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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

امر�ؤ القي�س
ال يعرف بحور ال�شعر
ـ1ـ

لوحتان للفنان الت�شكيلي ن�صري �شورى

ذات ع�ص��ر ،ولنق��ل �أك�ثر من �ألف ع��ام ،جرى
ح��وار بني �أبي �سعي��د ال�ضرير و�أب��ي العميثل من
جهة و�أبي متام من جهة �أخرى ،ويف �أثناء احلوار
�س�أال �أبا متام:
«ـ يا �أبا متام..
مِ َ
ل ال تقول ما ُيفهم»؟!
فر ّد عليهما حا ًال:
«ـ مِ َ
ل ال تفهمان ما يقال»؟!
يف ثالثينات القرن املا�ضي ،يف لقاء جماهريي
مبو�س��كو�ُ ،س��ئل ال�ش��اعر ال�س��وفييتي املج��دّ د
مايكوف�سكي ال�س�ؤال ذاته:
ـ ملاذا ال تكتب ما ُيفهم؟!
ف�أجاب مايكوم�سكي حا ًال:
ـ «وملاذا ال تفهمون ما يكتب»؟
كان ال�س�ؤال نف�سه ،وكان اجلواب نف�سه ..كان
ال�س���ؤال من م�س��تمعني �أو ق��راء مل يفهموا حينها
�أ�ش��عار �أبي متام ..وكان جواب �أبي متام وا�ض��ح ًا،
الأم��ر ذاته ح�ص��ل م��ع جمه��ور مايكوف�س��كي مع
الف��ارق يف الزم��ان وامل��كان ،والبون ال�شا�س��ع بني
ال�شاعرين..
ومن��ذ ثالثين��ات الق��رن املا�ض��ي وبداي��ة
اربعيناته ،دخلت �أدبياتنا امل�صطلحات التالية:
ـ ال�شعر احلديث
ـ ال�شعر احلر
ـ �شعر التفعيلة
ـ ال�شعر املنثور
ـ ق�صيدة النرث..
ولأن التجدي��د �س��مة من �س��مات احلياة ،فقد
�أ�ص�� َّر املجدّ دون عل��ى م�ش��روعهم احلداثي ،ولأن
الإن�س��ان عدو م��ا يجهل ،فقد �أ�ص�� ّر القدماء على
احتجاجهم على ال�ش��عر اجلدي��د �أو احلديث� ،أو
الن�ثر ت��ارة ،ورف�ض��هم لهذا ال�ش��عر ت��ارة �أخرى،
و�ش��كوا ه��م حين�� ًا �آخ��ر ،وتذمره��م من��ه جراء
�ص��عوبة التوا�ص��ل مع هذا ال�ش��عر .وذلك ب�س��بب
الغمو�ض والإبهام ،والت�ش��تت ،والتبعرث ،وانعدام
ال�شعرية.
يقول الناقد يو�س��ف �س��امي اليو�سف« :ها قد
بات ال�ش��عر ع�س��ر ًا على ع�س��ر ،ف�أثريت ف�ض��يحة
مل تعرفه��ا الثقافة العربية �إ َّال ملام ًا» وي�س��تطرد
الناقد قائ ًال« :فقراءة ن�ص �ش��عري معا�صر يعني
�أن ننا�ض��ل طوي� ً
لا من �أج��ل القب�ض على امل�ض��مر
ال��ذي يحت��اج دوم�� ًا �إىل �إع��ادة اكت�ش��اف و�إىل
مطاردة م�ستمرة».
وبغ���ض النظر ع��ن جن��اح ال�ش��عر احلديث..

ال�س��يما ،ق�ص��يدة «الن�ثر» ـ و�إن كان ق��د �أ�ص��بح
له��ا جمهوره��ا �أم ال ،فال�ش��عر احلدي��ث حا�ض��ر،
وق�صيدة «النرث» حا�ضرة �أي�ض ًا ،والذين ين�شرون
ه��ذا الن��وع �أو ه��ذا اجلن�س م��ن هذه الن�ص��و�ص،
�أ�ص��بحوا كثريي��ن ،غ�ير عابئ�ين مم��ا يق��ال يف
�ش��عرهم .وق��د د ّب��ج النق��اد الذين ي�ؤي��دون هذا
ال�ش��عر [«احلدي��ث» ـ اجلدي��د ،احلدث��اوي،
«النرثي»] الدرا�س��ات والأبحاث عن الن�صو�ص
الكث�ير ،وعن �س��بب ن�ش��وء مث��ل هذه الن�ص��و�ص،
وتطورها �أي�ض ًا.
فالناقد يو�سف حامد جابر يُعدُّ �أ�سباب ن�شوء
ق�صيدة النرث �إىل امل�ؤثرات التالية:
 1ـ ت�أثريات ال�صوفية
 2ـ الت�أث�يرات الأجنبية (ال�ش��عر املرتجمة
من جميع لغات العامل)
 3ـ الت�أثريات املبا�شرة (الواقع املعا�ش)
وف�صل النقاد و�شرحوا (اللغة ال�شعرية)
كما ّ
لن�صو�ص النرث ،وميكن ح�صرها بـ:
 1ـ التكثيف
 2ـ التوتر
 3ـ ال�شفوية
وجعلوا لق�صيدة النرث ال�صور التالية:
 1ـ ال�صورة الذهنية
 2ـ ال�صورة احل�سية
 3ـ ال�صورة املركبة
و�أف�ص��حوا يف الت�أوي��ل ،فكان��ت الر�ؤي��ا
ال�شعرية:
 1ـ ر�ؤيا املوت
 2ـ ر�ؤيا الوالدة
 3ـ جدلية الر�ؤيا
كما و ّ
مت ا�ستبدال الوزن والقافية بالإيقاع:
 1ـ التناغم ال�شكلي :ومنه يفرتع:
�أ ـ �إيقاع املفردة ـ اللفظة
ب ـ �إيقاع اجلملة ال�شعرية
 2ـ التناغم الداليل
�أ ـ �إيقاع التوا�صل
ب ـ �إيقاع التمايز
يقول النفري« :كلما ات�س��عت الر�ؤية �ض��اقت
العبارة».
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قد ت�سير

لغتنا الجميلة

• �سمر غوطاين
يدفعنا �أمل الواقع وثقله على انف�سنا نحو ر�صد
عدة ظنون جت�س خواطرنا ب�شكل �ضاغط تطلب
الإج��اب��ات بعد ط��رح الأ�سئلة وتر�صد الرباهني
على كل احتمال ظني يراود عقلنا املفكر ا�ستنادا
�إىل واقع نرى معطياته ب�أم �أعيننا ..الهم اخلا�ص
معظمه ه��م ع���ام ي��ت��م��اه��ى م��ع ح��ي��ث��ي��ات بيئية
واجتماعية ونف�سية جمعية وواقعية فر�ضتها
ظروف ت�ؤطر حياة النا�س وهاهي احتماالت �شاعرنا
�صالح �سلمان ت�ضعنا على درب التفكر والتمعن للوقوف
على عتبات الظنون:
قد ت�سري
قد ت�سري الهوينى على �شفة احلقل �سنبلة
تنقر الطري من حبها
ثم ت�سمو �إىل قبة االمتنان
حريرية الروح
ن�شوى من القبل الوارفة
جند هذه املعاين املختبئة بني الكلمات املرمزة وفيها
التالية( :الهوينى ـ �سنبلة ـ االمتنان ،القبل الوارفة)
تعزز لنل مراد ال�شاعر من و�ضع احتمال حلول ال�سالم
واملحبة يف الوقت احلا�ضر الذي عرب عنه بقوله (قد
ت�سري) وقد تفيد التوكيد لكنها اتت قبل امل�ضارع مما
يعطي معنى ال�شك ولي�س اليقني
ثم ير�صد احتماال �آخر وهو �أن التائه اجلال�س على
مقعد اليبا�س اخل��ايل من النعم ال��ذي اليعرف �سبيله
قد يغني والغناء هو الأم��ل وا�ستقدام الفرح والعتابا
بالذات هي نوع من الغناء ال�شعبي املختلط يف م�شاعره
مابني الفرح واحلزن املقعد الياب�س تعبري عن ال�سكينة
و الر�ضوخ للخذالن واليبا�س ومع ان ا�ستخدامه للغناء
تعبري تفا�ؤيل �إال انه ا�ستدرك هذا االحتمال (قد يغني)
بقوله (لكن) وبعده الفعل امل�ضارع اخلربي (يكتم الآه)
وبذلك يثبت لنا �شعور الأمل املوجود فعليا واك��ده يف
امل�ستقبل ب�سني امل�ستقبل ..فهذه اللوحات التي ر�سمها
ال�شاعر يف احتماالته يندمج فيها الواحد بالكل فيقول:
قد تقاد اخليول �إىل م�سلخ
حتت �سقف اخلطابات
يف قاعة احلرب
لكنها �سوف تبقي ال�صهيل
على وجه جدرانها
واقفا كالنخيل
(قد تقاد) الفعل امل�ضارع وفاعله املجهول يجر اخليول
نحو م�سلخ م�ؤطر ب�أنه قاعة م�ؤمترات لكنه جمل�س حرب
يطلب فيها ان تكون هذه اخليول مطيعة لأوامر لي�ست
تخ�صها فيثور �صهيلها الأ�صيل منكرا ماقيل من ترهات
وي�ؤكد بال�سني مايحدث م�ستقبال حيث �أن اخليل �ستثبت
على مواقفها كالنخيل البا�سق القوي.....
ثم ب�ستح�ضر املعري ذاك الفيل�سوف املت�شائم (الذي
خرب الدنيا امل�سجون يف عماه) لوحده لي�ستعني به يف
مهرجانات ال�شعر الذي ق�صائده نائمة يف �صحف ا�صوات
مزعجة المتت للق�صيد ب�أي �صلة فالنجوم �صارت تطال
ب�أبنية �شيدها الر�أ�سماليون اجل�شعون كي ت�سيطر املادة
على الأف��ق والقيم اجلميلة فاملعري خبري بهذه القيم
ويعرف �أن مايحدث حوله الآن المي��ت �إىل الأ�صالة
فالأنف�س التربط بينها �أية مواثيق او �صالت وبالتايل
فهو رمبا يعود لعزلته من جديد لأنه الي�ستطيع ان يثور
بوجه الف�ساد ويهجو مايرى منه

وم��ن ه��ذه ال��زف��رة الأليمة ينتقل �إىل عمر ت�شتت
وذهب هباء حني يقف املرء �أمام نف�سه ليفقد ظله وما
خلف وراءه من اثر فيجد (للأ�سف) انه غري را�ض عما
فعله وورث��ه فيلج�أ �إىل الآخ��ر طلبا للنجدة وهذا عار
عليه حيث تكرث اخل�سائر والهزائم واخليانات (ال�سبايا)
فهي ُتدفع دون بالقوة و(اجلب) رمز الوقوع يف اخليانة
ورمز الأمل واالنتظار ينتظر مرور (ال�سيارة) املنقذون
وهذا �إ�سقاط لق�صة يو�سف ال�صديق على مبتغى ال�شاعر
ومق�صده بالتعبري عن اخليانة واالختيار غري ال�صحيح
واالجتاه اخلاطيء يف ادراك احللول للنجاة با�ستخدامه
تعبري (يدورون حول النداء) واي�ضا هو يق�صد االرا�ضي
العربية املحتلة التي تنادي منقذها على غري جدوى
فاملنقذ (ال�سيارة) �ضلوا الطريق لأنهم يف �شتات ر�أي
وتوهانهم هذا قادهم نحو بيت يو�سف ولب�س له ولال�سف
فقد ق�صدوا بيت ال�ضياع ا�شالء ج�سد (�شظايا) وال�شظايا
اج��زاء ملتهبة حمرتقة من ج�سد مادي وكتلة واحدة
يق�صد (متفرقني)
رب عمر يبددنا
حني ن�سعى �إىل �آخر
عند بدء التواريخ
يف نهنهات ال�سبايا
رب �سيارة مل ميروا على اجلب
ظلوا يدورون النداء
ومل يعرفوا م�صدر ال�صوت
اعطاهم التيه دربا �إىل بيته
ثم �ساروا عليه ك�أنهم
من �شظايا
ويف �آخر املطاف يعود ال�شاعر �إىل نف�سه فهذا الليل
بكل عتمته يعرتيه ويقلقه مما �سي�أتي لأن هذا الليل
يرتك ال�شاعر يف هذه امل�أ�ساة واحل�يرة وينام وهنا نوم
الليل يعني اطالة الأمد وال�سكون القهري
رب ليل �سيرتكني �صاحيا
ثم مي�ضي �إىل نومه
غارقا يف دجاه
(غ��ارف��ا) تعني عمق الظلمة وا���س��ت��ب��داده��ا وه��ذا
العمرالذي يحمله الكثري من ال�سنوات التي رمبا تكون
اط��ول قد تلوح له ب�أمل فجائي لكن بعد ف��وات االوان
وطول انتظار عندها يكون (احللم الكهل) والظنون التي
ترافقه خالية من دماء احلياةم�صفرة مري�ضة باخليبات
ومازالت يف دفرت االحتماالت والأم��ل ومن �شدة خوف
االن�سان على كل �شيء قد يبعرث ثائرا كالطفل كل �شيء
بب�ساطة
رب عمر �سيحملني مثقال بال�سنني
ويرتكني منهكا
�أ�شتهي منتهاه
رب درب يلوح يل ان تعال
ولكنني مقعد هدين ال�شيب
واحللم الكهل
واالحرف ال�صفر يف دفرت اال�شتباه
رب ....
ّ
هل ينرث الطفل يف حلظة اخلوف ماقد جناه؟
ال�س�ؤال االخري هنا تعبري عن الي�أ�س والقنوط من كل
�شيء مر و�سوف مير لأن الإن�سان بطبعه كالطفل يحب
كل جديد وميل من االنتظار ...ارجو ان اكون قد وفقت
يف �سرب اغوار هذه الق�صيدة قد ر امل�ستطاع ولل�شاعر افقه

املت�سع املت�شح بعاطفة هادئة حتمل احل��زن والتخفي
وجود الأمل مهما كان �ضعيف احل�ضور
(ن�ص الق�صيدة)***
احتماالت
قد ت�سري الهوينى على �شفة احلقل �سنبلة
تنقر الطري من حبها
ثم ت�سمو �إىل قبة االمتنان
حريرية الروح
ن�شوى من القبل الوارفة
قد يغني �شريد على مقعد ياب�س
يف الر�صيف العتابا
يحظثه عن كرون
تراوده كل يوم عناقيدها
قد يغني
ولكنه يكتم الآه يف �صدره
هل �سين�سى مواجعه
حني ت�أتي ولو كل عام مواعيدها؟!
قد تقاد اخليول �إىل م�سلخ
حتت �سقف اخلطابات
يف قاعة احلرب
لكنها �سوف تبقي ال�صهيل
على وجه جدرانها
واقفا كالنخيل
قد يفيء املعري وحيدا
�إىل خيمة
حني يدعى �إىل مربد ال�شعر
كي اليرى يف مدى ناطحات النجوم
ق�صائد احفاده نائمات
على �صحف من غثاء
او ي�شد �إىل بيته يف البعيد الرحال
حزينا على انف�س ذابالت العرى
مل تعد ت�ستطيع الهجاء
رب عمر نبدده
حني ن�أوي �إىل ظلنا يف عيون املرايا
رب عمر يبدظنا
حني ن�سعى �إىل �آخر
عند بدء التواريخ
رب �سيارة مل ميروا على اجلب
ظلوا يدورون حول النداء
ومل يع فوا م�صدر ال�صوت
�أعطاهم التيه دربا �إىل بيته
ثم �ساروا عليه ك�أنهم
من �شظايا
رب ليل �سيرتكني �صاحيا
غارقايف دجاه
رب عمر �سيحملني مثقال بال�سنني
ويرتكني منهكا
�أ�شتهي منتهاه
رب درب يلوح يل ان تعال
ولكنني مقعد هدين ال�شيب
واحللم الكهل
والأحرف ال�صفر يف دفرت اال�شتباه
رب....
هل ينرث الطفل يف حلظة اخلوف ماقد جناه؟

• معاوية كوجان
� ُ
ني
ني ِت ْل َو احل ِ
أحاول يف احل ِ
اء
�أنْ �أُ َذ ِّك� َ
���ر الأخ���و َة ال � ُق � َّر َ
مبعلومات يعرفونها ،لكنهم
ٍ
ري
ي�سهونَ عنها ،ويف التذك ِ
ٌ
فائدة �أرجوها غري ًة على
بها
العربية ك��ت��اب� ً�ة وق���راءة.
ال��ف��ع� ُ�ل امل�����ض��ار ُع (ي��ح��ب��و)
(،مب��ع��ن��ى ي��ع��ط��ي) ما�ضيه
،وفعل �أمر ِه َ
ُ
للمذ َّك ِر
(حبا)
(اح ُب) وللم�ؤنث (احبي).
ْ
��ارع���ه ل��ل��م ��ؤ َّن��ث
�أم�����ا م�������ض� ُ
املخاطبة حَ ْ
(ت ِبنيَ) ،و َن ْف ُيهُ (
مل حتبي).
ُ
الفعل امل�����ض��ار ُع (يزهو)
الغائب ،و( َتزْ ِهنيَ)
للمذ َّك ِر
ِ
ؤنث املخاطبة ،كالأفعال
للم� ِ
التالية :ي�صحو – ت�صحني-
مل ت�����ص��ح��ي ،وي�������س���خ���و-
ت�سخني -مل ت�سخي،يبدو
 تبدين -مل تبدي ،يق�سو تق�سني -مل تق�سي.أنت َت ْ�س َعينْ َ -مل
هوي�سعىِ � -
ت�س َع ْي -و�أنتم َت ْ�س َع ْونَ -ومل
ْ
َت َ�س َع ْوا -و�أن َّ
نت َت ْ�س َعينْ َ -ومل
َت ْ�س َعينْ َ.
وم��ث��ل��ه��ا ي��رع��ى ويطغى
وي�شقى.نقول :هو يرعى-
ترع ْى-
� ِ
ترعينْ َ-هي مل َ
أنت َ
و�أن���ت���م َت� ْ�ر َع � ْونَ .ي�����ش��ق��ى-
ت��� ْ��ش� َق�ْيننْ َ -مل َت ْ�ش َق ْي�.أنتم
َت ْ�ش َق ْونَ ومل َت ْ�ش َق ْوا -و�أن َّ
نت
ْ
ت�ش َقينْ َ ،ومل َت ْ�ش َقينْ َ.
هو ي ْه َوى – �أن� ِ�ت َت ْه َو ْينَ -
هي مل تهوى�-أنتم ته َو ْونَ -
�أنتم مل َت ْه َووا�-أن َّ
نت ت ْه َو ْينَ
–مل ت ْه َو ْينَ .

تعزية

تعزية

رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
"الأ�سبوع الأدبي" يتقدمون ب�أحر التعازي من �أ�سرة وذوي االأديب والباحث
الدكتور �إبراهيم ال�شهابي.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان.

فجع الزميل ال�شاعر الدكتور جابر �سلمان ع�ضو املكتب التنفيذي برحيل
خاله
رئي�س احت��اد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتوجهون �إليه
بخال�ص العزاء .راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته
وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

قراءات
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من رواية الإ�ستبطان النف�سي والأ�سئلة الفل�سفية
�إلى رواية الأر�ض ..و�أ�سئلة الواقع
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•ر�شاد �أبو�شاور
بعد روايته الأوىل (العدوى) ب�سنتني
�أ���ص��در ول��ي��د �أب��وب��ك��ر رواي��ت��ه الثانية
(اخليوط) عن من�شورات دار (االداب)
– ب�يروت ع��ام  ،1980وبهذا �أك��د �أنه
مل يكتب رواي��ة واح��دة ن��زوة� ،أو رغبة
بال�شهرة ،وك��ان قد حظي بها من عمله
ال�صحفي ،ومتابعته للن�شاط امل�سرحي
خليجيا وعربيا ،ولكن لأن��ه �شعر ب�أنه
ميلك ما يقوله للقارئ العربي.
املجرد �إىل الواقعي انتقل وليد �أبوبكر،
من
ّ
من روايته الأوىل التي ال مكان لها ،وال زمان� ،إىل
رواية تدور على �أر�ض واقعية ،ويف زمن ال يحتاج
للتخمني لتحديده ،و�أبطالها� ،أو �شخو�صها ،ب�شر
عاديون من حلم ودم يعي�شون يف قرية فل�سطينية
باتت بعد نكبة  ..1948حدودية!
يف الرواية �صراع  ،وحت��والت ،وتب�شري بزمن
ج��دي��د �آت ال حم��ال��ة ،ي�سهم ب��ق��دوم��ه الفرد
املتميز ،و..اجل��م��اع��ة التي عرفت بالتجربة
�أن��ه ال خال�ص لها ب��دون توحيد قواها متهيدا
للمواجهة النتزاع احلق!
تتكون الرواية من ق�سمني ،يف ف�صول يرويها
(�شخو�صها) بالتتابع ،وال�شخو�ص متمايزون،
مر�سومون مبالمح تبديهم خمتلفني عن بع�ضهم،
وه��م لي�سوا �شخ�صيات افرتا�ضية م�صنوعة
تعبرّ عن �أفكار�..إنهم �شخ�صيات اجتماعية يف
قرية تدور فيها �صراعات ت�سببها �أطماع وظلم،
و..احتالل د ّمر الوطن الفل�سطيني ومزقه �أر�ضا
أ�شالء.
وجمتمعا ،وحوله � ً
الق�سم الأول ي��روي��ه �سبعة م��ن �شخو�ص
الرواية� ،أولهم �شريف ال�صالح..العائد للقرية
بعد �أن ا�ضطر لقطع درا�سته يف املدينة.
�شريف ال�صالح يف مدخل ال��رواي��ة يخاطب
نف�سه مت�سائال بلوعة :و�أنت وحدك الآن حت�س
ب�أن �أنظارك حتت�ضن الأر�ض الغافية فوق التل...
وم��ن خ�لال منولوج �شريف ال�صالح نتعرف
على معاناته ،وم�صيبة والده ،وما تعانيه قريته
التي باتت حدودية بعد االحتالل ،والتبدالت
االجتماعية يف تلك القرية ،وتبد�أ اخليوط يف
الت�شابك حتت نظر ال��ق��ارئ ،ويف حياة �شريف
ال�صالح و�أ�سرته..واحلياة يف قريته.
الوالد خليل ال�صالح امل�سافر دائما �إىل مدن
ال�ساحل الفل�سطيني ل��ل��ت��ج��ارة ،ي�ضطر بعد
االح��ت�لال وق��ي��ام دول���ة ال��ع��دو للتهريب على
اجلمال ،وابنه �شريف ين�صحه ويحذره مما هو
�آت ،والوالد يطمئنه ب�أنه ال يرى �أحدا وهو يعرب
ما بات حدودا ،و�شريف يردد:
يا والدي �سي�أتون�( ...ص)11
وه��م ي ��أت��ون ،ب��الأح��رى يزحفون ويحتلون
امل��زي��د م��ن الأر�����ض ،ويطلقون الر�صا�ص على
(املت�سللني) واحل��اج خليل يفقد �ساقه ،بعد �أن
فقد �أ�سباب رزقه يف التجارة مع مدن ال�ساحل
الفل�سطينية التي احتلتها ع�صابات اليهود.
عاد �شريف ليقف مع والده ،ويدعم �أ�سرته،
وهكذا �ضاع حلمه ب�أن يعود معلما للقرية ،و�أمل
حراثا.
والده �أن يراه متعلما ال ّ
يرف�ض �شريف عر�ض خطيب �شقيقته عائ�شة
ب�أن ميده مببلغ يدخره للزواج من عائ�شة لينهي
درا�سته..فالزواج ميكن تاجيله.
ويعر�ض عليه زميل الدرا�سة �أحمد الفايز
�أن يك ّلم والده ويح�ضه على م�ساعدته يف �إكمال
درا�سته لل�سنة الباقية لتخرجه.

يت�ساءل �شريف عند جم��ئ عبد الرحمن
الفايز ،والد �أحمد ،وهو م ّالك يتاجر بالدخان،
�إن كانت زيارته لها عالقة بابنته جميلة؟
اخليوط تتداخل وتت�شابك ،و�أحوال �شريف
تتعقد ،والواجب جتاه الوالد والأ�سرة ي�ضعه
�أم��ام خيار واح��د :العمل�..أي عمل! يف قرية
فقدت �أر�ضها ،وكان �شبابها قبل النكبة يعملون يف
مدن ال�ساحل ،ولكنهم باتوا ّ
بطالني ،ورواد مقهى
القرية..وحاله بات كما قال له �أحدهم� :أتريد
�أن تزيدهم واحدا؟!
مع عودة �شريف �إىل القرية بد�أت تتك�شف
له جوانب كانت خافية ،فالقرية يتحكم بها
عبد الرحمن الفايز �صاحب الأرا�ضي الوا�سعة
وزراع����ة ال��ت��ب��غ ،وال��ع�لاق��ات م��ع رئي�س خمفر
ال�شرطة ،ومدير اجلمارك الذي يطارد مزارعي
التبغ ال�صغار..وقائد احلر�س الوطني الذي
يفر�ض على �شباب القرية ال�سهر يف الليل حلماية
القرية..ولي�س مع واحدهم �سوى بندقية تالفة
وخم�س ر�صا�صات مينع عليهم الت�صرف بها حتى
لو اقتحم العدو القرية!
�أث��ن��اء درا���س��ت��ه ك��ان �شريف يعتني ب�أحمد
الفايز ،ي�ساعده يف الدرا�سة ،و�شريف اعتقد
�أن زميل الدرا�سة �إن�سان ط ّيب..و�صديق ،لكنه
يكت�شف �أنه �ساقط �أخالقيا ،و�أنه ميتهن ج�سد
�آمنة ابنة الأب املقعد والأم العجوز التالفة
والأخ �سعيد ال��ذي ي��رى وي�سمع ..ولكنه يغلق
عينيه و�أذنيه ،وال يثور ل�شرفه املنتهك من �أحمد
الفايز!
ير�ضى �شريف بالعمل يف زراع��ة الدخان مع
عائلة الفايز ،في�ؤمله �أن كل واحد ممن يعملون
معهم ال يفكّر �سوى بنف�سه ،و�أنه را�ض با�ستغالله،
و�..أنهم متفرقونُ ..مذلون مهانون خانعون.
هنا يتلم�س �شريف دوره ،هو املتع ّلم يف املدينة،
وال��ذي ر�أى وعرف �أكرث بكثري من �أهل القرية،
فيبد�أ ب�آداء دوره خطوة خطوة مع كل اكت�شاف
جلانب من اجلوانب الب�شعة التي متتهن القرية
و�أهلها ،تنهبها ،وتخيفها �أفرادا و..جماعة.
يرف�ض عر�ض خطيب �أخته عائ�شة ،فهو ما
عاد يريد العودة �إىل املدينة لتكملة تعليمه،
فوالده ووالدته و�أخته بحاجته ،ثم التعليم
ميكن تاجيله بع�ض الوقت..ومعركته هنا مع من
يحتاجونه بينهم.
ُيقنع خطيب �أخته ح�سن ابوداوود بالعمل مع

�آل الفايز ،وب�أن ي�ستعدوا مع الآخرين لزراعة
�أر�ضهم يف العام املقبل ،لي�ستفيدوا هم من �أرباح
عرقهم و�شقائهم ،و..دون اال���ص��ط��دام م��ع �آل
الفايز الأقوياء بعالقاتهم النفعية مع املت�سلطني
على القرية ومقدراتها :رئي�س املخفر ،وقائد
احلر�س ،ومدير اجلمرك.
القرية توقعت �أن يعود �شريف بعد �أن ينهي
درا�سته لي�شغل موقع �أ�ستاذ مدر�ستها ،و ..كان
اجلميع يعرف ب�أن �شريف �سيتزوج جميلة ابنة
الفايز ،ولكن...
عاد �شريف ومل يكمل تعليمه ،وها هو ير�ضى
بالعمل يف �أر�ضهم ك�أي مزارع �آخر!
يف الرواية ع��دّ ة �شخ�صيات �أ�سا�سية :ب�شري
احل��اج خليل� ،أحمد الفايز ،حمدان الأهبل،
جميلة الفايز ،خريية اليو�سف ،ح�سن �أبوداوود،
�آمنة ال�شيخ نعمان،
ً
كل واحد وواحدة من ه�ؤالء ي�سرد ف�صال ،ال
ب�ضمري الأنا ،ولكن ب�ضمري املخاطب ،ومن تو�صيل
اخليوط ترت�سم �أمامنا القرية وعالقات نا�سها،
وزمنها الذي �أعقب نكبة  ،1948وما حلق بحياة
الفل�سطينيني من قهر ت�ضافرت عليه عوامل
داخلية وحميطة.
�أيقظ �شريف �آمنة على مهانتها ،وغر�س يف
عقلها الوعي بقدرتها على مقاومة �أحمد الفايز
ال��ذي امتهن ج�سدها ،و�أذل وال��ده��ا ووالدتها
و���ش��ق��ي��ق��ه��ا ،وم����دّ خ��ي��ط��ا بينها وب�ي�ن ح��م��دان
الأه���ب���ل�..أ ّدى �إىل زواج��ه��م��ا..وحت��رره��م��ا من
�شروط و�ضعهما املمتهن يف القرية.
ت�ستحق �شخ�صية حمدان التوقف عندها،
فهو رغم الو�صف الذي �ألب�سه له �أهل القرية مل
يكن بالبالهة التي تلغي عقله ووعيه ومعرفته
بدقائق �أمور القرية ونا�سها.
�شخ�صية حمدان رمبا حتيلنا �إىل �شخ�صية
(الزين) يف رواية الطيب �صالح (عر�س الزين)،
ولكنها ،بر�أيي �أغنى لأنها لي�ست ذات بعد واحد.
حمدان ميار�س التقية بغطاء الهبل..الذي
هو ا�ستهبال ،ويقول كل ما ال يقال ،ويبيح لنف�سه
�أن يتقافز من مكان �إىل مكان م�سرتقا ال�سمع
والنظر.
بعد ع��ودة �شريف ميتد خيط بينهما ،مينت
مع كل ي��وم ،وكل حدث يف القرية ،فينمو وعي
حمدان ،وتتقوى �شخ�صيته املم�سوخة ،وي�أخذ
دوره بني اجلماعة التي باتت ق��وة واح��دة يف
القرية.
دور الإن�سان املتع ّلم �أن يوقظ الكرامة يف نف�س
الإن�سان املظلوم امل�ستكني ،وووع��ي �إمكانياته
الكامنة يدفعه لقول :ال ..وممار�سة هذه الال!
هذا ما فعله �شريف ال�صالح مع حمدان ،ومع
�آمنة�..آمنة التي ا�ستباح ج�سدها �أحمد الفايز
على ع��ي��ون �أه���ل ال��ق��ري��ة ،ور���ض��خ��ت لأن���ه ابن
�صاحب الأر�ض التي تقيم فيها �أ�سرتها املحطمة،
ولأن �شقيقها �صغر..ومن بعد ذليل وجبان.
تقول �آمنة لنف�سها� :شريف ال�صالح و�ضعك
�أم��ام نف�سك ،ر�سم ال�س�ؤال الكبري �أم��ام عينيك:
ملاذا؟
وتكّر الأ�سئلة ،ويبدا ال�صراع النف�سي بني
حالة العجز..والرغبة يف املواجهة واخل��روج
من حالة ال��ذل ،ي�ساعدها تع ّلق حمدان بها..
و�صرخته� :أنا ال �أخاف ،ومواجهة �شريف لأحمد
الفايز ،و�أنفا�س املظلومني التي ب��د�أت ترتفع
معلنة عن هبوب ريح مقاومة ا�ستغالل �آل الفايز

ناهبي خري القرية املتحالفني مع عنا�صر الف�ساد
واال�ستغالل.
لعل الف�صل امل�سرود بل�سان �آمنة ي�شكل ذروة
يف الرواية ،ففيه �صراع نف�سي وحزن ورغبة يف
مغادرة حالة الهوان...
ال��ب��ط��ول��ة يف ال���رواي���ة ج��م��اع��ي��ة ،وع�لاق��ة
خريية ب�شريف ،و�إدارته الظهر جلميلة الفايز،
هي تعبري عن نقاء الب�سطاء املنتمني للأر�ض،
وخ�يري��ة �أخ��ت �شهيد ،وه��ي تعي�ش يف القرية
مرفوعة الر�أ�س ببطولة �شقيقها ال�شهيد الذي
دف��ع دم��ه وه��و يت�صدى للع�صابات ال�صهيونية
التي دهمت القرية ..وبالبندقية والر�صا�صات
القليلة.
�أن حتب خريية �شريف ال�صالح ،و�أن يحبها
�شريف ،فهذه هي العالقة املنطقية بني �إن�سانني
متتلئ نف�ساهما بالكرامة والكربياء والإنتماء
للب�سطاء املُ�ستغلني.
برع وليد ابوبكر بر�سم �شخ�صيات (اخليوط)،
وبرهن على معرفة عميقة بالقرية ،وبزراعة
الدخان من بذر الأر�ض حتى جمعه ون�شره على
خيوط ..وحتى فرمه و�إعداده للنقل للم�شرتين.
هناك م�شاهد موجعة يف ال��رواي��ة� ،أبرزها
اقتحام الع�صابات ال�صهيونية للقرية وقتلها
لع�شرة من مواطنيها..وعجز �أه��ل القرية عن
ال��رد واال�شتباك لعدم توفر ال�سالح يف �أي��دي
ال��ق��روي�ين ،وه���ذا م��ا ت��ك��رر يف كثري م��ن القرى
الفل�سطينية التي اعتربت ب�أنها قرى (حدودية)
بعد نكبة ال !48والتي حرمت من ال�سالح..
والت�س ّلح؟!
رواي��ة اخليوط تبد�أ بالف�صل ال��ذي يرويه
�شريف احل��اج خليل..وتنتهي بف�صل يرويه
���ش��ري��ف..ويف الف�صل الأخ�ي�ر ا�سئلة تنم عن
جماين..
القلق ،وت�شري للم�ستقبل بدون تفا�ؤل ّ
لكنه الآتي بعد تراكم الفواجع ،وتنامي الوعي،
وانطالق الأ�سئلة التي تعبرّ عن بركان يو�شك
على االنفجار.
هذه الرواية كتبت عن ما بعد نكبة ..1948
عن �سنوات اخلم�سينات املُ ّرة على الفل�سطينيني
 ،ولي�س على قرية واح��دة ..ه��ي من��وذج لقرى
كثرية ا�ستبيحت م��ن االح��ت�لال ،وم��ن الف�ساد
والكذب والتدلي�س على الفل�سطينيني وق�ضية
فل�سطني.
كتب وليد �أبوبكر روايته بلغة (دقيقة) ال
�إن�شاء فيها ،وال تهوميات �شاعرية ،وال خطابات
حما�سية ،بلغة تنقل ما ميور يف النفو�س ،وما
ي�ص ّور الواقع كما هو بدون تزويق.
بعد �أن طويت �صفحات رواي��ة (اخليوط)..
اخليوط التي ت�صل بني نا�سها..واخليوط الذي
تع ّلق فيها �أوراق التبغ حتى جت��ف ،ت�ساءلت:
مل��اذا مل تدر�س ه��ذه ال��رواي��ة ويحتفى بها كما
ت�ستحق؟!
* �صدرت الطبعة الثانية من (اخليوط) عن
دار الرعاة – بيت حلم . 2008
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نقد أدبي

ن�صي لل�شاعر حميد �سعيد
الف�ضاء الذهني وجدل الغنائي والدرامي في نموذج ّ
ق�صيدة “زهرة الكوجرات”

• خرية مباركي /تون�س

غ��ال��ب��ا م��ا ت��ق��ودن��ا جت��رب��ة حميد �سعيد
ال�شعر ّية �إىل �سياق قويل حت�ضر فيه الذات
ح�ضورا الفتا ،وذلك يف �إطار عالقته بالآخر،
فتمتلك ه���ذه ال��ع�لاق��ة خ�صو�ص ّية مت ّيز
�أعماله� .إ ّن��ه منطق ال�شعر ال��ذي يجمع بني
الذاتي واملو�ضوعي ،بني الغنائي والدرامي،
وبني الرومنطيقي وال�سيا�سي .هنا نلم�س بع�ض
مالمح �شعره .هو �شعر الفكرة التي تنبثق من
�أع��م��اق��ه وت��ت��ل � ّون ب��ع��واط��ف��ه وم��واق��ف��ه ،فيعبرّ
الن�صي ح�سب ر�ؤيته
عنها
ويج�سدها يف الف�ضاء ّ
ّ
ال�شعر ّية ور�ؤي��اه لهذا الواقع ،ترت�سم يف ف�ضاء
ذهني ،وعلينا اقتنا�صها من ذل��ك الف�ضاء حتى
نقرتب يف الـت�أويل من مداليله ومقا�صده .هو ف�ضاء
ر�ؤي��ويّ ي�ش ّكله عرب طاقة �إبداع ّية وفعل مرهون
بانفعال ال��ذات ،فيعبرّ عن الواقع �أو بالأحرى
ي��ر���س��م واق��ع��ا م��ت��ف� ّ�ج��را ،ه��و ���ص��ورت��ه اجل��دي��دة
املغ ّلفة بااللتزام ،تفارق املوجود وت�ؤ�س�س عاملا
متخيال بكلمات �أحكم هند�ستها ،يعلن عربها عن
ر�ؤيته وانتظاراته لف�ضاء مقبل ي�ستح�ضره عرب
حلم يرى فيه نف�سه ،وهو ما ي�ستوقفنا يف هذه
الق�صيدة “زهرة الكوجرات” التي يطلق فيها
العنان لأحالمه ويعر�ض هواج�سه دون قيد ،لعله
من �ضروب التج�سيد للبعد الر�ؤيوي ،قد ال يرتك
هذا االلتزام �أثره يف الق�صيدة مبا تقوم عليه من
عمل تركيبي درامي ،تت�صارع فيه الأفكار والر�ؤى
وتتعدّ د داخله الأ���ص��وات وتتن ّوع ال�ضمائرّ ،
كل
ذلك يف �إطار ن�سق فني �أقيم على حركة ودينام ّية
قد تكونان �أ�سا�س ال�شعر ّية فيه ،وهذا ما يجعل
الق�صيدة �أ�شبه بلوحة ت�شكيل ّية .فالف�ضاء الذي
ي�ش ّكله من خاللها مبثابة م�شهد �ضخم ،حدوده
مرتامية ،حتت�شد فيه جملة من امل�شاهد اجلزئ ّية
وال�صور ال�شعر ّية املتح ّركة التي تتن ّوع فيها �صيغ
احل��رك��ة ،فتغدو الق�صيدة م�سرح حم���اورة بني
م�شاهد ومداليل ،ك ّلما توغلنا يف �أعماقها ا�شتدت
حريتنا ووقفنا عند مراوغاتها الفن ّية ،هي تفجري
بامل�ألوف لالم�ألوف وحم���اورة بالظاهر للخفي،
كل ذل��ك ندركه �ضمن ا�سرتاتيج ّية يف الكتابة
عند حميد �سعيد تندرج �ضمن ما ميكن �أن نعتربه
“�شعر ّية البناء بني �سكون الفكرة وحركة الفعل”
يتداخل فيها الغنائي والدرامي ،لت�شكيل ف�ضاء
ذهني يحت�ضن هذه ال�شعر ّية ويغ ّلفهاّ ،
ولعل ذلك
من جملة الأ�سباب التي جعلتنا نختار هذا املنفذ
ملبا�شرة الن�ص وقراءته.
�أول �شكل لهذا الف�ضاء الذهني يرت�سم عرب عتبة
العنوان التي ت�ضعنا �أمام ثنائ ّية الظاهر واخلفي،
وهي ثنائ ّية ميكن �أن ترتفع باخلطاب من حدوده
الظاهرة وت�سافر به �إىل ع��وامل �أخ��رى يرتئيها
ال�شاعر ،يرتادها عرب الذهن في�ش ّكلها ت�شكيال
رم��ز ّي��ا“ .زهرة الكوجرات” ق��د يكون العنوان
م�ألوفا يف جزء منه تعلق بالزهر ،وح�ضوره الالفت
يف امل��دون��ة ال�شعر ّية العرب ّية وغ�يره��ا ،ولكنّه
ّ
يتخطى يف هذه الق�صيدة حدود املجاز �إىل الت�أ ّمل
يف ما هو �أبعد من ذلك ،هو ما يتك ّون يف الالوعي
بعد قراءة الن�ص .وهو �أمر يحملنا �إىل �أبعد من
توظيف ب�سيط يدفعنا �إىل �صفات هذه الزهرة
التي ات�سعت و�شملت �أوجها عديدة .فبالرجوع
�إىل املعاجم العربية والغرب ّية وجدنا �أن �أ�صل
ا�سم كوجرات يعود �إىل ا�سم ُك ِجر ،وهو ا�سم كردي
مذكر معناه املُتن ِّقل ال� ّراح��ل .وزه��رة الكجرات
حمراء اللون ،جميلة ال�شكل وت�س ّمى الكركديه
يف م�صر والغجر يف �شبه اجلزيرة العرب ّية ،كما
تدل على االنتعا�ش ،فهي تنع�ش اجل�سم ّ
وتلطفه
ومتنحه احليو ّية والن�شاط .ولع ّله الوجه الآخر
للتعبري عن الوجع والرغبة يف اخلال�ص يف زمن ال
خال�ص فيه ،منطفئ يحا�صره الف�شل والفو�ضى
وعمى الكون .وتتجاوز هذا اجلانب يف اال�ستعمال

اليومي واملذاق �إىل زوايا رمز ّية جمال ّية وروح ّية
متعدّ دة كما عند الرو�س Sandanskay Rozo
 .وترمز يف العديد من الثقافات الأخرى �إىل املر�أة
ّ
والرقة واجلمال والأحا�سي�س .1ومع
والن�ضارة
كل هذه ال�صفات تتم ّيز بق�صر العمر ،فهي �صورة
للحياة بوجهيها اجلميل والقبيح ،اخل�صب واملوت.
ولع ّلنا ن�ستح�ضر بهذه ال�صفات لزهرة الكوجرات
ما جاء يف رواية “زهرة الكركديه الأرجوان ّية”
للكاتبة النيجري ّية ت�شيماندا جن��وزي �أويت�شي
 Chimanda Ngozi Adichieوقد وقفنا
�إزاء بع�ض الت�شابه يف ت��وظ��ي��ف معانيها بني
حميد �سعيد يف ه��ذا الن�ص وجت��رب��ة الكاتبة،
فقد ارتبطت الزهرة بالعنف والت�س ّلط وبخطر
الن�سيان يف الق�صيدة والرواية على ال�سواء ،كما
ع�ّب�رّ ت عن �صوت الثورة والتم ّرد لتنتهي باملوت
و�إجها�ض احللم.
الن�صي �صوت
مع كل هذه املعطيات ي�صدح يف املنت ّ
الرومنطيقي ،يهيئ النبثاق غنائ ّية تنبج�س من
هذا الرمز الذي يف�صح عن �إيقاع الذات املوجعة
ّ
لتدل
مبا حتمله من �أح��وال متناق�ضة ومتغيرّ ة،
زه��رة الكوجرات على ال�سفر والرحيل والقلق
وامل��وت .كما ّ
تدل على الهدوء واجلمال واحلياة،
مما يجعله ينغم�س يف وجدانية تخرج عن لونها
ّ
الكال�سيكي �إىل ن��وع �آخ��ر ه��و لعبة ال�شاعر يف
اخلطاب:
�أقول ل�سيدتي ..زهرة الكوجرات
أنت؟
هذا النايُ ال يفارقنيِ � ..
منذ الوهلة الأوىل تت�ش ّكل هذه الغنائ ّية ،وذلك
عرب حركة �أقوال تنطلق متحفّزة ،فتميز الن�ص
بطابع �سردي حكائي جتعله مقول قول متزامن
وحلظة احلدث ،وهو ما عبرّ ت عنه �صيغة امل�ضارع
التي د ّلت على الآنية والتزامن .وي�ستند �إىل �أركان
خطاب ب ِّينة ،حت�ضر فيها زهرة الكوجرات �شريكا
فعل ّيا يف عمل ّية التخاطب فهي غاية اخلطاب،
املخاطبة التي حتكي عالقتها
ويكون ال�شاعر الذات
ِ
َ
أنثى-املخاطب �سِ ف ُْر
بالأنثى ،وه��ذا ما يجعل ال
ال�شاعر وجوازه �إىل عامل الق�صيدة .هي ح ّمالة
�ألوية ،يت�أرجح وجودها بني احل�ضور والغياب يف
ً
ن�ص ّي ًة بني طرفني �أحدهما حا�ضر بالفعل
حركة ّ
وهو ال�شاعر والآخر ت�ستح�ضره اللغة وهي زهرة
الكوجرات ،لينتهي اخلطاب بالنفي:
حزنك َ
الغياب
قبل
أعاتب
ِ
ال � ُ
ِ
�أنا ٌ
جيدُ
العتاب.
ي
ال
رجل
ُ
ْ
ّ
ينفي املتكلم ما علق بالقول من لغة العتاب،
وه��ذا م��ا ي��ع� ّزز ح�ضور منهج �شعري يقيمه على
�أ�سا�س احلركة والتح ّول ،وهو مل يخرج عن حدود
التم ّثل الذهني فتغدو الق�صيدة ب�أ�سرها م�شهدا
منقوال عرب القول ،فلم يخرج اخلطاب عن حدود
الت�ص ّور واالنفعال .هنا يظهر االنزياح يف توظيف
ال�صورة الفنية ،فغالبا ما يحيلنا ال�سياق على
الأن��ث��ى -احلبيبة مبا متتلكه من �صفات اجلمال
والن�ضارة من ناحية واحليو ّية وراحة النف�س من
ناحية �أخ��رى ،وهي �صفات يقيمها ال�شعراء على
م�شابهة مو�ضوع ّية ،جت ّوز هذا التخريج املعنوي.
معان
ولكن حميد �سعيد يتجاوز هذه الداللة �إىل ٍ
ليك�سر �أفق ّ
توقع القارئ ،فلم يعد العنوان
�أخرىّ ،
بذلك اخ��ت��زاال للمنت ،بل و�سيلة للتيه وه��روب
ال�صورة على امل�شابهة وتقريب
املعنى� ،إذ ال تقوم ّ
املدلول بقدر ما ّ
تدل على التقابل .فلم تعد جم ّرد
قناع �أو ذلك الو�سيط بني ال�شاعر وواقعه بل تغدو
ذاتا جديدة م�سقطة على اخلطاب ،يح ّملها �شكواه
تعبريا عن �إمكانات الفعل ،فنت�أمل ما وراء الن�ص
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حيث ُت�ش َّتت ا�ستعماال ُتها يف ذهن املتلقّي ،فيغدو
الن�ص مهاجرا ال يتعامل معه تعامال �سكون ّيا بل
ال�سفر يف �أعطافه وثناياه ليقيم حوارا
ي�سعى �إىل ّ
والن�ص الغائب ،بني القارئ
بني الن�ص احلا�ضر
ّ
واملقروء .هي احلركة ّ
بكل �أ�شكالها التي تعطي
للن�ص �صبغة خمالفة وجتعله من �صميم �أ�سلوب
ال�شاعر يف الكتابة ،نكون حينئذ ب�ين ق�صيدة
ال�شاعر وق�صيدة �أخ��رى �أو ق�صائد تت�ش ّكل يف
ذه��ن املتلقي ،ويف الوعيه فري�سم ف�ضاء ًا ذهن ّيا
ال ح��دود له ،وك�أ ّنه كما يقول �أدوني�س “�إ�ضاءة
للوجود املعتم واندفاع �صوب اجلوهر” .فالزهرة
وما حتمله من معاين اجلمال ،حتيل على ال�ض ّياع
وال�سفر وال ّالا�ستقرار مبا توحي به من �سرعة يف
الذبول واملوت ،وهذا من �ش�أنه �أن يك�شف عن عمق
م�أ�ساة ال�شاعر .لقد ك�شفت حركة الأق��وال عن
حركة ذهن ّية متوارية يف اخلطاب ،ولكنّها تت�ضح
�أكرث عربحركة تركيب ّية ت�ش ّكلت من خالل ثنائ ّية
اخلرب والإن�شاء تداخل فيها الغنائي بالدرامي
وامللحمي ،فلئن اختزل اخلرب حركة الأفعال التي
الن�ص ،فالإن�شاء انت�شله من
عبرّ ت عن الغنائي يف ّ
هذا املدى ليح ّلق به يف ف�ضاء خمتلف ،هي حركة
�أقوال عبرّ ت عن ر�ؤيا ال�شاعر:
أقيم بالد ًا كما تتمنّى البال ْد..
دعيني � ُ
ملحمة
أكتب �آخ َر
ٍ
و� ُ
املالحم منها
ت�ستع ُري
ُ
ُ
�صحائف من �سرية اجلم ِر
خ ّب�أ ُتها يف ثنايا ال ّرما ْد..
م�شاهد على �سطح الق�صيدة ت�شكل �شعر ّية
الف�ضاء ال��ذه��ن��ي وتعامله م��ع ال��� ّ��ص��ور ،تع ّبئه
تفجرات م�أ�سو ّية فتع ّمق لديه النف�س الرتاجيدي
ّ
احلامل هموما �سيا�س ّية واجتماع ّية وثقاف ّية،
مما
وهو ما ندركه من خالل االنزياح عن املعنى ّ
يجعل م��ن زه��رة ال��ك��وج��رات رم��زا للفكرة التي
يقتن�صها من ذهنه �أو لق�صيدة مل تكتب بعد .هي
حركة زمن بني مدّ وجزر ،ت�ست�شرف امل�ستقبل وبها
يتقاطع الرومنطيقي والغنائي يف �صورة تقلب فيها
الأ�شياء متاما كاحللم .وتت�ضمن ال�صورة مالمح
ب�ؤ�س تقابل �أخرى دا ّلة على التم ّرد والثورة وقد
ّ
دل اال�ست�شراف للثورة عن هذا الب�ؤ�س ن�ست�شفّه يف
ثنايا اخلطاب وهذا ما ي�ؤ ّكد الف�ضاء الذهني الذي
يحت�ضن املقام ال�شعري ،ف�ضاء التح ّرك يف �صفحات
التاريخ والعودة �إىل مدن الع�شق وي�ستعري لذلك
�صورة املالحم و�صحائف �سرية اجلمر ،وللرماد
معناه الأثري يف هذا الت�شكيل الفني لل�صورة تذكرنا
ب�أ�سطورة طائر الفينيق �أو العنقاء ، Phoinix
كما جاء يف امليثيولوجيا الإغريق ّية ،الذي يجدّ د
نف�سه ب�شكل متك ّرر ويولد يف كل م � ّرة من رماد
اح�تراق ج�سده .والطريف يف هذه ال�صورة هذه
املواءمة بني امل�ستوى الرمزي وامل�ستوى الرتكيبي
يف ت�شكيلها ،قرن فيه ال�شاعر بني الأ�سطورة وهي
ا�ستح�ضار الن�ص الغائب والزمن الغابر والأ�سلوب
الإن�شائي ال��ذي ّ
دل على اال�ست�شراف وامل�ستقبل

“�أكتب �آخ��ر ملحمة” وقد ارتبطت بااللتما�س
والطلب (دعيني) فعبرّ ت عن الرغبة يف القيام
بالفعل  ،والنهو�ض من جديد عرب البناء الذي
ارتبطت فيه �صورة البالد التي �سيقيمها من جديد
وفعل الكتابة ،لتنبثق ثنائية احلياة واملوت يف هذا
امل�شهد الذي �ش ّيده يف الذهن وبناه من جراحات
الوطن و�أمانيه ال�شاعرة ،حلم ور�ؤيا يعبئان هذا
ال��ذه��ن ب���الأمل والأم���ل ،ك��ل ذل��ك ي� ّ
�وق��ع اخلطاب
ب�إيقاع داليل بني على �أ�سا�س التقابل بني ما كان
وم��ا �سيكون ،فح�ضر الوعي والرغبة يف احلياة
من �صميم امل��وت .ففعل خ ّب�أتها ي��دل على وعي
ال�شاعر بحا�ضره وهو وعي مد�سو�س يف الذاكرة
ينبع من حلظات املا�ضي و”�سرية اجلمر” وكذلك
امللحة يف التجاوز .وبهذا فمحنته حمنة
رغبته ّ
خا�صة والإن�سان عامة ،بحقيقة
املثقّف ال�شاعرّ ،
واقعه ووجوده .وهذا ما يجعله ينا�ضل ويقاوم يف
�سبيل النهو�ض والعي�ش بامتالء .هنا ي�صدح �صوت
�سيزيفي رغم ما يبدو �صامتا .لهذا تنبج�س مالمح
الثورة من معاين خبيئة ال ندركها �إال بالتعمق
واملزيد من احلفر بني ثنايا اللفظ .وقد �أحدث
ال�سجل اللغوي داللة رمز ّية يف م�شهد قائم على
الت�ضاد وم�ض ّمن ملعنى الثورة يعادل معنى ال�شقاء
واالغرتاب نالم�سه من خالل امللحمة مبا تختزله
من رمزية دالة على ال�صراع واملواجهة .وال ّرماد
الذي يوحي بانطفاء ال�شعلة والتوهّ ج .هي حركة
يف ال��زم��ن ب�ين املا�ضي واحل��ا���ض��ر م��ن جهة وبني
امل�ستقبل من جهة �أخرى فطلب الفعل عرب الإن�شاء
ً
حركة
من �ش�أنه �أن يفتح على التفا�ؤل والأم��ل،
تواجه العدم ،هي الر�ؤيا بني التخييل والتج�سيد،
حركة ذهن ّية تقيم مقابلة �أخ��رى بني الوجود
بالقوة والوجود بالفعل ،حتتكم �إىل ح�ضور متنوع
لل�صيغة الزمانية ،ففي احلا�ضر نزعة غنائ ّية ،ويف
املا�ضي نزعة ملحم ّية ويف امل�ستقبل نزعة درام ّية،
كما ذهب �إليه املنظرون ونقاد الأدب مثل هيجل
وياكب�سون و�أر�سكني .وه��ذا التن ّوع من �ش�أنه �أن
ي� ّؤ�صل الن�ص مرة �أخرى �ضمن ف�ضاء ذهني متتزج
فيه �أ�صناف الأدب وهو �أمر يرتبط بلعبة �ضمائر ّية
احتكم �إليها ال�شاعر(�أقول -ا�ستفقتُ ( ...املتكلم
املفرد) /كنّا� -أقمنا( ...املتك ّلم اجلمع) /دعيني-
قلت( ...املخاطب امل�ؤنث)  /عل َمني -ال ُيجيدُ ...
ِ
(املذكر الغائب املفرد) /ما �ضاع منها – تتمنّى...
(امل�ؤنث الغائب املفرد)) .لقد بدت الق�صيدة ،كما
�أ�شرنا ،ق�صيدة قول �شعري مر ّكز على الناطق،
لأن بق ّية ال�ضمائر وامل ��ؤ���ش��رات ال��دال��ة عليها
مت�صلة بهذا الناطق وت�شركها يف القول �ضمن ما
ي�س ّمى “الرتابط ال�شخ�صاين” وهذا لأن اخلطاب
َ
أنت/
خماطبا (�أن��ا /نحن)
يفرت�ض
وخماطبا(� ِ
ِ
� َ
أنت) ،بذلك فهما حا�ضران بالن�سبة �إىل الغائب،
لل�صوت املتك ّلم يف الق�صيدة ي� ّؤ�صلها
التكثيف
وهذا
ّ
�ضمن النزعة الغنائ ّية ،فهي بحكم طبيعتها
التعبري ّية الذات ّية متيل �إىل ا�ستخدام �ضمري
املتك ّلم يف اخلطاب ،كما يح�ضر امللحمي عرب �ضمري
الغائب بهذا فالرتابط بني النزعتني مر ّده حركة
موجهة �إىل الذات عرب حركتني
نف�سية انفعال ّية ّ
مت�ضادتني الأوىل تنبثق من الداخل �إىل اخلارج
�أي من �ضمري املتكلم �إىل ال�ضمائر الأخرى وهو ما
ي�شحنها بامل�شاعر والأحا�سي�س فتخلق الوظيفة
الت�أثري ّية� .أ ّما احلركة الثانية يف حركة عك�سية
تنطلق من اخل��ارج وم��ا يحيط بالأنا من �ضمائر
�إىل الداخل مما يحدث الوظيفة التعبري ّية يف
اخلطاب ،وتتحدّ د هذه احلركة ب�أخرى تت� ّأ�س�س
عرب الإيقاعني ال�سمعي والب�صري.
فعلى م�ستوى الإي��ق��اع ال�سمعي ،فقد قامت
الق�صيدة يف جمملها على تفعيلة املتقارب وحت�ضر
تفعيلة املتدارك يف بع�ض الأ�سطر ال�شعر ّية.

قراءات /قضايا وآراء

تمثّالت الن�ص ال�شعريّ
قراءة في ق�صيدة "ثالثة �أزياء للع�شاء الأخير"
لل�شاعر محمد �صابر عبيد
•• د .في�صل الق�صريي
ي��ح��ف��ل ال��ن�����ص/
الق�صيدة بالكثري من
ال�شعريات منها ما هو
ذاتي ك�شعرية احلزن
واخل��ي��ب��ة وامل��ك��اب��دة
ومنها ما هو مو�ضوعي
ك�شعرية الوطن و�شعرية
البحر و�شعرية اجلفاف.
حتقق ق�صيدة ال�شاعر
حممد �صابر عبيد �شبكة
من التمثالت املو�ضوعية
والأ�سلوبية وال��دالل��ي��ة ،وتعرب عن
وعي كبري باللغة وقدرتها على احتواء
كثافة مو�ضوعاتية ت�ستدرج التجربة
نحو حمرقها كي ت�ستخل�ص منها ما
�شعري وجما ّ
يل بالغ احل�سا�س ّية
هو
ّ
والت�أثري.
ن�ص الق�صيدة كام ًال كي
�سنعر�ض ّ
ت��أت��ي قراءتنا �ضاغطة على موقع
�ري بتم ّثالته وق�ضاياه
امل�تن ال�����ش��ع� ّ
وانفتاحاته ال�سيميائية العديدة:
()1
ُ
َ
ُّ
ورقة
�
ت�سقط
ني
ح
البحر
يجف
آخر ٍ
ُ
ُ
أمنيات،
من �شج ِر ال
ِ
ً
ُ
الئقة دائم ًا،
تهمة
اخلريف لي�ستْ
ِ
بعمق دهليزيٍّ ال
عيناه مثقوبتان
ٍ
َ
نهاية لهُ ،
يعري الأغ�صانَ وال ي�س ُ
رت
لذا فهو ّ
�أحال َمها الن ّيئات،
ني..
ري
خائر القد َم ِ
ي�ص ُ
البحر عجوز ًا َ
ُ
حني يتبخّ ُر حلنُهُ ،
ُ
ُ
احلوت الأزرقُ فيه،
وميوت
حوت �أزرق.
بحر بال ٍ
ال َ
()2
ُ
ُّ
الكلمات يف جذ ِع الق�صيد ِة،
جتف
ُ
مطر
تهمة ال��غ��ي� ِ�م ال تنتهي �إىل
ٍ
غالب ًا،
مبزيد
أمر
ٍ
ُ
الغيم �أعمى ك ّلما تع ّل َق ال ُ
ني،
من الط ِ
ً
خريطة معقّد ًة
ير�سم
ال ب� َأ�س بنداءٍ
ُ
للمدى،
ُ
ُ
جدير
تبحث ع��ن م�����س� ّو ٍغ
فاللغة
ٍ
باملعنى،
تغامر بداللتها على
أن
�
وت�ستحي
َ
الدالل،
ر�صيف
ِ
ِ
تات ل�سان.
ال ق�صيد َة بال َف َل ِ
()3
ً
ّ
يجف ال���ور ُد �أي�ضا عندما تتبدّ ُد
�ألوانُهُ ،
ُ
تهمة الفرا ِغ لي�ستْ جائز ًة �شرع ًا،
ف������الأر�� ُ�����ض ح��ب��ل��ى ب���ال�ب�راك�ي�نِ
الياب�سة،
أ�سماك
وبال
ِ
ِ
وللفرا ِغ وجهٌ �آخ� ُ�ر حمت�شدٌ
بالهال
ِ
وبالربوق،
ِ
أ�شياء �أخري ًا �إىل �أفيائها،
تركنُ ال ُ
إيقاعهُ بحث ًا عن
وي��غ��اد ُر الن�شيدُ � َ
ال�صمت،
ِ
َ
مثمرة يف اجلبني.
�صعة
ٍ
ال َم ِلك بال َر ٍ
�سنقدم ق��راءة للق�صيدة على نحو
عام والبداية مع العنوان الذي يتكئ
على مرجعية دينية تتعلق بالعهد
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اجلديد� ،إذ حمل العنوان
يف ج��زئ��ه ال��ث��اين عبارة
(ال��ع�����ش��اء الأخ��ي�ر) وهو
�آخر ع�شاء تناوله ال�سيد
امل�سيح مع تالمذته قبل
�أن يلقى القب�ض عليه
ويحاكم وي�صلب فكانت
امل ��أ���س��اة ،ل���ذا فالعنوان
يلقي بظالله على �أجواء
الن�ص منذ املقطع الأول
ح��ي��ث جن���د �أن ج��ف��اف
البحر يف�ضي �إىل و�ضع كارثي يتوج
ب�سقوط �آخر املالذات وهي �آخر ورقة
يف �شجرة الأمنيات� ،أه��و قدر البحر
�أن يجف م��ا�ؤه فينتج عن ذلك هالك
كائنات ال ح�صر لها؟! حياة كاملة
يطالها اليبا�س ثم املوت !! �أم هو رثاء
للذات وقد و�صلت �أمنياتها �إىل مرحلة
النهاية؟
بعد ذلك ينقل لنا الراوي ال�شعري
ال�صورة املليئة بتجليات اخلريف بعد
�أن تتم �أ�سطرته ،ح�ين يتحول �إىل
كائن خميف له عينان مثقوبتان بعمق
دهليز ال نهاية له� ،إ�شارة �إىل ظالميته
و�إمعانا يف ر�سم �صورة منفرة له وعودة
�إىل البحر ال��ذي يبدو عجوزا خائر
القوى ومل يبق له ما ي�سوغ االعرتاف
به بعد موت احلوت الأزرق فيه !!
وعظمة البحر �أن ي��ك��ون موطناً
لهذا احلوت العظيم الدال على القوة
واجلاه وال�سلطان.
يف امل��ق��ط��ع ال��ث��اين ف�صل ث���ان من
تراجيديا احلدث حيث جتف الكلمات
يف ج���ذع ال��ق�����ص��ي��دة ب��و���ص��ف��ه��ا رم��زا
ل�شجرة املعرفة وال��وع��ي ،ث��م يقدم
لنا ال���راوي ال�شعري حكمة مفادها
�أن ((تهمة الغيم ال تنتهي �إىل مطر
غالبا)) �إذ �إن الغيم غالبا ما يتبدد،
وينتهي احللم باملطر �إىل �سراب.
ول��ع��ل احلكمة الأك�ث�ر ح�ضورا يف
�صلب ن��ظ��ري��ة ال�شعر ه��ي �إن ((ال
ق�صيدة ب��دون فلتات ل�سان)) �إذ �إن
االنحراف عن �شرك العادي وامل�ألوف
من الكالم هو قدر اللغة املراوغة التي
تبحث عن م�سوغ جدير باملعنى.
ويف املقطع الثالث تكون الق�صيدة
ق��د و�صلت �إىل �آخ��ر ف�صول امل�أ�ساة
بجفاف ال���ورد �آخ���ر عنا�صر جمال
ورومان�سية الطبيعة عندما تتبدد
�ألوانه ،وتظهر هوية ال�شاعر الفقيه
حني ينفي تهمة الفراغ نفيا �شرعيا
ف��م��ا زال���ت الأر������ض ت��ع��د ب��ال�براك�ين
وال��ف��روق وامل��ط��ر ،وك����أين �أمل���ح الآن
ت�أثريات �صوت ال�شباب يف هذا املقطع
ال��ب��اذخ ثم ((ت��رك��ن الأ�شياء �أخ� ً
يرا
�إىل �أفيائها ويغادر الن�شيد �إيقاعه
بحث ًا عن ال�صمت)) ثم تكون املقولة
الأخ��ي�رة ح��اف��ل��ة ب��ث��م��ار ال�سيمياء
وه��ي ((ال ملك بال ر�صعة مثمرة يف
اجلبني)).

د.ح�ســن حميد

�إبـراهيــم طوقــان

ال�شاعر الذي مات وهو يردد:
موطني موطني!
�أعرتف،
�أنني ال �أدري حق ًا منذ متى و�أنا �أفكر بالكتابة عن ال�شاعر الفل�سطيني الفذ �إبراهيم طوقان الذي
كان عمره �أ�شبه ب�شقائق النعمان التي ما �إن تطلع بدو ًا مع جهجهة الفجر حتى تنري ال�صباحات
ب�ألوانها ال�ساحرات ،وما �إن ترتفع حرارة ال�شم�س حتى تذوي ثم تذوي حتى تذوب ،وهو الذي
ورائحة ،و� ً
ً
أبدية ،كما ال �أدري كم �أ َّثرت بي �أحوال
كان �شعره �أ�شبه بخبز �أمهاتنا �شقر ًة ،ومعنى،
احلياة التي عا�شها �إبراهيم طوقان ،وهو الرجل الذي ينحدر من �أ�سرة فل�سطينية ثرية جداً ،كان
اجلاه واحل�ضور واملكانة والعلوم والثقافة تراث ًا لها ،كما ال �أدري كم �أ َّثر َّ
يف �شعره فقدمته على
غريه من ال�شعراء الذين جايلوه ،والذين حلقوا به ،والذين ورثوه يف املعاين واملباين واملغاين مع ًا.
�إبراهيم طوقان املولود يف عام  1905مل يع�ش �سوى �ستة وثالثني عام ًا� ،أي الزمن الذي �سيعي�شه
�أديب كبري ع�شق �شعره هو غ�سان كنفاين ،خالل هذه الفرتة الق�صرية جداً ،كدت �أقول :خالل
هذه احلياة الربقية� ،أثثها �إبراهيم طوقان ،ولي�س زمنها ب�أبعد من ع�شر �سنوات ،مبدونة �شعرية
�شديدة الن�صوع والتماهي مع التاريخ الوطني ،واحلياة االجتماعية ،والهوية الوا�سمة� ،إذ لي�س
يف هذه ال�سنوات الع�شر �سوى الأرق النهاري واجلوالن الليلي من �أجل �إدامة �أمرين �ساحرين هما:
احل�ضور ال�شعري واحل�ضور الوطني ،ال بل ال �أجد تعريف ًا لإبراهيم طوقان �سوى �أنه :كائن �شعري
وطني ،وكفى.
يف هذه املواقفة �أتلبث قارئ ًا عند �أمرين �أ�سا�سيني و�أنا �أحتدث عن �إبراهيم طوقان ،هما :حياته
ً
بداية �أن �أ�ستبق
وما اعتورها من �أحزان و�أفراح مكث ًا و�سفراً ،و�شعره وما فيه من عزائم ثقال ،و�أود
حديثي بقولتي الالهثة� :إنه ملن ال�صعب جد ًا ف�صل �شعر �إبراهيم طوقان عن حياته ،وف�صل حياته
عن �شعره لأنهما كانا �ضفتني برحتني لنهر دفوق ا�سمه �إبراهيم طوقان.
ولد �إبراهيم طوقان (ابن عبد الفتاح) يف مدينة نابل�س �سنة  1905يف بيت ات�صف ب�صفات كثرية
لعل يف طالعها �صفات الرثاء والوجاهة واحل�ضور ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي والأخالقي.
كان البيت يغ�ص بالعمات واخلاالت والأخوات� ،أي �أن الروح الأنثوية كانت هي الغالبة يف البيت،
لذلك ف�إن والدة طفل ذكر يف الأ�سرة كان حدث ًا ،وقد وقع احلدث ال�سعيد عندما ولد �إبراهيم،
لكنه كان مولود ًا �ضعيف ًا نحي ًال عانى من �أمرا�ض عدة وهو ابن �شهور من عمره ،لذلك �أحاطته
�أمه ،وعماته ،وخاالته ،وجدته الرتكية بالعناية املطلقة ،وحني �صار ابن �سنة �أو �سنتني ظهرت
خمايل الذكاء على ا�ستجاباته وت�صرفاته ،وبذلك اكت�سب ثالث الأمور التي جعلته كائن ًا مدل ًال
حماط ًا بالعناية الفائقة بعدما حاز قب ًال �أمرين اثنني جعاله يف مو�ضع امل�أثرة واخل�صو�صية وهما:
ذكوريته ،ومر�ضه .وب�سبب هذه الأمور الثالثة التي رافقته طوال حياته قالت عنه ن�سوة البيت
�أنه لي�س (ابن معي�شة) و�أن ذكوريته النادرة ،و�أمرا�ضه املتعددة ،وذكاءه املفرط �ست�شيل به �إىل
العوامل البعيدة .كان الطفل �إبراهيم يتنقل ما بني �أيدي العمات واخلاالت ،وعلى مر�أى من �أمه
وجدته ،ك�أنه دمية ،وقد �أحاطت به قوالت الب�سملة واحلمد والدعاء ،والرجاء الطويلني �أن
ي�صري عالمة وب�شرى لبيت طوقان.
ويف �سن املدر�سة االبتدائية التحق �إبراهيم ،يف يوم م�شهود للأ�سرة ،مبدر�سة الر�شيدية يف
نابل�س ،وقد كانت هذه املدر�سة متميزة من غريها من املدار�س النابل�سية لي�س لأن �أوالد الذوات
واجلاه يدر�سون فيها و�إمنا لأن مناهجها كانت متميزة بعدم خ�ضوعها لتوجهات ال�سلطات العثمانية
�آنذاك ،ومتميزة ب�أ�ساتذتها الذين در�سوا يف م�صر ،وم�صر �آنذاك كانت معروفة بخروجها على
املناهج العثمانية والأخ��ذ بالعلوم والتطورات احلديثة ،وتدري�س مو�ضوعات مثل احلرية،
والدميوقراطية ،والأحزاب ،واال�ستقالل ،وال�سيادة ،والنه�ضة ،والعروبة ...الخ.
وكان وهو يف هذا العمر الطري ،عمر ما قبل ال�سنوات اخلم�س ،يذهب و�أمه �إىل احلمام اخلا�ص
بالن�ساء ،وقد كان جماور ًا لبيتهم ،ومع �أن جمتمع �أ�سرته جمتمع �أنثوي ،غري �أنه وجد يف احلمام
عامل ًا من الن�ساء خمتلف ًا وجديداً ،ومنار ًا باجلمال الأخّ ��اذ ،لقد ر�أى يف احلمام ،وبعني الطفل،
م�شهديات اجلمال الأنثوي وهو يف حراكه الطبيعي ،و�صخبه غري املعهود ،و�ألفاظه اخلبيئات،
و�سحره الداه�ش دوم ًا ،وبذلك وطوال �سنواته اخلم�س خزَّن �صور اجلمال الأنثوي يف ذهنه حتى
�صارت امل��ر�أة مر�آته يف احلياة ،فقد كان لغدوهن �سحر ،ولرواحهن �سحر ،والجتماعهن �سحر،
وحلديثهن �سحر ،ولرك�ضهن �سحر ،وملناداتهن �سحر �أي�ض ًا .ال بل ر�أى ،حني امتدَّ ت به ال�سنوات� ،أن
ال�شارع املف�ضي �إىل حمام الن�ساء يغدو يف �أثناء مرورهن على غري احلال التي كان هو عليها كمكان،
ويغدو الزمن زمن ًا �أنثوي ًا �صرف ًا.
ولعل احلياة كلها غدت بالن�سبة لـ �إبراهيم طوقان هي �أ�شبه بذلك ال�شارع فلوال مرور الن�ساء بها
(احلياة) ملا �صار ا�سمها حياة ،تلك امل�شهديات وال�صور واحلاالت الأنثوية �سوف ت�صري يف ق�صائد
�إبراهيم طوقان ما �أ�سميه باجلماليات احل�سية.
يف �أعوامه الطفلية الأوىل ،وب�سبب ق�صر قامته ،ونحولة ج�سده ،دافع �إبراهيم طوقان عن
نف�سه بذكائه ،و�أ َّيد ح�ضوره بني التالميذ �أقوياء الأج�ساد باجتهاده ونبوغه ،وحني كرب و�صار
من �أهل التعبري ال�شعري ،جعل من �شعره خندقه الذي يدافع من خالله وعربه عن كل الق�ضايا
التي �آمن بها ،ومن �أبرزها ق�ضيتان :الوطن ،واملر�أة ،بل لعلي �أجر�ؤ ف�أقول� :إن النهر ال�شعري الذي
�أوجده �إبراهيم طوقان ،بدا من خالل �ضفتني �ضافيتني باحل�ضور والأهمية ،وهما :الوطن واملر�أة،
لأن �شعره ،يف جملته عامة ،يكاد ال ينتهي من املو�ضوع الوطني حتى ينفذ �إىل عامل املر�أة ،وما �إن
ينتهي من عامل املر�أة حتى ينفذ �إىل عوامل الوطن ،هذان االثنان :الوطن واملر�أة هما من �شغل
حياة �إبراهيم طوقان بال�شواغل الباقيات.

Hasanhamid55@yahoo.com

6

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1709" :الأحد2020/12/20م6 -جمادى الأوىل 1442

قراءات نقدية

�آثام و�آالم

• ح�سني هالل
«ق��د تكون م�صلحتكم يف �أن تكونوا
�أ�سيادنا ..ولكن كيف ميكن �أن تكون
م�صلحتنا يف �أن نكون عبيدكم؟»
توكيدي�س
م��ع �إط�لال��ة �شرفاتها ،وب���وح العتبات،
تطالعنا رواي��ة «�آث���ام» بن�سمات من مناخ
حياة كاتبها «�سهيل تركي الذيب» ،وطقو�س
ت��ع� ّب��ده .متجلية� ،أول م��ا تتجلّى ،فيمن
يتوجه �إليهم يف الإه��داء( :الذين ارتقوا
يف �إن�سانيتهم �إىل م�ستوى ال�سمو الأخالقي
والقيمي.)..
منذ وع��ى «ال��ذي��ب» نف�سه يف حميطه،
و�إدراك����ه بنور ب�صره ،ث��م بنور ب�صريته،
تعالق اخللق واملخلوقات جتاذب ًا وتنابذاً،
وت�ضايف ثنائياتها توا�ص ًال ومتف�ص ًال ،عرب
ذلك اخلط الرهيف الدقيق ال�ضابط ،ما بني
خري و�شر ..حب وكراهية ..حقيقة ووهم..
واق���ع وخ��ي��ال� ..إمي���ان و�إحل�����اد ..مقد�س
ومدنّ�س ..حياة وموت ..روح وج�سد..الخ..
وهو ينطلق  -قو ًال وعم ًال ،وفكر ًا وحوا�س ًا،
يف العي�ش ويف الفن  -من الت�ضادات التي
تتنازع حيواتنا.
حرب وتقم�ص
يف عامل فنّي ،تت�صارع فيه �أقدار الطبيعة
م��ع �أف���ع���ال �أب��ن��ائ��ه��ا ..ت��ت��ق��اط��ع ال��وق��ائ��ع
واحلقائق مع الر�ؤى والتخيالت ..ومن خالل
«مبعاث �أبو مرزوق» و�أ�سرته ،يعر�ض الراوي
لكثري م��ن التفا�صيل امل��ع�ّبررّ ة ..امل ��ؤث��رة..
واملوحية ،ملا تكبده العباد والبالد ،جراء
تلك احلرب اجلائحة ،من جرائم وف�ضائح
وف�ضائع!
�إىل م��ا ت���زدان ب��ه حديقة «�آث����ام» من
�صور بيانية ولوحات تعبريية ،فقد غلب
عليها ال��ط��اب��ع ال�����س��ردي ،ل�ضمري املتكلم
الأك�ث�ر حيوية وت ��أث�يراً .ولئن ب��دا �شيء
من القلقلة على ال��راوي والقارئ يف مطلع
ال���رواي���ة ،ف�����س��رع��ان م��ا ا���س��ت��ق��ام��ت لهما
املتابعة واالن�سجام ومكّنا خيطي الإر�سال
واال�ستقبال!
تبد�أ �أح��داث الرواية مع بداية �أحداث
احل����رب ..تكتمل طباعة ون�����ش��ر ًا يف 14
�شباط  ..2018وتبقى بع�ض خواتيمها
مفتوحة على ما �ست�ؤول �إليه الأحداث فيما
بعد!
امل�����س��أل��ة الأوىل ،ال��ت��ي ت�شكل الهيكل
احلكائي واحلامل املجروي لرواية «�آثام»،
هي احلرب ال�سورية ومقا�ساة املهجرين.
وامل�س�ألة الأخرى ،م�س�ألة «التقم�ص» التي
�أخ��ذت مع �أوائ��ل الألفية الثالثة ،ت��زداد
ح�����ض��ور ًا يف الأع��م��ال الإب��داع��ي��ة عامة،
والروائية منها خا�صة .كرواية «�سيدهارتا»
ل�صاحبها هريمان ه�سة..
«بيت الأرمنية» لـ في�صل �أبو�سعد..
و»�آث��ام» مثار مقالنا ه��ذا ،التي يفتتحها
الكاتب قائ ًال:

(حني �أدركت الوعي ثم الكالم يف طفولتي
الأوىل �أيقنت �أنني �أعي�ش يف مكان مل �آلفه
من قبل .مكان كل �شيء فيه ال ي�شدين �إليه،
�أم��ي و�أب��ي و�إخوتي و�أخواتي ب��دوا غرباء
بر على العي�ش فيه ككل
عني ،لكنني جم� ٌ
الذين يجربون على والءات ال ي�ستطيعون
التفلت منها� ،أونكرانها�)..ص9
عنوان ور�ؤية
بعد االنتهاء من ق��راءة الرواية ،و�أخذ
ن��ف���� ٍ�س غ�ير م��ق�نن م��ن التفكري وم��راج��ع��ة
احلافظة لغري جهة وجمال .يتبدى لنا مدى
ا�شتغال الكاتب على مدونته� ،شطب ًا وتعدي ًال
وت�شذيب ًا و�إعادة بناء وتنقيح ،حتى جاءت
على �شكلها احلايل.
ملّ��ا ك��ان للعناوين ،يف الن�صو�ص� ،أهمية
ودالل��ة ومهمة ،كت�سمية تلك الن�صو�ص..
متييزها عن غريها ..والإيحاء مبحتواها.
ث��م ت�شعبت ،ت��ط��ورت ،وحت��دث��ت الح��ق� ًا،
�إىل �أن و�صلت �إىل ما و�صلت �إليه م�ؤخراً،
من �إ�ضافة وت�شابك وتكامل� ،ضمن ثالوث
ون�ص ومتلقّي).
العملية الإبداعية (م�ؤ ِّلف ّ
فقد وجدتني م��ع� ّو ًال يف ق��راءت��ي ه��ذه ،يف
رواي���ة �سهيل ال��ذي��ب على االلتفات �أك�ثر
�صوب العنوان.
بكلمة وحيدة باللون الأحمر�« ،آثام»..
و�صورة وحيدة لظهر �أنثى عارية ،باللون
الطبيعي للب�شرة..
على خلفية مفتوحة للغالف الأول،
باللون الأزرق..
يف العام الثاين للأزمة ال�سورية ..يقتحم
�سهيل ذيب بروايته الأحدث �آثام ،الف�ضاء
ال�ضيق للقارئ ال�سوري ..الف�ضاء املت�آكل
ُقدُ م ًا من ِقبل �أويل الأمر والنهب ..دواع�شة
القمع والقهر وال��ق��ت��ل ،تكفري ًا وجتويع ًا
وتعذيب ًا وذبح ًا:
(كنت كلما �ضاقت الدنيا بي ،وهي �ضيقة
دوم ًا� ،أجل�أ �إليه يف معونة �أو حذاء ال �أ�ستطيع
�شراءه �أو �سروال ي�سرتين .لقد وظفني �آذن ًا
�أ�شهر ًا عدة يف �إحدى امل�ؤ�س�سات ،ولكنها مل
تكن �إال كمن يخدع نف�سه ،فرواتبها تال�شت
يف �أيامها الأوىل و�سط الغالء� ،أو املرجل

املعي�شي الرهيب الذي ُيرمى به النا�س رمي ًا،
ومع ذلك مل �أ�ستطع �أن �أج��د عم ًال ثانية،
ف�أكرث الوظائف اخلا�صة والعامة ُجعلتْ
ل���ذوي ال�شهداء وك��ل ال��ع��ائ�لات ال�سورية
تقريب ًا فيها �شهيد �أو �أكرث�)..ص73
لي�س م��ن امل�صادفة يف ���ش��يء� ،أن يختار
الكاتب مفردة «�آث���ام»� :صيغة اجلمع من
«�إث����م» ،وه��و الفعل ال��ذي ي�ستحق فاعله
العقوبة عليه .لتكون ز ّر الإ�ضاءة الذي ما
�أن ت�ضغطه ب�إ�صبع نظرك ،حتى تت�ضو�أ لك
ُ�س َور ،و�صور و�أحاديث ومعارك ،قد ال يكون
�أولها ،ما جاء يف القر�آن الكرمي:
(وتعاونوا على الرب والتقوى ،وال تعاونوا
على الإث���م وال���ع���دوان��� )..س��ورة امل��ائ��دة-
�آية.2
�أوما جاء يف الكتاب املقد�س( :ا�سرتين من
م�ؤامرة الأ�شرار ،من جمهور فاعلي الإثم)..
�إ�صحاح 64-مزمور.2
وترتى �أمام عيني خيالك م�شاهد �شتى مما
اختزنته ذاكرتك من �آثام ار ُت ِك َبتْ  ،مبا ملكت
حتجر ،والأمي���ان من �سلطة..
امل�شاعر من
ّ
ارت��ك��ب��ه��ا �أف����راد وم��ؤ���س�����س��ات وتنظيمات،
ذوو وذوات ���ص��ف��ات وم��ن��ا���ص��ب وم��رات��ب:
اج��ت��م��اع��ي��ة ،دي��ن��ي��ة ،ع��ل��م��ي��ة� ،سيا�سية
�أوع�سكرية..الخ .بدء ًا بـ «قابيل» ..مرور ًا
بـ «نريون»« ،هوالكو»« ،تيمورلنك»« ،هتلر»،
«مو�سوليني»« ،نابليون» ،و�سائر الطواغيت
اجل���دد .و���ص��و ًال �إىل «ت��رام��ب» وم��ا �صنع
وي�صنع من دواع�ش الآثام والب�شر.
لي�س م�صادفة �أن يرتكز الكاتب يف ا�ستلهام
عنوان روايته – ك�شرقي يعي�ش يف جمتمع
�شرقي ،ب�صرف النظر عن دينه ..ثقافته..
ومعتقده – على مفردة وحيدة ذات معنى
ووقع خا�صني لدى عموم جمتمعنا ال�شرقي
ال��ع��رب��ي .ك��م��ا لي�س اع��ت��ب��اط� ًا ا�ستبعاده
مقاربة �أخرى مثل:
مفردات
ٍ
ٍ
خطايا ،ذن���وب ،معا�ص� ،سيئات� ،شرور،
جرائم ،كبائر ،و�سواها .لعدم تلبية تلك
املفردات ل�صميم �سليم ق�صده� ،أو لتخ�ص�صها
يف جماالت معينة �سيا�سية ،قانونية ،دينية
�أو �صحية .يف حني تنفرد فيه مفردة «�آثام»
باكتنازها معنى خا�ص ًا� ،إ�ضافة ال�شتمالها
على جوهر معاين املفردات ال�سابقة ،مع ًا
ويف �آن.
�أ ّم���ا م��راف��ق��ة ال��ك��ل��م��ة/ال��ع��ن��وان ،للظهر
الأن��ث��وي ال��ع��اري ،م��ا �سندعوه بال�صورة/
العنوان .فذلك ما زاد يف طنبور العنونة
ت�صويب ًا ..وال�سيما �أن �أكرث الآثام يف املفهوم
ال�شرقي ،هي ما تتعلق – لغري داف��ع ووازع
و�سائد فهم – باجل�سد!
يتجلّى عمق تفهم ..بل متثل وا�ستلهام
وتوظيف العنونة ،وما قد يكون خم�ص�ص ًا
والقراء .يف جميئ
مل�ستوى �آخر من القراءة
ّ
�صورة الغالف لظهر �أنثى ..ولي�س لطلعتها،
وطلتها وعينيها ،فالعينان كما ال يخفى،
ح ّمالتا �أفكار و�أ�سرار ور�سائل..

ما قد ُيح ّمل ج�سدها معاين خا�صة ،ال
ت��ت��واءم م��ع م��ا ي��ري��ده الكاتب ،وم��ع فهمه
الأكرث علمانية وحت�ضراً ،للج�سد الب�شري
وب���راءت���ه ال��ت��ي ال ي��رق��ى �إل��ي��ه��ا الإث����م،
وتدير ظهرها ،ملجمل مرياثنا الب�شري ،من
تكهنات و�شعوذات وخزعبالت .ذلك الفهم
«العقالعرفاين» ،ما فوق املعتقدات املزمنة
والتوا�ضعات املغر�ضة .مانقر�أ له ترجمة
يف اعرتافات البطل «مبعاث» مع مع�شوقته
«�إيا�س» ،حتت حلاف امل�شاعر ،وعلى فرا�ش
الطبيعة:
ب�����أن (احل����ب ن�����ص��ر ع��ظ��ي��م ،ودون����ه كل
االنت�صارات) �ص124
و�أن (ال ���ش��يء حم��رم � ًا يف ق��د���س احلب
العظيم) �ص124
وطن ..ولكن
هو الوطن ،كم ت ّيم من قلوب وق�ضى من
�أجله ّ
ع�شاق ،ولكن( ..ما �أثقل دم الوطن
حني ميلكه الأغبياء .ما �أبغ�ض الوطن حني
يظن ال�سفهاء �أنه لهم وحدهم) �ص214
ل��ق��د ك���دّ م���تْ �آث�����ام م��ت��ج�ّبررّ ي الأر�����ض
ج�����س��وم ورث��ت��ه��ا ال��ف��ق��راء ،ح��ت��ى مل يعد
فيهم م��و���ض� ٌ�ع لنقمة والل��رك��ل��ة .وع��ذّ ب��ت
ارتكابات املتحكمني �أرواح��ه��م ،على مدى
إرث
�شجون وقرون ،حتى مل يعد لهم مي ًال ل ٍ
وال م�ي�راث ،ال يف الأر����ض وال يف ال�سماء،
اللهم �سوى التعاون فيما بينهم والتعا�ضد
واالحت���اد ،حتت راي��ة طبقيتهم ،املتقدمة
على ك��ل م��ا ع��داه��ا م��ن راي���ات ،وال���رد على
اال���ض��ط��ه��اد وامل�����ض��ط� ِه��دي��ن ،على اختالف
�ألوانهم و�أ�شكالهم ،ح�سب مبد�أ :العني بالعني
وال�سن بال�سن ..فـ(الطبقة الواحدة توحد
النا�س حني ميلكون الوعي « »...وال انتماء
�إال للطبقة)�ص20
ما �سبق ،مما �سبق �إليه �شعبنا� ،شعوب ًا
كثرية ،يف تردي واقعه على غري �صعيد .عبرّ
عنه �أديبنا «�سهيل» يف ت�ضاعيف روايته ،كان
قد تناوله ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،يف كتابات له من
قبل� ،أ�سوة بزمالء عرب و�سوريني كرث.
الأم��ر ال��ذي �إن ي�ضاعف وع��ورة تناوله
جم���دداً ،ويف زم��ن الأزم���ة ب��ال��ذات .فهو لن
يربر للمت�صدي له ،الإخفاق يف �إ�ضافة ما،
على �صعيد املو�ضوع املحوري للرواية ،وهو
هنا الأزمة .ولن نقول الإخفاق يف اجرتاح
جديد على ال�صعيد الأجنا�سي للرواية .ما
يحتاج لأحقاب و�أجيال.
ف��إىل �أي م�ستوى ،و�أي حد ،مما �أ�سلفنا،
و�صل الروائي ال�سوري �سهيل تركي الذيب يف
روايته الراهنة «�آثام»� .س�ؤال نطرحه عرب
انطباعنا هنا ،وتبقى الإجابة عنه منوطة
ب�أ�صحاب ال�ش�أن ،من نقاد وباحثني.

فصة
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م�ستنجدٌ في ليلةٍ عا�صفة
•با�سل مزعل
يف ع��ام  1961يف اح��دى
القرى النائية عن العا�صمة
انقطع التيار الكهربائي يف
غ�ضب العا�صفة الهائجة
التي تزداد هياجا .من ح�سن
ف�أل الدكتور زاهر ،وهو �شاب
يف ال��ث�لاث�ين ،اع����زب� ،أن م��دف ��أة
احلطب انت�شلته من الغرق يف بحر
الظلمات ،ا�ضافة للمعان ال�برق.
مت تعيينه يف ه��ذه القرية التي
�سمع �صفتني مقززتني عن �أهلها �أال
وهي النفاق والبالهة .نه�ض بحثا
عن الفانو�س ،وزئري العا�صفة يكاد
يكون فيلم ًا �سينمائي ًا يعجز عن
�إظهاره .وبينما هو ميهد الفانو�س؛
فاج�أت �أذنيه �ضربات م�سعورة على
الباب ،فقال لنف�سه ورائحة الوقود
الفانو�س تهاجم انفه (كما يح�صل
يف روايات الرعب ثمة من ي�أتي يف
ليلة عا�صفة ويطرق الباب!!...
ح�سنا �سرنى م��ن ال��ق��ادم يف مثل
هذا الوقت والظرف!!؟)؛ وتقدم
من الباب وقال ب�صوت عال من بعد
�أن تلقف ع�صا غليظة (م��ن؟!!!)
وج��اء اجل��واب بنربة �صوت رجل
ملهوف ،ك�أن وراءه منراً!! (الدكتور
زاه��ر �أرج��وك �أ�سعفني زوجتي يف
خ��ط��ر!!!) .وفتح ال��ب��اب ،فدخل
رج���ل ق�����ص�ير ،راف��ق��ه رذاذ املطر
والهواء؛ بدا جليا �أن��ه من �أهايل
هذه القرية ،كان متلثما ،متدثراً،
وه��ذه ذريعة كافية؛ فك�شف عن
وجهه الذي احتل �شارباه الكثان
م�����س��اح��ة م��ن��ه ،ف��ق��ال ب��ان��دف��اع
�شبيه بطرقاته ،واللهاث يو�شك
ان مينعه م��ن النطق (زوج��ت��ي..
زوجتي ت�صرخ �أملا!!) فقال الدكتور
زاهر الذي ما زال ينظر �إليه ب�شك
(مم تعاين؟؟!)( - .ال اعرف!!!..
َ
�أمل رهيب يف بطنها!!)  -وتالها
���ض��ام��ا ي��دي��ه (�أرج�����وك فلت�سرع
معي يف �إ���س��ع��اف��ه��ا�( - .)..أبعيد
هو بيتك؟)( - .ال� ..إنه ال ين�أى
كثريا) .وخرجا من بعد ان ارتدى
الدكتور زاهر لوازم اخلروج كرجل
االط���ف���اء .ومل���ا وجل���ا ال��ب��ي��ت ب��دا
�أنني املر�أة ك�أنه يبارز العا�صفة!!.
 (يف تلك احل��ج��رة ...ب�سرعةارجوك ال وقت لدينا) .حتى اذا
دخ�لا ر�أى ال��دك��ت��ور زاه���ر ام���ر�أة
متمددة على ال��ف��را���ش ،وحالتها
ال ت�سمح بالو�صف ،لأنها ت�صرخ
�أمل ًا ،يدها فوق بطنها التي مل تفد
�سوى بالإ�شارة �إىل مو�ضع االمل؛
واما متلملها العنيف ف�أنه وهم ال
ارادي ب�أنها �ستوقف الوجع .وقام
الطبيب م��ن ف��وره ب��واج��ب��ه ،ب��أن
فتح احلقيبة ،واخ��رج العدة؛ ثم
باغته ق��ال للزوج منده�شا ،وقد
خلع عنه �سماعة االذن (زوجتك
يف حالة طلق!!! مل��اذا مل ت�ستدع
ال��داي��ة؟؟!) .ردد ال��زوج كالأبله
(زوجتي �ستلد!!؟) .وا�شار زاهر
(اف�لا تب�صر بطنها؟!!) .مل تكن
�إج��اب��ت��ه �إال ن��ظ��رة غ��ب��اء ادت��ه��ا

ال ن�صيب
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•رجاء علي
مالحمه جيدا .فقال زاهر (اح�ضر
يل وع���اءا وم���اءا �ساخنا) .فقال
ال�����زوج م��ظ��ه��را ال��ن��خ��وة وغ�ي�رة
ال�����ش��رق��ي�ين (ان����ت رج���ل وي��ج��ب
اال .)...ق��اط��ع��ه (ا����س���رع واال
���س��ت��م��وت) .حتى اذا فتح ال��زوج
ال���ب���اب ظ��ه��ر ام���ام���ه ع��م�لاق��ان؛
فدفعاه كالقمامة ،واغلقا الباب،
ت��دح��رج ال���زوج حتى ق��دم زاه��ر
ال���ذي ���ص��رخ بهما (ال يهمني من
تكونا ...املر�أة على �شفا املوت!).
كانت مالحمهما �أ�شد ���ض��راوة من
العا�صفة الثائرة؛ ق��ال احدهما
وجيوب معطفه امتلأت بالعمالت
املالية ال��ورق��ي��ة التي ه��وى منها
وي��ه��وي ك������أوراق اخل��ري��ف (لقد
ج��ئ��ت الرى امل����ول����ود ..ه���ل متت
ال��والدة؟!!)�.أم��ا الآخر فبدا اقل
هدوءا ،على معطفه ا�شكال للدببة
مك�شرة عن ا�سنانها؛ فقال ناظرا
مب�ؤخرة عينه نحو زميله (�سرنى..
اح�����س��ب ان���ك ل��ن ت���رى اال طفال
خديجا ميتا) .ثم بغتة كال�ضربة
ال���غ���ادرة ،تقهقر ال��دك��ت��ور زاه��ر
ب�شكل ال ارادي ،ووقع على االر�ض
حمدقا باجتاه املر�أة بذهول ،وفمه
فاغر�.أما الزوج ف�صار �شكله اكرث
اث���ارة لل�ضحك ،ا�ضافة لل�شفقة
عليه (ما هذا!!!؟؟؟� ..أنه .)..ومل
يدعه العمالق ذو العمالت الورقية
املتطايرة يكمل؛ فناب عنه بغرور
املنت�صر (�أي��ه��ا ال��غ��ب��ي!!� ..أن��ه ما
د�أب��ت عليه يف كل زم��ان ومكان ها
ها) رد العمالق الثاين الذي عقد
ذراع��ي��ه ف��وق �صدره بنربة �صوت
هادئة (ال يغركم ه���ذا� ...سوف
مي���وت) ل��ق��د ك���ان امل��ول��ود �شبيها
بغوريال وثب على حافة ال�سرير،
مبديا �أنيابه ك ��أن به يهدد ،وهو
ي��ن��م��و ���س��ري��ع� ًا ك��ال��ب��ال��ون؛ فمنذ
خروجه من الرحم منا مبقدار ال
ي�صدقه احل��ي��وان!!! وعلى حني
غ��رة قفز نحو امل��ن�����ض��دة ،و�شرع
يك�سر ،يبعرث ،يلتهم ،يقطع؛ فقال
ال���زوج (ي��ب��دو �أن ول���دي �أ�صابه
م�س م���ا!!) .فنظر �إليه الدكتور
زاهر نظرة توبيخ (يبدو �أنك �أنت
م�صاب بق�صر نظر �أت�سمي هذا
ول��دا؟!!) .واما الطفل �أو الوح�ش
�سمه م��ا �شئت ف��ق��د ب��ل��غ حجمه
ك�إن�سان بالغ!!لكن فج�أة انفجر
كفقاعة ويالها من فقاعة!!! بقع
ح��م��راء زي��ن��ت وج���وه ك��ل م��ن يف
ه��ذه احل��ج��رة ،ا�ضافة للجدران
والأثاث ،وتناثرت �أ�شال�ؤه م�صدرة
رائحة نتنة .و�أطبق فك ال�صمت
عليهم ،لكن ع��واء العا�صفة حل
م��ك��ان��ه .ام�سك ال��ع��م�لاق ال��ه��ادئ
ب��ر�أ���س الطفل �أو الوح�ش �سمه
م��ا �شئت ،وق��ال وه��و يت�أمله (لن
اتباهى بفوز تخميناتي ..لكنها
احلقيقة هي ..فهذا الطفل لي�س
لديه دم����اغ!!) .ردد العمالق ذو
ال��ع��م�لات امل��ال��ي��ة (مل يكن لديه
دم��اغ!!؟) .و�أ�ضاف وهو يدنو منه

وقد بدا يف �أوج االحباط (باهلل
ع��ل��ي��ك!!..ك��ي��ف ع��رف��ت ؟)� .أم��ا
الزوج فكان يلملم العمالت املالية
�إال �أن الدكتور زاه��ر تنبه �إليه؛
فاق�صى يده عنها .اخرج العمالق
الهادئ من جعبته ما ي�شبه املدية،
و�سرعان ما �أح��دث �شق ًا يف جبهة
الر�أ�س الطفل �أو الوح�ش و�أظهر
ال�����ش��ق جت��وي��ف � ًا ف���ارغ��� ًا؛ ث��م ق��ال
معيد ًا �أداته �إىل جيبه وبا�صبعيه
كان مم�سكا بالر�أ�س (وزنه خفيف
ج���دا!! ...وه��ذا دليل ك��اف يغني
ع��ن اح����داث ال�����ش��ق) .ورم����ى به
بعيدا كعقب �سيجارة ،واخ��رج من
جيبه الآخر قارورة رفيعة بحجم
�أمن��ل��ه ،فيها �سائل عجيب اللون
رمب��ا ه��و �آخ��ر االب��ت��ك��ارات؛ وق��ال
بهدوء تام وبثقة (ف�شل جتربتك
�سيقابلها جناح جتربتي امل�ضادة)
ردد العمالق ذو العمالت املتطايرة
(امل���������ض����ادة!!!؟) و���ض��م قب�ضته
(�أتتحداين؟) رد عليه بابت�سامة
ال تخلو من ال�سخرية (انت تعلم
�أن��ك مل ول��ن جت��ر�أ على مواجهتي
بالقوة) ( -اق��ر بف�شل جتربتي
ولكنني ���س��أق��وم بتح�سينها وبها
�أواج��ه��ك) .فقال العمالق الهادئ
وهو يهم بالتوجه �إىل �سرير الذي
عليه املر�أة (�سوف احقنها وننتظر)
لكن الدكتور �أعلن وفاتها بحزن
�شديد؛ فبد�أ الزوج يطلق عويال من
البكاء داعيا اهلل عليهما بالهالك.
فقال العمالق ال��ه��ادئ ب�برود (ال
ب�أ�س �سوف انتقل �إىل بيت �آخر).
ورد العمالق ذو العمالت املتطايرة
بتحد (���س�نرى!!) .وتالها (ولكن
ق��ب��ل اج�����راء ال��ت��ج��رب��ة علينا
باالجتماع املغلق) .وخرجا وقد
�صفقا الباب خلفهما ،وعويل الزوج
ي�����ص��اح��ب ع����واء ال��ع��ا���ص��ف��ة وه��و
يدعو (اللهم اجعلهما كنملتني...
اللهم اق�سمهما ن�صفني ..اللهم...
ال��ل��ه��م )...وام���ا ال��دك��ت��ور زاه��ر
فبدا كالتمثال جاحظ العينني
وه���و يتمتم (ال��ل��ه��م اب���ق عقلي
ف��ق��ط)( .حبيبي زه����ور ...زه��ور
ا�ستيقظ لقد ت�أخرت) .ا�ستيقظ
زاه���ر م��ن ن��وم��ه وه��و ي��ق��ول (اي��ن
ذه��ب ال��ع��م�لاق )...لكنه ام�سك
عن التتمة حني ر�أى وجه زوجته
احلنون؛ ف�شرع يقبل يديها.فقالت
له (قل يل مبارك) .تعجب زاهر
(مل���اذا!؟؟) .اكملت مبعدة خ�صلة
�شعرها اال�سود عن وجهها (اليوم
ب��اك��را تقي�أت يف امل��ط��ب��خ) .فقال
بعينني جاحظتني (�أتق�صدين
؟؟ )..امتت جملته مبت�سمة (نعم
حامل) .فرك�ض باجتاه النافذة
واثبا منها اىل اخلارج يجمع لها من
احلديقة باقة ورد �صباحية!!

ابت�سمت بفرح :
كانت املهمة �شبه م�ستحيلة
ول��ك��ن��ه ال���ت���ح���دي ،دف��ع��ن��ي
• • نورك �أيتها اجلميلة
لقبولها
ارتفعت �ضحكة ناعمة من
نف�سي،
مع
كثريا
أمر
ال
ناق�شت
�شفاهها الوارفة بالكالم
قلبت كل �أوجهه ،ا�ستبد �صداع
• هل يزوركم خطيي؟
بر�أ�سي ال�صغري بينما كنت �أبحث
خاطبتني مت�سائلة
عن طريقة �أب��د ًا بها ،لكني مل
ت��وق��ف��ت ال��ت��ع��اب�ير ع��ل��ى م�����س��اح��ات
�أعرث على ب�صي�ص �ضوء.
و�ضعت قلمي جانب ًا ودخلت املطبخ وجهي .جتمدت نظراتي بب�ؤب�ؤ عينيها .
• • كان هنا منذ ايام ثالثة
كي �أت��ن��اول فنجانا من ال�شاي املعطر
بالقرفة رمبا يفتح يل ابوابا مغلقة مل
تناول الع�شاء معي
ا�ستطع العثور على مفاتيحها.
بده�شة امتال فمها بالكالم :
ك�أ�س ال�شاي هذا جعلني �أ�شعر ببع�ض
• ومنذ متى تتناوال الع�شاء معا
ر�ضا.
ويزورك هنا !؟
•••
• • ات�صل بي وطلب مني لقاء
تنهد قلبي ال�صغري وا�سرتخى ج�سدي
ودعوته بكل حمبة ..هذا ما ح�صل
املتعب فوق االريكة وغط بنوم عميق
فقط
الباب يقرع
• منذ �أكرث من �أ�سبوع يرف�ض الرد
الظالم ملأ �أرجاء املكان
وما كدت �أحترك كي �أفتح الباب الذي على هاتفي وه��ا ه��و ي��ت��ن��اول الع�شاء
قرع حتى وقع الفنجان من يدي وانك�سر معك!!
بعنف
• هل هناك من �أمر ال �أعرفه؟ ثم
�صوت انك�سار ايقظ عقلي ،فم�ضيت ملاذا مل تت�صلي بي؟
�أبحث عن هاتفي بخذر من �أجل �أن ال
•ملاذا �أخفيت عني ذلك؟؟
يقع وينك�سر
• • كنت �س�أفعل ولكن مل حت�صل
ماذا لو وقع وانك�سر بحركة غلط مني
الفر�صة املنا�سبة لذلك
حركات �أ�صابعي كانت م�ضطربة
•هذا الأ����س���ب���وع غ��رق��ت بالعمل
ا�ستقلى را�سي على الأريكة .ما هذا
و�أرهقني التعب
اليوم الغريب؟
•••
• ال تبحثي عن مربرات ،ماذا يجري
وعلى الرغم من ع��دم عثوري عليه بينكما بعيد ًا عني؟
وعلى الرغم من توقف قرع الباب �إال
انكم�ش قلبي .ارجتف الوريد فيه
�أين بقيت �أبحث عنه لكني مل �أ�ستطع
• • م��ا ب��ك متهلي ه��ل ت��درك�ين ما
العثور عليه
ك���ان ال��ن��وم خ��ي��ار ًا يل ري��ث��م��ا يعود تقولني!؟
ب�صوت كاللهيب :
ال�ضوء.
•نعم ن��ع��م �أدرك ..قلبي يتمزق
الطرقات عادت تنهال على الباب.
وروح��ي تتلظى و�أن��ت تتمعني بالع�شاء
مل ا�ستطع جتاهلها
فتحت الباب
واجللو�س معه !!
:
ب�شغف
�صرخت
قاطتعها ب�صوتي :
•• ياهلل !
• • ال تتهميني اتهامات المعنى لها،
أنت؟!
�أهذه �
�أال تذكرين اين قلت لك ب�أين مل �أحب
�ضممتها �إىل �صدري
يا �إلهي كل �شيء توقعته �إال ان تكون هذا اخلطيب يوما؟
امل تتنا�سيني عندما قررت �أ�صابعك
رهف �أختي قد �أتت من الالذقية ال�سيما
اجلميلة �أن تت�شارك مع �أ�صابعه بخامت
يف هذا الوقت الع�صيب
�أف�سحت لها املجال لتدخل ،و�أنا �أعتذر اخلطوبة و�أهملت وجودي �أثناء حفلك
لها من غياب ال�ضوء
معه وذهبت مع باقة �صديقاتك لل�سهر
ا�شعلت �ضوء هاتفها ،انت�شر �ضوءه يف خارج ًا
م�ساحات الغرفة فبدت مالمح وجهها
وطلبت مني البقاء يف املنزل؟
ال��ه��ادئ��ة اجلميلة دع��وت��ه��ا للجلو�س
هل �أذكرك �أم �أتابع؟
ريثما اعد لها القهوة التي ال ترتاح �إال
�أ�شعلت �سيجارة و�أ�صابعها ترتجف
بتناولها
• وماذا لديك �أي�ضا؟
�أ�شعلت �سيجارتها ،كم هي جميلة وهي
اق�ترب��ت م��ن ال��ت��ل��ف��از قلبت ب��ه��دوء
متج دخان �سيجارتها
حمطاته
خلعت عنها معطفها الثقيل
وت��رك��ت ل�����ش��ع��ره��ا الأ����س���ود حرية
مل �أك��ن �أبحث عن م�سل�سل حمدد �أو
احلركة
برنامج بعينه
كم هي جميلة هذه املالك
�ساد �صمت قاتل بيننا
•••
لكني قطعته ب�صوت ال �أعرف من �أين
غ�ص يف قلبي بع�ض بكاء
خرج
رمبا لأين ال �أرغب بفتح حديث معها
• • لقد زارين خطيبك ليبلغني قرار
�أو لأنها متعبه وحتب ارت�شاف قهوتها
ف�سخ خطوبتكما
ب�صمت� ،ساد �صمت غريب بيننا
اك��ت��ف��ى ب ��أن��ه ال ن�صيب وال طريق
رفعت ر�أ�سها ال�صغري اجلميل
م�شرتك بينكما.
انت�شر النور يف املكان
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احتماالت ّ
للحب واالنتظار

• جابر �أبو ح�سني
امل�سرتيح
�ضعي قل َب ِك
َ
ِ
�شرفات انتظاري،
على
خوف نب�ضهِ
ِ
وعدي على
ّ
كل احتماالت �شوقي � ِ
إليك
أحب َك]
وقويلُّ �[ :
َت ْن ُم على �شرفتينا احلقولُ .
أمريات
ربيع �ست�أتي ال
وعما
ُ
ٍ
ّ
ن�صح ِك
يطلب
نْ َ
َ
حولَ اختيا ِر احل�صانِ ،
وو�صفةِ
عظيم.
حب
ٍ
ٍّ
ت�شريين بال�شعرِ :
و�سوف
َ
َ
ال قُ بيلَ الهوى
خذ َن قلي ً
ْ
يا �صبايا،
وبعد الهيامِ
َ
كن
ف�سوف
َ
تنام على ِ
باب �أج�سادِ َّ
ُ
اخليولُ .
جديد من
زمان
باب قلبي
على ِ
ٌ
ٌ
الرك�ض
ِ
ِ
أمنيات،
وال
ِ
عينيك قلبي،
باب
على ِ
ويف العمر نحلٌ ،
ويف �أ َّم ِ
هات اخلاليا �صهيلُ .
دمي...
�صيد �أغانيهِ ،
ري
َ
ُ
ت�ستبيح الع�صاف ُ
ِ
�شروقك
عند
َ
من جهةِ الروح فيهِ ،
�سم ِ
يك
		
�أ ّ
�أ َّولَ نب�ضةِ
قمح،
ٍ
و�أدعو حلفلِ احل�صادِ
مواويلَ قلبي
في� ِ
�صيف غليلُ .
أتيك
ٌ
###
�ضعي �شَ ْع َر ِ
امل�سرتيح
ك
َ
�شب ِ
اك داري،
على
ِ
وم�ض ّ
ود�سي الر�سائلَ
ّ
حتت
ثياب احلمامِ
ِ
َ
الذي يرمتي فوقَ جرحي لدى
موجةٍ

عمر �أرجوحةٍ ت�ستطيلُ .
�أدركَ ْت
َ
وقويل:
تعالَ �إيلَّ
يج ْئ من �أقا�صي الغناءِ الهديلُ .
ِ
حب
وعما ق�صيدةِ ٍّ
َّ
اجلميالت
�ست�أتي
ُ
علمك
نْ َ
يطلب َ
ِ
احلروف،
حولَ اختيا ِر
ربواتهن،
ميو ُج
و�إيقا ِع
ٍ
َّ
�صبح ّ
باحلب:
ت�شريين
و�سوف
َ
َ
ِّ
ال قُ َب ْيلَ املُنى
خذ َن قلي ً
ْ
يا �صبايا
وبعد الكالمِ
َ
ِكن
َ
ف�سوف تُ َد ُّق على جمرِ ميدان َّ
الطبولُ .
جديد من
باب �شعري �سباقٌ
على ِ
ٌ
اخليلِ
ِ
أغنيات،
والليلِ وال
ِ
بابيك �شعري،
باب
على ِ
رب منلٌ
ويف احل ِ
ِ
مفردات اخلفايا حلولُ .
ويف
ؤاي
ر� َ
ا�ستباح ْت ر�ؤاها
َ
اخلطايا
املوج جرحاً...
غداَةَ تخاطفني
ُ
فجرحا
أ�سم ِ
يك ُرحما
� ّ
ِ
و�أدعو حلفلِ
الزفاف
�سحائب �شعري
َ
في� ِ
أتيك قلبي القتيلُ .
###
امل�سرتيح
ثلج ِك
�ضعي َ
َ
درب ناري
على ِ
ممر ًا حنون ًا
وخ ّلي َّ
يدي،
ِ
لبوح َّ
أذوب...
وقويلُ � :
يف
وهج َك َّ
ِ
فكن مثلَ
ْ
الدروب
�أ�سِ ْل يف
ِ
نبيذاً،

�أجنحة ال�سراب

• ماجدة �أبو �شاهني

ق�صيدتان

• نرج�س عمران

�أحالمي ا�صطدمت قواد ُِم حلنِها
بعِنا ِد ق�ضبانِ الدجى يف ُعزلتي
وثمةَ ري�شةٌ
ُّ
ترتد �أجنحتي ّ

ِ
�سقطت كدمعةِ
قانت
تائب او
ٍ
ْ

بت �أن �أغفو ..معاولُ فكرةٍ
جر ُ
ّ

وا�ستباحت غفوتي
ق�ض ْت �سكوين
َّ
ْ

الك�سيح م�سافر ًا
يقتادين الأمل
ُ
نطتي
حيث البياد ُر ال ت�صا ِد ُر ِح َ
ُ
ي�شيب ُحدا�ؤها
حيث الأماين ال
ُ
ُ
ِ
�صامت
�ضجيج
يف
ا
و�صرب
ا
قهر
ً
ً
ٍ
�أم�ضي وال �أم�ضي ...ف�أعبرُ ُ حافي ًا
بجعبتي
وخال جراحي ما
ُ
حملت ُ
هزتني لتبل َو �شوكتي
الريح ّ
ُ
ف�إذا بجذري عا�شق ًا يف تُ ربتي
َت ب�أحالمي الربيئةِ عينُها
هزئ ْ
و�أنا املليئةُ باملوانئِ رحلتي
كم كان يدفعني احلريق �إىل النوى
أح�ض َن َجمرتي
فريدين َب ْردي ل ُ
ّ

جمدد ًا
فعزفت �إيقا َع احليا ِة
ُ
َّ
تق�صد ُ�شرفتي
وع�سى طيو ُر ال�ضوءِ
ُ

• مر�شدة جاوي�ش

ٌ
أوزيري�س..
عودة �أخرى ل
ْ
بحر ال�ضيا ِع
من ِ
أطلق ُ
� َ
الليل فرا�شاتي
والئم للجيا ِع
َ
أ�صافح فوقَ ِّ
كف ال�شم�سِ
و�أنا � ُ
كثبانَ ال�سننيْ..
ٌ
رب مواجعي
هي
�شهقة لل�شم�سِ ع َ
ُ
�أغرتْ
ال�سو�سن ال�ضوئي
رئات
ِ
�أوتا َر النوافذِ يف دمي..
فم�سحتُ يف ج�سدِ الربي ِع توهمي
نغم ًا تعاو ُر ُه ال�صال ْه..
خرج ح�شرجاتِ ال�ضوءِ
قد كنتُ �أُ ُ
ال�صباح
من رئةِ
ِ
ال�شغاف معاركي
أر�سم يف
ِ
و� ُ
َ
تطاول وهو مي�شي
�شجر ًا
البحر
باجتا ِه
ِ
باح..
بال�سر املُ ْ
ِّ
البحر
�أنا لن �ألو َم
َ
َ
وال�شفق الذي ما �إنْ تك َّو َر
ال�شعر
ِ
يف فرا�شِ
إرتواء..
حتى ال
ْ
ومازالتْ قالئدُ ُه تُطلُّ من الرثى
َ
واثق الليلِ ومم�شوقَ الكال ْم..
آثم ظلي..
� ٌ

�أطوي جناح ًا �ضامر ُا كم �شاقَ ُه
ني املُك ِّبلَ ُ�شعلتي
�أن
يهجر الط َ
َ
ال�سنا
ير�سم
�أن
ُ
َ
الهذيان نافذ َة َّ
وعلى خيولِ الفجرِ �أعبرُ ُ َع ْتمتي
�أيظلُّ قِ نديلُ الربيع معلّق ًا
مثلَ املنار ِة تقتفيها ُمهجتي ؟؟

أ�صلب يف
ف� َّإن اجلبالَ اجلميلةَ � ُ
جمدِ ها،
وهي � ْإن �أدرك ْتها الأناملُ بالعطرِ
وال�شعرِ واملاءِ
نهر ًا ت�سيلُ .
من اخلمرِ
نبع َ
تفجرِ ٍ
وعما ُّ
َّ
الغزاالت،
ت�أتي
ُ
ِ
عينيك
يطلب خربةَ
نْ َ
يف ال�صيدِ ،
ت�شريين بال�ضوءِ
�سوف
َ
َ
ال قُ بيلَ املُدى
خذ َن قلي ً
ْ
يا �صبايا
وبعد املُدامِ ،
ف�سوف يدو ُر على نف�سهِ
َ
الذهولُ .
عند � ِ
كن ّ
َ
أبواب �أحداقِ َّ
مي ����س��� ِّي���دةٌ ل���ل���ر�ؤى
������ر ُ
�أن�����ا ال� ّ
ِ
والغزاالت
لنب�ض انتظاري
�أ�صغي
ِ
ِ
للفاتنات
أكتب
و� ُ
�سريع
بخط
ٍّ
ٍ
جرعاتهن
مقادير
َّ
َ
من ال�شعرِ وال�ضوءِ
واحلب
ِّ
واجليلُ يتلو ُه جيلُ .
ا�ستباح اجلمالُ نهاياتِهِ ،
ف�ضائي
َ
ِ
لديك
نج
ب�إ�شار ِة غُ ٍ
ف�ضاقَ ال�سبيلُ .
ري � ِ
إليك
لأنيّ �أ�س ُ
ملهمات اجلوى
ويف داخلي
ُ
والأغاين
احلب
أح�س ب� َّأن الذي قيلَ يف
ِّ
� ُّ
كل دورٍ،
يف ّ
وما �س ُيقالُ
قليلٌ
قليلٌ
ق
ل
ي
لُ .

ٌ
عودة �أخرى
أوزيري�س..
ل
ْ

�أ�سف الليايل
�إذا الأيام قالت يل :تعايل
�إىل وطن �شبيه القلب غال
جراح الغدر �أدمته فلوال
�شهيد قال� :أفديه بحايل
لكان اليوم ما�ض لي�س �إال
على الأطالل تبكيه الأعايل
لكان اليوم جرحا من جمال
يبل�سم دمعه �أ�سف الليايل
لكان اليوم �سربا من معايل
وكان الب�ؤ�س قافية الرحال
فما حايل على عمر �أراه
يبعرث نوره بني الظالل
وما �ش�أين �أيا �أقدار قويل
�إىل م�ستقبل فيه اعتاليل
مقلتاي على �سرو ٍر
ففاقت
ْ
َ
دم�شق ف�أنت يل �أغلى الغوايل

أخر�س
هم�س
أم�سى �دمي؟ ٌ
هل غادر الهيام من � ٌ
ً

هل واكب اخلذالن نب�ض املع�صم؟
يا �ساكنا قلبي ول�ست بعامل
كم مرة ً ناداك دون تكل ِّم؟!
أخر�س يجتاحني
هم�س �
للحب
ٌ
ٌ
وله من الهم�سات �صوت الأبكم
يا �أنت �أنت كما الرتاب ف�ضمني
بلغ ترابك قد �أتيت لأرمتي
هذي �أحا�سي�سي و�إن قد ملتني
ح�ضني لغري �سواك ال لن ينتمي
فارفق مبن ق�صد احلبيب ليحتمي
قلب حزينٍ ارحم
بك منك من ٍ

يبتكر
راح
وظلي َ
ُ
ا�شتعا ًال..
ُ
احلرير �شقاوتي
ني
ِ
يوقظ يف براك ِ
ُّ
الرخا ْم..
ويفك ز َّر احل ِ
رب من �شهدِ ُّ
مت�سكع ًا يف �شار ِع الرغباتِ
يطلقُ عرو َة الأيا ِم جهر ًا
اخلواء..
ني
من ف�سات ِ
ْ
ويروح
ُ
يجل�س م�ستقم ًا
ُ
فوقَ عر�شِ املاءِ
فالظلُّ ي�أخذين �إىل ظلي
رب
مت�س َح يف رذا ِذ ال�ص ِ
قمر ًا َّ
االنعتاق وبني �أقفا�صِ ال�سال ْم..
بني
ِ
قلم �سيبقى
الكونُ يل ٌ
ُ
الرغبات تدعوين
طاملا
ري
ب�صوتٍ من زف ٍ
�إىل الزحا ِم
�إىل الزحا ْم..

حينما ّتت�سع
الكلمات
ب�أحالمي
•طالل الغ ّوار
ارقب �أحالمي
ُ
ت� ُ
أخذ �شكل املوجات
ومت�ضي بالنهر بعيد ًا
و�أنا اتبعها حتى طرف الروح
�أتبينّ ما يظهر منها
من خلل ال�شوق
الغيب
ومنها ما يطويها
ُ
كم ل ّوحتُ لها
و�صدحتُ بناياتي �إليها
فما اكرتثتْ
�أو التفتْ نحوي
لكني كنتُ
�أت�شكّل فيها �صوت ًا و�أغانٍ
�أت�شكّل فيها وجد ًا
وحنينا ومعانٍ
�إذ ذّاك
ّ�سع الكلمات ب�أحالمي
تت ُ
ّ�سع املعنى
يت ُ
ف�أراين طف ًال
جنم
ي�أ�سر ُه ٌ
ن�سب مع هذا الليل
لي�س له ٌ
ُ
الطرقات
فت�أخذه
معنى �آخر
يالحق
وهو
ً
خلف الأ�شجار
*
ها هي �أحالمي
فلها لعبتها
وم�سرتها
ّ
ولها ما ي�ؤن�سها
من �أثواب تتز ّين فيها
تتناثر حويل
�إذ
ُ
ُ
أ�شياء
تنتهك ال ْ
ُ
تنتهك املعنى
أ�سماء
وال ْ
كن�سيم
حين ًا تغويني
ٍ
ُ
عطر ال�شرفاتْ
يوقظ َ
احم حينا
�أو تزّ ُ
ف�أ�ضلُّ �سبيلي يف الطرقاتْ
الأحال ُم الأحالم
ال وعد لها
ال �صدق لها
يجر فيها من ن�سغ الروح
�إذ مل ِ
وتغدو هي حلم الكلمات
*
ما لذي
ُ
حلم
�سوف
يحدث لو كنتُ من دون ٍ
ُترى
هل �ستنبتُ عند النوافذ يل
ٌ
زهرة لالماين
ال�شعر مر�آته
يك�سر
وهل
ُ
ُ
وتباح املعاين
�شجر
هل �سيهتزُ يف القلب يل ٌ
�أو ُّ
يخط ر�سائله
وهو يبحث عن زاجلٍ
يف �شجون الأغاين
فلواله
ُ
�ساترك يف رق�صةِ املاء
هل
ً
نب�ضا لروحي
و�إمياءة القلب عند النوافذ
للرياح
ترتيلية
ْ
هل �أرى
يخرج من جرحه
وطن ًا
ُ
عا�شق ًا
ال�صباح
بثياب
ْ

قصة
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الكابو�س
•نادية �إبراهيم
١
كانت املعلمة غثوة ال�سالمة تدور خلف مكتبها وتلوب
حزينة ،حتادث نف�سها ب�صوت منخف�ض وج�سدها يرتع�ش،
ومابني عقلها والقدر حكاية تكاد تخنقها وتف�سد عليها
�صفاء النف�س ،فقد و�ضعها الأ�ستاذ غ�سان ليلة �أم�س �أمام
حقيقة قاتلة ،وحا�صرها يف دروب مغلقة� ،إما �أن تر�ضى
بالواقع ال��ذي فر�ض عليها� ،أو ت�ست�سلم مل ��آرب القدر ،ف�أعمار
�أوالدها الذين خرجت بهم من الدنيا لي�ست ملكا لأحالم الآخرين
ف��احل��وار ال��ذي دار بينها وبينه طريق من ال�ضالل معبد بدم
الأبرياء ،فعليها �أن تقنعه بوجهة نظرها ،لتحقق عليه ن�صرا ،ولو
كان وهميا فيما لو عاد �إليها مرة �أخرى.
يف الغرفة امل��ج��اورة لها ،كانت ت�سمع �صوت �سعاله احل��اد ،
يت�سلل �إليها خلف الباب ينبهها �أن��ه رمب��ا يدخل عليها ليكرر
على م�سامعها �سمفونية الإحل��اح التي بد�أها معها ليلة �أم�س.
ها هي الآن ت�شعر �شعور ًا ح��اداً� ،إنه يفكر مبا تفكر به ،تركت
ب��اب غرفتها مفتوح ًا على م��دى ات�ساعه ،فقد اع��ت��ادت على
ا�ستقبال املداعبات والعبارات النديه التي ب��ات يوجهها لها
ال��زم�لاء والزميالت حلظة م��روره��م من �أمامها ،فهي يف �أ�سوا
حاالتها الإنفعالية املرتبكة كانت تبت�سم لتبعد عن روحها �شبح
الوحدة والعزلة ،فكرت كثريا باملعركة القادمة ،كيف �ستخو�ضها
بب�سالة ،مع قدر فر�ضه عليها زميل مل تكن لتح�سب له ح�ساب ًا،
اجتهت نحو ال��ب��اب و�أغلقته بعنف لت�ستفرد بنف�سهاوجتمع
حروف مفرداتها التي �ستواجه بها ندبة الزمن كما ا�سمته يوم
جثم على �صدرها فج�أة ،دائما كانت تلوذ ب�سجالتها و�أوراقها
يف غرفتها ،وتتجنب اللقاء بها رغم تواجدهما يف بقعة واحدة
ويف مدر�سة واح���دة ،فقد عرفته رج�لا ميتزج داخ��ل��ه ب�ألف
�ضد و�ضد ت�سكنه مئات االفكار العدائية للدولة وم�ؤ�س�ساتها
وك��ل من يتعامل معه ك��ان يجهل �سبب تلك اخل�صلة املتنامية
يف داخله ،وقبل �أن ت�ستبد به �شهية التفرد والتفكري ،بوغتت
به يدفع الباب بعنف ويقف �أمامها وجها لوجه ،يع�صر بني
�أ�صابعه ما تبقى من �سيجارته متوتر ًا وي�صرخ م�ستف�سراً:
_ هل فكرت باملو�ضوع �آن�سة غثوة؟!.
ودون ان ت��ل��ت��ف��ت �إىل ع��ي��ن��ي��ه ال��ل��ت�ين غ��ي��ب��ه��م��ا ح��دة
الإن����ف����ع����ال ،ق���ال���ت ل����ه وق�����د ج����ف ال������دم يف ع���روق���ه���ا:
_ عن �أي مو�ضوع تتحدث ا�ستاذ غ�سان ،نحن يوم �أم�س دفنا ال�سر
معا يف بئر الن�سيان.
نزفت جتاهلها كما لو �أنها مل ت�سمع �أو ترى �شيئا مما دار بينهما
ليلة البارحة.
_ م��ا ال���ذي تغري ���س��ي��دت��ي؟! ....ق��ال ب�سخرية طاغية
وجمروحة:
_ �أال ترين �أنك ت�سرعت بقرارك الأفعواين؟!.
لكن الأن�سة غثوة مل جت��ب ،بل ابت�سمت ووجهها ال�شاحب
ي��ت��وارى خلف �سحب من اخل��وف ،عر�ش ال�صمت فج�أة بينهما
وا�ستطال ،كان رحيق �أنفا�سه يعرب �إىل وجهها متهافتا ،في�شعرها
كما لو�أنها �أمام مرجل يغلي مبائه ،ركزت نظرها نحو حليته التي
�شذبها ،ومل تكن فيما م�ضى تنبت على وجهه ،و�إىل �شعره الذي
غزاه ال�شيب فج�أة ،فهي مل تره فيما م�ضى بهذه الهيئة الغريبة.
٢
ا�ستمرت تراوغه بال�صمت وهو �أمامها يهيج كالربكان ،وقال
لها وهويخبط �سبحته الف�ضية التي اعتاد العبث بحباتها يف كل

املنا�سبات:
_ ملاذا تتهربني من الإجابة ،هل نحن يف قاعة للتهريج �أريد
جوابا �شافيا الآن.
وحتى تتخل�ص من ح�صاره قالت وقد ارتفع �صخب قلبها يعزف
عنيفا:
_ مل������اذا اخ�ت�رت���ن���ي م����ن دون غ����ي���ري؟!� .أن������ت ت��ع��رف
�أوالدي يف اجل���ام���ع���ة ،م���ا زال�����وا ي��ت��اب��ع��ون درا����س���ت���ه���م!!.
_ لتذهب الدرا�سة واجلامعة �إىل اجلحيم �أال ت�ستحق منك
الثورة تقدميهما لها؟!.
_ لكنك كنت �أ�ستاذهما يف يوم من الأيام ،وهما الآن عكازتي
التي �أ�ستند �إليها يف احلياة.!!.
_ كيف نواجه املجرمني والفا�سدين �آن�سة غثوة يف هذا
البلد؟!.
_ بقتل الأبرياء وجتنيدهم �ضد وطنهم!! ال �شك �أنك رجل
جمنون ،انه�ض قبل �أن �أف�ضح ت�صرفاتك الدنيئة �أمام املعلمني
واملعلمات ،اعترب هذا الكالم مرافعة؟! هل انتهت اجلل�سة؟!.
وقبل �أن ي�صفق الباب بوح�شية� ،أطف�أماتبقى من �سيجارته
وهر�سها حتت فردة حذائه و�أ�شار ب�آ�صبعه مهدداً:
_ �ستندمني �إن �شاء اهلل!.
كادت تختنق ب�صوتها وتتعرث بخطواتها ال�سريعة وهي تعدو
خلفه وت�صرخ ملء ر�أ�سها ليهد�أ قليال ،ويعدل عن قراره ،وقالت
وهي تنفث غيظها متوترة:
_ ل�ست �أن��ا من تتمرجل عليها يازميل ،ياحيف على هذه
اجلرية والزمالة التي جمعتنا يف مدر�سة واحدة وحي واحد.
عادت �إىل اجللو�س خلف مكتبها تقاي�ض حلمها الذي زرعته
يف تراب الأمل القادم ،واليوم جاء من ي�سرقه لريمي به يف بحر
من الدم ،ماذا تفعل وهي املر�أة التي الحيلة لها �سوى االحتفاظ
بنباتات عمرها التي رعتها منذ الطفولة حلظة بلحظة� ،أبد ًا
مل يخطر ببالها ولو مرة واحدة �أنها �ستتعر�ض ملثل هذا املوقف
وممن؟! من ابن حيها الذي الزمها ال�سكن طوال ع�شرين عاما.
ع�ضت على �شفتيها بق�سوة وك��ادت تنخرهما ب��دم الوجع،
تذكرت من�صور زوجها الذي طعنه املوت بخنحره ال�سريع وتركها
حت�صد ال�شقاء وحدها ،ع�صرت من جوفها �آهة م�ستعجلة ،متنت
لو �أنه كان على قيد احلياة لريتدي ثوب ال�شجاعة ويدافع عنها
بكل ب�سالة ،نظرت �إىل مالحمها اجلافة يف زجاج النافذة ،وراحت
تق�شر اخلوف املعربد متمتمة:
_ �أيح�سبني �أخاف تهديده!! لن �أت�سرت بعد الآن على عيوبه
املف�ضوحة ،ولن �أنحني للريح القادمة!!.
لأول مرة تدرك غثوة بطيبتها التي تالزمها يف حياتها �أنها
تعي�ش زمن التلوث وعليها �أن تقتل الطيف الغادر ،حتى ولو كان
م�ضيئا ،مل تعد جتدي املكابرة مع الدوائر الوهمية التي ر�سمها
فكرها يف تفا�صيل حياتها.
�شد انتباهها ظل يت�سلل �إىل غرفة املدير �أبو مي�سون فت�أكدت
بلحظة �صحوة �أن هناك م�ؤامرة مدبرة حتاك �ضدها ،ين�سج
خيوطها مبغزل اخلفاء الأ�ستاذ غ�سان لتكتمل على منوال الأيام
املجهولة ،ب�صورة مفاجئة ،اكتفت بابتالع ريقها ال��ذي غزاه
اجلفاف ،ع��ادت �إىل �أدراج مكتبها تلملم ما تبقى من �أع�صابها
املرتبكة ،و�أوراقها املبعرثة والتي مل ي�سعفها الوقت ملراجعتها
وتدقيقها كما تفعل كل يوم قبل �أن تغادر ،حاولت كبت ا�سطوانة
التهديد و�أن تعترب ما جرى اليوم لي�س �سوى خيوط من دخان،

تعزية
فجعت الأديبة حنان دروي�ش بوفاة والدتها
رئي�س احت��اد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي يتوجهون �إليها
بخال�ص العزاء .راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته
وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

نفثها الأ�ستاذ غ�سان يف وجهها وانطف�أت قبل �أن ت�ستقر يف
ال�سقف لكنها مل ت�ستطع ،فقد تطاولت �أمامها فج�أة بع�ض الوجوه
اخلبيثة التي طمعت يوما ب�شبابها وراتبها وبيتها الذي ي�سرت
وحدتها مع �أوالده��ا وبني جدرانه الزال��ت تعبق رائحة زوجها
املرحوم ،ملاذا ت�أتيها خناجر الطعن من املقربني؟! .وكلهم يعرف
�أنها امر�أة على باب اهلل تع�صر الفقر واملرار ،وت�أكل الرتاب وال
ت�ستدين.
٣
�أغلقت خلفها الباب وراح��ت تزاحمها الهواج�س واخل��وف
من املجهول ،وال�سيما الو�ضع الأمني املتوتر ،ونحو دعاة الفكر
ال�ضاليل الذين جندوا ع�شرات ال�شباب يف حيها ومنهم العاطلني
عن العمل ،لالنخراط يف طريق اخلط�أ ،كادت تتعرث بخطواتها
وخلفها ي�صل �صوت �سعال الأ�ستاذ غ�سان متواترا ،مل ت�ستطع
االلتفات �إىل الوراءبل �سارعت تواري �ضربات قلبها على �صوت
�إيقاع خطواتها املهزوزة حتى اختفت متام ًا بني طوابري التالميذ
املندفعني نحو البوابة الرئي�سية للمدر�سة.
ك��ان��ت �شم�س ال��ظ��ه�يرة ق��د علت و���س��ط ال�����س��م��اء ،واختفت
خلف �سحابة رم��ادي��ة ،فاخلريف على الأب���واب و�شهر �أيلول
يت�سكع يف ال��ط��رق��ات م��ع��ري��ا الأ���ش��ج��ار م��ن ���س��ح��ر �أوراق���ه���ا
اجلافة ،لأول مرة حت�س غثوة بالوح�شة ،لقد �أكلتها الغربة
منذ ف�ترة ترملها ،لكنها مل تكن لت�شعر بها كما ه��و ال��ي��وم،
ب��ي�ن ع�������ش���رات ال���ت�ل�ام���ي���ذ ال�ل�اه���ي���ة ق��ل��وب��ه��م ال�����ص��غ�يرة
ب��ال��غ��ن��اء ،ك��ان��ت جت��رج��ر خ��ط��وات��ه��ا ،ك���م مت��ن��ت ل���و ال��زم��ن
ي��ع��ود ب��ه��ا الطفلة ال�����ص��غ�يرة ل�ترم��ي ع�ث�رات ال��زم��ن خلفها،
وتعي�ش على �أع��ت��اب الطفولة ال تفكر ب�شيء �سوى نف�سها،
مل غزتها امل��ح��ن دف��ع��ة واح��دةوه��ي ال��ت��ي �أح�ست ح�ين ك�بر �أ
�أوالده����ا �أن الهموم ب��ات��ت ���س��راب��ا؟! .كيف ت��ع��ود �إىل البيت
وال��ق��در ينت�صب ب�ين عينيها ي��ع��ري خ��وف��ه��ا م��ن امل��ج��ه��ول؟!.
دلفت �إىل الداخل ،كان ال�صمت يعر�ش بني اجلدران ويغزو الهدوء
الأثاث ،وحتى تك�سر حدة ال�صمت وطغيانه ،فتحت التلفاز لت�ؤن�س
وحدتها ،فواجهتها مواكب املظاهرات يف بع�ض الأمكنة من الوطن،
فنبتت يف ر�أ�سها ع�شرات من �إ�شارات اال�ستفهام وت�ساءلت ما الذي
يحدث؟ وملاذا؟! .مل ت�ستطع ا�ستيعاب حالة الفو�ضى التي حلت
فج�أة ،قلبت على حمطة �أخرىفتماهى لها يف �صفحة الذكريات
حلن ا�ستثنائي �أحبته دائما كان يذكرها بزوجها وي�صرخ يف
خاليا الروح الك�سرية _ :ما ودعوين وما �شافوا عيوين راحوا
راحوا وحدن خلوين فتنها احلزن ومل ت�ستطع كبت دموعها التي
انهمرت على خدها ق�سراً ،كم هي بحاجة الآن �إىل �سند ينت�شلها
من حالة ال�ضياع ،ترحمت على زوجها الذي تركها ام��ر�أة على
حافة االنك�سار مبعرثة ال معنى حلياتها.
انطف�أ التيار الكهربائي ب�شكل مباغت فع�صف اخلوف بها �أح�ست
كما لو �أن �ساعة االحت�ضار قد تلب�ستها فج�أة ،فعزفت روحها على
�أوت��ار �أ�سئلة متعددة ،ملاذا لن تخرب ابنيها رئيف و�صالح حول
مادار بينها وبني الأ�ستاذ غ�سان �صباح �أم�س� ،صحيح �أنهما تتلمذا
على يديه مادة العلوم والريا�ضيات ،لكنهما لن يقبال مطلق ًا مبا
باح به �أمامهما ،جف ريقها وهي �أمام ذلك املوقف اخلطري ،لكنها
ابتلعت ما حدث والتحفت ال�صرب ت�ضبط �أع�صابها خلف النافذة
املك�شوفة ،تبحر بعيد ًا لعلها تزيح كابو�س ا�سمه (غ�سان) عن
�صدرها!

�سالمات
تعر�ض الزميل الدكتور يو�سف جاد احلق حلادث عر�ضي
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
جريدة الأ�سبوع الأدب��ي يتمنون للزميل الدكتور يو�سف جاد احلق
ال�شفاء العاجل ليعود �إىل مزاولة عمله يف خدمة الأدب.
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حوار مع الأديب ال�شاعر محيي الدين محمد
رئي�س فرع طرطو�س التحاد الكتّـاب العرب

• �سالم مراد

• عقدت �صلح ًا مع الكون�• ...أحلم �أن تنت�صر المحبة• ...ال�شعر عا�صمة الفنون• ...حجم المعاناة واحدة لجميع ال�شرفاء...
الأ���س��ت��اذ حميي ال��دي��ن حممد �شاعر
و�أدي���ب ���س��وري م��ن ب�لاد البحر واجلبال
واخل�����ض��ار وال��زرق��ة ،يحمل معه القلم
وال��ث��ق��اف��ة والأدب �أي��ن��م��ا ذه���ب يحمل
معه الذهب ،الذهب هو الكلمة اجلميلة
التي تزرع اجلميل �أينما توجهت و�أينما
وق��ف��ت .اخ��ت��ار العلم وال��ت��دري�����س فكان
مدر�س ًا ومعلم ًا يف �أرياف ومناطق و�أ�صقاع �سورية
طو ًال وعر�ض ًا ،كان له طالب وتالميذ توزعوا
مثل الأ���ش��ج��ار ،مثل ال�سحاب ي��وزع��ون اخلري
وال�برك��ة .مل ي�ترك الكتاب ف�أجنز الق�صائد
ون�سجها دواوين ًا وكتب ًا من �أجل احلياة ،ولأن
احلياة تعطينا ،تعلم منها العطاء ،مل ميل ومل
يكل ،ولأنه �أ�ستاذ ولأنه �إن�سان ،تعلق بال�شعر،
تعلق بالكلمة ومل يرتكها..
ولإ�ضاءة املزيد من ال�ضوء على جتربته الأدبية والثقافية
وال�شعرية كان لنا معه اللقاء الآتي:
�أين هو مكان والدة الأ�ستاذ حمي الدين حممد؟
يف ذك��اء اجلملة اخلرب ّية التي تنقل �صورة احلياة الأوىل
لأي �أديب ،ال بدّ من الوقوف على حتديد املكان الذي ولد فيه،
ُ
ولدت يف
وما تركه من �أثر يف وجدانه ،وها �أنا �أعرتف ب�أنيّ قد
قرية ا�سمها “جبل حمد” التّابعة ملحافظة طرطو�س ومنطقة
الدريكي�ش ،وهي ما ت��زال �شاخ�صة كاملنارة يف جم��اورة البحر
وال�سماء ،داخل �صورتها على الأر���ض ،وقد ا�ستولد فيها خزّ ان
ّ
العي�ش الب�سيط واملعاناة التي ح ّولت اللّحظات الهاربة �إىل �شتاءٍ
دائم فوق ّ
كف الزّ من ،حيث حملت لغته مرجع ّيات التّف ّوق على
ٍ
عتمة الدّ هر ،فارتقت النّ�صو�ص ّ
ال�شعر ّية والنّرث ّية مع ًا ،من
ال�شخ�صي �إىل الهم العام ،وحت ّولت الأ�صوات ّ
الهم ّ
ال�شعر ّية �إىل
عالمات فارقة متاهت فيها الإ�شارات العاطف ّية املحمولة على
ٍ
ع�شق الزّ مان واملكان بانفعالٍ وجداين �صادق ،وما تزال الآفاق
مفتوحة يف تلك القرية على االنتباه الدّ ائم حلركة الأ�شياء
ج�سدت �صورة الغيمة املاطرة فوق ذلك اجلبل الأمني على
التي ّ
فرا�شات الفرح ،ومرابع الطّ فولة ،وقد عر�شت عناقيد كرمها
وامتدّ ت حتّى �آخر احلقول..
حدّ ثنا عن البدايات التي اختربت فيها طبيعة التّحوالت يف
بنيتها من حيث الإيجاز والتّخييل؟
يف �إ�شراقة التّلميح املمعنة يف عمقها نحو الطّ موح� ،أ�ستطيع
ال�صادقة حني ت�سرح ال� ّ�ر�ؤى
القول� :إنّني كنتُ مثق ًال
بالغ�صة ّ
ّ
بح�سا�سيتي القريبة دائم ًا من اخلجل الهادئ �إزاء خيط احلياة
يف لغزه الغام�ض ،ولكنني جت� ُ
�اوزت �أوك�سجني الأماكن الفقرية،
وقد امتلأت حياتي ب�أج�ساد الورود املحرتقة رغم �صالبة الأر�ض،
ُ
وعقدت �صلح ًا مع الكون ال��ذي �أحلم ب ��أن تنت�صر فيه املحبة
والهدوء واال�ستقرار ،وهجرة الأوجاع التي ا�ستولدتها الأزمات
يف �ألفيتنا الثالثة ،وقد ارتدتني رائحة املواجع باهتزازات اللغة
على �سطح املخابئ فا�ستح�ضرت ذاكرتي زمن الطّ فولة الأ ّوىل ،يوم
كنتُ تلميذ ًا يف املرحلة االبتدائية يف مدر�سة “جنينة ر�سالن”
البلدة املجاورة لقريتي ،وتلقّيتُ فيها بع�ض الربيق واللّمعان ،على
�أيدي معلّمني تركوا �أثر ًا ح�سن ًا يف خم ّيلتي ،ومنهم املعلّم “علي
ر�ستم” �أطال اهلل عمره ،حيث امتحن العالقة بني احلروف يف
كتابة بيت من ّ
ال�سبورة ،وكانت عالمتي هي التّا�سعة
ال�شعر على ّ
ّ
من �أ�صل العالمة التّامة وهي من الع�شر درجات ،وكان بيت ال�شعر
هو التّايل:
خمي�س ب�شرق الأر�ض والغرب زحفه ويف �أذن اجلوزا ِء منه زمامُ”
ٌ
وحني عرفتُ �أنّ البيت ّ
ال�شعري هو للمتن ّبي تعلّقتُ بقراءة ما
�أجده من �أعماله ،لقد �أثنى املعلّم على انتباهي له يف احلديث
وال�شعراء ،وما زلتُ حتى الآن �أع�شقُ حياة ّ
ال�شعر ّ
عن ّ
ال�شعراء،
ٌ
علّني �أ�صل �إىل ّ
مده�ش
وتلوح العروقُ مبا هو
ال�ضفاف الأخرية،
ُ
وجميل..
ماهي حدود حركة التّالحم مع املفاتيح التي تعلّقت من خاللها

ّ
بال�شبكات النّ�ص ّية �شعر ًا ون�ثراً ،وقد �أ�ضاء
تلك ّ
ال�شبكات �أ�ساتذة ،و�شخ�ص ّيات قريبة من
مقولة “�إنّ املا�س ال ّ
يحك جلده �سوى املا�س
نف�سه”؟!
يف حياة كل �أديب وثائق تاريخ ّية ت�شبه
تقن ّية املهند�س القاب�ض على �أ�سرار مهنته
والتي قد يخرتق فيها املبدعون املجازات
الأر���ض� ّي��ة ،للو�صول �إىل �أب��ع��اد �أخ��رى على
�صعيد الفكر والثّقافة ،عرب اللّحمة التّولد ّية
ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل الإي���ح���اءات ،ومالم�سته
الراع�شة حتت الغ�صون ،وقد �أمطرت
الهزّ ات ّ
فيها الهموم ذاك احلراك الفنّي يف البنيتني
الفوق ّية والتّحت ّية للمجتمع ،ال��ذي يعي�ش
فيه املنا�صرون حلياة العالقة مع القمر الذي
يرتاع ل�سطوعه املبدعون ،وال �سيما �أطفال
زمن قلّ فيه املن�صفون
يحلمون ب�أناقة روح ّية كامتة للأ�صوات يف ٍ
والأ�سماء التي قر�أتها �شعر ًا ون ً
رثا ال حت�صى �أبداً.
ما هي الق�صيدة الأوىل التي رافقتها املقالة يف �إنتاجك الأدبي
�شعر ًا ونرثاً ..هل ميكن �أن نعرف جدرانها الفن ّية ،والنّف�س ّية التي
ك�شفت عنها الألوان املخبوءة فيما يحتاج �إليه العبور بني اجلمر
و�صمت االندها�ش؟
ال�س�ؤال مبا ر ّدده ّ
ال�شعراء يف نداءات القلوب التي
ذكّرين هذا ّ
مار�سوا فيها حياتهم التي ا�ستولدت من النّ�ص ّ
ال�شعري حيا ًة
�أخرى ،يف هزّ ة مي�سك بها الذّ وق ،يف املعطى الأخري حلركة اللّغة
ال�سومر ّيون
عرب التّماهي مع ع�شبة �أخرى والتي كان يبحث عنها ّ
يف ثقافة ّ
ال�شعر اجلميل.
“مير
بعنوان
قريتي
منها
ر�سمت
التي
أوىل
ال
الق�صيدة
�إنّها
ّ
الظّ لّ ” ومنها هذه الأبيات:
ُ
ُ
مفتاحه بيدي
م�ساكبه عذرا َء لو مل يكن
“ بيتي من الور ِد ما كانت
�ضيعة يف ح�ضنها عنبي غ ّالتها من ح�صا ِد العم ِر يف مدد
عرجَ على
ٍ
أ�ستمطر ّ
ال�شع َر من جناحها الغر ِد “.
�
حجر
على
أغفو
�
بها
�إنيّ مقيمٌ
ُ
ٍ
هل تنقل لنا �صورة عن زمن الدّ را�سة الذي تعدّ دت فيه املطارح
والأ�سماء؟
�شك �أنّ املت�أ ّمل يف حياة ّ
ال ّ
ال�شاعر الذي ي�سكب �أوجاعه خلف
حدود الزّ من ّ
ال�شفّاف ،وتليه املعارف الأخ��رى يف الآداب التي
منذجة جمال ّية ،قد ي�صل به
تتوطّ ن لغته كقيمة معرف ّية يف
ٍ
اجتهاده �إىل ذروة قد ال ّ
يتوقعها ُ
بع�ض �صنّاع الكالم يف زمنه.
بهذا املعنى �أق���ول� :إ ّن��ن��ي قد جت� ُ
��اوزت املرحلة االبتدائ ّية
ُ
تخرجتُ من
حيث
واالع��داد ّي��ة والثّانو ّية واجلامع ّية �أي�ض ًا،
ّ
جامعة اال�سكندر ّية يف م�صر عام  ،1976وع ّينت بعدها مد ّر�ساً
يف ثانو ّية فايز من�صور بالقحطان ّية مبحافظة احل�سكة ،ملدّ ة
ثم ع��دّ ُت �إىل طرطو�س ومار�ستُ �أعما ًال �إدار ّي� ً�ة يف دار
عامنيّ ،
ً
إ�ضافة �إىل تدري�س اللّغة يف بع�ض
املعلّمني ومعهد �إعداد املد ّر�سني� ،
الثّانو ّيات �أي�ض ًا.
وه��ذا االنتقال هنا وهناك علّمني كيف ت�ستخدم البهارات
حني يختربها الذّ وق يف اختبار العالقات مع من عا�شرتهم وكان
مقربني فيما بعد� ،إ�ضافة �إىل
الطّ لبة الذين علّمتهم �أ�صدقاء ّ
�شجعني على عالقتي مع ّ
ال�شعر ،والنّقد
زمالئي املد ّر�سني ،وهذا ّ
التّطبيقي ،وكذلك املقالة وفنون الأدب الأخرى ،رغم �أنّني ل�ستُ
من الذين يعتربون عدد امل�ؤلّفات هي معيار امل�ستوى الإبداعي ،وما
زالت ترافقني وثبة اللّيل الأخري بحث ًا عن ابت�سامة يف كل �صباح
ربمّ ا تتجاوز فيها احلياة تفاح اخلطيئة الأوىل.
ماهي حالة التّناغم يف ان�سجامك الفنّي امل�سبوك مع املجموعة
ّ
ال�شعر ّية الأوىل؟
ّ
ّ
يف مرحلة ال�شباب الأوىل كنت �أت��ر ّدد على بع�ض ال�شعراء
البتكار عالقة �شعر ّية تريح و�أن��ا يف هذا التّوليف مل �أق��ل �أنا
عط�شان ،وال خاطري مك�سور ،وال جيبي فارغ من احل�صى الأبي�ض،
وجئتُ �إىل فرع حّ
ات��اد الكتّاب العرب يف طرطو�س وال��ذي كان
رئي�سه ّ
ال�شاعر املرحوم حامد ح�سن ،وكانت تربطني به عالقة

االعجاب ملا يبدعه يف النّ�ص الترّاثي املتجدّ د �شعر ّي ًا يف زمنه،
وطلبتُ �إليه �أن يقر�أ جمموعتي التي حملت عنوان ًا هو “قيامة
الر�ؤيا” فطلب �إ ّ
ن�ص ًا منها قبل �أن يطّ لع عليها ،وكانت
يل �أن �أقر�أ ّ
ّ
احلرة ،فقر�أت له ق�صيدة هي حتت عنوان
الق�صيدة
ثوب
ترتدي
ّ
“�ضيعتي” قلتُ فيها:
عام �شهوتان� /أغوتني ،ق ّبلتها /واحد ًة
“بيني وبينها من � ِ
ألف ٍ
ال�صمت املكان /مل �أقل لها
يف
بها
�ضج
أطرب
كانت لهدوء الطّ بع /و�
ّ
ّ
وداع ًا /تركتُ على بابها خربي /ورائحة الظّ ل الذي كاد ي�سرقه
يف البعدِ منّي الغمام� /أح ّبها �ضيعتي و�أعرف �أنيّ عاهدّ تها /يو َم
حجر ونام”.
�صلّى الهدهد فيها على
ٍ
فكتب مقدّ ً
مة طويلة ولكنّه مل يغفل احلداثة يف هذا النّ�ص
َ
ً
ً
الر�أي �شعرا وثقافة ،و�س�أخت�صر ما قاله حول
باعتباره تراثي ّ
املجموعة� “ :إذا �أر ّدت �أن ت�صحب هذا ّ
ممتعة
برحلة
ال�شاعر
ٍ
ٍ
فعليك �أن تثقّف نف�سك ،لأنّه يغو�ص يف العمق وراء الألفاظ التي
قد تتعب القارئ للو�صول �إىل حدود اللّغة املو�شاة والتي نقلته
�إليها �آفاق النّ�صو�ص التي حتمي �صاحبها ،وتخ�ضع لذائقته يف
وال�سيا�سي..
ممار�سته ال�سلوك مع حميطه االجتماعي ،والثقايف ّ
ملاذا اخرتت ّ
ال�شعر من بني الفنون الأدب ّية الأخرى؟
ال�شعر يطلّ على ّ
�إذا كان ّ
ع�شاقه من �ش ّباك احلياة املفتوح
وال�سماء ،على الأر�ضّ ،
وال�شم�س يف غابات الزّ يتون،
على البحرّ ،
وال�سنديان ،ومينح اللغة العرب ّية دفئ ًا عفو ّي ًا ،وبراء ًة من ب�صمات
ّ
الآخ��ري��ن ،ممن دخلوا يف معركة اجل��دل حوله ،ف ��إنّ ّ
ال�شاعر
احلقيقي هو الذي يبتكر اال�ستعارات الفن ّية ،والتّ�شبيهات والتي
يتجاوز فيها امل�ألوف يف اجللو�س على املقاعد التي جل�س عليها
قبله �شعراء كثريون ،ويحمي �أرائك املجازات يف عامل التّخييل
لي�صل �إىل ف�ضاء �أكرث اتّ�ساع ًا يخدم املعا�صرة وتقن ّية الق�صيدة
املالكة للتّكثيف اللّغوي ،وكل التّحويرات التي نقلت يوم ّيات
االنفعال يف ا�ستعالئ ّية اللغة ،من خالل تعدّ د الأ�صوات ّ
ال�شعر ّية
بعيد ًا عن االيدلوجيا امل�ألوفة يف عوامل التقليد ،الذي قد يقرتب
فيه االبتذال ّ
وال�شعر يف �سفينة واحدة جمان ًا ،باجتاه زمن �آخر
تعاقب فيه العواطف ،وترتدي فيه تلك النّ�صو�ص الأ�سالك
ّ
ممرات �ض ّيقة قد يطوي �أ�صحابها
ال�شائكة والتي يقدّ مها النّ�ص يف ّ
النّ�سيان.
هذه التفا�صيل هي التي �أكلتُ فيها خبزي ،وح�شوت و�سائدي
ّمرد على جوهر
بنعا�س الهموم ،لتكون الق�صيدة نزعتي يف الت ّ
الكيمياء الذي يرافق ق�صيدتي يف خمابر الأ ّيام دون �أن �أن�سى يف
ال�سماء.
ال�سنني املهاجرة نحو ّ
�أ�سفل الباب خطواتي حتت نوافذ ّ
�س 8-ما هي بر�أيك عالقة ّ
ال�شعر مع الفنون الأخرى؟
ال�شعراء بعد على تعريف جامع مانع ّ
مل يتّفق ّ
لل�شعر ،لكنّهم
ال�شعر هو ّ
مل يختلفوا على �أنّه �أي ّ
ال�شكل املتنا�سق يف معمار ّية
النّ�ص الذي يقف فيه ّ
الر�ؤيا �سواء حتقق
ال�شاعر على عتبات ّ
ال�شعري �أم مل يتحقّق ،و�إذا كان ّ
احللم ّ
ال�شعر هو جلّة العفاف
التي حتيط بالف�ضاءات كلّها فهو ي�شكّل �أهم الأبعاد الدّ رام ّية
التي تالم�س الأفكار يف ت�شكيل ممو�سق عرب الوقوف على اللم�سات
ال�سماو ّية يف �سحرها النّب�ض ب��الأل��وان الثّقاف ّية التي حتتاج
ّ
�إليها العقول يف ت�شكيل ملحمي يالحقه االكتواء بقمي�ص النّار،
وحطام املتغيرّات حزن ًا على الفقد ،بل هو بيت البكاء املهذّ ب على
احلياة ،وقد جنّح طائر احلجل فوق املقربة� ،إنّه �أي ّ
ال�شعر ي�شكّل
عا�صمة الفنون كلّها دون �أن ينزل �إىل رق�صات الفنون املختلفة
فيما بينها وقد رق�ص بع�ض �أن�صارها يف م�ستنقعات ّ
ال�شياطني التي
ال�سوداء يف عاملنا الذي ينعم الفنانون
قد ت�ؤ�س�س مل�شروع الأنّات ّ
فيه مبا ينتجون ،نحن ال نعب�أ باخل�صومات لأنّ العبي كرة القدم
كانوا يدّ عون �أنّهم �أكرث الفنّانني ولع ًا بالعطاء.

دراسات
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النقد الأدبي  /من الخ�صو�صية �إلى وحدة المعرفة
انت�صار على الزوال والن�سبية
2من 2

• �إ�سماعيل امللحم
جدير بالنقد الرتفع عما ذكرنا ،كما �أنه من
ب��اب �آخ��ر �أن يغتني باملعارف التي متد الناقد
خا�صة والكاتب عامة بالإفادة من علوم الإن�سان
ولي�س الركون �إىل املالحظة الداخلية التي تقوم
على الت�أمل كون الإن�سان نف�سه من يت�أمل وينقل
واملالحظ
املالحظ
نتائج فعله �إىل الآخرين فهو
ِ
َ
يف الوقت نف�سه� ،إ�ضافة �إىل احلر�ص من وقوع
التعاطي مع العلوم الإن�سانية �أحيان ًا يف �أوهام
ت�ضلل الناقد وتفقد النقد مو�ضوعيته املبتغاة.
ففي جم��ال الدرا�سة الأدب��ي��ة والنقد الأدب��ي
والثقايف ثمة تباين ال بد من الإ�شارة �إليه بني
الأدب نف�سه والن�ص الثقايف عامة ودرا�سته
كون الدرا�سة ت ��ؤول �إىل العلوم الإن�سانية من
�أج��ل موثوقيتها ،..و�أن النقد كونه م�شروع ًا
عقالني ًا ال يتجاوز كونه منهج ًا اجتهادي ًا ،ال
يحتمل اجل��زم واحلتم ،ف ��أداة الناقد ال تغادر
الت�سا�ؤل واالندها�ش ،كما جاء يف درا�سة خليل
�أح��م��د خليل (النقد وعقل ال��ن��اق��د) –جملة
الفكر العربي� .إذ يقوم النقد �أ�سا�س ًا على الر�أي
والفكر فال يتجاوزهما ،وهو ال يكون بال تفكري
ومتعن وتب�صر ،وبال ر�ؤي��ة� .أي �أن��ه يف النهاية
حوار معريف ما يجعله ي�سمو بذاته �إىل م�شاركة
املنقود والن�ص يف توليد املعنى ،ولي�س النقل عن
ن�ص بن�ص ال��ذي ال يعدو كونه تف�سري ًا للن�ص
مبرادفات لبنية الن�ص املنقود .يدعونا ما �سبق
للتعرف على �أن العملية النقدية ال تتجاوز
خ�صائ�صها كحالة معرفية .فالإن�سان بطبيعته
ناقد ،و�إن ك��ان ه��ذا الن�شاط الإن�ساين يتجلى
عند خمتلف النا�س مب�ستويات خمتلفة تتعلق
بثقافة ال�شخ�ص وجتاربه ومب�ستوى معارفه،
وه��و –�أي النقد -ن�شاط ذهني �أو ًال لكنه ال
يغفل عن وظيفته االجتماعية فمهما جترد
الأدب يف وظيفته النقدية م��ن ناحية كونه
فن ًا يبقى تعبري ًا عن �أفكار متج�سدة يف مواقف
ووج��ود �إن�ساين ،يعني ه��ذا �أن من �ش�أن النقد
تفعيل عالقات النا�س ب�شكل �أو ب�آخر ،فال يتعدى
طبيعة الإن�����س��ان ال��ت��ي ت��ن��زع يف ك��ل ن�شاطاته
�إىل النقد (الإن�سان بطبيعته نقّاد ًا) .فالفعل
النقدي يف ن�شاطه حواري وجدايل ومبا هو فعل
�إن�ساين ف�إنه ال يتعدى �إحدى خ�صائ�ص الإن�سان
الذي ي�صح فيه القول ب�أنه –�أي الإن�سان� -أكرث
املخلوقات جد ًال �إ�ضافة �إىل �أنه معريف انتقادي
وناقد ومثقف”5”.
احلياة التي ال تخ�ضع للنقد حياة ال تعا�ش:
والن�ص الأدب��ي ال يكون مكتفي ًا بذاته مهما
بلغ من الرثاء �أو قل� ،أي �أنه لي�س ب ّيئة �أو بنية

مغلقة ،و�إمنا هو �شبكة من �أ�شكال معرفية و�إن
كانت ال ت�أتي دائم ًا يف لبو�س مبا�شر ،حتى �أن
هيدغر كان يتمنى �أال متار�س الفل�سفة �إال ب�شكل
ق�صائد ،وقد نوه �سقراط يف �أثناء جهده لتوليد
الأفكار ب�أهمية النقد ،قائ ًال:
احل��ي��اة التي ال تخ�ضع للنقد ه��ي حياة ال
تعا�ش.
وه��ن��ا جت��در الإ����ش���ارة �إىل بديهية تتعلق
بالإبداع يف �أنه ال يجابه تقبل �صاحبه فح�سب،
بل �أن يكون فيه ما يحفز �صاحبه على القفز
ف��وق املقايي�س امل�سبقة ف�لا حت��ول النظريات
بني املبدع وبني انطالقته يف حلظتها املنا�سبة
واملحفزة .وهذا ال يعفي الناقد �أي�ض ًا من جتاوز
مقايي�سه و�أحكامه امل�سبقة .الفكر الناقد يف
م�ستوى من م�ستوياته املتقدمة تتطلب منه �أن
يكون قادر ًا على انتزاع نف�سه من نف�سه� ،أي �أنه
يقت�ضي �أن ي�ضع نف�سه مكان الآخرين مما يي�سر
له ال �أن يفهم ب�شكل �أف�ضل فح�سب ،بل �أي�ض ًا �أن
ينظر يف �أحكامه ال�شخ�صية ،مبعنى العودة �إىل
ذاته .الناقد اليوم� ،أكرث من �أي وقت م�ضى �أمامه
حتديات هائلة لأن النقد هو �أك�ثر الأجنا�س
الأدبية مواجهة للفروق الهائلة بني الثقافات
املتباينة بني الأف��راد واجلماعات .يقول كارل
ي�سربز يف ه��ذا ال�صدد :ال يعرف الفهم ح��د ًا
ال�ستق�صاءات ذات��ه ،الأ�سئلة تتوالد �إىل غري
نهاية ،وال جواب حا�سم حق ًا .بداية يكون فيها
امل��رء را�ضي ًا بالعامل كما يتبدى ل��ه ،ثم ت�أتي
احلاجة �إىل البعيد ،فيقف امل��رء عند احلدود
طارح ًا الأ�سئلة فيتوحد الناقد مع الفيل�سوف.
وق��د و�صف غوته �سابق ًا العالقة ب�ين الأدب
وال�شعر منه خا�صة والفل�سفة ب�أنها عالقة
حاجة� ،أي �أن �أ�شد ما يحتاجه ال�شاعر مناخ
فل�سفي يتمثل ب�آفاق الفيل�سوف ور�ؤاه الت�أملية
ال باملفهوم واملنهج الربهاين يف القيا�س ال�صارم
الذي �إن تبناه الفيل�سوف خ�سر طراوته و�أ�صيب
باجلهالة وغمو�ض املعنى ،كما يقول الباحث عبد
الرحمن حممد القاعود.
النقد والروح العلمية:
العلم معرفة ن�سبية اجتماعية ،ولعل �أهم
م��ا مي��ي��ز ه���ذا ال��ع�����ص��ر ،ع�صر التفجر امل��ع��ريف
والإجنازات التقنية ال�شديدة التطور ت�أثريهما
ال�شديد على خمتلف ن�شاطات الإن�سان ،منها
الآداب والفنون املختلفة.
تلقي ه��ذه امل��ن��ج��زات بظاللها على وقائع
ومظاهر احلياة ،ف�أي تف�سري �أو حكم على ن�شاط
ما من ن�شاطات الب�شر هو ناجت ب�شكل �أو ب�آخر

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

عن مقايي�س علمية كلي ًا �أو جزئي ًا ،فالعلم من
حيث �أنه �أ�صبح �أداة الع�صر وعنوانه فهو نف�سه
ينج من �صريورته وتطوره وا�ستلهام نتائجه.
مل ُ
وفيما يخ�ص بحثنا ف����إن م��ا �أ���ص��اب البحوث
الفل�سفية من نظرية املعنى يف اال�ستخدام التي
تقول � :إن معنى الكلمات والعبارات لي�س ثابت ًا،
بل متغري ًا .املق�صود بطريقة ا�ستخدام الكلمات
اجل��و املحيط �أو امل�صاحب للكلمة التي حتمله
معها يف �أنواع اال�ستخدام .هذه النظرية �أهميتها
تتجلى يف �أنها تطرح مفهوم ًا ن�سبي ًا متغري ًا ملعنى
الكلمات والعبارات ”6”.ومن جهة �أخرى فثمة
حكم يتعلق مب�س�ألة اليقني التي كانت ترتدد مع
كل �إجناز علمي جديد ،ف�إن هذه الفكرة فقدت
زهوها حتى يف جماالت �أكرث العلوم دقة (اليقني
�أن ال يقني) .ينطبق ذلك على الأدب والفل�سفة
واملنطق.
فاملقاربة بني النقد الأدبي وغريه من ن�شاطات
الإن�سان مع العلوم احلديثة �أ�صبحت واقع ًا ال
مفر منه �إال �إليه .يقودنا ذلك �إىل انفتاح النقد
والن�شاطات الأدبية الأخرى على مناهج البحث
العلمي و�إن بدرجات من حيث البعد �أو القرب
من هذه املناهج .فت�أثر الأعمال النقدية بتلك
املناهج ب��د�أ بالظهور منذ القرن التا�سع ع�شر
خا�صة مع انت�شار نظرية الن�شوء واالرتقاء وما
�أفرزته من �أبحاث يف تطور الكائنات احلية وما
رافقها من طرائق بحث و�أ�ساليب و�أدوات .كان
لهذا االجتاه �أن �أفرز �أعما ًال نقدية خمتلفة يف
املعايري التي اختارتها والنتائج التي �أنتجتها.
رافق تلك الت�أثريات ما انبثق عن العلوم الإن�سانية
واالجتماعية واجتاهاتهما ،التي ما انفكت عن
تطوير �أدواتها و�أ�ساليبها .كما �أن النقد كثري ًا
ما ا�ستفاد من معطيات العلوم النف�سية فظهرت
�أعمال نقدية هامة اتخذت مراجعها من مدار�س
علم النف�س املختلفة ابتداء من اال�ستبطان �إىل
مدار�س اال�شراط الطبيعي والإ�شاري واملدر�سة
ال�سلوكية ومدر�سة الغ�شتالت ومدار�س التحليل
النف�سي ،حيث يك�شف النقاد واملحللون النف�سيون
عن وجود الال�شعور يف كل �أثر �أدبي ،وا�ستدالل
ذلك ي�أخذ يف االعتبار وجود واقعة �أوجملة من
الوقائع من �ش�أنها �أن ت�صبغ الال�شعور وبالتايل
الكتابة ب�ألوان قامتة �أو متفائلة� ”7”.إ�ضافة
�إىل تلك املقابالت ب�ين معطيات علم اجلمال
وتوظيفها يف النقد.
ختام ًا :ما زالت بع�ض الأعمال النقدية جتابه
الدوغمائية يف تعاملها مع الن�صو�ص و�إبعادها
عن املو�ضوعية لدى هذا البحث �أو ذاك .وكذلك

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

تلك الأعمال التي اتخذت �أنظار بع�ض النقاد
تنظر �إليها من باب التقدي�س واالنبهار حتى �أن
بع�ضهم يتخذ من �شاعر بعينه �أو روائي مقيا�س ًا
له يف تعامله النقدي مغلب ًا �أهواءه وعواطفه على
ح�ساب الن�ص.
ومع كل ما �سبق ،نعود �إىل ال��وراء على غري
ما يعود له الباحث يف العلوم البحتة ,فالن�ص
الأدب��ي ال ينتابه ال�ضعف والغياب مهما بعدت
امل�سافة بيننا وبينه .بني الأدب والنا�س واملعرفة
�أكرث من ع�صر ذهبي ،و�إال كيف ن�ستقبل قراءة
الأ�ساطري وال�شخ�صيات الأ�سطورية وغريه من
�شخ�صيات يظل يرد نتاجها �إىل �أذهاننا .يقول
جان جاك رو�سو :الع�صر الذهبي الذي و�ضعه
الإميان الأعمى باخلرافات خلفنا �أو �أمامنا هو
بالفعل فينا ،داخلنا.
ما �آراه يعذبني ،ما ال �أراه ي�ؤنبني تلك معجزة
الإبداع ،وهو م�صدر دائم للقلق الذي هو احلافز
الأهم يف كل عمل �أدبي و�إبداعي .اخت�صره ليفي
�سرتو�س مبين ًا حتديات الثقافة يف الأدب وغريه
من م�سائل الإبداع ،قال:
�أن��ا مدين بنف�سي �إىل الإن�سانية ،كما �إىل
املعرفة� .إن التاريخ وال�سيا�سة وعامل االجتماع
واالقت�صاد والعامل امل��ادي ،وحتى الف�ضاء كلها
تكتنفني بدوائر متمركزة ،ولن �أ�ستطيع الفرار
منها �إال بتنازيل لكل منها عن جزء مني  .وكما
�أن احل�ضارة التي ترتك عالمات التموجات على
�سطح املاء يف عبورها خالله ،يتعني علي �أن �ألقي
بنف�سي يف املاء �إذا �أردت �أن �أ�سرب الأعماق”8”.
الهوام�ش:
 - 5خليل �أحمد خليل :النقد وعقل الناقد –
جملة الفكر العربي -
 - 6ر�شيد احلاج �صالح :املعرفة العلمية والعوامل
االجتماعية والبيئة واملنطق� -ص 59-عامل الفكرعدد
� 36/1أيلول 2007
 - 7ج��ان بيري ري���ش��ار :ال��زم��ن النف�سي وال��زم��ن
الأل���س�ن��ي -جم�ل��ة م��واق��ف ع��دد � 42/41ص131-
ربيع� /صيف 1981
 - 8ليفي �سرتو�س :عن غليفورد غريتز :ت�أويل
ال�ث�ق��اف��ات-ت��رج�م��ة حم�م��د ب� ��دوي -امل�ن�ظ�م��ة العربية
للرتجمة – بريوت 2009

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

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

ولل�سنديان كلمته
رف�ض و�صمودٍ يف روابي
من �أول خلجةٍ لل�صبح يف ي�سار القلب ،وحتى �آخر �صيحة ٍ
بقعاتا وجمدل �شم�س يقف ال�سنديان اجلوالين الذي جتذر يف الأر�ض منذ مئات من
باق ليحر�س كل ذرة تراب من �أر�ض اجلوالن الأثرية على قلوب
ال�سنوات ليعلن �أنه ٍ
�سكانها ،وعلى قلوب ال�سوريني جميع ًا ،ويعلن �أي�ض ًا �أن دولة الكيان ال�صهيوين اعتادت
ً
خائبة يف كل مرةٍ حتاول
وجربوت و�أدوات القتل �أن تعود
وبكل ما متلكه من قوةٍ
ٍ
فيها �أن تر ّو�ض �أهل اجلوالن الذين كتبوا مع الأر�ض ميثاق ًا عنوانه اال�ستمرار يف
الثبات وال�صمود ،و�سداه دم��اء ال�شهداء الطاهرة ،وحلمته موا�صلة الدفاع عن
كرامة الأر���ض حتى يكف العدو الإ�سرائيلي عن حماوالته املتكررة الفا�شلة يف
تروي�ض �أهل اجلوالن الذين دخلت بطوالتهم ومواقفهم الوطنية �صفحات التاريخ
ً
تر�سخ ما �أو�صى به ال�شهداء وهم ي�صعدون �إىل عليني بعد
لت�سجل من جديد
حقيقة ّ
�أن دفعوا فري�ضة الدم على مذبح الكرامة والثبات وال�صمود..
درو�س التاريخ هي �أبلغ الدرو�س التي ميكن للمرء �أن يلج�أ �إليها ليتعلم منها العرب،
ويح�صل على خال�صة التجارب التي خا�ضها رجال عاهدوا اهلل والوطن ب�أال يرتاخوا
يف �أداء الواجب� ،أو ينكثوا عهد ًا قطعوه على �أنف�سهم ،و�أ�شهدوا عليه الوطن وتراب
الأر���ض ب��أن الدفاع عن عروبة اجل��والن ،و�صون ح��دوده وكرامته ،ومنع الكيان
ال�صهيوين من التغلغل به وتدني�س ترابه الطاهر املقد�س الذي تعمد بالدم الطاهر
مرات ومرات هو واجب وفر�ض عني على كل من ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيال ،ويف اجلوالن
ٍ
ً
العربي ال�سوري �شهدنا �صمود ًا و�صرب ًا وب�سالة من �أهله املقاومني الثابتني ما ي�ؤكد �أن
اجلوالن بخري وال خوف على م�ستقبله ،بحدوده الطبيعية املعروفة عاملي ًا ،وحر�ص
�أهله على ت�أكيد انتمائهم لوطنهم الأم �سورية ،ووالئهم لهذا الوطن الذي ال ير�ضون
عنه بدي ً
ال برغم ما تعر�ضوا له من حماوالت الرتغيب والرتهيب الذي بد�أها العدو
ال�صهيوين منذ احتالله لهذه البقعة الغالية على قلوب ال�سوريني جميع ًا..
بخاف على �أحد ما قام به العدو ال�صهيوين عرب العقود املا�ضية من �شن
لي�س
ٍ
حملة اعتقاالت وا�سعة �شملت ال�شيوخ وال�شباب والأطفال ،وحماوالته املتكررة
ا�ستمالة �سكان اجلوالن �أو ك�سر �شوكتهم عن طريق التعذيب يف ال�سجون االنفرادية،
واملعامالت اجلائزة واملهينة بحق ه�ؤالء ال�سجناء� ،إال �أن ذلك كله مل يجد نفع ًا،
ومل يتمكن هذا العدو ال�شر�س والال�أخالقي من تروي�ض ه�ؤالء الأبطال �أو ك�سر
�شوكتهم� ،أو حملهم على الي�أ�س واال�ست�سالم ،ال بل ازداد ه�ؤالء الأبطال �إ�صرار ًا
على الثبات فوق تراب الأر�ض ،ومت�سك ًا بها..
كانت �آخر حماوالت الكيان ال�صهيوين حينما جل�أ يف الأم�س القريب �إىل تثبيت
م��راوح عمالقة لتوليد الكهرباء يف مناطق ع��دة من مرتفعات اجل��والن م�ستغ ً
ال
الطبيعة اجلغراف ّية واملناخية لهذه الأ َر�ض� ،إال �أن الذي ح�صل كان عك�س ما متناه
وخطط له هذا الكيان� ،إذ هب �أهل اجلوالن و�سكانه وخرجوا �إىل هذه الأماكن،

وهددوا بتحطيم ما ثبته العدو من مراوح يف �أر�ضهم ،ومل يثن ه�ؤالء الأبطال الق�سوة
واجل�بروت اللذين �أظهرهما هذا العدو املغت�صب ،حيث ا�ستعمل الر�صا�ص احلي
واملطاطي ،والقنابل امل�سيلة للدموع ،وحينما ر�أى العدو �أن و�سائل قمعه الوح�شية
هذه ،وكل العنف الذي جل�أ �إليه باء بالف�شل جمع �أدوات القتل التي �سخرها وعاد
�أدراجه خائب ًا ك�ش�أنه يف كل مرة حاول من خاللها �إركاع ه�ؤالء الأبطال� ،أو النيل
منهم ومن �صمودهم..
�إن الفارق بني عد ٍو غا ٍز و�إن كان مدجج ًا بال�سالح ،وبني مواطن يدافع عن �أر�ضه
هو فارق الإميان املقد�س الذي يحمله يف �أعماقه جتاه التاريخ والأر�ض ،فال�صهاينة
يدركون يف ق��رارة �أنف�سهم �أن هذه الأر���ض لي�ست لهم ،ولي�س من حقهم ا�ستالبها
وال�سيطرة عليها ،لذلك جندهم جبناء مرتددين خائفني ،بينما جند �سكان اجلوالن
العربي ال�سوري املحتل ي�ضعون الأر���ض مقابل �أرواحهم ،ف�إما �أن يعي�شوا بكرامة
ً
رخي�صة يف �سبيلها ،وهنا يربز الفارق ال�شا�سع
و�أمن فوقها ،و�إما يقدمون �أرواحهم
بني من يدافع عن �أر�ض هي ملك له ،وقد توارثها عن �أجداده جي ً
ال بعد جيل ،وبني
عدو مغت�صب جاء من �شتى �أ�صقاع الأر�ض ليفتك ويقتل ويغت�صب �أر�ض الغري بقوة
ال�سالح..
نحن ن��درك جيد ًا �أن �سكان اجل��والن لي�سوا وحدهم يف املعركة امل�صريية هذه،
فخلف ه�ؤالء الأبطال جند وطنهم الأم �سورية يفتح ذراعيه ليحت�ضن بطوالتهم
وميدهم مبا ا�ستطاع كي ي�صون كرامتهم ،ويحافظ على موا�صلة �صمودهم وثباتهم
�آخذ ًا بعني االعتبار �أن م�ساندة ه�ؤالء الأبطال هو واجب الأم جتاه �أبنائها ،لذلك
جند �أن جامعات القطر مفتوحة �أمام طالب اجلوالن ينهلون منها العلم واملعرفة
وكل �شيء �ضروري ملواجهة احلياة ،ثم يعودون �إىل بلدهم مدججني بالعلم والقيم
واملبادئ التي من �ش�أنها �أن تعزز مواقفهم ،وت�سعفهم يف حمل الر�سالة املقد�سة
خلدمة الأهل ،وهذا كله يعزز مواقفهم ،ويف�سح �أمامهم الطريق وا�سع ًا لرفد الأهل،
وهذه البقعة املحتلة من تراب الوطن بكل ما هو �ضروري و�أ�سا�سي ال�ستمرار احلياة
بكرامة بعيد ًا عن رغبات العدو يف الإفقار والتجهيل ،وال�ضغط امل�ستمر عله ي�صل
�إىل حتقيق رغباته الدنيئة يف الرتوي�ض والتدجني..
و�إنه ملما ال �شك فيه �أن ر�ضوخ بع�ض الزعماء العرب لإم�لاءات ورغبات الكيان
ال�صهيوين ،و�سعيهم احلثيث للتطبيع معه �سي�ضعف موقف الأبناء يف اجلوالن� ،إال �أن
�سورية اعتادت وعلى مر عقود ما�ضية �أن حتمل منفردة راية الرف�ض واال�ست�سالم،
ي�ساندها بع�ض ال�شرفاء يف العامل ،ومن هنا نقول� :إن االنت�صار والغلبة يف نهاية
ال�شوط �ستكون ل�صاحب احلق ،امل�ؤمن بواجب الدفاع املقد�س عن حقه يف العي�ش
بكرامة فوق تراب وطنه ،و�سورية بكافة حدودها الطبيعية �صاحبة حق ب�أر�ضها
ولها �أن ت�سلك كافة ال�سبل الكفيلة با�ستعادة الأر�ض ،وطرد كل غا�صب حمتل.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�إ�صدارات جديدة

•خارج نطاق التغطية •طفل ومدينة ون�شيد

•�سورية

•ثقب يف ذاكرةاحلياة

•عبد الغني حممد املحمد

•�أميمة �إبراهيم

•نبيل فوزات نوفل

•هيالنة عطا اهلل

•ق�صة

•�شعر

•درا�سات

•�شعر

