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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

م�ؤتمر  عن  ال�ستبعاده  غ�سب  ع�سرينّي  �ساعر  وبحما�سة  �سن�ات،  قبل 
لل�سعر )"م�ؤتمر ق�سيدة النثر" في الجامعة االأميركية ببيروت 2005(، 
وربما  ه��ج���ُت،  فيه من  وه��ج���ُت  م��دح��ُت،  فيه من  كتبُت مقااًل مدحُت 

للية نف�سها التي تّم تنظيم الم�ؤتمر بها. بالعقلية ال�سِّ
لن اأدافع عن خطاأي ذاك بدع�ى طي�سي، بل �ساأعتذر - وبكّل اأدب - ومن 

الجميع.

ال�سجال  اإل��ى  ال��ع���دة  ف��ي  ال�سن�ات،  ه��ذه  بعد  ل���دّي،  رغبة  ال  بالطبع، 
المعلَن" )للم�ؤتمر(  "الم�ست�سار  بي�س�ن  عّبا�س  ال�سديق  ال�ساعر  مع 
تّم  المعلَن"، بعدما  "المعّد غير  رّداً على ت�سميتي له  �سّمى نف�سه  كما 
من  باألفاظ  ل�ستمي  الثقافي"  "ال�سفير  في  كاملة  �سفحة  تخ�سي�س 
بناء"!،  "عامل  ي���م  ذات  باأني كنت  وتعييري  ج��اه��ل...  ك��اراك���ز،  مثل: 
اأق�ل،  الم�سهبة...  ردوده  كّله في مقابل  ذلك  ال��رّد على  ثّم منعي من 
اإني كنت قّررُت االكتفاء باالعتذار عن المقالة المذك�رة، لكن الهجمة 
ال�سر�سة والمتاأّخرة التي ي�سّنها عّبا�س بي�س�ن على ما ي�سّمى "الرّواد"، 

ل�ركا، بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.

التتمة          19      

كتب المحّرر
ب�����س��ح��ي��ف��ة خا�سة  ي���ج���در  ك��ب��ي��ر  ����س����ؤال 
 9  - 8 اأح�������داث  ب��ال�����س��ع��ر ط���رح���ه، ب��ع��د 
"حزب اهلل"  اأي���ار االأخ��ي��رة، حيث اج��ت��اح 
العا�سمة بيروت، واأقفل واأحرق م�ؤ�س�سات 
�سحافية عّدة، وفح�ى هذا ال�س�ؤال: ما 
�سبب غياب "الجانب" ال�سعري لدى هذه 
عك�س  على  )االإ���س��ام��ي��ة(  "المقاومة" 
التي  )الي�سارية(  ال�سابقة  "المقاومة" 
قيمته  ف��ي  ي�ساهي  ي��ك��اد  ���س��ع��راً  اأن��ت��ج��ت 
ال��م��ي��دان��ي��ة )ت���ج���ارب �س�قي  اإن��ج��ازات��ه��ا 
ح�سن  ال��دي��ن،  �سم�س  علي  محمد  بزيع، 
باأن  ناهيك  لّح�د...(؟  اليا�س  العبداهلل، 
باأنهم  ا�ستهروا  ك��ب��اراً  عالميين  �سعراء 
ل�ركا،  )االإ���س��ب��ان��ي  مقاومة"  "�سعراء 
اإفريقي  الجن�ب  اإي��ل���ار،  ب���ل  الفرن�سي 
محم�د  الفل�سطيني  برايتنباغ،  ب��راي��ن 

دروي�س...(.
هذا ال�س�ؤال الب�سيط في �سكله الخارجي، 
ه� في الحقيقة �س�ؤال بني�ّي - وخطير 
- لمن يريد فهم اأي تركيبة تق�م عليها 
حالٌة ا�ستغرق فكرها وعقيدتها وثقافتها 
لذلك  فهل  ك��ب��ي��رة.  مجتمعيًة  �سريحًة 
"الفكر  عاقة بما ا�سُطلح على ت�سميته 
"المقاومة  اأن  خ�����س������س��اً  الجهادي"، 
تعتنق  والتي  فل�سطين،  االإ�سامية" في 
لم  بل  �سعراً،  تنتج  لم  اأي�ساً  الفكر،  هذا 
ن�ع  اأي  في  جّدية  م�ساهمة  اأي  لها  يكن 
االإن�سانية  وال��ع��ل���م  االآداب  اأن������اع  م���ن 

عم�ماً؟
االأدب  اإلى  المت�ساوفة  النظرة  هي  هل 
ال  دي��ن��ي��ة  م��ن��ظ���م��ة  �سمن  ع���ام  ب�سكل 
ترى اإليه اإال كزوائد وكماليات ال مكان 
النظرة  هي  اأم  الجهاد؟  اأر���س  في  لها 
اإل���ى اال���س��ت��ع��ارة ف��ي و�سفها  ال��م��رت��اب��ة 

خروجاً على منطق اأي خّطة؟ 
"المقاومة"،  ه����ذه  ي��م��ك��ن  ك��ي��ف  ث����ّم 
بامتياز،  ت��ع��ب���ّي��ة  ح��ال��ة  و���س��ف��ه��ا  ف���ي 
اال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن ال�����س��ع��ر؛ ال���ذي طالما 
"المحّر�س"  �سفة  ل�سق  على  اعتدنا 

به؟!
����س����ؤال غياب  اإن خ��ط���رة  ال����اق���ع  ف��ي 
ال�����س��ع��ر ع���ن اأي ف��ع��ل ك����ان، ت��ك��م��ن في 
رف���ي��ع  كممّثل  نف�سه  ال�سعر  رم��زي��ة 
خ�س��ساً  اإن�سانّي.  ه�  ما  لكّل  و�س�����اٍم 
فعل  ت��سيف  على  ات��ف��ق���ا  ال��ن��ا���س  اأن 
"المقاومة" كفعل عاٍل في اإن�سانّيته... 
فعًا  اإذاً  "المقاومة"  ت���ك����ن  ك��ي��ف 
لهذا  االأكبر  الرمز  تغيُّب  مع  اإن�سانياً 

االإن�سانّي؟!
واالأج�بة  االقتراحات عديدة  بالطبع، 
الفكرية  المنظ�مة  ت�سّعب  مت�سّعبة 
تكتفي  ل����ذل����ك  ن��ف�����س��ه��ا،  ال���ج���ه���ادي���ة 
بفتح  ال���ع���دد،  ه����ذا  ف���ي  "الغاوون"، 
لل�سعراء  ت����ارك����ًة  ال�������س����ؤال  ه����ذا  ب����اب 
االإجابة  وعرباً،  لبنانيين  والمثقفين، 
االأعداد  ف��ي  مختلفة،  زواي���ا  م��ن  عنه، 

الاحقة.

العربية"  النه�سة  "دار  ب��اأن  اأي��ام،  قبل  ف�جئنا، 
"نقد" )العدد  اأعداد مجلة  �َسَكلَْت ورقًة مع  قد 
فيها  تق�ل  ال�سحف،  على  الم�ّزعة  الخام�س( 
لل�ساعر  المقبل  عددها  �س  �سُتخ�سّ المجلة  اإن 
ب���اأن���ن���ا كهيئة  ن��ج��م��ي، ع��ل��م��اً  ال��م��غ��رب��ي ح�����س��ن 
�س  مخ�سّ المقبل  ال��ع��دد  اأن  اأع��ل��ن��ا  ك��ّن��ا  تحرير 
قادر  )بقدرة  الماغ�ط  محمد  الراحل  لل�ساعر 
"طار" اإعان ال�سفحة االأخيرة الذي يفيد باأن 

الماغ�ط ه� �ساعر العدد المقبل!(. 
لل�ساعر  الكامل  تقديرنا  ن���ؤّك��د  واإذ 
ولتجربته،  نجمي،  ح�سن  ال�سديق 
ر تخ�سي�س مثل  باأنه لم يتقرَّ ن�ؤّكد 

هذا العدد بعد. بل هي مجّرد رغبة "�سخ�سية" 
ُطرحت علينا من اإدارة "دار النه�سة العربية".

الم�س�ؤولة  غ��ي��ر  ال���م���م���ار����س���ات  ه����ذه  م��ث��ل  اإن 
ال�رقة  ت�قيع   - العجاب  للعجب  ويا   - )ومنها 
"رئي�سة ميلي�سيا دار النه�سة  المذك�رة بعبارة: 
العربية"!!( ال بّد من اأن ت�سّر ب�سمعة المجلة، 
متابعة  اإلى  ت�سطّرنا  وربما  المهنية،  وب�سمعتنا 

اإ�سدار المجلة ب�سكل م�ستقّل عن هذه الدار.
ح���ت���ى ول������ ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل ال����م����زاح: 
الميلي�سيا ال تك�ن في االأدب، فكيف 

في النقد!
اأ�شرة تحرير "نقد"



ي�سطرون" )قراآن( وما  والقلم  "ن�ن 
يبداأ بالرنين وينتهي بالرنين وبينهما يق�سم 
بالقلم. االآية ُجرٌف اأر�سينيٌّ للغيب. اأقمنا في 

الُجرف وظّل ه� في الغيب.
ال�سعُر  دخ��َل  ك��ان.  ثم  ب��دٌء  يكن  لم  البدء  في 
ت�اأماً  الكلمة  بطن  من  خ��رَج  ال��زم��ن،  مملكَة 
طغى.  الذي  الغمَر  �سار  ثّم  والمكان  للزمان 
اختار ه� الط�فاَن واخترنا الياب�سة. وبالرغم 
م���ن ك���ل م���ح���اوالت االأن���ب���ي���اء ال��ت��ي م���ا فتئْت 
اأو ُجثثاً نح� ال�سماء، ما زلنا  ت�سحُلَنا اأج�ساداً 
نعلم  فنحن  اأعلى،  اإل��ى  االنجراَف  هذا  ُنقاوُم 
�سن�سلكه  ال��ذي  ال�حيد  ال�سم�ات  ط��ري��ق  اأن 

ي�ماً يمّر من حفرة.

كيف للكلمة اأن تق�ل هذا كّله، اأي 
اأن تق�ل كين�نة االأ�سياء "اأحلم اأن 

اأكتب حجراً ُيرمى".
ي�����ق������ل ع����ل����م����اء االأرك������ل������ج�����ي�����ا 
در�س�ا  الذين  االأنتروب�ل�جي�ن 
مختبراتهم  ف���ي  ال���ل���غ���ات  ن�����س���ء 
الب�سري  ال�����س���ت  اإن  ال��ح��دي��ث��ة، 
���س��ار ك���ام���اً ول��غ��ة ع��ن��دم��ا وقف 
فالف�ساء  قدمين.  على  االإن�����س��ان 
ه� الذي فغَر �سفتيه و�سّق فيهما 
ال��ح��ي���ان يدّب  ال��ك��ام الأن  ُل��ّج��ة 
ع��ل��ى اأرب������ع، وج��ه��ه ع��ل��ى االأر�����س 
اختفْت  عينيه  اأمام  االأفق  وبغياب 

من فمه الكلمات وبقيت اأ�ساء اأ�س�ات.
الكام،  ل��ج��ن��ي��ن  ال��ق��اب��ل��ة  ه����  ال��ف�����س��اء  اإذاً؛ 
علماء  تقارير  اإن��ه��ا  �سعراً؛  اأك��ت��ب  ال  هنا  واأن���ا 
�سار  األ��ه��ذا  اإذاً:  اأت�ساءل  لكني  االأرك�ل�جيا، 
االأف����ُق ال��م��دى ال��م��ت��ح��ّرُر ال��ام��ح��دوُد رحماً 
ل���ل����الدة وال��خ��ل��ق ف���ي ال��ل��غ��ة؟ ه����ذا االأف�����ق - 
و�سّماه  "الحّرية"،  ال�����س��ع��راُء  ���س��ّم��اه  ال��رح��م 
رجال الفكر والفل�سفة ب�"الانهاية" )نظرية 
ل�روا  الفرن�سي  واالأركي�ل�جيا  الن�س�ء  عالم 
اأما  والكام"(.  "االإ�سارة  كتابه  في  ج�رهان 
"طبقات  في�سّم�نه  والفلك  الجغرافيا  علماء 
تعبير  م��ن  ب��االخ��ت��ن��اق  اأح�����ّس  ك��م  اآه  الجّ�". 

"طبقات". هكذا اأ�سعر كاأنها ُمطبقة ال�احدة 
ف�ق االأخرى. اأما اللغة العربية فقد اختارت 
مفردة "االأفق"؛ ُترى هل الأن "االأفق" متاأتٍّ 
ن�ستفيق  كلمة  هل  العك�س؟  اأم  اال�ستفاقة  من 
ف�ساء  اإل��ى  الن�م  دهليز  من  نخرج  اأننا  تعني 

االأفق؟
اأ�سرارهما  وال�سعر  العربية  لّلغة  اأن  اأع���رف 
لغتنا  اأن  اأعتقد  ولهذا  الخا�سة،  ومداراتهما 

ُتدِلُق بل�سانها ب�جه اأكبر ال�سعراء العرب...
"الحرّية"،  �سيرورة  واكبنا  ل�  التاأريخ  وعبر 
بداأنا  عندما  اأننا  ل�جدنا  ه��ذه،  االإب��داع  رحم 
نبني، نبحُث في االآخرين عن اأوطاٍن ممالَك 
وُننجُب  االأ����س���ف���اد  ف��ي��ه��م  ن��ق��ي��ُم  م��ه��ال��َك،  اأو 

االأحفاَد، كانت الحّريُة هي الحبر لكّل ما ُيقال 
ويبقى، فالكلمات من دونها تت�ساقط ُكتًا با 
غاً ُم�سغْت  �سرايين وال اأوردة، عراجيَن اأو ِم�سَ

ثم ُلفظْت.
ارتطمنا  عندما  اأدركناها  فقد  الانهاية  اأم��ا 
وقفنا  عندما  بالحدود  باالأ�س�ار،  بالجدران، 
َتعلَّقنا  ال��ت��راب  اأم���ام  ال��م���ت غيماٍت  ف��ي وج��ه 
بها لنم�سي خارج الخارج ولن�ستبدل الت�ّقف 
بالتا�سي. منذ ذلك الحين �سرنا  والتحّجر 
م�����س��ام��ي��َر وم����ع����اوَل ال ت��ن��ف��ّك ت���ه���ّد ج���دران���اً 

وتحّطم اأ�س�اراً.
والتي  ت��ه��ّد،  ال��ت��ي  ال��م��ع��اول  الم�سامير،  ه��ذه 

نله� بها كاالأطفال، اإنها االأ�سئلة، فال�س�ؤال ه� 
الحبُل  يهداأ،  ال  ال��ذي  الجحيمّي  الكائن  هذا 
الذي َي�سُل �سّرَة الك�ن بال�سديِم الرحِم. وه� 
في اأيدينا المطرقُة االأبدّيُة التي َن�سرُب بها، 
ُيدّجن،  اأو  ُيرّو�س  اأن  كّلها، نرف�ُس  بالح�ا�س 

اأْي اأْن ُيجاب.
الطريق  وه�  الرماد،  قبل  اللهب  ه�  ال�س�ؤال 
في  يحمل  ب��س�ل،  ل��ه  ���س��اأن  وال  ُيفتح  ال��ذي 
ط��ّي��ات��ه ج��ن��ي��َن��ُه ال��ق��ات��َل ال���ذي ال ي��ري��د ل��ه اأن 
يتج�ّسد ف��ي��ه، ك��ي ي��ظ��ّل ف��ي اأح�����س��ائ��ه ح��ّي��اً ال 

ُي�لد؛ الجنين - الج�اب.
االأولى  الن�س��ُس  ول��دت  وعبره  ال�س�ؤال  في 
مثل  وال�سم��س  ب��ال��روؤى  اك��ت��ن��زت  ال��ت��ي  تلك 
نحملها  ج����ّب����ارة  اأول���م���ب���ّي���ة  ���س��ع��ل��ة 
م����ن ي����د اإل������ى ي����د ل��ت��ع��ب��ر االأزم����ن����ة 
وفي  المعابد  ف��ي  كبرت  واالأم��ك��ن��ة. 
اآالف  الماوراء حفرناها منذ  اأروق��ة 
ال�سن�ات بالم�سامير على ال�سل�سال 
الطين  ف�����س��ار  ب���ال���ن���ار  وخ��ت��م��ن��اه��ا 
الحجر  ع���ل���ى  ن��ق�����س��ن��اه��ا  ق����ي����ث����اراً. 
ظّلْت  لكنها  الب�سر،  على  فا�ست�لى 
االأزليَة  ذب��ذب��ات��ه  ال��ك���ن،  م��سيقى 
التي بها يحافظ على ت�ازنه. يق�ل 
ل��ك��ّل �سرح  اإن  ال��ي���م  ال��م��ع��م��ارّي���ن 
من  �سكل  ه�  خفّياًَ  واه��ت��زازاً  ذبذبًة 
الروح الذي ال ُيرى، واإذا ما اختّلت 
هذه الذبذباُت َته�ّسم ال�سرُح كج�سٍد 
تلك  ه��ي  اإذاً  ال��ك��ل��م��ات  م��سيقى  ه��ل  ي��م���ت. 
ال��ذب��ذب��ات ف��ي ع��م��ارة ال��ك���ن ال��ذي م��ن دونها 

ينهار؟
بالري�سة  بالقلم،  ال��م��ق��ّد���س  الق�سم  ه���  ه��ذا 
الخالقة لم��سيقى الك�ن وهارم�نيا ال�ج�د. 
اأننا في هذا القلم عثرنا على  هل نعلم الي�م 
جّثة ما زلنا نعي�س ف�قها كالديدان، واأننا فيه 
نريد  ال  التي  للحظات  ماجَئ  نحفر  �سنظّل 
ولل�م�ساِت  الما�سي  بئر  ف��ي  ت�سقط  اأن  لها 
التي َتخترقنا مثل ُخط�ات اإله، �سنبقى نكتب 

ال�سعر؟
�شوقي عبد الأمير

االأحد  1  حزيران  2008

لم نفارق اأت�ن القدامى حتى ونحن ندّخن �سيجارة الحداثة، فنحن ما زلنا نمار�س لعبة 
زلنا  اللذة، ما  الطبقي ونحن منغم�س�ن فيه حّد  المفه�م  والمقّد�س، ونحارب  المدّن�س 
لكّل  ا�ستحال روحاً  اإبداعات، بحيث  لل�سعر على كّل ما ننتجه من  نحلم ب�سحرية ف�قية 
اإلى عرج�نها القديم، ال تنفّك تغّني  اأن�ساقنا الثقافية التي عادت  بديع... الحيرة ماذ 
لع�سبة جلجام�س األحاناً طيفّيًة، لكنها ال تنت�سي بغير �سن�سنة ال�سعر، فهل اآن لمن حار اأن 

يبحث عن ماذ جديد يعرفه في �سّره؟!... لكنها الرهبة من ث�رة االآذان على االأل�سن.
الحفر في البرزخ ال ي�ؤدي اإلى الحياة دوماً، لكنه قد يعبر بنا اإلى ف�ساء الم�ت الرحب. 
ن�سبح في الحلم اأو الكاب��س، نلب�س اأكفان بع�سنا لنقتنع ب�الدة من ن�ع خا�س. هكذا ه� 
المعجم  اإهابها في �سناديق  الكلمة عن  ان�سلخت  الجديدة. حين  وال���الدة  ال�الدة  جدل 
الجديد  اال�سم  باأطر  حاميته  واأّطر  الجديدة،  ب�الداتها  اقتنع  اإبداعية،  ل�حات  ور�سمت 
الذي تبادل معه الحميمية. ولم يكن �سجراً من تنا�سل ال�الدات ما دامت تخلق له اأفقاً 
ال�ل�دة  "بالده�سة  الجديدة"،  ال�الدة  ب�"لذة  يلتّذ  واإن �ساق. فه�  ال يختلف في رحابه 
اأن  من  الرغم  على  الملحمة،  م�ت  من  وج���ده  ن�سل  جديداً  اأدب��اً  الرواية  فكانت  االآن"، 
الملحمة تحت�سن ال�سعر بحميمية عالية، لم تعّد الرواية �سرباً عاّقاً، بل كانت باّرة، واإن 
لم تحت�سن ال�سعر. الرهبة من انفات القيم�مة عن الجديد هاج�س اأجل�سنا في ظال 
غير وارفة، فتغّيرت �سحنتنا ولّما نغادر، اأما اآن اأن نترك لبا�س الرهبة ذاك؟! فالنثر لم 

يعد نثراً كما لم ي�سر �سعراً فه� ان�سلخ كبذرته )الكلمة( عن اأطره العتيقة لينفتح على 
اأطر با�سرة بما تريد، لكننا رجمناها بخفافي�س قيم�مة قديمة هي قيم�مة ال�سعر.

"الثاثة" لتغادر حا�سنة  االأدب  اأجنا�س حا�سنة  رابع يجاور  النثر... هي جن�س  ق�سيدة 
كاتب  �ساعر/  يك�ن  اأن  في  ال�سير  ما  على م�س�س.  اإاّل  ي�ماً  بها  ترّحب  لم  التي  ال�سعر 
المفت�حة  الحدود  والمغايرة.  بالجديد  طاعنة  قيعة  في  اً" ليركز  "نا�سّ النثر  ق�سيدة 
"ق�سيدة  فح�سن  الدخان،  خي�ط  اأي�ساً  اأحياناً  تم�سك  وال�سفيرة  روؤان��ا،  اأحياناً  تخ�ن 
ي�سي  قد  الغ�س�ن  انقطاع  "النا�ّس".  غ�سن  عن  تتفّرع  لم  ن��ت���ءات  بظّله  اأقعد  النثر" 

بالم�ت المبكر، كما ي�سي التفّرع ال�سا�سع بذلك اأي�ساً.
تليق  قيامًة  ال�سعر  ح��دود  على  الطافية  ل��ج��ذوره  يحفر  اأن  ي��ح��اول  ال��راب��ع...  الجن�س 

ب�سرخته البكر التي خنقتها تلك الحدود المفت�حة.

الموقّعون:
عبد  الناجي، ح�سن  الم��س�ي  ناهم، عاء جبر  اأحمد  ال�سرع،  فائز  عّبا�س معن،  م�ستاق 
حميد  اأم��ج��د  ط��ارق،  مهند  �سعيد،  محمد  علي  التميمي،  اإح�سان  قا�سم،  ح�سن  را���س��ي، 
التميمي، قا�سم ال�سنجري، عاوي كاظم ك�سي�س، �سام محمد البناي، �ساح ال�سياوي، 

اأحمد ح�س�ن، مح�سن تركي، عقيل اأب� غريب، ح�سين ر�سا، ح�سن الكعبي، علي اأب� بكر.
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والجمال.  والحّب  والحروب  للعوا�شف  كما  اآلهة،  لل�شعر  كان  الع�شور  اأقدم  منذ 
من  تجعل  وم�شّميات  واأ�شماء  منا�شب  ابتكار  عن  الإن�شان  مخّيلة  تتوقف  لم 
اآداب  في  ذل��ك  اآث��ار  ونجد  القبيلة.  و�شّيد  وال�شلطان  الملك  مرافقًا  ال�شاعر 
ال�شعوب واآثارها، بما في ذلك الآداب العربية. في الع�شر الحديث ورغم خبث 
اإله الحرب والتكنولوجيا، لم ي�شتطع العالم اأن يم�شي في خططه واأحالمه من 
دون اللجوء اإلى ال�شعر والإن�شات اإلى اأثر الكلمة ال�شعرية في كل �شياق، �شواء 
الجتماعي  الن�شجام  القتل،  اأو  الحّب  ال�شالم،  اأو  الحرب  اأجل  من  ذلك  اأك��ان 
اأو  التكريم  اأو  الت�شمية  اأمام  التوّقف  اإلى  العن�شرية. وهذا يقودنا  التفرقة  اأو 
المن�شب الر�شمي لل�شاعر الذي يجري تقليده في اإنكترا واأميركا وكندا وبع�ض 
الدول الأخرى، وبموجبه يتّم تعيين �شاعر كبير لي�شبح "�شاعر الأّمة"، اأو "كبير 
الم�شت�شار"... وكّلها ت�شميات  "�شاعر الأمة  اأو  البرلمان"،  "�شاعر  اأو  ال�شعراء"، 

خا�شعة للتغيير والتنقيح بح�شب ال�شرورة.

جاكلين �شالم

من اليمين: ب�لين مي�سال )كندا(، اأميري بركة )اأميركا(، ريّتا دوف )اأميركا(، بيار ج�رجي� دي �سيك� )ت�رنت�(، 
�سارل �سيميك )اأميركا(، اأندو م��سن، اإنكلترا(.

في بريطانيا
"�ساعر  من�سب  اب��ت��ك��ار  ت���ّم 
ال���م���م���ل���ك���ة  ف�������ي  االأمة" 
ال�سابع  القرن  منذ  اأواًل،  البريطانية 
مدى  تت�يجاً  المن�سب  وك��ان  ع�سر، 
ال��سام  ه��ذا  ت�سّلم  من  واأول  الحياة. 
ه� ال�ساعر البريطاني ِبن ج�ن�س�ن. 
1937، تّم تكري�س  الحقاً، وفي العام 
هذا المن�سب، وقد ت�الى على منبره 
ع���دد م��ن ���س��ع��راء ب��ري��ط��ان��ي��ا، الذين 
يتّم تعيينهم من قبل الهيئة الملكية 
ال�ساعر  ح�س�ر  وي��ك���ن  وحا�سيتها، 
الر�سمية  ال��م��ن��ا���س��ب��ات  ف���ي  م��ط��ل���ب��اً 
المياد  اأع���ي���اد  ال��ق���م��ي��ة، وح��ف��ات 
وي��ا لها من مهّمة  وال���زواج وغيرها. 
ع�سيرة. فاإلى اأي حّد ي�ستطيع ال�ساعر 
حامل اللقب االحتفاظ بخ�س��سيته 
وكيف  والتمّلق؟  ال��ت��زّل��ف  ع��ن  بعيداً 
العزلة  اإل���ى  حاجته  تلبية  ي�ستطيع 
والبقاء م�ستقًا، فكرياً ومعن�ياً، واأن 
ال  ال��ذي  لل�سعر  فقط  مخل�ساً  يبقى 

يقبل بغير الحّرية �سريكاً؟ 
اأو  ذل��ي��ًا،  ي��ك���ن  اأن  بال�سعر  يليق  ال 
لكن  ك��ان��ت،  اأّم����ة  اأّي  لم�ساريع  ذي���ًا 
اأن  ي�ستطيع  المّت�ج  االأّمة"  "�ساعر 
مخالفاً  يقف  واأن  بق�سيدته  يتمّرد 
ل�سيا�سة الطبقة الحاكمة التي احتفت 
به واأعلنته كبير �سعراء االأمة. ولي�س 
ال�ساعر  م���ق��ف  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  اأدّل 
اأندرو م��سن، الذي كتب  البريطاني 
مناه�سة  ق�سيدًة   ،2003 ني�سان  في 
اأثناء  ال���ع���راق، وذل����ك  ل��ل��ح��رب ع��ل��ى 
ورغم  االأّم����ة.  �سعراء  ككبير  خدمته 
في  �سجاالت  الم�ساألة من  اأث��ارت��ه  ما 
لل�ساعر  اأن��ه كان  اإال  ال�سحف حينها، 
ل��م���ق��ف��ه الفردي  ���س��رف االإخ���ا����س 

ال�سعري. 

في اأميركا
وقفاً  ال�سعري  المن�سب  هذا  يبَق  لم 
على بريطانيا، بل تّم ا�ستدراجه اإلى 
اأميركا وذلك في العام 1985. الفترة 
اإلى  للتغيير،  اأي�ساً  خ�سعت  الزمنية 
اأن تّم اخت�سارها اإلى �سنتين فقط، ثم 
�سنة واحدة. وكان اآخر من تعّمد بهذا 
المعروف  ال�ساعر  اأميركا  في  اللقب 
الي�غ��سافي  ���س��ي��م��ي��ك،  ����س���ارل���ز 
االأ�سل. تعاقب على المن�سب، �سعراء 
بي�س و�س�د واأوربي�ن، وحمل كّل منهم 
�سعره وفكره ونقده وروؤاه، ليخدم في 
االإن�سانية  الجمالية  ال�سنعة  النهاية 
كبيرة  تت�اَن  لم  االأ�سمى.  ُبعدها  في 
تعيينها  ت��ّم  حين  دوف  ريّتا  ال�سعراء 
في هذا المن�سب، عن اإن�ساد ق�سيدتها 
ال�سهيرة "بقدون�س"، وذلك في مبنى 
تذّكر  وفيها  االأميركي.  الك�نغرن�س 
العرقّية  التفرقة  االأّم��ة بعمق ماأ�ساة 

وا�سطهاد ال�س�د.
لي�س لكّل اأّمة �ساعر كبير واحد، فقد 

جرى تعميم هذه المهمة في مختلف 
ال�����الي����ات االأم���ي���رك���ي���ة، ف�����س��ار لكل 
"كبير �سعراء" ولمّدة محّددة.  والية 
اأميري  ال�����س��اع��ر االأ�����س�����د  ح��ي��ن ك����ان 
الر�سمي  المن�سب  هذا  بركة مت�سّلماً 
ب��اأم��ي��رك��ا، كتب  ف��ي والي���ة ني�جر�سي 
ق�����س��ي��دة ط����ي���ل���ة ب���ع���د اأح���������داث 11 
�سبتمبر 2001، ا�ستعر�س فيها تاريخ 
هذه الباد و�سيا�ستها وممار�ساتها في 
اإذاً في  ال��داخ��ل وال��خ��ارج. فا غرابة 
حين  االأ���س���د  ال�ساعر  �سيكتبه  ال���ذي 
ي�سبح اأميراً لل�سعر في باد اأرادت اأن 

تك�ن بي�ساء ولم ت�ستطع. 

في كندا
ال�سعر  اأو  ال��ت��اري��خ  خ��ارج  لي�ست  كندا 
بالطبع. فهي اأي�ساً ا�ستعارت المن�سب 

من دول الج�ار، واأ�سبح ثمة من�سب 
االأّمة"،  "�ساعر  ال�سعراء"،  ل�"كبير 
منذ  ذل��ك  وك��ان  البرلمان"  و"�ساعر 
�سنة  ال���خ���دم���ة  م�����ّدة   .2001 ال���ع���ام 

واحدة.
ال�احد  وال�ساعر  �سا�سعة  كندا  والأن 
المهام  بجميع  ي��ق���م  اأن  ي�ستطيع  ال 
المقاطعات  وفي  عاتقه،  الملقاة على 
جديدة  مقاعد  تخ�سي�س  ت��ّم  ك��ّل��ه��ا، 
ليخدم�ا  مقاطعة،  ك��ّل  في  لل�سعراء 

در�س ال�سعر على اأو�سع نطاق.
اإتقان  كندا  في  البرلمان  �ساعر  على 
كلغتين  وال��ف��رن�����س��ي��ة،  االإن���ك���ل���ي���زي���ة 
عليه  يتعّين  اإذ  الباد،  في  ر�سميتين 
اإن����ج����از خ����دم����ات ���س��ع��ري��ة وق�������راءات 
وتقييمات نقدية باللغتين، واالإ�سراف 
واختيار  لل�سعراء  م�قع  تحرير  على 

باأ�سماء  والتعريف  الجميلة  الق�سائد 
ال�ساعرة  )اأو  ول��ل�����س��اع��ر  ج����دي����دة. 
ب��ال��ط��ب��ع( اأن ي��ك���ن ع��ل��ى ت���ا���س��ل مع 
ومن  ومهرجاناتها.  االأّم���ة  منا�سبات 
ال��ن��اح��ي��ة ال��م��ادي��ة ي��ت��ّم ت��ح��دي��د مبلغ 
���س��ن���ي ُي��ّت��ف��ق عليه ف��ي ك���ّل والي���ة اأو 
دولة، فال�ساعر كي يبدع ويخدم اأّمته 
وتراثه، ال بّد من اأن يتّم تقدير جهده 
م���ادي���اً وم��ع��ن���ي��اً )االإ����س���ارة اإل���ى حال 
ال�ساعر العربي هنا مدعاة اإلى االأ�سف 

والرثاء(.

كيف يتّم الختيار؟ 
يتّم االختيار من طريق لجنة تحكيم 
بناء  ال�ساعر  تعيين  وي��ت��ّم  ة،  مخت�سّ
واأر�سيفه وما قّدمه من  تاريخه  على 
اإبداع متمّيز واإ�سافة �سعرية متفّردة، 

ومعرفته  م����ه���ب���ت���ه  ف����ي  ون����ب�����غ����ه 
اأنجزها،  التي  الكتب  وعدد  و�سنعته، 
اإ���س��اف��ة اإل���ى رغبته ف��ي ال��ق��ي��ام بهذه 
االن���ت���خ���اب من  ي���ت���ّم  ال���م���ه���ّم���ة. وال 
واإلقاء  تلفزي�نية  "عرا�سة"  خ��ال 
وت�س�يت  ال�سا�سات،  مبا�سر من على 
الجمه�ر من خال ر�سائل ال�"اأ�س اأم 
التعيين من خال  اأ�س"، كما ال يتّم 
والع�سائرية،  القبلية  الفزعة  اإ�سعال 
الُقطرية واالإقليمية، لانت�سار لهذا 
ال�ساعر اأو ذاك. وال يتّم انتخاب كبير 
اأو  نقدياً  بحثاً  �سعراء لم يكتب ي�ماً 
وتنتهي  �سعرية،  عمل  ور�سة  ُي���ِدْر  لم 
التلفزي�نية  الحلقة  بانتهاء  مهّمته 
وخ�������ف��������ت ال����ت���������س����ف����ي����ق واإغ������������اق 
المايكرف�نات، وذهاب لجنة التحكيم 
اأن تقّدم مبّررات  اإلى بيتها، من دون 
هذا  ب�سامة  "االأّمة"  الإق��ن��اع  تكفي 
ال��خ��ي��ار و���س���اب��ّي��ت��ه. األ��ي�����س ه���ذا ما 
المن�سب  ا���س��ت��ع��را���س��ات  ف���ي  ي��ج��ري 
العرب"  ال�����س��ع��راء  ل�"اأمير  ال��ج��دي��د 

)التلفزي�ني(؟!

ما هي المهام؟
عليه بال�سرورة االإيمان بر�سالة ال�سعر 
واأثرها في خلق مجتمع اأكثر اإن�سانية 
وان�����س��ج��ام��اً. وع��ل��ي��ه اأن ي��ك���ن ق����ادراً 
المدار�س،  اإل��ى  ب�سعره  ال��ذه��اب  على 
اإل��ى االأ���س���اق وال�����س���ارع، اإل��ى حدائق 
والم�سّحات،  ال�سج�ن  اإل��ى  الحي�ان، 
والطبيعة. يجب اأن يك�ن ال�ساعر )اأو 
ال�ساعرة( على يقين باأن الكلمة الحّية 
وتجعلنا  االإن�سانية  ال��رواب��ط  ت��ق��ّ�ي 
ل�ناً  المختلف  االآخ��ر  ال�س�ت  ن�سمع 
الكندي،  ف��ال�����س��اع��ر  وع����رق����اً.  ول���غ���ًة 
ج�رجي�  ب���ي���ار  االأ�����س����ل،  االإي���ط���ال���ي 
"كبير  من�سب  تقّلد  حين  �سيك�  دي 
 ،2006 ال��ع��ام  ت���رن��ت���  ال�سعراء" ف��ي 
اح��ت��ف��ى ب��ال��ت��ع��ّددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة التي 
و�سارك  اه��ت��م��ام��ات��ه،  �سلب  م��ن  ه��ي 
كما  لل�سعر"،  "ماراث�ن  تنظيم  ف��ي 
بلغات  يكتب�ن  ل�سعراء  الفر�سة  اأت��اح 
ق�سائدهم  ي����ق����راأوا  ك���ي  م��خ��ت��ل��ف��ة، 
مدى  على  االأّم  وبلغتهم  باالإنكليزية 
12 �ساعة وفي �ساحة عامة في داون 
ت�����اون ت����رن���ت����، وق����د ك����ان ل���ي �سرف 

الم�ساركة في هذه المنا�سبة.
لي�س من مهام "�ساعر االأّمة" تدبيج 
�سيا�سة  �سيا�سّي وظيفته خدمة  �سعر 
الحاكم. بل على العك�س، لديه الحّق 
اإل����ى هذا  ي��ت���ّج��ه  اأن  وال���ح���ّري���ة ف���ي 
بخطاب  والرئي�س  وال���زي��ر  الحاكم 
وبلغة  مختلفة،  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  يحمل 
تحمل دالالت اأكثر حي�ية وق��ّ�ة. اأما 
ولغته  ال��روح  اأعمى  الرئي�س،  كان  اإذا 
فعندها  ومعتقات،  وقذائف  حجارة 
اإلى  ال�سعراء  ن��داء يحمله  ب��ّد من  ال 
للقيام  قبره  لينه�س من  ال�سعر  اإل��ه 

بالمهّمة. 
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المخابرات  وح�����دة  ك���ان���ت 
البريطانية   ال��ع�����س��ك��ري��ة 
قد  اآي  ب���ي.  واالإف.   MI5
اإثر  ال�ساعر،  ه��ذا  با�ستج�اب  اأم��رت��ا 
معل�مات عن اأن ب�رغي�س، الذي هرب 
 1951 ال��ع��ام  اأي���ار  ف��ي  م��ن بريطانيا 
والعميل  الديبل�ما�سي  �سديقه  مع 
ال���م���زدوج دون���ال���د م��اك��ل��ي��ن، ك���ان قد 
ب��اأودن ع�سية  باإلحاح االت�سال  ح��اول 
ي����م ه���رب���ه. م��اك��ل��ي��ن، ال����ذي امتلك 
معل�مات عن اأبحاث القنبلة الذرية، 
به  وع��ب��را  زورق����اً  ا�ستقّا  وب�رغي�س 
والع�سرين  الخام�س  في  فرن�سا  اإل��ى 
�سّري  ب�سكل  ُيغادرا  اأن  اأي��ار، قبل  من 
اإلى م��سك�. كان قد تّم االإلماح  جّ�اً 
جا�س��س  زميلهما  قبل  م��ن  اإليهما 
ك��ام��ب��ري��دج ك��ي��م ف��ي��ل��ب��ي ال�����ذي كان 
الع�سكرية  المخابرات  لح�ساب  يعمل 
البريطانية في وا�سنطن، وكاد اأن يتّم 

افت�ساح اأمرهما.  
اختفاء الرجلَْين اأدى اإلى ن�س�ء حالة 
الحك�مة  اأو�����س����اط  ف���ي  ال���ذع���ر  م���ن 
االأمنية،  وال���م���راف���ق  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ال��ب��ح��ث عنهما عبر  ����س���رارة  م��ط��ل��ق��اً 
اأوروبا، اإذ اأ�سبح اأودن واحداً من ه�ؤالء 
ب�رغي�س،  بم�ساعدة  فيهم  الم�ستبه 
ربما، من طريق اإي�ائه له في منزله 
اأيام  فيه  ُيم�سي  كان  ال��ذي  باإيطاليا 
ع��ط��ات��ه. ُن�����س��رت ه���ذه ال��م��ل��ف��ات في 
االأر�سيف ال�طني في كي� غرب لندن، 
واأظهرت كيف قام م�ّظف� المخابرات 
عندما  ب����اأودن  باال�ستباه  الع�سكرية 
ن����اور ب�����س��ك��ل م��ت��ع��ّم��د م��ّدع��ي��اً اأن����ه ال 
التلف�نية  المكالمة  عن  �سيئاً  يتذّكر 

التي اأجراها ب�رغي�س معه.
طلبت  اآي،  بي.  االإف.  ا�ست�سارة  وبعد 
البريطانية  الع�سكرية  ال��م��خ��اب��رات 
مراقبة  االإيطالية  االأم��ن  �سعبة  من 
منزل عطاته في جزيرة اإي�سيا بباي 
مطل�ب  ك�سخ�س  واإع���ان���ه  ن��اب��ل�����س 
�سك�كهم  ازدادت  وق��د  لا�ستج�اب. 
حينما و�سل اأودن اإلى فيّلته هناك بعد 
ثاثة اأيام من اختفاء ب�رغي�س. ربما 
كان لدى ال�ساعر اأ�سبابه المقنعة كي 
يتجّنب ال�سلطات البريطانية، اإذ كان 
اإلى  هاجر  عندما  بالخيانة  هم  اتُّ قد 
ال�اليات المتحدة قبل اندالع الحرب 
مع  ق�سيرة  بفترة  الثانية  العالمية 
اأحياناً  وع�سيقه   - االأدب  في  �سريكه 
- كري�ست�فر اإي�سروود. كان اأودن قد 
اإل��ى ب�رغي�س منذ ثاثينيات  تعّرف 
يتقابان  وك���ان���ا  ال��ع�����س��ري��ن،  ال���ق���رن 
ب�رغي�س  اأُر�ِسل  بعدم��ا  مّط�رد  ب�سكل 

كديبل�ما�سي اإلى ال�سفارة البريطانية 
في وا�سنطن العام 1947. 

الع�سكرية  ال�����م�����خ�����اب�����رات  م�����ل�����ّف 
كان  اأودن  اأن  اأظ���ه���ر  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ُيعتبر من قبل الهيئة االأمنية واحداً 
ال�سي�عيين  المثّقفين  ع�سبة  م��ن 
اأن ذلك ذو  البريطانيين كذلك، ول� 
واحدة  ف��ي  �سئيل.  �سيا�سي  انعكا�س 
العام  ال��م��ع��لَ��ن��ة   MI5 م���ذّك���رات  م���ن 
1938: "كان و. ه�. اأودن م��س�فاً في 

اإل��ى MI6 )وح��دة المخابرات  ر�سالة 
الخارجية(  البريطانية  الع�سكرية 
اأنه )�ساعر، وفي بع�س االأوقات  على 
ل�ي�س  داي  �سي�سل  واأن  ���س��ي���ع��ي(، 
فكرية  م��رت��ب��ة  ذو  ���س��ي���ع��ي  م��ث��ق��ف 
ب�ليت  ه��اري  واأن  عالية،  ونم�ذجية 
)زعيم الحزب ال�سي�عي في بريطانيا 
حقيقية  ق��ي��م��ة  ذا  ل��ي�����س  ال��ع��ظ��م��ى( 

للحزب كما كان ُمعتقداً". 
ب���رغ��ي�����س ال��م��ع��روف ب���اإدم���ان���ه على 

خال  ب�سّدة  م�سطرباً  كان  ال�سراب، 
�سيما خال  وال  اأودن،  اإل��ى  اأح��ادي��ث��ه 
اأي��ار، وفقاً  ات�ساله في الع�سرين من 
�سبيندر  اأن  الملّف  واأظهر  للملّفات. 
ر�سالة  اأو�سل  اأن��ه قد  الب�لي�س  اأخبر 
نفى  اأودن  لكن  اأودن،  اإل���ى  ب�رغي�س 
ب�������دوره م��ع��رف��ت��ه ب������اأي ����س���يء حيال 
االت�ساالت الهاتفية؛ االأمر الذي زاد 
ا�ستباه وحدة االأم��ن بم�س�ؤوليته  من 
ع���ن اخ��ت��ف��اء ب���رغ��ي�����س ب��ط��ري��ق��ة اأو 

ات�سال  طريقة  وبا�ستخدام  ب��اأخ��رى. 
 MI5 لم ُيعلن عنها، قام اأحد م�ظفي
بترتيب مقابلة مع اأودن ح�ل عاقته 
"كانت  الملّف:  وبح�سب  بب�رغي�س. 
لعاقة  ل  مف�سّ ت��اأري��خ  اأخ���ذ  مهمتنا 
اأودن بب�رغي�س، وقائمة باأ�سدقائهما 
اأودن  راأي  الم�ستركين، وكذلك طبعاً 
ح�ل ما اإذا كان لظاهر �سداقتهما اأي 

�سلة مهّمة قد تتعّلق باختفائه".
مبّطن:  ب�سكل  الم�سدر  اأ���س��اف  ث��م 
من  تتاأّتى  قد  المقابلة  هذه  "قيمة 
اأودن  ���س��ي��ق���ل��ه  اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى م���ا 
ما  على  اعتمادها  م��ن  نف�سه  بالقدر 

لن يق�له".
ومع اأن ب�رغي�س كان يبدو اأقّل اأهمية 
فيلبي  م��ن  الكرملين  اإل���ى  بالن�سبة 
يمّثل  ك��ان  اختفائه  اأن  اإال  وماكلين، 
االأمنية  ل��ل���ح��دات  االأول  االإخ���ط���ار 
من  ُمختَرقة  اأن��ه��ا  اإل���ى  البريطانية 
قبل حلقة من الج�ا�سي�س ال�س�فيات. 
اأيدي  اإل���ى  نقلها  ت���ّم  ال���ث��ائ��ق  اآالف 
ال�س�فيات من طريق ه�ؤالء الرجال، 
وي��ب��دو اأن���ه ق��د ت���ّم اإ����س���دار اأم���ر اإلى 
ب�رغي�س بمرافقة ماكلين اإلى م��سك� 
قد  التي  رع�نته  من  الخ�ف  ب�سبب 
ت�ؤدي اإلى افت�ساخ اأمر فيلبي، العميل 
الذي ا�ستمّر في العمل اإلى عقد اآخر 

من ال�سن�ات بعدها. 
اإيطاليا  م��ن  ب�سفره  اأودن،  اأن  وم���ع 
اإلى اأميركا، تفادى المث�ل للتحقيق 
اأمام MI5، اإال اأن الملّفات اأظهرت اأن 
ال�ساعر غّير روايته الحقاً اإلى م�سدر 
تلّقيه  ُم�سّمى( ح�ل عدم  اآخ��ر )غير 

خبر ات�ساالت ب�رغي�س. 
في مذكرة من MI5 اإلى MI6 نقراأ: 
"اعترف اأودن على م�س�س اأن �سبندر 
ربما ك��ان محقاً في اأن��ه اأخ��ب��ره ح�ل 
اأودن  اأن  �سحيح  ب�رغي�س.  ات�ساالت 
ك��ان ي��ت��ن��اول ال��ك��ح���ل ب���اإف���راط، لكن 
اأن  ي�سعر  الم�سّمى(  غير  )الم�سدر 
اأودن ربما كان يكذب عندما �سّرح في 
وقت �سابق اأنه ال يتذكر اأي �سيء ح�ل 

ات�ساالت ب�رغي�س".
وبالرغم من اأنه تّم ر�سد )وت�سجيل( 
الزيارات كّلها اإلى ك�خ ال�ساعر خال 
اأن��ه من  ق��ّررت   MI5 اأن  اإال  ال�سيف، 
الم�ستحيل اإقامة الدليل على العاقة 

بين اأودن وهروب ب�رغي�س. 
من جهته قال اأودن اإن ب�رغي�س ربما 
ح����اول االت�����س��ال ب���ه ف��ق��ط م���ن اأجل 
اإل��ى اإيطاليا كان  االت��ف��اق على زي��ارة 
ال���رج���ان ق��د ن��اق�����س��اه��ا ���س��اب��ق��اً قبل 

�سه�ر عّدة!

وي�شتان هيو �أودن و�حد من �ل�شعر�ء �لأكثر �شعبية في بريطانيا، فهو �ل�شاعر �لذي كتب �أ�شعار�ً خالدة بدء�ً من "�لمرثيات �لجنائزية" وحتى "�لبريد �لليلي"، لكن ما لي�س معروفاً عنه جيد�ً هو �أنه قد لعب 
دور�ً م�شبوهاً وغير مرغوب فيه �أثناء �لحرب �لباردة مع �شخ�شيات بارزة من �لجو��شي�س �ل�شوفيات. ملّفات �شّرية ُتظهر �ليوم كيف �أن هذ� �ل�شاعر �لذي كان محبوباً ومكروهاً في �آن معاً خالل حياته من قبل 
�لموؤ�ّش�شتين �لأدبية و�ل�شيا�شية، قد تّم ��شتجو�به ب�شكل كثيف حول �ختفاء غاي بروغري�س - �أحد �لأع�شاء �لخم�شة في حلقة جو��شي�س كامبريدج - �ل�شخ�س �لم�شهور بخالعته ومجونه، و�لذي �شّرب �أ�شر�ر�ً ومفاتيح 

عديدة �إلى �لتحاد �ل�شوفياتي.

تّمام تالوي

كان و. ه�. اأودن يمّثل ال�ساعر حامل الم�سباح لمجم�عة من الكّتاب البريطانيين المعروفين با�سم "�سعراء 
الثاثينيات". وكان من االأع�ساء الرئي�سيين االآخرين في المجم�عة كلٌّ من ل�ي�س ماكني�س و�ستيفن �سبيندر 

و�سي�سل داي ل�ي�س، وكّلهم ا�سترك�ا مع اأودن في مي�لهم واآرائهم الي�سارية. 
ولد اأودن في ي�رك العام 1907، وتاأّثر بت�ما�س هاردي وروبرت فرو�ست وجيرارد مانلي ه�بكينز، وبداأ ب�سناعة 
ا�سمه في اأوك�سف�رد، حيث التقى �سبيندر وكري�ست�فر اإي�سروود؛ الكاتب الذي �سيك�ن رفيق دربه. ن�سر اأودن 
اأكثر من 400 ق�سيدة، وقد اأثار االإعجاب ببراعته الفّنية وقدرته على الكتابة باأ�سكال متعّددة. وكالعديد من 
ال�سّبان، في جيله اعتنق ال�سي�عية كبديل عن �سع�د الفا�سية، وخدم في الحرب االأهلية االإ�سبانية، لكن تّم 
انتقاده لتركه اإنكلترا العام 1939. �سافر مع اإي�سروود اإلى ال�اليات المتحدة حيث التقى اأخيراً ب�سريكه الذي 
�سيرافقه ط�يًا: �سي�ستر ك�لمان، واأ�سبح م�اطناً اأميركياً. في �سن�اته الاحقة ت�ّزعت اأوقاته بين ني�ي�رك 

والنم�سا حيث ت�في في فييّنا العام 1973.
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ممّيزة  م��ك��ان��ة  ذا  حكيمة  اأب����  ك���ان 
مجال�س  وف�����ي  ال���خ���ل���ف���اء،  ل�����دى 
اإلى  محّبباً  �سعره  وك���ان  االأم�����راء، 
م�سامعهم، حتى �ساق به �سدر اأبي تّمام لذي�ع 
�سيته. فلم يكن الخليفة ياقي حرجاً اأو اإثماً 
في �سماع �سعره بمجال�سه الخا�سة لما ي�سيعه 

من ظرف وحب�ر.
بالطبع لي�س "�سهًا" على رجل عا�س في الع�سر 
العبا�سي، اأن ي�ساب ب�سعف جن�سي يجعل َمتاعه 
ال ينت�سب، في زمن عبق بالج�اري ومجال�س 
الله� والخمر وبحّرية اأجازت للرجل ممار�سة 
الرجل ممن  ه��ذا  ك��ان  اإذا  �سيء، خ�س��ساً  ك��ّل 
االأمر  انتهى  وق��د  وب��ال��خ��م��ر...  بالن�ساء  اأول���ع 
باأبي حكيمة اإلى الطلب من اأمير الم�ؤمنين اأن 

يمنحه جاريًة تحيي َذَكره: 
اإذا هلك�ا "يكّفن النا�س م�تاهم 

وبين ِرجلَيَّ َمْيٌت ما له كفُن
هذا الخليفة فا�ست�هبه جاريًة

ح�راء ت�سحك في اأعطافها الفتُن
لعّل اأيرك يحيى اإن األّم به

وجه مليٌح، وخلق ناعم ح�سُن".
نف�سه  ال��م��اأم���ن  ه���  الخليفة  ه���ذا 
الذي عّين قا�سياً ل�طياً )يحيى بن 
اأكثم(، وفيه قال اأب� حكيمة �سعراً ذاع 

�سيته:
العدل  ن�����رى  اأن  ن����رّج����ي  "وكّنا 

ظاهراً
فاأعَقَبنا بعد الرجاء قن�ُط

متى ت�سلح الدنيا وي�سلح اأهلها
وقا�سي ق�ساة الم�سلمين يل�ُط؟".

اأب��ا حكيمة لم  اإن  وم��ن نافل الق�ل 
اأنه  اإال  الغلمان  ج�  عن  بعيداً  يكن 
وما  الن�ساء،  الميل نح�  �سديد  كان 
ب��اب التاأ�ّسف  اإال م��ن  ل��ذك��ره  رث���اوؤه 
الجن�س" التي  "عّدة  والتفّجع على 
خذلته في كبره. لم يبِك اأب� حكيمة 
على االأطال كما تفعل العرب عادة، 
بل احتقر هذه العادة ك�سريكه اأبي ن�ؤا�س، ترك 

َكر: اأطال الحجر ليرثي اأطال الذَّ
اإن رحل�ا "ال ي�ح�سّنك فقُد الحّي 

دْعهم لكّل فقيٍد منهُم َبَدُل
وال تقف بين اأطاٍل ت�سائلها

فلن يرّد ج�اب ال�سائل الطلُل
ولتبِك عينك اأيراً ال حراك به

ال اللم�س ُين�سطه ي�ماً وال الُقَبُل".
ال��ذّل الذي  "غيره" ي�ستحّق الرثاء، بعد  ومن 

�سّببه ك�سله وقع�ده:
"اأذللتني بعد عزٍّ

ويلي عليك وَعْ�لي
قد كنَت حربة نيٍك
ف�سرت ميزاب ب�ِل
جلَّت عي�ُبك عندي

عن كّل و�سٍف وق�ِل".
ويق�ل اأي�ساً:

"اأبكي على له�ي ولّذاتي
بعبرة ت�سفي حراراتي

اأبكي على اأيٍر �سعيف الق�ى
يخ�نني في وقت حاجاتي

ينام عما ي�ستلّذ الفتى

ون�مه اإحدى الم�سيباِت".
لم ي�ستطع اأب� حكيمة تحّمل خ�سارة "رج�لته"، 
ف��ع��م��د اإل����ى ال��م��ج��اه��رة ب��م��ا اأ����س���اب���ه، ع���ّل هذا 
االإ���س��ه��ار يخّفف ع��ن نف�سه وي����رّوح ع��ن جميع 
المبتلين بهذه الحال، م�ستذكراً زمن "معاركه" 

و"غزواته" الم�سه�رة بين الن�ساء:
اأيها االأير الذي لي�س ينفُع "اأال 

اأعندك في تحريك راأ�سك مطمُع
اإلى كم وقد ُنّبهَت من �سكرة الكرى

ت��ّسُد اإحدى بي�ستيك وتهجُع
عدمتَك من اأيٍر قليل غناوؤه

خلت منه اأ�سباب المنافع اأجمُع
تغّيرَت حتى ما ُترى فيك �سيمٌة

من االأير اإال اأّن راأ�سك اأ�سلُع".
اأبي حكيمة رثاء حزيناً فقط، بل  لم يكن رثاء 
حمل �سعره الل�م والتقريع، مع م�سحة ال�سابر 

الم�سطّر في �سبره:
الذي قّل نفعه االأير  اأيها  "اأال 

اأما فيك خيٌر كم تذّم وكم ُت�سكى
راً راأيتك في حال الف�س�ق م�سمِّ

ففيَم هداك اهلل لي تكتم الن�سكا
بكيتَك لما لم تقم عند حاجة
وُحقَّ الأيٍر ال يق�م باأن ُيبكى".

وه�����ك�����ذا ظ����ّل 

الحنين 
ي���داع���ب 

م���خ���ّي���ل���ة 
 ، نا عر �سا
ي����������س����ل����ه 

ب�����������االأي�����������ام 
ال�����خ������ال�����ي، 
ليقيم م�ازنًة 

حا�سره  ب��ي��ن 
وم��ا���س��ي��ه، من 

ين�سى  اأن  دون 
ع�س�ه  ت���ق���ري���ع 

الم�ستكين: 
اأيها االأير المدّلى "تّنبه 
ل�ساأنك اإّن ط�ل الن�م عاُر
ُر عن ماعبة الغ�اني ت�قَّ
و�سرُّ خائق االأير ال�قاُر

تقّل�ُس اإن اأ�سابك برد ليٍل
وت�سترخي اإذا حمَي النهاُر

وفي ما بين ذلك اأنت ملقى
على الخ�سيين لي�س بَك انت�ساُر

ت�ّلي الغانيات قفا لئيٍم
تليق به الهزيمة والفراُر

تحّن على البعاد اإلى �سليمى

وتهجرها اإذا َقُرب المزاُر
وُتعر�ُس حين تلقي الث�ب عنها

وت�سجد كلما ُخلع االإزاُر".
غّلف اأب� حكيمة رثاءه بنكهة الطرافة والتفكهة، 
فكاأنه يريد اأن يطّبق الق�ل الماأث�ر "�سّر البلية 

ما ي�سحك":
"يا رّب �سائحٍة بال�يل حين راأت
ما بين فخذّي من خزٍي ومن ِعبِر

اأيٌر تعّقَف وا�سترخت مفا�سله
مثل العج�ز حناها �سّدة الكبِر

كاأنه حالٌف باهلل مجتهٌد
اأال يق�م على اأنثى وال ذكِر".

والحّق اأن بناء �س�رة المتاع في عجزه لدى اأبي 
حكيمة مما ياأ�سر بجماله وابتكاره:

"ينام على كّف الفتاة وتارًة
له حركاٌت مما ُتح�سُّ بها الكفُّ

كما يرفع الفرُخ ابن ي�َمْين راأ�َسه
اإلى اأب�يه ثّم يدركه ال�سعُف".

الذي  الكاريكات�ري  الر�سم  فلنقراأ هذه  كذلك 
ير�سمه لنف�سه وقد غدا من دونه:

تق�ل �ُسليمى ما الأيرَك ال ُيرى
ف�����ق ُخ�سييك  م���ن  ب���ه  اأط�����ار 

طائُر
فقلت لها: اأيري مقيم مكانه
ولكنه رخ� المفا�سل �سامُر

قبلي  عيناِك  اأب�����س��رت  فهل 
وقبله

ف��ت��ى غ���اب ع��ن��ه اأي����ره وه� 
حا�سُر؟!".

اأردن���ا و�سف  اإذا  واأخ��ي��راً 
نق�ل  حكيمة،  اأب��ي  عّنة 
اإن����ه����ا م����ن ����س����ء حظه 
ك��رج��ل وع�����س��ي��ق، غير 
اأنها - وبا �سك - من 
كقّراء،  حظنا  ح�سن 
لن  ذل�������ك  اأن  اإال 
الطلب  من  يمنعنا 
اللهم  وال�����دع�����اء: 
�سّر  م��ن  احفظنا 

العّنة.

هو ر��شد بن �إ�شحاق بن ر��شد �لكاتب. �أغلب �لظّن �أنه من �أ�شل 
و�لماأمون  �لأمين  فتنة  و�شهد  �لكوفة،  في  ولد  عربي.  غير 
هـ.   221 عام  بن مرو�ن  �لف�شل  نكبة  �شهد  كما  بغد�د،  في 
كان كاتب عبد�هلل بن �لطاهر في م�شر. توفي عام 240 هـ 
في طريقه �إلى �لحج. له ديو�ن �شاع �أكثر من ن�شفه، حّققه 
محمد ح�شين �لأعرجي )من�شور�ت �لجمل(، و�لطريف في هذ� 
�لديو�ن �أن �شاحبه وقف معظمه على رثاء َذَكره بعدما �أُ�شيب 

بالعّنة، وُعرفت �أ�شعاره عند �لعرب بـ"�أيرّيات �أبي حكيمة".

كمال المهتار

وج���ه ال����رق���ة االأول�����ى من 
مخط�ط الدي�ان.
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خبر �لحكم �ل�شادر �أخير�ً على �شاعر "�لقاعدة" محمد �لزهيري )46 عاماً( بال�شجن �شنة ون�شف �ل�شنة ب�شبب "�إطالة �لل�شان على مقام �لملك عبد�هلل �لثاني"، محّر�س على �لبحث في "�شعر" من هذ� �لنوع. 
لكن �لبحث مخّيب بالتاأكيد لمن يح�شب �أنه �شيقع على وثيقة �شيكولوجية �أو لغوية، �أو حتى �شخ�شية في مثل هذ� "�ل�شعر".

�شهى �شامية

اأكثر من ذلك، اأنت م�سطر، 
ف���ي ���س��ب��ي��ل ال��������س����ل اإل���ى 
م�������������رادك، اإل���������ى ال�����م�����رور 
بتفاهات العنف الب�سري اأي�ساً، حيث 
ال تت�افر مثل هذه "االأ�سعار" اإال على 
م�اقع الكترونية �س�داء قاتلة، تقطر 

دماً من بين اأنيابها الرقمية.
عن�ان  ه���  الماء"  الغيم  "واأمطر 
االأول"  الجهادي  ال�سعري  "الدي�ان 
كما ي�سفه �ساعره الزهيري. ويتاألف 
مقّدمة  اإل��ى  اإ�سافة  "الدي�ان"  ه��ذا 
ل�"الدكت�ر" هارون  واأخ��رى  لل�ساعر 

محمد، من ت�سع وع�سرين ق�سيدة.
دي�انه  "القاعدة"  ���س��اع��ر  ي��ف��ت��ت��ح 
يّتبعهم  "وال�سعراء  ال�سهيرة  ب��االآي��ة 
العر�س  "رّب  من  الغاوون..."، طالباً 
ا�ستثنته  م��م��ن  يجعله  اأن  العظيم" 
ذلك  بعد  اآمن�ا...".  الذين  "اإال  اآي��ة 
ال�سعر  ع��ال��م  اقتحامه  �سبب  ي�سرح 
باال�سطراري، مخت�َسره اأن "جهابذة 
ال���ق����اف���ي جّب�ا  وع��م��ال��ق��ة  ال�����س��ع��ر 
األ�����س��ن��ت��ه��م وح���ّن���ط����ا ق��ري��ح��ت��ه��م في 
غرف الم�تى خ�فاً وفرقاً من اأميركا 
واأذنابها حّكام التذّلل والخنا"، م�ؤّكداً 
قاعدة  "�سعراء  م��ن  وغ��ي��ره  ه���  اأن���ه 
الجهاد" ال يخاف�ن ال�اليات المتحدة 
وال يخاف�ن "ع�ساريطها" )ترد كلمة 

 " يط ر ع�سا "
عديدة،  م������ّرات 
وف����������ي م������اق�����ع 
من  م���خ���ت���ل���ف���ة 

"الدي�ان"(.
الذي  ال��زه��ي��ري 
نف�سه  ي���������س����ف 
 " ئ لمبتد ا " ب�
"تطاول"  ال��ذي 
ع��������ل��������ى م������ق������ام 
ي�ّجه  ال�����س��ع��ر، 
وعرفانه  �سكره 
اإل������������ى ال�������س���ي���خ 
 " ر كت� لد ا "
ي������������س�����ف اأب��������ي 
"اأ�ستاذ  ه���ال���ة 
ك������������ّل ������س�����ع�����راء 
كما  القاعدة"، 
ي�����س��ف��ه، وال����ذي 
فخراً  "يكفيه 
ت�����را  ج���ب���ال  اأن 

ب�����را ك��ان��ت وم���ا ت����زال ت�����رّدد اأ�سداء 
لخّطاب  ي�سكر  اأن  ق��ب��ل  ماحمه"، 
ال�سلفي ت�سميمه غاف الكتاب )ربما 
يك�ن هذا الغاف الدم�ي من اأقبح 
االأغلفة التي يمكن اأن تقع عليها عين 
اإلى  ث��م يهديه )ال���دي����ان(  اإن�����س��ان(، 

اأدام اهلل ظّلها". "قاعدة الجهاد 
اإلى  بالزهيري  اأودت  التي  الق�سيدة 
الملك  فيها  و���س��ف  وال��ت��ي  ال�سجن، 
االأردن��ي ب�"الدّي�ث" )القّ�اد(، جاءت 
رداً على ق�سيدة )ربما ال تقل تفاهة 
�سميح  الفل�سطيني  لل�ساعر  ع��ن��ه��ا( 
ال��ق��ا���س��م ي��ت��م��ّل��ق ف��ي��ه��ا ال��م��ل��ك على 

التفجيرات  هام�س 
للفنادق  االإره��اب��ي��ة 
ف��ي ع��ّم��ان، وتحمل 
"الق�سيدة  ع��ن���ان 
يق�ل  العّمانية"، 
يق�له:  م��م��ا  ف��ي��ه��ا 
للملك  "واأ�سّر 
ب�سعبه/  ال���ع���زي���ز 
�سقائق  ي��دّي  وعلى 
تاأ�َس،  ال  النعماِن/ 
ع�������ب�������داهلل ج�������ّدك 
�سّيع  ك����م  ه���ا����س���م/ 

القربان للقرباِن".
ي����ق�����ل ال���زه���ي���ري 
تلك  م���ط���ل���ع  ف������ي 
ال��ق�����س��ي��دة/ ال�����رّد، 
والتي تحمل عن�ان 
القا�سم  "الرّد 
ل�����ظ�����ه�����ر ����س���م���ي���ح 
"بغداد  القا�سم": 
خنا  م�������ن  اأغ�������ل�������ى 

عّماِن" )!(
تمتلئ "الق�سيدة" بكّل بذيء ومقذع، 
ناهيك بالعنيف الذي ي�سل اإلى درجة 
خارج  كّله  وذل��ك  بالدم"،  "ال��س�ء 

اللعبة ال�سعرية بالطبع.
وفي حين ال نقراأ في ق�سيدة �سميح 

�سرف  الن�سامى،  تعابير:  اإال  القا�سم 
ال���ع���روب���ة، االأه����ّل����ة )م��ت��ع��ان��ق��ًة مع( 
نقراأ في ق�سيدة  نكاد ال  ال�سلبان... 
الزهيري اإال تعابير: دولة الخ�سيان، 
)ترد  ال��ه���ى  بائعة  اب��ن  ي��ا  الم��ساد، 
في  و"عقاني"  "علماني"  ك��ل��م��ت��ا 
م��ع��ر���س ال���ه���ج���اء(... م���ع ماحظة 
��ة ال��ك��ب��ي��رة ال���ت���ي خ�������ّس بها  ال��ح�����سّ
)بغر�س  وال���ح�������س���رات  ال���ح���ي����ان���ات 
ال���ه���ج���اء ط���ب���ع���اً!(: االأت��������ان، ال���ف���اأر، 
المهج�  ي�سّبه  اأن��ه  ناهيك  الجعل... 
التحقير!(:  )ب��غ��ر���س  ب�"الن�س�ان" 
عن  ي��م��ّي��زك��م  ق��د  م��ا  ت��ج��د  ل��م   ..."

الن�س�اِن"!
والماحظ اأن �ساعر "القاعدة" بقدر 
ما امتدح العنف امتدح ح�ريات الجّنة 
وو�سفهن وتغّزل بهن: "يا ح�ر جّنات 
ت��زّي��ن��ي/ فكماة ق��اع��دة الجهاد  االإل���ه 

محّزمين"!
�ساعر  يترك  لم  ال�سجن  منذ دخ�له 
"القاعدة" و�سيلًة اإال ا�ستعملها، ويداً 
لم  ب��اأن��ه  �سّجانيه  الإق��ن��اع  قّبلها،  اإال 
وال  الق�سيدة.  بتلك  الملك  يق�سد 
بّد اأنه الي�م في �سجنه يكتب ق�سيدة 
الل�اتي  جديدة يل�م فيها الح�ريات 
اإخ�����ان����ه من  ب����ّد - م���ع  ي��خ��ّن��ه - وال 

المجاهدين  والع�ساريط.

"�ساعر  ا�سم  تحمل  قناة  انطلقت 
ر�ّسام  على  رّداً  دب��ي،  الر�س�ل" في 

ال����ك����اري����ك����ات�����ر 
�سحيفة  ف������ي 
ند  ال ي� "
 " �سطن ب�
ال���دن���م���ارك���ي���ة! 
و���������س��������ت��������ق���������م 
بتنظيم  ال��ق��ن��اة 
م����������ه����������رج����������ان 
ي�سارك  ���س��ع��ري 

العالمين  من  ال�سعراء  "كبار  فيه 
زعم  بح�سب  واالإ�سامي"  العربي 
م����دي����ر ال����ق����ن����اة، 
ال�����������ذي اأ������س�����اف 
"الفائزين  اإن 
������س�����ُي�����ق�����ي�����م������ن 
ف�������������ي ف���������ن���������ادق 
تتنا�سب  ف��خ��م��ة 
بحمل  ومكانتهم 
"�ساعر  ل�����ق�����ب 

الر�س�ل"!
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اأي  اأن  اعتبر  اأدي��ب معروف 
للتحّدث عن حياة  محاولة 
اآن  ال�سّيدة  �سك�سبير  زوج��ة 
هاثاواي، هي عمل �سعب و�ساق جداً، 
اأننا  غير  بالحماقة.  و�سفه  ويمكن 
عنها،  الحقائق  م��ن  الكثير  نعرف  ال 
ع���ن حياتها  ف��ك��رة  اأي  ل��دي��ن��ا  ول��ي�����س 
ال���زوج���ي���ة م���ع ���س��ك�����س��ب��ي��ر. م���ا نعرفه 
زوجته  ا�ستدعى  ك��ان  �سك�سبير  اأن  ه� 
ل��م يكن  ل��ن��دن، لكن  ف��ي  لتمكث معه 
هذا ما ح�سل، بالرغم من اأننا ال نعلم 

رحاته  فترة  عن  كثيراً 
ال����م����ت����ك����ّررة ت���ل���ك اإل�����ى 
كانت  والتي  �ستراتف�رد، 
ت�ستغرق ثاثة اأي��ام، مع 
اأن �سك�سبير طالما اعتبر 
زوجته ثاني اأف�سل �سرير 

بالن�سبة اإليه.
ال����ع����دي����د م�����ن االأدب���������اء 
ات��ف��ق���ا ب�����س��ّدة ع��ل��ى اأن 
ال���زوج���ي���ة كانت  ح��ي��ات��ه 
م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��ا���س��ة، وقد 
زواجه  اإن  اأح���ده���م  ق���ال 
كان "نذير �س�ؤم"! اأ�سف 
اإل��ى ذل��ك اأن ع��دم ت�افر 
المعل�مات الكافية حال 
دون تمّكن بع�س االأدباء 
ا�ستنتاجاتهم  كتابة  من 
ع��ن تلك ال��ع��اق��ة، لكن 
ما يظهر جلياً ه� اأن اآن 
هي المراأة الجاهلة التي 
فحملت  �سك�سبير  اأغ���ت 

طفًا في اأح�سائها.
الكاتبة جيرمن غرير في 
كتابها "زوجة �سك�سبير"، 
عر�ست كيفية بناء هذه 
ال��ق�����س��ة ا����س���ت���ن���اداً اإل����ى 
القدامى،  االأدب���اء  بع�س 
�سك�سبير  �سعر  اإن  قائلًة 
اإلى �ساعر  حّ�ل �ساحبه 
ل��ي�����س��ت ل���ه ال���ق���درة على 
امراأة.  اإقامة عاقة مع 

من  العديد  على  غرير  اّط���اع  وبعد 
ال�قت،  ذل��ك  ف��ي  الزوجية  العاقات 
تبّين لها اأن��ه م��ن ال��م��األ���ف ف��ي ذلك 
ال�قت اأن ي�لد طفل بعد مرور ما ال 
يزيد عن �ستة اأ�سهر بعد زواج والديه. 
اأن  اعتبار  با�ستطاعتنا  لي�س  اأن��ه  كما 
ال�25  ت��ج��اوزت  التي  الفتاة  زواج  ع��دم 

عاماً ه� بمثابة �سيء غير ماأل�ف.
تك�ن  اأن  ك��ادت  اآن  اأن  الكاتبة  ت�سيف 
من  ب��دع��م   - ومثقفة  متعّلمة  ام����راأة 
اأقاربها - وكانت لتحظى باأهمية ربما 

تف�ق اأهّمية زوجها.
ل��ك��ن ب��ع�����س االأدب�������اء اع���ت���ب���روا اأن ما 
ت��ن��اول��ت��ه غ��ري��ر اأع�����اه ل��م ي��ك��ن فّظاً 
�سر�س.  بهج�م  اأ�سبه  ه�  بل  فح�سب، 
اع��ت��اد على  ل��ك��ّل م��ن  وم���ن الطبيعي 
اأن  واال�ستفزازية  االأنث�ية  غرير  اآراء 

يعترف اأن كتابها هذا كان كتاباً مليئاً 
ما  ن���ادراً  اإن���ك  اإذ  وال���ق��ار،  بالر�سانة 
تلحظ ت�ظيفاً معّيناً ل�ستى الظروف 
التجريبي  الم�سم�ن  اإن  ب��ل  اآن����ذاك، 
للكتاب يكاد يقت�سر على التحّدث عن 
اآن وب�سمتها الحزينة، وكاأن زوجها كان 
قد قراأ لها في ذلك الحين بع�ساً من 

اأبيات ال�سعر.
والمعروف اأن غرير غالباً ما تعتمد في 
الكني�سة  دائ��رة  اأبحاثها على �سجّات 
لت�ظف اإدراكها لل�قائع اآنذاك. اإذ اإنها 

اإل��ى نم�ذج غير عادي  تحّ�لت حينها 
من خال المدافعة عن اأفكارها ع��ساً 
االآخرين  تقّبل  �سبيل  في  ال�سبر  عن 
لها. وبالرغم من �سمعتها الزاهية، لم 
يكن عملها �سهًا اأو حتى نظرياً. وقد 
اأتى تحليلها البارع لعر�س ظلم المراأة 
وا�سطهادها الذعاً، م�ؤذياً، وغير قابل 
"زوجة  ت��اأوي��ل. وق��د ج��اء كتابها  الأي 
القذرة  االأع��راف  �سك�سبير" ليتخّطى 
اأج�ساد  ع��ن  تنقيباً  ك��ان  وك��اأن��ه  ك��ّل��ه��ا، 
اإن  ال��ق���ل  و�سعنا  وف��ي  تائهات.  ن�ساء 
بتاأّملها  وم�س�ؤولة  جّدية  كانت  غرير 
اإلى  لت  ت��سّ ولقد  �سك�سبير،  الأعمال 
نظريات، بالم�ساركة مع بع�س االأدباء 
ب�سبب  ت���ف��ي  �سك�سبير  اإن  )ق���ل��ه��ا 
اإ�سابته بمر�س ال�سفل�س اأو الزهري(، 
وب�سبب عدم ت�افر المعل�مات الكافية 

عن حياة هذا االأديب، غالباً ما نلحظ 
كّتاب �سيرة �سك�سبير مجبرين على اأن 

يكّ�ن�ا نظرتهم الخا�سة الأعماله.
كانت اآن، على حّد ق�ل غرير، م�س�ؤولة 
اأق�����س��ى ح���ّد، وبالتالي  اإل���ى  وم��ث��اب��رة 
تثير  التي  ال�سالحة  االإن�سانة  كانت 
بخ�س��س  غرير  وت�سيف  اهتمامنا. 
 ،1611 اإل��ى لندن عام  ع���دة �سك�سبير 
باأن اآن لطالما كانت المراأة ذات ال�سمعة 
الح�سنة بالرغم من اأنها الزوجة التي 
لمّدة ثاثين عاماً.  رج��ل  عا�ست با 

وه��ذا يظهر جلياً من خال �سجّات 
مع  ت��ت��ط��اب��ق  ال���ت���ي   vicar م��ح��ك��م��ة 

حديث غرير عن هذا الم��س�ع.
اإن �سك�سبير لم يتحّمل  الكاتبة  تق�ل 
تجاه  المادية  االأق��ّل م�س�ؤولياته  على 
ع��ائ��ل��ت��ه، ل��ذل��ك ك��ّر���س��ت زوج���ت���ه جّل 

وقتها لاهتمام بالعمل واالأوالد.
واإذا كان القارئ يلحظ رومن�سية ما في 
كتابات غرير عم�ماً، فاإنه �سيلحظها 

م��س�ع  تتناول  عندما  اأكبر  ب��س�ح 
ا�ستقال المراأة. وبحديثها عن دراما 
القارئ  ه��ذا  ف��اإن  وتعقيداته،  الجن�س 
المتعاطفة  االإن�����س��ان��ة  غ��ري��ر  �سيجد 
التي تعي�س وحيدة، وذلك  المراأة  مع 
حياتها  في  الرجل  "عائق"  لتجّنبها 
الي�مية. وعلى �سبيل المثال هي تق�ل 
اإنه يمكن الآن اأن تثق بقدراتها لحماية 
نف�سها ودعم اأوالده��ا، ولي�س للتعامل 
مع زوج - غالباً ما يظّل م�ستلقياً - وال 
ي�سلح اإال لكتابة ال�سعر. م�سيفًة اأن اآن 
اأح�سنت �سنعاً حين 
�سّجعت زوجها على 

الذهاب اإلى لندن.
بلغت  قد  اآن  "كانت 
حين  عاماً  ال�ستين 
ت��������ف�������ي زوج�������ه�������ا، 
ف���اأ����س���ب���ح���ت ح�����ّرة 
ف��ي ثلث  الأول م��رة 

قرن".
وف���������������ي ك�����ت�����اب�����ه�����ا 
تق�ل  "التغيير" 
"االإن�سان  غ���ري���ر: 
ه� حّر اأي�ساً عندما 
مرغ�باً  ي���ك����ن  ال 

فيه".
م��ن خ��ال م��ا �سبق 
اأن  اأح����ي����ان����اً  ن���ظ���ّن 

غرير تتحّدث في كتاباتها عن الحّرية 
ال عن امراأة تاريخية. كما يظهر غالباً 
اأن ل���دى ال��ك��ات��ب��ة ح��ن��ك��ة ���س��دي��دة في 
تنعم  حيث  ل�سك�سبير،  ن�ّس  اأي  در���س 
اأ�سل�ب كتابته، فهذا  النظر كثيراً في 
االأ�سل�ب ي�سّكل ممراأ اأ�سا�سياً لمعرفة 
حياة �سك�سبير. وقد عمدت غرير اإلى 
كتاباتها،  في  خا�س  اأ�سل�ب  ا�ستعمال 
اإذ كانت تبداأ كّل جزء با�ستخدام بع�س 
الفقرات التي تحّثنا على اأن تح�سر في 

اأذهاننا روايات القرن التا�سع ع�سر. 
اأن  لنا  تبّين  اإذا  م�سكلة  ثمة  لكن هل 

نظريات غرير كانت حقيقية؟
ك���ان هذا  ل���َم  وه��ن��ا نتعّجب ون�����س��األ: 
علماً  الجميع،  اأن��ظ��ار  م��ح��ّط  ال��ك��ت��اب 
اأنه يتناول م�ا�سيع تتعّلق بال�سفقات 
المالية، ال��سيات، و�سجّات ال�الدة؟ 

هذا  م��اح��ظ��ة  ي�سعنا  اأن���ه  معنى  ف��ي 
التاأثر واالنفعال من خال االأر�سيف 
وتجارب الحياة الي�مية - الم�سطنعة 
)التي تعر�سها غرير بدّقة متناهية(. 
وه��ن��ا ن��ذك��ر ال��ب��ح��ث ال����ذي ق��ام��ت به 
للتعّرف اإل���ى ح��ي��اة اأرم��ل��ة اأخ���رى في 
���س��ت��رات��ف���رد، ُت��دع��ى اإل��ي��زاب��ي��ث، حيث 
ق��ال��ت اإن ل��ه��ذه ال���م���راأة ال��ع��دي��د من 
وال�سعير  للقمح  الممتلكات، وقد كان 
دور كبير في تك�ين ثروتها المادية. 
باالإ�سافة اإلى امتاكها اأ�سياء خا�سة 
بها كاالأواني الم�سن�عة من النحا�س 
ال���زن���ك، وخ��م�����س ق��ط��ع م���ن لحم  اأو 
الحي�انات  ببع�س  ناهيك  الخنزير 
في حظيرتها )خنزيران، بقرة، عجلة، 
اإوّزتان، 12 دجاجة، وديك واحد(. هذه 
هي  والملح�ظة  ال��ن��ادرة  التفا�سيل 
فا  ذات��ه،  من  ال�سعر  تجّرد  تفا�سيل 
يمكننا  لهذا  تناولها،  اإذا  �سعراً  يع�د 
ال���ق��ائ��ع ال�سعبة في  اإن ه��ذه  ال��ق���ل 
ذلك الع�سر بقيت بمثابة �س�ء خافت 

ت�ّهج قليًا في الظلمات.
اأن  اأردن��ا  اإذا  اإنه  تق�ل فيرجينا وولف 
نتحّدث عن حياة �سقيقة �سك�سبير، اأو 
اأي اإمراأة في ذلك الع�سر، فاإننا �سنجد 
ال�قائع،  ب��ن��درة  متم�سكين  اأن��ف�����س��ن��ا 
لي�س الأننا ال نعرف جميع التفا�سيل 
ف��ح�����س��ب، ب��ل الأن��ن��ا ال 
ن���دري م��دى �سّحتها 
ودق��ت��ه��ا )ه��ن��ا تقاطع 
ن��ف�����س��ه��ا ل���ت���ق����ل اإن����ه 
طالب  الأي  ي���م���ك���ن 
جامعة  ف���ي  م���ت���ف���ّ�ق 
غيرت�ن  اأو  ن��ي���ن��ه��ام 
ليزّودنا  ي��ب��ح��ث  اأن 
بالمعل�مات الكافية(. 
التاريخ  بالكاد يلحظ 
هذه الم�ا�سيع، وذلك 
الأن م��ا ي���ّد ال��ف��رد اأن 
معل�مات  من  يعرفه 
عن تلك المراأة يمكن 
تلخي�سه بب�سعة اأ�سئلة من مثل: كم 
كان عمرها عندما تزّوجت؟ كم طفًا 
��ر الطعام  اأن��ج��ب��ت؟ ه��ل ك��ان��ت ت��ح�����سّ
الخادمة؟...  ب��م�����س��اع��دة  اأم  بنف�سها 
واإننا لنجد هذه الحقائق في مكان ما، 
واإما  الكني�سة  دائ��رة  اإم��ا في �سجات 
�ساءت  واإذا  الكتب.  بع�س  بيانات  ف��ي 
الظروف اآنذاك اأن تبعثر وقائع حياة 
هذه المراأة يت�ّجب علينا لملمتها في 
بع�ساً  بالطبع  يتطّلب  هذا  ما.  مكان 
من الطم�ح والجراأة، ولطالما تمّنت 
وولف اأن نح�سل على ذلك الكتاب في 
القرن الما�سي، فاإذ بطالب في جامعة 
وا�سعاً  ندائها  اإل��ى  ي�ستجيب  ني�نهام 
كتابه الذي تمّيز باأ�سل�ب اأنيق وقا�س 

ٍ في اآن واحد، محّ�اًل الحلم حقيقًة.

نقًا عن "هريالد تريبي�ن"
ترجمة: لبنى دبوق



االأحد  1  حزيران   2008

ل��ق��د اق��ت�����س��ر ال�����س��اع��ر في 
و�سفه الذئب على ال�سفات 
الل�ن،  )م��غ��ب��ر  ال��ج�����س��دي��ة 
ال�سفات  ث���م  ال��م�����س��ي��ة(  م�����س��ط��رب 
له  لي�س  )الغدر،  الذئب  الكامنة في 
�ساحب(، ولم يخرج الفهم التراثي له 
على هذا الفهم المبا�سر للعاقة مع 
الحياة  تتلّخ�س بعاقة  التي  الذئب 
والم�ت، من خال ال�سراع المبا�سر 
المعا�سر  ال�ساعر  ا�ستفاد  وقد  معه، 
من تلك ال��دالالت وح��اول تط�يرها 
على  ُت�سفى  اإن�سانية  ات��ج��اه��ات  ف��ي 
ال�ساعر  ل���دى  ن��ل��ح��ظ  ك��م��ا  ال���ذئ���ب، 
الذي  الح�سني  القادر  عبد  ال�س�ري 
حاور ن�ّس الفرزدق ال�سابق، فاإذا كان 
اللغة  ه  ن�سّ ف��ي  اعتمد  ق��د  ال��ف��رزدق 
على  تق�م  التي  المبا�سرة  ال�سردية 
ال�س�ر،  الخالي من  الحكائي  ال�سرد 
ال  التقليدية  الكنايات  بع�س  ���س���ى 
�سيما لدى ت�س�ير حالة الحذر التي 
ان��ت��اب��ت��ه ل���دى اق���ت���راب ال��ذئ��ب منه، 

الح�سني  ف���اإن 
على  اع����ت����م����د 
القيمة  ت��ع��زي��ز 
عبر  االإن�سانية 
�سمة  اإ�����س����ف����اء 
�سلفاً  ال�سداقة 
عاقته  ع���ل���ى 
من  ب����ال����ذئ����ب 
وعبر  ن���اح���ي���ة، 
فكرة  ت����ع����زي����ز 
ال�������ت���������������س�������ارك 
الم�سير  ف�����ي 
ال�ساعر  ب���ي���ن 
 ) ك ل�سعل� ا (
الم�سّرَدْين  )ال�سعل�ك(  والذئب 
ف��ي ه���ذه ال�����س��ح��راء، ل��ذل��ك لجاأ 
الح�ّسية  ال��م��رك��ب��ة  ال�����س���رة  اإل���ى 
ال��زاِد/ وال  "ال تياأ�س من  االآتية: 
يرتدي من  انك�ساراً/ فكانا  ُتبِد 
والقّر/  الحّر  ي��داري  ث�باً،  جلده 
كانا جلده خيمته ف�ق العظام".

ناحظ اأن  الح�سني اأعاد ت�سكيل 
اأ�سيقة  ف��ي  ال��ت��راث��ي��ة  ال��م��ف��ردات 
داّل��ة تقّدم �س�رة طريفة  جديدة 
ل��ح��ال��ة ال���ب����ؤ����س، ودالالت���ه���ا على 

النح� االآتي:
ال�سعلكة  )دالل�������ة:  ث������ب   ال���ج���ل���د: 

والب�ؤ�س(. 
الجلد: خيمة )داللة: انعدام الماأوى، 

ال�سعلكة، الب�ؤ�س والفقر(.
اعتمد  ال����ف����رزدق  اأن  ن���اح���ظ  ك��م��ا 
مع  ح����راه  ف��ي  االفترا�سي  المنطق 
افترا�سات  خلق  ط��ري��ق  م��ن  ال��ذئ��ب 
كام الذئب، ليقيم ح�اراً معه نابعاً 
ي�سّلم  ال��ح�����س��ن��ي  ل��ك��ن  خ����ف���ه،  م���ن 
ب��ح��ق��ي��ق��ة ع�����دم ق������درة ال����ذئ����ب على 
اآخر  باإمكان  ي�ستدركها  اإنما  الكام، 
من  النطق  يرّجي  ال  "مثلي  مفاده: 

مثلك: عيناك كام".
كام"  "عيناك  ال��ب��ل��ي��غ  ف��ال��ت�����س��ب��ي��ه 
ت�سبيه داّل م�ٍح، الأن لغة العي�ن تعّبر 

عن حالة الب�ؤ�س التي تعتري الذئب، 
وال�ساعر اأدرى بلغة العي�ن التي تعّبر 
اإنطاق  و���س���رة  البائ�سين،  ح��ال  ع��ن 
في  ك��ث��ي��راً  واردة  ك��ان��ت  واإن  ال��ع��ي���ن، 
الغنائي  التراث  العربي، وفي  ال�سعر 
ال�سعبي، اإاّل اأن ال�ساعر هنا قد نف�س 
عنها الغبار، و�سحنها بدالالت نف�سية 
تعّبر عن الجّ�اني والداخلي اللذين 
ي��ع��ت��ري��ان ال��ب��ائ�����س ال��ف��ق��ي��ر ال����ذي ال 
يجد ن�سيراً اأو ماأوى. و�ستدعم هذه 
ال��ح��ال��ة ���س���ر اأخ�����رى م��ع��ّب��رة عنها 
"كيف هذا  ال�ساعر:  تتجّلى في ق�ل 
الرمل  منب�سط  من  ال�سا�سع  ال�ا�سع 
ي�سيق )...( فمن �سيم ال�سحراء اأال 

يغدر ال�سعل�ك بال�سعل�ك".

روؤية الغناء ال�شعبي
الم�روث  ف��ي  �سيتطّ�ر  ال��ف��ه��م  ه���ذا 
اأن  قبل  المعا�سر  ال�سعبي  الغنائي 
ال�سعر  اإن  ب���ل  ال�����س��ع��ر،  ف���ي  ي��ت��ط��ّ�ر 
الغناء  روؤي����ة  م��ن  ا���س��ت��ف��اد  المعا�سر 

العاقة  م��ف��ه���م  ل��ي��ط��ّ�ر  ال�����س��ع��ب��ي، 
الم�روث  ه��ذا  لنا  فقّدم  ال��ذئ��ب،  مع 
اإن�سانياً  نزوعاً  ت�سفي  اأخ��رى  دالالت 
على الذئب، فمثًا ن�سمع: "اأنا اللي 
ك��ان دي��ب ال��ف��ا ج���اري هجرني من 
كتر ن�حي ع الحباب"، اأو ق�ل اآخر: 
اللي  اأنا  بّكاني ع�يلك/  ديب  يا  "اأال 
م��ا خلطت وي��ل��ي ع���ي��ل��ك/ واأن����ت يا 
دي���ب ب��ال��ف��ا م�����س��ّي��ع ع���ي��ل��ك/ واأنا 
فتح�سر،  الحباب"،  �سّيعت  دي��ب  ي��ا 
ه��ن��ا، دالل���ة ال��ج���ار ف��ي ال��ع��اق��ة مع 
الذي  ال��ع��ذاب  ف��ي  للمبالغة  ال��ذئ��ب، 
يناأى  ال��ذئ��ب  فحتى  القائل،  ي�سيب 
ع���ن ت��ح��ّم��ل م��ث��ل ه����ذا ال����ع����ذاب، ثم 
ي�����س��ت��ح�����س��ر ال��م��ث��ال ال���ث���ان���ي، دالل���ة 
ال��ب��ك��اء، ف��ي اإ���س��ارة اإل��ى ح���زٍن، فع�اء 

الذئب يذّكر قائل بيت العتابا ال�سابق 
ب��اأح��ّب��ت��ه، وب���ذل���ك ���س��ار ���س���ت��اً غير 
مرف��س، واإنما م�سدر اإثارة لك�امن 
�سجن المحب�ب، ومجّرد ورود لفظة 
"الذئب" في �سياق الحّب، ه� �سحب 
بها  ل�سقت  التي  ال�سلبية  ل��ل��دالالت 

بمرور ال�سنين.
ت���ط���ّ�ر ال��ن��ظ��رة ال��ف��ن��ي��ة اإل����ى الذئب 
للتجربة  مهّمة  فنية  خ��دم��ات  ق���ّدم 
نرى  ف�سرنا  ال��م��ع��ا���س��رة،  ال�سعرية 
للذئب  ك��ث��ي��رة  ح�������س����رات ج��م��ال��ي��ة 
على  دااًل  رم��زاً  ي��رد  فه�  ال�سعر،  في 
ال��ط��ف���ل��ة ال��ب��ري��ئ��ة ي��ّذك��ر ب��ه��ا، واإن 
كما  الترهيب،  ب��دالالت  مقترنا  ك��ان 
ق�سيدة  في  الحاج  اأن�سي  ل��دى  نجد 
"في  ف��ي��ه��ا:  ي��ق���ل  ال��ت��ي  "الذئب" 
يك�ن  ذئ��ب  لل�سغار/  الكبار  ق�س�س 
دائماً/ وراء اأحجار/ وراء اأ�سفار/ وراء 
االأزه����ار/  م��ن  ب�ستان  وراء  اأ���س��ج��ار/ 
الكبار/  فيق�س�س  ال��ذئ��ب/  ويهجم 
لياأكل ال�سغار/ وذهب الكبار/ واأقبل 

لم  وي����م  ال�سغار/  وذه���ب  ال�سغار/ 
يعد/ ياأكلني الذئب لكي اأنام/ بكيت 
ع�سرين �سنة/ ومّت من �س�قي اإليك/ 

يا ذئب/ من �س�قي اإليك".
في  ال��زاوي��ة  اخ��ت��اف  هنا  نلحظ  اإذ 
ف��ه��� يح�سر  ال����ذئ����ب،  اإل�����ى  ال��ن��ظ��ر 
م��ح��ّر���س��اً ع��ل��ى ال���ع����دة اإل�����ى ذاك����رة 
فتح�سر  م���ج���دة،  تعد  ل��م  جميلة، 
اإل��ى زمان  اللفظة داّل��ة على الحنين 
م�سى، ولم يعد باالإمكان العي�س فيه 

اإال في الذاكرة.

الإلهي" "الذئب 
معادلة  "الذئب"  ل��ف��ظ��ة  ت��ح�����س��ر 
ل��ل�����س��اع��ر، ل��ك��ن م���ع ت��ط���ي��ر دالل���ي 
ل�����ل�����دالالت ال�����م������روث�����ة، ك���م���ا ل���دى 

ال�م�سة   - ق�����س��ي��دت��ه  ف��ي  اأدون��ي�����س 
"اأغاني  دي�ان  االإلهي" من  "الذئب 
من  ن��ل��ح��ظ  اإذ  الدم�سقي"،  م��ه��ي��ار 
ال��ع��ن���ان اإ���س��ف��اء ���س��م��ات اإل��ه��ّي��ة على 
�سُتظهر  ال��ن�����ّس  ق���راءة  لكن  ال��ذئ��ب، 
مع  المتماهية  ال�����س��اع��رة  ال����ذات  اأن 
الك�ن ت�ستفيد من ال�سمات الداللية 
"الذئب" في اإ�سفاء دالالتها  للفظة 
على الك�ن، يق�ل: "ال�سحى محترق 
ال���ج��ه ���س��ري��ُد/ واأن����ا م����ت القمر/ 
انك�سر،/  الليل  ج��ر���س  وج��ه��ي  تحت 

واأنا الذئب االإلهي الجديد".
ال����ذات  ت��م��اه��ي  اأي  ن��ف�����س��ه،  واالأم������ر 
ال�������س���اع���رة م���ع ال���ذئ���ب ن���ج���ده لدى 
ال���������س�����ري م���ح���م���د خير  ال�������س���اع���ر 
داغ�������س���ت���ان���ي ال��������ذي ي�����ط�����ّ�ر دالل�����ة 
االفترا�س عبر قرنها بدالالت ال�سه�ة 
"اأنا ذئب  والبقاء وال�سراع الحلمي: 
اأن  لكم  اأري���د  ال��ط���ي��ل/  ال�ستاء  ه��ذا 
ت��ن��ام���ا/ الأن��ه�����س اأح��ام��ك��م/ �س�ف 
خائفات/  ن�س�ة  على  ل�ساني  اأُج���ري 
با  ال��م���ت/ يخفقن تحتي،  م��ن 
ُعْد  ويهم�سن:  كقلبي/  اأمنيات/ 
عندما يخرج�ن اإلى ال�سيد/ كّل 
البنادق تطلب فروي/ واأنج�/ اأنا 
ال�سّد/ ال ذئب قبلي/ دمي داخل 

في عقابي".
"الذئب"  ل��ف��ظ��ة  ت��ح�����س��ر  وق�����د 
ك�����س��ري��ك ف���ي ال�����ج����ع، وه�����ذا ما 
ال�س�ري  ال�����س��اع��ر  ل���دى  نلحظه 
ي�ؤن�سن  ال������ذي  ه���ّم���ا����س  ط���ال���ب 
في  وو�سعه  تاأنيثه،  عبر  المكان 
ح��ال��ة ح����داد ي��ك���ن ال���ذئ���ب فيها 
يح�سر  وب��ذل��ك  اإن�سانياً،  �سريكاً 
بخاف  اإي����ج����اب����ي  ب����ه  ك���م�������س���ّب���ه 
تجعله  ال��ت��ي  التقليدية  ال��ذائ��ق��ة 
ال�سلبية  في  غائراً  ت�سبيهياً  ركناً 
حنيٌن  "وحم�س  يق�ل:  والعداء، 
ال���م����ِت/ محك�مة  اإل���ى  ال��غ��ري��ب 
بالن�ِح ن�اعيرها ال�س�ُد/ والح�ُر 
كامراأٍة  ال���ري���ح/  م��ع  ي��م��ي��ل  وه���� 
خ��اط��ئ��ة/ وال����ه�����اُء االأح������ّن على 
كذئب من  ال��غ��روْب/  عند  ال�سرو 
ب���ج���ان���ب/ حزنها  ي��ق��ع��ي  ال���دم���ع 
عيَنْين  وي���غ���م�������س  ال�������ب�������دوي/ 
معتمَتْين على الم�ت/ في جزع/ 

مثل فّزاعة للن�س�ْب".
الحديث عن  اأن  ف��ي  �سك  ال  اأخ��ي��راً، 
الذئب ودالالته، ه� حديث محّر�س، 
الديني،  ال�����م������روث  ف����ي  ���س��ي��م��ا  ال 
االأمثال،  وف��ي  مثًا(  ي��سف  )ق�سة 
المعا�سرين  ال�سعراء  وا�ستح�سارات 
ل��ك��ّل تلك ال����دالالت، ال��ت��ي غ��ال��ب��اً ما 
داللية  مناطق  اإل���ى  ب��ال��ذئ��ب  ت��ذه��ب 
ال�سعري  التراث  يعهدها  لم  جمالية 
العربي، ما يعني اأن ال�سعر المعا�سر 
عن  الفّني  والظلم  الحيف  رف��ع  ق��د 
كّله،  ه��ذا  بعد  لنا  يحّق  فهل  الذئب، 
فّنياً على االأقل، اأن نق�ل: الذئب ه� 

المتهم البريء؟ 
اأج�بة  نتخّيل  اأن  الجميل  من  ربما 

متعّددة عن ذلك؟ 

�لموروثة  �لعربية  �لذ�كرة  في  "�لذئب"  لفظة  تح�شر 
�إن  ر�ّشخت دللت" �لذئبّية"،  نمطّية،  بمفاهيم ودللت 
جازت �لت�شمية، وهي دللت تقترن د�ئماً بالغدر و�لخيانة، 
�لأمثال  لغة  في  يظهر  ما  وهــذ�  �ل�شرير،  و�لقتنا�س 
�لذئاب".  �أكلتك  ذئباً  تكن  لم  "�إن  ومنها  نتد�ولها،  �لتي 
فلغة �لقن�س، و�ل�شتغالل حا�شرة د�ئماً لدى ورود لفظة 
�ل�شعري  �لتر�ث  في  �للفظة  هذه  وتح�شر  "�لذئب"، 
�لعربي د�ئماً بدللت �شلبية، وربما كانت ق�شيدة �لفرزدق 
عن �لذئب تلّخ�س تلك �لدللت: "و�أطل�س ع�شال وما كان 
ذئب  يا  �مروؤ  و�أنت  فاأتاني/  موهناً  بناري  دعوت  �شاحباً/ 

و�لغدر كنتما/ �أُخيين كانا �أُر�شعا بلباِن".

هايل الطالب



�ساعراً  الجزائر  لم تعرف  تاريخياً، 
كبيراً، واإن عرفت �سخ�سيات كبيرة 
كتبت ال�سعر مثل االأمير عبد القادر 
للدولة  م�ؤ�ّس�س  اأّول  البع�س  يعتبره  ال��ذي 
ال��ج��زائ��ري��ة ك��ك��ي��ان ���س��ي��ا���س��ي، ف�����س��ل بعدها 
العم�دي.  ال�سعر  وكتابة  للت�سّ�ف  وت��ف��ّرع 
الط�يلة  الفرن�سي  اال�ستعمار  فترة  وخ��ال 
التي دامت قرابة 130 �سنة لم يكن الحديث 
ظهرت  واإن  ال��م��ل��ّح��ة،  بالحاجة  ال�سعر  ع��ن 
اأ����س����ات ���س��ع��ري��ة م��ح��اف��ظ��ة وت��ق��ل��ي��دي��ة مثل 
االأ�س�ات  وبع�س  خليفة،  اآل  العيد  محمد 
ال�ساعر  الحالمة مثل  الرومن�سية  المتمّردة 
جل�اح الذي انتهى منتحراً اأو رم�سان حم�د 
اأب�  كتبه  م��ا  ال�سعرية  كتابته  ت�سبه  ال���ذي 
ت�ن�س من حيث  في  تقريباً  ال�سابي  القا�سم 
النف�س التمّردي الحالم، لكن ال�سعر كمفه�م 
الكّتاب  ع��ل��ى  خ��ا���س  ب�سكل  اقت�سر  ح��داث��ي 
الجزائريين باللغة الفرن�سية، وطبعاً يرجع 
الف�سل اإلى مرجعية اللغة التي يكتب�ن بها 
مثل مالك حداد وكاتب يا�سين وجان �سيناك 

وغيرهم كثير.

ال�سعر  كان   ،1962 مبا�سرة  اال�ستقال  بعد 
بالعربية  ا�سمين  ف��ي  مح�س�راً  ال��ج��زائ��ري 
فقط هما: اآل خليفة ومفذي زكريا �ساحب 
ال��م��ل��ح��م��ة ال�����س��ع��ري��ة وال���ت���ي اخ��ت��ي��ر منها 
ذلك  و����س����ى  )ال����ط���ن���ي(.  "ق�سماً"  ن�����س��ي��د 
الذين  الجزائريين  بال�سعراء  مرتبطاً  كان 
يكتب�ن بالفرن�سية حيث ظهرت اأنط�ل�جيا 
)والذي  �سيناك  جان  ال�ساعر  باإنجازها  قام 
اال�ستقال في ظروف غام�سة  بعد  �سُيقتل 
�سل�سلة  ف��ي  ُن�����س��رت  ب��ع��د(،  عنها  ُيف�سح  ل��م 
وقد  ل��س�ي"،  "من�س�رات  ت�سدرها  �سعرية 
اأعطى دفعاً من خال  اأو  اأب��رز من خالها، 
مكانته وعاقاته الممّيزة ب�سعراء من طراز 
رينيه �سار واألبير كامي، بع�س االأ�سماء التي 
االإبداعية  الكتابة  في  م�ستقبل  لها  �سيك�ن 
الح���ق���اً م��ث��ل ي������س��ف ���س��ب��ت��ي، ج��م��ال الدين 
�سبتي  )�سُيقتل  ج��اووت  الطاهر  ال�سيخ،  بن 
الجزائرية  العنف  ���س��ن���ات  خ��ال  وج����اووت 
فاأغلب  بالعربية  اأما  الت�سعينيات(...   بداية 
تكن  ول��م  تقريباً،  كا�سيكية  كانت  االأ�سماء 
العربي  النه�س�ي  ال�سعر  اأف��ق  في  اإال  تكتب 
حرفي  ب�سكل  محاكاته  م��ح��اول��ًة  التقليدي 
حيث  ال�سبعينيات،  منت�سف  حتى  تقريباً، 
مرحلة  ب�سياق  م��رت��ب��ط  ج��دي��د  ج��ي��ل  ظ��ه��ر 
الدولة ال�طنية ذات النهج اال�ستراكي، وهذا 
م�ست�ى  على  حداثية  بطريقة  كتب  الجيل 
ال�سكل فلم يهتّم بالعم�د ال�سعري، لكنه وقع 

في فخ االأيدي�ل�جيا اال�ستراكية تلك، لهذا 
اأغلب ن�س��س تلك المرحلة منّمطة  جاءت 
الجمالي  اال�ستغال  عنها  وغ��اب  وتقريرية 
ب��ع�����س االأ���س��م��اء عن  وال��ف��ّن��ي، واإن ت��م��ّي��زت 
منطقه  يفر�س  ك��ان  ال��ذي  الجماعة  �س�ت 
الم�سم�نية  الدوغمائية  وروؤيته  العقائدي 
و�سليمان ج�ادي...  اأزراج عمر  لل�سعر، مثل 
على  ط�يلة  لفترة  ال�سبعينيات  �سعر  هيمن 
الم�سهد ال�سعري الجزائري بتطابق خطابه 
مع خطاب ال�سلطة اآنذاك وت�ّجهاتها، حيث 
�سّجعته ووّفرت له الرعاية الكاملة )مجّات 
اأدبية، ملتقيات، ج�ائز...(، لكنه بقي عاجزاً 
ال�سعري  ال��ت�����س��ّ�ر  ف��ي  خلخلة  اإح����داث  ع��ن 
ال�سائد اإذ بقي حري�ساً على اأن يحتّل المنابر 
االأمامية ع��س االنفجار ال�سعري المنتظر 
التقارب مع  منه، كما لم ي�ستطع حتى على 
ال�����س��ع��ري��ات ال��ح��داث��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي كانت 
�سائدة حينذاك، واإن وجد في بع�س ال�سعراء 
اأفقاً  نف�سه  العقائدي  الت�سّ�ر  م��ن  ال��ع��رب 

ل��ه )ت���ج���ارب: عبد 
البّياتي،  ال����ه���اب 

اأمل دنقل...(.
الثمانينيات  بداية 
ت���ع���ل���ن عن  ك�����ان�����ت 
ن��ف�����س��ه��ا م���ن خال 
ال��������ه�������م  زوال 
تقريباً،  اال�ستراكي 
ورح�������ي�������ل زع���ي���م���ه 
ال���رئ���ي�������س ه�������اري 
�سّدة  ب���م��دي��ن م��ن 
بداأت  حيث  الحكم، 
ت�سهد  ال����ج����زائ����ر 
انفتاحها  ع�������س���ر 

عرفته  ال������ذي  ك������ذاك  ال���ج���دي���د 
ب��داأت تظهر  ال�سادات، وهنا  م�سر في ع�سر 
تجارب مختلفة اإلى حّد ما �سّميت في بع�س 
االنتقال"،  "جيل  بتجربة  النقدية  االأدبيات 
وت��م��ّي��زت ب���ع����دة ال��غ��ن��ائ��ي��ة اإل����ى ال�����س��ع��ر مع 
من  تنفر  كتابة  ال�سعرية.  اللغة  ف��ي  ت���ّه��ج 
ل��غ��ة ال��ب��ي��ان ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ت��ي ك��ان��ت طاغية 
بهاء  ال�سعر  اإل��ى  تعيد  اأن  وتحاول  قبل،  من 
روحه الغنائية، متاأثرًة تقريباً ببع�س �سعراء 
في  طفيف  تحديث  مع  لبنان،  في  الجن�ب 
حديث  ب�سكل  رومنتيكية  �سعرية  ال�����س��ك��ل. 
اأ�سماء مثل:  اإلى حّد بعيد، وقد ظهرت هنا 
لخ�سر فل��س )"اأحّبك لي�س اعترافاً اأخيْر"( 
عا�س�ر فني )"رجل من غبار"( وعلي ماحي 
ل��سيف  وعثمان  المتف�ّسخة"(  )"االأزمنة 
في  )"قراءة  يحياوي  وعيا�س  )"اأعرا�س"( 
اأ�سرار الث�رة"(... ا�ستطاع هذا الجيل الذي 
اأن يك�سر من  لم يحَظ باهتمام نقدي كبير 
�س�كة ال�سلطة ال�سعرية ال�سائدة، والتي بقي 
ال�سبعينّي  وال�سعر  المحافظ  ال�سعر  يمّثلها 
اإل��ى تحّ�ل  ق��اد  ب�سكل ما  اأن��ه  الم�ؤدلج، غير 
الح�سا�سية ال�سعرية التي �ستنفجر في نهاية 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ب��ع��د ال���ح����ادث ال��ت��ي عرفتها 
اإل���ى خ������س تجربة  ال��ج��زائ��ر وال��ت��ي قادتها 

التعّددية والديمقراطية ال�سيا�سية.
في هذه الفترة تقريباً بداأت تظهر عامات 
للكتابة  روؤي��ة مجّددة  �سعرية جديدة تحمل 
اأو  الم�سم�ن  م�ست�ى  على  �س�اء  ال�سعرية 
ال�����س��اع��ر ع��ب��د اهلل  ال��ب��ن��ي��ة، وم��ّث��ل��ه��ا بخا�سة 

ب�خالفة، والذي لاأ�سف انتهى منتحراً ولم 
ال�ساعة،  اإل��ى حّد  �سعري  اأي عمل  له  ي�سدر 
المغامرات"  "�سال  ق�سيدته  بقيت  لكن 
ال�سائد  مع  الجديدة  القطيعة  ه��ذه  تد�ّسن 
ال�سعري اآنذاك، كما كان ل�ساعر اآخر دور في 
تحقيق قفزة �سعرية مهّمة ه� عمار مريا�س 
هي  واح���دة  �سعرية  مجم�عة  اأ���س��در  ال���ذي 
حقق  الذي  الن�س  لكن  العادي"،  "اكت�ساف 
ال��ت��ح��ّ�ل ك��ان ن�ساً ط���ي��ًا بعن�ان  ب��ه ذل��ك 
"الحب�سة"، وعلى هام�س ه�ؤالء، اأو بالتجاور 
�سعرية  ال��ت��ح��ّ�ل، ظ��ه��رت ن�س��س  ه��ذا  م��ع 
ن�سه  في  اأن���زار  نجيب  ا�سمه  ل�ساعر  مميزة 
االألف"، حيث كان يعلن عن  "نملة في برج 
انتمائه اإلى تّيار "دادا" ال�سعرّي، وبالرغم من 
اأنه اأ�سدر مجم�عته االأولى "كائنات ال�رق" 
الذي  ال�سعري  عمله  اأن  اإال  الت�سعينيات  في 
الذي  ه�  "الفرغان"  بعن�ان  متاأخراً  ُطبع 
�سمل بالفعل روؤيته المحدثة لل�سعر، روؤيته 
وخ��س  ال�سائد  مع  القطع  على  تق�م  التي 
ال����ت����ج����رب����ة 
ال�������س���ع���ري���ة 
م������ن داخ������ل 
ومن  اللغة، 
��������س��������ره�������ا 
ح�سة  لمت� ا
وا�ستعاراتها 
ال�س�ريالية 

الغريبة.
واإذا كان كّل 
نجيب  م����ن 
وعمار  اأنزار 
م������ري������ا�������س 
ي������ع������ّب������رون 
ع��������ن ح���������س����ا�����س����ي����ة 
�سعراء  بالم�ازاة  ظهر  ال�سمال،  اأو  المدينة 
الجن�ب الجزائري، واأغلبهم من ال�سحراء، 
المعروفة  ب������س��ع��ادة  م��دي��ن��ة  وب��خ��ا���س��ة م��ن 
بتاريخها العريق في الت�سّ�ف والروحانيات 
وبر�ّسامها الفرن�سي الذي اأ�سلم في اأخريات 
ديني".  "اإتيان  اأو  ديني  الدين  ن�سر  اأي��ام��ه 
الحداثية  الق�سيدة  من  م�جة  ظهرت  هنا 
في  اأدون��ي�����س  حتى  لها  اأف���رد  التي  ال�س�فية 
اأعمال  بع�س  بن�سر  وقفة  "م�اقف"  مجلة 
دحية  م�سطفى  ال�ساعر  وبخا�سة  اأعامها، 
ال�هم" و"كتابة  "ا�سطاح  عملين  )اأ�سدر 
الماء"( وال�ساعر اأحمد عبد الكريم �ساحب 
خيزار  ميل�د  ال�ساعر  اأو  ال�سن�ن�"،  "معراج 
عبر عملَْيه: "نبي الرمل" و"�سرق الج�سد"، 
في  دلباني  ب�عام  والناقد  ال�ساعر  والحقاً 

مجم�عته "ال�سهرورديات"...
"اآفاق" ال�سعرية  كما ظهرت تجربة جماعة 
الراحل  والفيل�س�ف  ال�ساعر  تراأ�سها  التي 
بختي بن ع���دة، واأ�سدر من خالها بيانات 
عّدة مع �سديقه ال�ساعر �سعيد هادف الذي 
لم ين�سر اإال مجم�عة واحدة بعن�ان "وعيناي 
ال�ساعر  وكذلك  الخط�"،  عن  عاطل  دليل 
واحد"كتاب  عمل  اأي�ساً  له  الهامل  اهلل  عبد 
بتنظيم  الجماعة  ه��ذه  وق��ام��ت  ال�سفاعة"، 
نهاية  الجزائر  ف��ي  مهمة  �سعرية  ملتقيات 
الثمانينيات، لكنها تفّرقت بعد مقتل بختي 

بن ع�دة اأثناء الحرب االأهلية الجزائرية.
الجزائري  ال���غ���رب  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  ودائ����م����اً 

كتابتها  في  ارتبطت  �سعرية  اأ�س�ات  ُوج��دت 
وبتجربة  العربية  ال�سعرية  الحداثة  برهان 
اأ�سكال  عن  البحث  من�ال  على  ال�سعر  �س�غ 
وطرائق مختلفة، ذلك ما نلحظه مثًا في 
�سعر الخ�سر �س�دار في عمله االأول "�سبهات 
"الم�ب�ء" اأو  ق��رور في  المعنى" اأو معا�س� 
كلها".  للرياح  "امراأة  في  ميل�د حكيم  عند 
وب�سكل مختلف ي�ستفيد من مرجعية �سعرية 
خ�س��ساً،  ي��سف  �سعدي  في  ممّثلة  عربية 
ن��ج��د ال�����س��اع��ر االأخ�������س���ر ب���رك���ة ف���ي عمله 
هذه  ك��ل  لكن  ال�سمت"،  "اإحداثيات  االأول 
المغامرات ال�سعرية الممّيزة، والتي ت�ّهجت 
وجدت  تقريباً،   1993  -  1988 فترَتْي  بين 
نف�سها مجبرة على ال�سمت في زمن الحرب 
ال�سعراء:  م��ن  ال��ع��دي��د  مقتل  ب��ع��د  وال��ع��ن��ف 
ي��سف  ���س��اك��ري،  اهلل  عبد  ع����دة،  ب��ن  بختي 
التي غابت  اأي�ساً  الفترة  اإلخ، وهي  �سبتي... 
فيها الم�ساألة الثقافية عن ال�ج�د، فا ن�سر 
وال جرائد تهتّم بالحقل االأدبي وال ملتقيات 
والعنف  القتل  ���س��ار  لقد  م��ه��رج��ان��ات...  اأو 
الجزائرية  الحياة  حلبة  ف��ي  ال�سّيدان  هما 
التي  ال��رواي��ة  عك�س  على  الت�سعينيات،  ف��ي 
عرفت قدرتها على امت�سا�س ما يحدث في 
ال�اقع وال�سهادة عليه دينامية اإيجابية حتى 
�س�ت  ب��داأ  حينما  تقريباً  الت�سعينيات  نهاية 
الر�سا�س ي�سمت قليًا اأو يهداأ، لكن تجربة 
ال��ت��ح��ّ�ل ال�����س��ع��ري ال��ت��ي ب����داأت ل��م ت��ع��د اإلى 
اخ��ت��ّل: لقد حدث  اأو  ت���ّق��ف،  ال��ذي  م�سارها 
ن�ع من االنك�سار وبقي ال�سمت �سائداً لفترة 

ط�يلة.
اأ�س�ات �سعرية  في الفترات االأخيرة ظهرت 
ومن  ���س��ج��ي��ج،  اأو  �سخب  دون  م��ن  ج��دي��دة 
يراهن  ال  �س�ت  اأي�ساً.  قا�سية  معارك  دون 
ع��ل��ى ح���داث���ة ���س��ع��ري��ة ت��ج��ري��ب��ي��ة ك��م��ا كان 
ي�س�دها  �سعرية  على  لكن  الثمانينّي،  �سلفه 
الت�تر، اإنما تطغى عليها الغنائية بتمايزات 
ال�سعرية  التجارب  مختلف  بين  واختافات 
ح��ي��ث ث��م��ة م���ن ي�����س��ع��ى اإل����ى ت���ح���ّ�ل ج���ذرّي 
كحال ال�ساعر عبد الرزاق ب�كبة الذي لفت 
"من د�ّس خف  اإليه االأنظار في عمله االأول 
التجربة  ه���ذه  وف���ي  الرمل".  ف��ي  �سيب�يه 
ظهرت بع�س االأ�سماء ال�اعدة مثل: ح�سين 
عملَْيه  )ف��ي  �سكتة  المل�ك  �سيف  زبرطعي، 
عي�س  يداي"(،  ولدته  ما  و"هذا  "الرائي" 
المت�ج )باأكثر من جائزة �سعرية في  قارف 
الجزائر والعالم العربي(، ب�سير �سيف اهلل، 
اإب��راه��ي��م �سديقي  ع��ب��د ال��رح��م��ان ب����زرب���ة، 
وهي  "الم�سافات"(...  مجم�عة  )�ساحب 
واقع  ف��ي  كتابتها  تمتحن  ت���زال  ال  ت��ج��ارب 
وت�سارع  م��ن��ه،  ي��ت���ّج�����س  اأو  ال�����س��ع��ر،  ي��ع��ادي 
ال���ح���رب للملمة  ب��ع��د  م���ا  اأه��������ال م��رح��ل��ة 
ال�����س��ظ��اي��ا وال��ب��ح��ث ع���ن اأف����ق ���س��ع��ري واعد 

ومتنّ�ع للغاية.
بك�نها  ال���ج���دي���دة  ال�����س��ع��ري��ة  ت��م��ي��زت  ل��ق��د 
اأ�سار  االأ�سل، وذلك ما  تجربة منقطعة عن 
اإليه الناقد اأحمد ي��سف في درا�سته المهّمة 
والجينيال�جيا  ال��ن�����س  ب�"يتم  وال��م��ع��ن���ن��ة 
الجزائري  ال�����س��ع��ر  ف��ي  ق�����راءات  ال�����س��ائ��ع��ة: 
"من�س�رات  ل�����دى  ال���������س����ادرة  المختلف" 
االنقطاع ه�  2000، وه��ذا  االختاف" ع��ام 
الذي جعلها في ال�قت نف�سه مفت�حة على 

الم�ستقبل الغام�س والخطير.

ب�شير مفتي
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ويثير  مربك،  �شوؤ�ل  �لجز�ئر  في  �ل�شعرية  �لحد�ثة  �شوؤ�ل 
بالحقل  فقط  ترتبط  ل  �أ�شئلة  عّدة،  مربكة  �أ�شئلة  بدوره 
�ل�شعري فح�شب، �أي بما هو �شعر فقط، لكن بالحال �لثقافي 
هذ�  عن  �لتعبير  من  منا�س  ل  ولهذ�  باأكمله،  �لجز�ئر  في 
�لت�شابك و�لتد�خل بالقول �إن ما يتفّرع عن لحظة �ل�شعر في 
عرفتها  �لتي  �لتحّولت  بمختلف  �شميمّياً  مرتبط  �لجز�ئر 
�لمتو�شطي  �لإفريقي  �لعربي  �لبلد  هذ�  نف�شها،  �لجز�ئر 
بعنف  تاريخياً  �لممّزق  �للغات  �لمتعّدد  �لهويات،  �لمتعّدد 
�شر�س تلّقح به عبر حقب تاريخية متعّددة، وبالتالي �شاغ 
هويته �شمن ثنائية "�ل�شكين و�لوردة" على حّد عنو�ن �أحد 

كتب �ل�شاعر و�لرو�ئي كاتب يا�شين. 
ر�سم بالحبر لع�سمت داو�ستا�سي.
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ار عادل ن�شّ

ار، بعد�سة: عّزة ح�سين. ال�ساعر عادل ن�سّ

المرات، وبعدما  اإحدى  في 
المعالج  طبيبي  ا�ستبدلت 
للمّرة الثانية على الت�الي، 
ق��ّرر ه��ذا الطبيب ���س��رورة خ�س�عي 
اخت�سا�سي  ب��ه  يق�م  تحليلي  لعاج 
اأني  ال��ع��اج��ات بعدما ق���ّرر  ف��ي ه��ذه 
واإحباط  اك��ت��ئ��اب  ح��ال��ة  م���ن  اأع���ان���ي 
الحياة  �س�ؤون  عن  ناتجين  �سديدين 

و�سج�نها.
خ�سعت في بداية االأمر عند المعالج 
النف�سي ل�سل�سلة من الفح��س تترّكز 
ق���راءة خ��رائ��ط ور���س���م محّددة،  على 
ثم �سرع في طرح االأ�سئلة عّما اأعانيه 
بيننا لفترة ط�يلة  اللقاءات  وتعّددت 
تطّرقنا خالها اإلى جملة اأم�ر ومن 

�سمنها حياتي الجن�سية.
المعالج  تعّرف خاله  ك��اٍف  مّر زمن 
اإلى حياتي وتفا�سيلها، من �سل�كياتي 
التي  ال��ف��ع��ل  وردود  ت�����س��ّرف��ات��ي  اإل����ى 
اأبديها عادة حيال الم�سائل والم�ساكل. 
حاً اأن ثمة ت�سابهاً كبيراً  فاحظ م�سرِّ
بيني وبين المثلّيين في طبيعة ردود 
وعدم  ب��ال��رّق��ة  تتمّيز  ك�نها  االأف��ع��ال 
االب��ت��ع��اد عن  اإل���ى  وال��م��ي��ل  الخ�س�نة 

الم�ساكل والعجرفة.
ال�سك�ك،  و�ساورتني  ف��ّي،  القلق  دّب 
ورحت اأ�سن هج�مات عليه على �سكل 
اأ�سئلة لج�جة لمعرفة حقيقة ه�ّيتي 
خزائن  ف��ي  اأن��ك�����س  رح���ت  الجن�سية. 
الذكريات  �سريط  م�ستعيداً  ال��ذاك��رة 
له  عن طف�لتي ومغامراتها، وذكرت 
اأترابي،  األعبها مع  التي كنت  االألعاب 

خ�������������س��������������س������اً 
منها  الجن�سية 
الطبيب  )ل��ع��ب��ة 
وما  والمري�س( 
من  ي���ت���خ���ّل���ل���ه���ا 
ومام�سة  ت��ع��رٍّ 
االأع�ساء  بع�س 
للعبة  ك��م��ح��اك��اة 
اآنفاً،  ال��م��ذك���رة 
وال��ت��ي غ��ال��ب��اً ما 
ت���ن���ت���ه���ي ب����خ���ز 
ال�همية  االإب�����ر 

في االأج�ساد.
لقاءاتي  انتهت 
معالجي  م�����ع 
بعد  ال��ن��ف�����س��ي 
ذل���������ك ب���ف���ت���رة 
وهي  ق�����س��ي��رة، 
نتيجة  ت��ح��م��ل 
ت�����ك�����ن في  ل�������م 
ح�سابات دواعي 
اإليه.  ال��ل��ج���ء 
بعد  ف������رح������ت 
ذل�������ك اأت����ع����ّم����د 
ال��خ�����س���ن��ة في 
ت�����������س�����ّرف�����ات�����ي 
فعلي  وردود 
حيال االآخرين 
ف������ي م���ح���اول���ة 

م����ن����ي ل����م����ح����اك����اة ال������رج������ال ال����ذي����ن 
ك�"اأ�س�ياء".  ال��م��ع��ال��ج  ي��ت�����س��ّ�ره��م 
اأوف��ق في م�سعاي،  بطبيعة الحال لم 

وكانت النتيجة مجم�عة من اإ�ساءات 
الفهم مع االأ�سدقاء واالأقارب.

و�سيلة  اإل�������ى  ل�����ج�����اأت 
اأخ��������رى، وه�����ي ق�����راءة 
الكتب والمراجع التي 
ال�ساأن،  ب��ه��ذا  تخت�ّس 
الم�اقف  اأن  ووج���دت 
المثلّية  م��ن  ال�سلبية 
ومعاملتها  الجن�سية 
في  وتحريمها  كتاب�، 
اأم��اك��ن م��ت��ع��ّددة، ونبذ 
يمار�س�نها،  ال���ذي���ن 
معهم،  ال��ت�����س��ام��ح  اأو 
طبيعة  اإل��ى  يع�د  اإنما 
ت�س�غ  التي  ال�سلطات 
في  �سلطتها  خطابات 
الميادين،  م��خ��ت��ل��ف 
ال�سّحة  �سمنها  ومن 
ويت�ّقف  ال��ج��ن�����س��ي��ة، 
اأو  االإيجابي  الم�قف 
طبيعة  ع��ل��ى  ال�سلبي 
هذه ال�سلطة ونظرتها 
والزاوية  االأم����ر  اإل����ى 

التي تقف منها.
اأ�سحاب  وي�����س��ت�����س��ه��د 
بالعديد  ال�����راأي  ه���ذا 
االأم����ث����ل����ة، حيث  م����ن 
ك��������ان��������ت ال����م����ث����ل����ي����ة 
مباحة  ال���ج���ن�������س���ي���ة 
حا�سًا  ك����ان  م��ث��ل��م��ا 
الي�ناني  الع�سر  ف��ي 
اأو مثلما  العبا�سي،  اأو الع�سر  القديم 
ال���ق���رون ال��سطى  ك���ان ح��ا���س��ًا ف��ي 
ف���ي اأوروب�������ا ح��ي��ث ك���ان���ت ت��ع��ت��ب��ر من 

اإلى  النظرية  هذه  وتخل�س  الكبائر. 
اأن الم�قف من المثلّية لم يكن اأكثر 

من م�قف اجتماعي.
واأن���ا منكب على  االآخ���ر،  المقلب  ف��ي 
وجدت  علمياً،  الم�ساألة  ه��ذه  درا���س��ة 
طبيعة  ع��ن  م�س�ؤولة  جينات  ثمة  اأن 
مي�ل المرء الجن�سية، طبيعية كانت 
فح�س  اإج���راء  في  ففّكرت  مثلية.  اأم 

كهذا لمعرفة ه�ّيتي الجن�سية.
عقبتان،  اأم��ام��ي  ال��ف���ر  على  امتثلْت 
اأن تك�ن تقنيات هذا  االأول��ى احتمال 
بعد،  ب��ادن��ا  اإل���ى  ت�سل  ل��م  الفح�س 
والثانية اأن يك�ن ثمن اإجرائها باهظاً 
ال���ح���دي���ث���ة. لذلك  ال��ف��ح������س  ك���ك���ّل 
نهائياً.  الم��س�ع  عن  النظر  �سرفت 
تدخل  ول���م  ازدادت،  ح��ي��رت��ي  اأن  اإال 
الطماأنينة قلبي بفعل ا�ستمرار جهلي 

بحقيقة ه�يتي الجن�سية.
والقلق  حالتي  تفاقم  وغ���داة  ق���ّررُت، 
اآخ������ذ ف����ي االزدي����������اد، ب���ال���ت����ج���ه اإل����ى 
وطرح  خبيز  ب��ال  ال�ساعر  �سديقي 
اإل���ى يائه  األ��ف��ه  ال��م������س���ع عليه م��ن 
ال�سافية  االإج��اب��ة  اأج���د  اأن  ف��ي  اأم���ًا 

لديه.
اأعانيه  مما  و�سارحته  التقينا  عندما 
اأ�سلح من و�سعية جل��سه، ونطق ما 
افتر�سُت اأنه �سيك�ن الج�اب ال�سافي 
اإنما  االأم�����ر  ف���ي  اإن ج���ّل م���ا  ب��ال��ق���ل 
ت��ق��ّدم، لذلك  يكمن ف��ي م��ق��ّدم��ة م��ا 
تتنا�سق  كي  التعديات  اإدخ��ال  وج��ب 
ال�سياقات بما تقت�سيه ال�سرورات في 

الن�ّس!

بمر�ض  اأُ�شبت  اأكثر،  اأو  العقد  الزمن  من  قاربت  �شنوات،  قبل 
ذاك  مذ  مفرط.  حّد  اإل��ى  بنف�شي  الثقة  قليل  جعلني  ُع�شابي، 
انتظامه،  في  ومفرط  دوري  وب�شكل  با�شتمرار،  النظر  اأعيد  واأنا 
بطبيعة اأفكاري وت�شّرفاتي. البع�ض اعتبر الأمر مجّرد �شعي وراء 
�شعي  اأنه  مفادها  اأخرى  بطريقة  ف�ّشره  الآخر  والبع�ض  الكمال، 
لروح  مواكبة  حديثة،  باأخرى  البالية  الأفكار  تبديل  اإلى  دائم 
الع�شر ومقت�شياته. اكت�شبت بفعل هذه الحالة �شفات مزعجة لي 
ولالآخرين مثل المزاجية الم�شاحبة لالكتئاب ال�شديد. تفاقمت 
اإلى  اإلى ال�شوداوية، ما دفعني  الأمور واأ�شبحت اأميل �شيئًا ف�شيئًا 
تغيير الطبيب المعالج مّرات عّدة، وبالتالي تغيير العالج بطبيعة 
يبني  التي  للزاوية  تبعًا  وذل��ك  مختلفة  اأ�شكاًل  ليتخذ  الحال. 
اأعاني  الذي  المر�ض  لطبيعة  ت�شخي�شه  المعالج  الطبيب  عليها 
اأخرى  نف�شية  حالت  الأ�شلي  المر�ض  جانب  اإلى  ويكت�شف  منه، 

اأعاني منها جرى اإهمالها في ما �شبق.



يوجيان
ترجمه عن ال�شينّية اإلى الفرن�شية: 
جنجيالي و�شبا�شتيان فيج

في "دفتر" هذ� �لعدد يقّدم �ل�شاعر 
�شوقي عبد�لأمير ترجمة �لجزء �لثاني 

و�لأخير من ق�شيدٍة هي بمثابة ديو�ن 
لل�شاعر �ل�شيني يوجيان )مو�ليد 

1954(، وهو من �أهّم �شعر�ء �لحد�ثة 

�ل�شينيين، ولم ُيترَجم بعد �إلى �للغة 
�لعربّية. هذ� �لن�ّس �لذي ُنقل �إلى �أكثر 
من لغة في �لعالم، تّمت ترجمته عن 

مجلة Po&sie �لفرن�شية )�لعدد 120( 
بالتفاق معها.

كيلين: حي�ان خرافّي �سينّي ي�سبه الغزال، كبير الحجم، له قرن واحد ق�سير، في و�سط 
جبينه عامة على اأنه قائد جميع الحي�انات، وبرغم ذلك فه� لطيف اإلى درجة اأن خطاه 
كتاب  )م��ن  �س�ته جميل  اإن  ويقال  ق��دم��اه،  تطاأها  قد  التي  الدقيقة  الكائنات  ت���ؤذي  ال 

اللّباد(. الكائنات الخرافية" ل�س�قي عبد الحكيم +  "قام��س 

االأحد  1  حزيران   2008



في ال�قت نف�سه، مع االأجفان رائحة ج�ارب كريهة ُتطبُق، 
ُبنيت بطريقة متطابقة جداً �سة لزوَجْين �سعيَدْين  كانت الغرفة المخ�سّ

جّيدة ب�سّحة  ولدنا  جداً،  �سعداء  فعًا  "نحُن 
ناأكل جّيداً وعائلتنا تماأها الرّقة".

كما ل� بدْت في م�سهد م�سرحيّ  حياٌة حقيقية
مطبخ مزّود بالغاز �سريٌر بَنَفَرْين    حّمام اأبي�س   

حاقدٌة على الحياة �ساعُة منّبه �سغيرة  نعاٌل تغّطي القذارة  غطاٌء مبعثر 
رادي� مبرمج دائماً على الم�جات الق�سيرة رقم 2             األب�م للعراة بعد الممار�سة     

علبُة دواء خالية، مجّاٌت قديمةٌ  ورق الكلينك�س المجّعد في ُكرات على َعَجٍل   
كتاُب بح�ث لتلك ال�سّيدة غطاُء و�سادة ُمجعلك  

ي�َم �سيف حزين التي تتحّدث عن قلبها الخافق 
والَكْل�س�ُن المّتهُم دائماً باأنه ُيعيقُ    ُكّلها َمرمّيٌة على ال�سّجادة

ح�َلها  ُت��دي��ُر  ينظر في مطب�عاٍت تحت ُكرة اأر�سّية  جال�ٌس على مرحا�س قديم  الرجلُ 
وجَهه

تحت�ي على و�سفات لزواج �سعيد   في كّل مّرة يقراأ �سفحة بكاملها 
وال الكثير من الملح كاأن ت��سي      باأال تاأكل الكثير من الملح    ال تاأكل الكثير من الملح    

يبعث  وال����ذي  يحلم بالماء الُم�َس�َبن ال�ساخن الذي ي�سيل من ح��س الحّمام في الطابق  
اأ�سداًء جن�سّية

اليد الي�سرى تداعب الب�ري الذي ي�سيل  وتفّكر باأّي �سيء ينَطّ االآن
لتعرف اإذا اأمكنها العث�ر على تدويرٍة ُم�ستبٍه فيها اليد اليمنى تختبر في الخاء 

�سقط الغطاء الذي لم يكن محكماً       ُمحدثاً فرقعًة في الم�ؤّخرة ال مفاجاأة  انتهى كّل �سيء 
تلف�ن يطلب حليباً من المخزن في الغداء  ماذا �سناأكل  دقيقتا غ�سب 

على فرا�س من طراز �سيم�ن�س    ذراعاها َمجرَفتان حمراوان المراأة تحلم 
و�سحناً من فخار في ُحلمها ترى ِمعزًى  ت�ستريح في كرمة �س�داء 

النقطُة ال�سعيدة النهائية لي�ست بعيدة وروَح فطر عج�ز   باقًة من ري�س اأبي�س 
تتذّكر بطاقة الطائرة عندما ب�سعرها المحترب  وفي متناول اليد 

كارتات  حتى  هناك  ي�جد  معّقمٌة  الزجاجّية  ال��ك���ؤو���ُس  يمكننا اأن ُن�قد الم�سباَح في اأّي لحظة 
اإذاً �سنترُك ال�سرفَة ُم�سرعة لله�اء اعتماد م�سرفّية 

وممار�سة  غ�سل الفم    ال�سيء نف�سه يتكّرر دائماً مثل اإعادة الطاء  طيران اعتيادي 
الحّب

لكن الجحيم بالتاأكيد تفكر في هذا الن�ع من  دائماً على ورق كارب�ن  لي�س اأمراً مهّماً      
المنطق

اأْن ُتجّدد يعني اأن تدو�َس  من اأن تك�ن اأ�سيًا   وعلى اأي حال فاإن ذلك اأكثر ت�فيراً 
على حقٍل من ق�سب ال�سكر

وزوجًة عادية   وم�سعداً عادياً معّطًا   اأن تهاجم �سكناً عادياً  
وزوجاً عادياً

ه �س�اطئ الباجات(  �سخ�س بدين ترف�سُ )ي�ستيقظ كّل ي�م ال�ساعة الحادية ع�سرة والن�سف  
امراأة عادية

مر�س �سّكري  التهاب طبيعي للمجاري التنّف�سّية  �سداع طبيعي  برودة جن�سّية 
اعتيادي

اأف�سل" لكان  مجاناً  كان  "ل� 
اأبدية العالم التي َتجتّر في الما�سي كانت لدّي ثقة في الاأخاقية ال�سعر 

كّل ليلة كنت اأط�ف بروحي في ال�طن ال�سالف ق�سائَد تانغ     
ب�سي�فنا المذّهبة )1( عندما افتتَحِت الطريق اإلى �سيمان    

على ق�ارب ال�سّيادين في بحيرة ديان�سي )2( كنُت اأرى دائماً العبقريَّ الفتي وانغ ب� )3( 
ممتطياً مثل فر�س رافعًة بي�ساء كما ل�كان ف�ق دّراجة

ك���ن���ت اأدر���������سُ  في هذا الخريف غي�م ال�سفق مع َبطٍّ وحيد كان�ا يحلق�ن معاً )4(  اآه 
باي ج�ي )5( الناي واأ�سل�ب "مدائح �س�" كنت اأحب ب�سغف   

كنت اأعرف اأن اأتمّدد مثل �سن�برة قديماً كنت اأبتلع العالم  
في ال�قت نف�سه الذي اأعثر فيه على االأ�س�س  اأتجاوز حدوَد المادّية  اأخّفف عن نف�سي 

عندما اأتحّرر لمّرة من االلتزامات كّلها
اأن اأنم� ب�سكل متاأّلق اأعرف كيف اأمزج الدعارة بالطهارة 

اأعرف كيف اأ�سّفر مع الرياح  واأبقى �سلداً مثل الغرانيت
اأرت��دَي من جديٍد الجماَل البدائّي لقلب  واأن  كيف اأنت�سر واأزهر مثل حدائق اله�ساب العليا 

ال�ستاء

هذه الطائرة َحَرفْت مجرى الزمن
ال بّد من اأن ُنرغم التق�يم القمري  على الع�دة اإلى غرين�يج

المنظر االأكثر طليعّية لهذا القرن
اأمام وجه اهلل �سّياح بال�سرعة نف�سها  خلف الكني�سة  

اأيراً مري�ساً وبالحركة نف�سها    ُيخرج�ن اأي�ساً   ُيخرج�ن �سيجاراً 
ُتلقي بظّل مقل�ب ل�ساحرةٍ        على المزاريب ال�ردّية   غرفُة الح�رية  
ق�سبان  م��ن  ط��اب���ر  اأم���اَم  يتجّملَن  الفتياُت يبداأَن العمَل ال�ساعَة الثامنة �سباحاً  

خنازير مكب�تة
الزبائُن كّلهم من م�اطني العالم النا�ُس في ذهاب واإياب  في الممّراِت ال�سبقِة  

نظيفة ومعّقمة م�ست�سفًى     ُت�سفي من كّل داءٍ  َثغُر المترو "�س�برمار�سيه" �س�ٌق كبيرة 
معّلبٌة بالبا�ستيك َرِحُم االأر�س  ر   الطيُن زال عن الُخ�سَ

�سيئان يبعثان  الفل�سفُة والفّن يتنّزهان بين رف�ِف المعرو�سات  �سمٌك اأو اأطراُف دببٍة  
دائماً على الترّدد

ر�سائل  اإلى  ل�سنا بحاجة  �سنق�م بذلك على الف�ر  ما هي قيمة المبادلة  
لج�ّس النب�س   ل�سنا بحاجة اإلى ورد ج�رّي اأحمر حّب  

ل���������س����ن����ا ب�����ح�����اج�����ة اإل�������ى  ل�سنا بحاجة اإلى اأمنيات �سريحة  ل�سنا بحاجة اإلى ثرثرات 
تجّنبناها من دون ا�ستثناء ال�سكليات المعّقدة كّلها  اعتراف 
ربع �ساعة تكفي لل��س�ل اإلى الجّنة هب�ٌط   �سع�دٌ 

هل �ساأُخرجه...؟ هل �سُتخرجه...؟  اأمام هذه الطيز الحمراء المري�سة 
تهّز الفتى االأعذرَ  تهّز     اأ�سدقائي الطّيبين  تهّز اأ�ستاذي  هذه الفكرة تهّزني 

تهّز الرئي�َس والرفاَق والفتاَة  
تهّز �سريَر التّنين الذي يرقد عليه االإمبراط�ر      هل �سُتخرجه...؟

�سمعُت اأن نحلة تعّلمت الريا�سيات تلك ليلة �س�داء من �سهر ماي� 
واألّ�ح برايٍة اأقذُف اأوراقها   كنُت اأحّدق بتركيز على جمهرٍة من االأغ�سان 

وال م�ك�ي�دَة دودة ذهبّية لم تكن خيانَة تّفاحة 
اأ�سبحْت تمثااًل �سخماً احتّل النهار بكامله الزهرُة المتخّيلة في العتمة 

اأكبر تمثال في التاريخ       واالأكثر االأكثر قّ�ة
يجعل كّل �سيء �سريَع العطب

وال�سماَء �سريعة العطب يجعل العالم �سريَع العطب 
واالأبديَة �سريعة العطب واالأ�سَد �سريع العطب  والماَء �سريع العطب  

وقمَر �سانغاين �سريع العطب     واأحجاَر االأكروب�ل �سريعة العطب واالآلهَة �سريعي العطب 

�سم�ّي كلب  "اإنني 
اأبتلع القمر

اأبتلع ال�سم�س
اأبتلع كّل النج�م والك�اكب

اأبتلع الك�ن
واأبتلع نف�سي" )6(.

وقّرادُتها في �سقيفة قديمة ت�سكن العّمة اإيملي    Flûte �من جهة �سارع ال
على حائط ال�سال�ن َعّلقْت ل�حة خط ل� يان زنكنغ )7(

ويم�سي مثل حمار االأب يت�سّ�ر نف�سه ل�ي� )8( 
وتحت �سجر الباتان في ركن منعطف تتدّلى قّبعٌة من ق�سِب البامب� 

ي�ماً بعد ي�م �سطُل ماء اأ�س�د 
االأ�سباُح تنام في الظّل البارد في اأعمق نقطٍة من المنزل الف�سيح     

ُت�سيء المقاعَد الق�سبّية للجّدة االأّم �سم�ُس الغ��روب َتخترق المنزل من الغرب  
قّطُة المنزل تطير ف�ق العم�د العر�سّي الدجاجُة تبي�س بي�سًة واحدة  

�ساحرُة المطبخ ُتغّني االآن
ق�سيدتي االأولى التي اأمتدح فيها ال�سم�َس الغاربة على ال�سهل

وهي تغ�سل قدَمْيها في ط�سٍت م�ساَء ي�م �سبت حّبَي االأّوُل اأعطيته الأّمي 
وبعد ظهِر ي�ٍم ُم�سم�ٍس  النهَر الكبير  واأنا ابن ثاث �سن�ات راأيت الجبَل العالي 

عرفُت ا�سَم ال�سقر

فقط االأ�سياء  هذه  وعلى  االأ�سياء  هذه  على  كبيرة  اأهمية  نعّلق  "اإننا 
في �سهادة ال�فاة")9( هذه االأ�سياء التي ال ُتذكر قّط  كي نحيا، 

ما زالْت هنا االأ�سياء التي ظّلْت على قيد الحياة  هنا االآن 
يقطينٌة حمراء غّطاها الندى في حقٍل بعد المطر القطعُة التي اأفكر بها 
في �سخب ماٍء في ي�م �سيف هذه االأفكار تتبادل الحديث مع مزاج امراأةٍ 

اأفّكر في حّبِة �سن�بر نائمة على تّلة �سن�برات في ي�نان
�س�ُت اندالعها في ال�سم�س قد فاجاأ البحيراِت المجاورة

بال�سبر")10(. نتزّود  اأن  من  بّد  ال  بكثير  اأو  بقليل  االآن   مات  قد  ي�ماً  يعي�س  كان  "ما 
احذر اأال تفقد �َسعَرَك مبكراً اأمٌر ح�ّسا�س جداً 

تدخل طائرتنا االآن �سماًء ُمرّمدًة
اإنني المجن�ُن ال�حيُد بعي�ٍن جاحظٍة في هذه الطائرة

وتعطيني قناعاً للن�م ُتدحرج ب�َل برتقالٍة �سفراء   م�سيفٌة تعبر َمِرْيِئي 
تحّدق بي بتركيز مثل مارلين م�نرو اأو مثل حّ�اء ما زالت اأربع �ساعات قبل الم�ستقبل 

تطلب مّني اأن اأت�سّ�ر ليلًة تلفزي�نيةً  اأو ليلًة ل� �س�ني
اأو اأْن اأترّبع في المقّدمة مثل جّنة عدن تطلب مني اأن اأنظر دون اأن اأرى 

ُم�سم�ٌس جداً ي�ٌم وهبنا اهلل اإّياه 
ال�سماُء عادت اإلى ارتداء �سدرّيتها الزرقاء       ت�سبه اأّمي ي�م االأحد

لت�سل فجراً اإلى ال�س�ق َتخرج باكراً في ال�سباح 
في �سّلتها اأزهار تتفّتح

طرٌف نهرّي يقذف طيناً �سائًا في ح��س جن�بي 
تع�م فيها االأ�سماُك البحيراُت هي االأخرى مطلّية بالازورد 

ويم�سين نح� اأك�اخ النخل َيخرجن من ُقراهنّ  الفتياُت ينفخَن نه�دهن 
َتحبُل جميع االإناث على م�سارِف الغابات  

تجل�ُس ُجدجدُة عا�سقٌة اأمام كهف حار�س الغابة 
ال�سم�س عالية اأن اأ�سل في مثل هذا الي�م     يا له من حّظ 

اأنا االآخر اأ�سبح في ال�س�ء اإنني عن�سر من الك�ن  
اإنني اأعرف �سّرك. يا اإلهي 
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بعيداً عن االأنهار الكبيرة
اأتناق�س ح�ل الم�ديات الجديدة لل�سّيارات في �سارع معتم

اأحتجز  ل�سن�ات ط�يلة      لعي�ني ل� بقيُت على الطرف االأعمى  اله�اء م�ؤلم 
نف�سي بعيداً عن االأ�سياء

اأزهاراً با�ستيكّية ت�ستعيُر �سكَل نبات جن�بّي ال اأرى اإاّل باروكة الم�سافر الجال�س اأمامي  
يا �سان بان )11( العا�سقُة االأنانا�سّيُة للجن�ب اآه  تج�ّسدِت في ذئبة  في ظّل الجبال  

على الماء االأحمر هذا الي�م عبرُت نهر الرويلي )12(  
كانْت تطف� فتاٌة �س�داء من المناطق المادون ا�ست�ائية

يا فتاًة باأقداٍم عارية    اأرى ح�سراٍت طّيبًة coxinelles تت�سّلق ف�ق تّن�رتِك الممّزقِة مثل نج�م
وعلى ع�ن�ق�ِك غبار الطلع

يا �سانكي ال�سمالّية �سقطْت م��سُة "التبت" 
لقد �سقطت م��ستِك بم�ؤّخراتك الترابّية 

اآه يا ل�ك�سان اأوبرا قريتك قد �سقطت م��ستها )13(
المغّطى  َن��ب  ال��ذَّ م��سة  �سقطْت  اآه يا �سن ك�نغ وين )14( اإن ه�نانك الغربي قد �سقطْت م��سته  

بال�سن�بر في بامير
�سقطْت م��سُة الَجمال المبالغ فيه للقرويات       و�سقطْت م��سُة "اآٍه لروؤية الغروب")15(  

و���س��ق��ط��ْت م��������س���ُة ال��ث��ع��ال��ب ع��ل��ى االأر������س  �سقطْت م��سُة القرى َت�سرب من ينابيع الجبال 
وكّل ما يت�سل باالأر�س �سقطت م��سُته الجدباء ل� ي�نان 

ي��ا ���س��ج��ي��رات ال��ح��رج البي�ساء ال���ف���ت���ّي���ة         ي��ا قبائل  اأيتها الم�ساحات ال�سيبيرّية المقفرة 
يا �ساحبي المراكب على النهر الف�لكا الهن�د 

ويا اإلهة الخي�ل يا اإلهة الرياح  اأيتها التال الخ�سراء في اإفريقيا 
لقد �سقطت م��ساتكم جميعاً باليعا�سيب  يا اإلهة الجن�ب المحاطة  

يمكث اأن  ي�ستطيع  ال  هنا  فالجمال  يائ�سة  نائمة  مياٍه  طبقة  "اإنها 
لنرى اأّي عالم �ستبتكر")16(. ومن االأف�سل تركها كما هي لُتطّرَي القباحة  

اأيتها االآذان الممتلئة ب�سجيج المعدن الذي ي�ستهلُك نف�سه لم اأعد اأ�سغي اإلى �س�ت االأر�س
اأم ال تطلق �س�تاً لم اأعد اأ�سمع اإن كانْت ُتطلُق �س�تاً   

تحت اأقدامي؟ اأيتها االأر�س هل ما زلِت هنا 
مثل محفظ�ٍة ل�ج�م�ع ال�ثائق مثل �ساحٍة بعد الث�رة   ذاكرتي فارغٌة كلّياً 

في الم�سيرة االإجبارية للع�سر   هل كنُت ُمتراخَي ال�سمع ي�ماً من دون ت�ّقف 
كي اأُ�سغي باإمعان كيف "تتاأفعى" اإبرُة خياطة    تحت �س�ء القمر في ث�ٍب ِبْطِريقيٍّ  

من �س�زه�؟
األم اأتاأّثر قّط بعط�سِة طفلة   في ي�م خريٍف ُمتقاع�س؟

ال�����س��م�����س ف���ي القرية  ف���ي غ����روب  هل ما زلُت اأتذّكر االنحناءَة التقليدية لكر�سّي قديمة ط�يلة 
التي ولدُت فيها؟

م�جات  ن����ع�����د:  اإن����ن����ا  الناي  على  اأعزف  كنت  حين  في  واطئ  ب�س�ت  تغّني  "كي�ساوه�نج 
�سبابّيٌة واإثنا ع�سر ج�سراً")17(.

زهرًة �سقطْت في  اأ�سبح ي�ماً  األم  األم اأحلم ي�ماً تحت درابزين بفرا�سة في بلدي  اآه 
حلم فرا�سة؟

اأتعّ�ُد على ال�سرخات وعلى ال�سجيج ح�سرتي ال ُتف�سح عن نف�سها اإاّل في الرعد   
اأنف�سنا" )18( ن�غ�رق  ونحن  ب�سرية   اأ�س�اٌت  ت�قظنا  "حتى 
زمانه غير  في  جداً  قديم  جميل  تعبير  من  له  هنا" يا  زلنا  "ما 

تحت �س�ء القمر في اله�ساب العالية        كياوكينج )19(      ُتبعثر �سعَرها االأ�س�د
ُج�ج� )20( ما زالْت نائمة في ب�ستان تم�ّس اأ�سابعها

ُي����غ����ّط����ي ال����ع����ار�����س����اِت  ظّل اأزهاِر �سجراِت االإجا�س  ما زلنا هنا في حديقة اإجا�س �سرقي 
والعار�ساِت الحديديَة المطلّية الخ�سبّيَة المنح�تة 

لقد ط�ْت االأمُّ �سرا�سفها الحريرّية ما زلنا هنا 
بائعُة الكاميليا ال�سغيرة ما زالت هنا �سارع �سّيق من م�سقط راأ�سي  ما زلنا هنا 

و���������س��������م��������ك  في داخلها ُي�لد �سمك جديد ُم�سّطح   بحيرُة ديان�سي ما زالت هنا 
حجرّي

المعابُد بين اأزهار الكمثرى البي�ساء الجباُل الغربّية ما زالت هنا    
الجباُل ما زالت هنا     نمٌر ينظر اإلى وجهه في بركة

الخم�سمئُة اأَْرهات في معبد البامب� )21( ما زالت هنا 
في رياح اأغ�سط�س حُن ال�سدقات في يدها  و�سَ ما زالت تهبُط الجبَل االأخ�سر 

خارج العنق الدائري لمق�س�رة الطائرة بعد �سّت �ساعات اأرى ُقّبرًة تقذف �سرخاٍت مكت�مةً 
اأقداُمها المرّي�سُة ال�س�داُء تتعّلق ب�سفيح االألمني�م ال�سقيل   قّبرٌة �سادقة كما تبدو 

كما ل� كانت تحاول الدخ�ل اإلى مق�س�رة الطائرة تنزلق 
في نهاية هذا القرن اإنني متاأّكد من اأن هذي هي رغبتها الحقيقّية 

واأن الحداثة  في القطب المتجّمد يعرف اأن جهاز التدفئة ه� �سيء جّيد  حتى حي�ان الُخلد 
�سيء جّيد

في ي�نان حتى الحلزون البنف�سجي الذي يعي�س داخل ثمره ِفطر من ن�ع "ُعرف الديك"، بح�سب 
ي�رغ�ب في اأن َتنبت له اأطراف ت�سريح اإقامته 

دع�ني لكن دع�ني اأغادر زمَن هذه الطائرة 
دع�ا ق�سائدي تحّط في هذه ال� ي�نان الامكترثة اأت�ّقف ب�سكل اأ�سرع منها 

اآخر  في  دائماً  تتدحرج  اأحجار  فتاُت  كّلها  ال�سع�د  هذا  غمرة  في  َتغرق  التي  االأ�سياء  "اإن 
الذي يعدو" وتثلم ِعقَب الزمن  لحظة 

ُتحّلق  ق�سائدي  اترك�ا  اترك�ا هذا الكي�َس )22( العفَن ي�ا�سل طريقه الط�يل مع الطائرة 
نح� االأر�س

كيف يحدث اأن تك�ن م�ؤّخرتي ملت�سقًة بمدفاأة لكن ماذا يجري 
كم ه� لحم ال�سعر طرّي اآه 

عي�نه الجريحة ت�سقط بين رم��س م��سن�ع للف�الذ
بارا�س�ت الرومنتيكية           عّطلْته �سّيارُة اإطفاء حمراء

يتدّلى فُم ُمحا�سٍر في ِعلم الجمال. في قّمِة ناطحِة �سحاب 

ح�ساٌن حقيقّي وفار�سه يتباطئ في �سيره في ال�سهل ال�سمالي الكبير
لقد �سارا محاِرَبْين في الجي�س المفخ�ر من الطين

الغي�ُم الجن�بّية تميل اإلى االعتقاد اأنها اأدركْت الكمال
لكنها في هذه الطائرة ال يمكن اأن تجد لها مقعداً

الكاتُب الذي ولد في ع�سر جّن )23(  وجَد لنف�سه مقعداً مائماً
ال�سباب االأخ�سر يتا�سى حالما نقترب )24( ال�سق�ف المبنّية بين التال الزرق 

قديمة زينة  �سجرُة  ت�جد  القرية  كني�سة  مقبرة  "في 
كّل �سنة في الربيع تتكاثر اأوراقها"

اأوراقها خ�سراء واأغ�سانها اأرج�انية اأوركيديات الخريف زرقاء          
ال�سالة مليئة بالنا�س الجميلين        لكّن نظرته تترّكز علّي )25(

عندما يرتفع القمر يفّكر في ع�سِّ ال�سن�بر
ويبني �سّداً من طينه َيعبُر الجداولَ  قبل فيا�ساناِت ال�سيف 

يعرف اأن يرى االأ�سياء التي ال ُترى جاُر الر�ّسام في بناية تانغ مينغ�سي� )26(  
لم يكن يريد اإاّل ك�ب �ساي بين ال�26 حرفاً من االألفباء 

بعد ذلك اختفى من ال�سا�سة الم�سّعة.
قرية  من  المقبلُة  الكاتبُة  المراأُة  على مقاعد الدرجة االأولى االأ�س�اُء تلمُع   بعيداً 

ماأخ�ذٌة باأفران الميكرو اأوند االأقح�ان 
راأ�ُس ذرٍة عج�ز من اأما�سي ب��ست�ن )27( ال يتكّلم ال�سينّية زوُجها  

ا�ستروا تذكرَة ذهاٍب فقط       فتاُة ي�زهن )28(  تعرف باإتقان
الحتال الم�اقع اال�ستراتيجّية ويجب االإ�سراع  اأنه ال ي�جد اإاّل عدد من الكرا�سي   

هناك تكره غريزّياً قريتها التي ولدت فيها التي لم يتغّير فيها �سيء 
المطر للطين   كّل واحد في مكانه    تراتبّيُة العالم القديم �سارمٌة  

التّفاح       �سجرة  م��ن  يتدّلى  التّفاح  الغابة لل�ح��س       الريف للعّمال       الظلمة للعي�ن كّلها 
ال�سماء ت�ساعد على حياة الن�س�ر والغربان الماعز ي�سبه الماعز 

الجذوُر ما زالت ابتعَد الع�سرُ  لكنها تف�سد حياة فتاة م�ه�بة    
اأَقّرْت الدادائّية بعدما تقّززْت من العالم  قريٌة حداثّية 

ت���������غ���������ب���������ط  اأطلقت نظراٍت ناقمة على القرية التي  الأنها تكره بجن�ن اآباءها االأغبياء 
الم�ه�بين

القرية  ف��ي  ال���زرق  اله�ساب  على  عندما ت�لد االأزهار واحدة بعد اأخرى  طيلة ليالي الربيع 
ت�سرخ من الياأ�س التي ُولدْت فيها 

قنينًة من الحبر االأزرق ت�سرب حتى اآخر قطرة  ت�سحق اآخر قملة 
عميق  فهم  لديها  �سار  ومنذ تلك اللحظة  تكت�سف كلمة انحطاط  انتحاٌر فا�سل 

للحياة.
َتترك خلفها حكمًة ت�سقط     واأخيراً قفزْت في الطائرة التي �ستحّلق ما وراء االأفق  

اإن الحياة الجميلة تقع في الطرف الثاني من الجبل
وترّبي اأطفالها    تتعّلم التهذيب        �سارت بعد ذلك حياُتها خارجاً      في منزل تدعم زوجها 
تبقى واقفًة قرب ح��س ال�سباحة     وتتحّدث مع ذوي  ت�ستخدم الحا�س�ب بحما�سة و�سغف 

الياقات البي�س
تعبر ال�سم�َس الغاربة في كاليف�رنيا وهي تدفع عربًة رّبُة بيت �سارْت �سمينةً  امراأةٌ 

َت�سّق طريقها بين اأكتاف الجيل ال�سعيد في ال�س�بر ماركت الغارقة في االأ�س�اء 
الذي جاء ي�ستري اأطراف خنزير مجّمدة

قب�ستك!" ُترخي  وال  بمقعدك  جّيداً  اأم�سْك  هائلة  ب�سرعة  ننطلق  "اإننا 

اأر�ستقراطّيٌة ف�سائيٌة قديمة �سقٌر ينظر اأ�سفَل الطائرة 
ه� الكائن الذي يحّلق اأعلى لقد كان في التاأريخ  

مثل َكْل�س�ن قذفه الليل لكنه االآن تحت كعب قدمي  
في طائرتنا ال نرى طائراً  ال نرى غيمة

تحتنا الفراغ المطبق وال غيمة  تحتنا ال ي�جد طائر 
لقد اجتزنا االآن مداخَن مطابخ اهلل  وتجاوزنا رايته

ونحن االآن في االأعالي كّل ي�م نم�سي اأعلى)29( 

اآه اأال ي�جد اإاّل خّط طيران واحد لل��س�ل اإلى الجّنة؟
كيف يمكن اأن نمنع زهراِت الكاميليا الُم�سّرة على دخ�ل ال�سماء؟

كيف يمكن اأن نحّد من تعاطف ع�سابٍة من الذئاب نح� حديقة الحي�ان؟
كيف يمكن اأن نلغي الق�سيدة الغنائية التي و�سعْتها طاولٌة بائ�سة في جهاز اأوت�ماتيكي للت�زيع؟

والهب�ط في الحريم االإمبريالي؟ كيف يمكن الهرب على ارتفاع ع�سرة اآالف قدم  

في  الكني�سُة  اإنه م�ساُء �ستاٍء ممطٍر في غاند المدينة القديمة   ركٌن من العالم ينه�س 
الظلمة مخزٌن قديم لاأنتيك في عي�ن ناطحة �سحاب

ال�����ح�����ك�����ي�����م  ج�هان يدّل اإلى الطريق اأمام  كتفاً اإلى كتف  ثاثة �سعراء �سينّي�ن 
الذي ُيعيد بناء برج بابل

االأحد  1  حزيران   2008



واالأخير يان �ساعر فاماندي مختّل الهندام ليندا الجميلة مع مغّني روك    في الخلف  
تع�سف منذ غابات ال�سالة الملكّية  رياٌح جميلة   نحن اأ�سدقاٌء منذ القدم 

ل� �س�نغ
َتنثر �سعَر ليندا االأ�سقر على ق�سائد جيانع بي�سي )30(

فقط االأقّلّية هي التي ت�ساب بح�سا�سّية في الب�سرة
ن�سياُن الزمن  ك��رام�ُة �سبعِة ُر�سل   خارج اللغة االإنكليزّية   ق�سعريرُة �سبعِة ُر�سٍل  

ل�سبعة ُر�سٍل
ال ي�سيُد ال�سمَك بال�سّنارة في جدول كري�ستاليّ  َبطَّ م�ساعُر دي ف�  مقهى حميمةٌ 

فجاأًة اأحلم اأن قارباً يحملني اإلى ال�سم�س )31(
كان  باأنه  حلَم  اإن��ه  يق�ل  مثل االأخ الكبير الذي لم يكن لي   يان مت��سط العمر 

ُمحتجزاً في ال�سجن معي
هذا الكام يجعل دانتي مه�و�ساً من الغيرة      جميع ال�سعراء هم ع�ّساق مثلّي�ن محتجزون 

في �سجن واحد
ٌل زجاجي لداروين َن�سْ الطريُق م�حلةٌ  تخلط بقايا الماكدونالدز مع اأوراق الت�اليت 

نهر الغاند ه� االآخر غريب مثل نهر بانل�نغ )32(
النهر")33( في  ي�سيان  والقار  "الزيت 

هنا ال ت�جد اأّي م�سكلة هذه طائرٌة م�ؤّمنةٌ  اآهٍ 
ُم�سّعة")34( ونج�م  بانحناءات  كاّفة  ج�انبه  من  ُمخاٌط  المكت�سف   الك�اكبيُّ  "الف�ساُء 

اللغة االإنكليزية تعلن درجَة الحرارة على االأر�س �سيبداأ الهب�ُط  
المترو ما زال مكتّظاً اعتقلْت ال�سرطُة ع�سابَة وا�سعي القنابل  الجّ� جميلٌ 

من�سدُة الظلمة   اأذابت االآن اأقدام الم�سابيح كّلها تحت جناَحي الطائر الحديدي 
من الم�ستحيل ت�سّ�ر اأنه يمكن لذئب على االأر�س اأن يمار�س اأي �سلطة

من الم�ستحيل ت�سّ�ر وج�د مجم�عة اأرانب اأو حّي للفطر
حّتى الت�سّ�ر االأكثر تهّ�راً     ال يمكنه تخّيل اأن بين ال�سم�س واالإ�سمنت

يمكن لنمرة �س�داء اأن تربط حياتها مع قطيع اأيائل �سمر
ق�سائَد كا�سيكيًة من ال�سعر االإ�سمنتي لكن يمكنني اأن اأقبل بلداً من االإ�سمنت 

يمكنني اأن اأقبل خدماٍت في طّب االأمرا�س الن�س�ية  من االإ�سمنت      بحر من االإ�سمنت
يتدافع�ن ف�ق ج�سر لندن )35( نا�ٌس ُكُثر  الكّل يتدافع نح� الحداثة 

الت�ا�سل" اأجل  من  االإنكليزية  اللغة  لن�ستخدم  "وبالمنا�سبة 
اأنا�ٌس كثيرون        هذا الكاتب لم يفكر قّط اأن "اأّي ن�ع من ال�سّجة تترّدد في هذه ال�سماء 

العالية" )36( يمكنها اأن تجذب العديد من القّراء المتعّلقين باالإيقاع ال�سعري
كانت ُت�سجر اأنا�ساً كثيرين باأن حدائق اهلل القديمة  لم يفّكر 

ت�سّد على ك�ب�نات ال�سع�د اإلى الطائرة وفي مق�س�رة الطائرة تتزاحم اأيٍد كثيرةٌ 
ُتم�سك بح�ا�سي النار مثل اأغ�سان جاّفة 

الح�سرات عدا  ما  �سكاوى  ن�سمع  ال  "هنا 

التي ُتزعزع ال�سماَء االأبدّية"

الدائمّي")37( اإقامتك  مكاَن  تترَك  اأن  البعيدة   الباد  اأجل  من  راأ�سك  م�سقط  تترَك  "اأن 
بدُء االأ�سياء ال ُيدرك في الباحة الخلفّية للزمن 

مرمّياً في غرفة انتظار الم�ستقبل متراجعاً منذ البدء نح� المابعد 
ال�سفرة  اإلى  المائل  ال�سباب  تحت  اإلى "مدٍن خيالّية  ُل ُمبرمجاً بح�سب الت�سل�سل االأبجديّ  َت�سِ
بعد  ال���������اح��������دُة   ت����م����رُّ  لظهيرة �ستائية")38(      م�ستن�سخاٍت ب�سكل اأمين �سفحًة ب�سفحة     

االأخرى مثل �سل�سلة مخازن
W مدينة M مدينة R مدينة V مدينة C مدينة B مدينة A مدينة

في �س�احي الباد باأكملها المطار الرمادي ن�سَر حدوَده ال�سا�سعة ومخالَبه 
يمّد ل�سانه الط�يل الم�سيء و�سط الظلمة مثل دينا�س�ر يفق�س في ع�س اإ�سمنتي  
عّماَل ال�سيانة   الم�سّيفاتِ  جميع الطّيارين   يبتلعنا يبتلع 

�سينّيين     ي�نانّيين 
د  و د و هن�داً  ماّيا 

الن�ّسالين  القّز كّله 
العنا�سَر الحمراء 

الب�ذّيين
النباتّيين  القحابَ 

الكلَّ  الروؤ�ساءَ  الكاوب�ي 
واأخيراً لننزل اأيها الرّكاب 

هذا ه� المخرج ال�حيد 
ال اأحد يمكنه رف�سه

ال  البعد  "في 
ال�سا�سعة  االأر����س  اإاّل  ن��رى 

التي ال طائل تحتها 
واالأبدّية"

ندخل من هذه الباب  
نخرج من تلك الباب

لي�ست هي اإال ت�سع �ساعات  
على  ����س���رب���ات  ب�������س���ع  اإاّل 

ملم�س لندخل!
م�����ح�����اٌط  االآن  اأن������������ا  ه�������ا 

باالألفباءات والكتابات   
اأُذن�����ي�����ن م����ن خزف  واأم��������ّد 

�سينّي.
)1996 – 2000(

الهوام�ض:
1( اأبيات وداع اإلى دي� ف� في جبل �سيمن اإلى ال�سرق من مقاطعة ل�، وهذا الجبل م�ج�د 

في مقاطعة �ساوندونغ.
2( بحيرة ي�نان واقعة قرب ك�نمنغ.

3( وانغ ب� )648 - 675( �ساعر من ال�سالة الملكية تانغ، وه� �ساعر م�ه�ب �سغير كتب 
ق�سائده في العا�سرة من عمره.

4( اأبيات لل�ساعر وانغ ب�.
5( باي ج�ي )772 - 846( ُيعتبر اأحد ال�سعراء الكبار الثاثة ل�سا�سة تانغ )ال�ساعران 

االآخران هما: لي ب� ودو ف�(.
6( اأبيات من ق�سيدة "الكلب ال�سم�ي" لجي� م�ري�.

.)785 - 7( رجل دولة وخطاط ال�سالة الملكية ل� تانغ )709 
8( ل� ي� )1125 - 1210( �ساعر متمّكن من �سالة ال� �س�نغ في الجن�ب.

 By this and this only we have“ الخراب" الإل��ي���ت:  "االأر�س  م��ن  ا�ست�سهاد   )9
.”existed which is not to be found in our obituaries

10( ا�ست�سهاد تقريبي من "االأر�س الخراب" الإلي�ت:
He who was living is now dead“

we who were living are now dying
.”with a little patience

11( �سان بان ه� ا�سم فتاة من اأهالي الجنجب� عرفها ال�ساعر.
12( نهر في ي�نان ي�سب في نهر اإّروادي في بيرمانيا.

 -  1881( ك�سان  ل���ن  الدينية.  االأع��ي��اد  بمنا�سبة  ع��ادة  ت��ق��ّدم  الم�سرحّية  العرو�س   )13
1936( ن�سر عام 1922 �سرداً �سّماه "اأوبرا القرية"، وقد اأعاد ن�سره في مجم�عته ال�سهيرة 

"�سرخات".
14( �سكن ل�نغ�ن )1902 - 1988( روائي ومثقف، م��س�عه االأثير ه� الحياة الريفية 

في غرب مقاطعة ه�نان.
 -  1891( بان�نج  لي�  ال��ح��داث���ي  المثقف  لندن  ف��ي  كتبها  رع���ي��ة  ق�سيدة  ع��ن���ان   )15

.)1934
16( بيت من "الماء النائم" لل�ساعر الحديث والييدو )1899 - 1946(.

17( بيتان من ق�سيدة "في عب�ر الج�سر - ق��س القزح" لجيانغ ك�ي )1155 - 1221( 
والن�ّس االأ�سلي للبيت الثاني: "اإننا نع�د، م�جات �سبابّية واأربعة ع�سر ج�سراً".

18( ا�ست�سهاد تقريبي من "اأغنية الحب الألفريد بريفروك" الإلي�ت واآخر بيت منها:
.”Till human voice make us، and we drown“

19( كياوكينغ ه� ا�سم زوجة ال�ساعر.
20( ج�ج� ه� ا�سم الطف�لة لبنت ال�ساعر.

21( يقع قرب ك�م�نغ معبد البامب�، وه� معروف بتماثيله الطينّية الخم�سمئة )اآرهات(، 
وه� نم�ذج الف�سيلة الب�ذّية.

22( ا�ستعارة ي�ستعمل�ها غ�الباً الب�ذّي��ن ل�يمّيزوا الج�س�د االإن�ساني.
23( ال�سالتان من جين كانتا ت�سّمي�ان: "جين ال�سرق�ية" و"جين الغربّية"، وقد حكمتا 

بين )265 - 420(.
24( ال�سطر الثاني من البيت ه� ت�سمين من ق�سيدة "م�ن زونيان" لل�ساعر ك�ي�ان.

25( اأبيات من ق�سيدة "ت�سع اأغاٍن: اإلهة فتّية للقدر" لك�ي�ان.
26( تانغ مانك�سي� )1958( فنان معا�سر معروف.
.”The Boston Evening“ 27( ت. �س. اإلي�ت

28( ا�سم اأنثى وا�سع االنت�سار في ال�سين.
29( �سعار �سي�عي غالباً ما ُيعّلق في المدار�س ال�سينّية.

30( الطاّوي الحجر االأبي�س، وه� لقب اأدبي لل�ساعر جيانغ كِ�ي.
31( اأبيات لل�ساعر لي ب�.

32( ن�هر من م�نطق�ة ي�ن�ان يعبر ك�نمنغ قبل اأن ي�سّب في بحيرة ديان�سي.
 The river sweats oil and الخراب" الإل��ي���ت:  "االأر�س  من  تقريبي  ا�ست�سهاد   )33

.”tar
ُترجم  ال�����ذي  ال�����س��ي��ن��ي  ال��ت��ع��ب��ي��ر   .)1949( داو  ل���ب���اي  "الج�اب"  م���ن  اأب����ي����ات   )34

الطائرة". خط  "تغيير  الطائرة" اأو  "ا�ستبدال  يعني  اأن  ب�"retournement" يمكن 
 A crowd flowed over“ الإل��ي���ت:  الخراب"  "االأر�س  م��ن  تقريبي  ا�ست�سهاد   )35

.”London Bridge، so many
36( ا�ست�سهاد تقريبي من "االأر�س الخراب" الإلي�ت:

.”What is the sound high in the air“
37( بيتان من ق�سيدة "ت�سعة هتافات: مرثية اإلى ي�نغ" لكي ي�ان.

38( ا�ست�سهاد من االأر�س الخراب:
Unreal city“

.”under the brown fog of a winter noon

االأحد  1  حزيران   2008



- يا له�ل االحتمال، 
كلُّ ما ه� ممكن 
الحدوث حادث.

- اأّي مخت�َسٍر اأبهى 
من ج�سدِك للباحث 

عن المخت�َسر.
- اأْن ال تعلم كّل 
ما يحدث، اأْن ال 

ت�ستطيع �سبط كّل 
ما يحدث.

- ترتبك الطاولة 
بعد اتكاء اليدين 

عليها.
- اأن�ثتي كي اأخدع 

الرجال عندما 
اأ�ساجع ن�ساءهم.

- ياأخذني النعا�س 
بيده اإلى الفرا�س 
جّثة غير هامدة.

الأنني ما نج�ُت 
من اأمٍل حتى 

وقعُت في غيره 
وما ب�سَّ لي قناٌع 

اإال واتخذُته نجّيا 
فقد مّت ال كما 
يم�ت الما�سي 

َمَرحاً بين اأقرانه 
اليقظين ولكن 

كمن مات كثيراً...

االأحد  1  حزيران   2008

اأنور محمد

باحث  دالل  ق�����دري  م��ح��م��د 
�س�ري،  م������س��ي��ق��ي  وم����ؤّل���ف 
وم���ن اأم��ه��ر َم���ن ع���زف على 
اآلة الع�د، في كتابه الجديد 
عن  يبحث  وه���  الدينية"،  "القدود 
الق�ّس  ة  لق�سّ ي��ع��ر���س  دي��ن��ي،  ق���ّد  اأول 
ال�سرياني مار اأفرام 306م، الذي عمل 
اإلى  الح�س�ر  في  النا�س  ترغيب  على 
الكني�سة باإدراج االألحان التي ياأّلف�نها 
ف���ي ط��ق������س ي����م االأح������د، ل��ك��ن بكام 
دينّي، وبذلك ُعرف اأقدم قدٍّ في حلب، 
اأم����ا م������س��ي��ق��ي��اً ف��ق��د ُع����رف ع��ن اأهلها 
القدم،  م��ن��ذ  بالم��سيقى  اه��ت��م��ام��ه��م 
التي  الم��سيقى  عا�سمة  حلب  وُت��ع��ّد 
احتّلت م�ساحًة كبيرة من حياة �سّكانها، 
ولقد كان اأهّم كتاب في الغناء قد اأُهدي 
ال��دول��ة، وه��� كتاب  �سيف  اأميرها  اإل��ى 
االأ�سفهاني،  ال��ف��رج  الأب��ي  "االأغاني" 
كتابه  ال��ف��اراب��ي  الفيل�س�ف  اأن��ج��ز  كما 
"الم��سيقي الكبير" فيها. ومما ُيذكر 
ل��ه��ا اأن���ه���ا ك��ان��ت ف���ي ال��ع�����س��ر الحديث 
المطربين  من  العديد  امتحان  مركز 
والملحنين من اأمثال بديعة م�سابني، 
دروي�س،  و���س��ي��د  ال��ح��ام���ل��ي،  وع���ب���ده 
و���س��ام��ة حجازي،  ���س��ف��ط��ي،  وال�����س��ي��د 
وك��ارم محم�د،  ال���ه��اب،  ومحمد عبد 

و�سعاد محمد، ون�ر الهدى.

�شاعرة حلبّية
ق����دري دالل  ال��م���ؤل��ف محمد  ي��ع��ر���س 
فيذكر  الدينية،  ال��ق��دود  �سعراء  الأه���ّم 
اأن اأّول �ساعر ي�سيدون به وباأ�سعاره ه� 
ال�سيخ عبد الغني النابل�سي، الدم�سقي 
الذي ت�ّفي عام 1720م، اإذ كان �ساعراً 

عالج جميع  عبقرياً،  وملّحناً  مت�سّ�فاً 
اأ�سكال االإن�ساد الدينّي من ت��سيح اإلى 
قّد، حتى اأن كثيراً من األحان الم�سجد 

اإليه، ومنها  ُين�سب  االأم���ي في دم�سق 
لحن االأذان الجماعي، واأذان االإم�ساك 
ي�منا هذا،  والم�سم�ع حتى  الم�سه�ر، 
ال�ساعران:  واالإ����س���ادة  ال��ذك��ر  ف��ي  يليه 
م(،   1817 )ت�في  الياقي  عمر  ال�سيخ 

اإلى  ن�سبًة  القرلقلي،  ي��سف  وال�سيخ 
حي قارلق وه� من اأحياء حلب )ت�في 
1835م(، وكاهما اإّما و�سعا الن�س��س 
ب�������������������داي�������������������ًة 
ل����ل����ت����ل����ح����ي����ن، 
ها  غا �سا ما اإ و
على  ن���������س����ج����اً 
من�ال ن�س��س 
�سابقة. يليهما 
ف�������ي ال�����������س�����اأن 
ال�ساعر  نف�سه 
ال����ح����م���������س����ي 
اأمين  ال�����س��ي��خ 
ال��������ج��������ن��������دي، 
ث������م ال�������س���اع���ر 
اأب����������� ال����ه����دى 
ال�������������س������ي������ادي 
)ت�����������������ف����������������ي 
 ، ) 1م 9 0 9
وم���������ح���������م���������د 
)ت�في  الن�ّسار 
 ، ) 1م 9 1 0
�ساعران  وهما 
ثّم  ح���ل���ب���ّي���ان. 
الم�ؤلف  يذكر 
حلبية  �ساعرًة 
�سعرها  ك��ت��ب��ت 
ع�����ل�����ى ال�����ل������ن 
ُعرفت  ن��ف�����س��ه 
)ت�فيت  التاوية"  محمد  "اأم  با�سم 
معانيه  ك��ث��ي��ر،  ���س��ع��ر  ول���ه���ا  1917م( 
ب�����س��ي��ط��ة، واأل���ف���اظ���ه اأق�����رب اإل����ى اللغة 
محمد  ال�سعراء:  يليها  ث��ّم  المحكّية، 
ال�سيخ  ال��ح��م�����س��ي،  ���س��اك��ر  ال���دروي�������س، 

ا�سكيف،  اأح��م��د  اأب���  البيان�ني،  عي�سى 
ح�ساني،  ح�سن  م��ل�����س،  ال��دي��ن  ج��م��ال 

بكري رجب، ور�سا االأي�بي.
وب�سكل عام فالقدود الحلبية تنح� نح� 
ال�سه�لة، فهي اأ�سًا اأغاٍن �سعبية، لكن 
��ٌف ُم��ْح��َدث ولي�س  اإن ُوج��د م��ا ه��� م���ؤلَّ
ل��ه اأ����س���ٌل ���س��ع��ب��ي، ف��ه��� ي��ح��ذو حذوها 
ويقتدي باألحانها ال�سهلة، التي ت�سلح 
لغناء مجاميع ال�سعب في احتفاالتهم 

واأفراحهم، وه�ؤالء ي�ؤثرون 
ال����ب���������س����اط����ة 

ويرتاح�ن 
الذي  ل��ل��ق��ّد 

ي�����ج�����دون  ال 
ج���������ه���������داً ف���ي 

�س�اء  غ���ن���ائ���ه، 
م�������ن ال����ن����اح����ي����ة 

اأو  االإي�����ق�����اع�����ي�����ة 
م����������ن ال�����ن�����اح�����ي�����ة 

واالإيقاع  ال��ل��ح��ن��ي��ة، 
لغناء  ي�����س��ل��ح  ال�����ذي 

ال�����س��ع��ب ه���� ال����ح���دة 
تنا�سبها  ال��ت��ي  ال�سفقة ال�سائرة 

اأّي  اأو  االأح�����ادي،  واالإي���ق���اع  المنتظمة 
معاملته  ال��ج��م��اه��ي��ر  ت�ستطيع  اإي���ق���اع 
كال�حدة، مثل ال��ي���روك ال��ذي ه� في 
اأن  اإال  الثنائي"،  م��ن  "مركب  االأ���س��ل 
االإيقاعات  بع�س  وج����د  يمنع  ال  ه���ذا 
المجاورة  ال��دول  بع�س  لدى  دة  المعقَّ

لباد ال�سام كالعراق وتركيا.
االألحان،  على  اأي�ساً  ال�سه�لة  تن�سحب 
ك�نها  على  ت��خ��رج  ال  غالبها  ف��ي  فهي 
واح���دة  م��سيقية  ج��م��ل��ة  م��ن  ��ف��ة  م���ؤلَّ
تتكّرر في مقاطع الن�ّس كّلها واأدواره، 

مطّب  ف��ي  والم�ستمع  ال��م��غ��ّن��ي  وي��ق��ع 
اإلى  ال��ع���دة  عند  بالتغيير،  االإح�سا�س 
الازمة، لكن هذا ال يمنع بالطبع من 
وج�د األحان اأخرى اأكثر تعقيداً، والتي 
قد تحت�ي على فقرات لحنّية متباعدة 
ال��درج��ات، وزخ���ارف تحتاج اإل��ى �س�ت 
لُي�ؤتى  ال��ط��رب،  م��ن  وم���راٍن  محترف، 
بها �سحيحة كما �سيغت. وينطبق ذلك 
ْت" على  "ُقدَّ التي  القدود  على بع�س 
م��ّسح اأو لحن اآلّي، وقد اأ�ساف اأهالي 
�ساعت  اأغ��ان��َي  اإل��ى مخزونهم  حلب 
في اأوائل القرن الع�سرين حّباً بها، 
وتدخل تحت بند الطقط�قة التي 
دروي�س،  �سّيد  ي��د  على  ت��ط��ّ�رت 
النجريدي،  ���س��ب��ري  واأح���م���د 
وريا�س  الق�سبجي،  ومحمد 
ح�سني،  وداود  ال�����س��ن��ب��اط��ي، 
و�س�اهم.  اأح���م���د  وزك����ري����ا 
عمر  ال�������س���ي���خ  وُي����ع����ت����ب����ر 
 -  1885( ال����ب����ط���������س 
من  اأه��������ّم  م����ن   )1950
الم��ّسحات، وكان من من�سدي  لّحن 
الزاوية الهالية في حلب، وقد اجتمع 
والملّحنين  المطربين  م�ساهير  لديه 
وراق�����س��ي ال�����س��م��اح م��ن م��ث��ل: �سبري 
ال��م��دل��ل، ع��ب��د ال���ق���ادر ح���ج���ار، بهجت 
اّتبع  ال��ذي  الحريري  ح�سان، و�سبحي 
رّي�ساً  وك���ان  الثانية،  التلقين  طريقة 

الأكثر من حلقة ِذْكر في حلب.
ال���ق���دود ال��دي��ن��ي��ة اأ���س��ل��ه��ا ح��ل��ب��ّي، لكن 
يك�سف  قد  والعلمي  التاريخي  البحث 
غ��ي��ر ذل����ك؛ ل��ي�����س ت�����س��ك��ي��ك��اً، ل��ك��ن نح� 
مزيد من القراءة لتاريخنا الم��سيقي 

والغنائي وال�سعري.

ًا �شعريًا اأو لحنًا اآليًا، وت�شنع على ن�شف الأول، اأو لحن الثاني واإيقاعه ما  القّد في اللغة هو القامة، والقطع، والمقدار، وا�شطالحًا اأن ت�شنع �شيئًا على مقدار �شيء اآخر، كاأن تاأخذ ن�شّ
ين، في ال�شكل الأول، وهذا هو القّد في اأحد معانيه ال�شطالحية. اأّما القّد الحلبي فقد يكون له معنى اآخر، فمن قائل اإنه  يوافقهما، وقد تتماثل القافيتان وحرف الروي في كال الن�شّ
مو�ّشح من الدرجة الثانية، اإذ المو�ّشح اأرقى �شنعًة، واأعلى �شياغًة، واأ�شّد ترابطًا، واأمتن تاأليفًا، واأكثر تق�شيدًا، من حيث اإيقاعاته، هذا كّله من الناحية المو�شيقية واللحنية. اأّما من 
حيث الن�ّض ال�شعري فهو والمو�ّشح �شنوان، فاأنت ترى �شعرًا رائع الألفاظ، رفيع المعاني، �شائق التراكيب، جميل المحتوى، �شهل المتناول، ل ي�شعب غناوؤه على الجماهير، اإذ هم يلتقطون 

األفاظه ولحنه من دون حاجة اإلى حرفّية من يريد حفظ المو�ّشح واإيقاعه.



ربما لم ينتبه اإليه جيرانه 
الم�تى كما لم تتنّبه اإليه 
االأو��������س�������اط االإع����ام����ي����ة 
كان  عندما  الثقافية  والم�ؤ�س�سات 
يتجّ�ل بينها؛ تلك الامباالة التي 
التي جاءت طافحة  ي�مياته  تف�ّسر 
وه�  القليلة،  واأف��ام��ه  بالمعاناة، 
الذي حّلقت في راأ�سه بجن�ن اأحام 
ح�ل  فيلم  كاإنجاز  اأخ��رى  م�ساريع 
الامباالة  تلك  ب��ل  دو�ست�ف�سكي. 
الجمه�َر  ل��ت��ت��ج��اوز  ت��م��ت��ّد  ال���ت���ي 
القمعي  الجهاز  ورق��اب��ة  ال�سطحي 
ال��رو���س��ي ال��م��ع��ادي ل��ل��ح��ّري��ة الذي 
األ�سق كل �سيء باالأيدي�ل�جيا من 
جهة، وال�سدمَة التي ما زالت تنتاب 
المتلّقي من حين اإلى اآخر وه� في 
من  للفّن  الحداثية  ال���روؤى  �سدد 
جهة ثانية، لت�سل )الامباالة( اإلى 
حّد الت�سكيك في قدراته ومهاراته 
يح�سدها  ك��ان  التي  الج�ائز  وف��ي 
في المهرجانات العالمية. لقد كان 
وبكثير  ذل��ك،  ع��ن  ب��م��رارة  يتحّدث 
دّونها  التي  ي�مياته  في  االأل��م  من 
العام  ب��ي��ن  ال��م��م��ت��ّدة  ال���ف���ت���رة  ف���ي 

1970 والعام 1986 )عام وفاته(.
اأخذ  يتاألم  االأخير كي ال  الي�م  في 
لكن  اأ�سبح".  "اأنا  وقال:  الم�رفين 
ك��ان دم��اغ��ه وا���س��ح��اً. وف��ي ال�ساعة 
انتظار  ف���ي  واع���ي���اً  ك���ان  االأخ����ي����رة، 

المقبل الذي لم يكن ليخيفه.
من االأّول؟ ولد اأندريه تارك�ف�سكي 
اآر���س��ي��ن��ي ت��ارك���ف�����س��ك��ي اأحد  )اب����ن 

رو�سيا  ����س���ع���راء 
في  المعروفين( 
 .1932 اأبريل   4
نجيباً  ي��ك��ن  ل���م 
المدر�سة،  ف����ي 
ل��������ك��������ن��������ه ك���������ان 
م����ب����دع����اً. در�����س 
�سن  منذ  البيان� 
وبعد  ال�����س��اب��ع��ة، 
�����س����ب����ع �����س����ن�����ات 
م����������ن ول��������ج�������ه 
ال��م��در���س��ة، ذهب 
اإل�����������������ى م����ع����ه����د 
ل�����ل�����ت�����������س�����ك�����ي�����ل. 

درا�سته  اإك����م����ال  م����ن  ي��ت��م��ّك��ن  ل����م 
العمل  ف����ي  ا����س���ت���غ���ل  ال���ج���ام���ع���ي���ة. 
الجي�ل�جي، واختار بعده االنتقال 

تلميذ  ك��ان  ال�سينما.  درا���س��ة  اإل��ى 
ميخائيل روم المعروف بت�سجيعه 
االإب��������������داع ال������ف������ردان������ي وذات�����ي�����ة 
من  العديد  عنه  ُكتبت  الحقيقة. 
"العالم  مثل:  والكتب  الدرا�سات 
واأندريه تارك�ف�سكي"، "الحقائق 
ل�سديقه  كتاب  ال��سيعة" )وه��� 
�سّ�رت  ك��م��ا  كانت�سل�ف�سكي(... 
وثائقياً  ف��ي��ل��م��اً  ب��ال��ي��ف���  دان��ت��ي��ا 

ح�له.
في  "النحت  كتاب  و�سع  م��ن  ه��� 
الزمن" لي�سرح روؤيته للفّن ب�سكل 
عام، ولل�سينما ب�سكل خا�س، وكذا 
عاقته بالجمه�ر - بالتف�سيل - 
العاقة  ال��م��ع��رف��ة  اأ����س���ّد  ي��ع��رف 

هذه  مثل  ُتحدثها  التي  المت�ترة 
ذاهباً  ك��ان  االإب��داع��ي��ة.  االنفجارات 

ف�����ي ال���ام���ه���ادن���ة 
اإل������������ى اأق�����������س�����اه�����ا 
م�ساحات  م�����س��ّي��داً 
ج��������������دي��������������دة م�����ن 
والجن�ن.  الجمال 
"لي�س  ي��ق���ل:  ك��ان 
ك��اف��ي��اً ال��رغ��ب��ة في 
الجمه�ر  ال���ت���ق���اء 
ف�����������ي م����ن����ت���������س����ف 
كما  الم�سافة"، 
بالفن  م���ؤم��ن��اً  ك��ان 
�سيء  اأي  م��ن  اأك��ث��ر 
اأكمل  ل���ق���د  اآخ�������ر. 
ف����ي����ل����م����ه االأخ�����ي�����ر 
م�ساب  اأنه  يعرف  "القربان" وه� 
اأّكدت  الري�سا  زوج��ت��ه  بال�سرطان. 
اأنه عمل حتى الي�م االأخير، واأكمل 
كتابه )"النحت في الزمن"( قبل 

9 اأيام فقط من وفاته.
متداعية،  منطقية،  غير  اأفامه 
الم�ستحيل،  ت��ن��ت��ظ��ر  م���ك���ّث���ف���ة، 
ب�سكل  قا�سية  م��غ��ت��رب��ة،  م���ؤل��م��ة، 
بعناية  مختارة  م�ا�سيعها  ف��ادح. 
فائقة مح�رها ال�ج�د االإن�ساني، 
االأول  الق�سير  فيلمه  من  ابتداًء 
ق�سة  ع���ن  ال���م���اأخ����ذ  "القتلة" 
وفيلمه  ه���م���ن���غ����اي،  الإرن���������س����ت 
اإيفان"  "طف�لة  االأول  ال��روائ��ي 
الحائز على جائزة االأ�سد الذهبي 
باجام�ل�ف،  للكاتب  فين�سيا  في 
روبل�ف" الذي  ب�"اأندريه  م��روراً 
ال�سهير  رو�سيا  ر���ّس��ام  ح���ل  ي��دور 

الثاث"،  "االأيق�نات  ل�حة  مبدع 
عن  ال�����م�����اأخ������ذ  و"�س�الري�س" 
الذاتية  و�سيرته  ليما،  �ستان�ساف 
و"المقتفي"  "المراآة"،  ف��ي��ل��م 
ل�����اأخ������ي�����ن اأرك�������������ادي وب�����ري���������س 
و"ن��ستالجيا"  ���س��ت��روك��ات�����س��ك��ي، 
اإليك  ال�����س��اع��ر  ي����دور ح�����ل  ال����ذي 
ي��ان��ك���ف�����س��ك��ي ال������ذي ه���اج���ر اإل����ى 
اإيطاليا ومات هناك، واأخيراً فيلمه 

"القربان".
م�سرحيَتْين  ت��ارك���ف�����س��ك��ي  اأخ�����رج 
ل�سك�سبير  "هاملت"  حياته:  طيلة 
لب��سكين.  كادون�ف"  و"ب�ري�س 
وك������ان م����ل���ع���اً ب���م�������س���اه���دة اأف�����ام 
ب�ني�يل،  ميزوك�ت�سي،  ك�رو�سافا، 
ك�����ان كما  ب����ن����غ����م����ار...  ب���ري�������س����ن، 
منه  اأكثر  �ساعراً  نف�سه  يرى  يق�ل 
"النحت  كتابه  جاء  وقد  �سينمائياً، 
بين  بمقابات  مليئاً  الزمن"  ف��ي 
ق�����س��ائ��د ال��ه��اي��ك��� وال�����س��ي��ن��م��ا، كما 
ت���ح���ّدث ع���ن ال���ح���دود ال��ت��ي تربط 
ب��ي��ن ال��ف��ن���ن وت��ف�����س��ل. ج���اء كتابه 
م���ل���ي���ئ���اً ب���ال�������س���ع���راء وال���روائ���ي���ي���ن 
لاإبداع  روؤيته  ليعك�س  والفنانين، 
والحياة. كان مه�و�ساً حتى العظم 
ب���دو����س���ت����ف�������س���ك���ي، ت����م���ا����س م����ان، 
ب�ني�يل، وبا�سترناك...، كان قارئاً 
على  ج��ي��د  ب�سكل  وم��ط��ل��ع��اً  م��ث��ّق��ف��اً 
ي�ؤمن  وك���ان  ك��ّل��ه.  العميق  االإب����داع 
الحقيقيين  ال�����س��ع��راء  ق�����س��ائ��د  اأن 
ل���م ي��ق��راأه��ا اأح����د ب��ع��د، الأن���ه���م هم 
اأما  ق��راءت��ه��ا،  ال��ق��ادرون على  فقط 

رافقتني جريدة 
"ل�م�ند" حيث 

قراأُت نباأ وفاة 
كاتب روماني 
فالكّتاب اأي�ساً 

يم�ت�ن ب�سبب 
الت�سّخم، و�سرت 

اأبتعد �سيئاً ف�سيئاً، 
هكذا، وكاأن �سيئاً 

لم يكن.

في رحيلِك
داهمتني المفاجاآت

بّت اأقب�س على 
الجمر كي اأن�سى

فا اأن�سى
كنُت م��ّسًى بك

كما ال�سجرة 
باأزهارها

كما الل�حة
كما الق�سيدة.

على �شاهدة اأحد القبور في مقبرة �شان جينيفييف دي بوا ب�شواحي باري�ض، مكتوب بطاقة اإهداء: "اإلى الإن�شان الذي �شاهد المالك". 
تحت ال�شاهدة ينام رو�شّي و�شع بموهبته واأحا�شي�شه الفنية المتوّهجة وروؤيته العميقة للفّن اأروع الأفالم الخالدة في تاريخ ال�شينما. 

جيرانه الموتى ربما ل يعرفون اأن الم�شتلقي الذي ينام بمحاذاتهم هو نف�شه المخرج اأندريه تاركوف�شكي، ذاك الذي كتب اأجمل 
الق�شائد ال�شعرية العالمية بال�شينما، فار�شًا اأ�شلوبه وفل�شفته الخا�شة في هذا المجال.

مغم�راً ب�سباب 
جامح،

بالظلمة الفّتاكة 
لح�سن االأّم،

يتح�ّس�س وجهاً 
من ثلج
ال�ساعُر،

ُمقاداً ب�سعاع 
الرحم

يتبع الماك
لئا ي�سل.

االأحد  1  حزيران   2008

من اأفام: "طف�لة اإيفان"، "القربان"، 
"المراآة".

محمد مق�شيدي



االآخ��������رون ف��ي��ط��ل��ع���ن ع��ل��ي��ه��ا كما 
وال  البعيدة  النج�م  اإل��ى  ينظرون 

ي�ستطيع�ن فهمها. 
ك���ان���ت ل���ه ط��ري��ق��ت��ه ال��خ��ا���س��ة في 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��م��م��ّث��ل��ي��ن ح��ي��ث لم 
اأحداث  على  ب��االط��اع  لهم  ي�سمح 
ال�����س��ي��ن��اري���، ف��م��ث��ًا ع��ن��دم��ا كانت 
ت���ن���ت���ظ���ر م����رغ����ري����ت����ا زوج�����ه�����ا في 
ما  ت��ع��رف  تكن  ل��م  "المراآة"  فيلم 

وهذا  بعد،  ما  في  حقيقة  �سيحدث 
ت�ّترها  ُيظهر  �س�ف  ما  نظره  في 
انتظارها  وي��ج��ع��ل  حقيقي  ب�سكل 
العك�س  على  وهي  حقيقياً،  انتظاراً 
�ستن�ساف�سكي  تعامل  طريقة  من 
ي�ستغل  ال  تارك�ف�سكي  ي��راه  ال��ذي 

بال�سكل الائق.
اأُوكلت  ال��ذي  ال�ساب  الممّثل  وك��ذا 
في  ال��ج��ر���س  ت�سييد  ع��م��ل��ي��ة  اإل���ي���ه 

حيث  روبل�ف"  "اأندريه  ف��ي��ل��م 
ع��م��د ت��ارك���ف�����س��ك��ي اإل���ى و���س��ع هذا 
من  حقيقي  �سغط  ت��ح��ت  ال��م��م��ّث��ل 
الم�ساعدين  جميع  اإخ��ب��اره  طريق 
فا�سل،  الممّثل  ه��ذا  اأن  واالآخ��ري��ن 
ت�س�ير  يعيد  ���س���ف  ال��غ��ال��ب  وف���ي 
ه����ذه ال��م�����س��اه��د م���ع م��م��ّث��ل اآخ����ر، 
ال�سغط  ي��ع��ي�����س  ج���ع���ل���ه  وب����ذل����ك 
الحالة  ت����ب����دو  ح���ت���ى  ال���ح���ق���ي���ق���ي 
ومتطابقة  ج��داً  قريبة  التمثيلّية 

مع الحالة النف�سية الحقيقية.
م�سايقات  م��ن  تارك�ف�سكي  ع��ان��ى 
ت�سّلط  ومن  رهيب،  ب�سكل  الرقابة 
ما  وه���  االإن���ت���اج،  ع��ن  الم�س�ؤولين 
يف�ّسر اأي�ساً اأفامه القليلة، وقراره 
رو���س��ي��ا الحقاً.  اإل����ى  ال���ع����دة  ع����دم 
التدّخل  ع���ن  م���ث���ااًل  ن�����س���ق  وه���ن���ا 
�سّد  الرقابة  لتلك  والعنيف  الفّج 
ال����ف����ّن. ي���ق����ل ف����ي م����ذك����رات����ه اإن 
ال��رق��اب��ة اق��ت��رح��ت، ك�����س��رورات في 
من  مجم�عة  "�س�الري�س"،  فيلم 
لقب�ل  م��راع��ات��ه��ا  ينبغي  ال��ن��ق��اط 
ح في الفيلم  الفيلم، منها: اأن ُي��سّ
كيف �سيك�ن العالم في الم�ستقبل، 
االجتماعي  ال���ن���ظ���ام  ي���ب���ّي���ن  واأن 
راأ�سمالي،  اأم  ا�ستراكي  لل�سخ�سية: 
واأن يحذف كّل ما ي�سير اإلى الدين 
وكّل من هم غير رو�س، واأن يجعل 
ال�سرير  ف���ي  ال��ح��م��ي��م��ة  ال��ل��ق��ط��ات 
اأقّل، واأن يحذف لقطة كراي�س وه� 
با �سروال، وبعد ذلك كّله اأ�ساف�ا 
�س�ف  الم�ساهد  اأن  اأي�ساً  معّلقين 
كتب  ذلك  على  وتعقيباً  يفهم!  لن 
تارك�ف�سكي: "ال اأفهم ماذا يريدون 
هذه  ت�سحيح  يطلب�ن  عندما  مني 
اأي  ا�ستفزازات.  اإنها  كّلها.  االأ�سياء 
غبي يمكن اأن تك�ن كي تعمل مثل 

ذلك؟".
"الفن  اأي�ساً:  مذكراته  في  ويكتب 

على  يدو�س�ن  يرعبهم.  الحقيقي 
يهداأوا  ول���ن  االإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ب��راع��م 
ح��ت��ى ي��ج��ع��ل���ا م��ن ال��م��ب��دع بهيمة 

فح�سب".
دائماً  يفاخر  تارك�ف�سكي  كان  لقد 
باأن برغمان قال عنه اإنه اأعظم من 
مذكراته  ف��ي  ذل��ك  وي���رّدد  فلليني، 
ق�ساوة  ب�سبب  ربما،  �سخ�سي  كعزاء 
حياته.  ف��ي  ع��ان��اه  ال��ذي  التهمي�س 
مختلف  باأ�سل�ب  العالم  ي��رى  ك��ان 
ت��م��ام��اً ع��ن االآخ���ري���ن، وق���د عك�س 
اأفامه التي كان يحر�س  ذلك في 

على و�سع �سيناري�هاتها بنف�سه.
ف���ق �سرير م��ن ه�اء.  ت��ن��ام  ام���راأة 
قبلة ي�سعها رجل على �سفَتي امراأة 
طفل  ه��اوي��ة.  ف���ق  رجليها  تتدّلى 
يحاول االإم�ساك بنجمة في الماء. 
المرّوع.  الفجائي  القتل  م�ساهد 
االأح�سنة. ال�س�اد الممتّد. االأمطار 
االأمطار  اإال  تعني  ال  التي  الغزيرة 
الغزيرة. الطبيعة الممتّدة. الدمار 
المطلق. الثلج. الم��سيقى. الرياح 
ال���ق����ي���ة. االأ����س���ع���ار. االن���ت���ق���ال من 
وا�سح.  خيط  با  اآخ��ر  اإل��ى  م�سهد 
ت�ستمّر  ���س���ف  م��ام��ح  ال�����س��م��ت... 
اإلى  ال�سينما  تاريخ  في  كاإ�سراقات 

االأبد. 
بعد خروجه من الم�ست�سفى اأخذته 
ه���� وع��ائ��ل��ت��ه م��اري��ن��ا ف����ادي اإلى 
اأزمة  م��ن  يعاني  ك��ان  الأن��ه  منزلها 
مالية خانقة. وترك العالم في 29 
باري�س،  لُيدفن في   1986 دي�سمبر 
ع����اً ع��ل��ى وق����ع م������س��ي��ق��ى باخ  م�����دَّ
بح�س�ر 100 �سخ�س في الكني�سة.

اإنه  تريلي  ف��ران��ك���  �سديقه  ي��ق���ل 
وفاته  اأي��ام من   10 اإليه قبل  اأر�سل 
اإذ  ووردة  ك��اأ���س��اً  عليها  ر���س��م  ورق����ًة 
ذلك  وبعد  الكتابة.  من  يتمّكن  لم 
باأيام قليلة قبيل وفاته طلب�ا منه 
اأن يهاتفه الأنه كان راغباً في ذلك، 
الهاتف  اأن��دري��ه  اأخ��ذ  فعل  وعندما 
ول���م ي��ج��ب! ي��ق���ل ف��ران��ك���: "كنت 
لي  يق�ل  اأن  يريد  اأن��ه  من  متاأكداً 

وداعاً بال�سمت".
اأفام روائية،  ال�سمت، و�سبعة  اإذاً؛ 
وكتاب وحيد يحمل ا�سم "النحت في 
الزمن"، وي�ميات، هي التركة التي 
تارك�ف�سكي  اأن��دري��ه  وراءه  خلفها 
ولكل  ومبدعيه  العالم  �سعراء  لكل 
والجن�ن.  ب��ال��ج��م��ال  ال��م��ف��ت���ن��ي��ن 

تارك�ف�سكي. �سكراً 

ال�لد قذف بالكرة
وذهبت البنت 

لجلبها
هكذا،

يبدو المكان خالياً
ومهم�ماً

ح�ل عم�د الن�ر.

ارك�ْس، وال تخْف، 
واإن كنت ال ترى

ارك�ْس اأو هل 
ن�سيَت

اأنك مرب�ط 
بحبل م�سدود اإلى 

بغل يجّرك
ارك�س، ابتلع 

خ�سيَتْيك 
وابت�سم.

اأن تحيا ككائن 
من جن�س اآخر

بين قطعان من 
جن�س مختلف...

هي الحّرية 
مخالفة �سير!

االأحد  1  حزيران   2008
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مراد ميخائيل... نزيل ال�شرقاط
ي���م���ّث���ل ال�������س���اع���ر ال���ع���راق���ي 
ميخائيل  م������راد  ال���ي���ه����دي 
انتقالية  م��رح��ل��ة   )1986  -  1906(
�سهدت  العراقي،  ال�سعري  الم�سهد  في 
ظه�ر محاوالت تجريب رائدة وملهمة 

لمراحل الحقة وم�ستقبلية.
ميخائيل الم�ل�د في بغداد، والذي كان 
األقى فيها اأولى اأنا�سيده: "يا وطني يا 
وطني/ حّبَك قد تّيمني/ حّبك اأق�سى 
م��اأرب��ي/ ف��اأن��َت اأّم���ي واأب���ي/ بل مطلبي 
الزمِن"،  ف��ي  ومق�سدي  مك�سبي/  ب��ل 
م�ستعار  با�سم   1926 ع��ام  �سعره  ن�سر 
)نزيل ال�سرقاط( في مجلة "الحرية" 
ل�����س��اح��ب��ه��ا رف���ائ���ي���ل ب���ط���ي، ك��م��ا ن�سر 
مجم�عَتْيه ال�سعريَتْين في تلك الفترة: 
"دم�ع   ،1931 وال�سحارى"  "المروج 
اإي���ران  اإل���ى  �سافر  ث��ّم  االأ�سى" 1933، 
افتتحها  التي  المدر�سة  مدير  ليك�ن 
ال��ع��راق��ي���ن ف��ي ط��ه��ران ال��ع��ام 1947. 
باري�س،  اإل���ى  انتقل  بعامين  ذل��ك  بعد 
في  اإ�سرائيل ليعمل محّرراً  اإلى  ومنها 
برامج  ولُيعّد  بحيفا،  "الي�م"  جريدة 
في االإذاعة العربية. اأكمل درا�سته العليا 
في الجامعة العبرية، و�سار معّلماً في 
دار المعّلمين العربية منذ العام 1950 
مفّت�ساً  ثم  الر�سافي،  فيها  دّر���س  التي 
للغة العربية في وزارة المعارف )1954 
- 1969(، واأثناء ذلك ح�سل على درجة 
العبرية  ال��ج��ام��ع��ة  م���ن  ال��م��اج�����س��ت��ي��ر 
والح�سارة  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ف��ي 
درج����ة  ي����ن����ال  اأن  ق���ب���ل  االإ�����س����ام����ي����ة، 
العام  القاهرية  الجنيزة  الدكت�راه في 
اأ�سدر خ��ال ه��ذه الفترة  1965، وق��د 
كتباً عّدة: "الن�س��س االأدبية" 1964، 
"ن�س��س مختارة" )مجّلدان، 1965 - 
1967(، "تاريخ االأدب العربي" )ثاثة 
"الح�سارة   ،)1969  - 1965 مجّلدات، 

االإ�سامية" )1967(...
يحتفي �سعر ميخائيل بالحياة ومظاهر 
الجمال بعاطفة رقيقة ومجال للتنّ�ع 
االأوزان  اأج��را���س  تحاكيه  التعبير،  في 
مثل: الرمل والخفيف، كما في ق�سيدة 
"هذه االأزهار  "نحن ع�ّساق الجمال": 
تدري  ال  ال��غ��ي��د  ف��خ��دود  تن�سُقها/  ال 
ترمُقها/  ال  االأن���ج���م  ه���ذه  ال����ذب�����ْل/ 
فنج�م الح�ْسِن ال تدري االأف���ْل/ هذه 
الحّب  فحديث  ت�سمُعها/  ال  االأط��ي��ار 
اأنغام ال�سماْء/ هذه ال�سهباء ال ت�سرُبها/ 

فخم�ر ال�جد ُتن�سينا ال�سقاْء".
وفي ق�سيدة اأخرى له تناجي اإله اله�ى، 
"جماعة  م��ع  الكبير  ال��ت��ج��اوب  نلحظ 
�سعراء  اإلى  القاهرة  تعّدت  اأب�ل�" التي 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ال��ذي��ن م��ّث��ل���ا االتجاه 
الرومن�سي، وميخائيل خير من يمّثله: 
عْته  ر�سّ �ِسْفٌر/  جالَك  اله�ى  اإله  "يا 
ك�اكُب الج�زاِء/ وم�سّاك في الطبيعة 
اأنَت  ال�سعراِء/  ع�اطُف  قّد�سته  �سْحٌر/ 
فجر ت�سب� له االأزهار/ نحن زهر ت�سدو 
لنا االأطيار/ اأنَت بحر ت�ستاقه االأنهار/ 

نحن نهر له البحار قرار".
ما يتمّيز به �سعر ميخائيل اأنه لم يقف 

عند ال�سعر المر�سل، وه� ما ا�ستهر به 
العربي  ال�سعر  ف��ي  الرومن�سي  ال��ت��ي��ار 
بل  واالأرب��ع��ي��ن��ي��ات،  الثاثينيات  ف��ت��رة 
انطلق اإلى التجاوب مع بذور "الرابطة 
الريحاني  ����س����َت���ْي  ب���ي���ن  القلمية" 
وجبران، وقد كتب ال�سعر المنث�ر الذي 
اأّكد اأن ثمار جبران االأدبية بقيت تعمل 
اأ�سماء  خ���ال  م��ن  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  ف��ي 
األبير اأديب وثريا ملح�س وف�ؤاد �سليمان، 
ممّهدًة للنقلة الاحقة لق�سيدة النثر 
مع ت�فيق �سايغ وجبرا اإبراهيم جبرا 

ومحمد الماغ�ط واأن�سي الحاج.
ال�سعر  ن�س��س  ميخائيل  ك��ت��ب  وق���د 
ال��م��ن��ث���ر م��ب��ك��راً ح��ي��ن ك���ان ي��ع��م��ل في 
ال�سرقاط  ف��ي  الحديد  ال�سكة  محطة 
ال�احد  اأي في عمر   )1924  -  1923(
والع�سرين حين ابتكر �سخ�سية دروي�س: 
"اإلى هنا جرفني التّياُر/ هنا و�سعتني 
هنا  االآالم/  �سن�ف  الأقا�سي  ال�سكينُة 

خ��������م��������دْت 
قلبي  ن�����ار 
لم�ستعلة  ا
على م�قد 
ال�������ح�������ّب/ 
غارْت  ه��ن��ا 
ك�اكبي ثّم 
ْت ُبُدوراً  ُقدَّ
 . �ساطعة"
وق��������������������������د 
�ستح�سن  ا
الر�سافي 
م��������������������������������ا 

جريدة  ف��ي  �سعر  م��ن  ميخائيل  ن�سره 
ق�سائده  وبقيت  اآن����ذاك،  "الم�سباح" 
تتنّ�ع بين ال�سكلَْين ال�سعريَّْين: المر�سل 
في رومن�سيته العذبة وغنائيته العالية، 
والح�ّس  الكئيب  مزاجه  في  والمنث�ر 
ق�سائد  ف��ي  تمّثل  م��ا  وه��ذا  االبتهالي، 
تداخل فيها الرثاء والتاأبين للحياة قبل 
ها ل�سخ�سيات عراقية يه�دية  اأن يخ�سّ
يبقى  ذات  على  ينط�ي  ف�سعره  ع��اّم��ة، 
النفاد، وم��رّد ذلك  الهناء لديها �سريع 
�سع�رها االغترابي، وهذا ما كانت عليه 
االتجاه  في  العربي  ال�ساعر  �سخ�سية 
الرومن�سي بين احتفاء �سارخ الح�ّسّية 
بالحياة، لكنه نادم يحمل عقدة الذنب 
اأب��� �سبكة(،  )علي محم�د طه واليا�س 
عذرّية  ب��روح  ال��ق��در  على  �سخط  وبين 

)اإبراهيم ناجي واأب� القا�سم ال�سابي(.
ت�في ميخائيل في بلدة كيرون �سرقي 
اأنفقت  وق����د   ،1986 ال���ع���ام  اأب���ي���ب  ت���ل 
زوجته لطباعة اأعماله ال�سعرية الكاملة 
ي��سف،  ال�سيخ  الرحيم  عبد  )حّققها: 
من�س�رات  �س�ميخ،  �سا�س�ن  لها  وق���ّدم 

جامعة تل اأبيب، 1988(.

مير ب�شري... �شمير العراق
ال�سعر  م�سيرة  عن  الحديث  يكتمل  ال 
العراقي في مرحلة ما قبل االأربعينيات 
من دون ذكر ا�سم مير ب�سري )1911 
- 2006(، �ساحب االأدوار المهّمة لي�س 
اأح�ال  واإدارة  ال��ع��راق��ي  االقت�ساد  ف��ي 

"محنة  خ�����ال  ال���ي���ه����دي���ة  ال���ط���ائ���ف���ة 
الفره�د" في القرن الع�سرين فح�سب، 
ب���ل ف���ي ت���ط����ر ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي ورف���د 
من  باأنه  ناهيك  النظرية،  اأط��روح��ات��ه 

اأميز م�ؤّلفي كتب التراجم.
ه���� م��ي��ر ���س��ل���م��� ح���اي ب���ن ����س���اوؤل بن 
ع�بديا  اآل  اأ���س��رة  اإل��ى  ينتمي  ب�سلئيل 
)ع��س بالعربية( التي ا�ستهر رجاالتها 
في الخدمة الدينية، واأما والدته فهي 

برجال  المعروفة  "دنك�ر"  عائلة  من 
ال��دي��ن وال��ت��ج��ارة، وق���د اأ���ّس�����س والدها 
الحاخام عزرا روبين مطبعة باللغتين 
و�سار   1902 ع���ام  وال��ع��ب��ري��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
من  بغداد.  في  للطائفة  اأكبر  حاخاماً 
الذي  مَتْرَجُمنا  ول��د  العائلتين  هاتين 
في  ب�سري"  "مير  ب��ا���س��م  ���س��ُي��ع��رف 
ثم  التعاون  ودر����س في مدر�سة  ب��غ��داد، 
في  وتتلمذ   ،1928 وت��خ��ّرج  االأليان�س 
اللغة العبرية على اإ�سحق ب�نفي�س، وقد 
العالمية،  واالآداب  االقت�ساد  في  تعّمق 
وتعّلم  الكرملي،  اأن�ستا�س  االأب  والزم 
االأ�ساتذة  كبيرة من  يد مجم�عة  على 
والم�ؤّرخ  اللغ�ي م�سطفى ج���اد،  مثل 
عبا�س العزاوي، ومحم�د الماح الذي 

دّر�سه عرو�س ال�سعر العربي.
عمل في وزارة الخارجية العراقية في 
الت�سريفات  واإدارة  ال�سكرتارية  اأعمال 
في  ن�سر  ال��ف��ت��رة  ه���ذه  وف���ي   ،)1928(

ق�سيدة  العراقية"  "النه�سة  ج��ري��دة 
الن�سر  وا�سل  بعدها  ومن  "الحرية"، 
ف��ي ال��م��ج��ات االأدب���ي���ة غ��ي��ر العراقية 
وال�س�رية،  والم�سرية  اللبنانية  اأي�ساً، 
"الدليل"  ج����ري����دة  ت���ح���ري���ر  وت�����ّل����ى 
دنك�ر(،  ع��زرا  اإلياه�  خاله  )ل�ساحبها 
ون�سر مقاالت في االقت�ساد واالجتماع. 
اأوفد اإلى باري�س معاوناً لمفّ��س العراق 
ال��دول��ي )1937(،  ف��ي معر�سها  ال��ع��ام 
وت�ّلى تحرير مجلة غرفة تجارة بغداد 
ع�س�اً  وان��ت��خ��ب   ،)1945  -  1938(
 ،1942 العراقي"  ال��ق��ل��م  "نادي  ف���ي 
العراقي عام  ال���ف��د  ف��ي  واأوف���د ع�س�اً 
العالمي  ال��ت��ج��ارة  م���ؤت��م��ر  اإل���ى   1945
اأبي  اإيليا  هناك  والتقى  ني�ي�رك،  في 
المكّ�نة  مطبعته  ف��ي  وزاره  م��ا���س��ي، 
من غرفتين في بروكلين حيث ي�سدر 
لمقا�ساة  و�ساعده  "ال�سمير"،  جريدة 
طبع دواوينه في النجف وغناء ق�سائده 
في القاهرة 
دون  م��������ن 
اتفاق معه.

ن�سر  ت���اب���ع 
ك�����ت�����اب�����ات�����ه 
واأ�����س����ع����اره، 
ف�����ن�����������س�����ر: 
ملحمة  "
ن��������ه��������اي��������ة 
 " ل بطا الأ ا
مجلة  ف����ي 
تب"  لكا ا "
ية  لم�سر ا
)1946(، و�سدر له عن مطبعة �سديقه 
"مباحث في  كتاب  �ساوؤل  اأن���ر  ال�ساعر 
وانُتخب   ،1948 العراقي"  االقت�ساد 
االآ����س���ي����ي���ة  "الجمعية  ف����ي  زم����ي����ًا 
وبعد   ،1950 ع��ام  ل��ن��دن  الملكية" ف��ي 
عام 1953 ان�سرف اإلى االأعمال الحّرة 
والتفّرغ للكتابة في حق�ل ثقافية عّدة، 
بعن�ان  ق�س�سية  م��ج��م���ع��ة  واأ����س���در 
عاَمْين  وبعد   ،1955 وظال"  "رجال 
في  بغداد"  م���ن  "فتاة  ق�����س��ي��دة  ن�����س��ر 
ن�سر  كما  البيروتية،  "االأديب"  مجلة 
مقاطع من ملحمة "م�اكب الع�س�ر" 
في  ع��ّدة  وبغدادية  لبنانية  �سحف  في 

عاَمي 1966 - 1967.
ُي�����س��ت��غ��رب م���ن غ�����زارة ك��ت��اب��ات ب�سري 
اأن������ه ع���ا����س المحن  وم����ؤّل���ف���ات���ه رغ����م 
ك���اف���ة، بداية  ال��ي��ه���دي��ة )ال���ع���راق���ي���ة( 
بقان�ن  وم����روراً  الفره�د"،  ب�"محنة 
االأم�����ال  وتجميد  الجن�سية  اإ���س��ق��اط 
ال�سهي�نية  بتهم  واالعتقال  وال�سجن 
وال�سي�عية، واإبادة �سجناء الك�ت وبغداد 
من اليه�د... ن�سط ب�سري في المجال 
منذ  الطائفة  ���س���ؤون  ورع��اي��ة  الثقافي 
تقاعده عن العمل الحك�مي في قطاع 
االقت�ساد، ولم يحمل في قلبه �سغينة 
اأب��داً، بل كان ينجز مخاطبات وزيارات 
كما  الع�سكر"،  "حك�مة  رج����االت  م��ع 
ي�سميها، لاإفراج عن �سخ�سية وحماية 
اأخرى، وت�سهيل هجرة اليه�د اإلى دول 
المنفى بداًل من التهجير الق�سري اإلى 

اإ�سرائيل حيث كان يرف�س ذلك تماماً.
ورغ����م ه���ذا ال��ع��م��ل وق�����ة ال��ت��اأث��ي��ر في 
اأوروبيين  دبل�ما�سيين  م��ع  ع��اق��ات��ه 
تعّر�س  العراقيين،  ال�سيا�سة  ورج��االت 
�سديقه  و�سعى   ،1969 ع��ام  لاعتقال 
اأن�����ر ����س���اوؤل ك��م��ا ذك��رن��ا اإل����ى اإخراجه 
برباعيته ال�سعرية ال�سهيرة، وقد ُدعي 
االث���ن���ان اإل����ى ح�����س���ر م���ؤت��م��ر االأدب�����اء 
ب�سري  مير  واألقى   ،1969 ع��ام  العرب 
عراقي  ك��ّل  وح��ال  حاله  تمّثل  ق�سيدة 
العراقية،  وطنيته  في  مجروح  يه�دي 
على اأعقاب اعتقاله غير المّبرر: "اإيه يا 
ي�ماً ق�سيُته في ال�سج�ن/ في اأ�ساٍر من 
الن�ى  روؤى  َر�َسَمْته  وال�سج�ن/  ال�نى 
والمن�ن/ �ساحباً ُمقفراً كليِل الجن�ن/ 
ف��ه��� ده���ر م��ن ال�����س��راع ال��دف��ي��ن/ اأّي 
ُجْرٍم جنيُته في حياتي/ الأُجازى جزاء 
ب��اٍغ وع��اِت/ اأوق���ف��ي منا�سًا وثباتي/ 
دهري  ي���م  وف��رات��ي/  ودجلتي  لعراقي 

ي�س�ل غير ُم�ؤاِت".
ال�سعرية  ال���ق���ط���ع���ة  ه�������ذه  وت����م����ّث����ل 
الرومن�سية اإحدى محاوالت تط�ير فّن 
�سعر  في  قالبه  من  ال�سعري  ال�س�ناتة 
ال�سعر  ث��م  اإيطاليا،  ف��ي  النه�سة  رّواد 
الحقة  تجارب  اإل��ى  و�س�اًل  االإنكليزي، 
ل��دى �ساح عبد  لتجربة مير ب�سري 
ب  عرَّ وق��د  دروي�����س،  ومحم�د  ال�سب�ر 
"االإرنانة"  ا�سم  اإل��ى  ال�س�ناتة  ب�سري 
 ،" "رنَّ االأران��ي��ن من فعل  وجمعها من 
ح���ي���ث ق����ارب����ه ل���غ����ي���اً م����ن م���ع���ن���اه في 
م�سطفى  اللغ�ي  وا�ست�سار  الفرن�سية، 
ج�اد الذي ا�ستح�سنه، وكان ب�سري  قد 
في  اآن���ذاك  ن�سرها  كثيرة  ق�سائد  كتب 

جريدة "العراق" لرزوق غنام.
اليه�دية،  الطائفة  ب�سري  خ��دم  وق��د 
العام  ال�ستة  االأي��ام  في حرب  خ�س��ساً 
1967، وراجع ال�سلطات العراقية الإنقاذ 
التعذيب  من  والمعتقات  المعتقلين 
الحق�ق  ب����اإع����ادة  وط���ال���ب  واالإع���������دام، 
المدنية الم�سل�بة ومنحهم حق العمل 
وال�سفر بج�ازات �سفر عراقية ر�سمية، 
وق��د داف���ع ع��ن حق�قهم ف��ي ال�سحف 
ولم  واالأج��ن��ب��ي��ة،  العراقية  والمجات 
"حك�مة  ق��ي��ام  ي��ت��ن��ازل ع��ن دوره رغ���م 
ن�ط  م��ن��ح��ه  اأو  ب��اع��ت��ق��ال��ه  الع�سكر" 
كمحاولة   1971 عام  المربد  مهرجان 

لجّره اإلى "االإ�سام البعثي"!
خ�س�ري  �سا�س�ن  ال��ح��اخ��ام  وف���اة  بعد 
الم��س�ية  ال��ط��ائ��ف��ة  ب�����س��ري  ت���راأ����س 
متابعاً   ،)1974  -  1971( ب��ال��ن��ي��اب��ة 
القن�سل  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  خ���دم���ات���ه 
اأعماله  يبا�سر  ك��ان  ال���ذي  البريطاني 
ال�س�يدية  بال�سفارة  ملحق  مكتب  في 
العراقية  البريطانية  العاقات  ل��ت��اأّزم 
يزور  القن�سل  ك��ان  فقد  ال��ف��ت��رة،  تلك 
اليه�دية  ال��ط��ائ��ف��ة  دار  ف���ي  ب�����س��ري 
بريطانيا  دخ����ل  ا���س��ت��م��ارات  وي�سّلمه 
لخ�سية العراقيين اليه�د من مراجعة 
كي  اأج��ن��ب��ي��ة  ���س��ف��ارة  اأي  اأو  القن�سلية 
والتحقيق  ل��اع��ت��ق��ال  ي��ت��ع��ّر���س���ا  ال 
فّكر   1974 ع�����ام  وب���ع���د  وال���ت���ع���ذي���ب، 
بريطانيا  اإل�����ى  ال��ه��ج��رة  ف���ي  ب�����س��ري 

اأحمد الوا�شل

اإبراهيم ع�بيديا، 
ج�ي�س من�س�ر، 
�سم�ئيل م�ريه،

مير ب�سري.
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لي�س  العراق،  في  الحياة  ال�ستحالة 
اليه�دية فح�سب، بل  الطائفة  على 
اأي�ساً كان ثمة ح�سار على الط�ائف 
واالإث��ن��ي��ات االأخ����رى م��ن المندائية 
والم�سيحية  واالإيزيدية  )ال�سابئة( 
والتركمان  واالأك������راد  )االآ����س����ري���ة( 
زوجته  مع  هاجر  وبعدما  و�س�اهم. 
وابنتيه  ه�����ارون  م��ار���س��ي��ل  ال�����س��ي��دة 
"حك�مة  �����س����ادرت  ون��������را،  ع���اي���دة 
الع�سكر" بيته و�سيارته، وحين �ُسئل 
عن عدم هجرته اإلى اإ�سرائيل قال: 
"لم اأهاجر اإلى اإ�سرائيل الأنني كنت 
اأن����ي ي���ه����دّي ال��دي��ن عراقّي  اأ���س��ع��ر 

ال�طن عربّي الثقافة".
في منفاه، تفّرغ ب�سري لتذّكر العراق 
وتخليد تلك الذكرى بم�ؤلفات عّدة 
ال���ت���راج���م، ومنها:  ف���ي  �����س��ت  ت��خ�����سّ
العراق" 1982،  في  اليه�د  "اأعام 
"اأعام اليقظة الفكرية في العراق 
ال�سيا�سة  "اأعام  الحديث" 1983، 
في العراق الحديث" 1987، "اأعام 
�سعر  دي�����ان  ون�����س��ر  الكرد" 1991، 
والخل�د"  ال��ح��ّب  "اأغاني  ب��ع��ن���ان 
1991، ثم اأ�سدر كتابه "اأعام االأدب 
مجلدات(   3( الحديث"  ال��ع��راق��ي 
1994، واأ�ساف ملحقاً عن الطائفة 
العراقية  )الم��س�ية(  االإ�سرائيلية 

اأُعيد  عندما  الع�سرين  ال��ق��رن  ف��ي 
ن�سر كتاب "تحفة الم�ستاق في تاريخ 
يه�د العراق" 1997 لي��سف غنيمة. 
كذلك ُن�سرت له مجم�عة ق�س�سية 
ثانية بعن�ان "ن�ف�س ظامئة" 1998، 
و"اأعام التركمان واالأدب التركي في 
العراق الحديث"، و"اأعام ال�طنية 

والق�مية العربية" 1999.
واأع����ّد ق��ب��ل وف��ات��ه ف��ي ال��ع��ام 2006 
ال���ع���راق  ف����ي  ال���ف���ن  "اأعام  ك���ت���اب 

الحديث".

اإبراهيم عوبديا... عراق يتنّهد
اأو  ع���ب��دي��ا  اإب��راه��ي��م  ال�ساعر  ح��ّق��ق 
 )2007  -  1924( ع������س  اإب��راه��ي��م 
في  وال�سهرة  الح�س�ر  م��ن  الكثير 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ال���ع���راق، لي�س 
فقط لك�نه �ساعراً رومان�سياً ي�سّكل 
اأ���س��م��اء المرحلة  ب��ي��ن  ب�����ارزاً  ا���س��م��اً 
مع  الرومن�سية  تلك  م��ن  االأخ���ي���رة 
المائكة،  ن����ازك  م��ج��اي��ل��ي��ه:  ���س��ع��ر 
بلند الحيدري، ح�سين م��ردان، بدر 
البريكان،  محم�د  ال�����س��ّي��اب،  �ساكر 
)"خفقات  ال��غ��ن��ائ��ي  ���س��ع��ره  الأن  ب��ل 
�سك�ن  "في  وطّل"،  "وابل  قلب"، 
بين  من�س�رة  دواوي���ن  وه��ي  الليل"، 
عاَمي 1945 - 1949(، مّر بمنعطف 
احتفاظه  رغ������م  ال���م�������س���م����ن  ف����ي 
�سعره  تمّيز  كما  التقليدي.  بال�سكل 
االنتقاد  في  الم��س�ع  ب�سخ�سانية 
الذي  كالبريكان  )عك�س  ال�سيا�سي 
اّتخذ الرمزية والتاأّمل طريقاً( مع 
بما  االإي��ق��اع��ي��ة  للت�سكيات  تط�ير 

يت�اءم وتحّ�له نح� ال�سعر ال�سيا�سي 
النبرة  وال��ع��ال��ي  االإن�����س��ادي  بالح�ّس 
التي  الثانية  ال�سعرية  مرحلته  في 
ظلم  على  االح��ت��ج��اج  مرحلة  تمّثل 
واالإقطاعيين  الحاكمة  ال�سلطات 
م��ن��ذ ال��ق�����س��ائ��د ال���ت���ي ُن�������س���رت في 
مجاميع الفترة االأخيرة التي ت�اكب 
هروبه وهجرته وحياته في اإ�سرائيل 

بين عامي )1950 - 1990(.
ولد ع�بديا في بغداد لتاجر اأخ�ساب 
ل�سنع االأثاث، ثم انتقل اإلى الب�سرة 
هناك،  الطائفة  مدار�س  في  ودر���س 
قبل اأن يع�د اإلى بغداد العام 1940 
تعلميه  الإك��م��ال  بالثان�ية  ملتحقاً 
وه��� يعمل ف��ي ال��ت��ج��ارة، وق��د ن�سر 
المجات  م���ع���ظ���م  ف����ي  ق�������س���ائ���ده 
اآنذاك  المرم�قة  الثقافية  العربية 
في  اأدي����ب  "االأديب" الأل��ب��ي��ر  م��ث��ل: 
اأمين  الأح���م���د  "الثقافة"  ل��ب��ن��ان، 
ح�سين  لطه  الم�سري"  و"الكاتب 
و"الكتاب" لعادل غ�سبان في م�سر، 
"االأمانة والعرفان" في �س�ريا، مجلة 
"الثريا" في ت�ن�س. كما ن�سر دواوينه 
ال�سعرية بين بغداد والقاهرة وهي: 
)مطبعة   1945 قلب"  "خفقات 
 " وَطلٌّ "وابٌل  ب���غ���داد(،   - ال��ر���س��ي��د 
بغداد(،   - الر�سيد  )مطبعة   1946

الليل" 1947 )مطبعة  �سك�ن  "في 
االعتماد - القاهرة(.

تحتّل  نجماً  �ساعراً  ع�بديا  ت��ح��ّ�ل 
اأغ��ل��ف��ة كتبه واج��ه��ة ال��م��ك��ت��ب��ات في 
وُتعّلق �س�ره  اآن��ذاك،  الر�سيد  �سارع 
اأر�ساك  ال��م�����س��ّ�ر  واج��ه��ة محل  ف��ي 
اأحد اأ�سهر الم�سّ�رين في بغداد وه� 
غرار  على  �ساهماً  �سيجاره  ي�سرب 

م��سة �س�ر �سعراء تلك الفترة.
ل��ج��اأ ع���ب��دي��ا اإل�����ى ط���ه���ران اأواخ�����ر 
االأرب��ع��ي��ن��ي��ات ب��ع��د اأح�����داث "محنة 
بائعة  اأح���ّب  اإي���ران  وف��ي  الفره�د"، 
ه������ى ع����ّرف����ه اإل���ي���ه���ا اأخ��������ه ج�����رج 
ع�بديا الذي كان من كبار مخرجي 
ثم  اإي����ران  ف��ي  ال�سينمائية  االأف����ام 
اإ���س��رائ��ي��ل الح��ق��اً، وخ��ّل��د ه��ذا الحب 
في  "زهرة  ال�سعرية  مجم�عته  في 
الر�سيد  )مطبعة   1950 خريف" 
- ب��غ��داد(. ه��ذا ال��ح��ّب العاثر جعله 
غ��رام��ه وع��ذاب��ه على  يكتب ملحمة 
غرار ما كان الإبراهيم ناجي )1898 
)كتبها  "االأطال"  ف��ي   )1953  -
ل�����زوزو ح��م��دي الحكيم(  ع���ن ح��ّب��ه 
"ليالي القاهرة" 1943،  في دي���ان 
 )1947 - واليا�س اأب� �سبكة )1903 
في "غل�اء" )كتبها عن حّبه الأولغا( 
في دي�ان "اأفاعي الفردو�س"، ويعّلق 
في  "وه�  م���ري��ه:  �سم�ئيل  الناقد 
من  ن��دم��ه  ف���ي  ي�سبههما  ت��ج��رب��ت��ه 
بينها  وتمّزقه  وال�سه�ة،  الخطيئة 

وبين الحّب الطاهر وعذريته".
1951 مع  العام  اإ�سرائيل  اإل��ى  انتقل 
زوجته وبناته الثاث، وامتّد ن�ساطه 

الغناء  اإل��ى  ال�سعر  ليتعّدى  الثقافي 
والم��سيقى حيث كتب اأغاني للمغنين 
العرب اليه�د في اإ�سرائيل، واأعّد كتباً 

ت�ؤّرخ لهذه الحركة الغنائية.
ال�سحف  ف�����ي  ال���ن�������س���ر  ا�����س����ت����اأن����ف 
مثل  بالعربية  ال�سادرة  والمجات 
ال�ساعر  ك��ان  التي  "الي�م"  ج��ري��دة 
محّرريها.  اأح�����د  م��ي��خ��ائ��ي��ل  م�����راد 
"المجتمع"  مجلة  ف��ي  ن�سر  كذلك 
الفل�سطيني  ال�����س��اع��ر  ل�����س��اح��ب��ه��ا 
ال��ك��ب��ي��ر وال��م��ج��ه���ل م��ي�����س��ال ح���ّداد 
)1919 - 1997(، وقد ن�سط ب�سكل 
ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات عندما  اأك���ب���ر م��ط��ل��ع 
اإلى  ه��اج��روا  ممن  اأ�سحابه  التقى 
وال�سعراء  المثقفين  م��ن  اإ�سرائيل 
اليه�د  ال��ع��راق��ي��ي��ن  وال�سحافيين 
الب�س�ن  و�سليم  ���س��اوؤل  اأن����ر  م��ث��ل: 

ومراد العماري ونعيم ط�يق.
�ست�سرق  "اأخي!  دي���ان  ع�بديا  كّر�س 
الحكيم  )م��ط��ب��ع��ة   1977 ال�سم�س" 
الحروب،  ونبذ  لل�سام  النا�سرة(   -
"امراأة  اأخ���رى:  اأ���س��در مجم�عة  ث��م 
الحكيم  )مطبعة  �سعري" 1980  في 
م�ريه:  عليها  وع��ّل��ق  ال��ن��ا���س��رة(،   -
والما�سي  والحب،  المراأة  في  "�سعر 
والطرب،  وال��م�����س��ام��رة  وال���ذك���ري���ات، 
االأمل، والياأ�س واالألم  واالأمل وخيبة 

وال�سمير االإن�ساني العج�ز المتعب".
ما يمّيز �سعر ع�بديا ه� ذلك ال�سعر 
ال�سيا�سي ال�سادر عن م�قفين: والوؤه 
اأن�سد  ح��ي��ث  للجميع  ب��ل��داً  ل��ل��ع��راق 
اإذاع��ة بغداد عن الملك  ق�سائَد من 
االإله  ع��ب��د  واالأم���ي���ر  ال��ث��ان��ي  في�سل 
العراقي  والجي�س  العر�س(  )و�سي 
له من ال�سهي�نية، وم�قف  معلناً  تن�سّ
اليه�دية  الطائفة  يمّثل محنة  اآخر 
في العراق جّراء تاريخ ا�سطهادهم، 
بين  الحرجة  الفترة  ف��ي  خ�س��ساً 
جمع  وق���د   ،1951  -  1947 ع��اَم��ي 
ق�����س��ائ��د ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة ف���ي دي����ان 
البائد"  العهد  ع��راق  من  "�سيحة 
ورابطة  الم�سرق"  )"دار   1990
الجامعيين اليه�د - القد�س(، يق�ل 
العراق:  في  اليه�د  تاريخ  مح�  عن 
"ببغداد اآثار لنا �ساع بع�سها/ و�ُسّ�ه 
بع�سها وم���ن ب��ع��د ت��دل��ي�����ِس/ وُج���ّرد 
واأُ�سقط  �سماته/  ع��ري��ق  م��ن  بع�ٌس 
الكراري�ِس/ وُنّحَي  بع�ٌس من بط�ن 
مغ�س�باً عليه كاأنما/ بتكريم ذكراه 
امتثال الإبلي�ِس/ قد ا�سطهدت اآثارنا 
الكاب��س  م��ع  فعا�ست  اأه��ل��ه��ا/  م��ث��ل 
الق�سيدة  وه���ذه  كاب��ِس".  ظ��ل  ف��ي 
ي��ت��ب��ع خ��ّط��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م��ن ق�سائده 
ال�سيا�سية ذات الم�قف الثاني الذي 
التي  التحّرر  حركات  بل�سان  يتكّلم 
كان ينتمي اإليها، وخال لج�ئه اإلى 
ط��ه��ران ه��رب��اً م��ن االع��ت��ق��ال اأواخر 
االأرب��ع��ي��ن��ي��ات ���س��ّخ��ر ق�����س��ائ��ده ل�سّد 
"واأّيدُت  ال�����س��ج���ن:  ف��ي  رف��اق��ه  اأزر 
و�سرُت  م��ن��ا���س��راً/  ال���ع���راق  اأح�������راَر 

الهادي/  وال��ن��ه�����س��ة  ال���ع��ي  ب��رك��ب 
هناك مايين تكّد جياعها/ وتتعب 
فّرق  وم��ا  اأف����راِد/  لخدمة  مر�ساها 
�س�اه  وبين  م�سلٍم/  بين  ما  الجّاد 

من يه�د واأكراِد".
في لج�ئه الق�سري اإلى اإيران، كتب 
بال�سياع  ال�سع�ر  تج�ّسد  مقط�عة 
المتدارك  بحر  م�ستثمراً  وال�ستات، 
ل في تقّطعاته الق�سيرة: "من  المرفَّ
يدري ما �سيك�ن غداً/ في هذا الدرب 
رفيقي؟/ واأنا اأتلّم�س كاالأعمى/ في 
الليل  الليل طريقي/ ودليلي  ج�ف 
�سديقي/  الياأ�س  وجن�ن  ب�ح�سته/ 
اأخ�سى اأن اأ�سرخ اأخ�سى/ اأن اأت�ساءل 

اأين طريقي؟".
وف������ي ق�������س���ي���دة اأخ���������رى ك��ت��ب��ه��ا في 
ك��رم��ن�����س��اه ي����ّج���ه ت��ح��ي��ة اإك���ب���ار اإلى 
جيله: "ومثّقفين من العراق عليهُم 
الما�سي  َح��ْرُب/ و�ساحها  ال�سلطاُت 
و�ساياٌت وتحري�ٌس وِكْذُب/ عا�س�ا وفي 
ورعُب/  قلق  حياتهُم  الكبير  ال�ّسجن 
هم من �سباب الفكر اأح��راٌر عراقّي�ن 
بغداَد  في  ال�سرفاء  ُن��ْج��ُب/ جيل من 
بهم  الطغاُة  و�سّب�ا/ �ساق  ُول��دوا  قد 

فعان�ا ال�يل في بلٍد اأحّب�ا".
اأخ��ا ال�ساعر  ورث��ا جعفر الج�اهري 
محمد مهدي الج�اهري الذي �سقط 
بين �سهداء مظاهرة �ساخبة خرجت 
تعار�س ت�قيع معاهدة "ب�رت�سم�ث" 
�سالح  العراقي  ال����زراء  رئي�س  بين 
ج��ب��ر وال��ح��ك���م��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة عام 
بالهتاِف  ي�سخب  "الج�سر   :1947
وبال�سراخ وبال�سياِح/ وكتيبٌة تعدو 
بال�ساِح/  ال��م��دّج��ج  ال��ح��ر���س  م���ن 
ومكّبراُت ال�س�ت تنقل �س�َت بغداَد 
ينطُق  حين  �سمٌت  وي�س�د  الكفاِح/ 
الر�سا�ُس على الرعايا/ وهناك ف�ق 
الج�سر �ساح منا�سٌل بين ال�سحايا/ 
نادى باأعلى �س�ته: يا ق�ُم اإن �سالْت 
ِدم����اي����ا/ ف��ل��ق��د ن�����ذرُت دم����ي ل�س�ن 

كرامتي بين البرايا".
دوواينه:  ب��اإ���س��دار  ع���ب��دي��ا  ا�ستمّر 
"ورود   ،1990 الحائر"  "الظماأ 
عن  ك��ت��اب��اً  اأع���ّد  ث��م  �سائكة" 1998، 
"اأغنيات  ع��ن���ان��ه  ال��ع��راق��ي  ال��غ��ن��اء 
عراقية: من الغناء ال�سعبي العراقي 
الحديث" 1994، جمع فيه االأغاني 
التي كتبها لمطربين عراقيين يه�د 
مثل �سالح ال�سبلي واإيمان )�س�زان 
�سهرباني( وراحيل يحزقيل و�سبري 
عا�س�ر )اأب� يعق�ب(. ثم اأ�سدر كتاب 
اأدباء  العربي:  االأدب  م��ي��دان  "في 
"في  اآخ���ر  وك��ت��اب��اً  و�سعراء" 1999، 
العراقي"  وال��غ��ن��اء  ال��م��ق��ام��ات  دن��ي��ا 
ق�سائد  لديه من  ما  1999، وجمع 
"اأنا  ل��ي�����س��دره��ا ف���ي ك���ت���اب ك��ب��ي��ر: 
وال�سعر 60 عاماً" 2003، ثم األحقه 
العراقي  الغناء  عن  تاأريخي  بكتاب 
العراقي:  الغناء  "مع  ع��ن���ان  حمل 
م���ط���رب����ن وم���ط���رب���ات واأغ��������اٍن من 
الكتب  )وه�������ذه   2005 التراث" 
�سدرت لدى "دار الم�سرق" ورابطة 

الجامعيين اليه�د - القد�س(.
العراقيين  االأدب��اء  اأن بع�س  وبرغم 
تحّ�ل�ا  ا�س  والق�سّ الروائيين  من 
اإلى الكتابة بالعبرية وبع�سهم االآخر 
عا�س�ا  ال��ت��ي  المنفى  ب��ل��دان  ب��ل��غ��ات 
بالعربية  يكتب  ع�بديا  بقي  فيها، 
عن  تعّبر  �س�اها  لغة  ي��رى  ال  ال��ت��ي 
كالروائي  تماماً  وم�ساعره،  اأف��ك��اره 

العراقي اليه�دي �سمير نّقا�س.

1            تتّمة فاأ�ض عّبا�ض!

منذ انتهاء ذلك "الم�ؤتمر"، خ�س��ساً 
على  بالائمة  اإل��ق��اء  �سبهة  ثمة  اأن 
اإلى  دفعاً  تدفعني  الاحقة،  االأجيال 

�س�ؤاله ال�س�ؤال االآتي:
يا  ق��ّدي�����س��ي��ن  "الرّواد"  ج��ع��ل  َم����ن 

عّبا�س؟ األ�ست اأنت واأبناء جيلك؟
َم��ن م��دح اأدون��ي�����س اأك��ث��ر م��ن��ك، ومن 
م����دح اأن�������س���ي ال���ح���اج اأك���ث���ر م���ن ب�ل 

�ساوول؟
اآي��ة اهلل، ومن  اأدوني�س  َمن جعل من 
اأن�سي الحاج بطركاً، ومن �س�قي اأبي 

�سقرا ق�ّدي���س��اً؟
بخ�سَك الي�م اإنجازهم االأدبي اأ�س�اأ رّد 
م�ساف  اإل��ى  لهم  ال�سابق  رفعَك  على 
اأ����س����اأ المديح  ُي����رّد ع��ل��ى  االآل���ه���ة. ال 
اأن  اأعتقد  ال  اإن��ي  ث��ّم  الهجاء.  باأ�س�اأ 
ثمة فارقاً بين الق�ل اإن اأن�سي الحاج 
ه� اأبرز ال�سعراء العرب، وبين الق�ل 
�س�ى  �سيئاً  يفعل  لم  الحاج  اأن�سي  اإن 

اأنه كتب مقّدمة "لن"!
نكاد ال نقراأ لك الي�م حديثاً �سحافياً 
االأدبي  المنجز  تفاهة  وخا�سته  اإال 
من  تكري�سهم  وم��ج��يء  ل�"الرّواد" 
تاريخّية  ������س�����رورة  ل���ح���ظ���ة  خ�����ال 
عباّ�س  ي�����س��ت��خ��دم  )ب��ي��ن��م��ا  م��ح�����س��ة 
كا�سم  "الرّواد"  م�سطلح  ب��ي�����س���ن 
لمهاجمته،  ال��ح��اج  الأن�����س��ي  م�ستعار 
ي�ستخدم ب�ل �ساوول هذا الم�سطلح 

كا�سم م�ستعار الأدوني�س(! 
"الم�ؤتمر"،  ح��ك��اي��ة  اإل����ى  اأع������د  ل���ن 
وبخ�س  هام�سّيته  االأي���ام  اأثبتت  فقد 
م��ردوده، ول�ال ال�سجال الذي ح�سل 
اآن����ذاك لما ت��ذّك��ره اأح���ٌد ال��ي���م. لكن 
واحداً  و�سفي  ف��ي  ل��َك،  ال��ق���ل  اأردت 
من ه�ؤالء ال�سباب الذين ت�اظب على 
الق�ل اإنك "تتعّلم" منهم، اإن التاريخ 
الطريقة؛  بهذه  "ابتزازه"  يمكن  ال 
حتى ل� حالف "الرّواد" وخانك اأنت 

كما تعتقد.
نحن ك�سعراء �سباب، اأّول من �سيك�ن 
المزّيف  الهالة،  هذه  مح�  في  معك 
ق�سم كبير منها، ح�ل "الرّواد"، واأّول 
من �سي�ساعدك على تحطيم ال�س�رة 
بالطريقة  لي�س  لكن  لهم،  ال�سنمّية 
لي�س  االأ�سنام.  تحطيم  في  الدينّية 

بالتب�سير وبفاأ�س اإبراهيم الخليل.
اإبراهيم  ف��اأ���س  اإن  ي��ق��ال  بالمنا�سبة، 
ع���ن���ق كبير  ف�����ي  ع�������س���ي���ت  ال���خ���ل���ي���ل 

االأ�سنام.
ماهر �شرف الدين

ببـغـد�د �آثـاٌر لـنـا �ضــاع بعـ�ضـها      و�ُضـــّوه بـعـ�ضـهــا ومـن بـعـد تـدلــيـ�ِس
وُجـرِّد بـعـ�س مـن عـريق �ضمـاتـه      و�أُ�ضـقـط بعـ�س من بطون �لكـر�ري�ِس
وُنـّحـَي مـغـ�ضـوبـًا عــلـيـه كــاأنمــا      بـتـكـريــم ذكــر�ه �مـتــثــال لإبـلــيـ�ِس
قـد ��ضطهدت �آثـارنا مثل �أهلـها      فعا�ضت مع �لكابو�س في ظل كابو�ِس

لال�شتراك ال�شنوي:
دولرًا اأميركيًا. الدول  لبنان: 20 

العربية: 50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا 
واأميركا: 70 دولرًا اأميركيًا.

carmen@alghaoon.com
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اإعانات لدواوين 
�سعرية في مجّات: 
"�سعر"،  "االأديب"، 
"ح�ار".  "م�اقف"، 
من اأر�سيف "الغاوون".



االأع�سى

ول�ّما اأ�ساء ال�سبُح قام مبادراً،
وحان انطاق الق�م من حيث خّيما

)في ال�س�رة معت�سم� المعار�سة يفّك�ن خيمهم في و�سط بيروت(

َرف، و�سبب هذه االإ�سارة المتاأّخرة لغٌط مفتعل اأُثير ح�ل زاوية العدد  ماحظة: هذه الزاوية ق�امها الخّفة والظَّ
االأول، حيث و�سعنا بيتاً الأبي تّمام ذكر فيه تدمير برَجْين )يق�سد برَجْي عم�رية( اإلى جانب �س�رة لبرَجي التجارة 
العالمّية...  وكان حرّي بالذين اأثاروا هذا اللغط اأن يتنّبه�ا اإلى اأن جريدة اجتراأت على حمل ا�سم "الغاوون" هي 
جريدة تناه�س ال�سائد كّله، فما بالنا باالأ�س�ليات الدينّية!

م�سّ�دة ق�سيدة "في 
الم�ست�سفى" لبدر 
�ساكر ال�سّياب، من 
مجم�عة محمد �سالح 
عبد الر�سا.
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كم�ست�حٍد اأعزٍل في ال�ستاْء
وقد اأوغل الليل في ن�سفِه

اأفاق - فاأوقظ عين ال�سياْء
وقد خاف من حتفِه.

اأفاق على �سربٍة في الجداْر -
ه� الم�ت جاْء!

واأ�سغى: اأذاك انهيار الحجاْر
اأم الم�ت يح�س� ك�ؤو�س اله�اْء؟

ل�س��ٌس ي�سّق�ن درباً اإليه
م�س�ا ينقب�ن الجداْر

وظّل يعّد انهيار التراب
ووقع الف�ؤو�س على م�سمَعْيه.

يكاد يح�ّس التماع الحراب
وحّزاتها فيه... يا للعذاب!!

وما عنده غير مح�س انتظار:
ه� الم�ت عبر الجدار!

كذاك انكفاأُت اأع�ّس ال��ساْد
واأ�سلمُت للم�سرط القار�ِس

قفاَي المدّمى... با حار�ِس
- بغير اختياري، طبيبي اأراْد -

.. م��������ّد ال���م���ج�������ّس  ل����ق����د ق���������������سّ
الط�يل..

لقد جّره االآن. اأواه.. عاد.
وال �سيء غير انتظار ثقيْل.

اأال فاخرق�ا، يا ل�س��س، الجدار
فهيهات، هيهات، ما لي فرار!

1963 - لندن 5 - 2 



الأنك  تعنيِك  ال  الكتابة  اأن  اأع���رف 
تحّبين الحياة

اأكتب الأنني اأحّب الحياة
مع ذلك 

ال �سيء يبقى 

العدم 
�سلطان 
ال�ج�د

الحياة زوال

اأعرف اأن الكلمات هذيان المعاني
اأن الغي�م ال تمطر �سمكاً

ال�ح�سة من  ت�ستري  والعا�سفة ال 
الرجاء

والجبال ال تلّ�ن الغابة من عينيك
عن  للحّطاب  ت�ستكي  ال  واالأ�سجار 

م�تها
والجياد ال تجّر عربة في ال�سماء

واالأبدية 
لي�ست البحر مرتحًا مع ال�سم�س

لي�ست البحر ممتزجاً بال�سم�س

الح�ا�س معجزة الروح، 
ال�سه�ة 
ا�ستهتار 

القلب
هذا ما تق�له يداِك

اأعرف اأننا نحرق ال�سعر

ن�سمع  وال  ال���ق�������س���ائ���د  ف����ي  ن���ن���ام 
الكلمات

اأعرف اأنني اأكتب ال�سعر 
كي  الكلمات  م��ن  نه��سك  اأن��ت��ظ��ر 

اأغف� بين االأحرف
اأن�������ت�������ظ�������ر 
ي  ر نك�سا ا
ع��������������ن��������������د 
اأط���������������راف 

ث�بك،
ع��������������ن��������������د 
عب�رك في 

ال�سراب 

االن����ت����ظ����ار 
اإلى  �سع�د 

الهاوية، 
ت�سحكين 

اأنت، ت�ساألينني لَم هذا الغباء؟ 

اأعرف الكلمات تجعلني اأتناثر
اأتبعثر، اأحّلق 

عند اأطراف ث�بك

حنانك ال يرحم
  

اأعرف اأن الكتابة ال تعنيِك
الأنك ال تحّبين الظام

ليدك �س�ء
ال تكتبه الكلمات

االأر���س من  ت�قظ  اأغنية  ل�جهك 
الجماد

اأغنية هي ال�سمت

ال��م��ط��ر ي�����س��ق��ط ح���ي���اًة اأح������اول اأن 
اأك�نها

المطر 
َقَدر 

الغي�م

في هذه ال�سحراء 

التي تمتّد في الذاكرة

وردتك ت�سيء الكلمات
في هذه ال�سحراء التي ت�ستعل في 

الن�سيان

اأعرف 
في الحّب ي�سير القمر اأكبر

ت�سير الريح اأغنية
يطرد  ال���ح���ب  اإن  ق�����ال  م����ن  ل���ك���ن 

ال�ح�سة؟

فقط اأ�سغي اإلى �سمتك
الأعرف اإن 

كان ي�سبه قلبك الذي ه� اأنت

ال�سمت حلم

األم،  بع�س  ذك��ري��ات،  بع�س  الحياة 
بع�س انتحارات، بع�س مجد، بع�س 
خ���اء، بع�س من متاهة في مرايا 
الم�ت، بع�س رق�س مع الع�سافير 

تحت ال�سم�س، بع�س من ال�سيء.

الحياة زوال
ل��ك��ن ال�����س��ق��اء ي��دل��ف ع��ل��ى الظهر 

لينك�سر

الأنك  تعنيِك  ال  الكتابة  اأن  اأع���رف 
تحّبين الحياة

اأكتب الأنني اأحّب الحياة

كنت اأح�سب نف�سي �سمتك 
وكنت اأبكي

لذلك اأكتب عنك، لذلك اأغّني لك
حتى اأتجّنب االأ�سى

ال�سمت 
�ساة

لذلك اأتحّدث عنك
الأن االأغاني ال تفرحني

لذلك اأحلم بك

الحلم 
و�ساح 
على 

وجهك

لذلك اأكتب عنك
الأن ال�سمت 

اأكثر من كتاب 
وردة لم تغادر اللغة

الأن الملل ير�سم وجه االأ�سياء
الظّل اأي�ساً 

ي�سهد على م�ت االأحام
الحياة زوال

لكن الندم حّي فينا

الحياة
زوال

الم�ت ير�سم للنا�س وهم خل�دهم
فيك�ن الحب

اأي�ساً
الم�ت

 زنبرك 
الحياة

الحياة زوال 
وال�سمت �سماء،

لظال نر�سمها كي نحفظ
ما تبّقى من اأوهام

ال�سمت اأي�ساً غابة

�سائع اأنا بين اال�سجار
... الكلمات 

ال تكتب 
معنى

ال�ح�سة

الكتابة رياء
ال�سمت حكاية في وجهك
ماذا اأفعل بهذا الن�ر كّله؟

اأرى ال�سماء ت�ستعل

وال حريق

الن�ر
�سه�ة
القمر

اأرى القمر يتيه وال اإخ�ة للنج�م 
الليل عبٌد لنهارك

ال�سمت حلم
والحياة لي�ست �سجرة

ومع ذلك االأيام ت�سقط مثل اأوراق 
في النهر.

الحياة لي�ست نهراً
�سقاء  ي��ك��ت��ب  ال���ب���ح���ر  ذل�����ك  وم�����ع 

الم�ج.

وكنت تعلمين اأن يدي جّفت لكثرة 
ما غابت يدك

ويب�س قلبي لفرط ما اأب�سرت حزن 
قلبي

غادرت الحّب الذي كنته
الذي  الحّب  اإل��ى  اأ�سل  ولم  م�سيت 

كنته
وكنت تر�سمين وردة على 

جدار
وال تذبل

وترين
 ظّل يدي

واأخاف اأن يك�ن

الظّل يدي

وكنت تعلمين اأن االأ�سياء 
وحدها

تدرك "و�س�لي
اإلى اأين؟"

معنى  ت����ق�����ل  وح����ده����ا  االأ�����س����ي����اء 
ال�سمت.

)*( من مجم�عة ت�سدر قريباً لدى "دار 
النه�سة العربية".

محمد الحجيري

االأحد 1  حزيران  2008



قلبي ياأخذ �سكل فرا�سة
- افتح�ا الن�افذ -

الخطيئة اأنثى 
والف�سيلة كذلك.

ل�ست
اإال

م�تاً
نّيئاً

لم ين�سج بعد.

اأيها ال�طن
كن اإثماً الأ�ستهيك.

المع�سية
هي اأن تخالف

- قلبك -

اأنكر الجار والمجرور
الأكفر بفرو�س التبعّية

اأنق�س الحقد
برذائل ال�س�ء.

االإباحية هي اأن تجهر
بم�ساهدة اأفام الكارت�ن.

تهاني فجر
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اأك��ت��ب رواي���ة ع��ن ع��ازف متقاعد  م�ساب 
بال�سرطان 

يحلم اأن ي�سافر ح�ل العالم
لم يكن "كاداريه" م�ج�داً في المكتبة 

تق�د  اأن  نحيلة  لفيتنامية  �سمحت  لكني 
دّراجتها داخل راأ�سي

�س�ت  ك��ان  البي�ساء  كّمامتها  اأن���زع  واأن���ا 
المطر  ���س���ت  على  يغّطي  ال��ب��اب  ج��ر���س 
حق�ل  و���س��ط  االإ�سمنتية  الماجئ  ف���ق 

األبانيا.

ال يليق اأن يقاوم عازف ال�سرطان  باأفام 
الب�رن� - التي خدعتني ط�يًا بب�ساطة 

منطقها - 

ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة ت��ت��ل��ّ�ى ف���ق��ي ب��ي��ن��م��ا يبدو 
كدّراجة  م��ب��ت��ذاًل  للت�سعينيات  ال��ح��ن��ي��ن 

�سينية  ت�ؤلم الم�ؤّخرة.

الجر�س يرّن
الفيتنامية �سعيدة بالمطر 

الدّراجة بج�ار الباب 
العازف

في الغرفة المجاورة 
و�ساب  نحيلة  فيتنامية  عن  رواي��ة  يكتب 

مه�و�س بالب�رن�.

هدى النعمانياإبراهيم ال�شّيد

اأو ال �سيء
نقطُة ماء على فم وردة

اأو ال �سيء 
برٌق من اأجله ُي�سمع الرعد 

اأو ال �سيء
ا��������س�������ت�������دارٌة ت���������س����ب����ه �����س����رب 

المجذاف 
اأو ال �سيء

ق��ٌس في مت��ّسط الُفلك 
اأو ال �سيء

قيظ ي�سبه الزلزال 
اأو ال �سيء

رماٌد معق�ٌد كمطٍر عظيم 
اأو ال �سيء

مراآة م�سق�لة كحمرِة الخّد 
اأو ال �سيء

�سراٌج يرك�ُس على ال�جه 
اأو ال �سيء

ه�اٌء �ساحر مثل ثعلب 
اأو ال �سيء

�س�ٌت يطفىء العتمة 

اأو ال �سيء
ح�سان يحمل فرا�سة 

اأو ال �سيء
�سحاب �ساٍف كبرهان 

اأو ال �سيء
غابٌة ت�سعد ال�سماء

اأو ال �سيء
�سمعة تقابلها اآية

اأو ال �سيء
كلمة ت�سُكُن االأجرا�س

اأو ال �سيء
�سفينة تنام كمارد

 اأو ال �سيء
وثاٌق ُيغرق ق�َم ن�ح

اأو ال �سيء
نهاٌر ُيط�ى
 اأو ال �سيء

خزٌف ي�سبه يدك 
اأو ال �سيء

رجٌل كاالآلهة
اأو ال �سيء...

ت�ستيقظ من م�تك ال�سغير
وما تزال عينيك

على الدرب اللزجة للنعا�س
هل اأنت م�ستعّد

�سنتحّدث
كرجل مهادن

وكامراأة با قلب
الرغبة  ك������اب  و����س���ن���ط���رد 

خارجاً هذا ال�سباح؛
المفل�س  ال��ح��زي��ن  ال�����س��ب��اح 

والمت�سّنج
�ساأتحّدث اإليك واأنت هكذا

ن�سف طفل نائم 
ذات  ب���ي���ج���ام���ت���ك  وح�����ده�����ا 

المقا�س الكبير
ت�حي باأهميتك

�سنتحّدث هكذا واأنت غير
مدّجن بعد

اأو مق�لب
اأو غاٍو

وحتى غير حليق
اأق�ل لك 

تلت�سق  ال�������س���ب���اح  و���س��م�����س 
بغراء اليقظة

ووجهي با اأكاذيبه بعد
اأريد اأن نخرج 

تعال لنتحّدث في المقهى
في المترو

في الم�سرحة ال فرق
لكن ال للغرف المقفلة
فاأنا اأفزع من الجدران
من كّل ما ي�سبه روحي

اأو يقّلدها
وتق�ل لي: لَم الحزن؟

واأ������س�����األ�����ك: ه����ل اخ�������س���ّرت 
كاالهاري؟

عندها فقط تخ�سّر روحي
وتبت�سم وتتفّهم الخديعة
كّل ما ي�سبه روحي اأبدّي

اأهكذا الحزن اأبد؟
وهكذا االألم اأبد

االبت�سامة اأبد

وحتى الروح اأبد اأي�ساً؟
اإنها تهرب مّنا

ككناري ناكر للجميل
من اأقفا�سنا ال�سدرية
اإلى اأمكنتها ال�سامتة

اأنا ال اأحّب الم�ت
لكن

األي�ست م�سجرة
فكرة االأبد.

كم  اأريد ال�ق�ف معك
بقدَمْين من ورق

عند خّط النار
با وجل

فكم تمّنيت
اأن اأتحّلى بحماقة

ال�سجاعة
ي�ماً

وكم اأريد ل� اأ�ستظّل ب�احات 
خر�ساء

كي ي�ستقيم نطقي
من  اأخ�������رج  ل�����  وددت  وك�����م 

الظلمة
ك��ال��ه��ن��دي ال���خ���ارج م��ن نهر 

الغانج
وكم اأتمنى بكل ما اأوتيت من 

اأنانية
البكاء على االآخرين

ال لهم
�س�تك في اأذني

مثل تنهيدة دينا�س�ر نع�س
اأ�ساألك واأنا اأميتك

باأ�سئلتي:
من اأك�ن؟
من تك�ن؟

وفي راأ�سي قفير مظلم
واالأ�سئلة نحلي الغا�سب

تربت على كتفي 
تق�ل م�ؤان�ساً ب�س�ت �سبح

على يقين:
من ال�سائرين نياماً؟

اأال تعلمين!

اإينا�ض عبد اهلل



بعد الي�م، �سنكتنز الكثير من االأماكن في دهاليزنا 
الداخلية. �سيك�ن علينا اإعادة اإن�ساء ع�الم منقر�سة، 
الفكرة  ال�اقع  اقتحم  فكلما  فقط.  اأفكار  ترتيب  ال 
بحرابه، اكت�سفت هذه االأخيرة جبروته وه�سا�ستها. 
ال�سغيرة  ال�سعقة  ي�سبه  اأخيراً  ما حدث في بيروت 
اللتماع ال�س�ء: ملّثم�ن، حرائق، ر�سا�س، دبابات في 
�س�ارع تعطي انطباع حياة روتينّية �سابقة كانت تدور 
فيها. في حال كهذه، ماذا ي�سع اللغة اأن تفعل؟ هل 
من �ساح لها يجابه فجاجة ال�اقع؟ هل من مّطاط 
ي�ست�عب المعدن ويعيد ه�سمه وت�سكيله؟ ثم كيف 
تنحدر المباغتة بالمثقفين والكّتاب والفنانين اإلى 
�سفَتي  على  المتمتر�سة  البي�ل�جية  الكائنات  درك 

ا�سطفاف مقيت؟
اأفّكر غالباً اأن االإبداع العربي مظل�م، الأن واقعه اأ�سرع 
منه، ال يترك له وقتاً له�سم ال�سدمات المتاحقة، 
تراكمّي،  ك��ائ��ن  اأن���ه  االأ�سا�سية  م��ّي��زت��ه  ���س��يء  الإن��ت��اج 

�سرطه االأول واالأهم: ال�قت.
»عاٌر على من يغّني، وروما تحترق« يق�ل المارتين.

المفاجئ؟  ال��غ��رائ��ز  ان��ف��ات  م��ع  العقل  يتعامل  كيف 
مع ف�رات �س��ساء ُيراد لها اأن تماثله عظمًة؟ تعال�ا 
نتخّيل اإذاً اأن اقتحامات ال�اقع المتتالية لعالم الفكرة 
بق�سد  ل��ه  كتابة  اإع����ادة  للن�ّس؛  تنقيح  ���س���ى  ه��ي  اإن 
التغّير  �سريع  كتاب  الحياة  اأن  اعتبار  على  التج�يد، 
وغير قابل لاإكمال. واإذا كان ال بّد من حرب في هذه 

الدنيا، فعلى االأقّل ال تدع�ا الفكرة تق�د الر�سا�سة.

فجاأة، وجدتني عالقة في �سرك ثنائية العربي - االأجنبي. 
ففي زيارتي االأخيرة اإلى ال�س�يد، �سمن احتفالية »قه�ة 
من  �س�يدية  �سّيدة  منزل  في  ي�مين  اأم�سيت  ب��غ��داد«، 
اإلى اإخاء غرفتي في  اأ�س�ل رو�سية، بعدما ا�سطررت 
"بيت الكّتاب" با�ست�كه�لم ل�سي�ف اآخرين. لم اأَر وجه 
ال�سّيدة م�سيفتي اإال في �س�رة قديمة باالأبي�س واالأ�س�د 
مرميًة قرب �سريرها، بعدما �سّلمتني �سديقتها مفتاح 

ال�سّقة التي �ست�سبح "منزلي"، واإن لليلتين فقط.
البداية �ستك�ن بالطبع مع الَحَرج الذي ي�سّببه للمرء 
اإذ تجد  "احتال" منزل �سخ�س اآخر - واإن بر�ساه - 
نف�سك فجاأة و�سط ك�مة حميميات لم تطلب االطاع 
ت��روح تنا�سل كي يبدو م��رورك في المكان  عليها، ثم 
عابراً وخفيفاً قدر الم�ستطاع، بما ي�حي ل�ساحبه اأن 
اأحداً لم ي�سغله في غيابه. هكذا، تحمل ممحاًة تمح� 
بها كّل اأثر: خط�تك على �سجادة المطبخ، يدك الباحثة 
في االأدراج عن "ولعة" ت�سعل بها ال�سّخان، اأو )االأنكى 
لم  �س�رة  على  انطبعت  التي  ب�سمتك  كّله(  ذل��ك  من 
تقَ� على مجابهة ح�سرّيتك في النظر اإليها. وت�سعب 
بالتفا�سيل، ب�سكل ال  المكان  المهمة كثيراً حين يعّج 
ما.  �سيء  اإت��اف  دون  م�ن  للتحّرك  يترك لك مجااًل 
على هذا النح�، �سرعان ما �سقُت ذرعاً بالمكان وبطيف 
اإلى اإطاق حكم  اإلى درجة دفعتني  �ساحبته ال�ساهر، 
المهرجان حين  اأجبت منّظم  اإذ  ِعْرقّي فكاهّي مبرم، 
ثمة  ب��اأ���س،  "ال  اإق��ام��ت��ي:  ف��ي  كنت مرتاحة  اإن  �ساألني 

ف��سى، لكن هكذا هي بي�ت االأجانب عادة"!
االآن، واأ�س�ات الر�سا�س ت�سّم اأذن بيروت، اأكاد اأ�سمع 
في  االأجنبّية  اأن��ا  اأن��ي  اإل��ى  للتّ�  منتبهة  �سحكاتهم، 

ا�ست�كه�لم.
زينب  ع�ّشاف
zeinab@alghaoon.com

ط�يًا  باأ�سناني  اأ���س��ّد  دعيني 
الثقيلة  �سعرك  خ�سات  على 
ال�س�داء. عندما اأع�سع�س في 
�سعرك المتمّ�ج الهائج، يخّيل 

اإلّي اأني األتهم ذكريات.
�شارل بودلير
غّراء فرعاء م�سق�ٌل ع�ار�سها

ك��م��ا يم�سي  ال��ه���ي��ن��ى  ت��م�����س��ي 
ال�جي الَ�ِحُل

الأع�شى
وم������ن ال�������س���رق اأ�����س����ن����ان ري����ٍح 

�سرو�ٍس
تع�ّس على جبل ال�سيخ

كيما تذوِّب ثلج الطف�لة
�شوقي بزيع

ف��اأن��ا عندما ظ��ه��رُت م��ن قلب 
قد  كنت  كاالأعمى،  الم�سافات 
اأتيت الأ�سّجل حيرتي باأ�سناني 

في جلد اأيامك النا�سع
�شركون بول�ض 
الُعرج كان�ا هناك، وكان هناك 
البكم والعميان وكّل ذي عاهة. 

فقاتلنا حّتى تك�ّسرت اأ�سناننا
يو�شف الخال 
حينذاك   - ن��ب��ت�����س��م،  اأح���ي���ان���اً 
ن���ن���ّظ���ف اأ����س���ن���ان���ن���ا االأم���ام���ي���ة 
ال  اأننا  يبدو  ال  كي  باأظافرنا، 
اأم  اأب���داً.  نعرف  لم  اأننا  نعرف 
لعّل ما لم نعترف به. ما يزال 

�ساعة  ان��ت��ظ��ار  ف��ي  ي�ستبقينا 

االعتراف؟
ياني�ض ريت�شو�ض

وح��ي��ن اأم����ت م��ن ج�����ع... وال 
األقى لديك الخبز

ك��ي��ف اأ�����س����ّن، ال اأع���ط���ي���ك ما 
عندي من االأ�سناْن

ممدوح عدوان 

اإلى الرمل والجن�ن
للت�سّفي من باد حزينة

تتاأرجح اأ�سنانها كالحبال على 
مدخل التاريخ.

محمد الماغوط
واأم��ط��رت ل���ؤل���ؤاً م��ن نرج�س، 

و�سقت

العّناب  ع��ل��ى  ��ت  وع�����سّ ورداً، 
بالَبَرِد

البحتري
كّلما حّدقُت فيها �سحكْت
وتعّرى الثلج في اأ�سنانها

نزار قّباني 
لئن كان من ل�ؤل�ؤ ثغرها
فاإن له �سدفاً من عقيْق

واإن كان من اأقح�ان النبات
فاإن م�ساربه من رحيْق

ابن الرئي�ض

ذيبه وب�سمَن عن َبَرٍد خ�سيُت اأُ
من حّر اأنفا�سي، فكنُت الذائبا

المتنّبي

اأ�شنان مليونّية
اأتابي�ركا  م���ق��ع  ف��ي  اأ���س��ن��ان  وبع�س  ب�سري  ف��ّك  على  ُع��ث��ر 
ملي�ن  بين  عمرها  ي��ت��راوح  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  �سمالي  ف��ي  ال�سهير 
اأق��دم حفريات ب�سرية  وملي�ن و300 عام. وتعّد هذه اللقيا 
االإن�سان  اإل��ى هجرة  الغربية، وت�سير  اأوروب��ا  ُيعثر عليها في 

الحديث )ه�مينينز( من اإفريقيا.
)رويترز(

... واأ�شنان قاتلة
"رهاب  حالة  تطّ�ر  بعد  العمر  من  الثامنة  في  فتاة  ت�ّفيت 
طبيب االأ�سنان" التي اأ�سابتها، ما حال دون فتح فمها حتى 
اإلى  اأّدى  ما  اأن��ب���ب،  ب�ا�سطة  ُتطعم  وكانت  الطعام.  لتناول 
انخفا�س وزنها كثيراً وتراجعت �سّحتها اإلى اأن وجدتها اأّمها 

ميتة في �سريرها بعد �سهر من قلع اأ�سرا�سها.
)بي. بي. �شي(

اأنطولوجيا الأ�سنان  

+ 961   3 ت: 022058 
�ص. ب: بيروت - الحمرا  113 - 5626

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

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

ت�سميم واإخراج: 
عبر حامد

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

ُطبعت على 
مطابع جريدة "ال�سفير"

اأعاذلتّي ق�َلكما ع�سيُت      لنف�سي اإن ر�سدُت واإن َغ�يُت
ال�شمواأل

في العدد المقبل
ملحمة "حرب عيام" )1200 ق. م(

االأحد  1  حزيران   2008


