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لطالمـــا كّنا على موعٍد مع موائد الفكر والفّن واألدب في مكتبة األســـد الوطنّية من كل 
، وال ســـيما من جيل الشباب، 

ً
 الفتا

ً
 جماهيريا

ً
عام، ومعرض الكتاب 2021 شـــهد حضورا

 على صورة المســـتقبل الفكرّية التي سيحملها هؤالء 
ّ

ة، مّما يدل
ّ
وعلى المســـتويات كاف

 على إرادة الحياة، التي ال يمكن كســـرها لدى السوريين، 
ّ

 فخر، وكذلك يدل
ّ

الشـــباب بكل
الذين ُعرفوا عبر التاريخ بتمّســـكهم الفعلّي بمبادئهم وقناعاتهم، فهم يجولون اليوم 
 منهم ما يعجبه من أدب أو فكر أو 

ٌّ
في أرجاء المعرض بين أجنحة دور النشـــر، ليتخّير كل

ته في كتاب ما يستعيُن به في دراسته الجامعّية أو البحثية، 
ّ
فّن... وبعضهم قد يجد ضال

ق بالماجستير والدكتوراه... وما يلفت االنتباه في الوقت ذاته؛ ذلك الحضور 
ّ
أو فيما يتعل

 لمعاينة الكثير 
ً
جه أيضـــا

ّ
النســـائي الكبير في أروقـــة المعرض، هذا الحضـــور الذي ات

مـــن المواضيع، وهـــذا مّما يدل على شـــغف المرأة 
الســـورية بالثقافـــة والبحث، كما كانـــت متألقة في 
 
ً
صورتها الحقيقية في المجتمع الســـوري اجتماعّيا
... وال يمكن أن نغفل إشـــغال منشـــورات 

ً
وأكاديميا

 أننا نحتاُج في 
ً
 ال بأس به، علما

ً
 ُمشـــّجعا

ً
الطفل حّيزا

مجال الطفولـــة إلى الكثير من االهتمام والدراســـة 
والجهد، لنقدم ألطفال سورية األعزاء على قلوبنا كل 

ما يمكن له أن يكشف عن مواهبهم وينّميها...
وال بّد من اإلشـــارة إلى الفعالّيات األدبية والفكرية 
 

ّ
المرافقة ألعمال المعرض، لما لها من أهمّية تنّم بكل
إبداع عّمـــا يحتويه هذا المعرض، وما لُه من رســـالة 
د فيها على 

ّ
إنسانية عميقة، وهو مناسبة مهّمة نؤك

ضرورة  توّجه المؤّسســـات الثقافية لصناعة الكتاب 
الشعبّي وتوزيعه بسعر شبه مجاني، امتثااًل لمقولة 
الســـيد الرئيس في االســـتثمار الثقافـــي، ذلك أن 
 هذه الظروف 

ّ
األولوية بالنسبة إلى المواطن، في ظل

االقتصاديـــة الخانقـــة، جعـــل االهتمـــام بالثقافة 
م األولويات، وهو مّما يعني وجوب 

ّ
 في ســـل

ً
متراجعا

ل المؤسسات الثقافية لتأمين الكتاب وتوزيعه 
ّ
تدخ

ـــف العبء المـــادّي عن كاهل 
ّ
ٍض يخف

ّ
بســـعٍر مخف

المواطن تجاه الكتاب.
من باب آخر تنّوعت موضوعات الكتب المطروحة ما 
بين السياسي واالجتماعي والدراسات االستراتيجية 
واألبحاث العلمية والروايات والشعر والقصة والفنون 

األخـــرى... فليـــَس بغريب أن يجد أي باحـــث أو فنان أو أديب أو أي متـــذوق ما يبتغيه في 
ة.

ّ
المجاالت كاف

 التي تحمل تاريخ عامنا هذا 2021 ليكون 
َ
ويستطيع المرء أن يالحظ اإلصداراِت الجديدة

دااّلً على حيوية حركة الطباعة والنشر واستمرارها بالوتيرة نفسها إن لم يكن أعلى منها...
، فليس وجوده 

ً
 الفتـــا

ً
حاد الكتاب العرب في ســـورية هـــذا العام حضورا

ّ
وقد ســـّجل ات

األساســـي في المعرض وحده أنتَج تلك الحـــال، وإّنما موضوعات كتبه المتنّوعة فضاًل عن 
إصداراته الجديدة، وال ســـيما بعد أن طرح االتحـــاد كتبه خالل العام الماضي بقيمة رمزية 
 لمنشـــوراته في الجامعات السورية، وفق خطة 

َ
تكاد تكون بمنزلة هدايا وذلك في معارض

 بالذهاب إلى الناس بداًل من انتظار ارتيادهم إلى المكتبات، 
ً
لالتحاد لنشر الثقافة ميدانّيا

 تكلفة لجيل الشـــباب الجامعي الســـوري الصانع للمستقبل، 
ّ

وال ســـيما في الوصول بأقل
هـــذا الجيل الممتلئ باإلصرار واألحالم والطاقة... وقد حظي االتحاد بتجربة مفعمة بالنجاح 
واإلقبال، وربما نستطيع القول: إّن االتحاد يمكن له الفخر بذلك... مع اإلشارة إلى أّن الهدف 
 عن الربحّية، لذا فقد رفض 

ً
من كل ذلك أن يقوم اتحاد الكتاب العرب بدوره الفكري بعيدا

م األساســـي المباشـــر في تسويق كتبه، 
ّ
 تجارية مجزية ومربحة، وبقي هو المتحك

ً
عروضا

وتحقيق قربه من الشـــباب بشكل خاٍص ومن المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي... كما 
 
ً
ق تكاماًل موضوعيا

ّ
تنّوعت إصـــدارات االتحاد هذا العام وموضوعاتها بما يمكـــن أن يحق

وشاماًل في الطرح...
بقي في النفِس: مازال أمامنا الكثير من العمل والجهد... وســـيبقى الســـوريون وال سيما 

 األدب والفن كما كانوا.
َ

جيل الشباب حاملي راياِت الفكر ومشاعل

االفتتاحية
 كتبها: د. محمد الحوراني

معرض 
الكتاب... 

إقبال من جيل 
الشباب

سّجل اّتحاد الكتاب 
العرب في سورية هذا 

العام حضوراً الفتاً

لوحتان للفنانة التشكيلية ثناء النبواني



 كتبت:   د. روعة محمد وليد عبارة

منذ اللحظة األولى يصيبك العنوان بالدهشة، يفتح أمامك 
السؤال الكبير والمهم: “ما عالقة المدن بالنساء؟!

ولعله السؤال- المفتاح للدخول إلى عالم هذه الرواية )مدٌن 
ونســـاء( وهي الثانية لـــه بعد روايته: )رصـــاص في حمص 

رجمت إلى اللغة الروسية.
ُ
القديمة(، التي ت

 الزائريـــن... فيها الترف والشـــقاء، 
ّ

المـــدن مفتوحة لـــكل
فيهـــا األبنيـــة الحديثـــة التي تحجـــب الضوء عـــن األبنية 
القديمـــة... فيهـــا الســـهل والجبـــل... المـــدن متناقضـــة 
 ينـــام فـــي جوفهـــا الغنـــّي والفقيـــر، الحاكـــم والمحكوم.

وكذلك النســـاء، فالمـــرأة، فيها قوة الجبـــال وعطر الورود قد 
، هي األم واألخت، الزوجة والحبيبة...

ً
، أو عبدا

ً
تجعل منك ملكا

)مدٌن ونســـاء( عنواٌن يخبرك منذ البدايـــة أّنك أمام كل ما 
 مع أصحابها 

ً
فـــي المعاني من تناقضات، وأنك ســـتزور مدنا

وتعيش معهم لحظات الحّب والكره... األمل واأللم، وسترتبط 
كل مدينـــة بامرأة تحمل كل منها صفـــات األخرى وتتحدث 

بصمت عنها.
شخصيات الرواية:

 عبير: 
بطلـــة الروايـــة التـــي كانت محـــور األحداث. فتـــاة عرفت 
الحـــب عندمـــا كانت فـــي الصـــف األول الثانـــوي، وارتبط 
حبهـــا للطبيـــب ماهـــر، بمـــا تثيـــره كلمـــة طبيـــب فـــي 
 مجتمعنـــا مـــن إعجاب، فكان هـــذا مثار حســـد صديقاتها.

أحّبـــت زوجها الذي ســـّبب لها األلم 
عاشـــت على فتـــات ذكريـــات أيام 
الخطوبـــة وســـنوات زواجها األولى، 
كان في حياتها شـــخٌص أحبها هو 
المحامـــي عبدو العليـــان الذي كان 
يـــؤدي بالخدمـــة اإللزاميـــة عندما 
تعرف إليها لكن ماهر اســـتطاع أن 

يحظى بقلبها.
تزوجـــت ماهر وتركـــت العاصمة 
دمشـــق التي ولدت فيهـــا، وكانت 
إلـــى حضنهـــا كلمـــا جاءت  تعود 
أسرتها، عاشت مع زوجها في بداية 
زواجها في إحدى القرى النائية في 
 في 

ً
مدينة حمص ألنه ُعّيـــن طبيبا

مستوصف تلك القرية.
تحّملت ضرب زوجها لها وشتائمه، 

قة[، لكّنها قـــّررْت في النهاية 
ّ
ألّنها كانت تكـــره لقب ]ُمطل

االنفصال عنه فلجأت للمحامي )عبدو العليان( الشـــاب الذي 
أحبهـــا عندما كانت في الصـــف األول الثانوي، لكن الطبيب 

ماهر ظفر بها زوجة وحبيبة. 
شـــخصية عبير متـــرّددة، فيهـــا تناقض واضـــح ترفض 
الطـــالق لكنهـــا تبـــادل )عبـــدو العليـــان( اإلعجـــاب، الذي 
يتطـــّور إلـــى حـــّب. يزورهـــا فـــي بيتهـــا، وتطلعـــه على 
راتهـــا التـــي تحمـــل كل تفاصيل حياتها مـــع زوجها.

ّ
مذك

 

يـــة الطالق لكن الموت يخطف 
ّ

يرفع لها )عبدو العليان( قض
رته للقاضي.

ّ
زوجها قبل أن يقّدم عبدو ُمذك

 كانت عبير ابنـــة لرجل مهم في الحكومة. من الذين نزحوا 
 عبير هي الجيل الثاني 

ً
من ريف الالذقية باتجاه العاصمة. إذا

يين الذين استوطنوا العاصمة بسبب العمل، وهربوا من 
ّ
للريف

ة منهم، كان لهم طموح بالوصول إلى منصب 
ّ
الفقر، و رّبما قل

رفيـــع، ومن هؤالء كان والد عبير، الذي وصل بجهد شـــخصي 
 
ً
إلى منصب كبير، لكنه يقول ماال يفعل، وقد ظهر هذا واضحا
في أحداث الرواية. فعلى الرغم من مســـاعدته للفقراء الذين 
يطرقون باب منزله في دمشق، أو في قريته الريفية، غير أنه 

لم يقْم بعمل يعود بالنفع العام على الناس.
ماهر:

 هـــو الزوج الطبيب الـــذي حظيت عبير بحبـــه الجارف قبل 
الـــزواج. شـــخصية متناقضة كان له فـــي كل مدينة يزورها 
امرأة، مع أّنـــه كان يحب عبير. بدأت حياتـــه باالنهيار عندما 
بـــدأ يتعاطى المخدرات. وقد تعّمد الروائي عدم ذكر ســـبب 

تعاطيه المخـــدرات، وكأّنه يريد أن 
ف كارثة 

ّ
يقـــول: “إّن ســـقوط المثق

 النظر عن 
ّ

للمجتمع، ولنفســـه، بغض
ســـبب الســـقوط”. عندما عرف والد 
عبير بتعاطـــي زوج ابنته للمخدرات، 
دّبر له عقد عمل في السعودية. وكان 
يريد بهـــذا أن يبعده عن المخدرات، 
ـــص مـــن عواقـــب معرفة 

ّ
وأن يتخل

 .
ً
الناس باألمر. فهذا يضّره اجتماعيا

ق 
ّ
وبعدمـــا وصل ماهـــر الرياض تعل

بامـــرأة في العقد الخامس من العمر، 
اسمها )ليلى(، وتزوجها. وهي امرأة 
ثرية، ســـاعدته فـــي تثبيت أقدامه 
فـــي مدينة الريـــاض، وحصوله على 
أجـــر إضافي في المستشـــفى الذي 

يعمالن فيه.
ليلى:

 امرأة بدينة ذات عينين سوداوين، 
 من 

ً
الروايـــة كثيـــرا لـــم تكشـــف 

تبدو  لكنهـــا  شـــخصيتها،  جوانب 
امـــرأة ماكرة تصطاد الرجـــال بدهاء، وتســـتغل الثروة التي 
نجْب. 

ُ
حصلت عليها مـــن زواجها األول الذي أخفق ألنها لم ت

 

وفـــي الرواية شـــخصيات ثانوية مثـــل }زهرة{ 
صديقة عبير التي كانت تزورها على نحٍو شـــبه 
النرجيلة،  القهـــوة وتدخنـــان  يومي، تشـــربان 
 كل 

ً
وتتحدثـــان عـــن زوجيهما وتشـــتمان غالبا

الرجـــال. وزهـــرة جاءت مـــع زوجها مـــن مدينة 
بعيدة في الشـــمال. كانت عبير تقول كل شيء 
 أمام زهرة، تشـــكو همومهـــا... وتتحّدث بحرية.

وهناك شـــخصية }أم عبد الله{ وهي رّبة األسرة 
الســـعودية الوحيدة التي تســـكن في العمارة 
التي يسكن فيها ماهر في مدينة الرياض، وقد 
تعرفت إليها عبير فـــي الرياض. كانت لهجتها 
بدوية جميلة. وبعد عودة عبير إلى سورية كانت 
أم عبد الله تهتف لها بين الحين واآلخر لتطمئن 

عليها.
وهناك شخصية }فاطمة{ وهي من العراقيين 
 مـــن االحتالل 

ً
الذيـــن لجـــؤوا إلى ســـورية هربا

األمريكي، ومن خالل هذه الشـــخصية ينّدد الروائي بأمريكا 
وعمالئهـــا، ويؤكـــد بقاء العـــراق العربي وانســـحاب أمريكا 

مهزومة منه، ولو بعد حين.
رات 

ّ
 في َحْبِك أحداث روايته وقد اختار مذك

ً
كان أديبنا بارعا

 له إليصال األحداث إلى القارئ وقّســـم الرواية إلى 
ً
عبير عونا

مجموعة من العناوين. وكل عنوان كان يساعد في رسم تلك 
اللوحة الجميلة، وهـــذه العناوين تركت الكثير من الفراغات 
يبين ســـطور الرواية، وهذه الفراغـــات يملؤها القارئ بخياله 

ويربط بينها. 
كانت طريقة تقديم الروائي لشـــخصيات الرواية بســـيطة 
 
ً
لكنها كبساطة الشمس حين تشـــرق كل صباح حاملة يوما
. هي شـــخصيات قد نصادفها كما نصادف الشمس 

ً
جديدا

ربما نمّر بها وال نقف لنقرأها أو نغوص في كواليســـها. وهنا 
 حين أخذنا إلى كواليس شخصياته.

ً
كان الروائي بارعا

جرت أحـــداث الروايـــة في ثـــالث مدن: حمص ودمشـــق 
والرياض. دمشق الياســـمين عاصمة العروبة مدينة شامخة 

شموخ قاسيون فيها عاشت أسرة “عبير”. 
أمـــا مدينة حمص التي هـــي )أم الفقير( كمـــا ُيقال عنها. 
ففي ريفها كانت بداية زواج ماهـــر وعبير، وفي تلك الغرفة 
التي سكناها بعد الزواج، وجدت عبير القوية الشامخة واالبنة 
المدللة لرجـــل مهم، في غرفة وحيدة فـــي قرية نائية. لكّن 
نار الحب بدأت تخبو... ربما بســـبب ظروف الحياة القاســـية... 
ويزداد البعد الروحي والجسدي بين الزوجين، عندما يتعاطى 
ماهر المخدرات أكثر فأكثر، بعدما ســـكن في مدينة حمص 

انتهاء  بعـــد   فيهـــا، 
ً
بيتا وامتلـــك 

خدمته الريفية. 
أما الريـــاض فهـــي المدينة التي 
تجذب الشـــباب، وتدفـــع لهم ثمن 
شـــبابهم فيهـــا؛ يجمعـــون المال، 
الحب.  وينسون  الشـــباب  ويفقدون 
المدينـــة بليلى  ارتبطـــت هذه  وقد 

البدينة الثرية التي تزوجها ماهر.
فـــي هـــذه المـــدن عـــرف ماهـــر 
امرأتين إحداهمـــا أحبها حتى مات 
 أن يقّبـــل قدمهـــا...

ً
وتمنـــى يومـــا

 

آخر  لمـــرض  واألخـــرى كانـــت دواء 
ق 

ّ
وجودها مع ماهـــر في الرياض حق

له مكاســـب مادية كثيرة ســـاعدته 
في جمع ثروته واقتناء بيت وســـيارة 
وعيادة كبيرة... لكنها كانت الســـبب 
في شرخ حصل بين ماهر وعبير أّدى 
إلى طـــالق روحي وجســـديٍّ بينهما، 
، بموت ماهر، قبل أن يعرف نية عبير 

ً
وقبل أن يصبح شـــرعيا

رفع دعوى للتفريق بينهما.
نهاية مفتوحة:

كانت نهايـــة الرواية مفتوحـــة. فقد وّدعـــت عبير “عبدو 
العليان”، ولم تلتفْت. لكّنها طلبت منه أاّل ينساها، وأن يكون 
. وقد أخبرته، على الرغم 

ً
 الســـتقبالها إن عادت له يوما

ً
جاهزا

من حبها له. عن الخاطب الجديد الذي جاءها، وعن الســـلطة 
التي يملكها، والثروة التـــي يعدها لها، وهو صديق والدها، 

ويكبرها بسنوات كثيرة. 
 
ً
إّن شـــخصية المحامي الريفي “الفقير” ربما كانت ســـببا
البتعاد عبير عنه. فهي تحبه وتســـتريح له. لكنه ال يناسب 
وضعها، ووضـــع عائلتها االجتماعي. كانت عبير شـــخصية 
طاغية، لها حضورها تعرف ما تريد، وتتحّدث بمباشـــرة عن 
مكنونات نفســـها. أما }عبدو العليان{ الشـــاب الريفي فكان 

يشعر بالنقص أمامه. 
    ثّمة ســـؤاالن مطروحان تجيب عنهمـــا تصرفات وأفكار 
الشـــخصيات، وهمـــا: إلـــى أّي حّد تؤثـــر البيئة فـــي بلورة 
الشـــخصية؟ وعلـــى العكس ما أثر الشـــخصّية فـــي البيئة 

)المجتمع(؟
طُت الضوء على هذا العمـــل الروائي الذي حمل 

ّ
ي ســـل

ّ
لعل

الكثير من األفكار السياسية واالجتماعية.
 واألديب عيســـى إســـماعيل، شـــاهٌد على مرحلة عاشتها 
ســـورية الحبيبة، وهي تخطو خطواتهـــا الواثقة نحو التقدم 
واالزدهـــار. ويبـــدو الروائي صاحب هّم وطنـــي، حين تحّدث 
عـــن رجال الســـلطة، أصحـــاب النفـــوذ الذين يقولـــون ما ال 
يفعلون، كمـــا كان صاحب هّم قومي حيـــن تمّنى من خالل 
ـــق الوحـــدة العربية، وحيـــن تحّدث عن 

ّ
البطلـــة عبيـــر تحق

األحـــداث التي تعـــّرض لها القطـــر العراقي الشـــقيق في 
تلـــك المرحلة. ويفخـــر، من خالل شـــخوصه، بالنهج القومي 
 لســـورية، التي فتحت حدودها وبيوتها لألشقاء العراقيين. 
وال بد من أن نشـــير إلى أن بعضهم قـــد يعيب على الرواية 
تناولها لتلك الفئة المهاجرة مـــن الريف إلى المدينة، وأرى 
أن هذه النقطة بالذات تســـجيل لصالـــح الرواية، ألنها تؤرخ 

بصدق للمرحلة التاريخية التي ولدت فيها الرواية.

                                                              . مدٌن ونساء، رواية، عيسى إسماعيل، دار الينابيع، 2021

قال لزوجته : اسكتي وقال البنه : انكتم .. صوتكما يجعلني مشّوش التفكير ! ال تنبسا بكلمة أريد أن أكتب عن 
حرية التعبير.

أحمد مطر

قراءاتشعر
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عيسى إسماعيل  
في روايته /مدٌن ونساء/

طريقة تقديم الروائي 
لشخصيات الرواية بسيطة 
لكنها كبساطة الشمس 

حين تشرق كل صباح 
. جديدا ً حاملة يوما ً



ال غنى للقارئ عن الكتاب مهما تعددت وسائل المعرفة، 

فالكتاب المرتكز والمنطلق لبناء قاعدة معرفية ومن دونه 

تبقى المعرفة ناقص����ة، ولهذا حرصت األمم جميعها على 

التزود بالكتاب وشيوعه في كل مراحل الحياة لمواطنيها.

في معرض الكتاب السوري الذي جاء تحت شعار »كتابنا.. 

غدنا« والذي أقيم في مكتبة األس����د ش����كل حالة تحفيزية 

الكت����اب  م����ع  للتواص����ل 

بخاصة ومع الثقافة بشكل 

عام إذ إن المعرض لم يكن 

وإنما  فقط  للكت����ب   
ً
عرضا

من  المع����رض جملة  رافق 

الفعاليات الثقافية والتي 

أدبية  ن����دوات  تضمن����ت 

 
ً
وحفالت موسيقية وأفالما

سورية ومحاضرات..

الالفت في هذا المعرض 

 
ً
أن أكثر من خمسين كاتبا

في شتى أش����كال الكتابة 

أقاموا حفل توقيع لكتبهم 

 
ً
وهو نشاط مواز يؤدي دورا

 في الحركة الثقافية 
ً
مهما

الكاتب  مع  الجمهور  بلقاء 

والتواصل معه وهذا يدفع 

بالحرك����ة الثقافي����ة إل����ى 

األمام.

والحقيق����ة إنَّ الفعل الثقافي ال����ذي تؤديه المعارض له 

 وأن دور 
ً
وقعه على الحياة االجتماعي����ة والثقافية بآن معا

النشر التي ش����اركت في معرض الكتاب والتي بلغ عددها 

ثماني وأربعين دار نش����ر إضافة إلى اتحاد الكتاب العرب 

 في إغناء 
ً
والهيئة الس����ورية للكتاب قد س����اهمت جميعا

معرض الكتاب إلى جانب النشاطات الموازية. إال أن المالحظ 

أن نس����بة اإلقبال على ش����راء الكتاب كانت دون المستوى 

 في هذا الجانب الرتفاع 
ً
المطلوب وقد يبدو المواطن معذورا

أسعار الكتاب على الرغم من نسب الحسم التي وصلت في 

أقصاها إل����ى 60% عند اتحاد الكتاب والهيئة الس����ورية 

للكت����اب ومع هذا قد تكون األس����عار ف����وق طاقة المواطن 

العادي من ذوي الدخل المحدود والذي ينبغي أن يكون هو 

المستهدف في اقتناء الكتاب الذي يجب أن يتم التركيز 

عليه في مجال إشاعة الثقافة عنده.

مش����كورة كل الجه����ود الت����ي هيأت وأعدت وس����اهمت 

وأشرفت على هذا المعرض الذي يشكل ضرورة في حياتنا 

الثقافي����ة آملين أن يكون الكتاب ف����ي متناول الجميع وأن 

تكون أس����عاره بمس����توى دخل المواطن الع����ادي من أجل 

ثقافة شاملة.   

قراءات
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 كتبها: •د. عبد الله الشاهر
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عندما ندخل هيكاًل من هياكل الوجود 
اإلنســــاني، تتصاعد الروح في شوق إلى 
األعلى بيــــن نظر يطوف، علــــى ما يراه، 
وتصــــّورات فوق ما وقع عليــــه النظر. وال 
 ...

ً
ننســــى أن الفكرة إن لم تكــــن واقعا

فقد تنهزم حيــــن تالمس الواقع. وعالم 
الرواية بما فيه. تابــــٌع لما حوله، ومندفع 
إلــــى أمام، يصّور ما يراه أو ما يريده، وقد 
يصل إلى بنــــاء عالم، يجعلُه في متناول 
القارئ. وحينما أقف أقرب إلى اإلعجاب، 
المعروضة  الحياة   بمشاهد 

ً
ورّبما ُمعجبا

في كتــــاب ما فإّني أســــأل عــــن فحواه 
ومــــداه. وأنــــا اآلن وقد فرغت مــــن قراءة 

رواية حقيقية مصنوعة بدقة قلم الكاتب وقلبه وخياله، 
 لرؤياه وتجربته وأفكاره. وهي بعنوان: )امرأة 

ً
َجعلها هرما

َتَصر في أحداثها بين رجلين وامرأتين. وقد 
ْ
خ

ُ
متمردة( ت

وأمين( 
َ
 ت

ّ
ق

َ
أوكل الروائي الســــرد في روايته إلى فتاٍة )ش

 
ً
تمــــْردت على الواقع، فصنعت عالمهــــا كما تريد تقريبا
لت بعض الشخوص في 

ّ
وبالتوازي والتقســــيم. وإن تدخ

 للحدث وهــــي قطعة منه. مثل 
ً
ا الروايــــة فقد ظلت جزء

 والدة جمال التي استمرت 
ً
والد جمال ووالد حسن وأيضا

 الخائن )أبو 
ً
. ويمر أيضــــا

ً
حتى نهايــــة الرواية تقريبــــا

محمد( والضابط الوســــيم والمصور أبو حنا. وتعبر أمامنا 
األماكــــن: فمركزها )عمريت( وهــــي نقطة مركزية ألنها 
عالمة األصالــــة التاريخية الحضارية. أمــــا الوطن فكان 
دائــــرة فعل األحداث. ثم النقطة األخرى المشــــار إليها، 
فهــــي )إدلب( حيث الحرب. أما الزمان فهو ركض عقاربه 

الموجعة للحرب الظالمة في سنواتها المعيشة.
والراويــــة في الرواية تبدأ الســــرد مــــذ كانت في رحم 
رت بإدهــــاش صلتهما هناك  أمهــــا )أم جمال( وقد َصوَّ
 
ٌ
ة

َ
ق مــــع أخيها جمال. والرواية من أولها إلى آخرها ُمَســــوَّ

بجاذبية ســــرد بطلتها التي تمردت على الواقع، وضعت 
عالمها وعاشــــته بمــــا حولها. وكانت البطلة الرئيســــة، 
بــــل إّن الروايــــة من أول جملــــة إلى آخر جملة. منســــابة 
بجاذبية ساحرة من التشــــويق، وهو عندي أهم عناصر 
 حالها وحال 

ً
الروايــــة. وتبــــدأ الراوية المســــير واصفــــة

أخيها من الرحم في نســــق الكتابة الصريحة... الواعية 
الناظمــــة لوضع أســــرتهما. »مبينة التفرقــــة بين الذكر 
واألنثــــى. فالذكر يســــمى )جمــــال( واألنثــــى )معيبة(. 
ب بـ )ماغي(«. وللتســــميات دالالتها المقصودة في 

ّ
لق

ُ
ت

راته 
ّ
مجتمــــع ذكورّي بامتياز، له إفرازاتــــه وفوارقه، ومؤث

والعنصرية  واالجتماعيــــة  الريفّيــــة 
واإلنســــانية. وتســــير األحــــداث من 
المدرســــة إلى الجامعة فيبرز اثنان 
 واحد من 

ّ
)حســــن وجورجيــــت( كل

مكون ديني مختلف، وتنشأ عالقتا 
حب بيــــن )جمال وجورجيت(، وبين 
)حســــن وماغي(. والمشاهد تقوم 
طر 

ُ
على العشــــق الذي يتجاوز األ

فتكســــر  التقليدية.  االجتماعية 
كل الحدود، والســــدود، لتحقيق 
الصــــدق، والعشــــق فــــي أبهى 
صــــوره التعبيريــــة الشــــجاعة، 
وفي تســــامح كبيــــر... في بيت 
والد )جمال( و)ماغي( وفي كل 

األمكنة الحاضرة في الرواية.
)امــــرأة  روايــــة  أهميــــة  إن 
متمردة( لـ )ســــهيل الذيب( 
األحداث  إدخــــال  مــــن  تنبع 

الجارية في سورية خالل المصيبة التي ابُتلَي بها 
الوطن، وهي الحرب وما جرى فيها... وتصوير التأثيرات 
. إضافة إلى 

ً
االجتماعيــــة واالقتصادية والفكريــــة أيضا

حال شــــعبنا من إفرازات الحــــرب ومقدماتها. ولم ينَس 
فه من آثــــار طاحنة على 

َّ
أديبنــــا فعالية الفســــاد وما خل

النــــاس... ودور المؤامــــرات الخارجية في 
دعــــم الحرب... وتصويــــر األضرار في كل 
نواحي الوطن من تفرقة، ومذابح وأحداث، 
ت في حياة الناس. متداخلة بعد ذلك 

ّ
تجل

مع جائحة كورونا، وتداعياتها المتنوعة.
الذيــــب( هــــذا  الكاتــــب )ســــهيل  إن 
الصحفي، الــــذي عمل على التناقض بين 
الكره والحب، وأدخلنا في حديقة العشق 
الصــــادق المضّحي، ليخرجنــــا من محيط 

الكراهية الصادم، والقاتل، والمميت. 
فتفعيــــل التناقض في وحــــدة العمل 
األدبي، في الرواية، َسَما بها وقّدمها إلى 
مكتبتنا العربية، رواية تســــتحق بالفعل 
أن يدخلها اإلنســــان وال يخرج منها إال كما خرج )حسن 

وماغي( في تحليٍق نحو عالم آخر بعيد عن الفناء.
إن مشاهد التصوير الفكري العقالني، كانت أقرب إلى 
مشاهد تعليمية مدهشة لتجاوز الفوارق المتعددة، من 
خالل إبراز صور العشق الحقيقي، النابع من فطرة الحياة، 
وانطالقها نحو أبعاد إنسانية، ال تعرف الزيف والتفريق، 
أو تحنيط األفكار في قوالب الماضي التي جمدها الحق 
الجنوني وقلبها إلى حرب ضروس. فكان كل من )حسن 
وماغي( و)جمال وجورجيــــت(، نموذجين للعالقات التي 
تغمــــر متطلبات الروح، والجســــد، والحيــــاة، ال إلى زيف 
الريــــاء، والعبودية في مــــا اعتادت عليــــه المجتمعات 
المتخلفــــة تحت ظل )المخفي أعظــــم(. فوصلت بنا إلى 
الدرك األخير، في قيم المجتمعات اإلنســــانية وإذا كان 
النقد األدبي يطال كل الجوانب واألحداث في ســــردها 
المتطابق حتــــى مع الطبيعــــة في ارتباطها النفســــي 
والوجودي، ومع كل حــــدث... فأنا أحيل ما وظفه األديب 
إلى ســــيرورة تصوير امرأة تمردت وعبرت في في فعلها 
عــــن حياة الصدق في تفاعلها بما يمر بالعاشــــقين من 
عذاب وسعادة حتى النهاية. والرواية صورة الحياة... وال 
داعي أن أنقل ما كتب األستاذ سهيل الذيب كشواهد، 
ففي كل صفحــــة من الرواية، ما يؤكد هــــذا التمّرد في 
عمل البطلة كصحفية وفي ســــلوكها كعاشقٍة وإنسانٍة 

 بدمها.
ً
تضحي متبّرعة

 .
ً
 ووطنيا

ً
 واجتماعيا

ً
فما يبنى عليه التحليل عقائديــــا

هو وحــــدة التناقضات التي هي معيــــار التصاعد الذي 
أتاح للرواية أن تبرز مشــــرقة األحداث في نتائجها التي 
أعطت خط ســــيرها، كاشــــفة فاضحة -ما تحــــت الرماد، 
 الســــلبيات الدفينة والظاهرة 

ّ
ل

ُ
وفوق بســــاط الواقع– ك

في مجتمع لعبت به األيدي الســــوداء... من نهب وظلم 
وخيانة كشــــفتها منــــذ البداية 
شهور الحمل التي أوجدت بطلة 
الروايــــة. وبعدها األحــــداث التي 
جمعت األصدقاء العشاق، واألهل 
الطيبيــــن، وفضحــــت المتآمريــــن 
الحب  والفاســــدين. وظلت صــــورة 
الغامر، تدور مؤكدة صدق المســــار 
وصحته في الرواية... ودلت على من 
يســــقط في النهاية. كما حدث بين 
الحب  جورجيت وجمال، فيما يستمر 
الصــــادق والمتمرد برغــــم الصعوبات 
 مــــن حقل القمح إلى 

ً
واألخطار متجها

األعلــــى نحو أفــــق رفيع فيغيب شــــق 
ِدِه، تسرقه 

َ
 في ُعق

ً
التوأم جمال ســــاقطا

ذاته المضطربة. ويظل حسن في ندائِه 
فــــي نهاية  المتمردة  للبطلــــة  األخيــــر 

 وبإيجاز:
ً
الرواية... مؤكدا

ــــّبثي بي... ولنترك كل شيء خلفنا، 
َ

ش
َ
»ت

»!...
ً
ق عاليا

ّ
ولنحل

وتجيبه المتمردة البطلة في قرار هادئ...
»بلى.. بالتأكيد! ســــأحمل أمي وأخي وبالدي في روحي 

ك«.
ّ

 توأم إال
ّ

وقلبي. ولتعلم يا حبيبي... أال

وللتسميات دالالتها 
رواية... وراية

إن 

أهمية رواية )امرأة متمردة( لـ 

)سهيل الذيب( تنبع من إدخال 

األحداث الجارية في سورية خالل 

المصيبة التي ابُتلَي بها الوطن، 

وهي الحرب وما جرى فيها...

 كتب: سليمان السلمان

مداراٌت للّريح
ص7ص 6

حوار مع الشاعر الفرنسي 
»أندريه فرينو«

في 

معرض 

الكتاب

 الفعل الثقافي 
الذي تؤديه 

المعارض له 
وقعه على الحياة 

االجتماعية 
والثقافية بآن 

معاً
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قراءة في رواية »ذرعان« لألديب محمد الحفري
حين تتوالد المتعة من رحم الوجع والشقاء

يرى الفيلسوف األلماني “جورج فريدرك هيغل” 
1770 – 1831 في تفســــيره لنشــــأة الرواية بقوله: 
)الروايــــة هي الصــــورة التعبيريــــة المالئمة لحالة 
الوعي فــــي المجتمــــع الحديث(، وهــــذا القول جاء 
ليمّيز الرواية عن الملحمة بوصفها الجنس السردي 
الســــائد قبل ظهور الرواية، فالملحمة حسب رأيه: 
)الصورة التعبيرية عن الوعي في المجتمع القديم(.
والرواية لم تعْد كما وصفها الفيلســــوف المجري 
الطبقة  لوكاتــــش« 1885-1971)ملحمــــة  »جــــورج 
البرجوازيــــة( أو )ملحمة عالم بــــال آلهة( بل تجاوزت 
 للعامة، 

ً
 مطروحا

ً
 شــــعبيا

ً
هذه المرحلة وأضحت فنا

فالناقد الروســــي »ميخائيل باختين« 1975-1895 
يــــرى أنها جاءت )نتيجة إســــهام الطبقات والفئات 

التي تركن في قاع المجتمع(.
ومــــن يّتتبــــع مراحل تطــــور الرواية يــــرى صواب 
 
ً
 أدبيا

ً
رأي »باختيــــن«، فقــــد أصبحت الرواية جنســــا

، ســــواًء من حيث األحداث التي يعالجها 
ً
جماهيريا

وفضائها المكانــــي والزماني، أو مــــن حيث كّتابها 
يها، وكمــــا قال عنها نجيب محفوظ: )شــــعر 

ّ
ومتلق

الدنيــــا الحديثــــة(... وال غرابة أن تطغى المدرســــة 
الواقعية على غيرها من المدارس التي اشتغلت على 
هذا الفن، بحســــبان أن الناس البســــطاء وحيواتهم 
 ألحداث الفنون 

ً
ومصائرهم هم المنهل األكثر إدرارا

السردية وال سيما الرواية منها.
 طوياًل، تحتاج 

ً
 سرديا

ً
لعل الرواية باعتبارها جنسا

إلــــى بناء جمالــــي يتكئ علــــى الجذب والتشــــويق 
كحاملين أساســــيين للوصول إلى المتعة والفائدة، 
وال يتحقــــق ذلك إال باألســــلوبية المبتكــــرة واللغة 
الناضجة والحدث المثير، فضــــاًل عن الرؤى الفكرية 
كحصاد أخير يجنيــــه القارئ في ســــلوكية القراءة 

المنتجة.
روايــــة )ذرعــــان( للروائي محمد الحفــــري الصادرة 

، من الروايات المشغولة بسنارة الوجع، والمكتوبة بحبر الشقاء، 
ً
حديثا

المطروســــة بشــــجون الهّم العام والخاص، رواية نهلت أحداثها من 
بيئة فقيرة تقارع صروف الحياة في حرب مستمرة مع متالزمات الحزن 

والخوف والضنك.
يبدأ الكاتب طوافه الســــردي بعتبة مفتاحية ال تخلو من الدهشة إذ 
 من النهاية، لكنها نهاية مراوغة 

ً
يعنونها بـــــ: )خاتمة النص( مبتدئا

وغير كاشــــفة للحدث، حيث وضع الطعم للطريدة بأســــلوبية مبتكرة، 
ثم تتوالى العتبات األخرى بالدهشــــة في اختيار أســــمائها، يوهمنا 
 أو مذكرات حيث جاءت على التتابع 

ً
 عاديا

ً
من خاللها أنه يكتــــب نصا

)خاتمة النص - اســــتهالل - رأس النص - حاشية - ذيل النص -جثة 

وأشــــالء مبعثرة( وإذا أســــقطنا العنــــوان )ذرعان( 
باعتباره عتبــــة البدء المحفزة للســــؤال والمفتوحة 
علــــى تكهنات عدة تجلوها األحداث فيما بعد- فإن 
 في 

ً
العتبات الالحقة تصــــّر  على ترك القارئ حائرا

مقاصدها ودالالتها.
)ذرعان( اســــم لمكان، يبدأ بقريــــة صغيرة وادعة 
في الجنوب الســــوري ثم يّتسع ليتحّول إلى مدينة 
)درعا(، وفــــي النهاية ســــنجد أن )ذرعان( هي كل 
األمكنــــة التي عانت مــــن ويالت الحرب الســــورية 

وآثارها الموجعة.
ــــم ليقوم بمهمة 

ّ
لجــــأ الكاتب إلــــى الراوي المتكل

الســــرد عبر تداعيات تتناســــل من بعضها ابتدأت 
من زيارة قبر أمه )عليا(، ثم انفتح على الفضاء الروائي 
لألحــــداث بتقنية المناجــــاة الداخلية تــــارة والخطاب 
 يســــتعين براٍو 

ً
الموجــــه للغائب تارة أخــــرى، وأحيانا

خارجي ليكمل المشهد البانورامي للحدث.
لغــــة الرواية تقريرية في معظمها ومطعمة بلمحات 
 نجدها يقينية 

ً
أدبيــــة وفنية تزركش النص وأحيانــــا

حيــــن يســــتخلص الراوي بعــــض العبر مــــن مجريات 
األحداث.

المكان )ذرعــــان( هو أهم شــــخصيات الرواية، فهو 
صانع األحداث، فيه “كرجت” األيام وتعاركت شخوص 
الروايــــة األخــــرى، يعرفنا عليــــه الكاتب بأســــلوبياته 
الســــردية المتعددة بين السرد االسترجاعي والمرسل 

والصاعد.
)ذرعــــان( الرواية... جــــاءت لتكمل ما كتبــــه الروائي 
 
ً
الحفري في روايته الســــابقة )جنوب القلب( مستمدا
أحداثهمــــا من معاناته ومشــــاهداته وقســــوة الحياة 
والظروف التي عاشها والســــيما في األحداث األخيرة، 
وســــنقرأ فيها الكثير من الجرأة وهــــو يصّور الويالت 
والفجائع والظلم والفســــاد والســــلوكيات الشائنة، وال 
يحتــــاج القارئ للكثير مــــن التكهن أو التســــاؤل عن 
مصدر تلك األحداث حين يعرف أن الحفري يسّرب الكثير من سيرته 

وحياته في مفاصل الرواية...
فه بين 

ّ
مــــا إن يفتح القارئ نافــــذة القراءة على )ذرعان( حتــــى تتلق

ذراعيها وال تتركه حتى يســــتوي نبيذ الحرف في جرار الروح، ليسرح 
فوق هوادج الريح إلــــى حلم قزحّي الطيف يتناوح بين صالفة الظلمة 
وخجــــل البياض، يعتــــوره مصير أغبر أســــيف، ويتنازعــــه انطباعان 
متضــــادان، انطباع مســــروق من متعــــة القراءة ومــــا اقتنصه من فرح 
مخاتل في أثناء رحلته االستجمامية في شعاب هذه الرواية، وانطباع 
 يمور بالقهر واأللم واألسى وما آل 

ً
عكسته أحداثها حين صّورت عالما

إليه حال اإلنسان البسيط في شقائه األبدي مع ضروس الحياة.

 كتب:عماد عبيد 

 كتب: محمد بشير األحمد

قراءات

باتــــت األنظمة »العالماتّية« للنّص الشــــعري فــــي مرحلة الحداثة 
، ال يكتفي باســــتهالك النّص   نوعيٍّ

ٍّ
ومــــا بعدها تتطلب وجود متلق

ه – بما يمتلك من ذائقٍة وخبرٍة وأدواٍت 
ّ
فحسب، وإّنما يأخذ دوره وحق

معرفّيٍة – في قراءة النص الشــــعري وتحليله، ومن ثمَّ إنتاجه. وهذا 
يعنــــي بالضرورة إقامة حواٍر من نوٍع ما مع النص الشــــعري للتعاطي 
معه على نحٍو يؤّســــس لبناء عالقاٍت مرتّدٍة – متبادلٍة، بين النص – 
الفاعل من جهٍة، والمتلقي – المنفعل من جهٍة ثانيٍة. وهو ما تسعى 
 من خاللها على تجربة 

ّ
إليه هذه السطور التي تحاول فتح نافذٍة نطل

»الشــــاعر- الناقد«، بالوقوف على تجربة الشاعر الدكتور أنس بديوي 
في كتابه النقدي: »في قراءة النص الشــــعري وتحليله«، الصادر عن 

الهيئة العامة السورية للكتاب. 
يقــــوم الكتاب على أربعة مباحث، يطــــرح من خاللها الدكتور أنس 
 لقراءة النص الشــــعري وتحليله، وفق »روائز« 

ً
 خاّصا

ً
بديوي مفهوما

يأتي إحســــاس الشاعر في مقدمتها، ومن ثمَّ ذائقة المتلقي، تليها 
. هذه الروائز 

ً
أدوات الناقد األكاديمي الذي ملك الخبرة والتجربة معا

تقتــــرح جملة من الفرضيات التي تأخذ شــــكل أســــئلٍة، تكتســــب 
 مّما أفرزته حركة الشعر من نتاجاٍت تتبّنى في 

ً
مشــــروعيتها انطالقا

 إلى 
ً
ي واالختالف ســــعيا

ّ
كثيٍر من التجارب مفاهيم التجاوز والتخط

فرادة النموذج.
وقد حاول الكتاب مقاربة بعض النماذج من الشعر العربي السوري 
بــــأداٍء تطبيقيٍّ »ألحَّ على وضوح العبارة والــــرأي النقدي، والنأي بهما 
 من 

ً
؛ قربا

ّ
عن الغموض والتعقيد، من دون الوقوع في التبسيط المخل

 لصاحب االختصاص«، مّما أســــهم في جعل 
ً
المتلقي العادي، وإفادة

.
ً
 وسعة

ً
فضاء التلقي لهذا الكتاب أكثر رحابة

ويأتي مبحث الكتاب األول بعنوان: »شعريتان في ميزان التحليل 
 للنص الشــــعري، تقوم على مباشــــرته 

ً
 تحليلّية

ً
النصي الواحد« آلية

 النظر عن شكله اإليقاعّي ونمطه، وقد توّسل إلى ذلك بتحليل 
ّ

بغض
نّصين يجّسدان شعرّيتين مختلفتين؛ األول: قصيدة محمد مهدي 
الجواهري )أجْب أيها القلب(، والثاني: قصيدة محمود درويش )شتاء 
ريّتــــا(، توّصل في نهايته إلــــى »إمكان تقييد عملّيــــة قراءة النّص 

الشعري وتحليله بأطٍر معرفّيٍة تستند إلى نقاٍط واضحٍة«.
أّمــــا المبحث الثاني الذي جاء بعنــــوان: »الذاكرة االجتماعية للنص 
الشعري عند وجيه البارودي«، فقد أتى لتأصيل البعدين التنويري–
الثقافي، والفني–الجمالي، عند وجيه البارودي الذي يجّســــد شــــعره 
ر   من النماذج القليلة التي يجد فيها المتلقي واقعه، وقد ُصوِّ

ً
نموذجا

من خالل مواقف تعرض لظروفه الحياتّية واالجتماعّية واالقتصادّية، 
وهي النقاط األهّم التي ســــعت عملية التحليل في هذا المبحث إلى 

إضاءتها بالتعّرض إلى مكّونات الذاكرة االجتماعّية وبنيتها.
وحــــاول المبحــــث الثالــــث: »صورة الغرب في شــــعر نــــزار قباني« 
 عند الشاعر نزار قباني«، 

ً
 واضحا

ً
لت بروزا

ّ
اســــتطالع »آفاق ظاهرة شك

ــــل لها، وخلص إلى كيفّيات عرضها 
ّ
تطّرق المبحث إلى أنواعها ومث

لدى نزار، الذي إّما أن يرّســــخها لُيكسبها صفة الثبات، وإما أن يبتكر 
فيها ما هو جديد.

ويختتم الكتــــاب بالمبحث الرابع: »قراءة في المجموعة الشــــعرية 
ر« بالوقوف على 

ّ
»أقرب من األصدقاء... أبعد من الخصوم...« لراتب سك

العتبات النصية للمجموعة والسمات األسلوبية لنصوصها الُمفعمة 
 سرمدّية االمتداد ال 

ً
بالحيوية والحركة، التي »تفتح أمام قارئها آفاقا

ى لقارئ عاديٍّ يختزل ثقافة اإلنسان بما يختزنه جرمه الصغير«.
ّ
تتأت

1 - أنس بديوي: أستاذ النقد األدبي الحديث في كلية اآلداب بجامعة 
حماة، عضو جمعية الشـــعر. نال جائزة الدولة التشـــجيعية لآلداب عام 
2016. مـــن إصداراته الشـــعرية: ودق األصيل، طقـــوس الغياب، الوجع 
األسود، سفر النبوة، سنابل الملح، إيقاعها هي. ومن مؤلفاته: صورة اآلخر 
في الشعر الســـوري 1900-1950، أســـاليب التعبير في الشعر العربي 

المعاصر، النقد األدبي الحديث، األسلوبية واتجاهاتها الحديثة.

.. الشاعر ناقداً
تجربة أنس بديوي)1(  »في 

قراءة النص الشعري وتحليله«

 رواية نهلت أحداثها 
من بيئة فقيرة 

تقارع صروف الحياة 
في حرب مستمرة 
مع متالزمات الحزن 

والخوف والضنك.

تعزية

رئيس اتحـــاد الكّتـاب العرب وأعضـــاء المكتب 

التنفيذي ومجلس االتحاد وأســـرة األسبوع األدبي 

يتقدمون مـــن الزميلة األديبـــة جمانة طه بخالص 

العزاء والمواســـاة بوفاة شـــقيقتها.. راجين الله عز 

وجل أن يتغمد الفقيدة بواســـع رحمته ويسكنها 

الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية

رئيس اتحـــاد الكّتـاب العرب وأعضـــاء المكتب 

التنفيذي ومجلس االتحاد وأســـرة األسبوع األدبي 

يتقدمـــون من الزميل األديب عيســـى إســـماعيل 

بخالص العزاء والمواســـاة بوفاة والدته.. راجين الله 

عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها 

الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون
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التحّديات التي تواجه البشرية اليوم...
هل من سبيل للمواجهة؟

أثبت تاريخ المجتمعات البشرية أن العدّوين اللدودين 
لإلنسان هما الزمن والجهل، فالزمن يمضي وال يتوقف، 
 باتجاه قبره، فهو قدر 

ً
 رويـــدا

ً
وهو يدفع اإلنســـان رويدا

محتوم. أما الجهل فهو رأس الثالوث األســـود مع الفقر 
والمرض وهو بمنزلة العمى الفكرّي، الذي يقود صاحبه 
إلى التهلكة من دون أن يدري، لذلك فالجهل هو أساس 
الكثير من المشـــكالت، فبرغم كل هـــذا التقّدم العلمي 
ر كل وسائل الرفاهية حتى في أكثر 

ّ
والتكنولوجي وتوف

؛ فإّن البشـــر في معظمهم ليســـوا 
ً
البلدان قّوة وتقّدما

ســـعداء، ألن الـــذكاء وتلك المعرفة الواســـعة لم تمنْع 
هؤالء من القيام بتصّرفات عبثّية تهّدد وجودهم مثل: 
الصراعات االقتصادية الشرسة، الحروب وتطوير أسلحة 
التدمير الشـــامل، تخريـــب البيئة واســـتنزاف الموارد 
الطبيعية، التعصب واإلرهاب وحروب الجوع، فاإلنســـان 
الُمعاصر يجهل نفســـه وحقيقة وجوده، وهو غارق في 
األوهام من أخمص قدمه حتى قمة رأسه، لدرجة فقدانه 

األمل، وعيِش حياة عمياء.
ق في ســـلوك معظم البشر في المجتمعات 

ّ
إن المدق

المختلفـــة؛ يجد أن الغريزة ما زالـــت تحكم »المتحضر«، 
ـــى هذه الغريزة في هيمنة ســـلطة المال والقوة 

ّ
وتتجل

العســـكرية بشكل رئيس، ولم نخرج بعد من الغابة، إنه 
قانون الغاب الذي يفرض ســـلطته علـــى العالم اليوم، 
بسبب الدول الرأســـمالية بقيادة اإلمبريالية األمريكية، 
التي تعـــّد مصالح الشـــركات الكبـــرى مصلحة وطنية 
عّد أكثر 

ُ
بامتياز، وتقود سباق التسلح  بين الدول حيث ت

دولة تنفق على السالح، كما أن حلم الديمقراطية ما زال 
بعيد المنال، وهذا ما يؤكده المفكر اليهودي األمريكي 
نعوم تشومسكي في كتابه »من يحكم العالم؟«، بالقول: 
»إّن الواليـــات المتحدة وحلفاءهـــا الغربيين حريصون 
على القيام بكل ما بوســـعهم لمنع قيام أّي ديمقراطية 
حقيقية في الوطن العربي«. هذه السياســـة المتوحشة 
، والدول 

ً
انعكست على حال اإلنســـان في العالم عموما

، فأصبح يعاني مـــن اإلحباط والكآبة، 
ً
الفقيـــرة خصوصا

ه، والتركيز 
ّ
 بكثير مّما يستحق

ّ
والشـــعور بأّن واقعه أقل

على معالجة المشـــكالت والقضايا الشائكة، وإغفال عن 
ر له، وإعطـــاء القضايا التي 

ّ
المزايـــا الكثيرة التـــي تتوف

يدافع عنها قيمة أعلى من قيمة اإلنســـان، واالنشـــغال 
بالوســـائل على حســـاب األهداف، إذ أصبحت الوسائل 
هي األهداف، فازداد التفكك االجتماعي والمشـــكالت 
 الواقع على أن هناك مشـــكالت 

ّ
النفســـية، فكما يـــدل

نفســـية تتضّمن التوتر واإلحبـــاط والقلق، ينجم عنها 
اللجوء إلى إدمان الكحول والمخدرات واألدوية المضادة 
لالكتئـــاب، حيث إّن غالبية الناس ال يقّدرون أنفســـهم 
ف الناس عـــن اإليمان بالنظام، 

ّ
 توق

ً
 قدرها، وأيضا

ّ
حـــق

والثقة بـــه، وعدم قناعة الكثيرين بأســـس حضارتهم، 
ومبادئها، وقيمها األخالقية، والدينية، واأليديولوجية، 
وهـــذا أمر خطير يهدد كيان الدولة وتماســـكها، وذلك 
بســـبب عدم اكتراث القائمين على النظام بهم، ويرون 
 على دعم الشـــركات ورجال 

ً
االهتمـــام الحكومي ُمنصّبا

األعمال أصحاب رؤوس األموال الضخمة، وهذا مّما جعل 
 للنظـــام العالمّي الذي بنوه بأنفســـهم، 

ً
النـــاس عبيدا

وانتقلوا للتركيز على تأمين مصالحهم الشـــخصية، ولو 
على حساب اآلخرين، وهذا مّما أّدى إلى إضعاف االنتماء 
الوطنـــي، وتفكيك الروابط العائلية واألســـرية وتنامي 
الجشع، وحّب السيطرة من ثّم إلى ضياع المجتمع، الذي 
 
ً
ال يعرف أفراده كيف يعيشون بسالم وسعادة، وعموما
يعود ضياع المجتمع وبؤسه إلى وقوع الناس في مصيدة 
الغريزة، فصاروا اليوم بائسين، وهناك مؤشرات خطيرة 
تنـــذر بانهيار النظـــام العالمي مع التأكيـــد على أن ما 
يحدث بين الدول في لعبة المصالح والســـيطرة والنفوذ 
هو اللعبة القذرة نفســـها التي تجـــري ضمن المجتمع 
الواحـــد بين أصحـــاب النفوذ السياســـي واالقتصادي 
واالجتماعـــي والثقافي، ألنهم يحاولون الســـيطرة على 
الشعب متسلحين بمخالب  الجشع وأنياب األنانية التي 

ال ترحم.
إن المشـــاكل تتراكم وتزداد على البشـــرية، وال سيما 

الفقـــر والجوع اللذين هما من نتائـــج الفكر اإلقصائي، 
فضاًل عن نظام المنافســـة االقتصـــادي العالمي، الذي 
ُيســـهم في تعميق الهّوة بين الفقراء واألغنياء، حيث 
يملـــك األثرياء النفوذ في الحكومـــات، فأصبحت الغلبة 
بيـــد أصحاب رؤوس األموال، فصارت مصالح الشـــركات 
الكبرى أهم من مصالح الشـــعوب، وســـاد عدم التوازن 
االقتصادي الدولي، فازداد التفاوت االقتصادي وتعمق، 
حيث كان للعولمة تأثير مضاعف في تعميق الهّوة بين 
األغنياء والفقراء، ويبرز تحدي التدهور البيئي بشـــكل 
خطيـــر، حيـــث الخلل يـــزداد ويؤثر في طبقـــة األوزون، 
بســـبب تســـخين البيئة، عن طريق المعامل والمصانع 
والبيوت البالســـتيكية، وهناك الزيادة الكبيرة في عدد 
الســـكان، التي يفـــرض تحّديات من أهّمها: الخشـــية 
مـــن عدم تلبية حاجات الســـكان، والتفاوت بين البلدان 
المتطورة والبلدان النامية، وتحّدي التقانة المزعزعة، ألن 
 
ً
 كبيرا

ً
الذكاء الصنعـــي والتقانة الحيوية يمثالن تحديا

للبشـــرية، فتزداد الدول التي تســـيطر علـــى التقانات 
 وثـــراء في حيـــن أن اقتصادات دول 

ً
الجديـــدة ازدهارا

كثيرة ســـتنهار، ألنها لـــن تتمكن من المنافســـة مّما 
سيزعزع االستقرار العالمي، ومن هذه التقانات التجارة 
اإللكترونية والخدمات المباشـــرة فـــي النقل والفندقة، 
 في بنيـــة المجتمع، ويبرز 

ً
وتؤثـــر هذه التقانات ســـلبا

التحدي األخطر وهو االحتالل بالمعلومات، الذي يتجلى 
في قـــدرة أنظمة المعلومات الذكية على جمع معلومات 
عن أي شـــخص في العالم، بحيث يتمكن القراصنة من 
التالعب بأفكار ومشاعر الناس، بحيث يصبح كل الناس 
 للسلطة المتمثلة بأصحاب المال والسياسة، ومن 

ً
عبيدا

ع إعادة هندسة النظام البيولوجي لإلنسان، حيث 
ّ
الُمتوق

سيجري استخدام التقانة الحيوية في تعديله، وإدخال 
عناصر غير طبيعية مثل الدارات اإللكترونية أو الحيوية 
في جســـم اإلنســـان، مّما ســـيؤدي إلى فقـــدان أبعاد 
إنســـانية مهمة، مثل التعاطف، والتواصل االجتماعي، 
والذوق الجمالي واألبعاد الروحانية، ومنه فالديكتاتورية 
الرقمية والتقانة المتقّدمة ستصبحان هما المسيطرتان 
وصاحبتا السلطة الحقيقية وليس المسؤول الحكومي، 
وكما أن البشـــرية تعاني من خطر األوبئة الخطيرة وفي 
مقدّمتهـــا: /فيروس كورونا/، وكما يـــرى الكاتب »جون 
باينس« في كتابه »أســـس التعامل واألخالق في القرن 
 مّما نتظاهر 

ً
 ووعيا

ً
را

ّ
 تحض

ّ
الحادي والعشرين«: »نحن أقل

 اســـتقامة، ونحن في الواقع 
ّ

 عداًل وأقل
ّ

بـــه، وكذلك أقل
بالكاد بدأنا نتطّور، وإحساسنا بالعظمة والقوة ينبثق من 
قها الجنس البشـــري، التي 

ّ
الفتوحات العلمية التي حق

لم تسهم البّتة في تحسين الطبيعة الداخلية لإلنسان، 
 في حال صـــراع وحروب، فأصبح 

ً
حيـــث إّن العالم دائما

السلوك الميكانيكي المقولب هو المعيار.
 هـــذا الواقع  ُيحّتم على البشـــرية وُصّناع القرار فيها 
البحـــث عن أنجع الحلـــول للمواجهة من خـــالل: التمتع 
بالروح الجماعية والقيم األخالقية التي تحترم إنسانية 
 
ً
اإلنســـان أينما كان، بغض النظر عن جنسه ودينه، غنّيا
، ومنه فعلى السلطات المسؤولة في الدولة 

ً
كان أم فقيرا

خلق بيئة سياســـية قانونية مالئمـــة، من أجل األعمال 
التي تقّدم المداخيل للدولة، بما يســـهم في تحســـين 
الوضع المعيشـــي، والنهوض العلمي، وامتالك  التقانة 
المتطّورة، وتحقيـــق األمن الغذائي، وتعزيز الســـيادة 
الوطنيـــة، وبناء المجتمع اإلنســـاني الـــذي ينتفي فيه 
الصراع، والحروب، واالســـتغالل، والجشع، ويعّم السالم 

والمحبة بين أبناء البشرية جمعاء.

اختلف منظـــرو األدب حول إن كانت حركة األدب ســـابقة لألحداث 
الكبرى والثورات التي أحدثت تغيرات في مجتمعات العالم، أم الحقة 

لها.
هل كانت مبشرة لها، ومستشرفة في رؤاها قدوم تلك الثورات؟

أم اكتفت بالوصف والتأريخ لوقائعها
وحقيقة األمـــر أنَّ األمرين صحيحان، وهمـــا مرافقان لتلك األحداث 

 ويسبق أحدهما الثورات في أحيان كثيرة.
ً
حينا

إن األحداث الكبرى التي عصفت بالشعوب والمجتمعات خالل أزماتها 
الكبرى رافقتها حركة األدب بشـــكل واضح، وكما كان التاريخ يصف 
ويســـجل كان األدب يعايش التغيرات على مستوى الفرد والمجتمع، 

عند  الوقوف  يمكن  وكذلك 
مسألة السبق في أنه يخضع 
نفســـه  الكاتب  موقف  إلى 
من تلك األحداث أو الثورات، 
انتماء  لمسألة  وذلك خاضع 
الشخصي،  وموقفه  الكاتب 
 
ً
ملتزما الكاتـــب  كان  فـــإذا 
بمفجرّي الثـــورة أو بمحركّي 
األحـــداث فإن موقفـــه ربما 
 
ً
 لها ومعايشا

ً
يكون ســـابقا

 لوقائعها.
ً
خا لها وُمؤرِّ

 
ً
أمـــا إن كان الكاتب بعيدا

عـــن النواة التـــي تحرك األحداث وغيـــر ملتزم بها فإنه يبقى أســـير 
الوصف والســـرد عنها، وبهذا نجده أقرب إلى المؤرخ منه إلى األديب 
 وربما في تبني أهدافهـــا، والمطلع على 

ْ
الفاعـــل في حركة األحـــداث

.
ً
مسارها وأهدافها المعلنة والمضمرة معا

لقد لمسنا مثل هذا في تاريخ األدب عندما استمالت الحركة النازية 
الكثيـــر من العقول اليســـارية أمام اإلغراء الكبيـــر الذي أوقعتهم به 

واستدرجتهم إلى حبائلها، من خالل شعارات رفعت معها
) المفهوم الكلي( إلى المســـتوى المطلق، فخيل لبعض اليساريين 
بأنها حركة عالمية تهدف إلى خالص اإلنســـان من سطوة اإلمبريالية 

التي تشكلت مع ترسيخ الرأسمالية.
وراح منظرو النازية يفضحون أســـاليب الرأسمالية في التحايل على 
 لصالح 

ً
مفهـــوم الحريات في أنها تعمـــل وفق أجندة معدة مســـبقا

نفوذهم المالي الذي يشـــتري كل شيء »بما فيه الذمم« وبالتالي فإن 
الديمقراطية تصبح معها كذبة كبرى.

انبهر اليســـاريون أو بعضهم_ على الوجه األصح_ بهذه الطروحات 
فكتبوا مؤيديـــن طروحات الحزب النازي وخاصـــة بعد أن صدرت عن 
النازيين طروحات من مثل: يجب االستعداد لصنع إنسان جديد وتردد 
عبارات »الثورة الجديدة« و»التحرر من التبعية« وغيرها من الشعارات 

البراقة التي اجتذبت بعض اليساريين.
وحقيقة األمـــر أنها طرحت مثل هذه األفكار بـــل بالغت بها بحيث 
طرحـــت شـــعار )) بروليتاري األمم(( بـــداًل من« بروليتاريا الشـــعوب« 
ورفعـــت الطبقية من المجتمعات إلى مســـتوى الدول واألمم، وأحالت 
األفـــراد إلى مجرد وظائف تابعة للطبقـــة، وأحالت الطبقات إلى مجرد 
وظائف تابعة لألمة، وأحالت األمم إلى وظائف تابعة للقارة األوروبية...
 وهكذا انبهرت المجتمعات والعقول بهذه الطروحات التي تسخرت 

في النهاية إلى عنصرية ربما أبشع من اإلمبريالية نفسها.
 
ً
 واضحا

ً
لقد نتج عن هذه المرحلة حركة أدبية كبرى لم تزل تترك أثرا

في اآلداب العالمية وربما تســـربت إلى آداب الشعوب المنفعلة دون 
وعي منها.

يتبع..

 كتب: داود أبو شقرة

نحو أدب جديد
إن األحداث الكبرى 

التي عصفت بالشعوب 
والمجتمعات خالل أزماتها 
الكبرى رافقتها حركة األدب 

بشكل واضح، وكما كان 
التاريخ يصف ويسجل كان 

األدب يعايش التغيرات على 
مستوى الفرد والمجتمع

قطوف دانية

قضايا وآراء
»1750«األحد2021/11/7م-  العدد: 

2ربيع الثاني 1443هـ

قبل أن تتكلم.. اسمع, قبل أن تكتب.. فكر, قبل ان تصرف المال.. اكسب, قبل أن تصلي.. استغفر, 
قبل أن تجرح.. اشعر، قبل أن تكره.. أحب، قبل أن تيأس.. حاول , قبل أن تموت.. عش.

وليم شكسبير



كتب ” هوراس ” الشاعر الروماني العظيم منذ ألفّي سنة ما يلي : ” ال تبحث عن الكلمات، ابحث فقط عن 
الحقيقة و الفكرة، عندئذ تتدفق الكلمات من دون أن تسعى إليها “

ديل كارنيجي

  كتب: محمد جمعة حمادة

قراءاتشعر

»1750«األحد2021/11/7م- 6 العدد: 
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 ،
ً
و في تــــادف* عــــام 1933، وكان والده بيطارا ُولد ســــعيد رجُّ

وكانت األســــرة مكّونة من سبعة أفراد: الوالد، الوالدة، زوجة أبيه 
الثانيــــة، وأخيه األكبر صالح، واألوســــط مصطفى، والشــــقيقة 

، وسعيد صغير العائلة.
ً
فاطمة، وهي أكبرهم جميعا

َمدرج خطوات ســــعيد األولى السّجادة البهّية الخمل، الرائعة 
األلــــوان، الممتّدة ما بين جــــدران دارهم التي هــــي ُدور ثالث، 
و الثالثة، الناجون من محرقة »ســــفر  يســــكنها أبناء ُعبيــــد الرجُّ
برلك«، التي التهمت ثمانين ألف سورّي، منهم عّمه رشيد، وابن 
ة نهر الذهب الشجراء، ذلك السياج 

ّ
عّمه عثمان الغضبان، وضف

الــــوارف القائم على حراســــة أرضهم، الذي ال تســــمح كثافته 
بسائٍر على ذلك الدرب الموازي له، درب أبي طلطل.

ـّاب  خذ إلى شيخ الكت
ُ
حين بلغ ســــعيد السادســــة من العمر، أ

 لدخوله المدرســــة، وحين بلغ 
ً
ــــم قراءة القــــرآن، تمهيدا ـّ ليتعل

اب بعد أن ختــــم القرآن، وما هو باعث على  ـّ الســــابعة، غادر الكت
األســــى واألسف، هو أّن ذلك العام الدراســــّي الرائع، كان األّول 
واألخير، فقد توفّي والده، واضطّروا إلى النزوح من تادف إلى دار 

جّدهم في حلب.
، وعاماًل في مقهى، 

ً
ـّى: حّدادا منذ طفولته؛ عمل في مهن شــــت

 في مهنة كّي الثياب وتنظيفها.  
ً
وفي بعض المطاعم، وأخيــــرا

وبالنسبة إلى سعيد لم يكن ليكتب وهاجسه النشر، بل ليقول 
 من تجربتــــه الحياتّية، التي كان عنوانها 

ً
مــــا يريد قوله انطالقا

 
ً
اليتم، وأّول فصولها الحرمان من المدرســــة بعد ارتيادها شهرا
 الثاني، وعدم قبوله لعدم وجود »صدار« أسود!

ّ
 في الصف

ً
واحدا

و ليس مجّرد عالمة في تاريخنا الشعرّي،  الشــــاعر ســــعيد رجُّ
بل هو واحد مّمن يحملون بذور الكشــــف عن المســــار الصحيح 
، حيث تقع في نقطة التقاء الفجيعة 

ً
لعالقتنا بهذا التاريخ أيضا

بالحلم، التي نسّميها في لغتنا السياسّية الممارسة. 
لقــــد الحظ »ليف تولســــتوي« )1817–1875( في يومّياته أّن 
ّي، ألّن السياســــّي من أجل  ـّ  مع الفن

ً
السياســــّي ليس منســــجما

حــــادّي الجانب، فمن أجل أن 
ُ
أن يبرهــــن يتعّين عليه أن يكون أ

، يتعّين عليها أن توّحد داخل 
ً
عّد اإليديولوجية صادقة تماما

ُ
ت

نفسها ظواهر متناقضة على نحو جدلّي.
قد يقول بعضهم: »إّن في شعره بعض اإليديولوجية«، وثّمة 
قائل: »إّن الشــــاعر يجب أن يكون خارج اإليديولوجية«، فالشعر 
ال بــــّد أن يحتوي ـ بالضرورة ـ على خطــــاب إيديولوجّي دون أن 
 في إطار الخطاب الجمالّي حاماًل وجع 

ّ
، ليظل

ً
يتحّول إيديولوجّيا
الحياة ووجع الذات .

 عن الموضوع 
ً
ومن الخطــــأ الحديث عن المبدع بوصفه باحثــــا

في الواقع، الموضوع ينمو بداخله مثل ثمرة، ويبدأ في المطالبة 
بالتعبير عنه أو صياغته، ذلك أشــــبه بــــوالدة طفل، فهو ليس 
ســــّيد الوضع، بل خــــادم العمل اإلبداعّي، هو الشــــكل الممكن 
 عمل له أشبه بمأثرة ال سلطة له عليها، فال 

ّ
الوحيد لوجوده، وكل

يستطيع إبطالها أو إلغاءها.
 للسياسة، بل يجب أن تكون 

ً
إّن الشعر ال ينبغي أن يكون تابعا

السياسة تابعة له، ألّن الشعر يشير إلى الممكن والمحتمل، وال 
ـّن باآلنّي والراهن. وهذا ال ينفي عالقة الشعرّي بالسياسّي،  يتيق
لكن يرفض توجيه السياسّي للشعرّي، ويريد للشعرّي توظيف 
، ألّن الشــــعر إذا تحّول إلى خادم للسياسة فقَد 

ً
السياسّي فّنّيا

. السياسة بنظر الشاعر 
ً
 سياسّيا

ً
طبيعته الشعرّية، وأصبح بيانا

و هي االهتمام باإلنســــان كإنسان، الشــــاعر يهتّم  ســــعيد رجُّ
بمصير اإلنسان ويلتزم بالعالم. 

للشعر مصدره الثقافّي الذي يغنيه ويرفده، فهو ليس مجّرد 
 جمياًل فحسب، 

ً
، الشعر ليس كالما

ً
ما هو ثقافة أيضا ـّ موهبة، وإن

 
ً
. الشعر ليس تفسيرا

ً
بل هو موقف من الحياة، ومن الكون أيضا

، وال يمكــــن أن يقوم بوظيفته من 
ً
فحســــب، بل هو تغيير أيضا

دون اســــتناٍد إلى ثقافة معّينة، فالشــــعر ال يجّمــــل الحياة، أو 
يحّســــن نظرتنا إليها، بل هدفه الوصول إلى حياة جميلة وعالم 

أفضل من خالل تّصويره لألمثل.
ٌم جديد له نظامــــه الخاّص ورؤية 

َ
والنّص الشــــعرّي، هــــذا، عال

خاّصــــة، وليس صــــورة مكّررة للحيــــاة، وهذا الجديــــد ال يمكن 
الوصــــول إليــــه بالموهبة وحدهــــا، إذ ال بّد من معرفة واســــعة، 
ومن ثّم َصهِر الثقافة في التجربة، الشــــعر الحقيقّي ال ينطلق 

ه رؤيــــة للحياة والكون،  ـّ مــــن األفكار المجّردة، بــــل من تجربة. إن
عاش ومعرفة  ـّها فكر َمُ فالتجربة مزيج من الثقافة والمعاناة، إن

زها وتطّورها.
ّ
تعاني، والثقافة تغني التجربة وتعز

ه يكــــون بمواجهة خيارات  ـّ  أن ينتصر شــــاعٌر لقضّية ما، فإن
 

َ
ب الشاعر القول

ّ
ق باألسلوبّية، وفي مقّدمتها أن ُيغل

ّ
كثيرة تتعل

على اللغة، ويتطابق الخطاب الشــــعرّي مــــع الخطاب الفكرّي أو 
االجتماعّي أو السياسّي، أو أن ينهض الشاعر من هذا المستوى 
الواقعّي إلى مســــتوى فّنّي وجمالّي تصفو فيه اللغة الشعرّية 
افة  ـّ اإليحائّية الدالالت، وتعلو الصورة الفّنّية إلى فضاءات شــــف
، وعندئذ يصبح الخطاب 

ً
يتمارى فيهــــا الموضوع والذات معــــا

، وباألهّمّية ذاتها للقضّية التي انتصر الشاعر 
ً
الشــــعرّي موازيا

و: امتالكه معرفة حقيقّية  دان حضور سعيد رجُّ
ّ
لها. سببان يؤك

نه من أدواته، وانتصاره لقضّيته.
ّ
وتمك

إّن اإلنســــان مــــن حيث هو كائــــن عاقل يصنــــع تاريخه، وإّن 
 يفّك حصاره. 

ً
 جديدا

ً
على اإلنســــان الُمحاَصر أن يصنع تاريخــــا

ف 
ّ
 على وحدة السياســــة والمعرفة طرح ســــعيد المثق

ً
واعتمادا

ف 
ّ
الوطنّي ســــؤالين أساســــّيين: »كيف يواجه اإلنسان المتخل

د بأرضه   منه. وكيف يواجه العربّي الُمهدَّ
ً
 آخر أكثر تقّدما

ً
إنسانا

 
ً
 اســــتيطانّيا

ً
 اســــتعمارّيا

ً
 غاصبا

ً
قوى اســــتعمارّية زرعت كيانا

 فــــي وطنه، وحاولت نهب خيراتــــه، وإعاقة تقّدمه عن 
ً
عنصرّيا

طريق مؤامرات وأحالف ومشاريع استعمارّية وحروب عدوانّية؟ 
وعندما عجزت لجأت عن طريق عمالء في الداخل، ودول إقليمّية 

 بـ »الربيع العربّي«.
ً
 وبهتانا

ً
وعربّية رجعّية بدعم ما أسمته زورا

و حياته التي كّرســــها مــــن أجل الوطن،  لقد كتب ســــعيد رجُّ
وأقامهــــا على مجموعــــة من القيم األخالقّيــــة النبيلة جاعاًل من 

الثقافة ممارسة، ومن الممارسة ثقافة.
الحداثــــة موقف وعقلّية، طريقة نظر وطريقة فهم، ممارســــة 
ومعانــــاة، قيمة داخلّية مرتبطــــة بالتجربــــة اإلبداعّية، ومعاناة 
الشاعر من أجل الكشف عن أسرار الوجود. معرفة الشاعر بذاته 
وبمحيطه وبالعالم من حوله. طريقة أو كيفّية القول أكثر أهّمّية 

من الشيء الَمقول.
إّن مفهوم الشــــعر ال يتجــــّدد من خالل الالوعي »ســــيغموند 
فرويــــد« )1856ــــــــ1939(، أو من خالل الالوعي الجمعّي »كارل 
يونغ« )1875ــــــــ1961(، أو الحّس الدينّي »فريدريك نيتشه« 
)1844ــــــــ1900(، أو من خالل دوافع ال تحّدد العمل الشــــعرّي 

الذي هو ماّدة لغوّية، وفضاء صوفّي بالدرجة األولى.
ــــُم ببنيته ال براهنّيته، مجــــّرد االختالف ليس  إّن الشــــعر ُيقيَّ
حداثة، والقصيدة الشفوّية القائمة على الوقائع أو الجزئّيات. أو 
 لردود فعل من النفس إزاء 

ً
 أو عرضا

ً
قصيدة الرؤيا ليســــت بسطا

، وإّنما 
ً
 أو حزنا

ً
، فرحا

ً
 كان أو ســــرورا

ً
العالم، ومرآة لالنفعال غضبا

حركة ومعنى تتوّحد فيهما األشياء والنفس والواقع والرؤية.
ة،  ـّ ة، الكبرياء، الحساســــّية المفرطة، الرق ـّ و... العف ســــعيد رجُّ
التفاني، الصبر، القدرة على اختزان الكثير من األزجال، الحكايات 
الشــــعبّية، المّوال، العتابا. حياة شــــاعر ال تشبه حياة آخرين من 

د دور الشــــقاء في دعم هيكل الشعر 
ّ
الشــــعراء، وإن كانت تؤك

الصادق، وإغناء المسيرة الساعية إلى تصوير الحقائق البشرّية 
والكشف عنها.

و يكتب عّما يعرفه، يحّس به، كما يراه في نفسه،  ســــعيد رجُّ
ــــر بما يحلم به، الذي هو رّد اعتبار إلى اإلنسان البسيط، بما 

ّ
يبش

ـّق، الشعر كما الشاعر ال يقّدم أجوبة. يعيشه وما يريده أن يتحق
نه 

ّ
 من الصنعة، ومرّد ذلك إلى تمك

ً
 قريبا

ً
نلمح في شعره شيئا

من أدواته، وســــبل صياغته، وعمق ثقافته. كتابته ال تدور بين 
تقنّية مجّردة ومعرفة حيادّية، ألّن إيديولوجيا الشــــاعر تخترق 
التقنّيــــة والمعرفة وتعيد صياغتهما، شــــاعر يعرف الشــــعر 
والتاريخ، ويرغب في تحويل التاريخ، فينصاع الشعر والمعرفة 
إلى إيديولوجيــــا تبشــــيرّية، تلقي االنتصار على المســــتقبل 
والماضــــي، ألّن هذا االنتصار غائب بصــــورة ناجزة في الحاضر. 
وســــعيد ال يبدأ بتحريض العقل بقدر ما يجعل العاطفة بداية 
 تحريض. فالتحريض العاطفّي قد يبّدد األشــــياء قبل أن 

ّ
لــــكل

 اختــــار التمّرد وهو صورة 
ً
يبدأ بالمحافظة عليها. وألّن ســــعيدا

ه كان يبدأ بالكرامة اإلنســــانّية  ـّ له، نجده يقبل على العاطفة، ألن
والوطنّية ال بالشروط التي تصوغ كرامة محّددة.

التاريخ يكتبه المنتصــــرون. هل ثّمة بطولة عند المهزومين؟ 
و بطل ســــقط  أليس ثّمــــة بطولة؟ يبدو لي أّن بطل ســــعيد رجُّ
. لكّن هذه البطولة ال تســــاوي في 

ً
 وبهّيا

ً
من الحلم يبــــدو نضرا

صفحات التاريخ الصحيحة الشيء الكثير، إن لم تكن مساحتها 
هي مساحة البؤس المالزم لها، بطل كامل وينهزم!؟ ُيسَحق في 
فســــاد الواقع وســــوداوّيته، لكأّن البطل في النهاية لم يمارس 
 
ً
و الهزيمة تاريخا  ليعرف خواءها، يرفض ســــعيد رجُّ

ّ
البطولة إال

، وإن كانت ســــتقع في المســــتقبل... 
ً
 وحاضرا

ً
إن وقعت ماضيا

 
ّ

 لكل
ً
 بطولّيا

ً
وها هو ذا يواجه الموت بالتحّدي... يكتب نشــــيدا

ما يدافع عن قدسّية البطولة. أّي إّنه  ـّ األزمنة. ال يكتب عن بطل، إن
 األزمنة 

ّ
ُيدافع عن بطولة ال زمن لها، أو عن بطولة ُمتحّررة من كل

 المآسي: »لنا بالد نحّبها، وهي 
ّ

واألمكنة، ليس لنا من الماضي إال
تنأى في الليل: دماء على الحصى وغناء على النعوش«. 

 االنتظار، 
ّ

آهات ودموع... فســــاد وإفســــاد، ليس لنا من ذلك إال
 عَدل عن سؤال »هاملت«، 

ً
ماذا ننتظر؟ وعّم نبحث؟ كأّن ســــعيدا

ليجعــــل منه: »أن نكون أو أن نكون«. إذ ليس هناك مجال ألن ال 
 موقع، 

ّ
 في كل

ً
 وناقدا

ً
ـّف وطنّيا نكــــون، وقّدم كيف يكون المثق

 كلمة يكتبهــــا. وفي صراع تاريخّي 
ّ

 إســــهام، وفي كل
ّ

وفي كل
 إذا 

ّ
طويل كالصراع العربّي الصهيونّي، ال يستوي التحريض إال

واكبته المعرفة. وفي وحدة التحريض والمعرفة ينتقل الشعر 
من تحريض يســــتنهض الروح -والروح كلمة ملفوفة بالغمام- 
د غيوم االنفعــــال والرغبة التي تقّمط  إلى تحريض عــــارف ُيبدِّ
 الحلم.

ّ
األشياء، ويترك األشياء عارية، وليس لنا من المستقبل إال

 شاماًل، 
ً
 إذا كان فعاًل تحريرّيا

ّ
ـّق معناه إال  إّن التحّرر ال يحق

ً
ا ـّ حق

والمّمارســــة المتحّررة هي بدء التحّرر الناجز وضامنه، فإن وصل 
 جمياًل ال نعرف موعد وصوله، وال 

ً
الحديــــث إلى الثورة بدت حلما

.
ً
نعرف إن كان ذلك الموعد زمانا

* ت����ادف: مدينة متاخمة لمنطقة الباب، تقع ش����رقّي حلب 
، عروس����ة وادي السيس����بان، ورد 

ً
عل����ى ُبعد أربعين كيلو مترا

ذكرها في رائّية امرئ القيس )501������540(، ومنها: 
أال رّب يوم ص����الح قد ش�����هدته  

 من فوق طرطرا
ّ

بتادف ذات التل   
و»طرطر« هو اسم ثاٍن لنهر الذهب.

مداراٌت للّريح

إّن الشعر ال ينبغي أن يكون تابعًا للسياسة، 
بل يجب أن تكون السياسة تابعة له، ألّن 

الشعر يشير إلى الممكن والمحتمل، وال 
ن باآلنّي والراهن. وهذا ال ينفي عالقة  يتيقـّ

الشعرّي بالسياسّي،



الكبرياء : أن تقضي ساعات وأنت تكتب رسالة عتاب ثم تمحوها في ثواٍن!

جبران خليل جبران

حوار
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  ترجمة: محمد الدنيا 

 عن الجيل الذي أعقب 
ً
 من الشـــعراء الفرنسيين األكثر تعبيرا

ً
“ كان واحدا

الحركة الســـريالية خالل النصف الثاني من القرن العشرين. درس الفلسفة 
والحقوق. بدأ الكتابة عام 1938 وأخذت قصائده تظهر منذ ذلك الحين باالسم 
سها “بول 

ّ
المستعار: “بنيامين فيليس”، ضمن المنشورات السرية التي ترأ

إيلوار”، وال سيما ذاك المعنون: “شَرف الشعراء”. 
ق وانتصاره على الزمن الذي يمضي أبديان. هل يمكن 

ّ
- فعل الشـــعر الخال

الحديث، ضمن هذا اإلطار، عن تطّورات في الرؤية الشعرية عبر “ التاريخ “؟ 
أندريه فرينو: أعتقد ال. هناك ديمومة لإلنســـان في تناقضاته، في أحالمه، 

وفي ما يبذله من ســـعي لتجاوز هـــذه التناقضات. “اإلنســـان الميتافيزيقي”، الذي 
دة 

َّ
، فأبدية الشعر هذه، جماعة الشعراء المخل

ً
 أبدية. إذا

ٌ
يراعيه الشاعر ويمثله، كينونة

 .
ً
. وهذا السؤال الفلسفي يوحي بذلك أيضا

ً
، وليس تقدما

ً
تلك، تعلمنا أن هنالك تطورا

 إلى الشـــعر الفرنسي في القرن السادس عشر الستشففنا ثراءه المذهل، 
ً
لو نظرنا مليا

بينما تعثر في القرن الســـابع عشر، من “راســـين” إلى “شينييه” ما عاد هنالك سوى 
ن لديهم. ثم بدأ التجديد في الشعر مع الشاعرة “مارسيلين ديسبورد – 

ُّ
شعراء ال تمك

فالمور” ) 1786 – 1859 ( وما عرفْت حركُته السكوَن بعد ذلك. 
- وفيما يخّصكم، كيف تأتيكم القصيدة؟ 

أندريه فرينو: عنونت إحدى قصائدي بـ”اقتحام الكلمات”. ليس ثّمة مشـــروع أو نية! 
د، معناه 

ّ
يحدث شـــيء ما، لن أقول بمســـتوى اللغة، بـــل باللغة، عبر اللغة، شـــيء يتول

د. إنه كلمات راحت تتحرك، شـــبكة كاملة من الكلمات يستوي الشاعر 
ّ
غامض، غير ُمؤك

أمامهـــا مذهواًل قلياًل... ثم يتصارع مع هذا الفيضـــان الهائج من الكلمات الذي داهم 
جوارحه، فيجنح إلى ترتيبها، لكن دفقها يخاتل قواه فيســـعى ألن يستأثر بكل ما في 

 أن يحلل بنيته في النهاية. 
ً
هذا السيل من ثراء، جاهدا

- هل يحتاج الشاعر، والفيلسوف، والرسام كل منهم إلى اآلخر؟ 
 لدى الرسام وال لدى الفيلسوف، 

ً
 كثيرا

ً
 يكون الشـــاعر معروفا

ّ
أندريه فرينو: يحدث أال

والعكـــس صحيح. من الواضح مثاًل أن لكل من الشـــاعر والرســـام طريقة مختلفة في 
 
ّ
إدراك الواقع، وفي تشـــكيل الشيء والتعريف بشيء يعز

وصفه بل وإدراكه حتى بالرسم: شيء مشترك بين الرسم، 
والشعر والفلسفة، أي الكائن في نهاية األمر. الشعر الذي 

أثّمنه من جهتي هو شعر أنطولوجي.     
- ما الرسالة التي يعتقد أندريه فرينو، اإلنسان والشاعر، 

أنه لم يقدر على إيصالها بما كتب؟ 
 
ً
•أندريه فرينو: أحاذُر عبارة “رسالة الشاعر”، ذلك تماما
من حيث أن ما يوّد الشـــاعر قوله هو في نهاية المطاف ما 
 ما يتحّدث بعض 

ً
ة، غالبا

ّ
تعجز األلسن عن قوله. لهذه العل

الشـــعراء، وأنا منهم، عن “القصيدة الشائعة” على أّنها 
مصدُر إخفاق، ذلك لعمق شـــعورهم بالفارق بين لحظات 
 ودنوَّ تفّوٍق، ثم ذاك الشيء 

ً
االســـتحواذ، االستغراق نشوة

 أمامك، بال 
ً
الذي يبقى، ذاك الشـــيء الذي يســـتمّر جاثما

جنس وال ثمر، أو ربما الزاخـــر بالثروات، ثروات قد يجاريك 
فيها اآلخرون، معبرين عن شـــعورهم بتناغمها وجمالها 
 
ً
 ال نوال لرضا الشـــاعر عنها، أّيا

ً
وبديع معانيها، لكن دائما

كان بهاؤها.   
 “اإلنساَن” عْبره ومن خالله. ما يبوح به ينطبق عليه، 

ُ
 ويسائل

ُ
الشـــاعر إنسان يتساءل

. تساؤالت الشعر الجوهرية تساؤالُت الفلسفة عيُنها 
ً
وينسحب على “اإلنسان” أيضا

وتالمـــس ما بعد الطبيعة. لماذا نحن هنا ككائنـــات موجودة؟ لَم نحن غارقون في هذا 
اليّم من التناقضات، أشقياء والموت يخطفنا في نهاية المطاف؟ ينطق الشاعر بأشياء 
اًل في الوقت نفسه 

ّ
يســـعى من خاللها لتفسير هذه المعاناة األساســـية العميقة معل

ر 
ّ
 ما حول هذا المتعذ

ً
ر التصّور. مع ذلك، يقول شـــيئا

ّ
النـــداء إلى فضـــاء ال متناٍه متعذ

ه، ما يوازيه، عبر حيوية الصور؛ وكأّنه يقوم ببناء شيئه.    
َ
الوصف، يعطي ُمعادل

- من هم أكثر من لفت انتباهكم من الكتاب األجانب والفرنسيين؟ 
ّتاب أحببتهم محب���ة جمة وعرفتهم. كنت 

ُ
•أندري���ه فرينو: يمكنن���ي الحديث عن ك

 “جوف”، 
ً
وثيق الصداقة مع      “إيلوار”، وكذلك مع “شار”، و”تارديو”... أحببت كثيرا

ّتاب األجانب فقد كنت بالغ التأثر 
ُ
و”رامبو” بالتأكيد، “رامبـــو” على نحٍو خاص؛ أّما الك

بالرومانسية األلمانية، بالشاعر “هولدرلين” و”نوفاليس”...    
- واألسماء الكبيرة التي لم تقّدر حق التقدير...

، وقد حجب مجُد “رونسار” و”دي 
ً
 جدا

ً
- أندريه فرينو: كان القرن السادس عشر غنّيا

يه” و”أغريبا دوبينييه” و”سيف” و”لويزا البيه” الضوء عن شعراء أجدهم 
ّ
بيل

ال يقلـــون عظمـــة عنهم، مثل: “جان دي الســـيبيد” ) 1550 – 1623 (. يمكن 
ســـم بطريقة خاصة في الرؤية وتكوين 

ّ
وصف شـــعره بأنه باروكي، غير أنه ات

الصور الشعرية التي تذكرني بفنون رسم “أفينيون” إّبان القرن الرابع عشر.
 “شاســـينييه”... لكن للزمـــن فعله وأعماله، 

ً
“جان دي الســـيبيد”، بل أيضا

ـــف فيما بعد أن في شـــهرتهم 
َ

 ُيكتش
ً
ّتابا

ُ
 ُيمّجد ك

ً
يحجب، ينســـى... وأحيانا

مبالغة. 
وهكذا، في بداية القرن العشرين، في ميدان الرواية، كان للروائي والكاتب المسرحي 
“يوجين مارسيل بريفوست” نجاحات أكثر مما كان لـ “مارسيل بروست”. أما الشعراء، 

   ...
ً
فال أوّد التحّدث حولهم، قد أكون قاسيا

- ماذا عن الشعراء ووسائل اإلعالم؟ 
•أندريه فرينو: بات الناس متنامي االنجذاب إلى وسائل اإلعالم. لدى الجميع تلفازات 
تعمل من الصباح حتى المســـاء. ليس للشـــعر ذاك اإلغواء السهل، والقراءة الوحدوية 
 فيما يخّص الشـــعر. لقد جّد “ألن فنشـــتاين” ) شاعر وكاتب فرنسّي 

ٌ
المنعزلة رديئة

، لكن لم 
ً
 ما ألجل هذا األمر، ومعه آخرون أيضا

ً
ومنتج برامج تلفزيونية(، أن يفعل شـــيئا

يكن ذلك سوى نقطة في بحر. 
 
ً
ّي في األدوار: غالبا

ّ
ال يعني ذلك أن الشعر في الطريق إلى االنقراض، لكن ثّمة خلط كل

قون في أمور الشعر، في حين أن ذلك هو دور النقد األدبّي. لسُت 
ّ
ما أرى صحفيين يعل

 ضّد مهنة الصحفيين، التي أقّدرها مثلما أفعل مع المهن األخرى، لكن لمست في 
ً
أبدا

 مبالغات حول ما ليس لديهم أّي معرفة فيه. من هنا تدّنى الحضور 
ً
را

ّ
تعليقاتهم مؤخ

في جلســـات الشعر. على الشـــعراء رفع الصوت إزاء هذا الواقع وفعل المزيد للتعريف 
بوضعهم االجتماعي والمهني.   

منذ فترة قريبة، أرسل لي قاٍض مجموعة من شعره المزعوم، 
وكان ذلـــك ديوانه الثالث المنشـــور. أّي فخامـــة في الورق 
والتجليد! لكن ليس في قصائده بيت يســـتحق هذا البذخ. 
ولم يترّدْد في رسالته الُمرفقة بالديوان الضخم في التماس 
. ال يمكننا إال أن نأسف أن نرى 

ً
 طبعا

ْ
مقالة مني حوله. لم أقبل

مهنة هي من أنبل مهن البشـــرية تبقـــى متجاَهلة ومهانة 
وبال حماية، مهنة الشاعر. 

الشـــعر حرية وكبرياء، مـــؤاِزر في العيـــش، يخاطب أنبل 
وأفضل ما في البشر، لهذا أعتقد أن على الشاعر السعي ألن 
 بشـــعره، وأن يجهد في حياته نفسها، ليغدو 

ً
يكون جديرا

 مع صورة اإلنســـان التي ينضح بها شعُره، الصورة 
ً
متناغما

 على اإلنسان الذي هو.  
ً
المتفّوقة غالبا

- أي حكم لديك على الحروب الهمجية التي تجتاح العالم 
الراهن رغم وعيه الحاضر بما سفك من دماء عبر القرون؟ 

أندريه فرينو: أعتقد أنه ينبغي االنطالق من مالحظة أن اإلنسان كائن مزدوج. يمكنه 
 
ً
 أن يكون ذئبا

ً
 للغير حتى التضحية، لكن بوســـعه أيضا

ً
، محّبا

ً
، أريحيا

ً
أن يكـــون طيبا

بالنسبة لإلنســـان مثلما قيل ذات يوم. إنسان الرغبة، اإلنسان ثالثي الرغبة: الرغبة في 
االســـتمتاع، وإرادة القوة، والرغبة في السيطرة، ال يمكن إال أن تفضي ثالثّيته هذه إلى 
شّن الحرب في وقت ما. ســـتجعل االختراعات العلمية والتقانات المنحدرة من العلوم 
 مما مضى. وطبيعي أن 

ً
الحروب ليس أكثر وحشـــية وهمجية وحســـب؛ بل أشـــّد فتكا

 وأخرى ظالمة...  
ً
تكون هناك حروب عادلة أحيانا

الشاعر في هذه األثناء بال حول وال قوة، وما يمكنه فعله هو أن يواجه الظلم ويقاومه، 
وأن يؤدي ذلك بشجاعة. 

. يبدو لـــي المطلب األخالقي 
ً
* أعتقد أن دور الشـــاعر هو الســـعي ألن يكون منصفا

. ال أوّد القول: إن على الشـــاعر االمتثال للمبادئ التوجيهية. وأكّرر، برأيي أّن على 
ً
حتمّيا

 مّما هو األنبل في شعره.  
ً
 مستوى كثيرا

ّ
الشاعر أن يسعى في حياته ألن ال يكون أقل

حوار مع الشاعر الفرنسي 
»أندريه فرينو«

)1993 – 1907(

فرينو: يحدث أاّل يكون الشاعر معروفًا كثيراً 
لدى الرسام وال لدى الفيلسوف، والعكس 
صحيح. من الواضح مثاًل أن لكل من الشاعر 
والرسام طريقة مختلفة في إدراك الواقع
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في الحياة الثانية

  كتب: محّمد صابر عبيد

 في 
ً
 حديثا

ً
تعّد القصيدة القصيرة شـــكاًل شعريا

عات أو 
ّ
“قصيـــدة التفعيلة” يناظر أســـلوب المقط

الرباعّيـــات في “قصيدة الـــوزن” التقليدّية، وتقوم 
على فعالّيـــة التركيز والتكثيـــف اللغوّي في رصد 
حركّية الصورة الشـــعرّية ومحاصرتها بأعلى درجات 
االقتصـــاد التعبيرّي، وال بّد لهذه القصيدة أن تكون 
مكتملـــة األركان من حيث األدوات واآللّيات والحدود 
ن من 

ّ
الخاّصة بالصنعة التركيبّية الدقيقة، كي تتمك

بلوغ مرحلة التشكيل الشعرّي النهائية على مستوى 
التعبير والتصويـــر والتدليل، وهي مهّمة ليســـت 
بالســـهلة ألّنها ال تحتمل أنصـــاف الحلول كما هي 
ق النجاح 

ّ
الحال في القصيدة الطويلـــة، فإما أن تحق

كد حساسّيـتها الشعرّية الممّيزة؛ وإّما 
ّ
المطلوب وتؤ

أن تخطئ سبيل النجاح وتضيع في منتصف الطريق 
ر.

َ
ذك

ُ
بال حصيلة ت

قصيدة الشـــاعر مزاحم عالوي الشاهرّي الموسومة 
“-رّبمـــا-”)*( يمكـــن إدراجها في شـــكل القصيدة 
القصيـــرة، باعتمادها على عنونة خاّصة تســـتخدم 
“كلمة وظيفّية” هي “رّبما” تعني “من المحتمل” 
ة، وال تكتفي بحضورها 

ّ
” و”ما” الكاف مركّبة من “ُربَّ

ين في 
َ
ت الظاهـــر والبارز في ثرّيا العنوان بل تتكّرر مرَّ

ي القصيدة، لتكون عتبة 
َ
 صورة مـــن صوَرت

ّ
مطلع كل

ة 
ّ
يمكن وصفها بـ«عتبة الالزمة« التي تنطلق من مظل

العنوان لتغطي مطلع الصورة األولى على هذا النحو:
»رّبما 

ًفي صباٍح جديٍد
تزيُح غبارا

تباطأ في الريح«
 الطبيعـــة المتحّركة على 

ّ
حيـــث تهيمن دوال

ميدان الصورة الشـــعرّية في أحـــوال مختلفة 
تبدأ مـــن المســـتقّر الزمنّي المشـــرع باتجاه 
حركة الزمـــن اليومّية »في صبـــاٍح« موصوف 
بـ«جديٍد«، يحّرك البداية الطبيعّية نحو أفق 
َبة وهي 

َ
قادم للشخصّية الشـــعرّية الُمخاط

ل هذه 
ّ
تمضي بالزمن نحو الجـــّدة، وتتمث

الجّدة في مهمة إزاحة غبار متباطئ داخل 
حركة الريـــح، فالصباح الجديد ال يكتفي هنا 

بجّدته الطبيعية وهو يقوم بوظيفته التقليدّية في 
ق ذلك 

ّ
تســـجيل بداية لزمٍن يومّي جديٍد، بل يتحق

ى من 
ّ
ن شمســـه المشـــرقة بإزاحة ما تبق

ّ
حين تتمك

.
ً
ف صورة اليوم تماما

ّ
الغبار المتباطئ لينظ

ين »تزيح/
َ
ثّمة تناســـب حركّي وإيقاعّي بين الفعل

تباطأ« يناســـب الوضع الســـردّي للمحكي الشعرّي 
الخاّص بالغبار، حين يقوم الصبـــاح بإزاحته بعد أن 
تباطأ في الريح على نوع من التحّدي واإلثارة ليحّرص 
الصبـــاح علـــى النهوض بهـــذا الفعـــل، إذ تنتهي 
الصورة إلى شـــيء من التوكيد بعد أن بدأت بالالزمة 

االحتمالّية العنوانّية »رّبما«.
تنطلق الصورة الشـــعرّية الثانية في القصيدة من 
عتبـــة الالزمة نفســـها »رّبما« كي تســـتحضر صورة 

 على نحٍو متكامل:
ً
 وموصوفة

ً
ب مسماة

َ
ُالمخاط

»رّبما أّيها الولُد الكهل
تشقى

كذئٍب جريْح.«
ب الصورة من بالغة تشبيه تقوم على تفعيل 

ّ
تترك

طاقة النعـــت في جناَحي التشـــبيه لصوغ حالة من 
التوازي التشـــبيهّي بينهما، فجملة المنادى »الولُد 
« جاء بصيغة المعرفة في الموصوف والصفة؛ 

ُ
الكهل

تقابل جملة المشـــّبه به »ذئب جريـــح« التي جاءت 
بصيغـــة التنكير فـــي الموصـــوف والصفة، تفصل 
بينهمـــا أداة الشـــبه »الكاف« ووجه الشـــبه متمثاًل 
بمعنى الشـــقاء في الفعل »يشـــقى«، حيث تتمركز 
فعالّيـــة المعنى فيما تقّدمه حالـــة الصفة من إثارة 
ســـيميائّية، فالموصوف المعرفـــة »الولد« بدالالته 
المتاحة في إمكانّية الفعل والحركة تعادل إمكانية 
فعـــل الموصوف النكرة »ذئـــب« وحركته المندفعة 
القوّية، لكـــّن الصفة األولى »الكهل« تحّد من جموح 
 ،

ً
الموصوف مثلما تفعل الصفة الثانية »جريح« أيضا

إذ تشـــتغل لعبة التضـــاد والتقابل والتـــوازي بين 
 المســـافة بينهما بأكبر قدٍر من 

ّ
َتين على ضخ

َ
الُجمل

طاقة الشعرّية.
الفعل الوحيد في الصورة التشبيهّية هو »تشقى« 
بوصفـــه وجه الشـــبه بيـــن كهولـــة الولد 
وجـــرح الذئب، وتعمل الصورة 
على  التشبيهّية 

تحييـــد 
احتمالّيـــة الالزمة العنوانّية 

»ربما« ألّن فعالّية التشبيه البالغّي تعمل 
 عن 

ً
يـــه، بعيدا

َ
على تكريـــس الوضع الوجودّي لطَرف

ظروف االحتمالّية التي تحيل عليها العتبة العنوانّية 
ل معادلة شعرّية ذات 

ّ
»رّبما« على النحو الذي يشـــك

حراك خصب.
ين متناظَرتين تبدأ 

َ
ف القصيدة إذن من صورت

ّ
تتأل

 منهما بـ«رّبما« وهي تشـــيع فضاء االحتمال في 
ّ

كل
 صورة، لكّن الصورة األولى والثانية سرعان 

ّ
مطلع كل

ما تنتهي إلى إقراٍر بثباِت عناصِر التشكيل الصورّي 
في الحالة الحكائّية الشـــعرّية، ولـــو أمعّنا النظر في 
ب 

َ
 إلى مخاط

ً
طبيعة الخطاب الشعرّي سنجده موّجها

يكمن في تفاصيل التشـــكيل اللغـــوّي ذي اإليقاع 
، فـ«البحر المتدارك« مـــع احتفاظه 

ً
البطـــيء نســـبيا

بكثيـــٍر من تفعيالتـــه الكاملة »فاعلن« أســـهم في 
توكيد رتابة الحراك الموسيقّي في القصيدة، وكأّن 

حساسّية التفعيلة الكاملة تفقد حساسّية التثمير 
تحـــت ضغط حركة هذه التفعيلـــة، وفقدان ما كان 
يمكن أن يضيفه زحـــاف الخبن لو أّنه جاء على أكثر 

ها.
ّ
َتين في القصيدة كل

َ
من تفعيل

 فضاِء العنونة 
َ

تكمن الشـــخصّية الشـــعرّية خلف
وال تظهـــر منها فـــي الصورة األولى ســـوى الخلفّية 
الزمنّيـــة »في صبـــاٍح جديـــٍد« أواًل، والجملة الفعلّية 
«؛ على 

ً
األولـــى التي يكون هـــو فاعلها »تزيُح غبـــارا

الرغـــم من اختفائهـــا في طبقة معّينـــة من طبقات 
الطبيعة المتحّركة، والجملـــة الثانية الخاّصة بعمل 
 على فعل 

ً
الغبار »تباطـــأ في الريح« التي تحيل أيضا

الشخصّية المحتَمل. في حين تبرز هيأة الشخصّية 
َبة في الصورة الثانّية »أّيها الولد 

َ
الشـــعرّية المخاط

صْت بالموصوف »الولد« ليحيل 
ّ
« وقد تشـــخ

ُ
الكهل

على أكثر من مســـتوى مرجعّي، حين تعمل الصفة 
»الكهل« علـــى نحٍو مضادٍّ مقصوٍد مع الموصوف، إذ 
 مع صفة »الكهل« 

ً
 »الولد« ال يســـتقيم دالليا

ّ
إّن دال

بالمعنى الذي يجعل مـــن »الولد« بصيغته المعّرفة 
، وصفة »الكهل« 

ً
عالمة للتوّجه نحـــو األصغر عمـــرا

 في التسلسل الزمنّي 
ً
 على األكبر عمرا

ً
تحيل تقليديا

التقليدّي المعروف من الطفولة إلى المراهقة 
 الكهولة.

ً
»الولدنة« ثم الشباب وأخيرا

 في الصورة الثانية 
ُ
 الفعليـــة

ُ
تأتي الجملة

 لحّس الحضور 
ً
من القصيدة »تشقى« مناِسبة

د أكثر في جملة 
ّ
»الكهلـــّي« في الصورة، وتتأك

التشـــبيه »كذئٍب جريـــْح.« التـــي تختزن في 
ة »ســـيرة الذئب« قبل أن يكون 

َ
ل أعماقها المتخيَّ

 وفي أثناء حالة الجرح وما بعدها، بحســـب 
ً
جريحا

تطابقها مع ســـيرة الشـــخصّية من »الولدنة« إلى 
»الكهولـــة« ومـــا بعدها، على النحـــو الذي تنتهي 
، في 

ً
 لكّنهـــا ال تنتهي دالليا

ً
فيه القصيدة لســـانيا

مضمـــار إبقاء الصورة اللســـانّية للعنونة »رّبما« على 
قيد االشتغال السيميائّي بين االحتمال واليقين.

يمكن قراءة حضور شـــخصّية »الذئـــب« الموازية 
 إلى المرجعّية 

ً
لشـــخصّية »الولد الكهل« اســـتنادا

التناصّية للنّص بوصفها فضاًء للتواصل والتضافر 
والتعاشق والتداخل، تحت ضغط النظرّية البنيوّية 
المعروفـــة فـــي أّن النّص الجديد إّنمـــا هو مجموعة 
 بصورة الذئب 

ً
نصوص سابقة تّم هضمها، تشبيها

الذي هو مجموعة خراف مهضومة، وما لذلك من عالقة 
وطيدة بالسيرة بوصفها حصيلة تجربة صاحبها في 
الحياة وقد اختزنـــْت بالكثير وانتهـــت إلى كهولة 
الولد وجـــرح الذئب، كي يبقى الصبـــاح الجديد في 
 بتغليب فكرة اليقين على فكرة 

ً
الصورة األولى إيذانا

االحتمال الماكثة في عتبة العنوان ومطلع الصورتين 
المكّوَنَتين »رّبما«، وهي تتـــرّدد بإيقاعها المتداَرك 
ســـائرة نحو أقصى ما يتركه من صدى إيقاعّي داخل 
فضاء االحتمال والظّن والشـــّك، وصـــواًل إلى اليقين 
الخاضع لحاالت الشـــكل والجســـد والفعل والحراك 
الشـــعرّي المنبثقة مـــن مركز القصيـــدة وأطرافها 

ياتها.
ّ
وخفاياها وتجل

القصيدُة القصيرُة
من الصورة إلى التشكيل

تترّكب الصورة من بالغة تشبيه تقوم على تفعيل 

طاقة النعت في جناَحي التشبيه لصوغ حالة من 

التوازي التشبيهّي بينهما،



 مهيدي عبد القادر

1430/4/20 هـ

 أكبر هزيمة في حياتي هي حرماني من متعة القراءة بعد ضعف نظري.

نجيب محفوظ

قصة
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عبق

مرَّ عام على غياب أمه. طمرتها الحرب. سأل الرضيع 

والده غير مرة بانكسار:

 أين ماما؟ 

ـ ستأتي!

 إليها. 
ً
، لكن قلبه ما فتىء ينزف حنينا

ً
صار يافعا

ــــب خزانة المالبــــس. قبض على 
ّ
مصادفــــة، راح ُيقل

ه بلهفة عاشق إلى  ه طوياًل. ضمَّ فســــتان أحمر. شــــمَّ

صدره. أجهش ببكاء مرير.

أمي

ما 
ّ
لــــم يَر أّمه. فيما بعد عاش في كنف زوجة أبيه. كل

جلدته بسوط الحقد، صرخ: أمي...!

تأرجح

قذفته الحرب على شــــاطىء الغربة.بعد غيبة مريرة، 

ولج حديقة المنزل.

باغتته لعبة طفله الوحيد. الســــاكن تحت األنقاض، 

قة على غصن شجرة، تعبث بها الرياح. 
ّ
ُمعل

 في الهواء…!
ً
قفز قلبه. تأرجحا معا

الكنز

احتضنــــه أبوه مذ كان عمره عامين. نفر من قســــاوة 

زوج أبيه. حجبت عنه الرضاعة قبل موعد الفطام .

بعد بضع ســــنين، دلف جسمه في فراش من أحب. 

 عن شيء ثمين!
ً
مّرر أصابعه فوق صدرها، باحثا

تحّد

سخرت الســــيارة من الجمل قائلة: أنت بطيء وممل. 

أنا أسرع منك!

ـ صحيح. هل تتسابقين؟ 

ُسك قصير... ستخسر! واحد. اثنان. ثالثة...
َ
ـ َنف

 وانطلقا في بحر رمال الصحراء... سبح الجمل؛ غاصت 

السيارة...

قطعة الشوكوال

أشــــار الصبي إلى قطعة الشوكوال الغافية على رف 

الدكان وقد عالها الصدأ. أعطى البائع قطعة نقدية.. 

. حزنت 
ً
: ال تكفــــي. كان الجو حارا

ً
إال أنــــه نهره صارخا

قطعة الشوكوال. بكت.. حتى ذابت..!

القلم

بعث الطفل المراهق رسالة إلى حبيبته قائاًل فيها: 

أنــــت زهرة القلــــب ونور العين. حبــــك أرقني. ماعدت 

أستطيع النوم. ها أنذا أخط لك كلماتي بدم قلبي. 

ردت الحبيبة: أنت نبض قلبي ونســــيم الروح.. الدم 

المتدفــــق في شــــراييني. وجهك المؤنــــس اليغادر 

خيالي. وها أنذا أخط لك حروفي بدم قلبي. 

ســــمع القلم حوارهما. ســــخر منهما قائاًل: ال. أنتما 

تكذبان. بل تكتبان بدم قلبي..!

قصص 
قصيرة  قصة: وجيه حسن

 قصة: فراس ميهوب

في تلــــك الليلة القمراء، جاء »طولي« يدّب 
ٍة من حاويــــات الحّي، 

ّ
ل
ُ
 قــــرب ث

ً
 فاترا

ً
دبيبــــا

ٍة 
ّ
تني لحظتها ُمواء ُموجع، حســــبته لقط

َ
باغ

تلد والدة عسيرة... تزلزل »طولي« من عنصر 
المباغتة، أرســــلت أذنــــّي االثنتين اللتقاط 
حذافيــــر هذا الُمــــواء الُمتحشــــَرج، هل هو 
ٍة من جنس الحيوان فعاًل، أم لشــــخٍص 

ّ
لقط

 كما صوت الُمواء؟!
ً
كان ُيصدر صوتا

ــــُت حولي، لألمــــام للخلف، إلى 
ّ
: تلف

َّ
الحق

، ال من جنس 
ً
اليمين إلى الشمال، لم أَر أحدا

، وال مــــن جنس القطــــط... وقتها  األناِســــيِّ
ســــِقط في يدي، رميت أذنــــّي إلى المكان 

ُ
أ

عينــــه الذي يصــــدر عنه مثل هــــذا الُمواء، 
ب...

ّ
َرعت أتنّصت بحذر وترق

َ
ش

ــــأ لي أّن  بتوّجــــٍس قلت في ســــّري: »ُيهيَّ
الصوت آلدميٍّ يصدر عنه صوٌت كالُمواء«...

 عقلــــي مثــــل هــــذا التقييم 
ْ

لــــم يقبــــل
ك...

َ
االستثنائي الُمفذل

ل مــــن بين الضلوع 
ّ
 آخر، تســــل

ً
لكّن صوتا

ُمفاُده:
ديد، هل الُمواء ال 

ّ
ِلَم هذا االســــتغراب الش

 للقطط فقط؟
ّ

يكون إال
 من داخلي نهض صوت ثاٍن بدا في حالة 

استنكار:
، أْن تكثر الُمواءات 

ً
لكْن أليس ُمســــتغربا

في سحائب الليل، وليس في رابعة الّنهار، 
حيث الشمُس وسطوُعها؟

نبَس شــــخص متوســــط الطول، له كرش 
مْدلــــوق أمامه، وجدتــــه ُيثاِنينــــي المكان، 

:  كالمه إلى أذنيَّ
ً
موّجها

بيتي قريب من هنا، أال تعرفني؟ منذ مّدة 
 هزيع من الليل كنت أسمع 

ّ
طويلة، وفي كل

مثل هذه الُمواءات الغريبة... أرمي عينّي من 
ة على الشارع، فال أرى 

ّ
شرفتي القريبة الُمطل

سوى قطٍة أو قطتين... لي قدرة على تمييز 
ُمواء القطط من سواه...

ماذا تقصد أيها الجار؟
بتمييــــز األصوات،  عندي حدس خــــاص 
لسُت أدري من أين جاءني هذا الحدس، هل 

للوراثة دوٌر رئيس في ذلك؟
رّبما...

 المكاَن الذي 
ً
تركنــــي الجار القريب، ُموّدعا

فيه أربع حاويــــات، مضى في طريقه... يبدو 
 له، ســــمعته ُيَبســــِمل 

ْ
ُرق

َ
أّن إجابتــــي لم ت

وُيَحوِقل وهو يبتعد...
تســــاءلُت في ســــّري: “هل كاد الّرجل أن 
ٍة 

ّ
يتفــــّوه بهِذه الكلمات: الُمــــواء ليس لقط

ــــٍة بردانة، أو ألخرى موجوعة، 
ّ
جائعٍة، أو لقط

ِقياء قْد رماها بحجر ُمؤٍذ 
ْ

ألّن أحد األوالد األش
 
ً
يشبه الكرة باستدارته، فســــّبب لها جرحا

”؟!
ً
بليغا

تزاحم غيٌم من الّتســــاؤالت الضبابية في 
ذهني: “لماذا أخذْت هذه المسألة الّتاِفهة 
 من أْحياز تفكيرك؟ ما شــــأنك 

ً
 ضافيا

ً
حّيزا

، ُمواء القطط، 
ً
بهذا الُمواء؟ ِلَم تستغرب، إذا

ــــاكلة منذ بدء 
ّ

وقد خلقها الله على هذه الش
الكون؟”

بعدها تركُت المكان، ضحكُت في ســــّري 
من أســــئلتي الّصارمة، التي نبتت في خاليا 

 كالِفطر...
ً
ي فجأة

ّ
ُمخ

في اليوم التالي سمعت نبرة الُمواء ذاتها، 
ِعِر المســــألة كبير اهتمام... عقب ذلك 

ُ
لم أ

حملتني قدمــــاي إلى منزلــــي القريب، وأنا 
هن ُمضطربه...

ّ
ُمبلبل الذ

في ســــهرة ما على شــــرفة منزلنا، وبينما 
كنــــُت وزوجتي نتجاذب أطــــراف الحديث، 
، أرهفُت الّســــمع 

ً
ســــمعت صوت ُمواًء غريبا

، أرسلُت عينّي صوب الحاويات األربع، 
ً
جّيدا

لــــم يقْع بصري على أيٍّ مــــن جنس القطط، 
بل رأيُت ثالثة أشــــباح آدمّية، بعضها كان 
يتحــــّرك قرب إحدى الحاويــــات، لمحُت من 
ــــبح 

ّ
بعيد ســــيجارة مّتقدة لشــــخص كالش

 من تجّمع 
ً
 قريبا

ً
 رماديا

ً
كان يقتعــــُد رصيفا

 أشــــبه 
ً
 ُمحشــــَرجا

ً
الحاويات، يرســــل صوتا

بالُمــــَواء، ثــــم ما تلبــــث شــــفتاه أْن تلتقطا 
ة بين أصابعه، يرتشف 

َ
الّســــيجارة الُمعتقل

ذ أو 
ّ
ســــموَمها والّنيكوتيــــن مــــن دون تلذ

انشراح...
في المكان عينه ُيثانيه شــــخصان آخران، 
 من ُمواِئه، كانا 

ً
 ِحّدة

ّ
 منهما كان أقل

ّ
مواء كل

افين 
ّ

طان كش
ّ
العمل، يســــل ين في 

َ
ُمنهِمك

منيريــــن داخــــل الحاوية، يلتقطــــان منها 
بعض األشياء الضرورية حسب فلسفتهما 

وقناعتهما...
بامتعاض وقلــــق باِدَيين قلــــت لزوجتي، 

ة:
َ
ونحن نحتِسي قهوتنا المسائية الُمهّيل

ُيهّيــــأ لي أْن صوت الُمــــواء قد تبّدل هذه 
ــــَرى تغّير 

ُ
األيام، انتقلــــت األدوار، هل يا ت

الصوت المعتاد لإلنســــان، بســــبب إفرازات 
العولمــــة المقيتة وتِبعاتها وطغيانها؟ ثّم 
بات الحياة وضغوطاتها 

ّ
رت فيــــه تقل

ّ
هل أث

االقتصاديــــة والماديــــة، فتبــــّدل صوتــــه 
بالفعل، صار أشــــبه بالُمــــواء الحاّد، واألنين 

كَوى والقهر؟
ّ

فير والش
ّ
هيق والز

ّ
والش

قالت زوجتي تشاطرني الّرأي:
هــــل يعلم الواحد مّنا يــــا “مغيث”، أّنه ال 
جدوى من صّب اللعنات على الحياة ذاتها؟ 
وأّنه رّبما ال فائدة من الُمواء البشرّي الّصاِرخ، 
وال من أنينــــه الَمبُحوح الُمحشــــَرج، والمثل 
 المي وهي مّي”؟ ثّم 

ّ
ــــعبي يقول: “دق

ّ
الش

هــــل من آذان نظيفة ُمْصِغية تســــمع مثل 
كاَوى، فتلّبي طلباتها 

ّ
هذه األّنات، وهذه الش

بال ِمّنة وال أذى؟
في ليلــــة أخــــرى صاِئفــــة، وبينمــــا كان 
 لمنزلــــه في الهزيع األخير، 

ً
“مغيث” عائدا

وقع بصره على شــــاب غامق البشرة، شديد 
قة مّتســــخة، 

ّ
الحركــــة، يرتدي أْســــَمااًل ُممز

، له عكفة ناحية 
ً
” حديدّيا

ً
يمتشق “ِسْيخا

 من داخل 
ً
الّرأس، بها يلتقط ما يراه مناسبا

ْعمه: من أشياء 
َ
هذِه الحاوية أو تلك حسب ز

معدنيــــة، أو من علب عصيــــر )تنك( فارغة، 
أو من قطع بالســــتيكية أو حديدية مفيدة 
له ولمنزله، أو تكــــون مخّصصة للبيع، أو من 
فردتي حذاء تصلحان لــــه أو لزوجته أّواًل، أو 

...
ً
ألحد أبنائه من الِجنسين تاليا

 وحين يحّس “ضيف الحاويات” هذا، أّن 
 بالخيرات والعطايا، يزداد وقت 

ٌ
إحداها عامرة

مكوثه قربها، أو داخل قفصها الحديدي ال 
فرق، يتعامل معها بوّد وحميمّية واهتمام، 

كما لو أنها إحدى العشيقات...
 بتعاطف إنسانّي سأله الجار “مغيث”:

من كم سنة وأنت تعمل بهذه المهنة يا 
أخي؟

مت 
ّ
من عشر ســــنوات وأكثر... من أبي تعل

نعة... الصَّ
ألــــم تتعْب من هــــذه المهنــــة، من هذه 

زة؟
ّ
الّروائح الُمقز

 أب عاقل أْن 
ّ

هــــا تعب... على كل
ّ
الحياة كل

يتعب يا عزيزي ِلُيطعم أوالده وعياله... ثّم 
ألم تسمع الشاعر “المعّري” وهو يرّدد:

 ِمْن 
ّ

َما أْعَجــــُب   إال
َ
 ف

ُ
هــــا الحياة

ّ
ل
ُ
“تعٌب ك

ِدياِد”؟
ْ
َراِغٍب في از

...
ً
 أيضا

ً
ما شاء الله، وتحفظ أشعارا

ــــظ الزّبال 
ْ
اســــتغرب الجــــار “مغيث” حف

 ألبي العالء المعّري، الشاعر العباسي 
ً
شعرا

الفيلسوف... سأله:
م؟

ّ
هل أنت متعل

أنا يا أخي طالب ســــنة ثالثة بكلّية اآلداب 
 لياًل...

ّ
في الجامعة، ال أعمل هنا إال

خجل “مغيث” من نفســــه، مــــن نظراته 
األولى صــــوب الزّبال الجامعي، ثــــّم وّدعه، 
َريــــن حاماًل 

َ
ليعــــود إليه وإلــــى زميليه اآلخ

 من 
ً
بعض الســــندويتش البيتــــي، وإبريقا

اي “األْوكُرك”... 
ّ

الش
 جلــــس “مغيث” يشــــاطرهم الجلســــة 
والحــــوار، لكْن هــــذه المّرة، علــــى الّرصيف 
الُمقابــــل، على مبعدة مــــن الحاويات األربع، 

رة...
ّ
ومن روائحها الُمنف

   

الُمواء ليس للقطط وحَدها!

نا السيارة الجديدة باألمتعة، قفز كلُب العائلة الصغير من النافذة المفتوحة، لحقُت به، نادتني أمي:
ْ
حّمل

عْد، تأخرنا، اتركه عند الجيران.

 في المقعد الخلفي وراء أبي، حلمُت بالبحر األزرق، والرمل األصفر، دهمتني نسمة صيف منعشة.
ً
 صغيرا

ً
شغلُت مكانا

أمضينا أسبوعين رائعين على الشاطئ.

ت، وأخرى جاءت، وضعنا حقيبتين على ظهر الســــيارة القديمة، غافلني كلُبنا ضخم الجثة، وانسحب خلسة،  في حزيران آخر، ســــنوات مرَّ

ناداني أبي بصوت مبحوح:

ال بدَّ من الرحيل.

، تسلل منه كلبي الهرم، تبعته، عاد واستلقى 
ً
أمس، أول أيام الصيف، حقيبتي على ظهر السيارة المترنحة، نسيُت الباب الخلفي مواربا

ل كلبي قيلولة أخيرة في البيت الذي يعرفه.
ّ

عند العتبة، تسّرب إلى أنفي عطر الياسمينة البيضاء الوحيدة، لم أكن مستعجاًل، فض

يوم قفز الكلُب من النافذة
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ارتكاُب الصمت

تساؤل

تساءلت:
هل ستزورني حين رحيلي؟!

تحمل غصن رياحين
وتقبض على حفنة

وارى الثرى
ُ
حين أ

تنثرها فوق قبري؟
ستشتاقك روحي 

وأنا أغيب في رحم األرض تحت التراب...
قلقني... 

ُ
شهقات النائحات في السواد ت

تكتسح سكينتي...
وتلك القهقهات الشامتات ال تعنيني... 

سيلحقن بي...
 أّيما سرقن من عمر... سيبحثن عن مالذ ذات 

قبر...
؟

ً
أيكون رحيلي عنك أبديا

 أبيض يوم زفافي... 
ً
لم ألبْس ثوبا

أحببُت لون الورد الجورّي...
ال تعتْب إن ألبسوني اليوم هذا األبيض!...

لم يهتموا لرغبتي
ما سبق ألحد أْن لبس الورد ودفنوه!

رجوت الله أن يعيد لي حياة فراشة بلون 
عينيك

أحوم... أقّبل كتفيك
ألثمك خلف أذنيك

أدغدك
أرتشف حبات عرق على جبهتك

طالما عشقت رحيقها
قُت عبيرها!!!

ّ
وتنش

هل ستأتيني بغصن زنابق؟
أم تنتزع شتلة حبق؟

هل أستحق وردة؟
أم غصن سالم؟؟

حلمُت أنني ُولدت من جديد...
منحت الحياة... وصرت ابنتك! 

ًنعم أنا ابنتك المدللة المشاكسة!!
تضمني إليك فرحا

أتأملك... 
أتنعم وأرنو بشغٍف

لطلتك
وتلك االبتسامة!!!

يااااه!!!!
االبتسامة التي طالما سحقت روحي... 

بعثرتني!!
ًهل ستأتي!!

أال أستحق جوابا
لتساؤالتي؟؟؟

وآهات قلبي
ًوصدق بوحي؟! 

حين أقول: وداعا
التصّدقني!!

سأعود للحياة... لك! 
حين مرور نسمة عطرك الحي

قرب جثماني وثراي... ال بّد سيحييني!!

جراحة

نصحتني صديقتي بلهفة
أن أرافقها:

»ذاك الجّراح ماهر 
مبدٌع في إخفاء التجاعيد!«

همس قلبي:
»حين أضع رأسي في حضنك

وتبدأ عّد تجاعيدي
وتروي لك 

 تجعيدة
ُّ

كل
قصة من مواعيدي
تقّبل تلك الثنايا

والشامة وغمازة غارت...
تقّبلني بنهم العشق الجميل...«

كم تمنيت لو زادت تجاعيدي!!
فتغدق شفتاك 

وتندمل بترياقك!...
صديقتي هزتني

أفقت تنبهت
رّددت:

»ال... هي سر قلبي!!!
ال أهزمها

أعشقها وأتدفأ بها
وأتلمس مواقع العشق 

الفريد معك
كل ماض

وغد جديد مجيد...«

جاَءت وكم شاقها نظٌم وإفصاُح
اُح 

ّ
اٌح ونف

ّ
والشعُر كالعطِر نض

سمراُء فّتَح نواٌر بمبسمها
 وجنتها ورٌد وتفاُح

َ
وفوق

ً
تمايلت كغصوِن الباِن ساحرة

والقدُّ منتصٌب والخدُّ لّماُح 
ٌ
 وأشرعة

ٌ
ل

ّ
مرُج الضفائِر شال

ُح
ّ

 والوجُه صبٌح إذا ما تاَه مال
ها

ُ
وللشفاِه إذا سالت مراِشف

 ما ال تفعِل الّراُح
ُ

غُر يفعل
َ
  فالث

؟ قلُت: أنظمُه
ً
قالت: أتنظم شعرا

ني في الهوى وجٌد وأتراُح
ّ
إْن شف

 فاتنٍة
ُ

 جفوني طيف
َ

أو مّر خلف
اُح

ّ
فالحسُن ُيسكُرني والِشعُر فض

قالت: متى تكتب األشعاَر؟ قلُت لها:
 أرتاُح

ُ
 حيث

ّ
ال أكتُب الشعَر إال

ً
فإْن غوتني عيوٌن قلُت ملحمة

ّراُح
ُ

اٌد وش
ّ
 ُنق

َ
فيها تخالف

ٌ
قة

ّ
وللضفائِر في شعري ُمعل

ِف مّداُح
ْ
وإّنني للجفوِن الُوط

سائلني
ُ
تنّهدت ورنت حيرى ت

 إْن كان في حسنها للشعِر مفتاُح
جّرحني 

ُ
وبادلتني بألحاٍظ... ت

 ذّباُح
ُ

 والثغُر منتقٌم والرمش
سمُعني في صبوتي غزاًل

ُ
قالت: أت

  فالشعُر كالخمِر أعناٌب وأقداح!؟
 جوًى

ُ
 يفيض

ً
فحّركت في دمي شوقا

اُح
ّ
 إّما طغى كالجمِر لف

ُ
  والشوق

 ُيسكرها
َ

وقلت لما رأيت الحرف
اُح

ّ
عرها الليلّي نض

َ
  والِعطُر من ش

ً
قة

ّ
 تلقي ُمعل

ً
ُمّدي إلّي يدا

  وهل ُيضيُء بدوِن الزيِت مصباُح!؟
يداعُب الحسُن ِعطَر الحرِف في قلمي
ُح

ّ
  كما يداعُب خدَّ الروِض فال

غّصت وقالت: عجيٌب أن تساومني
اُح!

ّ
وأنتُم في الهوى أسرى وُنز

لم ينضِج الشعُر إال في مفاتننا
َد لوال العشِق ُملتاُح

ّ
وال تخل

ً
قيٌس تغّنى بليلى وانتهى ألما

اُح 
ّ

   وضاَع في حّبِه المجنوُن وض
َد »بثناُه« وكّرمها 

ّ
 خل

ُ
جميل

ولم يغّيْر وفاَء الحِب ُنّصاُح
ته 

ّ
مراتُب الحبِّ تسمو عند عف

لَت في أخالِق من راحوا
ّ
   فهل تمث

تضنُّ أن تكتَب األشعاَر وهي لنا
   واللُه للشعر وّهاٌب ومّناُح! 

أسبلُت أجفانَي السكرى، وقلُت لها:
اُح؟

ّ
 على المذبوِح سف

ُّ
متى يرق

غنيتي
ُ
اِق أ

ّ
وعدُت أكتُب للعش

 الحروِف السوِد َسّياُح
َ

والدمُع فوق
 أكابدُه

ً
طويُت في خافقي جرحا

 لمن الموا ومن الحوا
ً
وقلُت جهرا

 جرٍح دواٌء ُيستطُب به(( 
ّ

))لكل
 جّراُح

َ
)إال بجرح الهوى( ما فاز

قصيدتان

إاّل بجرح الهوى

في القلِب مْن عينيِك أْن تتبسما

ما
ّ
حاشا هوى عينيك أْن أتأل

مهما تجّرحني وروُدِك ال أرى

 الروِح أْن تتنّعما
َ

إال التهاف

ما الجرُح إال مبسٌم... شفتاُه عن

ما
ّ
نبِض المحّبِة كاَد أن يتكل

وبرغِم فتِك النائباِت بمهجتي

ما كنُت إال الناظَر المتوّسما

وبرغِم ليالِت السواِد وطوِلها

ما كنُت فيها العابَس المتجّهما
ٌ

 وبي فؤاٌد خافق
َ
ألقى الحياة

كالطيِر في وجِه الصباِح ترّنما

 األّياَم حيَن نعّدها
َ

ما أجمل

 طفولّي الخياِل ُمنّعما
ً
حلما

ما كاَن طيُب العوِد لوال أّنه

بلهيِب ناٍر أحرقْتُه تضّرما

كْن غصَن حّب في الربيِع فإّنه

بعَد الصقيِع رأيَت فيِه برعما

إّن المواجَع تنضُج اإلنساَن كي

يرقى معارَج ذاِتِه متكّرما

 اآلمال يا سحَر الرؤى
َ

يا رونق

ُمّري على ُهدبي خيااًل ُمفعما

 ُحشاشٍة
ُ

لي فيِك ملَء الكوِن نبض

ما
ّ
اقٍة غّنْت هواك فنغ

ّ
خف

لي فيِك نوٌر أستضيُء شعاَعه

 ابتسمِت... لكي ألّم األنجما
ّ

هال

 بامـتعاٍض
 على سقـِف الحـناجر

ُ
ّيقـف الحـرف

ْنبلُع الّريـق الذي جـف
وتفـتّر ابتسامة

سطعـْت صفـراء من فـرِط الصقـيع
نعـلُك اليأَس ُنرائْي

ونعاني من يبـاٍس
يضع القـيَد على رسٍغ ويقضي

ونكابر
وبنا يبكي النجيع

 السيف في قـلٍب
ّ
وُيغـز

وفي طّي المحاجْر
ونسافْر

في متاهاٍت نسافر
ونـراعي من يدّس السّم

في حـبِر اليراْع
وُنـراعي... وُنكـابر

وصراٌع، قائٌم فـينا الّصراْع
وُنـراعْي ونبيْع

حـلمنا بيَع النخاسة
ونجاهـْر

ونقـول: )الجـوُع كافـْر(
ونكابـد... ارتكاَب الصمِت

 الّصمُت مجـنوٌن وساخـْر
ُ

حـيث

مبسُم 
الجرح
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رَع الباب، فأســـرعت الطفلة التي 
ُ
، ومن غير المنتظر أن يأتي أحد، ق

ً
، وبينما كان الجو عاصفا

ً
عصـــرا

يها، فيما وقف الرجل الذي كان يستعّد ليلحق بزوجته 
ّ
يقتلها الملل، لتفتح، آملة أن يأتي من يســـل

... وصرخت الطفلة وهي تصفق بيديها: »جّدو...« ورمت نفســـها 
ً
لقضاء قيلولة ما بعد الغداء، مترقبا

بيـــن ذراعيـــه. والحظ الرجل أن والده، لم يحضـــن الطفلة بالقوة ذاتها التـــي كان يحضنها بها في 
الماضي. أحّســـت الطفلة ببرودة اللقـــاء، فتركت جدها، وهربت إلى غرفتهـــا. فيما جلس الجّد، على 
 إن 

ً
األريكة، ووضع حقيبته إلى جانبه، كل ذلك، واالبن يزداد دهشة. جلس قرب أبيه، وقال له: »خيرا

شـــاء الله!«... حّدق الرجل طوياًل بابنه، قبل أن يقول لـــه: »لقد خذلتني أّمك. صعقتني، دّمرتني، في 
«. وتحشرج صوته. شعر االبن أّن مصيبة كبيرة قد 

ً
يت منها صفعة قوّية... قوّية جدا

ّ
آخر عمري... تلق

 أّن أمه اقترفت 
ً
وقعت، وزادت الحقيبة توّجســـه... هذا يعني أّن والده ترك البيت، وهذا يعني أيضا

 والده على الحديث.
ّ

 في التفكير، وحث
ً
ل خاليا دماغه كي ال تحلق بعيدا

ّ
، وعط

ً
 كبيرا

ً
جرما

»هـــل يخطر ببالك يا حنا أن أمك تفعـــل ما فعلته اليوم. قضيُت العمر كلـــه، أداريها كما لو أنها 
 
ً
. فمّرة كنُت نائما

ً
 مثلما تفعل اآلن مع ابنتك مادلين، كل ما تطلبه، يعتبر أمرا

ً
طفلتي الوحيدة. تماما

بقربها... أيقظتني، وقالت لي بصوتها الحنون: أشـــتهي السمسمية. نظرُت إلى عينيها الناعستين 
وســـألتها: لعلك حامل يا نادية؟ قالت بدالل: ال، لكنها خطرت على بالي اآلن. لبســـُت ثيابي، ورحُت 
أفّتش عن بقالية، وكنُت أعرف أّنني لن أجد في هذا الوقت المتأخر من الليل. لكنني كنُت قد قّررُت 
 أعود إال حاماًل لها السمسمية. قرعُت الباب على أبي عفيف. فّتح لي وصدره يعلو ويهبط كحمامة، 

ّ
أال

، بلعت ريقي: 
ً
 ماذا أقول له، ترّددُت، وأخيرا

ْ
 إن شاء الله يا نجيب... لم أعرف

ً
، قال لي: خيرا

ً
كان خائفا

! ذهب 
ً
ال تؤاخذني بحياة الرب يا ظهير، أختك نادية حامل واشتهت اآلن السمسمية. كم كان لطيفا

 
َ

 عرف
ً
. الحقا

ً
معـــي إلى بقاليته التي تبعد عن بيته أكثر من نصف كيلومتر، وقّدم لي ما طلبُت مجانا

أن أمك ليست حاماًل، ومنذ ذلك الوقت أصبحنا صديقين، قال لي: أحببُت فيك حبك لها. لكنها اليوم 
صعقتني، يا حنا. أبعد كل داللي لها، وشغفي بها، وحرصي عليها، تفعل ذلك؟«.

ـــم وفمه يرتجف كورقة خريف، واالبن الـــذي كان يتثاءب بين الحين واآلخر، يزداد 
ّ
كان األب يتكل

 وحيرة... ويسأل نفسه بخوف: “هل يمكن أن تكون قد...؟” ال يجرؤ أن يكمل. 
ً
 وقلقا

ً
 وظنونا

ً
اضطرابا

ر بما قاله لي، أبو عفيف 
ّ
، أفك

ً
 على السرير، شاردا

ً
 والده على المزيد، فقال األب: “كنت مستلقيا

ّ
وحث

 إياها: لو التقيُت بك يا سميرة في الحياة الثانية، وطلبُت يدك للزواج، 
ً
البارحة”... سأل زوجته مداعبا

هـــل توافقين؟ رّدْت عليه بســـرعة البرق: “وهل أنا حمارة ألقع في الحفـــرة مرتين!” أطلقُت ضحكة 
رت ما قلته ألبي عفيف وقتها: “هذا هو الفرق بين الزواج حسب 

ّ
كبيرة، كدُت أسقط عن السرير. تذك

 أال تتزوج إال مثلي، عن حب”. 
ً
تقاليد المجتمع وبين الزواج الذي يكون ثمرة الحب. وقد نصحتك سابقا

، أبـــا حنا، لَم هذا الضحك؟” 
ً
، فســـألتني أّمك: “خيرا

ً
ـــس وجهه كملك مهزوم. قهقهُت مجددا

ّ
ونك

قلُت لها: “في هذا الجو الماطر، اشـــتهي أن أشرب كأس نبيذ معك يا روحي”. وجلسنا معا نتسامر، 
نحتسي النبيذ ونأكل الفستق. قلُت لها: “أنت تعرفين أنه في نهاية األمر البد أن نموت. خلقنا كي 
نموت”، قالت لي: “ولَم سيرة النكد هذه؟ دعنا )مبسوطين(”. حضنُت يدها، وقلت لها: “إن شاء الله 
رى لو التقيُت بك في الحياة الثانية، وطلبت أن أتزوجك 

ُ
يومي قبل يومك، ولكن، أوّد أن أســـألك، يا ت

صْت شفتيها، وقالت لي: 
ّ
هل توافقين يا روحي؟”... اللعينة!، حدجتني بنظرة لم أفّســـر معناها، ورق

“وهل أنا مجنونة كي أعيد الكّرة؟” تصّور... مقصوفة العمر، بعد كل هذا الحب والدالل تقول لي: هل 
أنا مجنونة كي أعيد الكرة؟”.

دت في صدر االبن موجة كبيرة من الضحك، لكنه عرقل صعودها 
ّ
واغرورقت عينا الشيخ بالدموع. تول

كي ال يزيد غضب أبيه، وأراد أن يلهيه عن حزنه، فقال له: “ولكن يا والدي، في الحياة الثانية نعيش 
، كذلك في 

ً
 واحدا

ً
كأرواح”. رد عليه األب بأســـى: “مثلما يّتحد الجسدان على األرض فيصيران جسدا

 واحدة. على األرض زواج جســـدي، وفي السماء زواج 
ً
الســـماء تّتحد الروحان المتحابتان لتصيرا روحا

 وقال له: “وهل أنت غريب 
ً
روحي”. ولما أدرك االبن أن األب غارق في تعاسته، رّبت على كتفه مداعبا

عن أمي ومزاحها؟”.
صت شفتيها، كنَت عرفت كم 

َّ
 لكن لو رأيتها كيف رق

ً
قال الشـــيخ: “كنت آمل أن يكون ذلك مزاحا

هي جادة؟” وشحب وجهه، واختنق صوته، واستلقى على السرير، وأغمض عينيه: “بأّي وجه سأقابل 
أبا عفيف لقد خسرت معه التحّدي!”.

تركـــه االبن، ودخل غرفته، وتمدد قرب زوجته المغمضة العينين، رنا إليها، وراح يفكر. وفجأة جاءه 
ســـؤال زوجته يهدد راحته: “بَم تفكر؟... في موافقتي إذا طلبَت يدي في الحياة الثانية؟ ســـمعُت 

حديثكما كامال...” 
نظَر إلى شـــفتيها، كانتا ترقصان، فأســـرع بالقول: “وهل أنا مجنون كي أقع في الحفرة مرتين يا 

عزيزتي؟”.

في الحياة الثانية
 كتب:  د جرجس حوراني

 كتب: أحمد بلقاسم � المغرب

 
ً
هـــذا الصباح رّن جـــرس الباب، قمت متوّجســـا
ألعرف من الطارق، فإذا هي امرأة شـــابة ما شـــاء 
ة، ســـألتني بعد أن أماطت 

ّ
اللـــه عليها هيئة، وُحل

د 
ّ
 في التأك

ً
الكمامـــة عن فمها؛ عن اســـمي إمعانا

من هوّيتي، قبل أن أفتح فمي للرّد، ســـرق مقدم 
الحي الجواب من لســـاني وشّنف به سمع الشابة: 
 
ً
 ودما

ً
 ولحما

ً
»نعم ســـعادة القايدة، إنه هـــو عظما

.»
ً
وشحما

الصورة التي رســـمتها بخيالي عنـــك، وأنا في 
 عن هـــذه الماثلة 

ً
طريقـــي إليك، تختلـــف تماما

أمامي. ثم انبجســـت من ثغرها القرمزي، تلقفها 
رجال القوات المساعدة والمقدم قبل أن ينعكس 
بريقها على محياي، فصنعوا منها ابتسامات من 

 تصنعي.
ً
دون القهقهة، وكذلك فعلت أنا كابحا

- يا أستاذ: لعلك ال تعرف سبب مجيئنا إليك!
بابتسامة ال لون وال أصل وال فصل لها، قلت لها:

- سعادة »القايدة«: ال أعرف!
- باختصار: جئنا لنصحبك معنا إلى المستشفى 

وهذا...!
قاطعتها قبل أن تستأنف كالمها:

- المستشفى!؟
- نعم! 

أخرجْت ورقة ممهـــورة بتوقيع أحمر؛ هذه دعوة 
ـــالع عليها ثم 

ّ
ك االط

ّ
رســـمية للحضور، مـــن حق

التوقيع. طلبت منهـــا  أن تمهلني لحظة إلحضار 
نظارتـــّي الطبيتين، ما إن كـــدت أدور إلحضارهما 
كانت أّم الخير تمّدني بهما، شـــرعُت أقرأ محتوى 
الصفحـــة من أســـفلها حيث الخاتـــم، ألتأكد من 
صحتـــه وزيفه، ثم رفعت عينـــي إلى الرأس، بعد 
انتهائي مـــن القراءة، قالت لي وهي تمشـــطني 
من رأســـي حتى قدمي من جديد؛ اآلن يمكنك أن 
تغّير مالبســـك أستاذ، وأن تأخذ معك ما تحتاجه 

من أغراض.
ٍة بّدلت مالبســـي، ما لم أستطع الحسم فيه 

ّ
بخف

بســـرعة، هو اختيار الكتب التي ســـترافقني في 
رحلتي الطارئة هذه، بعد تـــرّدد وضعت بعضها 
رتهـــا بثيابي، وّدعُت أهل بيتي 

ّ
في الحقيبة، ودث

، وامتطيت الســـيارة المخزنية ألّول مرة 
ً
متوّجســـا

في حياتي، في الطريق، مّهدت لســـؤال ســـعادة 
»القايدة« بتنحنح ُمصطنع:

 هل ال قّدر الله، ســـعادة »القايدة« ثّمة شّك من 
لدّن السلطات بأّنني مصاب؟

بعـــد صمت عّمر مّدة تغّير لـــون ضوء المرور من 
األحمر إلى األخضر، رّدت من خلف الكمامة بصوت 

خفيض: »في المستشفى ستعرف الجواب«.
حصـــُت كما لـــو كنت أعبر 

ُ
في المستشـــفى؛ ف

موني 
ّ
م الطائرة، ثم عق

ّ
البوابـــة المفضية إلى ســـل

وكّمموني.
بعد ذلك صحبتني ممرضة بلباس كرجل فضاء، 
إلى إحدى الغرف، وقالت موّدعة: »هذا ســـريرك«، 

لفت انتباهي جهاز ُوضع عند رأس الســـرير على 
طاولة ضّيقة المساحة، لما أردت استفسارها عنه، 
وجدتها قد اختفت ولم أظفْر منها إال بدبيب وقع 

خافت تناهى إلى سمعي من بعيد...
وأنا مستلٍق على السرير، أخذتني ِسَنة من النوم، 
ثم اســـتيقظت على صوت من دعاني إلى تناول 
لة 

ّ
وجبة الغذاء، وجبة ملفوفة بالســـلوفان ُمشـــك

ٍر مسلوقة وســـمك، وقليل من »السالطة« 
َ

ض
ُ
من خ

المغربيـــة، وتفاحة... أما وجبة العشـــاء بحول الله 
فموعدهـــا قبيـــل الغـــروب: »بالصحـــة والعافية 
أستاذ!«، ثم وّدعني زائري وهو يدفع عربة الوجبات 

نحو غرفة أخرى...
 
ً
مة، ودفعا  من الوجبـــة الُمقدَّ

ً
بعد تناولي شـــيئا

 من 
ً
للملل وفي انتظار زيارة طبيب ما، سحبُت كتابا

الحقيبة، وشـــرعت في التهامه على مضض، لكن 
ســـرعان ما تفّتحت شـــهيتي لمزيد من االلتهام 
 هذا النهم للقراءة ســـوى غفوة 

ْ
ذ، لم ُيوقف

ّ
وبتلذ

لم أدِر كيف أزاحت الكتـــاب ما بين عينّي ويدّي، 
لتضعه برفق على صدري.

ت معه وجبة العشاء، 
ّ
 المســـاء، وحل

ّ
 حل

ً
ســـريعا

مها، لوال إلحاح صاحبها: 
ّ
حاولت االمتناع عن تســـل

 واشـــرْب، 
ْ

ل
ُ
 منك؛ ك

ُ
»أســـتاذ؛ ال تدع اليأس ينال

 ،
ً
األعمار بيد الله، واإلنســـان الذي يموت شـــبعانا

خيـــٌر من اإلنســـان الذي يموت علـــى الطوى، كما 
، أســـتاذ؛ أرجو أن تكون 

ْ
ل

ُ
، ك

ْ
ل

ُ
تقول لغة الكتب! ك

قـــد راقتك ُدعابتي هذه، أنا متأكد أنها ســـتفتح 
أبـــواب رغبة معدتك علـــى مصراعيها في األكل، 
، ال تهتـــم، ال أحد منا يعلم من ســـيبقى 

ْ
ل

ُ
، ك

ْ
ل

ُ
ك

، شهية طيبة...«
ْ

ل
ُ
، ك

ْ
ل

ُ
اآلخر لمالقاة ربه، ك

ثـــم أدبر يدفـــع عربته نحـــو نزيل آخـــر، ليفتح 
شـــهّيته لألكل على مصراعيها، وتركني أســـير 
 بأسداس، من دون أن أمدَّ 

ً
غرفتي أضرب أخماســـا

يدي إلى وجبة العشاء ولو بقرصة.
 
ً
عدُت لمواصلة القراءة، واســـتغرقت فيها حينا
من الوقـــت، حتى كـــدت أغفو من جديـــد. وقبل 
تح باب 

ُ
الغفـــوة التي قاومتها قدر المســـتطاع، ف

 
ً
الغرفة، فإذا بصوت يقول من دون كمامة: »مرحبا
بك أستاذ في ضيافتنا، أقدم لك نفسي أنا طبيب 
بالمستشـــفى، جئـــت ألطمئنك بســـالمتك من 
اإلصابة من ناحية، وألخبرك عن سبب وجودك هنا 

بيننا«، ندت مني ابتسامة عريضة؛ وسألته: 
- ما سبب وجودي بينكم دكتور!؟

- لتقرأ عبر هذا الميكرفون الموصول بغرف نزالء 
المستشـــفى، وهو يشـــير إلى الطاولة عند رأس 

السرير!
!
ً
- أقرأ ماذا دكتور، أنا لست فقيها

 قصيرة.
ً
- تقرأ قصصا

برقية مستعجلة

من إصدارات اتحاد الكّتاب العرب
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وأقدُم  أكتب  أنني  الزاوية  هذه  في  أعترف 
الكبيرَة  جهوَدُه  ُر  وأقدِّ أحترُمُه  رجٍل  سيرة 
ولكنني  والمعرفة..  والفكر  الثقافة  في خدمِة 
لست منحازًا إالَّ إلى ُنْبِل هدفِه وُحْسِن مسيرتِه 
التي أمضى فيها عددًا هامًا من السنين وهو 
 ما اْخَتَزَنُه من معرفٍة 

َّ
َيْمَتُح من روحه وعقله كل

بمختلف  الطالب  من  طالبيها  إلى  مها  ليقدِّ
وجِهِه  في  ألرى  وإني  تعليمهم..  مستويات 
األسمِر َعَبَق تلك األرِض الطاهرة.. عَبَق قريتِه 
لم  ِبُعُمٍر  غادرها  التي  الجوالن  في  )راويه( 
 شمَس وانتماَء 

َّ
يتجاوز الخمس سنوات.. ولكن

وجذوَر تلك القرية وتلك األرض ما تزاُل باديًة 
حنايا  على  أقول:  أن  وأستطيع  َقَسماِتِه؛  على 

روحه ووجداِنِه..
من  ينتقل  وهو  بحاله  ألرأُف  أيضًا  وإنني 
مدينٍة أو جامعٍة سوريٍة إلى أخرى ومن جامعٍة 
األخالقية  واجباِتِه  ليؤدي  أخرى..  إلى  عربيٍة 
ه  عطاِء  

َّ
أن لدرجِة  والمعرفيَة  والحضارية 

الغامر َأْثَقل على َجَسده وأوقاِتِه، ولكنه ماٍض 
في  تحمُل  رسائَل  من  به  ُيْؤِمُن  ما  سبيل  في 
للذين  والتضحيات  والعلم  الخير   

َّ
كل طياتها 

يحتاجونها..
قرية  مواليد  من  محمد  علي  أحمد  والدكتور 
الدراسة  تلقى  القنيطرة،  محافظة   – راوية 
مدارس  في  والثانوية  واإلعدادية  االبتدائية 
دمشق، وتخرج في قسم اللغة العربية بجامعة 
بجامعة  معيدًا  وعين  1983م،  سنة  دمشق 
الدراسات  إلى  انضم  ثم  البعث سنة 1987م، 
الدراسات  دبلوم  فحاز  1988م،  سنة  العليا 
بعنوان  والماجستير  1988م  سنة  األدبية 
»ظاهرة الطيف في الشعر حتى نهاية القرن 
والدكتوراه  1990م،  سنة  الهجري«  الثالث 
بعنوان » أثر النزعة العقلية في بنية القصيدة 

العربية - العصر العباسي« سنة 1993م.
العربية بجامعة  اللغة   عمل مدرسًا في قسم 
للغة  مدرسًا  عمل  ثم  1993م،  سنة  البعث 
 -1993 سنة  من  الكويت  جامعة  في  العربية 
التربية  كلية  في  مشاركًا  وأستاذا  1996م، 
وأستاذا  1999-2003م،  سنة  من  بالرستاق 
في جامعة البعث من سنة 2003-2010م، ثم 

انتقل إلى جامعة دمشق سنة 2011 م.
سافر إلى القاهرة سنة 2009 في مهمة بحث 
وأثره  المحيط  النص   « البحث  وعنوان  علمي، 
التفكيكي«  المنهج  وفق  الشعر  بنية  في 
بجامعة  األلسن  دار  كلية  في  البحث  واعتمد 

عين شمس بمشاركة د. سعيد البحيري.
- الوظائف اإلدارية والعلمية :

في  العربية  اللغة  قسم  رئيس  وظيفة  شغل 
-2000 سنة  من  عمان  بسلطنة  التربية  كلية 
بجامعة  العربية  اللغة  قسم  ورئيس  2003م، 
العميد  ونائب  البعث من سنة 2003-2005م 
العميد  ونائب  2006م  سنة  اإلدارية  للشؤون 
كلية  وعميد  2007م،  سنة  العلمية  للشؤون 
2008م،  عام  تكليفًا  البعث  بجامعة  اآلداب 
ونائب عميد كلية اآلداب الرابعة سنة 2013م، 
وعميد كلية اآلداب الرابعة في القنيطرة سنة 

2013 – 2017م.
 المهام واللجان:

- عضو لجنة تمكين اللغة العربية في محافظة 
القنيطرة.

- عضو مجلس اتحاد الكتاب العرب – جمعية 
النقد األدبي.

لإلبداع  الجوالن  جائزة  تحكيم  لجنة  عضو   -
األدبي. 

 عضو لجنة تحكيم جائزة القصة في العراق.
العربي  التراث  - عضو هيئة تحرير في مجلة 

)مدير تحرير(.
- الندوات والمؤتمرات:

والندوات  المؤتمرات  من  العديد  في  شارك 
ولبنان  واألردن  سورية  في  والنقدية  األدبية 

وسلطنة عمان والسودان ومصر.

- الرسائل الجامعية:
الماجستير  أشرف على عدد كبير من رسائل 
ودمشق،  البعث  جامعتي  في  والدكتوراه 
السورية.  الجامعات  في  منها  الكثير  وناقش 
جامعية  رسائل  مناقشات  في  شارك  كما 
السلطان  جامعة  في  الزوم  برنامج  بطريق 

قابوس.
من مؤلفاته: 

مع  بالمشاركة  العربي  األدب  في  دراسات   -
جماعة من أساتذة جامعة الكويت ط دار ذات 

السالسل 1995م.
- تأويل الّنص األدبي طبع بدمشق 2003م.

طبع  المتنبي  شعر  في  التجاوزي  المحور   -
اتحاد الكتاب العرب 2006م.

بالمشاركة،  الشام  بالد  في  األدبية  الحركة   -
الثقافة  عاصمة  دمشق  العامةـ  األمانة  طبع 

العربية 2008م.
- قضايا الفن في الشعر نشر الهيئة السورية 

العامة للكتاب 2010 م
األدب  في  دراسات  ـ  الشعرية  جماليات  -ـ 
منشور  الكتروني  كتاب  والمعاصر  الحديث 

على موقع الهيئة السورية العامة للكتاب.
األدب  في  نصية  دراسات  الشعرية  في  ـ   -

الحديث طبع الهيئة السورية للكتاب 2016
السورية  الهيئة  نشر  ناقدًا  اليافي  نعيم   --

للكتاب 2018م
اتحاد   – العلمي  األدب  في  نقدية  دراسات   -

الكتاب العرب 2021م.
- المنجز الحداثي وما بعده في األدب المعاصر 

– دار السامر العراق 2021م.
- مجموعة قصصية بعنوان »مجرد كالم« طبع 

الهيئة السورية العامة للكتاب 2018م
األروى«  »بارح  بعنوان  قصصية  مجموعة   -
السورية  العامة  الهيئة  في  للنشر  مقبولة 

للكتاب.
 من األبحاث العلمية المحكمة المنشورة:

ـ نظرية العقل في اإلسالم وأثرها في قضايا 
الشعر ـ مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد 25 

العدد 2 محرم 1417هـ
في  واأللبة  الحمداني  فراس  أبي  صبحيات   -
شعر الغرب مجلة باسل األسد لآلداب واللغات 
السورية  العالي  التعليم  وزارة  عن  الصادرة 

العدد 2 العام 1999م
في  الخرافية  الحكاية  دراسة  إلى  مدخل  ـ 
كتاب كليلة ودمنة ـ مجلة باسل األسد للغات 
واآلداب ـ وزارة التعليم العالي السورية العدد 

3 العام 1999م
- جدلية النقض واإلثبات في المقدمة الطللية 
عند أبي نواس مجلة العلوم اإلنسانية جامعة 
العام   14 عدد  الجزائر  قسنطينة  ـ  منتوري 

2000م
جامعة  مجلة  ـ  والقارئ  النص  بين  العالقة   -
المجلد1  العدد22  اإلنسانية  للعلوم  البعث 

عام 2000م
مجلة  ـ  النقدي  التراث  في  التلقي  ظواهر   -

 24 المجلد  اإلنسانية  للعلوم  البعث  جامعة 
العدد 1 السنة 2002م

- أبان الالحقي ـ شاعريته ـ مجلة مجمع اللغة 
العام   2 الجزء   76 المجلد  بدمشق  العربية 

2001م.
مسلم  أبي  شعر  في  األسلوبي  .االنحراف 
للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  البهالني 

اإلنسانية 2004م.
ـ الخطاب والمعنى مجلة جامعة البعث للعلوم 
اإلنسانية المجلد 26 العدد 10 السنة 2004م

مجمع  مجلة  ـ  السرقات  ومشكلة  المتنبي   .
اللغة العربية بدمشق العدد 79 تموز 2004م

. الداللة الشاردة وفضاء النص عند المتنبي ـ 
مجلة جامعة تشرين للعلوم اإلنسانية 2005

البعث  جامعة  مجلة  ـ  الصابئ  إسحاق  أبو  ـ 
2006م.

كليلة  كتاب  في  اإلسالمية  الثقافة  مالمح  ـ 
ودمنة البن المقفع ـ مجلة مجمع اللغة العربية 

بدمشق المجلد 80 الجزء 3 العام 2006م.
الحياة  نشيد  ـ  األسلوب  وعالمات  التكرار  ـ 
جامعة  مجلة  في  منشور  نموذجًاـ  للشابي 

دمشق للعلوم اإلنسانية 2010.
دوافعه  بردـ  بن  بشار  شعر  في  المجون  ـ 
وأبعاده ـ مجلة التراث العربي ـ اتحاد الكتاب 

العرب ـ دمشق العدد 98 حزيران 2005م.
مجلة  ـ  والشعرية  العربي  النظم  مفهوم   —
دمشق  ـ  العرب  الكتاب  اتحاد  العربي  التراث 

العدد 105 كانون ثان 2007م.
ـ فكرة الزمن في شعر المعري منشور في مجلة 
جامعة البعث للعلوم اإلنسانية مجلد 30 سنة 

2008م.
ـ االتجاه االجتماعي في شعر ابن أبي السعالة 
منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
الجزء األول المجلد 85 المحرم 1431هـ 2010م.
ـ سيمائية الرمز واأليقونةـ  دراسة في قصيدة 
البعث  جامعة  مجلة  في  منشور  العالف  ابن 

للعلوم اإلنسانية  2010م.
 ـ النص المحيط ـ دراسة في مناسبات الشعر 
البعث  جامعة  مجلة  في  منشور  واستهالالته 

2010م.
الموسوعة  التعاويذي  بن  سبط  ترجمة  ـ 

العربية المجلد السادس.
الصوفي  النثر  لغة  في  التجريبي  المنحى  ـ 
البعث  جامعة  مجلة  في  منشور  الشامي 

2010م.
. صورة أنطاكية في المدونات السردية العربية 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 2011م.
مجلة  الشعر  في  بالحروف  الفني  التصوير   .
2011م  العرب  الكتاب  اتحاد  العربي  التراث 

العدد 122.
. التصوير الفني في شعر الخباز البلدي منشور 
في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 2012م

مجلة  تمام  أبي  شعر  في  العقلية  الصنعة   –
مجمع اللغة العربية العام 2017م.

مجلة  النفس  وعلم  األدب  بين  النرجسية   -
العدد  العرب  الكتاب  اتحاد  العربي  التراث 

150-151 عام 2018م.
الدراسات  من  العديد  نتاجه  عن  -ُكتب 
والمقاالت التي نشرت في الدوريات والمجالت 

المحلية والعربية. 
ْمُت غيضًا من  اء قد َقدَّ ولعّلي أيها األعزاء القرَّ
فيِض األستاذ الدكتور أحمد علي محمد، وِمْثُلُه 
مناقَبه  َد  لُتَعدِّ الكثيرة  الصفحاُت  تكفيه  ال 

الشخصيَة والعلميَة واإلنسانية.. 
غامرًة  َجًة  مؤجَّ إرادُتُه  تستمر  أن  له  أرجو 
المعرفِة بشكل  العلم وطالَب  بطاقاِتها طالَب 
ر  ُنَقدِّ األدبي  األسبوع  جريدة  في  وإننا  عام.. 
بالعطاء  اض  الفيَّ الرجَل  هذا  كبيرًا  تقديرًا 

والُخلق الكريم..

األستاذ الدكتور أحمد علي محمد
من )راويه( إلى سورية والوطن العربي

مسيرٌة علميٌة أخالقيٌة معرفيٌة
إنه أديب وباحث ومفكر من بالدي

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
 ت�شدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
 اأ�ش�شت و�شدرت ابتداًء من عام 1986

املرا�شالت
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب)3230( - هاتف 6117241-
التحرير.  رئيس  باسم  المراسالت  جميع   -6117244 -فاكس   6117240

هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
www.awu.sy

 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.

• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم، وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.

• يرفق مع المادة CD أو ترسل عبر البريد االلكتروني 
hotmail.com@alesboa2016

• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

للنشر في األسبوع األدبي

املديـــر امل�شــــــــ�ؤول:
د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر: 
اأ. توفيق اأحمد

مديـــر التحريــر: 
د.عبد اهلل ال�شاهر

اأمينا  التحرير: 
جناح اإبراهيم،  داود اأبو�شقرة

هيئـة التحريـر:
حممد ح�شن العلي،  عيد الدروي�ش، 

فايزة داوؤد، �شليمان ال�شلمان،  
د. اإبراهيم �شـــــعيد، جهاد الأحمدية، 

حممد احلفري، معاوية كوجان، 
اأو�ش اأحمد اأ�شعد، يحيى حميي الدين

الإ�شـراف الفني: 
ن�شـــال فهيـم عيـــ�شى

رئي�س الق�شم الفني:
 مهـــا ح�شـــن
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