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ة

امقد�س ما يزال حرو�صا بن �صل�صلة جبال عوف منذ الع�صور البيزنطية حتى ا آلن ،يدعوها
للنهو�س ،فت�صتجيب بوداعة ملفعة برداء الثلج أالبي�س ي �صتائها القار�س ام�صتد على أاهلها ي
ليايالكوانن،لعلهيحفظلهامقامات أالجدادمن أالولياءال�صاحن،وتوحدعائ�صةالباعونية
مع ع�صقها امطلق .ول تفت أا تطل مزينة بردائها أالخ�صر ي م�صاءات �صيفها العذبة امدلة من
�صرفات امنتظرين قدوم �صائح يبحث عن ابت�صاماتهم عامة أامان اعتادوا أان يقدموها للغرباء.
ه ��ا ق ��د كرت ي ��ا عجلون بعيدا ع ��ن دروبك الت ��ي كثرا ما ت�صلقته ��ا وكن ��ت أاح�صبها بعيني
ال�صغرت ��ن جبال �صاهقة ل�صعوبته ��ا وكرة تعرجاتها ،وم ت�صيخ ��ي و أانت التي تت�صاحن
م ��ع أابنائ ��ك ف�صمحت لزمنهم أان يتمدد بعي ��دا عنك ،لكنك ل ت�صيخي أايته ��ا امر أاة الرزينة
الت ��ي م تع ��رف يوما كيف تلف �صباكها حول خا�صرة حبيها ،ول أالومك ،فما عرفت الدلل
يوم ��ا ،وال ��دلل ي ��ا �صيدتي يتغذى على مف ��ردات الع�صق و أان ��ت ما تزال ��ن تتعففن عن هذه
أالل ��وان ،م ��ع أانني تعلمت من لوح ��ة ب�صاتينك مزج أاللوان عندما كان ��ت جدتي ترفعني اإى
ظه ��ر الدابة وت�صر بي نح ��و ب�صتانها ي عن القنطرة ،أاجمل ودي ��ان امدينة على ا إلطاق،
حي ��ث تبتلع ��ك اخ�ص ��رة ول ت�صمح لل�صم ��اء ب أان تراق ��ب نا�صك امجهدي ��ن ،فن�صر ي مر
ال ��دواب الرملي أالبي� ��س ال�صيق الذي يرتاح ي بطن اجبل وجدت ��ي منهمكة بر�صد حركة
الرم ��ال البي�صاء الناعمة امتطايرة كي ل ت�صل اإى قدمي العمانيتن ،وحاذر أال أانظر اإى
الوادي العمي ��ق ف أا�صاب بدوار ،وت�صاغلني بالتقاط حب ��ات ام�صم�س امت�صاقطة من أال�صجار
بقوله ��ا :كي ��ف ترين ه ��ذا امنظر يا ج ��دة ،أاخ�ص ��ر وبرتق ��اي و أا�صفر و أاحم ��ر على �صحن
أابي� ��س؟  ،و عندما ترى الده�صة ق ��د لوحت وجهي تردف ب�ص ؤوالها امعتاد :هل عندكم بعمان
مث ��ل ه ��ذا ال�صح ��ن؟  ،وم تعرف جدتي أانني م ��ا عرفت طعم أالل ��وان اإل بف�صل لوحة هذا
الف�ص ��اء ي بلد امياه والفواك ��ه .فكانت أاوى ر�صوماتي قلعة عجل ��ون وقد غرقت أ
بالخ�صر.
ه ��ا أان ��ا يا عجلون أاقف عل ��ى بوابتك ،حيث �صج ��رة الكينا البا�صقة ،و أاتذك ��ر كم أاخافنا من
يكرونن ��ا ي عمر الطفولة ،من خط ��ر الوقوف حتها ،ألن بيوت أالفاع ��ي ي أاعاها ت�صكل
ر�صدا منع العابر منا أان ينظر اإليها ويقتحم حرمتها ،هل ما يزال ر�صدك ل يقبل الغرباء
والعاق ��ن من أابنائك يا �صيدتي ..أانت تنامن بن �صارعن ،و أانا على حافة الذاكرة ي أاخذي
أاحدهم ��ا اإى ب�صاتن اجدات محاذاة القناطر امخ�صو�ص ��رة ،والثاي يتعرج نحو ال�صماء
باج ��اه قلعت ��ك ال�صهرة م ��رورا باجامع الكب ��ر امبني ي العه ��د أاليوب ��ي ومئذنته أالعلى
الت ��ي بناها الظاهر بير�س ،و�صارع البع ��اج ام�صمى تخليدا لذكرى أاح ��د أاجدادي أالولياء،
ال ��ذي ظللت أا�ص� � أال عنه كلما مرت ب ��ي الطفولة على حجارت ��ه ا إل�صمنتية :ت ��رى ماذا فعلوا
بال�ص ��ال ام�ص ��روق ام�صتخ ��رج من بطن البق ��رة امبعوج ��ة؟  .وترتاح أالنفا� ��س امجهدة عند
عتب ��ات م ��ار اإليا� ��س ،م�صقط ر أا� ��س النبي اإليا� ��س عليه ال�ص ��ام ،وح ��ج ام�صيحين ،حيث
يقط ��ن ب ��ن أاعناق الزيت ��ون العتي ��ق الرومي  ،و�صج ��ر امل ��ول والقيقب والبط ��م واخروب،

و�ص ��ول اإى حي ��ث لوحات ��ك الف�صيف�صائي ��ة التي م مطي عنه ��ا اللثام اإل من ��ذ عهد قريب.
ولي�س أادل على منعك يا �صيدة اجبل ،من عبارة ال�صيخ �صم�س الدين الدم�صقي ،الذي و�صفك
ب أانك :ح�صن ح�صن ح�صن  ،وك أانه يت أامل بعن أالفق غابات ا�صتفينا ،و�صل�صلة جبال عوف التي
تن ��ز مياهها من بطونها ال�صرية لر�صع الوديان ماء اخلود ..وادي الريان ،ووادي عرجان،
ووادي راجب ،وعن التي�س ،النبع الذي يتغنى به أاهل ال�صمال :من م ي�صرب من عن التي�س
وم ي أاكل البلوط ل يحق له أان يكون عجلونيا  ..والقلعة العظيمة التي بناها القائد عز الدين
أا�صام ��ة ب أامر من �صاح الدين أاليوب ��ي حماية دم�صق من عبث ال�صليبين ح�صنك الثاي.
قلعت ��ك ال�صاخة الراب�صة على أاعل ��ى جبالك وامحاطة ب أابراج �صت ��ة� ،صمدت أامام جيو�س
الري ��اح وامط ��ر وعروق اجف ��اف والنتظار ،وما تزال تق ��ف بكرياء ،و أاذك ��ر أانك ما فتئت
ح�صري ��ن الع ��ام اإلين ��ا ونحن مرج ��ح أاق ��دام الطفولة على أاح ��د أابراج قلعت ��ك ،فتمدين
ف�ص ��اءك أامامنا كي نطل على مرتفعات القد�س من فل�صطن ،ونرفع أاعناقنا أاعلى كالطيور
ال�صغ ��رة ،لتك�صفي لنا �صل�صلة جبال �صورية وجبل ال�صيخ والبحر اميت ،نراقب الزمن ا آلتي
م ��ن الطفول ��ة والتاريخ ،حيث كنت تقفن مث ��ل عرو�س البحر ،همزة و�ص ��ل بن باد ال�صام
و�صاح ��ل امتو�صط ،م ��ر القوافل امحملة بالبخ ��ور حت قدميك امخ�صب ��ن باحناء ..وكنا
ونحن مر بك �صغارا ل مانع أالكر منا �صقاوة أان يق�صوا علينا حكايات الهبوط من عاك
لي�صتقر �صدى حكاياتهم ي اخندق العميق الذي يزنر خ�صرك ،وكيف أان الفتاة التي تدعى
كوكب قد �صقطت من أاعلى أابراجك ،اإل أان ثوبها ا�صتحال مظلة يحميها من اموت امحتوم،
فل ��م م ��ت بف�صل غفرانك لها ،وب ��ات ثوبها حكاية بجان ��ب مواقد ال�صت ��اء الدافئة باحب.
ي ��ا أار�س اجع ��دة وال�صو�صنة ال�صوداء ،كي ��ف لك أان تظلي بعيدة عن عي ��ون حبيك ،وفيك
عين ��ا ج ��دي امحفوفت ��ان بكوفية بي�صاء وقمب ��از رمادي يلف ب ��ه اإ�ص ��راره وعزمته وحبله،
كل ليل ��ة لي�صري ب ��دروب رو�صتها قدماه ي أاحل ��ك �صماواتها ،لبيع العن ��ب ي بي�صان ،ويعود
حم ��ا باحوائ ��ج اجميلة ونحن ما ن ��زال نغط ي أاحام القر�صنة ح ��ت حاف ال�صوف
الثقي ��ل ال ��ذي ل نق ��وى على زحزحته ع ��ن أاكتافنا ،فر�ص ��م خططات ل�صي ��د الع�صافر،
ول�ص ��د م ��ا كن ��ت أابكي عندم ��ا ي�صيد ج ��دي أاحدها كرم ��ى ل العماني ��ة القادمة م ��ن أار�س
ا إل�صفل ��ت وقوال ��ب ا إل�صمنت ،لت ��درب عينيها عل ��ى التقاط اجم ��ال ام�صنوع م ��ن �صبكات
ر ؤوو�س اجب ��ال اخ�صراء وامياه العذبة ،والبيوت ام�صرخية التي مدد أاطرافها با أا�صوار.
عجل ��ون ،أاما تزال �صم ��ا ؤوك م�صنوعة من ر ؤوو�س ال�صنديان اخ�ص ��راء كما كنا نراك ونحن
�صغ ��ار ..ه ��ل ت�صمحن لزائرك أان يرى �صماءك من بن �صق ��وق وريقاتك ،ويرى أار�صك من
ب ��ن منابت اجعدة وال�صو�صن ��ة ال�صوداء ،لعله يعرف مواطئ قدميه ف ��ا يزل مرة أاخرى؟.
كرن ��ا يا عجل ��ون ،فهل ما تزالن تتمنعن عل ��ى امغازلة؟ لقد ن أاى زم ��ان يتمك ،وحان وقت
الدلل ،ما دمنا عدنا نعلن حبنا ونخلع م�صاريع العقوق القدمة ،لنطرح م�صاريع احياة.
* رئي�شة التحرير ام�ش ؤ�ولة
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ا

ت ـ ـ ـ ــدور ف ـ ـ ـ ــي أاذهـ ــانن ـ ـ ـ ـ ــا
أا�شئل ــة كث ــرة ح ــ�ل امب ــدع
أ
والكادم ــي ،هـ ـ ـ ــل يتخلـ ـ ـ ــى
امب ــدع ع ــن اإبداع ــه اإن �شل ــك
الطري ــق اإى أالكادمية ،أام
أا ّن ن ــار ا إلبداع ب ــد أات تخب ـ ــ�
ي الداخـ ـ ـ ــل ف آاثـ ـ ــر الج ــاه
اإى م ــكان أاك ــر أامن ــا ،أا�شئلة
كث ــرة يجي ــب عنه ــا أا�شاتذة
مبدع ــ�ن ي بي ــت « أاق ــام
جديدة».

ة

قدمتالنــدوة:دة.امتنانال�شم ــادي
حررها للنــ�شر :طـ ــارق مك ــاوي

وك�ص ��ف الها�صمي أان �صبب اإقال ��ه ي اإ�صدار
الكت ��ب هو وج ��ود الناق ��د وراء ال�صاع ��ر ،ألن
الناقد يحقق ويب ّدل ويلغي ومنع من ن�صر هذا
لاعام أان يغريه.
وذاك ،ول يرك إ
ووا�صل الها�صمي أان جربته بعد ذلك بد أات
اآنية ال�صتطراق الثقافي ��ة ميل فيها اإى جهة
النق ��د لظروف كان وراءه ��ا أانه وجد ي مطلع
ال�صبعيني ��ات أاقام ًا ح ��اول ت�صوي ��ه التجربة
ال�صعري ��ة وخا�صة تلك امرتبطة باللتزام ،ألن
ال�صع ��ر كان وقته ��ا يرتبط مفه ��وم اللتزام،
فت�صدت جموعة أاقام م ��ن خارج البحرين
تطع ��ن قن ��اة ال�صع ��ر ي البحري ��ن وتغمزها،
وترى أانه من�صورات �صيا�صية وخطابية....ولي�س
�صع ��ر ًا فكان ل ب ��د أان ينري أاح ��د للدفاع عن
حيا�س التجربة ال�صعرية قبل أان تتكاثر عليها
ال�صه ��ام ،وم ��ن هنا يق ��ول الها�صمي” :وجدت
نف�ص ��ي م�صحي ًا بتجربت ��ي ال�صعرية ألدافع عن
ه ��ذه التجرب ��ة كواحد م ��ن داخله ��ا ،و أاعتقد
أانني ا�صتطعت وا�صت�صغ ��ت اللعبة التي جرتني
اإليها“.
م ��ن هنا و�صع الها�صم ��ي ما يقارب خم�صة
ع�ص ��ر كتابا نقدي� � ًا ي رفوف امكتب ��ة العربية،
ابتد أاه ب�”ما قالته النخلة للبحر“ الذي ا�صتمل
على دف ��اع م�صتميت ع ��ن التجرب ��ة ال�صعرية،
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ُ
وطب ��ع ي الع ��راق ،وعرفته الذاك ��رة العراقية
وع ��رف ي اجامعات العربية ،ثم
ب�صكل جيد ُ
أاردف ��ه بتجرب ��ة ثاني ��ة مثلت بكت ��اب ”�صكون
امتحرك“ الذي كان عنوانه تعبر ًا اآخر ل�“ما
قالت ��ه النخلة للبح ��ر“ ،ومث ��ل الكتابان وحدة
على م�صتوى امو�صوع ��ات وام�صامن والواقع،
كذل ��ك عل ��ى م�صتوى أالبع ��اد الفني ��ة من مثل
ا إليق ��اع الداخل ��ي واخارج ��ي واللغ ��ة تركيب ًا
وحلي ًا وام�صمون عاطفة وتفكر ًا.
وحول جربت ��ه ي العم ��ل أالكادمي ،قال
الها�صم ��ي اإن انتقال ��ه للعم ��ل ي اجامعة كان
وكنت
بداية دخ ��ول الثق ��اي اإى أالكادم ��يُ ،
أاعجب ��ت بنظرية رئي�س اجامعة أالول ،وكانت
ت�صمى الكلية اجامعية ،وكان أامريكيا ..وكنت
قد ح�صل ��ت على درجة اماج�صت ��ر ي أالدب،
وكان و�صع ��ي ي التج ��ارة مي ��زا ،وم أافك ��ر
أان أاك ��ون أاكادمي ًا ،فبع ��ث ي رئي�س اجامعة
علي إلكمال
يريد مقابلتي .وخال امقابلة أالح ّ
درا�صت ��ي اجامعية ،وعندم ��ا �ص أالته عن �صبب
علي ،قال :نح ��ن ي أامريكا ن ؤومن أان
اإ�ص ��راره ّ
أال�صتاذ اجيد واحقيقي هو ما كان ي أال�صا�س
مبدع ًا ،و أانا أاريد من كل امبدعن الذين لديهم
اإمكانية أان ي�صبحوا أاكادمين“.
ويتاب ��ع الها�صمي” :لقد طل ��ب مني رئي�س
اجامعة أان أار�ص ��ح له أاي مبدع ليكمل درا�صته
أالكادمي ��ة باجامعة ،وق ��د ر�صحت د.منرة
الف ��ار ،وبالفع ��ل ح ��ازت بعث ��ة للماج�صت ��ر
والدكت ��وراه ،وهي من أاح ��د أال�صاتذة ي ق�صم
اللغ ��ة ا إلجليزية“ ،واختت ��م الها�صمي حديثه
قائ ًا ” :أانا دخلت من هذا الباب الذي ت�صي به
الندوة وجعله عنوان ًا لها ،و أانا اإذا فقدت هذا
التعالق ي �صخ�صي أاو ي جربتي ف�صوف أاكون
م�صاب� � ًا بال�صيزوفريني ��ا وقد احتج ��ت أازمان ًا

ال�صوء الذي يربطه بالنقد ونظرياته ومناهجه
ال�صارم ��ة ،لينقط ��ع اإى حل ��م ل يعك ��ره هذا
الوع ��ي النقدي ال�صارم ،وكذلك عندما يكتب
النق ��د ،و أا�صار اإى أان هناك نقطة ما�س ل بد
منها ،وعده ��ا نقطة عافية ،وه ��ي أان ال�صاعر
الناقد يك�صب لغت ��ه النقدية �صيئ ًا من الطراوة
والتوهج والقدرة على الت أاثر.
ال�شعافن :كنت أاهيئ نف�شي ألن أاك�ن �شاعراً
مو�صح� � ًا أان الناق ��د  -ال�صاع ��ر يتعلق جزء من
ن�صاطه بامنه ��ج والتنظي ��م وال�صرامة والدقة،
واج ��زء ا آلخر يذه ��ب باجاه احل ��م وا إلبداع
واحرية ،مت�صائ ًا بعد ذلك” :كيف لهذه الذات
الواحدة أان تكون متجان�صة و أان تكون من�صجمة،
وتكون ناقد ًا و�صاعر ًا ي اآن واحد؟“.
وتاب ��ع الع ّاق قائ ًا ” :أادركت جيد ًا ،ومنذ
البداي ��ة ،أان امعادلة �صديدة الدقة ،وا إليقاع ل
بد ل ��ه من ال�صبط واح ��ذر ،ألن ما يجمع بن
هذي ��ن الن�صاط ��ن ،ك أام ��ا م�صي عل ��ى �صعرة
دقيق ��ة ،بخا�صة عندما تك ��ون موهبة ال�صاعر
أاكر من قدرت ��ه النقدية“ ،وي ��رى أان اخطر
هن ��ا يتمثل ي أان يتحول الن�س النقدي للناقد
اإى غزل اإن�صاء �صائب ،وت أاثر أاو نقد انطباعي
ب�صب ��ب اموهب ��ة ال�صعرية التي لدي ��ه ،وعندما
تكون امعادل ��ة معكو�صة أاي القدرة النقدية ،أاو
مثل امنهج النقدي أاكر من اموهبة ال�صعرية
ي�صبح �صع ��ره ك�صعر الفقه ��اء ،و�صعر النحاة:
لغة �صامرة ذابلة مع�صورة ،جف فيها جمرة
احلم ،لي�س فيه ��ا وهج ولي�س فيها ماء ال�صعر
الذي ذك ��ره القدام ��ى واعتروه م ��ن عنا�صر
العافية احقيقية ي الن�س ال�صعري.
وي �صي ��اق مت�ص ��ل أاكد الع � ّ�اق أانه دائم
امحاول ��ة عند كتاب ��ة الق�صيدة قط ��ع م�صدر
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يق ��ول ا .د.اإبراهي ��م ال�صعاف ��ن اإن ق�صية
تعالق ال�صاع ��ر بالناقد ق�صية تث ��ر ال�صجون،
واإن البع� ��س ي ��رى أان الناق ��د أاو أالكادم ��ي ل
مك ��ن أان يك ��ون مبدع ًا ،ألن بينهم ��ا برزخ ًا ل
يبغيان .و أاو�صح حول جربته اخا�صة أانه كان
يكتب ال�صعر ،ويهيئ نف�صه ألن ي�صبح �صاعر ًا،
وم يخطر بباله أانه �ص ُيمنح لقب :ناقد“.
ووا�صل ال�صعافن” :كنت أالقى ي اجامعة
عط ��ف أال�صاتذة النق ��اد من مثل عب ��د القادر
الق ��ط و�صك ��ري عي ��اد ،وكن ��ا نحظ ��ى ،نح ��ن
ال�صب ��اب ،بعط ��ف ال�صعراء الكب ��ار مثل �صاح
عب ��د ال�صب ��ور ،وكان من ال�صع ��راء ال�صباب ي
ذلك الوقت عز الدين امنا�صرة ،و أامل دنقل“.
وك�صف ال�صعافن عن أان اجانب ا إلبداعي
لديه بد أا يخفت ،و أانه بد أا ي�صارك على ا�صتحياء
ي امهرجانات والندوات ،اإى أان انقطع نهائي ًا
عن الظهور ،لكنه ظل مثابر ًا على قراءة ال�صعر
وكتابته ،ومتابعة ما ي�صتجد من اجاهات لل�صعر
ومدار�س ،وترافقت كتابته لل�صعر ،كما يو�صح،
م ��ع كتابت ��ه ألعم ��ال �صردي ��ة ،اإذ أاجز ثاث
روايات ،وهو ي امرحل ��ة اجامعية ،وعر�صها
عل ��ى أا�صاتذة كان من أاهمهم عبد امح�صن طه
بدر ال ��ذي قال لل�صعافن ح ��ول روايته الثالثة:
”اإذا أاردت أان تب ��د أا بداي ��ة جيب حفوظ،
ف ��ا ت�صتعجل الن�ص ��ر“ ،وعل ��ق ال�صعافن على

ة
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والبح ��وث ،م�ص ��ر ًا اإى م ��ا يتعل ��ق بتجربت ��ه
اخا�ص ��ة ي ه ��ذا امو�ص ��وع ،بت أاكي ��د أان ذات
امب ��دع ينبغي أان تكون متوح ��دة خلف اإبداعه،
وبخا�ص ��ة ال�صاعر؛ فال�صاعر ما هو كائن بري
وح�ص ��ي ،ع�صي عل ��ى التقيي ��د وال�صبط عليه
أان يظ ��ل يتمتع به ��ذه امزايا كي يظ ��ل �صاعر ًا
�صقف ��ه احري ��ة وال�صم ��اء ،و أاي أامر ق ��د يقيد
حريت ��ه� ،صيحد م ��ن اإبداع ��ه ،فاله ��واء الذي
يتنف�ص ��ه امبدع هو حري ��ة .وا�صتذكر �صبانة ي
هذا ال�صدد ما قاله ال�صاعر عبد الرحيم عمر
حول جربته ال�صعري ��ة وعمله أالكادمي ،وهو
أان ��ه تو�صل ي النهاي ��ة اإى نتيج ��ة مفادها أان
ال�صعر ل يجاور.
يق ��ول �صبان ��ة” :اإن أالكادمي ��ة أاتيناه ��ا
م�صطري ��ن اإليها ،لكن م ��ن ناحية أاخرى ،كان
ال�صع ��ر دائم ��ا متف�ص � ً�ا عل ��ى أالكادمية ّ
ي،
فال�صعر هو الذي منحني القدرة على أان أاكون
أاكادمي� � ًا ،و أاعتق ��د أانني لو م أاك ��ن �صاعر ًا ما
ا�صتطع ��ت أان أاكون أاكادمي� � ًا ناجح ًا“ ،وي ؤوكد
�صبان ��ة حديث ��ه م�صت�صه ��د ًا م ��ا ذه ��ب اإلي ��ه
ال�صعافن ،قائ ًا” :اإنن ��ا فع ًا بو�صفنا �صعراء
كن ��ا نن ��ال كل التعاط ��ف م ��ن أا�صاتذتن ��ا ي
اجامعة أالردنية ومنهم د.اإبراهيم ال�صعافن
ال ��ذي كان يق� � ّدر ه ��ذه اموهبة وه ��ذا ال�صعر،

ة

هذا بقول ��ه” :اعترت ه ��ذه الو�صية ن�صيحة
ذهبية ،وب�صبب ذل ��ك أا�صبحت زاهد ًا جد ًا ي
الن�ص ��ر .كنت أاتوقع تلك اللحظ ��ة امحفوظية،
و أاتوق ��ع تل ��ك اللحظ ��ة ال�صيابي ��ة ،وظلت هذه
اللحظة تت أاج ��ل وتت أاجل حت ��ى أا�صدرت ديوان
( أاف ��ق اخيول) ،وه ��و ق�صائد خت ��ارة لي�س
م ��ن الناحية الفني ��ة فقط واإما م ��ن الناحية
الزمنية أاي�ص ًا“.
وتاب ��ع ال�صعاف ��ن ح ��ول ديوان ��ه ” أاف ��ق
اخيول“ ” :كنت أاريد أان أا ؤورخ لفرات زمنية
معين ��ة م ��ن ال�صتينيات اإى أاللفي ��ة اجديدة،
بطبيع ��ة اح ��ال ،بال�صدف ��ة كتب ��ت للم�ص ��رح
عمل ��ن( ،لي ��اي �صم�س النه ��ار) الت ��ي كانت
أاول م�صرحي ��ة تعر� ��س ي مهرج ��ان جر� ��س،
و(الطريق اإى بيت امقد�س) التي ُعر�صت ي
جامع ��ة الرموك ،طبعت م ؤوخ ��ر ًا ،ي ال�صل�صة
ام�صرحي ��ة ي ال�صارق ��ة .كتبت أاي�ص ��ا ي تلك
الفرة امبكرة الق�صة الق�صرة“.
و أاكد ال�صعافن أان ا إلبداع لي�س هواية ،اإما
ج ��زء ي داخ ��ل ا إلن�صان ،و أان زحم ��ة أالعمال
امختلفة ومنها أالكادمية حد منه وحاول أان
تخنقه ،ولكن هذا �صيء لي�س باخيار .وي�صتذكر
ال�صعافن قائ � ً�ا” :ي احاد كت ��اب ا إلمارات
ال�صنة اما�صية  ،2008طلبوا مني أان أاقر أا بع�س
الق�صائ ��د ،أاح ��د أال�صخا� ��س اموجودين قال:
ل ب ��د أان تك ��ون ق�صائد د.اإبراهي ��م متما�صكة
مكتملة ،ألنه ناقد ويفر�س أان الناقد ل يكتب
�صيئ� � ًا اإل وقد جمع ووع ��ى كل �صيء .فقلت له:
ه ��ذا �صحي ��ح ،فال�صاعر أاو امب ��دع حن يكتب
ي�صر حت رحمة الناقد“.
�شبانة :ال�شعر منحني القدرة ألك�ن أاكادمياً
أاك ��د د.نا�صر �صبانة ي حديث ��ه أان جدلية
ا إلبداع والنقد حتاج اإى مزيد من الدرا�صات

ومنهم أاي�ص ��ا رئي�س اجامعة مع ��اي أال�صتاذ
د.خال ��د الكركي الذي قر أانا عليه أاول ق�صيدة
رم ��ا كنا كتبناها هن ��ا ي اجامعة كما أاتذكر
ي مادة (تذوق الن�س أالدبي) ،الق�صيدة هي
الت ��ي حفّزتني اإى امزيد من التقدم والنجاح،
وكان ��ت مث ��ل ال�صمعة التي ح ��رق لت�صيء لنا
الطريق“.
أ
ور أاى �صبانة ،ي �صياق مت�صل ،ان ا إلن�صان
هو جموع م ��ن ال�صخ�صيات ،م ؤوك ��د ًا” :اإنني
عندما أادخل الق�صي ��دة أاخلع كل ثوب اإل ثوب
الق�صي ��دة ،ألنن ��ي ل أادخل الق�صي ��دة بعقلية
أالكادم ��ي ،واإم ��ا بعقلية ال�صاع ��ر ،و أاظن أان
الق�صيدة هي التي تطل ��ب مني ت أا�صرة امرور
اإليه ��ا ،قب ��ل أان أادخ ��ل اإليه ��ا وت أا�ص ��رة امرور
ه ��ذه هي ت أا�ص ��رة امب ��دع ،اإذ اإن امبدع يدخل
بيت الق�صيدة ،وهو مب ��دع و�صاعر ولي�س غر
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ذلك“.
ً
أ
أام ��ا الناحي ��ة الكادمي ��ة ،وفق� �ا ل�صبانة،
فتظ ��ل على هام� ��س الق�صي ��دة أاو على هام�س
احالة ا إلبداعية ،قائ ًا ” :أاما اإذ كان ال�ص ؤوال
حول ت أاثر الق�صيدة بالكتاب ��ة النقدية ،ف أاقول
نع ��م ،فاحالة ا إلبداعية منحتنا قدرة على أان
نخلق لغ ��ة نقدية لي�س هدفها التو�صيل ح�صب،
واإم ��ا أاي�صا له ��ا غواية ،بحي ��ث جلب القارئ
اإى ن ��ار الن�س النق ��دي وجعله أاك ��ر جاوب ًا
مع احالة النقدية ،وبالتاي أاكر اإقناعا بهذا
الن�س“.
أ
ً
ووا�صل �صبانة حديثه قائا” :اإنني ل اقول
عن نف�ص ��ي �صاعر ًا اإل ج ��از ًا ،فال�صاعر ّ
يل
مك ��ث اإل حظ ��ات خاطف ��ة ثم يذه ��ب ،هذه
اللحظ ��ات اخاطفة هي حظ ��ات الكتابة .أانا
خارج احالة الكتابية ل أاكون �صاعر ًا ،وبالتاي

ة
ا
ة

ي أان أاكون ما أاريد :أاكادمي ًا ،موظف ًا ..لكنني
ينبغي أان أاق ��دم ا إلخا�س كله للن�س ال�صعري
ي أاثن ��اء احالة الكتابي ��ة ،فالق�صية ،هي هل
أا�صتطي ��ع أان أادخ ��ل الق�صيدة بحال ��ة اإبداعية
مكتملة مام ًا قبل اجنون والطي�س الذي يتمتع
به ال�صاعر؟ اإذا ا�صتطعت ف أاعتقد أانني �ص أاجح
ي أان أاك ��ون �صاعر ًا من جه ��ة ،أاو أاكادمي ًا من
جه ��ة أاخرى ،أاما اإذا دخل ��ت احالة ا إلبداعية
بعقلية أالكادم ��ي ،فاإنني �ص أاف�ص ��د الق�صيدة
مام� � ًا ألنن ��ي �ص أا�صط ��ر اإى أان أاح�ص ��و ري� ��س
الع�صافر ي قالب معدي �صارم“.
العت�م :لقد أاتيت من منطقة ال�شعر
م ��ن جهتها ،قالت د.مه ��ا العتوم اإن حق َلي
ال�صع ��ر والنق ��د متباع ��دان ،لكنهم ��ا لي�ص ��ا
منف�صل ��ن ،وكل منه ��ا يطل عل ��ى ا آلخر ،و أان

ج ��اح التجرب ��ة ا إلبداعي ��ة ي� � ؤودي اإى جربة
أاكادمية ناجحة ولي�س بال�صرورة العك�س.
ور أات العت ��وم أان امب ��دع ل ب ��د أان يكون ي
داخله ناقد ،وهذا الناقد ي�صت�صره ويعود اإليه
ول مكن أان يتجاوزه ي حال من أالحوال ،لكن
ام�صكل ��ة ،كما ت�صر العتوم ،ه ��ي �صطوة النقد
على ا إلبداع ،أاو أاولوية ا إلبداع على النقد ،ألن
هن ��اك م�ص أالة ح ��رارة ا إلبداع ،وب ��رودة النقد
وامعاير ال�صارم ��ة وامنهجية التي يتحلى بها
أالكادم ��ي ،وا آلف ��اق واحري ��ة الت ��ي يريد أان
يتف ّل ��ت منه ��ا امبدع ويخرج عليه ��ا ،خا�صة أان
النق ��د احقيقي ،كم ��ا ترى العت ��وم ،هو الذي
يق ��وم عل ��ى ا إلب ��داع ولي� ��س العك� ��س .وتابعت
العتوم” :لك ��ن ام�صكلة لدينا ي العام العربي
حدي ��د ًا أان أالكادمي ��ة تق ��وم عل ��ى معاي ��ر
جاهزة وقوانن ت�صب ��ق الن�س ا إلبداعي ،ومن
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هنا يخف ��ت أاو يقل دور أالكادم ��ي ،ألن النقد
احقيقي يجب أان يقوم على الن�س“.
وي �صياق جربتها اخا�صة ،قالت العتوم:
”لق ��د أاتيت من منطقة ال�صعر ،كتبت ال�صعر
أاو ًل ،وكتبته منذ كنت ي امدر�صة ،ورما كانت
كتابة ال�صع ��ر هي دافعي للو�ص ��ول اإى مرحلة
أالكادمية ،وي هذا امجال حديد ًا“ ،و�صددت
العتوم على أان الدرا�صة ل تخدم ا إلبداع خدمة
حقيقي ��ة ،م�صرة اإى أان ال�صاع ��ر ي�صتطيع أان
يقر أا و أان يت ��زود أ
بالدوات ال�صعري ��ة والنقدية
دون أان يلج أا اإى اجانب أالكادمي.
الروا�شدة :أاكتب الق�شة و أام ّزقها
أاك ��د د�.صام ��ح الروا�ص ��دة أانّ الروايت ��ن
اللت ��ن كتبهما م ��ا تزال خطوطت ��ن ويخاف
أان ين�صرهم ��ا :الرواي ��ة أالوى حم ��ل ا�ص ��م
” أا�صيل ��ة“ ،والثانية عنوانه ��ا ب�“ليلة القب�س
على �صرغ ��ام بن �صعيد ال�صبل ��ي“ .وي �صياق
مت�صل قال الروا�ص ��دة ” :أاكتب ال�صعر أان�صره،
و أاكت ��ب الق�ص ��ة الق�ص ��رة و أامزقه ��ا كثر ًا..
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أاكت ��ب لنف�ص ��ي ،و أاهيبها ب�ص ؤواي له ��ا ما الذي
�ص أا�صيفه آ
لاخرين ،وم ��اذا �ص أا�صيف للتجربة
الت ��ي يكت ��ب به ��ا الكب ��ار؟“ ،ولك ��ن ي جال
النق ��د ،كما أا�ص ��ار الروا�ص ��دة ،طرح جموعة
من أال�صئلة عل ��ى أال�صاتذة ام�صاركن ،حاو ًل
تقدم مداخ ��ات ي ق�صايا التجربة ال�صعرية
ب�صورة عامة.
وج ��ه الروا�ص ��دة �ص� � ؤوا ًل للدكت ��ور عل ��وي
الها�صم ��ي ،ح ��ول م�صطلح ”التنا� ��س“ الذي
ا�صتب ��دل ب ��ه م�صطل ��ح ”التعال ��ق الن�صي“،
وق ��ال الروا�صدة” :ه ��ذا ام�صطل ��ح (التعالق
الن�ص ��ي) هل يقرب كثر ًا م ��ن ق�صية ال�صعر
نف�ص ��ه ،معن ��ى اآخ ��ر ،ه ��ل ال ��ذي �ص ��اغ هذا
العن ��وان هو الناق ��د ،واإى أاي حد ينت�صر أاحد
الطرفن على ا آلخر؟“ ،م�صر ًا” :ي كثر من
احالت حينما يكتب د.علوي الها�صمي النقد
أاو يقر أا آ
لاخري ��ن وتعن على باله ي حظة ما
الق�صيدة أايهما ُي�صكت ا آلخر؟“.
ووا�صل الروا�صدة موجه ًا �ص ؤواله ،هذه امرة،
للدكت ��ور جعفر الع ّاق” :كي ��ف يتحرر ال�صاعر

ة
ا
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م ��ن لغة الناقد حينما يري ��د أان ي�صوغ التجربة
ال�صعرية ويكتب الق�صيدة ،وكيف يتحرر الناقد
أاي�ص ًا من لغ ��ة ال�صاعر؟ اإن من يقر أا كثر ًا ما
كت ��ب الع � ّ�اق ي حق ��ل النق ��د يج ��ده م�صكون ًا
بلغة ال�صاع ��ر أاحيان ًا ،لغة ت أاخ ��ذ ف�صاءات غر
�صارمة ،مع�صقة بدللت متعددة“.
ثم طرح الروا�صدة �ص� � ؤوا ًل عام ًا أ
لا�صاتذة
ام�صارك ��ن حول مثل دور الناقد عند مراجعة
الن�س ا إلبداعي ال�صعري.
�ص� � ؤوال الروا�ص ��دة الثال ��ث وجه ��ه للدكتور
ال�صعاف ��ن ،قائ � ً�ا” :يب ��دو م ��ن حديث ��ك عن
جربت ��ك أان الناق ��د قمع في ��ك ال�صاعر وقمع
في ��ك الروائي وقمع في ��ك ام�صرح ��ي أاو كاتب
ام�ص ��رح ،وذل ��ك م ��ن خ ��ال ت أاخ ��ر �ص ��دور
أاعمالك ا إلبداعية ،و�ص ��دور أالعمال النقدية
ي البداية .وقلت اإن ��ك كنت ترى نف�صك و أانت
طال ��ب ي اجامعة �صاع ��ر ًا ،وتعد نف�صك لهذا
الدور ،بعد ه ��ذه التجربة هل أان ��ت را�س عما
و�صل ��ت اإليه م ��ن احت ��ال دور الناق ��د ألدوار
امبدعن فيك أاو الدور ا إلبداعي فيك؟“.

ووج ��ه الروا�ص ��دة �ص ؤوا ًل للدكت ��ورة امتنان
ال�صم ��ادي قائ ًا” :عن م ��اذا ي�صدر ال�صاعر
أالكادم ��ي عندم ��ا يك ��ون ناق ��د ًا لن�صو�ص ��ه،
ه ��ل هن ��اك عاق ��ة ب ��ن نق ��د ال�صاع ��ر لغره
وت�ص ��ور �صع ��ره اخا�س ،وما ال ��ذي ين�صغل به
أالكادمي ال�صاع ��ر ،هل هو اخطاب ال�صعري
أام ال�صيا�ص ��ي الدين ��ي أام العناي ��ة بام�صتويات
البنائي ��ة والركيبي ��ة واللغوية بحك ��م درا�صته
وان�صغاله؟“.
واختت ��م الروا�ص ��دة ب�ص ؤوال ��ه” :حينم ��ا
يكت ��ب ال�صاع ��ر �صيئ ًا ع ��ن جربت ��ه ال�صعرية،
كما فع ��ل البيات ��ي ي جربت ��ه ال�صعرية ونزار
وعب ��د ال�صب ��ور ،اإى أاي حد يك ��ون مو�صوعي ًا
ي ال�صه ��ادة ال�صعري ��ة ،و أاين يق ��ف من ن�صه،
هل ي�صتطي ��ع أان يقف موقف ًا حايد ًا من ن�صه
ال�صعري وينظر اإليه بعن امو�صوعية؟“.
الها�شمي :كتبت ال�شعر ،ثم أاغلقت كتابه
أاج ��اب الها�صم ��ي ع ��ن �ص� � ؤوال الروا�ص ��دة
بقول ��ه” :التجرب ��ة الذاتي ��ة بالن�صب ��ة للتنا�س

الق�ش ْيدةِ-
 -اإذا ما ح ّقق حلم ِ

ا إ ّننِي م ْلك هذِ ه اح ِق ْيب ِة
ت ْتبعنِي مِ ْثل غ ْي ِم ال ّر�ش�لِ
ال�شام -
 عل ْي ِه ّفل�شطِ ن ل ْي�شتْ بِادِي التِي �شرق�ها،
ْ
وي ْكفِي
�شرق�ي
فل�شطِ ن أاي�شاً بِادِي التِي
ْ
ِ
ِي�ش ِبح �شِ ْعر احداث ِة ح ّراً مِ ن
و أان�شى ل ْ
ال ّر ْم ِز
ما ِ
ال�ش ْعر يا نهْر
ما ِ
ال�ش ْعر؟
ا إ ْن ْ
م أاهات ِْف ه�اجِ �ص طِ ْفل بِ�ش ْدرِي
ال�شا ِة
و أاجت ّثها مِ نْ نت� ِء ّ
ي�ص احطا ْم
و أا ْبذرها ِي ه�شِ ِ
أايّ ّ
ج ِة وهْ ج
لِف ْقد عرناه
ما ال ّنهْر ِف ْي ِه

إب ا ات

فعلي اكتِ�شاف الرِيا ِح
أا ّما أانا ّ
ا ّلتِي ي ال ِبا ِد
لِي ْزرعها الاجِ ئ�ن اإى ام ْ�تِ مِ نْ م ْ� ِت ِه ْم
يج�ص ام�شاب�ن بِالب ْعدِ
كي ّ
ْ
ك ْم ب ْعده ْم طال
وا�شت ّد ع�د ال ّتغ ّربِ
ما أاطال�ا مناف
ِّ
وما تز ّين ِي قل ِب ِه ْم
ِّ
�ش ْكل هذا ال�شتاتْ

�شِ �ى ما عرناه
يا أا ّيها ال ّنهْر
يا �شرِهاً ّ
بالر ّب ِ�ص
ّ
كف عن ِاخ ْيزرانِ
ل�شت ْ
تطمِ ثها
فا إ ِّن اإلهاتِ �شِ ْعري التي ْ
ت�شت ِع ّد ل ِ
ر بِهذه احيا ِة
ِبث البيانِ أالخ ِ
ْ
واإعانِ أاوى ح�ادِثِ ي� ِم القِيامةِ:
ر ْفع الق�شائِدِ مِ نْ ك�نِنا
وانقِرا�ص الكا ْم..
*
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ف ــروح حبلـ ـ ـ ــى بال َـ�شن ـ ـ ـ ــا ِر ُ
وغ ْب ِن ـ ـ ـ ـ ِه
وتظـ ـ ـ ـ ُـل ت�ش ـ ـ ــر ُخ فـ ـ ــي امدائ ـ ـ ــن ل�ع ـ ـ ـ ٌة
وتبي ـ ـ ـ ُـن ف ـ ـ ــي أار� ــص العروب ـ ـ ــة ج�قـ ـ ـ ـ ٌة
و َتـ ُم ـ ـ ـ ــدُ حب ـ ـ ـ ًـا لل��ش ـ ـ ــال وت ّدعـ ـ ـ ـ ــي
وت�ش� ُقنـ ـ ـ ــا َع ْبـ ـ ـ ـ ـ َر الـخنـ ـ ـ ــ� ِع هديـ ـ ـ ـ ًة
وتظـ ـ ـ ُـل ُ ْ
ت ـ ـ ـ ِر ُع ف ـ ـ ــي الع�ا�شـ ـ ــم ُف ْر َق ـ ـ ـ ـ ٌة
الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل ِ�شـ ـ ـ ــدُ الك ـ ـ ـ ـ ـ ِل أايُ �شريحـ ـ ـ ـ ٍة
ـراب الب ـ ِـن عِ ـ ـ ـ ـ ـ َز َة أا ّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة
ينع ــي غ ـ ـ ـ ـ ُ
ل ـ ـ ــ� أا َن عينـ ـ ـ ـ ـاً للحطيئ ـ ـ ـ ــة أاب�ش ـ ـ ـ ـ ــرتْ

وغ ـ ـ ـ ــداً يَ�شِ ـ ـ ـ ُـب ولي ُده ـ ـ ـ ــا الـم�ش ـ ـ ـ ـ ؤ�و ُم
و ُك ــ�ى الر ؤوو� ــص عـ ـ ــن ال�شم ـ ـ ــاع ت�ش ـ ـ ــ� ُم
حـمقـ ـ ـ ــا ُء َتغ ـ ـ ـ ُ
ـرق ف ـ ـ ــي الـخن ـ ـ ــا وتعـ ـ ـ ــ� ُم
عَـ ْهـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ال�شـ ـ ـ ـ ــا ِم و أا�ش ُلـ ـ ـ ـ ـ ُه الت�شلي ـ ـ ـ ـ ُم
وكـم ـ ـ ــا يحـ ـ ـ ـ ُـب وي�شتـهـ ـ ـ ــي حايـيـ ـ ـ ـ ـ ُم
ونظ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل نـهج ـ ـ ـ ــ� والبن ـ ـ ـ ــا ُء �شقيـ ـ ـ ـ ـ ُم
تلـق ـ ـ ــى ال�شام ـ ـ ـ ـ َة والرفـ ـ ـ ــا َق خ�شـ ـ ـ ـ ــ� ُم
َت ـ ـ ـ ـ ـ ِر ُد الـمن ـ ـ ــ� َن ول وفـ ـ ـ ـ ـ ــا َق يق ـ ـ ـ ــ� ُم
لـجفـ ـ ـ ــا الق�شي ـ ـ ـ ـ َد وراع ـ ـ ـ ــه الـت�شتيـ ـ ـ ـ ـ ُم

جن ـ ـ ـ ـ َد امـ ــدار� ـ ِـص د ِبـ ـ ـ ــروا وتد ُبـ ـ ـ ـ ــروا
اإن ـ ـ ـ ــي ألعلـ ـ ـ ـ ُم وهـ ـ ـ ــ� عل ـ ـ ـ ـ ُم مـج ـ ـ ـ ــربٍ
أانت ـ ـ ــم بقيـ ـ ـ ـ ُة ُمـ ْنـ َيـ ـ ـ ـ ٍة فـتج ّلـ ـ ـ ـ ــدوا
جيـ ـ ـ ُل الهزا ِئ ـ ـ ـ ـ ِـم نح ـ ـ ُـن فانحـ ــ�ا بامنـ ــى
ك ـ ـ ــم ُي ْت ـ ـ ـ ـ ِر ُع أالطف ـ ـ ـ ــا َل أا ْد ُم ـ ـ ـ ـ َع خيب ـ ـ ـ ـ ٍة
ل تي أا�شـ ـ ــ�ا َي ِفـ ـ ـ ـ ـ ُد ال�شيـ ـ ـ ــا ُء اإذا �شكـ ـ ـ ــا
ل تقرنـ ـ ـ ــ�ا بالعل ـ ـ ــم جامـ ـ ـ ـ ـ َد َنـهْجِ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
وخ ـ ـ ــذوا أال�شالـ ـ ـ ـ َة واحداث ـ ـ ـ ـ َة منهج ـ ـاً
أايُ احتفـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍء بالـخراف ـ ـ ـ ـ ــة فا�ش ـ ـ ـ ـ ـ ٌد
ل ح�شبـ ـ ـ ـ ــ�ا َب ْ�ح ـ ـ ــي يـجالـ ـ ـ ـ ُد أا ّمت ـ ـ ـ ــي
َنـ ـ َدتْ عـ ـ ــن اجـ ـ ـ ــرح العميـ ـ ـ ــق مقالت ـ ــي
َن�شـ ـ ـ ـ ُر احقائـ ـ ــقِ أا ُ
ول ال ـ ـ ـ ـدّربِ ال ـ ـ ـ ـ ــذي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـاإذا �شبـ ْغن ـ ـ ـ ـ ــا بالريـ ـ ـ ـ ــاء عق� َلن ـ ـ ــا
وي��شـ ـ ـ ــع الع ـ ـ ـ ـ ُ
ـدوان دول ـ ـ ـ ـ ـ َة حقـ ـ ـ ـ ـ ــده
ِ

فاحـ ـ ـ ــال �شـ ـ ـ ــ� ٌء والـمـ ـ ـ ــرا ُد عـظي ـ ـ ـ ـ ـ ُم
أا َن الـم�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــا َر م ـ ـ ـ ـ ـ ؤ� ٌ
رق وج�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم
عنـ ـ ـ ـ ــد الـ�شدائ ـ ـ ـ ــد َيـ ْب َه ـ ـ ـ ـ ُر ال َتـقديـ ـ ـ ـ ـ ُم
نحـ ـ ـ ـ ــ� ال ِـ�شغـ ـ ـ ــار فبــال ِـ�شغـ ـ ــار نـ ـ ـ ـ ــرو ُم
أا ٌم ُتـ ـ ــ�ل ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـ�ل أاو أا ٌب مـ ـ ـهـ ـ ـ ــزو ُم
واإذا أاح ـ ـ ـ� ـ َـص بظـلم ـ ـ ـ ـ ــه امـظل ـ ـ ـ ـ ــ� ُم
ـاجـ ـ ـ ـ ـ ُه الـتعتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم
ا إ ّن الـجم ـ ـ ـ ــ� َد نت ُ
بـهم ـ ـ ـ ـ ــا ُيـحـ ـ ـ ــا َو ُر ط ـ ـ ـ ـ ٌ
ـارف وقـدي ـ ـ ـ ـ ُم
يـل ـ ـ ـ ـ ُد الـثب ـ ـ ـ ــ�ر و َد أاْ ُبـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه الت أازيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم
فـ أانـ ـ ـ ــا الـمتـ ّيـ ـ ـ ـ ـ ُم واح�ش ـ ـ ــا مكلـ ـ ـ ـ ــ� ُم
م ـ ـ ــن ذا ُيـ�شـ ـ ـ ــا ُر اإذا �شفـ ـ ـ ــا التكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم
يبـغي ـ ـ ـ ــه نـهـ ـ ـ ـ ـ ٌج لـل�ش ــاح ق�ي ـ ـ ـ ـ ـ ُم
تفن ـ ـ ـ ــى الـعلـ ـ ـ ـ ــ� ُم ويـ�شق ـ ـ ــط التعلي ـ ـ ـ ـ ُم
فـالنيـ ـ ـ ـ ـ ُل ح ـ ـ ـ ــدٌ والف ـ ـ ـ ـ ُ
ـرات ُتـخـ ـ ـ ـ ــ� ُم

* * * *

( )1أالمر :أامر ال�صعراء
( )2اإبراهيم :اإبراهيم طوقان
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إب ا ات

*هذه الق�صيدة للمرحوم اإدوارد عوي�س م ي�صبق أان ن�صرت ي ال�صحف أاو امجات

إب ا ات
ائ

ا٬ػڀد ٰٳ ٤بٍ ِت ْ
٧
أِ٭٣
َ
بريهان باكر الرك *

ح َ
ن تن�شج الفكرة..
ت�شبح غريبا ،و أا�شر ُفتاتا..
ٌ
كائن با ل�ن ينثال ب َ
ن اح�شى،
ملم�ص ال�ش ّبار ،أالفته الفرا�شات
غريب أامي
ر با ج�شد،
ٌ
أاث ٌ
ال�شم�ص بهدوء /ح َ
ح َ
ن أافتح
ن أاعر
َ
م�شامي أاف ّت�ص عن �شيء َ
لك.
أاقطف نرج�شا ناميا ،يه ّم نح� �ش�رتي
ي اماء ،أاتدى بخيط رفيع من ال�شما ِء
بخف ِة جمة هاربة نح َ� �شباح لذيذ،
َ
�شتاقك دوما أام ..بقلب أاط�ي ِه
أا
كال�رقة
يحرق باإغفاءة مني ،ت أاكله ال�شمعة
ام�شتيقظة.
عندما أابكي تبتلع خ�شخ�شة �ش�تي،
أايّ فرحة َ
تلك ال�شاردة ي امكانِ
وي ّ
جتي ..حيث ج�الِ اله�اء
ٌ
اعراك للذكرياتِ امجمد ِة على امقاعِ دِ ،
24

ن أ
والكف الباردة،
وي الفناج ِ
ي قلب ع�شف�ر فزع م ّر من ف�قنا ي
الهزي ْع.
ينتهي ام�شهد دون احت�شار خفيف
تختنق ح َ
ن ت�ش ّمك راحتي ،وتذوب
�شيئا ف�شيئا أل َ
نك �ش ّكر،
ألي أاحبك اإكليا على كتفي /حديق ٌة
ي امزهريةِ ،حفن ٌة من ه�اء تن�شقتها..
َ
َ
ل�شمتك
ل�ش�تك/
ي داخلي م أاوى
امزعج
ِ
يتج�ش أا اخ�ف الكري ِه من أان َ
ت�ت
واقفا،
أاو و أانتَ ترك بقاياي القليلة على
امح ّف ِة
دون تعليب.
العناوين� ،ش أا َ
َ
عبقك
طاما ام�ت ي�ش ّيع
على
اآمال بددها اخراب،
أانتَ الذي رو�شتَ البادة والريح.
*�صاعرة من أالردن

َت َ�ش ُع َو ْر َداً َعلى َجبِينِي
حِ َ َ
ن َي أْاتِي
ل َد ْم َع أاَرا ُه
َيخْ ط ُر َعلى َن َ�افِذ ا ْل ِغ َناء
ل أاَ َرى �شِ َ�ى َ�ش�تِ َ�شرِي ِر ا َ
حدِ يد
ال�ش ْ�تُ أ َ
الخِ ر
ه� َ
ُي ْطب ُِق على ال َف َراغ
َْ
م َي ُكنْ �شِ �ى ه� ...
َو ّد َعني َو َم َ�شى
ل أام ُِ�ص ا إ ّل �شِ �ى رائِح ِة ام ُ َخدِ ر
لح ِم ال َبارِد
ا ّل ْ
ال�ش َما ُء َت َتل�ى َفا َت ْن َك�شِ ر
ّ
أاُ َ�شاهِ د ُ
َرائ َِح َة َ�شا ُب�نِها
ر النّا ِف َذ ِة أ َ
والنْ�اء
َع َ َ
هي َخ َج ُل ّ َ
الراب
َ
�ي �شِ �ى ال َب َيا�ص
ل َ�ش ْي َء َي ْع ُل ِ
وب َك ْ
قط َع ِة َث ْل ٍج
َووج� ٍه َت ُذ ُ
ي َك أا ِ�ص َماء
ح ِل ُق ي الدُ َخانِ أ َ
َف َر َ
ا�شاتٌ ُ َ
ال ْب َي�ص
و هُ دُو ٌء  .............ي َمق َْرة
َغنّ�ا أا ُيها أ َ
ال َح ْياء
ي امَ�تِ َ�شدَى ال َب َقاء
ِيل�ي مِ ن َع َت َب ِة ال َب ْيتِ
أاَز ِ
ومن َدالي ِة ال ِع َنب
ِ
ن�ي ب�ج ِه أاُمي
َك ّف ِ
ب�ي
َو َغ ّي ِ
26
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إب ا ات

الر َتقال
ي ظِ الِ ُ ْ
أاَ ُغ ُذ في ِه ا ُ
خ َطى
ها َقد َتعافيتُ مِ ن احياة
َو ُ�شفِيتُ َمن َو أا ِد أ َ
ال ْح َزان
َغنّي َيا أاَ ْو َ
ر�شلِيم
َتهاد ْينَ أا ُيتها ال َع َذارى
ج َرى ال ّدّم
ي َ ْ
وي ُْمنحدَراتِ الن ََ�ش ْ�ة
الي� َم أاَنا النايُ
و أاَنتم ام َ ّ�ال
َ
ال�ش ِع ُر ُي َح ِ
ا�ش ُر ِي
َ�ش َب ْق َتني اإى ام َ ْق َهى
لعب ّ
الند
يا َ
َْ
م َت ْن َتظِ ْر ِي َكي أاع َد ُل َغتِي
َو �شج َر ام ُ ْف َردات
َو ْج ُه َك َ
ال�ش ْمعِي
ُي ِ�شي ُء َل ْيلِي َ
الط�يل
و َم َ�شا ُ ؤو َك ال َبارِد
َي ْح َتفِي ِب َق ْه َ�ت َِك ام َ ْغ ّل َية
ُدوي
قر َبها نكه ُة ال َقلق
وحب ُة دواء
ه َْل ُتتقِنُ امُراوغ َة َي ام َ َع ِاي ؟
ْ
هل َ�ش َق َط َح َج ُر ّ َ
الن ِد ؟
هي َث ْر َثر ُة ال ُغ َبار
ُت َعاو ُد َم َر ًة تِل َ� َم َرة
ر
و َلكن با َرائ َِحة َت�شِ ُ

َعلَى َ ْ
حمِ ي
َي ْ� َمنا ا ّلذي َلنْ َي ُع�د
أاَ َت ْ�ش َر ُب َن َخ َب َن َ
�شرك
أا ُيها امَ�تُ
ل َت ْن َتظِ ر َكي َت أاَتِي
َف أانا ا ّلذي أاَ ْو َج َعتُ ال َكام
َل ْ�شتَ �ش�ى َثاث ِة ُح ٍ
روف ُتنْذِ ُر
بِاخ َ�اء
َل�شتَ �شِ َ�ى أ َ
ال َثر
َتخْ ُطر
َْ
ت ِ�شي
ل ْ
�ص ال َ� َجل
ترك َ�شيئاً �شِ �ى َب َع ِ
بع َد أانْ ُن�اريَ ا َ
ج َ�ش َد ي ُ
الراب
تذوق َما ًء ماحاً
َن ُ
َف� َق ّ
ال�ش َفتن
َم ِْ�شي
ال�ش�اد
َن ْر�ش ُم َ�شيئاً مِ ن ّ
َن ْ�شمِ تُ
َ
لك رهب َة ام َ َ�شاجِ د
وفتنة أا ْف ِن َي ِة ال َك َنائِ�ص
حِ ْي َنها
الب
َن َت َ�ش َر ُب مِ ن َْك َكما َي َت�ش ّر ُب َط ُ
َم ْد َر َ�شة
اإذا ما �شاه َد ُحل�ة
ارتعا�ص ّ
ال�ش َجر
َم�شي فيها اإى
ِ
ويع� ُد
ُ
وكل َمر ٍة َيع�د

ه� امَ�تُ َي ْن ُف ُ
ال�ش َمت
�ص َعن ُه َثغر ّ
ك�ابي�ص ا َ
خر�ص
َك ْيما َي ْط ُرد عن ُه
َ
َيتي ُه �ش ّيدي ي الخْ تِاف
َح� َل ُنع�م ِة ال َكام
َي ْح َتفِي بِها اإذا ما َه ّبتْ َرائح ُة أاُ ْن َثى
َو َي َت َعلل أا َن ال َق ِ�شيد َة ُت ُ
عرقل َ
ال�شجر
م ِ�شي الزّمنُ
َْ
َو َن ْحنُ ُنعدُ َكم َم َر ًة
ار�ص التّزحل َق ف� َق ال ُبطء
كنّا ُم ُ
ي ا ْنتِظا ِر
أانْ َت ْن َبجِ َ�ص ا ّللغ ُة مِ ن َ�شخر
حِ ينها َنل ُد �شب َع ُح�رياتٍ
أا�شنانهنَ ُل ْ ؤ�ل ؤ�
ُح�ري ٌة َ
للخمر
وح�ري ٌة ل ّلحب
ُ
وخ ْم ُ�ص ُح�رياتٍ َي َحمِ لنَ أال َ
َ
ر�ص
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َث�بهنَ
َين َْح�ش ُر عن الردفن
َ
و�ش ْهقة
من ُتراب
ا ْن َق�شى ما كا َن
ال�شبا ِح ُن ْعلِنُ أانّ ام�تَ ْ
م ُيخْ طِ ئ
ي ّ
و َن َت�د ُد للن ِْ�ش َيان
م ي ام َ َرايا
وج َهنا القَدِ َ
َن ْرمِ ي ْ
و َن ْبد أاُ ِب َت ْبديدِ َماحِ نا ا ّلتي
َ�ش َت أْاتِي
وما كا َن مِ نْها
باتَ َم ْع َنى
َواحِ داً َم ْق ُت� َل
آ
والخ َر
َت َ
ا�شى و َغاب
* �شاعر من أالردن

إب ا ات
ائ

ـٵٻات ا٬ث٭ج
إب ا ات

طــارق فــراج *

ي الليل..
ت أاخذي نظراتك للداخل،
تربت على كتفي
وت�شعني ي �شريري ..
�شريري الذي ما زال يحتفظ بحرارة
ج�شدي
ونقاء أاحامي
�شريري هناك دافئ
رغم �شن�ات الثلج التي حالت بينا
***
الريح القالعة
�شكبت دواة احزن من يدي،

أاحدثت ي ر أا�شي فج�ة
بحجم احب ال�شائع
وانهمرت منها الذكريات احميمة
كمطر يغ�شل أاوراق اخريف
التي ت�شاقطت حت ال�شجر العاري ..
ودونك أانا �شجرة عارية
ي �شحراء مرو ّية بالعط�ص،
نخلة عج�ز
تقف ي وجه الع�ا�شف
دوما أامل ي النجاة ..
كلما احتدم العناق بيننا
علقت نباتات ال�ح�شة
29

ي طرف ث�بك أالبي�ص..
آالن جذبك أال�ش�اك للخلف
تدمي قدميك الناعمتن
وتدفعني نح� الهاوية..
كلما حاولت �شمك بن ذراعي
ان�شربتِ مثل طيف،
مثل قبلة ي حلم
تاركة مكانك ي القلب باردا
* * *
دواة احزن التي ان�شكبت
ر�شمت حدودا منهكة
حمل بن �شل�عها اإرثا ثقيا
من اخ�ف والت�شتت
وتن ّز دما �شاخنا
* * *
أانا ي الباد الغريبة
ج�شدي ي الثلج
وقلبي يفر�ص ظل �شروة �شامقة
ي بادي.
* �صاعر من م�صر
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إب ا ات
ائ

اڄبٻاب
عب�د اجابري *

إب ا ات

1
طرق الباب
ونام عند العتبة
منتظرا من ل يفتح له
2
الباب الكهل
تئن مفا�شله
في�شقى بال�شرير
3
امنزل امهج�ر
باب ي�شك� من البطالة
4
قليا من التهذيب أايها ام�ت
اطرق الباب أاول
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5
يتح�ش�ص جدار غربته
ّ
ع�شى أان يعر
على باب ال�طن
6
من بعيد ..
تبدو امنازل
با أاب�اب
7
الن�افذ
أان�شاف أاب�اب
8
أا�شعنا امفاتيح ...
فلماذا ل نخلع أالب�اب...؟
9
أالب�اب امقفلة
عي�ن مغم�شة
10
لتطرقه ّ
ب�شدة
32
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اإنه باب يبكي
11
يحر�ص العراة
على اإقفال أاب�ابهم دائما
12
ال�شمت ..
باب أال�شرار

13
الفقر
باب م ؤ� ّجل
14
الباب ام�ارب
امر أاة تنتظر
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15
أالب�اب التي ت�شطفق
أاغنية الريح
16
العن ..
باب القلب
17
البكاء
باب الرجل أالخر
18
أاب�اب الع�شاق
حلم نهارا
بحل�ل الليل
19
احرب
باب ام�ت
20
ال�شماء
باب الع�شافر
34

21
ال�شماء أاي�شا
باب اه
22
التاريخ
أاب�اب �شدئة
23

24
الباب الزجاجي
أاغنية من وراء �شتار
25
أالب�ة
باب اليتم
26
لنا باب
يحلم برحيل الرابرة
* �شاعر من العراق
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إب ا ات

قمي�شك
باب
أاحلم أان أاطرقه

إب ا ات
ائ

ٰٳ ٰٙحٯ اٝ٬ځٳ

إبځحػاٰات شٱؿ

أا.د .عاء عبد الهادي *

 -1الغـ ـ ُبــ�ق
نب  ..حي�ان خائف.
أال ْر ُ
ا ُ
ح ّر ّي ُة  ..حي�ان  ..أا ْي ً�شا.
نب �ش أالتْ �شاحبها،
أال ْر ُ
أا�شمع ال ّذ ْئب فخاف؟
أا ْم خاف ف�شمع ال ّذ ْئب؟
رنب ذهبتْ !
أال ُ
ت�شرب  ..وك أا ّن ال ّنهر � ..شديق،
ُ
36

ْ
نب ..
م ت ُعد أال ْر ُ
ْ
م ت ْعل ْم;
أا ّن ا ُ
ح ّر ّية ْ
رب أا ْي ً�شا!
ت�ش ُ

 -2الغـتـْرفة

يح�شها ام ْ� ُج أا ْي ً�شا،
غ ْفل ُة ال ُر ّبان ُ
وت ْن ُق ُل ال ُن ُج� ُم أا ْخبار ُه ي أالثر،
ْ
البح ُر أارقا.
يخ�شى ال ُر ّب ُان  ..ا إ ْن راكم ْ

لك ّن ُه حن ْا�شتدار لي ْن ُظر،
ح ّذر ْت ُه الدلف ُ
ن من ال ّر ْك�شة ال�اثقة.
حب القيام ..
فاما ُء ي ْرتا ُح وهْ ل ًة  ..ل ْ� أا ّ
وي غ ْفلة ٍ ق�شرة،
ت أا ُخ ُذ ثانية واحدة!
ُع ْم ًرا ط�ي ً
ا ..
و ْ
ت�شي
إب ا ات

 -3الغـيـْداق

البحر ق ّ��شتْ �ش ّري :
ُغ ْرف ُة ْ
ال�شباح ..
ي ّ
ال�شمكُ،
ي أاتي ّ
يتل ّم ُ�ص �شنارتي!
ال�ش ْيد ُخ ْل�ش ًة ..
ف أانا أاُ ْطع ُم ُه ي ّ
ُمتذ ّر ًعا  -أامام بحارتي -با ْلف�شل.
ف ُك ُل أال ْ�شماك غ ْرقى،
و أانا أا ْنحا ُز ل ْلغارقن

 -4الغـ ّر

قال ال ّراعي ألخيه:
�شاف ْر خ ْلف ُح ْلمك،
أا ّما أانا..
ف�ش أا ْرعى أا ْحامك مع أا ْحامي،

�ش أاُ ْطع ُمها ن ْ� ًما ُك ّل ل ْيل ٍة ..
ك ْيما ت ْن ُم� !

 -5العـائـلة
ا�ص �شعيدًا،
كان الق ّن ُ
أل ّن ُه ْ
م ي ُكنْ ُي�ش ّ� ُب ..
نح� �شدْر ال�لد!
ْ
ْ
بل كان ُي�ش ّ� ُب،
نح� ُح ْل ٍم ..
ْ
ال�شغر ..
ي ر أاْ�ص ّ
فقط.
*�شاعر من م�شر
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و أاخرى ح�شر أاكفانها لتحمل طيفك
أاو تتقيك
اإذن ي لظاك
�شتبقى �شريدا
وم�شت�ح�شا
تقت�شم اماء واحب ي وح�شة الدار
أاو ي الهاك

قل ي ماذا �شت�شعد نارا
وكيف تدرب هذا احمام على احزن
كيف ت��شح أانفا�شه
ي نهار مدد
أاظنك ترتاح قبل الغروب على نهدة

هي الروح
تلك ام�شاحة ي الرجاف
�شتعطيك ما�شا
و�ش�ءا عقيقا
وبيتا �شغرا �شت أاوي اإليه
قبيل �شاة ال�شحى
وبع�ص الردد
ألنك ل تلك البيت
ل تلك احزن
ل تلك الدمع
�شرت طريدا
و�شارت رياحك منك وفيك ُت�ش َرد.
* �صاعر من أالردن
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ول �شيء حن يحط الغزال على ع�شبه
وحن ترى اميتن مرون منك
لت�شعد

وت�قظ هم�شك ي الليل
كي تنح آاله قافية
ثم جهد

إب ا ات
ائ

٤ىځطتاٲ
مازن ت�فيق *

يجيئ�ن على خط�ات ال�قت
1
يجيئ�ن على وتر الفجيعة
يا �شاحبي،
يجيئ�ن وخطاياهم م�ا�شم
قد فرقتها نع�مة مكائدهم
يجيئ�ن بن نب�ص امدى
وا�شتعال الراب

2
�شع�داً نح� اكتمال غف�تك الد�شي�شة
ماحة هي أايامك
حيث لك أان ت�شعل ال�قت
كامرايا بن يديك
و أان تقيم حف ً
ا ي اله�اء على دمكِ .

مغامرة
انفتحت ذاكرة العط�ص
وجناح دافئ ينبت ما بن الق�شيدة
واحتمالت م�تها،
ام�شافات أا�شيق من طعنة
ت�شر نح� غبارك العاي

فمئذنة �شراخك ،
ل يزال ال�شمت ي�شاجعها
ول يزال لديك ما يكفي من احزن
ول� ر�شيت ب أاقل من حماقة .
* �صاعر من اليمن
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إب ا ات
ائ

ٌ
و٭ٻات ٬٭صائ١ځٳ
حمــد الع ـ ّزام *
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إب ا ات

َ
لك أا ْن ج�ر ..و أا ْن ُي َج ّرحنـ ــي احنـيـ ـ ــنْ
لـ ـ َـك أان أاظ ـ ـ ـ ّل عـل ـ ــى يديـ ـ َـك م�شـ ـ ـ ّرداً
�شـج ـ ــري يجـ ـ ُـف  ..و أانتَ ت ـ ـ ُ
ـ�رق ُغـرب ًة
اخائفـ ـ ــ� َن  ..عـل ـ ــى جراح ـ ـ َـك ُ�ش ّج ـ ـ َ ٌد
أاقـتـ ـ ُ
ـات مـن بر ِد ال�ش�ارع ..حـي ـ ــن ل
و أام ُر غـيـماً ف ـ ــي دفـاترهـ ــم  ..حزيـنـ ـ ـاً
أاب�ش ـ ُ
ـرت مـا لـ ــم تب�شـ ــروا  ..وغرق ـ ــتُ فــي
ُ
�شيظل ي�ش ــر ُخ ي ال�شــ�ار ِع
ه ــذا دمـي
اإنـي أارانـي فـ ــي امدائ ــن هـائـم ـ ـاً
الكتب القديـمـ ـ َة
و أارى اخيـ ــ� َل تغاد ُر
َ
ال�الغـيـ ـ ـ َـن بنزفـنـ ـ ــا  ..و�شيـ� ُفـنـ ـ ـ ــا
وعل ـ ــى امـ آاذن  ..كـ ـ ــان �شـ ـ ُ
ـ�ت اح ـ ـ ّـق
تتم َ�شاتهـ ـ ـ ــا
لغتـ ــي َ ..خـنـاجِ ركـ ـ ـ ْم ُ ..
لغتـي �شك ـ ـ ٌ
ـ�ت فـ ــي ك ـ ــام العارفـي ـ ـ َـن
ـاب اللـه فـ� َق رمـاحـكـ ْم
لغتـ ــي  ..كت ـ ُ
ل خ ْي ـ ـ ـ َل تدركـنـ ــي  ..أانـ ــا امـطـ ـ ـ ــ�يُ

لـ ـ َـك كـ ـ ُـل هــذا اخـ ــ�ف ..يا وطني احـزيـنْ
رحن  ..من ما ٍء و طـيـنْ
قم ــراً عـلـى ُج ْ
ي عا�شقـي ـ ـ َـك  ..وتلــك حـ ـ ُ
ـال العا�شقـيـ ــنْ
و أانـ ــا بليل ـ َـك  ..خـائ ـ ٌـف ف ــي اخـائـفـيـ ــنْ
ُ
�شت�شرق فـ ــي وج� ِه امتعـبـي ـ ــنْ
�شمـ ـ ٌـ�ص
ـاب تـاريـ ــخ حـزي ـ ــنْ
راح يغـل ـ ـ ُـق بـ ـ ـ َ
الر ؤوي ــا ألجلكـ ـ ُم  ..ومـ ــا م ـ ــن م�قـنـيـنْ
كلـمـ ــا فـ َ َغ ـ ـ َرتْ �شـي ـ ـ ُ
ـ�ف الفاحي ـ ــنْ
و أارى الثكاى ف ــي اجهـ ــات أالربعـيـ ــنْ
ا إ ّنه ـ ــا خـيـ ـ ـ ُل امـغ ـ ــ�لِ القـادمـي ـ ـ ــنْ
لليـ ــ�م فـ ــي(�ش ِفـيـن) ..بـيـن ام ِيتـيـنْ
مبحـ�ح ـ ـاً وجروحـاً م ـ ـ ــ�ت امر�شلـيـنْ
ف ــي قلبـي امخل�ق مـن تعب ال�شنـيـنْ
عـ ـ ــن الك ـ ــام ِ ..و( ُتقـْيـ ـ ـ ٌة) للم ّتـقـي ـ ــنْ
ود ٌم يئنُ عـل ـ ــى �شي ـ ــ�ف (التابعـيـنْ )
ب َ
ن �شغافك ْم جـرحـاً �شي�لد بعد حـيـنْ

ـاب
أانا غركـ ــم وطـنـاً ..حـ ــدُ دمـي ال ّذئ ـ ـ ُ
أان ــا غرك ــم وطـنـاً ّ ..
يقطـ ِرنـ ــي البع ـ ــا ُد
للـي ـ ــلِ أان�ش ـ ـدُ -حـيـ ـ ــن يبك ـ ــي ُ
كل هـذا
أاع ـ ــدو ..و أابحـ ُـث عـنـ ــكِ فـ ــي الطرقـ ــاتِ
م ـ ــا ا إ ْن هَـم ْـ�شـ ــتُ لـه ـ ــم … ..أاحـب ـ ـ ــكِ
ـاي
وجـ َرج ــت مني أال�شـابـ ُع فـ�ق ن ـ ـ ٍ
راودت ُح�شن ـ ـ ِـك عا�شـقـ ـ ـاً
ُ
أانـا كـ َلـمـ ـ ــا

القـاب�ش ـ ـ ُ
ـات عـلى رق ـ ــاب اجـائعـي ـ ــنْ
لك ـ ــم قـ�شـائ ـ ـ َد  ..ل ـ ـ ـ ّذ ًة للـ�شـاربـي ـ ـ ــنْ
اللـيـل م ـ ـ ــن أاجـلـي -ن�شيـ ــد الغائبـيـ ــنْ
ُ
�شتطل(اإربد) مـن وج ــ� ِه العابري ـ ــنْ
هل
أاور َقالل� ُزامخ َب أاُفــياجـ ــروحمناحنيـ ــنْ
ظـ ـ َل يبك ـ ــي  ..حـي ـ ــن ظن ـ ــكِ ُت ْن�شتـيـ ــنْ
تقفي َـن ف ـ ــي لغتـ ــي  ..وم�شـ ــي اليا�شمـي ــنْ
* �صاعر من أالردن
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تأٰډت واٰتة

ك ُلهم َي ْنتظ ْر:
ف�ش َل ال ّربي ِع،
احديق ُة ْ -
ال�شما ُء  -قيام َتها،
ّ
ُ
والغ�ش�ن -براع َمها
ر..
كي تط َ
ِ�ص ال َب ْي ُ
�ص،
الع�شاف ُ
ر  -أا ْن َي ْفق َ
ث ُم ا ّل آا ُ
لئ -ف ْت َح امَحاراتِ ..

لكنَ ري َح امَفازاتِ
ال�ش ْ� َت للبيتِ !
ل ت ْ� ِ�ش ُل ّ
وا�شع
بيتي ُ
م ْن َع َط ٍف ٍ
خ ْل َف باب احياةِ،
وبيتي ..كامي!
�شا ُة ترابي ام�ش ِققِ ح َتى
ال�شما ُء جروحي
ت ُز ْو َر ّ
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مهند �شاري *

و َت ْقطِ َبهاَ ..
بامط ْر!
�ش�ف يدْن� َبعِيدي
َ�ش َيدْن� اإى
حيث أاَ ْلقى ّ
ُ
ال�ش َج ْر
ي ..مقالي َد ُه  ..واخ�ا َ
ْ
م
أاَ ْل َقىَ ،
كذلك ،ي غ ْي َب ُه
َخ َزفاً �ش ْر ُت
حار�ش ُه،
َ
حار�ص بيتِ الكا ِم الذي
�ش ْر ُت
َ
يتك�ش ُر حْتَ يدِ ي
َ
ي �شداهُ..
وحار�ص ليلِ ّ
ال�ش َج ْر !
َ
احديق ُة ْ
حلَ ُم :
يدْن� اإليها ال ّربي ُع..
ال�شما ُء قريب ُة َمهْ�ى القيامةِ:
ّ
�ش ْفرا ُء  /ح ْمرا ُء
حا�ص..
م ْث ُل ال ُن ِ
ُ
ر�ص َم ْك�ش�ر ٌة
الغ�ش�ن على أال ِ
وعليها الغبا ُر َز َغ ْب
ُ
والغ�ش�ن ا�شتفا َقتْ
مِ َن َ
الط َرانِ ِ ..ب أاَ ْحامِ ها
ي َخيال ا َ
ح َج ْر
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وام َ ُ
حارات
فارغ ٌة
ك ُلها!..
أا ّيها البيتُ ،
ال�ش ُ
�ت،
هل َ
و�ش َل ّ
ْ
ال�شدى
هل ل َح َخ ْل َف ّ
غ�ش َن َق َم ْر ؟
وتن َ� ْر َت ْ
م�شِ ُكها
امقالي ُد ُ ْ
واخ�ا ُ
ت أُا ْ
م َْ
ع�ش َر أال�شاب ِع ..
لكنَ
روحي فارغ ٌة،
َ
كامَحاراتِ
فا..رِ..غ ٌة ! ..
و�شل�ا
ك ُله ْم َ
ك ُله ْم
ر هذا َ
امط ْر !
غ ُ
و أانا ّ
وال�ش َج ْر
َن ْن َتظِ ْر :
ُر َما !
 ُر َما !*�شاعر من أالردن

أاجهل أانها نف�صاء ،وح�صب!..
أاتعلق ب أامي حظة خروجها من امنزل،
أا�صر على الذهاب معها لر ؤوية الطفل!،
حدجني بنظرة مربكة ،وتقول:
وليد ،متى �صتكر� ،صرت ي ال�صفالثالث ،ول تزال تتعلق بي كابن أاربعة
أاعوام!..
 طيب ،فقط هذه امرة ،أاريد أان أارىالطفل...
أ
ت أاخذي مرغمة ،كما عودت ّها ،ا�صتاط
غ�صبا اإذا ما نفذت أاي طلب ي ،و أاحجم عن
تنفيذ أامر  ،ل أاراه ي �صالح النظرة اموازية
ي!..
-2جارتنا ،مددة،على فرا�صها ،تلوك
الكلمات مع أامي،كعادتها ..أاحجم عن
اهتمامي بامر أاة التي تاحقها أاعن �صبان
احي أاجمع ،و أا�صرق النظر اإى الطفل،
امعلب ي قمقم أابي�س!..
حمله أامي ،تقول:
 �صوف يا وليد،أ
الطفل ،ل متلك ماحا كما ارى!،
أابحث عن بقيته ،أات�صلل بيدي اإليه ،تفهم أامي
مغامرتي ،تردعني،وتقول:
 ال�صغر بدون قماط ،بتتفكك مفا�صله،خلي هيك..
أ
أ
أا�صعر به ،اود لو ا�صاعده على النفات
من هذا أال�صر الذي يحيط به! ماذا حاول
أامي ورما،كل أالمهات دوما ،ال�صيطرة على
أابنائهن! ..أا�ص أالها:
 أامي ،هل كنت تلفينني مثله ي�صغري..
تقهقه جارتنا وتقول:
46

 بالت أاكيد ،وعلى الفا�صي ،بتطلعواعفاريت!.
اآه ،ح�صنا ،هو اإذن خطط �صد حرية
أالطفال!،،
أاعيد التدقيق ي الطفل ،ماب�صه بي�صاء،
كل ما يعلوه ،ويدنوه ،أابي�س اللون!..
أا�صتنكر ب�صدة ،أالكز والدتي بيدي،
أاو�صو�صها:
 طيب  ،لي�س أالبي�س؟ ي أالوان أاحلى.. ا�صكت ،هاي عادة ..عادة! ،والدي أاخري البارحة ،عن
العلم أالبي�س الذي كان يرفرف على �صفينة
القبطان ي برناجي امف�صل ،قال باحرف:
 أالبي�س ،رمز ال�صت�صام ،تعلن فيهالدول ،وال�صفن ،ت�صليمها ال�صمني لعدوها ،
برفعه!..
أاكره هذه الكلمة ،اإنها حاولة ك�صر �صوكة
الطفل رامي ،منذ اللحظة أالوى له..
أا�صعر بالكره ،يقتحمني ،لهذا العام الذي
يحاول أان ي�صلمنا للوهن!،،
ي�صلبني �صوت اجر�س من أافكاري
التي أاحتفظ بها لنف�صي ،ت أامري أامي بفتح
الباب..
أ
أ
جارة اخرى تاتي ،حمل كي�صا بيدها،
تدلف اإى الغرفة،يتبادلن ال�صام والقبات
معا  ،وتد�س ي قمقم ال�صغر �صيئا ما ل
أاعرفه! ،أاخاف أان يكون تعويذة ،لكنني
أا�صكت ،ألرقب!..
تفتح هديتها ،وتقول جارتنا ال�صابة:
أ
 هذا يا وداد ،غطاء دافئ ،الدنيا بداتتدخل ف�صل اخريف..
أانظر اليه  ،أابي�س نا�صع ،يجعلني
ا�صمئز!..ت�صتهل أامي:
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 أابي�س وجميل ،خلي هالولد يطلع بريء،وتقي..
أ
أ
أ
أ
بريء  ،وتقي!..اول مرة اعرف ان اللوان
مكن أان ت�صبغ على ا إلن�صان �صفات كهذه!..
-3أ
أ
نعود للمنزل ،ل احدث اإى امي!،
أاتوج�س من خو�س نقا�س معها ،فتكت�صف كم
كرت!..
أ
أ
أامزق قمي�صي البي�س الذي ارتديه
للمدر�صة ،ت�صرخ بي أامي..
أاقول لها:
 من يوم وطالع ،لن أارتدي أاي �صيءأابي�س ،ا�صري ي ،قمي�صا اآخر..
تر�صقني بنظرة قا�صية ،أاقرب اإى
القهر ،وقبل أان ت�صل يديها اإى رقبتي ،أارك�س
م�صرعا ،اإى اخارج!..
***
-1نف�صيتي متوترة جداّ ،
ي هو�س للهروب من
ا آلتي ،الزواج الذي كنت أامنى ،يخيفني اإى
درجة ،أانق�س معها مواثيق ال�صعادة ،و�صغفي
باحركة ،نحو روح خطيبي!..
أ
البحث عن الف�صتان البي�س،
يربكني ،أاجوب امحات ،أارتدي كل ما تقع
عليه عيني ،أالتف أامام امراآة ،يعجب والدتي،
وتقول:
 زي القمرأ
أاتردد أاكر ،رما ذوق امي يخدع لغة
علي جزافا!..
اجمال ،في�صبغها ّ
أ
فف،
تلم�س هي �صجري ،فتقابلني بتا ِ
امر أاة �صارفت على ال�صتن:
 طيب ،خل�س ،خذي روعة معك ،بناتجيل وذوقكن واحد..

يطيب ي القراح ،كيف تنا�صيت روعة،
لها طراز برجوازي قليا ،لكنها تعرف بقعا،
اإذا ما جبناها ،ل بد �ص أاجد ما ي�صفي �صقمي
بالبحث!..
أاهاتفها ،وكعادتها ،ترد براخ بفرن�صية
ركيكة ،تتعلمها من أافام عابرة..
 بوجور ،مدموزيل لينا.. روعة� ،صاعديني ،أابحث عن ثوبزفاي ،ول أاجد ما يعجبني ،ما ر أايك أان ت أاتي
معي ،لننتقي واحدا؟..
 أاووه ،لينا ،بالت أاكيد ،كان عليك اإخباريمنذ البداية ،أاعرف معر�صا ،لن تخرجي منه
اإل عرو�صا بثوب زفاف ،راق..
أ
 حقا� ،صعيدة ب�صماع ذلك ،اإذن انتظركاليوم ع�صرا ،ما ر أايك؟..
 ح�صنا..أ
أا�صعر بارتياح كاذب ،ل�صت اعاي البحث،
أانا أاتعمد ت�صييع ما أام ّر به من ف�صاتن ،خوفا
من لونها!..
أ
أاخاف ،ان يرجم �صاح ،ا�صت�صامي
له ،ليلة الزفاف ،ا�صت�صاما كليا،،و أان متد
برجولته على ج�صدي ،وفكري..
أاريد أان أاظل الفتاة ،اجاحة ،التي
جامع الليل ،بق�صيدة ،تغزلها يداي..و أان
أاحافظ  ،على م ّدي ،نحو �صواطئ امعرفة،
أاغطيها بكلتا يدي ،و أانهب منها ما حمله
قوافلي التي ازمعت ال�صفر دوما..
-2الغروب ي�صيل دموية ،على �صفحة ال�صماء،
يحيلها لوحة جريدية ،تخفي خلفها ،تعابر
النهايات ،ورما انتفا�س الطبيعة اجزئي،
على انغما�س ا إلح�صا�س بالبهجة امنطلقة من
نهارات الربيع!..

أاجل�س وروعة على �صرفة منزلنا ،تدخن
�صيجارا ،كعادتها ،مع ك أا�س من ام�صروب
الغازي..تنظر ا إ َ
ي ،بتفح�س ،تفاجئني:
 لينا ،حبن �صاح منذ ثاثة أاعوام،َم أا�صعر بكّ ،
مطن اللحظة ما قبل أالخرة،
أا�صم ي عينيك ،رائحة قلق!..
أاتعر بكلماتها ،أا�صعر بي أا�صقط ي �صرك،
حبكته بنف�صي!..
 لينا!..ما هذا العبث الذي تتفوهنبه!،،
أاقولها مت�صنعة الغ�صب ،وك أانها تفهمني
أاكر  ،فتجيب:
 روعة ،ل�صت غريبة عن تافيف عقلك،حيكن م ؤوامرة أاكرهها لك ،تتبوتقن ي
�صندوق وهمك العاجي! ،ا�صمعي جيدا م
أاتزوج بعد ،وم أاخر القف�س الذهبي،
لكنني متيقنة أان احب الذي أاحياك ،لن
ميتك البتة ،و ذلك التوج�س الذي أاقر أاه ي
عينيك ،موتك الوهمي الذي ،قر أاته فيك ،ي
مقالتك ،والق�ص�س ،ا�صمعيني..
 روعة أارجوك ،أاعرف ب أانك قر أاتنيبدقة م�صبقا ،لكن هذه امرة لن تفلحي،
تعرفن عجينتي بدقة ،ول أاظن أان أاي فرن
مكن أان ين�صجني ،أاثق ب�صاح لكن ..أاخاف
أان يفقد رونق أا�صطورتي لديه ،ويحيلني
امر أاة عادية،ج�صد يغريه بالحاد امتتاي!،،
الثوب أالبي�س ،ي�صعري بالنتهاء ليلة زفاي،
باإعان بداية ميكانيكية ي!..
 أام تفكري ،ب أان أالبي�س وحده،يعيدك ماكا ،يهيم ي �صماء زوجك ،نظرية
ال�صت�صام هذه ،حبكها الن�صاء اجاهات،
فعليك ،أان تعري مدى نقائك ،ب أابي�س
أاما أانت ِ
العر�س ،و أان تقلعي عن فل�صفة اللون..
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-1الليل يتوغل باحلكة ،يغو�س ّ
ي طعم
ال�صواد ،والنهايات ،أا�صتم اموت ي خزانة
غرفة أاخي ،أاحوم حوله ،كث الذقن ،غائر
امامح ،ك أانه من جيل كهف م�صى!..
يخزن كفنا ،أابي�س ،ا�صراه من �صوق
للموتى ،يتب�صع فيه أالحياء!..
منذ �صهر ،يعتكف ي ماب�س النوم ،ل
يحيا أا ّي نف�س! ،،ت�صتجوبه أامي ،فيغ�صب،
ي ؤونبه والدي ،في�صجر ،و أاقف بجانبه،
فيتطلع ا إ َ
ي بنظرة غا�صبة ،أابادلها ،بحنان
وخوف عليه ،ت ّلن ال�صرر عنده ،يف�صح ي
مرات كثرة ،عن م�صاعر مت�صارعة فيه،
تدفعه للموت ،لروح حبيبته التي �صبقته اإى
ال�صماء!..
أاحاول تهدئته ،يقول ي..
 ر�صي عطرها ،على كفني ،لن يطولمقامي هنا..
و يتطلع للكفن ،يت�صممه ،ويحت�صنه،
ك أانه �صار فيه متحدا واإياها ،يحزنني ،حد
�صر نف�صي برحمة اه عليه ،واإطالة
البكاء ،أا ّ
عمره..
لكن اإ�صراره خيف! ،تتف�صخ احياة
عنده،وحيله أامرا�صه النف�صية اإى كلمات ما
قبل نهايته ،أاجدها على جدار غرفته،،
” لفني أ
بالبي�س ،أايها القدر،،
با�صت�صامي ه ،لروحها ،وللحياة،
لنتهاء معركتي أالخرة ،فيك،،
ا�صبقني بعطرها ،اإليها،
ب�صوقي ،و�صوقي،
واآخر لهفة ،كما أالوى!“..
*طالبة جامعية /ك .العلوم
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ا٬٭ځ ٫ڈ ڀؤضپ إ٬ٽ ا١٬حػ
ب�شــام الطعــان *

أابدا م يتخيل أانه �صينك�صر ،و أان حكايته
�صتكون م ؤومة مع الرابرة الظامن.
يا لها من حكاية ..ابتد أات ي املعب الرابي
مدينته ال�صغرة ،كان يحمل على كتفيه ربيعه
الرابع ع�صر ،يرتدي أاجنحة اليمام ،ويلعب
الكرة مع رفاقه ول يفكر ب�صيء ،وبعد ن�صف
�صاعة� ،صاهد أاحد أا�صدقائه يرك�س نحوه
ويناديه ،فغدرت به أالجنحة ،ونبتت حت
قدميه أا�صواك من خوف.
وقف أامامه ومع لهاثه أاخره ب�صوت خال
من أاي حزن أان أاباه قد ده�صته �صيارة وتوي.
�صعر ك أان �صاعقة قد �صربته ،لكنه م ي�صعر
بالبكاء ،رما ألنه م يعرف ما معنى موت أالب،
ودون أان يتفوه بكلمة واحدة ،رك�س حتى و�صل
اإى امفرق الذي يتقاطع منه ال�صارع ام ؤودي اإى
بيته ،ي الزاوية ،وقف مبهوتا ،خائفا ،لكنه م
ي�صدق أان أاباه قد مات�" :ص أاك�صر أانفه لو كان

يكذب" .قال لنف�صه ب�صوت هام�س ونظراته
تتجه نحو الزحام ال�صديد الذي راآه متجمعا
أامام بيته ،ثم رك�س رك�صة واحدة مت�صلة،
اخرق اح�صد متجها نحو الداخل ،فر أاى أامه
تلطم خديها  ،تندب حظها وحظه  ،وتوزع
على اح�صور امرارة والنحيب ،عندئذ أاح�س
بفداحة اخ�صارة ،وظل بن اجموع ،يراقب
أامه وينتحب ب�صمت.
كيف تركنا ورحل؟ �ص ؤوال �ص أاله لنف�صه،
لكنه م يلق له جوابا.
أابدا م يفكر أاو يتخيل أان أامه �صتلحق
ب أابيه ،وجعل الر ؤوية ي عينيه خراب ًا.
بعد أاقل من �صهر بقليل ،ا�صتيقظ ي �صباح
بائ�س ومهزول ،انتظر أان تنه�س أامه وتهيئ له
طعاما ،وحن طال انتظاره ،ناداها بحبه
أالبدي ،فلم ي�صمع جوابا وم ير حركة تبدر
منها ،ناداها مرات ومرات ،فهاجمه وابل من
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الو�صاو�س ،نه�س من فرا�صه وي عينيه مور
مئات أال�صئلة ،جل�س بقربها ،فر أاى ال�صفرار
يحتل وجهها ،أام�صك بيدها ،ق ّبلها ،وب�صوت
م�صوب باخوف:
� ماما ..ماما...
جراحه ابتد أات تنزف من جديد وقبل
أان تندمل ،ومع اخوف الذي �صيطر عليه
ماما ،هزها برفق ،ثم بعنف وكلمة ماما
ل تتوقف ،وعلى أاثر رفرفات طيور البكاء التي
طارت من حنجرته اإى أافق با حدود،
توافد اجران.
حتى اللحظة م يعرف كيف أ
ولي �صبب
تركته ،وم�صت نحو عام اآخر ل جوع فيه ول
ذل ،كل ما يعرفه أانه �صار وحيدا ل أاهل له ول
أاقارب ول يعرف ماذا.
ماذا م ت أاخذي معها؟ هل ا�صتاقت اإى
أابي حتى ذهبت وحدها؟ أانا أاي�صا ا�صتقت
اإليه فلماذا م ت أاخذي؟ ليتها أاخذتني معها،
كل تلك أال�صئلة ظلت تدور ي ر أا�صه ألكر من
�صهر.
احزن �صار رفيقه الدائم ،واحرمان
فرا�صه ،ي يوم من أايام اجوع ،كان ي�صر
بج�صد ي�صبه عود الق�صب ي �صارع مكتظ
بالب�صر ،يت أامل واجهات امحات ،يختار
ثيابا غالية الثمن ،يرتديها وهو واقف على
الر�صيف ،وين�صى أاحزانه قليا ،لكن احرمان
م يركه و�ص أانه� ،صحبه ودار به ي ال�صوارع.
وقف أامام مطعم كبر تفوح منه رائحة
أاطعمة �صهية ،نظر بح�صرة اإى أالفواه التي
تتحرك وم�صغ بلذة ،بلع ريقه ،فانتبه اإليه
احرمان و�صده بعنف من يده� ،صخر منه،
ووبخه ،ماذا م يركه يتذوق الرائحة؟
تابع �صره ونبع اح�صرة يتفجر كا�صحا كل
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كيانه ،وظلت نظراته فرا�صة لها لون الرماد،
تطر وتبحث عن رحيق ول من رحيق.
آ
انت�صف النهار وكل �صارع ي�صلمه لخر،
ه ّده التعب واجوع فجل�س على الر�صيف أامام
مطعم �صغر ،نظر اإى الداخلن وكله رجاء
أان يلتفت اإليه أاحد ويدعوه للدخول معه ،ولكن
هذا يبدو من ام�صتحيات ي زمن انهارت
فيه القيم اجمالية وا إلن�صانية ،أاغم�س عينيه
وذهب ي رحلة م ؤومة  ،ر أاى ي البعيد أامه و أاباه،
ناداهما ب�صوقه الكبر ،طلب منهما برجاء أان
ي أاخذاه اإى حيث هما ،لكنهما م ي�صتمعا اإليه،
فعاد من رحلته والدموع أ
ما عينيه ،وفج أاة
راآها بعينيه وعن ال�صوق اإليها ،راآها مددة
على ظهرها ي طبق مركون فوق طاولة قريبة
منه  ،فتغر فيه �صيء ما ،وم ينتظر ،دخل
اإى امطعم بهدوء ،تقدم نحوها كما لو أان

* قا�س من �صوريا
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�صوتا دعاه من أالعماق ،ت أامل انتفاخ بطنها،
و�صدرها الرونزي البارز� ،صم رائحة البهار
والفلفل  ،فتغر �صلوكه دفعة واحدة ،وحولت
القناعة لديه اإى ج�صع ،وي غفلة من عمال
امطعم ،خطفها وترك �صاقيه للريح ،ولكن
قبل أان ي�صل ال�صارع ،تناقلت أالفواه الكثرة
كلمة واحدة:
� حرامي...
كل عمال امطعم حقوا به ،وتبعهم بع�س
امارة ،ف�صعر بخوف �صديد ،غر أانه م يلق بها،
ظل يرك�س بكل ما فيه من قوة وهو يرى امئات
من أا�صحاب الكرو�س ،وهم يحملون اماين
امنهوبة وي�صرون بهدوء وخياء ول أاحد يلحق
بهم أاو ي�ص أالهم أاي �ص ؤوال ،بل الكل يرحب بهم،
ينحني أامامهم ،يف�صح لهم الطريق ،يتملق:
� أاها يا با�صا ..يا بيك ..يا �صيادة ..يا
�صعادة ..يا أابا ..يا...
أاين امفر؟ الوحو�س من أامامك أ
والعداء
من ورائك .ي و�صط ال�صارع ،حا�صروه

ونظراتهم تلمع حت ال�صم�س وهم م�صتغرقون
ي �صحذ ن�صال احقد ،ع�صى يبد ؤوون
الهجوم وقت اكتمال رغبة النتقام من �صارق
(الفروج ام�صوي)  ،اكتملت عندهم الرغبة
ي حظات ،فهجموا جماعات وفرادى ،ومع
ال�صتائم راح الكل ي�صرب ..هولكو ،وتيمورلنك،
وجنكيزخان ،و ..و ..و...م يركوه اإل بعد أان
أ
مات الدماء وجهه ،ثم أاخذوها منه وتركوه مع
أانن أ
ما حنجرته ،وعلى الر�صيف بكى،
وم تبكه ال�صفعات والركات قدر بكائه أاخاه
ا إلن�صان الذي مات فج أاة أامامه ،وكان يتمنى
أان ي�ص أاله ماذا فعل ما فعل ،بقي يبكي اإى أان
�صمع �صوتا ي أاتيه من مكان ما:
� ل تبك أايها اجائع ..الليل ي ؤودي اإى
الفجر.
ؤ
أ
آ
وما زال حتى الن ينتظر ان يودي الليل
اإى الفجر ،وي كل �صباح يرى الدنيا عاب�صة.

إب ا ات
ة

ذطث ٠ٿ ا٬حٵاؼة ! ..
ح�شام الر�شيدي *

احتملوا نع�س أابيهم اإى امقرة القدمة
ي البلدة ،كان اخ�صوع اممزوج بلوعة اح�صرة
يع�صع�س ي وجوههم الواجمة ،نفر من أاقربائهم
و أا�صدقائهم �صاركهم ي ت�صييع اجثمان اإى
مثواه أالخر ،لكن ي ظ ّل ال�صمت امخ ّيم على
الوجوه ،ثمة بكاء حار كان ي�صدر من �صاب ي
أاو�صط العمر ،ي�صر خلف اجنازة وهو يج ّر
رجليه ج ّرا.
أ
و�صرت همهمة بن ابناء امتوفى ،من يكون
هذا ال�صاب يا ترى ؟ قال أاكر أالبناء وهو م�صح
الدموع امدرارة على خ ّده منديل عري�س:
 هذا ال�صاب ا�صرعى انتباهي ،فقد م�صىباجنازة منذ خروجها من بيتنا ،ور أايته يكاد
ي�صقط على أالر�س من فرط حزنه.
ر ّد عليه أاخوه قائا :
 لي�س هذا أاوان احديث عن هذا ال�صاب،فرما أا�صدى له والدنا – رحمه اه – معروفا،
ما زال يذكره بالعرفان.
قال أا�صغر أالخوة ب�صوت ذابل:
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 موت والدنا كانت فجيعة عظيمة علىأاهل امدينة ب أا�صرهم ،فقد كان من أاهل اخر
وامروءة ،أال تنظرون اإى وجوه ام�صيعن كيف
هي غارقة ي بحر من الذهول.
و�صارت اجنازة حفوفة بعبارات التهليل،
م يقطعها بن احن وا آلخر� ،صوى بكاء هذا
ال�صاب الغريب ،كان أابناء امتوفى ينظرون
خلفهم ويطالعون بعيون م�صتغربة �صحنته،
كان ذا وجه رائق البيا�س ،ب أانف مدبب
و�صاربن رفيعن يعتليان حية خروطية،
يرتدي قمي�صا فاقع اللون وبنطال ف�صفا�صا
بع�س ال�صيء ،رغم أانه ي يفاعة ال�صباب ،لكن
ب ؤو�س احياة مطبوع على ق�صماته ،ي عينيه
الغائ�صتن محجريهما حزن غام�س ،هذا
ما أاوج�س به البن أالكر خفية ،رغم أانّ ثمة
�صكا خاجه ي تلك اللحظات ،رما يكون هذا
ال�صاب أاخ لنا ،يا اإلهي هل يكون هذا معقول،
وتذكر ي تلك اللحظات ،ما قالته له أا ّمه ذات
يوم لي�س ببعيد:
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 أاخ�صى أان يكون أابوكم متزوجا ،حنعر�صت عليه بيع مزرعته وتوزيع ثمنها عليكم
بالت�صاوي ،مال بوجهه نحوي ّثم قال ي مداعبا،
حال أان أافعل هذا يا عزيزتي ،رما يكون ي
أابناء اآخرون ،وجعل يقهقه ب�صوت عال.
أالخ الثاي كان ي ريبة من أامر هذا
ال�صاب ،ول �صيما بعد أان ح ّول بكا ؤوه حن
�صارف و�صول اجثمان اإى امقرة ،اإى �صراخ
عال ،ك أانه �صراخ مفجوعة بفلذة كبدها،
حاول بع�س ام�صيعن جاهدين تهدئته ،قائلن
ب أا�صواتهم اخا�صعة :
 اموت حقّ . هذه دار فناء ...ل دار بقاء. هم ال�صابقون ونحن الاحقون.لكنهم عبثا حاولوا ،فقد ا�صتم ّر �صراخ
ال�صاب حتى أانزلوا اجثمان على حافة القر،

حينها أاخذ يلطم وجهه حتى أاو�صك على أان
يغيب عن الوعي ،اعتقد أالخ الثاي لوهلة أانّ
م�س عقله عار�س من اجنون،
هذا ال�صاب رما ّ
أ
لي�س حزنه معنى ،نحن ابناء امتوفى �صرنا
على م�صيبة اموت ،لكن هذا ال�صاب م ي�صر
على هذه ام�صيبة ،فما أاعجب أامره !...
أا�صغر أالخوة فا�س به الكيل من �صراخ
ال�صاب الغريب ،ف ّكر للحظة أان ينهال عليه
�صربا ،بعد أان حدثت بن ام�صيعن بع�س
التمتمات التي تلقفتها أاذناه� ،صعر حينها
بغ�صب ي�صتب ّد بكيانه ،بعد أان �صمعهم يتمتمون
فيما بينهم �صاخرين :
أ
 هذا ال�صاب بكى على امرحوم اكر منأابنائه!...
مت ب�صلة قرابة للعائلة ،ولكن م
 رما ّأ
نره قبل يومنا هذا ،يبدو ان القطيعة م�صتحكمة

إب ا ات
ة

لځصٻشة
عثمان م�شاورة *
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ي ُ
ال�صرفة العلوية للمقهى القدم ،يجتمع
رجال م�صنون� ،صئموا َ
العي�س حد املل ،يرفعون
الفناجن ب أايديهم امرجفة ثم ير�صفون قهوة
زهر
�صوداء م َرة ،ويقذفون الرد على طاولة ٍ
قدمة ،تقريبا ل يفعلون أاكر من هذا طيلة
جال�صا
النهار ،م�صي أاحدهم ب�صع �صاعات ً
على الكر�صي قبالة عجوز اآخر حت ال�صم�س
امت أالقة يتبعونها أاينما تذهب ،وتعبث ن�صماتٌ
قليلة ب أاطراف كوفياتهم البي�صاء ،يز ُرون
أاعينهم ويحدِ قون ي وجوه بع�صهم بع�صا،
وبينما يتحدثون ببطء ،يطلب ك ٌل منهم من
ا آلخر أان ُيعيد ما قال ،وهكذا !!...ل يوجد
ب أافواههم أا�صنان فتج َعدت �صفاههم ُ
و�صفطت
اإى داخل أافواههم.
ثمة عجوز يختلف عن رفاقه بع�س َ
ال�صيء،
ناب ُمعلق بفمه ،وعندما
فما زال يحافظ على ٍ
أ
ح�س بنف�صه اكر
يتح�ص�صه بطرف ل�صانهُ ،ي ُ
َ
أ
أ
�صبابا من اقرانه الذين م يعد ي و�صع ال�صنتهم
أان ُح َ�س ب أاي �صيء �صلب ي أافواههم ،وهذا ما
جعله ي�صبح مرح ًا أاك ًر من ذي قبل في�صتطيع
أاي �صيء ولو كانت دجاجة ُ
مط رقبتها بينما
م�صي ،أان يثر فيه نوبة من ال�صحك ،فاغرا
فمه بقدر ما ي�صتطيع ي وجه أاحد ما ليتمكن

ال�صن بو�صوح.
ذلك أال ْ
حد من مييز ِ
ي امقهى ذاته ،أاخرج العجوز تفاحة من
جيب معطفه ،م�صحها جيدا منديله ،حاول أان
يتمهل قدر ا�صتطاعته ليتمكن ذلك العجوز
ا آلخر اجال�س ي ال ُركن من ر ؤويتها ماثلة
يد�صها بفمه ويق�صم منها
ي يده ،ثم أاخذ ُ
بوا�صطة �صنه العلوية الوحيدة ،ونظر بطرف
عينه اإى الذين حوله لرى كيف ينظرون اإى
ذلك ،وخرجت ح َبة التفاح من فمه مثقوب ًة
فقط.
بعد هذا ام�صهد ،ع َدل العجوز جل�صته،
ر�صف من فنجان القهوة ام َرة ،وقال خاطبا
متح�صرج ب�صبب من حلقه
اجميع ب�صوت
ٍ
امُن�صرخ:
أ
أ
 بالم�س ذهبت اإى طبيب ال�صنان ينا�صية ال�صارع.
أ
آ
ذهبت؟! �صال عجوز اخر
 ماذا ْقال! وماذا يذهب ا َ
ذهبت ْ
خلقُ اإى
 ماذا ْأ
أ
ُ
أ
طبيب أال�صنان؟! ذهبتُ لي اعاي من ا ٍم ي
أا�صناي يا ُحرم.
ثم تنحنح العجوز وحدث بغ�صب عن
أاطباء أال�صنان:
 -يا رجل ماذا بو�صعي أان أاقول؟! أال ح َلت

عليهم لعنة اهُ ،يعطو َنك ُحقن ًة م ؤومة! و أاين؟!
ْ
الفم،
ت�صحك أا ْ
نت أايها العجو ْز،ها ؟! ا إ ِنها ي ْ
ولي�س ي ام ؤوخرة بطبيعة احال ،ثم ينخرون
ال�صن بحفَارة �صغرة ،ينخرونه حتى اللحم!
ِ
ثم ماذا؟! يا له من أا ٍم ذلك الذي ُيحدثونه!
وبينما أاخذ يتحدث عن أاطباء أال�صنان،
ح َرك عجو ٌز اآخر فمه ك أاما يتذوق �صيئا ما،
ح�ص�س لثته ال�صامرة بطرف ل�صانه،
فقد كان َ
ثم أاكمل العجوز:
 ي الواقع غ�صب الطبيب علي ،أا�ص َر علىأانني ل أاعتني ب أا�صناي جيدا.
وع َلق ُم�صنٌ اآخر ب�صفتيه امزرودتن لداخل
ربت بك ِفه على فخذ �صاحب ال�صن
فمه بعد أان َ
الوحيدة:
 هكذا اإذن ،ل تعتني ب أا�صنانك جيدً ا!! نعم،ل أاعتني ب أا�صناي جيدً ا ،على حدقول الطبيب طبعا!!.
***
بعد عدة أايام ما زال الرجال امُ�صنون ي
امقهى القدم على حالهم ،يتحدثون ،يتخ َلل
حديثهم �صعات جا َفة ،وتنهيدات عميقة،
أاحدهم عينه ُمرقرقة بطبيعتها ،عليها طبقة
بي�صاء رقيقة ،ثم جل�س اإليهم العجوز �صاحب
�صاي ثقيل ،م ّد
ال�صن الوحيدة ،طلب قدحا من ٍ
ل�صانه وبلل حافة لفافة التبغ ،أا�صعلها و�صرع
ُي َ
تل�ص�س بطرف عينيه الغائرتن
دخن ،ثم َ
يتمح�س به ،يبحث عن �صيء ما،
ليجد أاحدهم َ
يدور بذقنه احاد يحاول أان ينظر من حت
أا�صابع العجوز عندما ي�صع ال�صيجارة ي فمه،
ال�صن ي مكانها ،ثم
فقد لحظ
َ
عدم وجود ِ
�صرخ مرة واحدة:
ال�صن يا رجل؟!! افتح ..افتح!!
 اإه !! أاين ِح�ص�س العجوز مكان �ص ِنه امخلوعه بطرف
َ
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َ
وامتع�س كثرا ي جوفه� ،صحك العجوز
ل�صانه
ب�صكل ُم ِ
تقطع وراح يتلفَت حوله اإى
ا آلخر
ٍ
الوجوه كا�صفا عن لثته ال�صامرة .ور أاى فيه
العجوز مراآ ًة له بعد فقد �صنه الوحيدة ،وامتع�س
أاكر ،ثم ر�صف العجوز البائ�س لفقد �ص ِنه
ر�صف ًة كبرة من ال�صاي أال�صود ال َداكن ونفث
�صحابة دخان ان�ص َلت بر�صاق ٍة من منخريه،
نظر ب ُكر ٍه اإى العجوز الذي ل زال ي�صحك
من كل قلبهَ ،
نه�س ،م�صى م�صتعينا بع َكازه
يتح�ص ْ�س مكان �ص ِنه امخلوع ،ثم م َر
امعقوفَ ،
طفال يلعبون ب�صعادة ،ي�صرخون ،وجوههم
ب أا ٍ
ُحمرة وناب�صة باحياة اجميلة ،ا�صتطاع أان
يجد مكانا بال ُقرب منهم ،فقد كانت احديقة
زاهية ،تعتليها بع�س اخ�صرة ال�صارحة للنف�س،
بتك�صر
ونافورة ماء ٍ
عذب ل زالت ترق�س ِ
البكارى امُتَقد تتو�صط الباحة ،أا�صند ظهره
مقعد حت �صجرة زيتون هرمة ،جل�س ي
اإى ٍ
َ
خيوط َ
ال�صم�س
ح�س ب أانَ
اجانب امُ�صم�س منه ،أا َ
تخرق عظامه وتُدفئها ب�صكل لذيذ ،وبينما
راح ُيتابع أالطفال بعناية وعيناه مزرودتان،
َ
فكر ب�صيءٍ ما ي ذات نف�صه ،ثم �صحكت عيناه
بخفة ،فانفرجت �صفتاه امج َعدتان ،وبانت لثته
َ
ال�صامرة.
* طالب جامعي./ك �صيدلة
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عقدت حيوانات احظرة اجتماعا مغلقا
برئا�صة احمار للتداول ي أامر الديك ال�صفاح
الذي أاهان �صبابهم و أاثكل ن�صاءهم و أادمى
أاج�صادهم .فقد فر�س الديك منذ زمن لي�س
ببعيد �صيطرته على جميع احيوانات لي�س
باحكمة أاو الحرام بل بالقوة ورباطة اج أا�س
فمنقاره الفولذي و�صاقاه ال�صلبتان وجناحاه
العري�صان مكنته من النق�صا�س كاموت على
ر ؤوو�س ال�صحايا مهما بلغت أاحجامها ففي
البداية كان يفر�س �صلطته على الدجاجات
وال�صي�صان والفراريج ثم امتدت �صلطته اإى
أالرانب وديوك احب�س والبط وغرها من
الدواجن وبعد ذلك تدرب على القفز والوثب
فوق ظهور احمر والبغال وحتى أالح�صنة
ثم النقر ال�صديد على ر ؤوو�صها واإرغامها
على النحناء أار�صا أازعج هذا الو�صع كل
حيوان ي احظرة و�صاءها أان يحكمها ديك
 .بد أا الجتماع وانهمك اجميع ي احديث
عن جرائم الديك الب�صعة ي حق احيوانية
و�صولته وجولته و أاخبار حروبه وعن اخوف
الذي زرعه ي قلوب اجميع حتى ترعرع
و أاثمر.

كان اجميع يتحدث عن هذا ال�صفاح وك أانه
أاحد اجبابرة الذي يخوف بهم الكبر وينوم
على ذكرهم ال�صغر .
أ
تنحنح احمار معلنا بدء الجتماع :اخواتي
امعذبات ،اإخوتي :ها نحن جتمع اليوم
لنتداول ي أامر مذلنا وم�صردنا و�صن�صتمع اإى
�صهادات حية عن جرائمه الب�صعة  ،أاعزائي
لقد اتفقنا ي الجتماع ال�صابق أان نطلب العون
من ديك امزرعة امجاور أاخذا بر أاي امثل «ل
يفل احديد اإل احديد» ولكن حاولتنا باءت
بالف�صل و�صتحدثنا ال�صيدة دجاجة ال�صاهدة
على تلك املحمة ما ر أاته تف�صلي و أاوجزي قدر
ما ا�صتطعت.
أاحمم با�صم منبت اح�صي�س ،وخالق عري
من فوق ري�س»
 الرجاء الخت�صار قدر ا إلمكان فال�صفاحقد ي أاتي ي أاي حظة
 حا�صر يا �صيد حمار باخت�صار يا �صادةلقد هجم ال�صفاح على ديك جراننا وب�صربة
واحدة من منقاره الفولذي أارداه قتيا ولول
أاي التزمت ال�صمت ألحقني به وعندما �ص أاله
احمار عن �صبب قتله للديك ام�صكن قفز

ببهلوانية وك أانه لعب �صرك وحط على ظهر
احمار و أاخذ ينقر ر أا�صه ب�صدة حتى أادماه
و أارغمه على النحناء أار�صا ،وم يكتف بذلك
بل فق أا ليلة البارحة عن الثعلب عندما حاول
ال�صطو على قننا».
 �صادتي ها قد ا�صتمعتم ل�صهادة حيةألعمال هذا ال�صفاح وهذه ال�صهادة لي�صت اإل
غي�س من في�س .
 �صادتي لدينا خياران ل ثالث لهما أاولهماأان نقدم فرو�س الطاعة لل�صفاح حتى ولو كان
ديكا وثانيهما أان ي أاتي أاحدكم بحل ا آلن ا آلن
ولي�س غدا.
 ران ال�صمت على امكان كاد اخوفيت�صلل اإى القلوب التي وحدها اخوف اإل أان
�صوتا ماكرا أاعاد أالمل لهذه القلوب ”لدي
احل“ التفت اجميع نحو م�صدر ال�صوت واإذ
بالثعلب مفقوء العن مبت�صم ال�صفاه و�صرعان
ما ل ّفت زوبعة من ال�صطراب امكان و أاخذت
احيوانات تختبئ وت�صرخ لكن الثعلب طم أانهم
و أاخرهم بح�صن نواياه و أانه مت�صرر من هذا
الديك و أانه ي النهاية �صحية من �صحايا
ال�صفاح .هد أا روع الدجاجات وا�صتف�صر احمار
عن اخطة التي �صريح الكل من هذا العذاب
فابت�صم الثعلب وقال
 أانا ل أاطلب الكثر �ص أاريحكم منال�صفاح غدا على أابعد تقدير وعلى اإحدى
الدجاجات اح�صناوات م�صاعدتي ،خطتي
ب�صيطة وهي أان تقوم تلك اح�صناء باإخبار
ال�صفاح ب أان �صفاحا اآخر يتوعده ويهدد باإنهاء
حياته ب�صربة واحدة واإن كان ال�صفاح ديكا
حقيقيا كما يزعم فعليه أان ياقيه غدا أامام
البوابة الغربية لبيت العمدة.
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اإحدى الفراريج اإى ال�صفاح إلعامه لكن
ال�صفاح أاخذته العزة والغرور و أاكد لتلك
اح�صناء ب أانه �صردي ذاك امتعجرف قتيا
ب�صربة واحدة من منقاره الفولذي.
 ي �صباح اليوم التاي م�صى الديكمتلئا بالفخر اإى ذاك اللقاء وخطا بثقة اإى
البوابة الغربية ام�صنوعة من امرايا و�صرعان
ما بد أا القتال بن الديك و�صورته حتى �صقط
قتيا لتبقى الدجاجات نهبا للثعلب اماكر.
* طالبة جامعية /ك اللغات أالجنبية
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ن�ال م�شطفى *

طلب ��ت أاريج قهوتها ا إلك�صري�صو وهي تلقي
بج�صده ��ا على امقعد ،وت�ص ��ع الكتب واجرائد
الكث ��رة التي حمله ��ا على امن�ص ��دة امواجهة
مقعده ��ا .دقائ ��ق ا�صتجمع ��ت خاله ��ا قواه ��ا
امنهكة بعد جولة طويلة ي امكتبات الباري�صية.
ث ��م بد أات تق ��ر أا اجرائ ��د ،بن اح ��ن وا آلخر
يج ��ذب نظرها الب�ص ��ر الذاهب ��ون والقادمون،
تت أامله ��م لدقائ ��ق ث ��م تع ��ود لق ��راءة جرائدها
ال�صباحية .
تفاج� � أا أاري ��ج ب�ص ��وت يتح ��دث العربية ..
ي أاتيه ��ا م�صت أاذنا ف ��ى مطالعة اإح ��دى اجرائد

الت ��ى و�صعتها أامامه ��ا .تنظر ي اجاه ال�صوت
م�صتغربة  ..ثم تناوله اجريدة فى �صمت .
تر�صل بنظرة خاطفة اإى هذا الرجل الذى
جل� ��س عل ��ى مائدة قريب ��ة من مائدته ��ا يطالع
اجريدة التى ا�صتعارها منها ،ويرت�صف قهوته
ا إلك�صري�صو.
 يب ��دو أان ��ه م�ص ��ري  ..لهجت ��ه م�صرية،قالتها لنف�صه ��ا وهى تختل�س النظ ��رات اإليه ..
ر أاته يتقدم نحوها بخطوات ثابتة لها وقع خا�س
 .ناوله ��ا اجريدة وه ��و يكرر �صك ��ره  ..أاوم أات
بر أا�صها مبت�صمة وقالت بود:
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 ت�صتطيع أان حتفظ بها .رد قائا :
 أا�صك ��رك لقد انتهيت م ��ن قراءتها .علىفكرة ..هن ��اك حوار رائع أاجرت ��ه اجريدة مع
نزار قبانى  ..أارجو أان تقرئيه .
و�ص أالها :
 هل أانت مقيمة هنا فى باري�س ؟أاجابت :
 ل  ..أان ��ا ف ��ى اإج ��ازة أاق�صيها م ��ع أاختىامقيمة هنا  .و أانت ؟
أاجاب :
 أان ��ا فى رحلة عم ��ل ق�صرة و�صوف أاعوداإى القاهرة بع ��د أا�صبوع .هل تريدين �صيئا من
القاهرة .ل ترددي ي طلب أاي �صيء .
قالت بابت�صامة :
 أا�صكرك  .لكنى فعا ل أاريد �صيئا .و�صع يده ف ��ى جيب جاكتت ��ه  ،أاخرج كارتا
�صخ�صيا ،أاعطاها اإياه قائا :
 أارج ��و أان أا�صم ��ع �صوتك � ..ص ��وف أاكون�صعيدا بذلك .
***
ظلت أاريج تفكر ي هذا اللقاء العابر طوال
الي ��وم ،عادت اإى منزل أاختها هند فا�صتقبلتها
طفلتاها ال�صغرتان رانا وترنيم ب�صعادة .وروت
كل منهما ألمهما أاريج تفا�صيل النزهة اجميلة
الت ��ى ا�صطحبتهما اإليها طنط هن ��د خالتهما،
وكيف كان اليوم مليئا بامتعة مع أاولدها
نبيل وبا�صم و هالة.
كانت ت�صتم ��ع اإليهما بينم ��ا ذهنها ل يزال
م�صغول بلقاء ال�صباح امفاجئ ل �صك أانه ترك
فى أاعماقها رنينا ما.
اإنه ��ا ام ��ر أاة م ��ن ط ��راز خا� ��س .أاكمل ��ت
أالربع ��ن ه ��ذا العام وتلون ��ت أانوثته ��ا الرقيقة
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بظال عميقة لثقافة رفيعة ،فقد أاحبت أالدب،
ال�صع ��ر ،وامو�صيق ��ى وه ��وت احل ��م ف ��ى أالفق
البعيد منذ طفولتها امبكرة.
عا�ص ��ت ق�صة ح ��ب فري ��دة ،وتزوجت من
أاحبته فعا�صت م�صاعر ع�صيقة لها رقة احبيبة
ف ��ى احت ��واء رجله ��ا  .وج ��اءت رانا ث ��م ترنيم
لتكم ��ا اللح ��ن اجمي ��ل معزوف ��ة اح ��ب التى
�صنعتها أاريج.
�صب ��ع �صن ��وات فقط ه ��ى عمر ه ��ذا احلم
اجمي ��ل ،ت�صح ��و من ��ه عل ��ى كابو� ��س خيف
يزلزله ��ا  ..وي ��كاد يع�صف به ��ا .يخطف اموت
فج� � أاة م ��دوح حبي ��ب عمرها ،يهب ��ط احزن
ثقي ��ا ،قا�صي ��ا  ..تعي�ص ��ه ب�صدق كم ��ا عا�صت
جمال حياتها ال�صابقة و�صفوها.
جره ��ا عي ��ون طفلتيه ��ا عل ��ى التما�صك،
فتتعام ��ل م ��ع حياتها اجدي ��دة بنف� ��س التفرد
وذات التمي ��ز ال ��ذى ل يختل ��ف ع ��ن طبيعتها،
وتتحول اإى قلب كبر يحم ��ل حنان أالم أ
والب
مع ��ا ،وتخ ��رج طاقة اح ��زن م ��ن أاعماقها فى
�صورة اهتمام �صدي ��د وعطاء دائم لل�صغرتن
احبيبتن اللتن افتقدتا حنان أالب فى عمرها
أالخ�صر.
أاح�صت أاريج أان مرحلة من حياتها قد انتهت
موت م ��دوح مرحلة ال�صب ��اب وت أاجج م�صاعر
امر أاة داخلها .جمد تفكرها فى نف�صها ك أانثى
مع �صدم ��ة فقد احبي ��ب .وم تتخيل أان رجا
مهم ��ا كانت طباع ��ه وميزاته مك ��ن أان أ
ما
مكان مدوح أاو حتى جزءا منه.
ا�صتغرقت ي قراءة أالدب وال�صعر ،وكانت
ج ��د فى عامه ��ا اخا�س عزاء كب ��را يعو�صها
اآلم الوح ��دة والفتق ��اد .وكان مدوح قد ترك
لها م�صنع ��ا كبرا للمن�صوج ��ات ،جعلها تعي�س
حياة مي�صورة مع ابنتيها دون حاجة اإى أاحد.

***
لكنها ي ه ��ذا اليوم م تفعل مثلما اعتادت
 �صب ��اح اخر يا � ..ص ��ئ غريب اإنى ل�صهف ��ى أالي ��ام ال�صابق ��ة فبع ��د تن ��اول الغ ��داء مع
�صغارها وعائلة هند دخلت غرفتها  ..ا�صتلقت معرف�س اإ�صمك رغم اإنى أاعرفك من زمان ..
ارتبكت أاريج وقالت:
على �صريره ��ا ت�صرجع تفا�صي ��ل اللقاء العابر
 تعرفن ��ي م ��ن زم ��ان  ..اإزاى  ..اإذا كن ��االذى ج ��اء م�صادف ��ة دون ترتي ��ب .ر أات فج أاة
�صورة هذا الرجل ماحه حا�صرة فى ذهنها اتقابلنا اإمبارح ب�س!
 طي ��ب مك ��ن أاع ��رف ا�صم ��ك وبعدي ��نك أانه ��ا تعرف ��ه أاو ك أان خيط ��ا م ��ا يجمعهما منذ
أاقولك أانا أاعرفك اإزاى ؟
زمن بعيد.
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***
أ
وف ��ى �صيف ه ��ذا العام  ..كما ف ��ى العوام
ال�صابق ��ة  ..فعل ��ت أاري ��ج نف�س ال�ص ��يء .كانت
تذاكر الطران حجوزة قبل أان تنتهى البنتان
من ال�صنة الدرا�صية .وعندما و�صلت اإى باري�س
كان ��ت أاختها هند ي ا�صتقباله ��ن مطار �صارل
ديج ��ول ومعه ��ا با�ص ��م و نبي ��ل و هال ��ة .وبد أات
ا إلج ��ازة ال�صيفي ��ة ب�صعادة غامرة ب ��ن أافراد
العائلتن.
أ
وكانت اري ��ج تنتهز ه ��ذه الفر�صة لتمار�س
ا�صتمتاعه ��ا اخا�س بزي ��ارة امكتبات ال�صهرة
ب�صارع
ال�صانزليزيه .تقف بال�صاعات فى �صباح كل
يوم لتطالع عناوين أاحدث ا إل�صدارات ب�صغف،
ثم تنتق ��ى عددا من الكت ��ب وت�صريها وبفرحة
طف ��ل باقتناء لعب ��ة يحبها ،حمل م ��ا ا�صرته،
وت�ص ��رع اإى أاقرب كافيه فتلقى بحملها الثقيل،
وتبد أا ي ت�صفح كل كتاب ب�صرعة ،كنظرة أاولية
عل ��ى كنزها الثم ��ن ،وم ��ا أان تع ��ود اإى منزل
أاختها هند حتى تنهمك ف ��ى قراءة أاحد الكتب
بعد أان تطمئ ��ن على ابنتيها رانا و ترنيم اللتن
م�صيان ال�صباح فى نزهات جميلة مع خالتهما
و أابنائها الثاثة.

فتح ��ت حقيبته ��ا .أاخرجت ال ��كارت الذى
أاعطاه ��ا اإياه .ت أامل ��ت أاناقة ت�صمي ��م الكارت.
أ
ولول م ��رة ق ��ر أات ا�صم ��ه  :عم ��ر عب ��د الكرم
ث ��م انتقل ��ت اإى ال�صط ��ر الثان ��ى فى ال ��كارت:
رئي� ��س جل�س اإدارة �صرك ��ة  .......لا�صتراد
والت�صدير وبعدها أاكملت قراءة أالرقام .مكتب
القاه ��رة الرئي�ص ��ي  ....فرع ال�صرك ��ة بباري�س
......نظرت فى الا�ص ��ئ أامامها للحظات ،ثم
التقطت اجريدة الت ��ى ا�صتعارها منها ،بحثت
ع ��ن اح ��وار ال ��ذى حدثها عن ��ه .قر أات ��ه دفعة
واحدة دون توقف.
�ص ��ردت أاريج  ..حملقت ف ��ى �صقف الغرفة
وق ��د احتلتها م�صاعر عجيب ��ة ..غر حددة ..
ت�صاءلت :ماذا وكيف ؟ اإن ما حدث جرد لقاء
لان�ص ��ان مئات امرات.
عاب ��ر مكن أان يحدث إ
لفته ��ا �صحاب ��ة غام�ص ��ة ل تع ��رف �صره ��ا ،ول
�صببها  ..وا�صت�صلمت فى النهاية للنوم العميق.
ب ��ن أارفف اجرائ ��د أامام اإح ��دى مكتبات
ال�صانزليزي ��ه وقف ��ت أاري ��ج تخت ��ار جرائده ��ا
ال�صباحي ��ة .وفج� � أاة ر أاته .ت�صم ��رت ي مكانها
دون أان تتكل ��م وكذل ��ك هو .ثوان م ��رت وعيناه
تنفذان بعم ��ق اإى عينيها ثم تنتب ��ه وتبادر فى
ارتباك:
 �صباح اخر يا أا�صتاذ عمر  ..دى �صدفة�صعيدة اإنى أا�صوفك مرة تانية.

 أانا اإ�صمى أاريج. اه  .م� ��س ع ��ارف ليه كن ��ت حا�ص�س اإناإ�صمك مرتبط بالزهور.
بخجل :
أ
أ
ً
 �صك ��را يا ا�صتاذ عمر .انت جامل زيادةعن اللزوم.
أ
 أاريج  ..ت�صمحيلى اعزمك على قهوة.أاوم أات بر أا�صها دون أان تتكلم  ..موافقة.
***
هل ي�صحو الذى مات ؟
ه ��ل مك ��ن إلن�صان ��ة جم ��دت م�صاعره ��ا
أالنثوي ��ة فى ب ��رودة أاحزانه ��ا أان يت�صل ��ل اإليها
ال ��دفء من جدي ��د؟ وهل مك ��ن لذلك اجليد
أان ي ��ذوب يوما  ..ويتحول اإى �صال متدفق من
حب مت أاجج  ..متمرد  ..ثائر على كل �صيء؟
ه ��ذا ه ��و م ��ا ح ��دث ى ي ��ا هن ��د! ه ��ل
ت�صدقن؟
ب ��د أات ق�صتي م ��ع عمر من ��ذ �صه ��ور قليلة
عندم ��ا كن ��ت عندك ف ��ى باري� ��س  ..التقيت به
�صدف ��ة .ودخل قلبي ليك�ص ��ر كل احواجز التى
احتميت به ��ا طويا بعد وفاة مدوح .لقد كان
مل ��ك مفاتيحى كله ��ا ،أا�صعر أان ��ه يقر ؤونى من
الداخل ،ويع ��رف كيف أافكر ،كيف أا�صعر ،ماذا
يخيفني ،ماذا ي�صعدي لقد أاعاد اإى اإح�صا�صى
ب أاننى امر أاة  ..هل تعرفن ما أاعنيه يا هند.
ماذا أاكتب اإليك ا آلن  ..بعدما ظلت ق�صتى
مع عمر �صر ًا طوال ال�صهور ال�صابقة ؟ أارى هذا
ال�ص� � ؤوال مكتوب ��ا فى عيني ��ك ا آلن و أانت تقرئن
ر�صالتى .
ؤ
أ
�صوف اجي ��ب عن �صوالك ح ��ال  .لقد كنت
غارقة ماما فى بحر فاج أاتنى أامواجه الهادرة
 .م أاك ��ن م�صتعدة لذلك أاب ��دا  ..و أانت تعرفن
ذلك  .كان أا�صبه بالطوفان الذى داهمنى فج أاة
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إب ا ات

ف أا�صابنى بال�صلل وال�صت�صام الكامل .
لن أاخف ��ى عليك يا حبيبتي خ ��وي وفزعى
أاحيان ��ا من ه ��ذا الزائر اجديد ال ��ذى اقتحم
حياتى  .كن ��ت أاخ�صى أان يدمر هذا احب رانا
و ترني ��م كن ��ت ي رع ��ب م ��ن أان يح ��دث �صيء
يحزنهما ويهزمهما.
وكانت قوة جذب عمر هائلة ،ل تقاوم .فهو
رج ��ل من طراز فريد  .ك أانه خلق خ�صي�ص ًا من
أاجل ��ى .اإنه ن�صفى ا آلخر ..امكمل وامحاور لكل
جزء فى تكوينى الفكري ،والروحي والعاطفي.
أاخذي اإى عامه امبهر  ..وعندما ت أاكد من
خ�صوعى الت ��ام ل�صلطان حبه  ..ب ��د أات حقيقة
�صخ�صيت ��ه تظهر ،وب ��د أات ا آللم تنمو فى قلبى
من جديد.
أ
أ
أالقى اإى بامفاج� �اة الوى وهو ي�صارحنى
ب أانه ل ي ؤومن بنظام الزواج  ..و أانه جرب الزواج
منذ ع�صرين �صنة من فرن�صية ،ورغم أان له ابنة
تقرب من �صن ال�صباب ا آلن  ..اإل أانه منف�صل
عن زوجته ،وعاقته طيبة جد ًا معها ومع ابنته
وعرف ��ت أان معظ ��م أاوقات ��ه بباري� ��س يق�صيه ��ا
معهم ��ا وب�صحبتهما! اكت�صفت أاي�ص ��ا أانه رجل
جذاب يه ��وى الن�صاء  .ولديه عاق ��ات ن�صائية
متع ��ددة ،بع�صها ي م�صر ،وبع�صها ي باري�س!
لق ��د �صدمتنى هذه احقائق ي ��ا هند وحاولت
أان أاوق ��ف الطوفان الذى تفج ��ر داخلى  ..لكن
أ
لا�ص ��ف ل أا�صتطيع  .لقد هزمن ��ى هذا الرجل
وحطم قلبى.
آ
 أاعرف ما تريدين قوله الن . يجب أان تبتعدى عنه فور ًا  ..مهما كانتامتاعب.
أ
و أاق ��ول ل ��ك انن ��ى فعلت ذلك ع ��دة مرات.
لكنه يعود ويجذبن ��ى اإى عامه ي�صر على أاننى
أامث ��ل له �صيئا ختلفا عن كل عاقاته أالخرى،

ي ؤوكد اإنني احب احقيقي الذي ظل يبحث عنه
طوال حياته وم يجده اإل معي!
وعندم ��ا أا�ص أاله عن م�صتقبل حبنا  ..يبت�صم
�صاخرا ويقول:
 ام�صتقب ��ل هو احا�ص ��ر  ..احب لي�س لهم�صتقب ��ل  ..اإنه كيان م�صتق ��ل يجب أان نحرمه
ألنه يجعلنا نرى كل �صيء فى حياتنا أاجمل!
 أاري ��د أان يك ��ون حبن ��ا �ص ��كل يحرم ��هاجميع.
 تق�صدي ��ن الزواج  ..اإن ��ه نوع من النفاقالجتماع ��ي .أان ��ا ل أا ؤوم ��ن ب ��ه  ..و أاعتق ��د أان ��ه
ختلف عن احب!
وعندما أا�ص أاله:
 كيف حبنى وحتفظ بعاقاتك الن�صائيةفى نف�س الوقت؟
يقول :
أ
 بب�صاطة لن كل عاقة لها طابع ختلف ..فمعظ ��م ه� � ؤولء �صديق ��ات أاو يربطن ��ى بهن
رواب ��ط أاخ ��رى هام ��ة ف ��ى حيات ��ى و أاحيانا فى
عملى.
أ
و أا�صاله:
 وهل تقبل أان أافعل أانا ما تفعله؟يقول بب�صاطة تقتلني:
 وم ل ؟! أانا أاثق فى حبك ى  ..وفى نف�سالوقت أا ؤوم ��ن باحرية ال�صخ�صي ��ة  ..فهى حق
اإن�صان ��ى  ..يجب أان نتفق على ذلك يا أاريج ..
أارجوك ل تف�صدى حبنا!
أاختي احبيبة هند.
لقد بحت لك بكل �صيء بعدما أاثقل احمل
قلبي .أانا ي نار حقيقية أاريد أان أاهرب منها ..
ولكن أاين الفرار؟
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ٸعا ٸٻ ا٬رب ذتٱ ًا
م أام�ن �شليمان الغنام *

ُخذيني َك َ� ْر ٍد َت َنا َمى
ُخذيني َك ُح ْل ٍم َت َ�شا َمى
ُخذِ يني ُح ُرو َفاً ب أاَ ْ�ش ُط ْر
َذ َريِني ُ�ش ُط�راً ِب َد ْف َ ْ
ر
ِياحاً
َذرِيني ر َ
َذرِيني َغ َرا َماً
َذ َريِني ُ�ش َ ؤ�ا ًل بِ�ادِيكِ َي ْج أا ْر
هبيني رماحاً
هبيني �شاحاً
ِب َبابِكِ ُج ْن ٌد َوع َْ�ش َك ْر
َو ُرو ٌم َ ،و ُغ ٌ
�لَ ،و ُف ْر ٌ�صَ ،و َب ْر َب ْر
َو َق ْتلَىَ ،و َج ْر َحىَ ،و َم ْر َ�شىَ ،و َ�ش ْر َ�ش ْر
َو ُك ّلي جِ را ٌحَ ،و ُك ّلي ُن�ا ٌح
َو َلكِن َه�َاكِ ُم َق َد ْر
َذرِيني ه�ا ًءَ ،غ َرا َماً َت َع َط ْر
ول َت ْك ُتبيني ول َ ْ
ج َعلِيني
َكا َماً َحقِراً ُي َف َ�ش ْر
ف أام�شي على أالر�ص َه ْ�ناً
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َفا أاَ ْ�ش َتقِي ُم َو َق ْد أاَ َت َع َ ْ
ر
أل َّي وا إ َياك ِ
َ�ش ْم ٌ�ص وظِ ٌل
و َق ْم ٌح َو َز ْع َ ْ
ر
َو َل ْي ٌل َو َف ْج ٌر
ر َو َد ْف َ ْ
ر
َوحِ ْ ٌ
َفه َْل أاَ ْنتِ ُل ْغ ٌز بِ�ش ّر ُم َع َ�ش ْر؟!
َف ُك�ي َ�ش َبابِي
�ي َع َذابِي
َو ُك ِ
�ي ِب أا ْن ل َت ُك�ي
َو ُك ِ
فقلبي ه�اكِ
ر
و َق ْل ِبي ُم َ�ش َ ْ
َوعِ ي�شِ ي ِب َق ْل ِب َي أاَ ْك َ ْ
ر
َف أاَ ْك َ ْ
ر
ح ُب َح ْت َماً
َفهَذا هُ َ� ا ُ
واإل َت َك َ�ش ْر
* طالب جامعي/ك .الدرا�صات العليا
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ڈ تٵؿ ڀا بٵٿ
مـازن العقيلـي *
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قبل ع�شرين عاما
عندما أاراد أان ي�شافر
عانقه أاب�ه أ
كالطفال
حاول أان يكابر
قال له:
"�شترك بيتك يا �شغري
و تقيم ي باد غريبة
ل تن�ص أانك هنا ولدت
و هنا ن�ش أات ولل�طن �شريبة
ل تدع ال�شنن يا �شغري
تح� أا�شالتك العريقة
و ل للق�ش�ر أان تن�شيك البي�ت
العتيقة.
حينما تكر يا بني ل تن�ص
أان تخيط لنف�شك مزن�كا و �شروال و
ك�فية
أان تع�د ي ت�ز تعانق �شنابل القمح
ال�فية
ل تن�ص كل عام أان تلقي على بيتك
التحية
حينما أام�ت يا بني
واريني حت ذاك البيدر
انق�ص على نا�شية قري أان ابني حن
يكر
�ش�ف يع�د اإى أار�شي يحمل امذراة و
امنجل
يا بني آالن عدي
بعد وعدك بني ارحل".
 بعد ع�شرين عاما كتب ألهله - :"عذرا دمع أامي

م أا�شتطع أان أاع�د أللقي التحية
قريتي ال�شغرة �شاحيني
أا�شعت ا�شمك واله�ية
يا �شنابل ت�ز ل تل�ميني
م أاجد ت�ز ي مفكرتي ال�شن�ية.
عذرا أابي م أاجد خي�طا لتلك الك�فية
وعدتك أان أاع�د
ألكتب على قرك ال��شية
لكنك لن ت�شدقني ب أاي ن�شيت العربية.
�شاحني أابي
ل أاعرف ما امذراة ل امنجل
ل امع�ل ول الط�رية
فهي جرد أا�شماء منذ ع�شرين عام
من ذاكرتي محية.
أاطمئنك أابي بات ي زوجة وفية
و ي ثاثة أابناء لهم أا�شماء عربية
ابني أالكر له ي احي أاجمل �شديقة
و أالو�شط يع�شق الزرع ي احديقة
أاما بنتي ال�شغرى فهي جد جذابة
رقيقة.
�ش أاق�ص لهم حكايتك عن أاليام
القدمة
�ش أاروي لهم عن حكمتك الكرمة.
عن أار�شي عن وطني
و عن عاداتنا الرحيمة".
 �ش�ت من ال�شدى –ل  ...ل بني
ل حاجة ألبنائك باحكايا
كيف يروي عن تراثه
من ه� منه جرد بقايا.
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ب
ب أٲ ُٴ َر ْ
٬ٱاظا ُٴ ِر ُ
مرم أاب� �شيام *

رما ألننا نرغب أان نكون اآلهة ُتعبد ،اآلهة ً
يتقرر بكلمة أاو بحركة منها م�صر اإن�صان ،فتميته
أاو حييه ،ت�صعده أاو ت�صقيه ،وملك كل ذلك ،ملك
حياته ،ماته� ،صعادته� ،صقاءه ،ج�صده ،وروحه.
أاو رما ألننا نريد أان ن�صدق أاننا أالجمل ،أاننا
أالكمل ،أاننا أالطهر ،أان الكون يدور من حولنا
فقط ،أاننا نور أالر�س الذي ل ُيحجب ،و أان اه
قد خلق لنا كائن ًا ط ّيع ًا لكي يحبنا ويفني عمره ي
�صبيل اإر�صائنا.
أ
أ
لرما ألننا نحتاج ان ن�صعر اننا مهمون،
بل ومنبع أالهمية بالن�صبة ألحدهم ،أان ن�صعر
أان هناك من ل ي�صتطيع ال�صتغناء عنا ،أاو حتى
التنف�س دوننا .نحتاج إلن�صان تقتله دمعاتنا
فيم�صحها ،وت�صق �صدره اآهاتنا في�صكتها ،ومزقه
أاحزاننا فيغتالها .إلن�صان ين�صغل بنا ،بحركاتنا
و�صكناتنا ونظراتنا اإليه .إلن�صان تكون أامنية
حياته الوحيدة أان يعي�س ي خدمتنا و أان موت ي
ظلنا .أاو رما ألننا نرغب ي عن تراقبنا ،عن ل
ت�صتذكر �صوى ح�صناتنا و أافعالنا امثالية.
 ولرما تخرعها – وتن�صى هفواتناومعا�صينا وحتى الكبائر التي نقرفها .أاو رما
ألننا نرغب ي كتف نلقي عليه همومنا و أاثقال
حياتنا لي�ص َعد بها .ألننا نتمنى أان جد �صخ�صا
يحتملنا ،يحتمل أانانيتنا ،ظلمنا ،ق�صوتنا ،ن�صياننا،
تكرنا ،وكل عيوب نف�صنا الكريهة .بل وينظر اإلينا
على أاننا ماك ي�صر على أالر�س ،أاو ب�صر ٌ مع�صوم
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عن اخط أا ،ل �صيء �صوى ذلك ،مع أاننا بعيدون كل
البعد عما يظن ذاك ال�صخ�س بنا.
أاو رما ألننا أا�صرار! نريد أان نتباهى ب أاننا
قتلنا أاحدهم بحبنا ،نريد أان ي�صيع عمره �صدى
أاو أان ُيحكم عليه با إلعدام فقط ألنه أاحبنا .نريد
أان نك�صب رهانا ً  .أان نثبت ألنف�صنا ولغرنا أاننا
ن�صتحق احب ،و أاننا ُنحب من ِقبل اإن�صان ن�صفق
عليه فندمره .ورما ألننا نحلم باإن�صان ي�صمنا
اإى �صدره ،حتى ونحن نطعنه ي ظهره! نحلم
ونتمنى أان ُيذكر ا�صمنا ي مطلع ق�صيدة ،أاو
أان ُي ؤولف كتاب ي�صفنا ،ويتحدث عن جمالنا
ويخلده.
أ
رما لننا بحاجة اإى فار�س يخطفنا على
ح�صان أابي�س اإى امجهول ،اإى أامر ينت�صلنا
من عذاباتنا ،اإى زلزال يقلب حياتنا ر أا�صا ً على
يغر ما�صينا وحا�صرنا ويخلق م�صتقبلنا،
عقبّ ،
أ
بحاجة اإى من ي�صدق كل ما نقول من اكاذيب
لنرر �صجيتنا و�صدق ت�صرفاتنا .أاو ألننا نريد
أان ُي ؤومن بنا أاحدهم ،أان نحيا ونحن مت أاكدون من
أاننا ن ؤوثر أاو ن�صيطر على حياة أاحد ما  ،أاو رما
ألننا نريد العذاب ألنف�صنا ولغرنا.
أاو بب�صاطة نحن نتمنى أان ُن َحب لنمتلك
القدرة على أان ُن ِحب ،وبالتاي القدرة على العي�س
ب�صورة أاف�صل ،ب�صورة مل ّونة أاكر ،ب�صورة أاكر
اإ�صراقا ،وبهجة وحياة ،ب�صورة ُن ِحب فيها لكي
ُن َحب.
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ضٰٻٖ ٬ٯ تفُ٥
جـاء قبيـات *
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اإنها هناك حيث أاراد هو أان تكون اجولة
أالخرة ،وهي بانتظاره هو بكل ت أاكيد ،وها هو
قادم نحوها با�صم الوجه أالقى التحية ثم وقف
على بعد رمح من عينن نظرتا اإى كل ما يحويه
امكان اإل وجهه .تيار غريب أاح�صت به ي�صري
ي كيانها.وارتعا�صة نف�صت �صيئ ًا من كريائها،
للحظات �صمت �صعرت أان أالحرف تفر من
الكلمات ،والكلمات تع�صي اجمل واجمل
ت�صتع�صي على الل�صان ،ترى ما الذي يحدث؟
أاكل هذا ألنها ي هذه امعركة امتلكت زمام
امبادرة و أادخلت هذا ام�صام معركة كان بعيدا
عنها كان عليه أان يك�صر حاجز ال�صمت وقد فعل
قال :أانا �صعيد بهذا اللقاء و أارجو أان تكوي كذلك.
أاجابت :ل أاعرف ما الذي يحدث فقد خنت نف�صي
هذا اليوم� .ص أال منده�ص ًا :ماذا تعني قالت :لقد
عاهدت نف�صي أال يحظى مني رجل بلقاء ول حتى
بكلمة وها نحن نلتقي .لكني ل أاظنك رجا عاديا
جني أانت أام ماك؟ ابت�صم بن�صوة وقال
فقل ي أا ّ
جني ثقيلة ول أا�صتحقها فردت
أال تظنن ب أان كلمة ّ
أ
قائلة :أال ترى أان كلمة ماك اكر ما ي�صتحقه
الرجال ،ا�صتطاع أان يخفي غ�صبه لكن لي�س عنها
ثم قال :أاحمد اه انني انت�صرت ي امعركة.
قالت :لقد ا�صتطعت أان أادخلك امعركة وكان ذلك
بالن�صبة ي ن�صر ًا كبر ًا ول أانكر عليك ن�صرك
ي هذه اجولة لكن العرة ي نهاية امعركة .قال:
أارجو أان يكون الن�صر حليفي ،قالت :كل اإن�صان
يتمنى الن�صر لنف�صه واإنني ألرجو اه أان ل

أاكون حالة ا�صتثنائية تتمنى الن�صر خ�صمها.
ول أاقول هذا ألي جبانة أاو �صعيفة ولكن كوي
اإن�صانة ،ولكني أاي�صا مقاتلة �صجاعة �ص أالها اإذا
هل �صتقتلينني لو �صنحت لك الفر�صة ،قالت:
أاعرف أانك لن تقتلني لو أاتيح لك ذلك لكنك
ت أامل وتتمنى أان أاكون أا�صرتك اإل اإي �صوف
أاقتل نف�صي قبل أان يتحقق لك ذلك واإذا قتلتني
أانت فاإنني أا�صتحق ذلك؛ ف أانا من أادخلت نف�صي
و أادخلتك هذه امعركة أاما اإن قتلتك أانا فاإي
جرمة و�ص أاحيا ي عذاب ال�صمر اإى أالبد.
رفعت ر أا�صها وحدقت ي عينيه للحظة لعلها تلمح
الت�صديق فيهما ما تقول لكنها ر أات فيهما احزن
واحرة ف أاطرقت و أاردفت تقول أانا ل�صت جرمة
ول مكن أان أاكون كذلك رغم ما قد بدا لك من
عدوانيتي ف أابناء جن�صك هم من أاجروي على
هذا أال�صلوب اإنه ال�صراع من أاجل ال�صعادة
والراحة لكن أاين هما؟؟�صدقني م يكن هدي
أان أاوذي م�صاعرك لكني أاردت أان أامتحن قدرتي
على الهجوم .اإنني ا آلن نادمة على خو�س هذه
امعركة لكني م�صتعدة ألن أاكملها حتى النهاية
بل حتى الن�صر ف أانا ل أاعرف الن�صحاب وم
أاعرف الهزمة من قبل .م يعد يدري ماذا يجب
أان يقول �صعر أ
بالم يعت�صر قلبه حتى اختنق فيه
أ
أالمل قال :وماذا بعد ؟ طلبت منه ان ينهيا
امعركة بوجهن با�صمن رغم اجراح ف�صقطت
من عينيه دمعات و أا�صدل ال�صتار وي عينيها دموع
م ت�صقط.

ا

ات

ٍ٠اءات ٰتٱاڀؽة
د .حمد صابر عبيد *

"النهر كالنهر" ألحمد يه�ى
تنفتح الق�صيدة منذ عتبة عنوانها على جال ت�صبيهي رمزي يت�صاوى فيه ام�صبه
بام�صبه به ت�صاوي ًا تام ًا،على النحو الذي مكنهما أان يتبادل أالدوار لي ؤوديا وظيفة متعاك�صة
وبح�صب التوجيه الت أاويلي ي كل قراءة ،ف�ص ً
ا على ت�صاوق ذلك مع عتبة ا إلهداء (اإى
وفاء كبها ويا�صر قبيات ،ال�صباحة منوعة ي قلوب ا آلخرين) ،اإذ ي أاخذ النهر ي عتبة
العنوان �صك ً
ا �صيميائي ًا اآخر بدللة عتبة ا إلهداء ،من خال اكت�صاف معنى جديد للنهر
عر منع ال�صباحة ي قلوب ا آلخرين.
تتمركز الق�صيدة ي حظة انفعال ذاتية كثيفة يتحقق فيها جدل اخا�س والعام
داخل ب ؤورة التجربة ي �صياقها امركب ،اإذ ينجدل الزمان وامكان واحكاية
والتاريخ ي حركية الذات ال�صاعرة وهي تتم ّثل ر ؤويتها ي أابلغ جلياتها :فل�صطن
لي�صت بادي التي �صرقوها ،ويكفي فل�صطن أاي�ص ًا بادي التي �صرقوي
و أان�صى لي�صبح �صعر احداثة حر ًا من الرمز ما ال�صعر يا نهر ما ال�صعر؟ اإن م أاهاتف هواج�س
طفل ب�صدري و أاجتثها من نتوء ال�صاة و أابذرها ي ح�صي�س احطام لتنتهي ي �صوغ أاموذجها
اإى موت الفعل وولدة ال�صكون امقيت بقطع ل�صان الكام لت ؤوول أال�صياء اإى �صبات عظيم
منع الق�صائد من كوننا وانقرا�س الكام تتك�صف الق�صيدة عن توافق وتوازٍ اإيقاعي-
دلي مثاي ،تنمو ي ظ ّله عامات الفكرة واحكاية والتجربة ي �صبيلها اإى ال�صتات
امكاي والل�صاي ،بلغة را�صدة مرب�صة وخ�صبة وكثيفة ومت�صظية ،يتداخل فيها
ال�صرد ال�صعري باحوارية ال�صعرية حيث ي�صبح الداخل خارج ًا واخارج داخ ًا
تنه�س أا�صلوبية التعبر ال�صعري ي الق�صيدة على �صعرية ال�ص ؤوال وهي تتمظهر ي ظل ال�صعي
اإى نفي ا�صتقالية أالنا ال�صعرية واندماجها اح ّر بحركة الق�صيدة وفعالياتها امتنوعة.
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تتم ّيز ه����ذه الق�صيدة منذ عتب����ة عنوانها بوعي �صاحبها خ�صو�صي����ة العمل ال�صعري
واإ�صكاليات����ه ،اإذ تنط����وي عتب����ة عنوانها لغتي تنم����و ك أاع�صاب القبور على �ص����ورة ت�صبيهية
حركي����ة تربط ل�صان ال����راوي ال�صعري لغتي/تنم����و بامكان امرتهن بج����دل �صيميائي لفت
ك أاع�صاب/القب����ور ،لت�ص����وغ خطاب العنوان �صياغة �صوري����ة متم ّوجة تتح ّرى باغتها عر
احرك����ة والفع����ل وامكان والزم����ن النحوي وال����دلي ،ويتمظهر ال����راوي ال�صعري مظهرا
�صردي����ا ي ال�صعي اإى رواي����ة حكايته ال�صعرية من خ����ال أانا ال�صاعر ال�ص����اردة ا إلفرادية
واجمعي����ة ،من أاجل تكثيف ر ؤويا احكاية ي ح ّيز ال�ص����رد ال�صعري امحدود ،وا إلعان عن
امقول����ة ال�صعري����ة التي جتهد احكاي����ة ال�صعرية ي ر�صم معامها واق����راح ف�صاءاتها على
جتمع القراءة .
رم����ا كان����ت عتبة ال�صته����ال امر ّكزة الت����ي تب أارت فيه����ا احكاية ال�صعري����ة على نحو
عمي����ق تلخي�صا �صرديا للحال ال�صعرية الت����ي ا�صتغلت عليها الق�صيدة قال ي وهو يتناهى
اإى مبتغ����اه /أارى ن����ورا ي أالفق البعيد/لغة تنمو ك أاع�صاب القب����ور /أارى نهودا مب ّللة بدمع
ال�صباح /أارى رجا يحم����ل زرقة كئيبة/كرودة الفراغ/هو اموت أ
ما حقيبة �صفره /أارى
ّ
ام����ر أاة عجوزا ت�صع وردا على جبيني/حن ي أاتي ل دم����ع أاراه/يخطر على نوافذ الغناء/ل
ال�صوت أالخر يطبق على الفراغ/م يكن �صوى هو ...
أارى �صوى �صوت �صرير احديد/هو ّ
و ّدعن����ي و م�صى ،فاحوارية وجريد الر ؤوية الب�صري����ة والذهنية معاينة ام�صاهد أ
والمكنة
وال�صخ�صي����ات أ
وال�ص����وات ،وبدرجة حددة م����ن تفعيل ترا�صل احوا�����س ،تقود اإى و�صع
ال����راوي ال�صعري ي منطقة معرف����ة وا�صعة حدود احكاية ومظهراته����ا ال�صرد � �صعرية،
وم����ا تتمخّ �س عنه من تكرارات وجمعات �صوتية حاول ت�صييد و�صع اإيقاعي يرفد م�صرة
ج ّلي احكاية وي�صاعف من ق ّوة وجودها ي الف�صاء ال�صعري .
ت�صتعر الق�صيدة نتفا و أا�ص����داء متنوعة وخت�صرة من امرجعية الثقافية أال�صطورية
والديني����ة وامراثية ،عن طريق ح�صا�صية اللغة الدا ّلة م����رة وح�صا�صية ال�صورة ام�صتدعاة
مرة أاخرى ،ي ال�صبيل اإى تفعيل ثنائية ظاهرة ي عمق اخطاب ال�صعري تتم ّثل ي جدل
اموت أ
والنثى ،واإحالة هذه الثنائية على منطق اجتماعي ومراثي عميق الغور ي الذاكرة
ال�صعرية.
الراوي ال�صعري ي�صتخدم الق�صيدة ي اندماجها أ
بالنثى من أاجل هزمة اموت امر ّب�س
ي الزواي����ا وامنعطفات والظال والتخوم ،عل����ى الرغم من أال�صى العميق وال�صفيف الذي
يراءى عر اللغة وال�صورة وا إليقاع وا إلح�صا�س ال�صعري امتدفّق .
تنم عن قدرة �صعرية طيبة لدى �صاحبها تب�صّ ر باخر ،بالرغم من اتكائها
الق�صيدة ّ

عل����ى �صور م�صتهلك����ة بال�صفات أاحيانا ،و�صور أاخرى م�صتع����ادة قليلة ا إليحاء ،ف�صا على
التك����رار امتم ّثل باإعادة اإنت����اج اللغة ال�صعرية وال�صورة ال�صارحة عر أاماط متعددة مكن
اختزالها ،وكان من اممكن أاي�ص����ا تطوير ح�صور ال�صخ�صيات وتطوير أا�صلوبية ال�صتفهام
لدعم ت�صكيلية الق�صيدة وجماليتها .

ق�شيدة " أاطلق الريح من قب�شتك" لريهان باكر الرك
تنط����وي هذه الق�صيدة على مناجاة داخلي����ة عميقة تتح ّرى هيمنة الذات ال�صعرية
ال�ص����اردة وق����وة ح�صورها ي ام�صه����د ،اإذ تتج ّول هذه ال����ذات ي أاروق����ة التجربة واخيال
والتط ّل����ع أ
خ�صم
حد �صواء ،م����ن أاجل أان جيب على أا�صئل����ة الروح ي ّ
والم����ل واخيبة على ّ
اإ�صكالية النظر اإى ا آلخر اماثل ي م�صهد التجربة .
ولع� ّ
���ل عنوان الق�صي����دة يحيل اإحالة ظاه����رة وب ّينة على ه����ذه ا إل�صكالية عر جازية
التعب����ر أاطل����ق الريح/م����ن قب�صتك ،وه����ي ترفع امخاط����ب اإى مرتبة أا�صطوري����ة بو�صعها
التاعب بالف�صاء والت�ص ّرف بزمنه ومكانه .
الطاقة ال�صعري����ة امح ّركة ح�صا�صية التعبر والت�صكي����ل والتدليل ت�صتغل على ال�صورة
ب أاماطها امختلفة ،وكان بو�صعها أان تف ّعل الر ؤوية ال�صرد � �صعرية امتاحة ي جربة الق�صيدة
م����ن أاجل متن أاكر للتما�صك ال�صعري فيها ،وعلى الرغم من أان معجم الق�صيدة اللغوي
م أالوف اإل أانه اجتهد ي حقيق بع�س اخروقات أال�صلوبية ،وم ّكن أاي�صا من أاجاز بع�س
التوتّرات ال�صعرية التي أانارت أاحيازا حددة ي ام�صهد ال�صعري.
الق�صيدة فيها بع�س ال�صتطالت والزوائد التي ل ت�صيف �صيئا ذا بال اإى جوهر الفعل
ال�صعري ي الق�صيدة ،وبا إلمكان التخ ّل�س منها مراجعة ب�صيطة من طرف الكاتبة ،حتى
ن�صي أاكر .
تتح ّلى الق�صيدة بوهج �صعري أاعلى وما�صك ّ

ق�شيدة "هذا ه� احب حتما" م أام�ن �شليمان حمد الغنام
تق����وم هذه الق�صيدة على ح�صا�صية تدفّق ا إليق����اع ال�صعري عر التكرار وال�صغط غر
رر على التقفية ،التي ت�ص ّعد من اإيقاعية الق�صيدة على نحو .يتجاوز حاجتها ويفي�س،
ام ّ
اإذ اإن اإيقاعية الق�صيدة داخل ف�صاء الغنائية ال�صعرية ت أاتي مقدار ح�صوب جدا ،تتاءم
م����ع العنا�صر أالخرى امك ّونة للن�س ال�صع����ري ،و أا ّي زيادة فيها يعيق حركية ا إليقاع ويربك
عمله ي ال�صياق ال�صعري ،كما هي احال ي نق�صه بال�صبط .
وتوقفت الق�صيدة عند حدود امناجاة التقليدية امبا�صرة التي ا�صتلهمت على نحو ما
ف�صاء التج����ارب الرومان�صية التقليدية ي ال�صعرية العربية ،و�صعت عر ذلك اإى حاولة
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ولكن التع ّكز على كرة
اإي�صال ثقل ا إلح�صا�س بوط أاة التجربة اإى ا آلخر اماثل ي ام�صهدّ ،
امعطوف����ات وال�ص����ور ام�صتهلكة واللغ����ة ال�صعرية الفق����رة وكثافة اح�ص����ور التقفوي غر
امغني ،أاحال القول ال�صعري ي الق�صيدة على ف�صاء تعبري ب�صيط ل مكن أان ينتمي ب أاي
حال من احوال اإى مد ّونة ال�صعرية العربية .
غ����ر أان الكاتب مع ذل����ك متلك قدرة جي����دة اإذا ما غذّ يت بامعرف����ة ودعمت بالوعي
ال�صعري وفهم طبيع����ة الق�صيدة ومدارجها وطبقاتها ،فاإن بو�صعه أان يتجاوز هذه الهنات
الب�صيطة ليكتب ن�صا �صعريا مثله ،و�صوتا �صعريا يحكي جربته.

ٌ
"�شل�ات للخائفن" محمد العزّام
ق�شيدة
ا
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مازال ال�صعر التقليدي العمودي ي�صتهوي الكثر من ال�صعراء ال�صباب� ،صاعن ي ذلك
اإى اإحداث ر ؤوية جديدة ي كا�صيكية أالموذج ،وت أاتي حاولة حمد العزّ ام هنا لتندرج
ي ه����ذا ال�صياق بحثا عن مكان اآخر ختلف وح ّر حت ّ
ظل هذه ال�صجرة ال�صعرية العربية
الوارفة .
ه����ذه الق�صيدة ت�صعى اإى التح ّلي ما أاتيح لها ذل����ك ببهاء الق�صيدة العربية وف�صائها
ال�صا�صع لغة وعرو�ص����ا و�صورة ،على الرغم من أانها عاجت مو�صوعا حديثا ن�صبيا يذهب
اإى التغ ّن����ي بالوط����ن عر جرب����ة اإ�صكالية تطرح �صبك����ة من أال�صئل����ة ،وجتهد ي اقراح
أاماط من ا إلجابات غر احا�صمة وهي تتع ّلق باحنن والراث والتاريخ والراهن والزمن
وت�صجل موقفها من الوطن والعام أ
وال�صياء .
وامكان والر ؤويا ،لتقول كلمتها
ّ
وعلى الرغم من أا ّن العزّ ام متلك أادواته على نحو جيد ي هذا ال�صبيل ،اإل أان الق�صيدة
���دم جديدا على �صعيد اإمكانية البحث ي تطوير أالموذج ،فالق�صيدة على ال�صعيد
م تق� ّ
التقاي والفني واجماي هي ح����اكاة للق�صيدة العربية القدمة ي �صياغاتها أال�صلية،
اإذ ظ ّل����ت الذات ال�صعرية أالنوية ذات الن�ص����ق أالحادي هي امهيمنة على أان�صطة الق�صيدة
وفعالياتها الفنية والدلليةّ ،
وظل ال�صوت الواحد هو ال�صوت البارز فيها .
تفتق����ر الق�صيدة اإى التنامي الدرامي وال�ص����ردي الذي مكن أان يخرجها من ذاتيتها
امفرطة التي ل مكن أان جدد �صعريتها على أاي م�صتوى ،مع أان مو�صوعها ي�صمح با�صتخدام
تقانات من هذا النوع ،ف�صا على أانها م تط ّور نظم ت�صكيلها ال�صوري اإذ بقيت ي دائرة
الن�صياح العاطفي الذي يغري به هذا النوع ال�صعري.
وباإمكان العزّ ام فيما ي أاتي من جاربه ي كتابة هذا النوع من ال�صعر أان ينظر اإى و�صائل
ا�صتخدام ح�صا�صية البنية الدرامية وال�صردية ،واإى اإمكانية تطوير أالموذج عر ا�صتعارة
تقانات الفنون أالخرى ،للخروج من أا�صر التقليد أ
لاموذج وكتابة ق�صيدة عمودية ترتقي
اإى م�صتوى يحاكي الع�صر وي�صتجيب متطللباته الفنية واجمالية أ
وال�صلوبية .

"ق�شيدتان" مازن ت�فيق
الق�صي����دة أالوى م����ازن توفي����ق امو�صومة ب����� يجيئون عل����ى خطوات الوق����ت م ؤولفة من
مقطعن ،امقطع أالول يعر�س حكاية الق�صيدة با�صتخدام الفعل ام�صارع اجمعي يجيئون
وق����د تكرر على مدى أال�صط����ر ال�صعرية الثاثة ،ليحيط التجرب����ة وي�ص ّورها بحراكه الذي
يف�ص����ي اإى ت�صكي����ل �صورة ا آلتن ون ّياته����م أامام ب�صر امخاطب التقلي����دي يا �صاحبي ،اإذ
ير�صم فيها م�صهدا ف�صائيا للحكاية ال�صعرية اإيقاعا وزمنا ومكانا .
امقطع الثاي من الق�صيدة يعزل م�صهد ا آلخرين ا آلتن وقد اكتملت �صورتهم و أاقفلت
ب����ن يدي امخاطب امروي له ي اح�صا�صي����ة ال�صردية للق�صيدة ،لينفتح خطاب الق�صيدة
يتوجه الراوي ال�صعري نحوه بجملة من الو�صايا القائمة على
على امخاطب ح�صرا ،حيث ّ
طبيع����ة و�صعه ي ام�صهد ،وهي تتمظهر على أار�صي����ة لغوية مرتهنة بت�صكيل �صالب غفوتك
الد�صي�صة/ماحة/ت�صعل الوقت/على دمك ،تتع ّر�س مزيد من التفعيل ي حركية ال�صورة
العامة للم�صهد.
الق�صيدة الثانية امو�صومة ب� مغامرة تت�صتّت قطعها ال�صورية ي لوحة ام�صهد على نحو
حجوب ،على النحو الذي تتنا�صب مع عتبة عنوانها وك أان من الق�صيدة لي�س �صوى تعبر
عن ف�صاء العنونة وجواب م�صهدي على �ص ؤواله .
م����ازن توفيق متلك جزءا مهما من أادوات ال�صاعر لكنه يفتقر اإى طريقة ت�صغيل هذه
أالدوات على نحو �صحيح دائما ،ففي حن ما�صكت أادواته ي العمل داخل ف�صاء الق�صيدة
أالوى انفرط هذا التما�صك ي الق�صيدة الثانية ،حتى واإن أاخذنا بنظر العتبار ح�صا�صية
الن�صي ،وخ�صوعها للمعنى الكتابي الت�صكيلي للمغامرة .
التعالق بن عتبة العنوان وامن ّ

ق�شة "نهاية ديك �شجاع" لي�شرى أاب� غلي�ن
تنتم ��ي ق�صة نهاية ديك �صجاع لي�صرى غلي ��ون اإى أاموذج ال�صرد على ل�صان احيوان،
وت�صتغل ي اآليتها التعبرية على �صعرية امفارقة ،وهو نوع طريف من ال�صرد مكن أان ن�صطلح
عليه هنا بالنكتة ال�صردية ،وهي حيل على بع�س أال�صاليب ال�صردية ي الراث العربي التي
ت أاخذ من هذا ال�صياق ال�صردي و�صيلة تعبرية اإ�صقاطية على الراهن الواقعي.
اإن الديك ال�صفّاح يقوم بدور �صخ�صية ال�صقي امتباهي بقوته وهو يفر�س أاموذجه على
جتمع احيوانات ي احظرة ،وقد ر�صخت لقوته و�صلطته وبط�صه ،وحن جاوز احدود
ك ّله����ا أا�صب����ح لزاما على جتمع احظرة معاجة أالمر على نح����و ما ،اإذ تر أا�س احمار!!!
اجتماع����ا م�صري����ا للنظر ي أامر هذا الدي����ك ال�صفاح ،بعد أان ا�صتك����ت منه كل حيوانات
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تعال����ج ق�ص����ة �صيخوخة أازم����ة الرجال ال�صيوخ م����ن خال ثيمة مركزي����ة تتمثل ي فقد
أال�صن����ان ،وي�صعى اخطاب الق�ص�صي اإى توكيد مقولة اإن�صانية ي هذا ال�صياق من خال
ام�صن الت�ص ّبث ب آاخر معقل
عر�����س م�صاع����ر ال�صيخوخة على هذا النحو ،اإذ يحاول الرج����ل ّ
من معاقل الفتوة إليهام نف�صه واإقناعها ب أانه مازال ي العمر بقية ل�صباب اآفل .
العر����س الب�صري الذي ا�صتغلت عليه الق�صة عر ح�صا�صي���ة امكان ال�صردي امقهى،
وه���و يحت���وي جربة الزمن ويك ّثفه���ا عند ال�صخ�صي���ات النمطية التي أ
مات���ه ب أاو�صاعها
ال�صردي���ة ،ينقل احال ال�صردي���ة اإى ر ؤوية م�صهدية �صينمائية أاف���اد فيها عثمان م�صاورة
م���ا أاتيح له من تقانات واآلي���ات ال�صينما ،وانتهى العر�س اإى النهاية ام أا�صاوية امتوقعة،
ام�صن بعد أان فقد ناب التباهي الوحيد ي فمه مجموعة أاطفال يلعبون،
ح���ن لذ ال�صيخ
ّ
يتن�ص���م ه���واء اآخ���ر ي ّ
ظل اآخ���ر خ�صارة ي ر�صي���د �صبابه اموه���وم  .متلك عثمان
وراح ّ
م�ص���اورة قدرة طيب���ة على اإدارة دفّة ال�صرد ،و�صوغ ام�صه���د الق�ص�صي امتما�صك ،ف�صا
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ا

ق�شة "�شيخ�خة" لعثمان م�شاورة

ات

وقدمت �صهادات ميدانية تدي����ن ت�صرفاته الوح�صية ،واإثر مناق�صات م�صتفي�صة
احظ����رة ّ
ليقدم ّ
خطة ماكرة يتم ّكن فيها م����ن الق�صاء على �صطوة هذا
انته����ى أالمر بالثعل����ب اماكر ّ
الديك أال�صطورة  .وعلى الرغم من عدم ثقة جتمع احظرة بنيات الثعلب اماكر غر أان
ا�صتع�ص����اء ّ
احل أامام امجتمعن جعله����م ير�صخون خطة الثعلب ،اإذ ر�صم له خطة يقاتل
فيها الديك �صورته ي امرايا حتى موت:
 ي �صب����اح الي����وم التاي م�صى الديك متلئا بالفخر اإى ذاك اللقاء وخطا بثقة اإىالبواب����ة الغربي����ة ام�صنوع����ة من امرايا و�صرعان م����ا بد أا القتال بن الدي����ك و�صورته حتى
�صقط قتيا لتبقى الدجاجات نهبا للثعلب اماكر
لكنه حن �صقط قتيا وانتهت أا�صطورته حدث امفارقة ال�صردية عندما يرتقي الثعلب
من�صة الهيمنة ليبد أا بلعب دور الديك القتيل ،اإذ تبقى ال�صحية هي ال�صحية دائما
اماك����ر ّ
ويتغر اج ّ
اد ،حتى واإن تعاونت ال�صحية للق�صاء على اجاد أالول .
ّ
تنه�س الق�صة على فعالية ا إل�صقاط اإذ ت�صتخدم عام احيوان ي احظرة!!! ك أادوات
رمزية للتعبر عن واقع تتجلى فيه ثنائية اجاد وال�صحية ،وعلى هذا النحو امفارق الذي
ا�صتغلت عليه هذه الق�صة.
تتح����رك الق�صة على ن�ص����ق رحب من الب�صاطة ال�صردية امك ّثف����ة التي تخلو من اح�صو
ال�ص����ردي والزيادات الو�صفية ،على النحو الذي أا�صهم ي �صوغ أاموذج ق�ص�صي مثاي ي
اإدارة د ّف����ة عملي����ات ال�صرد داخل لوحة الق�صة ،ف�صا عل����ى أانها ق�صة مزدوجة اخطاب
تتوجه للكبار .
تتوجه لل�صغار مثلما ّ
مكن أان ّ

وال�صياء أ
على ح�صا�صية و�صف عالي���ة للمكان أ
والحا�صي�س الباطنية لل�صخ�صيات ،وهو ما
يجعله قادرا على �صبط حركية مك ّونات ال�صرد على نحو جيد ،فيه قدر كبر من الرحابة
واحيوية والعفوية .
الت�صكيل البنيوي للن�س الق�ص�صي يدل على وعي بن�صب ح�صور �صبكة الن�صيج البنيوي
م���ن أا�صغر وحدة �صردية بنيوية اإى أاكر وح���دة ،كا�صفا عن ر ؤوية �صردية ق�ص�صية تعمل
من الداخل واخارج بكفاءة واحدة ،تكاد تخلو من الت�صتّت و�صعف الركيز والفتعال.

ق�شة "حظة من ل�ن " اآية الرفاعي
ت�صتغل الق�صة على ا�صتثمار الطاقة ال�صردية للون ،وتبد أا من عتبة الت�صدير بانتخاب
مقولة للفنان فاح امدر�س يقارب فيها جدل أالبي�س أ
وال�صود ،اإذ اإن أال�صود هو الذي
منح بيا�س الورقة معنى ،ومن دون ح�صور أال�صود على أالبي�س فاإنه ل معنى له،وتر�صم
الق�صة مقولتها على هذا النحو من خال �صوتن ق�ص�صين ،أالول �صوت الطفل وهو
متحن وعيه من خال رف�صه و�صيقه أ
بالبي�س امت�ص ّلط والقامع ،وهو يتن ّوع ي اإنتاج
امعنى بن الراءة والتقى وال�صت�صام بح�صب زاوية الر ؤوية وال�صتخدام ،وينتهي ام�صهد
اإى مرد ال�صوت الطفلي على ال�صائد اللوي وال�صعي اإى اخروج من ربقة ال�صت�صام
لقانون اللون أالبي�س امرتهن باموروث والتقاليد وال�صائد.
أاما ال�صوت الثاي فهو �صوت الراوي أالنثوي الذي يذهب اإى امنطقة ا إليروتيكية ي
معاجة ح�صا�صية أالبي�س ،من خال ثوب الزفاف أالبي�س وما يختزنه من دللت ورموز
وبطانات وجيوب عامية ،تُظهِ ر �صيق ًا وا�صح ًا بت�ص ّكل امعنى ا�صتناد ًا اإى هذه امعاير
وتك�صف عن ر ؤوية ختلفة تت�صمن جربة الراوي أالنثى ،وهي جربة ملتب�صة تقوم على
مناه�صة الفكرة وال�صعي اإى أال�صلوب ال�صردي فقد جاء ال�صرد الق�ص�صي بعمومه مكثف ًا،
فيه ا�صتثمار جيد للهجة امحكية ،وفيه تاعب �صردي وا�صح بالفكرة الق�ص�صية وحدود
احكاية ،على النحو الذي جح ي تكري�س مقولة اللون واإ�صاعتها ي ام�صهد الق�ص�صي.

ق�شة "حدث ي اجنازة" ح�شام الر�شيدي
تعتمد هذه الق�صة على اآلية امفارقة التي ل تتك�صف مفارقتها اإل ي نهاية ام�صهد
الق�ص�صي ،اإذ تنه�س الق�صة على حكاية أاب موت ثم ي�صيعه أابنا ؤوه و أاقاربه م�صرة
تقليدية وطبيعية،ل يع ّكر �صفوها �صوى غريب يبالغ ي حزنه على اميت من دون أان يعرفه
أاحد من أالبناء أاو أالقرباء ،ما يبعث ي م�صهد اجنازة حرة ويثر ارتباك ًا يتح ّم�س له
أابناء اميت خ�صية أان ت�صدق نبوءة أامهم ي أان يكون له زوجة ثانية يكون هذا ال�صاب
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امنتحب ثمرته.
وبعد النتهاء من مرا�صيم الدفن يبقى الغريب بجانب القر لير�صده البن أالكر وقد
�صمم على معرفة �ص ّره ،فتحدث امفارقة حن يكت�صف أانه طالب ماج�صتر عند أالب الذي
مات قبل أان يناق�س ر�صالته ،ويكون هو اخا�صر الوحيد من موت أا�صتاذه ي كل هذا العام.
ل �صك ي أان ال�صياق ال�صردي اماثل ي الق�صة هو �صياق مكرر ،لكن ال�صتثمار اممكن فيها
يتمثل ي أان الطالب هو امعادل امو�صوعي لرحيل أال�صتاذ ،فقد خ�صر مرجعيته التي ل مكن
تعوي�صها ،ي الوقت الذي مكن آ
لاخرين جميعا تعوي�س اخ�صارة امحتملة من هذا الرحيل،
وقد اعتمدت الق�صة على الثيمة وركزت �صغلها ال�صردي مام ًا عليها على النحو الذي
أا�صعف ح�صور عنا�صرال�صرد أالخرى ي الق�صة .

ا

ق�شة "دم�ع م ت�شقط" لنجاء قبيات

ق�شة "ل تن�ص يا بني" مازن عقيلي
ينطوي ن�س ل تن�س يا بني مازن عقيلي على قيم �صردية وا�صحة من اممكن ا�صتغالها
ل�ص����وغ ن�س ناجح ،على الرغم من أان الكاتب و�صع ن�صه على الطريقة ال�صعرية امعروفة
أ
بال�صطر امتاحقة متفاوتة أالطوال ،و أانهى هذه أال�صطر ما ي�صبه التقفية .
ثم����ة ح����دث و�صخ�صي����ات وحظات تو ّت����ر �صردية وراو كل����ي العل����م وراو ذاتي ومعظم
توجها متعرا
عنا�ص����ر التكوين ال�ص����رديّ ،
التوجه نحو نظ����ام الت�صكيل الن�صي ج����اء ّ
لكن ّ
���ح كث����را على هيكلية الرتيب ال�صع����ري من دون جدوى ،والكاتب بو�صع����ه تطوير أادواته
أال� ّ
التعبرية وا�صتغال اجيد منها لكتابة ن�س أاف�صل م�صتقبا .

* أا�صتاذ جامعي/ج .امو�صل
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ات

مثل ن�س دموع م ت�صقط لنجاء قبيات نوعا من اخاطرة ال�صردية الب�صيطة التي
ح����اول التعبر عن جربة عاطفية ب أا�صلوب يت�ص ّم����ن التو�صيل امبا�صر ،ول يرتقي بطبيعة
احال اإى أان يندرج ي أا ّي جن�س أادبي معروف ،وذلك ألنه ل ي�صتغل على قوانن و أاعراف
أالن����واع ال�صردية امعروف����ة ي ميدان ا إلبداع أالدبي ،وعلى الكاتب����ة ي هذا ال�صبيل ح ّري
الدقة ي اختيار النوع أالدبي م�صتقبا ،على الرغم من وجود ما ي�صطلح عليه ا آلن ب� الن�س
امفتوح اإل أانه هو ا آلخر له �صوابط ن�ص ّية واإبداعية ل تتوافر ي هذا الن�س .

ا ة ب

تابع ًا للواقع ،ول ج ��رد خلخال ي قدمه! لي�س
تابع ًا له واإنْ كان نابع ًا منه.
الهتم ��ام ،لي� ��س بال�صرد وحده ،ب ��ل باللغة
نف�صه ��ا؛ اللغة ككائن قابل ألن يفرز ان�صجاماته
وتناق�صات ��ه .وهو قاب ��ل ألن يك ��ون «�صيئ ًا» اآخر
ين�ص ��ف «التاب ��و» وي�ص ��رع بوابات ال�صم ��اء على
و�صعه ��ا ،أاعن ��ي اللغ ��ة كق ��وة بكام ��ل اإمكاناتها
امخبوءة ،ولي�س اللغة الق�ص�ص ّية فقط .الر ؤوية
الفن ّي ��ة تتغ � ّ�ر وتتحرك �ص ��وب م ��ا كان خافي ًا
علينا .اإنه ��ا نتيجة حتم ّية مِ ْا يفر�س أان ن�ص ّميه
ب�صدق :الت ّوجه نحو الفن.
هنالك حاولة ألن تتخ ّل ��ى لغتي الق�ص�ص ّية
ع ��ن �صرديتها واإقراريته ��ا ،و أان تدخل مناخ اللغة
غنى ي حمل ا إليقاع والده�صة
ال�صعر ّية ،ألنها أاكر ً
اإى امتلقي .ومع ذلك ،فاإنّ هذا ل ي�صر اإى كامل
حقيق ��ة م ��ا كان ي جموع ��ة «اإح ��دى وع�صرون
طلق ��ة  »....التي أاعدّها نقطة ح ّول  .ف أانا أاعتقد
أان «الق�ص�س» م تكن ق�ص�ص ًا بامفهوم ال�صائد.
لي�صت حكاي ��ات تعتمد على أالح ��داث ،ولو كانت
كذل ��ك ما ا�صتطاعت تلك اللغة أان حمل امو�صوع
أا�ص � ً�ا .كانت عبارة عن «ح ��الت» اإن�صان ّية أاقرب
اإى الق�ص ��ة لكنها لي�صت منف�صل ��ة عنها .أاقرب
اإى الق�ص ��ة ول م ��تّ ب�صل ��ة ،اإى أاي ن ��وع أادبي
اآخر ي الوقت نف�ص ��ه .م تنح�صر ام�ص أالة ي لغة
«مرفة» حاول أان ت�صاغب و أان تكون لغة �صعر ّية.
أابد ًا .اإنها م�ص أالة تناغم «امحمول» مع «احامل».
ان�صجام امادة ام�ص ّورة مع أالوانها .ل بل هي أاكر
م ��ن ذلك :هي منطق ّية ارتب ��اط ال�صيء بال�صيء.
فم ��ن دون لغة أاق ��رب اإى ال�صعر ّية ،تن أاى �صفاف ّية
«احالة» ع ��ن أان تكون ي درجة الت أاثر امطلوب.
ل مك ��ن أان مار� ��س القب ��ات وي أايدين ��ا تقبع
ام�صد�صات الثقيلة!

كل فك ��رة بحاج ��ة اإى لغته ��ا ،ل اإى أاي
لغة .كم ��ا أانّ عاق ��ة اللغة بالفك ��رة ذات �صمة
تداخل ّي ��ة توليد ّية .ولذلك ،وعند حديقنا بهذا
الق ��ول ،جد أان لكلمة «عاقة» مفهومها أالبعد
م ��ن دللتها امبا�ص ��رة :اإذ تنمح ��ي ام�صافة بن
«الفك ��رة» و»اللغة» ح ��و ًا كام ًا لت ��رز أامامنا
حقيق ��ة جدي ��دة ه ��ي «الفك ��رة اللغ ��ة /اللغ ��ة
الفكرة».
كتابت ��ي لي�ص ��ت ج�ص ��د ًا عاري� � ًا (= فك ��رة
جردة) ي�صتعر رداءه (= لغته) من أاي متجر
(= قامو� ��س) لين�ص ��ر .كتابتي ج�ص� � ٌد م�صي
َ
لينك�صف
متح�ص�ص ًا ذاته واجد ًا أان ��ه واح ٌد ينمو
وينف�ص � َ�ح و ُي ��رى من ُيح�ص ��ن الر ؤوي ��ا .لي�س ثمة
ت�صر وتق ّن ��ع :لي�س ثمة تف�ص ��ر واإي�صاح أاي�ص ًا.
فالكتاب ��ة عجينة من لغ ��ة تتوالد م ��ع «الفكرة»
دوما ا�صتباق ودوما ت أاخر :ثمة تازم ي أاتي من
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ا٬حٱځ٭ة
ق�شة :فادمر ناياك�ف **
ترجمة :د .با�شم الزعبي *

ول ��دت أاولغا بيروفنا ،الت ��ي �صيدور حولها
احديث ،ي العام  ،1900ي عائلة ثرية ،نبيلة،
خالي ��ة من الهموم .فتاة �صاحب ��ة ببلوزة بحرية
بي�ص ��اء ،ومف ��رق مائل ي �صعره ��ا الك�صتنائي،
وعين ��ن مرحتن ،جعلتا كل من حولها يقبلونها
فيهما .كانت جميلة منذ الطفولة :نقاء وجهها،
تعبر �صفتيها امكتنزتن ،جديلة احرير ،التي
ت�ص ��ل حتى نهاي ��ة ظهرها ...كل ه ��ذا كان ي
حقيقة أالمر رائعا.
م ��رت طفولتها ،كما كان يقال لدينا قدما،
بهدوء و�صعادة ،ر ّيانة و�صبعانة ،ومك�صوة :أا�صعة
ال�صم�س عل ��ى غاف �صل�صلة «الكت ��ب الوردية»،
الندى امتجمد التقلي ��دي ي حدائق بيرغراد.
ذخ ��رة الذكريات تلك ،ه ��ي كل ما تبقى لديها
عند خروجها من رو�صيا .كل �صيء كان متوافقا
ب�ص ��كل تام م ��ع الع�صر :الوال ��دة توفيت مر�س
التوفئي ��د ،أاخوه ��ا قت ��ل ..،مع ��ادلت جاه ��زة،
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طبعا ،حديث مل ...لكن هذا كله حدث ،كان،
و ل مكن قول غر ذلك ... ،ل داعي أ
لانفة...
وهك ��ذا ،ع ��ام  ،1919كانت أامامن ��ا �صيدة
نبيل ��ة نا�صج ��ة ،بوج ��ه كب ��ر �صاح ��ب ،مفرط
ب�صحوبه ،بامعنى ال�صحي ،لكنه مع ذلك جميل
ج ��دا ،ق ��وام م�ص ��وق ،و�ص ��در ط ��ري ،ودائما
ترت ��دي ج ��رزة �صوفي ��ة �ص ��وداء ،و�ص ��ال حول
العنق أالبي�س ،و�صيجارة اإجليزية باليد نحيلة
أالنامل ،وبنو ّية متميزة على امع�صم؛
مرت بحياتها حظات مثرة ...،ي مقتبل
ال�صاد�صة ع�صرة ،عندم ��ا كانوا يعي�صون �صيفا،
ي بيت ريفي بالقرب من القرية التي ملكونها،
م يبق هناك طالب كلية م يعتزم اإطاق النار
على نف�صه ب�صببها ،وم يبق طالب جامعي م...
بكلم ��ة واح ��دة ،اجاذبية اخا�ص ��ة التي كانت
متلكها ،كانت لبع�س الزمن،
كان ��ت تتكل ��م الفرن�صي ��ة بطاق ��ة ،تلف ��ظ
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()janceيان�س،و(،)ayمرجمةكلمة«�صرقة»
بطريق ��ة �صاذج ��ة ،اإى كلم ��ة()grabuges؛
م�صتخدمة ي حديثها تعابر دينية قدمة ،ما
ا�صتقر ل ��دى العائات الرو�صية القدمة ،لكنها
تلث ��غ بالفرن�صي ��ة بطريقة مقنع ��ة ،رغم أانها م
ت ��زر يوما فرن�ص ��ا .فوق الكوميدين ��ا ي غرفتها
الرليني ��ة ،بطاق ��ة مثبت ��ة بدبو� ��س بر أا�س من
الفروز ..و�صورة �صيد مثق ��ف ،أا�صهب ال�صعر.
كانت م ؤومن ��ة ،لكن ،كان ي�ص ��ادف أان تتعر�س
لل�صحك ي الكني�ص ��ة .وبخفة فظيعة ،م ّيز كل
النبي ��ات الرو�صيات م ��ن أابناء جيله ��ا ،كتبت
تي�صر.
أا�صعاراوطنيةمثرةلل�صحك...كيفما ّ
بع ��د �ص ��ت �صن ��وات ،أاي قبل ع ��ام ،عا�صت
ي فن ��دق �صغ ��ر ي �ص ��ارل أاوغ�صبورغ ��ر
�صرا�س(حي ��ث توج ��د ال�صاح ��ة) م ��ع والده ��ا
العج ��وز عري� ��س امنكب ��ن ،كثي ��ف احاجبن،
أا�صفر ال�صارب ��ن ،نحيل ال�صاقن ،ذي البنطال
ال�صي ��ق .لقد خدم ي م ؤو�ص�صة ناجحة ،وا�صتهر
بالن�صب ��اط ،والطيب ��ة؛ وم يك ��ن جنون ��ا
لي�صرب.
كان ��ت ت� � ؤودي بك�ص ��ل رق�ص ��ة الفوك�صروت
عن ��د عائل ��ة زوي ي الغ ��رف امدف� � أاة ب�ص ��كل
جي ��د على مو�صيقى الغراماف ��ون ،ناقلة مقدمة
رجله ��ا الطويل ��ة بحرك ��ة ل تخلو م ��ن اجمال،
م�صك ��ة بال�صيجارة بيدها امم ��دودة ،وعندما
ج ��د بعينيه ��ا منف�صة ال�صجائر الت ��ي تدور مع
امو�صيق ��ى ،تنف� ��س فيه ��ا �صيجارته ��ا ،دون أان
تتوقف .كم كان ذلك رائعا ،مده�صا! كانت ترفع
الق ��دح اإى �صفتيه ��ا ،تعلن نخب ��ا �صر ّيا ب�صحة
�صخ�س غر موجود ...ناظرة من خال رمو�س
عينيه ��ا اإى ذاك الذي أاوله ��ا الثقة .كم كانت
حب أان تناق�س مع هذا أاو ذاك ،ي الركن على
ال�صوفة اموا�صيع الوجدانية ،وتقلب احظوظ،

والتوقع ��ات ،وكثر من ال�ص ��رح ..،كل ذلك من
خال كلمات مقت�صبة ،و كانت عيناها النقيتان
الوا�صعتان ،ذوات ��ا النم�س أالحمر الذي يكاد ل
تلح ��ظ على ب�صرته ��ا الرطب ��ة الرقيقة حتهما
وحولهم ��ا ،تبت�صم ��ان تعاطف ��ا ي مث ��ل تل ��ك
اح ��الت...اإل أان ��ه ،م يق ��ع أاح ��د ي غرامها،
وتتذكر ذلك الرج ��ل الفظ ،الذي خطفها بيده
ي حف ��ل «بال» خ ��ري ،وراح يبك ��ي على كتفها
العاري ،وق ��د دعاه ،ب�صبب ذل ��ك ،البارون(ر)
للمب ��ارزة ،لكنه رف�س .بامنا�صب ��ة ،كانت أاولغا
أالك�صيفنا كثرا ما ت�صتخدم كلمة»فظ» ،وي كل
منا�صبة »:أافظ ��اظ» ،كانت أ
ما �صدرها ،وتقول
بدلع وك�صل »:أاي فظ»..اإنه ّ
لفظ!.»..
لكن ها ه ��ي احياة تغرب� :صيء ما انتهى،
ه ��ا هم ينه�ص ��ون كي يخرجوا ..ك ��م كان ذلك
�صريع ��ا! ت ��وي أالب؛ انتقل ��ت اإى �ص ��ارع اآخر؛
توقف ��ت ع ��ن زي ��ارة أال�صدقاء؛ �ص ��ارت حيك
القبع ��ات ،وتعط ��ي درو�ص ��ا رخي�ص ��ة ي اللغ ��ة
الفرن�صي ��ة ي ن ��ادي ن�صائي؛ وهك ��ذا ا�صتمرت
حتى عمر الثاثن.
هي جميل ��ة ا آلن ،كما كانت ،مقطع �صاحر
للعين ��ن الوا�صعتن ،وبخ ��ط ال�صفتن الذي فيه
تكمن كل هند�ص ��ة البت�صامة .لكن �صعرها فقد
بريق ��ه ،وكان ي�ص� � ّرح ب�ص ��كل رديء ،أا ّم ��ا بزتها
ال�ص ��وداء فقد م ��ر عليها أاربع �صن ��وات ،ويداها
ذاتا أالظافر الرائعة ،كانت و�صخة ،وعروقهما
ناف ��رة ،ترجفان من التوتر ،حيث كانت تدخن
بجن ��ون ،أ
والف�ص ��ل ال�صم ��ت بخ�صو� ��س حال
«الكل�صات».
ا آلن ،عندم ��ا اه ��ر أات بطان ��ة احري ��ر ي
حقيبتها(..عل ��ى أا�صع ��ف ا آلم ��ال كان ��ت ت أامل
أان ج ��د فيها ح َلق ًا �ص ��اردا) :ا آلن عندما يكون
كل ه ��ذا التعب؛ وعندم ��ا تنتعل احذاء الوحيد

لديه ��ا ،فقد أاج ��رت نف�صه ��ا أان ل تفكر بكعب
احذاء امهريء ماما ،كما كانت منع نف�صها
م ��ن التفكر بك ��م ت�صتدين عندم ��ا تع ّرج على
الك�صك لت�صري ال�صجائر؛ وا آلن عندما م يبق
أادنى أامل بالعودة اإى رو�صيا ،..اإل أان الكراهية
أا�صبح ��ت معت ��ادة لدرجة أانه ��ا م تعد خطيئة؛
ا آلن ،عندما تغيب ال�صم�س خلف امدخنة...،
كان ��ت أاولغا أالك�صييفنا تتع ��ذب ،أاحيانا من
ر ؤوية ا إلعانات امرفة امكتوبة بلعاب تانتال ،
التي ت�صور ثرية ،برداء مر�صوق بوا�صطة ثاثة
أاو أاربعة خطوط فا�صحة ،على �صطح ال�صفينة،
أاو حت نخلة ،أاوعند درابزين ال�صرفة البي�صاء.
وهي ل ت�صتطيع أان توفر �صيئا من كل ذلك.
ي أاح ��د أالي ��ام ،كادت �صاقاه ��ا تنهاران،
عندما لوحت لها �صديقتها القدمة فروت�صكا
من كابينة التلفون كاإع�صار ،وهي التي اعتادت
ال�صر ب�صرعة حاملة ملفات ،وتقود كلبا من نوع
التري ��ر ،يغطي ال�صعر عينيه ،وقد أافلت رباطه
ّ
والتف مرتن حول تنورتها .أالقت نف�صها
على أاولغا أالك�صييفنا ،راجية اإياها زيارتهم
ي البيت الريفي ،قالت :هذا هو الن�صيب ،و أانه
ل�صيء رائ ��ع ،و�ص أالتها كيف تعي� ��س ،وهل لديها
معجب ��ون .أاجابت أاولغا أالك�صييفنا":ل ،يا أامي،
ال�صن ��ون م تعد هي ذاتها ال�صنون ،عدا ،"..ثم
أا�صافت تف�صيا �صغرا ،جعل فروت�صكا تدور
�صاحك ��ة ميل ��ة املفات حت ��ى أالر� ��س .قالت
أاولغا أالك�صييفن ��ا مبت�صمة»:نعم ،بجد» ،وا�صلت
فروت�ص ��كا حاول ��ة اإقناعها ،حرك ��ة الكلب،
م�صتدي ��رة .أاخ ��را تكلم ��ت أاولغ ��ا أالك�صييفن ��ا
مبا�صرة ،وطلبت منها مبلغا من امال»
أ
كان ��ت فروت�ص ��كا حرفي ��ة ،ج ّه ��ز ا�صي ��اء
ختلفة� ،ص ��واء كان ذلك عر� ��س ،أاو ت أا�صرات
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�صفر ،أاو ....وهي ا آلن من�صغلة ب�صرور م�صر
أاولغا أالك�صييفنا .قال زوجها الرثار ،ذو الر أا�س
احليق والنظارة مازحا:
 ها قد ا�صتيقظت فيك اخاطبة.ح�ص ��رت أاولغ ��ا أالك�صييفن ��ا ي ي ��وم �صحو
م ��ن أاي ��ام اآب ،وخ ��ال وم�ص ��ة أُالب�ص ��ت رداء
و�ص ّرح �صعرها ،و ُز ّينت .كانت تقاوم
فروت�صكاُ ،
على ا�صتحياء ،لكنه ��ا �صرعان ما ا�صت�صلمت...
كي ��ف احتفل ��ت اللوح ��ات أالر�صي ��ة ي امن ��زل
الريف ��ي ال�صعيد ،وكيف التمعت كل أانواع امرايا
ي احديق ��ة الغناء ،اموجودة هن ��اك من أاجل
اإخافة الطيور؟.
أ
جاء ل�صيافتهم ،مدة ا�صبوع� ،صخ�س يدعى
فور�صم ��ان ،وهو رو�ص ��ي من أا�صل أام ��اي ،وقد
كان أارم ��ا ،ريا�صي ��ا ،م ؤولف كت ��ب ي ال�صيد.
ومنذ م ��دة طويلة كان قد طلب م ��ن فروت�صكا
أان تبحث ل ��ه عن زوج ��ة »...ذات جمال رو�صي
حقيق ��ي» .كان له أانف كبر وقوي ،وتويج وردي
�صغ ��ر على حدب ��ة أانفه .كان لطيف ��ا� ،صموتا،
وعاب�ص ��ا بع� ��س أالحي ��ان ...لكن ��ه كان ��ت لديه
الق ��درة ي الوقت ذاته ،وبقلي ��ل من ال�صخب،
أان ين�ص ��ج عاق ��ة �صداقة أابدية م ��ع أاي كلب أاو
طف ��ل .وقد وقع ��ت أاولغا أالك�صييفن ��ا مع جيئه
ي حالة من اجنون؛ أا�صبح ��ت ذاوية،غا�صبة،
كانت تق ��وم بكل �ص ��يء عك�س ما ه ��و متوقع..،
وقد �صع ��رت ب أان هن ��اك �صيء غ ��ر �صحيح..،
وعندم ��ا راح احدي ��ث ي ��دور عن رو�صي ��ا أايام
زم ��ان( ،حاول ��ت فروت�صكا أان جعله ��ا ت�صرق
مع احديث عن اما�صي) ،بدا لها ،أانها تكذب،
و أان اجمي ��ع يعرفون أانها تكذب ...وب�صكل عام
م تتح ألي واحد أان يرتاح لكامها.
لعب ��وا ال ��ورق عل ��ى الرن ��دةّ ،
وم�ص ��وا ي
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الغاب ��ة ..،لك ��ن فور�صم ��ان ظ ��ل ط ��وال الوقت
يتح ��دث م ��ع زوج فروت�ص ��كا م�صتذك ��را بع�س
م�صاغب ��ات مرحل ��ة ال�صب ��اب ،وكان ��ا كاهم ��ا
ي�صح ��كان حتى ت ��ورد الوج ��وه ،وي�صقطان على
ظهريهما على الع�صب.
وقبيل �صفر فور�صمان لعبوا الورق كما جرت
العادة ي ام�صاءات ،على الرندة؛ وفج أاة أاح�صت
أاولغا أالك�صيفنا ب�صيء ي�صغط على حلقها ب�صكل
غ ��ر حتمل ..،لكنها مكنت من أان تبت�صم من
دون ال�صعور باحاج ��ة ال�صريعة للمغادرة .دقت
عليها فروت�صكا الباب ،لكنها م تفتح.
و�ص ��ط اللي ��ل  ،وب�صبب معاناته ��ا من كرة
الذب ��اب ي الغرفة الواطئ ��ة ،وكانت قد ّ
دخنت
كث ��را ،م ت�صتط ��ع أان تغف ��و ،خرج ��ت أاولغ ��ا
أالك�صييفنا اإى احديقة وهي م�صطربة� ،صاعرة
بال�ص ��وق ،والكراهية لنف�صه ��ا وللجميع؛ هناك
كان البعو� ��س يطن أاي�ص ��ا ،وتهت ��ز أالغ�صان،
وكان ��ت ت�صقط بن الفين ��ة أ
والخرى ثمرة تفاح
حدثة �صوتا مكتوم ��ا ،وكان �صوء القمر يلعب
اجمب ��از فوق اج ��دار أالبي�س لق ��نّ الدجاج.
خرجت مرة أاخرى ،ي ال�صباح الباكر ،وجل�صت
عل ��ى الدرجة التي كانت ق ��د �صخنتها ال�صم�س.
جل�س فور�صمان الذي كان يرتدي روب احمام
أالزرق اإى جانبه ��ا ،و�ص أالها بعد أان �صعل ،فيما
اإذا كان ��ت توافق أان تتزوج ��ه « ،هل توافقن أان
تكوي زوجة ي؟» ،هكذا قال.
عندما ج ��اءوا اإى ا إلفطار ،فاإن فروت�صكا

وزوجه ��ا وابن ��ة عم ��ه ،كان ��وا ي� � ؤودون ب�صم ��ت
رق�ص ��ات غر موج ��ودة ،ي زواي ��ا ختلفة من
البيت .رفعت أاولغا أالك�صييفنا ك أا�صها قائلة »:يا
لك ��م من أافظاظ!» ...،وقد مات ��ت أاثناء الولدة
ي ال�صيف التاي.
ه ��ذا كل �ص ��يء .قد تك ��ون هن ��اك تتمة ما،
لكنه ��ا بالن�صبة ي غر معروف ��ة ،وي مثل هذه
احالت،وب ��دل التيه ي التخمين ��ات ،أاكرر مع
املك ام ��رح من اإح ��دى حكايات ��ي امحببة :أاي
ال�صه ��ام تطر أابدا؟ اإن ��ه ال�صهم ،الذي ي�صيب
الهدف.

 - 1رق�س زوجي ي ؤودى على مو�صيقى حمل ال�صم نف�صه.
أ
 - 2تانتال :العذاب امت أاتي ب�صبب القرب من ال�صيء مع المتناع من اح�صول عليه .ال�صطورة اليونانية عن ا إلله
تانتال ،الذي كان قريبا من اماء ،لكنه م يكن يرتوي منه.
*كاتب ومرجم من أالردن
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ا٬محػة اٝ٬ػڀبة
٤ىة ٰٳ ا١٬٭٩٭ٻغ اچ٠ػڀ٥ٿ

ترجمة :دلل مدي ق�شري *

امروج اجميل ِةُ ،ي ْح َكى أانّ َن ْب َت ًة
ي قلب أا ِ
حد ِ
عماق الربة...و ِل ِ�ص َد ِة
�صغر ًة هَ ّ�ص ًة أاط ّل ْت من أا ِ
اختفت
الباهت ،فقد
خ�صر
ِ
ْ
ِ�ص َغ ِرها و َل ْو ِن َها أال ِ
ع�صاب امحيط ِة بها ،حتى غدَ ْت ُر ؤويتُها
بن أال ِ
أامر ًا �صعب ًا.
لكنها كانت نبت ًة ف�صولي ًة� ،صرعان ما
�س العا َم من حو ِلها ...الزهو َر
ْ
تتفح ُ
راحت ّ
ً
َ
بحلول
النغاق
التي تتفت ُّح �صباحا وتُعا ِود
ِ
ُ
تزقزق متنقّل ًة من
ام�صاء ...الع�صاف َر وهي
أ
ُغ ْ�ص ٍن اإى اآخر...ومن �صجر ِة اإى اخرى....
الب�صتاي الذي كان ي أاتي باك ًرا ي ال�صباح
ليقط َف ثما َر أال�صجار...والنباتات امزهرة
ِ
التي كانت تتم ّو ُج حت ُمداعب ِة َن�صا ِئ ِم
الهواء.
جعلت النبت َة ال�صغر َة
ك ّل هذه امناظر،
ْ
عجاب،
بالعام
ُت ْع َج ُب
امحيط بها أا ّما ا إ ٍ
ِ
َِ
ً
أ
أ
وم ّلكتْها الرغب ُة هي اي�صا ي انْ ت ُْ�صهِ َم ي
جدَ مكا َنها ي َق ْل ِب هذا
هذا اجمال ،وي أانْ َ ِ
التناغم.
ٌ
كرت خاله النبت ُة َ َ
وم ْت،
م ّر عا ٌم كاملْ ،
ُ
و أا�صبحت ُغ�صن ًا �صغر ًا يحمل َ
بع�س الراعم.
لي�صت ُع ْ�صب ًا كما بدا لها
دركت حينها أا ّنها ْ
أا ْ
86

لت�صبح �صجر ًة...
بادئ أالمر ،بل أا ّنها �صتنمو
ي ِ
َ
أ
ُ
فراحت تتا ّمل ي عناي ٍة فائق ٍة ،مثيا ِتها من
ْ
أال�صجار أالكر �صناً.
�صارت
وظلت على هذه
احال اإى أانْ
ْ
ِ
أ
غ�صن ًا ،ومن خال تا ّماته وجد الغ�صنُ
ال�صغر تلك أال�صجا َر جميل ًة للغاية ،بعظم ِتها،
وراق والزهور...ومن ت أام ِل ِه
ِوك�صا ِئها من أال ِ
ُ
َ
ت�صتحيل بعد
اكت�صف أانّ تلك الزهو َر
امتوا�صل
ِ
ً
ً
لاعجاب حقا ،لكن...
ح ٍن ثمارا مثر ًة إ
أ
َ
لكن ،حن نظر لنف�صه ،وجد انّ ِ َ
حا َء ُه
ختلف مام ًا عن اللحا ِء الذي ُي ّ
ٌ
غطي تلك
أ
أ
ُ
تختلف ي �صك ِلها عن
أال�صجار ،وانّ اغ�صا َنه
غ�صان أال�صجار من حوله...فانتاب ُه
�صكل أا
ِ
ُ
ُ
ر
اخوف والهل ُع
ال�صديد....اخوف من أا ّل يك َ
أ
ّ
ُ
الكفاية...اخوف من ال يكون جميا
ما فيه
أ
يحمل ثماراً
ّ
الكفاية....اخوف من ال َ
ُ
ما فيه
أ
ُ
الكفاية....واخوف من انْ َت ْر ُف َ�ص ُه
ما فيه
ُ
ا�س ،ول تتق ّبل اختا َفه
ّاح وا إل ّج ِ
أا�صجا ُر التف ِ
عنها ،فق ّرر حي َنها أا ّل ُي ْن ِت َج �صيئ ًا...ل أاوراق...
ول أازهار ...ول ثمار.
وهكذا م ّرت ال�صنون...وي ك ّل ربيع ،كان
ِج ْذ ُع ُه يزدا ُد ُ�ص ْمك ًا وطو ًل ،وتن ُمو له أاغ�صا ٌن

*طالبة جامعية/ك.اللغات أالجنبية
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أ ب ا

جديدة ،لكن...
ل أاوراق...ول أازهار...ول ثمار!..
حر َ�س
حتى ل يب َقى عاري ًا أامام ا آلخرينِ ،
الغ�صنُ احائ ُر على أانْ ّ
نف�صه �صيئ ًا ف�صيئ ًا،
يلف ً
نباتات مت�ص ّل َق ٍة كجدائل اللباب،
ب أانواع من
ٍ
نبات ال ُهدال...حتى �صار ي النهاي ِة
وباقات ِ
نف�صه ِ َم ْظ َه ٍر لي�س
ل ُي ْ�ص ِب ُه �صيئ ًا...لقد أاحاط َ
بجمال لي�س جما َله.
مظه َره ،وتخفَى
ٍ
أا ّما الب�صتاي ،فقد ف ّكر أاك َر من م ّرة ي
َ
ي�صتعمل
أانْ َيق َْط َع تلك ال�صجرة الغريبة ،و أان
خ�ص َبها وقودًا للتدفئة ،لكنه كان م�صغو ًل ب أامورِه
اخا�صة ،فراح ُي ؤو ِج ُل ال َق ْط َع م ّر ًة تلو ام ّرة.
ّ
وي �صباح أاحد أاليام...عقد الب�صتنا ّ
ي
ال َعز َْم على َق ْط ِع ال�صجرة ،فاجه نحوها ُم�ص ّلح ًا
بف أا ِ�صه...ومن دون تردّد ،بد أا َي ْنزَ ُع ما حولها
نباتات مت�صلقة...لكنّ تلك النباتات كانت
من
ٍ
كثيف ًة جدّا ،ف أانفقَ ي َنز ِْعها يوم ًا كام ًا ،لكنه م
ي�صتطع التخ ّل َ�س منها جميع ًا ...فلم ْيج ْد ُب ّد ًا من
جيل بقي ِة ال َق ْط ِع اإى أاليام القليلة الاحقة.
ت أا ِ
لدغت دود ٌة طفيلي ٌة جدا ِئ َل
وي تلك الليل ِةْ ،
فماتت ي احال.
اللباب امحيط ِة بال�صجرة،
ْ
محت الع�صاف ُر
وي �صباح اليوم التايْ ،
تت
دال على ال�صجرة ام�صكينة ،ف أا ْ
ِ
باقات ال ُه ِ
�صراب منها لتتغ ّذى على تلك الزهور.
أا ٌ
واكت�صفت ال�صجر ُة فج أا ًة ما اآ َل اإليه حا ُلها،
ْ
ّ
ُ
َ
نف�صها
ة
ي
ْط
غ
ت
من
نها
ك
م
ة
حيل
ى
وم ِ
ٍ
ِ َِ ِ
تهتد ا إ
رت ي نهاي ِة
واإخفا ِء أاغ�صا ِنها العارية ،فق ّر ْ
وراق اخ�صراء
ت�صمح
مر أانْ
لبع�س أال ِ
ِ
أال ِ
َ
طول ِجذعها و أاغ�صا ِنها،
الناعمة ،أانْ َت ْن ُم َو على ِ
َ
لورود بي�صا َء حلوة أانْ تتفت َّح
و أانْ ُتف ِْ�ص َح
امجال ٍ
عند ِق ّمة ك ّل ُغ ْ�ص ٍن من أاغ�صا ِنها ،حتى يتا َءم
وراق ولون أالغ�صان
لو ُنها مع ُخ ْ�ص َر ِة أال ِ
امحيط ِة بها.

هكذا كان ُ
احال ،وعاد الب�صتا ّ
ي بعد مرور
ع ّدة أا�ص ُه ٍر ليقط َع ال�صجرة ،فاكت�صف أانّ ْ
اجذ َع
بع�س الوقت �صا َر عد َم الفائدة
الذي تركه قبل ِ
 ،فقد ح ّل ْت ح َل ُه �صجر ُة َك َرزٍ رائع ِة اجمال،
دراجه�...صعيد ًا
فلم ْ
يجد �صبب ًا لقط ِعها ،وعاد أا َ
بهذه امعجزة !
ومنذ ذلك اليوم ،عا�صت �صجر ُة ال َك َر ِز
�صعيد ًة ي و�صط امرج...
دركت هذه ال�صجر ُة أانها م تكنْ كباقي
أا ْ
أال�صجار من حولها ،ل أاك َر جما ًل منها ،ول
فهمت أانها كانت �صجر ًة
أاكر حجم ًا ...لكنها ْ
مفيدة نافعة.
ن�صيج اللحاء لي�س مُهِ ّم ًا ،ول
يقنت أانّ
و أا ْ
َ
�صكل أالغ�صان ،ول أالوراق ،ول حتى لون
أالزهار...
نعم ،ك ّلها م تكن ذات أاهم ّية ،بل اإنّ أالهَ َم
باتت حم ُلها ،والتي م يكنْ
هي ال ّثما ُر التي ْ
باإمكان أا ّي �صجر ٍة غ ِرها أانْ حمِ ل مث َلها.
وي ك ّل ربيع ،كان أابنا ُء الب�صتاي ي أاتون
اإليها حام ِلن ُ�ص ّلم ًا ،في�صعدون اإى أاغ�صا ِنها
ْ
لقط ِف ثمارِهاَ ...فت َْ�ص َع ُد ب�صحكا ِتهم التي
كانت تتعاى ي أالرجاء.
هكذا ،يجب أانْ نكون نحن أاي�ص ًا...ل يجد ُر
َ
نخاف من الثمار التي ن�صتطيع حم َلها،
بنا أانْ
حد �صيحمِ ُلها بالنياب ِة ع ّنا...
أل ّنه ما من أا ٍ
َ
نخاف من كو ِننا ختل ِفن عن
يجب أا ّل
ُ
�صبب م ّي ِزنا ي هذه
ا آلخرين..فاختا ُفنا هو ُ
احياة...وي ك ّل م ّرة نفق ُد فيها ثقتَنا ب أانف�صنا،
ُ
ونرف�س َح ْم َل الثما ِر التي ُقدِ َر لنا أانْ نحم َلها،
نح�س أانّ �صيئ ًا ما قد ُف ِق ُد ي عامِنا...
�صوف ُ
عامُنا...وحتم ًا �صوف ُ
وعندئذ لنْ يكر َ
نف�صل
احب الذي زرعه اخالقُ فينا !
ن�صر ِ
ي ِ

أ ب ا

٤٭٣
غري�ص باي *
ترجمها عن ا إلجليزية  :عامر عثمان **

ينتظر ا آلباء ال�صغار من خارج امدر�صة،
يا لها من ر ؤوو�س جعدة و�صوارب بنية ظريفة،
ي أاكلون البيتزا ويتناق�صون وهم جال�صون .
انهم ينتظرون جر�س ال�صاعة الثالثة بعد ظهر
يوم ربيعي كما توحي به النظرة أالوى خارج
النافذة.املك �صندوق نباتات زينة ي نافذتي
به نبتة القوقحان اخ�صراء حيث مكنني
م�صاهدة ا آلباء ال�صغار عر وريقاتهاُ .يقرع
اجر�س فيخرج أالطفال من امدر�صة وهم
يتدافعون عر البوابة امفتوحة .ي�صاهد احد
ا آلباء طفلته ال�صغرة ،أات�صاءل  :هل هي
�صينية؟ اإى أالعلى قلي ًا .......أاعلى.....
أاعلى ،ويرفعها فوق كتفيه ،أاعلى .....أاعلى،
يقول أاب اآخر وهو يرفع ابنه ،يجل�س الطفل
لثوان فوق ر أا�س أابيه قبل أان ينزلق اإى كتفيه،
م�صحك جد ًا ،يقول أالب.يتحرك أالبوان،
مران حت نافذتي مبا�صرة والطفان ما
ب�صر ما،
يزالن ي�صحكان ،يحاولن أان يتهام�صا ٍ
بينما أالبوان م يكما حديثهما بعد .أاحدهما
�صعيف البنية وابنته كثرة احركة.
قال لها ،ك ّفي عن ذلك ا آلن.ردت الفتاة ال�صغرة با�صوات غريبة88

(اوينك ...اوينك )1
�ص أالها ماذا قلت ؟ أاجابت الفتاة  :اوينك ...اوينكماذا .....رددها أالب ال�صغر ثاثمرات ثم ام�صك الفتاة بعنف ورفعها عالي ًا فوق
ر أا�صه ثم أانزلها ب�صرعة اإى أالر�س.
قالت الفتاة ال�صغرة وهي تتلم�سكاحلها ،ماذا فعلت ؟
 أام�صكي بيدي فقط � ،صرخ بها أالبالواهن الغا�صب.
مددت ر أا�صي من النافذة و�صرخت به ،توقف ...توقف.التفت أالب ال�صغر وهو يرفع
يده فوق عينيه كي يرى بو�صوح وقال :ماذا ؟
قال �صديقه ،هيه من ذاك أاعتقد أانني�صديقة للعائلة أاو رما معلمة
�صاح قائ ًا :من أانت ؟أازحت أا�صي�س القوقحان جانب ًا كي
أامكن من التكاء مرفقي على حافة ال�صرفة
والنحناء اإى أالمام.
ذات مرة ،وقبل وقت ق�صر كانت عمارتنا
ال�صكنية متلئ نوافذها بن�صاء مثلي حتى
الطابق اخام�س ،ينادين على أالطفال ليركوا

كثر ًا ،لقد كانت تقفز فوق ظهري ال�صعيف
وهي تنادي اوينك ....اوينك «تلك أال�صوات
التي ت�صبه �صوت اخنازير»
متى غ�صبت اكر عندما قفزت فوقظهرك أام عندما قالت اوينك ...اوينك؟
حك ر أا�صه اجميل ذو ال�صعر الداكنوام�صفف بعناية وقال أاعتقد عندما قالت
اوينك.
ح�صن ًا ،هل �صبق ان قلت اوينك  ...اوينك ؟
فكر جيد ًا ،قبل �صنوات رما.
كا أاو رما..رما.من تتذكر بهذه الطريقة ؟�صحك ونادى �صديق ،هيه»....كن»،
هذه العجوز لديها �صيء ما� ،صحك ،وتذكر
قلي ًا .ال�صرطة ،أاجل ال�صرطة ي اإحدى
امظاهرات ....اوينك..اوينك.
�صحكت الطفلة ال�صغرة وقالت اوينك...اوينك.
 أاجابها والدها بغ�صب وا�صح ،ا�صمتي.ماذا ت�صتنج من ذلك ؟هل تظنن أانني غ�صبت من ( روزي )ألنها تعاملت معي وك أانني ذو �صلطة ،هذا لي�س
من طبعي ،م ولن يكون.
أ
أ
 كان باإمكاي ان الحظ �صعادتهوابت�صامته الوا�صعة اللطيفة وهو يتذكر ذلك،
وهكذا أاكملت ،لطفاء ه ؤولء ال�صغار فهم
ماذج حببة ل مكن أان يكون عليه أاجر جيل
من اجن�س الب�صري ،ماذا ل تبد أا مرة أاخرى

من جديد ،من عند باب امدر�صة ،وك أان �صيئ ًا
من هذا م يحدث أا�صا.
�صكر ًا لك ،قال أالب ال�صغر� ،صكر ًا لك،من الرائع أان تكون ح�صان ًا ،قال ذلك وهو م�صك
بيد روزي ال�صغرة ،تعاي يا روزي ...لنذهب،
وقتي �صيق اليوم .اعلي ...أاعلى ....قال أالب
أالول .أاعلى .....أاعلى...قال أالب الثاي.
لن�صعد� ،صرخ بها أالطفال بينما ا آلباء
ي�صدرون أا�صوات ًا ك�صوت اخيل  ،نخز
أالطفال �صدور اإبائهم وك أانها بطون خيل وهم
ي�صرخون ،لن�صعد ....لن�صعد ،واجهوا نحو
الغرب.
ِملت اإى اخارج قلي ًا مرة أاخرى وقلت
 :كونوا حذرين ..توقفوا ،لكنهم كانوا قد
ابتعدوا .اآوه .....أاي �صخ�س يحب أان يكون
ح�صان ًا �صريع ًا يحمل فار�ص ًا جمي ًا حبب ًا،
لكنهم يتجهون نحو واحد من أاخطر زوايا
ال�صوارع ي العام ،ورما كانوا ي�صكنون خلف
ذلك التقاطع عر �صوارع خطرة.
أ
أ
اإذن يجب أان أاغلق النافذة بعد ان ابعد
نبتة القوقحان برائحتها ال�صيفية ال�صدئة ثم
اجل�س ي ذلك ال�صوء اللطيف و أات�صاءل كيف
يعودون ب�صام اإى بيوتهم عر أاحام العلماء
امخيفة و أاحام ال�ص ّناع الكبرة .أامنى فقط
لو أانني أا�صتطيع م�صاهدة كيف يجل�صون اإى
طاولت مطابخهم لتناول وجبة �صحية تت أالف
من ع�صر الرتقال واحليب مع امعجنات قبل
خروجهم للعب ي ذلك ام�صاء الربيعي ؟

� - 1صوت ي�صبه �صوت اخنزير
أ
*غري�س باي  :ولدت ي مدينة نيويورك عام  1922ون�صات بها ،تلقت درا�صتها ي كلية (هنر)
 ن�صرت أاول جموعة ق�ص�صية وهي بعنوان « ازعاجات �صغرة لان�صان.** مرجم من أالردن
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ا ت

لي� ��س ألنها تتفرع ي عدد من احكايات أاو ألنها
حيل امتلقي اإى أا�صداء ” دون كيخوتيه “وهي
اإحالة ذك َية  ،م ت�صق ��ط ي امبالغة أاو امبا�صرة
أاو الفتع ��ال  ،وا إ ّم ��ا ألنه ��ا ،حكاي ��ة و�صخ�ص ًا،
وتعمق ّ
خط ًا أا�صا�صي ًا من
تغن ��ي البنية الروائية ِ ،
خطوط ال�صرة الذاتية للمدينة .
وهنا ،ل ب ��د من وقفة عن ��د م�صائر أابطال
احكاي ��ات الثاث ��ة ،فال�صج ��رة م ��وت  ،أ
والب
ينته ��ي اإى ما ي�صبه اجن ��ون ،وميمون احاق
يف�ص ��ل ي جمي ��ع م�صاريعه ،الذاتي ��ة والعملية ،
اإن احكايات الثاث ،تتفرع ي حكايات أاخرى،
منها ،حكاية العم ،والفت ��اة امغت�صبة ،والرجل
ال�صال ��ح وم�ن تع ��اون معه ،أ
وال�ص ��وي الوقور،
وال�صاعر الذي أ
ما ف�صاءات امدينة �صجيج ًا ،
وال�صحفي �صالح الدركوكي ،والرفيق النقابي،
ولي� ��س من �صخ� ��س م ��ن كل ه� � ؤولء اإل و أادخله
الراوي  ،حت خيمة ال�صتاب وال�صخرية ،من

فيهم ”احلبي“ �صديقه أالثر .
غ ��ر ،أان عب ��د الك ��رم جويط ��ي ،ع ��رف
كي ��ف يجمع ،بن كل ه ��ذه أالح ��داث أ
والماكن
والق�صاي ��ا أ
وال�صخا�س ،حتى ك أان ��ه قال ،كل ما
يريد قول ��ه ،ليكتب رواية ،ينجح من خال تنوع
ت�صاري�صه ��ا ،ي حقيق �صرة اإبداعية ،مدينته،
حتى ليذهب بامتلقي كما ق ��ال ال�صاعر امغربي
ح�صن جمي”:اإى الف�صاءات ال�صفلى  ،ويند�س
ي العائ ��ق الجتماعي ��ة وا إلداري ��ة اموب ��وءة
وامحجوبة“ عر ف�صاء مكانها ،حيث أال�صواق
وال�ص ��وارع وامقاهي واحان ��ات و أاحياء الهام�س
وامق ��رات احكومية والغاب ��ات أ
والنهار وعيون
اماء .
آ
ا إ ّنه ��ا مدين ��ة ” بني مال “ كم ��ا راها عبد
الكرم جويطي  ،ي روايته ”كتيبة اخراب“.
* �صاعر من العراق
93

95

ا ت

الرمز ي كامه فيما يريد طيه عن كافة النا�س
" كما يقول �صاحب الرهان ؛
و"الرم ��ز من ا إل�ص ��ارة والكناية " كما يرى
اب ��ن ر�صي ��ق وال�صجلما�ص ��ي ،وهو عن ��د أالخر
يق ��رب من (التعمي ��ة) والرمز م ��ن م�صتويات
ا إل�صارة ي ع ��دم "اإثبات ال�صفة بكام �صريح
واإم ��ا م ��ن جانب التعري� ��س والكناي ��ة والرمز
وا إل�ص ��ارة كما ي ��رى عبد القاه ��ر اجرجاي،
ت�صكل هذه التعريفات متكئ� � ًا أاولي ًا عاما لدللة
الرمز لغويا ،ولكنها ت�صيق عن ا�صتيعاب الرمز
�ص ��ورة فنية كلية  .اإى حدي ��د الرمز وتوظيفه
�صعريا.
اإن درا�صة الرمزبو�صفه أاداة لبناء ال�صورة
ي ال�صعر ت�صتدعي حديد بع�س امفاهيم التي
يثره ��ا الرم ��ز ي عاقت ��ه بال�ص ��ورة ،وتتميز
ال�ص ��ورة ع ��ن طبيعته ��ا امذهبي ��ة امت�صل ��ة
باخيال الرمزي ال ��ذي مثله نظرية العاقات
أاو الرا�صل ي فل�صفة امذهب الرمزي .
لق ��د اتخذ الرمز ي اإط ��ار درا�صة ال�صورة
الفنية اجاه ��ن  :أالول نف�صي ،والثاي باغي
فني،وي�صتند مفهوم الرمز ي الجاه أالول اإى
نظرية التحلي ��ل النف�صي ،فالرم ��ز عند فرويد
تعبر عن رغب ��ات ودوافع ل �صعورية م�صدرها
الاوع ��ي ،أاو العق ��ل الباط ��ن ،ال ��ذي يتح ��رر
خال احل ��م أاو الكتابة من هذه الرغبات التي
تتقن ��ع بالرمز ،لهذا "فال�ص ��ورة ال�صعرية رمز
م�ص ��دره الا�صعور" واإذ يت�ص ��ل مفهوم الرمز
عن ��د فرويد بالطبيعة الفردي ��ة فاإن�ه عن�د يوج
مرتب ��ط (بالا�صع ��ور اجمع ��ي) ال ��ذي مث ��ل
امخزون امتكون م ��ن التجربة الب�صرية اموروثة
ويتك ��ون الا�صعور اجمعي من وحدات ي�صميها
يوج ( النماذج ) العليا وهي جموع أال�صاطر
التي تعك� ��س خزون اخ ��رة الب�صرية وتتجلى

بو�صائج حميمة " ويتميز الرمز من بقية أا�صكال
ال�ص ��ورة ي �صلت ��ه بال�صي ��اق ،اإذ لي�ص ��ت له أاية
دلل ��ة رام ��زة مف ��ردة " ويتح ��ول الرم ��وز اإى
ا�صتعارة ي الوق ��ت الذي ي�صتقل فيه عن �صياقه
" وال�ص ؤوال الذي يثار ي اإطار حديد ال�صورة
الرمزي ��ة يتمث ��ل ي حدي ��د طبيع ��ة الرمز بن
امذه ��ب الرم ��زي أ
والدب الرم ��زي ،فالرمز ي
ال�صتخ ��دام امذهبي ي�صتمد من فل�صفة خا�صة،
ومكن الق ��ول  :اإن نظرية العاقات أاو الرا�صل
مث ��ل جوه ��ر الفل�صف ��ة الرمزي ��ة فه ��ي " ر ؤوي ��ا
جدي ��دة للكون قب ��ل أان تكون نظري ��ة ي و�صائل
أالداء ال�صع ��ري ففيها تتحول الطبيعة ال�صامتة
اإى رم ��وز ذات معطي ��ات حية ،يوح ��ي ال�صوت
بوق ��ع نف�صي �صبيه بذلك ال ��ذي يوحيه العطر أاو
اللون» وم يق ��ف الرا�صل عند م�صتوى احوا�س
بل أا�صبحت امعاي تتجاوب مع امح�صو�صات ما
يدل على أان احواجز ب ��ن جالت اح�صا�صية
والوج ��دان ق ��د انه ��ارت ي ب�ص ��رة ال�صاع ��ر
الرم ��زي فغدا الك ��ون كله وحدة تتع ��دد و�صائل
اإدراكها وت�صتع ��ر اإحداها من أالخرى ما يعينه
عل ��ى ا إليحاء بحك ��م أان جواهره ��ا مت�صابهة "
وهذا هو امفهوم اخا�س للرمز أاما ال�صتخدام
الع ��ام للرمز فيتمثل ي أالدب الرمزي الذي هو
جرد أا�صلوب مكن له أان يحتوي م�صامن �صتى
�ص ��رط أان يبد أا م ��ن الواقع م�صتخدم� � ًا �صيئ ًا ما
مع ��اد ًل إلح�صا�صه يرمز ب ��ه اإى �صيء اآخر ،وقد
تكون العاقة بن الرمز والرموز عاقة اإبدائية
أاو اإدماجي ��ة يعم ��ل طرفاه ��ا ي ج ��ال الر ؤوية
الت ��ي يكون فيه ��ا الرمز ذا قوة تنب ��ع من امركز
متجه ��ة نحو اخارج ،اإن وظيفة الرمز ي �صياق
الق�صيدة ت�صهم ي مييز ال�صتخدام الفني له،
فف ��ي امذهب الرمزي يهدف توظيف الرمز اإى
تعمي ��ق ا إليحاء وا إلح�صا� ��س ،فلي�صت الق�صيدة
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لتث ��ر فك ��رة ،واإم ��ا لتخلق حال ��ة أاو موقف� � ًا أاو
انطباع ًا ،أاما مهمة الرمز ي ال�صتخدام أالدبي
الرمزي العام فاإيج ��اد معادل فكري أاو �صعوري
وتعبر ع ��ن ر ؤوية أاو موقف يج�ص ��ده الرمز ،وي
احال ��ة أالوى يتج ��ه الرم ��ز اإى التجري ��د وي
أالخ ��رى يغ ��دو أاق ��ل جري ��دا عما ه ��و عليه ي
امذه ��ب الرم ��زي " ،وقد تخفت ح ��دة التفاوت
ب ��ن درجت ��ي ا إليح ��اء والتجريد للرم ��ز لت�صكل
مركب ��ا �صوري ��ا يتمث ��ل ي " امع ��ادل امو�صوعي
الذي يحدده اإليوت ب أانه " جموعة مو�صوعات
أاو مواق ��ف أاو �صل�صلة أاحداث �صتكون �صيغة تلك
العاطف ��ة اخا�ص ��ة ( الت ��ي يراد التعب ��ر عنها
) ،حت ��ى اإذا اكتمل ��ت احقائ ��ق اخارجية التي
لبد أان تنتهي اإى خ ��رة ح�صية " فاإن العاطفة
ت�صتث ��ار ي احال وبتلك الطاقة ا إليحائية التي
حملته ��ا ال�صورة ي فك ��رة امع ��ادل امو�صوعي
ذابت احدود أاو كادت بن الرمز وال�صورة ".
لقد اتخذ ال�صع ��ر العربي امعا�صر و�صيلتن
لبن ��اء ال�ص ��ورة الرمزي ��ة تتمث ��ل أالوى ي
ا�صتخ ��دام اللغة ا�صتخدام ًا رمزي ًا مثل  :البحر،
الريح ،القمر ،النجم ،ويتح ��دد البعد الرمزي
له ��ذه الكلم ��ات م ��ن خ ��ال ا�صتغ ��ال ال�صاعر
أ
لابعاد القدم ��ة للرمز وا إلتيان ب أابعاد جديدة
من ك�صفه اخا�س ،أاما الو�صيلة أالخرى فتتمثل
ي ا�صتخ ��دام أاي مو�ص ��وع أاو موق ��ف أاو حادثة
أاو �صخ�صي ��ة ذات طاب ��ع أا�صط ��وري ا�صتخدام ًا
رمزي� � ًا ،ويكتم ��ل ال ��راء الفني للرم ��ز وتكمن
قوة ت أاث ��ره بتوافر بعدي ��ن  :التجربة ال�صعورية
اخا�ص ��ة وال�صي ��اق اخا� ��س ؛ اإذ ت�صتدع ��ي
التجرب ��ة الرمز وتف ��رغ فيه العاطف ��ة والفكرة
ال�صعوري ��ة ويخل ��ق ال�صياق ارتباط� � ًا بن مغزى
الرمز الدلي والتجربة ال�صعورية .
* أا�صتاذ جامعي /ج� .صنعاء

ا ت

غؤڀة ٠ٿ ٤ىځطة
“ٺِاٺپ ثډث” ٬٭رّځئة *

ا ت

علـي ه�شيـ�ص *

الفن الق�ش�شي م يتغيب عن ال�شعر اجاهلي ي حاولة إلن�شاف ال�شاعر احطيئة
ودفع كثر من ال�شبهات والتهم والروايات ام��ش�عة التي �شيغت ح�له ،مكن اتخاذ
ق�شيدة «وطاوي ثاث» مثا ًل ،ف أاق�ل ا إ ّن احطيئة آالن مثل دور ام�شاهد ي هذه الق�شة
أاو امحايد ،و�شيت�شح أانه كان مثل براعة دور ام�شيف (غر امحايد) الذي ع�شب بطنه
من اج�ع ثاثة أايام ،ي �شحراء لي�ص فيها أاحد ،ألنه م يعد ي أان�ص با إلن�شان ،ف�شار
يرى ب ؤ��ص ال�شحراء نعمة ،ألنه بعيد عن م�شائب بني ا إلن�شان.
يق�ل احطيئة:
طن مُرمِ ـ ــلٍ
َوط ــاوي َثـ ــاثٍ ِ
عا�ش ـ ـ ــبِ ال َب ِ
أاَخ ــي َجفـ ـ َ� ٍة فيـ ـ ِه مِ ـ ـ َـن ا ِ إلنـ ـ� ـ ِـص َو َ
ح�ش ـ ـ ـ ٌة
و أاَف ــر َد ف ـ ــي �شِ ع ـ ـ ــبٍ ع َُجـ ـ ــ�زا اإِزاءه ـ ـ ــا
ُحفـ ـ ــا ًة عـ ـ ــراة ً مـ ـ ــا اغت ـ ـ ــدوا خبـ ـ ـ ـ َز َمل ـ ـ ـ ـ ٍة
َر أاى َ�ش َبحـ ـ ـ ــا َو�شـ ـ ـ َـط َ
الظ ـ ـ ــا ِم َفرا َعـ ـ ـ ـ ـ ُه
فق ـ ـ ـ ــا َل اِب ُنـ ـ ـ ـ ـ ُه َم ّـ ـ ـ ــا َراآ ُه ب َِحيـ ـ ـ ـ َر ٍة
َول َتع َتـ ـ ـ ــذِ ر بِال ُع ـ ـ ــد ِم َع ـ ـ ـ َل ا َل ــذي َطـ ـ ـ ــرا
وقـ ـ ــال هيـ ـ ـ ــا ر ّب ـ ـ ــاه �شيـ ـ ـ ٌـف ول ِقـ ـ ـ ــرى
حج ـ ـ ـ ـ َم ُبر َه ـ ـ ـ ـ ًة
َف ـ ـ ـ َر ّوى َقليـ ـ ـ ــا ُثـ ـ ـ ـ َم أاَ َ

بِبي ـ ـ ــدا َء َلـ ـ ــم َيعـ ـرِف ِبه ـ ـ ــا �شا ِك ـ ٌـن َر�شمـ ـ ــا
را�ش ِتـ ـ ِه ُنعمــى
َي ــرى ال ُب ـ ـ ؤ� َ�ص فيه ــا مِ ــن َ�ش َ
َثا َث ـ ـ ـ ـ ـ ُة أاَ�شب ـ ـ ـ ــا ٍح َتخا ُل ُهـ ـ ـ ـ ُم َبهم ـ ــا
ول عر ُف ـ ـ ــ�ا لل ُبـ ـ ـ ـ ّر ُمـ ـ ـ ـ ْذ ُخ ِلق ـ ــ�ا َطعمـ ـ ــا
َفلَ ّم ــا َبـ ـ ـ ـ ــدا َ�شيف ـ ـ ــا َت�شـ ـ ـ ـ َ� َر َواه َت ّم ـ ـ ــا
أاَي ـ ـ ــا أاَ َب ـ ـ ــتِ اذ َب ْحن ــي َو َي ِ�شـ ـ ْر َلـ ـ ُه ُطعم ــا
َي ُظ ـ ـ ــنُ َلن ـ ـ ــا مـ ـ ــال َفي��شِ َعن ـ ـ ــا َذ ّمـ ـ ـ ــا
حرمـ ـ ـ ـ ُه تالليل ـ ـ ــة اللحمـ ـ ـ ــا
بح ّقـ ـ ـ َـك ل
ْ
َواإِن هُ ـ ـ ـ ـ َ� َل ـ ـ ــم َيذ َبـ ـ ــح َفت ــا ُه َف َق ــد َه ّم ــا
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ف َبينـ ـ ــا هُ مـ ـ ــا َع َنـ ـ ــتْ َعل ــى ال ُبع ــدِ عا َنـ ـ ٌة
ـاب َنح َ�ه ـ ــا
عِ طا�ش ـ ـ ــا ُتري ـ ـ ـ ُد ام ـ ـ ــا َء َفان�شـ ـ ـ َ
َف أاَم َهلَه ـ ـ ــا َح ّتـ ـ ــى َتـ ـ ـ ـ َر َوت عِ ُ
طا�شهـ ـ ـ ــا
َف َخـ ـ ـ َرت َنحـ ــ�� ـ ٌـص ُ
ذات َجح ـ� ـ ٍـص َ�شمي َن ـ ـ ـ ٌة
َفي ـ ــا بِ�ش ـ ـ ـ َر ُه اإِذ َج َره ـ ـ ــا َنح ـ ـ ـ َ� َق�مِ ـ ـ ـ ـ ِه
َفبا َتـ ـ ــ�ا كِرامـ ـ ــا َق ــد َق�ش ــ�ا َح ـ َـق َ�شي ِفهِم
ـات أاَب�هُ ـ ـ ــم مِ ـ ـ ـ ــن َب َ
َوب ـ ـ ـ َ
�شا�ش ِتـ ـ ـ ـ ِه أاَبـ ـ ــا

�شحلِها َنظما
َق ـ ـ ــدِ ان َت َظ َمت مِ ــن َخلـ ـ ــفِ مِ َ
َعلـ ـ ــى أاَ َنـ ـ ُه مِ نه ـ ـ ــا ِا إلـ ـ ــى دَمِ ه ـ ـ ــا أاَظمـ ـ ـ ــا
ر�شـ ـ ـ َل فيهـ ـ ــا مِ ـ ـ ــن كِنا َن ِت ـ ـ ـ ِه َ�شهمـ ـ ـ ــا
َف أاَ َ
َقـ ـ ـ ــدِ اك َت َن َزت َحمـ ــا َو َقـ ــد ُط ِب َقـ ــت َ�شحم ــا
َوي ـ ـ ــا بِ�ش َرهُ ــم َم ّـ ـ ــا َر أاَوا َكل َمه ـ ـ ــا َيدم ـ ــى
َفلَ ــم َيغ َرمـ ــ�ا ُغرم ـ ــا َو َقـ ــد َغ ِنم ــ�ا ُغنمـ ــا
()1
ل َِ�شي ِف ِهـ ـ ُم َو أُال ُم مِ ـ ـ ــن بِ�ش ِره ـ ـ ــا أاُ ّم ـ ـ ــا
يغلق الرجل بابه على نف�صه ،فا ي�ص أال أاحدا
حتى موت جوعا( .)2واإن م يق�صد احطيئة
العتفاد معنى اموت ،أاو النتحار جوعا ،اإل أان
ي قوله اإ�صارة اإى اعتزال الفقراء واجوعى
النا�س ي ذلك الوقت ،أاو ما مكن أان أا�صميه
َ
«النتحار الجتماعي» ،ثم يقول:

 ...ولعل قوله " :أاخي جفوة" يدل على أانه
قد جفاه النا�س ،وهذا اجفاء لي�س حددا
بزمن ،بل هو أابدي ،حتى �صار اجفاء أاخا له
بدل من أاخيه ا إلن�صان ،واحطيئة أاخو جفوة
منذ ال�صغر ،حتى واإن أاح�صن النا�س اإليه،
أاو أاظهروا له امودة ،فهو يعلم �ص َر اإح�صانهم،
و�ص ّر اإظهارهم امودة له ،واإن كان احطيئة
أ
َ
هنا ي�صر اإى أان هذا الرجل قد أافرد عياله َوافـ ـ َر َد فـ ـ ـ ــي �شِ ع ـ ـ ــبٍ ع َُج ـ ـ ــ�زا اإِزاءه ـ ـ ــا
ي ال�صحراء؛ ألن النا�س قد جفوه لفقره؛ فاإن َثا َث ـ ـ ـ ـ ُة أاَ�شب ـ ـ ـ ــا ٍح َتخا ُل ُهـ ـ ـ ـ ُم َبهمـ ـ ـ ــا
هذا ل منع من ا إل�صارة اإى أامر كان معروفا
أ
عند العرب ،أال وهو م�ص أالة «العت�فاد» ،وهو أان فه ��و ح ��ن يقول « :واف ��رد « ُي�صت ��دل منه على
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أان ��ه رغ ��م ب�صاع ��ة العي� ��س ال ��ذي يعي�صه هذا
الب ��دوي ،اإل أان ��ه ل ي�صت�صلم ،ف أاف ��رد عجوزه،
وم ��ا هي بعج ��وز ،ألن امر أاة الت ��ي لديها ثاثة
أاطف ��ال �صغ ��ار م ت�ص ��ل –عل ��ى أالرج ��ح-
مرحل ��ة يقال له ��ا فيها عج ��وز ،اإل ي مرحلة
الفق ��ر امدق ��ع ،واجوع الذي �صلبه ��ا �صبابها.
وق ��د أافرده ��ا ليبح ��ث ع ��ن ال ��رزق ولقم ��ة
العي� ��س .وي ه ��ذا اإح ��اح م ��ن احطيئة على
م�ص أالة الراب ��ط أال�صري رغم �صظف العي�س.
وعندم ��ا ر أاى �صبح ��ا و�ص ��ط الظام خاف
ه ��ذا الرجل الفقر الذي يبحث عن رزقه حتى
ي الظ ��ام ،ولك ��ن أالمر م يك ��ن أاح�صن حال
عندم ��ا علم أانه لي�س �صبحا ،ب ��ل كان الذي هو
أا�ص ��و أا من ال�صب ��ح؛ اإن ��ه ال�صيف! وم ��ن أاين له
أ
أ أ
ان ياتي ��ه بالطعام! فا�صابه القل ��ق والهم لهذا وق ــال هي ــا ر ّب ــاه �شيـ ـ ـ ـ ٌـف ول ِق ـ ـ ــرى
أالمر.
حرم ـ ـ ـ ـ ُه تالليل ـ ـ ــة اللحمـ ـ ـ ــا
وم ��ن دون مقدم ��ات َفهِ َم الول ��د حزن أابيه بح ّق ـ َـك ل
ْ
ألنه يعرف كرمه ،فيقول:
فقـ ـ ـ ــا َل اِب ُنـ ـ ـ ـ ُه َمّـ ـ ـ ــا راآ ُه بِحي ـ ـ ـ ـر ٍة ف� �اإذا كان قول الب ��ن ألبيه «اذبحن ��ي» يردنا
َ
َ َ
اإى ق�ص ��ة �صيدن ��ا اإبراهي ��م علي ��ه ال�ص ��ام
أاَي ــا أاَ َب ــتِ اِذ َبحن ــي َو َي ِ�ش ــر َلـ ـ ـ ـ ُه ُطعم ـ ـ ــا وول ��ده ،ف� �اإن احطيئ ��ة أاتبعها بدع ��اء يتوجه
َول َتع َت ــذِ ر بِال ُعـ ـ ـ ــد ِم َع ـ ـ ـ ـ َل ا َل ــذي َط ــرا في ��ه اإى رب ��ه أان يي�ص ��ر ل ��ه اللح ��م ،وف ��داء
اإ�صماعي ��ل عليه ال�ص ��ام ،كان ذبح ��ا عظيما
ً َ
َ
ُ
َ
َيظ ـ ـ ـ ــنُ لن ـ ـ ــا م ــال في��شِ عن ـ ـ ــا ذ ّم ـ ـ ــا  ،ق ��ال تع ��اىَ « :و َف َد ْي َن ��ا ُه بِذِ ْب � ٍ�ح َع ِظي � ٍ�م(.»)3
وما أان الولد عر�س نف�صه طعاما لل�صيف،
اإن توج ��ه الب ��ن اإى أابي ��ه به ��ذا ال�ص ��وت
البائ�س ،وه ��ذا القراح الغري ��ب للخروج من ليحمي أاباه من العيب وال�صبة ،فاإن الفداء لبد
�صي ��ق اموقف امتداد م�ص أال ��ة الرابط أال�صري أان يك ��ون دم ��ا وحما ،لذلك دع ��ا احطيئة أان
امفدي.
الت ��ي و�صل ��ت أاوجها ي ه ��ذا اموق ��ف ،لت�صل يرزق اللحم ،ألن الفداء من جن�س
ّ
جاء ي �صف ��ر التكوين« :وكان هابيل راعيا
درج ��ة التاح ��م والت�صحي ��ة ،ويب ��دو أان كلمة
«وي�ص ��ر» هنا تبن �ص آالة ج�صم ه ��ذا البن ،أاي للغنم ،أاما قاي ��ن فقد عمل ي فاحة أالر�س،
أاطعم ��ه أاي �ص ��يء يا أاب � ِ�ت ،حت ��ى نحافظ على وح ��دث بع ��د م ��رور أاي ��ام أان ق ��دم قاي ��ن من
�صمعة هذا البيت فا نذم.
ثم ��ار أالر�س قربانا للرب ،وق ��دم هابيل أاي�صا
قد تكون هذه الق�صيدة قيلت قبل ا إل�صام من خ ��رة أابكار غنمه و أا�صمنه ��ا ،فتقبل الرب

م ��ا فيه ��ا م ��ن ملم ��ح �صعلوك ��ي مع ��روف لدى
ال�صعاليك ،وه ��و م�ص أالة الف ��داء ،فال�صعلوك
يفت ��دي غ ��ره بنف�صه ح ��ن يعر�صه ��ا للخطر،
والولد هنا يجعل من نف�صه فداء ل�صمعة البيت،
وطعام ��ا لل�صيف الغريب .وق ��د يكون احطيئة
عام ��ا بق�ص ��ة اإ�صماعي ��ل واإبراهي ��م عليهم ��ا
ال�ص ��ام ،م ��ن خ ��ال أالحن ��اف الذي ��ن كانوا
موجودين ي اجزيرة العربية.
وقد تك ��ون هذه الق�صيدة قيلت بعد جيء
ا إل�صام؛ فعنا�صر الق� ��س تتفق وق�صة �صيدنا
اإبراهيم وول ��ده اإ�صماعيل ،عليهما ال�صام كما
وردت ي الق ��راآن الكرم ،فهن ��ا يبن ا�صتعداد
الولد للت�صحية والفداء ،ويبن لحقا قلق أالب
وتردده حن يقول:

قرب ��ان هابي ��ل ،ور�ص ��ي عن ��ه ،لكن ��ه م يتقبل خا�صا ،وهو �صياق الكرم.

قرب ��ان قاي ��ن وم ير� ��س عن ��ه( .»)6فنج ��د أان
ال ��دم هو الفداء هن ��ا ،ومعل ��وم أان العرافة قد «ي�ظف ال�شاعر اماء (رمز اخ�ش�بة)
ي ق�شيدته ب�شياق ختلف»
طلب ��ت من عبدامطلب حن ن ��ذر أان يذبح ولده
عب ��داه ،أان يفديه با إلبل لينحرها .ول يخفى
ف� �اإذا كان ��ت عطا�ص ��ا اإى اماء ،فه ��و أا�صد
أان تقدم الفداء والقراب ��ن كان أامرا موجودا
ي اجاهلي ��ة .وعند حظة الذبح ي أاتي الفداء ،عط�ص ��ا اإى دمه ��ا الذي يف ��دي ول ��ده ،ويطعم
�صيفه ،ولكنه أامهله ��ا حتى يرتوي القطيع كله.
فيقول:
وق ��د يحيلنا هذا اإى ما ورد ي احديث النبوي
وق ــال هي ــا ر ّب ـ ـ ــاه �شيـ ـ ـ ٌـف ول ِق ـ ـ ــرى ال�صريف ،من أامر اإراحة الذبيحة قبيل ذبحها،
فعن �صداد ب ��ن أاو�س ر�صي اه عنه قال :ثنتان
َ
بح ّق ـ َـك ل
ْ
حرمـ ـ ـ ُه تالليلـ ـ ـ ـة اللحمـ ـ ـ ــا حفظتهم ��ا ع ��ن ر�ص ��ول اه �صل ��ى اه علي ��ه
َف ـ ـ ـ َر ّوى َقليـ ـ ــا ُث ـ ـ ـ َم أاَ َ
جحـ ـ ـ ـ َم ُبر َه ــة و�صل ��م ،ق ��ال« :اإن اه كتب ا إلح�ص ��ان على كل
َواإِن هُ ـ ـ َ� َم َيذ َب ــح َفتـ ـ ــا ُه َف َقـ ـ ــد َه ّم ـ ـ ــا �صيء ،فاإذا قتلتم ف أاح�صنوا ال ِقتلة ،واإذا ذبحتم
َف َبين ــا هُ م ــا َع َن ــت َعل ــى ال ُبع ـ ـ ــدِ عا َنـ ـ ـ ـ ٌة ف أاح�صن ��وا ِ
الذبح ��ة ،و ْل ُي ِح� � َد أاح ُدك ��م �صفرت ��ه،
()7
و ْل ُ ِر ْح ذبيحته » ،فاإمهال القطيع حتى ي�صرب
َق ــدِ اِن َت َظ َم ــت مِ ــن َخل ـ ِـف مِ َ
�شح ِله ــا َنظم ــا ق ��د يبدو ت أاثرا بالتعاليم ا إل�صامية ،خا�صة اإذا
كان هذا ا إلمهال مت أاتيا من �صياق الت أاثر بق�صة
هنا ،وي هذه اللحظ ��ة الع�صيبة على أالب اإ�صماعيل عليه ال�صام .واإذا كان اإ�صماعيل عليه
والبن ،جاء الفداء ،زمرة من أالتن ،أاو احمر ال�صام ،قد جاءه الفداء ي اللحظة الع�صيبة؛
الوح�صية التي كانت:
فاإن فداء الولد جاء أاي�صا ي اللحظة الع�صيبة،
ـاب َنح َ�ه ـ ـ ــا وكان الفداء أاي�صا ذبحا عظيما ،يقول:
عِ طا�ش ــا ُتريـ ـ ُد امـ ـ ــا َء َفان�شـ ـ ـ َ

َعل ــى أاَ َنـ ـ ُه مِ نه ــا ِا إلـ ـ ــى دَمِ ه ـ ـ ــا أاَظم ـ ـ ــا
َ
ف َخـ ـ َرت َنحـ ــ�� ـ ٌـص ُ
ذات َجح� ـ ٍـص َ�شمي َن ـ ـ ـ ٌة
َف أاَم َهلَه ــا َح ّتـ ـ ـ ــى َتـ ـ ـ ـ َر َوت عِ ُ
طا�شه ـ ـ ــا
َف أاَر�شـ ـ َل فيه ـ ـ ــا مِ ـ ـ ــن كِنا َن ِتـ ـ ـ ـ ِه �شهمـ ـ ـ ــا َقـ ـ ـ ــدِ اك َت َنـ ـ َزت َحم ــا َو َق ــد ُط ِب َق ــت َ�شحمـ ـ ــا
َ
َ
فالفداء يجب أان يكون عظيما ،فهابيل قدم
لل ��رب أاف�ص ��ل ما عنده م ��ن أاب ��كار ،واإ�صماعيل
ف ��دا ؤوه ذب ��ح عظيم ،فتواف ��ق الف ��داء ي ق�صة
احطيئة مع ه ��ذا كله من حيث وج ��ود الفادي
الكبر ،أاو العظيم ،يقول:

اإن الفن الق�ص�صي موجود ي ال�صعر اجاهلي
قب ��ل ا إل�صام ،وموج ��ود بع ��ده ،وي ق�ص�س حمر
الوح� ��س ير�ص ��د ال�صائد للحمر كم ��ا هو ي هذه
الق�صي ��دة ،وغالبا ما يك ��ون اماء (رمز اخ�صب)
موج ��ودا عن ��د قت ��ل حم ��ر الوح� ��س ي الق�صي ��دة
اجاهلي ��ة ،ليوظف احطيئة هذا التقليد اجاهلي َفي ــا بِ�شـ ـ َر ُه اإِذ َج َره ـ ـ ــا َنحـ ـ ـ ـ َ� َق�مِ ـ ـ ـ ـ ِه
ولكن ي �صياق مو�صوعي ختلف ،ولكن يكاد يكون َوي ــا بِ�ش َرهُ ــم َمّـ ـ ـ ــا َر أاَوا َكل َمهـ ـ ــا َيدمـ ـ ــى
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هن ��ا جد ح ��ول ي نظ ��رة ال�صاع ��ر اإى امر أاة واج ��زع ،اإى تقدم النف� ��س قربانا ،اإى نزول
العج ��وز و أابنائها؛ فبعد أان كانوا أا�صباحا ب�صبب الف ��داء وت أاكيد الفداء بر ؤوية ال ��دم الذي يفرح
اج ��وع ،وكانوا مفردين ذوي جف ��وة ،نراه ا آلن ب ��ه الرائي ي مث ��ل هذه امواق ��ف ،وي النهاية:
ينعته ��م ب � � «الق ��وم» ،فك أانه ��م ا آلن ب�صبب هذا َفبا َت ــ�ا كِرامـ ـ ــا َقـ ـ ــد َق�ش ــ�ا َحـ ـ َق َ�شي ِف ِه ــم
ال�صي ��د وتواف ��ر الطع ��ام غ ��دوا قوم ��ا كباق ��ي َفلَ ــم َيغرم ــ�ا ُغرم ــا َو َق ــد َغ ِنم ـ ـ ــ�ا ُغنم ـ ـ ــا
النا� ��س ،ليختلف امعج ��م الجتماعي-اإذا جاز
ـات أاَب�هُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم مِ ـ ـ ـ ـ ـ ــن َب َ
التعب ��ر -ي نهاية الق�صيدة عن ��ه ي بدايتهاَ .وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
�شا�ش ِتـ ـ ِه أاَب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فالق ��وم الذين ع ��اد اإليه ��م الرج ��ل الفقر ي ل َِ�شي ِفهـ ـ ِـ ـ ـ ُم َو أُال ُم مِ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بِ�ش ِره ـ ـ ـ ـ ــا أاُ ّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ق�صي ��دة احطيئ ��ة ،كان يكف ��ي أان يق ��ول لهم
وي مو�ص ��وع الكرم والقرى وح�صن ال�صيافة ،فقد
الرجل أان ��ه عاد ب�صي ��د ،في�صتب�ص ��رون ،ولكنه
على أالغل ��ب كان عل ��ى معرفة ب أابع ��اد الق�صة ورد ي ال�صع ��ر اجاهلي ليف ��رح بقدوم ال�صيف
كامل ��ة؛ ف أاكمل عنا�صرها م ��ن البداية :اخوف الب� ��س ي وجه ��ه ،وو�صعوا ي واج ��ب ام�صيف،

وبيان حق ال�صي ��ف ،ومنهم من قال اإنه «عبد «
لل�صيف ،أاما من قال اإنه أاب أاو أام لل�صيف؛ فلم
أاجد هذا ي غر بيت احطيئة هذا.
وال�ص� � ؤوال ا آلن :م ��اذا جع ��ل احطيئ ��ة من
ال�صي ��ف ابنا ،فل ��م يجعله رب امن ��زل مثا ،أاو
معبودا؟
اإن اخطيئ ��ة م ��ا برحت تاح ��ق احطيئة،
فهو جه ��ول أالب زمنا طوي ��ا ،م يعرف أاباه
اإل بع ��د أان م ��ات ،و أام ��ه كان ��ت �صيئ ��ة اخلق،
فخ�صر امجتمع أال�صري ب أاركانه ،وعندما حاول
أان يعو� ��س م ��ا خ�ص ��ره �صغرا ،ح ��اول أان يبني
أا�ص ��رة مث ��ل باقي ا آلب ��اء ،ولكن ام ��رازئ كانت
ل ��ه بامر�ص ��اد ،فلم ي�صتط ��ع أان يق�ص ��ي الكثر
م ��ن حق ��وق أابنائه أ
فالب احاي عل ��ى أابنائه ،
ي�صعب عليه أان يحرمهم من حاجاتهم ،فكيف
اإذا كان ��ت هذه احاج ��ة الغريزية هي الطعام،
بل هي أاهم �صرورات الطعام و أاب�صط متطلبات
احياة؟ فكان ي هذا انتكا�صة أاخرى عظيمة ي
حياته ،فما م ي�صتط ��ع أان يجنيه �صغراُ ،ح ِرم
منه أاي�صا وهو كب ��ر ،فخ�صر �صعادة أالخذ من
أالب ،وخ�ص ��ر �صعادة العطاء أ
لابناء ،اإل عطاء
اح ��ب لهم ،وي هذا اح ��ب أاي�صا ما مكن أان
يزيد من حزنه و أامه.
وعندم ��ا ق ��رر -ول ��و ي خيال ��ه  -أان
يعي� ��س حظة أابوي ��ة حقيقية ،مل ��وءة بالفرح
وال�صعادة ،ر�صم ه ��ذه الق�صة ي �صعره ،ألنه ل
ي�صتطيع حقيقها على الواقع ،ألن حقيقها على
الواق ��ع يحتاج اإى معجزة اإلهي ��ة ت أاتيه بالفداء
عاج ��ا ،فر�صم ه ��ذه اللحظ ��ة ،عندما �صاقت
فهم بذبح ولده،
علي ��ه أالر�س ،فجاءه �صي ��فَ ،
فدعا رب ��ه ،فا�صتجاب ل ��ه ي اللحظة أالخرة،
وك أان ��ه يريد أان يق ��ول اإن اإ�ص ��اح حاله يحتاج
اإى معجزة من هذا القبيل ،وهذا ما م يحدث
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ي واق ��ع احطيئة ،فر�صم �ص ��ورة أ
لاب الفقر
ال ��ذي ي أاتي ��ه الفرج م ��رة واحدة م ��ن ال�صماء،
فيف ��رح أابن ��ا ؤوه ،فيكون قد حق ��ق رغبة أابوية ي
نف�ص ��ه طال انتظارها ،ويك ��ون قد أاكرم �صيفه،
ف ��كان رجا مطعام ��ا حينه ��ا ،وكان رجا و أابا
م�ص� � ؤوول عن أابنائه وعن �صيف ��ه ،ليتعاظم مرة
واحدة ،فيكون أابا للجميع ،ويرى نف�صه جديرا،
بل �صاحب ح ��ق م�صروع ي قي ��ادة أا�صرة قيادة
مثالي ��ة ط ��ال انتظاره ��ا .ي أاخ ��ذ دوره ،وت أاخ ��ذ
امر أاة أاي�صا حقها لتب ��ن جدارتها و أاحقيتها ي
أالمومة الت ��ي كانت منقو�صة مكلوم ��ة؛ بعد أان
كان ��ت ترى أابناءها حروم ��ن أامامها ،فتُجرح
أامومتها ،ولكنها هنا ت�صعر ب أانها أاكملت واجبها
نحو أابنائها ونحو ال�صيف ف�صارت أاما للجميع،
وم ��ا أانها �صارت أام ��ا للجميع ب�صبب ما أاتى به
زوجها من �صيد ،فاإن الزوج يكون قد أادى واجبه

نحوها ،و أاعطاه ��ا حقا مهما من حقوقها ،وهو
القي ��ام بواجب ��ات أامومتها مثل باق ��ي الن�صاء،
حتى تتجلى هن ��ا أا�صمى معاي امودة والرابط
أال�ص ��ري ،فيك ��ون أالب ق ��د ق ��ام بواجبه جاه
أا�صرته و�صيفه ،فكوف ��ئ ب أان أاخذ حقه ام�صروع
ي أالبوة ،وكذلك أالم ،ونرى البن أاي�صا حمول
ل�ص ؤوون البيت أ
وال�صرة ،فكوفئ بالفداء.

«احطيئة يعي�ص حظة أاب�ية
مل�ءة بالفرح وال�شعادة»
ا ت

اإن أالحام أ
والوهام اإحدى و�صائل الدفاع
أالولية ي عل ��م النف�س ،نركب فيها ما نريد أان
ن�ص ��ل اإليه ما م يتي�صر لنا اإدراكه ي الواقع،
ويغلب فيها أان يكون امحر�س وامثر فيها أانواع
اخيب ��ة والف�صل ي احي ��اة الواقعية ،وي�صيف
�صاح ��ب كتاب «ال�صح ��ة النف�صي ��ة» « :ولي�صت
كرة أالح ��ام – أاحام اليقظة و أاحام النوم
– امنطوي ��ة على �ص ��ور الطعام أ
والغذية ،اإل
نوع ��ا من حقيق م ��ا خاب اجائ ��ع ي حقيقه
خال �صاعات يقظته و�صعيه وراء الرزق(.")8
وال�ص� � ؤوال ال ��ذي يط ��رح نف�صه :م ��اذا جعل
احطيئ ��ة م ��ن نف�ص ��ه اإن�صانا حاي ��دا ي هذا
الن�س ،مع أانه كان يظهر �صخ�صه احقيقي ي
كل �صعره الذي يتحدث فيه عن ال�صيف؟
يب ��دو أان احطيئة أاراد أان يعطي قيمة فنية
عالي ��ة له ��ذه الق�صي ��دة ،ف آاث ��ر ال�صتت ��ار وراء
الن�س ،ومن اممك ��ن أاي�صا أانه من خال فهمه
مجتمع ��ه أاراد هن ��ا أان يبعد عن نف�ص ��ه أا�صباب
ال�صخرية وال�صتهزاء؛ فا يقول أاحدهم مثا:
انظ ��روا اإى احطيئة اجائع ...يذبح ولده من
أاجل ال�صي ��ف! في ؤوثر احطيئ ��ة البقاء ختبئا
وراء الن� ��س م ��ع رغب ��ة من ��ه ي أان يك ��ون ه ��و
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لعمل ��ة واح ��دة نظ ��را لوظيفتهم ��ا ام�صرك ��ة.
ويندرج موقف برمان �صمن هذا الت�صور الذي
يرف� ��س الف�صل ب ��ن الباغ ��ة واحجاج ،على
اعتبار أان وظيفة كل منهما الت أاثر ي امتلقي.
ويرجع اختاف ه ��ذه امواقف ،امتناق�صة
أاحيان ��ا ،اإى الت�ص ��ورات امختلف ��ة مفهوم ��ي
احج ��اج والباغ ��ة ،وتق ��رح ه ��ذه الدرا�ص ��ة
البح ��ث ي ق�صي ��ة العاق ��ة ب ��ن الباغ ��ة
واحج ��اج .ورغ ��م أان ه ��ذه الق�صي ��ة قدم ��ة
فاإنه ��ا لزال ��ت حظ ��ى باهتم ��ام الدار�ص ��ن
امعا�صرين .غ ��ر أان هذه ام�ص أالة تطرح اليوم
ي �صي ��اق التداخ ��ل بن العل ��وم وامعارف أاو ي
اإط ��ار القطيع ��ة امحتملة ب ��ن م ؤورخي الباغة
ومنظ ��ري احجاج ،كم ��ا تناق�س ه ��ذه ام�ص أالة
أاي�ص ��ا ب ��ن أالدب ��اء الذين يعكف ��ون على ر�صد
�ص ��ور اخطاب وبن الفا�صف ��ة الذين يهتمون
بطرق ال�صتدلل ،م ��ن دون اإغفال التنظرات
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اللغوي ��ة ي أابعاده ��ا الباغي ��ة وامتداداته ��ا
أال�صلوبية .فما امق�صود باحجاج؟
يرى دوكرو أان احجاج عند فعل لغوي ولي�س
فعل خطاب ألنه يقوم على بناء معنى املفوظ.
أام ��ا احج ��اج الباغي فه ��و كل ما ل ��ه عاقة
بال�صتدلل وبف ��ن ا إلقناع بوا�صط ��ة اللغة .مع
التذكر بالقطيعة التاريخية بن فن ال�صتدلل
وف ��ن ا إلقناع من جهة ،وبن فن القول من جهة
أاخرى .هذا التمييز بن فن ا إلقناع وفن القول
ق ��د م اإع ��ادة ت�صكيل ��ه ابت ��داء م ��ن  1970من
خال اجاهن باغين جديدين ومتعار�صن،
الج ��اه أالول مثل ��ه امدر�ص ��ة البلجيكية التي
أا�ص�صه ��ا برمان وتتخ ��ذ من ال ��راث أالر�صطي
منطلقا لها كما تنظ ��ر اإى الباغة باعتبارها
جموع ��ة من الو�صائ ��ل التعبرية القادرة على
ا إلقن ��اع ،أاما الجاه الث ��اي فتمثله جماعة مو
البلجيكي ��ة تق ��رح مقارب ��ة بنيوي ��ة ي درا�صة

ال�صور تطلق عليها باغة عامة.
وبالن�صب ��ة لبرمان وتيتيكاه ف� �اإن احجاج
يطلق عل ��ى العلم ومو�صوع ��ه ،أاي على تقنيات
اخط ��اب التي ت ؤودي بالذه ��ن اإى الت�صليم ما
يعر� ��س علي ��ه م ��ن أاطروح ��ات ،أاو أان تزيد ي
درجة الت�صديق ورم ��ا كانت وظيفته حاولة
جع ��ل العقل يذعن ما يطرح عليه من أافكار ،أاو
يزي ��د ي درجة ذلك ا إلذع ��ان اإى درجة تبعث
على العمل امطلوب.

الباغة واحجاج عند برمان
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ا ت

يحدد برم ��ان احجاج باعتب ��اره جموعة
م ��ن التقني ��ات اخطابي ��ة اموجه ��ة اإى اإقناع
امتلق ��ي أاو الر أاي العام �ص ��واء كان امتلقي فردا
أام جماعة .ول يختل ��ف أالمر بالن�صبة للباغة
التي توجه أاي�صا اإى ختلف
ام�صتمع ��ن� :ص ��واء تعل ��ق أالم ��ر باحج ��ج
اموجهة اإى امتلق ��ي ،أام باحجج التي يوجهها
ال�صخ�س اإى نف�صه ي مقام حوار ذاتي .ومن
هن ��ا م النظ ��ر اإى احجاج باعتب ��اره باغة
جدي ��دة ت�صم ��ل اخط ��اب ي كليت ��ه ،ب�صرف
النظ ��ر ع ��ن نوعية ام�صتم ��ع الذي يتوج ��ه اإليه
اخطاب.
ينظر معظ ��م الباغين اإى باغة برمان
اجديدة باعتباره ��ا الن�س ام ؤو�ص� ��س للتفاعل
اجماي
وا إلقناع ��ي لل�ص ��ور الباغي ��ة ،وذلك من
خ ��ال اإب ��راز الت ��وازي البني ��وي ب ��ن ال�صورة
الباغي ��ة واحج ��اج ،وي هذا ال�صي ��اق ين�س
روبول عل ��ى أان أاعمال منظ ��ري احجاج تركز
عل ��ى أان كل �صورة ه ��ي مثابة نوع من احجاج
ولي� ��س انزياح ��ا عن قاع ��دة خارجي ��ة .وهذا
الت�صور خال ��ف لنظرية كوه ��ن التي ترى ي
كل �ص ��ورة باغية :تركيبية أاو دللية أاو �صوتية

انزياح ��ا ع ��ن قاع ��دة موج ��ودة خ ��ارج الن�س
الفن ��ي .أاما تن ��دال في ؤوك ��د أان م�صدر اجدة
أ
وال�صال ��ة ي باغ ��ة برم ��ان تكم ��ن ي ع ��دم
ت�صني ��ف ال�صور الباغي ��ة اإى �صور أا�صا�صية
و أاخرى ثانوية ألن كل �صورة باغية ت�صعى اإى
حقيق نوع من ا إلح�صا� ��س ام�صرك بن الباث
وامتلقي.
اإن ال�ص� � ؤوال امرك ��زي ال ��ذي ي� � ؤورق ج ��ل
الباغين امعا�صري ��ن امدافعن عن حجاجية
ال�ص ��ور الباغي ��ة ه ��و :ه ��ل ت�ص ��كل ال�ص ��ورة
الباغية العامل ام�صاعد للحجاج أام أانها تعتر
�ص ��ورة حجاجي ��ة ي حد ذاته ��ا؟ .و هل مكن
احديث عن منطق جازي ؟ وما هي ال�صمات
امميزة لهذا النوع من امنطق ؟.
يرى روبول أان حديد العاقة بن ال�صورة
الباغي ��ة و احج ��اج ي�صتدع ��ي التميي ��ز ب ��ن
نوعن من العاقات،عاقة خارجية حتل فيها
ال�صورة الباغية دور ام�صاعد ي بناء ال�صورة
احجاجي ��ة وعاق ��ة خارجي ��ة حي ��ث تدخ ��ل
ال�صورة الباغي ��ة ي بنية احجاج .وبخاف
روبول،ي�ص ��كك تن ��دال ي اإمكاني ��ة أان تنه� ��س
ال�صور الباغية القدمة بوظيفة حجاجية .أاو
على أالقل ينبغي التمييز بن �صور باغية قوية
قادرة على أاداء وظيفة حجاجية و�صور باغية
عادية عاجزة عن القيام بذلك .
واإذا كان ��ت الباغ ��ة اجدي ��دة ذات البعد
الفل�صف ��ي عن ��د برم ��ان ترك ��ز عل ��ى ام�ص أال ��ة
امنطقية للدلي ��ل على اإمكاني ��ة التعامل مع كل
ما هو منطقي ي اإطار توا�صلي ،فاإن باغة مو
البلجيكية ذات البعد الل�صاي ،خا�صة ل�صانيات
ياكب�صون،ترك ��ز على الباغة لي� ��س باعتبارها
و�صيلة جدلية ولكن بو�صفها أاداة لل�صعرية عر
البحث عن ا إلجراءات اللغوية التي ميز أالدب

عن غره ،وهي ي الغالب عبارة عن اإجراءات
لغوي ��ة فردي ��ة .وانطاقا من هذي ��ن اموقفن
امتعار�صن ،ن�س أاولفييه روبول على أان باغة
برم ��ان ترك ��ز على ا إلقن ��اع ي ح ��ن أان باغة
كل من جماعة م ��و البلجيكية،ومورييه وجنيت
وكوه ��ن تركز على ا إلج ��راءات التي جعل من
ن�س ما ن�صا أادبيا.
ه ��ذا التميي ��ز ب ��ن ف ��ن ال�صت ��دلل وف ��ن
ا إلقن ��اع من جهة،وبن نظرية ال�صور من جهة
أاخرى�،صمح باإعادة توزيع امهام التي ت أاخذ بعن
العتبار امفه ��وم العام للخط ��اب .فاإذا كانت
باغ ��ة كل من برم ��ان وتيتكا تو�ص ��ع من دائرة
أامثلته ��ا لت�صمل ا�صاف ��ة اإى ال�صواه ��د أالدبية
ال�صواه ��د الفل�صفي ��ة والقانوني ��ة وال�صيا�صي ��ة
وذلك باإدم ��اج أالدب ي �صياق ال�صتدلل ،فاإن
م�صروع جماعة م ��و البلجيكية ل يركز اإل على
خ�صو�صية اللغة أالدبية .ويتحقق هذا الف�صل
ب أا�ص ��كال ختلفة ومعق ��دة ي ختلف نظريات
احجاج امعا�ص ��رة ،عك� ��س امت أاثرين بالراث
أالر�صطي الذي ��ن يلحون على اعتب ��ار الباغة
واحجاج وجهان لعملة واحدة.
و اإذا الباغة اجديدة عند كل من برمان
وتيت ��كا عبارة عن تقني ��ات منطقية تعمل على
تنمي ��ة الفكر وتطويره ،ف� �اإن باغة روبول هي
فن ا إلقن ��اع بوا�صطة اخط ��اب .وللف�صل بن
الوه ��م واحقيق ��ة دع ��ا برم ��ان اإى �ص ��رورة
التميي ��ز بن الرهان واحج ��اج امرادفن ي
غال ��ب أالحيان للباغة .فالره ��ان مكن أان
ي�صل اإى درج ��ة احقيقة من خال معطيات
منطقية خارجة عن كل �صي ��اق توا�صلي أاو أاي
كام حجاج ��ي ي�صتعم ��ل اللغ ��ة الطبيعي ��ة ي
�صياق توا�صلي .
وم ��وازاة م ��ع امواق ��ف ال�صابق ��ة هن ��اك
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نظري ��ة أاخ ��رى للحج ��اج ت�صتم ��د مرجعيته ��ا
من الج ��اه الت ��داوي ال ��ذي يح ��دد احجاج
باعتب ��اره ن�صاطا برهاني ��ا .فاحجاج بالن�صبة
له ��ذا الجاه الذي ن�ص� � أا ي أام�صردام بزعامة
فان اإم ��رن ن�صاط �صف ��وي واجتماعي للرهان
ي�صته ��دف اإقناع القارئ وامتلقي على حد �صواء
بقب ��ول امواق ��ف امتناق�ص ��ة من خ ��ال تقدم
جموعة م ��ن القراح ��ات امخ�ص�صة للدفاع
عنه ��ا أامام القا�ص ��ي أاو دح�صه ��ا .وتركز هذه
امقارب ��ة عل ��ى اجان ��ب اجدي ال ��ذي ي�صمح
بحل ال�ص ��راع الفكري بن الطرفن من خال
و�صائ ��ل الره ��ان ،كم ��ا يق ��رح نف�ص ��ه موذج
للح ��وار النق ��دي الذي يفر�س عل ��ى الطرفن
�صرورة التو�صل اإى اتف ��اق عر قبول امواقف
امتعار�صة.
وي ��رى كل م ��ن ليف وتندال أان ��ه رغم تعدد
امقارب ��ات الت ��ي تناول ��ت م�ص أالة احج ��اج ،أان
احالة احجاجي ��ة ي عملهما القيم "الباغة
احجاجي ��ة" ينبغ ��ي أان ت أاخ ��ذ بع ��ن العتبار
ثاثة عنا�ص ��ر أا�صا�صية هي :الذات احجاجية
وامتلق ��ي ومو�ص ��وع احجاج ،ذل ��ك عر �صياق
توا�صل ��ي .وهذا يف�ص ��ر كي ��ف أان الباغة هي
أا�صا�س بل و�ص ��رط امظاهر امنطقية واجدلية
للحجاج .والهدف من ه ��ذه امقاربة ام�صتمدة
من برم ��ان والباغة الكا�صيكي ��ة وكذلك من
باخت ��ن هو حدي ��د وظيفة احج ��اج لي�س من
خ ��ال اللغة كما ه ��و ال�ص أان عن ��د دوكرو ولكن
من خال اخطاب�،ص ��واء أاكان هذا اخطاب
بيانا �صحفيا أام مقال ��ة علمية أام حوارا تلفزيا
الخ . . .
* أا�صتاذ أاكادمي من امغرب /ج� .صيدي
حمد بن عبد اه

حارب ال�صلطة امطلقة اخانقة ي ال�صرق
والتطرف الديني ي الع�صور الو�صطى عند
البيزنطين ول�صك أان ر�صوماته أالخرة مثل
من وجهة نظر ال�صراكي الواقعي هروبا من
الواقع ،أاما من وجهة نظر الفن فاإنها عامات
تطور الفن ويبقى جوجان بالباحث عن روعة
ا إلح�صا�س ،وكتب اإى �صديقه (�صوفينكو)يقول
–حينما يرتطم حذائي اخ�صبي ب أار�س �صلبة
فاإنه ي�صدر �صوتا عميقا فيه هو ما أا�صعى اإى

حقيقه ي لوحاتي ....وقال أاي�صا ”ل تر�صم
قريبا جدا م�ن الطبيعة فالفن جريد أا�صتخرجه
من الطبيعة ..أاحلم به ..وفكر مزيدا باخلق
احا�صل  ..أان أا�صلم طريقة لبلوغ الذروة هو أان
تفعل  ...أان تبدع ..أان تخلق“.
وي�صيف أان ان�صجام أاللوان ل ينتج دائما
عن تدرجها امعروف ول عن �صيطرة لون واحد
على اللوحة بل مكن حقيقه أاي�صا بتناق�صات
أاللوان أالولية الوا�صحة امركزة تركيزا

أ
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اإن �صفة من �صفات جوجان التى لوحظت
كثرا ..الهدوء ولكنها ي خلود ل يعرف الزمن
وثمة أا�صباب لذلك منها أالو�صاع ام�صريحة
للقوالب ام�صورة وام�صاحات العري�صة ام�صطحة
باللون الرقيق وا�صتعماله أاي�صا للم�صتقيمات
أ
والفقيات ي ت�صميماته ،وجنبه الزوايا القلقة
الديناميكية  ،ألنها تخلق الهدوء دائما .
أاعطى جوجان الكثر من لوحاته أا�صماء و
عناوين لفتة للنظر ،مثل من أاين أاتينا  ..من
نكون ،..اإى أاين نحن �صائرون، ..ومن أا�صهر
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لوحاته ام�صيح أال�صفر  ،النداء  ،امر أاتان م�ن
تاهيتى ،و�صحوة الربيع .
وفى عام  1901اعتلت �صحته ب�صكل خطر
فانتقل اإى جزر ماركي�صا�س ومات هناك،
وتبدو لوحته أالخرة ( اإى أاين نحن �صائرون)
تعبرا أاخرا عن غربة رجل مري�س يائ�س؛
فهي ت�صور منظرا لل�صتاء فى اإقليم بريتاي
الفرن�صي .
* فنان ت�صكيلي من أالردن

أ

ٸځػتا ٰٻ٬ػ ..
ٰٳ ٰٙاٴاة اڈـتبطاض إ٬ٽ ٴٻب٫

أ

طارق مكاوي *

ف ��وز هرتا مولر بجائزة نوبل آ
لاداب
 ،2009تك ��ون هذه الكاتب ��ة أالمانية امر أاة
الثاني ��ة ع�ص ��رة التي تف ��وز باجائزة منذ
انطاقتها العام .1901
بد أات مولر حياتها ا إلبداعية ي عامها
التا�صع والع�صرين بعد أان فقدت وظيفتها
كمرجمة ي أاحد ام�صانع ،راف�ص ًة العمل
خر ًة لل�صرط ��ة ال�صرية الرومانية داخل
ام�صن ��ع .وانتقلت اإى �صل ��ك التعليم ،اإل
أان ام�صايقات توا�صلت عليها ،لذلك كان
م ��ن الطبيع ��ي وامتو َق ��ع أان تكر� ��س أادبها
لت�صوي ��ر حي ��اة الب ؤو� ��س وامعان ��اة ي ظل
أالنظمة الدكتاتورية.
مولر ،امول ��ودة العام  1953ي مدينة
«نيت�صك ��ي دورف الواقعة ي مقاطعة ذات
أا�ص ��ول أاماني ��ة ،در�ص ��ت اللغت ��ن أالمانية
والروماني ��ة ،وكتب ��ت روايته ��ا أالوى
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ا٬مػ٤اٺپ ٰمٝٻ٪
با١ّ٬ٻ٬ة ٺا٬طٸمة
أاجرت اح�ار :اآية اخ�الدة *

�شاعر بحريني يتمنى �شم هذا الك�ن بكل
كائناته اإى روحه حتى يتمكن من الت�ا�شل معها
وتنف�ص أافكارها وطم�حها و أاحامها أاي�شا .عُرف
بح�ش�ره الدائم واإنتاجه الغزير ،له ع�شرة دواوين
�شعرية بالف�شحى ،ثمانية دواوين بالعامية ،ت�شعة
جاميع �شعرية أ
لاطفال ،أاربع م�شرحيات �شعرية
أ
لاطفال و أاربع ن�ش��ص م�شرحية �شعرية.
ترك ب�شمة وا�شحة ي ال�شعر البحريني والعربي،
وا�شتمد ر ؤواه من ال�اقع امادي املم��ص فمنح ا إلن�شان
كل ما ملك من م�شاعر و أاحا�شي�ص.
* عن ماذا يبحث علي ال�شرقاوي ي كتابته
لل�شعر؟
 يبحث عن ال�صمو الروحي ،كل التجاربالتي أاطرحها من أاجل الو�صول اإى مرحلة
ا�صتطيع بها أان أا�صم هذا الكون اإى روحي.
ي الوقت نف�صه الذي ا�صتطيع فيه التوا�صل مع
أارواح العام وكل الكائنات اموجودة على هذه
أالر�س والكواكب أالخرى ،هي مهمة أاعدها
جزءا من جربتي اليومية وجربتي اللحظية.

نحن ل نتنف�ص فقط اله�اء اإما نتنف�ص
أافكار من ح�لنا و أاحامهم وطم�حاتهم

أات�صل مع هذا العام الغريب ال�صحري
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غر امحدود ،غر النهائي والذي ي�صمى بع�س
أالحيان بالعام الفارغ اممتلئ ،ألن طبيعة
ا إلن�صان ،متلئ بق�صايا كثرة ونحن ل نتنف�س
فقط الهواء اإما نتنف�س أافكار من حولنا
و أاحامهم وطموحاتهم ومن يعي�س معنا ي
هذا الكوكب ،فنحن جزء مت�صل ومتوا�صل مع
كل ما هو موجود ي هذا الكون.
* قمت بكتابة أاربع م�شرحيات �شعرية
للطفل ،فما هي عاقتك ب أادب الطفل؟
 عاقتي ب أادب الطفل عاقة رائعة جدا،ألن ي داخل كل اإن�صان طفل ،و هذا الطفل ل
يكتفي من اللعب أابدا ،بع�س أالحيان أاحاول

ال�صعر بكثر ،اإذ أان جاربنا ال�صعرية متقدمة
كثرا عن بع�س امناطق العربية لكن م�صكلتنا
عدم وجود متابعات حقيقية لهذه التجارب ،ل
وجود للمواكبة النقدية.
هنالك جربتان نقديتان فقط هما للناقد
علوي الها�صمي ،فقد أا�صدر جموعة من الكتب
والدرا�صات ،اإى جانب اإبراهيم غلوم ،ولكنهما
م يتوا�صا مع التجارب اجديدة بل توقفا عند
منت�صف الثمانينات .ففي هذه الفرة خرج اإى
النور جموعات كثرة من التجارب امتميزة
وامختلفة وامهمة على م�صتوى ال�صعر العربي.
* أاع�د اإى ال�ش ؤ�ال الكا�شيكي وه� امراةأ
امبدعة ي البحرين ،أاي�جد أافقا أاكر ات�شاعا
لابداع الن�ش�ي؟
إ
أ
أ
أ
أ
 ل احب ان ا�صميه ادبا ن�صويا ،بل هنجموعة من الكاتبات و ال�صاعرات والروائيات.
أالديبة البحرينية موجودة وحا�صرة ويكفي أان
أا�صرد بع�صا من أال�صماء .ففي ال�صعر :حمدة
خمي�س ،فوزية �صندي ،فتحية عجان ،فاطمة
التيتون و�صو�صن دهينم .ي الرواية :فوزية
ر�صيد ،اإى جانب القا�صة منرة فا�صل.
أاما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها
تواجهها
نف�صها التي ُ
أالديبة البحرينية فهي ُ
أالديبة العربية والعامية أاي�صا ،اإذ اإنها قبل
الزواج تهتم كثرا بالتجربة ومنذ أان ترتبط
تتحول جربتها ا إلبداعية اإى �صيء ثانوي،
فامر أاة أاكر الت�صاقا بالبيت أ
والبناء .لذلك
نراها تتخلف اإبداعيا عن الرجل لفرة طويلة
وعندما يكر أالبناء وتعود ثانية اإى الكتابة
تفقد الكثر.
أ
* ما الذي طرا على الق�شيدة ي خ�شم
هذه الث�رة امعل�ماتية وتاقح الثقافات؟
 لبد و أان يتغر مفهوم الق�صيدة ي كل122

 هنالك جال كبر للتحرك يأال�صطورة ،اإذ اإنها منح العمل الفني عدة
أابعاد .فقد َخلقت ي جموعة من م�صرحياتي
ال�صعرية كم�صرحية « عذارى» التي تعني عن
اماء ،أال�صخا�س من أالماكن ،وبع�س هذه
أالماكن منحتها أا�صماء غر موجودة وجعلت
منها أا�صطورة ،كما ي م�صرحية « الرهاما».
ي ام�صرح أاحاول البتعاد عن الواقع اليومي
وام�صائل الدينية .فم�ص أالة تعدد ا آللهة فيها
جال كبر للتخيل ،لكن م�ص أالة تناول الديانات
ال�صماوية ُحرمة ،لهذا أاعماي دائما تقدم ي
الفرة ما قبل ا إل�صام.
أ
و من أاجل اح�صول على حرية اكر
للتحرك ،ل بد من وجود ال�صورة الواعية
والاواعية ،ألن ا إلن�صان مهما خرج مخيلته
عن هذه أالر�س ل بد أان تظهر �صظايا هذه
أالر�س وم�صاتها ي كتاباته �صواء أاراد أاو م يرد
بوعي أاو بغر وعي.
مثا عندما أاقول « أان هنالك غزوا
خارجيا» ما اجديد؟ بينما عندما أاقول «
أارى �صجرا يتحرك» أاعيد القارئ اإى أا�صطورة
زرقاء اليمامة ،لذلك كلمة ب�صيطة مكن أان
توحي لنا ب أا�صياء كثرة وهذه لعبة الق�صيدة
احديثة.
* هناك م�جة هائلة تيل اإى اللهجة
امحكية ي ال�شعر ،أال يعد هذا ابتعادا عن
اللغة أالم واله�ية ال�احدة؟
 الق�صيدة العامية ت�صلح للغناء ،فعندماتغنى وتلحن ب�صورة جيدة ت�صل اإى القلب
مبا�صرة لذلك أانا اعتمد على هذه الناحية من
أاجل أان ت�صل ق�صائدي اإى الكل وتدخل قلوب
اجميع اللغة الف�صحى هي النهر والعامية
ما هي اإل جموعة من اجداول لهذا النهر
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الكبر .من اممكن أان أا�صتخدم ي الرواية اللغة
العامية و الف�صحى امب�صطة ألن احوارات
دائما تكون ي احياة اليومية ،ما عدا النواحي
الداخلية ،التفكر ،الت�صور ،امخيلة والهلو�صة.
فهذه تتحول اإى عوام �صعرية ،لكن الكام
العادي ما بن الف�صحى والعامية ل أارى فيه
أاية اختافات كبرة .كتابة اللهجة العامية
�صعبة كوننا ي البحرين ن�صتخدم حرف
« الت�س» الفار�صية ام�صبعة وهو حرف
غر موجود ي الطباعة ،كما أان امغرب و
ال�صودان ل ي�صتخدمون اللهجة نف�صها .أاما
فيما يتعلق م�صكلة فهم القارئ ام�صتقبلي لهذه
اللهجة ،فعلينا أان نفكر ي قارئ اليوم و أان نعي�س
اللحظة احالية ،لي�س لنا عاقة باما�صي فقد
انتهى و ام�صتقبل قد ي أاتي وقد ل ي أاتي.
* �صحافية ومرجمة من أالردن

اءات

جٻاٲ ٰا٨ٵا٬ٿ
ا٩٬تابة ٥ٰ ٫ٙ٠اٺٰة
٩٬ابٻؾ ا٬تاغڀس

ي امقابلة التي خ�صت بها جلة" أاقام
جديدة" حاور ال�صاعرة والروائية وامفكرة
الريطانية جوان ماكناي هوية ال�صعر أ
والدب
أ
وال�صئلة الوجودية الق�صرية التي تولد مع ن�س
الفنان  .فعل الكتابة لديها هو فعل مقاومة جماي
مجابهة وح�صية العام الر أا�صماي وب�صاعة الهيمنة
الثقافية والظلم والق�صاء وكتابة التاريخ واإعادة
ت�صكيل هوية اما�صي امغت�صب

* "قل ــق الت أاث ــر" ال ــذي ح ــدث عن ــه والفنون تتقاطع ألننا ن�صر ي نهر التاريخ الذي
هارول ــد بل ــ�م يعت ــر م ؤ��ش ــرا �شحي ــا لفع ــل يحدده الظرف امادي بكل تفا�صيله الجتماعية
الكتاب ــة .كي ــف يتقاطع ن� ــص ماكناي وج�ديا والثقافية .وه ��ذه الر ؤوية هي التي أاعجتبني ي
فكر الفيل�صوف أالماي هيجل.
ولغ�يا مع الن�ش��ص أالخرى؟
 ه ��ذا �صحي ��ح ألن عقل الع ��ام ب أاكمله ي عندما أاكتب أا�شعر أانني أاحرر من ذاتيو أادخل ي متاهة ج�انية تق�دي
�ص ��رورة ديناميكية جاه البح ��ث عن احقيقة
ولذلك الن� ��س ل ي�صقط من ال�صماء بل هو
الت ��ي هي جوه ��ر الوجود وال�صعر مع ��ا .أالفكار
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ح�ار وترجمة :تي�شر أاب� ع�دة *

اءات

الن�في ــا كارل ”اإن �شك�شب ــر عل ــى ح ــق أان
الع ــام جرد خ�شب ــة م�شرح ،فحتى �شك�شبر
ن ل ي�شتطي ــع أان يتخيل هذا العام ام�شرح“.
م ــاذا اخ ــرت �شك�شب ــر ي ه ــذا العم ــل وم ــا
عاقته بج�ته؟
 حدثن ��ا قب ��ل قليل عن نظري ��ة ” التطوراج ��دي“ لدى هيجل ،وهذا م ��ا يجيب مبدئيا
ع ��ن �ص ؤوال ��ك .أام ��ا بخ�صو� ��س ”جحي ��م ب ��ا
نهاي ��ة“ ف ��ا أازع ��م أانن ��ي أالقدر عل ��ى ترير
اختي ��ار أاعظ ��م كاتبي تراجيدي ��ا ي العام ألن
الن�س �ص ��ار ملكا للمتلق ��ي .م يكتب �صك�صبر
هاملت ك ��ي يقحمنا ي ت أاويات �صاذجة معرفة
دواف ��ع النتق ��ام من عم ��ه كاوديو� ��س  ،بل ان
هامل ��ت ن� ��س ”مرج� � أا“ ” ومفتوح ��ا ي�ص ��ر
أاغ ��وار ال�صرط الن�صاي ي احتمالته امتنوعة.
لق ��د فت ��ح �صك�صب ��ر ي تراجيديات ��ه الكوني ��ة
الب ��اب عل ��ى م�صراعي ��ه لختزال م أا�ص ��اة هذا
العام ولقد �صبق فروي ��د ي �صر أاغوار النف�س
الب�صرية ب ��كل تفا�صيلها امركبة .وجوته هو من
أاعظم كتاب الراجيديا وال�صعر ي العام .ففي
رائعته ”فاو�صتو�س“ ي�صي ن�س جوته بت�صا ؤولت
وجودية مرهونة بالظرف الن�صاي الراجيدي:
”هل امعرف ��ة الكونية تكفي ل�صعادة الن�صان؟
م ��اذا تفعل امعرفة أامام كابو� ��س التاريخ ولعنة
اج�ص ��د؟ وه ��ل �صق ��وط الن�ص ��ان ي جحي ��م
الرج�صي ��ة ه ��و ام�ص ��ر الكر احتم ��ال؟ لقد
حاولت ي كتابي ”جحيم با نهاية“ أان أار�صم
خط ��ا كنتوريا متد بن ثنائي ��ات اموت واحياة
وال ��روح واج�صد واخر وال�ص ��ر لتجاوزها اى
ما وراء اخر وال�صر ح�صب نيت�صه.
* يق�ل الناقد وامفكر مي��شي :ان الع�مة
ب أا�شكالها امتن�عة واخادعة هي �ش�رة أاخرى
معا�شرة من أا�شكال المريالية اى أاي مدى
تتفقن مع هذه امق�لة؟
 -زد عل ��ى ذل ��ك اطروح ��ة ”هنتنجت ��ون“

ال�صحل ��ة الت ��ي تذك ��ي أا�صط ��ورة ”�ص ��راع
اح�صارات“ .بدا الغ ��رب أاكر وح�صية عندما
تبنى ه ��ذه أالطروحة والت ��ي ي أا�صا�صها قامت
عل ��ى الروي ��ج ألكذوب ��ة غبي ��ة تع ��زز أاجن ��دة
ام ؤو�ص�ص ��ات المريالية .لق ��د ان�صلخ الدب عن
منظومت ��ه الن�صاني ��ة والقيمية وج ��اءت ما بعد
احداثة لت�صادر امعنى من الن�س.
لق ��د جردتن ��ا التكنولوجيا م ��ن ان�صانيتنا
ف�صرنا �صحي ��ة ” ال�صنت�صاخ الذهني“ ح�صب
الفيل�ص ��وف الفرن�صي بودريار بل حتى الجرار
امق ��رف للمعرفة .الت ��ي م ول ��ن ت�صتنزف كما
يزع ��م فيتجين�صتاي ��ن ولكنه ��ا ت�صتح ��دث ي
م ��اذج معرفي ��ة جدي ��دة .ل أا�صتطي ��ع أان أانكر
القف ��زة التكنولوجية الهائلة ي القرن اما�صي،
لك ��ن ال�ص� � ؤوال ال ��ذي تنا�صيناه هو :م ��اذا بعد؟
ه ��ل التكنولوجيا ق ��ادرة على اخ ��راع ال�صعادة
ي كب�ص ��ولت أاو أاقرا� ��س دواء؟ لق ��د أا�صبحت
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امكتفي ��ة بذاته ��ا مطلب ��ا وجودي ��ا هام ��ا .وي
ال�صياق نف�صه علينا أان نتخلى عن امطالبة بهوية
متجان�صة لل�صعر أاو الرواية أاو الق�صة الق�صرة.
الجنا�س أالدبية م�صفوفة �صردية مركبة تتقاطع
ي �صياقه ��ا ال�صردي والفني والتفكيكي.و امنهج
العلم ��ي لدرا�ص ��ة الن� ��س أالدبي ه ��و مثال على
أاغلوط ��ة مو�صوعية الهرمونوطيقي ��ة أاو ت أاويلية
الن� ��س؛ فالعل ��م ي جوه ��ره ه ��و �صردي ��ات ألن
العل ��وم ي جملها ن�صبية ال�ص ��رورة والكينونة،
علين ��ا أان نتخل�س من قب�ص ��ة الهوية أالر�صطية
التي تر ِوج أاغلوطة التجان�س واجوهر الن�صاي
ألن الهوي ��ات الطباقي ��ة والهج ��ن ق ��د جاوزت
جغرافي ��ا التاريخ والقومي ��ات امرتبطة بجينات
عرقية.
* حديثك ع ــن جغرافيا التاريخ يذكري
باطروح ــة امفك ــر اليط ــاي غرام�ش ــي فيم ــا
يتعل ــق بالهيمنة الثقافية .لق ــد أاكد غرام�شي
ي كتاب ــه ” دفات ــر ال�شج ــن“ أان ال�ش ــراع
الجتماعي ي هذا العام ه� ي أا�شا�شه �شراع
عل ــى الهيمنة ،وك أان غرام�ش ــي ب�ش�رة دادائية
(ت�شا ؤومية) ينفي فكرة اخا�ص لهذا العام.
أاين جدين اخا�ص ؟
 اإن غرام�صي من امفكرين القائل الذينمتلك ��ون وعيا نقدي ��ا مزوج بقل ��ق وجودي ل
متناه ��ي .اخا� ��س كا�صتع ��ارة جازية يكمن
ي اجم ��اي ،ألن اجم ��اي امف ��رط ي قراءة
التاريخ ��ي ه ��و أالقدر عل ��ى جابه ��ة الهيمنة
الثقافي ��ة .ا�صتطاع غرام�ص ��ي أان يجابه ال�ص ؤوال
الوج ��ودي أالك ��ر ح�صا�صي ��ة وهو :م ��ن ي�صنع
التاري ��خ؟ فالتاري ��خ ي �صرورت ��ه الزماني ��ة
والازماني ��ة ديناميكي ويخ�ص ��ع لتحولت أا�صد
�ص ��راوة من تل ��ك التي �صر أاغواره ��ا كافكا ي
ق�صت ��ه الكوني ��ة ”ام�ص ��خ“ .ل نري ��د أان ننتظر
ج ��ودو خا�صن ��ا والتاري ��خ دمية ه�ص ��ة مزقها

خالب ال�صلطة ال�صيادية.
* امنفى ه� عقل ال�شتاء .فامنفى ه� ل�شعة
الغي ــاب خارج امكان كما ي ؤ�ك ــد ادوارد �شعيد ي
ت أاماته ي ملذات امنفى .كيف تقر أاين ملذات
امنفى ي جابهة جغرافية امكان؟
 امنفى هو نافذة أالبدية امطلة على دربامتاهة كما يراها الكاتب أالرجنتيني بورخي�س.
ن�س امنف ��ى هو أالكر ق ��درة عل ��ى أال�صتهزاء
برج�صي ��ة الهوي ��ة واجغرافي ��ا والقومي ��ات.
امنفى ق�صريا كان أام طوعيا هو الوطن احكيم
ال ��ذي يعيد ت�صكيل هوياتنا ون�صو�صنا بل ويعيد
م�صاءل ��ة ال ��ذات ي عاقته ��ا م ��ع ذاته ��ا وي
عاقته ��ا مع الكون .ن�س امنف ��ى ل يتماهى مع
أاي انتماء أاو عرق بل ينتمي للكون أاجمع.
* كاتب ومرجم من أالردن
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اءات

تتقافز فوقها �صور غري
ما أان أادير ظهري لها» («ال�صارع»).
م ي� � أات ه ��ذا ال�ص ��كل ال�صع ��ري اجدي ��د
م ��ن فراغ ،بل ه ��و نتيجة وع ��ي ال�صاعر بتفكك
ذاتيت ��ه « :أا�صكن ي عين ��ي /ي �صالة عر�صها»
(«ال�ص ��ارع») ،وك أان القائم بفع ��ل التلقي يغاير
القائم بفع ��ل التدوين .هناك ا�صتحالة لكتمال
الذات ي الق�صيدة ،أاو حب�صها ي ج�صد:
بيتي ج�صدي،
ج�صدي بيتي:
يتعاي�صان ي امناكفة،
أاهذا �صبه ذاك أام بدله
...
أا�صكن ي خطواتي ،ل فيه
ي انتحاء زاوية تعر�س حول �صعري،
ي حف ��رة تف�صي على �ص ��رداب أاتهجى فيه
ر�صوم الغائبن» («ال�صارع»).

يتمرد امتكل ��م على وجوب حب�صه ي مكان،
فهو امتحرك دائما الذي يجوب الزوايا ويخرق
احف ��ر ،ويبتعد ع ��ن ذاته ليتعل ��م من «خرات
أا�صابعي ،واإيقاع خطوي ،ودفق ل�صاي».
وينح�ص ��ر وع ��ي ال�صاع ��ر ي تعرف ��ه عل ��ى
حاجت ��ه اإى ن� ��س �صع ��ري يتيح ل ��ه منافذ اإى
قارئ ي�صكله ويت�صكل به:
«هذا القارئ غريب
وحيد وقهوته باردة،
أ
ي�صبقني اإى حيث م اجل�س بعد،
يتقدمني من دون أان أاتبعه،
فله عادات ي التنك ��ر ،ي امناورة ،تنا�صب
امت�صللن عر احدود» («ال�صارع»).
ب ��ل أاحيان ��ا يلع ��ب امتكل ��م دور الق ��ارئ:
« أاق ��ر أا ل�صرب ��ل داغ ��ر ي تعليق ��ه أال�صبوع ��ي»
(«ال�صارع»).
واإن كان امتكلم قد ابتعد عن ذات ال�صاعر،

فذلك ألنه م يعد على يقن بامتاكه للغة مثلما
كان من �صبقه من ال�صعراء .فقد أايقن ان اللغة
الت ��ي يجيده ��ا ما هي �صوى« :ح ��روف �صبقوي
(«ع ِ ْر قبل أان
اإليه ��ا فو�صلتني أاحجارا مبني ��ة» َ
َعر») .أ
ولنه مدرك أانه ل متلك اللغة فا ي أان�س
ت ُ
لولئه ��ا ،واحرافه اللغة ل يعن ��ي مكنه منها،
واإن لع ��ب بالكلم ��ات ،فهو ي ��درك أان الكام قد
يف�صحه ،قد يك�صفه أاو يواريه:
«يفتح ي الكام م�صيدة
ل ق�صيدة،
و ُيطب ��ق عل ��ى ي ورط ��ة ملتب�ص ��ة» («ميمة
اإلكرونية»).
فف ��ي �صياغته للكلم ��ات ت�صوغ ��ه اللغة ي
عملية تبادلي ��ة ،أادت بدورها اإى اإعادة ت�صكيل
العاق ��ة بن امتكل ��م والقارئ ،لتغ ��دو التجربة
ال�صعري ��ة عملي ��ة تفاعلية ،أاو كم ��ا ي�صورها ي
«عتبات»:
«ورق النتظار
مدعوك
وله أالق الكتاب خارج امطبعة
بح ��ق هناك عاقة تبادلي ��ة متواترة
ومتوترة ألنها تق ��اوم ال�صتكانة اإى حال« :وما
أان أار�صو /أابحر /وما ي بو�صلة ،ول تواقيت».
هذا ما أاج ��زه معظم ال�صعراء ال�صبعينين
ي الع ��ام العرب ��ي ،وم ��ا ميزه ��م ع ��ن جي ��ل
اخم�صينات أال�صبق ،امعروف باجيل احداثي.
ي�صاركهم داغر ي ه ��ذا ،اإل أان ق�صائده تتميز
باإمكاني ��ة ا�صتبط ��ان امرئ ��ي  -ع ��ر و�صائط ��ه
امتعددة  -ي الكتابي:
« أار�صف �صورا فوق �صا�صتي،
أاكواز رمان م�صور،
فاخلط ي ماريني
بن طبيعة �صامتة وم�صهد انطباعي:
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أا أاكتب لكي أار�صم؟» («ال�صارع»).
ت ��دل أالبي ��ات عل ��ى أان فع ��ل الكتاب ��ة مواز
للمعاج ��ات الرقمية ،أاو تغ ��دو الكلمات مثابة
�صربات فر�ص ��اة لت�صكيل عنا�ص ��ر تكوين لوحة
زيتية.
لذا ،تهيئ لنا ن�صو�ص ��ه ال�صعرية احتمالية
ا�صتقراءه ��ا عر اآليات ق ��راءة و�صائط جمالية
أاخ ��رى ،كقراءة اللوحة احروفي ��ة والزيتية ،أاو
م�صاه ��دة التلفاز وام�صرحي ��ة ،أاو الطاع على
ال�ص ��ورة ال�صوئي ��ة .كما مكنن ��ا التعامل معها
مثلما نتعامل مع �صا�صة الكومبيوتر ،فهي كتابة
متعددة الو�صائط:
«نقو�س تلقائية،
ما أان أارمي نظري عليها
ت�صتفيق،
فوق خ�صبة طافية على زبد
وتبا�صر يومها على �صا�صتي» («ال�صارع»).
بل أاحيانا تتطلب مطالعة الق�صيدة اللجوء
اإى ا آللي ��ات ام�صتخدم ��ة ي ق ��راءة اجري ��دة
اليومية أاو فنجان القهوة:
«امقهى جريدة ما ي أاتي للتو،
...
امقهى نوافذ تف�صي على �صرفات
وق ��راء يخت�صم ��ون ي �ص ��واد فنج ��ان»
(«امقهى جريدة»).
أ
نخل�س من ذلك اإى ان اخطاب احواري
الذي يفر�صه الن� ��س ،والذي ي�صرك ال�صاعر
والن� ��س والق ��ارئ ي ن�صج ��ه ،ق ��د جع ��ل م ��ن
الق�صيدة ف�صاء مرتادا مثلما امقهى للم ؤوان�صة،
أاو ام�صرح للم�صاركة.
وله ��ذا حول فع ��ل الق ��راءة ال�صعرية الذي
كان الق ��راء فيما قبل قد تعودوا م�صاره اخطي
النابع م ��ن �صوت ال�صاعر واموج ��ه اإى م�صتمع

،،

ڀ٥طٮ لػب ٫ضاٜػ ل٩ډ
لٙػڀا ٰٝاڀػا
ڀٵبٗ ٰٳ ٘ډ٤تٷ باڂشػ
ٺبٱٻ١٤ٷ ٰٳ اٙ٬ا٬ٯ

،،

غ ��ري ه ��و أان ��ا ،أانا ه ��و غ ��ري :يبقى ي
جواري
...
أاكتب ��ه ،يكتبن ��ي ،نكتبها :تبق ��ى الق�صيدة
بيتنا احواري» («ال�صارع»)
عدم ثبات الهوية ل يعني الن�صطار ومن ثم
فقدانها ،بل تبدياتها وتعدديتها تعنى احتواء
أالن ��ا ي ا آلخ ��ر ،وتزام ��ن اح�ص ��ور والغياب،
لحتواء ال ��ذات على اجمع ،فا تتكامل الذات
اإل بان�صطاره ��ا ،ول تتحق ��ق الفردي ��ة �ص ��وى
بجمعيته ��ا .حق ��ق ال ��ذات لي� ��س ي ثباتها بل
ي تب ��دل مواقعها ،وحولته ��ا ام�صتمرة ن�صاط
�ص ��روري لتكاملها .وهذا التكامل بالن�صطار ل
يعد نكو�صا كلي ��ا بام�صروع احداثي الذي تبناه
الرواد ،والذي أانبنى على مركزية الذات ،اإما
ما زال يحمل ي طياته التطلع الرومان�صي نحو
التكام ��ل ،وا إلم ��ان بالقدرة عل ��ى ملمة الذات
امن�صطرة ي التوا�صل مع اجمع.
وي أاح ��د حوارات ��ه يعلق �صرب ��ل داغر على
ت أاكي ��د أالن ��ا وت�صعبه ��ا عل ��ى �ص ��كل أان ��وات ي
جموعت ��ه ال�صعري ��ة «حاط ��ب لي ��ل» – وهو ما
ق ��د ي�صم ��ه بامركزية م ��ا يتنافى م ��ع التوجه
امعا�ص ��ر ي ال�صع ��ر قائا« :واإذ يتح ��دث أالنا
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ب� � أان اخط يزيد احق و�صوح ��ا  ،وكذلك  :اخط
للفقر مال وللغني جمال.
* ح�ش ــدت العدي ــد م ــن اج�ائ ــز العربي ــة
والدوي ،ماذا ت�شيف اجائزة للفنان ؟
 اجوائ ��ز الت ��ي ح�صلت عليها ه ��ي نوع منم�ص ��ادر الت�صجي ��ع الت ��ي يحتاج
اإليه ��ا كل فن ��ان  ،و أان ��ا أانته ��ج
احكم ��ة القائل ��ة ( اإذا م تتقدم
فاإنك تت أاخر )  .وهي داعية للجد
وال�صع ��ي وامثابرة ليك ��ون أالردن
دوم ��ا ا�صم ��ا مت أالق ��ا ي امحافل
الفنية أ
والدبية .
* به ــذا ال�ش ــدد م ــا ه ــي
الر�شال ــة التي ت�جه ــا أ
لاجيال
القادم ــة لك ــي يخط ــ� خط ــ�ات
�شريع ــة لل�ل ــ�ج له ــذا الف ــن
العظيم؟
 أادع ��و اجي ��ل ال�ص ��اب انأي�صل احا�صر باما�صي الذي هو
�صج ��ل للزمن وجارب أالم و أان
يفتخ ��ر م ��ا أابدعت ��ه اح�صارات
ا إلن�صانية أالوى  ،فاما�صي جزء
ل يتج ��ز أا م ��ن الهوي ��ة العربي ��ة،
فعليه نبني ونط� � ّور لل�صعي للرقي
وا إللتح ��اق بال ��دول امتقدم ��ة
ومواكبة الع�صر .
* أانت جاز من �شيخ اخطاطن امعا�شرين
حالي ــا أال�صتاذ مهدي اجبوري  ،فهل أاجزت أاحدا
باخط العربي؟
أ
 ح�صل ��ت عل ��ى اإجازة م ��ن ال�صت ��اذ الكبرمهدي اجب ��وري ،بالن�صبة ي فاإنن ��ي وبكل ت أاكيد
اإذا ر أاي ��ت م ��ن لدي ��ه الق ��درة وال�ص ��ر ي التعلم
وا�صتحق ا إلجازة فلن أابخل عليه منحها .
* هن ــاك م ــن ي ــرى ي ال�شتغ ــال على اخط
العرب ــي ب��شف ــه لي� ــص فن ــا بق ــدر م ــا ه ــ� حرفة
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ومهارة؟
 اخ ��ط العربي فن قائم بذاته  ،ومن يعترهحرف ��ة هو غ ��ر مطلع على امقايي� ��س احقيقية له
 ،فله العدي ��د من أال�صرار والفل�صف ��ة التي يت�صبث
به ��ا متقن ��وه  .كم ��ا أان ل خ ��اف ي أان أاي حرف ��ة
أاو مهن ��ة تتطل ��ب مه ��ارة  ،فك ��رة
ام�ص ��ق والتماري ��ن م ��ن خ ��ال
ج ��ارب القدام ��ى وامحدثن هي
لاب ��داع احقيقي
الت ��ي تو�صلك إ
والتفرد.
* اإى اإي درج ــة ت ــرى انأ
تدخ ــل التكن�ل�جي ــا أادت دورا
ايجابي ــا أاو �شلبيا ي تط�ر اخط
العرب ــي بخا�ش ــة أان هن ــاك أان�اع
م ــن اخ ــط تظلم فيه ــا احروف
ول ت أاخ ــذ حقه ــا ،وم ــا امطل ــ�ب
عربيا حل هذه ام�شكلة؟
 ع ��ام التكنولوجي ��ا ذوأاهمية كبرة ي عام الف�صائيات
وال�صرع ��ة ،فه ��و ي اليوم ��ي من
حياتنا وقد أاثرى حياتنا واختزل
الوقت والزمن ،اإل أانه مغاير كليا
ع ��ن امج ��ال الفن ��ي وا إلبداعي،
وم ��ن اماح ��ظ أان التكنولوجي ��ا
وبرام ��ج الكمبيوت ��ر احديث ��ة،
ي�صع ��ب عليه ��ا أان ت�ص ��ل درجة
ال ��روح امنبثق ��ة ع ��ن أالعم ��ال ا إلبداعي ��ة ب�صكل
ع ��ام  .ويح�صري ا آلن فيما ذك ��ر عندما أُادخلت
امطاب ��ع اإى ا�صتانب ��ول خ ��رج اخطاط ��ون اإى
ال�صوارع معرين عن نعيهم للخط العربي ،فعلى
اخطاط ��ن ام�ص ��ي قدما نح ��و اج ��از أاعمالهم
 ،فا آلل ��ة ختلف ��ة ول ت ؤوث ��ر اإل ي نواح ��ي مغايرة
كالطباع ��ة وا إلخ ��راج واجرافي ��ك الت�صميم ��ي
لل�صحف وامج ��ات وا إلعانات ال�صريعة  ...وما
�صابه ذلك.

تٵٕٯ ٸعٶ ا٬حاٰٙات
ٰٹػجاٴات ـځٵٱائځة
ضٺغڀة تتځد ٬٭طاغـځٳ
٠ځٹا ٰتابٙة أذطث
ٺأ ٫ٍ٠اڄ٠ډٮ
ا٬فځٵٱائځة اٙ٬ا٬ٱځة

لومي ��ت وج ��ورج روي هي ��ل واآرثر ب ��ن ومارتن ريت.
ومن امخرجن من مار�صوا أ
التاليف ال�صينمائي لعدة
�صن ��وات قبل التحول اإى ا إلخ ��راج ال�صينمائي ،ومن
أابرزه ��م جون هيو�صن وبيل ��ي وايلدر وهوارد هوك�س
وبري�صتون �صترجي�س.
وهن ��اك أاي�ص ��ا ع ��دد كبر م ��ن اممثل ��ن الذين
حولوا اإى ا إلخراج ال�صينمائي ،وجمع معظمهم بن
التمثيل وا إلخ ��راج ،ومن أابرزهم ت�ص ��اري ت�صابلن
وب�صر كيتون ي ع�صر ال�صينما ال�صامتة ،و أاور�صون
ويل ��ز ولورن� ��س أاوليفييه وودي أالن وكلين ��ت اإي�صتوود
وروب ��رت ريدف ��ورد وواري ��ن بيتي و�صباي ��ك ي و أايدا
لوبين ��و واإيلن ماي وبين ��ي مار�صال وج ��ودي فو�صر
وباربرا �صراي�صاند وكيفن كو�صتر وميل بروك�س.
اإل أان ��ه مع مرور الوقت وازدياد أاهمية التح�صيل
أالكادمي ال�صينمائي وتنوع التخ�ص�صات ال�صينمائية
ودقتها ،أا�صبحت اجامعات أالربع التي ا�صتعر�صناها
وغره ��ا م ��ن اجامع ��ات أالمركية ت�ص ��كل حطات
مهم ��ة ي حي ��اة الكثرين م ��ن العامل ��ن ي ختلف
القطاعات ال�صينمائية ،وخا�صة امخرجن.
أ
فالدرا�ص ��ة ي ه ��ذه اجامع ��ات توف ��ر ال�ص� ��س
أالكادمية والعملي ��ة التي ينطلق منها ال�صينمائيون،
وتتي ��ح له ��م فر�ص ��ة الحت ��كاك والتعل ��م م ��ن كب ��ار

ال�صينمائي ��ن امحرف ��ن ي ختل ��ف القطاع ��ات
والتخ�ص�صات ومن أالكادمين امميزين.
كما أانها تقدّم لطابها بيئة خ�صبة منفتحة على
مراك ��ز ا إلنتاج ال�صينمائ ��ي وال�صتوديوهات العريقة
وامراك ��ز الريادية ي تطور التكنولوجيا ال�صينمائية،
م ��ن ام ؤوث ��رات اخا�ص ��ة والت�صوي ��ر اإى امونت ��اج
ا إللك ��روي وا�صتخدام أاجه ��زة احا�صوب ي أافام
الر�ص ��وم امتحرك ��ة .كم ��ا أان هذه اجامع ��ات أالربع
تنظم مهرجان ��ات �صينمائية دورية تتي ��ح للدار�صن
فيه ��ا متابع ��ة أاح ��دث و أاف�ص ��ل أالف ��ام ال�صينمائية
العامي ��ة والحت ��كاك أباف�ص ��ل م ��ا جود ب ��ه امواهب
ال�صينمائي ��ة أالمركية أ
والجنبي ��ة .وهذه اجامعات
هي امكان امثاي لنطاق �صينمائيي ام�صتقبل.
وم ��ن اجامعات وامعاه ��د أالمركي ��ة امرموقة
أالخ ��رى الت ��ي تق� �دّم درا�ص ��ات �صينمائي ��ة متقدمة
ومكثف ��ة معه ��د كاليفورني ��ا للفن ��ون وجامع ��ة �ص ��ان
فران�ص�صك ��و الر�صمي ��ة وجامع ��ة تك�صا� ��س ي أاو�صن
وجامعة ولية فلوريدا وكلي ��ة نورث كارولينا للفنون.
وت�ص ��م امعاهد ال�صينمائية امرموق ��ة أالخرى مركز
الدرا�صات ال�صينمائي ��ة والتلفزيونية امتقدمة التابع
معهد أالفام أالمركي ي مدينة لو�س أاجيلي�س.
* ناقد �صينمائي من أالردن
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ا٬فځٵٱا اٙ٬ػبځة ا٬حطڀطة ..
ٸٱٻٮ اچبطاٖ ٠ٿ أـئ٭ة ا٬ٻاٗ٤
ناجـح ح�شـن *

«اإعادة خلق» فلم ت�شجيلي للمخرج أالردي حم�د ام�شاد
حاز على جائزة أاف�شل ت�ش�ير ي مهرجان �شندان�ص
ا�صتحوذت ح�صيلة وفرة من نتاجات ال�صينما
العربي ��ة اجديدة على اإعج ��اب النقاد واح�صور
الوا�ص ��ع ي امهرجان ��ات وامنا�صب ��ات العربي ��ة
والدولية  ،فمنحتها التك ��رم والحتفاء الائق ما
ت�صمنته من قدرات اإبداعية فطنة ،بحيث أاعادت
ت�صكيل خريطة ام�صهد ال�صينمائي العربي برمته.
ي مقدمة تلك أالعمال يجيء فيلم ”البلديون“
مخرج ��ه اجزائري أال�صل ر�صي ��د بو�صارب الذي
حققه ي فرن�ص ��ا ،ور�صح اإى جائ ��زة أاف�صل فيلم
أاجنب ��ي أ
لاو�ص ��كار ،وقطف جائ ��زة أاف�صل مثيل
ألبطاله جتمعن ي دورة �صابقة مهرجان ”كان“
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ال�صينمائي الدوي ،وجميعه ��م من أا�صول عربية:
جم ��ال دب ��وز� ،صام ��ي أاب ��و عجيل ��ة ور�ص ��دي زام.
يتناول ”بلديون“ معارك اح ��رب العامية الثانية
وام�صاهم ��ة الفاعلة فيه ��ا مهاجرين ينحدرون من
أا�ص ��ول عربي ��ة مغاربي ��ة كانت �صدمته ��م �صديدة
عندما تخلت عنهم ام ؤو�ص�صة الع�صكرية ي فرن�صا،
وتنكرت لبطولته ��م وم تقدر جهودهم احربي
على نقي�س زمائهم الفرن�صين.
وم ��ن تون�س ح�ص ��رت أافام طافح ��ة بالكثر
م ��ن أالم ��ل ،انتظره ��ا ع�ص ��اق ال�صينم ��ا باهتمام
وترقب ،نظرا ل�صعوبة التمويل وغنى مو�صوعاتها

ي خ�ص ��م هذه أالح ��داث ي�صتح�صر امخرج
م ��ن ح ��ن آلخ ��ر ي أا�صلوبي ��ة (فا� ��س ب ��اك)
ما�صي ال�صخ�صيات الث ��اث و أاحامها :عائ�صة
الهائمة ي حب مهدي منذ الطفولة وخال أايام
اجامع ��ة ،ومهدي واإقبال امتيمن بحب عائ�صة.
كما ي�صتح�صر �صبب ��ا لل�صراع هروب مهدي اإى
اخ ��ارج بع ��د و�صاي ��ة م ��ن اإقبال يتح ��ول مهدي
عل ��ى اإثره ��ا اإى مط ��ارد م ��ن ال�صرط ��ة ب�صبب
أاف ��كاره ال�صيا�صي ��ة الي�صارية قب ��ل الثمانينيات.
ويتناول امخرج ه ��ذه الفرة ب�صكل مركز يطرح
خاله ��ا ال�صدام ��ات الت ��ي كان ��ت جاري ��ة ب ��ن
الطلب ��ة و أاجه ��زة ال�صرط ��ة.كل ه ��ذه أالح ��داث
�ص ّوره ��ا خال ��د الر�ص ��اوي ب أا�صل ��وب �صينمائي
ختلف عما ه ��و م أالوف ي ال�صينم ��ا التون�صية،
اإذ اعتم ��د ي ت�صوي ��ر امطاردات مث ��ا تقنيات
م ��ا يعرف ب�“الرود م ��وي“ القائمة أا�صا�صا على
احرك ��ة ،وم يبخ ��ل امخرج حت ��ى ي ا�صتعمال
طائ ��رة هليكوب ��ر والتحليق بها ب�ص ��كل بهلواي
أاو ا�صتعرا�ص ��ي من أاجل توف ��ر ا إلثارة وعنا�صر
الت�صويق ي الفيلم.
وعموم ��ا ق ��دم الر�ص ��اوي فيلم ��ا ختلفا ي
�صكله عما هو م أالوف ي ال�صينما التون�صية حاول
الت أا�صي�س ل�صينم ��ا جديدة من حيث احركة ،وقد
تتطور ي يوم ما وت�صبح ي م�صتوى أافام احركة
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امعروف ��ة .كما ح ��اول ا�صتثم ��ار طاق ��ات اممثلن
ال�صبان إلعطاء ن َف�س جديد أ
لاداء.
«اآخر الفيلم» ..حِ َيل ب�شرية تتمتع باجر أاة
ويع ّد «اآخ ��ر الفيلم» أاح ��دث اإنتاجات النوري
بوزي ��د ،وه ��و م أاخوذ عن ق�صة تب ��دو تقليدية واإن
م ْتخ ُل من م�صحة ي اجر أاة ،فبطله �صاب بائ�س
ي�صع ��ى اإى الهج ��رة ويعم ��ل راق�ص ��ا ي ال�صوارع
ومار�س حي ��اة ا إلحباط والبطال ��ة و�صط ظروف
فقر �صعب ��ة وعدم �صعور أ
بالمان الجتماعي ،لكن
م ��ط حياته اليومية يتغر بعد اجرافه اإى عام
النتهازين ال�صيا�صين وقوى التطرف والتع�صب،
بي ��د أانه يرف� ��س ال�صتم ��رار ي حيات ��ه اجديدة
ويق ��رر الراجع والنتقام م ��ن أاو�صلوه اإى هذه
النهاية امحتومة.
أ
يلج� � أا بوزي ��د اإى اك ��ر من حيل ��ة ب�صرية ي
توظي ��ف �صخ�صيت ��ه احقيقي ��ة خرج ��ا للعم ��ل
ب ��ن م�صاهد الفيل ��م ،فراه يخلط أام ��ام ام�صاهد
ب ��ن الكوالي� ��س الت ��ي تدور فيه ��ا أالح ��داث وبن
تل ��ك التعليمات اموجهة اإى مثل ��ه البارع لطفي
العبدي الذي ا�صتطاع أان يظفر بجائزة امهرجان
ألف�ص ��ل مثل ،وكثرا ما ظه ��ر اجدل بن اممثل
وامخ ��رج عل ��ى ال�صا�ص ��ة ح ��ن يرف� ��س اممثل ي
ج ��دل حقيقي م يكن معدا ل ��ه ي �صيناريو الفيلم
ال�صتمرار ي أاداء دوره امر�صوم بح�صب ال�صيناريو

ا إلفريقية ي عناق مع ال�صينما العربية وا آل�صيوية والعامية وحظي باإعجاب النقاد واح�صور على
امعا�صرة ،تعمل فيه لغ ��ة احوار بال�صورة ج�صرا ال�صواء .
أ
ج ��ري اح ��داث الفيل ��م ي مدين ��ة الزرق ��اء
ي التوا�صل بن الثقافات امتنوعة.
أ
أ
وي خان ��ة الت�صجيل ��ي يرز الفيل ��م ام�صري حيث ن�صا امخرج ،ويعر� ��س با�صلوبيته الت�صجيلية
الطوي ��ل امعن ��ون «البن ��ات دول» مخرجته تهاي امبتكرة ي ت�صوير تفا�صيل يومية ي حياة �صخ�س
را�صد ،التي �صبق لها أان قدمت فيلمها الت�صجيلي تتنازعه م�صاعر ا إلحباط وخيبة أالمل يعتمد على
الطوي ��ل أالول امعن ��ون « أاربع ن�صاء م ��ن م�صر» ،ما يجنيه من بيع الكرت ��ون ام�صتعمل وهو �صاحب
جربة ت�صتند اإى مراجعته
لكنه ��ا ي فيلمه ��ا الثاي
لذاته بعد اجرافه ال�صابق
غا�ص ��ت ي الواق ��ع
اإى تيار يخلط بن م�صائل
القا�صي للمر أاة ام�صرية
التدين والعنف.
عر جواله ��ا بالكامرا
يتتب ��ع الفيل ��م مدينة
ي ال�ص ��وارع اخلفي ��ة
الزرقاء من خال ت�ص ّور
مدينة القاه ��رة ،كا�صفة
ح ��ركات �صخ�صيت ��ه
ع ��ن الظ ��روف ال�صعبة
ؤ
الرئي�صي ��ة ي روي ��ة ب ��رع
التي تعي� ��س فيها فتيات
فيه ��ا امخ ��رج ي توظيف
ي مقتب ��ل العمر ت�صردن
عنا�ص ��ر الدعاب ��ة وامكان
ح ��ت وط� � أاة الفق ��ر
ذځ٭ة
ٰٳ
أ٨ثػ
ا٬ٽ
ؼڀط
أبٻ
ڀ٭حأ
وامو�صيقى وتدرجات الظل
والق�ص ��وة م ��ن أاله ��ل
أ
والق ��ارب و أا�صبح ��ن بىػڀة ٠ٿ تٻٔځ ٟلصىځتٷ والن ��ور من خ ��ال التنقل
يع�صن عامهن اخا�س ..ا٬ر٥ځ٥ځة ٨ٱصػج ٬٭ٙٱ ٫بځٳ الدائم وم ��ا يعقبه ��ا م ��ن
حظ ��ات الف�صل التي تبدو
يب ��د أا الفيل ��م بفتاة
َٰماٸط ا١٬ځ٭ٯ
�صم ��ة دائم ��ة يتعاي�س فيها
متط ��ي �صه ��وة ج ��واد
هذا ال�صخ� ��س وما يعانيه
تنطل ��ق به و�ص ��ط زحام
النا� ��س وال�صي ��ارات ي �ص ��وارع العا�صم ��ة دون من �صع ��ور بالعزلة اإ�صاف ��ة اإى �صراعه الداخلي
اك ��راث ما يج ��ري حولها ،وي�ص ��دل الفيلم �صتار وم�صاعره الدفينة قبل أان يقرر الهجرة.
ويعد فيل ��م «اإعادة خل ��ق « أاول فيلم ت�صجيلي
النهاي ��ة على ام�صهد نف�صه .وبن ام�صهدين ت�صري
أ
أاحداث الفيلم امجبولة بق�ص�س الت�صرد واجهل طوي ��ل يخرج ��ه ام�ص ��اد بع ��د جموع ��ة الف ��ام
والع ��ذاب اليوم ��ي له� � ؤولء الفتي ��ات ي رحلته ��ن الت�صجيلية الق�صرة ،كان من بينها فيلمه ال�صابق
«ال�صاط ��ر ح�صن» الع ��ام  2002ال ��ذي يتناول فيه
اليومية ال�صعبة داخل قاع امدينة الكبرة.
ق�صة مو�صيقار مغربي مت�صرد ي مدينة هولندية..
«اإعادة خلق» :قراءة ي التجربة
أ
أ
أ
ل نغف ��ل براع ��ة الفيلم الت�صجيل ��ي الردي انفرد فيه ام�صاد كاول خ ��رج اردي ير�صح لنيل
الطوي ��ل « اإعادة خلق» للمخ ��رج حمود ام�صاد جائ ��زة ي مهرجان «كان» ال�صينمائي وقطف عنه
احائ ��ز على جائزة أاف�صل ت�صوير ي مهرجان جائ ��زة أاف�صل فيلم ت�صجيلي ي مهرجان روتردام
�صندان�س ي الوليات امتحدة أالمركية ،الذي أ
لافام العربية.
�صبق عر�صه ي العديد من امهرجانات العربية
* ناقد من أالردن
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ال�صاعرالعربي القدم يقول :

غنت �شليمة ي العراق
ف أاطربت من باحجاز

أالي� ��س ي ه ��ذا البيت تكم ��ن فكرة الراديو! وال�صاع ��ر العربي القدم يق ��ول :وداوي بالتي كانت هي
ال ��داء .أالي�س ي هذه احقيق ��ة العلمية التي اهتدى اإليها الدكتور»فلمنغ» فاكت�صف «البن�صلن» ي الع�صور
امت أاخرة؟
أ
ي ج ��ال رح ��ات الف�ص ��اء ال�صتك�صافية � ،صب ��ق العل ��م الدب ي التطلع اإى ا�صتك�ص ��اف امجاهيل
وارتيادها ،منذ عهد ا إلغريق  ،وقد أافاد العلماء كثر ًا من اإلهامات أالدباء ي ا�صتك�صاف كثر من أا�صرار
الكون ،وارتياد امجاهيل واإبداع أالعاجيب ،وي القرون الو�صطى كان ال�صاعر العربي أالندل�صي عبا�س بن
فرنا� ��س أاول من تطلع اإى طران ا إلن�صان ي الف�صاء ،وترجم هذا التطلع اإى جربة عملية أاجراها على
نف�ص ��ه ودفع حياته ثمن ًا له ��ا .وي القرن التا�صع ع�صر كان أالديب الفرن�صي « جول فرون « أابرز من تطلع
اإى غ ��زو الف�ص ��اء وكتب عنه روايات وم ؤولفات تعد أاقرب ما كتب ع ��ن امو�صوع اإى احقائق العلمية التي
تك�صفت عنها الرحات ال�صتك�صافية أالخرة.
وق ��د و�ص ��ف ي كتبه م�صاهد تخيله ��ا ي رحات علمية طاف فيه ��ا جميع أانحاء الع ��ام  ،بر ًا وبحر ًا
وجو ًا ،كما كتب عن جميع الخراعات امعروفة اليوم  ،قبل أان تخرع  ،مثل الطائرة والغوا�صة وال�صينما
ال�صامت ��ة والناطق ��ة والتلفزيون ،وامدف ��ع الذري والقذائف الت ��ي توجه من بعيد..والطري ��ف أان امركبة
أالمريكي ��ة التي هبطت اإى �صطح القم ��ر ،كانت أاو�صافها مطابقة مام ًا ألو�ص ��اف امركبة القمرية التي
تخيلها « جول فرن» ي روايته ي القرن التا�صع ع�صر !
أ
أ
والطرف من هذا أان أالديب الفرن�صي كتب كتاب ًا عن غوا�صة تخيلها ت�صر بذاتها دون ربان وا�صماها
«نوتيليو� ��س» وعندما �صنعت أامريكا أاول غوا�صة ذرية أاطلقت عليها ا�صم «نوتيليو�س» تكرما لهذا الكاتب
العبق ��ري ال ��ذي قال عن كتبه « اإنني اعرف ب أان كل ما ج ��اء ي هذه الكتب من ن�صج اخيال ولكنني واثق
ب أان ا إلن�صان �صوف يجعل ي ام�صتقبل كل هذه أالوهام حقائق علمية ملمو�صة».
أ
وكذل ��ك اح ��ال بالن�صبة لطائ ��رة الهيلوكبر ،فقد اخرعها الع ��ام « �صكور�صكي» بع ��د ان �صاهد ي
طفولت ��ه اإح ��دى لوحات الر�صام ا إليطاي دافن�صي ر�صمها من نحو أاربعة قرون  ،وهي مثل م�صروع طائرة
ترتفع عامودي ًا .وقد ظلت هذه اللوحة ماثلة ي خيال الطفل ،حتى أا�صبح عام ًا كبر ًا ثم �صمم على حقيق
فكرة الر�صام دافن�صي ،فكان أان اخرع طائرة الهيلوكبر!
كل ه ��ذا ي ؤوك ��د أان العام ل بد له م ��ن الت�صال با آلداب والفنون و�ص ؤوون الفك ��ر أالخرى  ،اإذا أاراد انأ
يب ��دع ي علم ��ه  ،ويتفوق ي م�صماره .وحكاية التخ�ص�س هذه ل ج ��ال إلقحامها ي جال احديث عن
�صرورة الثقافة بالن�صبة للطبيب وامهند�س وال�صانع وامهني .
وي تاري ��خ الب�صري ��ة عامة ،وي تاريخن ��ا العربي خا�صة ،أا�صاني ��د كثرة ت ؤوكد حقيق ��ة اإقبال العلماء
العرب وام�صلمن على التزود من معن الثقافة العامة واحر�س على ا إلمام من كل �صيء بطرف  ..فرى
اجغراي ملم ًا أ
بالدب وعلوم الريا�صيات والفلك والطب ،ونرى الفيل�صوف يجمع ال�صعر والرواية والعلوم
أالخرى اإى الفل�صفة.
ولي�س ثمة ريب ي أان الثقافة امركزة تفيد الطبيب وامهند�س وامهني ي جال عمله  ،على اعتبار أان
احياة مت�صلة اجوانب ،تلتقي روافدها جميع ًا ي م�صب واحد ..ولعل أاي تذرع ي التخ�ص�س ،بعد هذا
 ،ل م�صوغ له ول معنى له  ،اإل الق�صور والتق�صر.
* كاتب من أالردن
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