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�16صفحة  25 -ل�.س

كلمة �أوىل

ملاذا تقدّ م الآخر ،وت�أخّ رنا؟

•�أو�س �أحمد �أ�سعد

�س�ؤاالن مركز ّيان قدميان جديدان ما فتئا يقلقان خم ّيلة املثقفني العرب منذ بواكري تف ّتح
وعيهم النّه�ضوي ،الذي �أتى بال ّ
�شك نتيجة لتف ّت ٍح وعيهم الذاتي �أ ّو ًال ،لكن الت�أثري الأكرب كان
ً
للعامل اخلارجي .وهذا لي�س عيب ًا �أو مثلبة يف م�سرية ال ّتاريخ والفكر .لأنّ الفعل احل�ضاري حني
الذات ّية واملو�ضوع ّية� ،سيعطي ثماره بال ّ
تتو ّفر �شروطه ّ
�شك .واحل�ضارات وال ّثقافات تاريخ ّي ًا،
تتالقح وتتفاعل ،وتكمل نواق�صها وفراغاتها من خالل الآخر دوم ًا .ولنا بالفيل�سوف العربي «ابن
احلي الكبري على حيو ّية الفكر الإ�سالمي يف العهد العبا�سي ،الذي عربت من خالل
ر�شد» املثال ّ
ترجماته �أفكار الثقافة اليونان ّية �إىل الغرب عرب ج�سر املثاقفة .وكان الغرب حينها غارق ًا يف
ب�شكل �شبه مطلق .هذه ال�سلطة التي �أحرقتْ كتب
ترهّ له الفكري وخا�ضع ًا ل�سلطة الكني�سة
ٍ
«ابن ر�شد» خوف ًا من انت�شار الأفكار املنطقية الفل�سف ّية التنوير ّية املح ّر�ضة على �إنتاج الأ�سئلة
الكربى .وكاد ُيعدَ م «غاليليه» لتج ّر ِئه على القول بدوران الأر�ض حول ّ
ال�شم�س .لكن ،مبا �أنّ
هذا الغرب قد جنح ،يف �إنتاج �أ�سئلته ّ
الذاتية املح ّركة لعجلة الفكر وال ّتط ّور ،ما �ساهم بدوره يف
حترير عقل ّية مف ّكريه ،وانفتاحهم على الوجود ال ّرحب و�أ�سئلة الواقع الكربى .لينتج حداثته
ّ
املتوخاة ،عرب القطيعة مع �سلطة الغيبيات .هذا الأمر �أهّ له ليغدو �أمنوذج ًا ح ّي ًا وواقع ّي ًا،جدير ًا
زالتْ
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ّ
هي الأخرى .وبال ّتحديد النّخب الثقافية العرب ّية ،التي تع ّرفت على ثقافته ونهلتْ منها عن
متنط ً
قربّ ،
حة لتقود مثل هذه الثورة املعرف ّية لدى بلدانها ،كما حاولت ـ للإن�صاف بقدر وعيها
مله ّمتها ال ّتاريخ ّية ـ �أن تخد�ش ولو بحياء ،الذهن ّية ال�سكون ّية العربية ،التي ما زالت ترزح حتت
�سلطة الأفكار النمط ّية التقليد ّية حول رمز ّية املا�ضي والغرق يف تقدي�سها .هكذا حاول مثقفونا
ال�سميك للغيب ّيات وامل�س ّلمات واليقين ّيات اجلاهزة ،على
حتري�ض الأفكار الغافية حتت اجللد ّ
أ�سباب كثرية ،ل�سنا ب�صدد بحثها الآن .وت�ساءلوا ،مبا
اخلروج من �سباتها ،لكنّهم مل ينجحوا ل ٍ
ال�صعد كافة/ :الثقافية واالجتماعية
على
املتتالية
�أنّ هذا الغرب قد جنح يف �إجناز ثوراته
ّ
ً
واالقت�صادية واملعرف ّية �إلخ ..فلماذا ال يكون للعرب ثورتهم �أي�ضا؟ .وقد قيل ب�أنّ للمطبعة التي
مما فعلته
�أدخلها نابليون �إىل م�صر ،مبا ب ّثته من �أفكا ٍر جديدة ،فعلها الثقايف التنويريّ � ،أكرث ّ
مدافعه يف امليدان .هكذا ،وكما كان لأهل الكهف �أ�سئلتهم الكربى حني ا�ستيقاظهم على عامل
متغيرّ مل يكونوا ليعرفوه لو بقوا يف �سباتهم ،كذلك كان البدّ للعرب من �إنتاج يقظتهم �أي�ض ًا ،التي
�ستع ّرفهم على ذواتهم الغائبة من جهة ،وعلى املتغيرّ اجلوهري الكبري حولهم من جهة �أخرى.
ومن املفيد لنا هنا ،الإ�شارة �إىل املثال الذي قدّ مه املفكر ال ّتنويري ال�سوري «جورج طرابي�شي»
للتمييز بني العقل ّية العربية الإ�سالم ّية والعقل ّية الغرب ّية .كما يقول الدكتور «غ�سان ال�سيد»
ّ
�سيو�ضح
يف كتابه املعنون «جورج طرابي�شي» رجل الفكر والتنوير .من خالل رمزين تاريخ ّيني،
تناولهما �شيئ ًا من مالمح العقليتني الثقافتني ـ جمال البحث ،هما «العقلية الإ�سالمية والعقل ّية
الغرب ّية» ،يقول «طرابي�شي»( :منذ مطلع القرن الثامن ع�شر كانت �أيديولوجيا التقدّ م قد وجدت
ممثلها النّموذجي يف �شخ�ص «روبن�سون كروزو» الذي ا�ستطاع بقدرته الإن�سانية اخلال�صة �أن
يجرتح معجزة العمران باملعنى اخللدوين للكلمة  ،فقد اقتدر مبفرده ،ويف وحدته يف جزيرته
املقفرة� ،أن يعيد بناء العنا�صر الأوىل للح�ضارة الب�شر ّية ،و�أن يقوم على التوايل ،ب�أدوار �ص ّياد
وال�سلاّ ل ...واملقارنة تفر�ض نف�سها هنا
املعز ومربي املا�شية والنّجار واملعمار واحل ّفار وال ّزارع ّ
...فالأدب العربي عرف هو الآخر ،وقبل �أكرث من خم�سة قرون من ظهور رواية «دانييل دي فو»،
هج َر وهو طفل يف جزيرة قريبة
«حي بن يقظان « الذي �شاء القدر �أن ُي َ
ّ
متوحده اجلزيري ،وهو ّ
ف�شب عن الطوق ،وتد ّبر �أمر نف�سه بنف�سه وباالعتماد على قدراته البدن ّية والعقل ّية
من الهندّ ،
املتوحد
هم «روبن�سون كروزو» كان �إعادة بناء العمران الب�شري ،ف�إنّ
وحدها .ولكن على حني �أنّ ّ
ّ
«حي بن يقظان» ان�صرف ّ
بكل تد ّبر �إىل اكت�شاف وجود اهلل و�إىل معرفته بفطرته وبقدرته
«حي بن يقظان» كان عليه يف �أ ّول الأمر ،وقبل �أيّ تد ّبر روحي� ،أن
العقلية الذاتية� .صحيح �أنّ ّ
الق�ص وال تزيد يف
يف ّكر ب�أمر معا�شه ،ولكن تلبيته حلاجاته املاد ّية ت�شكل واقعة ثانوية يف ّ
الأهم ّية على واقعة قيام «روبن�سون كروزو» بدور ّ
املب�شر الديني عندما هدى خادمه جمعة �آكل
حلوم الب�شر ،بال ّتوازي مع حت�ضريه  ،ومن خالل ا�ستباق مده�ش لع�صر اال�ستعمار والتب�شري� ،إىل
عبادة اهلل) .هكذا جند �أنف�سنا ،من خالل هاتني الأمثولتني �أمام �أمنوذجني ثقافيني خمتلفني،
�أحدهما جنح يف تل ّم�س طريقه لإنتاج حداثته الكربى  ،و�آخر ما زال يتخ ّبط يف عتمته ،حماو ًال
�إنتاج م�شروعه ال ّنه�ضويّ اخلا�ص �أم��ام عوائق مو�ضوع ّية هائلة� ،أ ّولها �صراعه مع ذهن ّيته
ال�سكون ّية التي ما زالت حبي�سة دوائرها الفكر ّية املا�ضو ّية حتى الآن.
يتبع...

لوحة للفنان الت�شكيلي جورج ع�شي

حكاية �شهرزاد الأخرية

م�ضمار الأ�سئلة

املعاين الإن�سانية يف جمموعة (فتاة عادية)
للأديب �شوقي بغدادي
�سوريا بال حكواتي

عاتكة اخلزرجي 1988-1924
�شاعرة ال�شوق واحلنني والأمل
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مـو�سيـقا داخ ِليَّـة!..
• زكريـا م�صـا�ص

لروح َ
ماذا يتباد ُر لذهن َ
ـك ،حني يتنـاهى �إىل
ِـك� ،أو
ِ
لفظ كلمةِ مو�سيقـا؟
وقع ِ
م�سمع َِك ُ
�أَه���ي ه��ذ ِه التي ن�سم ُعها م�ضطرينَ ل��دى مرو ِرنـا
باملحالتِ واملخازنِ واحلوانيتِ والأز َّق��ـ��ةِ ؟ �أَو هي َ
تلك
قا�صدينَ  ،ون�ستمتع بها م َتع ِّمدينَ ؟
التي
ن�ستمع �إليها ِ
ُ
ُ
َ
النف�س حم َتفي ًا
��ـ��ر
آخ
�
نغـم
��ي
ه
���رى
ت
أم
�
ي�سكنُ
ٌ
ٌ
َ
ب�أحوالِهـا ،مقيمـ ًا فيها جتلّيـاتـ ِهِ ونـائي ًا بهـا عن عوال ِِـم
كل
ـلي ،نـاجي ًا من
جحيم ِّ
ِ
املاديـّاتِ من�شِ ـد ًا �سال َمـهُ الداخِ َّ
ُ
وتال�ش واْ�ضمِحاللٍ وذبولٍ ؟
غيـاب
الروح يف
يجعل
ما
ٍ
َ
ٍ
ً
َ
ً
أق�ترب مجَ��ازا منك لنذهب معـا �إىل �أق�صى
�أراين �
ُ
الروح و�أنحائِها.
آفـاق
� ِ
ِ
َ
روحك َ
بع�ض الوقتِ من �صفاءٍ �أو �ساعة
هل منحـتَ َ
ا�سرتاحةٍ  ،لتن�أى قلي ً
ال عن كلِّ ما يجري هنـا وهنـاك،
وتهافت الهِ ٍـث على َمـدا ِر ال�ساعةٍ ؟
�ضجيج منف ٍِّـر
من
ٍ
ٍ
لِنذهب بعيد ًا لكن عميقـ ًا و�إىل �أق�صى َمـدى يف
�سمـاوات الروح وف�ضاءاتهـا.
هنـاك
أعذب النغماتِ
وح�سب� ،ست�صغي �إىل انهمـا ِر � ِ
ْ
نهـر روحـ ِك املت�أ ِّملةِ املت�صاحلةِ مع ذاتِها واملتناغمةِ
يف ِ
مع حالِها.
نهـر
ويعرب
،
�
الطم
مـاء
ين�ساب
حيث
هنـاك
أنينةِ
ُ
ُ
ُ
ُ
م�شرقَ املُ َح َّيـا،
ويختال
ال�سكينةِ ،
كوثر ال�سال ِم وادع ًا ِ
ُ
التدفق والتج ِّلياتِ .
طل َْق
ِ
الروح تت� ُ
أمل ذا َتها،
جتل�س
هنـاك يف �أق�صى مرافئها،
ُ
ُ
لمَ
تخلع عنها كلَّ
أقحم
ٍ
رب من عا ِ الواق ِع الذي � َ
ُ
قمي�ص مغ ٍ
راغب ،عارف ًا بذلك �أو
ري
نف�سهُ فيه راغب ًا وغ َ
ٍ
الإن�سانُ َ
ري م�س�ؤول.
ري
ٍ
عارف ،مبالي ًا �أو غ َ
غ َ
واحللم
ر
��ا
ه
��
ن
�
أ
تن�صب
،
ال���روح
يف
هنـاك
الده�شةِ
ُ
ِ
ُّ
ِ
أنغام من الروح ذاتِها ،من
واجلمالِ ،
وتن�ساب �أغاين و� ٌ
ُ
تـ َو ُّحـدِ هـا ،من اْرتقائِهـا ،من تناغمِهـا وتلقائهـا.
حل ُّـي ،وهذا الألَـقُ الفِطري ال َبه ُِّـي ا َ
النغـم ا َ
جلل ُِّـي،
هذا
ُ
ُ
الرقراقُ
ينبج�س من
 ،هذا الذي
ال�صفاء ال�شفاف
هذا
ُ
ُ
أعماق
الروح ،هذا الذي
ة
ورد
ِ
تتفتح �أ�صدا�ؤ ُه من �شذا ال ِ
ُ
ِ
َ
ال�سادر ِة املتعمقةِ يف �أ�سفـا ِرهـا الراق َيـةِ ال َعل ّيـةِ .
ه��ذا الأ َل��ـ��ق املتل ُ
ألئ املتدفقُ بعذوبةٍ ورواءٍ  ،هذا
��ذب ،ه��ذا ه��و� ،أو
الع َبقُ ال�صاد ُر من ينبو ِع
ال��روح ال��ع ِ
ِ
اللحن اخل��ال��دِ الأزليِ ِّ
��اقُ
ث
��
ب
روح الن َغ ِـم ،وان��
ِ
ي��ك��ادُ ،
ُ
التغافل
أبدي يف َ�سـر َمـد ّيـاتِ احلقيقـةِ التي ال ينبغي
ال ِّ
َ
َ
َ
وان�صهر
ت
ذا
ي
ـم
ل
عا
يف
ها
ن
دو
الذهاب
أو
�
عنها،
ـهُ
ُ
َ
ٍ ن�سِ َ
اجل��اذب �إىل
والتجاذب القميءِ
يف ح��وم���أ ِة التهافتِ
ِ
ِ
اللطف
وا�ضطراب وت��ردي الف�ضائلِ وانح�سا ِر
حمئ
ِ
ٍ
ٍ
وال�شفافيةِ  ،وتراج ِع
التذوق اجلمايلِّ ،وو�أْ ِد الوداعـةِ
ِ
برزخ
وحرق النقـاءِ  ،ودف ِْن ال�ضياء يف
ال�صدق،
وخن ِْق
ِ
ِ
ٍ
والنفاق واجلدلِ والدجلِ .
من االدعاءاتِ
ِ
الروح الذاهبـةِ
هلِ اقتطعنا تذكر َة �سف ٍَـر �إىل عوالمِ ِ
ِ
املن�ساب �سامل ًا
ألق
يف ا�صطفائِها وتناغمِها
وتوهجها املت� ِ
ِ
ِ
�سادر ًا يف البهـاءِ واجلمـالِ وال�صفـاءِ ؟
هل عزفنـا معـ ًا ول��و لمِ َ��ـ��رةٍ واح���دةٍ تلك النغمـاتِ ،
وانْتقينـا تلك الأحلـانَ بذاتِ ذواتِنـا ،وحـالِ �أحوالِنـا،
أرواحنـا؟
وفطـر ِة � ِ
ً
فج َلونـا عنها
نـا،
�
إىل
�
ن�صغي
�ساعة
هل خ َلونـا
أعماقِ
َ
���راح وم��ا ترا َك َـم من غبـا ِر الأزمنـةِ وما
الأ�سى واجل َ
روائح الفواج ِع املتالحقةِ  ،ونواز ِع الأقدا ِر،
تنـاثر من
َ
ِ
جل���وا ِر ،وانهيـا ِر الغابـاتِ
وتنـاحر الأق��ط��ا ِر ،وت� ِ
آمر ا ِ
املحملةِ بالبهـاءِ والأ�سـرا ِر الأزل َّيـةِ ؟
ُ
َـقُ
نهـر
وين�ساب
،
ل
ل
أ
ينبعث ا
مِن داخلِنـا �إن �أ َردنـا،
ُ
ُ
ُ
عطـر
ويهطل
�ضيـاء ال��وداع��ـ��ةِ ،
وينهمر
اجل��م��الِ ،
ُ
ُ
ُ
الطم�أنينةِ .
أعمق �آفاقِ هـا
��روح ،ويف � ِ
هنـاك يف �أق�صى منـاحي ال ِ
وتن�سكب الأحلـانُ .
ي�صدح الن َغ ُـم،
البعيـد ِة القريبـة،
ُ
ُ

قراءات

قراءة في
أر�ض و �أجري )
( �أم�سك ُ ال َ
• خلدون �إبراهيم �إبراهيم
ب�سقف الرهان
كيف لك �أال تبد�أ بالقرنفل ؟ ويف يدك �شيء
ح�سر ًة ح�سرة ي�صعد ال�شهداء
من عبريه  ,وعلى جدران ال�صدى �شيء من الرنني
يفتتحون بروق املعاين
الذي �أحدثته �أجرا�س الوقت يف �ساعة مت�أخرة
ك�أن �أكفهم من معني امل�صابيح
من الأمل .فنرث فرا�شاته على قمي�صك  ,و�شعرك
تتقن فن ال�ضياء “ �ص 49
 ,وك�أنك داخل �إىل غابة حلمك من دون �أن تتوقع
وتفي�ض روح ال�شاعر بال�شوق واحلنني للما�ضي
ذل��ك ال��ف��رح ال��ذي �ستحدثه امل�شاهد اجلميلة
اجلميل حيث كان وما زال احلب رمز ًا لإيقاع احلياة
يف قلبك يف حلظة ت�أملك و�أن��ت تنتظر �شيئ ًا ما
ولوال هذا الإيقاع ملا انتظمت �أحلان الوجود ال�سعيدة
�سيحدث�،أوقد يغيرّ فيك �أ�شياء بحاجة �إىل �إعادة
التي يزيد احل��ب من ع�شقنا له  ,وي�صبح لنا هذا
النظر بالطريقة التي تتمناها على نحو �أف�ضل .
الإيقاع قوة لتجاوز هموم احلياة  ,وملا كان للفن �أن
كيف لك �أال تبد�أ بجرح �صغري يف وطن �أثخن
يت�صاعد يف جمرة حياتنا وتكون له هذه اجلاذبية
بجراح ٍ مل ت�شهد مثلها املدنية ُ منذ عقود طويلة
القادرة على الإم�ساك بجوهر وجودنا ومتنع نيازكه
من الزمن ؟ كيف لنا �أال نبقى متابعني لأخيلة
من فقدان بريقها حتى تظل حمتفظة بقوته يف
العدم التي تت�ضح دوائ��ره��ا يف حلكة تتعاطف
تر�سيخ ما يجب �أن يكون  ،ونبذ كل ايل ال يجب �أن
واخل�شب الياب�س الذي يطفو على بركة دم ماتت
خالياه  ,وتركت النواوي�س عائمة  ,راق�صة على ال�شرايني املتمزقة  ,ي�سيطر ولو جزئ ّي ًا على هذه احلياة التي تتكون من مزيج من الأخالق
وتتدفق يف رثاءٍ على �إيقاع نب�ضات تنحدر من جبال الكارثة التي مدت  .والقيم التي ت�شكل �صورة كل هذا املجتمع الإن�ساين :
أهواك
أرواح التي �سكنت فيها من
“ ما زلت �أذكر �أنني � ِ
�أوتادها يف طباق احللم حتى ال متيد بها ال ُ
و�أرى بقلبي
دون �سبق �إ�صرار ومتدد .
يداك
ما جنته
�شعري ي�أخذك �إىل عوامل
ديوان
عنوان
“
أجري
“ �أم�سك الأر�ض و�
ِ
ّ
وبرغم هذا البعد �أدرك �أنني
تتواءم فيها املت�ضادات ب�شكل ق�سري  ،فهو قد يقودك �إىل الطم�أنينة
ب�أنك قد امتلكت القدرة على و�ضع ّ
ع�صفور �ضوء يرتقي بنداك ِ “
كل �شيء حتت دفة ال�سيطرة ,
وللمو�سيقى حظ وافر يف عموم �شعر ال�شاعر منري حممد خلف
�أوقد يقودك ب�أنك اكت�سبت جولة يف احلرب وتريد �أن تهرب بهذه
ُ
اجلولة وتنهي كل �شيء  ،ولكن ال مفر فاحلياة حرب تتواىل
معاركها  ,فهي حتفة وهبتها احلياة لل�شعراء مثلما وهبتهم ال�شعر ذاته لأنّ
وال ميكن لكل واحد منا �إال �أن يكون �شرير ًا  ,وم�سامل ًا ،مت�سرع ًا وحكيم ًا ال�شعر خملوق داخل رحم املو�سيقى  ,وال ميكن للق�صيدة �أن تكون �شعر ًا
 ,يف وقت واحد  .وقد حتتاج لأكرث من هذا  ,وكم �أمتنى �أن �أحظى  -من �إن مل تلد داخل هذا الرحم  ،مع اعتزازي الكبري بق�صيدة النرث التي
يخلق لها ال�شاعر �أكرث من جناح حتى حتلق يف ال�سماء  ,مثلما فعل
خالل فخاخ الب�صرية – ب�صيد يل من هذا املرتع ال�شعري الوافر.
فمدى كلمات هذه املجوعة بعيد بحيث يتعدى مدى الر�صا�صة املاغوط وغريه.
واملجموعة ككل مبنية على قوالب مو�سيقية جميلة ممزوجة بني
إيجابي ,
ال�سلبي وال
الطائ�شة من حيث امل�سافة والفاعلية ب�شقيها
ّ
ّ
فكل ما فيها مر ّكـز فال�شاعر يطلق لها اخليال وين�سى العنان بيد الريح ال�شعر العمودي و�شعر التفعيلة ,
ً
والتفعيالت الوليدة بجوازاتها ال تقل �شغبا عن النرث احلر لأن
التي توزع طلعها على اجلهات بتناغم وحرفية  ,مع احلفاظ على قوة
ال�شاعر متمكن من �أدوات ال�شعر وي�ستطيع تليني التفعيالت وجعلها
املعنى الفل�سفي الذي حملته املجموعة يف كثري من اجلوانب :
طيعة بني يديه حتى يجعل منها منحوتات �شعرية جميلة .
“ يا �أنت !
ما للندى ّ
كما �أن ال�شاعر من كتاب الق�صيدة العمودية وله معها ق�صة ع�شق
الف�ض ّي ي�س�ألني
مثري ّة عمرها �سنوات طويلة من احلب والهيام :
عن الوليد الذي يف مهده اكتهال
“ يحلو املكان ب�أهله
�أكان مثلي �صغري احللم
وبنا�سه
ير�سل من بريد عينيه ع�صفوري الذي
ُقتال “ �ص27
يا من يراين عالق ًا
بلبا�سه
ويف املجموعة قب�س من ت�شكل النهار املبهم املطرز باخلوف والهلع
خذين �إيل ّ� ,إليك
واخل�سائر املجانية على مدار ال�ساعة  ,ور�صد للحركات اخلفية يف
ال�سماء حيث تزدحم الدروب ب�صعود �أرواح ال�شهداء,
�إين مفردٌ
�شعري ي�أخذك �إىل من �أ�سرة التغريد
ون��زول ال�بروق التي حتدثها �أفعال الب�شر
فيحولها عنوان ديوان ّ
ل�ست ب�آ�سه “ �ص 7
ال�شهداء �إىل �شالالت للمعاين النبيلة ب�أكفهم التي
تقطف م�صابيح الأمل  ,وتغلقّ �أبواب الدخان حتى تكف عوامل تتواءم فيها املت�ضادات
واملجموعة من �إ���ص��دارات الهيئة العامة
النار املت�أججة عن الهذيان يف كل مكان � ,أو على �أقل ب�شكل ق�سري  ،فهو قد يقودك ال�سورية للكتاب 2016
وال�شاعر منري حممد خلف مواليد �شاغر
تقدير �أن ال توجد يف املكان الذي ال يجب �أن تتواجد
�إىل الطم�أنينة ب�أنك قد امتلكت ب��ازار – احل�سكة – �سورية  1970وه��و ع�ضو
فيه :
القدرة على و�ضع ّ
كل �شيء حتت احتاد الكتاب العرب – ع�ضو جمعية ال�شعر وله
“ غيمة غيمة يت�شكل هذا امل�ساء
جموعات �شعرية عديدة .
ك�سرب دعاء
دفة ال�سيطرة
يغطي برودة ما �أنثته املراثي

تعزية
ُفجعت الزميلة مها ح�سن رئي�سة الق�سم الفني يف جريدة الأ�سبوع الأدبي بوفاة والدها.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س و�أ�سرة /الأ�سبوع الأدبي /يتقدمون �إليها وعائلتها
و�أهلها بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.

�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون
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قراءات

حكاية �شهرزاد الأخيرة
• حممد احلفري
�إىل الق�صة الأخرية من
ح��ك��اي��ة ���ش��ه��رزاد
الأخرية هي املجموعة
املجموعة التي حتمل
ال��ق�����ص�����ص��ي��ة الأوىل
عنوان” �أرج���وح���ة
مل�ؤلفها املحامي عماد
الفرح” ح��ي��ث ي��ق��ارن
عبيد ،وق��د �سبق �أن
�صاحب الفيال الكبرية
����ص���در ل���ه �أك��ث��ر من
والوا�سعة بينه وبني
عمل يف جمال ال�شعر،
�صاحب البيت ال�صغري
وال��ن��ق��د وال��درا���س��ات
الذي يعمل بالفاعل يف
القانونية.
لبنان ،وبني �أوالد ذلك
وبداية نقول ومنذ
ال��رج��ل الفقري الذين
قراءة الق�صة الأوىل
ي�أكلون كل �شيء متاح،
ال��ت��ي حت��م��ل ع��ن��وان
وبني �أوالده وعزلتهم
املجموعة الق�ص�صية
وجفوتهم ل��ه ،ليقول
“ ح��ك��اي��ة ���ش��ه��رزاد
لنا يف نهاية الق�صة �أن
الأخ��ي��رة “ �أن ه��ذه
ال�سعادة لي�ست باملال
امل���ج���م���وع���ة ت��ن��ت��م��ي
ف��ق��ط ،ب��ل يف �أ���ش��ي��اء
ب���ج���دارة �إىل ال��ف��ن
�أخ����رى ،وق���د توج�س
قدم
الكال�سيكي ال��ذي
من ا�صطفاف �سيارة رجل عليه عالمات الرثاء
أن
�
ميكن
مكنوناته
داخل
ومن
�أ�شهر الأعمال،
�أمام ذاك املنزل خ�شية �أن ي�شرتيه من �أ�صحابه
بلحظة
�
أ
تبد
املذكورة
والق�صة
تنبع احلداثة،
ويبني يف مكانة عمارة ت�شبه التي ي�سكنها
جفاء بني ال��زوج وال��زوج��ة التي ت�ستعر�ض ليحل فيها الب�ؤ�س والك�آبة كما يف منزله بد ً
ال
كيف تعرف �إليها عندما كان يف �سنته اجلامعية من ال�سعادة الغامرة التي ت�سكن يف ذاك املنزل
الأوىل ،وكانت يف �سنتها الثالثة ،لتكت�شف بعد ال�صغري.
زواجهما �أن��ه لي�س العا�شق الولهان كما كان
ول��و عدنا �إىل الق�ص�ص داخ��ل املجموعة
يدعي ،بل ذلك اخلامل البليد الذي ال طموح �سنلحظ ت��ق��دمي وج��ه��ة ن��ظ��ر �أب���ط���ال ه��ذه
ل��دي��ه ،وال���ذي يعتمد على ث���راء �أ���س��رت��ه يف الن�صو�ص يف ق�صة “ حماكمة جثة “ حيث
احلياة.
وج��د �أربعة �أ�صدقاء تلك اجلثة ملقاة على
يعود
ب�صرية
مب�شهدية
ن�صه
الكاتب
ملح
الر�صيف ،وهم �ضابط ،ومدر�س ،وحمام ،وفنان
�إليها ب�ين فقرة و�أخ���رى وه��ي رك��وب ابنهما ت�شكيلي ،ليقدم كل واحد منهم تف�سريه حول
على ظهر اب��ن اخل��ادم��ة ،وامل��ث�ير لال�ستغراب
�أ�سباب وفاة �صاحب اجلثة ،وقد كانت جميعها
هو �سرورها من فعل ولدهما ،بينما كان زوجها
بعيدة عن احلقيقية ،لأن التقرير ال�شرعي قد
يف �أ�شد ح��االت االن��زع��اج ،ولتبد�أ الق�صة يف
جاء فيه �أن �سبب الوفاة كان نتيجة احلمية
ك�شف خيوطها ،فزوج اخلادمة ي�سجن بتهمة
القا�سية.
�سرقة �ساعة �سيد البيت ال��ذي ك��ان قد دبر
يف الكثري م��ن ن�صو�ص الكاتب نلحظ �أن
الأم��ر �سابق ًا مع اخلادمة التي �أجنبت ولدها
بعد �سبعة �شهور م��ن زواج��ه��م��ا ،وق��د عرفت املفارقة واملقارنة البد �أن يح�ضرا ،ليقدمهما
�سيدة البيت بالأمر و�أ�سرته يف نف�سها وعندما فكر ًا �ساطع ًا ال يغفل فيه عن التقنية التي ال
خ��رج اخل��ادم من ال�سجن منعته من املغادرة يبالغ يف ا�ستعمالها ،ففي ق�صة “و�أد اخلزامى
“ ت����زوج ب��ط��ل��ه م��ن ال��ف��ت��اة
وا�ستدرجتها �إىل خمدعها
انتقام ًا من فعلة زوجها مع يف الكثري من ن�صو�ص الكاتب التي يحبها وك��ان��ا م��ن دينني
خمتلفني ،وقد جاء من قتلها،
اخلادمة ولرتد على خيانته
باخليانة �أي�����ض�� ًا ،وبالتايل نلحظ �أن املفارقة واملقارنة وعندها �أقام لها العزاء الذي
ً ي��ل��ي��ق بحبهما ،بينما لعلع
فولدهما املعلن الذي يركب البد �أن يح�ضرا ،ليقدمهما فكرا
الر�صا�ص عالي ًا يف بيت �أهلها
على ظهر ابن اخلادمة هو يف
ً
�ساطعا ال يغفل فيه عن التقنية م��ع الأه���ازي���ج ،ويف ق�صة “
الواقع ابن اخلادم من �سيدة
حني مي�سرة” ي�شتغل الكاتب
البيت ،وال��ول��د امل��رك��وب
هو التي ال يبالغ يف ا�ستعمالها
على املنولوج الداخلي لبطله
ابن �سيد البيت من اخلادمة،
ال��ك��ات��ب احل����امل باحل�صول
وع���ل���ى ال���رغ���م �أن ال��ق�����ص
على جائزة كربى يعو�ض من
الق�صري ال يحتمل الكثري من هذه التف�صيالت،
�إال �أن تف�صيالت الكاتب يف هذا املنحى فيها خاللها خ�سائره وتعبه و�سهر الليايل ،ليفاجئنا
الكثري من الده�شة ،وه��ي لي�ست بريئة ،ومل يف نهايتها �أن اجل��ائ��زة ل��ن ت��ك��ون يف جم��ال
ت���أت على ال�سجية ،ب��ل ه��و �أم��ر دب��ر يف ليل ،الكتابة ،بل �أن كل تلك الأحالم والطموحات
ومن اال�سم وحده الذي يحمل �أكرث من داللة امل�أمولة ب�سبب ورقة يان�صيب كان قد ا�شرتاها
نكت�شف ال�صنعة ،كما جند الك�شف احلقيقي �سابق ًا.
�أخ��ذن��ا فقط ه��ذه الأم��ث��ل��ة م��ن املجموعة
ال��ذي يتغيا الق�ص الو�صول �إليه يف �أهدافه
ومراميه البعيدة حيث تنتهي الق�صة بقول الق�ص�صية لنقول �إن امل�ؤلف عماد عبيد جعل
�شهرزاد  ”:لتعلم �أن �شهرزاد �أنهت كالمها املباح ،من ن�صو�صه على الرغم من اختالف �سويتها
و�أن الأوان لتتلو حديثها غري املباح ،ف�شهرزاد �أب��ن��ي��ة خ�ص ك��ل واح���دة منها ب��ط��راز ول��ون
وحدها من جتعل ابن اخل��ادم يركب على ابن يتنا�سب مع طرحها وفكرتها ،وفيها الكثري من
املتعة واحلث على التفكري ،وقد و�صفها الناقد
البيك”
�ضمن هذه الكال�سيكية ي�شتغل الكاتب على الدكتور غ�سان غنيم �أنها جمموعة تعيد الألق
طرح �أفكار كثرية لن نتطرق لها لأن التقدمي للق�صة الواقعية الكال�سية املت�ألقة بلغتها
قد عرج عليها يف بداية املجموعة ،لكننا نذهب الفنية التي ال جتامل احلداثة ال�شكلية على
يف هذه العجالة �إىل التقنية التي ي�ستخدمها ح�ساب الأرك���ان الأ�سا�سية للق�صة الق�صرية
يف تقدمي وجهة نظر �أبطال ق�ص�صه ،ولو ذهبنا املكتملة الباعثة على االرتقاء بذوق املتلقي.
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"حب�س الدم" ..منارة انتماء وهويّة
احلجار
•م ّيادة
ّ
رمب��ا لي�س من امل��غ��االة ال��ق��ول� :إنّ مقاربة
عمل كرواية “حب�س الدّ م” للدكتور الناقد
ن�ضال �صالح تعادل الدّ خول يف مغامرة ،خا�صة
�أنّ ه��ذا العمل يتعدى يف اختالفه كل ما هو
املعماري للرواية التقليدية
م�ألوف يف البناء
ّ
املعروفة.
“حب�س الدّ م” رواية فارقة ،حتمل ب�صمة
ال�صالح وحده املنتمي ّ
بكل كربيائه لإن�سانيته،
والعا�شق ملدينته حلب حدّ القدا�سة ،والقاب�ض
على جمر املعرفة حدّ التّجلي ،املُ�ؤ ّرق بجدوى
���ي يحمل
ما نقول وكيفية قوله ب����أداءٍ روائ ّ
هويته ،وهويته فقط.
لن �أتوقف كثري ًا عند ف�صول الرواية التي
تناول الكثري من ال�صفحات احلديث عنها ،من
ّاد و�أدب��اء و�إعالميني ،لكنّني �س�أقف وقفة
نق ٍ
القارئ الذي �سلب العمل اتزانه ،فبدا مت�سائ ًال
حول ج�سارة ال�صالح يف اقرتاف هذا النوع من امل�ت�ن» وه��ي يف احلقيقة ق��د حلقها ُظ��ل��م يف
ؤرجح ًا عنونتها ،لأنها من وجهة نظري منت �شبه �صريح
التجريب بال�شكل ،الذي بدا ُمربك ًاُ ،م� ِ
مبادته املعرفية واملو�ضوعاتية والأدب��ي��ة ،رغم مواربته ،وال ت�ستقيم احلكاية من دون
والتاريخية ،والوثائقية ،حيث تنقّل ال�صالح هذه الإ�ضاءات التي جعلت القارئ يعي�ش هذه
فار�س �شجا ٍع من
بحنكة
توثيق ي�سحب �سيفه املدينة حلب بكل عبقها الرتاثي والتاريخي،
ٍ
ٍ
النا�صع على عنق احلكاية ،فيهددها ويراق�صها
ّ
ي�شم رائحة البارود
وبكل �إرثها الإن�ساينّ ،ثم ّ
ال�سياف ،ثم يرتاجع
رق�صة ّ
وي�سمع عويل دمارها من زمن
حاني ًا لتفرد احلكاية ثوبها ال�صالح يف “حب�س الدم” من نارام �سني احل ّثي مرور ًا بروما
بطم�أنينة موقوتة ،فيرتك
ون��ق��ف��ور وال�����زالزل وامل��غ��ول
ال���ق���ارئ ل��ه��ذا ال��ن��م��ط من الأدباء الناب�ضني باحلقائق وال��ن��ه��ب العثماين وم��داف��ع
ال��ك��ت��اب��ة يف ح��ال م��ن دوار
غورو الفرن�سي ،و�صو ًال �إىل
ّ
ج�����ذاب ،وت��ب��دي��ل ل��ن��وب��ات والأحداث من دون تنازل عن ف ّن اجتياحها على يد امل�سلحني،
ٍ
ال���ع���ب���ادة يف م��ع��ب��د اخل��ل��ق
وك ّلها يف �إي��ق��اع��ات �صاخبة
الروائي ،بني احلكاية كفنّ
راع�شة ي�صعب �إخفاء �صهيل
و�إب���داع ،وب�ين ثوبها املرتف احلكاية وعر�ش الإبداع
احلزن فيها.
مغاير
املختلف كبناء فن ّّي
ٍ
وق�����د ي��غ��ت��ب��ط ال���ق���ارئ
حدّ اال�ستغراب.
على امتداد الف�صول الع�شرين ،التي توزعت بقراءة املقاطع املعنونة بـ»بريد �إلكرتوين»
فيها عناوين ثالثة ،كنت ُموزّعة الده�شة بني :لأنّه يظنّ �أنه وقع على بدايات احلدث الواقعي
َ
نتعاف بعد من ويل احلرب .يف
املقاطع املعونة بـ»مقربة ال�صاحلني» ،وهي ونحن الذين مل
بهاء مرا�سالت كا�شفة
املقاطع التي ينه�ض فيها امل��وت��ى م��ن موتهم هذه املقاطع وهي الأكرث ً
��س��دي بني عدنان وغ�سان وفا�ضل وو�صال ،وهم ثلة
(و�أق�صد هنا ال ّعالمة خري ال��دّ ي��ن الأ� ّ
بي م��ن مثقفي حلب ،املخل�صني ال��ذي��ن يغالبون
واملهند�س الدكتور ّ
ال�شاب فهد حمايري والترُ ّ
ب�صال) وما جرى بني هذه ال�شخ�صيات امل��وت بالكتابة فال تنتهي م�شاريعهم وتبقى
عبدو ّ
الثالث من حوارات وت�سا�ؤالت يف ج ّو يفر�ض رواي���ة الفا�ضل ع��ن �صربي مدلل وت��ر حلب
اخليال عليه عباءته ،فن�سبح يف رحلة زمنية الرنان مع ّلقة ،ويختفي غ�سان �أثناء ذهابه
متتدّ من تاريخ وف��اة الأ���س��دي يف امل ّ
�برة �سنة لزيارة �أمه يف باب الأحمر قبل �إمتامه روايته
�ألف وت�سعمئة و�إحدى و�سبعني ،وطمر ج ّثته عن الأ�سدي ،يف حني تنقلب و�صال من �أق�صى
خائن
ملثقف
الناحلة يف حفرة بني قربين� ،إىل �سنة �ألفني الي�سار �إىل �أق�صى اليمني كنموذج ٍ
ٍ
تم عبدو
واثنتي ع�شر حيث ُي ّ
ّ
الرتبي �إعداد يتقن تربير خيانته ،ثم تهاجر �إىل �أملانيا
وقد
فهد
الدكتور
هو
�بر على عجلٍ ل�شاب
ق ٍ
تاركة حلب.
ق�ضى بر�صا�ص م�سلحني بد�ؤوا اجتياح حلب.
ال�صالح يف “حب�س الدم” هو من الندرة من
ثم املقاطع املعونة بـ”قب�ض الريح» وهي
الأدب��اء الناب�ضني باحلقائق والأح���داث من
املقاطع التي يحكي فيها خري الدين الأ�سدي
تنازل عن فنّ احلكاية وعر�ش الإب��داع
دون
ٍ
���س�يرة حياته وخم��زون��ه امل��ع��ريف ،ورح�لات��ه
يف مغامرة الكتابة احلقّة املُتقدمة بثقة على
وم�ؤلفاته ،وما ناله من
إهمال ونكرانٍ
ع�سف و� ٍ
ٍ
وحم��ارب��ة من �أع���داء املعرفة والتفوق ،وهو ما هو متعارف عليه من �سرد ،وبقلم متحرر من
ال��ذي (للمثل العليا ق��دّ م من حلمه ودم��ه) ،القوالب امل�سبقة ،لي�ؤكد �أن روايته لن متوت
ال�سحر مقطوعات من لأنها مل ت�ست�سلم للنظريات ،فح ّمل الكتابة
تتخللها برتاتيلٍ ت�شبه ّ
عامرة �أم��ان��ة ،واحل���رف م�س�ؤولية ،وال��ل��غ��ة حياة،
ٌ
كتبه و ديوانه «�أغاين الق ّبة»( :الدّ نيا
ريح ،فارفع �أذيالك ف�صارت الكتابة وطنه وحلمه املوجه لإعالء
باخلرابّ ،
وكل ما فيها قب�ض ٍ
�أ ّن��ى �سرت _ �س ّبحوا للجمال حيثما جت ّلى � -ش�أن الرواية ،ولتطهري القلب من لوثة وجعه،
وظلت حلب �أمه ال�سرمدية بالرغم من انفتاح
نحن �شظايا النور).
بك ياحلب).
ث��م امل��ق��اط��ع ال��ت��ي حتمل ع��ن��وان «مبثابة جراحاتها (ال موت للموت �إال ِ
ّ
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قراءات

و َْ�ص ُف الطَّ يْر
•ح�سني تقي �سنبلي
وال�����ص��وت ،وه��ي
يكاد الأدب الإنكليزي �أنْ يخلو من �شيءٍ ك�� ّل��ه��ا ط��ي��ور جميلة ال�شكل
ّ
م��ن ذك��ر �أج��ن��ا���س احل��ي��وان ا َّل��ت��ي احتفى بها جميعها من �أكرث �ضروب الطيور و�صف ًا يف �أدب
�أدب���اء العربية � َّأي احتفاء ،وحفل بذكرها الإنكليزٍّ ،
ولكل من وليم وردزورث ،وجون كيت�س،
تني�سن،
واللورد
�شلي،
وبري�سي
ال�����ش��ع��ر ال���ع���رب���ي يف �شتى
َ
وريت�شارد كرا�شو( ،)1وروبرت
ع�������ص���وره ،ف�ل�ا اجل���م���ل ،وال
بذكر
إنكليزي
ل
ا
أدب
ل
ا
يحفل
بريدجز( )2ق�صائد يف و�صف
احل�����ص��ان ،وال ال���ذئ���ب ،وال
العاطفي
الطيور بالغة ال�سمو
احلمائم ،وال الظباء،
ّ
متثل الطيور اجلميلة املغرِّدة ،وو�صفها
ِّ���ي ،ف�تراه��م
ذل����ك امل���ك���ان ال���ظ���اه���ر من
وال���ك���م���ال ال���ف���ن ِّ
مو�ضوعات الأدب وت�شبيهاته ومناجاتها ،وو�صف �أغاريدها ،ق��د �أك��ث�روا يف �أ���ش��ع��اره��م من
و�صفهاُّ .
فال�شعراء الإبداع ّيون
وك��ن��اي��ات��ه و�أم��ث��ال��ه؛ وذل��ك
الختالف البيئة الإقليم َّية واال�سرت�سال معها �إىل �آماد مولعون بالكتابة عن الطّ يور،
فهم يحلّقون معها يف حر ّية
واالجتماع َّية ،فتلك �ضروب
البعيدة
اخليال
مبتعدين عن احلياة اليوم ّية
م���ن احل����ي����وان ال ت��ك�ثر يف
الرتيبة ا َّل��ت��ي ت��غ��لّ اخليال
�إن���ك���ل�ت�رة ك�ثرت��ه��ا يف ب�لاد
َّ
اخل���ل���اق ،وح��ي�ن ي�����س��م��ع��ون
ال��ع��رب ،بل ال يوجد بع�ضها
�أ���ص��وات��ه��ا ال�شج ّية ي��ع��ي��دون �إىل خميالتهم
�أ�ص ًال.
ال�ساعات احلاملة و�أيام الطفولة.
رحايل
ال
بحار
جوابي
كانوا
ون
ي
إنكليز
ل
وا
ّ
َّ
ً
ومن غرر تلك الأ�شعار يف الإنكليزية قول
ومقاتلة على املاء �أكرث منهم على الرب،
�صحار،
فال غرو �أال ميروا بتلك الأنواع �إال عر�ض ًا ،و�أنْ وردزورث يف ق�صيدة� :إىل طائر الوقوق To
�ضروب ُ�أخر من الأحياء غري :The Cuckoo
ميتلئ �أدبهم بو�صف
ٍ
ُ
ُ
أ�سمعك ف�أطرب،
ال�سعيد ،ها �أنا ذا �
هذه� .إنمَّ ا يحفل الأدب الإنكليزي بذكر الطيور
�أ ُّيها القادم َّ
املغردة ،وو�صفها ومناجاتها ،وو�صف �أ�أُ
َ
�سميك �أ َّيها الوقوقُ طائر ًا �أ ْم �صوت ًا هائم ًا؟
اجلميلة ِّ
�أنا �أ�سمع هتافاتك املرددة و�أنا م�ضطجع على
�أغاريدها ،واال�سرت�سال معها �إىل �آماد اخليال
البعيدة ،والطريان معها على �أجنحة ال�شعر؛ الع�شب ،ويخيل �إ َّ
متر من ربوةٍ �إىل ربوةٍ ،
يل �أنَّها ُّ
ً
واحد...
فالأدب الإنكليزي غني بال�شعر الطبيعي ا َّلذي
قريبة بعيد ًة يف �آنٍ
ٍ
َ
تر�سل �أغاريدك يف الوادي املك�سو بالأزها ِر
ق�صد به الو�صف الطبيعي وحده ،وهذا الو�صف
ٌ
حافل بو�صف الأطيار ،والأدب الإنكليزي غني و�ضياءِ َّ
ال�شم�س ،فتثري يف نف�سي ر�ؤىً بعيد ًة...
ً
مرحب ًا َ
َ
تغريدك
بك يا ر�سول الربيع! يا من
خا�صة يف مناجاة
�أي�ض ًا بالق�صائد ا َّلتي كتبت
خفي..
�شيء
طائر ،بل هو
لي�س ف َّن ًا ي�شدوه
الطيور.
ٌ
ٌ
ٌّ
ً
َ
ِّ
ا�ستمعتُ
�صبي يف مدر�ستي،
��ا
ن
�
أ
و
�صوتك
إىل
�
�
ف
هذا،
من
ا
�شيئ
العربي
عر
ال�ش
عرف
إنَّ
و�إنْ
ٌّ
ّ
ال�شعر الإنكليزي �أغ��زر و�أحفل بتلك الآث��ار .فجعلني هُ َ
ِّ
تافك �أُر ِّد ُد النَّظر يف ُّ
ال�شجريات
ً
َ
َّ
فمن الطيور ال��ت��ي و�صفها ال��ع��رب ،وترتبط والأدواح وال�سماء باحثا عنك...
َ
ُ
ن�شدانك،
وق�صدت الغابات والأع�����ش��اب يف
ببيئتهم ارتباط ًا وثيق ًا ،العقاب ،فر�سم امر�ؤ
القي�س يف �إح���دى ق�صائده فر�سه ،و�أراد �أنْ وظللتَ �أنت دائم ًا �أم ًال� ،أو ح ّب ًا يطول التوق �إليه
يج�سمها يف الأذه��ان وال ُيرى ّ
قط...
ال�صورة لنا ،و�أنْ
ِّ
يقرب ُّ
ِّ
ً
أ�ستطيع اال�ستماع � َ
واالنبطاح
إليك،
وما �أزال �
�شبيهة بعقاب ،وراح ير�سم العقاب يف
فجعلها
َ
ُ
جلبال والقمم وقد ملحت عن بعد ذئب ًا يف ال�سهل م�صيخ ًا � َ
�أعايل ا ِّ
إليك ،حتَّى �أ�ستعيد يف خميلتي
َّ
الذهبي...
حالق ،وانحدرت �إليه ،فهوت كما ذلك العهد
فانق�ضت من
ٍ
ّ
�أ ُّيها َّ
الطائر املبارك! َب��دَ ت يل الأر���ض ا َّلتي
تهوي الدلو املثقلة باملاء قد انقطعت عراها
ف�سقطت كجلمود �صخر ،و�أر�سلت خمالبها �إليه نط�أ مكان ًا خيالي ًا واهي ًا يالئم �أنْ يكون موطن ًا
و�أن�شبت �أظفارها فيه ،فان�سلّ الذئب من حتتها له�ؤالء.
وجل��ون لوجان -John Logan (1923
ال�صخور
بعد �أن نقب جنبه ،و�أخ��ذ يلج�أ �إىل ّ
ٌ
مقطوعة
ليختفي وراءه��ا حين ًا ،ويثري الغبار ليحجب  )1987من �شعراء القرن املا�ضي
ٌ
عذبة يف مناجاة الطائر نف�سه ،قد وقع فيها
عنه العقاب �أحيان ًا ،لكنَّ املنية مل تخطئه ،ومل
على بع�ض معاين وردزورث وتعبرياته ،و�إنْ مل
ينفعه التهرب فق�ضى:
َّ
يقل عنه جما ًال وابتكاراً ،يقول من ق�صيدته
ك�أنَّها حني فا�ض املاء واختلفت
�إىل طائر الوقوق :To the Cuckoo
ذيب
�صقعاء الح لها بال�صراحة ا َّل ُ
مرحب ًا يا غريب الأراك��ة اجلميل ،يا ر�سول
َف�أَ ْق َب َلتْ نحوه يف اجلو كا�سرة
ال�سماء ُتعِدُّ َ
َ
مقعدك من
لك
ذي
هي
ها
الربيع!
ت�صويب
اجلو
يحتثُّها من هواء
ُ
َّ
الريف ،وير ِّد ُد الغاب �صدى الرتحيب َ
بك...
أمم
�
من
تن�صب
ُ�ص َّبتْ عليه ومل
َّ
ِّ
�إنَّ َّ
�إذا ما رق�ش الأق��ح��وان الع�شب �أيقنَّا �أنَّنا
ال�شقاء على الأ�شقني م�صبوب
َ
جديد ،فهل َ
َ
يهديك
جنم
�صوتك من
�سن�سمع
كالدلو ُبتَّت عراها وهي مثقلة
ٍ
لك ٌ
ُ
ال�سبيل� ،أو يوقتُ َ
لك دور َة العام؟
وتكريب
�إذ خانها و َذ ٌّم منها
ُ
َّ
�أ ُّيها الزَّائر املطرب� ،إين َ
أرح��ب ب�أوان
ال�صورة املمتعة يف ق�صيدة
معك � ِّ
وجاء مثيل هذه ّ
تني�سن :العقاب  ،The Eagleو�ص َّوره الأزه��ار و�أ�سمع املو�سيقا العذبة ا َّلتي تر ِّددها
اللورد
َ
الفنَّان ت�صوير ًا جمي ًال ،فر�سم انق�ضا�ض العقاب الأطيار يف حوا�شي اخلمائل...
َ
�صوتك املنبئ بالربيع
وي�سمع �صبي املدر�سة
كال�صاعقة على طريدته:
ّ
ُ
يقطف �آخ��ر
اجل��دي��د ،وه��و ي��ط��وف يف ال��غ��اب
ال�صخر مبخلبيه
يعانق َّ
قريب ًا من َّ
زه��ي�رات ال��� ِّ��ش��ت��اء ،فيتوقف من�صت ًا ،ويق ِّلد
أرا�ض بعيدةٍ
ال�شم�س يف � ٍ
َ
تغريدك...
ال�صافية
تط ّوقه الق ّبة الزرقاء َّ
ٌ
َ
خ�ضراء
خميلك
مائج
والبحر من حتته
�أ ُّي��ه��ا الطائر امل��ط��رب! �إنَّ
جائ�ش ٌ
ُ
ٌ
َ
َ
أغاريدك
�صافية ،ولي�س يف �
و�سماءك �أبد ًا
�أبداً،
وهو يف عليائه يراقب
َ
ُّ
�شتاء...
�شجنٌ  ،وال يف
كال�صاعقة
ثم
عامك ٌ
ومن َّ
ينق�ض َّ
َ
فيا ليتني �أ�ستطيع الطريان! ف� ُّ
أحف معك على
وو�صف العرب الديك ،والببغاء ،والور�شان،
ال�سنو ّية حول
وال��ق��م��ري ،وال���ب���ازي� ،أ َّم���ا الإن��ك��ل��ي��ز فو�صفوا جناح احلبور ،نطوف طوفتنا َّ
م�ستمر.
ربيع
القنربة ،وال�شحرور ،وال���دج ،وال��ك��روان وهي الأر�ض ،ورفيقي ٌ
ٌّ

ذاك ا َّلذي ت�ستطيع نبذه متى �شئتَ ،
ول���ري���ت�������ش���ارد ب���ارن���ف���ي���ل���د Richard
َ
� )1627-Barnfield (1574أغنية جميلة،
أجنحتك املرفرفة تنظم املو�سيقا العذبة!!
و�
ٌ
ٌ
كئيبة ،فلم يكن الكروان هنا
حزينة
غري �أنَّها
ال�صادح اجل�سور �إىل مرمى النَّظر،
ها
ي
�
أ
ر
طِ
َّ
َّ
ْ
ً
ا
حزين
��ان
ك
بل
��ه،
ل
َّاظرين
ن
لل
م�صدر
�سعادةٍ
�أو �أبعد..
َّ
َّ
أن�شد،
�
ف
فحزن،
وحدته،
اعر
ال�ش
ر
ك
فتذ
ً،
ا
وحيد
ال�سهول ،والوهاد ،والأر�ض،
و�أطرب ّ
وها �أنا ذا �أترجمها لكم نرثاً:
لك ميز ًة تف َّر َ
ف�إنَّ َ
دت بها؛
يوم من �أيام �أيار اجلميلة ،جثم كروانٌ يف
يف ٍ
�أنْ تغني للربيع املورق اخل َّ
الب.
ً
ِّ
،
ا
مرح
تقفز
حوله
من
والوحو�ش
،
أيكة
ظل �
ٍ
اتركي يا قبرّ ة للكروان الغابة الظليلة؛
ً
ا�ستطالت،
��ار
ج
��
ش
��
�
ل
أ
وا
،
ا
��
ح
��ر
ف
ِّي
ن
تغ
والطيور
وحدك،
لك
ِ
فالف�ضاء امل�شرق ِ
والأع�شاب َظ َه َرت ،فكان م�شهد ًا خ َّ
الب ًاُ ،يبعِد
��دك
وح��امل��ا تغمري ال��ع��امل
بفي�ض �أن��ا���ش��ي ِ
ِ
َّ
الكروان
ال
ال�صدور� ،إ
احلزن عن النُّفو�س و ُيجلي ّ
ال َّرائعة اجلميلة،
ً
.
غ�صن
إىل
�
ا
م�ستند
امل�سكني ف��ك��ان وح��ي��داً،
ٍ
ف�إنَّ اجلنَّة �ستقرتن بالأر�ض.
وهناك غنَّى �أغنيته احلزينة ،فما �أنْ ت�سمعها
ومل يكتف ال�شعراء مبناجاة �أطيار جزيرتهم
ً
ً
َ
حتَّى ينفطر قلبك له� .صرخ" :تع�سا! تع�سا! الغريدة الكثرية وو�صفها ،والتغني بجمالها،
�سمعتُ
ا
م
فل
ر،
ر
���
ك
و
راخ،
ال�ص
تع�س ًا!" ،و�أع���اد
َّ
ّ
َّ
بل تي َّمنوا بها وتطيرَّ وا ،وجل���أوا على عادتهم
�شكاته ،مل �أ�ستطع �أنْ �أحب�س دموعي؛ َف َت َو َّج ُعهُ
مما تي َّمنوا به طائر القطر�س
َّرت يف حايل ،فت�أوهتُ � ،إىل اخلرافة .و َّ
باد ،فتفك ُ
ظاهر ،و�أملُ��هُ ٍ
ٌ
َّ َ (�أو القادو�س)  ،albatrossفت�ص َّوره ال�سمو�أل
أحدٌ
يهتم ب�أمرك
�
فال
تنادي!
ملن
ولكن ال حياة
ُّ
أملك ،فالأ�شجار �صماء ،والبهائم عجماء�( ..صاموئيل) تايلور كولردج ()1834-1772
وال ب� َ
َّ
وجميع �أع��وان��ه �صفِّدوا ،طائر ًا عجيب ًا ،و�س َّماه �ألباترو�سَ ،ج َل َب ال ُّيمن
امللك بانديون م��ات،
ُ
ثم جزاه هذا
تهتم لأحزانها ،والربكة لأ�صحاب املالح الهرمَّ ،
فغنَّت يف رثائه كلّ الطّ يور ،ومل َّ
الطائر امل�سكني ،ال �أحد الأخ�ير ج��زاء �سِ نمار فقتله ،فكان ذل��ك �سبب
ومع ذلك ف�أنا َ
مثلك �أ َّيها َّ
�ضالله وهالك �أ�صحابه(:)4
علي.
�سي�شفق َّ
وعلى املدى م َّر بنا قادو�س،
ث��م �إل��ي��ك��م ن��ب��ذ ًة م��ن ق�صيدة �أغ��ن��ي��ة �إىل
َّ
جاء من خلل ال�ضباب،
الكروان  ،Ode to Nightingaleل�شاعر
روح عاليه
وك�أنَّه ٌ
ال�شباب جون كيت�س -John Keats (1795
فقدَّ منا له التحية على ا�سم اهلل.
يغرد فيقول:
 )1821وهو يناجي كروان ًا ِّ
�أكل َّ
الطعام ا َّلذي مل يتناوله من قبل،
ً
معتقة حتمل نكهة
خمر
ليت يل
ٍ
جرعة من ٍ
و�أخذ يح ِّلق حولنا،
ً
ً
طافحة بخمر
مرتعة بل
الربيع! ليت يل ك�أ�س ًا
رعد؛
وتفلَّل اجلليد بنوبة ٍ
اجلنوب احلاد! �أجرعها على نغمات الأنا�شيد
ال�سكّان م��ا ان��ف َ
��ك ي��دي��ره �إىل
مدير
ولكن
الربوفن�سال ّية وال َّرق�صات الر�شيقة ،ف�أغادر
ّ
العامل و�أتال�شى منه لأطري معك و�سط الغابة ..الأمام.
ريح جنوب ّي ٌة ط ّي ٌ
بة،
نعم� ،أريد �أنْ �أطري لأن�سى بني �أوراق ال�شجر
وتهب من خلفنا ٌ
ُّ
تعب الدنيا و�إزعاجها و�أمرا�ضها ،تلك الدنيا
والقادو�س ما يني يقفو �أثرنا،
ا َّلتي ال يرى املرء فيها �إ َّ
يئن وي�ضجر،
ِّ
ال �أخاه ُّ
يوم ،ومن �أجل اللَّعب والغذاء،
كل
ويف
ٍ
ن�ضارتهم،
ت��ذوي
�شباب
وي��رى ال��رج��ال وه��م
البحارة،
لزيارة
املجيء
اعتاد
َّ
ُّ
ميكن
وال
نحبهم،
فيق�ضون
وجتف �أج�سادهم،
ال�صاري وحباله؛
ال�صقيع �أو الغمام ،وعلى َّ
يف َّ
للمرء �أنْ يفكر فيها وينعم النظر من دون �أنْ
رخم ت�سع �أم�سيات،
والقنوط..
ثم الي�أ�س
يعرتيه الكدر والهم ،ومن َّ
َّ
دخَّ
أ�شهب،
�
لني
�ضباب
خلل
ومن
يل،
ل
ال
وطول
ٍ
ٍ
ٍّ
َ
هذا
من
معك
أطري
س�
فابتعد �أ ُّيها الطري �إذاً ،و�
راح �شعاع القمر الأبي�ض يتلألأ.
ُ
الق�صيدة..
العامل على �أجنحة
القدمي!
ُّوتي
ُ
"ليكل َأك اهلل �أ ُّيها الن ُّ
َّ
ي�صف
اعر
ال�ش
�
نرى
للق�صيدة
عند قراءتنا
أنَّ
من َّ
ال�شياطني ا َّلتي ترز� َؤك على هذا النَّحو!
ً
ً
َّ
يحاول
نف�سه
الوقت
ويف
،
ا
دقيق
و�صف
الطائر
ملاذا ترنو هكذا؟"" ،وبقو�سي امل�شدود
َّ
العديدة،
ة
ي
خ�ص
ال�ش
مب�شاعره
أو�صاف
ل
ا
ربط
ّ
ر�شقتُ القادو�س �سهم ًا"(.)5
وي�ستخل�ص منها فل�سفة هي
ح��ب
وه���ك���ذا ن����رى �أنَّ
َّ
َّ
إنكليزي
زب��دة ما يعتقد �أ َّن��ه خال�صة ما عند قراءتنا للق�صيدة نرى �أن الطيور يف الأدب ال
ّ
ي�أمل للب�شر جميع ًا ،وعلى هذا
�أكرث متثيال جلمال َّ
الطبيعة
َّ
َّ
ً
ف�����إنَّ احل��رك��ة
الرومانتيك ّي ًة ال�شاعر ي�صف الطائر و�صف وح���ب���وره���ا م����ن الأ�����س����ود
ً
حركة خيال ّي ًة مغرقة
لي�ست
دقيقا ،ويف الوقت نف�سه يحاول وال��ذئ��اب ،فكرث فيه و�صف
ً
يف اخليال ،فهي حركة واقع ّية،
ال��ط��ي��ور ،ك��م��ا ك�ث�ر و���ص��ف
ولكنَّها معقدة مر َّكبة �إىل ٍ
الأزهار ،والآجام ،والأنهار.
حدا ربط الأو�صاف مب�شاعره
يجعل حتليل عنا�صرها �أم��ر ً

�صعب املنال(.)3
َّ
ال�شخ�صيّة العديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و�إليكم الآن ق�صيدة وردزورث
ــــــــــــــــــــــــــ
�إىل القبرّ ة ،To a Skylark
الهوام�ش:
ويبد�أ َّ
ال�شاعر ق�صيدته ب�س�ؤال القبرَّ ة �إنْ كانت
 - 1ق�صيدته  Music's Duelيناجي فيها
ّ
ِّ
ثم
تف�ضل الطريان على البقاء يف ع�شها ،ومن َّ
يخربها �أنْ تغني بافتخا ٍر لل�سهول ،والوهاد ،الكروان.
 - 2ق�صيدته.Nightengales :
والأر���ض؛ لأنَّها مت َّيزت بالغناء وتف َّردت ،ومن
 - 3جميل �سعيد :اجت��اه��ات الأدب الإجن�ل�ي��زيّ
ثم يقابل َّ
ال�شاعر بني القبرَّ ة والكروان ،ذاك
َّ
ال يف الليل ،ويخربها �أنَّها يف القرنني ال َّثامن ع�شر وال َّتا�سع ع�شر ،دار املعارف
الطري ا َّلذي ال يغني �إ َّ
َّ
مب�صر� ،1949 ،ص .115
ب�شدوها �ستقرن اجلنَّة بالأر�ض:
 - 4من ق�صيدة :النوتي الهرم The Rime
ال�سماء!
ال�سماء! يا َّ
رحالة َّ
يا مطرب َّ
.of the Ancient Mariner
�أكار ٌه �أنتَ الأر�ض مجَ ْ َم َع الفنت والقلق؟
َ
جوارحك تعلَّقت ،و�أنتَ يف علٍ ِّ ،
 - 5يو�سف ال�ي��و��س��ف ،جملة الآداب الأج�ن�ب� ّي��ة،
بع�ش َك
�أ ْم �أنَّ
العدد  ،1ال�سنة الرابعة ،متوز  ،1977دم�شق.
على الأر�ض الند ّية؟
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قضايا وآراء

م�ضمار الأ�سئلة

قطوف دانية

• غ�سان كامل ونو�س

تواجهك يف م�ساراتك الأدب�� ّي��ة-
وحياتك ال��ع��ا ّم��ة� -أ�سئلة قدمية،
تتجدّ د؛ وه��ي يف معظمها طبيع ّية
ومنطق ّية ،وربمّ��ا بده ّية ...لكنّك
ربمّ���ا مل ت��ف��كّ��ر يف بع�ضها ،وق���د ال
تنتظره؛ لأنّ خطواتك الأوىل يف
هذه ال��دروب ال�شائقة ال�شائكة ،مل
تكن م��درو���س��ة ،وال م�برجم��ة؛ وهي
املتي�سر ،وامل��ت��واف��ر،
اعتمدت على
ّ
واملمكن الو�صول �إليه برغبة و�سعي
ولهفة؛ ابتداء من الن�صو�ص الأدب ّية
يف املناهج الدرا�س ّية ،وما ُيتداول يف
�أح��ي��ازك ال�ض ّيقة ،من حكايا و�سري
و»تغريبة» و»ل��ي��الٍ من �أل��ف ليلة»،
وكتب �أخرى؛ قبل �أن ت�أتي على ما يف
املكتبة العا ّمة يف املدينة الأقرب يف
مرحلة ثانو ّية ،وتتابع ما يف «بع�ض
واملتخ�ص�صة،
ال��دور ّي��ات» املن ّوعة
ّ
وترا�سلها بعدئذ؛ �إ�ضافة �إىل برامج
�إذاع ّية معن ّية ...كلّ ذلك ،قبل �أن
�صرت ت�شارك يف ن�شاطات منرب ّية؛
فهل ك��ان خل��ي��ارات��ك دور رئي�س يف
ه��ذا؟! لقد كنت ت�ستمع �إىل �أفكار
عابرة ،ون�صائح عا ّمة ،و�آراء �سريعة
من قريب -وهم قلّة� :أ�ساتذة لغة،
و�آخ��رون �سبقوك يف هذا امل�سار� -أو
مم���ن تنظر �إل��ي��ه��م جن��وم�� ًا،
ب��ع��ي��د؛ ّ
تنفعل ،و�أن��ت تقر�أ لهم ،وت�ضطرب
تتقرى ن�صائحهم؛ مكتوبة �أو
و�أن��ت
ّ
م�سموعة؛ فكيف ميكن �أن ت�صل �إىل
�أبراجهم! فماذا تقول الآن -وربمّ ا
�صار ينظر �إليك من بع�ض؛ كما كنت
تنظر �إىل �أولئك ،وكالمك م�سموع،
ربمّ��ا ،ويفرت�ض �أن يكون حم�سوب ًا-
لدى من ي�س�ألك عن «و�صفة» �أدب ّية
جاهزة ملن يريد �أن ي�صبح �أديب ًا؟!
�أنت مل تقر�أ -يف البداية -لأديب
��ي
بعينه ،ومل تتع ّمق يف جن�س �أدب ّ
بذاته ،وال يف مو�ضوعات حمدّ دة ،ومل
تخرت الكتب العرب ّية �أو املرتجمة...
لقد قر�أت ما �صادفت من من�شورات،
ويف � ّأي جمال �أو ميدان �أو �شكل...
واهتممت مبا وراء الأدب� ،أو معه؛
متوا�شج ًا� ،أو متقاطع ًا� ،أو مرتافق ًا،
من �أ�ساطري وعلوم حيو ّية �أو كون ّية؛
واهتممت مبا حولك من ف�صول حياة،
وقلقت ،وتل ّهفت ،وت�ساءلت؛ فهل كان
�سر ًا من �أ�سرار
هذا التن ّوع -املتاحّ -
ما و�صلت �إليه؟! وهل ميكن �إر�ضاء
ال�سائلني� -أو �أوليائهم -بذلك؟! وهل
يجدي معهم ما كان لك؟! وقد �صار
املتاح �أك�ثر ،وت�ضاعفت الإ�صدارات
مرات ،وتكاثفت املكت�شفات ،وتن ّوعت
ّ
امل�����ص��ادر ،حتّى ���ص��ارت ب�ين اليدين،
حتت وقع الأ�صابع ،يف �أجهزة �صغرية،
يف � ّأي وق���ت ،ب��ع��دم��ا ك���ان الكتاب
الأث��ي�ر احل��ام��ل �أن��ف��ا���س العابرين
ومل�ساتهم ،و�أ�صداء انفعاالتهم ،ينام
على ح�ضنك ،من الأل��ف��ة والرغبة
وال�شغف.
القلق وال��ت��وق وال�شغف. ...هل
ميكن حتديدها� ،أو و�صفها� ،أو الن�صح
بها؟! �أم ت�أتي مع ال�شخ�ص امل�سكون
بالأدب مع هواج�س الأ�سئلة ،التي ال
جواب م�شبع ًا لها؟!
�ألي�ست اللغة �سالح املقبل على هذا
امل��ي��دان� ،أو ق��ارب املبحر� ،أو راحلة
املغامر؟!
ومن دونها ،ل ُيتّخذ م�سار �آخ��ر ،له

�أدواته و�أحيازه الأخرى يف الثقافة
امل��ع�� ّول عليها� ،أك�ث�ر م��ن ���س��واه��ا ،يف
حم��اول��ة الإج���اب���ة ع��ن �أ���س��ئ��ل��ة ال
تنتهي؛ بل تتوالد ،مع كلّ مرحلة� ،أو
حمطّ ة� ،أو نتاج.
فهل ال�شخ�ص ال��ذي يختار؟! �أم
هناك نزوع ودوافع وظروف وبيئة؟!
وق��د زادت امل��غ��ري��ات ،واملتطلّبات،
والأ�ضواء يف جماالت �أخرى؟!
وهل يكفي كلّ هذا لت�صبح �أديب ًا ذا
خا�ص؟!
�صوت ّ
�أراك جتيب على الأ�سئلة ب�أ�سئلة؛
هذا ما اعتدت على ممار�سته ،حتّى
يف كثري م��ن ن�صو�صك املكتوبة يف
�أك�ث�ر م��ن �شكل؛ ه��ل ه��و ت��ه ّ��رب� ،أو
عجز� ،أم حماولة �إ�شغال �أو �إ�شراك
لل�سائل �أو للمتلقّي� ،أو توريط له يف
هذه املغامرة املاتعة؟! على الرغم
من الأخطار والعرثات ،التي ال تعدّ ،
وقد يكون الإهمال والإق�صاء العام
واخلا�ص �أق�ساها!
ّ
ومباذا جتيب عن �أ�سئلة �أخرى؟!
ب�صرف النظر ع�� ّم��ا وراءه����ا؛ وقد
تع ّو َ
دت �أن ت�أخذ الأم��ور على ح�سن
ن ّية وبراءة طو ّية! ومن
الطبيعي �أنّ
ّ
بع�ض الأ�سئلة ،يبدو اجل��واب عليه
ب ّين ًا يف ف�صول حياتك املتقلّبة ،ويف ما
كتبت ،و�أعلنت ،ومار�ست؛  -هل لديك
ما ُيخجل؟! -وقد يحتاج بع�ض �آخر
�إىل جتميع مالمح ،وحتفيز �أطياف،
وا�سرتجاع �شذرات ،قد ال ي�ستطيع
ال�����س��ائ��ل� ،أو ال ي��ج��ر�ؤ على القيام
بذلك� ،أو ال يو ّد القيام به .وبع�ض
الأجوبة يحتاج �إىل �أ�سئلة �أخرى،
ويتطلّب مراجعة ذات ّية ،وم�ساءلة
النف�س؛ ربمّ��ا ك��ان عليك �أن تبادر
�إىل طرحها م��ن نف�سك ولنف�سك،
تهربت منها� ،أو مل جتر�ؤ
لكنّك ربمّ ا ّ
�أي�ض ًا! وهناك �أ�سئلة ميكن �أن ترى
فيها ا�ستفزاز ًا �أو انتهاك ًا �أو اتّهام ًا �أو
اعتداء؛ ال عليك وح��دك؛ بل على
العاملني يف الو�سط الثقا ّ
يف �إ ّياه ،و�إذا
تخ�صك وح���دك ،ف�إنّها ال
كانت ال
ّ
تتجاوزك ،وال تعفيك من الإجابة،
�أو اال�ستعداد لها� ،أو التفكري فيها..
هل امل�شكلة يف �أنّك تتلقّى �أ�سئلة؟!
وحني ال ي�س�ألك �أحد� ،أال تقنط؟!
فهل ه��ذا يعني �أنْ لي�س ل��ك مكان،
�أو ح ّيز� ،أو ح�ضور� ،أو مرت�سم ،او
منعك�س� ،أو �صدى؟! هل ي�شري عدم
�س�ؤالك� ،أنْ �ألي�س لديك ما ي�ستحقّ
ال�س�ؤال عنه �أو فيه� ،أنْ �ألي�ست لديك
�إمكان ّيات؛ لتو�ضح �أو ت�شرح� ،أو تعلّل،
�أو حتلّل� ،أو ت�ستنتج؟!
وهل هذا دقيق؟! �أم �أنّ يف الأمر-
�أحيان ًا -غايات قامتة؟!

�أراك جتيب على الأ�سئلة
ب�أ�سئلة؛ هذا ما اعتدت على
ممار�سته ،ح ّتى يف كثري من
ن�صو�صك املكتوبة يف �أكرث من
�شكل؛ هل هو تهرّب� ،أو عجز� ،أم
حماولة �إ�شغال �أو �إ�شراك لل�سائل
�أو للمتل ّقي� ،أو توريط له يف هذه
املغامرة املاتعة؟!
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وحني ُت�س�أل ،تن�سى �أن تفرح� ،أو
تغبط؛ فتن�شغل بال�س�ؤال واجل��واب
واحل��ال��ة ،وق��د َت�شرد �أو ت���أم��ل� ،أو
تت�أ ّمل..
�إنّ ل��دي��ك �أ���ش��رع��ت��ك ،وق���رون
ا�ست�شعارك ،و َم�سابرك ،و�أب�سطتك
الطائرة ،التي قد ت��رى نف�سك من
خاللها متم ّيزاً..
ول���دي���ك �أح�ل�ام���ك ،و�أوه���ام���ك،
و�شطحاتك ،وجتاوزاتك ،التي تهرب
بها� ،أو تداري نف�سك� ،أو ت�شاغلها..
ل��دي��ك �أحا�سي�سك وت���أ ّم�لات��ك،
وعواطفك..
ل��ك��ن �أل��ي�����س ل�ل�آخ��ري��ن م��ث��ل ما
لديك؟!
�أل����ي���������س ل���دي���ه���م جم���االت���ه���م
واهتماماتهم ،ودروب��ه��م املت�ش ّعبة،
وتوجهاتهم امل��ت��ن�� ّوع��ة ،ودوافعهم
ّ
امللحة ،وانفعاالتهم امله ّمة؟!
ّ
�ألي�سوا معن ّيني مثلك بالإجابة عن
الأ�سئلة امل�صري ّية؟!
�أل��ي�����س ف��ي��ه��م م��ن ي��ع��اين مثلك،
وي�����س��ائ��ل ،وي���ح���اج���ج ،وي���راج���ح،
ويفا�ضل؟!
وال ���س�� ّي��م��ا يف حم��طّ ��ات وم��ف��ارق
وطوارئ...
�أال يعزّ يك ه��ذا؟! فل�ستَ الوحيد
يف احللبة! �أال يوا�سيك �أنّ الأ�سئلة
تواجهك �أن��ت مع الب�شر ّية كلّها؟!
وحتتّم عليكم فر�ض عني -حتّى لو
كان فر�ض كفاية -االن�شغال بالبحث
عن امل�س ّوغ وامل�صري وامل�آل؟!
تتعر�ض
��ا
ولي�ست الق�ض ّية يف م
ّ
ل��ه م��ن �أ�سئلة ،فح�سب؛ ف��م��اذا عن
الأ�سئلة التي مل تفارقك ،وال تنو�س
�أو تتال�شى؛ فت�ستزيد منها يف خمتلف
ال�سموت واملتون والف�ضاءات...
�إنّ كثري ًا من الأ�سئلة ت��راودك،
تهدهدها توق ًا وم�شاغلة ومواربة،
تلح عليك ،مواكبة
و�أ�سئلة �أخ��رى ّ
وم�سابقة ،و�أخ���رى تنتظرك على
� ّأي مفرتق� ،أو م��ف��ازة� ،أو يف ثن ّيات
امل�ضمار� ،آن تتعب �أع�صابك� ،أو يحوم
ّ
ال�شك� ،أو يرق�ص الآل ...فتهج�س
بالغاية �أو باجلدوى!
مهم
كنت تقول ،وتقول جم��دّ داًّ :
�أن ُت��ط��رح الأ�سئلة ،و�أه�� ّم�� ّي��ة امل��رء
بالأ�سئلة التي يطرحها� ،أك�ثر منه
بالإجابات التي ينتظر!
لكن بع�ض النا�س �أعيته الأ�سئلة؛
ّ
كما �أعيتك ،ويريد �أم ً
�لا �أو ك�� ّوة ،يف
نفق �أو �إ���ش��ارة� ،أو ملمح ...وق��د ال
ينتظر ،ال ي�ستطيع ،ولي�س لديه
وقت� ،أو عمر� ،أو ن َف�س� ،أو احتمال...
القلق يت�ضاعف ،واخلطر يتفاقم،
والأ�سئلة تتقار�س..
لكن الرغبة ما تزال ،وال�شغف يف
ّ
توفّزه...
وم��ا ت��زال الرحلة يف حيو ّيتها؛
فهل من خال�ص؟!

الطقو�س املقدّ �سة ،املربكة
ُ
تلك
•جناح �إبراهيم
�أمني التحرير
ُ
فكرت و�أنا �أق��ر�أ رواي ً��ة � ،أو ق�صيد ًة � ،أو عم ًال �أدبي ًا �أو فكري ًا،
ل�شدّ ما
عن احلالة التي يتلب�سها املبدعُ قبيلَ اجنازِ عمله! �أي عوال
القرتاف فعلِ الكتابة .وانطالق ًا من نف�سي
اخلفية التي يعي�شها وهو يتهي�أ
ِ
وجلد للنف�س ،ناهيك
للروح
ف�إنَّ ثمة طقو�س �أمار�سها ،فتبدو يل
ٍ
ٍ
كتعذيب ّ
عن قوافلِ القلق واللهاث امل�ؤ َّرثة يف تلك الأوقات  ،ومع ذلك ف�إنها حتققُ
َ
لي�صل الكاتب �إىل مبتغاه.
االن�سجا َم
َ
ذات م ّ��رة ُ
زرت ال ّ��روائ��ي حنا مينه  ،وك��انَ قد انتهى لت ّوه من الكتابة
�،أدخلتني زوجته �إىل غرفته التي �أده�شتني ب�إنارتها ال�شديدة يف النهار ،
والدّ خان الكثيف الذي ال يجعلك ال ترى �أمامك� .س�ألته عن هذا؟ فقال
ال�ستائر كي � َ
هذا طبعي حني �أكتب؛ � ُ
أف�صل نف�سي عن اخلارج �،أ�شعل
أ�سدل
َ
الأ�ضواء و�أكرث من التدخني والقهوة كما ترين.
ُ
فتك�شف يل
وكنتُ قد قر� ُأت عن الطقو�س التي كان املبدعون ميار�سونها،
جانب ًا من جوانب �سريهم الذاتية  ،بل حياتهم اخلفية املبطنة ب�أ�سرا ٍر
خا�صة  ،فاجلواهري كان قبيل كتابة ق�صيدته يغني املقامات العراقية
وي�ضع �أمامه
القدمية وهو يف احل ّمام  ،بينما نزار قباين ينبطح على بطنه
ُ
ً
كمية كبري ًة من الأوراق املل ّونة  ،وخا�صة ذات اللونني الأ�صفر والزّ هر ،
يكتب �إ ّال باحلرب الأحمر وعلى
بينما حممود العقاد كان ال
ورقة �صغريةٍ
ٍ
ُ
بحجم كفّه  ،و�إذا ق ّي�ض له وكانت كبرية ف�إنّ مزاجه يتغيرّ وتطري الفكر ُة
من ر�أ�سه.
يكتب �إ َّ
ال �إذا كان بردان ًا  ،لهذا يختا ُر
ال�صحفي امل�صري �أني�س من�صور ال
ُ
ي�شعر بالربودة �أكرثَّ .
ّ
ولعل
ويف�ضل �أن يكون حايف القدمني كي
وقتَ الفجر،
َ
ما هو �أغرب طق�س غابرييل غار�سيا الذي ال ي�ستطيع الكتابة �إ َّ
ال �إذا لب�س
ثياب امليكانيكي الف�ضفا�ضة  ،بينما دان براون يعلّق نف�سه باملقلوب كي
ي�سرتخي ويرت َّب �أفكاره ثم ي�شرع بالكتابة.
ي�ضع باب ًا
البع�ض
يحر�ص على الهدوء ال�شديد مثل ديفيد كوبرفيلد �إذ ُ
ُ
�إ�ضافي ًا ملكتبه حلجب � ّأي ن�أمة ت�صله من اخلارج  ،بينما الروائي �إبراهيم
�أ�صالن ال يجيدُ الكتابة �إ َّ
ال�صخب وال�ضجيج.
ال يف املقاهي ،يف م ِ
نت ّ
َّ
ري الغرابة هو هرني �إب�سن الذي ي�ضع �أمامه �صورة عدوه
ولعل �أ�شد ما يث ُ
ينظر �إليها ويكتب �إذ يريدُ بذلك
املتمثل ب�شخ�صية الأديب « �سرتندبرج»
ُ
�أن يراه وهو يبدع ليغيظه ويدمره.
وال يفوتنا طق�س �سارتر قبيل �شروعه بالكتابة �إذ ي�أخذ ع�شيقته
ب�شرح �أفكاره لها ،ف�إذا انده�شت
�سيمون دي بوفوار �إىل �أنفاق املرتو  ،ويقوم
ِ
يعود م�سرع ًا �إىل ت�أليف ما رواه لها ،بينما ال�شاعر الأمريكي ادغار �آالن بو
يكتب �إ َّ
ال �إذا و�ضع قط ًا على كتفه.
ال ُ
وهناك من ال ي�ستطيع الكتابة �إ َّ
ال �إذا نزع مالب�سه كي ال يغادر منزله،
لن�صه كلي ًا مثل فيكتور هيجو و د.ه .لورن�س.
فيتفرغ ّ
تخ�ص مبدعي الع�صر احلديث  ،و�إمنا كانت يف ع�صور
هذه الطقو�س ال
ُّ
ي�سكب املاء على تراب خيمته
�سابقة  ،ف�أبو متام على �سبيل املثال كان
ُ
وقلق  ،يدو ُر حول نف�سه ويقول ل�شيطان �شعره»:
�شديد
ويكون يف توتر
ٍ
ٍ
�أخوكم � ،أخوكم»..
وهناك طقو�س �أ���ش��دّ غرابة عند بع�ض مبدعينا� ،سنقتفي �أثرها،
مقام �آخر.
ونذكرها يف ٍ
يظن �أحدكم �أنَّ الكتابة �سهلة؟
فهل ُّ
�إنَّها من �أ�شقِّ الأعمالِ يف هذا العامل كما قال همنغواي .وملعونة �إىل يوم
القيامة كما قال حنا مينه ..ومع ذلك ف�أنا �أ�ص ُفها بالع�صا التي �أتوازنُ بها
م�شدود ُ
ي�صل بني قمتني.
و�أنا �أم�شي على حبلٍ
ٍ
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قراءات

المعاني الإن�سانية في مجموعة ( فتاة عادية)
للأديب �شوقي بغدادي

من عنوان املجموعة جند �أن ال�شاعر
والقا�ص �شوقي بغدادي  ،يكتب عن �أنا�س
عاديني  .قد ال ي�ستثريون الآخرين للكتابة
عنهم  ،فهو لهذا يعرب عن ال�شرائح الأكرث
فقر ًا يف املجتمع  ،وهم النا�س امل�سحوقون
بفعل الظلم االجتماعي وال�سلطوي  ،يغلف
ق�ص�صه بخيط من احل��ب يجمع معظمها،
ف���إذا ا�ستعر�ضنا الق�ص�ص ف�إننا جند �أكرث
من ن�صفها ت�شري �إىل ذلك ب�شكل �أو ب�آخر
 ،ففي ق�صة (فتاة عادية) جند نوع ًا من
الغزل والتفاهم بلغة العيون ما بني فاطمة
وغ�سان  ،ه��ذه اللغة يفهمها ال��ط��رف��ان ،
حتى القارئ ي�ستطيع �أن يبني على ذلك
بع�ض االجتهادات  ،وتخيل �إمكانية تطور
هذه العالقة  ،بعد �أن �أعجب بت�صرفاتها ،
يح�س
هزته وا�ستثارته من الداخل  ،فبد�أ
ُّ
�أنها لي�ست فتاة عادية كما كان يظنها  ،يف
اللقاء الثاين ي�صارحها وهو مدفوع برغبة من يود �أن يقول
�شيئ ًا هام ًا  ،كما يف �( :أي نوع من الن�ساء �أنت يا �آن�سة فاطمة،
و�أية مدينة تلك التي تنتمني �إليها  ،لقد حريتني بالأم�س ،
وها �أنت حتريينني اليوم  ،و�أية فاطمة يجب �أن �أرى  ،ومع
�أي منهما يح�سن بي �أن �أتعامل� ).صفحة 21
والطرافة تدلنا على �أن ه��ذه الفتاة العادية مل تكن
كذلك  ،بل كانت عظيمة ورائعة  ،درب��ت مرافقيها على
احرتام التاريخ  ،عندما �أخذتهم يف جولة قادتهم عرب �أزقة
دم�شق القدمية  ،لتبني لهم عظمة املدينة وعظمة ما�ضيها ،
فدللت على �أنها ت�ستحق احلب واالحرتام .
الناحية الفنية:
حتتوي الق�ص�ص على نوع خفي من الطرافة والتهكم ،
لتقرتب من الأدب ال�ساخر  ،كما يف ق�صة (االنتقام ل�شوارب
�أبي حامت) حيث تظهر الطرافة يف ال�شوارب ذاتها من حيث
ال�شكل  ،ويف املوقف الذي تعر�ض له  ،ويف ق�صة (تقرير
داخلي عن زوجة م�شكوك يف �أمرها) نرى حماوالت الزوج
امل�ستمرة للح�صول على دليل التهام زوجته وذل��ك لعدم
ثقته بت�صرفاتها  ،كما جند ال�سخرية واملفارقة معا يف
ق�صة (الأهمية الكربى للأحذية) التي ت�سلط ال�ضوء على
الأخطاء املرتكبة يف الربوتكوالت الراقية  ،يراها �أبو
معتز �أنها �أخطاء ج�سيمة  ،ال يجوز ال�سكوت عنها  ،و�آخرها
احلذاء الإيطايل الذي �سافر امللك وهو ينتعله �إىل بالد الثلج
واملطر والربد ،علم ًا �أن احلذاء ي�صلح لل�صيف والنزهات مما
�أدى �إىل اجتماع �أبي معتز  .هذا املوقف وغريه ميثل �شيئا من
الفكاهة املبطنة  ،التي �أ�ضفت على الق�صة �شيئا من الطرافة
 ،حتى �إن ا�صابته بالدي�سك  ،و�إحالته على التقاعد ميكن �أن
نالحظها من هذا املنظور .
�إن تطعيم الق�ص�ص ب�شيء م��ن ال�سخرية والتهكم
والفكاهة  ،يعطي خ�صو�صية لق�ص�ص �شوقي بغدادي  ،الذي
ميكن اعتباره من القا�صني ال�ساخرين  ،الذين يحاولون بناء
فن قائم بذاته على النقد  ،حيث يالئم الأدي��ب ما بني
الطموح والواقع  ،ما بني الف�ساد والتوق �إىل اجلمال واحلب
وبينهما فا�صل كمجرتني ِّ
كل واحدة تنتمي �إىل عامل كما �أن
�ضغط احلياة  ،والظلم والفوارق الطبقية تعطي لهذا الأدب
ت�أ�شرية كينونته� ،إ�ضافة �إىل ميل الإن�سان الطبيعي �إىل
الفكاهة وال�سخرية .
�إن املو�ضوعات التي عاجلها القا�ص يف هذه املجموعة
ويف غ�يره��ا  ،ه��ي مو�ضوعات الإن�����س��ان ال��ع��ادي ،ال��ف��روق
االجتماعية ،الفقر والزواج والنظرة �إىل املر�أة ،والظامل
واملظلوم  ،وعن ال�شريحة التي يتعامل معها ،ليلقي ال�ضوء
على هذه اجلوانب وغريها ،لكن ال�س�ؤال الذي يربز  ،كيف
عالج ق�ص�صه ؟ �أم��ا ت�صنيف ق�ص�صه ف���أق��ول �إن ق�ص�صه

•عو�ض �سعود عو�ض

حتتوي الق�ص�ص على نوع خفي من الطرافة والتهكم  ،لتقرتب
من الأدب ال�ساخر  ،كما يف ق�صة (االنتقام ل�شوارب �أبي حامت)
حيث تظهر الطرافة يف ال�شوارب ذاتها من حيث ال�شكل  ،ويف
املوقف الذي تعر�ض له
تقليدية على الرغم من ا�ستخدام بع�ض �أ�ساليب الق�ص�ص
احلديثة كالرمز واملنولوج الداخلي  ...كما اعتمدت معظم
الق�ص�ص على التقطيع �إىل عناوين فرعية  ،كما يف الق�ص�ص
التالية ( :االنتقام ل�شوارب �أبي حامت).
و�سرتة اخلاكي ق�سمت �إىل تداعيات حمتملة لل�شخ�صيات
 ،و�إىل عناوين �أخرى
وتنق�سم ق�صة (تنهيدة) �إىل الطرف الأول – الطرف
املقابل – الطرف الثالث.
�أو التقطيع �إىل �أرق��ام كما يف ق�صة (الرهان املفتوح) ً .
�أو بو�ضع جنوم بني املقاطع كما يف ق�صة (الأهمية الكربى
للأحذية) و(ليلى والأ�سلحة) .
ميزة �أ�سلوب الق�ص�ص يف اعتمادها على ت�سل�سل الأحداث
� ،إذ تبد�أ من نقطة معينة لتنتهي معتمدة على تنامي ال�سرد،
وتوافقه مع الت�سل�سل الزمني �إىل النهاية .كما يالحظ
ا�ستخدام �ضمريي املتكلم واملخاطب ،واملزج �أحيانا بينهما يف
ق�صة واحدة � .أما الق�ص�ص التي اعتمدت على �ضمري الغائب
فهي  :فتاة عادية – الأهمية الكربى للأحذية – ليلى
والأ�سلحة – الرهان املفتوح – الدموع .
ومن الق�ص�ص التي غلب على �أحداثها �ضمري املتكلم :
االنتقام ل�شوارب �أب��و ح��امت – تقرير داخلي عن زوجة
م�شكوك يف �أمرها – �صديقي ال�شرطي حمدان – تنهيدة .
مزج الكاتب يف هذه الق�ص�ص املا�ضي مع احلا�ضر  ،فقد
ا�ستخدم الفعلني يف جميع ق�ص�صه  ،لكن يالحظ �أن الق�ص�ص
التي تتحدث ب�ضمري الغائب  ،يغلب عليها الفعل املا�ضي  ،كما
يف ق�صة (فتاة عادية) �أما الق�ص�ص التي تتحدث بل�سان
الكاتب فقد غلب على بع�ضها ا�ستخدام الأفعال امل�ضارعة
كما يف ق�صة (تقرير داخلي عن زوجة م�شكوك يف �أمرها) .
�أما الرمز فوا�ضح يف الق�ص�ص � ،إذ �إن معظم ال�شخ�صيات
ميكن اعتبارها رموز ًا  ،على �سبيل املثال امل�سلحون الثالثة يف
ق�صة ال�شوارب  ،يرمزون �إىل ال�سلطة � ،أما �أبو حامت ف�إىل
الرجل ال��ذي يعتز برجولته  ،وال�سلطة كما هو معروف
جترد النا�س من رجولتهم وحت��اول تروي�ضهم  ،بحيث ال
يبدو على �أي منهم االعتداد بالنف�س ،لعدم وجود �أي قدرة
على املقاومة والتغيري م�ستقبال  ،ولهذا جند �أن دور ال�صحايف
الذي يكلف بك�شف احلقائق ه�ش  .ومثل هذا ميكن تطبيعه
على ق�صة ( تقرير داخلي عن زوجة م�شكوك يف �أمرها) �إذ

ميثل زوجها ال�سلطة  ،بينما متثل الزوجة امل�شكوك
يف ت�صرفاتها و�شخ�صيتها الطرف املحكوم� .أما يف
ق�صة (الأهمية الكربى للأحذية) ف�إن �أبا معتز
ميثل اخل��ن��وع  ،حتى �إن��ه ب�سبب ك�ثرة خنوعه
وانحناءاته ي�صاب ب�آالم الظهر  .ويف ق�صة (ليلى
والأ�سلحة) متثل ليلى الفتاة املحبة التي تطلب
الأم��ن وال�سالم  ،بينما ميثل ال�شاب م��راد الذي
�أحبها ال�سلطة ،وه��ذا وا�ضح يف حمله لل�سالح ،
يف وقت ال حاجة للداخل به  ،وهذا �أو�صله �إىل
ترويع املواطنني .
يف ق�صة (الرهان املفتوح) ميثل املدير غالب بك
ال�سلطة ،بينما �أبو فا�ضل ميثل ال�شرائح امل�سحوقة
التي ت�ضطر �إىل اخل�ضوع واخلنوع �أو االنتحار ،
بينما يبقى املدير م�سيطر ًا ال �أحد يحا�سبه � ،أو
يتدخل ب�أموره �أو ي�س�أله � .أم��ا يف ق�صة (�سرتة
اخلاكي) فال�شخ�صيات رموز  :عفاف رمز للفتاة الطاهرة ،
التي حتولها الظروف واملمار�سات الع�سكرية غري الإن�سانية
�إىل فتاة �شاذة  ..ال�شاب الذي يرتدي بذلة اخلاكي  ،يحاكي
ببدلته ال�سلطة � ،أم��ا ال�شرطي حمدان ف�إنه ميثل قمع
ال�سلطة يف البداية  ،وميثل بعد معرفتة بالأديب ال�سجني
القوة الع�سكرية التي تقف �إىل جانب �إن�سانية املواطنني
ال�شرفاء  .لهذا يعاقب لأنه �أخل ب�شروط وظيفته .
�إن قراءة الق�ص�ص ت�شري �إىل ثنائية وا�ضحة  ،ثنائية
الظامل واملظلوم  ،ال�سلطة وال�شعب  ،الباطل واحلق وهكذا .
�أ�صل الآن �إىل ق��درة الكاتب على الت�سلل �إىل داخل
النف�س و�إنطاقها عرب املنولوج  ،فا�ستطاع �أن يعطينا �صورة
عن الأح���داث  ،ويك�شف لنا العامل اجل��واين لل�شخ�صية ،
كما يف ق�صة (تقرير داخلي عن زوجة م�شكوك يف �أمرها)
يف بدايتها يحاكي ذاته  ،وي�ستعيد ت�صرفاتها  ،ويت�ساءل
�إن كانت بريئة �أم ال  ،ويف نيته �إدانتها  ،يقارن بني �أقوالها
و�أفعالها  ،وي�ستمر يف جمع الدالئل لإدانتها  ،وعلى الرغم
من قدراته و�شكوكه وانفعاالته الداخلية � ،إال �أنه يفاج�أ
بنظراتها وجر�أتها ومراوغتها لي�شبهها بالن�ساء اخلبريات .
املكان يف ق�ص�ص فتاة عادية  :اعتنى القا�ص بت�سمية
الأمكنة يف دم�شق و�أجاد يف تو�صيفها  ،كما يف ق�صة (فتاة
عادية) � ،إذ ت�سر فاطمة يف احلارات القدمية  ،ت�شرح لهم
بع�ض �أ�سماء ال�شوارع والأزقة واحلارات  ،كما تو�صف البيت
ال�شامي  ،بداية املدخل �أو الدهليز الرباين حتى �أر�ض الديار
والغرف  ...كما يف املقطع التايل  ( :وما كادوا يوغلون يف
طريق القنوات حتى وج��دوا فاطمة تقف يف مطلع زقاق
متفرغ �إىل ميني الطريق  ،تدعوهم �إىل خو�ضه وراءه��ا ،
وهم يتجمهرون لالقرتاب منها و�سماع �صوتها.
عاجلت ق�ص�ص الأديب �شوقي بغدادي يف هذه املجموعة
الإن�سان العادي  ،والفروق االجتماعية  ،الفقر وال��زواج
واحلب  ،والظامل واملظلوم  ،وهو من �أجل كتابة ق�صة
واملر�أة
َّ
ذات �شكل معني يهتم مبو�ضوعها الذي يعطي �شكلها �ألق ًا.
�شخ�صياته من الو�سط االجتماعي تواجه القهر والظلم من
�أجل احلياة واحلرية .
فتاة عادية ق�ص�ص �شوقي بغدادي � -إ�صدار احتاد الكتاب
العرب  - 1998حتتوي املجموعة على ع�شر ق�ص�ص يف
� 114صفحة .
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قراءات

�شربة قَطَ ا لـ"هاني نديم"

ميراثُ الرّحيل
يف ق���راءة املجموعة ّ
ال�شعر ّية التي
وال�صادرة
حملت عنوان ًا هو رحيل اليمامّ ،
عام  2014عن دار عروة يف طرطو�س بعد
موافقة احتاد الكتاب العرب على طباعتها،
و� ُ
علي
أعرتف الآن �أن هذا املرياث قد نزل ّ
يف ���س��رده البالغي ،و�أ���س��راره املتم ّوجة،
الروافد
ولغته التي �شكّلت ك�شف ًا تتعقّبه ّ
����دالالت ج��م��ال�� ّي��ة ،وثقافة
ال���زّ اخ���رة ،ب
ٍ
م�شبعة ،وك�أنّه نو ٌع من �أنوا ِع الفنّ املفاجئ
ب��ال�ثروات ،وق��د امتلك �أح���زان القلوب،
وارتقت فيه النّ�صو�ص من الهم ّ
ال�شخ�صي،
ال��ه��م ال���ع���ام ،وحت��� ّول���ت الأ����ص���وات
�إىل
ّ
ّ
عالقات فارقة تع ّمقت فيها
ال�شعر ّية �إىل
ٍ
اال�شارات العاطف ّية امل�سكونة باالنفعال
وال�صراخ الوجداين ،واقرتب معها
احلادّ ،
ّ
ال�شاعر زهري ح�سن من الآف��اق املفتوحة
على حركة الأ�شياء التي ال بدّ للمتلقّي من
االنتماء �إليها حني يو ّد التّعرف على داللتها
امل��ع��رف�� ّي��ة وي��خ��و���ض يف ج��وان��ب �أف��ك��اره��ا
ج�سدت املعاين ،والتي قد يق�سو فيها
التي ّ
القارئ على نف�سه لي�صل �إىل املو�ضوعات
امل��ه�� ّم��ة ال��ت��ي حتمل �صفات م��ت��ع��دّ دة قد
ي�صعب اال�ستيالء على قوانينها احلاملة
للتّعبري بالإح�سا�س ال ّ��رام��ي �إىل عمل ّية
اخللق ّ
ال�شعري املتجدّ د وحده دون �أن يلقي
ً
ّ
فيها �أدوار ًا فاعلة بني وحي ال�شعر ،و�صمت
االندها�ش حيث ي�أخذ ّ
ال�شكل التّعبريي
وال�صورة ،بعيد ًا
مداه القائم على احلد�س ّ
عن اجلدال الفل�سفي ،ولهذا كان التوحيد
بني ّ
ال�شكل وامل�ضمون �أهم ما مي ّيز كتابة
ّ
ال�شعر املتنا�سق ف ّن ّي ًا وال �سيما ذلك النّوع
الباعث على احل���زن ،وال��ب��ك��اء يف داخ��ل
ّ
ال�شاعر ..كما جت ّلت به النّ�صو�ص بحكم
البنية اللغو ّية ،وال �سيما الق�صيدة الأوىل
التي حملت عنوان ًا هو "�أوىل الدّ موع على
ال�صفحة التّا�سعة من
الرحيل" يف ّ
وق��ع ّ
املجموعة والتي كانت �شاهد ًا على هذا
االندماج احلامل لوظيفة �إن�سان ّية مب�شاعر
دافئة جتاه النّجوم التي �أفلت بعيد ًا يف
ت�ضحيات املقاومني لأج��ل حر ّية الوطن،
حيث يقول ّ
ال�شاعر يف مطلع النّ�ص ما يلي :
" مل �أ�شعر باملطر اخلفيف /عندما
هم�س على نافذتي /وال بالدّ مع يزحف/
بالريح تزجمر/
فوق وردها الدّ اكن /وال ّ
حول تفا�صيل املكانّ /
كل ما كنت �أ�سمعه/
ٌ
وح�شرجة /ترتقي
بائ�سة/
أجرا�س
رنني �
ٍ
ٍ
يف جويف ،حتى احللق"...
وبا�ستخدام ّ
ال�شاعر هنا حرف النّفي
واجلزم والقلب "مل" كان انعكا�س ًا ملوقفه
أ�صر فيه على النّظرة الأحاد ّية يف
الذي � ّ
ال ّت�أويل للو�صول �إىل احلاالت التي عا�شها
املكان ب�أحزانه املتن ّوعة ،والذي كان مفرق ًا
�أي�����ض�� ًا ب��امل��خ��ب��وءات امل��وج��ع��ة وال��ت��ي قد
تفاجئ الآخرين ومنها كانت تلك العوامل
االج��ت��م��اع�� ّي��ة يف اتجّ��اه��ات��ه��ا امل��ت��ع��دّ دة
والتي كانت قدرة اجليل ّ
ال�شاب �أحد �أهم
ظواهرها� ،إنّها العتمة التي ظ ّللت املكان
لوقت حمدّ د لأن الأعمال البطول ّية التي
ٍ
قدّ مها ّ
ال�شباب كانت حتمل نطاق ًا كبري ًا من
اال ّت�ساع والعمق احلامي للأر�ض التي يعي�ش
ال�سوريون يف ّ
ظل الأزمة الكون ّية.
عليها ّ
و�إذا كان طغاة الألف ّية ال ّثالثة ومنهم
�أع��راب الع�صر ،قد �ساهموا مع ًا يف �صنع
ال�سور ّية املر ّكبة بهدف اغتيال
الأزم��ة ّ
احلرة و�إرباك فيزياء اجل�سد عند
الإرادة ّ
ال�شباب ومنهم ابن ّ
جيل ّ
ال�شاعر ورفاقه
ُ
وال��ذي ما زال عطا�ؤهم يهطل بالوفاء،
وحماية اخل�صائ�ص الوطن ّية بردائها
ال�� ّث��ق��ايف ،يقول ّ
ال�شاعر يف النّ�ص نف�سه
بال�صفحة � 11أي�ض ًا:
ّ
" وال ر�ضيتُ بغري مائي ماء /وكاملزنِ

•حمي الدين حممد

تبدو تنويعات ال ّن�ص داخل
حلظات حياتيّة مثقلة بالهموم
عا�شها ّ
ال�شاعر ،ويحتاج �إىل �أن
ت�شق طريقها حتى ّ
ّ
يتخل�ص من
ملعلقة على ّ
�أحالمه ا ّ
الظالم،
� ُ
أهطل فوق الأمنيات /هدهدت نف�سي من
�����ش خافقي /مل يكنْ حلم ًا /مل يكن
رع ِ
فراق مرير".
�سراب ًا /ومل يكن غ ُري ٍ
ال�صادقة جتاه
�إنّه التّعايل يف امل�شاعر ّ
حجم الأح��زان التي
احلياة الآمنة ،رغم
ِ
ا�ستوطنت الأر�صفة وامل��ن��ازل ،وم��ع ذلك
عليه
بقي يرقب اخلال�ص وه��ذا ما د ّللت ِ
�إ�شاراته املفتوحة على رائحة اال�شباع
بوالدة حياة جديدة قادمة.
ومع ذلك هو ال ين�سى زمن العي�ش املجرح،
الذي تعلو فيه �آهاته فوق كل الأماكن ،وقد
مي�شي وحيد ًا بني احل��ارات ّ
ال�ضيقة وفوق
اجل�سور �أي�ض ًا حتى ت�صل مركبته �إىل �أبعاد
�أخ��رى مرتامية قد ت�شهد فيها ق�صيدته
فطامها الأول يف البيت الذي ولد فيه ابنه،
ورفاقه من جيل ال�شباب احلامي جلغرافية
الأرواح يف وطنه ،وميكن القول � :إنّ ذلك
الفطام ق��د ج��دّ د يف النّ�ص ال��ق��درة على
لغة ب�سيطة ،و�سهلة ت�ضفي على
ا�ستيالد ٍ
بقية النّ�صو�ص الأخ��رى ر�ؤي ً��ة مفتوحة،
و���ش��فّ��اف��ة م���ن خ�ل�ال اب��ت��ك��ار امل���ف���ردات
اجلديدة يف �صياغتها النّاظمة والقادرة
على ترك الأثر يف وجدان املتلقّي و�صو ًال
ال�صفحة 14
�إىل ف�ضاء الأ�سئلة كما ورد يف ّ
من الن�ص عينه حيث يقول:
ال�سماء� /أغلقي باب
" فهل ّمي �أيتها ّ
ّ
ال�ضياء /على �أفنان احلياة /و�أحالمي
د ّث���ره���ا ال��ث��ل��ج ال�� ّث��ق��ي��ل ،و�آالم�����ي ط��وت
دفاترها /يف �أدراج احل�ساب /فهل يغنّي
ال�سحاب!!/
نور�س البالد؟ /حتت �شرفات ّ
الفجر يلوح� /صوت النّحيب يخفت"..
�آن
ُ
وتبدو تنويعات النّ�ص داخ��ل حلظات
حيات ّية مثقلة بالهموم عا�شها ّ
ال�شاعر،
ويحتاج �إىل �أن ت�شقّ طريقها حتى يتخ ّل�ص
من �أحالمه املع ّلقة على ّ
الظالم ،ويف اختبا ٍر
فني للتفا�ؤل ي�أتي النّور�س امل�شدو �إىل مكان
ّ
والدته فوق ّ
ال�شواطئ لريتدي ثوب الغناء
الأبي�ض عند احلاجة ،ويكون �شاهد ًا على
�آالم طوت دفاترها يف حياة زهري� ،أ ّم��ا يف
ق�صيدته "على تخوم ّ
بال�صفحة
ال�ضوء" ّ
 62من املجموعة فقد بدت �أنّها م�شحونة
مبهاجمة املجهول ليكون القادم هو تلك
الغ�صون احلاملة للثمار حتت حماية ر ّبان
كروم ت�ضاء فيها �أ�سماء الأ�شجار
الآلهة يف ٍ
ويوا�صل �أهلها االطمئنان على بقائهم فيها
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ينعمون باحلياة ،يقول:
أكدا�س الرب ِد
"
ُ
أرواح ي�ضيقُ � /
ق�صب ال ِ
ّ
تف�ض �أناملها /ن�سيتُ
تنتف�ض /فرا�شته
�ألوانها /ف��وق ب��رك��انِ ال ّ��رم��ال /يف نافذة
ال��نّ��ه��ر البي�ضاء /وع��ل��ى الغ�صون تنا ُم
الآلهة"...
ك��ان ّ
ال�شاعر وف�� ّي�� ًا ل�صرخته الأوىل،
كما ُ
يفعل �شعراء التّجربة الذين يعي�شون
�����ص��راع��ات الأ���س��ل��وب�� ّي��ة يف احل��داث��ة،
ال ّ
وااله��ت��م��ام ب��ردائ��ه��ا امل��رت��ب��ط بذائقة
الع�صر ،حني يواجه ّ
ال�شاعر عامله الآخر
بومي�ضه احلارق ي�ستخرج كل جديد ،وهذا
ما ّ
الروح حني عانقت فيه
دل عليه ف�ضاء ّ
الأغ�صان �أح�ضان الآل��ه��ة ،التي �.ستبعد
العابثني وتكمل يف ظ ّلها الهادئ كل املعاين
ّ
ال�شعر ّية ،وقد انت�صر الإب��داع ،وامتلكت
اللغة مفتاح الوجود..
ويف " رحيل اليمام" وهو الن�ص الذي
احلرة تعاين
يبيت حتته ،وما تزال الأفكار ّ
م��ن االع��ت��داء القاهر على ظ ّلها الآم��ن،
وهذا ما �أثار مناجاة ّ
ال�شاعر املجهولة يف
ال�صفحة  70من املجموعة حيث يقول:
ّ
ٌ
عا�شق
ثر
" يف الليل املاثل للأقدا ْر /يدّ ُ
ُ
و�سقف
بالنّا ْر /الظلمة ح��دو ُد الفجر/
م�سطوح /يف جيبة حانوتي /يف
مل
ْ
ال��ع��ا ِ
ُ
تغتال الأفكا ْر"...
ف�أ�س
ويف ه���ذا ال��تّ��م��ث��ي��ل امل��ب��� ّ��ش��ر ب��ال��ب��ه��اء
ال�سرمدي �إذا ما تخل�ص املكان من ظلمته،
م��ن حاملي ال��ف���ؤو���س ال��ت��ي ت��ه��وى �شهوة
االغتيال حلياة الفكر الوطني ال��ذي هو
رم��ز اخل�ضرة ال ّ��راع��ف��ة يف الأر����ض التي
ي��ع��رف �أهلها �أنّ��ه��ا �ستقاوم ك ّ��ل الأ�شباح
وترمي ّ
�صباح متجدّ ٍد
بالظالم على حدود
ٍ
يع�شق فيه الب�شر الأدراج العالية ،ودم
ّ
ال�شهداء املع ّلق على العتبات التي ال متوت.
لقد �أ�سعفت املقا�صد التعبريية ال�شاعر
ن�صه ع�بر ان��زي��اح��ات��ه على امل�ستوى
يف ّ
ن�صه بال�صفحة
ال��داليل حيث القول يف ّ
:72
" وهنا عند تخوم احل��ي��اة /ال �أحد
ينتظر املطر /فالأحالم مزّ قتها احلروب/
املاء /عند م�سقط ّ
ال�ضوء/
وجو ٌه غادرها ْ
�أمام الأب��واب املو�صدة /و�صناديق الربيد
املتخمة /باالعرتافات /ور�سائل املوت/
و�أن��ت القادم �أخ�ير ًا /ويف يدك الزهرة/
جتوب ال�ساحات وال ّ
أزقة /وت�شتعل حائر ًا
�أمام العتبات".
�إنها حماولة البحث عن الأمان رغم ما
أزمنة
فعلته احلروب يف حياة الأمم عرب � ٍ
خمتلفة ،وما �ألقت به الأزم��ات من �شقاءٍ
يف �ساحات القلوب التي واجهت كل عالمات
اجلحيم وانت�صر �أ�صحابها رغم كل امل�صادر
النّا�شطة �ضد وجودها.
و�إذا ك��ان��ت مهمة ال�شعر يف ع�صرنا
امل���أزوم هي البحث عن الظواهر التي قد
تلقي بظاللها على املجتمعات االن�سان ّية
عرب دوائر معرف ّية مرتابطة بينها ،ف�إنني
�أ�ستطيع القول :يف ختا ِم قراءتي لهذه
املجموعة ال�شعرية �أنها حتتاج �إىل القراءة
املت�أنّية بعيد ًا ع ّما قد يتن ّب�أ به بع�ضهم من
خالل البحث عن احلوامل اللغوية الأخرى
التي ال تليق مبجابهة العجز عند الإجابة
ع ّما حملتهُ الأفكار من دالالت يف م�ستوى
الوعي الذي يتجدّ د فيه القارئ مع �شموع
الروح والأمل الذي مل َ
يبق يف حياة النّا�س
ّ
���م ع��وام��ل الق�صيدة
غ�يره ،وه��ذه ه��ي �أه ّ
ال�صور
احل��رة ،بف�ضاء التّكثيف وابتكار ّ
ّ
ال�صوت املع ّلق على �أبعاد
التي يتجدّ د فيها ّ
ناقلة للأوجاع يف زمن ّ
قل فيه املن�صفون.

•د .وفيق �سليطني
قطا"
"�شربة
ه���و ال���ك���ت���اب ال�����ص��ادر
حديث ًا عن دار فوا�صل
(���س��وري��ة) ،وه��و عبارة
ع���ن م���ق���االت خمتلفة
يب�سط فيها ه��اين ندمي
ت�����أم��ل�ات����ه يف م�����س��رح
ال����ع����امل ،وي��ع��م��ل على
ال���ت���ق���اط م���ف���ارق���ات���ه
بح�سا�سية متّقدة ،وبلغة
ذات خ�صو�صية ت�ضع
القارئ يف دائرة احلدث،
وق����د ت��رب��ك��ه �أح��ي��ان�� ًا
بانعطافاتها املفاجئة
واك���ت���ن���ازه���ا احل���ي���وي،
وترتكه عر�ضة لتياراتها املنبعثة من كل �صوب ،بحيث �إنها ت�أتي على
جوانب احلياة ومو�ضوعاتها املتباعدة ،وت�ؤ ّلف بني �أ�شتاتها يف حلمة
تتكفّل بو�صل ما ال يت�صل� ،أو ما يبدو للوهلة الأوىل �أنه ال يجتمع �إىل
غريه يف هذا القران.
يف مقالته املو�سومة بـ"خطاب الكائن" ،يقول" :الكائن هو خطابه،
هو بال�ضبط عالقته بلغته ،لغته اخلا�صة التي �صاغتها جتاربه (.)...
املرء �صنيعة خطابه �أكرث من �أن يكون اخلطاب �صنعية �صاحبه" .وهذا
اخلطاب يبد�أ من منبع واحد ويتخذ م�سارات �شتّى .وهنا يذهب الكاتب،
فيما يعر�ضه علينا� ،إىل تو�سيع مفهوم اللغة واخلطاب ،على النحو
الذي يتيح له االنتقال بني عوامل خمتلفة كالر�سم وال�شعر والفل�سفة
واملو�سيقا وكرة القدم� ..إلخ.
فغوغان وغوخ وماتي�س و�سيزان ك ّلهم ر�سموا ال�شجرة� ،إمنا لكل منهم
�شجرته .واجلواهري واملتنبي واملعري و�أبو نوا�س كتبوا على البحر
يخ�صه وير ّكبه بتكوينه الفردي.
الكامل .لكن لكل منهم Logo
ّ
وكذلك �سقراط واب��ن �سينا وكانط يف الفل�سفة ،وال�سنباطي وبليغ
حمدي وعبد الوهاب والق�صبجي يف املو�سيقا ،ومارادونا وبيليه ومي�سي
وحممد �صالح وزين الدين زيدان يف كرة القدم .فكلهم رك�ضوا يف نف�س
امللعب ،ولكن لكل واحد منهم جي�شه اخلا�ص من الفردية.
هذا مثال مفرد عن مقاالت الكتاب وعن غنى امل�شاهد واملو�ضوعات
التي يعر�ض لها ويتوقف عندها ،مطلق ًا �أمامنا ما تنطوي عليه من
مفارقات املوت واحلياة والذكريات والنهايات ال�صادمة مل�شاهري الأدب
والفن والعلم ،وملعار�ض الهياج اجلمعي الغريزي يف املالعب والتجمعات
الب�شرية ،ف�ض ًال عن ال�سينما والإخ��راج واملدار�س احلديثة والأعمال
اجلليلة يف ميادين الإب��داع وحفز الكتابة على احلركة بني ما كان
وما هو الآن� ،أو بني الذهاب �إىل عمق التاريخ و�شواهده الآبدة و�إمعان
النظر يف ما هو يومي ومبذول ومتكرر ،م�ستخل�ص ًا من ذلك ك ّله ما يجاوز
ال�سطوح واملواقف العابرة واللحظات املنطوية يف امل�شاهد امل�ألوفة.
حتت عنوان "�أدب قلة الأدب" نقر�أ" :تلك اللغة التي بني �أيدينا،
املليئة باللطف واللطائف والأحجار الكرمية ،مي�سكها قليلو الأدب من
�شعرها وي�سحلونها على �أحجار املكايدة والت�شفّي واالنت�صار من دون �أدنى
دا ٍع .ق ّلة الأدب والأحرف الناتئة املد ّببة يف كل خطاب ،حتى ال�صحف
متر لغتها بال دبابي�س وك�أنها َح َماة موتورة
الر�سمية ووكاالت الأنباء ،ال ّ
تخاطب كنّتها العاقر .فلو قر�أت "قراءة يف ديوان" �ست�شعر بالرهبة من
اجلمل "املخرط�شة" بالبذاءات املتوارية وراء القول".
وم��ن ه��ذا ما يجري يف ف�ضاء ال�سو�شال ميديا كما هو يف ال�سوق
ال�شعبي ..ولهذا يخرج كثريون من ال�سوق دون �شراء معر�ضني عن اجلمل
مبا حمل.
�أردت من خ�لال ما تقدّ م هنا �أن �ألفت �إىل �أهمية ه��ذا الكتاب يف
حقله اخلا�ص ،و�إىل الأهمية النوعية لنكهة الكتابة ولدونتها ،وال
�سيما ما نقف عليه من مقدرة الكاتب الأ�سلوبية يف نظم �شذرات حياتنا
والت�أليف بينها يف ٍّ
ُّ
وي�سلم بع�ضها �إىل
تنحل فيه الأج��زاء
كل متّ�صل
ُ
بع�ض دومنا اعت�ساف �أو ا�صطناع .وهو كتاب ي�ستحقّ قراءة مع ّمقة ال
يفي بحقها هذا التقدمي الأويل.
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المجد للذين

شعر

بع�ض من بع�ض

• �أمين �أبو �شعر
املجدُ للذينْ
كال�سيل
َت�سابَقوا
ِ هادرينْ
للفو ِز بال�شها َد ْة
ؤو�س للأحجا ِر كال ِو�سا َد ْة
و�أ�س َندوا الر� َ
تربة
من
ومل ِيبيعوا ذر ًة
ِ الوطنْ
ع�شبة ال�سعا َد ْة “”1
لقاء
ِ
َ
ال والز ّما ِر والإ�شا َدةْ
�أو
من�صب الط ّب ِ
ِ
بجوقة القيا َد ْة
ِ
ُ
عروقهم مو ِّر ُ
ثات-
وب�صمة ال�صخو ِر يف
َم�ضوا
ِ
ني “”2
ج ْ
ُّ
ني “”3
فار�س جثما ُنه ك�أنهُ الوت ْ
وكل ٍ
أر�ض كال ِقالد ْة
يزهو ب�صد ِر ال ِ
ني
مَنْ �أوغلتْ دما�ؤُهم �إىل اجلذور طائع ْ
َ
م�شاتل الإرا َد ْة
كي يز َرعوا
ُّ
نبتة َقتا َد ْة «”4
وكل ٍ
ني “”5
عمالق
بوجه
وحيد الع ْ
ِ
ِ
ٍ
ُ
يقتات من حلو ِمنا وعي ُنه ترى ب�أ َّننا
�شعب م�ص ُري ُه الإبا َد ْة
ٌ
أ�شالء بال َد ْه
و�أن يفتَّ � ً
املعا�ص ْر “”6
أولي�س
ِ
لكنَّ � َ
�سيقلب امل�صائ ْر
ُ
ويفق�أُ الع َ
ني الوحيد َة والبالد ْة
املجدُ يف
التاريخ دَينْ
ِ
أجمل الذينْ
لل ِ
ً
ني
بتاج الأوفياءِ
نخبة ُم�شوه ْ
عادوا ِ
ني
لأ َّنهم �أ ّدوا �صال َة الرائع ْ
تق َّب َل ُ
َ
تاج الريا َد ْة
اهلل
النزيف ممجد ًا َ
ني
من الأباة العا�شق ْ
مبا ِرك ًا �أنقى عبا َد ْة
طوبى لمِ َنْ �أتمَ ّْ
م�سري َة الفداءِ دومنا َقدَ ْم
خلندق يذو ُد عنهُ كالعرينْ
ٍ
ني
هالة اجلب ْ
ل�سورة الإباءِ فوق ِ
خمتومة ِبد ْم
ٍ
ني
�سي�سجدُ الف�ؤا ُد ركعت ْ
ني
لفار�س
ال�شهامة الأم ْ
ِ
ِ
العلم
لأنَّهُ �أ�ص َّر �أنْ ُيتا ِب َع الن�شيدَ يف
ِ
حتية ْ
مم
وحلَّقتْ عينا ُه
ِ
بالرفيف كالن�سو ِر لل ِق ْ
املخنوق بالألمَ ْ
ب�صو ِت ِه
ِ
ني
إليه خطو َت ْ
وما خطا � ِ
كما خطا ُ
ال�صباح
لراية
رفاقه
ِ
ْ
قد َ
بات مرهون ًا
بكر�سي الن�شامى املُقعدينْ
ِّ
كرعد �صيحة الإيعا ِز ر َّنتْ دا ِوي َْة:
�أدى
ٍ
�سالحك”
“قدِّ م
َ
ني
وح َّر َر اجلفنانِ دمعت ْ
لهُ جال ًال �أنحني َكزا ِوي َْة
ال�سالح
فقد �أ�ص َّر ُمق َعد ًا ب�أنْ يُقدِّ م
ْ
م�ستنطق ًا رج َع ال�سنني
رجت الأر�ضني عنف ًا قدما ْه
كم َّ
العلم
كالرعد يف
ِ
ِ
حتية ْ
لأ َّنه �أتى ُبعيدَ
راح
ِ
جل ْ
خو�ض ِه معا ِر َك ا ِ
ني
�أتى لأه ِل ِه بال �ساق ْ
ني
وي�سجدُ الف�ؤا ُد ركعت ْ
و� ْأج ِه ُر ال�سال َم يف تالو ِة اخلِتا ْم
النحيل كا ُ
حل�سا ْم
لذلك
ِ
ْ
العيال
وحلمه ب�أنْ يعا ِن َق
فقد م�ضى ُ
ني
�شوق ِه الدف ْ
ي�ض ُّم ُه ْم ل�صدر ِه بعنفوانِ ِ
َ
حمامة ال�سال ْم
مكل ًال بن�صر ِه وحام ًال لهم
َ
زحمة ال َقتا ْم
الطريق
�أتى مخُ َّ�ضب ًا ي�شقُّ يف
ِ
فغ�ص بالكال ْم
َّ
ني
وح َّر َر اجلفنانِ دمعت ْ
ع�شهُ � َ
ي�ضم َّ
هم
ٍ
كطائر ُّ
أحاط ْ
ني
ك�صرخة النداءِ والرجاءِ واحلن ْ
ِ
ني
ب�شال نظرت ْ
ِ
وعانقو ُه وهْ َو ما ا�ستطا ْع
َّ
وظل واجم ًا بقل ِب ِه احلزينْ
َ
ناقْ
ال�صرا ْع
يف
ع
ال
ة
قدر
ع
أ�ضا
�
فقد َ
ِ
ِ
َ
عيدَ
معارك احلِما ْم
خو�ض ِه
ب
لأ َّنه �أتى ُ
ِ
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�أتى لأه ِل ِه بال يدينْ
ني
وي�سجدُ الف�ؤا ُد ركعت ْ
و�س ّط ا ُ
حلدّ قْ
لمِن
ٍ
كعا�شق ْ
واملراعي
املروج
أخفى
�
َ
ْ
أفاعي
ل
وا
الذئاب
ني
أع
�
عن
ِ
ِ
ْ
جحفل الديدانِ والع َلقْ
عن
ِ
ُ
بنب�ض ِه
أر�ض ِه
يحوطها ِ
و�س َط � ِ
ُ
يهيم ْ
ني
كمعقل َح�ص ْ
ٍ
ير ُّد غار َة ّ
ال�شذا ِذ والرعا ِع
ٌ
ني
وزوجة يف الدا ِر يف انتظا ِر �أنْ حت ْ
ُ
الرجاء بالأ َلقْ
موا�سم العطاءِ تغزل
ُ
َ
لطف ِلها اجلننيْ...
م�ضى ُّ
غرا�س ُ�سن ُب َل ْة
خطوة
وكل
ٍ
ُ
ً
رب حقال من عَ بقْ
وح َ
ني َ
ماج الت ُ
�شقراء انت�شى بعبو ِر ِه ُ
م�شط ال�شعا ِع
ك�شع ِر
َ
جاءتْهُ غربانُ
اللهب
ْ
�ضج انفجا ُر ال ُقنب َل ْة
َّ
ّ
قمح ِه الذي �سقا ُه بال َع َرقْ
وكل ِ
جمي ُعهُ اح َ
رتقْ
ني
موا�س ُم الأن ْ
تر َّمدَ ْت ِ
ق�ص َل ْة
فالنا ُر يف اله�شيم ِم َ
ُ
ني
�سحابة ال�سواد يف
َت َو َّغ َلت
بوابة اجلفن ْ
ِ
ً
كم كانَ ت ّواقا �إىل الديا ِر كي
ْ
َ
ني
يرى
احلبيبة الوليدَ بعد ح ْ
لكنَّهُ قد عا َد تا ِئه ًا ُمل َف َع ًا بالأخْ ِي َل ْة
بدرب ا َ
جللج َل ْة “”7
ك�أنَّهُ يخطو ِ
�أتا ُه �صو ُتها احلزينْ
ني
ني فاحم ْ
فمدَّ نحوها ك َمن ي�س ُري يف منا ِم ِه كف ِ
ني
وح َّر َر اجلفنانِ دمعت ْ
من
حمجرين غائرينْ
ِ
لأنَّهُ وبعدَ ما �أ�صا َبهُ من نا ِر غد ِر ال�سف َل ْة
ني
�أتى لأه ِل ِه بال عين ْ
....
املجد للذين
ني
قد �أوغلتْ دما�ؤهم
برتبة الأن ْ
ِ
واملجدُ للم�شوه َ
ني
ني الرائع ْ
 1كان جلجام�ش يبحث عن ع�شب اخللود لكيينقذ �صديقه �أنكيدو لكن الأفعى �أكلتها وهو نائم
ف�صارت تغري جلدها فتتجدد ،وهنا حتديدا الق�صد
يف الرمز والإ�سقاط
اجلينات هي املورثات والتي حتتوي على �شفرة
حتدد ت�شكيل وتطور وحتى �سلوكيات الكائن
احلي ،واملق�صود هنا هو �أن ه�ؤالء الأبطال �أ�سمى
من �أن يقعوا يف حبائل امل�ساومة واملقاي�ضة حتى
بجيناتهم
الوتني هو ال�شريان الرئي�سي يخرج من القلب
وي�ضخ الدم املحمل بالأك�سجني للج�سم يف الدورة
الدموية الكربى
قتادة �شجرة كثرية ال�شوك ت�ؤذي من يقرتب
منها
وحيد العني – املق�صود بوليفيمو�س من
ال�شخ�صيات املثرية (ال�سايكلوب) يف امليثيولوجيا
اليونانية ،وهو ابن �إله البحر بو�سيدون،
والإ�سقاط هنا على �أمرين الأول �أنه من �أكلة
حلوم الب�شر ،والثاين �أن �أولي�س متكن من �أن
يفق�أ عينه ،وهذا ما �سيفعله �أولي�س ال�سوري مع
بوليفيمو�س املعا�صر!
�أولي�س �أو �أودي�سيو�س بطل ا�سطوري �إغريقي
كان ملكا على �إيثاكة �ساهم يف حرب طروادة و�إليه
تعود فكرة احل�صان اخل�شبي ،وهو الذي فق�أ عني
بوليفيمو�س ابن �إله البحر بو�سيديون �آكل الب�شر
درب اجللجلة – درب �آالم ال�سيد امل�سيح بعد
�أن حكم عليه بال�صلب حيث �سار حامال �صليبه
من مبنى املحكمة �إىل مكان ال�صلب يف القد�س!
والإ�سقاط يرمز �إىل الإح�سا�س بطول الدرب
و�آالمه التي حتملها يف �سبيل الآخرين وفداء لهم

َب ْع ٌ�ض م ِْن َبع�ض
قالوا :تطور بع�ضنا فلت�سمعوا
قلبي يعاتب نخلتني على
الطريق ...
�إذا الطيور تنافرت
والرق�ص يعقد َن ْه َمهُ
ويفك �أ�سر العار..
يف تلك املدينة..
أجانب يدخلونَ
وال ُ
�إىل املغاور والكهوف.
قالوا :تطور بع�ضنا..
والأغنيات بال ملحن..
يف اخلراب...
يعدها املتوهمون..
ويرق�صون بال ن�صيف.
�سقط الن�صيف على ال�شظايا..
واملدير بال ق�ضايا فوق كر�سي
�صغري.
يبكي ويف و�ضع خميف.
املاء يخرج من وجوه العابرين..
و�صفقة �أخرى يراودها امل�ضيف.
الدور تن�شر ذكريات العابرين..

والدور تن�شر والق�ضية كال�سراب
بال �ستائر..
�أو ركائز �أو حليف.
متطورون يقيمون ق�صيدتي
ويه�شمون جدارها
قالوا :مفاعلنت على ال�صف
املبا�شر..
والتطور �أن منيت جذورنا
�أن نقتل الآباء والأجداد
والأعمام..
حتى ال ي�ضيق العابرون.
القائمون على الن�شيد يولفون
ويكذبون.
لو دحرجوا ر�أ�سا على معراج
�ضيعتنا..
خلاف العابرون.
عربية �أحالم �أمتنا الربيئة..
والذين حتطمت �أوهامهم
وته�شمت �أحزانهم
ا�ست�صغروا قاماتنا
وبحجة الدعم امل�سف على
جروحي..

ميرقون ويكتبون.
هذا هو الزمن ال�شريف..
هم الأماجد �أ�صبحوا وجعا..
وحاالً متعباً
حتى مروءتنا تهون.
مل ي�أت دوري..
كنت �أبحث عن مكان.
مات احل�صان على حدود
مدينتي
وال�شعر منهوك جبان.
مات احل�صان.
اخلمر يخ�صي الذاهبني �إىل
املقاهي..
والأ�شاو�س ي�سكتون.
و�أقاربي يتقاتلون.
يتبارزون كقوم لوط يف الهواء
الطلق..
وبعدها يتناقرون.
�أدياكنا منفو�شة منفو�شة.
كل املواقع للغريب جميلة
وتهي�أت
وعلى املنى يت�ساقطون.

غيابك� ..أنت
• مها ح�سن
عندما تلتحفني �سرابيل الغياب
�سرج خي َلها
و ُت ُ
ُتطلق �أعنَّتها �ضدَّ الريح
أملح طيف ََك عابر ًا
� ُ
ً
ير�س ُم ابت�سامة على حميايَ
ُ
ُ
يعبث بخ�صالتِ �شعري
ويدغد ُغ �أ�سراب الطيو ِر

كنتُ
كملهوف �أ�ضا َع يف العمر ُع ْم َر ُه
ٍ
�أطار ُد قطراتِ ماء
� ُ
أقب�ض عليها يف كفّي
ً
هاربة من قب�ضتي
ْ�سرب
َف َتن ُ
تحُ اورين غياب ًا
تتدفق �سراب ًا كما العمر
بخيباتٍ ت�سابقُ خيبات
وتتدفق �سراب ًا يف �صحراء
�ضا َع فيها الرجاء
لوثني الق�صيد
هَ َت َك ر�صانتي
نب�ش خفايا قلبي

وع َّراين من وقاري
اخلريف
رياح
ِ
عرتْ ُ
كما ّ
آخر وريقات ال�شجر
� َ
ُ
عا�صفة �شوقك
وجموح ع�شقك
ُ
بعرث �أوراق عمري
َ
خلخل موازينَ قدري
َ
عبث ب�صفحات عمري
أرجح �شيبتي
بطفولةٍ � َ
�أرداين ر�ضيع ًا على ثدي �أ ّمهِ
لعبثه الطفويل
�سر احليا ِة ورونقها
ُّ
أبكم
�أُحاكيه �صمت ًا� ..أخا ُلهُ � َ
وهو لحَ ْنٌ
ُ
القمر
يعزف على �أوتاره
ُ
ير�س ُم �أقما َر ُه
ُ
�سماء عمري
�ضيء
َ
ُت ُ
دح يف �سناءٍ و�ضاءٍ
َت ْ�ص ُ
َينجلِي �سراب ًا يف خيالٍ
ممعن ًا يف اخليال

قصة
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التحوالت :حدث ً
غدا!
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• عماد نداف

انتبهت �أم��ي �إىل �شيء ما يحدث يف البيت ،ف��احل��رار ُة
ازدادت كثري ًا يف هذا ال�صيف ،الحظتْ �أن القطة التي كثري ًا
ما كانت تخرج �إىل احلديقة تبحث عن �صيدها ،انكف�أت،
وراحت تختبئ حتت املقاعد يف الغرف الباردة فهي خائفة
تريد �أن تبقى بيننا.
�أما �أختي جورجيت ،فقد كانت تذهب �إىل املدر�سة وتعود
وت�شكو من املاء الذي يتدفق من ج�سدها ومن خ�صل �شعرها،
وم��ن البثور التي تظهر على وجنتيها ،وتعلن �صراحة:
احلياة مل تعد تطاق.
ــ ياله من �صيف حار!
قالت �أم��ي ه��ذه العبارة ،وه��ي ت�شرب من زجاجة املاء
التي �سحبتها من الرباد ،ثم �أعادت زجاجة املاء ،و�أخرجت
�أطباق الطعام و�أفرغتها يف �سلة املهمالت ،وهي تردد :ـ هذا
الطعام مل يعد ي�صلح للب�شر!
واحتجت :ـ اللحم لي�س حلم ًا ،اخل�ضار لي�ست خ�ضاراً،
حتى اخلبز �صار مثل ن�شارة اخل�شب!
قلت لكم دعونا ن�سافر بعيد ًا
و�سمعت �صوت جورجيت :ـ ُ
ُ
عن هذه احلرب اللعينة .هذه لي�ست عي�شة .موت وقهر وفقر
ونهب وجرائم ،ثم ت�أكلون خبز ًا مليئ ًا بالق�ش ،والحت�سون!
مل يبال �أخوتي مبا �سمعوه .وجوهُ هم رمادية ،وعيونُهم
غائبة عما يجري ،فمثل هذه االحتجاجات مل تعد جتدي
نفع ًا ،وك�أنهم قبلوا بقدرهم وحظهم ال�سيء يف هذا الع�صر
املوح�ش وهذه احلرب الأكول!
تلك الليلة ،بث التلفزيون م�شاهد متنقلة عن الظروف
ال�صعبة التي ت��واج��ه ال��ب�لاد وال��ن��ا���س ،ث��م انطف�أ فج�أة
وظهرت على ال�شا�شة م�ساحة �سوداء ويف قلبها نقطة ّ
ف�ضية
راحت ت�ؤ�شر �إىل خلل ما..
يف �ساعة مت�أخرة ،ه��د�أت اجللبة يف البيت ،وانكف�أ كل
ُ
�صوت املراوح يف كل زاوية
�سكانه نحو غرف نومهم ،وتعاىل
للتخفيف من حدة العبوق اخلانق الذي يت�شكل كل م�ساء.
�أما مروحة غرفتي املعلقة يف ال�سقف فكانت تدور بعجز ،ثم
تتوقف ،ثم ال تلبث �أن تهم بالدوران كرجل مري�ض �أ�صابه
الد ّوار ،و�أخري ًا هد�أت حماوالتها بعد انقطاع الكهرباء.
�أنهكت احلرارة ج�سدي .اجتاحني النعا�س ف�شعرت �أنني
بحاجة �إىل نوم طويل ه��ادىء .حاولت النوم ،فعجزت،
�شعرت بغثيان انتابني نتيجة الطعام الرديء الذي تناولت
�شيئ ًا منه قبل �أن ترمي �أمي البقايا يف ال�سلة..
تقلّبت يف فرا�شي .كلما الم�س ج�سدي الفرا�ش كانت
ال�سخونة حترقه ،ف�أنقلب �إىل اجلانب الآخر ،و�أتنهد و�أزفر
و�أ�شهق و�أقنع نف�سي بال�صرب ،ثم �أنقلب �إىل اجلانب الأول،
وال جدوى.
قبل الفجر بنحو ن�صف �ساعة عاد التيار الكهربائي.
منت و�أن��ا �أفتح عيني و�أتنف�س
حتركت مروحة ال�سقفُ .
هواء فا�سد ًا دفعته املروحة من فوق .راح ج�سدي يتفتح
ُ
حبات العرق تخرج من ج�سدي،
تعد
عن �أ�شياء �صلبة ،مل ْ
ا�ستبدلها ج�سدي بوبر ناعم ،بد�أ ينبت يف �ساعدي ثم يف
ظهري ثم يف قدمي..
و�شيئا ف�شيئ ًا ا�شتدت ق�ساوة الوبر ،وهاجمتني ارتعا�شة
غريبة وخوف ،ف�س�ألت نف�سي هل هو كابو�س �سببته �ساعات
ُ
�صرت
القلق الطويل التي �سبقت نومي ،فلم �أجد جواب ًا.
أحت�س�س ج�سدي ،ف�إذا الوبر ينمو في�صبح بطول �إ�صبع� ،إىل
�
ُ
�أن عرفت �أن ال�شعر غطى كل �شيء فيه ،فلماذا ينمو ال�شعر
على هذا النحو!
تكاثف ال�شعر ب�سرعة غريبة ،حتى خلت نف�سي �أحتول
�صرخت
من ر�أ�سي �إىل �أخم�ص قدمي من كائن �إىل �آخ��ر.
ُ
�أ�ستنجد بالنائمني يف الغرف الأخ��رى ،لكن �صوت املراوح

غطى على �صوتي ،و�ضاعت ن��داءات��ي و�سط
ال�ضجيج.
ظ��ه��رت �أم��ام��ي ،يالها م��ن حمامة بي�ضاء،
اقرتبت وحاكتني ،ثم اتهمتني بق�ساوة :ـ �أنت
مل تعد عا�شق ًا ،ف��احل��رب غريتك كما غ�ّي�رّ ت
كثريين!
و�س�ألتني :ـ ملاذا حتولت على هذا النحو؟!
�أن��ا �أعرفها .مل تكن حمامة من قبل ،وهذا
ال�صوت �صو ُتها .كانت �ساحرتي التي �أكتب لها حكايات
خمتلقة عن احلب والع�شق .قلت لها :ـ و�أن��ت َ
مل �أ�صبحت
حمامة؟!
ردت ت�سخر مني :ـ �ألي�ست احلمامة �أف�ضل مما �آلت �إليه
�صورتك!
وقالت ك�أنها ت�شرح يل احلكاية :ـ كلُّنا حتولنا� .أما �أنت
فقد �صرت ذئب ًا ،لو بقيت عا�شق ًا ل�صرت حمامة ،لكنك
ا�ستبدلت الع�شق بالكراهية!
يدي
�
ُ
أح�س�ست بالفجيعة .تلم�ستُ ج�سدي .وجدت �أن ّ

قد حتولتا �إىل قائمتني ،ف�صار يل �أربع قوائم،
والحظت ذي ً
ال يتحرك يف م�ؤخرتي ،ف�ضحكت.
مل �أك��ن �أع��رف �أن �ضحكتي �أ�صبحت تك�شرية
ذئب خميفة .خافت احلمامة� .س�ألتني :ـ هل
و�صلت الوح�شية بك� ،إىل التهامي!
وطارت!
ُ
نظرت �إىل فوق ،وناديت :ـ يا
بقيت وحدي.
ُ
�أهلل خل�صني من هذا الكابو�س!
فجاءين �صوت جورجيت عند باب الغرفة :ـ �أنت ل�ست يف
كابو�س� .أنت ذئب حقيقي!
ور�أيت جورجيت مع خيوط الفجر ،وقد حتولت �إىل قطة
بر ّية يقدح ال�شرر من عينيها .ال�صوت �صوت جورجيت ي�أتي
من فم قطة برية خميفة .ورك�ضتْ جورجيت بعيد ًا عن باب
غرفتي.
أيت ذيلي مرخي ًا يكاد
نه�ضت .حتركتْ قوائمي الأربع ،ر� ُ
ُ
أح�س�ست باجلوع ،فم�شيتُ نحو املطبخ،
يالم�س الأر����ض� .
ُ
وقفت على قائمتي اخللفيتني ،وو�ضعت قائمتي الأماميتني
على �سلة املهمالت� ،أكلت �شيئا مما رمته �أمي عند امل�ساء .مل
�أ�ستطب طعمه .قلت يف نف�سي« :هذا ال ي�صلح حتى لطعام
الذئاب! «
خرجتُ من البيت .لأول مرة �أخرج من البيت على هذا
النحو .ان�سل ج�سدي من الباب ثم رحت �أقفز نزو ً
ال على
ال��درج .كدت �أه��وي في�صطدم ر�أ�سي بحافة الدرجة التي
تالقي نزويل ،ومع ذلك و�صلت �إىل مدخل البناء الذي �أ�سكن
فيه .واجهني �صوت �أعرفه� .إنه �صوت جارنا عبده �شدادة،
كان ي�صرخ عند الباب .معه حق لأنه فقد ولديه يف احلرب.
واختُطف ولداه الآخران وال يعرف �أين �أ�صبحا!
ما ال��ذي غيرّ �صوت عبده على هذا النحو .كان �صوته
خ�شنا ي�شبه العواء ،ثم ر�أيته ،ففاج�أين� ،صار �شكله ي�شبه
الو�صف التي نعتتني به احلمامة!
م�شينا يف ال�شوارع .كانت املدينة قد ب��د�أت ت�ستيقظ،
وعلى غري العادة خلتْ متام ًا من النا�س .حتى ال�سيارات
كانت م�صفوفة برتل طويل طويل ال تعرف بدايته من
نهايته ،فتظن �أن قطار ًا توقف منذ زمن غابر.
مل �أ�سمع ن��داءات باعة احلليب ال�صباحية ،وال �شممت
رائحة الأزهار واحلبق واليا�سمني من املتديل من ال�شرفات.
�شيء غريب �سيطر على املدينة.
وحدها الذئاب تتحرك هنا وهناك .جمموعة قليلة
منها رك�ضت باجتاه �شارع فرعي ،وب�ين جمموعة �أخ��رى
�سمعت ا�ستغاثة جارتنا ر�سمية �أبو عواد ،ور�سمية جاءت
من ال�شمال ،هي بنت عامل ونا�س كما يقولون هناكُ ،دمرت
مدينتها ،مل يبق �أحدٌ من �أهلها� .ضاعوا� .أكلهم البعبع كما
ً
ذئبة جتثو على قوائمها
كانت حتكي كمجنونة .ور�أيتُها
الأرب��ع وقد انق�ض ذئبان عليها� ،أم�سكها الذئب الأول من
عنقها ،وركب الثاين على ظهرها وامتد ل�سانه يلهث ب�شهوة.
توزعت الذئاب مع �ساعات ال�صباح الأوىل .كنتُ �أراها وال
�أ�صدق� .أنيابها بارزة وك�أن خط�أ يف تركيبتها دفعها خارج
الفكني .تفتح فمها تريد التهام �أي �شيء جتده يف طريقها.
ُ
أ�ستنجدت من جديد� .سمعت �صوتي .مل �أتعرف على
�
�صوتي الذي كنت �أعتز به لأنه ي�صلح للغناء .مل �أتعرف
عليه �أبد ًا لأنه ي�شبه عواء ذئب جريح..
الح��ت احلمامة اجلميلة فوقي مع �سرب من احلمام.
�إنها ترتكني وحيداً .ناديتُها ،فلم ت�أبه لندائي .جل�ستُ يف
فكي �إىل ال�سماء ،و�شرعت بالعواء:
عر�ض ال�شارع ورفعت َ
عوووووووووووو
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احتفـاء

هـل لأنيّ �أُخاط ُب َك الآنَ
َتر ُم ُقني ُ�ص ٌ
ورة كنتُ علَّق ُتهـا
َ
بـاح
ال�ص
فـوق َ�صدْ ِر
َّ
ِ
ُ
ُ
َّ
َـوم
ي
ـل
ك
ها
ث
�أُحاد
ٍ
ُ
تحُ ا ِدثنـي
َ
مـن �أَحادي ِثها كنتُ �أ ْجنـي
غم َفقْـري
وا�س َم تجَ ع ُلني ُم ِ
َم ِ
و�سر ًا َر َ
َ
أغانيـك
�أُغنّي لهـا من �
ّا�س  :هــل ُجـنَّ ؟!
ي
ُ
َ�ستغرب الن ُ
َ
ُ
كـم �أحتفي باجلنـونِ !!
فيـه َم ْغنــايَ
�أَرى ِ
عرفة ال َكـ ْونِ
ُو�صلتي نح َو َم ِ
ب ِ
وال َفـ ْو ِز با ُ
حل ِّـب والفــنِّ
غـة ال ِبكْـ ِر
وال ُّل ِ
هـا �إ ّنني الآنَ �أح�ض ُنهـا َ
مثل طفلي
�أُ ُ
فـيق على �صو ِتهـا راع�ش ًا
َ
مثـل َ�ص ْمتي .....

ُ
اللغة العربية
جمال ِ

ُن ُ
بوءة �صَ بيَّة...
•ليندا �إبراهيم

•�صالح حممود �سلمان

هـل لأ َّن َك �أَ َ
و�شك َْت �أن َتقط َع ا ُ
حل ْل َـم
رب ط ْيفـ ًا
�أَ ْو َغ ْل َت يف
ِ
عتمة الدَّ ِ
لـهُ ِم ْ�س ٌ
حة من ُجنـونٍ
و َف ٌ
العقل يدعو ُه كيما
ي�ض من
ِ
يُجـدِّ َد ُه؟
� َ
أنـت ..
ً
وثبـة يف َف�ضاءٍ َخ ِف ٍّـي
يـا
ً
لـي
ويا
وم�ضة يف َخفـاءٍ َج ٍّ
ويـــــا .....
َخرج َّ
يـر
فتح َ
الباب كي ي َ
ِل َـم ال َت ُ
الط ُ
�صفحة َ
بابات ؟
من
ال�ص ِ
ٍ
خلف َظه ِر َّ
مع ِّ
هـا � َ
كريات
الذ
ِ
أنت ذا تجَ ُ
�أَ َتبكي على ز َم ٍن ُك َ
نت يف َ�س ْه ِب ِـه
حائر ًا ب َ
ني ح َّي ْي ِـن ؟
ال َت ْب ِـك
ربة عن َ
ال َتـدَ ِع ا ُ
ْـك
حل ْل َـم يف ُغ ٍ
�أَ ْي ِق ْظـهُ �إ ّمـا َي َن ْـم
ّـاي
َخ ِّل ِـه يَف َت ُـح الأُ ِ
منيات �إىل �آخ ِر الن ِ
َح ِّملْهُ ما َ
ا�سط ْع َت من عَ َب ٍـق للَّتـي
َر�سمها َق ْب ُـل يف قل ِب َك ال َغ ِّ�ض
كانَ ي ُ
حقـ ًال مـن الك�ستناءِ
اكتب ِّ
جديد بقام ِتها
ال�شع َر محُ ت ِف ًال من
ٍ
ِ
وهـي تجَ ْ ني لآل َئها َثمر ًا يا ِنعـاً
ات َمب�سم َِك ال َّثـ ِّر
ِمـن ُ�ش َجيرْ ِ
د َْعهـا ُت َق ِّب ْل َـك
أبي�ض الآنَ
تمَ َ�س ْح على َ�شع ِر َك ال ِ
تحَ ْ ِم ْل َك يف َ�ش َغ ٍف نح َو ِعرزا ِلهـا
فوق َ
َ
ذاك الغدي ِر الذي كنتما عنـد ُه
َ
أحاديث َم ْر ُمـوز ًة
َت�سمَعانِ ال
مـن �صبايـا َتواعَ ـدْ نَ
يَقر�أْنَ ما يَف َت ُـح ا ُ
حل ُّب من ك ُت ٍـب
�شاء
ُث َّـم د َْعهـا َت ُق ْـل ما َت ُ
ُت َغـ ِّر ْد على َف َن ٍـن �أَخ�ض ِر اللَّ ْح ِـن
َت ْ�س ُك ْب َ
نبيـذ ق�صائدهـا
واج ِدهـا
فـي ك� ِ
ؤو�س َم ِ
ُع َّـب من ك� ِأ�سها بَـ ْو َح �أُغنيـة
كنت َ
َ
عاق ْر َتها َق ْب ُـل
َ
لـم يـ َز ْل �أخ�ضر ًا
فـي ٍ
زمن ْ
ال�سن َ
ني التي
َر َ
غـم ُك ِّل ِّ
ربت َ
فوقـهُ
ع َ

شعر

ك�صبية عَ ثرَ َ ْت بِبرَ ْ ِق �ألوهة
ٍ
الرمَّانِ ،
ُّ
َ
فانتف�ض املجا ُز على خما ِم ِل
وعها و َت َل َّف َتتْ ُح ُج ُب ُّ
الظ ُنونْ
َر ِ
فح َّي على
الر�ؤيا َ
قد قامت ُّ
ا ُ
جلنونْ
َ
ُ
دميي
ومتلمل
العر�ش َّ
ال�س ُّ
الر�ؤَى
ُّ
و�شيخ
احلكيم،
و�أ�شار للَّو ِز
ِ
ِ
�أعناب الكرومِ ،وجد ِة الينبو ِع،
املقيم على و�صايا
والراعي
ِ
اف ا ُ
ول� ،أمري ِة
حل ُق ِ
الناي ،عَ َّر ِ
ِ
ال�س َّماق:
ُّ
قدحتْ ُع ُر َ
وق
َث َّم َ�ص ِب َّي ٌة َ
قلب الإله...
ال َّن ْع َن ِع املَ َل ِك ِّي يف ِ
َ
َث َّم َ�ص ِب َّي ٌة قدَ َحتْ
قناديل
أ�سرجتْ ِم ْ�شكا َتها...
الق�صيد ِةَ � ..
َف ْل َت ْج َم ُعوا ُر ُ�س َل البدي ِع،
البنف�سجَّ ،
كل
و�أخربوا َجدِّ ي
َ
نيَ .
وبنت
�أخوايل ينابيع اليق ِ
بنات خاالتي
عَ ِّمي اليا�سمنيِ ،
اخلزامى َّ
أتراب ال َغواية،
كل � ِ
و ْل ُت ُ
القوين �إىل واد بذي �شعر
وقافية �شذية...
ح�ضروا َر َ�ش�أً َت َت َّي َم
و ْل ُت ِ
فغاب يف املعنى على
باجلمال َ
ريح رخ َّية...
ٍ
ولْترُ ِجعوا َّ
ال�سنونو �إذ
كل ُّ
�ضللن طريقهن �إىل الربي ِع
و�أَ ِّذ ُنوا يف الأفق...
والأر�ضني ...يف ِّ
اج...
كل ا ِل َ
فج ْ
قد ُك ِّو َر ْت َ�ش ْم ُ�س املجا ِز َ
و�ش َّف
جاج
عن َد ِمها الزُّ ْ
قد اقرتبت ُن ُبوء ُة خامت
ها ِ
ُّ
ال�ش َعراء
الر�ؤيا
قد قامت ُّ
َف َح َّي على �إله من نبيذ
ِّ
قلب �أنثا ُه
ال�شعر ُيو ِد ُع ِ�س َّر ُه يف ِ
ال َع ِل َّية...
التقت ُّ
الذ ُكور ُة
حتى �إذا
ِ
فا�ض ُ
بالأنوثة َ
الكوكب
في�ض
ِ
الدُّ ِّريِّ
الو�شاح
وان�سدل
ْ
جتيء َ�ص ِب َّي ٌة �أخرى
كيما
َ
بقلب َن ِب َّي ٍة،
ِ
فتعيدَ للأزمان ِ�سريتها
الق�صية
***
ويا َر ِّب
َم َّ�س ِن َي ِّ
ال�ش ْع ُر َح َّتى َت َنا َث َر
ُروحي
ال�س َّر...
َف َه ْب ِن َي � َ
أ�سماء َك ِّ
َوهَ ْب ِن َي وجه ًا ك�أ ِّمي...
ُم ْه َج ًة ك�أبي...
هَ ْب لقلبي َ�ض ِم َري َك يف ا َ
خل ْل ِق،
روحي� ،شهو َت َك ال ِب ْك َر َّ
لل�شج ِو،
َ
َ
أناجيك...
حتى �
يا ِ�س َّر ِ�س ِّري...
يا �أناااااايَ ...
ووعدَ انهما ِري...
ل َع ِّلي �أكونُ نب َّي َت َك القاد َمهْ
رب
ويا ِّ
�إ ْذ َم َّ�سني غا ِم ٌ�ض من َت َ�شهٍّ ،
�أي َْحدُ ُث �أنْ “ب ْع ُل” ينب ِث ُق
الآنَ ِمنِّي
قو�سينْ ِ من
فيج َع َلني َ
قاب َ
وا�شتهاء
ن�شوة
ٍ
ْ
عر...
�ش
أيا
�
ِ
ُ
َ
هَ
َّاي...
ن
ال
ل
و
يا
َ
ِ
يا هد�أ َة املاءِ يف عني نبع
اخلطايا
�أيا َم ْر َم َر ا َ
خل ْ�ص ِر...
َ
�سيف ِّ
فاف...
ال�ض ِ

رييَ الها ِدمهْ
َ
وريح �أعا�ص ِ
َت ِخ ْذنيِ َ�ش ِق َّي َة ِ�س ِّر َك حتى
أقا�صي
� ِ
قواري ِريَ
النَّا ِد َمهْ
وال�ش ْع ُر �أك ُ
ِّ
رث منْ َن ِب ٍّي عَ ا ِر ٍج
َّ
لل�ضوءِ
بقلب
َ
يبح ُث عن ُن ُب َ
وء ِت ِه ٍ
طا ِف ٍح باللغز
فردو�س ِه يف املُ�ش َتهَى
عن
ِ
واملُ ْن َتهَى
هائم ِّ
ني
عن ٍ
وجه ِّ
بالط ِ
رب ٍ
بخ ْل ٍق مل َي ُكنْ من ُ
من�شغل َ
قبل
ٍ
َقدْ َ�س َّوا ُه:
�أنثى ال َّت ِّم
عابر ُك َّل
ِ
تف�ص ُح عن بهاءٍ ٍ
وايات القدمية،
ال َغ ِ
والنوامي�س العتيقة،
بربق ي َْخ ِل ُب
الر�ؤيا ٍ
ُت ْ�ش ِع ُل ُّ
أرواح..
ال ْ
ِّ
عر �أنثى َّ
افت�ضها� ،شغف ًا،
وال�ش ُ
يق ُ
ؤية املَ�شفو ُع بال َك ِل ِم
الر� ِ
ني ُّ
ال َع ِل ِّي،
اح...
ف�أين َعتْ ثمر ًا ُم َب ْ
وهو َّ
جي ،املُجتبى،
ال�ش ُّ
املَ ْ�ش ُغ ُ
وب،
ول من ِ
ذهب ال ُق ُل ِ
وتِبرْ ِ �آال ِم املُ ِح ِّب َ
ني الذين
أقاح
عنا�ؤُهُ ْم من عَ ْ�س َج ِد و� ْ
ُ
تعرف
و َلهُ من الأ�سماء ما ال
أرباب،
ال ُ
ألباب،
ما ال
حتد�س ال ُ
ُ
ُ
املدائن
يطوف على
�سحر
ِ
من ٍ
ك ِّلها،
َ
كدم�شق،
فيحي ُلها،
�أبهى من بنيها،
غارق
بل ،و�أج َم َل من � ٍ
إله ٍ

•را�ضى على الطهطاوى

ع�ضو احتاد كتاب م�صر
يف ا َ
خل ْل ِق وال َق َل ِق العظيم
هذا هو ِّ
ال�ش ْع ُر املبني
ب�سطاء كاملعنى،
ولأنهم
ُ
جراح
روح ُهم ف ُه ُم
تذ َّر ُر ُ
ْ
ٌ
وم�شكاة
الر�ؤيا،
هم ُك َّو ُة ُّ
راح
ُ�ص ْ
ً
َ
ُ
َ
ونَ
َن َف ُروا ِخفافا يحمل َد َوات ُه ْم
ويب�س ِم ُلونْ ...
غاب
ا�سم الذي بر�أ ال ِّر َ
ِب ِ
ُّفاح
بخاط ِر الت ْ
ريح
ا�س ِم الذي قد قال يا َ
ِب ْ
ا ُ
جل ُنونْ
كوين انبثاق النُّون...
كوين كرمة ً�آنَ اختما ِر
وهة،
الوحي يف َر ِح ِم الأ ُل ِ
َّبيذ وقد
وا�س ُكني َخ َلدَ الن ِ
ُ
تخلَّ َلهُ
اح...
بريق النَّ�شوة اللَّ َّف ْ
الو�صل،
حتى �إذا �شهقوا ِب� ِآي
ِ
و�شاح
�شافوا ُعريَها �إال ْ
غيمها
�شم�سها هم ُ
هم ُ
هم ظلها هم ظنها
َاح...
َي َتهَود َُجونَ على ِري ْ
ب�سطاء...
ولأنهم
ُ
هم �شعراء...
�شعراء:
ولأ َّن ُهم
ُ
�صاروا ذا َتها
ُم َت َخ ِّ�ض ِب َ
ني
اح
د َم ال ِو َ�ش ْ

ُ
بتناغ ٍم
�أ ِل َف الكال ُم ُحرو َفها
ً
ُ
وج َماال
تنا�سقا َ
يَجرى ال�سياق ُ
بَل َغتْ َ
الربَى وبدي ُعها
بالغ ُتها ُ
ً
َ
َ
وجالال
العقول
�شغف
مهابة َ
تنْوي ُنها ِ�س ٌر جتلَّى للمدَ ى
رو�ض ُ�س�ؤاال ؟!
هال ط َر ْح َت عن ال َع ِ
الثناء ِمنَ
اللغات بف�ض ِلها
َث َب َت
ِ
ُ
بالف�صاحة �سالَ
َ
ال�سال�سة
ن ْه ُر
ِ
ِ
زاة كى َ
جاء ْت ُغ ٌ
تدك عري َنها
َ
ما كان ِحقدٌ �أَنْ يرو َم َمناال
َح َو ِت املعا َ
َ
واللطائف مجَ ْ َم ًعا
ين
نداء القا�صدينَ ِو�صاال
ل َّبتْ َ
ُ
يباخ�س قدْ َرها
اجلهول اذا
خاب
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
�سن �إذ يفوق خياال
ك ُملتْ ُ
بح ٍ
ُد َر ٌر َ
بالبالغة ِعقدُ ها
ت�ض َّف َر
ِ
َق َم ٌر ت ِوهَّ َج حني َ�ش َّع دَالال
َذ ُب َلتْ ٌ
والبقاء ل�ضا ِدنا
لغات
ُ
َف ْخ ُر احلناج ِر لو َ�س ِم ْع َت ِرجاال
للحروف بك�ش ِفها
َر َق ٌم جتلَّى
ِ
َ
َ
ُ
غ ْم ٌر بنو ٍر لو ق�صدَّ ت ِدالال
ي�ستهيم بنط ِقها
زا َنتْ ل�سا ًنا
ُ
عَ َّز ْت يراعً ا ُ
حيث َخ َّط َمقاال
ُ�س ُ
جلدا ِر تعل َقتْ
وق
ِ
العكاظ و با ِ
للمريد ِ�سداال
الق�صائد
ُظ َل ُل
ِ
ِ
الكناية باملجا ِز تن َّم َقتْ
َ�شك ُْل
ِ
ٌ
طاب ا�شتقاق َم ْ�صدَ ًرا و ِفعاال
َ
�صانتْ
جمدَ ها
بفخر
ِ
ٍ
للعروبة ْ
َ
َ
ْ
لل�شعوب ِحباال
بو�صل
ت
ر
ف
�ض
ٍ
َ
ِ
باملخارج ُ
لفظها
�ضادٌ ت َف َّر َد
ِ
للحرو ِر ِظالال
َ�ص ْو ٌت ُيغ ِّر ُد َ
حلرف يف اجلنانِ حدي ُثهُ
ُطوبى
ٍ
َ
ُ
ُ
�ش ْهدُ املِدا ِد ولو تذ ُو ُق زالال
ٌ
بدقة
و�صف َْت
َظ ْر ٌف
ٍ
وحال لو َ
َ
ت�شيخ محُ اال
َ�سا َر الزمانُ و�أنْ
القري�ض و بالبحو ِر �شواهدٌ
عً ْذ ُب
ِ
َزهْ ٌر ت َف َّت َح لنْ َ
مييل هُ زاال
َغ َم ْ
اللغات روافدً ا
بجود يف
رت
ٍ
ٍ
ُ
تهاب ِ�سجاال
ر َّبات ِ�ش ْع ٍر ال ُ
أعاجم كلَّها
املعاجم وال
ف�سلوا
َ
َ
ْ
فت�ستطيب مجَ اال
اللغات
ر
ك
ذ
ِ
ِ
ُ
ُ
بالف�ضائل عَ َّزها
قر�آنُ ربي
ِ
ب�صدْ ٍح الناطق َ
ني ك َماال
َد َّو ْت َ
كالثياب َ
مت َّز َقتْ
لغات
َك ْم مِنْ ٍ
ِ
َ
ْ
�صارت بالفناءِ ِطالال
خارت و
ُل ٌ
غة َت َ
بالكتاب مقا ُمها
عاظ َم
ِ
َحلَّت ُ
بخ ٍلد للزمانِ ِمثاال
َملأَ ْت حنايا القارئ َ
ني بع�ش ِقها
ْ
بح�سن َ ..من َي ُعدُّ ِخ�صاال؟!
جادت
ٍ
ٌ
و�صرف وال�سطو ُر ت َن َق َطتْ
َنح ٌو
َ
باحلروف تالال
تب�س َم
ِ
ث ٌ
غر َّ
املفردات ت� َّأ�صلتْ
هَ ذى جذو ُر
ِ
تمَ
َّ
ُ
بال�شموخ تعاال
ألق
�
الت
ِ
َو ِ�س َعتْ ُحدُ ودًا للعلو ِم ِب َب ْح ِرها
َ
تخو�ض ِنزاال
بال�ضيق حا�شا �أنْ
ِ
يَبغي َحقودٌ �أن َ
ي�شق ُغبا َرها
َ
َ
لريح �أنْ َي ُهز ِجباال ؟!
�أ َّنى ٍ
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�سيرة ذاكرة محروقة
• نور املو�صلي
ُ
ولدت بجناحني
**********
كثرية كي
أغطية
تقول �أمي �إنها حني و�ضعتني د َّثرتني ب�
ٍ
ٍ
جناحي� ،أبي الذي كان ي�شعر بالعار كلَّما ُب ِّ�شر
ال يرى �أبي
َّ
مبولودة بنت..
َ
ربيع خ�شية �أن ي�ستطيال،
بقيتْ �أ ِّمي ت�شذب
جناحي كل ٍ
َّ
ً
ي�سربون �أخبارا عن الفتاة احلمامة
لكنَّ �أبناء احلي كانوا ِّ
كما ي�سمونني؛ يقولون �إنَّهم ر�أوين مرار ًا �أقفز من حافة �سطح بيتنا
مي�سني �أذى ،وكانت �أ ِّمي ِّ
تكذب هذه الأخبار دوم ًا
و�أهبط دون �أن َّ
ُ
يف املدر�سة التقيتُ
فطرت فرح ًا �أن
ب�صديقة لها جناحان �أي�ض ًا
ٍ
ً
ري خلف
وجدت
�شبيهة يل ..كنَّا نخرج من املدر�سة ونغافل اجلمي َع لنط َ
ثم ُّ
نحط ونعود �إىل البيت �سري ًا على الأقدام
املدر�سة،
�سور
َّ
حني كربت وكرب جناحاي خلعتهما وخ َّب�أتهما ،كنت �أرتديهما حني
يخرج �أبي و�أخلعهما قبل �أن يعود
ذات يوم عاد �أبي باكر ًا من عمله فوجدين �أطري فطلَّق �أمي..

حاملون بالفطرة
**********
أ�سرة خيالها �أو�سعُ من �سماء..
�أنا من � ٍ
ً
َ
والكتابة تروي لنا َّ
ق�صة غريبة
كل يوم
ف�أ ِّمي التي الجتيد القراء َة
ري
جديدة �..أغربها تلك التي تتحدَّ ث عن �
ٍ
أعجوبة �أنقذتها من م�ص ٍ
�أ�سود كان ينتظرها مع رجل ال حت ُّبه كادت �أ َّمها �أن جتربها على الزَّواج
به لوال نخلة تطلُّ على �شرفتها يف العراق مالت على نافذتها تلك الليلة
نخلة حتى و�صلت �إىل دجلة حيث كان
نخلة �إىل
وحملتها ونقلتها من
ٍ
ٍ
�أبي ينتظرها يف قارب �أبي�ض فهربت معه� ..أبي الذي تز َّوج ب�أخرى
على �ضفاف الفرات.
ً
ً
�أختي الكربى �أي�ضا دوم��ا ت��روي لنا �أخ��ب��ار ًا غريبة..فذات يوم
فتحة
ق�صتها مع �سيدنا اخل�ضر الذي جتلَّى عليها وظهر من
ٍ
حدَّ ثتنا عن َّ
يف اجل��دار َّ
وب�شرها بزواجها ممن حت ُّبه ..وه��ا هي قد �شارفت على
الق�صة و ت�سند ر�أ�سها َّ
يوم للجدار
كل ٍ
الأربعني ومازالت تروي لنا تلك َّ
وتهم�س للخ�ضر :مازلتُ �أنتظر.
َّ
�أبي الذي قر�أ ق�ص�ص النا�س من ال�شام �إىل �أق�صى بقاع الأر�ض ود َّونها
ق�صة
يف دفرت مذكراته كان كلَّما �س�ألته عن �أغ��رب رحالته روى يل
ٍ
جديدة..
منها �أنَّه بينما كان فا َّرا من خدمة العلم �صادفته دور َّية �شرطة يف
ال�صحراء فحفر حفر ًة واختب�أ فيها ..يقول �أبي �إنَّ الدورية ليلتها
باتت فوق تراب حفرته َّ
�سبات عميق وحني �صحا وجد نف�سه
فغط يف
ٍ
ٌ
حقلة خ�ضراء وا�سعة يف �أرا�ضي َّ
ال�شام� ..أخذين
حفرة حتوط بها
يف
ٍ
م َّرة اىل تلك احلقلة ود َّلني على مكان معجزته ..وقال يل :عودي
�إىل البيت �س�أبات الليلة هنا لأ�ستعيد دفرت مذكراتي الذي ن�سيته يف
ال�صحراء ونام يف ذلك املكان ..وها �أنا ذا َّ
يوم �أذهب �إىل تلك احلقلة
كل ٍ
�أقف على حفرته و�أنتظر �أن ي�صحو..

جدران من طينتي
************

ل�سان من ورق
*********

يقولون �إنيِّ ت�أخّ رت كثري ًا يف النُّطق ،و�صوتي مل ُي�سمع
حتّى عمر مت�أخِّ ر..
وتقول �أختي التي ر َّبتني بد ًال من �أمي املن�شغلة برتبية
�أخ��ي َّ
بعام واح��د فقط ،تقول �إنّها
ال�شقي ال��ذي يكربين ٍ
علي و�أن��ا يف �أ�شهري الأوىل فوجدت �أخ��ي ُ
يع�ض
دخلت َّ
�إ�صبعي و�أنا �صامتة!
أبك!
كان لوين �أزرق لكنّي مل � ِ
يف �أعوامي الأوىل تعلّمتُ
البكاء بهدوء ..حني كان والداي يعاقبان
َ
�أخي َّ
ال�شقي كنت �أجل�س يف �إحدى زوايا البيت و�أبكي ب�صمت..
َ
الهم�س ..ففي اليوم الأ َّول يل تقدَّ متُ
املدر�سة تعلَّمت
حني دخلت
َ
بخطوات هادئة �إىل مع ِّلمتي و�أ�شرت لها �أن اكتبي يل حرف ًا ،كتبتْ يل
ٍ
املرات القادمة �أريد �أن �أ�سم َع �صوتك!
وقالت :يف ّ
ُ
ك�برت وظ َّ��ل ك��لُّ من ح��ويل ي�شتكون من �صوتي املنخف�ض ال��ذي ال
ُ
ف�صرت �أح��اول و�أح��اول حتَّى ب��د�أ �صوتي
يدعهم يفهمون ما �أق��ول،
�صراخ على �أنَّهم ظلُّوا يقولون:
يعلو ..مع مرور الأيام حت َّول �صوتي �إىل
ٍ
ال َ
�صوت لها!
�أذكر ذات يوم حني كان �أخي َّ
ال�شقي ي�ضربني ب�شدَّ ة �صرختُ حتَّى
احلي ب�أكمله لكنَّهم مل ي�سمعوين!
زلزلتْ �صرختي َّ
ُ
ف�صرت �أكتب!
ال�صرخة اختفى �صوتي كل َّي ًا،
بعد تلك َّ

حريق يف الذاكرة
************
ُ
يقولون �إنَّ ِّ
وال�سكينة ،لكنَّني �أكرهه
ف�صل
تاء
ِّ
ال�ش َ
احلب وال��دِّ فء َّ
و�أخاف منه..
فذات �شتاءٍ ماتت من الربد جارتنا �أم رميا ،ورميا مل تزل يف عامها
عتبة الباب نلعب و�أحر�ص على � اَّأل
اخلام�س..كنت �أجل�س معها على
ِ
�أذكرها ب�أ ِّمها ،ويف الليل كنت �أ�سحب غطائي و�أ�ضعه على ج�سد �أ ِّمي
و�أهم�س يف �أذنيها و�أنا �أرتع�ش :ال متوتي..
ِّ
ً
كربت رميا ون�سيتْ �أ َّمها لكنني بقيت �أرجتف بردا يف ليايل ال�شتاء
ال�سطح �سج ٌ
ني فار مق َّيد اليدين عاري
ويف �شتاءٍ ثانٍ هبط علينا من َّ
اجل�سد ..قال لأ ِّم��ي :خ ِّبئيني �أرج��وك ،ففتحتْ له الباب وقالت :ال
رب �أحد ًا �أنيَّ ر�أيتك ،فطلب منها ثياب ًا ي�سرت
�أ�ستطيع ..اهرب ولن �أخ َ
ثياب �أخي وحني
أح�ضر له َ
بها عريه ويدفئ ج�سده املرتع�ش فذهبتُ ل َ
ُ
عدت مل �أجده ..كان ح�شدٌ من ُّ
وال�سجني قد اختفى
ال�شرطة يدقُّ بابنا َّ
ال�سطح كل �شتاءٍ وال ِّثياب يف يدي..
ومن يومها و�أنا �أقف على َّ
َ
ٌ
ي�شعل
حريق يف بيتنا حني كان �أبي يحاول �أن
�شب
ويف �شتاء �آخر َّ
رطب..وحني يئ�س من ا�شتعاله ا�شتدَّ غ�ضبه ورمى فيه
املوقد
بحطب ٍ
ٍ
ال�شهي ..كان حريق ًا
ال�صيد ال��ذي كان ي�صيد لنا به ال��دُّ وري
ب��ارود َّ
َّ
ً
بالغة ووقف و�سط الدَّ ار وهو يحرتق وي�صرخ
�ضخم ًا احرتق �أبي حروقا
ال�صيف ...ومنذ
 :تدف�ؤوا يا �صغاري تدف�ؤوا ..حروقي �ستكفيكم حتى َّ
تلك احلادثة مل يغادر ِّ
تاء بيتنا.
ال�ش ُ

ملم�س طينة جدرانها �أكرث من ملم�س جلدها..
�أنا من عائلة �ألفتْ
َ
يف امل َّرة الوحيدة التي �أراد بها �أبي �أن يطلي جدران املنزل �شعرت
أقلم مع جدراننا اجلديدة لكنني ف�شلت
بغربة
ٍ
ٍ
لئيمة ..حاولتُ �أن �أت� َ
م�سها ،ف�أم�شي بجانبها على حذر ما يجعلها تغتاظ من
أجتنب
�
�صرت
َّ
�أنا �أي�ض ًا عاملة..
�إنكاري لها
أطمئن على �أنفا�س �أ ِّمي املري�ضة
�أ�ستيقظ كل يوم باكر ًا �
ُّ
ر�أيتها مرة متدُّ ل�سانها املخملي يل وتقول �ساخرة :عليك �أن تبدِّ يل
ً
زورق
ن�صو�ص
من
ة
تعويذ
م�سمعها
على
أتلو
�
و
ال�سياب حتملها على منت ٍ
َّ
جلدك ب�آخر جديد حتى ن�ستطيع العي�ش مع ًا ..ومن يومها و�أنا �أجوب
ً
متر بالب�صرة حيث تركت ذكرياتها و�أحالمها وتبعت
متم�سكة بجلدي ..بحث ًا عن جدران ت�شبه طينتي
املدى
�إىل دجلةُّ ..
َ
غواية الفرات ..تخلع فقرها و�أمرا�ض

ق�صيدة مرتفة
***********
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�ضيف
وثالث
كتب

•عبد القادر رالة ـ
اجلزائر
حت�س�ست ُ ر�أ�سي ونظرت �إيل
�أخ��ت��ي ُت�سكن اب��ن��ي ال�صغري يف
حجرها و قد غلبه النعا�س  ،بعد
�أن �أنهكه اللعب مع عمته .
وبجانبهما كانتا جتل�سان
خالتاه ال�صغرى نوال  ،والكربى
ف�ضيلة  ...ك��ن ي�ثرث��رن ،و�أن��ا
ال �أ�ستطيب ثرثرة الن�ساء ...
دخلت حماتي ف�سلمت عليها ،
و�س�ألتني ف�أجبتُ ...
�أم��ا زوجتي فكانت يف املطبخ
م��ن�����ش��غ��ل��ة ب��ت��ح�����ض�ير ال���غ���داء
لل�ضيوف.
ُعدت �إىل غرفتي وقد �أزمعتُ
على �إنهاء اجلزء الثاين من كتاب
�أل��ف ليلة وليلة  ،وقد �أ�سرتني
ق�����ص��ة ق��م��ر ال���زم���ان ب���ن امل��ل��ك
�شهرمان  ....حكاية جميلة �إ ّال
�أن �شهرزاد �أف�سدتها  ،على غري
عادتها �إذ �أن مهارتها الروائية
اختلت � ،إذ �أ���ض��رت باحلكاية
��دي
كثريا مل��ا جعلت ْ ك��ل م��ن ول ْ
قمر الزمان يطمع يف زوجة �أبيه
الأخ���رى � ،إذ ك��ان م��ت��زوج�� ًا من
امر�أـتني جميلتني بدور و�ضرتها
حياة النفو�س!
ت��ط��ل��ع��ت �إىل اخل���زان���ة
اخل�����ش��ب��ي��ة ال��ق��دمي��ة ُ ،و���ض��ع��ت
فوقها ثالث روايات علي قراءتها
فور االنتهاء من �ألف ليلة وليلة ؛
ال�صخب والعنف  ،مزيفو النقود
وذو البدلة البنية ...
فتحت زوجتي الباب ثم �أطلت
ت��خ�برين �أن ج���دّ ي يف ال�صالة
جال�س لوحده  ،فهو �أول ال�ضيوف
و�صوال ً....
انب�سطت كثريا ف�أنا �أ�شتهي
اال���س��ت��م��اع �إىل ج���دّ ي �إذ لديه
مهارة رائعة يف �أن يجعل ما�ضي
مدينتي ال�صغرية  ،احلبيبة اىل
قلبي ح ّيا �أم��ام �أعيننا ! ما�ضي
ي�سبقني ب�أربعني �سنة.
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باحثة يف الفل�سفة وعلم النف�س والرتاث
اب��ن��ة ال��غ��ار وال��ري��ح��ان واحل��ب��ق وع��رف
الديك ،و�سليلة الكرم والعدالة واجلهاد �ضد
كل من يغت�صب الأر�ض والعر�ض والكرامة.
يف ه���ذه ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��اف��ظ��ة يف تراثها
وهويتها ،بلدة ال�شيخ �صالح العلي ،ن�ش�أت
الأديبة ال�شاعرة فاطمة �صالح �صالح ،تر ّبت
على ه��ذه القيم وتط ّبعت بتلك الثقافة
ال�شرقية الأ�صيلة .وب�شكل نادر ا�ستطاعت
�أن جتمع بني ال�شخ�صية اخللقية امللتزمة
ب��واق��ع منبتها و�أ�صالتها ،وب�ين ال�شاعرة
تفر �إىل عوامل �أخرى من وحي
احلرة التي ّ
ّ
ت�أمالتها وخيالها اخل�صب عندما ي�ضيق
الواقع بالأحالم الكبرية.
مل تنبهر ب�أ�ضواء احل�ضارة ومل ت�ضعف
�أمام مغرياتها� ،أو ُتفنت ب�صرعاتها ونزواتها،
ومل ت َ��ر فيها �إال �أ���س��راب الغربان القادمة
من بالد غريبة متنكرة ب�أثواب احلمائم،
ال الحتالل الأر���ض وح�سب ،بل الغت�صاب
الهوية والأ�صالة من ر�أ�سها حتى قدميها.
�إن��ه امل��غ��و ّ
يل اجل��دي��د ،بحوافر و�سيوف
خمملية ،يجيدُ القتل على مهل ،دون �صليل
ٍ وعويل ..ون�ضحك ونحن منوت ..ويف موتنا،
نت�سابق – كاحلمقى – ال�ستقباله ،و�إر�ضائه.
وك�شرقية ٍ �أ�صيلة ،وفنانة لها ر�ؤاه��ا
وت�شيح
الثاقبة ،تغم�ض ال�شاعرة عينيها
ُ
ت�ضم يف قلبها
بوجهها وتعود القهقرى..
ّ
حلمها الكبري ،ال��ذي المكان له يف الزمن
الرديئ ،حاملة ً �آهاتها ودموعها و�آخاتها
ومواويل العتابا وامليجنا ،لتحرقها بخورا
ً على �أط�ل�ال ف��ردو���س طفولتها املنهوب،
ُ
وتع�صف
امل��ه��ج��ور ،املحطم حتى ال��رم��اد.
الأ�سئلة ُ يف وجدانهاَ :م��ن!..؟ َم��ن!..؟ َمن
خ��انَ !؟ ويف ثورة ال�صراخ ي�تراءى الفار�س
القادم على �صهوات جياد الروح ،لري ّد احلياة
يف خريف الزمن.
يف ه��ذا اخل���واء تتكيئ ال�����ش��اع��رة على
حلمها وتبحر يف �ضباب املا�ضي ،يقودها
الب�شري التي
ال�شعري وذاكرة جن�سها
ح�سها
ّ
ّ
ّ
ت�صحو يف املل ّمات والأحزان ،فتدخل مملكة
الطهر وال�ب�راءة ،قدّ ي�سة ً ت��وزع ال�صلوات
واملحبة ،و�شاعرة تبحث يف ر�ؤاها عن وطن
ٍ خ��را ّ
يف ،وت��ارة ً فيل�سوفة تنق ُّب يف ماه ّية
تتوحد به ،وتو�صد على
الوجود� ،أو �صوف ّية ً ّ
نف�سها ب ّوابات الزمن.
وككلّ الرومان�سيني الذين �أتعبهم الرتحال
يف �سموات اخليال ،يدقّ الوقت ويبد�أ الزمن.
فت�صحو ال�شاعرة على وقع ارتطامها بالواقع
ُ
مي�سك بنا متل ّب�سني ب�سرقة
امل���ر ،ال���ذي
ّ

قراءات

فاطمة �صالح �صالح
والفردو�س المفقود
• عز الدين عي�سى

ّ
وككل الرومان�سيني الذين �أتعبهم
الرتحال يف �سموات اخليالّ ،
يدق
الوقت ويبد�أ الزمن .فت�صحو ال�شاعرة
على وقع ارتطامها بالواقع امل ّر
الأحالم وتهريب الأمنيات ،يقتادنا ،ي�أمرنا،
يطالبنا ..فللأحالم ال�سعيدة فواتريها
الباهظة ،يتقا�ضاها الواقع ،ودون �أن يكرتث
الب�شري “ حياة
مب�شاعرنا ،يذ ّكرنا ب�شرطنا
ّ
وموت� ،سعادة و�أمل “ .ودون جدوى نتطلّع
�إىل القفز فوق املعادلة ال�صعبة.
لقد ُمنحنا جميعا ً اخل��ي��ال وال��واق��ع،
احل��ل��م واحلقيقة ،اجل�سد وال����روح ..وما
ن��رب��ح��ه يف �أح��ده��ا نخ�سره يف الآخ����ر..
ك�أنبوبتني م�ستطرقتني� .ألي�س هذا عادال ً
الب�شري،
من منظور يتجاوز رغباتنا و�أفقنا
ّ
ووفقا ً لل�شرط الذي ارت�ضيناه �أح��رارا ً �أو
جننح بعيدا ً يف
ُمرغمني!..؟ وكيف لنا �أن
َ
طرف ٍ دون �أن تواجهنا الطبيعة مب�ساءلتها
وث�أرها يف الطرف الآخر؟.
هكذا تر�سم ال�شاعرة طريقها يف خطوط
���دي قيم ٍ وان��ت��م��اءات
م�ستقيمة ،على ه ّ
قاطعة ،ترف�ض بكلّيتها �إذا رف�ضت ،وتقبل
متوحدة ً مع ذاتها،
بكلّيتها عندما تقبل،
ّ
رهينة َ ثوابتها ،ال تناق�ش وال ت�ساوم وال
تطرف ٍ خطري
تبحث يف حدود الو�سط ،يف ّ
يقودنا – دون علم منا – �إىل غري مان�شتهي
ونحب.
�إنّ النف�س الب�شرية �شبيهة باملناخ الذي
تطرفاته� ،إما �إىل التج ّمد املميت ،و�إما
تقود ّ
�إىل نار ٍ حترق كلّ �شيئ.
هذه هي رياح ال�شاعرة يف تقلّباتها احلادة،

متوعدة ٌ غا�ضبة
رقيقة ٌ وديعة ٌ كاحللم،
ّ
ك��الإع�����ص��ار ،مم��ا يعك�س �صراعا ً داخليا ً
يفر من وهم
ميتافيزيقي
بني فكر
ّ
متوهج ّ
ّ
العامل ،وبني عاطفة ٍ م�شبوبة ي�شدّ ها �إىل
الواقع �أما ّ
ين وذكريات و�أوطان ،يف مفارقة
لي�ست غريبة على ال�شعراء والفنانني ،فهذه
ملحة تتيح لل�شاعرة
االزدواجية �ضرورة ّ
�أن تت�أ ّمل ذاتها و�أن حت��اوره��ا وتناق�شها،
تختلف وتت�صالح معها ،خ�صو�صا ً و�أن ال�شعر
أ�سا�سي هوُ “ :بنية عالقة مع
يف مفهومه ال
ّ
الذات “ وهذه العالقة تنهار عندما ت�أخذنا
أحادي االجتاه
التز ّمتات بعيدا ً يف طريق ٍ �
ّ
فتقتل يف داخلنا �شيئا ً هاما ً ،وتعرقل نظام
ف�سيولوجيتنا وعفويتنا اللتان ال تخطئان.
فلنوازن �إذن بني احللم واحلقيقة ،بني
ال��ف��ك��ر وال��ع��اط��ف��ة ،ب�ين م��ان��رغ��ب ب��ه وم��ا
نتيح للعفوية التي فطرنا عليها
النرغب ،كي َ
�أن ت�أخذنا �إىل حيث تريد ،كفكرة بريئة
التق ّيدها رغبة ،وال حترقها عاطفة ،وال
ي�أ�سرها وهم.
والقدَ ر الذي ي�سهر على تطبيق �شرطنا
وي�سجل علينا �أدوا َرن��ا،
الوجودي يتعقّبنا
ّ
ّ
يعاقبنا يف هذا� ،أو ُيثيبنا يف ذاك.
فالعامل ال ي�ؤخذ بعني العقل وحدها دون
�أن نكون ق�ساة ً وجا ّفني .وال بعني العاطفة
وحدها دون �أن نكون �شخ�صيني ومنحازين.
وهنا ي���أت��ي دور ال�شعر وال��ف��ن يف تلطيف
مناخاتنا النف�سية والفكرية والعاطفية،
وت�صحيح نظرتنا للحياة ،ومعادلة ذواتنا
بالعامل من حولنا.
و�إذا ج��از لنا �أن نعاين الفن ب�شكل عام
عالج للحياة� ،أو هروب من الواقع،
على �أنه ٌ
�أمكننا �أن نرى �إىل � ّأي حدّ ذهبت ال�شاعرة
يف هذا االجتاه �أو ذاك .وهنا ال ن�ستطيع �أن
نتجاهل دور الال�شعور الذي غالبا ً ما مي�سك
بالدفة ويقود م�صائرنا فيما ي�شبه العملية
الإ�سعافية عندما تت�أزّم احلياة وت�صبح غري
قابلة لالحتمال.
توج�س
فال�شاعرة التي ورث��ت يف دمها ّ
وحت�س�سهم من كل ماهو
الآب��اء والأج���داد
ّ
�آت ٍ من الغرب ،ترى مفرزات الفكر الغربي
تعبث ب��ال�تراث وتطم�س الهوية وتدنّ�س
طهر ال�شرق ،فتجد يف هذا الذريعة واملربر
��وري ن��ح��و ج��ذوره��ا
يف االرت�����داد ال�لا���ش��ع ّ
تتمرت�س
ُ
وطفولتها ،تتخذ منها ح�صنا ً
ّ
وتق�ض
خلفه هربا ً من م�س�ؤولية تالحقها
م�ضجعها ،وت��ف��ادي��ا ً الت��ه��ام ٍ ق��د تواجهه
ويعذبها ،فتلقي بامل�س�ؤولية وال��ل��وم هنا
وهناك ،بعد عجزها عن التك ّيف يف عامل

مل تنبهر ب�أ�ضواء احل�ضارة ومل
ت�ضعف �أمام مغرياتها� ،أو ُتفنت
ب�صرعاتها ونزواتها،
كهذا� .إنها لعبة الال�شعور يف حماية الذات
من �إح�سا�س م�ؤمل هو فوق التح ّمل.
ومع ذلك ف���إن ال�شاعرة التي ن��ذرت على
نف�سها ال�صلوات واقتحام املخاطر والأهوال،
ت��ف��ي ب��وع��ده��ا ،وب���دال ً م��ن �أن ت�ست�سلم
الرتاجيدي الدفني،
ح�سها
ّ
وتنطوي على ّ
تقوم بت�صعيده واالرتقاء به و�صياغته يف
�شكل من �أ�شكال الفن الرفيع تتجلّى فيه
موهبتها ال��ف��ذّ ة وفكرها املتّقد و�إرادت��ه��ا
ال�صلبة وثقافتها الوا�سعة.
وه��اه��و قلمها ي�سطّ ر امل��ا���ض��ي و�أجم���اد
الأجداد وبناء الفردو�س فوق رماده ،وي َه ُب
لل�شاعرة امتدادا ً طاملا حلمت به يف جانبها
واملعنوي “ فقدّ مت نف�سها
الروحي
الأ�سمى “
ّ
ّ
م��ن خ�لال جتربتها ال�شعرية وال��روائ��ي��ة
الرائدة ( الإن�سانة النموذج ) التي حتمل
هم الوطن والطفولة والهوية وكل ف�ضائل
ّ
ال�شرق ،والأم احلقيقية التي ا�ستنبتت يف
داخلها الأديب وال�شاعر واملفكر والإن�سان،
�إنهم ي�سكنونها جميعا ً ويولدون تباعا ً ( :
�صالة ٌ  ..لغيومك ِ القادمة ) و ( زه��رة ٌ ..
فوق الرماد ) و ( جمنونة ُ اخل�صيبة )...
وبقية قادمون على الطريق.
وها هو الرتاث ُيبعث ُ حيا ً و ُي َ�س ّج ُل للتاريخ،
والفار�س املوعو ُد ُ
وروح الأجداد ّ
ي�صل
ترف ُ،
ُ
ُ
على منت ال�سحب �أم��ط��ارا ً غزيرة ً تروي
ظم�أ �أيلول ،وذات القلم الذي يعيد ترتيب
العامل ت�شهره ال�شاعرة يف وجه غزاة الروح
�أ�سوة ً ب�سيف ِ جدّ ها ( �صالح ) وال فرق بني
اجلهادين واملحتلّ واحد يف الأر�ض كان� ،أم
يف الر�أ�س� ،أم يف كعب احلذاء.
احلقيقي واالمتداد الذي
هذا هو اخللود
ّ
الب�شري ،ويتخطّ ى
يتف ّوق على �شرطنا
ّ
ح���دود ال�����ش��اع��رة وعزلتها الرومان�سية
وملكيتها لذاتها� ...إىل وج��دان الآخرين،
وه��ي تقدّ م ع�صارة فكرها وقلبها بل�سما ً
لت�صبح للجميع ...منوذجا ً  ،ورمزا،
و�أمال ً ،
َ
وقدوة.
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مج ّرد ر أ�ي :إ� ّنها المقاهي!
•وجيه ح�سن
ٌ
م�ضحك ح ّ��د البكاء والت�أفّف
�إنّ��ه لأم ٌ��ر
والقهرْ � ،أن تتكاثر يف قطرنا العربي ال�سوري
�أعداد املقاهي يف بع�ض �أحياء هذه املدينة
�أو تلك ،بهذا ال�شّ كل املُ��رع��ب املُخيف �أو
�سواه ،و�أن ت�صبح هذه املقاهي املُتكثرّ ة م�أوى
و ُم�سرتاح ًا لل�شباب من اجلن�سني ،يق�ضون
�����ض�� ّب��ة غري
يف رح��اب��ه��ا ،ويف ف�ضاءاتها املُ ِ
ال�صح ّية ع��دد ًا من ال�ساعات ال��ط��وال ،من
غري طائل ،وال فائدة ُتذكر بكلّ توكيد..
وبعد قرار منْع مثل هذه املقاهي من تقدمي
“الأراكيل” ل��ل��زب��ائ��ن ،ت��ف��اءل ال��ذي��ن ال
ي�ش ّي�شون ب ّت ًا � -أعني الذين ال يتعاطون
املع�سل منها �أو التّبغ
ال�شّ ي�شة “النرّ جيلة”ّ ،
حد �سواء  -خري ًا حني امتنعت املقاهي
على ّ
بر ّمتها ،ب�سبب (جائحة كورونا) ،امتناع ًا
أمر حكومي ناجح مبارك ،عن تقدمي
تا ّم ًا ،ب� ٍ
“الأراكيل” داخل املطاعم �أو املقاهي كافّة،
ري املدخّ نني يف هذا القرار احلكيم
ووجد غ ُ
ال�����ص��ادر ع��ن �أع��ل��ى اجل��ه��ات احلكومية يف
وال���ر�أي
�ين ال�����ص��واب واحلكمة
ال��دول��ة ع َ
ّ
ال���������س����دي����د ،ف��ق��د
ّ
وج���������������دت ه������ذه
اجل��ه��ات امل�س�ؤولة،
�أنّ املقاهي ب�صورة
ع�����ا ّم�����ة��� ،س��ت��غ��دو
يف ه����ذه ال���ظ���روف
“ ا لكو ر و ن ّية ”
�������ص���ع���ب���ة ُب��������ؤر ًا
ال ّ
�����ض��اءات و�أم��اك��ن
وف
ٍ
للتج ّمعات ال�شبابية
جلن�سني ،وخا�صة يف ف�ترة “احلجر
م��ن ا ِ
ال�صحي الوقائي” ،وه��ي التي تتطلع �إىل
التباعد بني الأف��راد �ضمن املكان الواحد،
وخ�لال الإج���راءات االح�ترازي��ة ملكافحة
الداهم ،خ�شية من انت�شار
وباء “كورونا” ّ
ع��دوى ه��ذا الفريو�س اخلبيث ،ال��ذي وهلل
احلمد� ،أنّ �أع��داد امل�صابني به يف �سوريانا،
لي�سوا ن�سبة كبرية ح�سب ما ينقله التلفاز،
وق��د حت ّ��دث خبري كيميائي� ،صاحب حملّ
للكيماويات منذ �سنوات طوال ،من باب الثقة
مبعلوماته العلمية� ،أنّ (“ما ّدة الكلور” التي
الدولة �إىل املاء املُنداح يف �صنابري
ت�ضيفها ّ
املياه العا ّمة ،التي ت�صل �إىل البيوت واملحالّ
ال�سبب
واملعامل واملدار�س وامل�ؤ�س�سات ،هي ّ
الرئي�س يف ع��دم انت�شار “كوفيد ”19 -
ّ
ب�صورة مرعبة �أو خميفة� ،أي �أنّ هذه املا ّدة
تعمل – ح�سب ر�أيه العلمي ،وح�سب عمله
ك�صاحب حملّ للكيماويات  -على حتجيم
ال��ف�يرو���س ،والتّقليل م��ن �آث���اره وتبعاتِه
اخلطرية القاتلة) ،وال ُعهدة على اخلبري،
وعلى ذ ّم��ة معلوماته العلم ّية وحتليالته
وخرباته..
َع ْود على بدء ،فهل انت�شار عدد املقاهي
بهذا ال�شّ كل اخلطِ ر ،داخل بع�ض �أحياء هذه
املدينة �أو تلك ،بهذا ال�شّ كل املُقلق  -بحيث
�صارت �أعدادها على تكثرّ ها كالفِطر املُتكاثر
 هو عالمة م�ضيئة يف جبني املجتمع ،بد ًال
من انت�شار عدد املكتبات متثي ً
ال ،مبا حتويه
م��ن ك��ت��ب ذات ف��وائ��د ���ش��تّ��ى لأوالدن�����ا من
ال�سرعة
اجلن�سني؟ وهل عودة املقاهي بهذه ّ
اجلنونية ك�سرعة ال�����ص��اروخ ،يف الآون���ة
الأخ�يرة� ،إىل ممار�سة �أن�شطتها اخلدم ّية
إيجابي يف حياة
�صحي �
املعتادة ،هو م�ؤ�شّ ر
ّ
ّ
�شبابنا و�شاباتنا ،بل ويف حياة مرتادي هذه
ال�سواء؟ والذي
املقاهي من الكبار ،على ّ
حد ّ
يحزّ يف النّف�س �أكرث ف�أكرث ،ويجرح َع َ�ص َب

�ضاع َف ًا� ،أن��ك ترى �إح��دى الأمهات
ال ّ��روح ُم َ
داخل ف�ضاء املقهى ،وقد حتلّق حولها عدد
م��ن بناتها امل��راه��ق��ات ،يتعاطني ال ّ��دخ��ان
املع�سل ك���أ ّم��ه��م ،ف��ه���ؤالء ُيتق ِّن ف ّ��ن �إخ��راج
ّ
آذانهن
الدخان من �
ُ�س ُحب ّ
أنوفهن ،وربمّ ا من � ّ
ّ
عابئات
أ�صابعهن �أي�ض ًا ،غري
وعيونهن و�
ٍ
ّ
ّ
املع�سل و�سمومه وم�ضا ّر
الدخان
مبخاطر ّ
ّ
م��وا ّده على �أع�ضاء كثرية يف اجل�سم ،بدء ًا
ب�أمرا�ض الفم والأن��ف والأ�سنان والعينني
واحلبال ال�صوت ّية واجلهاز التنفّ�سي والقلب
و�س ْح َب ًا!!
والدم عموم ًا،
والرئتني ّ
وهلم َج ّر ًا َ
ّ
ّ
والغريب العجيب يف هذا الأمر ،على املقلب
الدخان ،على ارتفاع
الآخر� ،أنّ َم ْن يتعاطى ّ
�أثمانه الباهظة ،وانت�شار حم�ّلااّ ت بيعه
ري خميف ،بهذا احل ّ��ي �أو ذاك،
ب�شكل ِفطْ ٍّ
يدعو �إىل العجب و�إىل التذ ّمر والت� ِّأ�سي،
من احلال املزعجة املُقلقة ،التي و�صلت �إليها
�شريحة كثرية �أو قليلة من �شباب جمتمعنا
ال�سوري و�شا ّباته ،بخا�صة فئة املراهقني
من اجلن�سني! فهل انت�شار حمالت ودكاكني
الدخان الوطني
بيع ّ
واملُ���������س����ت����و َرد ب��ه��ذه
ال��ك�ثرة ال��ك��اث��رة ،هو
�صحي
م�ؤ�شّ ر �
إيجابي ّ
ّ
يف ح���ي���اة امل���واط���ن
ال�����س��وري واملُ��واطِ ��ن��ة
ال�سورية يف �آنٍ مع ًا؟!
علم ًا �أنّ النقود التي
�����ص��رف ع��ل��ى ���ش��راء
ُت َ
ع��ل��ب ال�����س��ج��ائ��ر� ،أو
ما ي�س ّمى “الكروز”� ،أو “الكروزات”� ،أو
والتجار واملدخّ نني
“الكرتون” بلغة الباعة
ّ
ب�آن ،تعادل م�صروف �أ�سرة من ذوي الدخل
املحدود على �شراء اللحم والفاكهة واملواد
الغذائية الأ�سا�س ّية كال�سكّر واخلبز والأرز،
على مدى �أيام ال�شهر بطوله وعر�ضه!!
وح�ين ي���زور واح��دن��ا �أح���د حم�ّل�اّ ت بيع
���دخ���ان ب���أن��واع��ه ،ف���إنّ��ه ُي�����ص��اب حينها
ال ّ
بالده�شة واال���س��ت��غ��راب واال���س��ت��ه��ج��ان -
ّ
خا�صة �إذا كان من غري املدخّ نني  -وهو يرى
ّ
املتقدمني املتزاحمني من الأنا�سِ ّي من
�أعداد
ّ
الدخان من
الفئات كافّة ،ل�شراء “كروزات” ّ
ال�صنف �أو �سواه ،املحلي �أو املُ�ستو َرد،
هذا ّ
و ُي�صاب �أح��دن��ا بده�شة �أخ��رى حني يرى
قريب ربطات النقود من
��رب
ٍ
�أمامه على ق ٍ
الفئات املالية كافّة ،وقد و�ضعها �صاحب
الرخام ّية
املحلّ �أمامه كالهرم على البالطة ّ
العري�ضة ،التي ُجعِلت فا�ص ً
ال بني �صاحب
لتظن نف�سك �أن��ك
املحل وال��زب��ائ��ن ،حتى
ّ
اخلا�صة..
داخل �أحد امل�صارف احلكومية �أو
ّ
ثيمة القول ،ومغزى الق�ضية :هل بيننا
َم ْن ميلك �إرادة فوالذ ّية �صلبة ،فيمتنع عن
والدخان التّبغ ب�آن
املع�سل ّ
تعاطي ّ
الدخان ّ
ّ
وال�ضرر
مع ًا ،ليجنّب نف�سه وج�سده الأذى
و�أ ّي�� ًا من ال�شرور والأّذ ّي���ات ،ثم �أمل يكتبوا
الدخان التّحذير التايل:
على وجهي علبة ّ
بال�صحة ،وي�ؤ ّدي
ي�ضر
الدخان
“حتذيرّ :
ّ
ّ
�إىل �أمرا�ض يف القلب والرئتني وت�صلّب يف
وال�سرطان”� ..إلخ؟!
ال�شّ رايني ّ
وقدمي ًا قال �أحد ال�شعراء:
		
ْ�س يوم ًا ِب َ�ش ْهوةٍ
“�إذا طال َبت َْك ال ّنف ُ
ِالف طريقُ ”
وكانَ �إليها يف اخل ِ
“ َفخال ِْف هَ َواهَ ا ما ا�س َتط ْعتَ ف�إنمَّ ا
هَ واهَ ا َعدُ ٌّو واخل ُ
ِالف َ�صدِ يقُ ”..
وال�سالم..
هذا ٍ
كافّ ،

املقاهي ب�صورة عا ّمة� ،ستغدو
يف هذه الظروف “الكورونيّة”
وف�ضاءات و�أماكن
ال�صّ عبة ُب� ًؤرا
ٍ
للتجمّعات ال�شبابية من ا ِجلن�سني

�سوريا بال حكواتي
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• رامي �أكرم �شرمي
لطاملا كانت احلكاية و�سيلة وغاية ،يف الوقت نف�سه .وخا�صة �إذا كانت �شعبية متداولة بني النا�س.
حديثنا اليوم عن احلكاية ال�شعبية .خ�صائ�صها� ،أ�شكالها ،و�أهميتها حتى يف حياتنا املعا�صرة التي تطغى
عليها التكنولوجيا.
احلكاية ال�شعبية كائن حي له تعريف دقيق ،على عك�س ما يظن البع�ض .الرواية يف الزمن املعا�صر ،مهما
بلغت جماهرييتها� ،إال �إنها قد ال ت�صبح �شعبية �أبد ًا ،حتى لو مت تناقلها عرب الزمن .كلنا يعرف عن بخالء
اجلاحظ� ،أو حكايات كليلة ودمنة البن املقفع ،هما منوذجان لرتاث �أدبي ثقايف عربي ،ولكنهما مل ُي�صبحا
�شعبيني باملعنى الدقيق للكلمة ،لأنهما ،وغريها الكثري من الأمثلة ،مل حتقق �شروط احلكاية ال�شعبية،
ً
�شعبية ،عندما:
وبالتايل تكون احلكاية
عندما تنت�شر على �أو�سع نطاق بني �أفراد �شعب ما.
تكون عادة جمهولة امل�ؤلف.
منقولة �شفاهي ًا عرب الزمن( .با�ستثناء ال�سرية ال�شعبية التي تخ�ضع بدورها لكل عنا�صر احلكاية ال�شعبية
الأخرى)
ن�سبة اخليال جد ًا ،فيها عالية مقارنة بالبعد التاريخي.
بالن�سبة لل�سامع ،يعتقد بحقيقة ما جاء فيها ،و�إن كان على م�ستوى الداللة �أو الرمز� ،أو ب�شكل مبا�شر� ،أو
غري مبا�شر
تخ�ضع لعمليات احلذف والإ�ضافة والتعديل ح�سب� :أ -ال�سياق االجتماعي .ب -زمن الرواية .ج -ذاكرة
الراوي ومدى متكنه يف جمال الرواية .د -مكان الرواية
تهدف �إىل تكري�س وت�أكيد :القيم االجتماعية ،العالقات االجتماعية ،الهوية الثقافة ،والقيم
الأخالقية ... ،للمجتمع الذي ُتروى فيه.
ت�ستخدم اللهجة الدارجة يف مكان روايتها.
�شكل يتم تناقله �شعبي ًا.
حتتاج �إىل وقت طويل لكي تتم �صياغتها على ٍ
ً
ُ
ال ت�ستقر يف مكان واحد( .حكايات الأخوين جرمي مثال� ،أو ال�سرية الهاللية التي تروى يف م�صر بطريقة
خمتلفة عن الرواية ال�شامية �أو الرواية التون�سية)
من �أهم خ�صائ�ص احلكاية ال�شعبية �أنها تنتقل من الراوي �إىل املتلقي مبا�شرة
لها طقو�س خا�صة لروايتها غالب ًا.
تتميز بتداخل الأحداث ،ب�شكل ع�شوائي �أحيان ًا.
تندثر احلكاية ال�شعبية عندما :يطر�أ تغري على عادات النا�س ومعتقداتهم� .أو عندما يطر�أ تطور
اجتماعي يغري �شكل احلياة االجتماعية ( التطور التكنولوجي الذي �أدى �إىل ظهور و�سائل الإعالم مث ًال).
جيل لأخر،
�إذ ًا ،تعتمد �شعبية احلكاية ب�شكل رئي�سي على ذاكرة الراوي الذي ينقلها عرب الزمن ،من ٍ
بطريقة �شفوية مبا�شرة :م��ن فمه �إىل �أذن ال�سامعني،
و ُيفيها�.شرتط فيها �أن تكون باللهجة الدارجة للبيئة التي تحُ كي يجب الت�أكيد على الفرق بني
وهنا يجب الت�أكيد على الفرق بني اجلماهريية الآنية اجلماهريية الآنية لعمل حكائي ما،
لعمل حكائي ما ،وبني �صريورة الزمن والنقل ال�شفوي اللذين وبني �صريورة الزمن والنقل ال�شفوي
ُي��ح��والن ه��ذا العمل �إىل حكاية تعرب ع��ن روح
ال�شعب ��أيأو اللذين ُيحوالن هذا العمل �إىل حكاية
املجموعة الثقافية عرب الزمن .ال�شرط الزمني مهم لبقاء
حكاية وحتولها �إىل تراث ،ولكن ق�ص�ص الأ�صفهاين و�أ�شعاره ،تعرب عن روح ال�شعب �أو املجموعة
يف كتاب الأغ��اين جماهريية ،يف وقتها ،تراثية يف وقتنا،
الثقافية عرب الزمن
ولي�ست �شعبية بالنظر �إىل ما ورد �آنف ًا.
وملزيد من التدقيق ،ن�ستعر�ض �أ�شكال احلكاية ال�شعبية،
كما يلي :هناك �أربع �أ�شكال رئي�سية للحكاية ال�شعبية التقليدية:
ال�سرية ال�شعبية� ،شبه مدونة� ،شبه معروفة امل�ؤلفُ ،تروى على ل�سان احلكواتي حتديد ًا ،يف املقاهي التي
يرتادها الرجال .وهي تقليد اجتماعي اندثر متام ًا عندما ُتويف �آخر حكواتي ،يف مقهى النوفرة ،يف دم�شق
كان احلكواتي قبل البدء برواية ال�سرية ال�شعبية ،التي بني يديه ،يحكي ق�صة �أو �أكرثُ ،ت�سمى دهليز
احلكاية ،ريثما يكتمل امل�ستمعون املتابعني
خيال الظل� :أو كراكوز وعيواظ ،هي نوع خمتلف من الق�ص�ص ال�شعبي ،يرويها املخايل (نظري احلكواتي)،
على ل�سان دمى تتحرك خلف �ستار.
�صندوق الدنيا :وهي �أق�صر �أنواع احلكاية ال�شعبية عمر ًاُ ،تروى للأطفال عن طريق �صندوق له ثالثة �أو
خم�سة عد�سات ،متر من خاللها �صو ٌر يحكي حكايتها �صاحب ال�صندوق.
وهناك �أنواع خمتلفة من احلكايات التي تتوزع بني حكايات اجلدات ،احلكايات املنزلية اخلرافية التي
عدد كبري من
ُتروى للأطفال ُقبيل النوم� ،أو حكايات احلرف� ،أو حكايات الن�ساء يف جمال�سهم� ،إ�ضافة �إىل ٍ
�أنواع احلكايات.
لقد �أدى التطور التكنولوجي يف جمال و�سائل االت�صال اليوم� ،إىل تنويع و�سائل وطرق رواية احلكاية
ب�شكل عام ،بحيث �أوجد حوامل معرفية معا�صرة ،لرواية احلكاية ب�شكل عام ،ولالقتبا�س من احلكايات
ال�شعبية ،والأ�ساطري القدمية ،ولكن كل هذه احلوامل املعرفية لي�ست �شعبية �إطالق ًا ،هي جماهريية ،ومفهوم
جماهريية عمل ما ،م�صطلح من منتجات و�سائل الإعالم احلديثة .و�سائل الإعالم التي مل تعد تقت�صر على
نقل اخلرب ،بل �أنتجت �أنواع ًا من الدراما ،خا�صة يف الإذاعة والتلفزيون .وب�سبب العوملة ،ت�أثرت املخيال
ال�شعبي العربي مبوتيفات لي�ست من �إنتاجه.
ولعل ال�سينما ،خري دليل على ذلك من خالل �إنتاج �أفالم ت�ستوحي ق�ص�ص الغرب وال�شرق ،بلغة هوليودية
ً
معدلة ،وفق منظور خمتلف عن الأ�صل .وتكفي الإ�شارة هنا،
بحتة ،وتعيد ت�صديرها �إىل بلدانها الأ�صلية،
�إىل انتقال الأجيال اجلديدة من رموز و�أبطال اعتاد اجليل القدمي على متث ِّلها �إىل رموز و�أبطال خارجة عن
بيئتنا املحلية .لذا �أعترب �أن التكنولوجيا قد �أ�ضرت بنا من ناحية تخلينا عن قيمنا ورموزنا و�أبطالنا التي
كانت ُم�ضمنة يف حكاياتنا ال�شعبية
وال ينبغي التغافل عن الزلزال الثقايف الذي �سببه “الربيع العربي” ،ب�سبب تدمريه للبنى االجتماعية
التقليدية ،التي كانت م�ستعدة لرتوي احلكايات ال�شعبية ،وتعيد �إنتاجها من جديد.
لقد �أدى التطور التكنولوجي املت�سارع ،والربيع العربي ،مع ًا� ،إىل تغيري زلزايل كبري يف عادتنا و�أعرافنا
وتقاليدنا .الأمر الذي �أدى �إىل �إهمالنا لرتاثنا امل�شرتك ،واملوغل يف القدم
نعم� ،سوريا بال حكواتي اليوم ،وال خمايل ،وهذا يعني اختفاء �صوت ال�شعب وروحه ،عن �ساحة ال�سجال
الإعالمي واحل�ضاري .نحن بحاجة �إىل و�سائل و�أدوات ت�شبهنا ،وتروينا وتعرب عنا ،يف زمن تت�صارع فيه
الر�ؤى والإيديولوجيات فلنتعاون على �إعادة حكاياتنا �إىل �صدر جمال�سنا.
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وجع الروح ...
• �سمري عدنان املطرود

حدّ ثني حجر الر�صيف حزين ًا قال:
وقلب من ال�ص ّوان ؟
هل �سمعتَ عن ر� ٍأ�س من
ِ
ال�صخر ٍ
ٌ
ٌ
يتناوب
��ن ال�����ص�� ّوان؛ عليها
م�ساحات
قلب زم ِ
ُ
كبرية يف ِ
َ
الع�شّ اقُ
ال�ضحك مع الأ�شجا ِر الطالعةِ على منحدرات املطر؛
وعرق الأج�سا ِد املتعانقةِ حدَّ الذوبانِ ..
ِ
عا�شقان هما .
ٌ
ُ
ري هي..
مالك هو
ن�صف ٍ
ومالك من �أث ٍ
ي��ط�يرانِ ح َ
�ين اللقاء ف��وق ح��دو ِد ال��زم��ان وامل��ك��ان ؛ هي
بجناحني كبريين يليقان ب�سيدة امل�سافات امل�ضطربة ؛ �أما
ون�صف جناحني
بقلب
وحلم؛ �إذا ما تواعدَ
ِ
هو فيطري معها ٍ ,
ٍ
الغيم مع املالئكة العط�شى !
ُ
..
يا �صاحبي ؛ حني يلتقيان ذات م�صادفة يكونان فوق
حدود الب�شر؛ بني �أن�صاف املالئكة .
�أما حني يتقاطعان عند نقطة التقاء وعي العقلِ املُ ْ�ض َم ِر
��روح ؛ ترجتف
يف
ِ
بواطن اخلفاءِ  ,مع �أولِ بوابةٍ ل�سال ِم ال ِ
الغيوم من َ�صف ِْق �أجنحتها ببع�ضها  ,و يحلّقُ هو فوق الدروب
ُ
ينفث فيها كل وجع الروح ؛
تبغ ,
كلها  ,يطويها لفافة من ٍ
ت�شبه لفافتك احلمراء الطويلة يا �صاحبي .
..
� َ
أم�سك ب�ضوء ال�شم�س املتطاير من فوق خيط املدينة
طلب منك �أن تقف عند حدو ِد
ال�شال � ,صارخ ًا بالهواء َم ْن َ
�ألقها ؛ �أيها املت ّعرث بروح حروفك ..؟
وماذا يعني � َ
إنك �أنتَ الهواء .؟
َ
من قال َ
حروف �أغنيتها ؟
وجترح
ب�شر لتل�س ْعها
لك �إنها ٌ
ْ
�ضوء �سابح يف امللكوت  ,من قال َ
لك �إنها
إنها
�
؛
ّل
�أيها املغف
ٌ
�ضباب .؟
..
َ
انتف�ض الهواء ثائر ًا  ,و بلحظة مرت
حينها يا �صاحبي ؛
ً
َ
املتك�سر َة
أجنحة
عا�صفة � ,أ�سقطتْ ال
زجمر و�صا َر
�سريع ًا
َ
ّ
عنهما  ..فعادت هي فكرة مدينة من زمن اخلراب  ,وعاد هو
غريب ًا  ..و�صار ا�سمهما اجلديد عا�شقني من خملفات زمن
احلرب ..
..
يا �صاحبي..
���ص��ارت امل�سافات بينهما ت��ط��ول �أك�ث�ر ,وه��م��ا ينظران
لبع�ضهما من بني �شقوق احلروف ؛ ي�سرتقان ال�سمع لأ�صوات
ترق�ص على �إيقاعات �ضربات القلبني املتعبني
�أنفا�سهما وهي
ُ
بفاجعة �سال ِم املدنِ الداخلي ,وفاجعةِ �إخفاءِ ذلك امل�ضمر
الل�ص
ال�سري؛ ذلك
خلف الذكريات الذي ي�سمونه العقل
ّ
ُّ
املختبئ خلف احلكايات ..
طائر
قالت له يف �آخ��ر ترتيلة وهي حت��دّ قُ على �شيء
ٍ
َ
حاجة
قا�س ؛ ال
ي�شبه جناحني من �صل�صالٍ وخ�شب
ٍ
بلوط ٍ
يل بك بعد الآن ؛ فانتبذْ زمنَ الرحيل.
وقبل �أن تهرب تلك النظرة البعيدة من عينيه يا �صاحبي
قال لها �أيتها املدينة العنيدة امل�شاك�سة؛ �أما زلتِ ت�ؤمنني �أن
الإن�سان ُوجدَ على هذه احلياة احلرب؛ ل ُي َ
قلب حبيبه
م�سك َ
الآخر بيده ,قبل �أن ي�صنع منه نع ً
ال للحذاء الذي يقفز به
كي يطال الألق.
...
َ
�صرخ بعايل وجع ال��روح ؛ قبيح �أن��تَ �أيها ال�صبح املبلّل
بدمع حبيبتي ؛ �أ�شف َّك من بني احل��روف  ,ف�أراها تنحني
على حذائها تتفقّدُ نعله اجلديد وهي تقول  :له وداعا �أيها
الدخان ؛ وداع ًا يا َ
الر�صا�ص .
�صوت
ِ
�إنها املرة الأخرية ؛ حني يفتح ذراعيه قائال للر�صا�ص ’
تعال اختبئ يف �صدري ؛ خذ كل م�ساحات احلاجة !.
َ
�صرخ م��رة ثانية ب�أعلى من بكاء ال�صمت  ,حني حمل
أنك مدينتي اجلميلة؛ ما زلتِ تنظرين
حقيبة الرحيل ؛ �أل ِ
للأر�صفة القدمية ب���ازدراء ,و تقولني لها ما ع��دتِ �أيتها
َ
احللم اجلديد !.
النعل
الأر�صفة تنا�سبني
َ
..
نظر هو �إىل �ساعة
وبعد �أن اختفت من �أمامه يا �صاحبي ؛ َ
لك حاجة
ال��رب يرجوه �أن ت�سمعه وهو يقول لها؛ لي�س ِ
ب�شار ٍع قدمي ممتلئ باحلفر واملط ّبات ت�سريين عليه ُمتعبةً
يا مدينتي امل�سكونة ب�أمل الدمار؛ فكل ال�شوارع العري�ضة
امل�ضاءة تنتظر �ضاحكة على كل �أبنائك ال�سكارى !.

أعالم

عاتكة الخزرجي 1988-1924
�شاعرة ال�شوق والحنين والألم
• حممد عيد اخلربوطلي
ولدت الدكتور عاتكة وهبي اخلزرجي يف بغداد عام
 1924وهي �شاعرة وكاتبة م�سرحية و�أ�ستاذة جامعية
عراقية معروفة.
بعد والدتها ب�ستة �أ�شهر تويف والدها الذي ينت�سب
للخزرج ،فربتها �أمها �أح�سن تربية و�أر�ضعتها احلنان
و�أدخلتها املدر�سة ،و�أثناء حت�صيلها للعلم انبج�س نهر
ال�شعر متدفق ًا من قلبها ،فخرج على ل�سانها �شعر ًا عذب ًا
رقراق ًا ب�أنغام �ساحرة .در�ست اللغة العربية بدار املعلمني
العالية فنالت اللي�سان�س يف الآداب عام  1945و�صارت
م��در���س��ة ل�ل��أدب ال��ع��رب��ي يف ث��ان��وي��ات ب��غ��داد ،ويف عام
 1950دخلت كلية الآداب يف جامعة ال�سوربون يف باري�س
فنالت الدكتوراه يف الآداب عام  1955ب�أطروحة قدمتها
عن ال�شاعر العبا�سي (العبا�س بن الأحنف).
ويف غربتها ه��ذه ع��ن بلدها و�أم��ه��ا وحبيبها ات�سم
�شعرها بالواقعية ،وعادت مدر�سة يف ق�سم اللغة العربية
بدار املعلمني العالية ،ثم �أ�ستاذة للأدب احلديث يف كلية
الرتبية بجامعة بغداد ،وبقيت يف عملها حتى �أحيلت
على التقاعد يف �أواخر الثمانينيات ،ووافاها الأجل عام
.1988
يف �شعرها ن��زع��ة تقليدية وت���أث��ر وا���ض��ح باملتنبي
والعبا�س بن الأحنف ،قال عنها روز غريب :مع �أن عاتكة
نهلت من ثقافات خمتلطة يف دار املعلمني ويف بالد الغرب،
ر�أت �أن حت�صر منابع وحيها من الأدب العربي ،وب�شكل
خا�ص القدمي منه.
قالت عاتكة ال�شعر ون�شرت بع�ضه يف ال�صحف وهي يف
الرابعة ع�شرة من العمر ،وقد غلب على �شعرها احلنني
وال�شوق �إىل احلبيب والوطن والأم وال �سيما يف غربتها
الباري�سية ،فلم جت��د باري�س بلد احل�����ض��ارة والفتنة
واجلمال بل ر�أتها �صحراء قاحلة مل تعو�ضها عن مر�أى
العراق وفراته ال�ساحر فتقول:
�أواه لو تدرين كم �ضا
قت بها �سبل احلياة
		
وبدت لها بنت احل�ضا
رة وهي �أقفر من فاله
		
وت�شوقت تبغي الفرا
ت فلم جتد �إال �صداه
		
وتذكرت �أمها التي تركتها يف العراق وهي بعيدة عنها وحيدة ،ولعب �شوقها
�إليها فقالت:
�أ ّما هواك فل�ست من �أن�ساه
يوم ًا �إذا ن�سي املحب هواه
		
�أواه! لو تدرين ما فعل اجلوى
بح�شا�شة عزت عليها الآه
		
يدري الهوى خريي وال من الئم
فهواك ما يدعو �إليه اهلل
		
وملا تركها احلبيب وهجرها كاد �أن يق�ضي هذا الهجر على توهج احلب الكامن
يف قلبها ،فتقول بعد زيارته لها قبل الهجر:
�أمل بنا ما كان �أحلى و�أجمال
فما �ضر لو دارى وداوى وعلال
		
وما هي �إال غم�ضة وانتباهة
		�أمرت علينا كل ما كان قد حال
لقاء و�شيك ثم بني على املدى
فيا للنوى للقلب ما كان �أقتال
		
وت�ستعطف احلبيب ال��ذي بذلت له النف�س رخي�صة وم��ع ذل��ك غ��در بها
وهجرها فكابدت �آالم الهجر ،ومرارة البعد ،فقالت:
�أموالي فيم الهجر فيم التباعد
وحتام �أق�صى يف الهوى و�أكابد
		
�أمن بعد بذل النف�س فيك رخي�صة
ت�شكك حتى �أعوزتك ال�شواهد
		
وت�س�أل حبيبها ملاذا ردها خائبة ،دون ذنب منها مع �أن زوجها ت�شتعل بحرارة
احلب فتتمنى لو يرحمها ،فتقول:
ما كان ذنبي �سيدي
		�إنا بال ذنب نرد
موالي هذه مهجتي
من حر ما فيها تقد
		
رحماك لو �آ�سيتها
وجميل عطفك ال يحد
		
وبعد �أن عانت كثري ًا من الهجر و�أقعدها املر�ض يف ال�سرير متنت زيارته ولو
مرة واحدة ،فها هي تناجيه قائلة:
هذي فتاتك يف ال�سرير
تذوب من وجد وح�سره
		
تهفو �إىل لقياك ظم�أى
ت�ستقي غاديك قطره
		
ماذا عليك �إذا عطفت
وزرتنا يف العمر مره
		

وملا تركها وبعد عنها من غري رجعة� ،أنذرته ب�أنها �ستن�أى
عنه وتذهب �إىل غري رجعة كما يذهب الطيف يف ملح
الب�صر ،و�سيبقى هو وحده يعت�صره الأمل:
�س�أن�أى �س�أذهب ال رجعة
ترجى حلبي وال �أي عوده
		
�س�أذهب كالطيف يف ملحه
�س�أن�أى ويبقى حبيبي وحده
		
مع �أن عاتكة مل يقت�صر �شعرها على احل��ب وو�صف
تباريحه فح�سب ،ب��ل ك��ان لل�شعر ال�صويف م�ساحة يف
دواوينها ،ففي ق�صيدتها بني يدي اهلل تعرتف �أن لغتها
وبيانها �أعجز من �أن ي�صف حبها هلل فهي تقول:
�أحبك لو �صح �أن الهوى
ترتجمه �أحرف �أو معان
		
�أحبك للحب لو �أغربت
عن احلب قافية �أو بيان
		
�أحبك رباه فوق الهوى
		�أيا من به كنت واحلب كان
جمالك يا رب عم الوجود
فلي�س لقبح به من مكان
		
كذلك كان لل�شعر القومي م�ساحة جيدة يف دواوينها،
وت�أتي ق�ضية فل�سطني يف ال�صدارة ،ففي ق�صيدتها �سريوا
�إىل احلرب ت�ستثري نخوة العرب وحميتهم وحا�ستهم مذكرة
�إياهم ب�أجمادهم الغابرة:
�آن اجلهاد ب�ساح املجد يا عرب
فذي فل�سطني تدعوكم وتنتحب
		
�ألي�س عار ًا علينا �أن نف ّر وذي
ديارنا يف يد الذاذ تنتهب
		
ومل تقت�صر عاتكة على ت�صوير الأمل وحتليله فح�سب،
بل انها ذكرت �أيامها التي كانت ت�سرح فيها ب�شيء من اجلدل
فت�صوره لنا ب�أنعم مو�سيقى حتت عنوان بني الأم�س والغد
ولي�س فيها تناق�ض� ،إذ �أن احلياة مل جتر على وترية واحدة ،فالبد من ع�سل
يداف بعلقم ،والبد من ع�سل خال�ص ،والبد من الرتح وال�شقاء ,فتقول:
كنت حلم ًا يف حياتي
		الح يف غنوة نف�سي
و�أراك اليوم يق�ضي
ملء عيني وح�سي
		
�أنا ن�شوى� ..أين خمري
		�أين ندمائي وك�أ�سي
م������ن �أن������������ا؟ م������ا ك�����ن�����ت؟ م������ا�������ص������رت؟ ي�����وم�����ي غ���ي��ر �أم���������س����ي؟
ومن �أثارها املطبوعة ما ذكره د .بدوي يف كتابه �أدب املر�أة العراقية �ص90-
 1ديوان العبا�س بن الأحنف حتقيق  -ط -القاهرة 1954م. 2حياة العبا�س بن الأحنف و�شعره بالفرن�سية ترجم �إىل العربية -ط -بغداد 1977م.
� 3أنفا�س ال�سحر � -شعر  -ط -القاهرة 1963م. 4لأالء القمر �-شعر  -ط -القاهرة .1975� 5أفواف الزهر �-شعر – ط -الكويت .1975 6جمنون ليلى م�سرحية �شعرية.ومن �آثارها املخطوطة:
 1العبا�س بن الأحنف حياته و�شعره بالفرن�سية. 2الآن�سة مي بحث حتليلي. 3جمموعة ق�ص�ص ومقاالت متفرقة.وقد طبع لها عام  1986املجموعة ال�شعرية الكاملة ت�شمل �ستة دواوين
وم�سرحية.
ومن �شعرها الرثائي ق�صيدتها  -غد ًا نلتقي -وقد رثت بها �أ�ستاذها العالمة
الراحل الدكتور م�صطفى جواد وقالت� :أهدي �إليه هذه اال�ضمامة احلزينة:
لعل ال�ضنى عن بع�ض ما ّ
ّ
يف �شاهد
فكيف �أداري من جوى و�أجالد؟
		
�أال َم ن�صايف الدهر وهو يكابد؟
وفيم تداري وهو غر يعاند؟
		
�أي�شكلنا العلق النفي�س ومن لنا
بزاك – اجلواد -الفرد والفرد واحد
		
ويا حريتي �إذا ان�شد العني ظله
وا�ستمتع الأجفان وهي جوامد
		
يقولون �أنثى عندها اخلطب �إنه
هو اخلطب تخ�شاه ال�صخور احلالق
		
م�ضى م�صطفى فينا حميد ًا وما
م�ضت له الباقيات ال�صاحلات اخلوالد
		
م�ضى م�صطفى لكن �إىل يفء رحمة
وظل رحيم يرجتى وينا�شد
		
م�ضى م�صطفى ح�سم ًا ولكنّ م�صطفى
ب�أرواحنا باق به الدهر خالد
		

مل تقت�صر عاتكة على
ت�صوير الأمل وحتليله
فح�سب ،بل انها ذكرت �أيامها
التي كانت ت�سرح فيها ب�شيء
من اجلدل فت�صوره لنا ب�أنعم
مو�سيقى حتت عنوان بني
الأم�س والغد ولي�س فيها
تناق�ض
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نافذة على العالم

�أنا لن �أراك ِ� ...أبد ًا...
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ت�أليف  :راي براد بوري
• ترجمها عن االنكليزية :مرهف زينو
�...سمعتْ ال�سيدة (�أوبراين) �صوت طرقات ٍ
خفيفة على باب املطبخ...ق�شعريرة ٌ مفاجئة
رب ج�سدها و هي تفتح الباب ..و للحظات
َ�س َرتْ ع َ
مل تقو على قول كلمة واحدة !..نظرت بده�شة
�إىل ال�سيد (رامريز) �-...أحد ُ �أف�ضلِ نُزالء نُزلها
املتوا�ضع– و ه��و يقف و���س��ط اث��ن�ين م��ن رج��ال
الأمن ..و قد ت�س ّم َر بال ِحراك...
 -..ما الأمر يا �سيد رامريز ؟ (�س�ألتْ
�أوبراين بلهفة ؛ دون �أن ت�سمع جوابا ً ؛ فال�سيد
راميز بدا م�شلول القوى ؛ و مل يكن لديه ما يقوله
).
...قبل �أكرث من عامني ح�ضر َ رامريز
�إىل نُزل ال�سيدة �أوبراين  ،قادما ً من مك�سيكو �إىل
ا�ستقر
�سنتياغو ؛ و منها �إىل لو�س �أجنلو�س  ،حيث
ّ
منذ ذلك احلني يف النّزُ ل .و هنا وجدَ الغرفة َ ال�صغرية النظيفة
َ ذات الأر�ضية الالمعة  ،و اللوحات الفنية و القناديل اجلميلة
املعلّقة على اجل��دران الزاهية للغرفة املتوا�ضعة ،كما وجدَ يف
ال�سيدة �أوبراين َ
مثال املالكة ال�صارمة ؛ لكن اللطيفة جدا ً.
..خالل احلرب َ ،عمل يف م�صنع للطائرات – و اليزال على
ر�أ�س عمله حتى الآن رغم انتهاء احلرب – و هو العمل املنا�سب ُ
الذي مكّنه من ثروة جيدة ا ّدخر َ بع�ضا ً منها...فقد اتّبع نظاما
ً حياتيا ً ممتازا ً  :مل يكن ي�شرب الكحول �إال مرة واح��دة يف
الأ�سبوع  ،و كان حاذقا ً و قادرا ً على اال�ستفادة من كلّ االمتيازات
التي وفّرتها له ال�سيدة �أوبراين ؛ ومن �سعيها الدائم و املخل�ص
ٌ
ن�شيط ٌ ال
لتقدمي كلّ ما يحتاجه موظّ ٌف
يخ�ضع لأية ُم�ساءلة ٍ
ُ
�أو ت�أنيب.
ُ
...م��ن املطبخ  ،كانت تنبعث رائحة �شهية  :رائحة
ُ الفطائر اللذيذة التي و�ضعتها ال�سيدة �أوب��راي��ن يف الفرن..
نا�سب مِزاج َ ال�سيد رامريز
بعد �أن �شقّقتها طول ّيا ً ...متاما ً كي ُت َ
الواقف الآن �أمامها بني َر ُجلي الأمن ؛ و قد �أطرق َ محُ دّ قا ً يف
قدميه...ك�أنه يلومهما لأنهما َحمال ُه و قاداه �إىل هذا املوقف
ال�صعب.
َ
حدث يا �سيد رامريز ؟! (�س�ألت �أوبراين ب�إحلاح).
-ما الذيجب ال�سيد رامريز..بل اكتفى ب�أن رفع عينيه حتى
..مل ُي ْا�ستقرتا على الطاولة املغطاة بغطاء الكتان الأبي�ض  ،و عليها
ّ
الك�ؤو�س النظيفة � ،إبريق املاء البارد ؛ و قد تلألأت يف داخله
ُمك ّعبات ُ الثلج  ،و بقربه (زبدية ) مملوءة بالبطاطا الطازجة
جل�س
بال�سكر ،و �إىل الطاولة
َ
 ،و �أخ��رى بقطع امل��وز املُ��ح�لاّة ّ
�أبناء �أوبراين الثالثة ال�صغار و ابنتاها ال�شابتان  :يرثثرون و
يتناولون طعامهم.
_ م�����ض��ى على
�إق��ام��ت��ي ه��ن��ا ن��ح��و ثالثني
(..متتم رامريز بهدوء
َ
�شهرا ً
 ،و ب�����ص��وت خ��اف��ت ..و هو
����دي ال�سيدة
ي��ح��دّ ق ُ يف ي ّ
�أوبراين ) .
 +ه��ذا يعني �أنه
�أم�ضى �ستة َ �أ�شهر زيادة ً على
مدة �إقامته املقررة(..قال
رج��ل��ي الأم���ن )...ث��م
�أح��د ُ
�أ�ضاف :
 +ل��دي��ه �إق��ام��ة
م���ؤق��ت��ة..و نحن منذ مدة

نبحث عنه!..
...قبل �أكرث من عامني  ،و َ
حال
و�صول ال�سيد رامريز �إىل نُزُ ل ال�سيدة �أوبراين،
ا�شرتى مذياعا ً �صغريا ً ؛ و كانت متعته ُ املُ ّ
ف�ضلة
هي �أن يقوم َ بت�شغيله ب�صوت عال يف �أوقات
يد �صغرية فاخرة
امل�ساء .كما ا�شرتى �ساعة ٍ
 ،و اعتاد يف ليال كثرية على التجوال عرب
ال�شوارع الهادئة ُم�ستمتعا ً بر�ؤية املجوهرات
البديعة املعرو�ضة داخ��ل واجهات املحالت
املنت�شرة بكرثة على جانبي كل �شارع من تلك
ال�شوارع التي تعبق باحلياة و الغبطة ،و مل
ين�س �شراء َ بع�ض منها بني حني و �أخ��ر  ،و
تقدميه كهدايا ل�صديقات ال�سيدة �أوبراين
امل���ع���دودات .كما و د� َأب �أي�����ض��ا ً على زي��ارة
خم�س مرات ٍ كلّ �أ�سبوع ؛ و دون �أن مينعهُ ذلك من
معار�ض الر�سم
َ
ركوب العربات و التطواف بها خالل الليل يف كثري من الأحيان
ري ال��ورود  ،و ينقّل ُ عينيه بني جانبي الطريق
 :ي�ستن�شق ُ عب َ
حيث البيوت ال�صغرية الوادعة  ،النائمة الهاجعة  ،و الفنادق
ال�ضخمة و هي تنزلق عنهما بدِ عة ٍ و ه��دوء...و فوق كلّ ذلك
َمكّنته ُ �إقامته يف نُزل ال�سيدة �أوبراين من زيارة املطاعم الفخمة
م��رارا ً  ،و تناول الوجبات ّ
ال�شهية الفاخرة ،كما زار امل�سارح َ و
�شاهد حفالت الأوبرا ؛ بل ..و ا�شرتى �سيارة �صغرية متوا�ضعة...
هي ذاتها ال�سيارة التي اقتلعها مالكُها الأ�صلي من �أمام باب النزل
ب�سرعة ٍ و ُحنق بعد �أن ن�سي رامريز ت�سديد �أق�ساطها املُتبقية.
_ و لهذا ال�سبب �أنا هنا الآن  ،كي �أخربك يا�سيدتي
عن عزمي على ترك غرفتي و �أخ��ذ حاجياتي  ،و الذهاب مع
هذين الرجلني( .متتم رامريز ب�أ�سى ظاهر).
 هل �ستعود �إىل مك�سيكو ؟_ نعم �..إىل الغو�س�...إنها مدينة �صغرية قرب
مك�سيكو.
 �إنني َجدُّ �آ�سفة يا �سيد رامريز!_...لقد حزمت ُ �أمتعتي (...قال ب�صوت � ّ
أج�ش و هو
يحرك يديه بعجز و ح�سرة ) و �أ�ضاف :
ّ
_ ّ
تف�ضلي..هذا هو املفتاح...لقد ج ّهزت ُ حقيبتي...
ُم�سبقا ً !!
...الحظتْ �آوبراين  ،وللمرةالأوىل  ،وجود حقيبة
مالب�س مو�ضوعة يف املمر.
َ
َ
جتول بعينيه
...حدق رامريز ثانية يف املطبخ الكبري،
بني �سكاكني املائدة و الفتية اجلال�سني �إىل طاولة الطعام  ،ثم
�إىل �أر�ضية املطبخ النظيفة الالمعة...و رفع عينيه و حدّ ق
باملبنى املجاور..حيث تقوم ثالثة م�ستودعات كبرية..مت ّعن
النظر َ يف ال�شرفات و درجات املمر اخللفي...و حتى يف �أ�سالك
النايلون التي ُت�ستخدم لتجفيف الغ�سيل.
 لقد كنتَ نزيال ً طيبا ً !!..� +شكرا ً لك ! (ر َّد بهدوء  ،و قد �أغلق عينيه من فرط
ال ّت�أثر ) .
...يف تلك اللحظات  ،و بينما كانت ال�سيدة �أوبراين
ممُ �سكة ً بقب�ضة الباب  ،عربت ْ ذاكرتها �صورة ٌ غائمة م�ش ّو�شة
لوقائع رحلة قامت بها �إىل عدد من مدن املك�سيك احلدودية..
احلرة  ،اجلنادب الكبرية التي كانت تقفز هنا
تذكرت تلك الأيام ّ
لتتق�صف َ مثل ُلفافة تبغ ٍ ياب�سة..
ّ
و هناك ..ثم ت�سقط �صريعة ً
جتر املياه �إىل املزارع ،ال�شوارع املُتّ�سخة
 ،تذكّرت الأقنية التي ُّ
 ،الطعام ال�ساخن و الدّ �سم دائما ً  ،العربات ذات الأح�صنة و

قد �أحببت ُ احلياة هنا..
ُ
عملت ُ و ُ
ملال..كنت يف
ك�سبت ا
�أح�سن حال�...ألي�س كذلك يا
�سيدتي ؟�..أنا ال �أريد العودة
�إىل هناك !...ال �أريد مغادرة
هذا املكان !!

خالل احلرب َ ،
عمل يف م�صنع
للطائرات – و اليزال على
ر�أ�س عمله حتى الآن رغم
انتهاء احلرب – و هو العمل
املنا�سب ُ الذي ّمكنه من ثروة
جيدة ا ّدخر َ بع�ضا ً منها

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

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

�سريها البطيء..تذكرت ْ جبال احلديد و الأودي��ة املُ��غ�َبررَ ّ ة و
ال�شواطئ املرتامية و املمتدة مئات الأميال ؛ و املقفرة من �أي
�صوت �سوى �صوت الأمواج....و الآن ...الآن  :ال �شيء..ال�صوت..
ال�سيارات..ال�أبنية..ال�شيئ!!...
 �أنا �آ�سفة حقا ً يا �سيد رامريز(...قالت بحزن).� +أنا لن �أعود �أبدا ً �إىل هنا ...لن �أعود(..قال ب�أ�سى
،ثم �أ�ضاف بوهن ) :
 +لقد �أحببت ُ احلياة هنا..عملت ُ و ك�سبتُ املال..كنتُ يف
�أح�سن حال�...ألي�س كذلك يا �سيدتي ؟�..أنا ال �أريد العودة �إىل
هناك !...ال �أريد مغادرة هذا املكان !!
�أنا �آ�سفة جدا ً..جدا ً يا �سيد رامريز�...أمتنى لو �أ�ستطيع فعل
�شيء من �أجلك؟! � +أنا لن �أراك ِ �أبدا ً �..أبدا ً يا �سيدتي�..أبدا
�..أب��دا ً (...ق��ال ذلك والدموع تنهمر من عينيه  ،و قد �أم�سك
ابت�سم الرجالن عند �سماعهما
بيدي ال�سيدة �أوبراين...بينما
َ
ذلك!  +وداعا ً يا �سيدتي...لقد كنت ِ لطيفة معي.. ...حمل
رامريز حقيبته و م�ضى..تبعهُ الرجالن بعد �أن رفعا ق ّبعتيهما
حتية ً لل�سيدة �أوبراين التي �ش ّيعتهم بعينيها وهم يهبطون درجات
املمر�...أغلقت الباب خلفهم بهدوء و بطء...م�شتْ نحو كر�س ّيها و
جل�ست �إىل طاولة الطعام�...أم�سكت بال�شوكة و ال�سكني  ،و �أخذت
تقطّ ع ُ قطعة اللحم املو�ضوعة يف �صحنها...
ُ
يو�شك �أن يربد !ْ ...
عر �أوبراين
أمي...الطعام
مل ُت ْ
* �أ�سرعي يا � ّ
لذلك اهتماما ً ...كانت حتدّ ق بالباب املغلق...و�ضعت ال�شوكة و
ال�سكني بانفعالٍ ظاهر...
ُ
* ما الأمر يا � ّ
أمي ؟ ما بك ِ ؟ لقد ت�أكدت الآن �أنني لن �أ�شاهد َ
رامريز ثانية ً (.قالت ذلك و هي تغطي وجهها و عينيها الدامعتني
براحتي يديها) .
ْ
Stories from the world literature –Bantaml
books
New York-196

�إ�صدار خا�ص بالأطفال
يعلن احتاد الكتّـاب العرب عن �إ�صدار عدد
خ��ا���ص ب��الأط��ف��ال ك��ل � 6أ���ش��ه��ر ،م��ن كتابات
الأطفال �أنف�سهم
ُيرجى ممن يجد لديه املقدرة على الكتابة
�إر�سال الأعمال الكتابية كن�سخة �إلكرتونية
على عنوان اجلريدة
(.)alesboa2016@hotmail.com

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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• توفيق �أحمد

كلمة �أخرية

رئي�س التحرير

حنّا عبود
املرتجم
الناقد؛
املو�سوعي؛
ِ
ُ
ُّ

َ
ُ
ُ
احلديث عنهُ
إمكانية الوافر ُة
لديك ال
قريب من املجازفة ،لأنه لي�ست
ٌ
ُ
طريق واح��د ،ولأنّ��ه �أي�ض ًا ـ ولو َو َ�صلْتَ
ال�سريعة للولوج �إىل عوامله من
ٍ
َ
ً
َ
َ
ـ ي�ستوق ُفك طويال ُّ
البحث فيها
كل نو ٍع من �أنواع املعارف التي َح َمل راية
ِ
َ
رج َم الفك َر
ت
لقد
احل�ضاري..
إن�ساين
ل
ا
��ي
ع
��دا
ب
ل
إ
ا
للو�صول �إىل هدفها
َ
َ
ونظرية الأدب ،وا�شتغل على نقد ال�شعر
الفل�سفي
وال�سيا�سي والنقدَ
َّ
َّ
ٌ
باحث ب��ار ٌز وناقدٌ بار ٌع
ونقد النقد ونظرية الأدب وعلم اجلمال� ..إن��ه
ٌ
عميق للفكر الإن�ساين ..ا َّت َ�س َمتْ ُّ
بامل�صداقية العالية
كل �أعما ِل ِه
ودار�س
ِ
ٌ
َ
َ
َ
أنيّ
روحهُ
عمل قدَّ َمهُ للمكتبة
ف
ز
ن
به
�
ولك
البحث،
يف
مرات ومرات يف كل ٍ
ٍ
َ
إبداعية
وقيم �
ومعرفية
ثقافية
�صاحب م�شاري َع
ال�سورية والعربية ،وهو
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ٍ
وحداثوية.
ً
ً
نقدية يف م�ؤلفاته وترجماته،
درا�سة
كتابتي عنه يف هذه الزاوية لي�ست
الثقافة والأدب واملعرفة والفكر
على
بع�ض جمي ِل ِه
ِ
�إمن��ا هي ن��و ٌع من ر ِّد ِ
الإن�ساين ب�شكل عام ومن �ضرور ِة احلديث عنه وعن �إبداعا ِته الآن ودائم ًا
باعتبا ِر ِه َع َلم ًا بارز ًا يف الف�ضاء املعريف الإبداعي ..و�ضرور ِة اال�ستفاد ِة
الق�صوى من م�ؤلفا ِت ِه وترجما ِت ِه الكثري ِة حتى �أنها لتكا ُد ُتغْني عن قراء ِة
آالف الكتب.
� ِ
وتعود معرفتي بالناقد والعارف الكبري الأ�ستاذ حنا ع ّبود �إىل عام
ا�س َت َع ْر ُت كتا َبهُ النقديَّ (الن ُ
الربي وال َع َ�س ُل املُ ُّ��ر) من
َّحل
ُّ
 1983عندما ْ
مكتبة �صديقي الراحل ال�شاعر عز الدين �سليمان يف قريتنا التي تبعد
ً
َ
مدينة حماه وخم�س َ
ني كيلو مرت ًا
��رب
ثالثة و�سبعني كيلو م�تر ًا
ِ
�شمال غ ِ
ً
م�شلوحة على ال�سفح ال�شرقي
ترتاح
مدينة ج�سر ال�شغور ،كما �أنها
جنوب
ِ
َ
ُ
ً
�سعداء جدا عندما ي�صلنا � ُّأي
للجبال ال�ساحلية� ..أق�صدُ يف ذلك �أننا كنّا
َ
كتاب ق ِّي ٍم يَزيدُ من معارفنا و ُي ُ
حقق بع�ض ًا من طموحنا �إىل اال�ستزادة من
ٍ
الثقافة واملعرفة ب�شكل عام..
ح��نّ��ا ع��ب��ود رج ٌ
ومنهجي يف درا���س��ات��ه النقدية وبح ِث ِه
��ي
ع
ٌّ
���ل م��و���س��و ٌّ
النظرية اجلمالية ،وح��ن��ا ع��ب��ود م��ن مواليد ع��ام  1937يف قرية
يف
ِ
(الق ّالطية) حمافظة حم�ص ،وق��د ن��ال ج��ائ��ز َة احت��ا ِد الكتّـاب العرب
التقديرية يف النقد الأدب��ي ،وجائز َة التكرمي الثقايف /جمل�س مدينة
الدرا�سات والأدب .وعمل يف حترير
حم�ص ،وجائز َة الدولة التقديرية يف
ِ
وجملة «املوقف الأدبي» ال�صادرتينْ عن احتا ِد
جملة «الآداب الأجنبية»
ِ
الكتّـاب العرب /دم�شق.
َ
َ
والفكرية
أدبية
حا�ض َر
ِ
و�شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات ال ِ
العربية
يف ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان وت��ون�����س وليبيا وال�����س��ع��ودي��ة والإم�����ارات
ِ
الدولة
آخرها جائز ُة
ِ
ويوغو�سالفيا .نال العديدَ من اجلوائز الأدبيةُ � ،
التقديرية يف النقد والدرا�سات عام .2012
�أَن َْ�ص ُح كثري ًا بالعودة �إىل م�ؤلفا ِت ِه وترجما ِت ِه وهي كما يلي:
امل�ؤلفات:
 - 1م�سرح الدوائر املغلقة ( )1978احتاد الكتاب ـ دم�شق 2- .املدر�سة
الواقعية يف النقد العربي احلديث ( )1978وزارة الثقافة – دم�شق3 .
 -النزوحات الكربى ( )1979احتاد الكتاب – دم�شق - 4 .واقعية ما

بعد احل��رب ( )1980احت��اد الكتاب – دم�شق 5 .تفاحة �آدم :درا�سة
يف النظرة الفل�سفية عند د .هـ .لوران�س ( )1980دار امل�سرية – بريوت.
 - 6النحل الربي والع�سل املر :ال�شعر ال�سوري املعا�صر ( )1982وزارة
الثقافة – دم�شق - 7 .النول واملخمل :درا�سة يف الظاهرة اجلربانية
( )1985احت��اد الكتاب – دم�شق - 8 .الق�صيدة واجل�سد ()1988
احت��اد الكتاب – دم�شق - 9 .احلداثة عرب التاريخ :مدخل �إىل نظرية
( )1989احتاد الكتاب – دم�شق - 10 .ف�صول يف علم االقت�صاد الأدبي
( )1997احتاد الكتاب – دم�شق - 11 .النظرية الأدبية احلديثة والنقد
الأ�سطوري ( )1999احتاد الكتاب – دم�شق - 12 .من حديث الفاجعة
( )2000احت��اد الكتاب – دم�شق - 13 .من تاريخ الق�صيدة ()2002
دار �سو�سن – دم�شق - 14 .من تاريخ الرواية ( )2002احتاد الكتاب –
دم�شق - 15 .ليليت واحلركة الن�سوية احلديثة ( )2007وزارة الثقافة
– دم�شق - 16 .البالغة من االبتهال �إىل العوملة ( )2007احتاد الكتاب-
دم�شق - 17 .معجم الأ�ساطري العاملية ( )2009احتاد الكتاب -دم�شق.
 – 18امليثولوجيا العاملية ( )2009احتاد الكتّـاب العرب ـ دم�شق19 .
 معجم الأ�ساطري امل�صرية - 20 .معجم الأ�ساطري الأوقيانو�سية21 . معجم �أ�ساطري ما بني النهرين - 22 .معجم �أ�ساطري الإن��ك��ا- 23 .معجم �أ�ساطري الأزتيك - 24 .معجم �أ�ساطري املايا - 25 .معجم �أ�ساطري
الهنود الأمريكيني - 26 .معجم �أ�ساطري الأبطال - 27 .معجم الأ�ساطري
الرومانية - 28 .معجم الأ�ساطري اال�سكندينافية - 29 .معجم �أ�ساطري
هايتي - 30 .معجم الأ�ساطري الهندية - 31 .معجم الأ�ساطري الفار�سية.
 - 32معجم الأ�ساطري الإفريقية - 33 .معجم �أ�ساطري الوحو�ش34 .
 معجم الأ�ساطري اليونانية – 35 .من �أدب ال�صحافة العاملية- 36 .مفردات �أدبية 37 .ـ �إمرباطورية الأدب يف بالد ال�شام.
املرتجمات عن الإنكليزية وعددها ( )74نذكر منها:
 - 1اال�شرتاكية اخليالية يف القرن التا�سع ع�شر (بليخانوف) ()1960
دار دم�شق – دم�شق - 2 .العائلة املقد�سة (مارك�س و�إجنلز) دار دم�شق –
دم�شق د .ت - 3 .الق�ضايا الأ�سا�سية يف املارك�سية (بليخانوف) دار دم�شق
– دم�شق د .ت - 4 .املارك�سية وق�ضايا علم اللغة (�ستالني) دار دم�شق –
دم�شق د.ت - 5 .موجز تاريخ الفل�سفة (كليابيت�ش) ( )1969دار دم�شق
– دم�شق - 6 .ب�ؤ�س الفل�سفة (مارك�س) ( )1971دار الطليعة – بريوت.
 - 7املادية التاريخية (جمموعة م�ؤلفني) ( )1972دار دم�شق – دم�شق.
 - 8يوميات جندي ثوري (وانغ جيه) ( )1975دار الفارابي – بريوت.
 - 9ميلي�شيا جزيرة الن�ساء (يل جو ت�شنغ) دار دم�شق – دم�شق د .ت.
� - 10صراع الأفكار يف العامل احلديث (كورتونوف) ( )1979دار دم�شق –
دم�شق - 11 .العلوم االجتماعية (جمموعة م�ؤلفني) ( )1981دار دم�شق
– دم�شق - 12 .احلقائق اجلديدة و�صراع الأفكار (غرانوف) ( )1981دار
دم�شق – دم�شق - 13 .موجز تاريخ ال�صني (جمموعة م�ؤلفني) ()1983
دار دم�شق – دم�شق - 14 .امل�ؤلفات الفل�سفية (بليخانوف :املجلد الرابع)
( )1983دار دم�شق – دم�شق - 15 .امل���ؤمت��ر ال�سو�سيولوجي العا�شر
(جمموعة م�ؤلفني) ( )1984دار دم�شق – دم�شق.

عبادة ال�شم�س يف �سورية خالل الع�صر الروماين
�صدر حديث ًا عن دار دملون اجلديدة كتاب يحمل عنوان «عبادة ال�شم�س
يف �سورية خالل الع�صر الروماين (الآلهة والرموز)» مل�ؤلفه الدكتور عبد
الوهاب �أبو �صالح ،وقد قدم له الأ�ستاذ الدكتور م�أمون عبد الكرمي �أ�ستاذ
الآثار الكال�سيكية يف جامعة دم�شق ،كما كتب كلمة الغالف الأخرية �أي�ضاً.
وقد ق�سم الكتاب �إىل ف�صول و�أبواب عدة مرفق ًا بال�صور الدالة على
ذاك الزمن حيث بذل امل�ؤلف جهد ًا مميز ًا وكبري ًا لإجناز هذا الكتاب.
ومما كتبه الباحث د .م�أمون عبد الكرمي يف التقدمي نقتطف ما يلي:
«عمل الباحث ج��اه��د ًا على درا���س��ة متثيل �آل��ه��ة ال�شم�س يف الفنون
الرومانية املختلفة ،كفن النحت ،واللوحات الف�سيف�سائية ،والر�سوم
مقارنات مهمة بني
اجل��داري��ة ،وامل�سكوكات ،والفنون الأخ��رى ،و�أج��رى
ٍ
�أم��اك��ن تواجدها يف �سورية ومناطق �أخ��رى كبالد فار�س وم�صر وبالد
اليونان ،وب��ذل جمهود ًا وا�ضح ًا يف �إي�صال الأفكار العلمية �إىل القارئ

بطريقةٍ وا�ضحة ،و�أع��ط��ى تف�سريات كثرية ح��ول رم��وز و�أ���ص��ول عبادة
ال�شم�س يف منطقتنا ،من دون �إغفال جهود الباحثني التي بذلت قبله يف
هذا املجال ،وتكمن اجلهود اجلديدة بعر�ض الأفكار بطريقةٍ حمدثةٍ
ومبنهجيةٍ علمية وا�ضحة.
ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب �أب��و �صالح ،م��ن الباحثني اجل��دي�ين يف جمال
الآث��ار ال�سورية� ،شارك يف العديد من البعثات الأثرية ،وتر�أ�س بعثة
تل مك�سور ،وغريها ،ون�شر الكثري من البحوث العلمية التي تخدم البحث
العلمي الأثري ال�سوري ،كما ت�سلّم عدة �إدارات يف املديرية العامة للآثار
��روف �صعبة خ�لال الأزم��ة ال�سورية ،ومنها �إدارة مركز
واملتاحف يف ظ ٍ
البا�سل للبحث والتدريب الأثري ،وخان �أ�سعد با�شا.
�أخ�ير ًا ال �شك �أن ه��ذا العمل عطاء �سيقدم الفائدة لالخت�صا�صيني
واملهتمني و�سيغني املكتبة العربية مبرجع علمي هام».

ا أل�سبوع ا ألدبي

احتاد الكتاب العرب  -دم�شق

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
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