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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

ي�ساوي  اإن�����س��ان، ال  ف��ي قلب  ���س��روق��ه  االأم���ل لحظة  ال���ذي يخّلفه  االأل���م 
حجَمه حتى حجم االألم نف�سه. األم االأمل )تّباً للجنا�س الغبّي في هذه 
األم  اللحظة( الإن�سان يدخل غرفة عمليات الإج��راء عملية قلب مفتوح. 
االأمل ل�سخ�س حبيبه في طائرة تحّطمت وقيل له اإن ثمة �سخ�ساً وحيداً 
ناجياً. األم االأمل المراأة فقدت ب�سرها وت�سمع االآخرين يقولون: �سن�سعل 

ال�سوء بعد قليل.
األم. األم.  زوربا.  يقول  تمطر"،  عندما  يتاّلم  االإن�سان  "قلب 

اإل��ى هذه  االإن�سانّية  ج��اءت  ال���زّوار  بتواطوؤ  لقلنا:  ال�سعراء  وج��ود  ول��وال 
اأحمد  ال�سعراُء"،  اأّيها  النا�س  )"اأنتم  النا�س  ه��وؤالء  وج��ود  لوال  الحياة. 
�سوقي( الذين فّكروا في الحياة كما تفّكر االأع�ساب في ال�سقوق، لقلنا: 
اأ�سلّي  ب���اٍق وغ��ي��ر  اأن���ه غير  ب��ت��واط��وؤ م��ن تعريفه  ال����زّوار جئنا.  ب��ت��واط��وؤ 

وعابر.
�سفاء الدمع هو االأ�سل، اأما المطر فببغاء.

قطيع غزالن ينحدر، بري�سة: اأ�سامة بعلبكي

كتبت لمياء مقّدم
هذا النهار كاأنه ال ينوي اأن ين�سحب، ال�ساعُة بع�س تهاويم 
الدقائق  تموت.  اأن  لها  اآن  كّلما  اأعقابها  على  تنكّب  دائرية 

اأو تبلى. هي في اأق�سى عنفوانها واأنا  هذا النهار ال تترّهل 
اأتلّظى. ُتخرج لي ل�سانها وُت�سهر الو�سطى. نتنابى. نتراذل. 
نتواقح. نتنايك. نغفو �سوياً من التعب عند حافة الطاولة.

ق�شيب الهاي
ب����االأزرق   م��ل��ّون��اً  اله���اي  ق��ل��ب  ف��ي  ينت�سب  ال���ذي  الق�سيب 
)التتّمة �ص 23(

في  "الغاوون"  طرحتها  ال��ت��ي  المت�سّعبة  االأ�سئلة 
اأي����ن �سعر  ث���م   ..." ت��ح��ت ع���ن���وان  ال�����س��اب��ق  ع���دده���ا 
المقاومة؟"، ت�ستدعي الكثير من النقا�سات المعّمقة 
به  ت�سمح  ال  بما  والمفاهيم  الم�سطلحات  وتحديد 
ذل��ك فيمكن  م��ع  ع��اب��رة.  اأو وق��ف��ة  خ��واط��ر �سريعة 
للمرء اأن يتوّقف عند بع�س النقاط االأ�سا�سية التي 
من  العديد  وتو�سيح  المو�سوع  اإ���س��اءة  في  ت�ساعد 
جوانبه وزواي��اه بدءاً من الم�سطلح نف�سه، وانتهاء
)التتّمة �ص 16(

�شوقي بزيع اإل���ى ال��ي��وم، ف���اق ع���دد اال���س��ت��راك��ات ال�����س��ن��وي��ة في 
"الغاوون" ال�500 ا�ستراك، وكان ذلك مفاجاأة غير 
متوّقعة وّفرت لميزانيتنا المتوا�سعة فائ�ساً �سمح 
لنا بتلوين ثماني �سفحات وتح�سين نوعية الورق. 
اآمنوا  ال��ذي��ن  م�ستركيها  "الغاوون"  ت�سكر  واإذ 
بمغامرتها، ال تن�سى �سكر الذين دعموا انطالقتها، 
وخ�سو�ساً ال�سديق الرائع رجل االأعمال ال�سوري 
�سليم ال�سحناوي الذي تكّفل تمويل ال�سنة االأولى. 
خّياط  ف���ادي  للمهند�س  الجزيل  ال�سكر  وك��ذل��ك 
)تبّرع باألَفْي دوالر( والكاتب ورجل االأعمال حامد 

الحمود العجالن )تبّرع باألف دوالر(.
اأي�ساً واأواًل، �سكر من القلب للفّنانة المبدعة عبر 
ارتباط  ب�سبب  الكويت  اإل���ى  غ��ادرت��ن��ا  ال��ت��ي  ح��ام��د 

عمل، متمّنين لها، ولعائلتها، التوفيق كّله.



والتي  ال�سهيرة،  مارك�س  مقولة  من  انطالقاً 
ظّلت  اال�ستراكي  المع�سكر  نهاية  من  بالرغم 
والمناه�سون  ال��م��وؤّي��دون  عليها  ُيجمع  قائمًة 
"ال�سيا�سة  اأن  وه���ي  ال�����س��واء،  ع��ل��ى  لفل�سفته 
اأبعد  الم�سي  حاولنا  ما  واإذا  مكّثف"،  اقت�ساد 
لن�سل اإلى �سكل اأكثر تكاماًل لهذه الروؤية بعد 
التطّورات الكبرى التي طراأت على العالم منذ 
ُيعرف  ما  تاأثير  بروز  وخ�سو�ساً  الحين،  ذلك 
والتي  الم�ستدامة"،  الب�سرية  ب�"التنمية  اليوم 
راأ�س  جانب  اإل��ى  الب�سري  العن�سر  على  ت��رّك��ز 
االقت�ساد  اإن  نقول  فاإننا  االقت�ساد،  في  المال 
ولن  مكّثفة.  ب�سرية  تنمية  �سيكون  االآخ��ر  هو 
كما  الب�سرية  التنمية  الأن  ه���ذا  ع��ن��د  ن��ت��وّق��ف 
ال���درا����س���ات والبحوث  اأغ��ل��ب  ه��و م��ت��وات��ٌر ف��ي 
القرن  م��ن  االأخ��ي��رة  العقود  ف��ي  تراكمت  التي 
اإع����داد ال��ف��رد معرفياً  ُت��رّك��ز ع��ل��ى  ال��م��ن�����س��رم، 
وثقافياً من اأجل فهم اأف�سل يوؤّدي اإلى توظيف 
االجتماعية  وال��ب��ي��ئ��ة  االإن���ت���اج  ل��ع��ن��ا���س��ر  اأك��ب��ر 
اإلى تناغم ي�سهم في بناء  والطبيعية للو�سول 
اأف�سل للمجتمع، ومن هنا �سار باالإمكان القول 
وثقافة  م��ع��رف��ة  ه��ي  ال��م�����س��ت��دام��ة  التنمية  اإن 
يعلم  كما  والثقافة  المعرفة  ولي�ست  مكّثفة، 
هو  االأخير  هذا  الأن  مكّثفاً  اإب��داع��اً  اإاّل  الجميع 
المعطى الخام االأ�سا�سي الذي منه تنبع جميع 
والنثر  ال�سعر  في  والثقافة  المعرفة  م�سادر 
والفنون والمو�سيقى. هكذا يمكننا اإذاً التوّغل، 
عمودياً، في روؤية �ساملة لفهم عالقة ال�سيا�سة 
التي هي الم�سرح االأكبر واالأكثر يومّيًة وتاأثيراً 
واعتباره  لالإبداع  كجوهر  بال�سعر  الحياة،  في 
ال�سلوك  في  االأول��ى  المالمح  منه  تنبع  اأ�سا�ساً 
وتاأثيره،  تبلوره  اأ�سكال  الأعلى  بلوغاً  االإن�ساني 

وهو ما ُيعرف بالن�ساط ال�سيا�سي.
اإنه خّط بياني يمتّد من ال�سيا�سة اإلى االإبداع، 
كل  �سجرة حياة  في  ن�سغاً  كبير  حّد  اإل��ى  ي�سبه 
نويل  ل��ب��رن��ار  ت��ع��ب��ي��راً  ا���س��ت��ع��رن��ا  واإذا  مجتمع، 
الج�سم  في  جن�سي"  "ع�سب  باأنه  ي�سفه  فهو 
الذهني"  "االإخ�ساء  ك���ت���اب���ه  ف����ي  ال���ب�������س���ري 
ال���ذي ي��ت��ح��ّدث ع��ن م��ح��اول��ة ك��ون��ّي��ة ق��ام��ت بها 
الراأ�سمالية وال�سمولية معاً، وهي التي ي�سّميها 
عملت  ح��ي��ث  الذهني"  االإخ�������س���اء  "عملية 
تهدف  م��وّج��ه��ة  واجتماعية  ت��رب��وي��ة  �سيا�ساٌت 
اإلى قطع هذا الع�سب "الجن�سي" بحيث كانت 
النتيجة اإخ�ساًء لذهنية ال�سعوب التي خ�سعت 
ال�سيا�سات التي تهدف  عبر عقود طويلة لهذه 
ينابيع  مع  الكاملة  القطيعة  اإلى  جوهرها  في 

االإبداع والمعرفة.
ب�سكل  ربما  الذهني  االإخ�����س��اء  عملية  نجحت 
م���ح���دود ف���ي ال����غ����رب، ل��ك��ن��ه��ا اأت�����ت اأُُك���ل���ه���ا في 
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة. الأن��ن��ا ن��ع��ي�����س ال��ي��وم - 
الثقافي،  الت�سّحر  ظ��اه��رة   - ل��ذل��ك  ك��م��وؤ���ّس��ر 
وال��ت��ي ت���دّل عليها م��ع��ّدالت ال��ق��راءة ف��ي هذه 
اأرقام  اإل���ى  و�سلت  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م  م��ن  المنطقة 
"ح�سي�سّية" ال يمكن احتمالها اإذا ما علمنا اأن 
معّدل قراءة العربي �سنوياً ال تتجاوز الدقائق 
اإلى  الغرب  في  المعّدل  ي�سل  حين  في  ال�سّت 
األ���ف دق��ي��ق��ة. ه���ذه ال��م��ع��ل��وم��ة رب��م��ا تكفي   12
اإخ�ساًء ذهنياً معرفياً حقيقياً  اأن  اإلى  لالإ�سارة 
يحتج  اأح��د  وال  العربي،  المجتمع  له  يتعر�س 

على ذلك!
�ستوؤدي  القطيعة  ه���ذه  ا���س��ت��م��راري��ة  ب��ال��ط��ب��ع، 
لالألف  الحمر  الهنود  ت�سبح  اأن  اإل��ى  ب�سعوبنا 
مناطق  اإل���ى  �سنتحّول  ال��م��ي��الدي��ة...  ال��ث��ال��ث��ة 
الم�سطافون  يق�سدها  "غرائبّية"  �سياحية 
تعي�س  زال���ت  م��ا  ب�سرّية  ن��م��اذج  على  ل��الط��الع 

كان  كما  تماماً  الع�سرّية،  الحياة  قو�س  خ��ارج 
ُينظر اإلى الهنود الحمر و�سواهم من ال�سعوب 
التي ُتعرف ب�"اأبوروجن"، اأي البدائية االأولى. 
ولن يغفر لنا ما بلغناه من تخمة في ا�ستهالك 
التكنولوجيا المعا�سرة كمظهر ق�سرّي للتطّور 
ذل��ك الأن  م��ن  العك�س  اإن��م��ا على  وال��م��ع��ا���س��رة. 
الظاهرة اال�ستهالكية ال�سرهة هذه في الوقت 
ُت�سقط  الهام�سية لوجودنا  الحالَة  ُتعّمق  الذي 
اأن  يمكن  التي  وال��ذرائ��ع  المبّررات  جميع  عّنا 
ت��ل��ج��اأ اإل��ي��ه��ا ال�����س��ع��وب ال��ف��ق��ي��رة وال��ت��ي تواجه 
�سظف العي�س والجوع لتبرير مظاهر الت�سّحر 

الثقافي والمعرفي الذي تتخّبط فيه.
ال�سهيرة  ال��خ��ط��ب��ة  ط���وي���اًل  ن��ت��اأّم��ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
اأنبياء  اآخ����ر  ����س���اورّج���ي،  ت��اه��ي��را  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي 
داخل  المن�سرم  القرن  مطلع  الحمر،  الهنود 
على  ليحتّج  جاء  عندما  االأميركي  الكونغر�س 
تعّر�س  والثقافية" التي  الج�سدية  "الت�سفية 
االأميركية   ال��ح��ك��وم��ات  ق��ب��ل  م��ن  �سعبه  اإل��ي��ه��ا 
القاّرة  كولومبو�س  اكت�ساف  منذ  المتعاقبة 
اإلى  الكونغر�س  اأع�ساء  اإليه  "الجديدة" )جاء 
قّبتهم(  تحت  الوقوف  رف�س  بعدما  الحديقة 
لي�ست  بها  قمتم  جريمة  اأكبر  اإن  لهم:  قائاًل 
الحمر  الهنود  �سّد  الجماعية  واالإب���ادة  القتل 
الأن الحروب تقتل الب�سر دائماً، لكن الجريمة 

االأعمق  القدا�سة  رم��وَز  ت�سويهكم  هي  الكبرى 
والرق�س  والمو�سيقى  ك��ال��دخ��ان  حياتنا  ف��ي 
اإلينا  بالن�سبة  ال��دخ��ان  ك��ان  حيث  وال�����س��واه��د، 
ممار�سًة للتوا�سل مع اأرواح الغائبين وااللتقاء 
بهم في الماوراء، وكذلك المو�سيقى والرق�س 
االآلهة،  م��ع  والتناغم  لالحتفاء  لغَتْين  كانتا 
�سارات  اإل��ي��ن��ا  بالن�سبة  ف��ك��ان��ت  ال�����س��واه��د  اأم����ا 
االأداءات  ه���ذه  م����روره.  اأو  اإل��ه��ي  رم���ز  الإق��ام��ة 
كّلها باتت لديكم مجّرد ممار�سات فردية، ُلَعباً 
وتم�سية وقت وحاجات مبتذلة، حتى ال�سواهد 
القتلة والمجرمين من  و�سعتموها على جثث 
الكونغر�س  اأع�����س��اء  وال��ع�����س��اك��ر.ك��ان  ال�����س��ّب��اط 
"�سيا�سي" ومفردات  من طراز  ُتهماً  ينتظرون 
و"احتالل"  جماعية"  "اإبادة  ن������وع  م�����ن 
اأو  طبيعية"  م�������وارد  و"�سرقة  و"هيمنة" 
�سيئاً  ي��ذك��ر  ل��م  لكنه  بال�سلطة"،  "ا�ستئثار 
والمو�سيقى  ال��دخ��ان  عن  تحّدث  بل  ه��ذا،  من 
اأع�ساء  اأح��د من  ي��رّد  لم  وال�سواهد.  والرق�س 
في  الكونغر�س عليه، وكان كمن ي�سرخ وحيداً 

حديقة الكون... غر�س.
ع���ل���ى حقيقة  ال�������س���وء  ت��ل��ق��ي  ال���ح���ادث���ة  ه�����ذه 
الفعلية  المحاوالت  اأن  وه��ي  ُمغّيبة  جوهرية 
الواقع  ف��ي  ج�����س��دي��ًةً  لي�ست  ال�����س��ع��وب  الإف���ن���اء 

�سعوب  اإلى  بالن�سبة  خ�سو�ساً  ذلك،  ال�ستحالة 
كبيرة كالعرب، اأو طوائف عرقية  اأو دينّية كما 
ُيراد  ح�سل للغجر واالأرم��ن واليهود التي كان 
لكنها  المعا�سر،  التاأريخ  في  ج�سدياً  محوها 
وانقطاع  الهوّية  اّم��ح��اء  الأن  بامتياز،  ثقافّية 
الن�سغ المعرفي والروحي بين ال�سورة الكيانية 
اللذان  ه��م��ا  ال��ي��وم��ي��ة  حياتها  وب��ي��ن  لل�سعوب 
�سورتها  وت�سويه  م�سخها  اإل��ى  اأخ��ي��راً  ي��وؤّدي��ان 
واقعنا  ف��ي  ال��ي��وم  نعي�سه  م��ا  وه��ذا  وتهمي�سها، 
العربي الذي يواجه عمقّياً كارثة معرفّية تهّدد 
�سيا�سيًة  لي�ست  الم�سكلة  ه��ذه  وج����وده.  ج��ذر 
تتعّلق براأ�س ال�سلطة اأو بالم�ستوى االقت�سادي 
للنا�س كما كانت االأحزاب والحركات ال�سيا�سّية 
ت��رّك��ز ع��ل��ى ذل���ك م��ن��ذ ن�����س��وئ��ه��ا وح��ت��ى اليوم، 
في  ال�سعرّي  المنظور  اإعمال  من  بّد  ال  ولهذا 
عن �سراع  تماماً  غائباً  ما ظّل  ال�سيا�سّي، وهو 
في  اأ�سكالها  بمختلف  والقوى  والروؤى  االأفكار 

منطقتنا العربية.
الحقيقّية  العالقة  اإلى  بنا  تعود  الهندي  روؤية 
الإدراك  ح��ّي  كنموذج  وال�سعرّي  ال�سيا�سّي  بين 
وتدعونا  واالج��ت��م��اع��ّي��ة،  ال�سيا�سّية  ال��ظ��واه��ر 
�سعرية  وبح�سا�سية   - عميق  فهم  اإل��ى  بالفعل 
والظواهر  وال�����س��ي��ا���س��ات  ال��م��م��ار���س��ات  ل��ك��ّل   -
ال�سعر.  البعد عن  كّل  التي تبدو وكاأنها بعيدة 
العالقة  ه����ذه  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  ع��ل��ي��ن��ا  اأن  اأي 
ال�سيا�سة  الع��ب��ي  م��ن  الكثيرون  ي��ري��د  ال  ال��ت��ي 
اأو االإف������ادة  ب��ه��ا  ال��ع��م��ل  ال���ي���وم  وال���ح���ك���وم���ات 
الدور  اإل����ى  ب���االإ����س���ارة  مكتفين  دالالت���ه���ا،  م��ن 
باأ�سكاله كاّفة، وهم حتى  "الترفيهي" لالإبداع 
ع��ن��دم��ا ي��ح��اول��ون االق��ت��راب م��ن��ه وم��ن رموزه 
والمكرمات  الهبات  باأ�سلوب  يتعاملون  فاإنهم 
ل��م نقل  اإذا  ��ع،  وال��ت��ب�����سّ االح���ت���واء  ب��اأ���س��ل��وب  اأو 
ال�ساعر  اأن  باعتبار  ال��ج��ّدي��ة  وع��دم  التهمي�س 
من�سد "ي�سّنف" االآذان تارة، وُيجّمل المنتديات 
يح�سرني  وهنا  واإلقائه...  ب�سوته  اأخرى  تارة 
ما قام به المثقف ال�سوريالي )غير المعروف( 
�سعرية  ق���راءة  اإل���ى  ُدع���ي  عندما  فا�سيه  ج��اك 
بداية  ف��ي  الالتيني  ال��ح��ي ّ م�سارح  اإح���دى  ف��ي 
القرن المن�سرم، وبداًل من اأن يقراأ الق�سيدة، 
ك��م مّرة  ��ة!  ال��م��ن�����سّ ع��ل��ى  وب����اَل  اأخ����رج ق�سيبه 
التكاثر  اأم��ام  ال�سورة  هذه  ذهني  في  ا�ستعدت 
في  وال��دع��ّي��ة  المفل�سة  للمنابر  "المرعب" 

حياتنا الثقافية.
بّد  الخطب. ال  تعاظم  ال�سكوت وقد  يمكننا  ال 
الن�سغ  ه��ذا  ي�سون  العمق  ف��ي  ���س��يء  عمل  م��ن 
الحيوي الذي يجّف �سيئاً ف�سيئاً، والذي تظهر 
تّت�سح  التي  الرّثة  الثقافة  طغيان  في  نتائجه 
وال�سحافة  التلفزيونية  القنوات  �سا�سات  بها 
الملّقنة والمدبلجة، وكذلك �سيا�سات االحتواء 
اإلى  ال���ج���راد  ك��اأ���س��راب  المثقفين  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
العربية  ال��ع��وا���س��م  ع��ب��ر  وه��ن��اك  ه��ن��ا  حقولها 
ال��ث��رّي��ة. ال��م��ب��دع��ون ق��ب��ل ���س��واه��م م��ن جميع 
تاأّمل  بوقفة  ُم��ط��اَل��ب��ون  اللعبة،  ه��ذه  اأط���راف 
الترفيهي  ال�������دور  ل���ه���ذا  ورف���������س  ح��ق��ي��ق��ّي��ة 
اليوم  خ�سو�ساً  بهم،  ُيناط  ال��ذي  والت�سويقي 
وق��د ���س��ارت و���س��ائ��ل االت�����س��ال وق��ن��وات الن�سر 
ال  اإخ�ساعها،  يمكن  ال  �سا�سًة  االإن��ت��رن��ت  عبر 
اإلى رقابة وال اإلى اأيديولوجيا اأو دين اأّياً كان. 
الم�ستوى  ع��ل��ى  ���س��ي��ئ��اً  ت��ك��ّل��ف  ف��ه��ي ال  وك��ذل��ك 

المادّي.
ف���ي وجه  "ال" ج��م��اع��ّي��ة  ���س��ي��ح��ٍة  م���ن  ب����ّد  ال 
التي ت�ستبيح كياننا  محاولة االإخ�ساء الذهني 

على جميع الم�ستويات عربّياً.
�شوقي عبد االأمير
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"اأنا والقرية" لمارك �ساغال.
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اً لل�ساعر الفرن�سي اآرتور رامبو،  اكت�سف مخرٌج �سينمائي �ساب، بالم�سادفة، ن�سّ
 Le" 1870 في جريدة 25 ت�سرين الثاني عام  وهو عبارة عن مقالة ُن�سرت في 
ع�سرة  ال�ساد�سة  في  رامبو  كتبه  الذي  الن�ّس  هذا   ."Progres de Ardennes
هو:  م�ستعار  با�سم  ن�سره  قد  كان  ب�سمارك"،  "حلم  عنوان  ويحمل  عمره،  من 

جان بودري. ويقول فيه:
اإ�سبعه  والحلم،  ال�سمت  في  الغارقة  خيمته،  تحت  ب�سمارك،  الح�ساء.  "اإنه 

على خريطة فرن�سا، يتاأّمل؛ ومن غليونه ال�سخم َيخرج خيط اأزرق.
الرين  من  الورقة،  على  تتحّرك،  المعكوفة  ال�سغيرة  �سّبابته  يتاأّمل:  ب�سمارك 
اإلى موزيل، ومن موزيل اإلى ال�سين؛ وبظفره، �سطب - وبطريقة غير منظورة 
اإلى �ساربروك، وزينبورغ،  - الورقة حول �سترا�سبورغ: �سرف النظر عن ذلك. 
ورث، �سيدان، تقفز اإ�سبعه ال�سغيرة المعكوفة: يدغدغ نان�سي، يخرم�س بت�سي 

وفال�سبورغ، ي�سطب ميتز، ير�سم على الحدود خطوطاً مك�ّسرة، ويتوّقف...
اأي  ال�سفراء  اأوه! وتحت جمجمته  االألزا�س ولورين!  ومظفراً، غطى ب�سمارك 

هذيان لبخيل! اأي غيوم دخان رائعة ينفثها غليونه ال�سعيد!
ب�سمارك يتاأّمل! ما االأمر! يبدو اأن نقطة �سوداء �سخمة ُتوقف ال�سّبابة المهتّزة. 

اإنها باري�س.
اإذاً، االإ�سبع ال�سغيرة الرديئة، ت�سطب ت�سطب الورقة. من هنا، من هناك، بورة 

- واأخيراً تتوّقف... ت�ستقّر االإ�سبع هنا، ن�سف مطوّية، جامدة.
باري�س! باري�س! فلطالما حلم الرجل الطّيب بعين مفتوحة، اإلى درجة، وبهدوء 
غليونه،  فرن  اآلية،  بطريقة  الورقة،  على  تنحني  جبهته  النعا�س:  منه  يتمكن 

الذي خرج من �سفتيه، يرتطم بالنقطة ال�سوداء الخ�سي�سة!
اأوتو ب�سمارك، غا�س في  ال�سّيد  اأنف  اأنفه،  الم�سكين:  راأ�سه  ها! بويرو! وتاركاً 

الفرن الم�ستعل... ها! بويرو!
ها بويرو!... ها! بويرو! �سّبابته كانت على باري�س!... ح�سمت! الحلم المجيد!

العتيق!  االأول  الدبلوما�سي  ذل��ك  اأن��ف  �سعيد،  ج��ّد  م�سّل،  ج��ّد  رهيف،  ج��ّد  ك��ان 
ال�سوكروت  ت��ت��ذّوق  ي��ا ع��زي��زي، عندما، وك��ي  االأن���ف! يعني!  - خ��ّب��ئ، خّبئ ه��ذا 
االأبد  اإلى  �ستحمل  التاريخ،  في   )...( بجرائم   )...( الق�سر  الى  تعود  الملكي، 

اأنفك المفحم بين عينيك الغبّيتين.
هاك! ما كان عليك اأن ت�ستغرق في اأحالم اليقظة!".

ال�ساعر  روى  م������ّدة  ق���ب���ل 
ال����م����ق����ي����م في  ال����ل����ب����ن����ان����ي 
�سعادة  ودي�����ع  اأو����س���ت���رال���ي���ا 
"كتابات  �سل�سلة  اإدراة  م��ع  ات��ف��ق  اأن��ه 
مختارات  ن�سر  اإع���ادة  على  جديدة" 
من ق�سائده، اإنما ب�سرط اأ�سا�سي هو 
اأي  اأو  اأي جملة  تغيير  اأو  عدم حذف 
لكن  ال��م��خ��ت��ارة،  الق�سائد  ف��ي  كلمة 
ُج��م��اًل وك��ل��م��ات ُحذفت  اأن  م��ا ج��رى 
م����ن ق�����س��ائ��د ع�������ّدة، م����ا ج���ع���ل تلك 
تبّين  وق��د  تماماً،  م�سّوهة  الق�سائد 
كلمة  يت�سّمن  ُح���ذف  م��ا  معظم  اأن 
تعّر�ست  التي  الق�سائد  من  "اهلل". 
"لن تخ�سر �سيئاً  للهتك والت�سذيب: 
اأن  يمكنك  ال��رح��ل��ة/  ك���لَّ  األ��غ��ي��َت  اإذا 
ت�ستغني عن اهلل/ وتكّلمني/ هل كان 
لتقول  الكلمات/  كّل  تتعلَّم  اأن  عليك 
االأ�سدقاء؟" )تّم  اأيها  وداع��اً  فقط/ 
ت�ستغني  اأن  "يمكنك  ج��م��ل��ة  ح���ذف 
عن اهلل وتكّلمني"(. وحذف اآخر في 
اإني  اهلل/  اأي��ه��ا  "وداعاً  اآخ���ر:  دي���وان 
اإلى  اإلى قدمي،/ ذاهباً  اأم�سي ناظراً 
اإني  وداعاً،  االأ�سدقاء.  للقاء  المقهى 
اأ�سيخ" )ُحذفت "يا اهلل" واأُبقي على 

كلمة "وداعاً"(!
الم�سرية  ال���رق���اب���ة  ت��ع��ام��ل��ت  ه��ك��ذا 
اأن��ه��ا �سبح  ل��و  "اهلل" ك��م��ا  ك��ل��م��ة  م��ع 
ال�ساعر،  بمطالب  ا�ستخّفت  مرعب؛ 
فعلتها؛  وف��ع��ل��ت  ال��م��ق�����س  وح��م��ل��ت 
واأ�ساعت  الن�س،  من  الكلمة  اأق�ست 
زهرته من دون االأخذ في االعتبار اأن 

باهلل من خالل  يعّمق �سلته  ال�ساعر 
وهنا  والممازحة.  والمداعبة  اللعب 
ع��ل��ي��ن��ا ال��ق��ول اإن ال��ن�����س ي��رت��ك��ز في 
�سورة،  او  كلمة  على  االأحيان  معظم 
ُحذفت  ق�سيدة  تن�سر  اأن  معنى  فما 
اأمام  هنا  نحن  االرت��ك��از.  نقطة  منها 
ال�سعراء  "زعرنة"  ب��ي��ن  م���واج���ه���ة 
و"زعرنة"  ال��دع��اب��ة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
ال����رق����اب����ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال����وج����وم 

والت�سّلط، وما بينهما اهلل.
َحْذف "اهلل" من ق�سائد وديع �سعادة، 
بمحاكمة  م���ق���ارن���ًة  "�سهاًل"  ي���ب���دو 
ال�ساعر الم�سري حلمي �سالم ب�سبب 
التي  مراد"،  ليلى  "�سرفة  ق�سيدة 
اأح��دث��ت ع��ا���س��ف��ًة م��ن ال�����س��ج��ال بين 
عدد من المثقفين الم�سريين وبين 
حملت  متطّرفة  اإ�سالمية  جماعات 

معتبرًة  الق�سيدة،  هذه  على  بغ�سب 
االإلهية.  ال����ذات  اإل���ى  م�سيئًة  اإّي���اه���ا 
مطالبته  ع���ل���ى  ����س���ال���م  ح���ل���م���ي  رّد 
اإن اال����س���الم ال  ب��ق��ول��ه  ب��اال���س��ت��ت��اب��ة 
الم�سلمين  بع�س  ليقوم  فيه  كهنوت 
بتكفير البع�س االآخر: "اإن الق�سيدة 
ه���ي مو�سع  وال���ت���ي  ك��ت��ب��ُت��ه��ا،  ال���ت���ي 
اأي  من  خالية  البع�س،  ل��دى  �سكوى 
ال�سفات  واإن  االإل��ه��ي��ة،  ل��ل��ذات  اإ���س��اءة 
في  قراءتها  يجب  للرّب  وردت  التي 
اإط����ار االإب�����داع ال�����س��ع��ري، ول��ي�����س من 
كلمة.  لكل  الحرفي  التف�سير  قبيل 
كي  ���س��رط��ي��اً  ل��ي�����س  ال����رّب  اأو  اهلل  اإن 
في  ���س��ال��م  ي��ق��ول  الجناة".  ي��م�����س��ك 
ق�سيدته: "الرب لي�س �سرطياً/ حتى 
هو  اإنما  قفاهم/  من  الجناة  يم�سك 
�سرع  ويج�ّس  ال��ب��ط،/  يزغط  ق��روّي 
ب��اأ���س��اب��ع��ه ���س��ائ��ح��اً:/ وافر  ال��ب��ق��رة 
اأح������رار الأنهم  ال��ج��ن��اة  ال��ل��ب��ن/  ه���ذا 
امتحاننا/ الذي ي�سعه الرب اآخر كّل 
البقرة  ���س��ورة  ي��وؤّل��ف  اأن  قبل  ف�سٍل/ 
اإن  ع�سكرّي مرور/  لي�س  الرّب   )...(
ه��و اإال ط��ائ��ر/ وع��ل��ى ك���ّل واح���د منا 
عليه؟  تعتبين  لماذا  العنق/  تجهيز 
رفرفته فوق الروؤو�س؟/ هل تريدين 
�سارع  ف���ي  ب��ع�����س��اه/  ي��م�����س��ي  اأن  م��ن��ه 
ويعّذب  ال�سير/  ينّظم  اأحمد/  زكريا 

المر�سيد�س؟".
تجربة  ال�سعر،  ف��ي  اهلل  م��ع  العالقة 
بالمخاطر،  محفوفة  تكون  ما  غالباً 
ال�ساعر  ال��ت��ط��ّرف  غ���الة  ات��ه��م  ف��ق��د 

اهلل  ب�ستم  ح��وام��دة  مو�سى  االأردن����ي 
جن�سية  ب��ط��ري��ق��ة  م��ع��ه  وال���ح���دي���ث 
م�سروع  ثمة  بيروت  وف��ي  �سابه.  وم��ا 
يتيم  ع��دد  منها  �سدر  �سبابية  مجلة 
وت�سّمن ق�سيدة ل�ساعر ُحذفت منها 
كلمة "اهلل" وا�سُتبدلت بكلمة "رئي�س 
بداية  ك�����ان  وه������ذا  الجمهورية"! 
واأحدث  وانهياره.  الم�سروع  لتف�ّسخ 

ال�ساعر اللبناني عقل العويط �سّجة 
في الو�سط الديني الأنه كتب "ر�سالة 
حتى  "النهار"(،  اهلل" )ج��ري��دة  ال��ى 
ن�سخة  اأح��رق��وا  التطّرف  م�سايخ  اأن 
"النهار" ك�"تعبير" عن  جريدة  من 

"الر�سالة"  جاعلين  "احتجاجهم"، 
ال�سعراء  �سارع  وقد  ع��ام.  راأي  ق�سية 
�ساحبها،  الت�سامن مع  اإلى  والكتاّب 
الطوائف  ح���م���ّي���ة  ال��ت��ه��ب��ت  ب���ع���دم���ا 

كبرميل بارود.
ما  هذا  اهلل"،  مواجهة  في  "ال�سعر 
ت��ق��ول��ه ح��ك��اي��ات ال���زم���ن، ف����اأن يكون 
الدين  اأو  اهلل  خ���دم���ة  ف���ي  ال�����س��ع��ر 

اآخر،  م��ك��ان  ف��ي  ي�سبح  ال�سلطة،  اأو 
والغواية:  واللعنة  ال�ساعرية  ناق�ساً 
"وال�سعراء يتبعهم الغاوون" كما ذكر 
بين  المواجهة،  ت��ب��داأ  هكذا  ال��ق��راآن. 
"المالأ  من  الخوف  في  غ��ارق  فريق 

العالم  ه��ذا  في  �شخ�ص  من  لي�ص 
مخّيلته،  في  اهلل  ر�شم  وح���اول  اإال 
مقاربات  ر�شم  ال�شعراء  بع�ص  لكن 
االأعلى"  ل�"الملأ  اأخ��رى  مخاطبات  اأو 
ال�شلطة  مع  المجمل  في  تتفق  ال 
الدينية اأو التقليدية، وباإزاء ذلك تمنع 
الرقابة معظم الكلمات ال�شعرية التي 
التي تمّجده.  با�شثناء تلك  تتناول اهلل، 
علقة  ب��اهلل  ال�شعراء  علقة  بالطبع 
�شدام  نتيجة  هي  حيث  من  خطرة، 
لكن  االإلهية،  واالأنا  االإن�شانية  االأنا  بين 
ال�شوؤال: هل ممازحة اهلل ممنوعة من 

خلل ق�شيدة اأو ن�ّص اأدبي؟ 

محمد الحجيري
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المدار�س  اإح������دى  ط��ل��ب��ت 
تالمذتها  م��ن  االأم��ي��رك��ي��ة 
اإر������س�����ال ر����س���ائ���ل اإل������ى اهلل 
يقولون فيها كّل ما يخطر 
طلبات  م����ن  ب���ال���ه���م  ع���ل���ى 
وهذه  واأمنيات،  وت�ساوؤالت 
التي  الر�سائل  تلك  بع�س 
تكن  ل���م  اإن   - اأ����س���ب���ه  ه���ي 

ق�سائد بالفعل:
فعاًل  ه���ل  اهلل،  ع���زي���زي   -
تكون  اأن  ت���ق�������س���د  ك����ن����ت 
حدث  اأم  ه���ك���ذا،  ال����زراف����ة 
ذل������ك ن���ت���ي���ج���ة خ����ط����اأ م���ا؟ 

)نورما(

- عزيزي اهلل، بداًل من اأن 
ثم  يموتون،  النا�س  تجعل 
ب�سر  �سناعة  اإل���ى  ت�سطّر 
جديدين، لماذا ال تحتفظ 
وح�������س���ب ب�����ه�����وؤالء ال���ذي���ن 

�سنعتهم بالفعل؟ )جين(
اأن����ت  ه����ل  اهلل،  ع����زي����زي   -
فعال غير مرئي، اأم اأن هذه 

حيلة اأو لعبة؟ )الكي(
- عزيزي اهلل، من ف�سلك 
�سغيراً.  ح�ساناً  لي  اأر���س��ْل 
اأ�ساألك  ل���م  اأن�����ي  والح�����ظ 

�سيئاً من قبل. )برو�س( 
يعني  م���اذا  اهلل،  ع��زي��زي   -

كنُت  غ�����ي�����ور؟  ربٌّ  اأن��������ك 
ك��ّل �سيء.  ل��دي��ك  اأن  اأظ���ّن 

)جين(
على  �سكراً  اهلل،  ع��زي��زي   -
اأخي المولود الذي وهبتنا 
�سلواتي  ل��ك��ن  اأم�����س،  اإّي����اه 
لك كانت بخ�سو�س جرو! 

)جوي�س(
- عزيزي اهلل، لقد اأمطرْت 
طيلة االإجازة. وجّن جنون 
الكلمات  بع�س  فقال  اأب���ي، 
عنك مما ينبغي اأال يقولها 
ال���ن���ا����س، ل��ك��ن��ي اأرج������و اأال 
ت���وؤذي���ه ب�����س��ب��ب ذل����ك. )لن 

اأخبرك با�سمي(
ل����م����اذا  اهلل،  ع������زي������زي   -
يوم  الكني�سة"  "مدر�سة 
االأحد  اأن  ظ��ن��ن��ُت  االأح�����د؟ 

هو يوم اإجازتنا. )توم(
كنا  اإذا  اهلل،  ع����زي����زي   -
����س���ن���ع���ود م�����ن ج����دي����د في 
اأخ��رى، من ف�سلك  هيئات 
ال تجعلني جانيفر هورتون 

الأنني اأكرهها. )ديني�س(
اأن  اأح�����ب  اهلل،  ع���زي���زي   -
اأكون مثل اأبي عندما اأكبر، 
ال�سعر  هذا  بكّل  لي�س  لكن 

في ج�سده. )�سام(

لي�س عليك  - عزيزي اهلل، 
فاأنا  ك��ث��ي��راً.  ع��ل��ّي  تقلق  اأن 
دائماً  الجهتين  اإل��ى  اأن��ظ��ر 
ح����ي����ن اأع������ب������ر ال����ط����ري����ق. 

)دين(
- عزيزي اهلل، اإذا �ساهدتني 
الكني�سة،  ف��ي  االأح����د  ي���وم 
�������س������وف اأري�������������ك ح�����ذائ�����ي 

الجديد. )ميكي دي(
اأعتقد  ال  اهلل،  ع���زي���زي   -
اأن ثمة من يمكن اأن يكون 
رّب����اً اأف�����س��ل م��ن��ك. واأن����ا ال 
اأنت الرّب  اأقول ذلك الأنك 

بالفعل. )ت�سارلز(

م�ستنقع  في  يعي�س  وفريق  االأعلى"، 
الوهم  تحّدي  والتحّدي؛  المواجهة 

على اأبعد احتمال. 
لدى  اهلل"  "موت  ف��ك��رة  �سّكلت  لقد 
في  وج��دي��داً  ك��ام��اًل  انعطافاً  نيت�سه 
موت  ُي��ع��ت��ب��ر  اإذ  ال��غ��رب��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ة 
جديدة.  ثقافة  لميالد  تاأ�سي�ساً  اهلل 
هذه  ع��ن  الحديث  م��ن  �سئمنا  لكننا 
الثقافة، كما �سئمنا من ترديد جملة 
نيت�سه "اهلل مات"، فقد باتت مكرورة 

كثيراً: لقد مات نيت�سه وبقي اهلل!
الذي  المالأ  ذلك  اهلل  يبقى  ذلك  مع 
غواية  اأكثر  فالمجهول  الكتابة،  في 
الخيال.  م��ف��ت��اح  الأن����ه  ال���واق���ع،  م���ن 
ل��ق��د ح����اول ال���ح���اّلج االق����ت����راب من 
�سفاته؛  م����ع  ال���ت���م���اه���ي  ع���ب���ر  اهلل 
ال�سعور به يتلّب�سه في كّل ن�سوة: "اأنا 
على  التدليل  الحالج  حاول  الحق". 

ال��ع��م��ق، وق���د اختلف  ف��ي  وج���ود اهلل 
الحاّلج،  محنة  �سبب  في  المفّكرون 
فمنهم من قال اإنه لقي حتفه ب�سبب 
قوله: "اأنا الحقط"، اأو ب�سبب جملة 
حملتها و�ساية اأبي يزيد الب�سطامي، 
الحاّلج يقول:  �سمع  اأن��ه  اّدع��ى  حيث 
"�سبحاني �سبحاني ما اأعظم �ساني"، 
الحرية  ب��م��ذه��ب  ت�سّبثه  م��ع��ن��ى  ف��ي 
ال��ب��اط��ن��ي��ة ف����ي ال���ت�������س���ّوف، وال�����ذي 
يتعار�س جملًة مع اال�ستبداد الديني. 
ل��ق��د ك��ان��ت ت��ج��رب��ة ال�����س��وف��ي��ي��ن في 
لالقتراب  محاولة  اهلل  ع��ن  الكتابة 
من اهلل نف�سه، نوع من االإيمان، واإن 

هم اأ�سحابها بالكفر واالإلحاد. اتُّ

�شرا�شف غير مغ�شولة
ع�����م�����دت ال�����ح�����رك�����ة ال���������س����وري����ال����ي����ة 

اإل������ى ال���ت���ج���دي���ف ع���ل���ى ال����دي����ن واهلل 
اأع�ساء  ك��ان  وق��د  ك��اّف��ة،  والمقّد�سات 
وتمحي�ساً  بحثاً  االأكثر  الحركة  هذه 
اإليها فكرة  ي��رون  في فكرة اهلل، فهم 
والكت�ساف  ل���ه���م  م��ع��ي��ق��ة  خ���راف���ي���ة 
فيهم،  والحقيقي  االأ���س��ل��ي  االإن�����س��ان 
ول���ذل���ك ك����ان ع��ل��ى ال�������س���وري���ال���ي اأن 
ال�سعر  لل�سعر؛  اآخ��ر  مفهوماً  يخلق 
كال�سحر  ما،  نتيجة  يبحث عن  الذي 
وال��خ��ي��م��ي��اء وال��ت�����س��ك��ي��ل وغ��ي��ر ذلك 
ال�سورياليون  ح�����اول  م���ج���االت  م���ن 
ا����س���ت���خ���دام���ه���ا ل���ل���ت���و����س���ل اإل��������ى ما 

يريدونه. 
ال�سعر  تعامل  كيف  ن��ع��رف  هنا  م��ن 
فهو  اهلل،  ف���ك���رة  م����ع  ال�������س���وري���ال���ي 
درج  وقد  ج��داً،  و�سّيئة  �سّيئة  يجدها 
ت�سويره  ع��ل��ى  ال�����س��وري��ال��ي  ال�����س��اع��ر 
اأرتو  فعل  كما  الم�ساهد،  باأقبح  اهلل 
االأخير  ندائه  في 
من  ل�����الن�����ت�����ه�����اء 
ما  اأو  اهلل،  ق�ساء 
لوتريامون:  قاله 
اإذاً،  ي�����وم،  "ذات 
ت���ع���ب���ُت من  وق������د 
بقدمي  اأتعّقب  اأن 
ال�����رح�����ل�����ة  درب 
الوعر،  االأر���س��ي��ة 
واأن���ا  اأم�����س��ي  واأن 
ك����رج����ل ����س���ك���ران، 
ع����ب����ر دوام����ي���������س 
عينّي  ببطء  رفعُت  المظلمة،  الحياة 
اأحدقت بهما دائرة  ال�سوداوين، وقد 
القّبة  تجويف  نحو  م��زرق��ة،  كبيرة 
اأنا  اأخ��رق،  اأن  الزرقاء، وتجراأت على 
ال�ساب اليافع، اأ�سرار ال�سماء حين لم 
اأبحث عنه، رفعت  اأعثر على ما كنت 
فاأعلى  اأع���ل���ى  اإل����ى  ال���م���رت���اع  ج��ف��ن��ي 
اأن ل��م��ح��ت ع��ر���س��اً، م��ك��ّون��اً من  اإل����ى 
غ��ائ��ط ب�����س��ري وذه���ب، ي��ت��رّب��ع عليه، 
بكبرياء بلهاء، وج�سده مغّطى بكفن 
�سرا�سف م�ست�سفى غير  م�سنوع من 
نف�سه  ي�سّمي  ال���ذي  ذاك  مغ�سولة، 
عفناً  ج��ذع��اً  ب��ي��ده  يم�سك  ك��ان  اهلل! 
من  بالتناوب،  وينقله،  مّيت،  لرجل 
الفم، وحين  اإلى  االأنف  اإلى  العيَنْين 
بما  التنّبوؤ  يمكنكم  الفم،  اإل��ى  ي�سل 

�سيفعله به".
بلوتريامون  ال�����س��وري��ال��ي��ون  اأع��ج��ب 
ورف���ع���وه اإل����ى م��رت��ب��ة ال���ع���ب���ادة. فقد 
اللفظي  االنتهاك  عن  يبحثون  كانوا 
والمعنوي لكّل ما هو كائن، فوجدوه 
عند هذا ال�ساعر الذي ال ي�سبهه اأحد 
"اأنا�سيد  في  بعده.  وال من  قبله  من 
مالدورور" يتغّنى لوتريامون بال�سّر، 
وال���ق�������س���اوة، وال����رع����ب، وك����ل م���ا هو 
ينتهك  ال��وج��ود.  ف��ي  منّفر  اأو  �سلبي 
واالأخالقية  االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ق��وان��ي��ن 
بالتمّرد  ي��ت��ف��ّج��ر  دي�����وان  اإن����ه  ك��ّل��ه��ا، 
المجتمع،  ن��وام��ي�����س  ل��ك��ّل  وال��رف�����س 
ي�سهد  لم  وربما  الب�سرية.  وحتى  بل 
ت��اري��خ ال�����س��ع��ر دي���وان���اً ف��ي م��ث��ل هذه 
لهذا  ورب��م��ا  التجديف،  على  ال��ج��راأة 
اأو  عائلته،  لوتريامون  ن�سح  ال�سبب 
ق��ْل ت��رّج��اه��ا، ب��اأال ت��ق��راأ دي��وان��ه. فقد 

ك����ان ي���ع���رف م���ا ف���ع���ل، وك���ان 
يخ�سى اأن ي�سدمها كما �سدم 
القّراء.  م��ن  متتالية  اأج��ي��ااًل 
انتهاك  لم يتجراأ �ساعر على 
هذا  تجراأ  مثلما  المقّد�سات 
ال�سبب  ل��ه��ذا  ورب��م��ا  ال��ف��ت��ى. 
�سحنة  على  اأ���س��ع��اره  ان��ط��وت 
م��ط��ل��ق��ة م����ن ال����ح����ّري����ة. لم 
يجروؤ �ساعر على الذهاب اإلى 
الخروج  ف��ي  ال��ح��ّد  ه��ذا  مثل 
ف��ي مغامرة  ال��م��األ��وف،  ع��ل��ى 
المجهول. تجاوز لوتريامون 
كّل رقابة، ومن اأي نوع كانت: 
جن�سية،  م�����س��ي��ح��ي��ة،  دي��ن��ي��ة 
ديوانه  في  لكننا  اأخالقية... 
"اأ�سعار" ن�سمع �سوتاً  الثاني 
تماماً.  ل����الأول  م�����س��اداً  اآخ���ر 
ل��وت��ري��ام��ون غير  ف��م��غ��ام��رة 
بالحكمة،  انتهت  الم�سبوقة 

ال�سرير  الم�سمون  على  ب��االن��ق��الب 
مالدورور".  "الأنا�سيد  والالاأخالقي 
يمّجد  ل�����وت�����ري�����ام�����ون  راح  ه�����ك�����ذا 
و�سقراط،  وب�������وذا،  ك��ون��ف��و���س��ي��و���س، 
اأمام فال�سفة  ينحني  وراح  والم�سيح. 
ال��ع��ق��الن��ي��ة ك��اأر���س��ط��و، واأف����الط����ون، 
يا  ومالبران�س.  وديكارت،  و�سبينوزا، 
لوتريامون  "عقل"  ل��ق��د  ل��ل��خ�����س��ارة، 

في نهاية المطاف!

ربما كان ي�سبههه رامبو في م�سيرته، 
تجبره،  رام����ب����و  وال�������دة  ك���ان���ت  ف���ق���د 
وتاأدية  الكني�سة  ارتياد  على  واأخواته، 
ال���دي���ن���ي���ة... ح���ت���ى كتب  ال���ط���ق���و����س 
مدينته  كني�سة  ب��اب  على  بالطب�سور 

اهلل". "فلي�سقط 
ل���م ي��ك��ن رام���ب���و ط��ي��ل��ة م����ّدة مر�سه 
الم�سنية موؤمناً، بل ظّل يجدف، لكنه 
بالهذيان،  اأُ�سيب  االأخيرة،  اأيامه  في 
وي�سّلي،  ال���م�������س���ي���ح  ي����دع����و  ف����اأخ����ذ 
)بالعربية(  واآخ���ر  حين  بين  م��ك��ّرراً 
اأن  و"ع�سى  كريم"،  "اهلل  ع��ب��ارَت��ْي: 
روح  "يقظة"  ف��ي  اإرادته"،  اهلل  ي��ت��ّم 
وم�سيحية،  اإ�سالمية  مفاجئة،  دينية 
المطّهرة  ال��م��ب��رح��ة  االآالم  وبف�سل 
غيبوبة  واأح������الم  وج�������س���ده،  ل���روح���ه 
فيها  واختلطت  الهذيانات،  رافقتها 

الكلمات.

ر�شالة الكترونية
في العالم العربي لم يكن ثمة جراأة 
حقيقية في الحديث عن اهلل كما فعل 
الكتابة  فبقيت  رامبو،  اأو  لوتريامون 
المداعبة،  اإط���ار  ف��ي  المقّد�سات  ع��ن 
ومع ذلك كانت الرقابة والمحاكمات. 
على  "اإنني  ق��ائ��اًل:  قّباني  ن��زار  كتب 
واأت�سّرف  اإل���ه،  اأم��ت��ل��ك ح��ري��ة  ال���ورق 

ك���اإل���ه! وه����ذا االإل����ه ن��ف�����س��ه ه��و الذي 
ما  ليقراأ  النا�س  اإلى  ذلك  بعد  يخرج 
بهم،  حروفه  با�سطدام  ويتلّذذ  كتب، 
لي�ست  جميعاً  المقّد�سة  الكتب  واإن 
�سوى تعبير عن هذه الرغبة االإلهية 
على  اهلل  ح���َك���َم  واإال  ال��ت��وا���س��ل،  ف���ي 
في  اهلل  تجربة  ولعّل  بالعزلة،  نف�سه 
ميدان الن�سر واالإعالم وحر�سه على 
الب�سر،  اإلى  المكتوب  كالمه  تو�سيل 
تعّلمنا  التي  التجارب  اأطرف  هي من 
للنا�س  ت��خ��رج  ال  ال��ت��ي  الق�سيدة  اأن 
اأو زهرة في حجر".  �سمكة ميتة  هي 
ويم�سي نزار قّباني قائاًل في اإحدى 
"ال":  المو�سوم  ديوانه  من  ق�سائده 
مذبوحاً/  عّمان  في  اهلل  راأيت  "حين 
اأي����دي رج���ال ال��ب��ادي��ْه/ غّطيت  ع��ل��ى 
هذي  تاريخ  يا  وقلت:  بيدّي/  وجهي 
كربالء الثانيْه". هذه العبارات دفعت 
ولو  ب��االإل��ح��اد،  ات��ه��ام��ه  اإل���ى  البع�س 
ُقّدر لهم لحاكموه واأحرقوا كتبه كما 

فعلوا مع كتاب "�سقوط االإمام".
�سالح  العراقي  ال�ساعر  كتب  اأي�ساً، 
"بريد  ع���ن���وان���ه���ا:  ق�������س���ي���دة  ح�����س��ن 
الكتروني اإلى اهلل" قال فيها: "عزيزي 
لمخاطبتك/  م�����س��ط��راً  ل�����س��ُت  اهلل/ 
وال  ال��م��اغ��وط/  محمد  طريقة  على 
فلدّي  ال����ع����زاوي/  ف��ا���س��ل  ب��ط��ري��ق��ة 
عن  تجيب  اأن  يمكنك  االآن./  اإيميل 
 /Replay ع��ل��ى  ب��ال�����س��غ��ط  ر���س��ائ��ل��ي 
على  ُمجبر  اأن��ت  كثيرة/  اأ�سئلة  ل��دي 
الخام�سة  بلغُت  لقد  عنها./  االإجابة 
واالأربعين/ واأظن اأنني عاقل بما فيه 
واجباتك./  عن  اأ�ساألك  كي  الكفاية/ 
ال���ي���وم؟/ هل  ال���ذي تفعله ط���وال  م��ا 
ت���ق���راأ ال�����س��ح��ف؟/ ه���ل ت�����س��ت��م��ع اإلى 
االإذاع��������ات؟/ األ����م ت�����س��م��ع ف���ي خطب 

الجمعة/ �سيئاً عن العراق؟...".
الكردي  ال��ع��راق��ي  ال�ساعر  دم  واأُه���در 
�ساأل  ق�سيدة  ب�سبب  �س  بيك  �سيركه 

فيها عن نمرة ِرْجل اهلل. 
وطويلة قائمة ال�سعراء الذين جعلوا 
و�ساجلوه،  وه���ج���وه  ل���ه���م،  ن������ّداً  اهلل 
مكان:  ك��ّل  وف��ي  اأج��م��ل،  حتى جعلوه 
و"على  الخيول"  "�سراخ  ف�����ي 
محمد  ي���ق���ول  ك��م��ا  المبغى"  ع��ت��ب��ة 

الماغوط.

�سنق الحاّلج.
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اأ�شمهان
�سادفوها

وهي تحمي باأ�سودها
اأبي�سها

الذي يجّر عليها قذى ال�سوارع
ماأزقها:

اأن االنطباعات االأولى
تدوم

كيف اإذن �ستغّني:
اأ�سقيه بيدي قهوة؟

نظرية
البكارة

ملك االأبكار
وحدهم

حتى لو كرهوا
نظرية التمّلك.

رومن�شية 
ن����ق����اوم ال�����س��ج��ن ب��ع�����س��ر م����ا بعد 

ال�سناعة
لكن م�سهد عبد الحليم واأخيه

في "حكاية حب"،
ينتقم للقتلى.

البليات�شو
تعبنا من توالي االمتحانات،

فلماذا ال ي�سّدق النا�س
اأن االأر�س وا�سعة؟

لنعِط اأنف�سنا للمفاجاأة،
را�سين

مر�سيين
البليات�سو جاهز للوظيفة،

حتى لو �سّك الجميع
فى اإجادته العمل.

االأزبكّية
يالطخ،  موّبخاً:  نف�سه  على  يق�سو 
ي�سعدن  اأن  ي�����س��ّح  ال  ال��ج��م��ي��الت 
ال�ساللم وهّن معّلقات على ذكرى 
في  خ���ف���ي���ف���اً  ي���ظ���ه���ر  ال������ذي  االأب 

الق�س�س.
ظ��ّل��ت دع���وة ال�����س��اي م��وؤّج��ل��ة حتى 
اأثناء  االأّم  م��ق��ام  ف��ي  ال��ت��ي  م��ات��ت 
حّمى الطوائف. وقبل موتها بربع 
قرن اعتزلت ذمية تياترو االأزبكية 
لي�سير لديها وقت لتناول الين�سون 

كطيف من زمان ال�سلطنة.
الحديقة،  ف���ي  ال����ذي  اأن����ا  ل��ع��ّل��ن��ي 

م�سطنعاً  بالغرام،  ال�سحاذة  اأم��زج 
االعرجاج في �ساقي، والعكاز تحت 
االإبط، فهل اأنت الواقفة في �سرفة 

ليلى مراد؟

طائرات
البيوت تاأكلها الرطوبة،

لذلك يطلقون الطائرات الورقية
على ال�سطوح،

ليثّبتوا بها المنازل على االأر�س.

حرا�شة
لي�س من حّل اأمامي

�سوى اأن ا�ستدعي اهلَل واالأنبياَء
لي�ساركوني في حرا�سة الجّثة

فقد تخونني �سهوتي
اأو يخذلني النق�س.

طاغور
تنام متخّففة من �سدادة ال�سدر،

مواجهة  ف����ي  ت�����س��ح��و  وع���ن���دم���ا 
ال�سقف،

تلوذ بغواي�س طاغور
فرقة االإن�ساد،

ت�سّنجات حلقة الذكر
تقبيل يد القطب،

هذا هو تاأ�سيل الرغبة
ت���ه���ّك���م ال�����ج�����ّراح�����ون ع���ل���ى اأه�����ل 

العواطف،
وعيناك ترف�سان الن�سيحة

ب�سبب منام راأتا فيه
البلطة تتدّلى مكان الفلور�سنت.

االأندل�ص
اأنت خائفة،

وعماد اأبو �سالح خائف،
والطفلة التي اتخذها النذل

ذريعة للنجاح
خائفة

يا رّب اأعطهم االأمان
لم يتحّدث اأحد عن االأندل�س

كّل ما جرى
اأنك نظرِت في المراآة

فوق:
رمزية الترم�س،

و�سماء تحتكُّ برهة بنهَدْين،
ثم تلتّف حول نف�سها م�سطولة

فوق:
ونحن معّلقان في الفراغ

كان ال بّد اأن ُتقال كلمة م�سبوهة
قبل اأن ت�سمحل الدول.

االأحرار
الرّب لي�س �سرطياً

حتى يم�سك الجناة من قفاهم،
اإنما هو قروّي يزغط البط،

باأ�سابعه  ال��ب��ق��رة  ���س��رع  وي��ج�����ّس 
�سائحاً:

وافر هذا اللبن
الجناة اأحرار الأنهم امتحاننا

الذي ي�سعه الرّب اآخر كّل ف�سٍل
قبل اأن يوؤّلف �سورة البقرة.

الطائر
الرب لي�س ع�سكرّي مرور

اإن هو اإال طائر،
وعلى كّل واحد مّنا تجهيز العنق

لماذا تعتبين عليه؟
رفرفته فوق الروؤو�س؟

هل تريدين منه
اأن يم�سي بع�ساه

في �سارع زكريا اأحمد
ينظم ال�سير

ويعّذب المر�سيد�س؟

كّلها،  العربية  البلد  في  كما  م�شر،  في  اهلل  والأن 
ر" بكثرة المنافقين والتّجار، اأ�شدرت اأخيراً محكمة  "ُمحا�شَ
الق�شاء االإداري في القاهرة حكماً يق�شي ب�شحب "جائزة 
التفّوق" التي ح�شل عليها ال�شاعر الم�شري حلمي �شالم 
العام الفائت، واإلزامه رّد قيمتها )9500 دوالر اأميركي(، 
�شيخ الظلم واالرتزاق يو�شف  التي رفعها  الدعوى  اإثر 
البدري بعدما ن�شر �شالم ق�شيدة "�شرفة ليى مراد" في 
ر  مجلة "اإبداع"، بزعم اأنها "طاولت الذات االإلهّية". وُيذَكَ
اأن المرتزق البدري ا�شتهر باإقامته دعاوى على المثقفين 
جابر  بينهم  ومن  وملحقتهم،  وتكفيرهم  الم�شريين 
المعطي حجازي وجمال غيطاني...  ع�شفور واأحمد عبد 
االأخلقية  االأحكام  ب�شفاهة  منها  اإيماناً  "الغاوون" 
المن�شوبة للإبداع، ُتعيد ن�شر الق�شيدة المحاَكمة: "�شرفة 

ليلى مراد".
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ف�سواًل  "الحياة"  جريدة  ن�سرت 
من مذّكرات �سّدام ح�سين، وبع�ساً 
"اأ�سعاره" التي تمّيزت بكثرة  من 
االأخطاء النحوية وعدم ا�ستقامة 
اإلى تمحورها  اإ�سافة  اأبداً،  الوزن 
اإل��ى اهلل  ح��ول مو�سوع االب��ت��ه��ال 
في  والجهاد  لقائه  اإل��ى  وال�سوق 
الق�سيدة  اأن  وال���الف���ت  ���س��ب��ي��ل��ه. 
االأخ�����ي�����رة اأه�����داه�����ا �����س����ّدام اإل����ى 
حيث  االأميركيين،  حّرا�سه  اأح��د 
�سديقي  "اإلى  اأ�سفلها:  في  كتب 
في  ع��رف��ت��ك  "هوكي"  االإن�������س���ان 
وكنت  �سجني  ف��ي  �سعبة  ظ��روف 
المحّب  واالإن���������س����ان  ال�������س���دي���ق 

االإن�ساني،  واجبك  في  الم�ستقيم 
اأت��م��ّن��ى ل��ك ول��ع��ائ��ل��ت��ك ك���ّل خير، 
ي��وّف��ق��ك في  اأن  اهلل  اإل����ى  واأدع�����و 
عملك اإنه �سميع مجيب"، ووّقعها 

با�سم "الخّطاف"، يقول فيها:
الوردي خيالها  من  "نتيُه 

داعَب في ليله ال�سّب قلبي
فلّما اأدبرت قد تلعثمت

وهي ُتقّرب اإلى مب�سمي الخدِّ
فقلت لها اأموّدعًة اأم

ذاك منك بعد القرب �سدِّ
قالت وقد تب�ّسمت باأ�سى

اإن ذاك ما يق�سي به حّدي".
المحكّية  ال���ل���غ���ة  ف�����ي  وي����ت����اب����ع 

العراقّية:
�سّرار والظلم  �سوده  مزنٍة  "يا 

الطود عالي ما بدني �سماريخه
من جار�سو على الجار دّرار

دايم  وال�سوء  مفرز  اللبن  من 
نفيخه

لو هي اأمطرت تمطر العار
الندا ِمّنا وجمعهم دايم �سريخه

منها  ن���ح���م���ي  ك�������س���رى  واي����������وان 
االديار

نحمي  واأم���ث���ال���ه���ا  ب���ال���ق���اد����س���ي���ة 
اأفاريخه

بجي�ٍس ال ينثني على العدو جّرار
وق��������ادة  ال������ك������ون  رّب  ي�����دع�����م�����ه 

�سواريخه
واالكبار"  االزغ���ار  با�سمك  يلهج 
في  اأخ��ي��راً  �سطراً  ثّمة  اأن  )يبدو 

الق�سيدة لم تن�سره "الحياة"(.
وفي ق�سيدة اأخرى تحمل عنوان 

�سّدام: يقول  ال�سّب"،  "الهائم 
الهوى عّذبه  ال�سّب  الهائم  "اأنا 

بحّبك رّباه اأ�سمو متبّتُل
وحّبك فّي مفتاح كّل عظيمٍة

وحّبك بحٌر فمن �ساء ينهُل
ومن �ساء ال اإلى غيرك يّتجه
بل اإليك في كّل م�سعى ُيقبُل

ينال مما ال ي�ستطيع غيره
ويقهر العدا واإن كان اأعزُل".



حجازي... تراجع تكتيكي
المجّدد   - ح��ج��ازي  ت��خ��ّل��ى 
ليبيراليته،  ع��ن   - القديم 
الذين  االأ�سوليين  بل�سان  وت��ح��ّدث 
ي��ح��ارب��ه��م ل��ي��ل ن��ه��ار، وت�����س��ّل��ط على 
لديه"وحيدة  اإن��ه��ا  ال��ن��ث��ر.  ق�سيدة 
للتن�س  و"لعٌب  كاالأميبا"،  الخلية 
ناق�س"  "�سعٌر  اإن��ه��ا  �سبكة"،  دون 
ال�سايب"(.  "ال�سعر  اإل���ى  )ليعيدنا 
التزّلف  م���ح���اوالت���ه  ت��خ��دع��ن��ا  وال 
اتخاذ  ومحاولة  الجديدة،  للحركة 
خير  اأن  اأ�سا�س  على  و�سطي  موقف 
التاريخ،  ب��ي��ن��م��ا  ال���و����س���ط،  االأم�������ور 
اإال  اأحد �سانعيه، ال يكتبه  وحجازي 
المتحّيزون، و�سلعة التجديد غالية، 
وال  الحلول،  اأن�ساف  ت�سلح معها  ال 
ت��ح��ّول ن�سبي  ي��ب��دو م��ن  يفيدها م��ا 
تريد  تقّية جديدة  اإنها  في موقفه. 
اأو  االأب،  ج��ل��ب��اب  ال�����س��ع��راء  اإك�����س��اب 
اأنه - االأخير زمانه - اأتى بما  اإثبات 
ي�ستلزم  ب��م��ا  االأوائ������ل،  ت�ستطعه  ل��م 
لحركته  و"التوحيد"  "االإخال�س" 
)ورف����اق����ه( دون ���س��واه��ا م���ن دوائ����ر 
حالة"  "اإثبات  اأراد  ه��ل  ال��ت��ج��دي��د. 
الدائرة  م��رك��ز  ال��ح��ّر  ال�سعر  ل��ك��ون 
ال�سعر  وم���ح���ور  االرت����ك����از  ون��ق��ط��ة 
اأم  اأدب���ي؟  هو"احتكار"  ه��ل  برمته؟ 

اأنها "خ�سخ�سة"؟
المالئكة... من االأّم اإلى الحماة

ف�����ي االإط�����������ار ن���ف�������س���ه ك����ان����ت ن�����ازك 
اأكثر  م��وق��ف��ه��ا  ك���ان  واإن  ال��م��الئ��ك��ة، 
الم�ساندة  ع���ن  ف��ت��راج��ع��ت  اإل����غ����ازاً، 
واالتهام.  الهجوم  اإل���ى  ال��ب��داي��ة  ف��ي 
وبعدما كانت ق�سيدة النثر "تعدياًل" 
كان  وم��ا  غريبة"،  "بدعة  اأ�سبحت 
كافة  "�سيزعزع  ال��ذي  الغد"  "�سعر 
اللغة  فيها  بما  العتيقة  االأ���س��ال��ي��ب 
واالأوزان والقوافي"، ويجعل االألفاظ 
داخل  اإل����ى  ���س��ري��ع��اً  "اتجاهاً  ت��ت��ج��ه 
النف�س بعد اأن بقيت تحوم حولها"، 
تخّلت نازك عن اأمومتها التي دفعتها 
اإلى تقديم درا�سة عن ق�سيدة النثر 

الثلثاء  1  تّموز   2008

هاجم العّقاد تقليدية �شوقي، ووقف مدافعاً 
التاريخي  العداء  عن حرية طه ح�شين - برغم 
بينهما - ثم ما لبث اأن اأحال الق�شائد التفعيلية 
في  النثر  لجنة  على  وحجازي،  ال�شبور  لعبد 

"المجل�ص االأعلى 
الفنون  لرعاية 
 . . . " ب ا د الآ ا و
ان��ب��رى ح��ج��ازي 
له  ل��ل��ت�����ش��ّدي 
بال�شعر،  مدافعاً 
ق�شيدة  فكتب 
ليثبت  عمودية 
ال  ال��ج��دي��د  اأن 
ُي����ك����ت����ب م��ن 
ا�شتيعاب  دون 
وراحت  القديم، 
الملئكة  ن���ازك 
تجابهه بالتنظير 
ال���ع���رو����ش���ي 
الجديدة،  للحركة 
رجاء  �شرخ  فيما 
في  ال��ن��ق��ا���ص 
االأ�شهر:  مقاله 

"لماذا يتراجع المجّددون؟". دار الزمن دورته، 
فبّدل الثلثة قواًل غير الذي قيل اآنفاً، وُنك�شوا 
على روؤو�شهم، فجاءت مواقفهم من ق�شيدة 
حقيقة  من  �شدورهم  في  ما  لتبتلي  النثر 
ال���دع���وة اإل���ى 
دون  التجديد، 
منها،  الظاهر 
كمن  وب������دوا 
اآخر  عن  يدافع 
ال  عربية  ام��راأة 
تجد الم�شتن�شر، 
خوفهم  فاأبدوا 
"ذائقة"  على 
االأجيال الجديدة، 
ول��������م ت��ج��د  
الحركة  منهم 
اأو  دعماً  الفتّية 
كفاً للأذى. اإنهم 
التجديد  ثلثي 
االأ����ش���ول���ي . 
النيران  اإنهم 

ال�شديقة.

ختمتها بقولها: "واألف تحية ل�سعراء 
الغد"، فاأ�سبحت ال ترى في ق�سيدة 
النثر "م�سلحة ال لالأدب العربي وال 

العربية  ل��الأم��ة  وال  ال��ع��رب��ي��ة  للغة 
"الحماة".  م��ث��ل  ف��ب��دت  نف�سها"، 
تاأثر  م��ن  ب��ه  اأ����س���ادت  ع��م��ا  ونك�ست 
بالثقافات االأجنبية، قائلًة اإن الروح 
الغربية في ق�سيدة النثر "خيانة"؛ 
متجاهلًة بذلك اأن هذه الروح اأي�ساً 
التفعيلة  ق�سيدة  اأظ��ه��ر  مما  كانت 

وط����ّوره����ا. وه��ن��ا ن��ت�����س��اءل م���ع ر�سيد 
ن����ازك المالئكة  األ����م ت��ق��ّر  ي��ح��ي��اوي: 
نف�سها بهذا التاأّثر في مقّدمة ديوانها 

تفاعاًل  اإي��اه  معتبرًة  ورم���اد«  »�سظايا 
اإيجابياً؟

نف�سه  الخطاب  المالئكة  تبّنت  لقد 
اإلى ق�سيدة  الذي تّم توجيهه 
ال��ت��ف��ع��ي��ل��ة م����ن ق���ب���ل، راف���ع���ًة 
نف�سها،  ال��ق��دي��م��ة  االت��ه��ام��ات 
ا�ستنكارها  ع���ل���ى  م���ن���ق���ل���ب���ًة 
بيت  ف����ي  ال�����س��ع��ر  "ح�سر" 
ال  ال�����س��ع��ر  "وكاأن  ال��خ��ل��ي��ل: 
�سعراً  ي����ك����ون  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع 

الخليل". ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى  خ�����رج  اإن 

النّقا�ص... ذريعة المنجز
الذي  النقا�س  رجاء  كان  "األطفهم" 
ترحيبه  برغم  النثر  ق�سيدة  رف�س 
احت�سنه  ال��������ذي  ال�����ح�����ّر  ب���ال�������س���ع���ر 
ومبدعيه من حجازي وعبد ال�سبور 
ودروي�����������س و������س�����واًل اإل�������ى االأج����ي����ال 
اإلى  النّقا�س  نظر  وطالما  الالحقة. 
الجديدة  الحركة  من  العّقاد  موقف 
اإّياه  وا�سعاً  للمجّددين،  ك�"تراجع" 
في �سّلة واحدة مع تراجع طه ح�سين 
الجاهلي".  ال�����س��ع��ر  "في  ك��ت��اب  ع��ن 
اإليه �سوؤاله  ن��رّد  اأن  اإال  وهنا ال نملك 
ال��م��م�����ّس وال��م��وج��ع: ل��م��اذا يتراجع 

المجّددون؟
رّد النّقا�س موقفه الراف�س لق�سيدة 
وعلى  الق�سيدة،  ه��ذه  اأن  اإل��ى  النثر، 
ت��ق��ّدم جديداً  م��دى ن�سف ق���رن، ل��م 
متجاهاًل  م�����س��روع��ه��ا،  ي��ك��ت��م��ل  ول����م 
الفارق الطبيعي في التعامل مع الفّن 
�سواه،  "الملمو�س" دون  ومع منجزه 
في  )المكفول(  ال�سعر  حّق  وم�سادراً 

الحلم والتجربة.
ال���ح���ّر  ال�������س���ع���ر  ك������ان  اإذا  واأك������ث������ر؛ 
تعريفه،  ب��األ  "الوحيد"  "المعادل" 
ف������اإن ق�����س��ي��دة ال���ن���ث���ر ا���س��ت��غ��ن��ت عن 
والمرحلة  "األ" الح�سرية.  ال���  ه��ذه 
االآباء  ق��ام  بعدما  ان��ق��الب  ال��ج��دي��دة 
حرية  يتطّلب  واالن��ق��الب  بالتغيير، 
�سالم  حلمي  بح�سب   - ولذلك  اأكبر، 
لبنان  ف��ي  النثر  ق�سيدة  ازده����رت   -

والمغرب.
ال يقتنع المجّددون القدامى اإال بما 
عناء  اأنف�سهم  ي��ك��ّل��ف��ون  وال  ق���ّدم���وه، 
بل  النثر،  ق�سيدة  ج��ذور  في  البحث 
اإم��الء ال�سعر بالريموت  يرغبون في 
مقاعد  م����ن  ل���ي���ك���ت���ب���وا  ك����ون����ت����رول، 
االعتراف  ي��ري��دون  ال  المتفّرجين. 
ب��ت��غ��ّي��ر ال��ح�����س��ا���س��ي��ة ال�����س��ع��ري��ة التي 
عن  بعيداً  ط��زاج��ة...  اأك��ث��ر  اأ�سبحت 

برودة المدّرجات.

عالء الجابري

نازك المالئكة، بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.

ت�سريح غريب اأدلت به الكاتبة 
ال�����س��وري��ة ك��ول��ي��ت خ�����وري في 
لرحيل  ال���ع���ا����س���رة  ال�����ذك�����رى 
ال�ساعر نزار قّباني، ومفاد هذا 
الراحل  ال�ساعر  اأن  الت�سريح  

لم يع�سق �سواها امراأة:
اآخ�����ر  ح���ت���ى  اأح����ّب����ن����ي  "نزار 
اأنني  جازمة  واأعتقد  اأي��ام��ه... 
اأحّبها  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال���م���راأة 

في حياته".
ه���ذه ال�����س��ه��ادة ال��ت��ي اأدل����ت بها 

اإل��ى ج��ري��دة "ت�سرين"  خ��وري 
�سوؤالها  اإل��ى  تدفعنا  ال�سورية، 
ال�ساعر  )زوج�����ة  ب��ل��ق��ي�����س  ع���ن 
ف��ي ح��ادث تفجير  التي ق�ست 
ببيروت(  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��ف��ارة 
اأجمل  ن����زار  فيها  ك��ت��ب  وال��ت��ي 

�سعره؟
التي  اأن����������ِت  م�����ا  "بلقي�س: 

تتكّررين
فما لبلقي�س اثنتان".

ماذا عن تلك الق�سيدة ال�سهيرة 

)بلقي�س(  ا�سمها  حملت  ال��ت��ي 
كتاب  في  ن��زار  اأ�سدرها  والتي 
ب�سورهما  وم���الأه���ا  م�����س��ت��ق��ّل، 
من  ب��ّد  ال  وبتعابير  الم�ستركة 

اأنها اأثارت غيرة كاتبتنا:
"غجريتي  الملكات"،  "اأجمل 
"ب�سارتي  "قمري"،  ال�سقراء"، 
حتى  "مع�سوقتي  الكبرى"، 
حتى  "معبودتي  الثمالة"، 
ننتهي  ل��ن  ورب��م��ا  الثمالة"... 
م���ن ت���ع���داد ه����ذه ال�����س��ف��ات لو 

اأردنا المتابعة.
من  الحبيبة  اأيتها  "اأخذوِك 

يدي
اأخذوا الق�سيدة من فمي

اأخ�����������ذوا ال���ك���ت���اب���ة وال�����ق�����راءة 
والطفولة واالأماني".

ولي�س اآخراً:
اأيتها  اهلل  ب���ح���ف���ظ  "نامي 

الجميلْه
فال�سعر بعدك م�ستحيٌل

واالأنوثة م�ستحيلْه".



الثلثاء  1  تّموز  2008

الن�ّص االأول
م��ردوك ال��ذي قّوته فوق 

الكون باديٌة لالأبد
والذي عظمته جديرٌة بالت�سبيح

ويبني  ي���ه���دم  ب��ج��ب��روت��ه  وال������ذي 
ُم����ظ����ِه����راً ل��ل��ن��ا���س كيف  داً  م�����ج�����دَّ

يحر�سون رمزه؟
الم�سرف  بابل  ملك  ر  ن�سّ نبوخذ 
على مراكز العبادة، مقيم االأ�ساحي 

المنتظمة.
م�����ردوك ع���ّظ���َم ����س���اأن���ه، ج��ع��ل��ه في 

المقّدمة.
رفعته  مّجد  �ساأنه،  عّظم  م���ردوك 

القوّية
الم�سرف  بابل  ملك  ر  ن�سّ نبوخذ 
على مراكز العبادة، مقيم االأ�ساحي 

المنتظمة
م�سونٍة  ذّري���ٍة  لملكيِة  بعيٌد  �سليٌل 

قبل الطوفان.
اإن مي دوراأنكي ملك �سيبار  �سليّل 
م��وؤ���ّس�����س االإن������اء ال��ط��اه��ر، حامل 

ال�سولجان 
واأدد  االإلَهين �سم�س  اأمام  الجال�ُس 

اإل�َهي الق�ساء.
راٍع  ال��ع��دال��ة،  لملك  االأّول  االب���ن 

حقيقيٌّ مثّبت اأ�س�س االأر�س
العظيَمي  االإل���َه���ْي���ن  وج����وال  الأدد 

الذّرية قديمة.
�سوزيّنا  لالإلهة  الرئي�س  المرافق 

ال�سقيقة التواأم الإن�سار
ودجن،  اآن  قبل  م��ن  الُم�سّمى  اأن���ا 
ال��م��خ��ت��ار م���ن ق��ب��ل ق��ل��وب االآلهة 

العظيمة.
حينذاك في عهد ملك �سابق تغّيرت 

االإ�سارات.
توارى الخير، �ساد ال�سّر.

ازداد ال�سّيد اهتياجاً وغ�سباً.
اأ����س���در االأم������ر، ف��ه��ج��رِت االأر������سَ 

اآلهُتها، وارتكبت نا�ُسها الجرائم.
اإلى  ال�سالم و�سعدوا  رع��اُة  غ�سَب 
وقفت  العدالة  وروح  ال�سماء  قّبة 

جانباً
حار�س الكائنات الحّية دّمر النا�س، 
فغدوا جميعاً مثل َمْن لي�س لديه 

اإله.
���س��ي��اط��ي��ن ال�����س��ّر م����الأت االأر������س، 
مراكز  ف���ي  تغلغل  ق���ا����ٍس  ط���اع���ون 

العبادة
تقّل�ست االأر�س، تغّيرت ثرواتها. 

ل����م يحافظ  ال���م���اك���ر  ال��ع��ي��الم��ي 
معركته،  ب�سبب  النفي�س  على 

وهجومه.
االآلهة،  نهَب  الم�ساكن،  َب  خ��رَّ

َر المقامات. دمَّ
م������ردوك م��ل��ك االآل����ه����ة ال���ذي 
ي��ر���س��م اأق��������دار ال���ب���ل���دان، راح 

يراقب كّل �سيء.
ع���ن���دم���ا ي���ه���ت���اج ال�������س���ّي���ُد ف�����اإّن 
ال  ال�سماء  ف��ي  االإجيجي  اآل��ه��ة 

ت�ستطيع تحّمل تمّرده.
مهما  رج��ل  ال  نظرُته،  مرعبٌة 
كان قوياً ي�ستطيع الثبات اأمام 

تحديقه.
ال�سفلّي  ال���ع���ال���م  ي��ح��ت��م��ل  ال 
وط������اأت������ه، ت���رت���ج���ف ال���ب���ح���اُر 

لزئيره.
ال يقاوم ال�سخُر خطوة قدمه، 

اآلهُة الكون تركع اأمامه.
ال��ك��ائ��ن��ات ك��ّل��ه��ا ف���ي ي����ده، َمن 

ي�ستطيع تهدئته اإذا غ�سب؟
االآلهة ترى موهبته.

اإنليل ي�سّميه الحكيم.
االأمير  االإج���ي���ج���ي  اآل���ه���ة  ت�����س��ّم��ي��ه 

النا�سح.
ج بالرعب. ُمزيَّن باالإ�سراق، متوَّ

�سيادته متفّوقة.

با�شم جّبور

تتحّدث ملحمة "حرب عيلم"، التي تعود اإلى القرن 12 ق. م، عن العداء التاريخي والتقليدي بين بابل وعيلم، وُتبرز في مجملها اأهمية االإله مردوك ومكانته الرفيعة في 
ْين اثَنْين، يتحّدث االأول عن  ر العظيم الذي ا�شتطاع ا�شترجاع مردوك بقوة ال�شلح. وهي �شل�شلة من �شبعة ن�شو�ص اخترنا منها ن�شَّ نفو�ص البابليين، م�شيدًة بالملك نبوخذ ن�شّ
ر؛ �شليل ملك �شيبار الحكيم )اإن مي دور اأنكي(. ويعّرج للحديث عن الفعل ال�شيء الذي ارتكبه  منزلة االإله مردوك، ُم�شهباً في مديحه واإبراز قّوته وعلقته بالملك نبوخذ ن�شّ
ر؛ القوي البا�شل المظّفر الذي  العيلمي في بلد بابل حين خّرب الم�شاكن، ودّمر المعابد، ونهب االآلهة، متوّعداً بالثاأر من العيلميين. ويتابع الن�ص الثاني مديح نبوخذ ن�شّ

ين. �شيحارب عيلم ويعيد تمثال مردوك اإلى بابل... وفي ما يلي الترجمة العربية للن�شّ

الن�ّص الثاني
��ر ال�����س��اك��ن في  ن��ب��وخ��ذ ن�����سّ

بابل
ويزمجر  ك���اأ����س���ٍد،  ي�����زاأر  راح 

ك�ساعقة.
كما  ال�������س���ج���ع���ان  ن������ب������الوؤه 

االأ�سود.
اإلى مردوك �سّيد بابل توّجهت 

ابتهاالته، قائاًل:
ارحمني! فاأنا منهٌك،

ارحم بالدي الباكية الناحبة
ارحم �سعبي النادب الباكي

ح��ّت��اَم ي��ا ���س��ّي��د ب��اب��ل �ستبقى 
مقيماً في بالد االأعداء؟

دْع بابل م�سيئًة في قلبك
معبد  ن����ح����و  وج����ه����ك  اأدْر 

اإ�ساجيال الذي تحّب.
ر. �سّيد بابل �سمَع نبوخذ ن�سّ

ال���ك���ل���م���ة ن����زل����ت ع���ل���ي���ه من 
ال�سماء.

بفمي اأنا اأتحّدث اإليك.
اإلى بالد مارتو.

بالحرب اّتخْذ قرارك.
اإل��ى بابل  من ال��ع��دّوة عيالم 

خذني.
�ساأعطيك  بابل،  اإل��ى  اأع��دن��ي 

عيالم.
ف�������اأن�������ت م������ل������ك، االأع�������ال�������ي 

واالأ�سافل.

الديوان  اإ����س���داره���ا  ل��م��ن��ا���س��ب��ة 
االأول باللغة االإنكليزية، نّظمت 
وّقع  اح��ت��ف��ااًل  الجديد"  "دار 
خ����الل����ه ال�������س���اع���ر االأم����ي����رك����ي 
نوربرت هير�سهورن "عويل على 
جّثة" في محترف نجاح طاهر، 

�سارع ال�ست ن�سب في الحمرا.
في  ال��ح��ا���س��رة  "التراجيديا" 
معر�س  من  المقتَب�س  العنوان، 
في  هير�سهورن  ح�سره  تجهيز 
وليد  اللبناني  للفنان  البندقية 

ال�ساعر  ب��ح�����س��ب  ه���ي  �����س����ادق، 
اأي  حياة  من  الطبيعي  "الجزء 
اإن�سان، لكن االختالف قائم في 
طريقة التعبير عنها. فالتعبير 
ا�ستعمال  خ����الل  م���ن  ب��ال�����س��ع��ر 
في  ي�ساهم  واالأ���س��وات  الكلمات 
جعل نهايات التراجيديا �سعيدًة، 
ك��ال��خ��ال���س ال����ذي ب�ّسر  ت��م��ام��اً 
طريق  بعد  الم�سيح  ال�سّيد  ب��ه 

الجلجلة"!
ي���ن���ك���ر ه���ي���ر����س���ه���ورن، وه���و  ال 

والتدري�س  "ال�سعر  اأن  طبيب، 
في كلية الطّب اأمران مختلفان 
جزءاً  منهما  ك���ّل  وي��ح��ت��ّل  ك��ل��ي��اً 
خا�ساً في الدماغ"، لكنه يعتبر 
اأن "على االأ�ستاذ الجّيد معرفة 
ومفرداته  كلماته  انتقاء  كيفية 
من  ليتمّكن  �ساعرية  بطريقة 
ج��ذب انتباه ط��اّلب��ه، وه��ذه هي 

�سلة الو�سل بين المجالين".
ولوج عالم ال�سعر، قرار �سخ�سي 
يقول،  كما  هير�سهورن،  اتخذه 

15 عاماً، وفي هذا ال�سدد  منذ 
ف�"ال�سعر  "الفت"،  راأي  ل��دي��ه 
تعّلمها  يمكنك  حرفة  اأي  مثل 
تفتر�س  التي  االآلية،  اإذا فهمت 
ت���واف���ر ����س���روط اأ���س��ا���س��ي��ة، في 
المرهف  ال�������س���ع���ور  م���ق���ّدم���ه���ا 
واالأ�سوات،  اللغة  وت��ذّوق جمال 
توافر  االإب�����ه�����ار،  ع��ل��ى  ال����ق����درة 
وجوب  اإل��ى  اإ�سافة  اللغة،  ملكة 
ال�سعري،  االإرث  على  االإط����الع 

المحّلي والعالمي"!



في  م��ن�����س��ور  ج��وي�����س  ج�سد 
م��واج��ه��ة ال��ك��ّم ال��ك��ب��ي��ر من 
الماأخوذين  الرجال  اأج�ساد 
اإن  بلغة ج�سدها،  �سغوفين  بالذكورة، 
مرتبكين  ال��ع��ارم��ة،  ب�سهوته  ينطق 
اأ�����س����ّد االرت����ب����اك ب�����س��راح��ت��ه ف���ي ما 
المخدع  اإذ يجعل  داخله،  ي�سّميه من 
الذكوري،  المالأ  على  ُيعلنه  ف�سائياً، 
مثلما  ال���داء،  يكون  بالذي  ي��داوي  اإذ 
قد�سّيته  ال��ذك��وري  الج�سد  عن  ينزع 
ال��م��زع��وم��ة، اأ���س��ال��ت��ه ال��م��ع��ت��ب��رة في 
لالأنثى  رعائّيته  ال��ب��ك��وري،  التكوين 
الت�سمية  اأن  ل���و  ك��م��ا  ك��ّل��ّي��ت��ه��ا،  ف���ي 
اإذ  قيافته،  بكامل  لج�سدها،  االأنثوية 
يبهر االآخر المتعّود فيها �سمتاً بليغاً 
من ج�سد مفتوح له على م�سراعيه، 
مواقعه  ي���ح���ّدد  ي�����س��ّم��ي،  ك����الم  دون 
المتعّود  ج�سده  فيه  فيبلبل  با�سمه، 
اأن��ه خطاب  ذك��ورت��ه، على  تمثيل  فيه 
الموؤ�سطرة،  لغته  النافذة،  االأ�سالة 
كلما  يكون،  عماَءه  االأنثوي  والج�سد 
االآخر  ليعّري  ى  تعرَّ اأو  اأراد منافحة، 
على طريقته، محّدداً ما هو �سعائري 
ب��داي��ًة ونهايًة،  ال��ق��دم،  م��ن��ذ  ت��وارث��ه 
اإليه،  ال�سّباق  االآخ���ر  يجد  اأن  ولي�س 
اإحداثيات  ت�سمية  ف���ي  م��زاح��م��ه  اأو 
اللغة  يتقا�سم  طريقته،  على  �سبقه، 
في  يناف�سه  مثلما  م��ع��ه،  االأق���ل  على 
ولي�س  ال�سبقي،  الج�سد  خطاب  اإدارة 
اأن يكون بّوابة االآخر، اإيوانه، ح�َسانه، 
بمعايير  فيه  ينفذ  تهويماته،  ��ام  ح��مَّ

تتقّرر من قبله.
ال���ذك���وري، من  الج�سد  ان��ت��ظ��ار  ب��ي��ن 
ق��ب��ل ال��ج�����س��د االأن����ث����وي، ك��م��ا ل���و اأنه 
م�سروعه الدائم واالأبدي، والذي يتّم 
اقتحامه،  يعاود  مّرة  كّل  تد�سينه في 
يزهو  فيه  فتحاً  يمار�س  اأن���ه  ل��و  كما 
به، والدخول معه في �سراكة، تختلف 
والتوقيت  ال��ح��ال��ة  ب��ح�����س��ب  ال��ن�����س��ب��ة 
الج�سدية،  ال��دراي��ة  وج��ان��ب  الزمني 
معاي�سًة  عليه  ُمختلَفاً  ال�سبق  فيكون 

ووعي مفهوم، ثمة فرق كبير.
والأن��ه��ا فحولة،  الفحولة،  ت��اري��خ  ف��ي 
بذاته،  معلوماً  االأنثى  ج�سد  يكن  لم 
با�سمه، بثقافة معينة ت�سّميه وتمّيزه، 
�ساعرة،  واإن كانت  االأنثى، حتى  حيث 
االآخر،  اإل��ى  ل  المحوَّ بج�سدها  تقيم 
اإنها في االأ�سل الحاالت  بين جنَبْيه، 
في ذّمته، تعي�س با�سمه، ج�سداً ُملحقاً، 
يجري الت�سّرف فيه، وت�سريفه، وفق 
قواعد حركة محّددة من قبل الذكر، 
اأما اأن يكون ج�سد االأنثى مف�سحاً عن 
كينونته االأنثوية، عّما يرغب وحدود 
الرغبة، ومتى تكون رغبته في االآخر، 

المبادرة  تكون  اأن  ذل��ك،  واالأنكى من 
االآخ�����ر من  ف���ي  ال��رغ��ب��ة  ت�سمية  ف���ي 
تجاوز  خ��ط��ي��رة،  �سابقة  ف��ه��ذه  قبله، 
لحدود المتوارث، اإذ تتمحور البداية، 

وحالة النّدية على االأقل تتفّعل هنا.
المراأة  ال��م��راأة/  ال�ساعرة  اأن  واأظ����ّن 
من�سور  جوي�س  ال��ي��ه��ودي��ة  ال�����س��اع��رة 

في  الكثير  لديها   ،)1986-  1928(
ا�ستعرنا  اإن  الم�ساد،  الذكوري  وعيها 
لغة الفحولة، خطاب الذكورة التليد، 
التاريخية، من  للم�ساءلة  واأخ�سعناه 
�ساعرة ال تخفي جانب  ام���راأة  خ��الل 
ال��م��م��ان��ع��ة ف���ي م���ا ي������وؤول اإل���ي���ه اأم���ر 
ما  لغتها،  على  ت�سفي  وهي  ج�سدها، 
االآخر  قبل  م��ن  ي�سّمى  اأن  يجب  ك��ان 
هو  كما  المفعول،  النافذ  وه��و  فيها، 
م��ع��م��ول ب��ه ت��اري��خ��ي��اً، ل��دي��ه��ا الكثير 
اأو يتقّدمها ج�سدها،  لتقّدم ج�سدها، 
الذي  الل�سان  ولي�س  ف�سيح،  وبل�سان 
الج�سد، كي  كامل  ينب�سط في حدود 
توجيهات  وف���ق  وي��ت��ه��ّج��ى  ي��ت��ح��ّرك، 
رغ��ب��ة االآخ����ر. ا���س��ت��ث��ارة ب��ال��غ��ة، لكنها 
واالإيعاز  ال�����س��اع��رة،  ذات  م��ن  م��ق��ّررة 
ب��ب��دء ال���دخ���ول ف��ي م��غ��ام��رة الرغبة 
عنها،  ي�سدر  اإم�ساءتها،  تحمل  وهي 
ال���ذك���ورة ف���ي الحالة  ف��ت��ك��ون ذائ���ق���ة 
اثنينّية،  ب���ع���الق���ة  م��ح��ك��وم��ة  ه�����ذه 
الفحل  لج�سد  ج��ائ��زاً  ي��ع��ود  ال  حيث 
االإغارة،  يعّد عّدته في  اأن  التاريخي، 
اإنما في الدخول بنطاق عقد مختلف 
م�سترك،  بر�سى  رب��م��ا،  معهود،  غير 
ذك����وري،  ن�����س��ب  ذات  لغتها  ب���دت  واإن 
المف�َسح  الأن  االأك��ب��ر،  الم�سكل  وهنا 

اأو  �سمت،  بالغة  هو  عنه،  التاريخي 
ت�سميت في ج�سدها.

هذه  ج��وي�����س،  ف��ي  نتلّم�س  اأن  يمكن 
األهبت  ال��ت��ي  ال�����س��وري��ال��ي��ة  ال�����س��اع��رة 
الكثيرين من حولها، وهي  مخّيالت 
خ�سو�ساً،  فرن�سا  وف���ي  اأوروب�����ا،  ف��ي 
ان��ب��ث��ق �سعراً  ال��ج�����س��د وق���د  ب��ع��ال��م��ه��ا 

مناف�ساً بخطابه الجن�ساني الم�سمر، 
�سمة القيمومة في الرجل، ب�سراحة 
ال يمكن تخطئتها، اإنما يمكن النظر 
امراأة،  تاأتي من  الأنها  في خطورتها، 
اأعلن عنه،  قد  ج��دي��داً،  تاريخاً  وك��اأن 
ي��ط��اول حتى مفهوم  ت��ن��وي��راً  ثمة  اأن 
االإن�������س���ّي���ة، وك���ي���ف يمكن  ال��ك��ي��ن��ون��ة 
اأكبر  اأنا  اأن ثمة  التوقف عندها، على 
مما هي عليه، اأن االأنثى لم تعد ترتّد 
اإلى خافيتها، اإلى الال�سعور، اأن الكبت 
ل��ه��ا، ب�����س��ب��ب العنف  االأك���ث���ر ت��م��ي��ي��زاً 
الذكوري فيها، لم يعد ك�سابق عهده، 
لقد ت��اأّم��م��ت ذاك���رة، ف��ي ح��ّي��ز عالقة 

مغايرة لتكوينها ال�سالف.
عبر  ت���ت���ح���ّدث  م��ن�����س��ور  ج��وي�����س  اإن 
االإيروتيكية  ف���ي  ال��م��وغ��ل  ���س��ع��ره��ا 
الج�سدية،  با�ستلهاماتها  ال��خ��ارق��ة 
مت�ساعد  خ���د����س  ع����ن  ت���ك���ّف  ال  اإذ 
كثيراً،  عليه  ��م  ال��م��ع��تَّ ال��رج��ل  ل��ح��ي��اء 
الم�ستثار  اإل����ى  ال���ذات���ي  ب��ا���س��ت��دراج��ه 
هي  المبادرة  وك��اأن  اأنثوياً،  المو�سوم 
اأن فرو�سية المواقعة م�ستّلة  اأنثوية؛ 
من ج�سده، واأن��ه هو ال��ذي ب��ات عليه 
اأن يكون المحكوم بج�سدها، اأن يكون 
��ل��ة، ط��ري��دت��ه��ا، خالف  اأن���وث���ة م��ت��خ��يَّ
ولي�س  به،  الم�ستحكمة  عليه،  د  التعوَّ

العك�س، لتكون اللعبة �ساعدة بتاريخ، 
مغايرة  لغة  الأن  قبوله،  م��ن  مفّر  ال 

�سارت ت�سَمع.    

في اإهاب الج�شد االأنثوي
في ركاب اأنثوية ال�شعر

ي�سهل تلّم�ُس طبيعة ال�سورة ال�سعرية 
عند جوي�س، في ما عليه الجانب 
ال�سبق، ودالل��ت��ه، في  ال��ف��ارط في 
ن�����س��ي��د اإن�������س���اده. اأق�����ول ه����ذا، الأن 
التاأثير  بادي  االإن�ساد،  ن�سيد  مناخ 
اإنها  االع���ت���ب���اري���ة،  ���س��ن��ع��ت��ه  ف����ي 
ال�سورة التي تقاوم االآخر: الذكر، 
على  اللغة،  تظهر  ما  بقدر  فيها، 
والتماهي  تتو�ّسله،  اأنها  ال�سطح، 
االإيقاعات  من  �سل�سلة  اإنها  معه! 
المتوا�سلة بج�سد االآخر، حيث ال 
اختباراً  يكون  اأن  ا�ستدراجه  يعدو 
اة، ليكون  له، اإعالماً بمقدرة م�سمَّ
بارعة  �سيا�سة  االآخ��ر،  اإلى  التلّهف 
ال  ال�سعري!  قولها  �سيا�سات  م��ن 
في  وه��و  ج�سدها،  جوي�س  ت�سف 
فيه،  ال�سبق  تفّجر  اأو  نعظ،  حالة 
ما  ثمة  لديها،  وارد  ذل��ك  اأن  ول��و 
اأبعد من ح��دود و�سف م�سهد  هو 
التالقي الج�سَدْيني، ما هو اأعمق 
ال�سبقي،  اأوان��ه  في  ا�ستمرائه  من 
اللحظة  ع���ن���د  ت���وق���ف���ت  ل����و  اإن����ه����ا  اإذ 
بج�سدها،  وعيها  ح��دود  لكانت  ه��ذه، 
ذكورية  م��راق��ب��ة  ب��ن��ق��اط  م��ح��ك��وم��ة 
اإيروتيكي  ب�سرد  تقوم  واأنها  الطابع، 
الفحل  الرجل:  يعنيه  وما  بمباذلها، 
تمار�س  كذلك،  واأنها،  اإليها،  بالن�سبة 
اإزاء  المتوارث منها،  التاريخي  الدور 
منتهى  ف���ي  ت��ك��ون  اأن  وه���ي  ف��ح��ل��ه��ا، 
االأن���وث���ة ال��م�����س��ت��ج��اب��ة م���ن ق��ب��ل��ه، اأن 
اأن  ت��ك��ون ف��ي م�سمار ت��وّج��ه رغ��ب��ت��ه، 
تكون رغبتها االإيروتيكية، داخلة في 
�سمول رغبته. اإن اللحظة القياماتّية 
ال��وا���س��ع��ة ال���م���دى ف���ي ج�����س��ده��ا، هي 
لحظة اإ�سهار الج�سد االأنثوي، اإبرازه 
ل  ال بال�سورة النمطية كما هو المتحوَّ
حّيز  في  م�ستعار،  با�سم  وهو  با�سمه، 
الذكورة، اإنما بما يفجاأ الذكوري في 
الرجل، على اأنه ج�سد هو �سنيع ذاته، 
واأن الجراأة الملحوظة، هي انعطافة 
وعي مباغتة لالآخر، في ذات الج�سد 
االأنثوي بداية، ومن ثم للمقابل، كما 
الذكورة  �سلطة  م��ن  ال��ت��ح��ّرر  اأن  ل��و 
ليمّثل  االأنثى،  واعية  على  المهيمنة 
اأفق  ف���ي  االأم،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ل��ح��ظ��ة 
التحّوالت الكبرى، على �سعيد فائ�س 
طرفا  يّتخذ  اإذ  الجن�ساني،  القيمة 
ميزان العالقات الثنائية تقاباًل اآخر، 

من جهة الت�سّور، والتفكير ال�سمني 
عالماً  ل  المتح�سّ ويكون  االآخ���ر،  في 
اآخر، يتطّلب ترميماً وتقويماً من نوع 
والحقاً،  الم�ستجّد،  بح�سب  مختلف، 
ال يعود في و�سع االآخر، �سوى التفكير 
المت�سّكل،  اأو  الحا�سل  التمايز  ف��ي 
وكاأن تلجيماً �ساعقاً للذكورة يتّم هنا، 
تعدياًل بنيوياً في مفهوم الجن�سانية 
ي��ت��ب��ّدى، وع��ل��ى ه���ذا االأ���س��ا���س، تكون 
ج��وي�����س ح��ّم��ال��ة ال���وج���ه ال���واح���د اأو 
الم�ستعيد  الج�سدي  االأوح��د: وجهها 
اأبعد  اأنوثته،  اأعني  مفهومه،  كليانّية 
واأع��م��ق واأرح����ب م��ن اع��ت��ب��اره ال�سلع 
الم�ستعار من الرجل، رغم اأن تفكيراً 
اأول��ّي��اً، وف��ي �سياق ال��رم��ز، ق��د يظِهر 
امتداداً  الم�ستخَرج،  ال�سلع  ه��ذا  في 
لما  اأو  م��ا،  بمعنى  ال��رج��ل،  لق�سيب 
كما هي  الق�سيب،  دائ��رة  اإل��ى  ينتمي 
ال�����س��ورة ال��م��ل��ت��ق��ط��ة ل��ل�����س��ل��ع، وك���اأن 
يواقع  اأو  ينكح،  ا�ستياقه  ف��ي  ال��رج��ل 
نف�سه، في فعل اال�ستياق والم�ساجعة، 
البداية،  ف��ي  واح����داً  ك��ان  اأن���ه  طالما 
تفّك  المفهوم،  وال�ساعرة، تحّرر هذا 
الموؤ�سطر،  ال�����س��ل��ع  ح���ول  ال��ح�����س��ار 
تعيد  اأي  المغايرة،  وتمنحه خا�سّيته 
الذي  الج�سد  اأن��ه  على  ج�سدها،  بناء 
ر  يتب�سّ وال  دون��ه،  نف�سه  الرجل  يتيه 
حقيقته خارجه. اإنها لحظة ندورية، 
ربما. لحظة ا�ست�سراف لعالم الج�سد 
يقين  مفتاح  ه��و  �سبق،  عبر  االأم��ث��ل، 
الج�سد في ثنائّيته المفتر�سة، وكاأن 
المراأة في ال�ساعرة، تمار�س غوايتها، 
من باب التنوير، تنوير االأنثى للذكر، 
االل��ت��ح��ام بج�سدها،  ن��ح��و  ب��ه  ال��دف��ع 
ليكون هو الحانُّ اإليه، ال�سلع المغاير 
والم�سكون في َنقيه بالحراك االأبدي 
دورها  تج�ّسد  هنا،  واالأنثى  لالأنثوي، 
اإعادة  ع��ن��ه:  المعلَن  غير  ال��ت��اري��خ��ي 
يح�ّسن  التي  بالطريقة  الرجل  تكّون 
اأك��ث��ر طواعية،  ل��ي��ك��ون  ف��ي��ه م��وق��ع��ه، 
الم�ستركة.  ب��ح��ق��ي��ق��ت��ه  وارت������ق������اء 
�سعرها،  ف���ي  ���س��ع��ره��ا،  ع��ب��ر  ج��وي�����س 
اللغة  باكورة  ك��ان  ال��ذي  ال�سعر  با�سم 
ف��ي اح���ت���واء ال��ع��ال��م، ت��ت��ج��اوز مكيدة 
ال�سفاهة  لتطاول  وفّخّيتها،  الكتابة، 
و���س��راه��ت��ه��ا الإخ���ف���اء ال��ح��ق��ي��ق��ة التي 
التجاذبات  في منحى   كثيراً،  رتها  زوَّ
الطليق  ت�سييد  وكيفية  الجن�سانية، 
با�سمه الذكوري، خالف المقيَّدة اإلى 
تن�سف  اإن��ه��ا  ال�ساكنة(،  تاأنيثها  )ت��اء 
تاءها - داءها، وتدعم ذاتها ال�ساعرة، 
بلغة ا�ستيق َ اإليها كثيراً، وهي تقول:

رع�ساتك "اأريد 
فانفجْر بين فخذّي

ر العالم بج�شدها؛ عالمها الذي يظهر �شادماً لذائقة الرجال الجن�شية، واإن كانت تتحّدث بلغة ج�شدها الفارط  اأتحّدث عن جوي�ص من�شور، امراأة �شاعرة تتب�شّ
اأنوثًة، عّما ُيقلق الرجال بلغتهم، عّما ي�شتهونه من موقع الفحولة المتاأ�ّشلة في نفو�شهم وروؤو�شهم، انطلقاً من الثقافة التي ترتّد اإليهم كثيراً، 
مثلما اأنها ترتّد عليهم اأكثر، باعتبارها، ُتظهر فيهم ما يجّردهم من الكثير مما ين�شبونه اإلى اأنف�شهم من مزايا ا�شتثنائية في المكانة اأو القيمة 

الرمزية.
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ول��ُت�����س��َت��َج��ب رغ���ب���ات���ي ع��ل��ى االأر������س 
الخ�سبة لج�سدَك الداعر".

هذا الت�سريح الموغل في المكا�سفة 
الج�سدية، ال يحيل االأنثى الناطقة، 
اأن���ث���ى ال�������س���اع���رة، ورب���م���ا ت��ل��ك التي 
تعي�سها، اأو تتمّثلها، على تلك المراأة 
عا�ست  اأو  ط����وي����اًل،  ع��ا���س��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ه�سا�ستها،  بكامل  وه��ي  ���س��واه��ا،  ف��ي 
ت�سويفات  م��ن  ت�سويفاً  تجّليها  ف��ي 
اأو لغة قابلة للت�سريف بها،  الرجل، 
اإنما  قبله،  من  الم�ستهاة  بالطريقة 
ع��ل��ى ال����م����راأة ال��ت��ي ت��ت��ّدع��م بحركة 
ف��ع��ل ن���اب���ذة م���ن اأح������د، ب��ت��ح��ّد غير 
�سعي  ذلك  �سبقها!  متكيَّف معه، في 
ب��ال��ج�����س��د نف�سه،  اإل����ى ق��ه��ر ال��ج�����س��د 
رغبتها  ع��ن  ال�����س��اع��رة  ُتف�سح  ح��ي��ث 
ف��ي م��ا ت��ري��د ال��ق��ي��ام ب��ه، ولي�س هذا 
اإال نق�ساً ونف�ساً  الت�سوير االإباحي، 
لكّل العهود اأو المواثيق التي تحفظ 
للرجل �سمات الوقار واالأنفة وجالل 
ال�سمت الذي يخ�ّس ا�سمه، اإذ ت�سّمي 
يتلّهف  م���ا  ف���ي���ه،  االأن���ث���ى  ال�����س��اع��رة 
التحفيز  م���ن  وب���ن���وع  ل��ح��ظ��ت��ه،  اإل����ى 
اال�ستعرائية  وه����ي  اال����س���ت���ع���رائ���ي، 
لي�ست  ال��ت��ع��ري��ة  الأن  ال��م�����س��اع��ف��ة، 
تلك  اال�ستعرائية  اإن��م��ا  ه��ن��ا،  كافية 
ت��ح��اول تعيين ج�����س��د االآخ����ر:  ال��ت��ي 
م�سمار  في  الفحل،  الذكر،  الرجل، 
ق����ّوت����ه ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، ول���ت���ت���ب���ّدى هي 
بدورها على حقيقتها، وما في حوزة 
لها،  المثِبتة  الموؤّهالت  من  االأنثى 
وف����ي متنها،  ال��ك��ث��ي��ر،  ال��ك��ث��ي��ر  ث��م��ة 
تفّتح  وق���د  االأن���ث���وي،  الج�سد  ي��ك��ون 
ع��ل��ى ق����واه، ع��ل��ى ت��اري��خ��ه ال���ذي بات 
ي�سّميه، اأو يمنحه المكانة التي ربما 
يغطيه  اأن  ال��رج��ل  و�سع  ف��ي  يعود  ال 
بج�سده، ويقوم بالحركة التي تحمل 
اإنما  االحتواء،  في  التاريخية  �سفته 
اأظ��ّن��ه��ا عادية،  م��واج��ه��ة، ال  ت��ح��دث 
ف����وراء ه���ذا ال��ت��ل��ّه��ف ال��م��و���س��وم، هذا 
ج�سدها،  داخ��ل  من  المتناثر  اللهب 
فعالية  على   وت�سديد  زم��ن،  توقيت 

جن�سانية: 
العمياء يديَك  "مكائد 

على نهدّي المرتجَفْين،
الحركات البطيئة لل�سانَك الم�سلول

داخل اأذنّي المثيرَتْين لل�سفقة،
البال  عينيك  ف��ي  غ��ارق��اً  كّله  جمالي 

بوؤبوؤَْين".

ربما هي لحظة الح�ساب، اأو المواقعة، 
ت�سير  فما  التاريخية،  الواقعة  لكنها 
اإليه ال�ساعرة، يتجاوز الج�سد المعلَّب 
ال�سراع،  اإن��ه  المتوارث،  مفهومه  في 
الرهان  يتّم  التي  القيمة  على �سعيد 
عليها، تعظيم االأثر التاريخي، فتكون 
رة، اأو نعظها  هي اإزاء �سهوتها المتب�سّ
بينما  بمعناه،  واإحاطة  وعياً  ال�سديد 
االآخ������ر، ف��ه��و م���ج���ّرد ال��ج�����س��د الذي 
يعجز عن تمثيل نف�سه، الج�سد الذي 
يقع في الدرك االأ�سفل، كما هو واقع 
ال�سورة الملتقطة �سعرياً، من خالل 
بالعينين  وانتهاء  الم�سلول،  الل�سان 
اإح���ال���ة ع��ل��ى فقدان  ال��الم��ب��اأب��ئ��َت��ْي��ن، 
االآخ�����ر ل��م��ا ي��ت��ع��ّزز  ب���ه، اإل����ى خرافة 

مفهوم الفحولة تاريخياً:
ملعبي الرجال  "رذائل 

وجروحهم اأقرا�س حلوى لذيذة.

اأحّب اأن اأعلك اأفكارهم الدنيئة:
ب�ساعتها ت�سنع جمالي".

جوي�س في ا�ستمرائها لعبة التوا�سل 
م����ع ال�����رج�����ال، وب�����س��ف��ة ال���ج���م���ع، ال 
اأظ��ّن��ه��ا ت��ري��د ال��ره��ان ع��ل��ى ج�سدها، 
لمدى فعالّية  ا�ستنطاقاً  اإنما تمار�س 
ال�سوريالية  وه��ي  ال��ذك��وري،  الج�سد 
ربها على  باإعالن  اآذن��ت  التي لطالما 
اعتداده  اأو  ال��ذات��ي،  يقينه  في  العقل 
من نف�سه، وافتتحت عهداً جديداً من 
�سمحت  اإذ  ب��ه��ا،  الخا�سة  العقالنية 
للركام الهائل من الم�ستترات في اأن 
الدور  ُيعطى  اأن  يخفيه،  عّما  يك�َسف 
اأهم  في  كان  وربما  لاّل�سعور،  ال��الزم 
االأمثل  النظير  اأن��ه  الال�سعور  مزايا 

ل��الأن��ث��وي، اأك��ث��ر م��ن ال��ذك��ري، اأن 
ت��ك��ون ال��ل��غ��ة االأح�����رى ت��ل��ك التي 
التعبير  اأو  ال���ك���الم،  م���ن  ُم��ن��ِع��ت 
وبات  ط��وي��اًل،  زم��ن��اً  كينونته  ع��ن 
التنويه باأهمّيته و�سلطته المغتابة 
ع له،  اأو المجيَّرة، في حكم الم�سرَّ
الما�سة  ال�سرورة  ال بل في نطاق 
ت فيه، واإبراز  للت�سديد على المفوَّ
ال���م���ه���دور ف���ي���ه، م���ن خ����الل فعل 
التحّدي، حيث ال�ساعرة ال تخو�س 
ح��رب��اً ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ج�����س��د مع 
ُت��ع��ل��ن، كما  ال����رج����ال، وال  ج��م��وع 
ه���و ال���م���ق���روء ف���ي ���س��ع��ره��ا هنا، 
االرتواء  على  الع�سّي  �سبقها  عن 
المعنى،  تفاهة  اإن��ه��ا  )االإ���س��ب��اع(، 
تافه،  كّل معنى  يزحزح  في معنى 
ك��م��ا ه���و ال��م��ع��ت��اد م����دي����داً، حيث 
انفجاراته  على  الم�سّدد  الحديث 
االإي��روت��ي��ك��ي��ة، من  ال��ن�����س��اب��ة  ذات 

الثقيل،  ال���ع���ي���ار  اأو  ال���ج���ن�������س،  ذات 
بالمعاني  راف�������الت  وال���م���ت���ق���اب���الت 
القاّرة . األي�س الجمال الموؤّهل بكامل 
القيمة االإن�سّية، يحمل توقيع الج�سد 
بعالمة  الم�سيَّر  القبح  اإزاء  االأنثوي، 
ي���م���ّث���ل جبهة  ن���اف���ق���ة، وه�����و  ذك�������ورة 
اأن  عليها  اأو  اأ���س��رف��ت،  التي  الفحولة 
اإن  ال�سرورية؟  نهايتها  على  ت�سرف 
هو  االأن���وث���ّي،  التنعيظ  م��ن  ال��م��زي��د 

مزيد من انح�سار االآخر في ذاته!  
ث��م��ة دخ����واًل في  اأن  رب��م��ا يعني ذل���ك 
على  االنف�سال  تاأكيد  في  مقاي�سة، 
االت�سال، رغم اأن المتبّدي هو تحريك 
و�سعّية  ف��ي  ك��ّل��ّي��ت��ه،  ل��ي��وؤّك��د  الج�سد 
لكن  والذكري،  االأنثوي  بين  توّحده، 
ي�����س��ت�����س��رف هّوة  ال�����س��ع��ري،  ال��م��َط��ل 
عالقة تاريخية، جرح كينونة يجلوها 
اأن��ث��ى جوي�س،  ب��ال��ذات،  االأن��ث��ى  ج�سد 
اأو  وال��ت��ي ق��د تكون ه��ي ���س��ورة عنها، 
اإن���م���ا ف���ي ال�سياق  م���ا ل��ه��ا،  ت��ج�����س��ي��داً 
ب�سل�سلة  الف���ت  اإرداف  ي��ب��رز  ال���ع���ام، 
ال��م�����س��اه��د ال��ت��ي ُت��ح��رج ال���ذك���رّي، اأو 
كرمز  وال��م��ت��وارث  المتخّيل  الفحل 
تاريخي، بقدر ما تح�سره في القيمة 
ذكورته  ب��ه��ا:  ي��ت��ب��اه��ى  ال��ت��ي  نف�سها 
التي تتقّدمه، ويتعّمم بها، حتى على 
�سعيد المبادهة والمجابهة، وجوي�س، 
تف�سخ عقد العالقة المفرو�س عليها 

با�سمه:        
االثنَتْين بيدّي  اأكتب  "�سوف 
�ساأتقّدم بركبَتْين م�سدودَتْين

بنهدّي الطافَحْين
وب�سدري المري�س من فرط ال�سمت 

المكبوت".

ال�سعرية  لل�سورة  المانحة  البالغة 
قيمتها، تخالف المعهود، حيث االأنثى 
ال تني توا�سل زحفاً بقّوة ما، ج�سدية 
كاملة االأنوثة،  الج�سد الغاوي التليد، 
الأن ال�سعر الذي يحمل طابع االأنثى، 
انثالمه  الفارقة،  عالماته  يخفي  ال 
المزمن من الداخل، ب�سبب انح�ساره 
هة،  موجَّ جن�سانّية  عالقة  منحى  في 
اإن  االأن��ث��وي،  الج�سد  تحويل  منحى 
الثقافي  المتخّيل  في  اأو  الواقع،  في 
ال���ع���ام، اإل����ى م�����س��ت��ه��لَ��ك ال����رج����ل.  اإن 
ه��و لحظة  ال��م��ك��ب��وت،  ال�سمت  ف��رط 
ان���ف���ج���اري���ة ل���ل���ج�������س���د، ت����وق����ه، وه���و 
عنه،  المبعَدة  حقيقته  اإل��ى  ال��م��وؤّن��ث 
تهمي�سه،  وال���ج���اري  االآخ����ر  ح�����س��وره 
حقيقته  �سياق  خ���ارج  المترجم  الأن���ه 

الثقوب  ذات  وال��ل��ح��م��ّي��ة  ال��ت��ك��وي��ن��ّي��ة 
المر�سودة، هي ثغور الرجل الفحل، 
ك��ي��ف��ي��ة ت�����س��ّل��ل��ه اإل�����ى داخ�����ل االأن���ث���ى، 
واال���س��ت��م��الك فتوى  وا���س��ت��م��الك��ه��ا، 
ونافذة  محمّية  ومعقلنة  م�سرعنة 

�سلطوياً في مجتمع الذكورة:
روحي "و�ست�ستكين 

عارية في ج�سدي اللذيذ".

ب���ق���در ما  ال�������س���اع���رة،  اأن  اأظ������ّن ه���ن���ا، 
روح  ان�سيابية  وراء  من  خفاء  تمار�س 
المتخّيل  ورنين  �سعرها،  في  التمّرد 
ال���م�������س���م���وع، ب���ق���در م����ا ت���رت���ق���ي اإل����ى 
الجاري،  على  العيان  �سهادة  م�ستوى 
ب��ّد من مكا�سفته.  اأن ثمة ما ال  على 
نعم ، ثمة ك�سف ح�ساب تاريخي، وعلى 
م�ستوى عاٍل من الوعي البيني؛ وعي 
يكن  ل��م  بما  حّملت  وق��د  الجن�سانية 
قيمومة  ج���ّراء  ال��رج��ل،  ح�سبان  ف��ي 
وال�سعر  م�سار.  ت�سحيح  اأو  م�سادة، 
ه��و ف��ي واق��ع��ه ال��خ��ا���س ب���ه، �سل�سلة 
م�سارات غير محّددة، ومباغتات غير 
ُمف�َسح عنها مبا�سرة، وفي و�سع اللغة 
ب�سيغ  الداللي  ح�سورها  تمار�س  اأن 
�سّتى، مثلما اأن الم�سهد االأخير، بداية 

اأنثوي،  المعلَن في ج�سد  بدايات  من 
ل��م ي��ع��د م�����س��ّل��م زم����ام اأم����ره لالآخر، 
على االأق����ّل، م��ن خ��الل ه��ذه العلنية 
والدخول  تقابلّي،  ب��ع��ري  ال�����س��ادم��ة، 
الغلبة،  ج��ان��ب  الإب����راز  مناف�سة،  ف��ي 
اأخ����رى، ال  ق���وى  ا�ستنفار  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
���س��ل��ة ل��ه��ا ب���واق���ع ال��ج�����س��د ف���ي بعده 
جوي�س  االأن��ط��ول��وج��ي.  اأو  ال��ح��ي��وي، 
تطارد االآخر فيها، تلك هي �سورته، 
على  بقدرته  بنف�سه،  اع��ت��داده  رب��م��ا، 
ج�سد  في  وتج�سيدها،  ال�سلطة  اإدارة 
االأنثى تاريخياً، والمطاردة الم�ساّدة، 
رّد اإغ��راء على اإغ��واء، كما لو اأننا في 
مو�سى،  وع�سا  فرعون  �سحرة  م�سهد 
و���س��ع��ر ج��وي�����س ع�����س��وّي ال��ف��ع��ل، اإزاء 
تمار�س  اإذ  ذك��وري��اً،  ��ه  ال��م��وجَّ ال�سحر 
دوراً م�سورياًل )من ال�سوريالية( 
القائمة،  ال��ع��الق��ة  مكا�سفة  ف��ي 
ل��ن�����س��ف ال���وه���م ال��م��ع��ق��ل��ن لدى 

االآخر:
راأ�سَك "فتحُت 

حّتى اأقراأ اأفكاَرَك
ق�سمت عينيَك

حّتى اأذوق نظرَتَك
�سربت دَمَك

حّتى اأتعّرف اإلى رغبتَك
ومن ج�سدك الُمق�سعّر

�سنعُت غذائي".

تتداخل،  ����س���ور  ت���ت���رى،  ك��ل��م��ات 
حيث  اأت��ّم��ه،  على  للغة  وا�ستفزاز 
ويتحّدد  قيمته  ي�ستمّد  ال�����س��رد 
ف��ي��ه، من  ال�سعرية  ال��روؤي��ة  اأف���ق 
خ����الل االأن����ث����ى، وك������اأن اإع���الم���اً 
�سياق  ف���ي  م���ن���ه،  ب����ّد  ب��ت��ح��ّول ال 
د عليه، في كّل  القائم هو الم�سدَّ

ا�ستك�ساف �سعرّي المقام:
����ْوط  �����سَ م�����ن  "خّل�سني 

ُعطالة
ي�سغُط على عنقي
يتلكاأ بين فخذّي".

بكينونتها  ت���ق���ول  ح���ي���ن  اأو 
الج�سدية، مواجهة اإّياه بحقيقته، 
اال�ستمرار،  على  ق����ادراً  ك��ان  اإذا  وم��ا 
الفحولة  لعبة  ف��ي  م�سايرتها  ع��ل��ى 

المتباهي بها تاريخياً:
عينيك  اأم�������ام  اأت�����ع�����ّرى  اأن  "اأريد 

المغّردَتْين
اأريد اأن تراني اأ�سرخ لذًة

جّد  وزن  ت��ح��ت  اأط���راف���ي  ت��ت��ل��ّوى  اأن 
ثقيل".

وم���ا ه��و اأق�����س��ى واأك���ث���ر م��واج��ه��ة من 
ذلك، بقولها:

ون�سوتك لياًل  "تعال 
االأخطبوط  ه���ذا  ال�سا�سع  وج�����س��دي 

البال فكرة
يبلُع ق�سيَبك الفاِئر وهو يولد".

التخّيلي  ال���ت���ج���ّل���ي  ه�����ذا  ف����ي  ل��ي�����س 
ال��واق��ع��ي م��ع��اً، م��ا ي�سِعد ال��رج��ل في 
ا�ستعرا�س  تيمة  اأو  ف��ح��ول��ت��ه،  ب��ي��ان 
ال��ف��ح��ول��ة ف��ي��ه، اإن��م��ا م��واج��ه��ة لذات 
بما  وتم�ّسك  اإل��ي��ه،  الم�سَندة  القيمة 
تتكّلم  ف�����اإذ  ال�����س��ع��ري،  ال���ق���ول  وراء 
لها،  االآخر مو�سوعاً  ال�ساعرة، تحيل 
بعدما كان العك�س هو ال�سائد، تحيل 
بجاذبية  تلعب  مثلما  عليها،  ال��ل��غ��ة 

وت���ف���ِق���د غواية  ب����ال����ذات،  ��ل  ال��م��ت��خ��يَّ
المكانية  القيمة  تلك  فيها،  االأن��ث��ى 
التي ت�سعها في انتظار الرجل، تلبيًة 
ت�ستثيره،  اإنها  فيه،  م�ستولدة  لرغبة 

وكاأنه محكوم بها.
نوعية المقاربة التي تقوم بها جوي�س 
هو  ما  على  كثيراً  تترّكز  لمو�سوعها 
ي��ت��ج��اوز الحدود  ج�����س��دي، وال��ج�����س��د 
ال�سّيقة له، حدود الح�ّسي اأو اليومي، 
اإذ يتمّثل الكوني، الوهمي، الت�سّوري، 
الثنايا،  المتعّددة  الثقافة  نطاق  في 
ما  على  التركيز  يكون  الغالب،  وف��ي 
ُي��ه��َم��ل، م��ن خ��الل الهام�س في  ك��ان 
هنا،  �سعرياً  المثار  في  كما  الثقافة، 
ف��ي��ه��ا، حتى  االآخ������ر  ت���ب���اري  اإذ  وه����ي 
ُت��ع��ي��د ك��ت��اب��ة تاريخ  اإن���م���ا  ج�����س��ده��ا، 
ال��ح��ق��ي��ق��ة، ك��م��ا ل���و اأن ال��م��ق��روء في 
ن�سو�س  من  ن�ّس  هو  ت�ست�سعره،  ما 
جورج باتاي، في عالقة االأدب باالألم، 
الداخل،  من  بالج�سد  االإيروتيكا  اأو 
ه عقاًل،  ما �سيَر غريزة بما هو موجَّ
الداخل،  م��ن  للج�سد  ق��ل��ب��اً  ت��م��ار���س 
بقدر ما اإنها ُتظِهر قدراً ملحوظاً من 

العنف ذي االأهداف المعلنة:
عينَك  ف�����ي  �����س����ي����اري  "�ساأ�سحق 
اليقظات،  باألوان  ب�سرعٍة  المر�سومة 
حذائي  ب��ك��ع��ب  ق�����س��ي��ب��َك  ���س��اأ���س��ح��ق 
نتانِة  في  بكاملَك  �ساأ�سحقَك  البالي، 

رف�سي.
�سوتَك يخترق الفا�سَل بين الُغَرف. 
 ، ُحُنوٌّ ثانيًة.  ي�سيُق  َف��ْرج��ي  ت�ستكي. 

فانتظاٌر...".
 

مجّرد االإ�سارة اإلى ال�سيء، وهو الذي 
اأ�سماء: �سفات،  ُعّرف عنه من خالل 
األقاب، كما في ع�سو الذكر اأو االأنثى، 
مجمل  ف��ي  متابعته  يمكن  م��ا  وه���ذا 
االأدبيات التراثية العربية االإ�سالمية 
"ال�سبق  كتابي  في  لذلك،  )تعّر�سُت 
الرّي�س،  ريا�س  من�سورات  المحّرم"، 
تاأميم  قبيل  2002(، هو من  بيروت، 
يمّثل  ك��ان  ع��ّم��ا  اللثام  اإم��اط��ة  اللغة، 
اإرادة بالغة، �سنعة  باعتباره  الرجل، 
ل��غ��ة و���س��ان��ع��ه��ا، ال��وج��ه ال����ذي ُي���رى، 
واإن���م���ا ه��و وج���ه ح��ج��اب��ي، ي��غ��وي بما 
ر ع��ن��ه، ك��م��ا ه��ي ق��ّوت��ه المعلَن  ُي�����س��وَّ
لها  الت�سييد  اأخ��الق��ي��ة  باللغة،  عنها 
عبر ج�سده، وكمال ال�سورة االأ�سلية 
ت�سّمي  وج��وي�����س،  االأول،  ك��ون��ه  ف��ي��ه، 
ق�سيباً،  وال��ق�����س��ي��ب  ف���رج���اً  ال���ف���رج 
في  واأه��ل��ّي��ت��ه  منهما،  ك��ل  وا�ستحقاق 
ما يعنيه اأو يمكن النظر فيه كموقع 
يحيل  كموقع  ولي�س  الج�سد،  داخ��ل 
ال��ج�����س��د ب��ك��ام��ل��ه ع��ل��ي��ه. اإن������ه، وكما 
فيه  معا�سر،  اإن�ساد  ن�سيد  يظهرلي، 
يكون الحبيب حبيباً، وج�سد الحبيب 
ب��ك��ام��ل��ه، وال��ح��ب��ي��ب��ة تكون  م��ن�����س��وداً 
ى  حبيبة، وج�سدها، من جهدها م�سمَّ
ف��ي م��وق��ع ال��ر���س��د، ل��ك��ن ب��ع��ي��داً عن 

بة. الغواية الم�سّللة، اأو المحجَّ
في  الموجود،  في  النظر  غواية  اإنها 
كامل  وو�سع  عنه،  التحّول  يمكن  ما 
بمعتقده  المحّك  على  الرجل  ذك��ورة 
ال���ت���اري���خ���ي، ل��ي��ك��ون ف���ي ت��ج��ّل��ي اأفق 
في  ينك�سف  وم���ا  ال�����س��ع��ري��ة،  ال���روؤي���ة 
رحابته الوا�سعة، امراأًة ورجاًل من نوع 
الذكورة  لوثة  من  مطّهَرْين،  مغاير، 
الموؤ�سطرة كثيراً، ومن عقدة االأنوثة 

المفّعلة كثيراً كثيراً، في المقابل!
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معظم  اأتذّكر  فال  ت�ساألون،  اأنكم  بما 
االأيام.

اأ���س��ع��ُر بزخم  اأ���س��ي��ر ف���ي ل��ب��ا���س��ي، ال 
الرحيل.

ح��ي��ن��ه��ا ي���ع���ود ذاك ال�����س��ب��ق ال�����ذي ال 
ي�سّمى.

ح��ّت��ى و اإن ل��م ي��ك��ن ل���دي ���س��يء �سّد 
الحياة.

فاأنا اأعرف جّيداً �سفير االأع�ساب التي 
تذكرون،

ذاك االأثاث الذي و�سعتم تحت حرقة 
ال�سم�س.

لغتها  ل���ه���ا  االن�����ت�����ح�����ارات  اأن  غ���ي���ر 
ة. الخا�سّ

تماماً مثل النّجار 
ي�ستخدم  ك���ي���ف  ي����ع����رف  اأن  ي����ري����د 

االأدوات،
لكنه لم ي�ساأل مطلقاً لماذا يبني!

لمّرتين وبب�ساطة اأعلنُت َنْف�سي،
امتلكت العدو، ابتلعت العدو،

وعلى َمْركبه اأخذت معي �ِسْحره.

وفي هذه الطريق، ُمثقلة وُم�ستغرقة
اأدفاأ من الزيت اأو الماء،

اأنا قد ا�سترحت،
و�سال من فّوهة فمي لعاب.

ل����م اأف����ّك����ر ف����ي ج�������س���دي ع���ن���د وخ����زة 
االإبرة.

َبْول،  من  في  بقي  وم��ا  قرنّيتي  حّتى 
اختفى.

الج�سد  خانت  ق��د  كانت  االن��ت��ح��ارات 
م�سبقاً.

اليافعون ال يموتون في العادة،
ي�ستطيعون  ال  ُي��ب��ه��رون،  اأن��ه��م  غ��ي��ر 

ن�سيان لّذة ُمخّدر 
االأطفال  اإل����ى  ي��ن��ظ��رون  اأن���ه���م  ح��ّت��ى 

ويبت�سمون.

َت�����س��َح��َق ت��ل��ك ال��ح��ي��اة ك��ّل��ه��ا تحت  اأن 
ل�سانك!

ذلك بحّد ذاته ي�ستحيُل عاطفًة.

بائ�سٍة  ل����َع����ْظ����م����ٍة  م������وت  ����س���ت���ق���ول، 
وُمجّرحة.

بعد  عاماً  هي  �ستنتظرني  ذل��ك  وم��ع 
عام،

الأمحو هكذا برّقٍة ُجْرحاً قديماً،
الأفّرغ �سهقتي من �سجنها البائ�س.

تلتقي  االن���ت���ح���ارات  ه���ن���ال���ك،  ن���ّت���زن 
اأحياناً،

نحتّد عند فاكهة وقمر مفقوء،
اأخطاأتها  التي  الخبز  ِك�سرَة  تاركين 

قبالتهم.

مفتوحة  ك����ت����اب  ����س���ف���ح���َة  ت���ارك���ي���ن 
ُمْهملة،

و�سّماعة هاتف معّلقة
ل�سيء لم ُيلفظ بعد،

اأّما الحّب، اأّياً يكن، لي�س �سوى وباء.

كتبت اآن �شك�شتون )1928 - 1974( هذه الق�شيدة للإجابة عن ال�شوؤال الذي وّجهه 
تريد  "لماذا  المنتحرين:  �شيلفيا بلث وغيرهما من  واإلى �شديقتها  اإليها  العالم 
قتل نف�شك؟"،  ولعلنا االآن وبعد زمن طويل نعيد �شوغ ال�شوؤال لنقول في اأ�شى 

واإجلل: لماذا فعلت ذلك؟ فلن�شتمع اإلى "االإجابة".

ترجمة: �شريف ال�شهراني



George Frederick Watts RA 1817 - 1904

تحقيق: علي جواد الطاهر

في دفتر هذا العدد نن�شر مختارات 
من كتاب "دّرة التاج من �شعر ابن 

الحّجاج" )جمعه هبة اهلل بديع 
الزمان االأَ�ْشُطرالبي(. وميزة هذه 

المختارات اقت�شارها على خمرّيات 
هذا ال�شاعر )ت: 1101م( الذي 
ا�شُتهر بمجونه وف�شقه، وقبل 

ذلك ظرفه وخّفة ظّله، حتى اأن 
ال�شريف الر�شّي �شّماه في رثائه 

له "خّفة روح الزمان".
اإلى ذلك �شي�شدر ديوان ابن 

الحّجاج كامًل لدى "من�شورات 
الجمل" التي تّم اإنجاز هذا 

معها. "الدفتر" بالتعاون 



اإ�سقني الخمر ما اأريد
�سوى الخمر ُم�سِكرا

خمرة ما اأجلَّها
غيُر ك�سرى وقي�سرا

تاأمُر ال�سيخ كّلما 
َفَتنتُه الأن يكفرا
فاإذا كان في غٍد

ح�سروه ُمزّبرا
ثم قالوا لمالٍك

خذه واعمل كما ترى

اإ�سقني بالرطل في ُمزدلفْه
فْه قهوًة قد جاوزت حّد ال�سِّ

بنت كرٍم ُعنِّ�ست في دّنها
فهي في �سّن العجوز الَخِرفْه
َهِرمت بالُقف�س في حاناتها
ِلفْه فهي في َتيه الفتاة ال�سَّ

يا اأبا القا�سم باكرني بها
ال تكن �سيخاً قليل المعرفْه

ودِع االأخبار في تحريمها
تلك اأخباٌر اأتت مختلفْه

اإنما الحّج لمن حلَّ ِمنًى
ولمن قد بات بالمزَدِلفْه

يا خليلّي ا�سقياني
واجهدا اأن ُت�سِكراني
من كميٍت بنِت كرٍم

عكبرّي اأو اأواني
باكراها، بادراها

بالمالهي والقياِن 
وبما اختير من االأ�سوات

ف���ي كّل االأغاني
غلِّ�سا معي اإليها 

قبل تهريف االأذاِن

يا ابن بناٍن دعوة ً بو�سّيٍة
مح�سُتَك فيها النُّ�سَح دون اأقاربي

اأقْم ال ِترم عن ح�سرة ال�سرب والغنا
م�سّراً على هذا، وذا، غير تائِب

وواظب على الرطل الكبير فما ق�سى
طل غيُر المواظِب وحقِّك حقَّ الرِّ

خِذ الوقت اأخَذ الل�ّس وا�سرْقه واختل�ْس
فوائده بالطيب اأو بالتطايِب
ٍر وبادر اإلى اللّذات غير مق�سّ

وجاهر بما تهواُه غيُر ُمراِقِب
وال تتعّلل باالأماني فاإنها

عطايا اأحاديِث النفو�ِس الكواذِب
خِذ اليوم، واترك اأن تفّكر في غٍد

واأم�ِس، فما�ٍس عنك لي�س باآيِب
ودونَك ِورد العي�س ما دام �سافياً

فخْذ وتزّود منه قبل ال�سوائِب

يا اإخوتي قوموا تعالوا غداً
نحلَف اأن ال ندخل الم�سجدا

قوموا من الليل اطلبوا قحبًة
نديَة الع�سع�س اأو اأمردا

وخمرًة حمراء مقتوُلها
ُيح�سر يوم الح�سر م�ست�سهدا

اإ�سرب كما ت�سقينَي الخمرا
طل واقتلني بها �سبرا بالرَّ

دع ذكَرَك االإِعالَل، والموت ال
تجِر له مع اأحٍد ذكرا

يموُت من �ساء ومن �ساء اأن
يبرا من العّلة فليبرا

ال�سرب ال ُينق�س عمري وال 
يزيد ترُك ال�سرب لي عمرا

يقول قوٌم اأب�سروني وقد
َتلفُت ما بينهُم �سكرا

قم فالحِق الظهر ولو ركعًة
فالنا�س قد �سّلوا بنا الع�سرا

فقلُت ما اأح�سن ما قلتُم
هرا!" الظُّ األحَق  حتى  "اأقوُم 

كبُة من عند َمْن؟ واأقوُم؟ والرُّ
نعْم واإن قمُت فمن يقرا؟

قالوا فال ت�سكْر فل�سنا نرى
لعاقٍل في �ُسكرِه ُعذرا

واهلل، لوال ال�سكر يا �سادتي
ما ذقُت مطبوخاً وال خمرا
قالوا وهذا ال�سكُر ما حّده؟

فقلُت: حّد ال�سكر اأن اأخرا

على النيروز ر�سٌم كّل عاٍم
اأودُّ لو انه في كّل �سهِر

يوافينا فاأهاًل بالموافي
على الحالين من ع�سٍر وُي�سِر

وهذا يومه والحكُم حكمي
بغير معار�ٍس واالأمر اأمري
ف�سّبحني بن�سف رغيِف رزٍّ

و�سدر دجاجٍة وبرطل خمِر
وال تقنْع ب�سرب��ي الراَح حّتى
تبّلغني المدامُة حدَّ �ُسكري
وحّد ال�سكر اأني في فرا�سي

اأبوُل اإذا �سكرُت ول�سُت اأدري
فُفر�سي كّل يوميٍن تراها

ي �سُتها عند الُمطرَّ وقد �سرَّ

اأول الَع�سر وهو يوم الخمي�ِس
يوُم �سرب المدامة الخندري�ِس

فا�سطحْبها حمراَء ت�سرق في الكا�س
وال النار نار بيت المجو�ِس

اإ�سطبحها في الدير من قبل اأن
ت�سمع �سْرَب ال�سماّ�س بالناقو�ِس
مع �سبايا �سدورهّن على المرء

حراٌم محققات الدو�ِس
يا اأبا جعفر فديناك باالأهل

ومن بعد اأهلنا بالنفو�ِس
اأنا �سيٌخ اأروي االأحاديث في ال�سرِب

ونيك القحاب عن اإبلي�ِس

�سرُّ موت االأع�ساء ع�سواً فع�سواً
في حياة ال�سيوخ موت الزباِب

اأظهروا ِغلمًة لكّل غالٍم
واك�سروا كعب كّل خوٍد كعاِب

�سّودوا ال�سحف بالفجور ليعيا
طوُل تحريرها على الح�ّساِب

واخلطوا بالزنا اللواط جميعاً 
ليطول الح�ساب يوم الح�ساِب

واإذا كان في غٍد وُح�سرنا
لثواٍب ُنجزى به اأو عقاِب

فعليَّ الذي عليكم واأن 
ل اأبواَبُكُم غداً في بابي اأدخِّ

َمعُكْم عند مالك بين فرعون
وهامان في العذاب الُمذاِب

راأي �سيٍخ اإذا تذّكر اأيام
�سباه ا�سترّدها في الت�سابي

يا خلفائي ا�ستجمعوا
لُتوَعظوا فت�سمعوا

و�سّيًة لعّلها
ت�سّر اأو ال تنفُع

بليغة قام بها
فيكْم خطيٌب ِم�سقُع

اأنا الذي يدعو به 
داعي الهوى فُي�سرع

اأنا الذي يفتّن في
 مجونه فيبدُع
ُمحت�ِسٌب قبلتُه
خابيٌة اأو منقُع

فالفر�س في �سالته 
للدنِّ والتطّوُع

ٌل عن راأيه مح�سِّ
وع��قل��ِه ، ال ُيخدُع 
فطنُت للدنيا التي
فيها اللبيب يرتُع

اأنفق ما اأك�سبه
اإّن الغنّي يجمُع

واإنما الدنيا غداً 
فينا حديٌث ُي�سمُع

ب�سموٍل كاأنما اعت�سروها
من معاني �سمائل الكّتاِب

والمعاني اإذا ت�سابهت االأجنا�س
تجري مجارَي االأن�ساِب

اإ�سقنيها وا�سرب هنيئاً مرياً
بَك من ع�سقَك المبّرح ما بي

ال تكلني اإلى النهي عنها
ال تكلني اإلى ا�ستماع العتاِب

اإ�سقنيها، ح�سبي بها وعلى اهلل
ح�سابي اإذا قراأت كتابي

وعندي �سراٌب له رائٌق
من العاتق الفايق الُعكُبري

ُمداٌم كمثل ال�سراج الم�سيء
ولواله بالليل لم اأُب�سِر

لها َحبٌب دّره مثمٌن
على من يبيع ومن ي�ستري

الثلثاء  1  تّموز   2008
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اإذا ُمزجْت خلَت ياقوتة
مزّينة الراأ�س بالجوهِر

فاإن َقَدحت في بيا�س الزجاج
نار �سنا نورها االأحمِر

ح�سبَت غالمَك بين ال�سقاة 
ي�سبُّ لك ال�سم�س في الم�ستري

اإ�سرْب وال ت�سِغ اإلى عاذِل
ال عاقٍل منهم وال جاهِل

اإ�سرْب براأيي وباأمري معي
حواًل من العام اإلى القابِل
وال تدْع عاجل ما ت�ستهي
لموعٍد ترجوه في االآجِل

الحّق مرُّ الطعم فاعدل اإلى
حالوٍة كال�سهد في الباطِل

قد �سخب البّم مع الزيِر
فقْم قلياًل غير ماأموِر

قم هاتها في الكاأ�س قد رقرقت
اأرّق من دمعة مهجوِر

بادر بها ال�سبَح وفي نورها
كفايٌة عن ذلك النوِر

من يد غّراَء لها وجنٌة
تحاُر فيها اأعين الحوِر

عّلمها الجور على عبدها
ورُد جناها االأحمر الجوري

فا�سرب ودع �سكوى غرامي بها
فاإنها نفثة م�سدوِر

اأيلول والع�سر يقوالن لي
مذ اأم�ِس قواًل غير م�ستوِر

اأم�سلٌم؟ قلت :نعم، ظاهري
وباطني في الخمر ن�سطوري
فا�سعد بيوم العيد واجل�س له

في خلوٍة جل�سة م�سروِر
و�سحِّ فيه بالدنان التي
تنخر بين البّم والزيِر

وا�ستح�سر العود ووّجه به
حتى ُي�سّلى بالطنابيِر

قهوٌة عّزت على 
اأهل التراخي والتواني

فهي ال تدفع اإال 
لفالٍن وفالِن

رت في  بنُت كرٍم ُخدِّ
دّنها منذ زماِن

فهي في الدّن عجوٌز
وفتاٌة في القناني

اأبداً ُتجلى على ال�سرب 
بثوٍب اأرجواني

فا�سقياني وا�سرباها
وا�سرباها وا�سقياني
واطلبا في بيت ِب�سٍر

دّنها بين الدنان
اإّن ب�سراً بيته ماأوى

ال�سراب الخ�سرواني
قال ب�سر وهو �سيخ

غير �ساٍه متواٍن

هذه الخمرة ال توجد
اإال في الجناِن

هذه يع�سرها ر�سوان
في كّل اأواِن

�سعرها رطل بديناَرْين
من �سرب الرحاِن

قلت: مّجاٌن واإال
فكفرُت بالُقراِن

يا اأبا الف�سل ا�سقنيها
قهوًة بنت اأبيها

قهوة اأّمك "حّوا"
خّلفتها لبنيها

اأّثرت في حّدة الدهر 
وما اأّثر فيها

هناَك اأبا ن�سٍر ب�سربَك في الُعمِر
ودمَت قرير العين مّت�سل العمِر

ودعني من ال�سغل الذي ال يهّمني
فما ال�سغل اإال بال�سماع وبالخمِر

وطرحي ل�سدري فوق �سدر خريدِة
محّققة الثديين ناهدة ال�سدِر

و�سكرانة االألحاظ ال تبدل ا�ستها
لعافي ا�ستها بالليل اإال على �ُسكِر

فيا �سّيدي اقبل ما اأقول فاإنني
على غير ما اأنتم عليه من االأمِر

الأنكُم تفنون بالكّد دهركم
واأفنى بلذاتي وما �سّرني دهري

خماٌر و�ُسكٌر دائٌم ثّم �سبوٌة

اإلى ثّيبٍ مثل الغزالة اأو بكِر

اأوجْع دماغ القْرع بال�سلِق
اليوم ي��وم ال���ِقطِع الُبلِق

اليوم يوم ال�سرب يا �سّيدي
فا�سرب من الراح كما ت�سقي
ُكْل �سّيدي وا�سرب وِنْك اإنما
الحياة بين ال�ُسكر والف�سق ِ

من �سروط ال�سبوح في المهرجاِن
ِخّفة ال�سغل مع خلّو المكاِن

في رواٍق له ا�ستراٌف على
دجلَة اأو قعدٌة على ب�ستاِن

وح�سور الطعام قبل طلوع ال�سم�س
مذ اأم�س بارد االألواِن

والعرو�س التي تزّف على االأرطال

في ثوب �سبغها االأرجواني
ر�سموا طين دّنها وهو رطٌب

با�سم ك�سرى اأنو �سرواِن
ينف�س البزُل �سبَغها في االأواني

في�سير الزجاج من ُعقباِن
وترى �سو�سن الكوؤو�س عليه

ك�سوة من �سقائق النعماِن
وح�سوري وهل يطيب ح�سوٌر

لم يطّفل فيه اقتراح بناِن

يا �ساحَبّي ا�ستيقظا من رقدٍة
ُتروى على قلب االأديب االأكي�ِس

هذي المجّرة والنجوم كاأنها
نهٌر تدّفق في حديقة نرج�ِس

واأرى ال�سبا قد غّل�ست بن�سيمها
فعالَم �سرب الراح غيَر مغّل�ِس

قوما ا�سقياني قهوًة رومّيًة
من عهد قي�سر دّنها لم ُيم�َس�ِس
�سرفاً ت�سيف اإذا ت�سّلط ُحكمها
موَت العقول على حياة االأنف�ِس

اأدُع بحمراء بنِت َك��ْرٍم
اأتحَف عاداً بها ثموُد

من بع�س ما اختارت الن�سارى
اأو بع�س ما تقتني اليهوُد
غداً بها الوعد اإن �سدقنا
واليوَم من دونها الوعيُد

ال�سحو لل�سيخ عاُر
وذّلة و�سغاُر

ما لي اإليه �سكوٌن
وال عليه ا�سطباُر
فاأ�سكروني ولكْن
اإذا تعالى النهاُر

من قهوة بنت كرم
يزّفها الخّماُر

كما نزّف ال�سبايا
النواهد االأبكاُر

حمراء في الوجه منها
بعد المزاج �سفاُر

كالنار �سوءاً ونوراً

مجل�س حريم في عهد ال�سلطان اأحمد االأول.
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يطير منها ال�سراُر
عذراء ُتخلع يوم ال�سبوح

فيها الِعذاُر
لها على العقل عزٌّ 

ونخوٌة واقتداُر

�سّيدي المهرجان قد جاء يعدو
فاق�ِس حّقاً عليَك للمهرجاِن

بال�سبوح الذي يهّرف فيه
اإن اأردت ال�سبوح قبل االأذاِن

والقياَن القياَن فاليوم يوٌم
يتقا�ساك لي ح�سور القياِن

فا�سرب الرطل وا�سقني بالدواريق
فاإن لم ُيح�سر بالكيزاِن

قهوًةَ من بنات كرم "اأوانا"
اأو من الُقف�س اأو من البرداِن
اأودعتها اليهوُد عند الن�سارى
بين راأ�س الجالوت والمطران

في زمان الم�سيح اأو عهد ك�سرى
فهي من بع�س اأهل ذاك الزماِن

حمراء ُتم�سي بناني، وهي فوق يدي
منها بمثل �سعاع ال�سم�س مخت�سبا

لها �سماء عقيٍق فوقها حبٌب
للمزج قد ُملئت من نوره �سهبا

اإبتعتها غير مغبوٍن ولو طلب الخّمار
روحي بها، اأعطيت ما طلبا

واأربُح النا�س عندي في تجارته
ٌل ي�ستري بالف�سة الذهبا مح�سِّ



ثّم كانت االأيام
ود�ّس اأحدهم بين 

يدّي
هذا العود، وعّلمني 

كيف اأغّني
بهذا ال�سوت 

الجريح.

ولو�سف زهر اللوز، 
ال مو�سوعة االأزهار

ت�سعفني، وال 
القامو�س ي�سعفني...

�سيخطفني الكالم 
اإلى اأحابيل البالغة/

والبالغة تجرح 
المعنى وتمدح جرحه

كمذّكر ُيملي على 
االأنثى م�ساعرها...

اأنام -
الحزن بين ذراعّي،

والفرح في �سدري.
...

ح�سناً، �ساأُ�سدل 
�ستائر غرفتي،

ماذا تريد اأن تقول 
لي،

اأيها الحّب؟

باإ�سدار  اأبو �سبكة  لم يكتِف 
م�����ج�����م�����وع�����ات �����س����ع����ري����ة: 
االأبد"،  "اإلى  "قيثارة"، 
الفردو�س"… "اأفاعي  "غلواء"، 

الفتاً  منهجاً  �سّكلت  وال��ت��ي  وغ��ي��ره��ا، 
في ال�سعر العربي الحديث من حيث 
الغربية ونحوها  بالرومن�سية  تاأثرها 
موؤّلفات  اأ����س���در  ب���ل  ال��م��ن��ح��ى،  ه����ذا 
"طاقات  ن��ق��دي��ة وم�����س��رح��ي��ة:  اأدب���ي���ة 
بونابرت"،  نابوليون  "تاريخ  زهور"، 
والروح  الفكر  "روابط  "الر�سوم"، 
كتابه  اأم��ا  والفرنجة"...  العرب  بين 
"في ذلك الزمان"، والذي �سدر بعد 

خم�سين عاماً من وفاته، فقد جمعه 
الب�ستاني،  اإدوار  �سديقه  وحّققه 
اأراد  م��ح��ت��واه. ف��ل��ط��ال��م��ا  ��ن��اً  م��خ��مِّ
اأحداً  لكن  ون�سره،  جمعه  ال�ساعر 
محتوى  ف���ي  ال���ج���زم  ي�ستطيع  ال 
الكتاب الذي اأراد �ساعرنا اأن ين�سره 

تحت هذا الم�سّمى.
ال��ك��ت��اب وه����و ع���ب���ارة ع���ن مقاالت 
ن�سرها اأبو �سبكة على مدار ع�سرين 
الم�سرية  ال���ج���رائ���د  ف����ي  ع����ام����اً 
"المك�سوف"،  م��ث��ل:  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

"المقتطف"،  "المعر�س"،  "البيان"، 
�ستة  ت�سّمن  وغيرها،  "الجمهور"... 
اأبواب عن الذكريات والنقد وال�سيا�سة 
تناول  والحكايات،  والفن  واالجتماع 
الموا�سيع  مختلف  �سبكة  اأب���و  فيها 
معتمداً على الذاكرة كثيراً. فخرجت 
م��ق��االت��ه ك�����س��ورة ع���ن م���ا����سٍ جميل 
اأح���ّب���ه ���س��اع��رن��ا ب��ك��ّل م��ا ف��ي��ه م��ن األم 
)بلدة  م��ك��اي��ل  زوق  ك���ان���ت  و����س���ع���ادة. 
ك�سروان  منطقة  وطبيعة  ال�����س��اع��ر( 
فقد  مخّيلته  ف��ي  االأ���س��د  ة  ح�سّ لهما 

اأف����رد لهما ال��ن��ا���س��ر ب��اب��اً ب��اأك��م��ل��ه من 
اأ�سحابه  كذلك  ال�ستة،  الكتاب  اأب��واب 
وم���ع���ارف���ه وم���ن���ه���م: ال����خ����وري ح���داد 
�سبلي  ج���ب���ران،  ج��ب��ران خليل  اأ���س��ت��اذ 
ابو  اإي��ل��ي��ا  ال��م��اّلط، مي�سال م��ع��ل��وف، 
نخلة…وغيرهم،  ر���س��ي��د  م��ا���س��ي، 
محور كتاباته وذكرياته. تحت عنوان 
"ثورة جبران" كتب اأبو �سبكة:"بينما 
ك������ان ال���ب���و����س���ف���ور ي��ب��ت��ل��ع االأب�����ري�����اء 
والمظلومين، ويد عبد الحميد تاأمر 
فيمتّد  ي��ل��دز،  ���س��رف��ات  م��ن  بال�سفك 
البالد  اأقا�سي  اإل��ى  الماأتمي  خيالها 
الهين  ال�سعراء  كان  جميعاً،  العربية 

بفقاقيع ير�سلونها على روي 
البديع!...  و�سرائع  المقامات 

وف���ي ذل���ك ال��وق��ت، اإذ ك���ان معظم 
ف���ي مخدرات  ال���ع���رب غ���ارق���اً  اأدب������اء 

الحرية المم�سوخة، وتهاويل اأ�سباحها 
الموهومة… ارتفع �سوت من باري�س 
يقول: اأحببُت الحرية، فكانت محّبتي 
النا�س  ع��ب��ودي��ة  معرفتي  بنمو  تنمو 
للجور والهوان… كان ذلك ال�سوت 
جبران  ه���و  ه����ذا  جبران…  ����س���وت 
ال�ساعر، الم�سيح الجديد. فكما غ�سل 

الم�سيح اآثار مريم الزانية هكذا غ�سل 
ج��ب��ران ب��دم��وع��ه ودم����ه واآي���ات���ه اآث���ام 

ال���م���ا����س���ي 
وتّرهاته".

اتكاأ  ل���ق���د 
�سبكة  اأب����و 
الناثر على 
�سبكة  اأب���ي 
ال���������س����اع����ر 
اأن  دون 
ي�����ع�����ت�����رف 

ل����ل���������س����ع����ر ب����ه����ذا 
اأراد  ب�����ل  ال  ال���ف�������س���ل، 
اإ�سراك النثر بن�سف "ثروته" 
ال�سعرية. وكان دائم الترداد اأن على 
ال�ساعر اأال يكتب النثر بري�سة ال�سعر، 
لمتطّلبات  وف���ّي���اً  ي��ك��ون  اأن  عليه  ب��ل 

الكتابة النثرية.
بال�سخرية  �سبكة  اأب��و  كتابات  ات�سمت 
قراءة  ت�ستطيع  ال  ف��اأن��ت  ال��ظ��ري��ف��ة. 

تاأّثره  ظهر  حيث  ابت�سام،  دون  نقده 
ق�����س��م��اً من  ل��ه  ع����ّرب  ال����ذي  بموليير 

اآث��اره. فكتابته ت�سير على اإيقاع هادئ 
ال تكّلف فيه، ومقالته "حكاية وظيفة 
في الحكومة" ال بّد من اأن ت�سهد له 
ي����روي ق�سة طلبه  ع��ل��ى ذل����ك، ح��ي��ث 
ال��وظ��ي��ف��ة ل����دى اأح����د م���ّدع���ي الجاه 

و"الباع الطويل" في ال�سلطة.
عقل  ف��ي  اإب��ح��ار  الزمان"  ذل��ك  "في 
ال��ي��ا���س اب����ي ���س��ب��ك��ة وروح�����ه م���ن دون 
البو�سلة،  ���س��ي��اع  اأو  ال���غ���رق  خ����وف 

فالهدف محّدد والوجهة وا�سحة. في 
مقاالته نغم واحد واأ�سلوب واحد. اإنه 
والحا�سر.  الما�سي  زمن  بين  التنّقل 
ال����ذات ه��ي المنطلق ف��ي ك��ت��اب��ات��ه. ال 
كتابة خارج االأنا. ظّل ال�ساعر يالحقه، 
اأن ثقافته  ك��م��ا  م��ري��ب.  ب��ت��خ��فٍّ  ل��ك��ن 

الفرن�سية ُمعلَنة بزهو لبق.
ول���د ���س��اع��رن��ا ف���ي اأم��ي��رك��ا ف���ي 3 اأي���ار 
وال�����ده في  ق���ّط���اع ط����رق  ق��ت��ل   .1903
العائلة،  اأثناء تح�سيله عي�س  ال�سودان 
9 �سنوات.  اأن����ذاك  ال��ي��ا���س  وك����ان  عمر 
و�سّكلت هذه الحادثة بداية بدايات االألم 
في نف�سه. در�س في مدر�سة عينطورا، 
وُطرد منها بعد خالف مع اأ�ستاذ اللغة 
التدري�س  ف��ي  ا�ستغل  اإل��ي��ه��ا.  يعد  فلم 
وعمل ك�سحافي، اإال اأن مجده ال�سعري 
غلب اأي مجد اآخر له. توفي بين ذراَعي 
حّب حياته اأولغا �سيروفيم )غلواء( في 

27 كانون ثاني 1947.
اأبي�س  "جورج  بعنوان  ل��ه  مقالة  ف��ي 
اأبو �سبكة:"كان  ويو�سف وهبي" كتب 
م��ي��راب��و اأّم������ة ف���ي ع�����س��ره. ول���م���اذا؟ 
الأن���ه ك���ان رج���اًل ب��اأق��ن��وَم��ْي��ن، خطيباً 
وممّثاًل". ونحن ن�ستطيع بقليل من 
التحوير اأن نقول: كان اأبو �سبكة اأّمة 
في ع�سره، الأنه كان رجاًل باأقنومين، 

�ساعراً وناثراً.
...

الفائت  ال�سهر  من  ع�سر  الحادي  في 
تّم تحويل منزل اأبو �سبكة اإلى متحف 
الحياتية  ال�ساعر  م��ت��روك��ات  يختزن 
الفنان  المتحف  )�سّمم  واالإب��داع��ي��ة 
جان لوي منغيه(؛ هذا المنزل الذي 
ا���س��ط��ّرت االأي�����ام ���س��اح��ب��ه اإل����ى رهنه 

وانتقال ملكيته اإلى الراهنين.

الثلثاء  1  تّموز   2008

من 
اليمين: 

تمثال 
ال�ساعر، 
ور�سالة 

منه اإلى 
فيلك�س 

فار�س،
و�سورته.

جرت العادة اأن ينحاز قّراء ال�شاعر اإلى �شعره، معتبرين نثره زّلة قلم، اأو حتى قّلة وفاء. لكن قارئ 
اليا�ص اأبو �شبكة �شيواجه م�شكلة كبيرة في مثل هذا االنحياز الأن اأبو �شبكة نف�شه كان يرف�ص تقديمه 

ب� "ال�شاعر" فقط، والتغافل عن الناثر الذي فيه.

كمال المهتار



اأ�سواأ ما في الموت
ال�سمت الذي يليه

فجوة تنحفر 
مكان القلب، 

فال تجد اليد ما 
تطمئن اإليه

مثلما تنك�سر اآنية 
العر�س، فيفّر من 

دمنا الغمام.

الق�سائد اأ�سلحة 
عادلة، قال جان 
�سيناك. لكني ال 

اأرى النا�س يلّوحون 
بها، ولو تلويحاً 

�سئياًل.
الق�سائد، جميع 

الق�سائد، لي�س لها 
مظهر غ�سن �سجرة 

غادرها للتّو طائر 
نّقار الخ�سب.

�سيء كالتنّف�س
داخل �سحنة من 

الوقت الملوَّث
مفا�سل واأدمغة 

جف�سّية
وجبات موقوتة

جل�سنا على المقاعد
اأج�سادنا الخاملة 

في جاذبية االأر�س
ترتع�س االآن.

 بترجمته الفعلية على �ساحة االإبداع، 
بال�سعر  االأيديولوجيا  بعالقة  م���روراً 

والفّن على وجه العموم.
في الم�ستوى االأول ي�ستدعي م�سطلح 
متوازياً  ت��رك��ي��زاً  المقاومة"  "�سعر 
من  المت�سّكلة  ال��م��ع��ادل��ة  ط��رَف��ي  على 
والم�ساف  ال�سعر  هو  ال��ذي  الم�ساف 
اإل��ي��ه ال���ذي ه��و ال��م��ق��اوم��ة. ف���اإذا كانت 
المقاومة بما هي فعل ثوري وتغييري 
م��ه��ّم��ة ب��ذات��ه��ا، ف����اإن ع��ل��ى ال�����س��ع��ر في 
المقابل اأن يكون مهّماً بذاته ال بمجّرد 
بها.  اإلحاقه  اأو  المقاومة  اإل��ى  ن�سبته 
عن  ن��ت�����س��اءل  اأن  ل��ن��ا  ي��ج��وز  ك���ان  واإذا 
وم�سداقيتها  ال��م��ق��اوم��ة  م�����س��روع��ي��ة 
فلماذا  ال���واق���ع  تغيير  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
ع��ن م�سروعية  ال��ت�����س��اوؤل  لنا  ي��ج��وز  ال 
كان  اإذا  وع��ّم��ا  اإليها  المن�سوب  ال�سعر 
عن  بمعزل  المبدئية  ت�سميته  ي�ستحق 
اإزاء  اإذاً  نحن  يحملها.  التي  الق�سية 
م�سروعّيتين اثنتين، ال اإزاء م�سروعّية 
اإحداهما  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��وز  وال  واح����دة، 
لها.  م�سّوغ  اأو  ل��الأخ��رى  رافعة  مجّرد 
من  قيمته  ي��ك��ت��ب  ال  ال�����س��ع��ر  اأن  وب��م��ا 
بل من  لها،  يت�سّدى  التي  المو�سوعة 
فاإن  والجمالية،  الفّنية  �سروطه  داخل 
اأن  الكبرى ال يمكن  العالم  كل ق�سايا 
كبيراً  ال��رديء �سعراً  ال�سعر  تجعل من 

وحقيقياً.
لنتذّكر في هذا ال�سياق اأطنان الق�سائد 
ُك��ت��ب��ت ع��ن فل�سطين  ال��ت��ي  واالأع���م���ال 
الجزائر  وث�������ورة  ال�������س���وي�������س  وح������رب 
ولنتفّح�س  ال����ح����ج����ارة،  وان���ت���ف���ا����س���ة 
الهالك  م��ن  نجت  التي  الن�سبة  ب��دّق��ة 
الكتابات.  ت��ل��ك  ب��ي��ن  م���ن  وال��ن�����س��ي��ان 
االأحوال  اأح�سن  ف��ي  اأم��ام��ن��ا  ي��ك��ون  ل��ن 
لي�س  المئة،  ف��ي  الخم�سة  يتجاوز  م��ا 
االأعمال  م��ن  ب��ل  فح�سب،  ال�سعر  م��ن 

والت�سكيلية  وال���روائ���ي���ة  ال��م�����س��رح��ي��ة 
ه���ذه  م���ع���ظ���م  اأن  ذل������ك  ال���م���خ���ت���ل���ف���ة. 
االأعمال يّتكئ على الق�سايا ال�سيا�سية 
واالأيديولوجية التي تحملها، كما على 
ال��ت��ي ت�ساحب  ال��ع��اط��ف��ي��ة  ال���ف���وران���ات 
الحروب واالنقالبات واالأح��داث، حتى 
ي�سحبه  وما  نف�سه  الحدث  تراجع  اإذا 
االأدبي  العمل  بدا  عابرة  انفعاالت  من 
الزمن.  اأم��ام  ومك�سوفاً  هزياًل  والفّني 
كما  ال�سعر،  اأن  بالطبع  يعني  ال  ه��ذا 
ال��ف��ن، ال ي��الم�����س ال��ح��دث االآن����ي وال 
يتفاعل مع اللحظة الراهنة، لكن عليه 
راهنّيته  يتجاوز  اأن  ذل��ك  يفعل  ما  في 
الدائم  ل��ل�����س��ي��ا���س��ي،  خ���الف���اً  ل��ي��ع��ان��ق 
ال�سعر  ال���م���ح���دود.  وغ���ي���ر  واالأب��������دي 
له  يمكن  المعنى ال  ه��ذا  ف��ي  ال����رديء 
الأن  مقاوماً  �سعراً  يكون  اأن  ح��ال  ب��اأي 
اأم����ام  ي�����س��م��د  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال  ���س��ع��راً 
الزمن واأن يقاوم موته الذاتي باأدواته 
التعبيرية والفنية الخا�سة ال ي�ستحق 
اأن ُين�سب اإلى المقاومة. فالمقاومة ال 
ال�سعر من خارجه،  اإ�سقاطها على  يتّم 

بل من داخل بنيته واأن�ساقه.
اأفق ال�سعر الحقيقي هو الحرية  والأن 
التابوهات  م��ن  والتخّفف  والمغامرة 
الجاهزة،  والمفاهيم  و"المقّد�سات" 
الدين،  ي��ك��ون  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م��ن  ف����اإن 
ونهائية  اأي��دي��ول��وج��ي��ا ج��ام��دة  ه��و  بما 
ت��اأّم��ل��ي��ة روحية،  م��غ��ام��رة  ه���و  ب��م��ا  ال 
لحركته.  وم��ع��ي��ق��اً  ل��ل�����س��ع��ر  ن��ق��ي�����س��اً 
ن��ت��ل��ّم�����س ه����ذه االإع����اق����ة في  اأن  وق��ب��ل 
المتمّثلة  االإ�سالمية  المقاومة  �سلوك 
"االإخوان  ب�"حزب اهلل" و"حما�س" اأو 
ال���ج���م���اع���ات  و�����س����ائ����ر  الم�سلمين" 
المماثلة، �سّنية كانت اأم �سيعية، يمكن 
تلّم�سها في مرحلة �سدر االإ�سالم حين 
ف�سائه  ع��ن  ي��ت��ح��ّول  اأن  لل�سعر  اأُري����د 

ليدخل  وال��ج��ريء  والم�ساك�س  ال��ح��ّر 
في النفق ال�سّيق الأيديولوجيا "االأمر 
المنكر".  ع���ن  وال���ن���ه���ي  ب���ال���م���ع���روف 
المثير  ال��غ��م��و���س  اأي��دي��ول��وج��ي��ا  اإن��ه��ا 
في  والطريف  الم�ستفّز.  و"الحجاب" 
يدعون  الذين  االإ�سالميين  اأن  االأم��ر 
لخيال  انت�ساراً  التحّجب  اإل��ى  ال��م��راأة 
الرجل وهواماته، يوؤثرون في المقابل 
�سفور الق�سيدة وانك�سافها الكامل بما 
يئد خيال المتلّقي وُيخمده في مهده. 
وعاء  لكونه  اإال  له  ال�سعر هنا ال قيمة 
االأفكار التي يحملها، وهو بالتالي لي�س 
للمبادئ  �سكلّي  اإي��ق��اع��ي  ن��اظ��م  ���س��وى 
الأخبار  اأو  ال�سلوك  وقواعد  والف�سائل 
اإن����ه بمعنى  وال���م���واج���ه���ات.  ال��م��ع��ارك 
و�سعبوي،  "اإ�سالموي"  ���س��ع��ر  اآخ�����ر 
بالمفهوم  اإ����س���الم���ي���اً  ����س���ع���راً  ول���ي�������س 
نجد  االأخير  هذا  الأن  للكلمة،  العميق 
ت��م��ّث��الت��ه ال��ف��ع��ل��ي��ة ف���ي اأ����س���ع���ار جالل 
العّطار  الدين  وفريد  الرومي  الدين 
الكثير  في  وحتى  ال�سيرازي،  وحافظ 
م����ن ال��ق�����س��ائ��د ال���ع���رف���ان���ي���ة ل���الإم���ام 
الحما�سية  الخطب  ف��ي  ال  الخميني، 
الموزونة والمعّلقات المترعة بالجثث 
ي�سّخها  التي  ال��دم  واأنهار  والكوابي�س 
ب�������س���ك���ل دائ�������م االإع����������الم االإ�����س����الم����ي 

االأيديولوجي.
المقابل  ف���ي  ت��ق��ت�����س��ي  االأم����ان����ة  ل��ك��ن 
االعتراف باأن الم�سكلة ال تنح�سر في 
وحدها،  "االإ�سالمية"  االأيديولوجيا 
ب��ل ف��ي العالقة ال��م��اأزوم��ة اأ���س��اًل بين 
األ����م يفعل  االأي���دي���ول���وج���ي���ا وال�����س��ع��ر. 
ال�سوفياتي،  االت��ح��اد  ف��ي  ال�سيوعيون 
ك���م���ا ف����ي ك����ل م���ك���ان م����ن ال���ع���ال���م، ما 
األم تفر�س  يفعله االإ�سالميون اليوم؟ 
ال�سعراء  على  الجدانوفية  ال�ستالينية 
وال��م��ب��دع��ي��ن ن��م��وذج��ه��ا ال��ق��ائ��م على 

البروليتاريا  ب��دي��ك��ت��ات��وري��ة  التب�سير 
وال����ت����ح����ري���������س ع����ل����ى االإم����ب����ري����ال����ي����ة 
الحما�سي  التطريب  وعلى  والرجعية 
تفعل  األ������م  ال��م�����س��ط��ن��ع؟  وال����ت����ف����اوؤل 
ا�ستالمها  بعد  القومية  االأيديولوجيا 
المارك�سية  �سابقتها  فعلته  ما  ال�سلطة 

والحقتها االإ�سالمية؟
ال ف�سل اإذاً الأيديولوجيا على اأخرى اإال 
واإطباقها  وهيمنتها  تعّنتها  درج��ة  في 
تتعّدد  ه���ك���ذا  وال�����ف�����ّن.  ال�����س��ع��ر  ع���ل���ى 
واح���دة،  والح�سيلة  االأي��دي��ول��وج��ي��ات 
وهي االإجهاز على روح ال�سعر المتمّثلة 
على  والخروج  والمغامرة  الحّرية  في 

النموذج.
وعلى "الهوبرات" واالأزجال والبيانات 
اإعالم  يتحفنا  التي  العنترّية  ال�سعرية 
في  تفاجئنا  اأال  اليوم  "المقاومة" بها 
والقوميين  ال��م��ارك�����س��ي��ي��ن  الأن  ���س��يء 
"عرو�سهم" ال�سعرية  قّدموا  اأن  �سبق 
ال���م���م���اث���ل���ة ف�����ي ف�����ت�����رات ازده�����اره�����م 

المن�سرمة.
م��ع ذل���ك، وم��ن��ع��اً ل�����س��وء ال��ف��ه��م، يجب 
المبدع  ب���اأن  ال�سياق  ه��ذا  ف��ي  االإق����رار 
يخترق  اأن  ل�����ه  ي���م���ك���ن  ال���ح���ق���ي���ق���ي 
بقّوة  اإليها  ينتمي  التي  االأيديولوجيا 
موهبته ونفاذ حد�سه، حتى ولو لم يكن 
واعياً تمام الوعي لما يفعله. فالمبدع 
بما هو كائن مجتمعي و�سيا�سي عر�سة 
اأو  �سائبة  اأف��ك��ار  ك��االآخ��ري��ن الع��ت��ن��اق 
خاطئة، وهو قد يتبّنى طروحات رجعية 
وحتى فا�سية في بع�س االأحيان، كما هو 
الحال مع اإزرا باوند اأو توما�س مان اأو 
بلزاك اأو ت. �س. اإليوت، لكنه في لحظة 
االإب��داع يذهب من دون اإدراك منه في 
والمغامرة  الحّرية  خانة  اإل��ى  الغالب 
ال��م�����س��ت��ق��ب��ل. واإذا  ل���وع���ود  واالن��ت�����س��ار 
على  وال�سعراء  المبدعين،  بع�س  ك��ان 

وبهتت  ان��ك��ف��اأوا  ق��د  الخ�سو�س،  وج��ه 
ن�سو�سهم بانكفاء االأيديولوجيات التي 
انتموا اإليها، فاإن بع�سهم االآخر ما زال 
الحال مع  االآن، مثلما هو  اإل��ى  يتوّهج 
�سعراء من وزن نيرودا ولوركا واأراغون 
واإي��ل��وار ومحمود دروي�����س واأم���ل دنقل 

واآخرين.
لي�س لي بالطبع اأن اأعّلق على االأ�سماء 
"الغاوون" في  افتتاحية  اأوردت��ه��ا  التي 
معر�س اإ�سارتها اإلى �سعراء "المقاومة 
الوطنية" ال�سابقة على هذه المرحلة. 
االعتداد  قبيل  م��ن  اإال  يكون  ل��ن  فهذا 
بالنف�س اأو امتداح الذات. لكنني معنّي 
تجاربنا  اإن  ب��ال��ق��ول  نف�سه  ال��وق��ت  ف��ي 
�سظايا  من  تماماً  ت�سلم  لم  ال�سخ�سية 
في   راج���ت  ال��ت��ي  واالأدب���ي���ات  المفاهيم 
حقبَتي ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات 
من القرن الفائت، لكن ذلك االأمر لم 
يدم طوياًل، بل �سرعان ما اأخلى موقعه 
واأ�سئلة  ال��داخ��ل��ي��ة  والمكا�سفة  للقلق 
اأ�سير  اأن  علّي  كما  وال��وج��ود.  الكينونة 
اإلى اأن المناخ االأيديولوجي وال�سيا�سي 
ال��ذي ترّبى جيلنا في كنفه كان يملك 
الثراء  �سديد  وثقافياً  معرفياً  هام�ساً 
الممنوعات  الئحة  تكن  ولم  واالت�ساع، 
على  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ح��رك��ة  تعّممها  ال��ت��ي 
محازبيها وجمهورها غزيرة ومت�سّعبة 
كما هي اليوم في نموذجها االإ�سالمي، 
حيث ال مكان ل�سوت مار�سيل خليفة اأو 
اأحمد قعبور، وحيث �سوت المراأة عورة 
ي�سفع  وال  اإل���ي���ه.  االإن�����س��ات  ي��ج��وز  وال 
للقد�س  تغني  اأن  لفيروز  والحالة هذه 
اأن  بطر�س  جوليا  حتى  وال  ال�سليبة، 
المقاومة".  "�سيد  ك��ل��م��ات  م��ن  تغني 
وحدهما عمر الفّرا واأزجاله الحما�سية 

البدوية يليقان بالحدث!!
)*( �شاعر لبناني.

  • �شوقي بزيع  •
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في كّل اأر�س لي 
جّثة

من فجر �سومر 
عندما...

اإلى الحروب التي 
تزّوجْت اأ�سدقائي
اإلى امراأة اغتالت 

خوفي
َف�ِسْرُت هادئاً اإلى 

الذبح.

جّثة زرقاء
تحت

المطر
لو اأبقى هكذا

اإلى االأبد،
م�ستقبل لن 

ياأتي
لكنه

ممتلئ 
باالأحداث.

الدماء ت�سبح في 
المجاري كال�سفادع

وال�سحالي تحاول 
الفرار

من تحت االأ�سالك 
ال�سائكة...

ذلك االأعمى
عيناه تدمعان

وتنظران اإلى البعيد
وهو وحده على راأ�س 

الجبل.
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الح�سور،  ه���و  ال��غ��ي��اب  ك����ان 
وك���ن���ت اأح���������ّس ك��ث��اف��ت��ه وهو 
يخترق �سراييني ليطرد �سبح 
كر�سّيه  على  الجال�س  ماكبث 
ب�سرا�سة  ���س��ح��ّي��ت��ه  م���راق���ب���اً 
مّرة، لم اأكن قادراً على اإ�ساءة 
الليالي الطويلة في االأ�سر اإال 
على �سوء قناديل القرية يوم 
اأ�سّد  ال�����س��اح��ب  ك���ان ���س��ووؤه��ا 
االأ�سواء �سطوعاً في كينونتي 
ق��ب��ل ال��غ��ي��ب��ة ال���ك���ب���رى. كنت 
الأجعلها  االأ�سياء  على  اأحتال 
ك��ان��ت عنيدة  ل��ك��ن��ه��ا  األ���ي���ف���ة، 
ال�سميك.  زن��زان��ت��ي  ك���ج���دار 
ك������ان ال ب������ّد م�����ن ال�������س���وت، 
وتحويله  اإم���������س����اك����ه  وم������ن 
ال�سجن ولقلب  لباب  مفتاحاً 
كان  ال�سعر  وح��ده  ال�سّجان. 

ي�ساجع كاآبتي 
ك��زوَج��ْي��ن من 
ال���م���غ�������س���وب 
ُطردا  عليهما 
الفردو�س  من 
ل��ي�����س��ق��ط��ا في 
"وادي  اأودي�����ة 
في  هبهب" 
جهنم  ق�����ع�����ر 

لذعاً  اأ�����س����ّد  ال����ظ����الم  ح���ي���ث 
م��ن اأواره�����ا. ل��م ي��ك��ن ال�سعر 
ت���رف���اً، ب���ل ك���ان ����س���روري���اً ما 
م�ستحياًل  الموت  اإم��ك��ان  دام 
فكي  نف�سها،  الحياة  كاإمكان 
يكون الموت ع��اداًل ال بّد من 
اأي�ساً  عادلة  الحياة  تكون  اأن 
ك�������س���رط ل��ق��ب��ول��ه��ا ف����ي تلك 
كان  تماماً.  االإلغائية  الحالة 
بّد من  ال�سبح، وال  بّد من  ال 

ك���ان يزورني  اأي�����س��اً،  ه��ام��ل��ت 
كثيفاً و�سديد القتامة، وكنت 
"تعاَل نبحْث وراء  ل��ه:  اأق��ول 
ونّتخذ  وط�����ٍن/  ع���ن  ال���ج���رح 

جرحنا اإن لم نجد وطنا".
ل���ك���ن���ه ك������ان ي�������س���ّر ع���ل���ى اأن 
مجّرد  وال��م��ن��ف��ى  "الوطن 
االآخرون"،  ي��م��ل��ك��ه��ا  اأر�������س 
وك��ان��ت ق��ت��ام��ت��ه ت���ت���الأالأ فوق 
اأن  اأ���س��ّر على  دم��وع��ي، وكنت 
ال��واه��ي ه��و �سكينتي  ال��ت��م��ّرد 

االأخيرة.
في  ال�سعرية  تجربتي  كانت 
الوحيدة  م��ح��اول��ت��ي  االأ����س���ر 
الرتقاء  الحياة  في  للدخول 
من جوانبها كاّفة. كنت اأخلق 
وكنت  لي�سمعني،  ج��م��ه��وري 
اللعبة  ك��ان��ت  ج�����داً.  وح����دي 

ماذا  وقتها  واأدرك���ت  مريحة، 
فا�ستعملته  ال�����س��ع��ر  ي��ع��ن��ي 
الأك��������ون، ال الأع�������رف واأك������ون 
م�����س��ه��وراً، ف��ت��ل��ك م�����س��األ��ة لم 
اأك����ن اأف���ك���ر ف��ي��ه��ا. ك��ن��ت عبر 
اأع�سائي  اأت���ل���ّم�������س  ال�����س��ع��ر 
حّي  كائن  اأن��ي  على  الم�سّرة 
له اأهل واأ�سدقاء، وال بّد من 
ال�سعر،  ع��ب��ر  فيهم  ال��دخ��ول 
وكان لدّي �سعور عجيب باأنهم 

وا�سعة،  قاعة  في  ي�سمعونني 
واأبعد من زنزانتي كثيراً: "يا 
اأخت من وجع الق�سائد كنت 
اأر�سم اأجمل  العيَنْين في هذا 
ف��ي ه��ذه ال�سحراء  ال�����س��واد: 
العيون  ت��ّت�����س��ع  ت���ظ���ّل  ح��ي��ث 
ال�سمال/  ال����ري����ح  وت���ن�������س���ج 
لكن  الحزين/  الثلج  �سّجادة 
لماذا �ساركت عيناِك في هذا 
الحداد/ وكما ترين اأ�سابعي 
الق�سيدة  وع��ن��ق��اء  اح��ت��رق��ت 

في الرماد".
اأدركت اأن الحياة بال لغة موٌت 
قاتم ال اأ�ستطيع تحّمله اأبداً، 
ال�سجين  ال�سعر  كان  ولذلك 
بالكون،  ي�سلني  معي  ال��ح��ّر 
وكنت اأحاول جاهداً اأن اأكونه: 
اإلى  "�سّيدي من جبل ال�سيخ 
ق��ّم��ة اأ���س��ن��و/ واأن���ا اأب��ح��ث عن 

اأهل ووجه وبالد".
كان حزني اأقوى اأ�سلحتي في 
حزناً  يكن  لم  الأن��ه  الزنزانة، 
المت�سّبث  الحزن  كان  ذلياًل، 
بالحّرية من طرفها المدبر. 
بو�سوح،  يراني  الحر�س  ك��ان 
ويدخل في حزني بكّل ما فيه 
ْين  نقي�سَ ك��ّن��ا  االإن�����س��ان؛  م��ن 
اإل�����ى ح����ّد االل���ت�������س���اق. وك���ان 
كاأنه يقول لي: لماذا كان اهلل 

�سامتاً هذا ال�سمت كّله؟
كان ال بّد من الموت كي نثبت 

اأّنا اأبرياء.
اأكثر  اأم�شى  لبناني  �شاعر   )*(
ال�شجون  في  عامًا  ع�شرين  من 
تعّلم  )الخمينّية(،  االإيرانية 
خاللها اللغة الفار�شية وترجم 

اأعمال حافظ ال�شيرازي.

  • عمر �شبلي  •

اأ�سباب غياب  "الغاوون" حول  ن�ستطيع القول في محاولة االإجابة عن �سوؤال 
دائرة  تو�سيع  من  ب��ّد  ال  اإن��ه  االإ�سالمية"،  "المقاومة  ل��دى  ال�سعري  الجانب 

ال�سوؤال لي�سمل �سنوف االآداب والفنون كّلها.
وبراأيي فاإن الم�سكلة ال تكمن في غياب هذه الن�سو�س االأدبية اأو الفّنية، بل 
ة في هذا المجال. فهي  في نوعّية ما تقّدمه موؤ�ّس�سات "المقاومة" المخت�سّ
اأعمال  على  �سخمة  ميزانيات  ر�سد  ويتّم  كافة،  الميادين  في  االإنتاج  غزيرة 

كهذه.
عن  النظر  ب�سرف  االأع��م��ال،  ه��ذه  منه  تعاني  ال��ذي  االأ�سا�سي  العطب  اأن  اإال 
�سعراء  اأعمال  مع  مقارنة  والفنية  االأدبية  للذائقة  موؤامته  ومدى  الم�ستوى 
المن�سرم  القرن  �سبعينيات  في  وفّنانيها  اللبنانية"  الوطنية  "المقاومة 
وثمانينياته هو اقت�ساره على جملة من الموا�سيع ال تخ�ّس �سوى طائفة هذه 
بعث  اإعادة  على  مجملها  في  تقت�سر  الموا�سيع  وهذه  "المقاومة" تحديداً، 

واإحياء رموزها واأبطالها والدعوة اإلى التمّثل بهم وبقيمهم.
ي�ساف اإلى ذلك اأن االلتزام الديني المتزّمت يفر�س التقّيد بموا�سيع محّددة، 
ويمنع االبتعاد اإلى مجاالت اأرحب واأو�سع. لذلك نجدهم يجيزون التطّرق اإلى 

موا�سيع في عينها، عازفين عن اأخرى؛ االأمر الذي ي�سّل االإبداع ويقّيده.
وتاأتي الم�سكلة االأهم اأال وهي غياب ال�سراع الفكري عن المعركة التي تخا�س، 

ما يوؤّثر على نوعية االإبداعات المنّفذة اإذا جازت لنا الت�سمية.
الجانب  على  بظالله  ُيلقي  الدينية،  العناوين  على  المعركة  اقت�سار  اأي�ساً، 
اأنه  كما  المعركة،  ه��ذه  �سالح ج��ّدي في  اإل��ى  التحّول  االإب��داع��ي، فيمنعه من 
اإلى  اإ�سافة  االأخ��رى،  البلد  مكّونات  بقّية  من  المحتملين  المنا�سرين  يبعد 

المتعاطفين المحتملين من دول اأخرى.
واأُن�سئت بعد  ة ُوجدت  المقاومة المخت�سّ اإن موؤ�ّس�سات  اأي�ساً،  القول  ن�ستطيع 
النجاح الباهر الذي حّققه القّيمون على هذا الفكر في تحويل الذائقة االأدبية 
والفنية لجمهورهم عبر عملية تاأهيل دوؤوب��ة وطويلة النف�س كي يتقّبل هذا 

الجمهور برحابة �سدر ما ي�سدرونه اإليه من فنون واأدب.
الفائت،  القرن  في  اللبناني  الي�سار  اأح��زاب  لفنون  النظير  المنقطع  النجاح 
والخارقة لكّل القيود والعوائق الطائفية والمذهبية، مرّده رحابة الفكر الذي 
كانت ت�سبح فيه هذه الفنون، والذي كان يكافح على اأكثر من جبهة ولديه اآراء 

وبرامج تخاطب اللبنانيين جميعهم.
الوطن  اإل��ى  كبّوابة عبور  الجنوب  اإل��ى معركة تحرير  ينظر  كان  الي�سار  هذا 
اأ�س�س وطنية جامعة بعيدة كّل البعد عن االآفاق ال�سّيقة  واإع��ادة توحيد على 
واأوج��د تربة خ�سبة لتزهر  الذي �سمح،  االأم��ر  المذهبية والطائفية.  لالأطر 
فيها جميع الفنون واالآداب، وعلى راأ�سها ال�سعر الذي كان له اأ�سماوؤه الالمعة، 
اأبعد من  اإلى  العربي، وحتى  الوطن  بلدان  اإلى جميع  �سهرتها  والتي و�سلت 

ذلك.
)*( �شاعر لبناني.

ار •   • عادل ن�شّ
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وما اأروعهن، ما 
اأروع �سامرات 

هيامّيات، تتفاوح 
اإن�سوياتهن 

بخزامى ولٍه، 
تت�سامخ به نهود 
نعيمات، تهفهفه 

الخوا�سر، ُتجهره 
الر�ساقة ال تلعثمها 
م�سّدات، ال تتاأتئها 

اأحزمة واأ�ساور...

عندما كان يخبط طرَف 
ع�ساه على االأر�س

كنت اأظّن الل�سو�س 
اكتفوا بالذي �سرقوه

وكنت اأحاول اأن اأطمئن
فاأجل�س م�سترخياً

اأتذّكر اأغنيًة من اأغاني 
الكري�سما�س

كان الهواة يغّنونها 
بعدما يطفئون 

ال�سموع...

ا�ستلقى
ن�سفه تحت ال�سقف

ون�سفه تحت ال�سماء
تحّلق حوله كثيرون

اليوم عاد
جاوؤوا به ملّوناً بالدم 

والتراب
اأ�سبلوه على ال�سرفة

وكانت نقاط ماء
تنزل من غيمة

على قدميه.

"المقاومة"  ع��ل��ى  نتكّلم  ع��ن��دم��ا 
اأن������ه ثمة  اإج�����م�����ااًل، ن��ع��ل��م دائ����م����اً 
تت�سابه  وال  "مقاومة"،  من  اأكثر 
العالم  ع���رف  ب���ال�������س���رورة.  ك��ّل��ه��ا 
فثمة  وع���دي���دة،  مختلفة  ث����ورات 
"المقاومات" التوتاليتارية وتلك 
الليبيرالية. ثمة من يقاوم �سمن 
اأيديولوجي  فكر  قد�سّية  م�سروع 
من جهة، ومن جهة اأخرى ثمة من 
ركيزتها  ن��واة  من  انطالقاً  يقاوم 
االأ����س���ا����س���ي���ة ع����دم ال��ق��د���س��ّي��ة في 
وعدم  ال�سيا�سي.  الفكر  اأو  العمل 
القد�سّية في الفكر الن�سالي يعني 
واإعادة  للنقا�س  التلقائية  قابلّيته 

النظر فيه ب�سورة م�ستمّرة.
لي�ست  ال�سياق  ه��ذا  في  المقاومة 
عّدة  وج����وه  ل��ه��ا  ب���ل  واح������دة،  اإذاً 
ال��ف��ك��ر االأ����س���ا����س���ي الذي  ب��ح�����س��ب 
تنبثق منه، والذي عليه ترتكز في 

عملها ون�ساطها. 
ُي�سائل  واإذا كان �سوؤال هذا الملّف 
االإ�سالمية"  "المقاومة  م��ن��ج��ز 
اأين  اأي�ساً  اأن��ا  اأت�ساءل  لبنان،  في 
كان �سعر "الثورة" )الموؤ�س�ساتّية! 
الثورة  ت��ك��ون  اأن  ال��م��ف��ت��ر���س  م��ن 
مناه�سة  المبدئي  مفهومها  في 
ال�سيوعية  موؤ�س�سة(  ه��و  م��ا  لكل 
اأ�سا�ساً  ال���ق���ائ���م���ة  ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة 
ع���ل���ى ال���واق���ع���ي���ة ال���م�������س���ّط���ح���ة - 
وخ�سو�ساً   - وال���دي���ك���ت���ات���وري���ة 
لكن  م��ن��ه��ا.  ال�ستالينية  ال��ح��ق��ب��ة 
كم  ال���م���ق���اب���ل  ف����ي  الح���ظ���ن���ا  اإذا 
"المقاومة  اأن���ت���ج���ت  ���س��اع��ر  م���ن 
"المقاومة  ثم  وم��ن  الفرن�سية"، 
مع  ون��ق��ارن��ه��م��ا  الفل�سطينية"، 
"حما�س" و"حزب اهلل"، قد ندرك 
اأن لي�ست كّل الثورات والمقاومات 

فكريَّْين  وظ���رف  ن��ط��اق  ف��ي  تن�ساأ 
وعاطفيَّْين مت�سابَهْين، وال يمكننا 
و���س��ع ج��م��ي��ع ه���ذه ال��ح��رك��ات في 

خانة الفكر الثوري الواحد. 
من  ن��ت��وّق��ع  اأن  م��ث��اًل  يمكننا  ف��ال 
اأيديولوجيا دينية �سارمة ت�سجيع 
�سيء ا�سمه "الفردية"، حين تكون 
هذه االأخيرة في نظر القّيمين على 
ال��ف��ك��ر ال��ج��ه��ادي وال��دي��ن��ي بداية 
عن  واالب��ت��ع��اد  والخطيئة  الخطاأ 
والجماعة؛  والطاعة  اال�ستقامة 
القواعد  ع���ل���ى  ال����خ����روج  ب����داي����ة 
على  التي  واالجتماعية  الدينية 

اأ���س��ا���س��ه��ا ي��ن��م��و وي��ك��ب��ر هذا 
والجامع.  ال�سمولي  ال��ف��ك��ر 
ال��ف��رق بين  رب��م��ا يكمن  ه��ن��ا 
في  ال��ج��ه��ادي��ة  "المقاومة" 
ال�سيا�سي   - الديني  معناها 
الن�سالية  و"المقاومة" 
م���ن ي�����س��اري��ة وت���ح���ّرري���ة في 
المح�س.  ال�سيا�سي  معناها 
ففي االأول����ى ال��ت��زام دي��ن��ي ال 

تعني  وال��ف��ردي��ة  ال��ف��ردي��ة،  ي�سّجع 
ال  وال�سعر  الفكر،  ا�ستقاللية  هنا 
يقوم �سوى على هذه اال�ستقاللية 
– الليبيرالية - الحرية الخارجة 
بينما  ال����ج����م����اع����ة،  ن���م���ط  ع���ل���ى 
ف����ي ال���ث���ان���ي���ة )ال����ت����ي ن�������س���اأت في 
اأي خ���ارج حدود  ال��غ��رب��ي��ة  اأوروب�����ا 
االت���ح���اد ال�����س��وف��ي��ات��ي( ن��ق��ع على 
بالفكر  االل���ت���زام  ح��ي��ث  ع��ل��م��ان��ي��ة 
اأي�ساً  حيث  لكن  االأي��دي��ول��وج��ي، 
الفردية  ال��ح��ّري��ة  ال��م��ق��اب��ل  وف���ي 

المتوافرة اإلى حّد بعيد. 
مع ذلك، واإذا اأخذنا َمَثل "�سعراء 
اأن  نالحظ  لبنان،  ف��ي  الجنوب" 
ال�سفة  هذه  عن  تخّلوا  معظمهم 

اأو ه��م و�سموا  ب��ه��ا،  ُو���س��م��وا  ال��ت��ي 
ن�سالية  �سفات  م��ن  بها  اأنف�سهم 
في  واحد منهم  كّل  وراح  ي�سارية، 
الفردية  اأعني في طريق  طريقه، 
الق�سوى على غرار ال�سعراء غير 
الملتزمين �سيا�سياً، عائدين بذلك 
وحميمّيتهم  وداخلهم  اأناهم  اإل��ى 
ال�سعري،  اإنتاجهم  في  ال�سخ�سية 
ال��ب�����س��ري��ة، وما  ال��ك��ون��ي��ة  اإل����ى  اأي 
اأواًل من  تنطلق  لم  اإن  كونّية  من 
الذات. هذا ما اختبره مثاًل كّل من 
محمد علي �سم�س الدين و�سوقي 
واإلى  ال��دي��ن،  فخر  وج���ودت  بزيع 

و�سواهم.  لحود  اليا�س  بعيد  ح��ّد 
محمود  اإل����ى  اأي�����س��اً  ن��ظ��رن��ا  واإذا 
بالتجربة  م���ّر  اأن���ه  ن���رى  دروي�������س 
بحيث  ب��اأخ��رى،  اأو  بطريقة  ذاتها 
ال�سنوات  ف��ي  المكتوب  �سعره  اأن 
االأخيرة لم يعد يحمل في طّياته 
ال���ح���ّدة االأي��دي��ول��وج��ي��ة االأول�����ى. 
ك��ّل��ه، في  ال��ت��ح��ّول  ه��ذا  اأال ي�سّب 
الذي  الكوني  ال�سعر  في  النهاية، 
واأراغون  اإلويار  بول  كّل من  كتبه 
ن���ي���رودا وغ��ار���س��ي��ا لوركا  وب��اب��ل��و 

واآخرين؟ 
واإذا عدنا  اأخ��رى،  لكن من ناحية 
"المقاومة  ����س���ع���راء  اإل������ى  ف���ق���ط 
نالحظ  �سواهم،  الفرن�سية" دون 

انخراطهم  من  الرغم  على  اأنهم 
)اإذ قد تكون  المقاومّي  ال�سيا�سّي 
كابحة  الي�سارية  ال�سيا�سة  اأحياناً 
جوهر  عن  يبتعدوا  لم  للحّرية(، 
ذلك  اأع��زو  وق��د  وماهّيته،  ال�سعر 
اإلى �سببين: اأولهما اأنهم جميعهم 
العلمانية  اإل�����ى  ي��ن��ت��م��ون  ك���ان���وا 
وال���ل���ي���ب���ي���رال���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة، 
وث��ان��ي��ه��م��ا اأن���ه���م اإل����ى ج��ان��ب هذا 
اإلى حركة )من  اأي�ساً  كّله، انتموا 
اأت��ت ب��ث��ورة فكرية  اأي��دي��ه��م(  �سنع 
اأال  ل���ه���ا،  م��ث��ي��ل  واج���ت���م���اع���ي���ة ال 
من  وال�سوريالية  الدادائية،  وهي 
واآخراً:  اأواًل  �سعارها  التي  بعدها، 
في  يقول  اأال  المطلقة.  الحرية 
"ُعرينا  اأراغ����ون:  المجال  ه��ذا 
الُم�ساهد...  ي��غ��ي��ظ  ال��ف��ك��ري 
ال�سعر ف�سيحة كاأي ف�سيحة"؟ 
م������ن ه����ن����ا ق������د ن���ف���ه���م غ���ي���اب 
"المقاومة"  ع��ال��م  ع��ن  ال�سعر 
الجهادية الدينية. فهذه ال تقبل 
اآالن  ي�سّميه  "التحّدي" كما  بهذا 
"الف�سائح"  ب��ه��ذه  وال  ج���وف���روا، 
لمناقبّية  ال��م��ن��اق�����س��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
"المقاومة"  تقبل  ال  م���ا.  دي��ن��ي��ة 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س دي��ن��ي بهذا 
اإذ  وال�سعري  الفردي  "الجنون" 
الجنون،  نقي�س  اإل��ى  بحاجة  هي 
الت�سّرف  االل��ت��زام وع��دم  اإل��ى  اأي 
المنفرد، وبالتالي اإلى االن�سباط 
الدوام؛  على  الُمراقب  الجماعي 
م���ق���اوم���ة ت���ع���ط���ي ل��ن��ف�����س��ه��ا ح���ّق 
ولو  الأف��راده��ا،  ال��ث��واب  اأو  العقاب 
يتناق�س  ط��ب��ع��اً  وه����ذا  اإ����س���م���اراً. 
الفعل  م�����ع  ال���ت���ن���اق�������س  ����س���دي���د 
الكتابي عموماً، وفعل كتابة ال�سعر 
خ�����س��و���س��اً. ال�����س��ع��ر ك��ت��اب��ة ح����ّرة، 

وذات���ي،  ف���ردي  ف��ع��ل  اإن���ه  لنقل  اأو 
اأي�����س��اً ج��وف��روا. بينما  ي��ق��ول  كما 
الجهادية  الدينية  "المقاومة" 
ه���ي ف���ع���ٌل ج��م��اع��ي وف���ع���ل طاعة 
الأوامر االأب الروحي في الجماعة 
االأبوة  مهّمة  لنف�سها  تّتخذ  التي 

والحماية ال�ساملة.
لكن تجدر االإ�سارة هنا اإلى نقطة 
مهّمة، وهي اأن هذا االأب الروحي 
الجماعة  ل���������س����وؤون  وال������راع������ي 
المقاومة، لي�س بال�سرورة هو من 
يفر�س الطاعة، اإذ بطبيعة الحال، 
ومن  الجماعة،  ه��ذه  في  العن�سر 
تلقاء ذاته، يفر�س - هو ذاته - على 
المناق�س  الديني  الواجب  نف�سه 
ان�سّم  لما  واإال  ال�سعرية،  للحرية 

اإلى �سفوف "المقاومة". 
م���ن ه��ن��ا االخ���ت���الف ال��ك��ب��ي��ر بين 
ال��ف��ك��ر ال���ج���ه���ادي ال��م��ل��ت��زم بفكر 
ج���م���اع���ي وب���ان�������س���ب���اط ت�������اّم في 
والفكر  ج���ه���ادي���ة،  ف���ك���رة  خ���دم���ة 
عرفه  ال���ذي  الليبيرالي  ال��ث��وري 
الفرن�سية"،  "المقاومة  ���س��ع��راء 
بمنح  �سيء  ك��ّل  قبل  الملتزم  وه��و 
ال��ف��رد ف��ردّي��ت��ه وح��ّرّي��ت��ه. فعندما 
نرى مثاًل بول اإلويار الذي ي�سيد 
الفرن�سيَّْين  الثائَرْين  بالكاتَبْين 
لوتريامون  ال�������س���اع���ر  ال����ك����ب����ار، 
نفهم  �ساد  دو  الماركي  وال��روائ��ي 
مقاومة  ب���ي���ن  ال�����ف�����رق  اأه����م����ي����ة 
اأن الواحدة تطلق  واأخرى، بحيث 
ال�سعر  اإل��ى عالم  ال�ساعر   - الفرد 
والثانية  ال���الم���ح���دود،  ال��ف��ك��ر   -
وبالعودة  اإذاً،  ال�����س��واب��ط.  ت�سع 
االأول  اأن  نفهم  اإلويار،  كاتَبْي  اإلى 
جداً  بعيداً  ذه��ب   - الثاني  كما   -
في جراأة نكران اهلل وف�سح ماأ�ساة 

  • �شباح زوين  •
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عن  حديثاً  يكون  اأن  منّظريه  بع�س  ل��ه  يريد  ال�سعر  اأزم���ة  ع��ن  الحديث 
مجموعة من التماثالت، ربما يكون اأبرزها تماثل ال�ساعر بهوّية المدّر�س، 
اأق�سى  تج�سيداً  و�سفها  في  ال�ساعر  فو�سى  من  ال�سعر  تحّول  معنى  في 

للحّرية، اإلى التزام الموّظف.
اأخرى  اإلى  )الحّرّية(  كتف  من  ل�"بندقية" ال�سعر  المريب  االنتقال  هذا 
)الوظيفة(، يختزل في حقيقة االأمر م�سكلة االأداء ال الهوّية، اأو باالأحرى 
اليوم يدور حول مقوالت من مثل:  فالنقا�س  االأ�سل.  المكانة ال  م�سكلة 
اإل��خ، حتى تلك التي تحمل  ال��رواي��ة ال في زم��ن ال�سعر...  نحن في زم��ن 
بريقاً قاتاًل مثل �سوؤال: هل مات ال�سعر؟... اإلخ، كّلها اأ�سئلة يقع مرماها 
"وظيفة"  في ملعب الوظيفة التي افتقدها ال�سعر في رحلة ال�ساعر من 
الموؤّرخ )الأمجاد قبيلته( وعالم االأن�ساب واللغوّي... اإلى وظيفة - ال تحتاج 

اإلى و�سع قو�َسْين - هي وظيفة المدّر�س.
لكن لم يخ�سر ال�سعر من دون اأن يربح الفّن عموماً. خذوا ال�سينما مثاًل. 
بل  ال�سعر،  على  حكراً   - الما�سي  في   - كانت  التي  ال�سينمائية  فال�سورة 
ومن اختراع ال�سعر، �سارت اليوم فناً قائماً بذاته. ال�سورة الكاريكاتورية 

التي برع فيها ال�سعراء �سارت اليوم اأي�ساً فّناً قائماً بذاته، وهكذا.
الفنون"  "اأبو  ه��و  ال�سعر  ي��ك��ون  المعنى  ه��ذا  وف��ي  اأب��ن��اء.  اأن��ج��ب  ال�سعر 
األم  موته.  عن  والحديث  اأي�ساً  الم�سرح  ت��ذّك��روا  �سحيح.  اآاآ.  كالم�سرح. 

يخ�سر الم�سرح من �سّحته لم�سلحة فنون اأخرى اأي�ساً؟
ال�سعر - كالم�سرح - فّن اأبوّي اإذا �سح التعبير، وبقية الفنون اأبناء... واإن 

يكن عقوقها جميل و�ساحر بالن�سبة اإلى اأبناء جيلنا المتاأّخر.
طبيعي  وه��ذا  ���س��واه،  م��ن  اأك��ث��ر  ال�سعر  خ�سر  العربي  العالم  ف��ي  بالطبع، 
اأننا يمكن ت�سنيفه في  ب�سبب ارتباطه البنيوي بالح�سارة العربية، حتى 
اأفول نجم  ال�سعر العربي منذ  اأفل نجم  "الفنون الم�سيرية". لقد  خانة 
المن�سرم  القرن  اأوائل  النه�سة  العربية، والحديث عن مرحلة  الح�سارة 

هو حديث يفتقد الدّقة كما يفتقد اللباقة التاريخية.
ال�سعر اأنجب اأبناء موهبتهم - كعادة جميع االأبناء - قتل االأب.
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50 دوالرًا اأميركيًا. اأوروبا واأميركا: 70 
دوالرًا اأميركيًا.
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الثاني  بينما  الرجاء،  وعدم  الحياة 
كتاباته  م���ن  اأي  ف���ي  ي���ت���راج���ع  ل���م 
الجن�سية...  ال��ب��ذاءات  تمجيد  ع��ن 
الجهادية  "المقاومة"  ف��ه��ل  اإل����خ. 
كانت جن�سّيتها، تمنح  واأياً  الدينية، 
عنا�سرها، مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، 
اإلى  بالذات  الخروج  واإم��ك��ان  حّرية 
هذا النوع من اال�ستقاللية الفكرية، 

اأي الكتابية؟ 
هنا تقع المع�سلة، وما علينا �سوى 
اأ�سكال  ب��ي��ن  اأخ����رى  ال��م��ق��ارن��ة م���ّرة 
"اإن  اإل��وي��ار:  يقول  "المقاومات". 
الرائَعْين  ال��ك��ات��َب��ْي��ن  ه��ذي��ن  وج���ه 
ات�سما ب�سجاعة  والثائَرْين واللذين 
الروحي  ف�����االأب  اإلخ".  خ����ارق����ة... 
على  اأ���س�����س��ه��ا  ت���ق���وم  ل�"مقاومة" 
نريدها  ك��ي��ف  وال����دي����ن،  ال���ط���اع���ة 
هذا  م��ن  وت��م��ّرداً  ع�سياناً  تنتج  اأن 
النوع؟ وقد يقودني هذا القول اإلى 
ال��ك��الم ع��ل��ى عن�سر م��ه��ّم ف��ي فكر 
الفرن�سية"،  الي�سارية  "المقاومة 
وه��و ال��خ��روج م��ن ال��ن��ط��اق ال�سّيق 
ن��ح��و اآف������اق ال��ب�����س��ري��ة ج��م��ع��اء في 
ال��م��وت وال���وج���ود، بينما  م��واج��ه��ة 
فكر "المقاومة الدينية" يكمن في 
ال��ت��ق��وق��ع ع��ل��ى ال����ذات ح��ف��اظ��اً على 
ه���ذه ال�����ذات، وب��ال��ت��ال��ي ي��ك��ون هذا 
وراف�ساً  لل�سعر  مناق�ساً  الت�سّرف 
تجارب  اإح��������دى  اأذك��������ر  وه���ن���ا  ل�����ه. 
)اأي�ساً( اإلويار في مو�سوع االنفتاح 
الكوني الب�سري: لقد اأ�سبح ماك�س 
اأف�سل  االأل���م���ان���ي  ال��ف��ن��ان  اإرن�������س���ت 
كلٌّ  يتقاتالن  كانا  بعدما  اأ�سدقائه 
ع��ل��ى الجبهة  ف���ي خ��ن��دق��ه: واح����د 
الجبهة  ع��ل��ى  واالآخ������ر  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
بال�سالح  ي���ت���واج���ه���ان  االأل���م���ان���ي���ة، 
ثّم  م��ن  ليواجها  وال��م��وت،  والحقد 

معاً جميع الم�سائل التي يمكنها اأن 
كما  الب�سرية"  على"انعتاق  ت�ساعد 
اأي�ساً،  المنحى  ه��ذا  ف��ي  اإذاً  ي��ق��ول. 
الجهادية  "المقاومة" الدينية  هل 
)وفّنانين(  �سعراء  اإن��ت��اج  ت�ستطيع 
اأو  ال��ع��رق��ي  االن��ت��م��اء  م��ن  ينعتقون 
المذهبي اأو الطائفي لالندماج مع 

كّل من هو "االآخر"؟
اأال يطلع ال�سعر من فكر كهذا، ولي�س 
الديني  ال��ف��ك��ر  ه���ل  ن��ق��ي�����س��ه؟  م���ن 
في  بعيداً  ال��ذه��اب  يقبل  ال��ج��ه��ادي 
الب�سرية،  ال��ح��ال��ة  خ��ف��اي��ا  "�سبر 
والوقت، والموت، واالأزل" كما فعل 
الفكر  ���س��ع��ره؟!  ف��ي  ل��ورك��ا  غار�سيا 
يمتنع عن طرح موا�سيع  الجهادي 
ترتكز  فل�سفته  الأن  طوباوية كهذه، 
ع��ل��ى االإي���م���ان ال��م��ط��ل��ق ب��ع��ي��داً عن 
خ�سو�ساً  ���س��ك��وك،  اأي  ال�����س��ك��وك، 
خوليو  يقول  منها.  ال�سعرية  تلك 
ك��ورت��ا���س��ار ف��ي ر���س��ال��ة اإل���ى نيرودا: 
")...( ثمة ق�سيدة اأخرى ولدت في 
زمننا، ا�سمها الثورة وكتابها �سنعته 
من  نموذج  ه��ذا  والرياح"!  االأي���دي 
الي�ساري  الليبيرالي  المقاوم  الفكر 
ال����ذي اأن���ت���ج ع��ظ��م��اء اأم���ث���ال هذين 
"المقاومة"  تقبل  ه��ل  ال��ك��ات��َب��ْي��ن. 
ب��ك��ت��اب ���س��ن��ع��ت��ه حرية  ال���ج���ه���ادي���ة 
وبكتاب  اهلل،  اأي�����دي  غ��ي��ر  االأي������دي 
المتقّلبة  ال��ه��وج��اء  ال��ري��اح  �سنعته 

غير الكتب المقّد�سة؟ 
لقد كّر�ست "المقاومة االإ�سالمية" 
الثابت  لتمجيد  نف�سها  لبنان  ف��ي 
المتحّول  ح�����س��اب  ع��ل��ى  وال���ق���ائ���م 
وال  يتنّف�س  ال  وال�سعر  وال��راف�����س، 
الفكرَتْين  ه��اَت��ْي��ن  دون  م��ن  يعي�س 

االأخيرَتْين.
)*( �شاعرة ومترجمة لبنانية.

تركوا ال�سداأ يذيع اأخبارهم
ت�سبقهم العربات اإلى ال�سبح

االأ�ساور تختفي
ذلك اأنهم يتعارفون باأ�سواتهم

ويكملون نومهم خلف القما�س.
ة االأكثر �سفاء يتنا�سلون من الف�سّ

ال تنف�سل الذاكرة عن االأ�سالف
هناك االأوراق وال�سور.

غير اأن االأحجار
�سديدة النحت في البرك...



الثلثاء  1  تّموز  2008

�سور خا�سة من 
منزل ال�ساعرة نازك 
المالئكة في القاهرة: 
مكتبتها، عودها، اآلة 
اأوراقها،  ت�سجيلها، 
خزانة مالب�سها، 
ال�سرفة، �سالون 
الجلو�س، واجهة 
المبنى... والعنوان 
م�ستّل من ق�سيدتها 
المعروفة "الخيط 
الم�سدود في �سجرة 
ال�سرو" )�سظايا 
ورماد، 1949(.



حممد املاغوط

راأيُت الن�سيم املعّلب
...

في ال�سورة عبوة من »هوا لبنان« ُتباع بخم�سة اآالف ليرة لبنانية في 
المنطقة الحّرة بمرفاأ بيروت و�سائر المرافئ حيث يترّدد اللبنانيون. 
جدير بالذكر اأن ثمة عبوات مماثلة في فرن�سا )»هواء باري�س«(، 
وفي الواليات المتحدة )»�سم�س فلوريدا«(، وفي بريطانيا )»�سباب 
لندن«(، وفي اإيطاليا )»هواء نابولي«(...

من المقاالت االأولى 
الأن�سي )لوي�س( الحاج، 
مجلة "المجلة" 1956، 
اأر�سيف "الغاوون".

الثلثاء  1  تّموز   2008

الجدران"( بماليين  من ق�سيدة "نجوم واأمطار" )"غرفة 



خلود الفالح

الثلثاء  1  تّموز   2008

ج�سدان بال عورات، عن 
االإنترنت.

خالد عّزت
ين�ساب زمن طنجة 

كرمل بين االأ�سابع، 
كذلك ينزوي ذاك الذي �سهد

�سحق جّثة بازوليني 
في �ساطئ الف�سيحة االإيطالي. 

هكذا في حجرات النور قاد الفتى 
بطله االأعمى اأوديب 

حذراً من غ�سب البحر 
اأمام مالئكة تجرجر 

اأجنحتها.
البحر هادئ الليلة 

والفتى ينتظر من ي�سحق 
جّثته فوق الرمال.

البحر هادئ 
واأغنية القمر الدامي 

تهم�سها الحيتان الحزينة. 

وما زال الفتى ينتظر هذه الليلة، 
ينتظر وينتظر. 

م�سى ابن مريم الهثاً 
على �سطح البرزخ

عابراً بحار النبوءة. 
البحر هادئ الليلة 

والفتى �سئم انتظار القاتل.
البحر هادىء

هادئ هذه الليلة.
...
...

وفي انزواء الظالم 
�سرق ابن مريم ما تبقى 

من دم متخّثر 
على �ساطئ الرمل 

حذراً،
اأدمى به ج�سده 

تعويذًة،
وعاد هارباً اإلى منفاه االأبدي.

وما زال البحر هادئاً 
والفتى لم يعد ينتظر اأحداً 

على �ساطئ اأو�ستيا 
الأن البحر كان هادئاً الليلة.

مي�شان اأنا وبازوليني
قال النجم التائه، 

في �سوارع روما
يلتحف م�سّردان 

�سقيع الليل،
يحمالن �سليب االأبدّية،
مي�سان و�ساعرا المنافي

طّهروا اأقدامهم في الطيب 
وماء البحر.

حار�ص الجحيم الطنجّية
ا�ستيقظُت 

وال�سم�س مرحة على نافذتي.
ع����ب����رُت م����ع ال�������س���ي���ط���ان ب����ّواب����ات 

الجحيم 
وظلمات بحر الموت 

نحو �سّفة المنفى.
طنجة  "�سوق  م����ق����ه����ى  ف��������ي 

الداخلي"
تماثيل حجر تنتظرني،
تركُت جّثتي في عهدتها

 وان�سللُت نحو الهاوية.
- مي�شان: مدينة فا�سل �سوداني. 

- بازوليني: مخرج اإيطالي، مارك�سي 
وي�ساري وحداثي الفكر، متمّيز بروؤاه 

ال�سينمائية وال�سعرية، ُوجدت جّثته 
مدهو�سة وجمجمته م�سحوقة على 

رمال �ساطئ اأو�ستيا في اإيطاليا.

�شاألُت باوال اأن تقودني اإلى ال�شاطئ الذي �شهد اللحظات االأخيرة من 
ال�شاطئ على  اإلى حزام  حياة بيار باولو بازوليني. بعد جهد و�شلنا 
اأطراف مدينة روما. ترّجلنا عبر طريق ملتٍو �شبه خاٍل، ت�شطّف على 
جانَبْيه �شناديق قمامة، وعلى ي�شارنا يلوح البحر ب�شورة متقّطعة من 
كان  والخواء.  الوح�شة  ح�ّص  يكتنفها  منخف�شة  بنايات  اأ�شوار  وراء 
فوقنا  معّلقة  �شوداء  �ُشُحب  مطفاأة.  ال�شم�ص  لكن  انت�شف،  قد  النهار 
اأكوام  ب�شور  وامتزاجها  الفجائي  ال�شماء  انف�شاح  وكان  تتحّرك.  ال 
الزبالة والمخّلفات وحفيف اأمواج بحر اأو�شتيا يعطيان انطباعًا ثقياًل 
نباتات ع�شبّية متطاولة االرتفاع  بكاآبة مقب�شة. وعبر م�شاحة من 
اأ�شارت »باوال« اإلى بقعة ينت�شب و�شطها »ن�شب« رّث ال�شكل اأُقيم على 
قاعدة اأ�شطوانية ت�شير اإلى المكان الذي اغتيل فيه بازوليني. لبثنا 
البارد ي�شرب  والهواء  ال�شلك،  اأمامنا عبر حاجز من  �شامَتْين نحّدق 
ال�شاردة  وقفتنا  في  المكان  اأحالنا  وللتّو  خفيف.  رذاذ  ببلل  وجَهْينا 
اآالف  داخلها  تعتقل  اأنها  للمرء  يخّيل  التي  العميقة  الهّوة  تلك  على 
المحتجبة  بازوليني  بينها �شرخة  الموغلة في وح�شّيتها،  االأ�شوات 
في ما وراء �شمت �شاطئ اأو�شتيا، والتي كانت قد وئدت قبل انطالقها 
خارج الفم المفتوح، متفّجرة بلذة الده�ص، والعجالت االأربع تمخ�ص 
اللحم والعظام بترانيم طقطقة الراأ�ص الذي ا�شت�شلم لوهدة الرمال 

المنب�شطة...

فا�شل �شوداني

خم�س قطع كيك
خ�����م�����������س�����ة ف����ن����اج����ي����ن 

كابت�سينو
اأربعة اأ�سدقاء
ُم�سافاً اإليهم:

اأنا
تذاكر �سفر م�ستعملة

ماي�سترو
ي������������ح������������ّرك ع�������������س������اه 

باتجاهي
يقراأني لمّرة واحدة

ويقلب نوتته
يتهّجاني

عازف الكمان الوحيد 
االألحان  م��ن  بالمزيد 

المتقاطعة.

***

دوالب مالب�سَك
دوالب مالب�سها

قمي�سك الفارغة
اأحمر �سفاهي
�سعري الملّبد

وم�سطك الذي اختفى 
فجاأة.

بّحة �سوتَك
ورائحة منزلنا

ال��������ذي اأ�����س����ب����ح اأك���ث���ر 
هدوءاً

ق�سائد مودرن.

من ثقب �سغير
تراقبين نف�سِك
كحكاية ممّلة. 

 ***

كّل �سيء هادئ 

االأوالد
ف��������ق��������دوا ����س���ه���ّي���ت���ه���م 

للثرثرة
ال�سبايا
اكت�سفن

اأن اأ�سماءهن
خدعة

تليق بهن.

في و�سط ال�سارع
الفتة كبيرة

مكتوب عليها:
نحن نحّطم االأ�سعار. 

هو ذا نباح البرد
ينه�س هيكَل االأ�سوار  
لكّن الحدوَد ع�سّية؛ 

ب��ع�����ُس ارت���ع���ا����ٍس ق���د ُي�������راود... 
ظلَّها

مطٌر تمادى في الهطوِل 
على الجنون 

وذي �سغيرُة ناظَرْيَك 
انتظارَك   - ���َس��َف��ِق   - ف��ي  ت��م�����ّس 

حزنها!
في�ٌس من الغايات  
ي�سلك فكرًة بي�ساء،

وعد  ف��ي  الممتّد  �سقُفها  اأزرُق 
الرحابة؛

... وقد  ال��غ��م��و���ِسِ ذاب����ٌل... ليُل 
�سجى حبُر الكالِم! 

الُل عن الوجوه  كما ال�سَّ
اأقول: �سمتي يهتديَك...

ع��ل��ى �سوء  َط���َب���َع���ْت  اأ����س���اب���ع���ي 
النوافذ 

غيمًة!
طيٌف �سحيٌح قد َدَنا... 
اأخف�سُت كّفي للعناِق؛

اأزحُت اأوراقي - قريباً - 
كان موتي حالماً.

ج�سٌد اأُطاوله 
 الأقطف فكرَة االأعواِم
- عن قمح النهاية - 

- عن رغيف الُمنتهى -

برٌد �سُيولُغ ري�َسُه 
في الثلج؛ 

اأجذب معطفي فوق اغترابَك؛
كان خوفي... باكياً

دعني اأخاْف... 
وْلت�سقِط االأ�سوار

من َبْعدي 
اأُطّل على الغياِب 

من الغياِب،
يمامتي حامْت

واألقْت غ�سنها في القلِب؛
قبري"... فوق  "نامْت 

عنود عبيد



 واالأ�سفر ينفذ في العين كاإ�سبع 
اأمام  المنت�سب  الق�سيب  هتلر. 
العظيم  "باينكورف"  م���ت���ج���ر 
)ت��م��ل��ك��ه ال���م���ل���ك���ة( ل��ي�����س الإث�����ارة 
ال��رغ��ب��ة ف��ي ال�����س��راء "بل الإث����ارة 
غامزًة  قالت  البكاء"،  في  الرغبة 

امراأٌة �سهدت زمن الحرب.

ال�شاعرة
�سفح  ه���ب���ط���ت  ام�����������راأة  اأالح���������ق 
ال��ج��ب��ل م��ن��ذ ال�����س��ب��اح ول���م تعد. 
مراعيها،  م���ن  االأغ����ن����ام  رج���ع���ت 
الوديان  اأع�سا�سها،  اإل��ى  الطيور 
اإلى  ال�سوء  رج��ع  ينابيعها.  اإل��ى 
م��رب��ط��ه، وام���راأت���ي ل��م ت��ع��د. ها 
ثم  البدء،  في  يدّب حفيفاً  الليل 
ها  ظ��ال��م��اً.  ك��ا���س��راً  ف�سيئاً  �سيئاً 
الفتيات  اأر�سلتها  التي  ال�سحكات 
بين  مجراها  تاأخذ  الفتيان  اإل��ى 
اأنتظر.  اأنا  ها  الكونية.  الر�سائل 
ال����م����راأة ذاتها  ت��ن��زل  ك����ّل ���س��ب��اح 
ربما.  ت��ح��ت��ط��ب؟  ذات�����ه.  ال�����س��ف��ح 
اأخرى  اأ�سياء  تفعل  اأي�ساً  لكنها 
ف��ي ال��خ��ف��اء وب��ع��ي��داً ع��ن ف�سول 
ال����غ����رب����اء. ت���ف���رد ����س���ال ال���وق���ت، 
في  �سغيرات  وردات  عليه  تحيك 
فرا�سات  عليه  تن�سج  نملة.  حجم 
خفيفة،  ي���راع���ات  اأو  غ����زالن  اأو 
تق�ّسر التفاح االأخ�سر من عنائه، 
اأن  بعد  حتى  لعبتها  ف��ي  ت�ستمّر 

تنام مخلوقاتها في كّفها.  
االأر�س.  بم�سّميات  تلهو  امراأتي. 

يحلو لها، في خلوتها، 
ال����ن����وم  ت���ل�������س���ق  اأن 
ب��ج��ف��ون ال��ح��ط��ب، اأن 
ال�سجرة  ف���ي  ت��ح��ف��ر 
م��������ج��������رى ل�����خ�����ي�����ول 
ت���ج���ّر  اأو  ال�����ب�����ح�����ر. 
اأهدابه  م���ن  ال��ع�����س��ب 
ال�سّيادين.  اأكواخ  اإلى 
ت��ف��ع��ل ذل����ك ك���ّل���ه من 
جرح  د  تتق�سّ اأن  دون 
ك����ب����ري����اء االأ������س�����م�����اء، 
تبادل  ال���ك���رز،  ت��غ��ازل 
تّنورتها،  االأق����ح����وان 
تطير في الهواء مثل 

قناعة.  
الغابة  ت�سّد  ام���راأت���ي. 
ال����ت����ي ت����ن����ام ف����ي ق���دم 
�َسعرها،  م���ن  ال��ج��ب��ل 
ت������ه������ّزه������ا ل���ُت�������س���ق���ط 
ال��خ��ط��اي��ا ع���ن اأث����واب 
تر�سع  ال���������ع���������ذارى، 
قلب  م�����ن  ال���������س����ل����وان 
الطوب، تمالأ الثغرات 
خطوات  تتركها  ال��ت��ي 
�سطح  ع���ل���ى  خ���ي���ال���ه���ا 
ال��م��اء ب��ال��رج��اء، تفعل 

ال�سيء نف�سه مع كّل ما ال تطاوله 
اإليها  ت��ع��ود  ال  وع��ن��دم��ا  ع��ي��ن��اه��ا، 
االأغنيات  خلفها  تر�سل  موا�سيها 
ت��اأت��ي��ه��ا. ال ت��رج��ع اإل����ى ال���ح���ّي اإال 
في  تحمل  اأنها  من  تتاأّكد  اأن  بعد 
�سّلتها ما يكفي من خيوط ال�سوء 

والذبذبات الجليلة الإب�سار االأعمى 
واإ�سماع االأطر�س واإنطاق االأبكم... 

افتحوا لها االأبواب حين تمّر.
لقاء

ت�سّلل  الماء  في  الماء  ي�سّب  كمن 

من  تترّجل  لرغبة  خفّي 
هي  الخيال.  �سهوة  على 
اأ�سافر  واأن�����ا  اإل�����ّي،  ت��ن��ظ��ر 
ال�سمال  اأق�سى  من  فيها 
من  اليمين،  اأق�����س��ى  اإل���ى 
اأق�سى ال�سمال اإلى اأق�سى 
اآخ����ذ  اأن  ق���ب���ل  ال���ي���م���ي���ن. 
باالن�سحاب...  ق�������راري 
اإلى حيث تركتني جملتها 

االأخيرة.
كمن ي�سّب الماء في الريح 
لتهداأ  قلياًل  ب��ي��دي  خ��ذي 
قلبي.  ع�������سّ  ع����ن  ع���ّل���ت���ي 
خذيني مع اأظافرك اإلى ما 
بين اأ�سنانك. اأو انزلي من 
على �سدرك يعلو ويهبط، 
يا  للموت،  تاأن�س  وعيوني 
ت��رّج��ل ف��وق بيا�سها  م��وت 
وال��ت��ق��ي��ن��ي. ح���واف���ر خيل 
ت��رف�����س ف��ي ع��روق��ي واأنت 
بالكالم.  ع���ّن���ي  ت��ت��ل��ّه��ي��ن 
كمن ي�سب الماء في النار 
ي�ستدير  ي�ستدير،  وجهها 
غابتان  ع��ي��ن��اه��ا  ك��ال��ق��ل��ق. 
غزالن  قطيع  ت�ستقبالن 
خفيفة  �سعيرات  منحدر. 
قبور  جبينها  وع��ل��ى  جبينها،  على 
قبلي.  ماتوا  لمن  م�سّففة  ���س��وداء 
تدعوني.  ال  ت��دع��ون��ي،  اأن  اأن��ت��ظ��ر 
يفّر  اأدع��وه��ا.  اأدع��وه��ا؟  اأن  تنتظر 
�سرب حمام من مع�سميها ويحجب 

عّني الروؤية.

الهافانا 
ال�سباح.  ه����ذا  رائ���ق���ة  ال���ه���اف���ان���ا 
و���س��ب��اب ف��ي ع��م��ر ال����ورد يجوبون 
مّني  ت��اأخ��ذ  المو�سيقى  المم�سى. 
القهوة  اأ�����س����رب  ال����وق����ت.  ب��ع�����س 
ب�ساعة  ال�ساعة  اأ���س��ت��ب��دل  واق��ف��ة. 

اأخرى في محّل االأحذية. 

علمت كغيري 
ع��ل��م��ت، ك��غ��ي��ري، ب��م��ا ح����دث بين 
الخبر  ال��ن��ت  ���س��ّل��م��ت��ن��ي  ال��ج��ب��ال. 
وروائحه. واأو�ستني بنف�سي خيراً. 
اأترافق والخبَر اإلى قلب الم�سهد. 
الخبر  ي��ظ��ّل  ح��ي��ن  ف��ي  اأ�ست�سهد، 
ي��ق��ات��ل، ظ���ّل يقاتل،  ي��ق��ات��ل. ظ���ّل 
ال�سبكة  خيط  ق�سم  جائع  وك��ف��اأر 

وم�سى منمراً نحو غاية اأخرى. 

مرثية
اح���م���ل���ي ل����ي ب��ع�����س ال���خ���ب���ز هذا 
الم�ساء عند عودتك من المقبرة. 
�سجراً  ال��م��م�����س��ى  ف����ي  وات����رك����ي 
اأي�ساً  وات��رك��ي  واأق��ت��ل��ه.  اأع���ان���ده. 

رائحتك. ت�سترق النظر 
لكاأنك مطر 
وكاأنك مطر 

ي����ح����دث في  ي�����ح�����دث، م�����ا ال  م�����ا 
اأن��ت، تغورين في  و  اللحظة يمّر. 
ال��وق��ت، �سّجت  ف��ي قلب  ال��وق��ت. 
ع��روق��ه، ك��ّف��ي. دع���ي ال��ع��م��ر ينمو 

على ال�سرفة مثل الطحالب.

لمياء مقّدم
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�شمر ال�شيخ

ُن�سب "الق�سيب" في مدينة الهاي.

وكاأنك  ���س��ي��ئ��اً.  ت�سقط  ي���وم  ك���ّل 
ذاه���ب اإل���ى ال��م��وت. ك���اأّن �سهوة 
وحتى  ت�����راوغ�����ك.  االح�����ت�����راق 
ت���ن���ت�������س���ر م�������ّد ب�����������س�����رك. كن 
الحياة  رف��ي��ق��ي  اآه  اخ��ط��ب��وط��اً. 
وردة.  ت����ك����ون  اأن  ت���ح���ت���م���ل  ال 
ال  وال�سم�س  ���س��اذج��ة.  فالغيوم 
تاأتي  هي  لتلذعك.  اإال  تبت�سم. 
ال  اإذاً  ت��ل��ق��ائ��ي.  ب�سكل  وت��رح��ل 
المخملّية  االأح������الم  ج�����دوى. 
موّقعة  الدعوة  وبطاقات  لهم. 
ب���اأ����س���م���ائ���ه���م. اإن�������ك ل���الأح���ي���اء 
ال  ال�سّيقة.  وللطرق  الُمعتمة. 
ت��خ��ف. ال��م��وت ق��ري��ب. ك��م��ا اأن 
لنا.  تنك�سف  ال  بعيدة.  ال�سماء 
لكننا نريدها. ال تملك االآن اإال 

ولوح  ورغبة  فابيان  الرا  �سوت 
ه���ذا كي  يكفيك  ق��دي��م.  ج�����س��د 
اإلى  تتنّبه  كي  الم�سيرة.  تكمل 
قال  ي�سكنك. من  الذي  ال�سوء 
ال�سعر  ال�سعر.  ن��ح��ّب  اإن��ن��ا  ل��َك 
�سوى  نملك  ال  اأننا  كم  يذّكرنا 
اإبرة. نكتب  قلوب ت�سيق كثقب 
اأ�سفل.  لنظّل  ال�ستار  وراء  م��ن 
اآه. تكفيني هذه التعا�سة الأرغب 

في الموت... 

اأ�سياء  ث��م��ة  ك���ث���ي���راً.  ت���ح���زن  ال 
اأجلها.  م��ن  ال��ح��زن  ت�ستحّق  ال 
اأو  القديمة.  �سورك  تفقد  ك��اأن 
ما   - الحقيبة  ي��دك من  ت�سيع 
ال���ط���ري���ق ال   - وق����ت  ث��م��ة  زال 

تنتهي اإال اإن انتهينا.
ب���ع���ي���دة ح���ت���ى اأن����ن����ي ال 

اآتي...
االأ�سياء  اأب��غ�����س  م��ا 

مكّررة.  نعرفها.  التي 
كذلك  ال����ح����ّب  رت����ي����ب����ة. 

اأنه  ال��غ��ري��ب  م���ك���ّرر ج������ّداً. 
نتاأّكد  اأن  دون  م���ن  ي���غ���ادرن���ا 

اأن  ب����ال���������س����رورة  ل���ي�������س  م����ن����ه. 
ل��ن��ج��دك تغّني  اأح��ده��م  ت��ح��ت��اج 
اأُُذن.  منك  ت�سقط  ���س��وت.  ب��ال 
ع��ي��ن. ي��د و���س��اق. اب��ت�����س��م. "كل 
�سيء على ما يرام". على االأقّل 

ت�ستطيع كتابة ق�سيدة...

ج�سد تّفاحة،
عن االإنترنت.



وذاِت غدائٍر ال عيب فيها
�سوى اأْن لي�س ت�سلح للعناِق
المتنّبي

حّتى اإذا مالت به �ِسنُة الكرى
زحزحُته رفقاً وكان ُمعانقي

باعدُته عن اأ�سلٍع ت�ستاقه
كي ال ينام على و�ساٍد خافِق

اأبو بكر بن بقي االأندل�شي

اأح�سن  ال���رح���م���ن  ي��خ��ل��ق  ل����م 
منظراً

من عا�سَقْين على �سريٍر واحِد
متعانقان عليهما حلل الر�سا

متو�ّسداِن بمع�سٍم وب�ساعِد
العّبا�ص بن االأحنف

�سمح  زورًة  ي����ا 
الخيال

ب��������ه��������ا، ف�����ب�����ات 
ُمعانقي

واأت����������ى ُي�����ج�����ّدد 
بال�سبابة

عهَد حبٍّ �سائِق
علي الخانمي

كاأنني عانقُت ريحانًة
تنّف�سْت في ليلها البارِد

فلو ترانا في قمي�س الدجى
ح�سبتنا في ج�سد واحِد

عبد ال�شمد بن المعّذل

عانقتها فانثنت طوع العنان 

مالت  ك���م���ا 
ب���������س����ارب����ه����ا 
������س�����ه�����ب�����اء 

خرطوم.
ابن مقبل

اإذا  ف���ن���ح���ن 
�سدٌر  التقى 

و�سدٌر
لنا، فكما التقى كوٌب وكوُب

اليا�ص اأبو �شبكة

الحرُف  ففيه  ال��ل��وَح،  ع��ان��ِق 
اأزرْق

وا�سرب الحرف لتع�سْق
محمد بّني�ص

اأنظْر ذراعّي اللذين هما
قد طّوقاك مخافة الهجِر

اإبراهيم ناجي

عانقُت الوطن المقتول
ناداني: ابعْد عني

اأح�ساء  االآك���ل  الوح�س  ف��اأن��ا 
بنيه الع�ساق

فا�شل العزاوي

نموت في هذه العتمة
لُنعيد الليل اإلى ذكرياته

العناق  ه����ذا  م���ن  ول��ن��ج��ع��ل 
الذي ترّنح فجاأة

�سجرة تق�سفها الريح
ا�شكندر حب�ص

عناق الخجل
من  الم�ساة  معانقة  على  �ساباً   70 �سينية  �سركة  �سّجعت 
الجن�س االآخر للتخّل�س من الخجل الذي ي�سعرون به لدى 
لقاء غرباء. وبينما تقّبل يانغ هو اأحد ال�سّبان الماّرة هذه 
الفكرة، �سعرت ال�سّيدة وانغ )52 عاماً( بذعر �سديد عندما 

عانقها اأحدهم، وقالت اإن هذا االأمر "غير مقبول".
)رويترز(

... وعناق االأبد
في ما يمكن اأن يو�سف باأنه عناق اأبدي، اكت�سف علماء االآثار 
في اإيطاليا جّثَتْي �سخ�َسْين متعانَقْين، ُدفنا قبل خم�سة اآالف 
اإنها  الحفريات  على  الم�سرفة  وقالت  �سنة.  اآالف  �ستة  اإل��ى 
"حالة ا�ستثنائية"، واإنهما في حكم الموؤّكد رجل وامراأة، وقد 

ُتوّفيا في طور ال�سباب حيث اأن اأ�سنانهما �سليمة تقريباً.
)رويترز(

+ 961   3 ت: 022058 
info@alghaoon.com
www.alghaoon.com

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�س�ؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن

الإخراج الفّني: 
مايا �سالم

ر�سم وب�رتريه: اأ�سامة بعلبكي
كاريكات�ر: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على
المطابع التعاونّية ال�سحافّية

وهل اأنا اإال من َغزّية، اإن غوْت   غويُت، واإن تر�ُسْد َغزّية اأر�ُسد؟
دريد بن ال�شّمة

في العدد المقبل
بيلتي�س... �سافو اأخرى واأجمل!
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الغاوون، �ص. ب: 
بيروت - الحمرا  
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