هدلة
ـ1ـ
ما زل��ت م�ستند ًا على �أملي ب ��أنّ القحط طيف
و�أنا �أفتح باب العام الثاين وال�ستني
�سحابة
هل ي�سعفني العمر لأغنم �ضمة من و ّدعت!
مهما �أقام
ـ2ـ
ـ6ـ
وكمن يعي�ش
يتقطع يف اليوم الواحد �آالف املرات
من�ضي �إىل �سنة جديدة
من ير ّتق هذا اجلرح املتقرح كل وداع
يا قارئ الأبراج حدّ ثنا
من يجمع رجع �أغاين الأهل وراء الغيم
رب خطيئة هزت يبا�س من يبعث �صوت هزار يوقظني بدل الق�صف
لن�سكر من نبيذ الوهمَّ ،
احللم فا�شتعلت ق�صيدة
من يوقف هذا الع�صف
ـ3ـ
ـ7ـ
الغياب
ما زال مي�ض ُغنا
كانت
ْ
مزق ًا ،وي�سرتخي الإياب
يف ملعبهم خلف الدار
ُ
تتنا�سخ الأ�شباح بني دروبنا
متزق �صمت الروح فا�صرخ:
حلم �سراب
كفّوا..
وغد يباب
ويح القلب الدامي
وعلى تقرح جرحنا
�أ�ضحت مثل حنايا البيت همود..
باب ي�سلمنا لباب
فلمن يا قلب �ستنده حني يلوك ال�شوق �شغافك
ـ4ـ
وملن ت�سكن �شطر احللم �ضفافك؟!
وهناك حيث ولدت
ـ8ـ
ه ّموا برتتيق البيوت املتعبة
ه��ل ي���درك ه��ذا الليل ب ��أن��ا ال منلك يف هذي
يا �صاحبي
الغربة قمر ًا
ما بيتي املقروح لكن خافقي
ال ن�أن�س حتى زفرة �ضوء من قنديل بائ�س
جرح ع�صي يف وريدي �أعطبه
هل يدري �أن جنوم ًا القمناها ُمقل الروح ت�ضيء
ما �أ�صعب ا�ستمطار �أوردة الف�ؤاد املتعبة
�سماء �أخرى
ما �أ�صعبه!
كرام نحن؟!
هل يعرف �أي ٍ
ـ5ـ
هل؟!
أنحن يوم ًا ولكن �أخاف االنك�سار
ـ9ـ
مل � ِ
القحط حف �أ�صابعي
�أيها الالهث رغم الوهن ال جتلد خطاك
وت��رم��دت بالهم با�صرتي و�صحبي والبنون رق�صة �أخرى ومن�ضي
موزعون على البالد
وتلف الريح �آثار اخلطا
يا �أيها الوجع املطوف يف دمي
والذي جمد خطوك وم�سريك
ما زلت �أرق�ص رغم ما �أحيا و�ألقى
�سوف ين�سى مثلما الريح

�إ�شراق
• �سليمان ال�سلمان
�شم�سي..
توقظ �أفق ًا وردي ًا
تطلع وجه ًا..
حتت ظالل العينني
يفي�ض هوى عذب ًا
عيني..
ُي ْ�س ِرج ّ
ب�صهوة �إعجاب َي ْ�صه َُل ثغري
�أ�سمع� :أنت حبيبة عمري
***
ح ّملني ع�شقك
�سال�س ِله
ُح َّب ِ
�أ�شرق فيه النور
ْ
الكلمات..
لت�سطع �أنغام ال ِعطر ب�أحلى
دفء مكنون..
يجتاح حريقي..
�صدرك فرح ًا
يزهر
ِ
يبعث َّ
يف النهدة ح ّرى
عذب
يطفح ج�سد ٌ
ين�شر رائحة اخلب ِز
التاريخ
وعطر
ِ
الرغبة
وطعم
ِ
ً
فيلملمني �شغفا..
�أر�شف من �شفة الدفء
ْ
القبالت
�شهي
تدرين غرامي ..ولها
ي�سكن �أجنحة اللهفة
نحوي طريي
ف�أنا ..يف �أ�ستار الغيم الرا ِف ِه
�أغفو ..فوق و�ساد اللذات

خطاك

ـ10ـ
َ
ي�ستهويك البئر فت�سقط فيه
حين ًا
ح�سن ،لكن!
حاذر �أن ي�أخذك ال�سكر بعيد ًا
حاذر �أن يتخلل عفن ال�شهوة يف رئتيك..
ا�صعد!
يف �أول دل ٍو يدنو نحوك
هذي الظلمة لي�ست لك!
ـ11ـ
الليلة ،انزل عن ظهر ح�صاين
و�أغاد ُر �ساح احلرب
ما عادت هذي معركتي
اخلائب فيه
�س�أغادر هذي الليلة �ساح ًا كنت
َ
�س�ألو ُذ بباب ال�شعر
وانده ربات الإلهام
أ�شرب ك�أ�سي مرتعة ندم ًا..
و�س� ُ
و�س�أطلب من نف�سي �أن تعذرين �إذ �أهرقت بتلك
احلرب �صفي دماي..
ـ12ـ
وطوي ًال كان الظل كثريا
وكبري ًا كان الوهم كثريا
ُ
ومتيل ال�شم�س متيـ..ـل
ويغو�ص الظل بجوف العتمة

�أم�ضي
• مر�شدة جاوي�ش
م�ضي....
�أُ ِ
لكنه
�سرج
ُي ُ
ح�شرجة انطفاء
بروق الهديل
ِ
يف � أفيائه
يعرج
اىل تخو ِم وجومي
متاهات �سدميي
يلج
ِ
ُ
يغرتب
يحتطب
نده
ع
ا�ضال َع ِ ِ
م�شاع ًال
ت�ضيء له
ُ
َ
م�سالك االحرتاق
ح�ضن جنومي
يف
ِ
و عانق الأثر
َ
ميت�شق
النداء
حتر ِقه
�صهو َة ُّ
يهد ُر
يقتحم �شرايني
إرتعا�شة همدت
�
ٍ
يف ذاكرة القرابني
ينفث
يف م�سامات انفا�سي
جم َر دهور حنينه
ت�ستعر
ُ
فاكهة نريان
بني ثلج ال�شفاه
حني تلملم
�شتاتي

قدا�سة
ال�س ْ
نديان
ّ
• ه�شام عمران
ِق َم ٌم ت�سامت وا ْكت�ستْ بالغا ِر
ب�ص ْن ِعه
�ش ّم ُاء باركها الإله ُ

َب َلغتْ ُ�س ُم ّو ًا مطلع الأقما ِر

ْ
بن�ضارة وخ�ضا ِر
فتمايزت
ٍ
ال�سحاب تطاولت هاماتها
فوق ّ
بهيبة ووقا ِر
ترعى النجوم
ٍ
هذي اجلبال ّ
ال�شاخمات ر�ؤو�سها
د ََح َر ْت فلول الغدر والتّاتا ِر
وقفتْ على م ّر الدّ هور ع�ص ّي ًة
طامع غدّ ا ِر
يف وجه غا ٍز ٍ
ِبد ِم ال ّرجال تع ّم ْ
دت �أغرا�سها
أ�صالة وفخا ِر
فتنا�س َقتْ ب� ٍ
َ
ٌ
مقاتل
ال�ص ّم جاء
ال�صخور ّ
ومنَ ّ
يروي املعابر بالدّ م الف ّوا ِر
لتظل رايات اجلبال على ّ
ّ
الذرا
ّ
و�ضاء ًة باملجد والإكبا ِر
فاحلاقدون على اجلبال ت�آمروا
ظلمة الأوكا ِر
وت�س ّللوا من
ِ
بليلة �صيف ّي ٍة
ف�أتى الغريب ٍ
�أودى بها بالنّار واملن�شا ِر
جاهل
واحاتها ُع ِق َرت بقب�ضة
ٍ
اجلهل والأوزا ِر
ي�سعى لن�شر
ِ
يا �أ ّيها اجلاين على ِن َعم الدّ نى
و�سعا ِر
تختال بني
ٍ
مكيدة ُ
وتدو�س �أعراف اجلبال ُ
وطهرها
آثر وثما ِر
من ٍ
رونق وم� ٍ
وتبيد ريعان الغ�صون وعطرها
حرائق ودما ِر
لتموت بني
ٍ
ف�أ�صبتَ قلب ًا خافق ًا بظاللها
وح َر ْمت عين ًا متعة الإب�صا ِر
والطري فارق ّ
ّ
ع�شه وفراخه
تح�سر ًا من فرقة الأ�شجا ِر
ُم ّ
ّ
فتعطلت لغة البالبل والقطا
بغ�صة الأوتا ِر
وال�صوت ُب ّح ّ
ّ
ال َ
بجاهل
بارك اهلل العظيم
ٍ
يطوي اجلمال مبدية اجلزّا ِر
يا �أ ّيها اجلاين امل َعف ُّر بالأذى
َ
وعلى جبينك ب�صمة الأ�شرا ِر
لو ِنلْتَ من بع�ض الغ�صون وزهرها
فجذورها تقوى على الإع�صا ِر
�ستعود تزهر بال ّربيع جبالنا
خ�ضراء مت�سح دمعة الأحرا ِر
والفجر يولد من مزيج دمائنا
كالعطر يولد من �شذا الأزها ِر
ُق ْل للغزاة ّ
حاقد
وغد
ٍ
وكل ٍ
ن�صر اجلبال �صنيعة الأقدا ِر
ُ
ّ
والطهر من �شيم اجلبال و�أهلها
َ
واحة الأبرا ِر
بالعزم حتمي
ٌ
بالبل
فغد ًا تغ ّرد باجلبال
ويعود ُ
مهاجر وكنا ِر
�صوت
ٍ
ُ
والكرامة تزدهي
والعمر يزهر
ُ
بال�صرب والإميان والإ�صرا ِر
ّ

قصة
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�صفعة عمر

•رجاء علي

• نادية �إبراهيم
1
يفر من �شبابيك احلياة ،والقهر والي�أ�س ال
العمر ُّ
طي قلبي  ،لكن احلنني
�شبابيك لهما لأنني �أرتديهما َّ
�إىل الفرح وال�سعادة ،لهو �شوق ال�سنبلة �إىل دفء
ال�شم�س ونورها الأبديني.
ه��ا �أن���ا ب��ع��د ���س��ن��وات م��ن ال�سهر امل��ت��وا���ص��ل على
�شبكة ال��ن��ت� ،أخت�صر �ساعات التعب و�أدع روح��ي
ت�ت�رن���خ ب���زخ���ات م���ن م��ط��ر احل���ل���م ،مل ال وه����و �أم��ت��ع
الأ�����ش����ي����اء ح��ي��ن��م��ا ت���رت���خ���ي ال��������روح وت�����س��ت��ك�ين!
ق��ل��ت �أح�����دث ن��ف�����س��ي ال�����ض��ائ��ع��ة� ،أم����ا �آن الأوان لك
ي���ا رج���ل �أن ت��ري��ح �أع�����ص��اب��ك م���ن ���س��ك��رات ال��وح�����ش��ة
وت�شعل القلب باحلب.
تلك الليلة تعرفت �إليها ،بدت يل ب�شموخها وعنفوانها
وه��ي تخط كلماتها الأن��ي��ق��ة على �صفحة اجل���وال مثل
الأم�يرات اللواتي ق��ر�أت عنهن يف ق�ص�ص اخليال يت�أملها
الناظر �إىل جمالها ب�إعجاب وخ�شوع كما لو �أنه يقر�أ الآيات
من �أجل ال�صالة ،تلك ال�صبية ،التي تركها القدر يف منت�صف
الطريق ،وحدها من �أ�شعلت اجلمر اخلامد يف ج�سدي يف ليل
العط�ش والآهات.
�أب��د ًا مل �أك��ن يف مرحلة املراهقة ،بل كنت �أتربع على
عر�ش الأرب��ع�ين ،هو ذا احلب املن�سي ال��ذي فجر َّ
يف ربيع ًا
م�شرق ًا ليدحر عن مفرقي بيا�ض ال�شيب واملوت.
قال يل �صديقي يحيى نا�صح ًا عند ما ر�آين يف ذلك املقهى
الراب�ض على �ضفاف بردى ونحن نقر�أ الق�صائد لبع�ضنا �آخر
مرة:
_ افتح �أبواب قلبك ونوافذه للحب يا رجل ،وغيرّ نظرات
عينيك ،هناك �ألوان �أخرى يف احلياة غري الأبي�ض والأ�سود.
قلت كيف؟! .والفقر �صرخة �أبدية يف حنجرة من الأمل
والأنني ،فهل ن�سيت �أنني رجل متزوج ويل ثالثة �أطفال يف
عمر الورود وزوجتي تخفي عذابها حتت ركام �أنوثتها التي
نخرها اجلحود والغ�ضب تذكر ذلك احلوار.
توحدت يف غرفتي� ،أخرب�ش �أحالمي على حيطان �أيامي
ّ t
كي �أتدثر من الربد الذي غزاين بب�ضع �ساعات من التغزل
بجمال فتاة ال �أدري كيف �أحببتها حتى غ��دوت كائنا
مرتجرجا ينزلق �إىل هاوية العدم.
كنت �أجل�س مع �صديقي لأ�شكو له همومي وحياة الفراغ
التي �أعي�شها بعد الإنقطاع عن عملي يف وزارة الكهرباء
ب�سبب احل��رب ال��دائ��رة ،ارت��دي �ضجري املعتق بخوابي
احلزن� ،أمد يدي لأخو�ض يف جلة املاء باحث ًا عن حرفني
�أولهما حاء وثانيهما باء ،لكنني ال �أجد من جميب لذلك
الن�سيان وعدم االهتمام من زوجتي التي كر�ست جل حياتها
�إىل تلميع الأواين ورتق الثياب ،جتاهلها خنقني ومتدد على
جثتي مثل طفل حاول مللمة مفرداته لكنه مات خمنوق ًا
بحبل ال�صمت وتاه عنه الكالم.
عر�شت على دالية القلب ،بدت �أمامي
ت�أملت �صورتها التي ّ
مثل فلقة القمر قالت يل وهي ت�سجل يل م�شاعرها على
�صفحات البيا�ض:
_ ليتني �أراك يا حبيبي لأكتبك حلم ًا جديد ًا و�أموت
بني �أح�ضانك.
قلت والأر�ض ترجت حتت قدمي غري م�صدق.
_ما ر�أيك لو نلتقي ونكتب حياتنا حكاية ال تنتهي؟!
توقفت عن الكتابة ورمت �أثقالها بعيد ًا عن الأر�صفة
املك�سورة ،وحلت جلام الكلمات لتكتب على نزيف ال�شفق
عبارة يف غمرة التجلي:
_ موافقة!!
مل �أ�صدق كيف وافقت بتلك ال�سرعة ،وحتولت �أحالمي
�إىل طوفان من الأ�شواق.
2
حلق خيايل وه��ي ت�ستمر يف الكتابة وتكتب باخلط
العري�ض:
ـ غد ًا �س�أح�ضر حقيبة مالب�سي و�آتي �إليك على جناح ميامة
ولن �أدع �أحد ًا يراين ،لقد مللت �سمفونية املكوث يف البيت بني
�أربعة جدران والعي�ش يف الفراغ� ،أنا �أحب احلياة والعمل،
لقد �أ�صبحت را�شدة و�صاحبة قرار ،هذا هو قدري هذا ما
�أخربتني به العرافة عندما قر�أت كفي وا�ست�شفت معرفة
ما فوق جلدي وما حتت عظمي ،ال �أخفيك �سر ًا يا حبيبي،
لقد �أحببتك من كل قلبي ،انرثين قطرات �ضوء على جفنيك

النعناع و�أنت

9

اللذين قرحتهما عتمة الطريق لتعيد يل انك�سار املرايا
يف ب�ؤب�ؤ حدقتي ،يا �إلهي ما �أجملك من �أي كوكب هبط علي
طيفك!!.
قلت لها وا�سرت�سلت على البيا�ض �أ�سكب بلغة مكثفة عطر
احلب من دون خجل �أو مواربة:
ً
ً
ـ �أكتبي حياتك معي �أيتها الأم�يرة حبا و�أم�ل�ا ،وتغني
بال�سماء والنجوم واخل�ضرة ،وتغزيل بالأبدية.
حني ا�ستقبلتها يف موقف البوملانات مل ت�صدق عيناي
�أنني �أم��ام تلك الفتاة املت�شحة بالغيوم ،كانت تنتظرين
لنبحر مع ًا نحو ال�شم�س واجلمال واحلياة ،ونغ�سل قلوبنا
بالدمعة ال�سخية� ،أده�شتني مالحمها الرقيقة ،وعرفت
ا�سمها احلقيقيَّ ،
وظل القلب يخفق ل�ساعات ومل يكل .رحتُ
�أحدق يف وجهها الطفويل مثل الأبله ،وروحي تطوف حولها
وبها لتكتبها ق�صيدة �شغف بكل لغات العامل ،متالكت نف�سي
ق�سر ًا وهي ت�ضع كفها ح�شو كفي ،خيل �إيل �أنني �أمام امر�أة
حديثة العهد بال�سفر والرتحال ،م�شينا جنب ًا �إىل جنب،
كنت �أحدثها عن احلب والقلب وع�صف الزمن ،وهي حتدثني
عن الهموم وال�ضجر والقهر وتقول يل �إنها فتاة بحاجة ملن
عندئذ �سوف
يخفف عنها ويقف �إىل جانبها لي�سندها،
ٍ
تت�صالح مع نف�سها من جديد.
جعلت من نف�سي عري�س ًا لها وخرجت عند هبوط غري مبال
بكل من حويل من الأهل واجلريان والأ�صدقاء ليغفو جمري
حتت رماده ،ميمت �شطر بيت ال�شيخ �أبو العهد �أغازل الريح
و�أقارع القفر املوح�ش و�أحلم بحياة متجددة كنهر رق�صت
على �أطرافه �أ�شجار ال�صف�صاف ،ا�ستهجن ال�شيخ طي�شي،
وقال يل حمذر ًا:
ـ كيف تتزوج فتاة من دون علم �أهلها ،تكلم على الهاتف
معهم حتى ال ين�صبوا لك �شرك العداء.
عدت �إليها لأح�صل على موافقتها ،كانت جتل�س على عتبة
الباب وحدها ،وجهها مظلم ،وعيناها �شاردتان نحو البعيد،
رميت عليها ال�سالم ثم �س�ألتها �إن كانت تنوي ال��زواج بي،
انفجرت يف وجهي مثل قنبلة موقوتة وزعقت مولولة ب�أعلى
�صوتها:
_ من قال لك �إنني �أتيت معك لأتزوجك� ،أنا هربت فقط
من قف�ص �سجني لأنهي خطبتي من رجل مل �أحبه يوم ًا ،رجل
يريد �أن ي�أخذين من فرهود حبيبي ابن حينا ،من ي�شلح
ثوبه يا �سيدي يربد ،حلظتئذ �صعقت مل �أمتالك نف�سي فقد
وهنت روحي ون�ضب ما فيها من ماء.
3
فقدت عالقتي مع بع�ضي ،وحتى بكل من ح��ويل ،ندبت
حظي املتعرث ،ورح��ت �أنظر �إىل امل��ر�آة املعلقة على جدار
الأم�س ،ف�أنكرتني مر�آتي ،وجدت وجهي قد ا�ستحال �إىل
وج��ه �شبح ،فمي وا�سع ،و�أ�سناين كبرية ،حينما ع��اد �إيل
توازين ،رك�ضت �إىل جهاز الهاتف وات�صلت ب�أهلها فارتطم
ج�سدي بحائط ملغوم باخليبة والتعا�سة واملوت ،حتديته
وت�صنّعت احلنان ،حتدثت مع والدها ،لأبعد �شبح الأفعى
عن �صدري و�أهزم ع�شتار التي غدرت بي عندما حاولت �أن
�أن�صبها ملكة على عر�ش احلكاية.
يف ال�صباح ح�ضر �أهلها ،حاولت ان �أه��ج خ��ارج الزمان
واملكان لأجن��و بروحي ،لكن نف�سي �أب��ت التنازل عن حقي
يف الزواج من امراة �أحببتها حتى العظم ،خنقت �آهاتي يف
�صدري لأحرق كل من هو حويل حتى ال يتوه مني كنزي،
لكنني مل �أ�ستطع �أن �أكبح جماح رف�ض والدها الذي �أح�ضر
ق��وة م��ن عنا�صر ال�شرطة ،قب�ض علي ب��اجل��رم امل�شهود،
و�أودع��ت ال�سجن املركزي يف طرف املدينة� ،صرخت �أمها
خلفي و�أنا يف ال�سيارة الرمادية ،مقيد اليدين بالكلب�شات
وعيناها ترجمانني بحجارة كل الع�صور:
ـ مل لعبت بعقل طفلة قا�صرة؟!!.
�صمتت مثل �صوت راح يغيب يف البعيد البعيد ،احرتت
مباذا �أجيبها؟!.
خيل �إيل �أنني تلقيت �صفعة العمر ،و�أن متع احلياة
فارقتني �إىل الأب��د ،فرحت �أ�ضحك �ضحك من فقد عقله،
والكالم الرجيم يحيط بي ،والنظرات تلفني ،ولكن كل هذا
ما همني وال �أغمني ،لأن من حزّ روحي هي تلك الب�صيقة
التي ب�صقتها تلك التي توهمت �أنها �أمرية حبي .ونظرتها
املتوقدة كاجلمر وهي جتل�س قرب �أمها العاب�سة الالعنة!.

مل تكن �أع���واد النعناع الربي املنت�شرة يف �سهول
الوادي الأخ�ضر تثري يف قلبي عطرها فح�سب ،بيني
وبينها ترتبط ذكريات م�ضت تركت يف القلب زوايا
مغلقة بال نوافذ ،بال �شم�س و�أقمار.
ما زال يف قلبي يهتف ذلك ال�صباح ،يوم طلبت مني
�أمي �أن �أح�ضر لها باقات النعناع الربي ،و�ضعت �شايل على
ج�سدي وم�ضيت على غري هدى ،ملاذا ت�صر �أمي على قطف
باقاته ماذا تفعل بها ،ملاذا ال حت�ضرها بنف�سها تعبت من
هذه املهمة التي لي�س فيها من الفرح واللهفة ما يذكر.
ب��د�أت �أقطف باقاته و�صلني عطره الذكي ،ارتع�شت
م�ساماتي� ،أغم�ضت عيوين �سكرى.
الب��د �أن عطر النعناع فعل فعله ب��ك ،ج��اءين �صوته
هادئا ،انتف�ض ج�سدي
ونظرت بحدة يف عينيه ،ابت�سم وهو يت�أمل وجهي.
من �أنت ؟
عابر نعناع.
ومن �أر�سلك لقطفه �إذن؟
ال �أح��د� .أنا معتاد دوما على الوجود هنا كلما �شعرت
برغبتي بالبقاء وحيدا ،مع عدة ال�شاي و�سجائري
دوما �آتي �إىل هنا ومل التقيك �سابقا،
ولكنني دوما �أراك ،اتبع �أ�صابعك وهي ت�ضم النعناع،
و�أ�سمع �أغانيك و�أنت تدندنني بها ،كم مرة حدثتني نف�سي
�أن �أقرتب من �شالك الأحمر �أخفيه.
و�أجل�س بعيدا و�أن �أراك تبدئني رحلة البحث عنه.
هكذا �إذاً .ما ر�أيك �أن تبتعد وترتكني �أتابع عملي� :أمي
تنتظرين.
لكنه بلمحة برق حملني وطار بي بعيد�أ ،وهناك حتت
ظل �شجرة وارف��ة خ�ضراء �ألقى بج�سدي ال�صغري و�سط
ذهويل التام ،و�صدمتي.
بد�أ ي�ساعدين على ا�ستعادة �أنفا�سي.
امتدت �أ�صابعه اخل�شنة تنزع عن �شعري �شاله تبعرثت
خ�صالت �شعري حول وجهي ،ابت�سمت لهفة ،هل �أنت من
عامل اجلن
امتدت �أ�صابعه لقطف بع�ض �أوراق النعناع التي فرا�شها
مبهارة حتت ظالل ال�شجرة ،وب�أ�صابع ال�ساحر زرعها بني
جنبات �صدري.
مل تظهر مني بوادر مقاومة ،تركت له ج�سدي ،و�صرت
�أ�سرية له
�أت��اب��ع كلماته بكل ع�شق� ،أ�ستمع لق�ص�صه� ،أ�شاركه
�أنفا�سه.
ور�أ�سي ال�صغري ملقى على كتفه ال�صلبة تتابع كل �سكنات
ورع�شات قلبه.
ب��د�أت �أ�شعر بلم�سة برد ،بحثت عن �شايل الأحمر مل
�أجده ال ـ �شك ـ تركته هناك حيث كنت �أقطف النعناع.
كمارد حمل يل �شايل لفني به �ضمني �إىل �صدره و�أغرقني
مباء روحه.
انتزعت وجهي من �صدره بقوة ونظرة رعب متتلئ بها
�أحداقي لقد م�ضى النهار و�أنا هنا ماذا �ستقول �أمي؟ ماذا
�س�أقول لها؟ كيف �أبرر غيابي؟ �ألف �ألف �س�ؤال هتف بعقلي.
مل �أ�شعر �إال و�أنا �أمللم �شعري،
�أ�ضع �شايل بفو�ضى حول ج�سدي،
و�أرك�ض كمجنون باجتاه الدار.
كنت �أ�سمع �صوته وهو يذكرين بباقات النعناع ،لكنني
كنت م�شغولة كيف �س�أـف�سر لأمي غيابي.
وقفت �أمام �أمي وهي بني جاراتها تبكي وتندب .اقرتبت
منها وجلة رفعت ر�أ�سها ال�صغري ب�أ�صابعي بللت دموعها
راحة كفي �ضممتها �إىل �صدري.
بد�أت �أمي ت�صرخ� :إنها رائحة يو�سف ،رائحة يو�سف،
وت�ضمني وتبكي.
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الفخر واالعتزاز
في (الأر�ض بع�ض ظلي )

�أدب الأطفال
وتحديات الغزو الثقافي؟
• د� .ص ّياح عزام

• ريا�ض طربة
يف امل�����واج�����ه�����ة
امل��ت��وا���ص��ل��ة م���ا بني
اال�ستبداد الذكوري
وال��ت��م��رد الأن���ث���وي
�أو الن�سوي �أو حتى
ال���ث���ورة املجتمعية
باجتاه العدالة والإن�صاف
يف ه���ذه امل��ع��ادل��ة �ستظل
الأ�صوات الداعية للتحرر
عالية من جهة وم�شروعة
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى  ،ولكن
ال�����ش��اع��رة رن��ا حم��م��ود يف
جمموعتها ( الأر����ض بع�ض ظلي) �أدرك��ت
ع��ن وع��ي م�سبق� ،أو عمق يف التجربة �أن
الهجوم �أف�ضل و�سائل الدفاع ،فعمدت �إىل
�إعالن فخرها واعتزازها بنف�سها بعيد ًا عن
الإح�سا�س بالدونية� ،أو عقدة النق�ص التي
طبعت الكثري مما �سبق من نزوع �إىل التمرد
و�إعالن الرف�ض املطلق للواقع املفرو�ض بفعل
تراكم تاريخي جمحف.
وبداية مع العنوان وهو هنا من�صة انطالق
�أك�ثر منه عتبة ن�صية حيث يحمل الكثري
م��ن الفخر والثقة بالنف�س بحيث حلقت
ال�شاعرة لتجعل الأر�ض بع�ض ظلها.
ثم انتقلت لرتى نف�سها يف �ص « »40بلون
الغياب ،وقد �أورثت امل�سافات حلم ًا ومنحت
الأر�ض ظلها ،فهي الزباء ،وع�شتار ،وبلقي�س
وكل الكون رهن ا�شارتها رمبا .
ويف ال�صفحة « »75ن��ادت الآت��ي املبارك
لثورتها �أن��ه��ا ام���ر�أة احل�ضارة ،و�أك���دت من
جديد على �أنها ع�شتار والزباء وبلقي�س.
الكون كل الكون ره��ن �إ�شارتي وعبارتي
ون�ضارتي.
وتقدمت خطوة يف �إعالن نف�سها:
زمني �أنا اليوم �أعلن بدءه
لغتي هي دمعي
واحلرب جرحي وزمانهم ما كان �إال ترهات.
وهي يف �ساعة الأن�س �أنثى املطر ،تر�ش
ذوائ��ب �شعرها انهمارا ف��وق �صدر احلبيب،
واحلبيب هنا رج��ل ذاب ب�ين يديها مثلما
ذابت بني يديه  ،يف حماولة وا�ضحة لتحديد
الهدف والغاية من الثورة التي دعت �إليها
يف ق�صيدة م�ستقلة ب��ع��ن��وان «ث����وري» ويف
عبارات توزعت على م�ساحة الق�صائد ال�ست
والأربعني ق�صائد املجموعة ال�صادرة هذا
ال��ع��ام ع��ن دار ارواد  ،وال��ت��ي مت االحتفاء
ب�صدورها يف ثقايف امليدان.
يف املجموعة نف�س �أنثوي نظلمه �إن قلنا �إنه
متمرد �أو �صاحب ردة فعل على واقع بعينه
� ،إن��ه �صوت يدعو �إىل العدالة عن طريق

قراءات

الثورة على ما يلي �ص:76
كما ورد يف ال�صفخحة
«»76
�إذا فلت�سقطوها عنوة
ت����ل����ك ال�������س���خ���اف���ات
ال�ساقطات
ف���ذا قلمي ي�صب زي��ت
لهيبه
على كلمة حرة �أبية
نواجه زيف املجتمعات
...
ع��ل��ى �أن ال�����ش��اع��رة يف
ثورتها ال ترمي �إال �إىل ت�صحيح العالقة
ما بني طريف معادلة احلياة الرجل واملر�أة
وجعلها م�ستقيمة بعيد ًا عن �أي ظلم ,ومل
ترتد يف �إع�لان موقفها من احلب واعتباره
غاية الغايات:
�أقول حبيبي بولع اليتيم
�أح�سها بجدوى احلب
ليتها بحجم الكون لأ�صريها �صوتا يناديك
حي على احلب يف ال�صفحة «» 28
تعال ّ
هذا يف امل�ضمون ف�أي �شكل وظفت ال�شاعرة
لكي ت�صل �أفكارها وهي تنوع يف مو�ضوعاتها ؟
ل��ق��د ط��غ��ت امل��ق��ط��وع��ات ال��ن�ثري��ة على
املجموعة كلها تقريبا با�ستثناء ق�صيدة
ث��وري يف ال�صفحة « »101فهي على البحر
الكامل:
ثوري على �شرق يراك فري�سة وتعمدي
بالنور من ماء املطر
بل حطمي �أ�سوار عادات خلت لتكوين رمزا
�صارخا ملن اعترب
على �أنها �أف��ردت ل�ل�أب من دون الرجال،
�صورة خمتلفة عن باقي الرجال فهو هنا
باق مل يرحل على الرغم من موته ،ف�صار يف
الفقد معجزة �إذ ر�أت الأب يفتح عينيه ويعود
للحياة ويبت�سم ومينحها الهدية الأعظم،
وهو يلتحف البيا�ض ك�آخر ملك فرعوين :
لقد فتح عينيه وابت�سمتا يل معلنا الر�ضا
ك��ان��ت فر�صتي الأخ�ي�رة بجائزتي الأك�بر
والهدية الأعظم .
لذلك ترى روحه الهائمة حتر�س �أحالمها
وال ترتكها وهي على يقني �أنه مل ميت وينتظر
كل مرة جناحها وفرحها ...
�أم���ا احلبيب ف��ل��واله م��ا خلق ال��ه��وى وال
م�شت فوق ال�سحائب �آهات �صدرها وال حمل
االجنيل �صدى كلماتها .
تبقى جمموعة رنا حممود جتربة ت�ستحق
النظر �إىل م�ضمونها اجلريء وما حملته من
روح عا�شقة للفن واحلياة .

هناك فرق بني �أم��ة تنظر �إىل ما�ضيها وال ت�ستطيع جت��اوزه ،وبني �أمة
تنظر �إىل م�ستقبلها وتعمل على بناء حا�ضرها اعتماد ًا على توقعاتها ب�ش�أن
هذا امل�ستقبل ،وذلك انطالق ًا من �أن امل�ستقبل غدا ِعلْم ًا من العلوم �ش�أنه �ش�أن
العلوم الأخرى التي حتتكم �إىل ا�سرتاتيجيات ومنهجيات علمية مقنَّنة،
و�أ�صبحت ُتر�سم له �سيناريوهات تتحكّم يف توجهات الأمم ويف م�صائرها.
هذا ،و ُتعدّ الطفولة هي االهتمام الأكرب الذي ت�سعى �إليه الدول الواعية
ّ
واملتح�ضرة لتطبيق درا�سات وعلوم امل�ستقبل عليه ،والتحكّم يف �إعداده لي�ستطيع
يتم حتقيقه الآن عرب
التعامل مع ذلك امل�ستقبل ومعطياته ومتطلباته ،وهو ما ّ
عدة و�سائل ،منهاالرتبية وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،ومنها التحكم يف �صناعة مواكبة
ملنجزات الع�صر والنتائج امل�ستقبلية ،ومنها توظيف الأدب بو�صفه و�سيط ًا مثالي ًا
لتكوين وبناء ودعم االجتاهات وهي �إحدى الدعائم الكربى للرتبية ب�شكل عام
(االجتاهات ـ امليول ـ القيم ـ املعارف).
وبطبيعة احلال ،يحمل امل�ستقبل التفا�ؤل ويف الوقت نف�سه ،يحمل معه خماوف،
وي�ضع �أمام العامل حتدّ يات مهمة تتط ّلب �سرعة و�ضرورة الت�صدي لها ،فالأمم
التي تتمكّن من و�ضع ال�سيناريوهات امل�ستقبلية ملواجهة هذه التحديات ،هي التي
�ستمتلك م�صريها ،و�ست�ضع نف�سها يف �سياق احل�ضارة الب�شرية ،حيث ينق�سم العامل
الآن �إىل ق�سمني فقط بني الق ّوة وال�ضعف.
وملّ��ا ك��ان �أدب الأط��ف��ال ُي�شكّل املدخل الأ�سا�سي من مداخل بناء �شخ�صية
امل�ستقبل (الطفل) ،وو�سيلة من و�سائل الرتبية والتن�شئة ،ف�إنه يواجه حتديات
على م�ستوى ال�شكل تتع ّلق ب�أ�ساليب الكتابة واملتغريات التي طر�أت على و�سائل
تتج�سد يف طبيعة املو�ضوعات
تقدميها ،و�أي�ض ًا حتديات على م�ستوى امل�ضمون
ّ
التي يتناولها� ،أو يجب �أن يتناولها ،وطبيعة املتغريات املعا�صرة التي طر�أت على
�شخ�صية الطفل ،والنتائج التي تو�صلت �إليها العلوم حول مراحل من ّوه النف�سي
وذكائه ،وغريها من نتائج الأبحاث والعلوم املعا�صرة واملعلوماتية.
وميكن التطرق لبع�ض التحديات التي تواجه �أدب الأطفال� ،سواء على م�ستوى
املنتج� ،أو على م�ستوى الكتابة و�آليات البناء على النحو التايل:
 1ـ حتدّ ي الغزو الثقايف ،فقد حت ّول مفهوم الثقافة من املعرفة �إىل الإنتاج،
وحتول مفهوم التعليم من غاياته الكربى ،من �سعيه نحو املعرفة� ،أو طلبه من
نتعرف كيف نتعاي�ش
�أجل العمل� ،إىل كونه �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف �أن نكون ،ويف �أنت ّ
مع الآخرين ،ومن دون الوعي الثقايف والقدرة على الإنتاج ،ال وجود للإن�سان
مبفهوم الثقافة املعا�صر� ..إذ ًا ،هذا التحول يف مفاهيم املعرفة والثقافة ،وت�أهيل
الأطفال ال�ستيعابها والتعاي�ش مع ُم�ستجداتها مي ّثل حتدّ ي ًا ،لأن املعرفة العلمية
التي ميكن تقدميها لأطفال اليوم ،هي يف ذاتها متغيرّ ة وقابلة للتطور يف وقت
ق�صري .ومنها على �سبيل املثال املعرفة اخلا�صة بالكمبيوتر ،والهاتف املحمول،
وو�سائل االت�صال ،وما ي�شبهها من علوم قد تتغيرّ نتائجها.
 2ـ حتدّ ي حت ّول �أدوات وو�سائل الثقافة من ال�شفاهية والكتابية �إىل ال�صورة
واحلركة ،واالعتماد على التكنولوجيا املتقدّ مة ال�صنع؛ ما يتط ّلب التحول يف
طبيعة الكتابة للأطفال ،وو�سائل التقدمي ،و�سرعة ا�ستيعاب القيم املعا�صرة،
والتغريات يف و�سائل الرتبية وطبيعة العالقات الإن�سانية ،فلم َي ُعد الأطفال كما
كانوا يف املا�ضي مث ًال يخافون الآباء ،و�إمنا �أ�صبح �أطفال اليوم يحاورون �آباءهم
ويجادلونهم ،و�أحيان ًا تكون �آرا�ؤهم متفوقة على �آراء الآباء ب�سب ما اكت�سبوه من
م�شاهدة و�سائل الإعالم املعا�صر ،وبالتايل من املهم حتقّق عنا�صر الإقناع الواقعي
والفني يف �آنٍ واحد.
 3ـ حتدي التحول من املعرفة �إىل املعلوماتية ،املعرفة هي امتالك املعلومات،
بينما املعلوماتية ،هي فهم �إنتاج املعلومات ال بطرق لغوية ،و�إمنا بطرق رمزية
تعتمد على الأرقام والرموز كما احلال يف ُلغات الربجمة يف جمال الكومبيوتر
ً
ومتاحة للجميع ،ويتم تبادلها وانتقالها ب�سهولة
مث ًال .لقد غدت املعرفة ُملك ًا
�سر ًا ت�سعى �إليه ال�شعوب والدول.
و�سرعة ،بعد �أن كانت يف ال�سابق ّ
كذلك ت�سعى املعلوماتية نحو التقريب بني املجاالت املعرفية املتباعدة ،ودمج
التخ�ص�صات املختلفة ،وتقليل الفجوات بني خمتلف العلوم ،مبعنى النظر �إىل
املعرفة الإن�سانية بو�صفها ك ًّال متكام ًال ووحدة واحدة ،ف�أ�صبح من املمكن التقريب
بني حاالت الإن�سان النف�سية وبني علوم الربجمة ال�صناعية ،وهذا ما يقود �إىل
تذويب ثقافات يف ثنايا ثقافة واحدةُ ،مهيمنة.
ّ
�إذ ًا ،من هنا ُيواجه �أدب الأطفال حتدّ ي ًا مهم ًا يتمثل يف �إ�شكالية املعرفة التي
يجب تقدميها للطفل ،وو�سائط تقدميها ،وبالتايل ،يظهر ال�س�ؤال الآت��ي ،ما
طبيعة املعلومات التي يجب تقدميها للطفل ،هل هي املُنتمية �إىل الرتاث� ،أم �إىل
املُعا�صرة� ،أم �إىل امل�ستقبل ،خا�صة �أن املعرفة مبفهومها املعا�صر تتغيرّ يوم ًا بعد
يوم ،كما ترتبط مبفهومها امل�ستقبلي املتم ّثل يف املعلومات ّية والثورة الرقمية.

أعالم/نقد
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وفاء العمراني

طاحونة ح�سين عبد الكريم
رحى الأيام ..فل�سفة الغبار

• عي�سى فتوح
وف��اء العمراين �شاعرة
م��غ��رب��ي��ة ك����ب��ي�رة ،وم���ن
�أب�����رز خ��م�����س ���ش��اع��رات
يف اخل��ري��ط��ة ال�شعرية
امل���غ���رب���ي���ة ..ول������دت يف
 1960/4/15بالق�صر
ال��ك��ب�ير ���ش��م��ال امل��غ��رب،
وح�صلت على الإجازة يف الأدب
العربي من كلية الآداب والعلوم
الإن�����س��ان��ي��ة ـ ج��ام��ع��ة حممد
اخلام�س بالرباط عام ،1984
وع��ل��ى املاج�ستري م��ن اجلامعة
نف�سها.
ح�����ص��ل��ت ع���ل���ى ����ش���ه���ادات
تقديرية م��ن جمعية ال�شعر ب�سالرينو (�إيطاليا) ع��ام 1992
مبنا�سبة ملتقى ال�شاعرات العربيات ،كما �شاركت يف �إدارة مهرجان
جر�ش ب��الأردن ،يف الدورة اخلام�سة ع�شرة عام  ،1996ومهرجان
�سو�سة الدويل يف تون�س يف الدورة الثامنة والثالثني عام .1996
عملت �أ�ستاذة بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة احل�سن
الثاين باملح ّمدية ،وان ُتخبت ع�ضو ًا يف املكتب املركزي الحتاد كتّـاب
املغرب من عام  1993حتى عام .1996
�شاركت يف العديد من اللقاءات الثقافية وال�شعرية ،مغربي ًا
وعربي ًا ودولي ًا ،و ُن�شرت لها �أعمال يف الدوريات وال�صحف املغربية
والعربية ،و ُترجم بع�ض �أ�شعارها �إىل اللغات الإنكليزية والهولندية
والإيطالية.
ح�صلت على جائزة املغرب للكتاب يف الإبداع الأدبي ـ �صنف ال�شعر
عام  ،2002وا�شتهرت ق�صيدتاها «�أنني الأعايل» و«هي� ُأت لك».
�آثارها ال�شعرية:
 1ـ الأنخاب (�شعر) احتاد كتّـاب املغرب ـ الرباط 1991
 2ـ �أنني الأعايل (�شعر) دار الآداب ـ بريوت .1992
 3ـ فتنة الأعايل (�شعر و�شريط �صوتي) من�شورات الرابطة ـ
الدار البي�ضاء 1997
منوذج من �شعرها:
فتنة الأقا�صي
البدائي املُخْ َ�ض ّر
خم ّلة يف هذا ال َغ ْمر
ّ
حتا�صرين الربية الليلية
جمنحة
وبعذوبة
ٍ
فج�أة
ت�ضيئني قدماي
***
تتخ ّمر البذرة عند مياه �أحا�سي�س نادرة
البجا�س ،وروف ،خ�صوبة
هي ذي وردة الأقا�صي
ت�ستنفر اتقادي
تو�شو�ش خلوتي
فيما ت�ضرمها جماري الغافية املتبقية
يل ال�شغوف ،النُ�سغ ،الوهج
والأكوان كلها يل
بنف�سج هاجع ،ماء ،خفق
و�صباحات تنهمر على العمر
بال ا�ستئذان
من ديوان «فتنة الأقا�صي» � 1997ص.38

• بديع �صقور
ُ�سدر ُة الروح ..منارة العا�شقني..
وت��دور ال َّرحى ..تطحن قمح ال�شقاء وتعجن الأي��ام
مبا امتلأتْ به جرار العيون من دموع ..واحلزن ـ دائم ًا
ـ منهمك بن�سج قم�صانه من �ضلوع الوجع على مغزل
القهر..
يعم ال�شقاء ،وتهاجم الذئاب اخل��راف وامل��راع��ي..
ُّ
ُ
�صوت جابر باملواويل احلزينة وتردد بوح نايه
فينفلت
َّ
خم�ض َب الوجنات بالقهر
�أ�شجار التالل ..في�ستيقظ الع�شق
واخل ِْ�صب واليبا�س والغبار وندى املواويل..
رح��ى ال�سغب وحت�صد مناجل احل��روب �سنابل
تطحنهم َّ
�أعمارهم ..علو�ش العلو�ش و�شهاب ُم�صلّح �سكك املحاريث..
يتمايالن وهما ي�صعدان �شعاب احلارات الوعرة لي�س ،غواية
�أو فرح ًا بالنهارات الطالعة ،و�إنمّ ا من �شدِّ ة القلق..
ي�أتي رجال الدرك لأخذ املوا�سم ونهب ِّ
ماج َنتْهُ الأيدي
كل َ
وحوته البيوت.
ال�سنوات مثل النغمات ..ال تلبث �أن تروح� ..أوالد املدار�س
�أح � ُّب��وا �صوت جابر ونغمات نايه ومواويله احلزينة عن
الغربة والفراق..
وكلّما �أقبل �أب��و حامد بائع امل�شبك وال��ن��م��ورة ..جت ّمع
الأوالد حوله ،بقهر يتطلعون �إىل م�شبك ومن��ورة حامد،
و�أيديهم فارغة.
ٌ
بع�ض منهم حمل بي�ضة من قن دجاجاتهم لي�شرتي بها
قطعة حلوى..
�أح��د ما على م�صطبته يحت�سي العرق من القهر ،ويغني
العتابا ،و”�أبو الزلف”..
ال��ك��لُّ يف احل���ارات يحبون العتابا وامل��واوي��ل احلزينة،
يقولون:
ال��غ��ن��اء يبعد ال�����ش��ق��اء امل�ت�راك���م ،ووج���ه ال��ل��ع�ين ق��دور
ال�سخومة..
حتت ظالل �شجرة الربكاتي يقيلون كاخلراف ..وحاملا
يبتعد حمود احلالج بخرافه �إىل املراعي يبد�أ بغزل �شعر
املاعز على مغزله ل�صنع احلبالُ ..ي�ص ِّبح على “�شحادة” الذي
ـ دائم ًا ـ ي�سبق ال�صبح �إىل احلقول..
ال��دروب غبار و�شوك ..وال�صبايا غ��زاالت يدرجن فوقها
عرب الكروم ،حامالت جرارهن هابطات ال�سفوح باجتاه النبع
البعيد..
�أب���و رب��اب��ة �سائق ال�سيارة ال��وح��ي��دة م��ن احل���ارات �إىل
املدينة..
ير�ص حمولته من الركاب وبع�ض ما حملوه من جنيهم ،كما
ُّ
مكدو�سات ح�سني عبد الكرمي
و�صيحة جمروحة..
�/آخ يا �أختي منرية ..كم جرجرتنا الأيام ،ولقمة العي�ش/
العمر غبار ورح��ى الطاحونة ال تتوقف ..وي��ا ح� َّر �آب
ي�ساقط
اللّهاب ..ويا وكف �سقوف الطني ..كلَّما �أقبل �شتاء َّ
فوق ر�ؤو�سنا كاحل�صى ،ومن تعبنا يطري النوم من عيوننا وال
ون�صر على:
نكاد نغفو حتى يطلع ال�صباح..
ُّ
يابن ال��ك��رام ،يا خطيب احل���ارات علّم �أوالدن���ا الكتابة
وال��ق��راءة ..و�أن��ت يا معلمنا الوحيد علّمنا كيف نكتب عن
�شر على هذه
ِّ
احلب واجلوع والوطن ،وعن الآغاوات الذين هم ُّ
الأر�ض.
حب جابر لها طائر بلبل ..وم�ؤخرها
و�أن العا�شقة “مقدم ِّ

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
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مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

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.

�أي�ض ًا طائر زرزور ..واملهر الأك�بر ،احلليب ،واللنب و�شقاء
املراعي واملواويل”..
وتخلو امل�صاطب ..تنقطع ال��زي��ارات وال�شقاء ال يرتك
أحد �أن يزور �أحد ًا يا �أم �سوادة.
ل ٍ
طاحونة ح�سني عبد الكرمي وحاراتها جموع غفرية من
احلطابني واحل�صادين وال��رع��اة ..حفاة ونايات ومواويل،
وحامالت جرارُ ..ق َب ٌل غافية على �شفاه الينابيع ..راحلون!.
�سليمان هجر طاحونته ،و�صار النا�س يذهبون �إىل طاحونة
�أب��ي حامد الق ّيوم ..قنديل و�أب��و علي �شاهني وال�سينما..
الأ�ستاذ ع��ارف الذاهب �إىل احل��رب ..هند القتيلة وموال
جابر“ :دعيني يا قرب �أحفر ترابك” و�أبو هند مافتئ ي�س�أل
كل من يلتقيه:
هل �شاهدت هنداً؟ �إنها �سرتجع يف الأي��ام املقبلة� ،أوائل
الربيع القادم..
�سافرت هند ..وامل�سافر البد �أن يعود..
َّ
ت�ضل هند الو�صول �إىل البيت علق �أبوها �صورها
وكي ال
على اجل��دران وف��وق عتبته احلجرية :حني تعود هند من
الغربة الطويلة �ستتعرف على البيت دون �س�ؤال..
عبا�س والقبيلي �صانع القفائر ..والآخرون  ..يت�ساقطون
كثمار التني ،بعد �أن َيئِ�سوا من غزل خيوط الأيام على مغزل
ح�سني عبد الكرمي..
الأي���ام ..وللواحات ع�صر باهت يا ح�سني! .قنديل قد
يعود بعد �أن زار وال��ده املدينة ..زمن البيادر وىل يا عمي
�أبو قنديل ،ويف العا�صمة �أنت غريب ..غريب ..يف كل املدن
واحلارات� ،أنت غريب ..غريب..
هي الوحو�ش تهاجم املراعي ..ولي�س للعا�شقة من �صدر
دافئ وحنون ت�سند ر�أ�سها عليهَّ ..
جف ثغرها وما من قبلة
ٍ
ترطب بها �شفتاها..
الذاهبون؟!
ومن �سيجمع حوائج الذاهبني؟! وهل للذاهبني من حوائج
يا عمي ح�سني؟! اجلوائح ما �إن تنق�ضي واح��دة حتى تطلُّ
بر�أ�سها �أخ��رى ..ال��زرع يبا�س وال��روح يبا�س ..واخلطوات
يبا�س ،والقرب على قيد خطوة ....ومو�سم قطاف الدخان
اقرتب يابنت �سوادة..
قنديل وح�سان يف مقهى البحر يحلمون بال�سفر وراء
الزرقة البعيدة..
مدار�س احلارات فتحت �أبوابها ..غاب النموذة ..وح�سني
عبد الكرمي مازال يحاول جمع �آخر خيوط حكايات ال�شقاء،
وينتظر على �شرفات ال�صباح ع�شيقات مواويل جابر ،وبوح
�ب يزهر يف قلوب احل��ارات وامل��دن،
نايه احل��زي��ن ..ع� َّ�ل احل� َّ
لت�صدح املواويل يف �أرجاء امل�ساءات املوح�شة ..ويا جابر وا�صل
غناءك وعزفك اجلميل ..ويا �صبايا احلارات ال تتوقفن عن
الرق�ص والغناء والع�شق ..لأننا ذات “م�ساء موح�ش كال�شقاء،
نهم بالدخول �إىل حديث الآث��ام والذاكرة ،والع�صر
ونحن ُّ
والوطن ،والكتابة والإن�سان� ،سيكرر على م�سامعنا ح�سني عبد
الكرمي ما قال له حممد املاغوط:
“الإن�سان العربي يف ع�صوره ك ِّلها ـ منذ الع�صر اجلاهلي ـ مل
يعرف طعم ال�سعادة ،ال املهرجون ،وال املتفرجون على مدار
القرون ،عرفوا طعم ال�سعادة ،يف هذه املنطقة تع�ساء بتع�ساء
بتع�ساء” يا ح�سني عبد الكرمي.
احلب والفرح وال�شروق.
ولكنك �ستبقى نبع ًا من
ِّ

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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.

12

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1701" :الأحد2020/10/25م�9 -صفر 1442

•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

من ويالت احلروب
كثرية هي الويالت التي ترتكها احلروب يف م�سام الروح ،وكثرية هي املنغ�صات التي
و�شم �أ�شبه ما يكون ب�آثار امليا�سم التي تكوي القلب ،لتفتح يف جدرانه
تخلفها مثل
ٍ
جراح ًا ي�صعب �أن متحو �آثارها �أو توقف نزيفها توايل ال�سنني وتعاقبها ،فاحلروب
�آفة الب�شرية ُت�شعلها الأطماع ،وتذكي نارها الأحقاد والفنت ،ويكون وقودها جثامني
الأبرياء.
ً
أر�ض ما ويف
�
يف
حلولها
عند
�شكلت
التي
أحداث
ل
ا
من
ا
كثري
�صفحاته
يف
التاريخ
يذكر
ٍ
ً
حلظة ما
زمانٍ ما؟ يجعل املرء يقف منده�شا لق�سوة الإن�سان و�شرا�سته ،وكيف �أنه يف
ٍ
مفرت�س ال تعرف الرحمة لقلبه �سبي ًال ،فال �ضمري يردعه ،وال �شفقة
وح�ش
يتحول �إىل
ٍ
ٍ
�أو رحمة توقفان جموحه وتعط�شه للدم.
يف الكتاب ال��ذي �ألفه الكاتب الرو�سي «ميخائيل كيزيلوف» وق��ام برتجمته �إىل
اللغة العربية الأديبان مالك �صقور ،و�شاهر ن�صر يروي لنا الكاتب كما ذكرت �سابق ًا
كثري ًا من احلكايات التي يقف العقل �أمامها عاجز ًا عن ت�صديقها ،لق�سوتها وب�شاعتها،
و�شدة وط�أتها على النف�س الب�شرية التي يفرت�ض �أن تعي�ش بطم�أنينة و�أمن لكي تنتج
اخلري ،وت�سهم يف تطور و�سائل العي�ش ،لكي ي�سود الهدوء ،ويعم اخلري �أرجاء املعمورة،
ويعي�ش النا�س كل النا�س �آمنني على �أوالدهم و�أ�سرهم و�أرزاقهم حتى تتحقق �إن�سانية
الإن�سان ،وترت�سخ يف الكون الغاية التي ُوجد الإن�سان من �أجلها ،وهي موا�صلة البناء،
وتطوير �سبل العي�ش وو�سائله ،لي�ستفيد منها اجلميع ،وينام املرء مطمئن ًا على �أ�سرته
وممتلكاته ،وما قد �شيده يف رحلة العمر ،طالت هذه املرحلة �أم ق�صرت..
ولكي نبني ما فعلته احلروب ،وما �ستفعله يف �أي بلد حتل به �سنعود �إىل كتاب «عذاب
الروح» الآنف الذكر ،وكاتبه الذي قام بت�أليفه �آخذ ًا احلكايات من �أفواه �أ�صحابها؛ �إذ
يدعهم يتحدثون مبلء احلرية ،وي�سجل �أقوالهم التي �إن دلت على �شيء ف�إمنا تدل على
�أن الإن�سان حينما يتجرد من الرحمة وال�شفقة تنمو له خمالب و�أنياب ،وال يتوانى عن
ا�ستعمالها للفتك واالفرتا�س.
«نينا لونتيفنا» كما ي�صفها الكاتب امر�أة �شائبة ال�شعر متام ًا� ،صاحبة عينني تزينهما
ابت�سامة خفيفة ،يطرح �س�ؤاله على املر�أة ،ويدعها تتحدث عن رحلة حياتها و�أ�سرتها
التي ت�سببت لها احلرب العاملية الثانية حينما غزت �أملانيا االحتاد ال�سوفيتي �أفدح
امل�صائب ،و�أكرثها ق�سو ًة لدرجة �أن املرء يقف م�شدوه ًا وهو يقر أ� ما ذكرته هذه املر�أة �إذ
قالت :يف منت�صف ت�شرين الأول عام  1941دخل الأملان مدينتنا «بخيت�شيارا» فتوقفت
احلياة ،وانقطعت الدرا�سة التي كانت قد ب��د�أت منذ ف�ترة قريبة ،وعندها راح��وا
ير�سلون ال�شبان �إىل �أملانيا ،وقد و�صلنا �أنا و�أمي و�أختي �إىل قرية �أملانية حيث �أ�سكننا
الأملان يف منزل عا�ش به �أملان القرم يف بداية احلرب ،وقد رحلونا �إىل �آ�سيا الو�سطى
حيث رحنا نعمل يف احلقول ،وحاولنا �أنا و�شقيقتي التي كانت يف اخلام�سة ع�شرة من

عمرها �أن نختفي عن عيون الأملان ،ثم ت�ستطرد يف حديثها وتقول� :أذكر �أن الوقت كان
ظهراً ،وكنت �أعد الع�شاء ،و�أمي تعمل يف الدوائر الأملانية ،ومل تكن �أختي يف البيت.
دخل الأملان و�أخذوين من دون �أن يقولوا �أي كلمة .و�ساقونا �إىل �إحدى القرى التي تبعد
نحو ع�شرين كيلو مرتاً ،وقد تبعتني �أمي طوال الطريق كما جميع �أهل رفاقي يف الب�ؤ�س
و�سوء احلظ ،ثم تكمل حديثها« :قلت لأمي ..لدي �شعور �أنني لن �أراك مر ًة ثانية ،مل
ً
قائلة :يف
جتبني �أمي ،مل تكن قادرة على الكالم ،وظلت تبكي طوال الوقت ..وت�ستطرد
البداية كنت حمظوظة؛ �إذ وجدت نف�سي يف منزل طبيب �أملاين �أخذوين �إليه كخادمة
يف املنزل مل�ساعدة زوجته ،وقد ا�ستمر مكوثي يف منزلهم ملدة عامني ،وعلي �أن �أعرتف �أن
معاملتهما يل كانت جيدة؛ �إال �أن الأمر مل ي�ستمر بهذه الوترية؛ �إذ عندما �ضاق احلال
على الأملان ،وكان ذلك عام  1944جمعوا جميع القادرين على العمل وزجوهم ليقوموا
ب�أعمال �إنتاجية ،فوجدتني يف املعمل رغم حماوالت الطبيب وزوجته �إبقائي لديهما،
ولكنني ومن باب الوفاء والعرفان كنت �أزورهما خالل ا�سرتاحتي كل �أ�سبوع»..
تتابع «نينا» �سرد تفا�صيل حكايتها ،وت�شدد على املنغ�صات الكثرية التي واجهتها
فتخربنا �أنها التقت يف املعمل الذي �سيقت �إليه بزوج امل�ستقبل ،وبالفعل فقد تزوجا،
وكان والدا زوجها يعي�شان يف «�سان نيكال�س» ،وحينما �سافرا كزوجني لزيارتهما قامت
وال��دة ال��زوج با�ستنكار ال��زواج وا�ستنكار الزيارة �أي�ض ًا ،حتى �أن حماتها �أرادت �أن
تطردها من املنزل �إال �أن والد زوجها �أ�شفق عليها وتدخل ليمنع ذلك.
ثم ت�صف لنا رحلة معاناتها وزوجها ،حيث بقيا م�شتتني ملدة عامني كاملني ،وتو�ضح
�أن��ه بعد م��رور عامني راح��ا يعمالن يف مهنة ا�ستطاعا بف�ضلها الوقوف على قدميهما
وا�ستئناف احلياة من جديد ،وقد مت ذلك بعد تعر�ضها للمهانة وال��ذل ،والإح�سا�س
بالغربة احلقيقية ،وه��ي البعيدة عن �أ�سرتها و�أق��ارب��ه��ا الذين عملت احل��رب على
ت�شردهم يف بقاع املعمورة دون �أن يتمكن �أحد منهم �أن يعرف عن الآخر �شيئ ًا ،وكل ذلك
يف ظل اجلوع والقهر والعري واملر�ض.
مل تخربنا «نينا» وهي ت�سرد حكايتها عما حل بوالدتها و�شقيقتها� ،إال �أننا ومن �سياق
الكالم ،ومن خالل و�صف الكاتب الن�سكاب دموعها امل�ستمر ب�أنها فقدتهما �إىل الأبد ومل
تعرف عنهما �شيئ ًا.
وبعد ..هل هناك �أق�سى على النف�س الب�شرية من �أن يفقد الإن�سان بيته و�أ�سرته
التي كانت ذات يوم مت�آلفة متحابة متما�سكة ،ال �شك �أن احلرب ،وهي �أ�سو�أ ما ميكن
�أن يواجهه املرء يف حياته هي من فعلت فعلها بهذه الأ�سرة ،وغريها كثري من الأ�سر
والعائالت..
يف �سورية لدينا الكثري من الأمثلة التي �سرتوى ذات يوم ،والتي ت�صلح لأن ن�صفها
ب�أب�شع ال�صفات ،و�أكرث ال�صور م�أ�ساوية ومعاناة ،و�أ�شدها وط�أة وق�سوة..
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�إ�صدارات جديدة
من�شورات اتحاد الكتّاب العرب

•كالتوت حزنك
• جودي العربيد
• �شعر

•قناديل حاملة
•

متام العواين

• م�سرح

•ق�ضية
من الزمن القادم
• طالب عمران
• ق�صة
•ميامات املغيب
• يا�سني عزيز حمود
• �شعر

