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روؤى ثالث الأثاي (ام�ستقبل) على معيار امراجعة احقيقية مفهوم ال�ستقال من حيث اإعداد
الرامج اخا�سة التي تنه�س بالدولة ام�ستقلة ،وتعمل على تعزيز مقوماتها واإعادة ح�سينها
ي وجه كل معتد.
وي غمرة الحتفالت بهذه امنا�سبة لحظنا كرة امقالت ي ال�سحف اليومية التي
ت�ستذكر هذه امنا�سبة العظيمة ،ومن اجميل اأن لفت انتباهنا ذلك احجم الكبر معجم
الألفاظ اخا�سة بهذه امنا�سبة الذي تتعر�س لها كل امقالت؛ فمن احرية اإى الكرياء
والإب��اء والزده��ار الوطني والكرامة القومية والنه�سة وامجد وال�سوؤدد والبطولت والعزة
والت�سحية وال�سموخ والعطاء والولء ،حتى ت�سبح هذه امرادفات وكاأنها ال�سياج الذي ير�سم
حدود الوطن ،وحقل احب الذي يرتع فيه.
وان�سرف عدد غر قليل من كتاب الأعمدة اإى بيان حقيقة ال�ستقال باأنه مرتبط
بالتخل�س من النفوذ اخارجي ،م�ستذكرين جد التحرير الذي تكلل على يد اموؤ�س�س امغفور
له املك عبد اه الأول ،وهو با �سك �سانع ال�ستقال بدافع احرية بو�سفها مطلب ًا لكل
حر ،ول بد اأن اأوؤكد هنا اأن مطلب الها�سمين الأحرار ي حماية هذا الوطن ي�ستدعي منا بيان
دورهم ي بنائه ونه�سته ،حتى واإن كان هذا الوطن بحجم بع�س الورد.
وي �سوء ما �سبق يت�سح لنا اأن ال�ستقال ي ا ّ
أجل معانيه م�سروع حياة ن�سجه الأولون،
وينبغي على الاحقن من اأبناء الوطن �سيانة هذا الن�سيج ،وما الحتفال بعيد ال�ستقال
�سوى فر�سة لقيا�س حجم الإجاز والتنمية بو�سفه تتويج ًا م�سرة اخر والعطاء التي اأبرزها
امغفور له املك اح�سن بن طال ،واإذا كان الها�سميون –اأطال اه بقاءهم -منذ اموؤ�س�س
رحمه اه اإى جالة املك عبد الثاي ابن اح�سن ركزوا دعائم ال�ستقال باأ�سا�س متن
قائم على الأمن وال�ستقرار والتنمية والعدالة وام�ساواة بن امواطنن مهما اختلفت م�ساربهم،
بو�سفهم القدوة ،ينبغي اأن يكون تعبرنا عن هذا ال�ستقال ب�سورة تليق به ،وذلك باأن يكون
اإى جانب ا�ستذكار التخل�س من النفوذ اخارجي وا�ستدعاء بطولت التحرير التي �سطرتها
القيادة الها�سمية ،الركيز على م�ساألة ال�ستقال عن الولء لغر الوطن .من هنا تاأتي اأهمية
الربية الوطنية وغر�س م�ساعر النتماء والولء للوطن والقائد؛ فمعاي ال�ستقال تتجلى
ومعاهد
ؤ�س�سات
بو�سوح عندما تنجح فينا منظومة القيم العربية والإن�سانية ي بناء الوطن مو
ٍ
َ
وعقو ًل.
لذا ينبغي اأن ُينظر اإى ال�ستقال على اأنه لي�س ذكرى �سنوية ت�ستدعي الفرح ي اأيام
معدودة فح�سب ،ولي�س ق�سيدة اأ�ساعت اإيقاعها وا�ستهلكت األفاظها ،مقدار ما ينبغي اأن
يكون منهج حياة وحظات من البناء ام�ستمر والعمل الذي يتطلع اإى الأم��ام ،ويوؤ�سر على
الإخا�س لوطن �سياجه منيع باأهله حتى ي�سبح وطننا هو الذي يعي�س فينا اأكر ما نعي�س
فيه ،فنحمله معنا اأينما حللنا �سابط ًا خفي ًا يقظ ًا يردنا قبل الزلل بف�سل �سرارة احب لرابه

اأ ّيها الطلبة:

يعن لأحدكم ال�سوؤال :وم��اذا فعلت
قد ّ
وزارة الثقافة اإزاء هذا ك ّله؟! وكيف تعتني
بال�سباب اجامعي بالتعاون والتن�سيق؟!..
وما هي براجها ي ن�سر الثقافة وتعريف
ط��ال��ب اجامعة ب���ال���وزارة ،راع��ي��ة الثقافة
الر�سمية؟! ..فاأقول:
باب ال��وزارة مفتو ٌح للجميع؛ وقد يكون
ي غفلةٍ من الطالب وام�سوؤول مو�سد ًا -رما
عن غر ق�سد -ولكنّا ي ّ
كل جولتنا ما نزال
نو�سح ال� ّ�دور :لي�ست ال��وزارة ببعيدة ،وعلى
ّ
ال�سباب األ ينظروا اإليها على اأ ّن��ه��ا عالي ٌة
اأ�سوارها عليهم ،واأنهم �ستفجعهم “”áÑîædG
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ال�سدر مدرك حما�سة
حوله لأ�ستاذه وا�سع ّ
التلميذ ،واأ�سدقكم القول ا ّإن الأ�ستاذ اإن وجد
ي نف�س طالبه جمر ًة تتوقّد فرح بها ،ويحزنه
اأن تُطفاأ جمرات الإب��داع بن �سلوع الطلبة
اأو يخ�سر طالب ًا جيب ًا �س ّيعته ظروفه؛ فكم
من اأ�ساتذة غالبوا ظروفهم وربحوا رهان
قامات
حيطهم عليهم؛ فخرجوا للنا�س
ٍ
بلغت العام ّية ،وما كان ذلك اإل بتجاوزهم
اللحظة امُحبطة اإى امُقبلة اخالية من
�سوك الأ ّيام وقهر “اما ّدة”.
اأ ّيها الطلبة :اعتمادكم على اأهليكم ل
بحجة
ينبغي اأن يجعل اأيديكم “ناعم ًة”
ّ
ال��درا���س��ة؛ ف��اع��م��ل��وا واأ���س��ه��م��وا ب��ج��زءٍ من
“”h ”±hô°üGثمن ال�ساعات امعتمدة”,
ولكم اأن توفّقوا به ّمة اجا ّد ام�سوؤول ،ولنا اأن
ن�ساأل :ماذا ّ
تظل درجة “العتماد ّية” óæY
�سبابنا اأعلى منها ي امحيط العربي ،ولنا اأن
نزيد ال�سوؤال درجة معكم :اآباوؤنا الذين هم ي
اخم�سينات وال�ستينات من اأعمارهم مثقلون
بفواتر “تعليمكم”؛ ف�ا ح ّملوهم تبعات
الأ ّيام ،واأع ّول عليكم خر ًا عميم ًا؛ فا يكون
“الفرح” ثقاف ًة لتوالد ثقافات “,”¿côdG
ُ
”ájÑ°ü©dG äÉ¡LGdG”h؛ بل لي�ستفزّ كم ج ُو

اجامعة اإى “حلحلة” اجمود ونبذ التمر�س
وراء “الأبي�س اأو الأ�سود” ،ولنتع ّرف على
احي”
اآخرين ي اجامعة ،ولنتجاوز “اأبناء ّ
“ hCGالقرية” اإى التعارف معناه الباي،
جامعات اإى
واأقول :ما يوؤ�سى له اأن تتح ّول
ٌ
�ساحات للجهو ّية اأو الإقليمية البغي�سة ،اأو
التفاخر ب�” ،”ÚcÉµ°ùdGوهي حتم ًا لي�ست
ث��ق��اف��ة اح���ر ّي���ة ال��ت��ي م��ت��از ب��ه��ا ال��ط��ال��ب
اج��ام��ع��ي ي اخ��ت��ي��اره اأ���س��ت��اذه اج��ام��ع� ّ�ي
”hما ّدته” ووقت حا�سراته!

�دي الأردي ي “ ”áeGôµdGبط ً
اي
اج��ن� ّ
ّ
مبدئه ،بل األ ت��رون معلم امدر�سة ي�ستثمر
بطابه بط ً
اّ ،
وكل جتمعنا الط ّيب امنتج
كذلك؟!
اأيها الطلبة:

اأيها الطلبة:

برامج وزارة الثقافة كثرة ،لكنّي اأو ّد
تذكركم باحتفال امملكة ر�سم ّي ًا واأهل ّي ًا
بالقد�س عا�سمة الثقافة العربية األفن
وت�سعة ،وهو احتفا ٌل اأرد ٌ
ي عربي بامدينة
امقد�سة ،ونحن باحتفالتنا اأردنين
الأ�سرة ّ
نر�سخ احق العروبي ي فل�سطن
وعرب ًا فاإننا ّ
وندعم �سمود اأهلنا و�سط اح�سار والقمع
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ن�سعى ليكون م��ه��رج��ان الأردن م��ذاق
نح�س مذاقه من ا�سمه ،مهرجان ًا
ختلف؛ ّ
اأردن�� ّي�� ًا ذا طابع ث��ق��اي ،واأن � ّب��ه على نقطة
بد من اإ�سراك “ ”¢SÉædGامحيطن
مه ّمة :ل ّ
بامهرجان -امحيطن مواقعه -بفعالياته؛
واأ�سارحكم فقد كانوا ي�سعرون بالعزلة عنه؛
وه��ذا اأدع��ى لأن نحا�سب اأنف�سنا؛ فنف�سح
لهم مكان ًا ف��ي��ه ،ف��ا يعقل اأن نتكلم على
قطاعات
“الثقافة لكل الأردن��ي��ن ونن�سى
ٍ
كاملة من الأردنين” بعيد ًة عن ام�ساركة؛
�“ ¢ù«dCGسمول الثقافة” اأم��ر ًا نتغنّى به ليل
نهار؛ فل َمم ل نطبقه واقع ًا يفرح به ابن امدينة
واحي والقرية وامخ ّيم؟!
ّ
العامي وحق
الكتاب
بيوم
يحتفل
والعام
ّ
اموؤلّف ي�ستم ّر م�سروع مكتبة الأ�سرة الأردنية

ي عامه الثالث ،ف�سمن ال��روؤي��ة“ :مواطن
ق���ارئ وم��ث��ق��ف وم�ستنر”؛ تطمح وزارة
الثقافة اإى اإ�سدار مائة عنوان ي الدورة
الثالثة م�سروع مكتبة الأ�سرة الأردنية هذا
العام بواقع خم�سةاآلف ن�سخة من كل عنوان
– اأي ن�سف مليون ن�سخة ،وم�ساعفة عدد
مراكز التوزيع لت�سمل التجمعات ال�سكانية
الكبرة خارج مراكز امحافظات.
وي ظ� ّ�ل ام�سروع الكبر ن�سعى مراكمة
م�سروع �سغر اأ�سميناه “اقراأ وا�ستمتع!”,
وهو غر مكلف ،الهدف منه اإ�سراك طلبة
اجامعات والفنانن وام�سنّن.

خري�س :الرواية التن�يرية

يفرحني اأن اج��ام��ع��ة الأردن���ي���ة تعود
التنويري موؤمراتها وجاتها
اإى دوره��ا
ّ
ّ
وتوجهها الثقاي ،وهذا اأم ٌر يحمد لها ،وهذا
ّ
ما يوؤكّد اأنها لي�ست “ ”Ióªà©e äÉYÉ°Sفقط،
أكادمي حن مزج الدر�س بالواقع
بل ا ّإن ال
ّ
يط ّبق ما نردده من ا ّأن اجامعة هي امختر
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أ�سجعه على التعبر الدمقراطي الفاعل
وا ّ
بالثقافة ال��وط��ن� ّي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ت��د ّر���س ي
امدار�س واجامعات.

احقيقي لتنمية الإبداعات وتوجيهها وحفيز
اجمر امتوقّد للمعرفة وام�ساركة والتعبر.
ي احقيقة ي�سعدي اأن اأق ّلب �سفحات
�ست لها ،واأدركت
“اأقام جديدة” ،وقد ح ّم ُ
�ست�سد كثر ًا من النق�س احا�سل ي
اأنها
ّ
ّ
�ات ترعى ال�سباب وت�وؤط��ر مكنوناتهم
ج� ٍ
يح�سون به ،فتعزز ما مكن اأن نراه اأديباً
وما ّ
ً
مبدع ًا وتتافى �سعفا م يتجاوز به �ساحبه
اأ�سوار اجامعة ،وه��ذا النفتاح ام��رر على
الإعام والو�سط الثقاي من امفرح اأن يجيء
م��ن تلقاء اجامعة نف�سها؛ ل ّأن �سفحات
اماحق الثقافية وامجات امحيطة قد ل
تفطن اأو ل تعطي ه �وؤلء ال�سباب م�ساح ًة
مر�سية ي التعبر.
ً
وي الواقع ف �ا ّإن الطفل ،اأي�سا ،بو�سف
ذهنه وعا ًء ينتظر ما يغريه بامتابعة ،ي�سع
ال�سوؤال اأمام اأعيننا :هل نعزز فيه فطرته وهو
ي�سب على القراءة والنظر والختيار واتخاذ
ّ
القرار؟ واأو ّد من واقع رئا�ستي لتحرير جلة
حام ي جريدة الطفل اأن اأقول ا ّإن عق ً
ا ذك ّي ًا
ي�ستوعب وينظر ويفا�سل ،فاإما اأن ندفعه اإى
ما هو اإيجابي اأو نقتل فيه ّ
كل ذلك بالإهمال
والنتظار حتى يكر!
ي احديث عن “الثقافة الوطن ّية” اأقول
اإن مفهوم ًا وا�سع ًا يجب اأن نتعدى به ال�س ّيق
العامي؛ فا نق�سر عقول
امحلي اإى الوا�سع
ّ
ّ
اأبنائنا عن اإدراك امحيط ومتابعة متغراته
والنظر ي م�ستجداته.
�سن الكهولة
وال�سحيح اأننا ونحن ندخل ّ
م ج��د م��ن �سبقنا ك��ث��ر ًا م��ن ال��دع��م اأو
التوجيه ،وه���ذا م��ا يجعل م��ن ه��ذا اجيل
جد ًا ي ّ
ظل الهتمام به والتوجيهات
حظوظ ًا ّ
امتتالية موؤ�س�سات ّي ًا وعائلي ًا ،مقاي�س ًة بنا اأيام
“.”ÉæHÉÑ°T
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وك � �ي� � � � � � ��ف �لآن غ � ��ا َف� � �لَ� � �ن � � � � ��ي غ � �ي � � � � ٌ
�أ�أق � � � � � � � �ت � � ��ات ��� � �ش� � �ط� � �ب � ��اري ي خ� ��� �ش � � ��و ٍع
�� �ُ�ش � �ق � �ي� ��تُ �ل� ��و� � �ش � � � ��ل م� � ��ن ك� � � � ٍ�ف ك ��ري � � � ٍ�م
�أم� � � � � ْن � � � ��تُ �إى � � �ش � � � � � � �ي� ��ا ٍء � � �ش� ��م ل� �ي� �ل � � � ْ�ي
�أن � � � � ��ا �لإع � � � � �ي� � � � ��ا ُء ي� ��� �ش� �ك ��ن ي وت �ي � � � � � �ن ��ي
�� � �ش� � �اأج� � �م� � � ُع م� � ��ا ت� � � �ب� � � �ق ��ى م� � ��ن ي �ق �ي � � � �ن��ي
�ر�ف �أخ � �ي � �ل � �ت � ��ي �� �ش� � � � � �اأب� �ن � � ��ي
وي �أط� � � � � � � � � ِ
وي � � �ش � �ع ��بِ �ل � � � � ��ردى �� � �ش� � �اأط � � ُ�ل ف� �ج � � ��ر�ً

ك� � � � � � � � �اأ َن � ُ
�ر
ح � � � � � � � � َ�ب م � � ��ا � � �ش� � � � � َل� ��ى وك � � � � َ ْ
و�أح � � �ي � � ��ا �ل � �ل � �ي� ��ل ح � �ب� � � � � � ��ر ًة ودف� � � َت� � � � � � ْر؟
�رب و�م� � � � � ��دى َق� � � � � ْر
ف� �ك� �ي ��ف �لآن �أ� � � � �ش� � � � ُ
ف� � ��ا �أ َم � � � �ن� � � ��تُ �أ� � �ش� ��رع � �ت� � � � � � ��ي �إى َب� � � � � ْر
وم� � � � ��ن ك� � �ف � � � � � َ�ي �أه � � � � � � � � � � � � ٌ
�و�ل ت� � � �ب� � � �ع � � � َ ْ
��
و�أ� � �ش � �ن � � ُع م� ��ن ج� � ��روح �لأم� � �� � � ِ�س خ �ن� َ�ج � ْر
ق � �� � �ش� ��و َر �ح � � � � ِ�ب م � ��ن ع � � � ��ا ٍج وم� � � �َ � � ْر َم� � � ْر
ون� � � �ه � � ��ر�ً ي ُدن � � � � � � � ��ا ع � �ي � �ن � �ي ��كِ ي� ��� �ش� � � � َه� � ْر

�رف ت �ل��فِ ع�ج��ائ�ب�اً
� �ش��رح ه �ن��اك �ل� �ط � َ
ق�ل�م��ي ع��ن �لإي �� �ش��ا ِح ي�ع�ج� ُز ف��ان�ظ��رو�
�شلمت ي � ُد �لأب �ط��الِ و�أ� �ش � ُم �إى �لعا

ل �أ� � �ش � �ت � �ط � �ي � � ُع ب� �ي ��ان� �ه ��ا م � � � �ق � � � � � � ��ال ِ
ي� �ظ� �ه ��ر م� ��� �ش� �ي� �ئ� �اً ذ� �م� � �ق � ��ام �ل � �ع ��اي
ي� � ��ا م� ��وط � �ن � �اً ه� � ��و �أع � � �ظ� � ��م �لآم � � � � � � � � ��الِ

بيت �ل�شعر �لأردي
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* �شاعر من �لأردن

** *

�لع ُ
كتاب,,
ن ٌ
و�لأم َي ُة تغزو قري َتنا,,
�لع ُ
ن �شياءُ..
ُ
�شرقي ,و�لعو ُد حياك ُة جدّي,,
ن
نغمات يق ٍ
ٍ
ُ
و�ل�شرق حكاي ُة جدّي,,
وحبيبي و�خطو ُة و�ماءُ..
�أ�شو ُد عينيها �متنبي,,
� ُ
أبي�س مهجتها �ل�شعر�ءُ..
�أحم ُر وجنتها تاريخي,,
�أخ�ش ُر منطقها �ل�شهد�ءُ..
ُ
و�حرف يطاوعني,,
�أخج ُل
هاءت ي ك ِل م�شا ٍء �أحرفها,,
و�لف ّلة ملوؤي,,
29
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�أملوؤها ب�شتا ٍء ثانِ ...
و�أح ّب ُك مبت�شماً,,
و�لك ْل َم ُة �آهٌ,,
ويغ ّني ويردّد َ
حن �لإماءة ع�شفو ٌر,,
و�ما ُء يبارك خطوتنا,,
ٌ
هم�شات بن �لأغ�شانِ ...
و�خطو يع ّمد قلبينا/ ,,
�أزه َرتِ �ج ّنة قافي ًة� ,أبياتاً,,
ي غمرة هذي �لروحن,,
تلمل ُم ما م َ
يحك ,وتن�شج �شحكاتٍ ,
ّ
فتعط ُر رو َح �لب�شتانِ ...
طيب,,,
ٌ
و�لنا�س ي�شايقهم هذ�  /جنون يخلق منطقه,,
ويك ّمل ر�ش َم ق�شيدته ي ك ّل مكانِ ...

* ¿OQCG øe ôYÉ°T
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�م�شاك�س من ُذ �لطفول ِة
كاأي بهذ�
ِ
َيحم ُل ع َنا
غياب �لقم ْر
َ
و َيحم ُل وع َد �نك�شار �لريا ِح
على مع�شمي ِه
ووع َد �لرجو ِع
للونِ �ل�شج ْر

كاأي به �شار عبئاً علينا
يحا�ش ُر فينا �لتاأخ َر عن ُه
يحا�ش ُر فينا
�حت�شار �ح�شارة
موت �لب�ش ْر
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م�شفوفة بالأ�شماء
و�لر�تيل,
م ّرت �أ�شابعي
على �شهو م ّني
ملتقطة كتبا ح�شوة بال�شر�خ,
كاأي �أرى �لآن
�ل�ش ّياب� ,جو�هري
�لبياتي� ,شعدي يو�شف
و�حيدري,
يحرقون
من وجع �حروف �ل�شاخبة دما
ي طرقات �متنبي,
دم على �لكام,
وجنازة �حرف
حمولة على �أكف �لق�شائد,
مو�شيقى تفي�س
بن يدي «ن�شر �شما»
�مذبوح
على
حيطان �مكتبات,
�شارع بامتد�د فو��شل �جرح
على �أغلفة
�لدو�وين
�لر�ق�شة
على
مو�شيقى
�لروح,
دم ي منت�شف �ل�شطر,

ُ
حيث عيناي تت�ش َر ُب �لعتمة جرعات
كا َن �ل�شرير ينهري بذر� ِع وح�س
مار�س من حوي وظيفتها بذ�كر ٍة م�شبقة
و�لأ�شياء
ُ
ر �إى �لأعماقِ
كما لو �أننا ن�ش ُ
بيدين مت�شابكتن ك�شجرٍ متوح�س..
ِ
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))3
ُ
�لنب�س �مت�ش ِن ُج ي�شر ُِب بقب�شتيه �شدري
َك َ�ش َر رتا َج �لروح و�نر�ش َق على �لزجا ِج
حاما َغ َلقتِ �لنو� ِف َذ وقالت :ل�شتُ ْ
لك..
�لباد ُة تتخطى �لفاجِ عة/
ر بدع ٌة مكتوف ٌة للخر�ب
و�ل�ش ُ
�أه ِبط ُعن ف ّوه ٍة تل َو �أخرى
و�مر�ر ُة لغ ٌم ي حلقي �منذور
بت�شاعدِ �أحرفكِ �لأوى..
ا�س �ل�شاع ِة
قلق ٌكر ّق ِ
وكرميلٍ فار ٍغ �أتد َف ُق بالوح�ش ِة
عال ٌِق ي �شوكِ رحيلكِ
كالعهن �مبلول �أتت َب ُع � َأجلي..
ِ
حياتي �لنافِرة عن �ل�شياقِ �مفر�س
حي ُل يومي �إى مر�بٍ حاذِق,
وحيلني �إى فري�ش ِة حانِقة
لول � ّأي �ألوي ُع ُنقها بالكحولِ
بقلم عابثٍ
و�أخدِ ُ�س �شقلها ٍ
لقطط �لتنقيب,
�أق ِف ُز عنها و�أتركها علبة فارِغة
ِ
ُ
وبابتذ�ل �
أ�شتحلف �لكو َن بغ ّمازتيكِ
�أن يهد�أ..
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لو حدث �سيء �سينتهي به المر جث ًة هامد ًة مدفون ًة ي غرفة منعزلة ولن ي�سم َع به اأحد .قفز
عن �سريره ،تناول �سريط ًا ل�سق ًا و�سار يحكم اإغاق حواف جهاز التكييف من كل اجهات.
�سد مكانه باإحكام ،م يرك فتح ًة �سغر ًة اإل وف ّكر بها .انتهى
�سحب مفتاح الباب من مكانهَ ،
إحكام حول النافذة .تطلع ي اأرجاء الغرفة .الو�سع خطر ول يحتمل
من و�سع الا�سق با ٍ
امجازفة .بداأ احر يزداد ي الغرفة� .سعر اأنها حولت اإى ما ي�سبه الزنزانة .ل ي�ستطيع
ت�سغيل جهاز التكييف ي مثل هذا الوقت .بدا م�سطرب ًا وهو يحاول البحث عن منفذ مهما
كان �سغر ًا ،وقلبه يخفق �سريع ًا .وقف على كر�سيَ .م َد ج�سمه لاأعلى .بالكاد و�سلت يداه اإى
اأعلى امكيف .تعب وهو يحاول اغاق امنافذ العلوية .ارتخت يداه وهو واقف على روؤو�س اأ�سابع
قدميه يحاول الو�سول للفتحات العليا .اأنزلهما لرتاح قلي ً
ا .يت�سبب العرق من جبينه ،واجو
حار .ال�ساعة اخام�سة ع�سر ًا ،والغرفة اأ�سبحت مظلمة بع�س ال�سيء� .سعر بالعزلة وت�سرب
اخوف اإى اأعماقه كالطوفان .كل �سيء يوحي باقراب النهاية.
تذكر حامد اأنه كثر ال�سحك وال�سخرية
يظن
م��ا ي��ج��ري .يتهكم ع��ل��ى ك��ل ���س��يءُ .
اأن الأم� َ�ر لعب ٌة ولن يحدث �سيء .قال اإن ما
جرى قد جرى ،ولكن هذا اخوف ما هو اإل
ُ
و�سيكت�سف العام اأنها كانت
فقاع ٌة �ستنفج ُر،
َ
�سوت الرعد! قال
فارغة! جرد فرقعة مثل
م
يتزحزح من مكانه مهما ح�سل ..هنا
اإنه لن
َ
�سبح ام��وت
ط��اب ام���وت! م ْ
يظن ح��ام� ُ�د ا َأن َ
�سيهبط على هذه الرمال! ما اأ�سهل اأن تبقى
الكلمات جرد كلمات! فها هو اأولُ َم ْن هرب.
اأما �سمر م يخف قلقه وخوفه .كان يقهقه
«الهروب يعدلُ ثلثي امراجل»!
عبارتَه امعتادة
ُ
موت جاي ي قلب ال�سحراء؟!
وما الداعي ٍ
ولكن اأكرم
�سمر واقعي اإى درج��ة اج��نَ .
حاول اإخفا َء خوفم ه وتوتمره با�سطناع الهدوء!
ي��ت��ح� ّ�د ُث ك��ث��ر ًا ع��ن ذك��ري��ات��ه ي اخ��دم��ة
الع�سكرية ،واأحيان ًا يتحول اإى ح ّللٍ ع�سكري.
كلمات كبرة وعبارات منمقة .يجر اأ�سلوبه
الآخرين على ال�ستماع له! كان ي�سحك ي
�س ّره من حلياته.
قبل اأ�سابيع كانوا يح�سون مللٍ قاتل ي
ه��ذا امعتزلم البعيد .يقتلون اأيامهم برتابة
فظيعة .لي�س �سوى تفاهات احياة اليومية.
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ي�سكن �سكري قرب امطار ي بيت وا�سع .ي�سكن معه بع�س زمائه ي ال�سركة .يعرفه
من قبل فقد زاره فيه عدة مرات .بيت وا�سع كاأنه مهجور من قلة �ساكنيه .ي الليل عندما
�سكنت احركة ،كان �سوت الطائرات خيف ًا .اهتز البيت كاأما يو�سك على النهيار من �سدة
ال�سوت .م تهداأ الطائرات تلك الليلة� .سوت حركاتها عالٍ كهدير الرعد .كلما اأقلعت طائرة
عنف ال�سوت كاأما �سينخل ُع من اأ�سا�سه� .سعر بالرهبة .ما اأن
البيت يهت ُز من م
اأو هبطت كان ُ
َ
�سوت اأخرى .كابو�س م يتوقف طوال الليل .كان البيت قريب ًا
يتا�سى �سوت طائرة حتى يبداأ ُ
من امطار فبدا كما لو اأنها تطر وتهبط من فنائه! كلها ماأى بنران اموت .ماذا لو �سقطت
اإحداهن؟ ماذا لو �سقطت حمولتها؟ �ست�ستعل جهنم على الأر�س حينها .فكر ي ال�سحايا
الذين �ستلقي عليهم حممها .اإن كان قد ملكه اخوف من جرد �سماع �سوتها ،فكيف باأولئك
احرب كل �سيء.
الأبرياء الذين �ستلقي عليهم نارها امدمرة .تب ًا للعن مة احرب .لقد غرت
ُ
ق�سى الليل م�ستيقظ ًا خائف ًا متوتر ًا حت وطاأة كابو�س رهيب .م يغم�س له جفن من التفكر
ي بوؤ�س ال�سحايا الذين تنتظرهم بعد �ساعات لعنة ال�سر والتكنولوجيا امتوح�سة.
طلع النهار بعد ليلة بائ�سة اأخر ًا .وجهه منتفخ وعيونه يبدو عليها الحمرار .نه�س وا�ستعد
للخروج .م يكن �سكري هناك .خرج مبكر ًا .قرر اأن يخرج من البيت اأي�س ًا .لن يبقى فيه ليلة
واحدة اأخرى .م يكن يظن اأنها ماأ�ساوية اإى هذا احد� .سفق الباب خلفه وخرج .بقي ي�سر
ي ال�سارع .طريق طويل ٌة مزدحم ٌة و�سيقةٌ ،بالكاد ت�سمح بال�سر على جانبيها .الطق�س حار،
لكنه بقي م�سي حتى و�سل امكان .بناية قدمة من خم�سة اأدوار ي حي �سعبي مزدحم .حولها
م�ساغل وور�سات �سغرة لت�سليح ال�سيارات ،ومر بجانبها ج�سر علوي .وعلى الطرف امقابل
بناية حديثة م�ستطيلة �سخمة من الرخام من عدة اأدوار .عند مدخل البناية وجد عبد القادر
واقف ًا عند �سيارته واميكانيكي ينظر اإى حركها� .سيارة ّ
وى زمانها .اآخر ما يفكر به عبد
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اجميع:
«ها هي اأختك خلفي ،اإى جانب زوجتي،
وهي حا�سرة باحزن والقهر والعذاب ،ها
هي حافية القدمن ،مبعرة ال�سعر ،مزقة
الثياب ،وها هو ال��ورد الأ�سود ينبت حت
قدميها ،ورد يبكي يبكي يبكي مليء بالأ�سواك،
كل من مر من ف�وقه اأو من جانبه ،يتاأم
ويحزن ومتد حزنه اإى القمر ،اأما عرو�س�ك
يا �ساحبي فهي غائبة ي امجهول ،ورما هي
الآن ت�ساأل عنك وتقول اأريد عري�سي».
عندئذ بكيت باأم فقلت لك:
«ل تبكي اأرجوك»
علي النظرات ام�ستغربة ،فلم اأبال
�سقطت ّ
بها ،تابع��ت احديث وال��رد على اأ�سئلتك،
فراحت الروؤو�س تهتز باأ�سف:
«اتركوه يفعل ما يريد».
«كان من اأعز اأ�سدقائه».
«م اأر مثل وفائهما».
«�سيجن ام�سكن».
ليتني اأجن واأن�سى كل هذه الآلم .ا�ستعدوا
مواراتك ال��رى ،فقلت واأن��ت حرق بنار ل
تعرف النطفاء:
«ل ت��ردم��وا اح��ف��رة ،ات��رك��وه��ا مفتوحة
اأرجوكم ،فرما جاءت عرو�سي ،واإذا جاءت
وراأي��ت��ه��ا ،عندئذ اردم��وه��ا بالإ�سمنت اإن
اأردم».
لكنهم م ينتبهوا اإليك ،انهالت الرفو�س
على ال����راب ،فهتفت واأن���ا اأح�����س ب���اأن كل
�سكاكن البلدة مغروزة ي �سدري:
«لن يكون اإل ما تريد يا �سديقي».
اقربت منهم ،اأبعدتهم بكل قوتي و�سرخت
باأعلى �سوتي:
«األ ت�سمعون؟ ل تردموا احفرة ،اتركوها

مفتوحة كما يقول لكم».
«ماذا يرطم هذا؟» �ساح اأحدهم بغ�سب
تولد فجاأة.
اأبعدوي عنهم وعادوا اإى عملهم ،حاولت
اأختك اأن ترمي فوقك ،لكن رج ً
ا ظام ًا وبا
قلب ،اأم�سك بيدها واأبعدها رغما عنها.
غادر اجميع امقرة وتركوي وحيد ًا مع
الفجيعة والغياب ،وحن م يبق غر ال�سمت،
�ساألتك ب�سوت لي�س فيه اإل الوهن:
«قل ي يا �سديقي ،من هم القتلة؟».
«هم الذين يع�سقون اموت با �سبب».
بقينا ننظر اإى بع�سنا بع�س ًا؛ اأنت تنظر
وتهز راأ�سك حينا ،وحين ًا تغم�س عينيك واأنا
اأنظر بحنان الأب والأم والأخ واأح�سر.
«واه العظيم ���س�اأزورك ي كل الأوق��ات.
قلت حن فاجاأي �سوتك:
«ل تركني وحيد ًا ،وكلما ا�ستقت اإ ّ
ي تعال
اإى هنا».
��ت ع��ل��ى كتفي
وح���ن بكيت وق��ب��ل��ت��ك ،رب� ّ
وقلت:
«يكفي البكاء ..اذه��ب الآن وابح�ث عن
عرو�سي ،واإذا وجدتها قل لها اأنني اأريدها
لأمر مهم».
وم تخري عن ه��ذا الأم��ر على الرغم
من اإحاحي ال�سديد ،فنه�ست بقلب يقطر
دم ًا ،رجعت اأدراجي اإى البلدة ،وم تنقطع
زي��ارات��ي اإل��ي��ك ،كنت اأجل�س اإى جانبك،
اأ�س�ليك وت�سليني ي النهار اأو ي عتمة الليل،
وي كل مرة ت�ساألني عن اأختك فاأجيب ،وعن
عرو�سك فتموت الكلمات ي حنجرتي.
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من راأ�سك ،كما تا�سى لون ماب�سك ،التي
غدت طين ًا.
وام����درب يحقد ع��ل��ى اجامعين،هكذا
اع��ت��ق��دن��ا ،وي�����س��ب ج���ام غ�سبه عليهم،
وي�سفهم بالنواعم ،وتربية (ال�سب�س) ،ول
يثق مهارتهم؛ لذا تراه ُمطرهم عقاب ًا يتلوه
عقاب.
وذات طابور م�سائي ،وقف امدرب اأمامنا
كتمثال �سارد الذهن ،عليه �سحنة احزن،
واآذان��ن��ا مفتوحة على م�سراعيها تنتظر
اأوام��ره وتعليماته،ثم َ
فك ام��درب ت�سنمهُ،
لغات
وق��ال :من منكم ي�ستطيع اأن يتحدث ٍ
حديثة؟!! ،فلم يجبه اأح� ٌد ،لكنه اأع��اد ذلك

ب�سوت اأك��ر ح��دةً ،بعد اأن تنحنح ،وق��ال :
أق�سد من منكم يتكلم الفرن�سي اأو بالأماي،
ا ُ
اأو بالإيطاي ،اأو (بالزفت)!!.
ابتهجنا نحن خريجي اجامعات الأجنبية
فرما ج��اءن��ا ال��ف��رج بعد ال�سيق ،فرفعنا
اأيادينا ،فطلب اأن نقف جانب ًا ،وكنّا نقارب
الع�سرة ،اق��رب منّا ،وتنف�س بعمقٍ وق��ال:
هل اأنتم متاأكدون من اأنكم جيدون تلك
اللغات؟! ،فاأ�سرنا بروؤو�سنا نعم ،فقال :ما
دام الأم��ر كذلك ،فعليكم اأن ترك�سوا حول
اميدان �سبع مرات قبل اأن نبداأ بالتمارين ،يا
�ساطرين!!!.
* قا�س من الأردن

63

65

إب ا ات

لكني ل�ست �سغرا ..ماذا يا اأحمد؟...??...»æfª¡Øj  GPÉ
 ال�سوؤال هو ماذا ل تفهمهم اأنت؟ حدث..º¡JÉeÉªàgÉH º¡©e
 ل اأعرف اهتماماتهم ..وحتى ولو عرفت...áØ«î°S »¡a
 م تتوقع منهم اأن يتغروا لأجلك؟؟ لأنهم اأهلي ..يجب اأن يفهموا!!! لكنهم لن يفعلوا ماذا اإذا.. حاول اأنت اأن تفهمهم ..مثا هل جل�سمعهم ...تتكلم معهم؟؟
 -ل وحتى اإن جل�ست�( ..سمت واأط��رق

ي ح��ن��اي��اه :ال�����س��غ��ر ل���ن ي��ت��ك��ل��م ب��وج��ود
(الكبر)(..تنهد) .تخيل حتى �سراء بنطال
ي كما اأري���د ل ي�سمح ي!! فكيف بزوجة
ام�ستقبل؟..
 ه��اه��ا ...ل تخف ...يجب اأن تفهمهموتلقائيا� ..سيكونون قد فهموك..
 (الكلمة حفر فيه �سدا  :يجب !!! كميجب ك��ان ل��زام��ا اأن ن�سيف اإى قامو�س
اأ�ساطرنا العابثة ول نطبقها !!!) (اآه لو تعلم
يا اأحمد)...
دلف القاعة ..وعيناه قد حجزتا له مقعدا..
يحث اخطى ..اأ�سرع� ..سبقته فتاة وو�سعت
كتابها :عفوا ...هذا امكان حجوز.

* ¿OQCG øe áÑJÉc
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 اإنه كثر احركة وال�سغب. رما لأنه يعي�س بدون اأب.متم لنف�سه ،اأدارت مرتا راأ�سها بعيد ًا
حتى ل ت�سمع ،ولكنها �سمعت بينها وبن
نف�سها .اإن��ه طفلها الوحيد وه ّمها الكبر
و�سغلها ال�ساغل حتى لو اأخفت الأم��ر عن
كل النا�س .كانت فتية حن اأجبته ،ولمها
والدها على ذلك مع �سنوات احرب الأوى
التي تغر كل �سيء -كما يقول اجميع -لقد
تغا�سى والدها وتغا�ست هي قبله عن الأمر
وتركت مدينتها اإى بلدة ق�سية لتعي�س فيها.
ل يهمها ي احياة �سوى �سغرها ،حتى حن
ي�ساأل اأ�سئلة طفولية مثلما يرك�س حبورا
�سقيا :اأنا ل اأب ي ،اأنا ل اأب ي.
لقد وبخته امدر�سة ونعتته ولمت والدته
ح��ن تهام�س اج��م��ي��ع عليها ،ك��ل بح�سب
ما يعرف ،ولكنها ب��راءة الأط��ف��ال اأحيانا.
ابت�سمت لها مرتا واأكملت عملها دون اأن
تباي برك طفلها مدر�سته اأحيانا.
 ماذا اأح�سر لك من امدينة يا مرتا؟؟و�سرعان ما عادت مرتا اإى عامها.
 ب���ذور ،اإذا �سمحت ،وبع�س �سجراتالتفاح.
نظر اإليها قليا ونه�س م��ودع��ا ،م ترد
حيته حن كانت ت�سرح بخيالها ي اما�سي.
كم كانت حب التفاح وتت�سلق اأ�سجاره وتلعب
طفلة م��ع اح���ب ال��ط��ف��وي ب��ن الأغ�����س��ان
الغ�سة! يلتقيان �سبابا ي ال�سذا العطري
وذك���ري���ات اح���ب الأول ام��ج��ه��ول��ة .تتذكر
اأنامله وهي تتلم�س حبة التفاح الن�سرة كاأنها
تتلم�سها لأول م��رة  -وابت�سامته الرقيقة
اح��ل��وة وق�سمتهما لها ب��ل��ذة حقيقية....
كانت حظات قليلة �سرقاها حتى عودتهما

وفراقهما ،والآن الأم .فتحت عينيها على
اأرجاء الغرفة امعتمة وعادت للتنهد ببطء:
 اأنا اأت�سرف كاأرملة.....ا�ستيقظت باكرا واجهت نحو حقلها...
غر�ست بذورها امنتظرة وبع�س �سجرات
التفاح .نظرت اإليها كاأنها تنتظر امطر الآن.
انتظرت طويا وم ت�سقط الأمطار.
 ماذا ،هل �سيتاأخر امو�سم؟وبقيت تنتظر .ا�سطرت اأن تبذر حبوبا
مرة اأخ��رى بعد اأن ذبلت الأوى وانكم�ست
م��ن اج��ف��اف ....وانتظرت اأي��ام��ا و�سهورا
اأخرى دون اأن ت�سقط الأمطار.
 اإنه اجفاف اإذن ....هج�ست بريبة....ل��ك��ن ي��وج��د م��ط��ر �سناعي وي��ك��ون حقلي
فقط؟.....
تغ�سنت م��اح��ه��ا اج���ام���دة وت��ن��ه��دت
....øgH
اإن��ن��ا ي منت�سف ال�ستاء الآن وم تنزل
الأمطار بعد ،حتى ولو قطرة واحدة .م يعد
هناك ح��ب��وب ....تاأملت �سجرات التفاح
الياب�سة املقاة اأمام البيت ،تنهدت كعادتها
حن تكون حائرة:
 �ساأزرع اأ�سجار ال�سرو اإذن.وم�ست لتكمل �سغلها.
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اأن منحني بع�س ًا م��ن وقتها فلم مانع..
�سفاف يخرج
حد َث ْت ال�سيد ُة
ٍ
ٍ
ب�سوت رقيقٍ
متمه ً
ا مع حركة �سفتيها البطيئتن بغر
ك�سل ،اأده�ستني لغتها العربية ،فهمت من
حديثها اأنها مهتمة برجمة الأدب العربي،
ف�ساركتها الهتمام ،تل َم ْ�س ُت ي َج ْر م�س لغتها
�ذب ي�سيل ي �سماء خريفية
�اي ع� ٍ
���س� َ
�وت ن� ٍ

�سافية ..وحن ف مَرغت حدثتي من احت�ساء
القهوة التي دعوتها اإليها ي مكتبي قالت بلغةٍ
عربيةٍ ملحونةٍ جميلة:
 هل حق ًا تريد حوار ًا عن ترجمة؟قلت وقد �سعرت اأنني مك�سوف اأمامها:
 ب�سراحة..ل !حدثتها عن هوايتي ي معرفة النا�س ،م
خف عنها �سيئ ًا ،حدثتها عن نظراتي اإليها
اأُ م
وعن حزنها الذي اأح�س�سته ..وعندما كانت
لغتي ل ت�سل اإليها كنت اأ�ستخدم الإنكليزية
و�سيط ًة بيننا ،ولكنني اأ�سررت على العربية؛
لأنني اأحببت مو�سيقى الأح��رف من فمها.
�ساألتها عن حزنها فلم ج��ب ،حدثتها عن
نف�سي ،ل اأدري ما ال��ذي دفعني اإى البوح
بتفا�سيل حياتي اأمامها ..ي عينيها حنان
اأم����ي ،وي ابت�سامتها دفء زوج��ت��ي التي
فقدتها.
 اأنا فل�سطيني مقيم ي دم�سق.اهتزَ ْت �سيفتي اأمام هذه اجملة وبرقت
قطرات حزينة ُم�سكها اأن تقع،
ي عينيها
ٌ
قالت بعد �سمت:
ع�ست ي فل�سطن؟
 َكنت �سغر ًا.
 عندما ُ�رت ي عينيها ���س��ي��ئ� ًا م��ن اخ���وف،
���س��ع� ُ
والأ�سى ،والدفء� ..ساألتني بحرارة:
 هل تتذكر �سيئ ًا عن ه�ن�اك؟اأجبتها وقد بداأ احزن يت�سلل اإي:
 م يبق ي ذاكرتي اإل �سجرة الزيتونال��ك��ب��رة ال��ت��ي ك��ن��ت األ���ع���ب ع��ل��ي��ه��ا ،واأب���ي
ال��ذي َع َرفْنا ،فيما بعد ،اأنهم قتلوه هناك
بجانبها.
الآن فقط م ت�ستطع حدثتي اأن ت�سمد
فاأجه�ست ب��ال��ب��ك��اء ..ب��ك��اوؤه��ا عميق حتى

***

ذ َك��ري مندوب ال���وزارة اأن اأح��ق به اإى
ن�سيت موعد
ام��ط��ار لتوديع ال��وف��د..ك��ي��ف
ُ
ن�سيت موعد فراقها !؟ هرعت
�سفرهم؟ كيف ُ
م�سرع ًا لأراه��ا ..انتبهت اأنني حتى الآن ل
و�سلت امطار قبل اأن يتجه
اأعرف ا�سمها! ..
ُ
الوفد اإى الطائرة ..كان كل الوفد موجوداً

***

�ساألت عنها مكتب ال�ستقبال ي الفندق
فلم يعرفها اأح���د� ..ساألت ( اأب��و اأح��م��د )
عن القهوة التي قدمها لنا ي امكتب ،فقال
اإنني كنت وحيد ًا ،وقد ظن الفنجان الآخر
لزائرٍ اأرتقبه ..ذهبت اإى ال�سفارة فاأنكروا
روؤيتها ..ق�سدت امطعم فلم يتذكروا �سيئ ًا..
م اأدر ماذا اأفعل !! اأين ذهبت تلك التي من
ه�ن�اك !؟ م اأنته من كامي معها بعد !!
هناك اأماكن اأخرى م اأحدثها عنها ..هناك
ال�سي�سان وكو�سوفو وال��ع��راق ..اأع��رف اأنها
�ستقول اإنها من ه�ن�اك ..اأعرف ذلك ماما..
واأنا م اأعد مهتم ًا بهذا ال� ( ه�ن�اك ) الذي
تق�سده ..امهم اأن تاأتي ..امهم اأن ت�سمع..
امهم ا ّأل اأبكي وحيد ًا.
* اأ�ستاذ جامعي /ج .دم�سق
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اإى اخام ي يدي الي�سرى ف�ساألتني:
 اأنت متزوج؟ نعم ..ولكن زوجتي توفيت !حديث
�ساد �سمت �سفيف قبل اأن اأندفع ي
ٍ
:»àLhR øY »°üî°T
 كانت طالب ًة ي كلية احقوق ي لبنان..تتمنى اأن ت�سل اإى ال�سنة الرابعة لتنتقل اإى
دم�سق بقربي ..ولكن الر�سا�س م مهلها
وقت ًا لاأمل !
 اأي ر�سا�س؟ ر�سا�س الإ�سرائيلي الذي اجتاح لبنان !حدثتها ع��ن ج��ن��وب ل��ب��ن��ان ..ع��ن ب��روت
التي اغتُ�سبت ..عن القتل على الهوية..
اأحنت حدثتي راأ�سها ثم نظرت اإي بعينن
حمراوين مغرورقتن ،ولكن من غر بكاء،
وه َم َ�س ْت:
َ
 اأنا من ه�ن�اك !م تده�سني جملتها تلك فقد كنت اأتوقعها
! حاولت اأن اأ�ساألها عن هذه ال� ( ه�ناك )
ولكنني تراجعت ي اللحظة الأخ���رة ،كما
ك��ان يح�سل معي ي كل م��رة ؛ اإذ يبدو ي
ال�سوؤال �سخيف ًا !
ام�سهد هذه امرة كان ختلف ًا رجل وامراأة
أ�سى ،وي
يجل�سان ب�سمت ..ي وجهيهما ا ً
في�س من غ�سب ..وم يكن هناك
عينيهما ٌ
بكاء..كان �سيئ ًا اأكر من البكاء !

جل�ست منتظر ًا و�سولها ،فوجئت
اإل هي..
ُ
بالوفد يهم بامغادرة ،فتدخلت �سريع ًا:
 األن تنتظروا ال�سيدة؟!رد ام�سوؤول عن الوفد:
 اأي �سيدة ! ال�سيدة التي جاءت مع الوفد !! ولكن الوفد فيه �سيدتان فقط ،وهاهما.Éæ©e
ت��دخ��ل م��ن��دوب ال����وزارة و اأم�سكني من
مع�سمي وانتحى بي جانب ًا..
 مابك ! ماذا جرى لك ! عن اأي �سيدةتتكلم؟
�ساألته عن ال�سيدة الأخرى التي كانت مع
أ�سر اأن الوفد يتاألف
الوفد وو�سفتها له ..ا َ
ُ
من خم�سة رجال و�سيدتن فقط ،فاأ�سقم ط ي
يدي،وطار ال�سيوف وبقيت ثابت ًا ي مكاي !

َاع مة َح ْف َ
ات..
َ�ساحم رٍ َمغ مْرب ّميَ ..مَائمم لمم َعة َك َ�سق مْف ق َ
اأَ ْح َب ْبتُه..
َها َل ُت ُه ت َُط ُ
اج الأَ ْب َي م�س بمالأَ ْ�س َودم مي َع ْت مم ال َل ْيلم
وميا َء مم ْ�س مر َيةْ ..امتمزَ ُ
وف َح ْو َل ُه كَ�سَ ا َلةٍ َب ْي َ�سا َء َت ُل ُف ُم ْ
هيج َر ْو َن َق ًا خَ الم�س ًا ..دائ َمر ٌة مم َن الفم َ�س مة َ ُ
اعا مت َها َك َو�سْ مم َع ُجوزٍ غَ َج مر َية..
م ُد �سُ َع َ
ال�سنَا ال َب م
ُي ْع مطي َ
ال َك َمالُ ؛ مي ُع ْل َب مة اأَ ْل َوانٍ مم ث ُْل َو ْجهم َها..
َات بمالق ََم مر َو َاأنَا اأَ َرى ال َعكْ�سُ ..ط ْغ َيانُ َج َما مل َها َيفُوقُ ُك َل تَ�سْ مبيه ..هم َي َ�س َب ُب
اعت َْدنَا اأَ ْن نُ�سَ ِب َه الفَا متن م
ْ
النُو مر َو َم ْن ُت ْع مطينمي �سُ ُعو َر الل َْح َظة ..هم َي ُملْهم َم ُة الق ََم مر الأ ُو َى َل ْو اأَ َر ْد َت َم ْع َر َف َة احَ قم يقَة ..هم َي
َا�س َف ُة ال ُع ْز َل مة َو ُاأ ْ�س ُطو َر مة الأُ ْر ُج َوانم َو َو�سْ ُم الت ََم ُي مز َم َع َم ْر َت َب مة ال�سَ َرف..
ن م
ر َها َو ُ�س ْط َوتمها
َروزم َها َو َع َ�س مل َها َو َرحم يقم ها َوغَ دم مير َها َو َع مب م
هم َي ق ََم مري ..هم َي َم ْن ُي�سْ مب ُه َها ق ََم مري مبف ْ ُ
َو م�سيا مئ َها ..هم َي ا َلتمي لأَ ْج مل َها تَخْ َ�س ُر ال ُك ْث َبانُ َو َي ْن ُب ُت الق َْح ُط َو َي ْح ُلو ِ
َ�سائمد َو ُت َغنِي
ال�س ْع ُر َوت ُْزهم ُر الق َ
ِيجان..
الت َ
هم َي ا َلتمي َر َ�س َم ْتنمي َكاحم نَاءم مي َي َد ْي َهاَ ..و َنقَ�سَ ْتنمي مم َ�س َل ًة فم ْر ُعو من َي ًة مي غُ َر مف َ�س ْدر َمها احَ نُونَة..
ر ُ
َو َو َ�س َع ْتنمي مي َماأْزم قم ُح ِب َها َملمك ًا َع َلى الأَ ْط َ
ا�س مر َوامُ ْ�س َت ْق َبل..
ا�سي َواحَ م
ملم م
اطور ًا ل َ
ال ..ماإ ْم َ
هم يَ ..طامم َ�س ُة ال َت َعب..
ير مة اممي َ
اد..
هم َيَ ..م ْن َج َع َل ْتنمي اأَمم ر ًا لمق�سْ َع مر َ
ون حم َجاب ..مت ْلمم يذَ ُة ا َم َ
خَ ا مل َق ُة الأَ ْدغَ الم مي َقل مْب ُ
ا مئ َك مة َو َ�س ِي َد ُة ال َك َواكم ُب
وح اجَ َمالم ُد َ
اج ْدبُ ..ر ُ
اي َو َواقم عمي َوخَ َي مايَ ..و َطنمي امُ ْنت ََظر الأَز م ُ
َاي
َي الأَ َبدم ّيَ ..م ْنف َ
َوام ََج َرات ..ن مَزي َل ُة اأَ ْو َ�س ماي َو مظ م
اعاتمي َق ْب َلها ..اأَ ْف َكارمي َوحم َ�سارمي..
اعتمذَ ارمي ل َم�س َ
الأَخم رْ ..
هم َي�َ ..س َب ُب عم �سْ قم ي مل ْلق ََم ْر!
َعفْو ًا ..اأَ ْعتَذم ر..
الق ََم ُر..
�َ ..س َب ُب عم �سْ قم هم َل َها!
* ¿OQCG øe ÖJÉc

ـــ أ

اأرخت عمان جدائلها ف�ق الكتفن
بارك يا جد منازلها والأحب���اب�ا

ا

فاهتز امجد وق ّبلها ب��ن العينن
ّ
وازرع ب��ال���رد مداخلها ب��اب � ًا بابا

حيدر حمود
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“ام�شر” لإياد ن�شار

ق�ستها :م�سرور امجنون
تن�سم ق�سة �سناء ال�سعان اإى ركب الكتابة ب�سياق ثقاي ي ّ
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ت

“م�شرور امجن�ن” ل�شناء ال�شعان

ة
تابا ات
ا ب

يبدو اأن القلق واخوف من ام�ستقبل ،وطرح اأ�سئلة الوجود اخالدة ي�سكل هاج�س ًا ي اأدب
ال�سباب ،وتختلط هذه الهواج�س حن ت�سبح فر�سة احياة برمتها اأ�سرة لعنة احرب،
ومرتهنة لتغيراتها على الأر�س ،ولأجواء اخوف ،والرعب ،وترقب اموت التي مليها احرب
ي مدينة مكتظة ،ومزدحمة بنا�سها ،تتمركز م�سائر بني الب�سر ي حالة احرب والتدمر
التي ل تبقي ول تذر ،كما تعاين قدرة الإن�سان ،وهو يواجه اموت امحتوم على ال�سمود والبقاء
على قيد احياة والأمل ،خا�سة اإذا كان وحيد ًا ي مدينة ا�ستهدفتها احرب ،وحولتها اإى
ميدان معارك ،ما يعتقده من امتاكه لإرادة حرة ،ي�سبح مثار �سك ،واأحيان ًا مثار تندر من
هول اماأ�ساة ،وهول النهاية العبثية احزينة التي تنهار امقاومة اأمامها.
ي ق�سة اإياد ن�سار هذه� ،سيجد الناظر اأن الراوي امتوهم قد اأم�سك بكل تابيب بطله
اخائف ي غرفة ،ي عمارة ،ي مدينة تُهاجم بالطائرات والقنابل ،كما اأنه اأخل�س مام ًا
ي التعبر عن نوازع وم�ساعر واأحا�سي�س هذا البطل ،ابتداء ًا من رف�سه اخروج والهرب مع
من هربوا من امدينة ،وانتهاء ًا بهربه الفردي ي اأول حافلة تغادر امدينة بعد اإذ هداأت اإحدى
امعارك مرور ًا محاولته تاأمن وجوده ي الغرفة امنعزلة باإغاق النوافذ والثقوب ،واإغاق
الباب ولكن الفتحات امحتملة ي الغرفة ،رغم فل�سفة قبول اموت والقدر وكل معطيات تقبل
اماأ�ساة التي وجد نف�سه فيها من مثل :هنا طاب اموت ،ونقائ�س هذه امقولة التي ترى ا ْأن
الهروب يكره ثلثي امراجل ،وو�سو ًل اإى ا�ستح�سار ،رجال ي ال�سم�س ،وهم رجال غ�سان
كنفاي الذين تكد�سوا ي اخ��زان حت لهيب ال�سحراء احارقة �ساعن وراء اأم��ل كبر
باخا�س ،فالكاتب ي هذه الق�سة م يختف خلف �سخ�سيته وبطله ،بل اأن ح�سوره ي الق�س
كان �ساطع ًا ،على اأن تدخله ي �سرد م�سرة بطله كان وا�سح ًا ،ومثال ذلك من الق�سة قوله:
الق�سية معقّدة اأكر ما يظن ،لكن خوفه من امجهول يزداد وتت�ساعد وترته ،وهذا يعني
ي �سياق م�سابه ا ّأن الكاتب متلك روؤية وا�سحة من الواقع الذي ير�سده ممار�سة ن�س ّية مهما
اختفى وراء �سخ�سياته مدعي ًا احياد يبقى ي النهاية م�سك باخيوط كلها ي يده ،في�سنع
امواقف ،ويحرك الأحداث وال�سخو�س ،ولكنه يعرف النهاية �سلف ًا.
والكاتب يروم هنا اإى ت�سكيل �سخ�سيات جوهرية وحددة بامعنى الواقعي  ،من هنا يلتم�س
امتلقي ترير ًا لهروب ال�سخ�سية الرئي�سية ي الق�سة ،وهي �سخ�سية البطل حامد من وطاأة
امواجهة ،وامعركة الدامية عند ال�ساعة الثامن�ة ،حيث تغادر احافلة امدينة امدماة.

يرافع الكاتب �سمر ال�سريف بل�سان بطله �سد احرب ،و�سد الغزاة الذين امتهنوا الباد
والعباد ،و�سد اخطاب ام�سلل الذي توعدهم بالويل والثب�ور ،وم يفعل �سيئ ًا حينما حانت
�ساعة اللقاء ،وقد خدع غر مرة ،وراهن �ساذج ًا عندما اأم�سك �ساربه معلن ًا اأنه لن يتوانى
عن ق�س ن�سفه ،ورميه ي حاوية القمامة اإذا ما حدثت معركة ،وهو بهذا الرافع عن خذلن
الأمة ،وباأ�س ام�سر ،يروم اإى الو�سول اإى وعي متحرر من الزيف ،ومن هيمنة اخطاب
بد ي امح�سلة اأن تقود اإى روؤية معرفية مفيدة
ام�سلل ،وقوف ًا اأمام احقيقة العارية التي ل َ
من كل مدركات ق�سايا الأمة ،وامجتمع العربي منظور يقوم على �سرورة بروز الإرادة ،اإرادة
القتدار من خ�سم التاأزم والنك�س�ار ،ومن خال ت�ساد التناق�سات وتزاحمها ،ليكون الأم
ي امح�سلة كما ي �سياقات م�سابهة مثي ً
ا ل�اإرادة القوية وتاأكيد ًا ل�سرورة التجاوز ،بل
والتفوق فالن�س رغم هجائيته العالية يحاول اأن ي�ستبطن وعي الذات ،ووعي الآخر رغم
ام�س هذا ،قاب ً
ا باأن يكون ن�سف رجل فقط.
اغراب البطل عن واقعه َ
“ال��شام” ح�شام الر�شيد

تنبني على مفارقة لفتة ق�سة ح�سام الر�سيد “الو�سام” فاموظف اجاد الغارق اإى اأذنيه
ي عمله ،وامن�سبط ي ح�سوره وان�سرافه ،يحظى بر�سا مراجعي ام�سلحة ،وعاقته مع
قدر ًا �سردي ًا يدل على
زمائه متميزة ينال و�سام اموظف امجتهد ،وهو ي هذا ام�سهد ي�سغل ْ
اأهميته ،وحوريته كما ي �سياقات اأخرى فهو ال�سخ�سية التي تدور حولها كل اأحداث الق�سة،
يعود لكي يحتل ام�سهد ام�ساد مام ًا ،ولي�سغل من جديد ق� ْ�در َا �سردي ًا يدل على حوريته،
واأهمية ح�سوره ،لتتجلى امفارقة التي اأنبنى الن�س بال�ستناد اإليها ،فعندماحمل و�سامه وعاد
اإى موظفيه كاأنّه طاوو�س ،مزهو بري�سة املون ،تتبدى ال�سورة النقي�س ،فهو ل يح�سر للعمل
اإل متاأخر ًا ،ويعامل امراجعن معاملة فجة ،ويق�سي َ
جل وقته بن �سرب القهوة وقراءة الأبراج،
ودائم ًا يثر الفتنة النائمة بن موظفيه ،وي امح�سلة انهالوا عليه بال�سرب ،والتعنيف ي
ت�سوير غر ماألوف للراتب الوظيفي ي العمل ،وهو تراتب هرمي تراتب فيه ال�سلطات
كذلك بتنظيم ل يتيح للموظفن ال�سغار اأن ينهالوا على اأحد روؤ�سائهم بال�سرب وال�ستم ،وما
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“اأن�شاف الرجال” ل�شمر ال�شريف

ت

اجفاف ،وم يعد امجال مكن ًا اإل لزراعة اأ�سجار ال�سرو .ي الق�سة جدة ،واأفكار جميلة،
ولكنها ُم ْر َبكة ،ول حدود فا�سلة بن اأحداثها و�سخو�سها كما اأنها ابتداأت بتنظر عن الأم،
وما يعتمل ي الذهن دون اأن ي�سند هذا التنظر اإى اأي من �سخو�س الق�سة.

تتناول هذه الق�سة تدمرات ما ت�سمى بق�سايا البور�سة ،حيث يخاف الرجل الذي ك ّلفته
خ�سارته بالبور�سة من�سبه وقر�س ًا بع�سرين األف دينار اأن يبوح لزوجته بركه من�سبه الوثر
ي اموؤ�س�سة ،من منطلق مقولة �سعبية اإذعانية تقول :حط را�سك بن هالرو�س ،وقول يا ّ
قطاع
الرو�س ..اندفاع ًا وراء الربح ال�سريع ،واأحام الروة ولتكون مفارقة هذه الق�سة قد انبنت
على خ�سارته ،وخ�سارة زوجته م�ساغها بعد اأن اندفعت هي الأخرى وراء اأحام الربح ال�سريع،
وقد �سرب طوفان البور�سة اجميع دون ا�ستثناء.
فالفكرة التي ا�ستندت اإليها اأحداث هذه الق�سة م�ستلة من الواقع ،وهي من تدمرات ق�سية
البور�سة التي راح �سحيتها الكثرون ي جتمعنا الأردي ،ولكن الافت فيها ج�سع كل من
الزوج والزوجة ،وجريهما وراء �سراب الربح والراء ال�سريع ،وكل واحد منهما معزل عن
الآخر ،اإى اأن يت�ساويا معه ،ولكن ي اخ�سارة ولي�س ي الربح ،ولكن الن�س مع ذلك ي�سي
باإدانة امراأة اأكر من اإدانته للزوج �سريكها ،وقد ابتداأ الن�س بها متخمة بالرهل لدرجة
اأن خ ّمن زوجها اأن ما ي�سيبها من حال م�سطرب هو :ب�سبب ما بعد اخام�سة والأربعن من
العمر ،وهنا فا ّإن الن�س يتمثل الروؤية امعرفية امنمطة عن امراأة وعن مقولت �سن الياأ�س التي
ترتبط بهوية امراأة اج�سدية ،ودورها الإجابي.
“على ومي�س نارها” ل�شناء اأب� غلي�ن

ن�س �سناء اأبو غليون امعنون“ :على ومي�س نارها” وهو ن�س م�سرود ب�سمر الغائب
يوؤثر ّ
وهو الأع��م ،والأه��م ي جملة امراث ال�سردي ،اأن ال�سارد قد جح ي اإقامة منطقة ف�سل
عازلة بينه وبن �سخو�سه ،فا يخاتل الن�س بال�سرة الذاتية ،ول يختلط م�ساحاتها ،ففي
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على اأن هذه الق�سة جر ي الواقع حكاية كثر ًا ما وجدت �سداها ومثاتها ي الق�س
ال�سعبي وي الدراما امكرورة دون اأن تقنع امتلقي باختافها عن مثل هذه امتون ،فالقتل ّ
م
لهذا العري�س ،وم يرر كفاية ي الن�س ،والبكاء الدامي ما احتمل من هجائية مثل هذه
الأو�ساع التي توؤثر اإى تاأزمات وتناق�سات امجتمعات الأبوية ،وعليه فقد احتاج هذا الن�س
اإى جويد حبكته ،ور�س معماره الفني ي حن اأنه ع ّول على ن�سيد الفاجعة ،وم�سهدية القتل
والدفن مرتكن ًا اإى ذلك.
ثمة تعبرات فائ�سة ي هذا الن�س عن حاجته ومنها :تدخل ال�سارد ي الن�س اما ًء حالة
الفقد ،وتكري�س ًا لها ،وبتعبرات م تكن متوقعة اأحيان ًا ومثالها من الن�س :تركت اأختك
الوحيدة من تركتها يا م�سكن ؟ ها هي تفر�س الراب ،تلعقه ...تنتف �سعرها نتف ًا عجيب ًا.

“ويخلد منطقنا” ح�شن ب�شام

حاول اأن ت�ستلهم اأطروحة احرية متمثلة ي طران الطائر با حدود ول �سقوف ،فهو
اأف�سل من اغتنم الزمان ي التحرر ،وي الطران ،و�سو ًل اإى احرية ،وو�سو ًل اإى احبيبة،
ولعل هذه الق�سيدة ي فكرتها وتخييلها ور�ساقة تعبراتها من اأجمل ق�سائد هذا امحور،
وفيها الكثر من التف�سيات احميمة ،امتعلقة بطقو�س احت�ساء القهوة ،واأ�سرار �سربها خلف
ال�سم�س ،وما اآل اإليه احال حن طوق العنق وهو با تخ�سي�س باحبال ،ومن قبل �سخ�س
بعيد كلما م ّر حديث ال�سم�س وكلما انحكى عن ال�سم�س مد يديه باجبال ،ما اأدى اإى اأن يعتزل
ال�ساعر ي �سورة ذاته ال�ساعرة مهمة الطران ،وقد كان طر ًا فاعتزل مهمته ،وهنا فهو يعر
بهذا الإذعان عن القيمة اخالدة للحرية.
الافت ي هذه الق�سائد التي تنحو منحى ق�سيدة النر امتحررة كثر ًا من اأية مهيمنات
م�سبقة وامتدفقة نحو اآفاق تعبرية ل حدها حدود ،وجود معجم يطرق الذائقة ،بل ويكاد
فجه اأحيان ًا ،وانزياحات عن الدللة امعجمية للدال قد ل جد ترير ًا
ي�سدمها بتعبرات ّ
مقنع ًا لها ،حيث اأن الذائقة الأدبية التي ت�سكل وعينا ،ومديات وحدود تلقينا قد حبط حن
جد الأمل ملقى ي خزانة الأحذية ،والأم��اي البعيدة ك�سحمة الأذن .اإن على كل جيل اأن
ي�سوغ جربته ،واأن احكم امعياري بالقيمة قد يجاي احق والف�سيلة وي�سادر التجربة  ،ومن
مثل هذه التعبرات :ال�سيطان امازح بعكاز معقوف وقوله :واأنا العامر بخرابي ،امعتم كقر،
خلف جرح م�سيء ك�سجرة برتقال.
“الليل يت�شرف كمجن�ن” محمد عريقات

اإن ق�سيدة عريقات ق�سيدة متقدمة ،وتوؤ�سر اإى موهبة اأ�سيلة ،واإمكانات لغوية هائل�ة،
تنم عن عمق اطاع ال�ساعر ،وا�ستواء ذائقته ال�سعرية وخا�سة حن يقول :البادة تتخطى
الفاجعة ،وال�سر بدعة مكتوفة للخرابَ ..،قلمق كرقّا�س ال�ساعة ،وكرميل ف��ارغ تدفق
بالوح�سة فهذا ال�ساعر يب�سر بالكثر ،واجميل من ال�سعر ي قابل اليام.
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ق�سيدة ح�سن ب�سام“ ،ويخلد منطقنا” ما يدل ،ويوؤ�سر اإى ما نذهب اإليه ،رغم اأن عنوان
الق�سيدة يج�سم خيار ال�ساعر ي كونه حر ًا ي اختيار منطقه حتى لو اأح�س بدفء الأمطار،
وراأى لون اج ّو ،وحتى لو افر�س القلة اأر�س ًا و�سماء ًا ،فالذات ال�ساعرة ح�سم ام�ساألة قائلة:
جنون يخلق منطقه ،ويكمل ر�سم ق�سيدته.

ي�ستثمر الكاتب موروث ال�سعر العربي وزن ًا ومو�سيقى وثيمات ،ومهيد ًا لاأم ،واحزن امعاناة
التي تتجلى ي الغنائيات التي مجد الذات ،وتاأمها ،وتيهها ي امناي والدورب ال�سائعة وهنا
بد من الإ�سارة اإى اأن عمود ال�سعر العربي التقليدي ل يتيح لل�ساعر مغادرة اأفق الكلمات
ل ّ
الرهينة واجزلة التي تن�سج على منوال الق�سائد العربية القدمة ،ما قد ي�سكل قيود ًا على
حرية ،وخيارات ال�ساعر ي انتقاد مفرداته ،والتدفق بها نحو اآفاق تعبرية جديدة ل حدها
حدود و�سقوف القواي ،والإيقاع ال�سعري الداخلي امراتب.
“ه�اك وماأ�شاتي” لع�شام عبد احميد عمرو
ِ

تو�سيفات واإح�سا�سات
اأطلب منه اأن يتحرر من م�ساألة حاكاة ق�سيد الغزل ام��وروث
ٍ
وتعبرات ،كما ا َأن البدء بجملة :هواك �سار معروف ًا ،وحدت العا�سق الباكي ل يع ُد بدء ًا
جمي ً
ا ،فال�ساعر يخالف اماألوف عندما يعلن اأن هوى حبوبته قد �سار معروف ًا ،وعلى روؤو�س
حرقت قلب هاويك فيا ح�سناء
الأ�سهاد ،هذا بالإ�سافة اإى تقليدية العبارات كقول ع�سام:
م
رحماك ...كما اأن على ع�سام اأن يقراأ كثر ًا ي ال�سعر والإب��داع ،ليدرب ذائقته ،وي�سيف
اإى مفرداته وتعبراته ما يخرجها من اأفق التقليدية اإى اأفق امعا�سرة والتجربة التي تبجل
اللحظة امعي�سة وحتفي بها.
* اأديبة وناقدة من الأردن
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تنم من جربة �سعرية نا�سجة ،كما توؤ�سر اإى نظرة معمقة
وق�سيدة عبد امجيد الركي ّ
وثاقبة ي ت�سوير ام�ساعر الإن�سانية وانحيازها نحو تثمن الذات ،واحب ،وكل القيم اخالدة
النبيلة ،واحكم التي �ساغتها التجربة الإن�سانية اأم ًا وفرح ًا ،ومن جديد يلجاأ ،ويعاود �سعراء
هذا امحور نظم ال�سعر وفق عمود ال�سعر العربي ،باإيقاعه وقوافيه وانتظامه،

ا ة
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البلجيكية اإيفون �سترك ي دم�سق .ومعها
ومع ال�ساعر والناقد وال�سديق وفيق خن�سة
ع��دت اإى بيتي ي حلب ،وق�سينا يوم ًا اأو
يومن � اأين الذاكرة؟ � فكانت ي اأوراق ما
ق�ست اإيفون من �سرتها.
ه��ذه الأوراق �ستظل تنتظر �سنوات حتى
تعرفني ام�����س��ادف��ة على با�سمة � ن�سخت
الذاكرة كنيتها � امرملة للتو ،وهي ح�سن
طفلها قي�س .ومن مطار دم�سق ترافقنا اإى
مطار تون�س ،حيث نزل ،وتابعت اإى الدار
البي�ساء ،اأز ّوق اللقاء بهما بعد اأ�سبوعن
ي تون�س .لكن با�سمة اختفت ،وم يجدي
البحث عنها ب��ع��ون م��ن ال�سديق الكاتب
يحيي يخلف ،فانطويت على خيبة الع�سق
ال��ذي ط��وح منديل ح��داده��ا من الطائرة،
وظللت اأنطوي حتى نبقت اإيفون �سترك من
علي با�سمة
اأوراقها ،وا�ستبكت مع ما ق�ست ّ
من ق�ستها ،فكانت تلك الرواية (الق�سرة
اأو الق�سة الطويلة؟) التي �ستت�سمى (قي�س
يبكي) .ولول ال�سفر والآخر اإذ ًا ما كانت.
الآخ����ر ،الطبيعة ،ودوم���� ًا ال�سفر ،ومنذ
أترحل داخل �سوريا حتى بلغت
طفولتي واأنا ا ّ
ال�ساد�سة والع�سرين ،فكانت رحلتي الأوى
خ���ارج ���س��وري��ة اإى ال��ق��اه��رة .اأم���ا لبنان،
فال�سوري يعد ال�سفر اإليه �سفر ًا داخل �سورية
� كاللبناي حن م�سي اإليها � وهو ما عرفته
منذ اليفاعة.
منذ الطفولة األفت اأن اأغم�س عيني اأو اأ�سرح
نظري ،كلما ترحلت ،مثلما اأفعل قبيل النوم
اأو ي اخلوات حتى اليوم :األع��ب اأخيولت
واأح��ام يقظة� ،ستتعلق غالب ًا بالكتابة منذ
اأدمنتها .اإل اأي م اأجروؤ على اأن اأكتب من
�سفري اإى خ��ارج �سوريا �سوى اأق��ل القليل،

حتى ع��ام  ،2002عندما ع��دت اإى اأوراق
تتعلق برحلتي اإى اإ�سبانيا عام dh .1993
ذل��ك ما كانت رواي��ت��ي (ي غيابها)  ،على
الرغم من فعل ال�سري � بغر الرحلة � فيها.
على نحو ختلف ،ورم���ا :حا�سم ،جاء
ال�سري امعجون بالتخييل بروايتي الأوى
(ي��ن��داح ال��ط��وف��ان)  ،و���س��ي��ج��يء ب��رواي��ات
(ام�س ّلة) و(هزائم مبكرة) و(جاز الع�سق):
�سرارة من �سنوات القرية (البودي) ،ف�سرارة
من �سنوات اخدمة الإلزامية ي اجي�س،
øjµJh ájfÉãdG á°SGQódG äGæ°S øe IQGô°ûa
امراهق جن�سي ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا ،ف�سرارة من
الع�سق على كر ومن التجريب ي كتابة رواية
ختلفة :هل بلغ بي حق ًا فجور النج�سية اأن
عولت على ال�سري كل هذا التعويل!
اأما رباعية (مدارات ال�سرق) فلول القراءة
ما كانت ،مام ًا كما اأنها ما كانت لتكون لول
اأي بلغت الأربعن متفجر ًا باأ�سئلة النهيارات
التي تطوحني من مكتبي اإى اأقا�سي الكون،
كاأن نهاية القرن الع�سرين هي بدايته� ،سوى
اأنها اأك��ر م�سخرة .ومن القراءة والأ�سئلة
اإذن (قدحت) فكرة الرواية.
غر اأن الأم��ر لي�س فقط طقو�س احمل
(الفكرة الأوى اأو الفكرة الكرى) ،ولي�س
الأم����ر � الطق�س ب��ه��ذا ال��و���س��وح ول بهذه
الب�ساطة .فقد ي��ب��داأ اح��م��ل م��ن حو�سان
(لقاح) مبهم بهمة الأ�سئلة والأجوبة التي
ظلت تتفجر �سبع �سنوات من العمل على رواية
(مدارات ال�سرق) جزء ًا فجزء ًا .وقد يكون
العك�س ،فيكون اجاء منذ البداية ،في�ستبك
الع�سق واج�سد بحرب امياه القادمة -ل ريب
فيها -بالتخم بن قرن وقرن واألفية واألفية،
كما كان مع رواية (جاز الع�سق).
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(مدار ال�سرق) .اأما عنوانا (ثلج ال�سيف)
و(ام�س ّلة) فقد جاءا اأثناء الكتابة ،و(�سمر
اللياي) كان عنوانها (اأ�سمار اللياي) تيمن ًا
بالعنوان الأ�سلي ل�(األف ليلة وليلة) ،فجعلته
بامفرد (�سمر) بعدما اأجزت الرواية ،مثلما
كان مع رواي��ة (ي غيابها) ،ومثلما كان ي
اأول رواية كتبتها (ينداح الطوفان) ،اإذ كان
عنوانها (طوفان اجبل).
ي م�ستوى اآخ���ر ،ومنذ ال��رواي��ة الأوى،
تعودت الكتابة اليومية .لكن التدري�س حتى
نهاية ع��ام  1979ك��ان عملي �سبه اليومي
اأي�س ًا .ومثله كان ما تا من عملي ي الن�سر،
حتى غرقت ي كتابة (م���دارات ال�سرق)،
��ت �سبه متفرغ ي �سنواتها الأوى ،ثم
وب� ّ
متفرغ ًا حتى اليوم ،اأي :عاط ً
ا عن العمل،
كما تعودت اأن اأجيب من ي�ساألني ي اأرجاء
العروبة عن وظيفتي اأو مهنتي .هل يعقل اأن
اأقول له :كاتب؟
لغر داعي ال�سفر ،ل تكاد تنقطع كتابتي
اليومية للم�سروع ال��ذي اأك��ون ب�سدده .قد
يجعلني الرهق والنزيف اليومي  -الكتابة
اليومية ،اأجاأ اإى ف�سحة ليل اأو نهار وليل،
ف�اأع��ود لئ��ب� ًا اإليها :الكتابة-اإليه :العمل.
ف �اإذا ك��ان م�سروع ال��رواي��ة ي�سكنني قبل اأو
قبيل الكتابة (هذا هو احمل � طال احمل
تع�سر امخا�س -طال
� ه��ذا ه��و امخا�س � ّ
امخا�س )...فا ّإن �سكناه تغدو مام ًا الدورة
الدموية اأثناء الكتابة ،مهما يتخلل ذلك من
النقطاع ،للتقاط الأنفا�س اأو ل�سفر م اأفلح
ي تاأجيله.
ب��ف��ع��ل ذل���ك ح��م��ل��ت حم � ْ��م� َ��ل اأوراق������ي من
(م��دارات ال�سرق) ذات �سفر اإى (عدن).
وقد حكم موعد الطائرة األ يكون ي عمل
ط��وال اأرب��ع��ة اأي��ام من و���س��وي ،فلم اأغ��ادر

الفندق امتوا�سع اما�سق للبحر -البحر:
ه���ذا ال��ط��ق�����س ال��ع��ج��ائ��ب��ي � اإذ خ��ل��وت اإى
ع�سقي الأكر ،وكتبت �سفحات من الرواية
و�سفحات .وذات �سفر اإى (ال�سارقة) بعيد
ذل��ك ،كانت اخ��ل��وة ثمانية اأي���ام ي فندق
(الهوليداي اإن) ،وكتبت من الرواية نف�سها
ما م اأبدل منه حرف ًا ي كتابتها الثانية.
على اأن النقطاع ي الكتابة الثانية يظل
اأه���ون .ول��ذل��ك كلفني ي الكتابة الأوى �
غالب ًا � اأن اأع��ود اإى البداية ،ورم��ا اإى ما
قبل البدايةَ .ف َو ْ�س ُل ما انقطع � غالب ًا � كان
اأكر رهق ًا من البدء من نقطة ال�سفر .وقد
تع ّلمت األ اأبتئ�س من ذلك ،واأل اأبخل عليه
بوقت ول بجهد .فهذا البدء من جديد ،مهما
يكن ال�سوط الذي قطعته ،اأح�سبه يوفر فر�سة
ثمينة للعب بلذاذة وحرية ومكنة :تقدم اأو
تاأخر اأو ت�سطب اأو حذف اأو تولّد من جديد
اأو ..ولي�س اإطاق ًا ن�سخ ًا خم�سن اأو مائة
وخم�سن �سفحة (تبيي�س م�سودة اأوى!).
للح َرن والتمنع
ي الكتابة اليومية �سيكون َ
مثل ما لانقطاع من مرارة اأو اأذى ،ورما ما
هو اأدهى .غر اأن الكتابة علمتني مبكر ًا ما
م اأتعلمه من امراأة اإل متاأخر ًا :ا ْإن اأغم�ست
طقو�سية اأي منهما ،فا ج��دوى من العناد
ول التملق ول اللجاجة ول التذاكي .لذلك
ما اإن تبداأ (الع�سلجة) حتى اأتوقف ،وقد
اأجاأ اإى ام�سي ،اإى ما األفت منذ الطفولة
من اأخ��ي��ولت واأح���ام اليقظة ي ام�سي اأو
قبيل النوم .وقد اأجاأ اإى قراءة ال�سعر ،اأو
اإى األبومات من الفن الت�سكيلي ،اأو اأي معر�س
منه �سادفني اآنئذٍ  .ورما اأكتفي م�ساهدة
التلفزيون .ورم��ا اأه��رع اإى البحر ،اأو اإى
�سهر الأ���س��دق��اء وال�����س��دي��ق��ات .وق��د تلوح
م�سني،
�سارة الر�سا عما قليل ،اأو بعد اأن ّ
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ي�ساألني هذا ال�سوؤال .اأحيانا اأخرهم باأن
كل هذا خر اجميع ،لكن هوؤلء امدمرين
الذين �سوهتهم اح��رب ل ي�سدقون �سيئا
من ذل��ك ،ول اأن��ا اأي�سا .اأع��ود اإى منزي
يغمري الف�سول واجهل اأقراأ كتب الأ�ساف
القدمة ،ولكنها ل تزيدي اإل حرة .اأحدث
اإى زمائي بع�سهم يقول :اإن علينا ال�ستمتاع
بحياتنا واأن نوا�سل خداع العامة ،والآخرون
يعتقدون اأن��ه��م يعرفون �سيئا ،ث��م يغرقون
اأنف�سهم ي اأفكار منافية للعقل ،كل �سيء
يزيد من الإح�سا�س ب��الأم ال��ذي اأحتمله.
اأ�سعر اأنني اأميل اأحيانا لانزلق نحو الياأ�س
ثم اأظن بعد كل البحث الذي قمت به اأعرف
اأنني اأجهل من اأين اأتيت ومن اأكون ول اأعرف
اإى اأين اأذهب ول ماذا �سي�سدر عني”.
حالة هذا الرجل الطيب ت�سببت ي بحزن
عميق؛ م يكن هناك اأحد اأكر منطقا و�سدقا
منه .اأح�س�ست اأنه برغم قوة نور اإدراكه ورقة
قلبه م يكن �سعيدا.
ي ذلك اليوم نف�سه راأي��ت ام��راأة العجوز
التي تعي�س ي اجوار� ،ساألتها عما اإذا كان
ق��د اأوجعها جهلها بكيف ت�سكلت روحها.
م تفهم �سوؤاي حتى وم تفكر مليا ي اأي
حظة من حياتها ب�اأي فكرة من تلك التي
عذبت الراهما ،كانت موؤمنة بكل جوارحها
بتحولت الإل��ه الهندي (الفي�سنو) ،واأنها
ت�ستطيع اأن تغت�سل مياه نهر الغاج ،كانت
تعد نف�سها اأ�سعد الن�ساء.
عدت اإى الفيل�سوف م�سدوما بال�سعادة
التي ي�سعر بها هذا امخلوق امعوز ،وقلت له:
“األ ت�سعر باخجل اأن تكون حزينا وعلى
بابك خلوق اآي ل ي�سغل باله ب�سيء ول يفكر
ب�سيء ويعي�س ب�سعادة؟”

“ :ÉªgGÈdG »æHÉLCGاإنك حق” لقد قلت
d Gó«©°S ¿cCÉ°S »æfEG äGôG äÉÄe »°ùØæd
كنت بغباء جراي ولكنني ي الوقت نف�سه ل
اأريد اأن اأكون جزءا من هذه ال�سعادة”.
ت��رك رد الراهما اأث��را عظيما ي نف�سي
اأكر من اأي �سيء اآخ��ر .لقد راجعت نف�سي
وا�ستقر بي الأمر على اأنني ل اأحبذ اأن اأكون
�سعيدا واأحمق ي اآن معا.
عر�ست هذا الأمر على عدد من الفا�سفة،
وقد كانوا اإى جانب راأيي.
ولكن على اأي��ة ح��ال قلت لنف�سي هناك
تناق�س عجيب ي طريقة التفكر هذه.
بعد كل ذل��ك ،ما هي الق�سية؟ اأن اأك��ون
�سعيدا .م��ا ال��ف��رق ب��ن اأن ت��ك��ون فطنا اأو
غبيا؟ الأك��ر من ذل��ك ،اإن اأولئك القانعن
بوجودهم هم واثقون من قناعتهم؛ واأولئك
الذين يجادلون هم غر متاأكدين ماما اأنهم
يح�سنون امجادلة.
وق��ل��ت“ :من ال��وا���س��ح اأن علينا جنب
الفطرة ال�سليمة اإن كانت هذه الفطرة ت�سهم
ي �سقائنا”.
كان اجميع اإى جانب راأيي ،ومع ذلك م
اأج��د اأح��دا تقبل فكرة اأن يكون اأحمق حتى
يكون قنوعا .وخل�ست اإى اأننا اإذا اأعرنا
اأهمية لل�سعادة فاإننا نعر اأهمية اأعظم
للمنطق.
ولكن بعيد التفكر ،يبدو اأن تف�سيل امنطق
على ال�سعادة ه��و اأن ت��ك��ون جنونا حقا.
وعندئذ كيف مكن تف�سر هذا التناق�س؟
كما هو احال ي التناق�سات الأخرى .ويبقى
هناك الكثر ليقال عن ذلك.

** كاتب ومرجم من الأردن
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* غابريا مي�سرال :ا�سم م�ستعار للوثيا دي ماريا ،وهي �ساعرة ت�سيلية ولدت ي ني�سان  1889ي فيكونا (ت�سيلي)،
وهي اأول امراأة تنال جائزة نوبل لاأدب من اأمريكا الاتينية ي عام  .1945تنوعت موا�سيعها بن احزن واحب
والطبيعة واخيانة .من اأبرز اأعمالها � :سونيتات اموتى ،قراءات للن�ساء� ،سحب بي�ساء.

أ ب

من طفلتي �أمر ًة.
ول حتى �أريد
�أن يجعلوها ي يوم ملكة,
فعلى �لعر�س,
حيث لن ت�شل قدماي

�شرفعونها,
وحن ياأتي �لليل
لن �أهدهدها,
ك ّ
ا...ل �أريد �أن يجعلو�
من طفلتي ملكة.
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ام�����س��راع ام��ع��دي ل��ب��اب املحمة عند نا�سية
ال�سارع .وللحظة �سد الرجل على ف ّكه ال�سفلي ومن
ثم �سغط ب�سدة على د ّوا�سة البنزين .بداأت بع�س
الأفكار ال�سوداوية جتاح اأفكاره ال�سعيدة .وفجاأة
تذكّر كل ما كان يثر قلقه؛ موازنة ال�سهر ،وذلك
اخطاأ ال�سغر عدم الأهمية الذي ارتكبه اأثناء
عملية اإعداده للموازنة ،اإذ كان �سيئ ًا تافه ًا.
ل يوجد ي امكتب من هو اأف�سل منه ي علم
احا�سوب ،ولذلك ك��ان يعلم ب �اأن نقل فا�سلة
واح���دة م��ن مكانها ي ال��وق��ت امنا�سب كان
كافي ًا ،وبذلك ...م�سي �سهر اآخر من غر اأن
يتحمل اأعباء ق�سط �سيارته اجديدة ،وي�ستطيع
فيه اأن ي�ساعد خوليتا لدفع اإيجار �سقتها ،فمن
غر اممكن لفتاة متميزة مثلها اأن يحكم عليها
بالعي�س طوال حياتها ي �سكن داخلي .بالإ�سافة
اإى ذلك ،ل ي�ستطيع اأن يخ ّيب ظنّها كونها تثق
به؛ بالتاأكيد هي كذلك.
ك��ان باإمكان خوليتا اأن تختار الرجل الذي
يحلو لها ،اأي رجل ي امكتب اأكر اأهمية منه،
بيد اأنها قررت اأن م ّيزه هو ب�سداقتها وبحبها،
نعم ،هذه هي احقيقة .نظر الرجل موؤخر عينه
اإى ام��راآة اخلفية ليتحقق من اأن ال�سعرات
التي تت�سابك فوق �سلعته كل �سباح مازالت ي
اأماكنها .وهنالك ،كانت تلك الكلمة مرة اأخرى:
.DANZA
نحى عينيه عن امراآة ،و�سعر ب�سيء ما ي�سايقه،
�سيء ما ل يعرفه يحوم على راأ�س معدته� ،سعور
م يكن غريب ًا عليه مطلق ًا ،ي الواقع بعدما فكر
ي الأمر قلي ً
ا راأى اأنه كان قد �سعر بنف�س ذلك
ال�سعور ي امرات ال�سابقة؛ الليلة التي �سبقت وفاة
والده مث ً
ا ،ويوم اكت�سف اأن ابنه كان مري�س ًا ي
امع�سكر ،جاءه ذلك ال�سعور حتى قبل ات�سالهم
“ .ájôµ°ù©dG áæµãdG øeفاأل �سيء” قال ب�سوت

()Vincent Van Gogh

هو الذي تاأم ل�سالح اجمال
ه��و ال��ذي اأبغ�س النجاح ق��در م��ا اأبغ�س
الفقر
هو الذي م يهد نف�سه من عطايا احياة اإل
ما يجعل احياة كابو�س ًا
انظروا ما فعلوا به
هو ال��ذي –كمن يع ِلق �سم�س ًا -علق قلبه
على الظام الذي هو فيه
انظروا ما فعلوا به.
واإذا ك��ن��ت م��ن اأوم����ن بك�سر ال��ق��وال��ب
اجامدة وامقيدة لاإبداع واخ��راع اأن�ساق
اإيقاعية ولغوية جديدةفاإنني م��ن يوؤمن
كذلك ب �اأن ال�سعر �سعر ،وال��ن��ر ن��ر؛ وكل
ن�س ًا اإبداعي ًا جمي ً
ا ..واإذا كنا
منهما يع ُد ّ
م�ستمرين ي البحث عن جني�س ما ي�سمى
بق�سيدة النر ف�سيبقى ال�سراع حتدم ًا بن
اأعدائها واأن�سارها؛ ويكفي اأن نقول جميع ًا:
اإنها ن�س اأدبي بديع ومثر ،ما دامت متلك
�سروط الإب��داع امرجو ...واإل فهي كام ل
طائل حته...
* رئي�س احاد الكتاب العرب ي �سوريا /دم�سق
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ت�سمية (ق�سيدة النر) اإى اأنها حطمت
قواعد اللغة ال�سعرية ذاتها ،ول�سيما حن
امتاأت باللغة اليومية؛ وم�سحه ا�ستعرا�س
ام�سمون ال��ذي تعاجه؛ ما اأوق��ع امتلقي ي
اإ�سكاليه كرى لدللة اللغة ال�سعرية ...ومن
ث��م راأوا اأن مار�سة ه��دم البنية اللغوية
ام��وروث��ة لل�سعر ال��ع��م��ودي ل ت��خ��دم الأدب
ال��ع��رب��ي اح��دي��ث ول ال��ه��وي��ة ال��ت��ي ي�ستند
اإليها ...وهذا كله ما جراأت عليه (ق�سيده
النر )؛ ما يجعلها تدخل ي �سميم ت�سويه
مق�سود ل�سورة الأم��ة ،وبخا�سة حن اأ�سر
اأ�سحابها على هدم اللغة ...بحجة جاراة
...ô°ü©dG
اأم��ا م��ن نافح عنها فقد جهد ي اإثبات
م�سروعيتها ي عام الأدب احديث ول�سيما
حن اأ�سحت وج��ود ًا حقيقي ًا ،ووج��ود ًا فني ًا
متمرد ًا على الأ�سكال القدمة؛ واأثبت لها
بع�س الرواد قامتها الإبداعية اأمثال حمد
ام��اغ��وط واأدون��ي�����س واأن�سي اح���اج ،فكانت
و�سيلة فنية مليئة بالأفكار النظرية التي جلت
ي حياتنا ،ثم ات�سعت للمعاناة الجتماعية
الكرى التي نعاي منها  ...ما ي�سي باأنها
غدت اإج��از ًا اكت�سب من امتعة الفكرية ما
حقق لها اخروج عن اماألوف ي الوقت الذي
اكت�سبت فيه التوازن وال�سمود حن ك�سرت
بع�س القوالب الفنية القدمة ...علما اأنه ل
ي�ستطيع كتابتها – كما يرى اأن�سارها – EG
من كان قادر ًا على الإبداع ،وعلى امثاقفة مع
الآخر ...ولهذا ل بد من تو�سيع مفهوم اجن�س
الأدب��ي –ÉeÉ°V íÑ°ü«d –ô©°ûdG Éª«°Sh
لأ�سكال اإبداعية جديدة تواكب الع�سر الذي
تنبت فيه ،وحقق له اجمال واحرية؛ ولكل
ع�سر اإ�سعاعه الإبداعي ،وفل�سفته الكونية

اخا�سة به .ول �سيء اأدل على ذلك كله من
ق�سيدة نزيه اأبو عف�س وعنوانها (ال�سغر
فن�سان) ،ومنها:
هنا يرقد !...
اإذ كان ي�ستحي من اأنه – ك�سائر النا�س
– متلك ا�سما كاما
ك���ان يكتفي ب��ال��ت��وق��ي��ع ب��ا���س��م��ه اخ��ج��ول
ال�سغرVincent :
اأما الآخرون لكي ي�سروا جماله �ساحا
لبور�سات اموتى؛

حتى عام  ،1984قبل اأن يعود اأدراج��ه اإى
وطنه م�سر ليكمل م�سواره الثقاي ،في�سرف
على اإ���س��دار كتاب غر دوري حت عنوان
“ق�سايا فكرية” ،الذي �سدر منه ع�سرون
عدد ًا ي مو�سوعات فكرية متنوعة ،واأعمال
فل�سفية ونقدية واأدبية.
واأث��ن��اء اإقامته ي باري�س ب��ادر مع بع�س
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امثقفن والنا�سطن ام�سرين اإى اإ�سدار
جلة �سهرية ُعرفت با�سم “,”»Hô©dG QÉ°ù«dG
التي ك ّر�ست ُج� ّ�ل مقالتها من اأج��ل ق�سية
»°SÉ«°ùdG QôëàdG ádCÉ°ùeh á«Hô©dG IóMdG
والقت�سادي ،كما �سارك ي اجبهة الوطنية
ام�سرية امناه�سة ل�سيا�سة ال�سادات التي
�سرعت ،يومها ،ي م�سروع ال�سام .ولكن
ا�سم حمود العام اأخ��ذ يلمع انطاق ًا من
�سل�سلة امقالت التي كتبها مع عبدالعظيم
اأني�س حت عنوان “ي الثقافة ام�سرية”,
وقد بداأها ي جريدة الوفد ام�سري ،وبثّ
فيها الأفكار النقدية التي تاأثرت بها الطائع
الي�سارية العربية وبخا�سة ي نزعة التف�سر
الواقعي لاأدب ،لتثور خالها معركة نقدية
ي ج���ال ن��ظ��ري��ة الأدب ،م��ح��ورت ح��ول
�سرورة الج��اه الواقعي اج��دي ي النقد
.»HOCG
وبعد جربة �سنن عجاف طويلة م يقع
العام ي براثن الياأ�س والقنوط من اإمكانية
التغير نحو الأف�سل ،وم��ن ق��درة الأجيال
العربية على ك�سب معركة ام�ستقبل ،بيد اأنه
وبعقل امفكر النقدي ام�ستقل ي�ست�سعر عمق
الأزم��ة التي يعاي منها اأمن العام عموم ًا
والأمة العربية ب�سورة خا�سة ،وهو ي هذا
اخ�سو�س ل يخفي الإف�ساح والقول باأن
يح�س بها تتمثل
اأزمته الفكرية اخا�سة التي ّ
ي انهيار جربة احلم ال�سراكي ،واإخفاق
ام�����س��روع القومي ال��ع��رب��ي ،وتفاقم هيمنة
النظام العامي اج��دي��د وت�س ّيده �سيا�سي ًا
واقت�سادي ًا وع�سكري ًا على العام وال�سعوب،
ال��ت��ي تتمثل ال��ي��وم بوجهيها ال�سهيوي
والأمركي.
وفيما يخ�سنا نحن العرب ،وحديد ًا ما

* باحث من الأردن
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العام يطرح روؤيته اخا�سة
امزمنة جعلت م
بالنه�سة من زاوية نقدية تتجاوز النتكا�سات
التي حالت دون اإجاز م�سروع التقدم عربيا،
العام اأربعة �سروط لزمة م�سروع
وقد ّ
حدد م
النه�سة العربية:
الأول :وهو �سرط جوهري ،يتمثل بتاأ�سيل
وتعميم الروؤية العقانية والعلمية والتاريخية
والنقدية امتجددة ي تنازل الق�سايا احياتية
والعملية والفكرية على ام�ستوى النظري
والتفكري وامجتمعي والقومي العام ،من
خال التعليم ومناهجه وموؤ�س�سات الإعام،
ومراكز البحث ،وموؤ�س�سات امجتمع امدي.
اأما ال�سرط الثاي :فهو عملي ين�سد تغير
الواقع من خال امتاك القدرة على فهم
قوانينه ،فبغر معرفتنا بقوانن الواقع ل
مكن لنا اأن ننجز تنميتنا ال��ذات��ي��ة على
ام�ستوى القومي ،التي ح��ررن��ا م��ن الآخ��ر
وهيمنته ،ومحو كل تبعيتنا التي منع هذا
.QôëàdG
وال�����س��رط ال��ث��ال��ث :يتعلق بالدمقراطية
واحرية وام�ساركة ،وه��ذا يقت�سي اإط��اق
حرية التعبر والتفكر والنقد والإب����داع،
وت��وف��ر ���س��روط حقوق الإن�����س��ان واح��ري��ات
ال�سيا�سية .ومن غر هذه امحاور ال�سرورية
ل��ن يتمكن الإن�����س��ان العربي م��ن ام�ساركة
ي �سياغة م�سره ال�سيا�سي والقت�سادي
.»YÉªàLGh
العام
اأم��ا ال�سرط ال��راب��ع :ال��ذي ي�سعه م
لتحقيق ام�سروع النه�سوي العربي اجديد،
فهو �سرط يتعلق بامفهوم الذي بقي �سائد ًا ي
الكتابات القومية العربية التي توؤمن بالوحدة
فالعام يرى �سرورة
العربية الندماجية،
م

تغير هذا امفهوم ال�سائد للوحدة ،وقد غلبت
عليه النزعة الندماجية العتباطية ،لأن
ال��روؤي��ة ال�سحيحة هي ال��روؤي��ة التي تراعي
ق�سية ال��ت��ن��وع ي اخ�سو�سيات الوطنية
والت�سكيات ال�سيا�سية ،ولكنها ل تتخلى عن
�سيغة احاد دمقراطي للدول العربية دون
اأن تتخذ �سيغة الدولة امركزية الواحدة.
يج�سد
العام اأن ّ
لقد ا�ستطاع حمود اأمن م
خ���ال م�سرته ال��ف��ك��ري��ة ال��ط��وي��ل��ة م��وذج
امفكر النقدي ام�ستقل ،وانعك�س هذا الأمر
جليا ي مواقفه ال�سيا�سية وكتاباته الفكرية
والفل�سفية ،حتى ل��ك�اأن ه��ذه ال�ستقالية
الفكرية اأ�سبحت �سمة بارزة ي كل الإنتاج
الفكري والثقاي الغني الذي اأغنى به امكتبة
العربية وتاأثرت به فئات ختلفة من امثقفن
ي العام العربي.
م���ن اأب�����رز م �وؤل��ف��ات ال���ع���ام“ :الثقافة
“ ,”IQãdGhمعارك فكرية”øe ¿GdCG“ ,
الق�سة ام�سرية”“ ,البحث عن اأوروبا”,
“الوعي والوعي الزائف ي الفكر العربي
IóMdGh Üô©dG ¿«°ùcQÉG“ ,”ô°UÉ©G
“ ,”á«Hô©dGمفاهيم وق�سايا اإ�سكالية”,
“مواقف نقدية م��ن الراث”“ ,ثاثية
ال��رف�����س وال��ه��زم��ة:درا���س��ة ن��ق��دي��ة لثاث
رواي���ات ل�سنع اه اإبراهيم”äôHôg“ ,
مركيوز اأو فل�سفة الطريق ام�سدود”øe“ ,
نقد احا�سر اإى اإبداع ام�ستقبل :م�ساهمة
ي بناء نه�سة عربية جديدة”áaÉ°VEÉH ,
اإى ع�سرات الكتب وامقالت وامحا�سرات
القيمة.
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بفعل �سور الت�سابه والتقابل ال�سوتية ،بدء ًا
م��ن التماثل اح��ا���س��ل ي ن�سق ال�سوائت
وال�سوامت داخل اللفظ الواحد اأو امتتالية
ال��واح��دة ،م��رورا ما ينجم بن �سل�سلة من
امتتاليات ال�سعرية من اأماط التماثل القائم
بن اأط��راف �سوتية مفردة اأو مركبة ،هذه
الأط���راف التي ق��د تتجاوز امقطع لت�سمل
الن�س ال�سعري ي مواقع �سدرية وح�سوية
.á«eÉàNh
واأما الوظيفة الب�سرية ،فتقت�سي الوعي
ما حق اأ�سكال الق�سيد من تطور انعك�س
على الف�ساء الطباعي عر مراحل تاريخ
ال�سعر الإن�ساي ،لدرجة مكن معها القول:
اإن التاأريخ لتطور الأ�سكال ال�سعرية ،هو تاأريخ
لتدرج الوعي بالإيقاع بو�سفه مكونا مركزيا
ي بناء لغة ال�سعر .هذا ما قرره ه�.مي�سونيك
 H.Meschonnicاأح��د كبار امنظرين
لاإيقاع ي ال�سعرية الغربية احديثة حن
قال« :اإن الوعي ال�سعري ،هو اأ�سا�سا ،منذ
النظم ال�سكندراي اإى ق�سيدة النر ،وعي
اإيقاعي» .واإذا كان هذا احكم ي�سدر من واقع
ال�سعرية الغربية ،فهو ي�سدق كذلك على ما
ا�ستقر عليه احال ي ال�سعرية العربية ،التي
اأفرزت بفعل تدرج الذوق اجماي جموعة
من الأ�سكال الإيقاعية منذ الع�سر العبا�سي
م����رورا ب��ام��و���س��ح الأن��دل�����س��ي وو����س���ول اإى
ق�سيدة التفعيلة والق�سيدة امدورة وق�سيدة
النر ،وما نتج عن ذلك من اأماط امزاوجة
بن العمودي واحر ،اأو امنظوم وامنثور ،اأو
امقطعي وامدور وغرها .كل هذا يقطع باأن
الإيقاع اأبرز مكون للتفاعل مع ال�سعر ،واأن اأي
جديد ما كان ليتم دون الوعي مقت�سيات
الإيقاع وما مكن اأن ينجم عنها من اأثر.

وي حاولة حديد مفهوم لاإيقاع ،ميز
الدار�سون بن معنين :عام وخا�س.
ويتلخ�س امعنى العام ،ي مبداأ التكرار
الدوري الذي يكر�س اإيقاعا متوقعا يقوم على
اأ�سا�س التعاقب اأو امعاودة.وهذا امبداأ ناأن�سه
ي جالت متعددة بفعل النزوع اإى حاكاة
الإيقاع الطبيعي ،لكن الق�سيدة بهذا امعنى،
 N.Frey ôa.¿ Ö°ùMل حاكي الطبيعة
بو�سفها بنية اأو ن�سقا ،بل باعتبارها عملية
دائرية تنبني على اأ�سا�س امعاودة ام�ستوحاة
من مبداأ التكرار ي الطبيعة.
وب��خ��اف ه���ذا ام��ع��ن��ى ال���ذي يتحقق ي
ال�سعر من خال الوزن والقافية ب�سورتيهما
النمطية ،ي��ك��ون ل�اإي��ق��اع ال�سعري معنى
خا�س يلخ�سه ه�.مورييه  H.Morierي
مبداأ اخرق وامفاجاأة .واخرق هنا هو خرق
للمتوقع والرتيب الأمر الذي يعني اأن الإيقاع
ي ال�سعر هو احركة »àdG mouvement
يتم مقت�ساها اإدراج امختلف اأو اإح��داث
ج���اوزات داخ��ل الثابت م��ن النظام .ومن
اأبرز الآراء ي هذا ال�سدد ،الراأي الذي بلوره
اأو.ب��ري��ك  O.Brikي مقالة طريفة حت
عنوان (الإيقاع والركيب) اإذ راأى اأن الإيقاع
 م�سطلح ًا علمي ًا -هو ج�سيد ،على قدرمن اخ�سو�سية ،مجموعة من الإج��راءات
امحركة التي ل عاقة لها بالتعاقب الطبيعي
ي ح��رك��ات الأج�����رام الفلكية والعنا�سر
البيولوجية واميكانيكية ال��خ ،لأن الإي��ق��اع
ال�سعري حركة تتم بطريقة خا�سة.ولتعميق
الوعي بهذه احركة دعا اإى �سرورة التمييز
بن احركة وحا�سل اح��رك��ة :فالق�سيدة
امن�سورة ي كتاب ل تقدم لنا �سوى اآث��ار
عن هذه احركة ،ومهما ح��اول امخت�سون
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ال��ك��ام ي الكتابة».ون�سبة ه��ذه احركة
اأو احركية اإى الكام دليل على الطابع
الفردي اأو الذاتي لاإيقاع ،هذا الطابع الذي
يق�سي ب �اأن ال�سعر ما هو اإل عاقة قائمة
اأ�سا بن فاعل الكام واللغة ،وي ظل هذه
العاقة يكون الإيقاع حركة النفعال اخا�س
الذي ي�سقطه ال�ساعر على اللغة .لهذا فمن
ال�سعب تقدير ه��ذه احركة ي ذاتها ولو
بالن�سبة للمبدع نف�سه ،لأنها تتولد ي حظة
معينة اأو ي حظات متقطعة اأثناء عملية
الإبداع ال�سعري.
الأم���ر ال��ث��اي ال���ذي ن�ستنتجه م��ن كام
بريك ،اأن��ه من ال�سعب فهم هذه احركة
الإيقاعية انطاقا من خط الأبيات ال�سعرية
ي ح��ن مكن فهم ه��ذه الأب��ي��ات انطاقا
م��ن اح��رك��ة الإيقاعية .وه��ذا الأم���ر كفيل
ب�اأن ي�سع حدا فا�سا بن ال��وزن والإيقاع،
ف��رغ��م اأن ال����وزن ج���زء م��ن الإي���ق���اع على
�سعيد الت�سور النظري ،اإل اأن هناك فرقا
بينهما على �سعيد التمثل النقدي :فالوزن
مار�س فعله ب�سكل خفي ،لأنه ح�سب تعبر
تيما�سيف�سكي «هو امعيار الذي ن�سف وفقه
جموعة من الكلمات بامقبولية اأو بعدمها
ي �سيغة �سعرية ختارة» .ولأن الوزن معيار،
فهو من مقت�سيات الركيب ال�سعري ،ما دام
يفر�س على م�ستوى حور التاأليف �سل�سلة من
الختيارات اممكنة التي تقت�سي من ال�ساعر
ي نظر حازم القرطاجني  »:نظم العبارات
التي اأح�سرها ي خاطره منترة في�سرها
موزونة ،اإما باأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة
مرادفة لها ،اأو باأن يزيد ي الكام ما تكون
لزيادته فائدة فيه اأو باأن ينق�س منه ما ل
يخل ب��ه اأو ب �اأن يعدل م��ن بع�س ت�ساريف

الكلمة اإى بع�سها ،اأو باأن يرتكب اأكر من
واح��د من ه��ذه ال��وج��وه.».ف��ال��وزن هو الذي
ي�سفي على ال�سعر نحوه اخا�س ،اإذ ي�سهم
ي تكثيف الراكيب بوا�سطة البناء امتما�سك
للكلمات.
وب��خ��اف ذل���ك ،م��ار���س الإي���ق���اع فعله
ب�سكل بارز وظاهر على �سطح اللغة ،اإذ هو،
وبالقيا�س اإى جمل امكونات الأخرى �سمن
النظام نف�سه� ،سبيه ي نظر ي.تينيانوف
( )I.Tynianovبالزيت الذي يطفو على
�سطح ام��اء» ،ال�سيء ال��ذي يعني اأن الإيقاع
ينعك�س اأثره على الأداء اللغوي لل�سعر ،لأنه
من مقت�سيات ال�سورة ال�سعرية التي تتنوع
تفا�سيلها ي الن�س الواحد تبعا للتدرج ي
منحنى الأداء ال�سعري .وب��ه��ذا فال�سورة
ال�سعرية ي الن�سو�س اجيدة وهي �سورة
اإيقاعية ،حيث تتقوى دللتها بفعل الآث��ار
الإيقاعية ام�ساحبة ،وه��ذا اأم��ر قدم قدم
ال�سعر نف�سه نلم�سه م��ن خ��ال التقطيع
ال�سوتي ولي�س التقطيع العرو�سي .
لهذا وغره ،يتعن اأن الإيقاع بنية فاعلة
ي ل��غ��ة ال�����س��ع��ر ���س��واء ي اع��ت��ب��اره عاما
 Facteur constructif É«fÉHمثل ي
نظر ي.تينيانوف ،اج��وه��ر امميز لل�سعر
ال���ذي يو�سف ب �اأن��ه ن�سق للتفاعل القائم
بن هذا العامل وعوامل اأخ��رى غر بانية.
وتاأتي اأهمية الإي��ق��اع ي نظر ج.كري�ستيفا
 ، J.Kristevaم��ن وظيفته ال��ت��ي تفيد
باأنه اإوالية  mécanismeاأكر عمقا من
امقولت الل�سانية ،لأنه ي�سهم ي خلق �سل�سلة
من امتتاليات ال�سعرية التي يظهر اأثرها
على �سطح اللغة ،الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي ي
نظرها -عند تقدير الإيقاع -جاوز الت�سور

مجموعة «الدمقراطين الفرن�سين» اأمثال
«باربيز» و»اآراغو» و»لمونيه».
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العرافة
لكن ج��ورج �ساند م تكن ج��رد ام��راأة
جريئة ومتحررة ،لب�ست الهندام الرجاي
��رت ا�سمها م��ن «اأورور» اإى «ج���ورج»
وغ� ّ
ودخّ نت ال�سيجار وكتبت حن م ج��روؤ اأية
ام��راأة اأخ��رى على ن�سر اأفكارها ي العلن.
ولي�ست»�ساند»اأي�سا كاتبة عادية دخلت ي
عاقات مت�سابكة مع رواد ع�سرها من كتاب
وفنانن .فاليوم بعد اأكر من مئتي عام على
ولدتها وي القرن الواحد والع�سرين تبدو لنا
هذه الكاتبة ذات روؤية ميزة حمل اأبعادا
جاوزت ع�سرها �سواء عر اآرائها ال�سيا�سية
اأو عر ن�سو�سها الأدبية .اأم تتوقع اأن تتحول
اأمانيا من عدوة تقليدية لفرن�سا اإى �سديقة
لها كما ذك��رت ي «يوميات م�سافر خال
احرب»! قالت «�ساند» يومئذٍ �« :ستتمخ�س
م�ساحة اجن�سن الفرن�سي والأم��اي غد ًا
عن ولدة عاقة اأخ��وة دائمة �ستغدو قانون
م�ستقبل ال�����س��الت امتح�سرة».ولت�سبح
«ج���ورج �ساند» ع��راب��ة دع��اة ال�سلم مطلع
الألفية الثالثة بعد اأن اأطلقت نهاية القرن
التا�سع ع�سر ه��ذا التحذير ف��وق �سفحات
الفيغارو« :ه��ا نحن نخو�س حروب ًا فظيعة
ت�سيطر فيها الأهوال والعلوم التدمرية على
م�سائر الب�سر ..فاإذا كل حرب اأ�سد وح�سية
واإج��رام � ًا من �سابقتها ..ولتظلوا (وتتوجه
هنا اإى احكومات الأوروبية) وحيدين اأمام
اأ�سلحتكم ..م يعد اأمامكم �سوى تفجر الكرة
الأر�سية والق�ساء على كل �سيء» ..دافعت
«جورج �ساند» عن البيئة كواحدة من اأ�سر�س
اأن�سارها دون اأن تدري اأنها من حماة هذه
البيئة ..فكلمة «البيئة» م تظهر ي القرن

التا�سع ع�سر واإما ي القرن الع�سرين.
وه���ا ه��ي تك�سف ب����دء ًا م��ن ع���ام 1872
اج��رائ��م امرتكبة بحق البيئة م��ن اقتاع
ن�س ي�سلح
لاأ�سجار واإحراق لاأحرا�س ي ٍ
اأن يطبع اليوم دون تغير اأي كلمة .ولعل اأكر
ما ا�ستهرت به «�ساند» هو اأدب الر�سائل ،اإذ
كتبت ر�سائل تفوق مرتن عدد اأيام عمرها،
كما ُيعرف اأنها كانت �سريعة ي الكتابة اإى
حد ل يو�سف :كتبت رواية «فاديت ال�سغرة»
ّ
وه��ي من اأجمل رواياتها ي غ�سون اأربعة
اأي����ام ،ف ُلقّبت اآن����ذاك «بالكاتبة امتدفقة
كالنهر» ،وقيل اأي�س ًا عنها« :قلمها نهر جارف
ل ين�سب .كتبت جورج �ساند اأي�سا مذكراتها
حت عنوان «ق�سة حياتي» ت�سف فيها الأديبة
حفنة من الأ�سدقاء الذين اأحبتهم اأمثال:
«بلزاك» و»�سانت بوف» و»غو�ستاف فلوبر»
و»دولك���روا» و»�سوبان» و»مو�سيه» .ووجهت
هذه الر�سائل الأنظار ج��دد ًا اإى �سرتها
الذاتية التي تناولها باحثون كبار وكتبوا
درا�سات عنها .وت�ستمد الر�سائل اأهمية بالغة
من حيث تاأريخها لأح��داث ووقائع ثقافية
وفنية مهمة (بالإ�سافة اإى ال�سطرابات
ال�سيا�سية) التي عا�ستها اأوروب����ا ي هذه
تعج باأ�سماء اأعام ومرجعيات
امرحلة .وهي ّ
تك�سف عما كان موج ي اأوروب��ا .اأما كتابها
«ر�سائل م�سافر» ،فقد ن�سرته ي عام 2004
وجمع فيه ختارات من ع�سر ر�سائل كتبتها
«�ساند» خال جوالها بن فرن�سا واإيطاليا
و�سوي�سرا بن الأع���وام ( )1836�1834ي
حن ج��دت «�ساند» ي كتابها «حكايات
اج����دة» الطبيعة م��ن خ���ال دف��اع��ه��ا عن
الأ���س��ج��ار وال����راث ال��ف��ول��ك��ل��وري منطقتها
«ب����ري» ..وه��وع��ب��ارة ع��ن ق�س�س كتبتها
الأديبة حفيدتيها «اأوروا» و»غابرئيل» .ومن
اأه��م اأعمالها الأدب��ي��ة اأي�سا «اأنديانا» التي

* كاتبة من لبنان مقيمة بالقاهرة
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تقريبا ،لكن م يكن ه��ذا جوهر اخ��اف
ف��ق��ط ،فقد ك��ان��ا م��ن طبيعتن ختلفتن،
«�ساند» اجريئة بل الف�سائحية كما يتهمها
البع�س ،مقابل «�سوبان» امنطوي واخجول.
اأحبت «�ساند» �سوبان كثرا اإل اأنها اأي�سا
تخلت عنه ب�سكل حاد وقاطع ففي  28موز
 1847تلقى �سوبان ر�سالة وداع من �ساند
حتى اأنها رف�ست ح�سور مرا�سم دفنه ،وكتب
النقاد حول موقفها منه قائلن اإنها تاأكدت
من دخوله ي عاقة مع ابنتها التي اأقامت
معهما فرة وجيزة ي الق�سر.
بعد ثورة  ،1848بداأت «�ساند» ي خو�س
كتابات اجتماعية و�سيا�سية متط ّرفة :ي
«ر�سالة اإى الطبقة الو�سطى» توجهت اإى
التو�سل
التوحد ي �سبيل
قرائها طالبة منهم ّ
ّ
«اإى حقيقة ا�سراكية» ،وي «ر�سالة اإى
الأغ��ن��ي��اء» �سرحت اأن اإح�سا�سها ي�وؤك��د اأن
فرن�سا مدعوة اإى خو�س غمار ال�سراكية

بعد ق��راب��ة ال��ق��رن .وا���س��ت��م��رت ي كتابات
ماثلة ن�سرتها ي اأع��داد من جلة «بيان
اج��م��ه��وري��ة» وم��ن بعدها ي جلة خا�سة
اأ�س�ستها وم ي�سدر منها �سوى ثاثة اأعداد
وهي جلة «ق�سية ال�سعب» .عا�ست �ساند
ه��ذه امرحلة ال�ساخبة م��ن ت��اري��خ فرن�سا
بحما�سة و�سغف ل مثيل لهما ونا�سلت وكتبت
كما م يكتب اأحد من معا�سريها اإ ّل القائل،
وحن �سحقت النتائج النتخابات ال�سعبية
كتبت« :اأنا اأخجل اليوم من كوي فرن�سية...
وتدمر طبقة
م اأعد اأوؤمن بجمهورية ت�سحق ّ
الروليتاريا.»...
غ��ادرت «�ساند» اإى الريف مبتعدة عن
باري�س ،وان�سرفت اأكر اإى كتابة رواياتها
،ف��ك��ت��ب��ت»ج��ان» و»ك��ون�����س��وي��ل��ل��و»و»ال��ط��ح��ان
ودجيبو» ،وكانت تكتب بغزارة قلما جاراها
اأحد بها ،فكانت تنهمك ي كتابتها واأعمالها
ي حاولة للهروب من عذاباتها ،فقد عرفت
الكثر م��ن الأم ي اح��ب والعائلة ،وهي
التي قالت «دعوي اأهرب من وهم ال�سعادة
الكاذب وامجرم! اأعطوي العمل وامزيد من
العمل والن�سغال والتعب والأم واحما�سة
وال�سغف» .وهكذا ا�ستمرت حتى اللحظات
الأخ����رة م��ن ع��م��ره��ا مقبلة ع��ل��ى الكتابة
والإبداع ب�سغف كبر ،حتى اأننا نرى اآثار هذا
التوهج ي كل الر�سومات وامنحوتات التي
ر�سمت لها على يد مبدعي ذاك الع�سر،
تلك اللوحات التي تعك�س وجه امراأة فريدة
ي ال���روح وال��ع��ق��ل .واج��دي��ر ذك���ره اأي�سا
اأن ال�سينما الفرن�سية ق��د ج�سدت حياة
ه��ذه الكاتبة ي اأك��ر من فيلم ك��ان اآخرها
فيلم «اأولد القرن»وج�سدت دوره��ا اممثلة
الفرن�سية «جولييت بينو�س».

*

بث

ي�ستمل كتاب «اأ�سئلة ال�سعر» الذي ترجمه من الإجليزية اأحمد
الزعري (دار اأزمنة للن�سر والتوزيع ،)2009 ،ثاثة حوارات
اأجرتها دونالد هول مع ثاثة �سعراء ح�سوبن على حركة
«الأدب امعا�سر» التي ظهرت بداية القرن الع�سرين ،لتقدم
روؤي��ة ختلفة للع�سر اجديد امرنح بن اح��روب العامية
والخراعات اجديدة.
يتطرق اإزرا باوند ي اح��وار الذي اأج��ري معه العام ,1962
اإى تقنياته ي الكتابة ،وعاقته باأبرز كتّاب جيله والكتّاب
ال�سباب اآنذاك ،اإ�سافة لتوقفه عند موقفه من الفا�سية الذي
اأدى اإى اعتقاله مدة اأحد ع�سر عام ًا ي اأمركا .باوند كان له
الدور الأبرز ي تطوير اإيقاعات الق�سيدة املحمية والنرية
والتجريبية ،وك��ان له جربة خ�سبة ي ترجمة الن�سو�س
ال�سينية والإيطالية والإغ��ري�ق�ي��ة ،كما اأن��ه اأج��ز ملحمته
ال�سهرة ( ،)he cantosمقارب ًا فيها ،وب�سكل ع�سري،
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عن دار ال�ي��ازوري ،وبدعم من اأمانة عمانäQó°U ,2009 ،
ترجمة جديدة م�سرحية �سك�سبر «مكبث» لعودة الق�ساة.
ورغ��م اأن «مكبث» تعد من اأق�سر اأعمال �سك�سبر ام�سرحية
الراجيدية ،غر اأنها من اأكرها اإيحاء وتركيز ًا وتكثيف ًا .وي
الوقت الذي تتناول فيه «هاملت» ماأ�ساة رجل يتم�سك بالأخاق
تعر عن ماأ�ساة رجل خارج
ي جتمع ل اأخاقي ،فاإن «مكبث» ّ
على القيم والأخ��اق ي عام اأخاقي ،وفيها يقدم �سك�سبر
اماأ�ساة التي هي نتاج حتمي لل�سر.
تدور اأحدث ام�سرحية حول حكاية «مكبث» الذي يرتقي موقع
ال�سلطة ،ثم �سقوطه امفاجئ ،فهو يظهر ي بداية ام�سرحية
جندي ًا �سجاع ًا ونبي ًا تكالبت عليه موؤثرات طبيعية (�سهرته
كمقاتل ،ونفوذه كقائد للجي�س) وموؤثرات خارقة (اجتماعه
بال�ساحرات الثاث ي اخاء بعد عودته من امعركة) ،ما قاده
بالتفاق مع زوجته اإى قتل ابن خالته «دنكن» ملك الباد.
يت�سمن الكتاب مقدمة بقلم برنارد لوت يلقي ال�سوء فيها على ميزات م�سرح �سك�سبر الذي كان ي�ستعي�س
عن اموؤثرات ال�سمعية والب�سرية وال�سينوغرافية بالتعبرات اموؤثرة والأ�سعار الرائعة التي ج�سد ام�ساهد
وت�سفها باأ�سلوب �سيق.

*

ا ا ا تا

ي روايته «ال��رواي��ة» ،يعتمد علي ه�سي�س حالة انزياحية
ت�سع القارئ ي موقع احياد وهو يتابع تقلبات ال�سخ�سيات
ويراقبها ،وهي �سخ�سيات غر ثابتة ،تعي�س حراكها الفعلي
ي قاعة امحا�سرات ،رغم تقابلها مع ف�سائها امكاي امتمثل
ي ال�سفينة ،وحديد ًا حا�سرات خالد اح��اج ال��ذي مثل
ربان ًا لل�سفينة.
ُقدمت ال�سخ�سيات بطريقة جعل كل واح��دة منها حمل
نقي�سها؛ ما يقود اإى وجه انزياحي للم�ساألة يتمثل ب�سفينة
نوح التي �س ّمت من كل زوجن اثنن .وي �سفينة «الرواية»
حمل اموؤلف ي ال�سخ�سية وجهن ،واحد ًا يتفق مع احراك
العام لل�سفينة ،واآخ َر �س ّري ًا يرتبط مع اخارج .لهذا اتخذت
الرواية من اللغة اموؤن�سنة طريق ًا للولوج اإى جوانية ال�سخ�سية
امتناق�سة للك�سف عن م�سرها ،ومن لغة النتحار منطلق ًا
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تنطوي امجموعة ال�سعرية «مرايا القتام» لأمن الربيع ،على
بوح للذات بهمومها و�سدمتها اإزاء الآخر امتمثل اأو ًل ما يعتمل
ٍ
ي النف�س من تناق�سات ووجوه تبدو متعددة ي مراآة واحدة،
ال�ساجة بالأ�سئلة
وثاني ًا باخارج وانعكا�ساته على ذات ال�ساعر
ّ
والباحثة عن حقيقة وجودها و�سر حزنها .مثال ذلك ق�سيدة
«هوية» التي تُفتتح بها امجموعة ،ومنها« :منت�سر ًا على �سبحي
ي�سابقني ال�سهيل  /واأنا اموؤرخ ي رواياتي  /اأنا  /ك ّفي فرات
والظنون بخافقي  /تروي الدفاتر في�سها كالنيل ،نيل».
تتنوع اأجواء امجموعة ام�ستملة على ق�سائد عمودية واأخرى
حرة وثالثة نرية ،لتنهل من مرجعيات اجتماعية و�سيا�سية
تعيد توظيف الأ�سطورة والراث الديني لتدين احرب والقتل
باأ�سكاله امتعددة ،كما يتجلى ذلك ي عناوين الق�سائد ،ومنها:
«اإى بطل»« ،موليتوف»« ،غوانتنامو»« ،وتوح�سوا» ،اإى وطني»،
«كلمات لأيوب».
يقدم الربيع ي هذه امجموعة روؤيته لنف�سه ولواقعه ولدوره ي دائرة احياة ،ي ق�سائد ذات بنية لغوية
ودللية عميقة ومتنوعة اخطاب.
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هذا يف�سر مكا�سفة البطلة لذاتها وتاأكيدها« :ل اأ�ستطيع اأن
اأ�ستدعي ذاكرتي ب�سكل جلي كيف كنت قبل �سقوطي من فوق
�سجرة البلوط الكبرة –كانت �سجرة مت�سابكة الأطراف
ب�سكل غر طبيعي -لكن ما ل ي�ساوري اأبد ًا �سك هو اأنني
قد تغرت بعد هذه الواقعة .كما لو اأن خمار ًا قد اأزيح عن
عيني .وخلتني اأرى الأ�سياء كلها بو�سوح اأكر».
حفر هذه الرواية عميق ًا ي النف�س الب�سرية ،بلغة حادة
م��رك��زة ت�سكل حلقة و�سل ب��ن النر امعا�سر ي الأدب
ال�سويدي وكتابات القرن التا�سع ع�سر.
تع ّد كري�ستن فالكاند التي ُولدت العام RôHCG øe ,1967
روائ�ي��ي و�سعراء جيلها ،لها خم�س جموعات �سعرية،
وخم�س روايات .فازت بغر جائزة اأدبية مرموقة بال�سويد،
وتُرجمت اأعمالها اإى لغات اأوروبية عدة.

على امو�سوع ال��ذي ي�سكل ج��ال الهتمام
وعلى الأخ�س اجانب اجماي منه ،ي هذه
امحطة الثانية ت�ستطيع الذات اأن تثبت اأدلتها
امقنعة بعيدا عن النوازع والعواطف الذاتية
فهي ل تن�سد غر حقيق جانب من امو�سوعية
«ولو ب�سكل ن�سبي» والتفاعل اإبداعيا مع هذه
اجوانب التعبرية من امو�سيقى والغناء.

وم���ادام الناقد ي ه��ذه اح��ال��ة ال�سامية
مبدع ًا من الدرجة الثانية فهو يجلو الوظائف
البنائية للعيان ويك�سف الكيفية التي ا�ستطاع
من خالها العمل اأن يتوا�سل معنا  -نحن
ام�ستمعن .-وهو ما مكن ت�سميته ب�اإدراك
م�ستويات اللغة امو�سيقية الثاثة :ال�سوتية
والبنائية والدللية.
وبتاأمل الكيفية التي تنتظم من خالها
ه��ذه ال�سوابط التي مار�س فعاليتها دون
اإخ����ال ب��الن�����س��ج��ام ال��ك��ام��ل للعمل تتعدد
الأ�سئلة الع�سية عن الإجابة لدى الباحث
من جملتها على �سبيل التمثيل :ما ام�سدر
الذي حفز انفعالنا؟ اأهي امعاي اأم التعابر؟
اأم ا�سراكنا ي امتاك امرجعيات اممثلة ي
العاطفة التي تنتقل عر النوتات والأح��ان
من اموؤلف اإى اموؤدي اإى ام�ستمع؟
ومكن باإيجاز اخ��ت��زال ه��ذه الأ�سئلة ي
طبيعة التفاعل ال���ذي يتحقق بيننا وبن
العمل الفني .وللتدليل على ذلك تبقى هذه
اخا�سية مقرونة م�ستويات التاأويل الذي
يعتمده ام�ستمع ي دفاعه عن خ�سوبة العمل
وثرائه وحا�سنه اخفية واجلية ،من ثم
تكون امتعة مازمة لإ�سباع ف�سوله امعري
.ÊGóLdGh
يبقى علينا اأن ن�سيف بالقول :اإن اأحكام
القيمة جد مرتعها اخ�سب عندما يبتعد
الذوق الفني العام كثرا عن عنوان الغناء و
امو�سيقى لأ�سباب متعددة نذكر منها:
 – CGهيمنة الفن التجاري ،واختاط الغث
بال�سمن ي م�سهدنا الثقاي لأ�سباب ل ي�سمح
امقام باخو�س فيها.
 – Üه��ي��م��ن��ة اج���ان���ب الأخ���اق���ي على
اأحكامنا ي امو�سيقى والغناء ،فاأدنى �سبب
ترمى بع�س الأغ��اي ب�سهاب من التجريح
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عر�س ًا يقوم على اإحدى اأ�ساطر �سعوب اإفريقيا ،اأو اأمركا الاتينية ،يقت�سي بداي ًة لكي
نفهمه ونفكك رموزه ونوؤوله� ،سياق ًا يحيلنا عليه قاب ً
ا لأن ندركه ،و�سفرات م�سركة ،كلي ًا
اأو جزئي ًا ،بيننا وبينه ،ح�سب العوامل امكونة لكل فعل توا�سلي عند جاكوب�سن ،ولن ينفعنا
ال�ستنجاد بالعوامل ال�سو�سيو -ثقافية ي جتمعنا ل�ستنطاق دللت ذلك العر�س .ولعل
ماحظة اأيوجينيو باربا� ،ساحب اأنروبولوجيا ام�سرح ،باأن امتلقي الغربي «يجد �سعوب ًة ي
ا�ستيعاب امنطق الذي تقوم عليه الكثر من الأماط ام�سرحية ال�سرقية» يدعم ما ذهبت اإليه،
اإذ اإن هذا امتلقي يعتمد ،ب�سكل تقليدي ،على مرجعيته الثقافية بو�سفها الو�سيط الوحيد الذي
مكن من خاله تفكيك رموز تلك الأماط ام�سرحية وعاماتها.
* ناقد م�سرحي من العراق

بمناسبة ااحتفال بالقدس
عاصمة الثقافة العربية 2009
يسر مجلة أقام جديدة

�أن تخ�ش�س �لعدد �لتا�شع و�لع�شرين لاحتفاء بالقد�س عا�شمة �لثقافة
�لعربية  .2009وي�شعد �أ�شرة �مجلة ��شتقبال �م�شاهمات و�م�شاركات �لإبد�عية
�لتي تر�شخ �ح�س �لقومي
و�لعتز�ز �لعروبي بامكان �مقد�س
(جوهر �لق�شية �لفل�شطينية) لدى جيل �ل�شباب �لو�عد.
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ومذ كان �سغر ًا ،وا�سل الفايز احا�سل
ع��ل��ى ث��م��اي ���س��ه��ادات م��ن ث��م��اي دورات
متخ�س�سة ب��ال��ت�����س��وي��ر ال��ف��وت��وغ��راي
وال�سوئي ومعاجة ال�سور وا�ستخدامات
احا�سوب ،اأنهاها الفايز بتفوق ،التحديق
ي الأ���س��ي��اء م��ن زاوي���ة خا�سة ب��ه ،واأ�سبغ
عليها من جمال نظرته لتكوينات الطبيعة
من حوله ،وق��راأ بعن ثالثة ،اآف��اق الده�سة
الطالعة من تفا�سيل مفرداتها ،وعاين دون
كلل اأو ملل ،متواليات الكتلة والفراغ ،وثنائية
ال�سوء وظ ّله ،ور�سد ما تعك�سه وجوه النا�س
من م�ساعر ،وما تبوح به من معنى.
وم ي��دم الأم���ر ط��وي � ً
ا ،ليحمل الفايز
الذي ما يزال ي عمر عطاء متوهج ،على
كتفه كامرته الأوى ،ويح ّول ر�سده امثابر،
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ل�سالح انطاق مهرجان الأردن.
و�سارك الفايز اإى ذلك ي م�سابقة
«تقاطع ال��ن��ظ��رات» التي اأقيمت ي
العا�سمة الإيطالية روما العام .2005
وي معر�س اأقيم العام  2006ي
بلغاريا ،عن طريق اجمعية الأردنية
للت�سوير.
وي م�سابقة «ال�����س��ل��ط��ان قابو�س
لاإبداع والتمييز» ي �سلطنة العا�سمة
ال ُعمانية م�سقط  ،2006وي معر�س
«طه الطه» ي مدينة الرقة ال�سورية
ي العام .2007
كما اختر واحد ًا من بن اأف�سل 11
م�سور ًا �سحافي ًا حرف ًا ي الأردن
للم�ساركة ي ور�سة عمل عامية اأقيمت
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ة

�أقام جديدة
م���ن���دوب��� ًا ع���ن رئ��ي�����س اج��ام��ع��ة
الأردن��ي��ة د.خ��ال��د ال��ك��رك��ي افتتح
ن��ائ��ب رئ��ي�����س اج��ام��ع��ة ل�����س �وؤون
ال��ك��ل��ي��ات وام���ع���اه���د الإن�����س��ان��ي��ة
د�.ساح ج��رار موؤمر الل�سانيات
والأدب ال��ذي تنظمه كلية الآداب
ي اجامعة �سمن موؤمرها العلمي
الرابع م�ساركة وا�سعة لنخبة من
الباحثن وال��دار���س��ن م��ن الأردن
والوطن العربي والعام.
وكان حفل الفتتاح الذي اأدارته
رئي�سة ح��ري��ر ام��ج��ل��ة د.ام��ت��ن��ان
ال�سمادي قد ابتداأ بكلمة لرئي�س
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ري��ة ل��ل��م�وؤم��ر
اأ.د.ن���ه���اد ام��و���س��ى اأك���د فيها اأن
مو�سوع اموؤمر كان الت�ساوؤل الأهم
وام�ستمر ل���دى ام��ث��ق��ف وال��ق��ارئ
ال��ع��رب��ي وح��ظ��ي ب��اله��ت��م��ام من
الباحثن ما له من ارتباط اأ�سيل
بالواقع اللغوي امعا�سر منوها اأن
اللغة بكل اأ�سكالها وتفا�سيلها كانت

وما زالت اأعجب ظواهر الوجود على
الإط��اق ،وقال عميد كلية الآداب
د�.سامة النعيمات اإن اموؤمر اأتى
ي حينه حيث ت��ت��ب��واأ الل�سانيات
مكانتها امرموقة بن الدرا�سات
الإن�سانية ي الوقت الذي ت�ستاأنف
فيه الل�سانيات عاقتها اجذرية
بالأدب بعد انقطاع دام طوي ً
ا تبع ًا
لروؤى فكرية معينة م�سرا اإى اأن
حركة النقد الأدب��ي ما زال��ت تعد
الل�سانيات منطلق ًا ه��ام� ًا لإغناء
الن�س الأدبي وفهمه.
وتناول اأ.د حمد القا�سمي من
امغرب ي كلمة ام�ساركن اأهمية
ه��ذا ام �وؤم��ر وان��ع��ق��اده ي �سياق
ام�����س��روع ال��ف��ك��ري ال����ذي ت��ق��وده
اجامعة ع��ر الهتمام بالعاقة
التكاملية ب��ن ام��ع��ارف وال��ع��ل��وم
الإن�سانية وت��ط��رق خ��ال حديثه
اإى اأهمية العاقة اجدلية بن
الل�سانيات والنقد الأدبي رغم تعدد
اأ�سكال امقاربات للظاهرة الأدبية.

يهدف اموؤمر اإى درا�سة اجهود
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ت درا���س��ة
الأدب باأجنا�سه امختلفة ي القدم
واحديث وتكثيف ال�سوء على جهود
القدماء ي هذا ال�ساأن وتاأكيد ًا على
ال�سلة بن الل�سانيات والنقد الأدبي
مع الركيز على اأهمية اح��وارات
والأط���روح���ات التي تناق�س ج��دوى
الل�سانيات ي درا�سة الأدب.
اموؤمر الذي عقد على مدى ثاثة
اأي���ام و�سمن ع�سر جل�سات قدمت
فيها اأك���ر م��ن خم�سن اأط��روح��ة
وورقة بحثية تناولت جذور الل�سانيات
العربية ومناهج الل�سانية احديثة
واأه��م��ي��ة ال��ق��راءة الأل�سنية للن�س
وامناهج النقدية ي �سوء الل�سانيات
اح��دي��ث��ة اإ���س��اف��ة اإى ال���ق���راءات
ال�سيميائية والأ�سلوبية ي احدث
والفعل الإبداعي وحليل الن�س من
منظور األ�سني وي ج���دوى امنهج
الإح�سائي ي الدرا�سات الل�سانية
توزعت فيها الأوراق البحثية على
ح��اور اأربعة هي ج��ذور الل�سانيات
العربية والل�سانيات العربية احديثة
والأدب والل�سانيات والنقد الثقاي
وجدوى الل�سانيات.
وك��ان��ت اجل�سة اخ��ت��ام��ي��ة التي
تراأ�سها اأ.د.نهاد امو�سى قد ا�ستملت
على عر�س لتو�سيات ام�ساركن ي
اموؤمر التي ت�سمنت تو�سية بتاأ�سي�س
رابطة لل�سانيات والأدب اإ�سافة اإى
امطالبة ب�سرورة عقد هذا اموؤمر
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ام�ؤمر العلمي الرابع «الل�شانيات والأدب»
اأفق اأكادمي معا�شر ي عام الن�س وجذير لل�شانيات العربية

