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شعرية ،تصدر مطلع كل شهر

 24صفحة  2000ليرة لبنانية

ال���ش�ع��ري ،ي��دع��ون��ا ل� ُن�خ��رج م��ن معطفه ال�سكاكر والدخان
و�أ��ص��اب��ع الديناميت وال�ب�ي��ان��ات ال�سيا�سية .ال�ح��داث�ي��ون من
ال�شعراء والع ّرافون في �سحرية ال�شعر وفي موا�سمه وف�صوله،
ال ي�خ��رج��ون ع�ل��ى ه ��ذه ال�ط�ق��و���س ،خ�شية ال�ف�ت�ن��ة ،القاتلة
والمريبة ،والتي ت�شبه التابو ال�ضاغط على وج��دان الكتابة،
لكنها �أي�ضاً تبقى الأيقونة الفا�ضحة التي تمنح الكثيرين
نوعاً من االطمئنان المغ�شو�ش الذي يتركه المقدّ�س الثقافي
والأخالقي عند و�سائدنا وع�صابنا وعند ر�أ�س كل حكاية يتلوها
الآباء الرواة عن "روح القد�س" في �شعريتنا المعا�صرة.
ال�س ّياب ال��ذي م��ار���س الع�صيان ال�شعري على ت��اب��وات الأمة
الم�شغولة بحروب التحرير والي�سار الم�ؤدلج و�صراع الطبقات
ال�م�ن��زوع��ة الأظ��اف��ر ،ت ��و ّرط ك�ث�ي��راً ،وب���س��ذاج��ة م�ف��رط��ة ،في
�ألعابها المك�شوفة حينما ن�شر اعترافاته في جريدة "الحرية"
البغدادية عام  ،1959والتي ك�شفت عن عراء ال�س ّياب �إزاء محنة
الأيديولوجيا والأحزاب وقد اعتذر منها في ما بعد.
نحن في حاجة �إلى �إعادة قراءة الظواهر ال�شعرية في �سياقها

كتب علي الف ّواز

عندما ُ�سئل �سان جون بير�س :من هو �أعظم �شاعر في فرن�سا
الآن؟ �أجاب�" :إنه فيكتور هيجو مع الأ�سف"!
في الذكرى الرابعة والأربعين لرحيل بدر �شاكر ال�س ّياب
( 24كانون �أول  )1964التي م � ّرت قبل �أي ��ام ،هل الإجابة
العربية �أي�ضاً� :إنه ال�س ّياب مع الأ�سف!
ال�س ّياب ال�شاعر ال�م�ح�دّق ال���س� ّري ف��ي �أوراق �ن��ا ال�شعرية،
والباعث االحتجاجي على �إعادة فح�ص م�شاويرنا الحداثوية
ك ّلها ،ما زال رغم هذا الزمن ال�صعب ،واالنتهاكات العنيفة
الأث��ر �صاحب �أكثر المعاطف دفئاً في حا�ضرنا ال�شعري،
ورب�م��ا ه��و �أح��د �أ��ص�ح��اب الو�صايا ال��ذي��ن يح ّر�ضون على
موا�صلة غواية االنتهاك ،هو الأكثر هو�ساً وتم ّرداً �ضد كتابة
ال�م��ر�آة المق ّعرة ،التي و ّرطتنا دائماً بن�صو�ص ال ت�شبهنا،
لكنها تبادلنا وه��م ل� ّذت�ه��ا ،وتمنحنا الإح�سا�س بخ�شونة
�أ�صابعها البالغية دونما �أ�سئلة �أو قلق �أو حتى �إح�سا�س ب�إثم
المخالفة ،يهبط الليلة ّ
لير�ش على ر�ؤو�سنا ماء خطيئته،
و�شتائم "الولد" الم�صاب بهيجان الكراهية ،وربما يترك
بين �أيدينا تعاويذ الأب المبارك ،وك�أنه يقول �إن معطفي ال
ي�شبه معطف غوغول ،خذوه �إلى موا�سمكم الباردة وا�صنعوا
منه عالمات مرورية للمقبلين من �شتاءات بعيدة.
ال�س ّياب ال�شاعر الميت والحي ،ما زال ُيطلق ع�صافيره في
�سمائنا ل��دى جميع الموا�سم ال�ضاجة ب�أ�سئلة الحداثة،
ويقف متل�ص�صاً على �أي محاولة لتجديد ثياب الج�سد

ال�س ّياب،
بري�شة:
�أ�سامة
بعلبكي.

�أهله نيام حوله
جل�س
كتب �سنان �أنطون
�أبوه
�صورة (لطفل عراقي على حافة ال�شاحنة
على ال�صفحة الأولى (في ال�سابعة �أو الثامنة �أ ّمه
�إخوة خم�سة
من "نيويورك تايمز") من عمره؟)

ماهر �شرف الدين

ر�أ�سه مدفون في يديه الرجلالطويلالواقف القبر ال�سابع.
كل غيوم الأر�ض تنتظر قرب ال�شاحنة
م�سح العرق عن جبينه عالمة
على �أعتاب عي َن ْيه
يدلق الو�سكي على
و�شرع يحفر
...

الوقت
ي�ش ّيد بيتاً في النوم
حائط واحد يكفي
لظهره

جرائد الأم����س ت�صبح
�سقفاً
ال �ح �ي��اة م �� ّؤج �ل��ة �إل ��ى

�أيها ال�شعر �أيها النثر
�شوقي �أبي �شقرا

"الغاوون" ارتكبت جريمة .منذ �صباح ذلك اليوم الذي �صدر فيه
ع��دد "الغاوون" الثامن وه��ذا هو ل�سان ع ّبا�س بي�ضون .الجريمة
هي بالطبع ف�ضح ارتكابات �أح��د ر�ؤ��س��اء المنابر .لكنْ ه��ذه نغمة
البداية فقط� ،أما الختام فهو "تطاول على ال�شرف"!
بعد قراءتي مقاله "الآن الكتابة كاغتيال" ("ال�سفير" /11 /28
 )2008ت�أ ّك ُ
دت بالفعل �أنه لم يعد ث ّمة حدود لأي �شيء .لم يعد ثمة
ّ
ي�ستحق القتال من �أجله في الثقافة العربية .لم يعد ثمة �أي
ما
رادع الغتيال كاتب وتلطيخه وهدر دمه .وعنوان المقال هو بالتمام
والكمال ما يقوم به المقال المذكور.
التت ّمة

21

المطر الذي همى على الأندل�س يهمي علينا ،ونحن ن ّتقيه بالق ّبعة ،بالمعطف ،بال�شم�سية ،وندور
تحته وننحني في ظالله .ومثلما هي الأندل�س في حنين الرخاء ونفحات الر�ضى والنعمة في
القناطر والعمارات والجنائن ،كذلك نحن في حنين االنبعاث من الجفاف ،من التباط�ؤ ،من الك�سل
الرخي ومن ارتعا�شات الملل ،و�أفكار الوجل والخيبة� ،أو �أفكار الرجاء والخيالء.
التت ّمة
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إيما الحركة
� ّ
ف ّنانة لبنانية
مواليد بيروت 1983
حائزة �شهادة في �إدارة
الأعمال  ،2004و�شهادة
كلّية الفنون  -الجامعة
اللبنانية

نجم ظ��اه��رة "ال�شعرودوالر" (على
وزن "البترودوالر") ع� �ب ��د اهلل
با�شراحيل قال في ح��وار �أخير �إن محمود
دروي����ش لي�س �شاعراً "وال قائل ب�شعره"!
و�إن �أدوني�س "مف ّكر ولي�س �شاعراً �إال في "ما
قالت الأر�ض" (يق�صد "قالت الأر�ض")"!

ت�غ� ّي��ب ع��ن م ��ؤت �م��ر ال�ن��ا��ش��ر العربي
ال�س ّيد �صالح عز الدين رئي�س مجل�س
�إدارة "دار الهادي" (م�ن� ّ�ظ�م��ة الم�ؤتمر)
بمنا�سبة ذهابه الى الحج!
"ابتكرت" �إدارة معر�ض الكتاب في
ب �ي��روت ه ��ذه ال���س�ن��ة م���ص� ّل��ى خا�صاً

بالن�ساء مغطى ب�شادر!
ن���ش��ر م��وق��ع "انتفا�ضة فل�سطين"
"ق�صيدة" بعنوان "برقية م�ستعجلة
�إلى العاهرة ت�سفي ليفني" يقول ختامها:
"بدّلنا �أ��س�م��اء رجولتنا ف��ي ك��ل �شهادات
الميالد ف�أ�صبحنا �أ�سماء ن�ساء"!

"هكذا ع ّلمني وردزورث" كتاب لـ"�أبو
عبد الرحمن ب��ن عقيل الظاهري"
ّ
ي�ستحق جائزة في الجهل ،ي�ستق�صي فيه
م�ؤلفه مظاهر العلمانية ل��دى �أب��ي نوا�س
وال�م�ت�ن�ب��ي! ن��اع �ت �اً ك��ل م�ن�ه�م��ا بـ"ال�شاعر
العلماني"! معتبراً تجديفهما علمانية!
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�شوقي عبد الأمير
ف� � ��ي منت�صف
ال � � �ع � � ��ام 1986
وخ�ل��ال �إح ��دى
ل� �ق ��اءات ��ي الأخ� � �ي � ��رة مع
� �ص �م��وئ �ي��ل ب �ي �ك �ي��ت ،وقد
�صارت عالقتي به ت�سمح
لي �أن �أك��ون �أكثر ف�ضو ًال
ف��ي � �س ��ؤال��ه ع��ن جوانب
ق ��د ال ي ��رغ ��ب التحدّث
فيها� ،س�ألته ع ّما تتناقله
بع�ض الأو� �س��اط الأدبية
وال�صحافية ف��ي باري�س،
وخ�صو�صاً نا�شره الخا�ص
 minuitال� � ��ذي �أورث� � ��ه
بيكيت حقوقه ك ّلها ،لأنه
لم يخ ّلف �أح��داً من بعده
وق ��د م��ات��ت زوج �ت��ه قبله
بقليل ،عندما ل��م يقاوم
العي�ش مع الخادمة التي
ا� �س �ت ��أج ��ره ��ا ل ��ه نا�شره
ال �م��ذك��ور ،ف�ق��د ك��ان هذا
الأخير ي�س ّرب بين الحين
والآخر بع�ض المعلومات
عن حياته وخ�صو�صياته،
وم��ن ه��ذه ال�ت���س��ري�ب��ات م��ا ق�ي��ل عن
�أن بيكيت ل��م يكن يذهب �إل��ى زيارة
�صديقه جيم�س جوي�س ف��ي منزله
في باري�س ته ّرباً من بنت هذا الأخير
ال �ت��ي ك��ان��ت م��ول�ع��ة ب��ه ،وك ��ان ه��و ال
يطيق ذلك ،ولهذا كان عندما يذهب
�إل ��ى ل �ق��اء ج��وي����س ي�ق��ف ع�ن��د الباب
منتظراً �صديقه حتى يخرج وكانت
ال��زي��ارة في الغالب عبارة عن نزهة
قد تطول �ساعات يتج ّوالن خاللها
في �أحياء باري�س وغالباً ما تقودهما
�أق��دام�ه�م��ا �إل��ى مقبرة مونبارنا�س،
لكنهما ال ينطقان بكلمة طيلة هذه
"النزهة" ...يظ ّ
الن �صام َت ْين!
�� �س� ��أل ��تُ ب �ي �ك �ي��ت ع ��ن ه � ��ذه النزهة
ال�صامتة م��ع جوي�س ف�أجابني ب�أن
ه� ّز ر�أ��س� ُه م ��ؤ ّي��داً م��ن دون �أن ينب�س
ببنت �شفة.
ف��ي ال��واق��ع م��ن ي�ت�ع� ّرف �إل ��ى بيكيت
ي �ف �ه��م ل �غ��ة ال �� �ص �م��ت ح �ت��ى �أن � ��ه في
مو�ضع �آخر من النقا�ش ذكر لي عن
نزهة �أخرى ّ
مف�ضلة لديه هو وزوجته
حيث كانا يح ّبان ال�سفر �إلى المغرب
و�إل��ى طنجة بالذات وفيها نزهتهما
المف�ضلة هناك في مقبرتها ...وفي
معر�ض حديثه عن المقبرة ذكر لي
�أن��ه يحب فيها ال���ش��واه��د وحروفها
وق��د ت��رك ل��دي بيكيت رغبة عارمة
ل� ��زي� ��ارة م �ق �ب��رة ط �ن �ج��ة م �ن��ذ ذلك
الحين وك ّنا في منت�صف ثمانينيات
ال�ق��رن المن�صرم �أي قبل �أك�ث��ر من
عقدين ،ول��م �أ�ستطع �أن �أحقق هذه
الرغبة حتى اليوم ...لكنني �س�أفعل
ذلك يوماً و�أكتب لبيكيت ر�سالة من
ه�ن��اك ل�ع� ّل��ه ي�ك��ون �أق ��رب �إل ��ى ب ّوابة
ال� �ع ��دم ال �م �ف �ت��وح��ة ع �ل��ى المحيط
الأطل�سي والتي كان ّ
يف�ضلها.

م��ن ي�ت�ع� ّرف �إل��ى بيكيت �شخ�صياً ال
ي�ستغرب مثل ه��ذه الم�شاهد لأنه،
كما عرفته ،كان �إذا ما التقاك ل�ساع ٍة
م��ن ال��وق��ت ف ��إن��ه ي �ك��ون ق��د بادلك
ال �ح��دي��ث ��ش�ف��اه�اً ل�ف�ت��رة ال تتجاوز
ال��رب��ع ��س��اع��ة ،لكنك طيلة الثالثة
�أرباع ال�ساعة "ال�صامتة" في الواقع
ت��وا� �ص��ل ح � � ��واراً م ��ن ن� ��وع �آخ � ��ر مع
��ص��اح��ب "في ان �ت �ظ��ار غودو" ،فهو
يبادلك النظر بحدق َت ْيه الزرقا َو ْين
كالم�سامير �إل��ى درج��ة �أن��ك �أحياناً
ال ت�ستطيع التركيز معه وهو يعرف
ذلك ،ولهذا تجده يزوغ بعينيه جانباً
ع�ن��دم��ا ال ي��ري��د �أن يعطي انطباعاً
قا�سياً ال يق�صده ،وكذلك ف�إن لديه
ع��ادة �شبه تلقائية وه��ي ف��رك �سطح
ال �ط��اول��ة ال �ت��ي �أم� ��ام� ��ه ،خ�صو�صاً
عندما تكون من ال��رخ��ام �أو الزجاج
ب�أ�صابعه بق ّوة وتركيز لب�ضع دقائق
وه��و �إم��ا ُي�صغي خاللها و�إم��ا يف ّكر
قبل �أن ير ّد �أو بك ّل ب�ساطة عندما ال
يريد �أن يقول �شيئاً ،لكن من دون �أن
يف�صح عن م�شاعره.
ه ��ذا ال���ص�م��ت الأك� �ث ��ر ��ض�ج�ي�ج�اً هو
ال��ذي بيكيت على م�ح��اورت��ك عبره،
وه� ��و ي ��ذه ��ب ف ��ي � �ص �م �ت��ه ه� ��ذا �إل ��ى
�أب� �ع ��د ف �ت �ج��ده م �ن �ت �� �ش��راً ح �ت��ى على
�صفحات كتبه ،وخ�صو�صاً الأخيرة
منها ،و�أذك��ر �أن �آخ��ر كتاب �صدر له
كان من ثماني �صفحات ،وهو عبارة
عن ر�سالة قديمة عثر عليها نا�شره
ف ��ي م ��وج ��ودات ��ه م ��ن الأوراق وق ��ام
ب�إ�صدارها في كتاب وغالف وعنوان
 ال �أذكر ُه الآن  -م�ؤكداً �أنه فعل ذلكباالتفاق مع الم�ؤ ّلف.
ك�ن��ت �أظ ��ن �أن االن �ح �� �س��ار وال�صمت
داخل الن�ص ينطويان على تف�سيرات
�أخ��رى غير ح��وار ال�صمت ،و�إذا كان

"من ي �� �ص��ف الحياة
ب ��ال� �ع� �ب ��ث ه� ��و �شخ�ص
يحكم على العالم و�أنا
ال �أح�ك��م على �أح��د ب�أي
�صفة كانت .الحكم على
الخارج لي�س مهنتي وال
يعنيني في �شيء".
�أ� � �ص � �غ � �ي� ��ت �إل� � � � ��ى ه� ��ذه
ال� �ك� �ل� �م ��ات ت � �ن ��زل مثل
�أح �ج��ار وك ��أن��ه ي�ضعها
ال��واح��دة ف��وق الأخرى
كبناء خا�ص به ي�ش ّيده
�إلى اليمين :بيكيت بعد�سة �شوقي عبد الأمير ،و�إلى الي�سار :لقاء في مقهى باري�سي.
وي �ح ��ر� ��ص ع �ل �ي��ه ،ولم
�أج ��ر�ؤ على �إ��ض��اف��ة �شيء
ال� ��� �ص� �م ��ت ف � ��ي ال� �ك�ل�ام وف � ��ي م �ع��ر���ض ب �ح �ث��ي ب� ��� �ش� ��أن هذه
ي �م �ك��ن �أن ي �ق ��ول �أكثر ال�م�ق��ول��ة ال�خ�ط�ي��رة ل�ل�ن� ّف��ري عثرت وب �ق �ي��ت �أق� � ّل ��د ��ص�م�ت��ه ك� ��ر ّد ع �ل��ى ما
ف �م��ا م�ع�ن��ى �أن الكتابة �أثناء ترجمتي لإحدى ق�صائد رامبو ي�ق��ول .وه�ن��ا ،وك ��أن��ه �سمع ه��ذا الرد
نف�سها ت�ضمر وتتال�شى ف��ي ت�ل��ك الأي� ��ام ع�ل��ى ب�ي��ت يمكن �أن ال�صامت ال�صاخب م��ن جهتي ،قال
ف�ل�ا ي �ب �ق��ى م ��ن الن�ص يكون �صورة حرف ّية "متطابقة" مع لي وبا�ستفهام �صارم" :هل تعرف من
�إال �شظايا ،ومن الكتاب م�ق��ول��ة ال �ن �ف � ّري ح�ي��ث ي �ق��ول رامبو يحكم على ال�ع��ال��م وي�صفه ب�صفات
عيني قائ ً
ال
ب�ضع �صفحات!
ف��ي ق���ص�ي��دت��ه ال���ش�ه�ي��رة "�أوفيليا" كالعبث و�سواها؟" رفعت ّ
وه �ن ��ا ب� � ��ادرت �صديقي في ديوانه الأول "�أ�شعار" ،وهي من عبرهما :ال (لكن من دون �أن �أنطق
الكبير ال�صامت بالقول :ق�صائده ال�م��وزون��ة التي كتبها ولم ب���ش��يء) .ع�ن��ده��ا ن�ظ��ر �إل � ّ�ي ،وبهدوء
لكن م��ا معنى �أن كتبك يكن يتجاوز الثانية ع�شرة:
م�ضطرب قال�" :إنه �أون�سكو ،ولي�س
الأخ� �ي ��رة ت �ت �� �ض��اءل في "�أوفيليا� ،إن ر�ؤاك الكبيرة
�أنا من يحكم على العالم"!
حجمها وفي عدد �صفحاتها؟ �أجابني تخنق عباراتك"!
ف ��ي ه ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة �أدرك� � ��ت خطورة
الكبيرة
ؤية
�
("الر
رامبو
ب��ال�ه��دوء نف�سه" :ك ّلما اقتربنا من ها هم �إذاً؛
الأمر ،ذلك �أن �أون�سكو كانت �شهرته
ّ
ّ
ما
ل
("ك
�ري
�
ف
�
ن
�
ل
وا
العبارة")،
الحقيقة ال نعود ن�شعر برغبة ال في تخنق
كبيرة في باري�س وم�سرحياته ُتم َّثل
الكالم وال في الكتابة" ،قالها وظل ات���س�ع��ت ال��ر�ؤي��ة ��ض��اق��ت العبارة") ،منذ �أك�ث��ر م��ن رب��ع ق��رن ف��ي م�سارح
مطرقاً كعادته ّ
يحك ب�أ�صابعه على وب�ي�ك�ي��ت ("عندما ت ��رى الحقيقة الجيب في الحي الالتيني و�أنه ،في
رخام المن�ضدة �أمامنا في كافيتريا ت�ن�ت�ـ�ه�ـ��ي العبارة") ...ل �ق��د و�صلوا ال��واق��ع ،المناف�س الأق ��وى لبيكيت.
فندق "�سان جاك" في باري�س ،حيث جميعاً �إل��ى النقطة نف�سها التي هي وه �ن��ا ت� �ج� � ّر�أت ع �ل��ى ال �ح��دي��ث �أكثر
ك ّنا نلتقي قرب منزله ،لكني لم �أ�ش�أ روح ال�شعر وعبقرية الن�ص� ...سوى وق��د ات �ق��دتْ �شه ّيتي ل�م�ع��رف��ة �أكبر
الر�ضوخ ب�سهولة �إلى هذه المعادلة �أن بيكيت لم يكتب ذلك في جملة �أو ب��ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل وال� �ف ��رق ال�ع�م�ي��ق بين
التي تبدو ل��ه وك�أنها اكت�شاف يرى ق�صيدة� ،إنما �أدركه وعا�شه.
"عبث ّية" بيكيت و"عبث ّية" �أون�سكو
زلت
ما
الكبير
ف�ي��ه �أن ��ه ك� ّل�م��ا اق �ت��رب م��ن الحقيقة بيكيت هذا ال�صامت
فقلت ل��ه :وم��ن �أي��ن �إذاً ج��اءت �صفة
اقتنع �أكثر بال�صمت ،ذلك �أنني �
أعرف �أتذكر غ�ضبته واحتدامه عندما جاء العبثية بهذه الكثرة المالزمة لأدبك
ّ
ّ
ال
�
إ
ي
ن
مَن �سبقه �إلى هذا ،فما كان م
المعروف
�ي
�
ح
�ر
�
س
�
�
�
م
�
ل
ا
�ب
�
ت
�ا
�
ك
�
ل
ا
�ر
�
ك
ذ
وم�سرحك؟ �أجابني بو�ضوح وبرود:
ات�سعت
�أن ب��ادرت��ه ب��ال �ق��ول" :ك ّلما
"الكرا�سي"
�صاحب
أون�سكو
�
يوجين
"هذا الأمر ال يعنيني .هم يقولون
ُ
قمت
بعدما
الر�ؤية �ضاقت العبارة"
أثرت
�
لقد
ال�صلعاء"...
و"المغنية
عني ذلك ،و�أنا ال �أ�صف نف�سي بهذه
ب�ت��رج�م��ة ف��وري��ة ل�ه��ا ،و�إذا ب��ه يرفع ذلك بنف�سي ،لكن من دون �أن �أق�صد ال�صفة كما ال �أ�صف �أحداً �أو م�شهداً
ر�أ�سه المحني على الطاولة ويوقف عندما قلت ل ُه وكان ذلك في �أ ّول لقاء
أ�سئلتي :بها ،لكني �أقدّم في م�سرح ّياتي عوال َم
ب�شكل مفاجئ حركة �أ�صابعه من ِّ
حك تع ّلمت ب�ع��ده ك�ي��ف �أداري �
حياتي
عبث؟" .وفي و�أ�صواتاً و�شخو�صاً في طق�س
ّ
واجهتها المرمرية وي�ح�دّق نحوي "لماذا تعتقد �أن الحياة
إلي الحياة ذاتها،
علي مع ّين هو بالن�سبة � ّ
بعينيه ال�م���س�م��ار ّي� َت� ْي��ن الزرقا َو ْين ه��ذه اللحظة ب��ال��ذات ك��ان ي��ر ّد ّ
"من الكائنات فيها كما ه��ي ف��ي الم�شهد
رافعاً كت َف ْيه قلي ً
ال وك�أنه ن�س ٌر يح ّرك ب�ه��دوء وت��رك�ي��ز وب ��رود ق��ائ� ً
لا:
هذا؟" .ق��ال �إن ��ي �أع�ت�ق��د �أن ال�ح�ي��اة عبث؟" ال��ذي �أخ�ت��اره لها .ال �أدري م��ا الذي
جناح ْيه ويت�أهّ ب" :من قال
َ
علي
�صوفي مُ�سلم عا�ش قبل �ألف قلت" :بكل ب�ساطة ال ُيذكر م�سرحك دف��ع الآخ��ري��ن �إل��ى �أن يطلقوا ّ
قلت:
ّ
عام في القاهرة ا�سمه الن ّفري .عاد �أو ا� �س �م��ك �إ ّال وت�ل���ص��ق ب�ه�م��ا �صفة ه��ذه ال�صفة التي لي�ست لي وال من
�إلى �صمته ،لكنه كان �صمتاً حذراً غير العبثي" .وه�ن��ا ر ّد ع�ل� ّ�ي وب�إ�صرار :ابتكاري ،وال �أنتمي �إليها و�أرف�ضها".
م�ستق ّر ،قطعه بالتفاتة ثانية نحوي "�إنني �أتحدّى �أياً كان �أن يجد في كل ق��ال ه��ذه ال�ك�ل�م��ات وه��و ينظر �إل � ّ�ي،
ال" :لم �أ�سمع قط به ولكن ."...ما كتبت عبار ًة واح��د ًة ت�صف الحيا َة وك� ��أن ��ه ي�ب�ح��ث ع��ن ر ٍّد واق �ت �ن��اع من
قائ ً
مترجم �إلى الإنكليزية (لم وال� ��وج� ��ود بالعبث" .ف �ت��رة �صمت جانبي .ق�ل��ت" :هذا ه��و ال�ف��رق بين
قلتُ � :إنه
َ
ت�ك��ن حينها ق��د � �ص��درت ل��ه ترجمة ل�ي���س��ت وج �ي ��زة ت �ل��تْ ه ��ذه الكلمات الحياة في الن�ص وبين الحياة خارج
إلي بت� ّأمل عميق كمن
فرن�سية) و�س�أ�سعى �إلى �أن �أح�صل لك ال �� �ص��ارم��ة ال �ت��ي خ��رج��ت م ��ن فمه الن�ص" .نظر � ّ
علي بابت�سامة وعي َن ْيه و�أنامله وكل �شيء في كيانه .ي�ف�ك��ر وي� �ت� ��أ ّم ��ل .ه� � ّز ر�أ�� �س ��ه موحياً
على ن�سخة منها .ر ّد ّ
أح�س بتعب �س ّبب ُته
كانت هي الوحيدة التي عرفتها منه ف�ت��رة م��ن �صمت َع � َب � َر خاللها �أكث ُر بالإيجاب ،وكمن � ّ
من مئة م�لاك  -يقول الفرن�سيون له من دون �أن �أق�صد ،انت�صب واقفاً
طيلة �أكثر من لقاء.
ل��م �أ� �س �ت �ط��ع �أن �أج �ل��ب ل��ه الن�سخة في لحظات ال�صمت المفاجئة بين م�ستميحاً العذر في المغادرة ،لكنه
"اكتب
الإنكليزية التي كانت معروفة من الح�ضور ب�أن مالكاً قد م ّر من بينهم هذه الم ّرة هو الذي قال لي:
ْ
"المواقف والمخاطبات" .ال �أعرف  -لم �أج��ر�ؤ �أثناء ذلك على موا�صلة لي كلمة من طريق النا�شر �إذا �أحببت
ال�سبب حينها ،لكنني بهذه المنا�سبة ال� �ح ��وار ،ل�ك�ن��ه ول ��وح ��ده ا�ستدرك� :أن نلتقي ثانية".
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ذكورية ،لغة ذكورية ،من دون �أن يكون ذلك مت�ص ًال
بالحديث عن اال�ستبداد ،بهذا ك�سبت الن�سوية نقطة
في الحرب ،لكنها خ�سرت ر�ؤية م�شهد وا�سع يختفي
تحت ال�سطح :خ�سرت ر�ؤية الرجل معزو ًال عن عدّته
الع�سكرية ،وخ�سرت ر�ؤية ق�ضيبه معزو ًال عن عنفه.

الذكورة ال تع ّبر عن نف�سها ...الذكورة خر�ساء .لي�س ثمة
خطاب منمّ ق يتحدّث با�سم الذكورة ،مثلما �أنه ال خطاب
منمقاً ،تقريباً ،يتحدّث با�سم ال�ش ّر ،با�سم الجريمة.
واحدة من "جرائم" الن�سوية ربطها الذكورة بال�ش ّر.
لم يعد من الممكن الحديث عن روح ذكورية ،لم�سات
ف� ��ي ال � �ب� ��دء ك� � ��ان العنف،
والعنف كان �أم��راً مجتمعياً
يمتثل ل��ه ال��رج��ال جميعاً،
يتل ّقى الرجال الأحدث �أوامر الرجال
الأق��دم ب ��أن يكونوا �أق��وي��اء ،يتق ّبلون
حكمهم ب�أن الرجل الم�سالم وال�ضعيف
هو رجل مخ ّنث ،وب��أن الذكورة تعني
قدرتك على الدفاع عن نف�سك وبيتك
وقدرتك على الهجوم على الآخرين،
و�أنها ال تعني ق�ضيبك فح�سب ،و�إنما
تعني في الأ�سا�س ق�ضيبك الح�صري،
الوحيد في العالم .هذه الأحكام هي
�أح �ك��ام عنيفة ،م�ف��رو��ض��ة م��ن خارج
الرجل (هل يمكننا ت�ص ّور طفل يثور
غا�ضباً �إذا ما داعب طفل �آخر ق�ضيبه
�أمامه؟) .مفرو�ض على الرجل طوال
�أيام حياته �أداء دور الغيور ،الغ�ضوب،
ال �� �ش��ر���س ف��ي م��واج �ه��ة م��ن يعتدى
ع �ل �ي��ه�� .ض�ع��ف ال��رج��ل ف��ي مواجهة
الموجه �إليه ب�أن يكون
الأمر القا�سي
ّ
عنيفاً ،هو �ضعف مر ّكب� :ضعف �أمام
الق ّوة التي ي�سعى �إلى الح�صول عليها،
و�ضعف تحت وط�أة الق ّوة التي تهدّده
ب�إق�صائه عن ذكورته.
الرجل ،في الفقرة ال�سابقة ك ّلها ،هو
رج�ل�ان ،رج��ل ي ��أم��ر بالعنف ويهدّد
ب�أن يعتبر الآخر مخنثاً ،و�آخر يمتثل
للأمر خوفاً من االتهام .وبينما ت ّم
ح�صر الذكورة ك ّلها في الرجل الأول،
فلم ينتبه �أحد �إلى الثاني ،لم ينتبه
�أح��د �إل��ى �ضعفه ال�م��ر ّك��ب والمح ّمل
ب��ال��دالالت ،و"الذكوري" تماماً ،كما
ينبغي القول.
دي� ��وان "حرير" ل�ل���ش��اع��ر الم�صري
ع �م ��اد ف� � � ��ؤاد ،م �ح ��اط م ��ن جان َب ْيه
بفقر َت ْين ،ين�شغل كالهما بما يريده

ج�ن��� ٌ�س م��ن ال�ج�ن����س الآخ� ��ر .الفقرة
الأول� � � � ��ى�" :أعرف رج� �ل� � ً
ا /ي�س�أل
نف�سه ك��ل ��ص�ب��اح /:م��ا ال��ذي يريده
رج��ل م��ن ام � ��ر�أة /ك� ّل�م��ا ه � ّم��ت بم�س
حريرها� /أ ّنت في قلبه /دودة القز"،
وثانيتهما" :نعم� /أع��رف امر�أة/
ت �� �س ��أل ن�ف���س�ه��ا ك ��ل � �ص �ب��اح /:ما
الذي تريده ام��ر�أة من رجل /لو
ه ّمت  -وحيدة  -بم�س حريرها/
غير �أن تئنّ في قلبه /دودة القز!؟".
ال���س��ؤال ف��ي المقطع الثاني مفتعل
تماماً ،يكاد يكون معلومة �إذا �شئتم،
بينما المقطع الأول هو �س�ؤال تام ،ال
ينجرح بمحاولة طرح �إجابة .المر�أة
ف��ي ال���س��ؤال الثاني ال ت��ري��د �إال دفع
دودة القز �إلى �أن تئنّ في قلب الرجل،
ال تريد �إال �أن تح ّركه ،ت�سيطر عليه
م�س حريرها .هذا �أحد تجليات
عبر ّ
ّ
م�س
عبر
�ة،
�
ق
�ر
�
ب
الم�سيطرة
ال �م��ر�أة،
ّ
الحرير .في منت�صف الديوان تظهر
�صورة �أخرى لها" :عا�شقان /يرقبان
من �شرفتهما /م�شاجرة بين حبي َب ْين
مراه َق ْين� /شتمت المراهقة حبيبها/
واتتها الجر�أة  -حتى  -على �صفعه/
ف��ي اللحظة ال�ت��ي ه � ّم ال�م��راه��ق بر ّد
�صفعتها /رجتها ن�ظ��رة العا�شقة/:
اب�صقي عليه! /فيما تو�سلت نظرة
العا�شق /:اح�ضنها� /أيها المغ ّفل!"
نظرة العا�شق الذكر اختتمت ق�صيدة
ف � ��ؤاد ،ال ل�ت�ت�ح�دّث ع��ن نف�سها ،لكن
ل �ت �ت �ح �دّث ع ��ن الأن � �ث� ��ى ،ع ��ن لغتها
ال�س ّرية :عندما ت�صفع الرجل ف�إنها
تكون محتاجة �إل��ى ح�ضنه ،والرجل
بليد ،مغ ّفل بتعبير الق�صيدة ،لأنه
ل��م يفهم ه��ذه ال�ل�غ��ة .وه �ك��ذاٍّ :
تجل
�آخر من تجليات الأنثى ،قفزة �أخرى

اللوحتان اللتان تز ّينان هذا المقال هما من
�أعمال الفنان فيث ويلدينغ.

جريئة �إلى عمق تعقيداتها ،بينما ما
يريده الرجل من المر�أة يظ ّل محاطاً
بعالمة ا�ستفهام ،بال محاولة لتقديم
�إجابة .والكلمة الأخيرة في الديوان
ه��ي لم�صلحة م�ح��اول��ة ف�ه��م المر�أة
ورغباتها وتقديم �أوج��ه جديدة لها.
لكن "ما الذي يريده رجل من امر�أة"؟
ال �أحد يجيب هناك ،ربما لأنه ال �أحد
يعرف ،وال �أح��د �سعى �إل��ى المعرفة.
ال �ع �ب��ارة ال �ت��ي ب ��د�أن ��ا ب �ه��ا المقال:
"الذكورة ال ت�ع�ب��ر ع��ن نف�سها...
الذكورة خر�ساء" ،هي عبارة درامية
ال .ثمة مث ً
ال ،مُبالغ فيها قلي ً
قلي ً
ال
خطاب �شائع عن الذكر :الذكر الحامي
لأف ��راد قبيلته ،والقا�سي عليهم في
ال ��وق ��ت ن �ف �� �س��ه ،ال �م �� �س �ت �ب � ّد ال� �ع ��ادل،
ّ
المحق ،عبد النا�صر .لكن
الطاغية
ه��ذا الخطاب ،وه��و ال��ذي ول��دت عنه
كلمة "ذكوري" ب��دالالت�ه��ا ال�سلبية،
ظ� ّل بدائياً و�سطحياً للغاية ،و�أقرب
�إلى ت�ص ّور الرجل ك�إله (�إله لل�ش ّر �أو
للخير ،لي�س هذا الفارق ذا بال هنا)،

على �أعتاب الذكرى المئوية الثانية
لوالدة ال�شاعر الأميركي ال�شهير
�إدغ��ار �آالن بو (،)1849-1809
نخ�ص�ص �شريط ه���ذا العدد
لالحتفاء ب�صاحب "الغراب" الذي
لم ي�سبق ل�شاعر قبله �أن �ألهب
مخيّالت مئات الر�سّ امين لر�سمه
ور���س��م غ��راب��ه ،كما فعل هو.

على عك�س الت�ص ّورات الأدبية ال�شائعة
ع ��ن الأن� �ث ��ى ب �ت �ع �ق �ي��دات �ه��ا (�شبقها
العارم ،انهزامها ،مكرها ،حاجتها �إلى
الدفء ،نفورها من الرجال الأغبياء،
�إح�سا�سها بالتف ّوق ،ق ّوتها و�ضعفها،
ح�سيتها،
ول�ع�ه��ا بالتفا�صيلّ ،
�أي :ولعها ب��الأل��وان والعطور
وال �م��ذاق��ات) .ي�ق��ول م�س�ؤول
ال� �م� �خ ��اب ��رات ال�سوفياتية،
ف�لادي �م �ي��ر ك��رب�ت���ش�ن�ك��و ،ع��ن لحظة
لقائه بعبد النا�صر بعد " :1967كانت
�أظ ��اف ��ره م �ق��رو� �ض��ة ح �ت��ى اللحم".
هزيمة ال��رج��ل� ،ضعفه المبالغ فيه
�أم� ��ام م��ا ي�ف��وق��ه ق � � ّوة ،ه��ذه ال�صورة
التي تجرح ب�لا ه��وادة ��ص��ورة الإله،
ت � ّم تجاهلها ف��ي ال�خ�ط��اب البدائي
الم�صاغ حول الرجل ،برغم ت�أثيرها
في الوجدان العام .على �سبيل المثال،
المظاهرات العارمة التي طالبت عبد
النا�صر ب�ع��دم ال�ت�ن� ّ�ح��ي ،ك��ان��ت تالية
ع�ل��ى ال �ف��ور ل�خ�ط��اب ال�ت�ن� ّ�ح��ي الذي
ظهر فيه الذكر مهزوماً .قيل دوماً
�إن ق� � ّوة ال �م ��ر�أة ت�ك�م��ن ف��ي �ضعفها،
يبدو �أن هذا لم يقت�صر على المر�أة
�أبداً ،و�إن لم يت ّم االعتراف بهذا .في
رواي�ت��ه "باب ال�شم�س" ي�شير اليا�س
خ � ��وري �إل � ��ى م �ث��ل ل �ب �ن��ان��ي" :دمعة
ال��رج��ال بته ّز جبال" .ي��د ّل�ن��ا المثل
على الق ّوة ال�سحرية الرهيبة الكامنة
في �ضعف الرجل.
وب� �ه ��ذه ال�م�ن��ا��س�ب��ة ال �ج �ي��دة ،فبكاء
ال��رج��ال ال ُي���ش��ار �إل �ي��ه ف��ي الكتابات
الن�سوية ،و�إنما في حديث وانتقادات
ن���س��اء �أق� � ّل تعليماً وث�ق��اف��ة يعتبرنه
عيباً خطيراً ومثيراً لل�سخرية .يقال
كثيراً�" :أقرف من الرجل الذي يبكي

ل�سبب �أو م��ن دون ��س�ب��ب ،يذ ّكرني
بالن�ساء" .ق ��رف ال�ن���س��اء ه �ن��ا ،وهو
ق��رف �شعبي و��ش��ائ��ع وغ�ي��ر نخبوي،
ي���ص� ّ�ب ف��ي ال�ف�ك��رة ال�ب��دائ�ي��ة نف�سها
ع��ن ال��رج��ل الإل ��ه .الكتابة الن�سوية
من جانبها لم ُت�شر �إلى هذا الملمح،
لقد تجاهلته تماماً� ،أما ال�شاعر عالء
خ��ال��د ،فيكتب ف��ي دي��وان��ه "كر�سيان
متقابالن" عبارة تبدو �صادمة لنا،
ع �ب��ارة ي���ض��ع ف�ي�ه��ا ك��ل � �ش��يء مكانه،
�أو هكذا يبدو .يقول" :الألم� /شارة
الأن ��وث ��ة ال �ت��ي ت �خ � ّي��م ع �ل��ى الن�سبة
الغالبة من حياتي".
الق ّوة هي ملمح ذك��وري في الخطاب
الن�سوي ،وه��ي ملمح �سلبي بالطبع،
لأن الق ّوة هنا تغدو هنا ق� ّوة عنيفة،
ق��ا��س�ي��ة وم�ت���س� ّل�ط��ة ،ل�ك��ن ث�م��ة �أم ��راً
ل���ص�ي�ق�اً ي�م�ك��ن �أن ي���ش� ّك��ل تف�صيلة
ف ��ي خ� �ط ��اب �آخ� � ��ر ي �� �ص��ف ال ��ذك ��ورة
ب�شكل م�ح��اي��د ،وه��و "وهم الق ّوة".
ف��ي مرحلة م��ا م��ن حياتهما ،يدرك
الرجل والمر�أة �أن ق ّو َت ْيهما متكافئتان
تقريباً ،و�أن كليهما �ضعيف �أمام �أ�شياء
ب�ع�ي�ن�ه��ا ،م �ث��ل :ال �ت �ه��دي��د بال�سالح،
وط ��أة الظروف االقت�صادية ،ظواهر
ال�ط�ب�ي�ع��ة ،ال �م��ر���ض ،ال �م��وت ،الجن
والعفاريت والعالم الآخ��ر .مع ذلك،
التبجح
ف ��ال ��رج ��ال ال ي �ك � ّف��ون ع ��ن
ّ
بق ّوتهم ،كما ت�شكو الن�ساء ،مع ابت�سامة
م�شفقة .هذا التوهّ م ال�صبياني للق ّوة
�أمر طريف و�أحمق بال �شك ،ويذ ّكرنا
ب��الأط �ف��ال" .الرجال �أط �ف��ال كبار"
هي عبارة �أنثوية �شائعة عن الرجال،
ورغ ��م ذل ��ك ،ل��م ي�ت��م ت�ضفيرها في
�أي خ� �ط ��اب ن �� �س��وي ع ��ن ال� ��ذك� ��ورة.
لقد ان�شغل الخطاب الن�سوي فقط
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بت�صوير الرجال ك�آلهة طغاة.
ب�سبب "وهم الق ّوة" ه��ذا تحديداً،
ي�أخذ �ضعف الرجل مالمح مختلفة
عن مثيله لدى المر�أة .ي�صبح ال�ضعف
هنا جرحاً نرج�سياً ل�صورة الإله التي
الجن�س ْين عن الرجل.
يت�ص ّورها كال
َ
هنا يمكننا فهم المهانة الم�ضاعفة
ال �ت��ي ��ش�ع��ر ب�ه��ا "ال�سيد �أح �م��د عبد
الجواد" ،رم��ز ال��ذك��ورة ال�شهير في
"بين الق�صرين" لنجيب محفوظ،
عندما �أمره الجنود الإنكليز بالحفر
في ال�شارع �أمام �أوالده� .أو يمكننا فهم
انتحار ال��درك��ي ال�سابق بعدما ف�شل
ف��ي �إت �ي��ان زوج �ت��ه ف��ي رواي� ��ة علوية
� �ص �ب��ح "مريم الحكايا" .ل ��م تكن
الع ّنة هي ال�سبب المبا�شر في المثال
الأخ�ي��ر ،و�إن�م��ا �سل�سلة م��ن الإهانات
ق � ��ادت �إل �ي �ه��ا ال� �ع� � ّن ��ة .ب �ع��دم��ا كانت
ال ��زوج ��ة ت��رف ����ض م� �ح ��اوالت زوجها
للتق ّرب منها ،ي�شكوها �إلى �أخيها� ،أي:
ي�ستغل ق ّوته كرجل ويف�شي �أ�سرارها
الحميمة ،ت�ستجيب الزوجة �إلى كالم
�أخيها الذي ين�صحها بتق ّبل محاوالت
زوج�ه��ا .تتهي�أ ل��ه وتتق ّبل محاوالته
لإغوائها .لكن الزوج الهرم يف�شل في
�إتيانها بق�ضيبه ،وهو ما ي�ضطره �إلى
�إدخ ��ال �إ�صبعه بفرجها ف��ي محاولة
لإر��ض��ائ�ه��ا ولحفظ م��اء وج�ه��ه .هنا
ي �ك��ون ان �ت �ق��ام ال ��زوج ��ة المتج ّبرة.
ت�ضربه بالع�صا� :ضربة لأنه ف�ضحها
ل��دى �أخ�ي�ه��ا ،و��ض��رب��ة لأن��ه ف�شل في
م���ض��اج�ع�ت�ه��ا ،و� �ض��رب��ة لأن � ��ه ح ��اول
�إدخ� ��ال �إ��ص�ب�ع��ه .ال�ج��ري�م��ة الأح ��دث
(جريمة ال�ضعف ،الع ّنة) تقود �إلى
ال�م�ح��ا��س�ب��ة ع�ل��ى ال�ج��ري�م��ة الأ�سبق
(ج��ري�م��ة ال �ق � ّوة� ،إف���ش��اء �أ�سرارها).
بعدها ب�ساعات ينتحر الزوج ،الدركي
ال�سابق ،ب�إطالق النار على ر�أ�سه.
ال �ع � ّن��ة ه ��ي ك��اب��و���س ال� ��رج� ��ال .لكن
الرجال �ضعفاء �أمام �أمور �أخرى �أي�ضاً،
�أمام ال�سمنة وال�صلع (ويكت�سب هذان
ال�ضعفان �أهميتهما على �ضوء �شائعة
ع�م�لاق��ة وك��اذب��ة ت�ف�ي��د ب� ��أن الرجال
 على عك�س الن�ساء  -مت�صالحونم ��ع �أج� ��� �س ��اده ��م) .ال ��رج ��ال �ضعفاء
�أم��ام االت�ه��ام بالخنوثة �أو بالمثل ّية،
�ضعفاء �أم��ام التقدّم في ال�سن ،و�أمام

الق ّوة ،كما �أ�سلف القول ،ومن ال�ضعف
الأخ�ي��ر تنتج الغيرة ال��ذك��وري��ة التي
ت��د ّم��ر �صاحبها .ت�ع� ّب��ر �أغ�ن�ي��ة كتبها
كامل ال�شناوي وغ� ّن��اه��ا ك��ل م��ن عبد
الحليم حافظ ونجاة ال�صغيرة ،عن
ال���ش�ك��وك ال �ت��ي ت��د ّم��ر ال��رج��ل ،يبد�أ
ال�شناوي الق�صيدة بجملة �شهيرة:
"ال تكذبي� ،إني ر�أيتكما معا"� ،شكوك
الرجل في محبوبته التي ر�آه��ا وهي
ت �خ��ون��ه ت�ج�ع�ل��ه ي���ص�ب��ح ط �ف�ل ً�ا حتى
وه��و ي� ّدع��ي الأل��وه��ة وال�ق� ّوة التامة:
"كوني كما تبغين ولكن لن تكوني/
ف�أنا �صنعتك من هوايا ومن جنوني".
ي�ل�ت�ق��ط ع�ب��د ال ��وه ��اب م�ح�م��د طرف
ال �خ �ي��ط ،وي �ك �ت��ب �أغ �ن �ي��ة للمطربة
التون�سية لطيفة" :بحبك كدا زي ما
ان��ت /بغيرتك عليا /بق�سوة عتابك/
ب�شكك وظ�ن��ك /وث��ورة �شبابك ".لم
يلتقط عبد ال��وه��اب محمد الخيط
كما ينبغي ،ظ� ّل��ت ال�غ�ي��رة وال�شكوك
ال��ذك��وري��ة م��رت�ب�ط��ة ب��ال �ق��وة ،بثورة
ال�شباب ،ولي�س بال�ضعف الطفولي
ل�ل��رج��ل ،ظ � ّل ت���ص� ّور الأغ �ن �ي��ة �أق ��رب
�إل ��ى ال�ت���ص� ّور ال �ب��دائ��ي ع��ن الرجل:
ك�ل�م��ا ك ��ان �أك �ث��ر ع �ن �ف �اً ،ك ��ان �أف�ضل.
لل�ش ّناوي �أغنية �أخ��رى تبد�أ بالنغمة
الحزينة والمتردّدة" :حبيبها /ل�ست
وحدك حبيبها /حبيبها �أنا /حبيبها
�أنا قبلك /وربما جئت بعدك /وربما
كنت مثلك /حبيبها"� ،إلى �أن تنتهي
بتدمير ال ��ذات" :و�سرت وحدي
� �ش��ري��داً /م �ح� ّ�ط��م الخطوات/
ت �� �ش � ّدن��ي �أن �ف ��ا� �س ��يُ /تخيفني
ل�ف�ت��ات��ي /ك �ه��ارب ل�ي����س ي��دري/
من �أي��ن �أو �أي��ن يم�ضيّ /
�شك �ضباب
حطام /بع�ضي يم ّزق بع�ضي" .ربما
كان كامل ال�ش ّناوي واحداً من �أف�ضل
من �صاغ خطاباً على ل�سان الذكورة؛
خ�ط��اب�اً ي�ن��زل ب�ج���س��ارة �إل ��ى �أعماقها
وت�ع�ق�ي��دات�ه��ا� ،إل ��ى �سعيها المحموم
ل �ت��دم �ي��ر ن�ف���س�ه��ا ف� ��ور اك �ت �� �ش��اف �أن
ق�ضيبها لي�س هو الوحيد في العالم.
هذا الظن الذي يثير �سخرية الن�ساء،
وي�م�ك��ن ا��س�ت�خ��دام��ه ب�سهولة كدليل
على الحماقة الطفولية ،وه��ي وجه
�آخ � ��ر ل �ل��رج��ل .ت �ك �ت��ب ع �ن��اي��ة جابر
�ساخرة في ديوانها "جميع �أ�سبابنا":

"بج�سد فاح�ش� /أتخ ّلع �أمام الرجال
الوحيدين /والفاتنين /و�أن ��ت /في
كل م ّرة ترتجف /كما لو �أفعل ذلك/
لأجلك" .ه��ذا ك� ّل��ه ب��دا �أن��ه ت�ب�دّد في
ال �ف��راغ ،ظ� ّل��ت � �ش��ذرات ب�سيطة فقط
منه تظهر وتختفي ،ولم ت�ش ّكل �صرحاً
منطقياً ومتما�سكاً ،مثل ال�صرح الذي
�أ�صبح عليه خطاب الن�سوية.
في يومياته ،يكتب الكاتب الم�صري
وج �ي��ه غ��ال��ي عن

عالقته بنا�شرته البريطانية ،يكتب
ك �ي��ف ك��ان��ت ت �ح ��اول �إغ � � ��واءه وه ��و ال
ي�ستجيب �إليها" :ال جدوى من الكذب
�أو ال�ن�ف��اق .ل�ق��د ب��تّ �أم�ق�ت�ه��ا� .أجدها
ال ُت �ح �ت �م��ل�� .ص�ح�ي��ح �أن �ن��ي مري�ض.
وج��زء من هذا المر�ض� ،أو واح��د من
�أم��را��ض��ي� ...أن ردود �أفعالي العقلية
ت �ت��و ّق��ف ع�ل��ى ا��س�ت�ج��اب�ت��ي الج�سمية
للأ�شياء .ومثال ذلك �أنني �أتحدّث عن
الحب ،ولكن الحب بالن�سبة �إل��ي هو
الرغبة الج�سمية ال �أكثر وال �أقل .وهو
ما يف�ضي بي �إلى �أن تكون ردود �أفعالي
ناجمة عن نفوري الج�سمي من ديانا.

�أن��ا �أج��د م��ن الم�ستحيل �أن �أك��ون في
ال�شقة نف�سها مع �شخ�ص يجعل ج�سمي
ينكم�ش .وقد �أدّى ذلك بي �إلى مقتي
ل�ك��ل م��ا تفعله �أو ت�ق��ول��ه �أو تكتبه".
النفور ال�شديد من ج�سد المر�أة التي
ال تثير الرجل  -بال تعميمات بالطبع
 التع ّفف عن المر�أة المتاحة ،وعنال �م��ر�أة ال�ل�ح��وح ،ال �ق��رف م��ن اللحم
الأن �ث��وي عموماً بعد ال�ق��ذف ،جميع
ه��ذه تفا�صيل ل��م تظهر كما ينبغي
ف ��ي خ� �ط ��اب �� �ص� � ّور ال� ��رج� ��ال دائ� �م� �اً
ب�أنهم "ال يرون �أبعد من ق�ضيبهم".
ان��زع��اج الكتابات الن�سوية م��ن �شبق
الرجال ،وت�صويره كتف�صيلة واحدة
من تفا�صيل البالدة الذكورية ،كان
دائ�م�اً ن�ف��وراً مبالغاً ف�ي��ه ،ول��م يعمل
�إال ف��ي و��ص�ف��ه ��س�لاح�اً ع�سكرياً في
المعركة �ضد الرجل .لم يتم االكتفاء
بو�صف الرغبة الجن�سية المت�أججة
للرجال و"هياجهم الدائم" ،و�إنما
ك� � ��ان ه� � ��ذا م � ��دخ �ل� ً�ا التهامهم
بالغباء ،بعدم قدرتهم على منح
الحب "الرومنتيكي" ،و�أم��ر �آخر
يت�سم بالطرافة :فالهياج الجن�سي
للرجال ،في الخطاب الن�سوي ،كان
م�ث�ل��ه ب��ال���ض�ب��ط م�ث��ل ال �ع � ّن��ة ،التي
كانت دلي ً
ال على عدم قدرة الرجال
على منح الحب "الج�سدي" ،وعلى
تركهم اللحم الأن �ث��وي ف��ي عط�شه
من دون تفهّم احتياجاته .ا�س ُتخدمت
ال���ص�ف�ت��ان ال�م�ت�ن��اق���ض�ت��ان" :العنة
والرغبة الجن�سية الم�شتعلة" ،كت�شنيع
��ض� ّد ال��رج��ل ودل �ي� ً
لا ع�ل��ى "جدبه".
كان الخطاب الن�سوي غير ع��ادل في
هذه النقطة ،لم يكن �أعمى فح�سب.
�أو�شك ال�شاعر �صالح جاهين ذات يوم
على اكت�شاف �أن للذكورة �سراً و�أعماقاً
و�أوج �ه �اً تختبئ تحت ال�سطح .كتب
على ل�سان �أنثى خانها رجلها" :وال
غنى وال �صيت /دوال جن�س غويط/
وك�ت��اب م��ا ي�ب��ان م��ن عنوانه"� .أقول
�أو�� � �ش � ��ك ،لأن� � ��ه ل� ��م ي� � ّ�ح� ��دد م� ��ن هم
المق�صودين بـ"الجن�س الغويط"،
هل هم الرجال في المطلق� ،أم �صنف
بعينه منهم .جاهين كتب الكثير عن
الأنوثة .في �أغني َت ْين "متناق�ض َت ْين"
كتبهما لم�سل�سل "هو وهي"  -واحدة

ع�ل��ى ل���س��ان الأن �ث��ى ب�ع�ن��وان "البنات
البنات" و ُع � �دّت دف��اع �اً ع��ن المر�أة،
والأخ ��رى على ل�سان ال��ذك��ر بعنوان
"�إثبت" ُع �دّت هجوماً عليها  -لم
تلفت ن�ظ��ره �إط�ل�اق �اً � �ص��ورة الذكر.
ت��راوح ال�م��دح وال�ق��دح بين" :البنات
ُحنينين /كلهن طيبين"� ،أو�" :إوعى
ت�صدّق �أنثى /المر�أة خال�ص� /إلغاء/
�إعدام /غ�شا�شة من �ضلع �أعوج /وزي
البحر /في قلبه �ضالم"� .أما الرجل
ف�ظ� ّل م�م���س��وح ال �م�لام��ح ،ح�ت��ى وهو
ي�ت�ك�ل��م .وظ ��ل ج��اه�ي��ن ه�ن��ا يتح ّرك
ب �ي��ن الإع� �ج ��اب ب��الأن �ث��ى والتوج�س
م�ن�ه��ا ،ول��م ي�شعر ف��ي ال��وق��ت نف�سه
�أن ��ه م�ضطر �إل ��ى ق��ول �أي ��ش��يء عن
الرجل ،عن نف�سه ،ك�أنه غير موجود،
�أو ك�أنه بديهي �إلى ح ّد ال ي�ستدعي �أي
محاولة لل�شرح .وبالفعل ،فالجريمة
م���ش�ت��رك��ة :ك �م��ا ي��دع��ي الن�سويون،
وب �ح��ق ،ف� ��إن ��ص��ائ�غ��ي ال �ج��زء الأكبر
من الخطابات في العالم هم رجال،
وه��ذا ي�ح��دث على الأق ��ل ف��ي الح ّيز
العام والمبا�شر وال�سريع .ربما لهذا
ال�سبب ،وب�سبب ال�سيطرة الذكورية
التي ال جدال ب�ش�أنها ،ا�ستبعد الرجل
ذات ��ه م��ن دائ� ��رة االه �ت �م��ام ،ر�أى في
ك��ون��ه م��و��ض��وع�اً ل�ل�ت��أ ّم��ل واالهتمام
انتقا�صاً م��ن ��ش��أن��ه .تحويل الرجل
�إل��ى ذات ت�س�أل وال�م��ر�أة �إل��ى مو�ضوع
يجب ال�س�ؤال عنه ،جعل من الذكورة
ب��داه��ة غير محاطة بالأ�سئلة ،حتى
�أ�صبح ال��رج��ل ه��و الإن���س��ان (وبع�ض
اللغات تجعل المعن َي ْين متراد َف ْين)،
وال�م��ر�أة هي اال�ستثناء عن الإن�سان،
هي الخروج من �ضلعه الأ�صلي ،كما
تعلمنا الق�ص�ص القديمة .والنتيجة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة :ن�ح��ن ال ن�ع��رف ال �ي��وم �أي
�شيء عن الرجل ،مثلما ال نعرف �شيئاً
عن كل ما هو بديهي.
ه ��ذه م�ل�ام��ح خ �ط��اب م �ق �ت��رح حول
ال��ذك��ورة .لي�س خطاباً ب��دي� ً
لا ،و�إنما
خ� �ط ��اب م � �ج� ��اور ،ي �ف �ح ����ص نف�سية
"الج ّ
الد" ،ويك�شف ع��ن تعقيداتها
البالغة ،ويب ّين كيف �أنه ال يعمل جالداً
ط��وال ال�ي��وم ،و�أن ثمة �أم ��وراً �أخرى
ت���ش�غ�ل��ه ،ي�م��ار��س�ه��ا ب�ع��د ان �ت �ه��اء وقت
دوام��ه الر�سمي في غرفة التعذيب.
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�شاكر لعيبي

ّ
ّ
ن�سائي يعود �إلى حقبة بني هالل لدى هجرتهم من الجزيرة ومالحمهم في م�صر و�شمال �أفريقيا.
�شعبي
المهتمّ ون بالعاميات في الجزيرة العربية يعتقدون �أن �أقدم �شعر
ال�شعر المن�سوب �إلى الجازية بنت �سرحان الدريدي الهاللية مثال على ذلك ،وعلى منواله ثمة ق�صيدة مت�أخرة ل�شاعرة حجازية ا�سمها غري�سة ،من�سوبة �إلى بني هالل �أي�ضاً.
ك��ان��ت ال �ج��ازي ��ة الهاللية
راج� � � �ح � � ��ة ال� � �ع� � �ق � ��ل وم � ��ن
م �� �س �ت �� �ش��اري ق��وم �ه��ا ،ومن
�أج � ��ل ق�ب�ي�ل�ت�ه��ا ت��رك��ت زوج� �ه ��ا �شكر
الها�شمي� ،صاحب م� ّك��ة ال��ذي كانت
تح ّبه وال��ذي �أنجبت منه ول��داً ا�سمه
محمد .في مالحم بني هالل لم تكن
الجازية الممثل الوحيد للن�ساء ،فقد
كانت �إلى جوارها �شيحة �أخت الأمير
�أب��ي زي��د ،وخ�ضرة ال�شريفة والدته،
ووا�صفة ابنة دياب بن غانم.
ي �ق �دّم ل �ن��ا اب ��ن خ �ل��دون ف��ي "ديوان
العبر" وم �ق � ّدم �ت��ه ت �م �ه �ي��داً ن � ��ادراً
ال�شعبي ،ومن
لظهور �أ�صناف ال�شعر
ّ
الن�سائي .فهو يذكر �أن النا�س:
بينه
ّ
"يتناقلون من �أخبار (الجازية) في
ذلك ما يعفى عن خبر قي�س وكث ّير،
وي��روون كثيراً من �أ�شعارها محكمة
ال �م �ب��ان��ي م�ت�ف�ق��ة الأط � � ��راف ،وفيها
المطبوع والمنتحل والم�صنوع لم
ي�ف�ق��د ال �ب�لاغ��ة � �ش��يء ،و�إن �م��ا �أخ ّلوا
فيها ب��الإع��راب فقط وال م��دخ��ل له
في البالغة كما قررناه الكتاب الأول
م��ن كتابنا هذا. �إال �أن الخا�صة من
�أه� ��ل ال �ع �ل��م ب��ال �م��دن ي ��زه ��دون فيه
وي�ستنكفون عنها لما فيها من خلل
الإع ��راب ويح�سبون �أن الإع ��راب هو
�أ�صل ولي�س كذلك  .وفي هذه الأ�شعار
ك�ث�ي��ر دخ�ل�ت��ه ال���ص�ن�ع��ة وف �ق��دت فيه
�صحت
�صحة الرواية ال يوثق به. ولو ّ
رواي �ت��ه لكانت فيه ��ش��واه��د ب�أيامهم
ووق ��ائ� �ع� �ه ��م م� ��ع زن� ��ات� ��ة وح ��روب �ه ��م
و�ضبط لأ�سماء رجاالتهم وكثير من
�أحوالهم. لك ّنا ال نثق بروايتها. وربما
ي�شعر الب�صير بالبالغة بالم�صنوع
منها ويتهمه وه ��ذا ق���ص��ارى الأمر
في ه  .وه��م متفقون على الخبر عن

حال هذه الجازية وال�شريف خلفاً عن
�سلف وجي ً
ال عن جيل. ويكاد القادح
فيها والم�ستريب في �أمرها �أن ُيرمى
عندهم بالجنون وال�خ�ل��ل المفرط
لتواترها بينهم".
وفي اعتقادنا ف�إن الن�ص المعروف على
نطاق وا�سع لتغريبة بني هالل ي�ش ّكل
نوعاً مت�أخراً ،لكن عفوياً ،من النوع
ال�شعريّ (الملحمة) ،بالمعنى الذي
يقدّمه لها بول زومتور في "مدخل �إلى
ال�شعر ال�شفاهي" على �أ�سا�س التحام
الملحمة �إل��ى ح � ّد كبير بال�شفاهي.
�إن م�ل�اح� �ظ ��ات اب � ��ن خ � �ل� ��دون ذات
قيمة فعلية عن �شعر الجازية الذي
رغ ��م خ �ل � ّوه م��ن الإع � � ��راب ،ي �ق��ع في
��ص�م�ي��م ال �ب�ل�اغ��ة ،وه� ��ذا ال �ن��وع من
ال�شعر �سيتمدّد الح �ق �اً ليخلو كلياً
م��ن الإع� ��راب ،وليوطن نهائياً �شعر
العامية ب�أ�شكالها ال�صرفة ،خا�صة
في ال�شعر الن�سائي الذي ال يخلو من
البالغة رغم خلوه من الإعراب.
وف��ي المقدّمة ي��ذك��ر لنا كيف توالد
ال�شعر (الم�س ّمى �شعبياً في ما بعد في
العالم العربي) من الف�صحى" :ف�أهل
�أم���ص��ار ال�م�غ��رب م��ن ال�ع��رب ي�س ّمون
الق�صائد (الف�صحى) بالأ�صمعيات
ن�سبة �إل ��ى الأ��ص�م�ع��ي راوي ��ة العرب،
و�أهل الم�شرق من العرب ي�س ّمون هذا
النوع من ال�شعر بالبدوي والحوراني
يلحنون فيه �ألحاناً
والقي�سي ورب�م��ا ِّ
ب���س�ي�ط��ة ال ع �ل��ى ط��ري �ق��ة ال�صناعة
المو�سيقي ة  .ثم يغ ّنون به (بالأ�شعار
الف�صحى) وي�س ّمون الغناء ب��ه با�سم
ال� �ح ��وران � ّ�ي ن���س�ب��ة �إل � ��ى ح� � ��وران من
�أطراف العراق وال�شام وهي من منازل
ال �ع��رب ال�ب��ادي��ة وم�ساكنهم �إل ��ى هذا
العهد  .ولهم ف��ن �آخ��ر كثير التداول

ف��ي نظمهم يجيئون ب��ه مغ�صناً على
�أرب�ع��ة �أج ��زاء يخالف �آخ��ره��ا الثالثة
ف��ي رو ّي��ه ويلتزمون القافية الرابعة
في كل بيت �إلى �آخر الق�صيدة �شبيهاً
ب��ال �م��رب��ع وال�م�خ�م����س ال� ��ذي �أحدثه
المت�أخرون من المولدين. وله�ؤالء
ال�ع��رب ف��ي ه��ذا ال�شعر ب�لاغ��ة فائقة
وفيهم الفحول والمت�أخرون عن ذلك

ب �ع �ي ��ن �أراع اهلل م � ��ن الرث � � ��ى لها
تبيت ب�ط��ول الليل م��ا ت��أل��ف الكرى
م��وج �ع��ة ك � ��ان ال �� �ش �ق��ا ف ��ي مجالها
على م��ا ج��رى ف��ي داره��ا وب��و عيالها
ب �ل �ح �ظ��ة ع �ي��ن ال �ب �ي��ن غ� � ّي ��ر حالها
�أي ��ا ح�ي��ن ت���س��ري��ح ال��ذوائ��ب واللحى
وبي�ض العذارى ما حميتو جمالها".
ث��م يتجه اب��ن خ �ل��دون �إل ��ى عاميات
الأندل�س ومو�شحاته التي ا�ستظرفها
ال �ن��ا���س ج �م �ل��ة ،ال �خ��ا� �ص��ة والكافة،
ل���س�ه��ول��ة ت �ن��اول �ه��ا وق� ��رب طريقها،
م��ذ ِّك��راً بمخترعها مقدم اب��ن معافر
ال�ق�ب��ري��ري ث��م �أخ��ذه��ا ع�ن��ه ب��ن عبد
رب��ه �صاحب كتاب "العقد الفريد ".
وب��رع بعدهما عبادة القزاز فالأعمى
الطليطلي ث��م يحيى ب��ن بقي وابن
ك.
خلف الجزايري واب��ن �سناء المل 
وي��ذك��ر �أن �ه��م ا��س�ت�ح��دث��وا ف�ن�اً �س ّموه
ب��ال��زج��ل وال �ت��زم��وا ال�ن�ظ��م ف�ي��ه على
مناحيهم ل�ه��ذا ال�ع�ه��د ف �ج��ا�ؤوا فيه
بالغرائب وات�سع فيه للبالغة مجال
بح�سب لغتهم الم�ستعجمة. و�أول من
�أب��دع في ه��ذه الطريقة الزجلية �أبو
بكر بن قزمان .ويذكر �أي�ضاً في هذا
ال�سياق ك ً
ال من �أبي الح�سن بن جحدر
الزجالين في ع�صره،
الأ�شبيلي �إمام ّ
و�أبي الح�سن المقري الداني� ،صاحب:
"نـــهـــار مــلــيــح يـــعــجــبــن �أو�صــافــو
�شراب ومالح من حولي قد طــافـوا
والمقلين يقول من فوق �صف�صافو
والــــبـــــوري �أخــــرى فـــــقـــالتــو".
الزجال مدغلي�س ومن قوله "في
وثمة ّ
زجله الم�شهور"كما يقول ابن خلدو ن:
"ورزاذ دق ينزل و�شعاع ال�شم�س ي�ضرب
فترىالواحديف�ض�ضوترىالآخريذهب

والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا
العهد ( )...فالإعراب ال مدخل له في
البالغة �إنما البالغة مطابقة الكالم
للمق�صود ().... و�أ� �س��ال �ي��ب ال�شعر
وفنونه موجودة في �أ�شعارهم هذه ما
عدا حركات الإع��راب في �أواخ��ر الكلم
ف ��إن غ��ال��ب كلماتهم م��وق��وف��ة الآخر
( )...فمن �أ�شعارهم على ل�سان ال�شريف
بن ها�شم يبكي الجازية بنت �سرحان
ويذكر ظعنها مع قومها �إلى المغر ب:
يفز للأعالم �أين ما ر�أت خاطري يرد
غ�ل�ام ال �ب��دو ي �ل��وي ع���ص�ي��ره��ا وم ��اذا
�شكاة ال��روح مما طرا لها غ��داة وزائع
تلف اهلل خبيرها يح�س �إن قطاع عامر
�ضميرها ط��وى وه�ن��د ج��اف��ي ()....
وم��ن �شعر ع��رب نمر بنواحي حوران
المر�أة ُقتل زوجها فبعثت �إلى �أحالفه
من قي�س تغريهم بطلب ث��أره تقول: والنبات ي�شرب وي�سكر والغ�صون ترق�ص وتطرب
ت �ـ �ق �ـ��ول ف �ـ �ت �ـ��اة ال �ح �ـ �ـ��ي �أم �سـالمـة وبريد تجي �إلينا ثم ت�ستحي وتهرب".

ويذكر ابن خلدون �أي�ضاً �أن �أهل تون�س
ا�ستحدثوا "فن الملعبة" على لغتهم
الح�ضرية "�إال �أن �أك�ث��ره رديء ولم
يعلق بمحفوظه منه �شيء لرداءته.
( )...وكان لعامة بغداد �أي�ضاً فن من
ال�شعر ي�س ّمونه المواليا وتحته فنون
كثيرة ي�س ّمون منها القوما وكان وكان
ومنه مفرد ومنه في بي َت ْين وي�س ّمون
دوب �ي��ت ع�ل��ى االخ �ت�لاف��ات المعتبرة
عندهم ف��ي ك��ل واح��د منها وغالبها
مزدوجة من �أربعة �أغ�صان. وتبعهم
ف��ي ذل��ك �أه ��ل م�صر ال�ق��اه��رة و�أت ��وا
فيها بالغرائب".
الكمي ف��ي �شرح
الحما�سة واالت���س��اع
ّ
ال�شعبي وتبريره ،لدى
فنون ال�شعر
ّ
ابن خلدون ،يدالن على �أنه كان على
دراي ��ة ب�ه��ا ،وق�ب��ل ذل��ك ،على �أن��ه كان
م�ؤيداً لح�ضورها في الفعل الثقافي
لع�صره .وهنا يبرهن ابن خلدون م ّرة
�أخرى على تقدّمه الوا�ضح بخطوات
على ذل��ك الع�صر .و�إن تفريقه بين
البالغة وحركات الإع��راب لهو دليل
باهر على اعتقاده �أن ال�شعر الحقيقي
واحد مهما تن ّوعت طرق قوله و�أل�سنته.
تقع فر�ضيتنا �إذاً في �أن �أغاني الن�ساء
تتابع تقليداً قديماً جداً لع ّلنا نجده في
�أغاني ع�شتار الزواجية والإيرو�سية،
ت � �ط � � ّور ب � �ب� ��طء و�� � �ص � ��و ًال �إل � � ��ى لقب
"ال�شاعرة" بالمعنى المحفوظ لها في
التراث العربي الذي نعتقد �أنه نف�سه
الم�ستخدم ال�ي��وم ف��ي ال �ع��راق ،وربما
غ�ي��ره م��ن ال �ب �ل��دان ،ل �ق � ّواالت الكالم
ال�شعري في المنا�سبات ،جريئات الف�ؤاد
والل�سان .ه��ذه (ال�شاعرة) هي اال�سم
�زج ��االت اللواتي
الآخ� ��ر ل�ل���س�ي��دات ال � ّ
يقـلن ع�ف��وي�اً ال�شعر ف��ي المنا�سبات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،والأع � � ��را� � � ��س ت� �ح ��دي ��داً.
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ي�سري عبد الغني

للبارودي ديوان �شعري كبير ،يُع ّد فيه بحق �أول من حمل لواء النه�ضة ال�شعرية المعا�صرة ،ونف�ض به الغبار الذي تراكم على ال�شعر العربي مدى �ألف �سنة تقريباً ،والواقع �أنه كان
مع ّلم نف�سه ،حيث هدته فطرته �إلى خير ما يحفظّ ،
وتدل مختاراته التي ُطبعت بعنوان "مختارات البارودي" على ذلك ،حتى �أنها تع ّد مرجعاً ّ
لكل �شداة ال�شعر في مختلف الع�صور.
ك ��ان م��ول��د م�ح�م��ود �سامي
ال �ب��ارودي ف��ي ع�ه��د محمد
ع�ل��ي ( ،)1838ووف��ات��ه في
ع �ه��د ال� �خ ��دي ��وي ع �ب��ا���س (،)1904
وت ��ر ّب ��ى ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ك ��ان فيه
�أع�ضاء البعثات من �أمثال الطهطاوي
وت�ل�ام��ذت��ه ي � �ج � �دّدون � �ش �ب��اب اللغة
والعلم ،ولم تمنعه درا�سته الع�سكرية
من متابعة ن�شاط ه ��ؤالء �إل��ى جانب
نظره في الأدب القديم ،ول��ذا �أُطلق
عليه "رب ال�سيف والقلم".
ل ّما تخ ّرج ،ولم يجد جي�شاً ينتظم في
وجه ه ّمه �إلى ال�شعر م�ستظهراً
�سلكهّ ،
خير م��ا ج��اءت ب��ه �شاعرية الأولين،
و�سافر �إل��ى تركيا ثم عاد �إل��ى م�صر،
وت��ول��ى ن �ظ��ارة الأوق� � ��اف والحربية
فرئا�سة ال��وزراء م�شتركاً �سنة 1881
في الثورة العرابية ،و ُنفي من ج ّرائها
�إل� ��ى � �س��رن��دي��ب ح �ي��ث �أم �� �ض��ى فيها
�سبعة ع�شر عاماً ،ثم عاد ليتوفى في
القاهرة ،بعدما كف ب�صره.
الأ�ستاذ ياقوت المر�سي ،وهو �آخر من
كتب للبارودي ،ق��ام بن�شر مختاراته
وع� �ن ��ي ب�ت���ص�ح�ي�ح�ه��ا وق � ��د �صدرت
ط�ب�ع�ت�ه��ا الأول � ��ى ف��ي ال �ق��اه��رة �سنة
1327هـ ،عن مطبعة "الجريدة" ،في
�أربعة مجلدات ،مع مقدّمة.
والمختارات مر ّتبة على �سبعة �أبواب
ه� ��ي :الأدب ،وال� �م ��دي ��ح ،وال ��رث ��اء،
وال� ��� �ص� �ف ��ات ،وال �ن �� �س �ي��ب (ال � �غ� ��زل)،
والهجاء ،والزهد ،تقا�سمها ثالثون
�شاعراً ،وكما ذكر في المقدّمة �أنهم
من فحول المولدين ،و�أ�شهر ه�ؤالء:
ب�شار بن برد ،و�أبو نوا�س ،والبحتري،
وابن الرومي ،وابن المعتز ،والمتن ّبي،
وال� ��� �ش ��ري ��ف ال� ��ر� � �ض� ��ي ،وال� �م� �ع ��ري،
والأبيوري ،و�سبط بن التعاويذي.

وك ��ان اب��ن ال��روم��ي �أك �ث��ر م��ن نظر
ال� �ب ��ارودي ف��ي � �ش �ع��ره ،ح�ي��ث جمع
ل ��ه  3732ب �ي �ت �اً ،ي �ل �ي��ه البحتري،
وق��د اخ �ت��ار ل��ه  3297ب�ي�ت�اً ،ف�سبط
ال�ت�ع��اوي��ذي (�أب ��و الفتح محمد بن
عبد اهلل) وق��د جمع ل��ه  2789بيتاً
في مختلف المو�ضوعات� ،أما ب�شار
فيجيء �آخرهم مع �أنه ي�ستفتح به كل
باب من �أب��واب المختارات ال�سبعة،
وقد بلغ مجموع ما اختاره له 218
بيتاً ،ويتقدّمه ال�شاعر المتم ّرد ابن
عنين ،وهو دونه درجة.
ولعلنا نالحظ �أن البارودي لم يت�أثر
ب�شاعر عربي قديم مع ّين ،وب�إجماع
النقاد ال ي�ق��دم ��ش��اع��راً عربياً على
�آخر ،حيث �أنه كان يحتكم �إلى ذوقه
الخا�ص .و"مختارات البارودي" بما
فيها من �شروح وتعريفات وتعليقات
�أدبية مفيدة ،تم ّثل �آخ��ر حلقة من
حلقات المجموعات ال�شعرية التي
تربينا عليها م�ن��ذ ال�ق��دي��م وعُرفت
بـ"الحما�سة" ،م �ث��ل :ح�م��ا��س��ة �أبي
ت� ّم��ام ،وحما�سة البحتري ،وحما�سة
الخالدين ،بالإ�ضافة �إل��ى مختارات
ال�م�ف���ض��ل ال���ض�ب��ي (المف�ضليات)،
ومختارات ال�شجري� ...إلخ.
وق ��د ظ � � ّل ال �� �ش �ع��راء ال� �ع ��رب الذين
م�ساً
م�ستهم رياح التغيير الح�ضاري ّ
ّ
ً
خفيفا ،يميلون ف��ي مجمل �شعرهم
�إل��ى ال�صنعة ،حتى جاءهم البارودي
رائد "مدر�سة الإحياء والبعث" الذي
�أح�س ،كغيره من معا�صريه ،بعظمة
ال�ت��راث العربي والإ��س�لام��ي ،متي ّقناً
�أن ال�شعر الجيد يكمن ف��ي م��ا قبل
ع�صور ال�ضعف والتخلف والجمود
تحت وط ��أة المماليك والعثمانيين،
فاتجه �إلى ذلك التراث ،وارتفع �صوته

وحده بين ال�شعراء العرب في الن�صف
الثاني من القرن التا�سع ع�شر ،ر�صيناً
قوياً في عباراته و�ألفاظه ،متيناً في
�أ�ساليبه� ،صاياً في �أخيلته� ،شريفاً في
معانيه ،م�شرقاً ف��ي ديباجته ،جز ًال
في تراكيبه .وا�ستمع معا�صروه �إليه،
فر�أوه ي�صوغ �شعراً غير ما �ألفوه من
نظم على م��دى م��ا ي��زي��د ع��ن ثالثة
قرون م�ضت:
"�أحييتُ �أنفا�س القري�ض بمنطقي
و�صرعت فر�سان العجاج بلهذمي".
انتقل البارودي بالخيال ال�شعري من
ال�ضيق وال�سطحية والتقليدية �إلى
التحليق ف��ي �سموات ال�شعر ،مُديراً
عد�سته ال�شعرية بموهبة �أ�صيلة .يقول
ع��ن تجربته م��ع ال�خ�ي��ال ال�شعري:
"تعر�ض لي يوماً ف�ص ّورت ح�سنه
ببلورة عينـي في �صفـحـة الـقـلبِ ".

وتتج ّلى قدرته على الت�صوير في
م��واط��ن ع��دي��دة ،م��ن ذل ��ك و�صف
�شعر المر�أة في قوله:
"تهت ّز من فرعها الفينان في �سرقٍ
ك�ســمـهـريّ ل�ـ��ه م��ن �سـو�سن عذب
ك � � ��أن غ� � ّرت� �ه ��ا م� ��ن ت �ح ��ت ط ّرتها
فجر بـجـانـحـة الظـلماء منتقب".
ل�ق��د ات�ج��ه ال �ب ��ارودي �إل ��ى مجاراة
فحول ال�شعراء في الع�صور العربية
ال��زاه �ي��ة ،م�ن��ذ ال�ع���ص��ر الجاهلي،
ف��الإ��س�لام��ي ف��الأم��وي فالعبا�سي،
م �ن �� �ص��رف �اً ع� ��ن م� �ح ��اك ��اة �ضعاف
ال�شعراء ف��ي الع�صرين المملوكي
والعثماني .وق��د حاكى ه ��ؤالء من
دون تقليد �أع �م��ى ،ك ��أن��ه يتناف�س
معهم على المعاني والأخيلة ،ومن
ه��ذا ج ��ارى وح��اك��ى وع��ار���ض �شعر
القدامى كامرئ القي�س عمدة �شعراء
الع�صر الجاهلي ،والنابغة الذبياني
�شاعر االع �ت��ذار ،وعنترة ب��ن �شداد
العب�سي �شاعر الحب والح ّرية ،و�أبي
ت ّمام الطائي �شاعر البديع ،والمتن ّبي
��ش��اع��ر ال�ع��رب�ي��ة الأك �ب��ر ،والبحتري
��ش��اع��ر ال���س�ه��ل ال�م�م�ت�ن��ع ،وال�شريف
الر�ضي �شاعر الجزالة والحكمة ،وابن
زي��دون الوزير العا�شق ،وابن خفاجة
الأندل�سي البارع في و�صف الطبيعة.
وال نن�سى في هذا ال�سياق �أن��ه تتلمذ
ع �ل��ى ي� ��د �أ� � �س � �ت� ��اذه ال �� �ش �ي��خ ح�سين
المر�صفي (1229هـ 1269 -هـ) ،وهو
من علماء الأزهر الم�شهود لهم بالعلم
والف�ضل ،وهو م�ؤلف كتاب "الو�سيلة
الأدبية" ،ال��ذي يع ّد رائ��د الم�ؤلفات
الأدبية والنقدية في ع�صر النه�ضة.
لقد �أثبت البارودي �أن ال�ضعف الذي
طر�أ على ال�شعر العربي عبر القرون
ال�سابقة ل��ه ،ك��ان راجعاً �إل��ى �ضحالة

ال �ل �غ��ة (ال� �ع ��رب� �ي ��ة) ع �ن��د ال�شعراء
�أنف�سهم ،ولي�س �إلى �ضعف فيها ،فها
هو يلتقي مع �أبي نوا�س في قوله:
"وما زلت توليه الن�صيحة يافعاً
�إلى �أن بدا للعار�ضين قتير" (قتير:
�أول ما يظهر من ال�شيب).
فيقول:
"وكم ليلة �أفنيت عمر ظالمها
�إلى �أن بدا لل�صبح فيه قتير".
ويحاكي بيت المتن ّبي:
"لأن ح� �ل� �م ��ك ح � �ل� ��م ال تك ّلفه
لي�س التكحل في العينين كالكحلِ ".
فيقول:
"فال ت� �ث ��ق ب � � � ��وداد ق� �ب ��ل معرفة
فالكحل �أ�شبه في العينين بالكحلِ ".
وه �ك ��ذا ك ��ان ال � �ب� ��ارودي رائ� � ��داً بحق
للمدر�سة الكال�سيكية الجديدة وفقاً
لت�سمية بع�ض النقاد ،و التي �سيطرت
على ال ��ذوق ال�ع��رب��ي ق��راب��ة ق��رن من
الزمن ،وم��ا ي��زال لها �أن�صارها حتى
ي��وم�ن��ا ه ��ذا م�ن��ذ �أن � �س��ار ع�ل��ى درب
البارودي� :إ�سماعيل �صبري ،وعائ�شة
التيمورية ،و�أح�م��د �شوقي ،وحافظ
�إبراهيم ،وول��ي الدين يكن ،ومحمد
عبد المطلب ،و�أح�م��د محرم ،وعلي
ال�غ��اي��ات��ي م��ن م���ص��ر .وم�ح�م��د ر�ضا
ال�شبيبي ،عبد المح�سن الكاظمي،
وجميل �صدقي ال��زه��اوي ،ومعروف
ال��ر� �ص��اف��ي ،م ��ن ال � �ع� ��راق .و�شكيب
�أر�سالن من لبنان ،وغيرهم من �أبناء
جيلهم ،والجيل التالي :علي الجارم،
وم �ح �م��د الأ�� �س� �م ��ر ،وع ��زي ��ز �أب ��اظ ��ة،
وم�ح�م��ود غ�ن�ي��م ،م��ن م���ص��ر .و�صقر
ال�شبيب م��ن الكويت ،واب��ن عثيمين
الأب واالب��ن م��ن ال�سعودية ،وبدوي
ال �ج �ب��ل م ��ن � �س ��وري ��ا ،وغ �ي��ره��م من
ال�شعراء الذين اتجهوا االتجاه نف�سه.
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�آ�سية ال�سخيري

التو�صل �إلى �سرده كما ينبغي مثلما
ما �أنجزه ليون غونتران داما للأدب الزنوجي ال يمكن ّ
يقول دانيال ماك�سيم الذي يطالب بر ّد االعتبار �إلى رفيق �سيزير و�سنغور اللذين كوّنا معه
الثالثي الم�ؤ�س�س لل�شعر الزنوجي .هذا ال�شاعر الذي يُعتبر �أكثر من وقع تجاهلهم و�أُ�سيء
فهمهم رغم �أنه كان من �أ�صدق �أ�صوات الكاراييب والعالم الثالث في القرن الع�شرين.
غ ّنى داما الألثغ �شعوره بالوحدة ،غ ّنى رعبه من �أن تتخ ّلى عنه التي
يحبّها وينتظر لقاءها ،غ ّنى الحزن والذل والخ�ضوع �إلى "الت�شذيب" كما
هو الحال بالن�سبة �إلى مو�سيقى الجاز التي يج ّلها .يقول الناقد كاثلين
جي�سال �إن داما كان �شاعر الوفاء المطلق للإن�سانية ،والذي �سعى �إلى
ف�ضح الم�سكوت عنه ،وكان الوحيد الذي ا�ستطاع ال�صدح ملء محبّته في
معاركه كلها من �أجل �إنهاء اال�ستعمار و�إنهاء انتهاك حقوق بني الب�شر.
"هذا ال�صباح� ،أ�ستيقظ والألم الأ�سود يغمرني /حبيبتي م�ضت وتخ ّلت
عني  /قلبها �أ�سود مثل الفحم" (مقطع من �إحدى �أغاني البلوز).
ال ينفك داما عن ترديد �أنه لم يختر �شيئاً يحبّه في حياته ،وهل �أدهى
من �أن يح�س المرء ب�أنه �أعزل من �إرادته في �أن يكون هو؟ هل �أم ّر من
�أن "يبيّ�ضوا" �إن�ساناً ال يطمح �إلى �شيء �آخر غير �أن يكون زنجياً �أكثر من
�إفريقيا نف�سها" :م�ش ّذب /كراهيتي تنمو على هام�ش /الثقافة /على
هام�ش /النظريات /على هام�ش الثرثرة /التي كانوا يرون وجوب
ح�شوي بها في المهد /في حين �أن كل �شيء ّ
في ال يتوق �إال �إلى �أن
يكون زنجياً� /أكثر من �أر�ضي� /إفريقيا التي نهبوها".
ولد ليون غونتران داما في � 28آذار  1912بكايين (في غويانا الفرن�سية) .توفيت والدته وهو
في عامه الأول فربّته عمّ ته .بعد درا�سته االبتدائية في كايين ،تابع تعليمه في فور دي
فران�س بمدر�سة �شول�شر الثانوية حيث كان رفيق ف�صل لإيمي �سيزير .انتقل �إلى فرن�سا
ج��������ا�ؤوا ه���ذه يدحرج
هيجان الأيدي
الليلة
�إلى ليوبولد �سيدار هيجان
�أقدام التماثيل
�سنغور
منذ
ج��ا�ؤوا هذه الليلة عندما كم من �أنا �أنا �أنا
كان
هم ماتوا
الطام
مذ قدموا في تلك الليلة
طام
حيث كان
يدحرج
الطام
هيجان
طام
العيون من
يقلب من
�إيقاع
�إيقاع
�إلى �إيقاع
�إل ��ى �إيقاع

َج َي�شان
العيون
�سعار الأيدي
حمى �أقدام التماثيل.
هاج�س

يعاودني طعم الدم
في طعم الدم
يعلو ّ
يه ّيج �أنفي
يثير حنجرتي
وعيني
طعم الدم ي�أتيني
طعم الدم يترع
�أنفي

لموا�صلة درا�سته عام  ،1928وا�ستق ّر في باري�س عام  ،1929حيث بد�أ تع ّلم اللغتين الرو�سية
واليابانية .وكان يتابع في الوقت نف�سه درا�سة الحقوق ويرتاد كلية الآداب ،قبل �أن ينت�سب
في فترة الحقة �إلى معهد الإيثنولوجيا في باري�س�ُ .صدم داما بمظاهر التمييز العن�صري في
فرن�سا وبما يحدث في �أماكن �أخرى على الجبهة الأوروبية الفا�شية وفي بلد العم توم .تابع
عن كثب (�أكثر من �سيزير و�سنغور) م�شكلة التمييز العن�صري في �أميركا،
وفي غ�ضون ذلك ،ترجم م�شاعره ومواقفه في جملة من �أ�شعاره التي
عك�ست �ألمه �أمام الكارثة العن�صرية وتابو العالقات بين مختلف الأجنا�س
وف�ضح خياالت ت�ستحوذ على الرجل الأبي�ض بخ�صو�ص ال�سود ،كما عرّى
ما يعي�شه الزنوج من �إحباطات وا�ضطهاد في مجتمعات البي�ض.
�صار �سكرتير تحرير مجلة "الطالب الأ�سود" عام  ،1935وبعد عامين
ن�شر كتيّبه ال�شعري "�أ�صباغ" الذي كان مرفقاً بر�سومات من الخ�شب
المحفور لداعية ال�سالم فران�س مازيريل .عاد �إثر ذلك �إلى غويانا �سنة
 .1938ن�شر "نق�ش �أثري" �سنة  1953و"عالمة �سوداء" �سنة  :1956عنوان
ُمرعد ،لم�شروب روحي مرير ،يبدو مثل مو�سيقى جاز "العالمة الزرقاء"
وكوكتيالت منطقة البحر الكاريبي "كوبا حرّة".
�إلى جانب اهتمامه بالتمييز العن�صري على ال�صعيد العالمي وت�ضامنه
مع الجنود والعاهرات ،نجح داما في م�سيرته ال�سيا�سية والأدبية من
دون �أن يف�صل بين �أي من هذه االلتزامات� .إثر وفاة نائب غويانا،
رينيه جافار خلفه داما في الفترة الفا�صلة بين عامَ ْي  1948و 1951في
الجمعية الوطنية الفرن�سية .ارتبط ب�صداقة عميقة مع �آالن لوك وكلود ماكي (الذي نق�شه
في "عالمة �سوداء " .)"Black-Labelفي عام � ،1977أ�صيب بورم �سرطاني تحت الل�سان،
ثم ب�سرطان الحنجرة ،وتوفي في  22كانون الثاني �سنة  1978في وا�شنطن.

ه��دن��ة الحلقات على ح ٍّد هدنة الرغبات
يملأ
(**)
�سواء ال�سوينغ
حنجرتي وعيني
واالحتياجات
حول حلبات
طعم الدم يجيئني
والأنانيات
ً
ُم َّراً ،الذعــاً
توترها
ا
�شاقولي
المم ّيزة.
�� �ص� �ي� �ح ��ات ال� �ح� �ي ��وان ��ات
مثل هاج�س مباخر
الوح�شية
* البلوز :نمط مو�سيقى �صوتي
وثن ّية.
هدنة التنازل
و�آالت��ي ن�ش�أ عن �أغ��ان��ي العمل
هدنة
هدنة التملق
(ال�سخرة) والترانيم الدينية
(*)
البلوز
هدنة
هدنة اللعق
في �أو�ساط العبيد ال�سود ذوي
هدنة طرقات البيانو
هدنة مواقف
الجذور الإفريقية
ّ
والمرحلين ث ّمة ليال
والبوق الم�سدود
اندماجهم،
في
المفرطين
لممار�سة
ال�شمالية
أميركا
�
إلى
�
�إلى �أليخو كاربانتيي
ه��دن��ة ال�ج�ن��ون المقرقع المن�صهرين
الأعمال ال�شاقة .وهو �أ�سلوب
هدنة لحظة
غ �ن��ائ��ي ي �ع � ّب��ر ف �ي��ه المغ ّني /ث ّمة ليال من دون ا�سم
بالقدمين
من حياة طفل ط ّيب
المغ ّنية عن القهر الذي يملأه ث ّمة ليال بال قمر
النب�ساط الإيقاع

ج ّراء �ضربات القدر القا�سية.
** ال�سوينغ :كلمة �إنكليزية
تعني "الت�أرجح" .وه��و تيار
مو�سيقي يق�صد به الطريقة
التي ُي� ��ؤدّى بها ال�ج��از عندما
ت�ق��ع �أرج �ح��ة الإي �ق ��اع .انت�شر
ه��ذا الأ��س�ل��وب ف��ي ثالثينيات
ال�ق��رن المن�صرم ف��ي �أو�ساط
ال�سود الأميركيين.
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حيث �إلى ح ّد االختناق
الرطب
ت�أخذني
الرائحة الالذعة للدم
تتد ّفق
من كل بوق م�سدود
ليال من دون ا�سم
ليال من دون قمر
الحزن الذي ي�سكنني
ي�ضطهدني
الحزن الذي ي�سكنني
يخنقني
ليال بال ا�سم
ليال بال قمر
كنت �أو ّد لو �أني
ال �أقدر على االرتياب فيها
ما �أكثر ما يحا�صرني القرف
من الحاجة �إلى االنفالت
بال ا�سم
بال قمر
بال قمر
بال ا�سم
ليالٍ بال قمر
بـال ا�سم بال ا�سم
ليالٍ ينغر�س خاللها اال�شمئزاز
في روحي
ً
�أكـثـر عـمـقا من خنجر مالي.

وجذوة الجمرة
والحديد الأحمر
والذراع المحطمة
تحت وقع �سوط
�أطلق عنانه
تحت وقع ال�سوط الذي ُي�س ِّير
الب�ستان
ويرتوي من دم دمي دم ال�سكر
وغليون القائد يناطح ال�سماء،
يتحدّاها.
�آداب ال�سلوك

�إلى �إيتيان زابولون

هم ال يتثاءبون في بيتي
كما يفعلون في بيوتهم
اليد على الفم
�أريد �أن �أتثاءب دون زهو
الج�سد المت�ص ّلب الملتوي
في العطور الم�ضطهدة للحياة
التي �صنعتها لي
م ��ن وج �ه �ه��م ،خ � �ط ��م(*) كلب
ف�صل ال�شتاء
من �شم�سهم التي ال تقدر
حتى على تدفئة
ماء جوز الهند المبقبق
في بطني �آناء ا�ستيقاظي
دعوني �أتثاءب
اليد هناك
فوق قلبي
بكائية الزنجي
�إلى روبرت غوفين مذعور
منكلماكنتقد� ُ
أدرتلهظهري
إلي
لقد �أعادوها � ّ
في يوم واحد.
الحياة
*الخطم:الأنفعندالإن�سانومقدّمة
ثقيلة �أكثر ومنهكة
�أي� ��ام� ��ي ال �ح��ال �ي��ة ل �ك��ل منها الأن� ��ف وال �ف��م ع�ن��د ال ��دا ّب ��ة .وخطم
الكلب عبارة يُق�صد بها في الفرن�سية
بالن�سبة �إلى الما�ضي
ع� �ي ��ون ك �ب �ي��رة ت� �ت ��دح ��رج من ال��وج��ه القبيح �أو ال�شخ�ص ال�سيء.
ال�ضغينة
على بطاقة بريدية
الخزي
من
من الو�ضع الجيد لكل زاوية
أف
�
ير
ال
حزنها
التي
أيام
ال
بفرن�سا
ً
تكون
أن
�
عن
ا
ـد
ب
�
أ
ـف
ق
ـو
ت
ت
لم
�أن تكـون
ذاكرة
في
ن�صباً تذكارياً للموتى
ما كان
م��ن ال��و��ض��ع الجيد للطفولة
المبتورة
حياتي
البي�ضاء
بالهتي
�أن ت�ن�م��و ف��ي ظ � ّل �ه��م الخليق
ما زالت كما هي
بالر�سوخ في الذاكرة
بالهة �سالف الزمان،
�أول �ئ��ك ال��ذي��ن يعي�شون ح�شو
بالهة جلد الحبل ذي العقد ،الجمجمة
المتفحم
والج�سد
ّ
بث�أر ال ب ّد من �أن ي�ؤخذ به
المتفحمة
و�إ�صبع القدم
م ��ن ال��و� �ض��ع ال �ج �ي��د للأبله
ّ
واللحم الم ّيت
الألماني

�أن يعد نف�سه ب�أن يحيا في جلد التي �سطوا عليها
كراهيتي تنمو على هام�ش
الفرن�سي
مــ�شـ َّذب
ف�سقهم
و�أن يجعل منه
�إهانة بغي�ضة
على هام�ش
وثبات من ال�سرير
و�سيدفعون لي الثمن غاليا جداً الطلقات النارية
ال ��و� �ض ��ع ج� � ّي ��د لأي حما�سة عندما تبغي بالدي �إفريقيا
على هام�ش
وطنية
ّ
ال�سالم وال�سالم وال �شيء �آخر
نخا�سي
ل �ل �ب �ي��رة ال ��داك� �ن ��ة ال�سمراء غير ال�سالم
ال �ح �م��والت ال�ع�ف�ن��ة للعبودية
للبيرنود في�س
م�ؤهّ ل
الم�ستبدّة
مُ�ش َّذب
كراهيتي تنمو على هام�ش
الثقافة
على هام�ش
النظريات
على هام�ش الثرثرة
التي كانوا يرون وجوب ح�شوي
بها في المهد
ف��ي ح�ي��ن �أن ك��ل � �ش��يء ف � َّ�ي ال
يتـوق �إال �إلى �أن يـكـون زنـجـيـاً
�أكثر من �أر�ضي� /إفريقيا التي
نهبوها.
�شبيه بالأ�سطورة

�شعر �أم ّل�سه
�أرجله
�أل ّمعه
والآن بما �أنه يك ّلفني كثيراً
�أن يكون مج ّعداً
في قوقعة طويلة من ال�صوف
رقبتي تغرق
يدي تتو ّتر
قدمي تتذ ّكر
و�أ�صابع
ّ
رائحة المكلومين ال�ساخنة
وذاتي المثلجة
و�شعالت الغاز
مما تجعلهم �أكثر �أ�سى
هذه الليالي التي في نهاياتها،
الرجل القرد،
غربياً،
يتقدّم ظليّ
مثل �أ�سطورتي.

لكن ي��ا ل��ه م��ن ديناميت
رائع!
�سيفجر الليل
ّ
ال � �م � �ع� ��ال� ��م ال �� �ش �ب �ي �ه��ة
بالفطر
الذي ينمو �أي�ضاً
في بيتي.

نحن المملقون

َّ
م�شذب

�إلى كري�ستيان و�أليون ديوب

هل يمكن �إذاً �أن يجر�ؤوا
على معاملتي على �أنني
المن َّقح
في
في حين �أن كل �شيء ّ
ال ي �ط �م��ح �إل � ��ى غ �ي��ر �أن
يكون زنـجـيـاً
�أكثر من �أر�ضي �إفريقيا

 Black-Labelالم�شروب ال�شهير الذي
�أخذ ا�سمه من ديوان لداما.

نحن النزر
نحن الال�شيء
نحن الكالب
نحن ال�ضوامر
نحن ال�سود
نحن الذين ال تنتمي �إلينا
�إطالقاً
ال ننتمي حتى
�إلى هذه الرائحة ال�شاحبة

للأيام الحزينة العتيقة
نحن المت�ش ّردون
نحن الغثاء
نحن العدم
نحن الكالب
نحن النحول
نحن الزنوج
ماذا ننتظر نحن
المت�س ّولون
النزر
المعدمون
الكالب
ال�ضامرون
الزنوج
ماذا ننتظر
كي نلعب دور المجانين
كي نتب ّول
للتناف�س
�ضد حياة
حمقاء وغب ّية
�صنعوها لنا
نحن المت�سولون
نحن الغثاء
نحن العدم
نحن الكالب
نحن النحول
نحن الزنوج.
رغبة طفـل مـري�ض

رغ �ب��ة ط �ف��ل ُف �ط��م ب ��اك ��راً عن
الحليب النقي
عن الحنان الوحيد الحقيقي
كنت �أ�ستطيع �أن �أهب
الحياة الكاملة للرجل
كي �أ�شعر
�أ�شعر �أنك قريبة
قريبة مني
مني وحدي
وحدي
�أنت دائماً فاتنة
كما تعرفين
تعرفين جيداً
كيف تكونين دائماً جميلة
بعد �أن تبكي.
(ج �م �ي��ع ال �ق �� �ص��ائ��د م�ن�ت�خ�ب��ة من
م �ج �م��وع��ة "�أ�صباغ" ،با�ستثناء
ال � �ق � �� � �ص � �ي ��د َت � � ْي ��ن الأخ� � �ي � ��ر َت� � � ْي � ��ن
المنتخب َت ْين من "عالمة �سوداء"
و"�آالم الأع�صاب� /ألم الر�أ�س").
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وكلما جاء ونزل مدراراً ال نتح ّمل النقاط واال�ستفهام والأ�سئلة
والفوا�صل ،بل نعبث بكل ذل��ك ،ونكاد نلعب بالحروف ،بالماء
ال��ذي ُيحيي وال��ذي ي�أتينا ونحن عطا�ش �أو ونحن في انتظار
حجة للطيران فوق
الأن����س من ه��ذا الطريق ،ون��رى في البلل ّ
ذواتنا ،و�إذا نحن نهجم على ال�ضيف� ،أو نقف مدهو�شين قدّامه
ونن�سى الظلم وح� ّد ال�سيف وكل �أدوات الطعن في الهواء ،مثل
دونكي�شوت ،والطعن في العدى مثل المتن ّبي .وننظر �أكثر �إلى
الف�ضاء� ،إل��ى الغيمات ونحر�ص �أن نكون في الطفولة �إذ ن�ؤوب
�إل�ي�ه��ا ،وه��و ي��ر ّدن��ا �إل��ى ال�سابق م��ن الأزم �ن��ة ،ولع ّلنا الطفولة
ين�س �أننا نح ّبه و�أننا نريده،
عينها �إذ متى �أط� ّل ولم ي�ضل ولم َ
ين�ساب �إلى الأماكن العذبة في �أم�سياتنا وفي ال�ساعات التالية
والقديمة ،ين�ساب �إلينا �أجمعين ،وربما نركع تحية لهذا الأمير
الغني ،والذي يفتح لنا الباب كلما �أغلقناه والذي يطرطق على
النوافذ كلما عمدنا �إلى الت�ضييق و�إلى �أننا نبرد قلي ً
ال �أو نحن

كلمة �أب��ي �شقرا ف��ي تقديم دي��وان "في انتظار الكتابة"
لل�شاعر ال�سوداني عالم نور� ،ألقاها �أخيراً في �أم�سية دعت
�إليها "دار نل�سن" بالتعاون مع �سفارة ال�سودان في بيروت.

ال�شاعر ال��ذي نحتفي ب��ه ف��ي ه��ذه الأم�سية يحمل
ق�صيدته الل ّينة ال�ق��وام وال�ن��ار معها و�إذ يفعل و�إذ
يلعب ب��ال�ن��ار يت�ش ّكل ع�ن��ده ال��رم��ز وال ��دور ويقترب
هكذا من �شخ�ص �آخر ،من رمز �آخر له عبئه وله ناره
وهو حامل الهوى الذي �ص ّوره وم ّيزه ال�شعر العربي
باكراً ،وكالهما كائنان في االنبهار الدائم والحرقة
الكاوية وكالهما ي�سبحان في ارتفاع عن �سطح الواقع
وكذلك عن �سطح العادات والتقاليد �أو �أكثر.
وكالهما في ج�سد يهزل �أو ي�سمن �أو ينوء ويتو ّك�أ
على الحلم والم�شاعر الملتهبة .وفيما الفارق مع
الأول �أن��ه ي�ستخفه الطرب فيطرب في دنيا �أوراقه
وفي معانيه وفي ذاته على الأقل ،ف�إن الثاني يتعب،
فهو تعب ،ويكاد ينهدم في برديه من فرط ال�شوق
وال�ح�ن�ي��ن �إل ��ى ال�ن�ق�ط��ة وال �ه ��دف� ،إل ��ى ح�ي��ث يلمع
ويتهاوى في لحظة االنفعال �أو يتما�سك في لحظة
الوعي .وال �شك في كل حال� ،أن حال كال الحاملين
والحب و�أن هذين هما ما ينفع المرء
هي القري�ض
ّ
و�أي�ضاً �صناعة ال�شعر �إ ّياها التي ت�شمل غيرها من
ال�صناعات ،ج ّلى وناعمة وفاتنة.
وه��وذا عالم نور ال�شاعر الأ�صيل بال�صف َت ْين و�سائر
المالمح الفنية والإن�سانية قادماً من ال�سودان بحبره
و�أدواته وق�صائده في ديوان جديد له �صدر عن "دار
ترحب به وت�أن�س
نل�سن" في ب�ي��روت .ه��ذا ال��دي��وان ّ
ترحب بالأ�سلوب المتين لدى �صاحبه ،حيث
المدينةّ ،
كل �شيء يتالقى في �إطار �صارم من البيان والبالغة
وحيث ال�شاعر يرحل �إلى جهات عدّة و�إل��ى �أغرا�ض
مثيرة له وترافقه الغنائية والإيقاع الخا�ص واللغة
التي في طوع له تن�ساب موزونة في �أغلب الأحيان.
وينتف�ض ال�شاعر في هذه الأثناء ليكون ر�سو ًال �إلى
القارىء ومَن حواليه ،ر�سول غايات تزهو ب�أبعادها،
قائمة على ن�صو�ص ف��ي جلبابها الثمين وعلى ما
يزول وعلى ما يبقى ،فال�شاعر ي�أ�سف ويغ�ضب ويرثي
ويحزن وي�شقى ويقلق وي�شتاق ،وكل ذلك في بوتقة
تراثي .وال يغيب
الف�صاحة ،وفي �إطاللة على منبع
ّ
الك�شف فهي ق�صائد تنداح على م�ساحتها وتغرق في
نوع من الروحانية التي تع�ش�ش في الثنايا وتم�ضي
ُق� ُدم�اً ،و�إذا الق�صائد من عالم ن��ور ،طريفة ،هادرة
متناغمة ال�سياق وال�سرد المتوافر ،عاملة على النزول
من عليائها �إلى ما يختبىء في الكيان من ت�سا�ؤالت
ومن معالم مفتوحة على الوحي ويحيط بها القلم،
وال �سيما �شعراً واختراقاً لأي ظرف ولأي ليل حالك.

في �شيء من ال�سالم على الأر�ض� ،أو ن�صير جياعاً فنذهب على
�صدى ال��رع��د ولهب ال�ب��رق �إل��ى الحائط �إل��ى الح�شائ�ش ،وهنا
نقطف الب ّزاقة التي تم�شي كلما �سمعت مو�سيقى العلى ،والتي
هناك من يطلبها للزواج على المائدة .وال �أح��د غريباً ،فالكل
في رع�شة االنفتاح والإقبال على الحياة ،وفي حفلة من الر�ضى
والالمباالة الناعمة ،وهكذا نكون في ر�ؤية نا�صعة ،في �شفافية
الوجود وهبة الن�صر على الخفاء وعلى �أننا ال قبول لنا �إال بما
هو يالئم النف�س ويغرق في الدماثة ،في �أوراق الخريف الج ّذابة
وف��ي المطر ذات��ه ،حيث البلل �أح�ل��ى و�أل� � ّذ وي�ق��رب م��ن الن�شوة
الهائلة الرحيق.
وال يخلو المطر م��ن ال�خ�ط��ر ،وه��ا �أن�ن��ا ��ص�ع��وداً �إل��ى بيتنا في
الجبل ،وال ما يمنع �أو ي�صدّنا عن الخطوة .فنحن في ال�سيارة
ال�ج��دي��دة ،وح�ضرة المطر ين�سكب ج��داً غ��زي��راً وغ�ي��ر هادىء
ويق�صفنا بالخيوط بالحبال بر�شقات من عليائه .ويا �صاحبي

وع��ال��م ن ��ور ي �ت �ق �دّم ف��ي وط �ن��ه ف��ي ب�ي�ئ��ة م��ن الأه ��ل
والأ�صحاب والأ�صدقاء وال�شعراء والأدباء ،والآن في
بيئة لبنانية تع ّودت �أن تح�ضن التجارب جمعاء ،و�أن
تكون مرتاحة حيثما تكون ،في منابرها في بيوتها،
في �أبراجها المتاحة لمن يرغب .ولذلك نجد هذه
المدينة لأنها ج ّربت ما ج ّربت و�صنعت ما �صنعت
في ال�شعر والنثر ،تطالع عالم ن��ور من ب��اب الألفة
وال�شاعر هنا له �أن يكون من يكون و�أن يكون �شكله
�شديد ال�صلة بالقواعد وحيث الح ّرية ف��ي و�سعها
�أن تجري ح� ّرة كلياً ،فال ي�ستطيع �أن يكون �إال كما
هو ،و�إال �أن يكون في ملء عباءته ،ذلك القدير على
�أن يفرحنا في هيئته ال�شائقة ،في بالدنا �أو ًال �إذ هنا
يحلو التجوال في التراث وخارجه و�أن يبحث عن
لون في �أمالكه .و�أقول �إن عالم نور �أ�صالة و�أ�صناف
و�أن��ه لمن �سعادتي �أن �أك��ون ممهّداً له و�أن يطربنا
دائماً عبر ق�صيدته التي تكرج في مجالها �سليمة ،كما
يكرج الحجل ،والعبرة �أنه عميق وحالم و�أنه في �أي
من خطواته ،ي�سحب �أرنب ال�شعر من وكره ،و ُيرينا
�أن اللعبة تت ّم ب�أ�صولها معه ،و�أن الحمامة لي�ست في
الق ّبعة و�أن الحقيقي يكمن في ما يفعل وما يكتب
وما ينظم ،و�أن القيمة متداخلة فيه .ويرينا �أي�ضاً
�أنه يفلت الع�صفور من القف�ص من عقاله و�أي�ضاً �أنه
ي�سكن مرتبة عالية في ال�شعر العربي ،و�أن ال�سودان
راقية الكلمة ،و�أن هناك �شعراً و�شعراء وهم حا�ضرون
في بالطهم ومطارحهم وفي �أمكنتهم الطيبة بادىء
بدء ،و�أنهم على غرار عالم نور يعكفون على الجديد
وع �ل��ى �إط �ل�اق م��ا ف��ي �أن�ف���س�ه��م م��ن ال �ق��وة والثورة
والطراوة والأنفا�س الح ّرى.
وم��ن ثم هناك موجة مرتبطة بما قبل ،وبما بعد،
وم��ن يقر�أ عالم ن��ور يب�صر �أول�ئ��ك من خالله ،من
حركاته و�سكناته ،وكيف يجوز لل�شاعر ما يجوز من
البقاء داخل القيود� ،أو �أن يتركها بعيداً وال يقربها �إال
للحاجة الطاعنة فيه �أو للتغيير التعبيري المتطلب
الخيار ،في �آخر الحكاية.
ً
وع��ال��م ن��ور ن�م��وذج �آتٍ متفقا م��ع الجميع ول��ه نتاج
�سابق ،والجميل في ما نقول �أنه ينتع�ش في تجربته
و�أن��ه ي�سوقها را�ضية مر�ضية ،و�أن��ه يملك التقنية
البيانية ،و�أن��ه يملك ال�سليقة وه��ذه ت��دوم وتجاور
ال�شاعر في كل يوم وكل وقت ،و�أنه يملك النغم الذي
ُيحيي وال ��ذي ي���س� ّر ،وه��و �ضيفنا ف��ي ه��ذه ال�ساعة
ونحن ف��ي ف��وران ثقافي وحملة ن��ار وحيث ال�شعلة
تهب من مرقد العنزة .و�أخيراً يملك في
في الهواء ّ
متاعه �سحراً �سودانياً هو جدير به ،وهذا ال�سحر كما
يتب ّين لنا ال ينقلب �أبداً على ال�ساحر.

فالح�ضي�ض ممتلىء بال�سواقي ول�سنا قادرين على الوقوف لئال
نذوب في البحيرات ،و�سرنا هكذا وهو هكذا يزداد �شرا�سة ومن
ال�شرا�سة �إلى الهمدرة ،ونحن نراقب ونذهل قلي ً
ال والقلق علينا،
في عيوننا في حركتنا ،وال�س ّيارة ال تقع في الجورة و�إنما في
مهب ال�س�ؤال هل ن�صل ،هل نرقى �إلى البيت� ،إلى
مهب الماء ،في ّ
ّ
الغداء ،مع العائلة ،ومع �س ّيدنا الهابط من ال�سماء.
ونرق�ص ��س��روراً ل��دى الو�صول �إل��ى الم�ساحة النا�شفة ،تحت
ال�سقف النا�شف ونركب على ال�س�ؤال تلو ال�س�ؤال ،وحين ا�صطف
الوقت لنا و�أعطانا لوناً من المودة والراحة المنع�شة ،جل�سنا
و�أكلنا ،وفي الختام كان الرجوع �إلى المدينة ،وكان �أمرنا �شبيهاً
بما قبل وال�سيارة تد ّلنا وتدف�ش المياه العابثة بنا ،وقطعنا
النهر والبحر وها نحن نب�صر �أنف�سنا ونم�شي كما هي العادة،
م�شي الغزال حين تركه الفهد �أو الأ�سد ،وال م�شهد �آخر يع ّكر
لنا طق�س ال�صفاء.

بري�شة� :أ�سامة بعلبكي.

فا�ضل �سوداني

التع�صب؟
الم�سرح العراقي القديم :غواية �أمالها ّ

في "دفتر" هذا العدد يناق�ش الم�سرحي
العراقي فا�ضل �سوداني بع�ض الطروحات
التي قالت بوجود الم�سرح ال�سومري �أو
البابلي من دون �أن ت�ستند �إلى البراهين
والآثار والملحقات الأخرى التي يحتاجها
الم�سرح ،و�إنما اكتفت باال�ستناد �إلى ال�شعر
الطقو�سي المتميّز باحتوائه على �أكثر
من �صوت واحد �أو �إيقاع (ما يقرّبه من
كتعاز
الدراما والتراجيدايا ال كم�سرح و�إنما ٍ
أغان دينية حزينة)
�أو نواحات معبدية �أو � ٍ
والمناخات والطقو�س الدينية في �سومر
وب��اب��ل ،وه��ي طقو�س تراجيدية في
جوهرها لأنها تحكي م�أ�ساة �آلهة الخ�صب.
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�أُثيرت بع�ض الطروحات كت�أكيد على وجود
الم�سرح ال�سومري �أو البابلي من دون
اال�ستناد �إلى البراهين والآثار والملحقات
الأخ��رى التي يحتاجها الم�سرح وت�ؤ ّكد
وجوده ،و�إنما فقط ا�ستناداً �إلى الحدث
التراجيدي وال�شعر والمناخات والطقو�س
الدينية في �سومر وبابل ،وهي طقو�س
تراجيدية في جوهرها لأنها تحكي م�أ�ساة
�آلهة الخ�صب .وهذا ما يجعل من هذه
الدعوات ظاهرة دفعت �إلى بذل الكثير
من المحاوالت وكتابة البحوث لت�أكيد وجود
الم�سرح في التراث القديم� ،أو ت�أكيد �أ�شكال
درامية بدائية وغير م�سرحية والتعامل
معها باعتبارها برهاناً على وجود الم�سرح
في هذه المجتمعات ال�شرقية ،انطالقاً
من روح التح ّدي.

بابل مُتخ َّيلة.

�أطروحات غير ُمجدية

ال ب ّد من الت�أكيد بداي ًة على �أننا
ال نريد الدخول في نقا�شات غير
ذات داللة ،بما يجعلها غير مجدية
عندما نفتر�ض ع��دم وج��ود الفن
الدرامي  -الم�سرح في الن�شاطات
الطقو�سية والثقافية في المجتمع
الرافديني ،وت�ح��دي��داً ال�سومري
�أو البابلي ،على عك�س ما ج��اء به
بع�ض الفنانين �أو الباحثين �أو
ال��دار� �س �ي��ن ل�ل�ت��أك�ي��د ع�ل��ى وجود
ال�م���س��رح ال���س��وم��ري �أو البابلي،
لكننا لدى درا�سة هذه الأطروحات
نكت�شف ب�أنها ال تمتلك البراهين
وال� ��دالالت ع�ل��ى ال�ت��أك�ي��د العلمي
والأك��ادي �م��ي والآث � ��اري ،ونكت�شف
ب ��أن ال�سبب الحقيقي وراءه��ا هو
ال�ت�ع�� ّ��ص��ب ال �ق��وم��ي �أو االنفعال
الوطني وت�أكيد الهوية.

لكن م��ا �أف�ت��ر��ض��ه �أن ��ا ،وف��ي يقين
الر�أي ،هو �أن الباحثين ال ينتبهون
�إل ��ى �أن ت �ع �دّد �أ� �ص��وات الق�صيدة
الدينية و�إيقاعاتها المختلفة في
ال���ش�ع��ر ال �� �س��وم��ري وال �ب��اب �ل��ي هو
�إح��دى م� ّي��زات النواحات الدينية
وال�ت��راج�ي��دي��ة والطقو�سية التي
ك ��ان ��ت ُت� �ق ��ام ف ��ي ال �م �ع �ب��د ،ومن
الممكن القيام ببع�ض التغييرات
و�إع � � � ��داد ق �� �ص �ي��دة �أو مجموعة
ق�صائد وتهيئتها كن�ص للم�سرح
ك� �م ��ا ه� ��و ال � �ح� ��ال ف� ��ي التعزية
و�أح��داث الم�أ�ساة الح�سينية ،لكنْ
ح �ت��ى ه ��ذا ال ي�ث�ب��ت وج� ��ود �أول� � ّ�ي
للم�سرح� .إذاً الجوهر الذي نبتدئ
به هو �أن هذه الم ّيزات ال تجعلنا
نقتنع بوجود م�سرح �سبق الم�سرح
الإغريقي �إال �إذا �أ ّك��د ذل��ك علماء
الأثريات.
اللغة المتف ّوقة دالل��ة و�شاعرية،
والتي من ال�سهولة اكت�شافها في
الطقو�س التراجيدية ال�سومرية
والبابلية ،توهمنا �أحياناً بوجود
ال�م���س��رح ،وت��دف��ع ال�ب��اح�ث�ي��ن �إلى
ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أن ذل��ك ك� ّل��ه ال ب ّد
م��ن �أن ي �ك��ون م �� �س��رح �اً ،ل �ك��ن ما
فائدة ه��ذا الت�أكيد الآن للم�سرح
المعا�صر م��ا دام غ�ي��ر ق ��ادر على
ت�أكيد وجوده في الم�ستقبل؟
ومـا ُيـده�شـنا حـ ّقـاً هو �أن ثمة طغياناً
لم ّيزات درامية وتراجيدية �شعرية
لل�شعر الطقو�سي لهذه الح�ضارات

القديمة يتم ّثل في احتوائه على
�أكثر من �صوت واح��د �أو �إيقاع ما
يق ّربه من ال��درام��ا والتراجيدايا
ال كم�سرح و�إنما كتعا ٍز �أو نواحات
م�ع�ب��دي��ة �أو �أغ� ��انٍ دي�ن�ي��ة حزينة،
�أو م�ن�ق�ب��ة دي�ن�ي��ة ت ��ؤ ّدي �ه��ا جوقة
من الكهنة بم�صاحبة الجماهير
ف��ي االح�ت�ف��االت الطقو�سية ،كما
ه��و ال�ح��ال ف��ي الأنا�شيد الدينية
الكن�سية ف��ي ال��دي��ان��ة الم�سيحية
والتي ما زالت ُتقام حتى اليوم.
ل��ذل��ك ،وم��ن �ضمن الخ�صو�صية
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة لخلق
الم�سرح ،يمكن القول �إن طبيعة
ال �ح �ي��اة ف ��ي ال �� �ش��رق ت �ج �ع��ل من
الم�سرح فرجة يومية �سواء �أكان
ف ��ي ف �� �ض��اء ال �م��دي �ن��ة �أم فرجة
ُت �م��ار���س ح�ت��ى ف��ي غ�ي��اب التقنية
الم�سرحية الغربية .ومما يفر�ض
هذه الممار�سة هو ف�ضاء المدينة
ال�شرقية الذي يدفع الإن�سان �إلى
الفعل الحياتي الغني ب�إبداع حتى
و�إن كان بدائياً� ،إذ �أن الم�سرح هو
م�م��ار��س��ة ح�ي��ات�ي��ة ت�ح�ت��اج العقل
وال �خ �ي��ال ال �م �ب��د َع � ْي��ن والف�ضاء
الذي يح ّولها �إلى طق�س فرجويّ
بالرغم من �أن المكان في ف�ضاء
ال�م��دي�ن��ة ال���ش��رق�ي��ة ي �ب��دو وك�أنه
هند�سة زخرفية خارجية �إال �أنه
يمتلك �أي�ضاً طابعاً هند�سياً روحياً،
داخ�ل�ي�اً ي��ؤ��ش��ر �إل ��ى ميتافيزيقيا
وت�ص ّوف روحي عميق .فالم�سجد
وال� �م� �ع� �ب ��د وال � �� � �س ��وق وال�ساحة
العامة والخيمة وف�ضاء المدينة
العربية ذاتها وغيرها ،هي �أماكن
جاهزة لذلك الطق�س الم�سرحي
ال �ب �� �ص��ري ال��دي �ن��ام �ي �ك��ي المبني
ال ع�ل��ى ه�ن��د��س��ة ال�ب�ن��اء الدرامي
الأر��س�ط��وط��ال�ي���س��ي ال ��ذي ي�أخذ
طابعاً هرمياً مبنياً على التمهيد
للحدث وال�ع�ق��دة (الأزم ��ة) وبعد
ذل��ك ال�ح� ّل �أو
االنفراج ،و�إنما
على م�ستويات
وط � � � � � �ف � � � � ��رات
بنائية للحدث
وال �ح �ك��اي��ة �أو
م � ��ن دون� �ه� �م ��ا
م��ا دام المكان
وه � �ن� ��د� � �س � �ت� ��ه
وم� � �ك� � � ّون � ��ات � ��ه
وال � � �ف � � �� � � �ض � ��اء
ال � � �م � � �م � � �ل� � ��وء
ب� � � ��ال� � � ��رم� � � ��وز
والإ� � � � �ش� � � ��ارات
وال � � � � � � � ��دالالت
والإح � � � � � � � ��االت
وغ� � � � �ي � � � ��ره � � � ��ا
ُت �ع �ت �ب��ر ج� ��زءاً
م��ن الفرجة.
وه ��ذا متوافر
ب � ��ال� � �ت� � ��أك� � �ي � ��د
ف � � ��ي طبيعة
ال � � �ح � � �ك� � ��اي� � ��ة
والأ� � �س � �ط� ��ورة
ا ل�شر قي َت ْين ،
وك� � ��ذل� � ��ك في
طبيعة هند�سة
المكان المبني زواج �إنانا من دموزي (ت ّموز).

ع�ل��ى ال�ح�ل�ق��ة �أو ال ��دائ ��رة ك�شكل
هند�سي �إب��داع��ي .وبالت�أكيد ف�إن
هذا ال ُيالحظ في المكان فقط،
و�إنما في هند�سة الحكاية والبناء
ال � ��درام � ��ي ل �م �ث��ل ه � ��ذا الم�سرح
ال�شرقي عموماً.
ومن الطبيعي القول �إن الم�سرح
وال� �ت ��راث ف ��ي ال �� �ش��رق يرف�ضان
ال� �ت� �ك� �ن� �ي ��ك ال� � � ��واح� � � ��دي ال� � ��ذي
ف��ر� �ض �ت��ه ال �ت �ع��ال �ي��م الم�سرحية
الأر�سطوطالي�سية والإغريقية
وال ��روم ��ان� �ي ��ة ع� �م ��وم� �اً ،وكذلك
الكثير من التط ّورات الم�سرحية
التي ُبنيت عليها ،ما �أغلق دائرة
التوا�صل واالكت�شاف حتى يومنا
ه��ذا ،في معنى و�ضع الم�سرح في
�إط ��ار ال�م��ا��ض��ي ،وجعله ف��ي حالة
م��ن ال�سكونية واالغ �ت��راب ،وهذا
بالت�أكيد يفر�ض على الم�سرح �أن
يكون غير متعدّد ،بل ثابت الجذور
التي تمت ّد �إلى �أر�سطو ،ما يعزله
عن الحياة ويخت�صره في الم�سرح
الأر�سطوطالي�سي وم�سرح العلبة
الإي�ط��ال�ي��ة فح�سب .وع�ن��دم��ا بد�أ
ّ
المنظرين في محاولة
الكثير من
لتطوير الم�سرح الأوروبي ،لج�أوا
�إل��ى التراث و�أ�ساطير الح�ضارات
وال �� �ش �ع��وب ال���ش��رق�ي��ة ك�أنتونين
�آرتو ،غروتوف�سكي ،بري�شت ،وبيتر
بروك.
ه �ك��ذا ي �م �ك��ن ال� �ق ��ول �إن ال�شكل
الأر��س�ط��وط��ال�ي���س��ي ف��ي الم�سرح
المعا�صر ال��ذي تفر�ضه الثقافة
ال�غ��رب�ي��ة ،وال ��ذي ي�ف��ر���ض هيمنة
ال �م��رك��ز وال ي�ع �ت��رف ب�إمكانيات
(وط � �ق� ��و�� ��س) ال� �ث� �ق ��اف ��ات الأق � ��ل
م��رك��زي��ة ،وخ���ص��و��ص�اً ف��ي �أوروب ��ا
والغرب ،وال��ذي يلغي هذا التنوع
ال �ث �ق��اف��ي وال �ف �ن��ي ك � ّل��ه ف ��ي هذه
الثقافات ،هو لي�س ال�شكل الوحيد،
و�إن�م��ا ي�أخذ �أ�شكا ًال ثقافية غنية

�أخ ��رى ل�ه��ا ط��اب��ع وج ��ذور البيئة
والمجتمع �أو الح�ضارة التي تن�ش�أ
فيها ،كما هو الحال في ال�شرق� ،إال
�أنها في بع�ض الأحيان مرفو�ضة
من المركزية الأوروبية من خالل
ال�شعور بالهيمنة الح�ضارية.
وكجزء من االنكفاء نحو الما�ضي
والت�أكيد االنفعالي على الهوية
ال��ذات �ي��ة ك ��ر ّد ف�ع��ل � �ض � ّد الهيمنة
ال �م��رك��زي��ة ل�ل�ف�ك��ر ال �غ��رب��ي ،جاء
وقوعنا في الكثير من المغالطات
التاريخية والأكاديمية والعلمية،
وخ �� �ص��و� �ص �اً ف ��ي ال �م �� �س��رح حيث
اع ُتبرت كل رواية �أو حكاية �أو �سرد
متعدّد الأ�صوات ...م�سرحاً .ودفع
ذل��ك �أي�ضاً ببع�ض الباحثين �إلى
الت�أكيد ،من دون �شواهد تاريخية،
على وجود م�سرح �سومري وبابلي
قبل الم�سرح الإغريقي ،انطالقاً
م ��ن ب� �ن ��اء ال �ق �� �ص �ي��دة ال�شعرية
ال��راف��دي�ن�ي��ة وطبيعة موا�ضيعها
التراجيدية و�أ�صواتها المختلفة،
ل�ك�ن�ه��م ل��م ي�ن�ت�ب�ه��وا �إل ��ى �أن هذا
ال�شعر ف��ي طبيعته يمتلك ميزة
متف ّردة هي تعدّد �أ�صوات الق�صيدة
(�سنف�صل هذه النقطة
و�إيقاعها
ّ
في مكان �آخر).
�إذاً ،هل يمكن �أن ت�ؤكد الق�صائد
التراجيدية ذات الطابع الطقو�سي
وال� ��درام� ��ي ،ال �م �ك �ت��وب��ة لتمجيد
�آل�ه��ة ب�لاد ال��راف��دي��ن ،على وجود
الم�سرح ف��ي الح�ضارة العراقية
 الرافدينية القديمة ،حتى و�إنكانت طقو�ساً غير مو ّثقة درامياً،
�أم �أن ه ��ذا ك � ّل��ه �أوه � ��ام تفر�ضها
الحما�سة لت�أكيد الهوية؟
ا�ستناداً �إلى الوقائع واالكت�شافات
الأثرية ،نفتر�ض بدءاً عدم وجود
ال�ف��ن ال��درام��ي  -الم�سرحي في
الن�شاطات الطقو�سية والثقافية
في المجتمع الرافديني القديم،
وتحديداً ال�سومري والبابلي كما
يذهب بع�ض الفنانين �أو الباحثين
�أو ال��دار� �س �ي��ن �إل ��ى درج ��ة كتابة
الدرا�سات المط ّولة والأطروحات
الأك��ادي �م �ي��ة �أح �ي��ان �اً ،م��ن خالل
افترا�ضهم �أن المحاكاة بد�أت مع
الفعاليات الأولى للإن�سان� ،أو من
خالل طبيعة الق�صيدة ال�سومرية
والبابلية ،ما يدفعهم �إلى التي ّقن
ب�أن في ذلك �إثباتاً لوجود الم�سرح
وال��درام��ا وال�ت��راج�ي��دي��ا م��ن دون
�إج� ��راء تمحي�ص دق �ي��ق لطبيعة
ال�شعر ال��راف��دي�ن��ي ال ��ذي يتم ّيز
بغناه التعدّدي في مجال الإيقاع
و�أ�صوات الق�صيدة.
وخال�صة ال�ق��ول �إن��ه م��ن دون �أن
ت�ك���ش��ف ل �ن��ا ال �ح �ف��ري��ات الأثرية
ال�ج��دي��دة �أ� �س ��راراً �أخ ��رى تو�ضح
�آث � ��ار ال ��وج ��ود ال� �م ��ادي للم�سرح
�أو ال ��درام ��ا �أو ال�ن����ص الدرامي
ال�سومري �أو البابلي ،ف��إن الأمر
ي �ب �ق��ى � �ض �م��ن االف� �ت ��را�� �ض ��ات �أو
التعجل
ال�ت�� ّأم�لات والتم ّنيات �أو
ّ
في بحث غير دقيق .لذلك ف�إننا
ن �ب �ق��ى م �ل �ت��زم �ي��ن ب ��واق ��ع الحال
وب��االك �ت �� �ش��اف��ات ال �ح��ال �ي��ة التي
ل��م تثبت ه��ذا الأم� ��ر ،لأن وجود
الدراما حتى و�إن كانت في �شكلها
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البدائي �أو الديني ،ال يقت�صر فقط
على وج��ود ق�صائد �شعرية ومناحات
م �ط � ّول ��ة �أو ل ��وت ��ورغ� �ي ��ات �أو حتى
ح��وارات تعزية دينية ،و�إن�م��ا يتط ّلب
وج� � ��ود ن �� �ص��و���ص وم� �ك ��ان للتمثيل
والأداء ون�صو�ص درامية وك ّتاب دراما
(ح�ت��ى و�إن ك��ان��ت ب��دائ�ي��ة ومختلفة
ع��ن ال�ق��ان��ون الأر�سطوطالي�سي في
ال�م���س��رح) وم�ل�ح�ق��ات �أخ ��رى خا�صة
بالعر�ض �أو اللعب ال��درام��ي كما هو
الحال في االكت�شافات الأولى للدراما
والم�سرح الإغريقي القديم قبل زمن
�شاعر الم�سرح الأول �أ�سخيلو�س� ،أي
منذ �أن بد�أت الرجفة الأولى للج�سد
في طقو�س احتفاالت ديوني�سي�س� ،أو
كما هو الحال بالن�سبة �إل��ى ن�صو�ص
الم�سرح ال�ه�ن��دي ال�ق��دي��م �أو م�سرح
النو والكابوكي الياباني الذي ن�ش�أ ما
قبل الميالد بتكامل ن�صو�صه وك ّتابها

لوح ملحمة جلجام�ش.

و�أم��اك��ن �إق��ام�ت��ه وملحقاته الأخرى
التي لها ح�ضورها المعا�صر.
ل �ك��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة ه ��ي �أن ث �م��ة ميزة
تكمن في طبيعة الحياة الرافدينية
ال�غ�ن�ي��ة الأوج � ��ه وال �م �ج��االت وتعدّد
التراجيديات  -المناحات الخا�صة
ب��الآل �ه��ة ،م��ا ي�ن�ع�ك����س ع�ل��ى الثقافة
عموماً ،وال�شعر خ�صو�صاً ،فتمنحهما
الغنى في التعدّد ،فالق�صائد الدينية
والتراجيدية تفر�ض ت�ع�دّد �أ�صوات
ال�ق���ص�ي��دة ال�ط�ق��و��س�ي��ة و�إيقاعاتها
ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ف ��ي ال �� �ش �ع��ر ال�سومري
والبابلي (كما �أ��ش��رن��ا) وال�ت��ي تعتبر
نواحات دينية وتراجيدية  -طقو�سية
ك ��ان ��ت ُت� �ق ��ام ف ��ي ال �م �ع �ب��د م ��ن �أج ��ل
م���ش��ارك��ة الآل �ه��ة �أح��زان �ه��ا ومناقبها
و�أف��راح �ه��ا ك �ج��زء م��ن اللوترغيات
ال�ن��واح�ي��ة لتمجيد الآل �ه��ة وتقديم
ال�شكر لها في �سبيل زي��ادة اهتمامها
ب��الإن �� �س��ان وم���س��اع��دت��ه ع�ل��ى تجاوز
غ�ضب الطبيعة وق�ساوتها ،خ�صو�صاً
ف ��ي م �ج ��ال ال �خ �� �ص��ب ،وك ��ذل ��ك في
ح ��ال ن���ش��وب ال �ح��روب ب�ي��ن دوي�ل�ات
ال �م��دن ال�ع��ام��رة ال�ت��ي ك��ان��ت تغزوها
مدن الجوار ،ما ي�س ّبب كثرة الحزن
والندب على الخراب الذي يلحق بها.
وكانت هذه الغزوات تفر�ضها طبيعة
المجتمعات التي تعاقبت على وادي
الرافدين �آنذاك.

وما ي�ؤكد ر�أينا في عدم وجود المظاهر
الم�سرحية و�شروطها الآنفة الذكر -
بالرغم من �أن ال�شرق يمتلك تراثاً
تراجيدياً ودرام �ي �اً ف��ي حياة �شعوبه
ال�ت��راج�ي��دي��ة  -ه��و �أن ت�ع�دّد �أ�صوات
الق�صيدة واختالف �إيقاعها يفر�ضان
��س�ه��ول��ة ال �ق �ي��ام ب�ب�ع����ض التغييرات
عليها ،وبالتالي ي�سهل القيام ب�إعداد
درام� ّ�ي لق�صيدة واح��دة �أو مجموعة
الق�صائد لتهيئتها كن�ص للم�سرح كما
هو الحال في نواحات وق�صائد الحزن
على الإل��ه دم��زوي  -ت ّموز� ،أو الرثاء
ع �ل��ى ال �م��دن و�أه � ��م ه ��ذه النواحات
ه��و ال��رث��اء على مدينة �أور م�ث� ً
لا� ،أو
نواحات التعزية التي فر�ضتها �أحداث
ال�م��أ��س��اة الح�سينية� ،إ��ض��اف��ة �إل��ى �أن
ال �م �ث��ال ال �ح��ي ع�ل��ى ذل ��ك ه��و جميع
ال �ن �� �ص��و���ص ال��راف��دي �ن �ي��ة والبابلية
ال��دي �ن �ي��ة �أو ال �م �ل �ح �م �ي��ة كملحمة
جلجام�ش.
ل � �غ ��ة
�إذاً،
الأ� � � �س� � ��اط � � �ي� � ��ر
وال � �م � �ن � ��اح � ��ات
وال�م�لاح��م هي
ل � �غ� ��ة �شعرية
مك ّثفة ير�سمها
خ� � �ي � ��ال ي� �ف ��وق
الزمن ،تفر�ض
ميزات متف ّردة،
فمث ً
ال ي�ستطيع
ال � � � �� � � � �ش� � � ��اع� � � ��ر
ال � � � � �ع � � � ��راق � � � ��ي
ال � � �ق � ��دي � ��م �أن
يجعل من حلم
دم��وزي  -ت ّموز
ت� � ��أوي �ل� ً�ا يع ّبر
ب�شكل كبير عن
غ�ن��ى النف�س
ا لإ ن�سا نية ،
وي� � � � �ع� � � � � ّب � � � ��ر
�أي�ضاً ع��ن دور الحلم  -ال��ر�ؤي��ا التي
ت�ع� ّب��ر ب��دوره��ا ع��ن م��أ��س��وي��ة النهاية
الحتمية لم�صير الإل��ه� ،إ�ضافة �إلى
�أن �ه��ا ل�غ��ة �إي �ق��اع �ي��ة ت���ص��وي��ري��ة فيها
الدفق الدرامي والتراجيدي والدفق
ال�شعري �أي�ضاً ،كما هو التعبير عن
حلم دموزي  -ت ّموز:
َ
"ا�ستيقظ،
كان حلماً
ا�ضطرب ،كان ر�ؤيا،
َ
َ
فرك عي َن ْيه،
انتابه دوار".
هذه هي الأ�سلبة والتكثيف لكل ر�ؤيا
وح�ل��م ��ش�ع��ري ،وال �ل��ذان ي�ف��وق��ان كل
ثرثرة �شعرية معا�صرة.
و�إذا اع �ت �ب��رن��ا ك ��ل م ��ا ه ��و موجود
م��ن الق�صائد ال�شعرية والنواحات
م �� �س��رح �اً� ،أو اق�ت�ن�ع�ن��ا بحقيقة غير
ُم �ق � َّرة ت��اري�خ�ي�اً ،ك�م��ا ه��و ال �ح��ال في
قولنا ب��وج��ود الم�سرح ف��ي �سومر �أو
ب��اب��ل ،ف ��إن ذل��ك ال ب � ّد م��ن �أن يخلق
خل ً
ال تاريخياً و�أك��ادي�م�ي�اً .لكن ذلك
لن يمنعنا من القول �إن لغة ال�شعر
ه��ذه ه��ي لغة دا ّل ��ة و�شاعرية وغنية
بالرموز وت�ع�دّد المعاني والإح��االت
والتنا�ص والروح الدرامية �إذا اقت�ضى
الأمر.
�إذاً ،ال �ج��وه��ر ال �ب �ح �ث��ي الأكاديمي
ي �ف��ر���ض ع�ل�ي�ن��ا الآن �أن ن� ��ؤك ��د ب ��أن

ميزات الأ�ساطير والمالحم وال�شعر
ال���س��وم��ري وال�ب��اب�ل��ي ال تبرهن على
وجود م�سرح في هذه الح�ضارة َ�س َب َق
الم�سرح الإغريقي (م��ن دون ت�أكيد
ال�ح�ق�ي�ق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة والأكاديمية
وال�ع�ل�م�ي��ة)� ،إال �إذا �أ ّك ��د ذل��ك علماء
الأث��ري��ات م��ن خ�لال ال�ح�ف��ري��ات في
الم�ستقبل واكت�شاف تلك ال�ضرورات
ال�ت��ي �ست�ؤكد وج��ود ال��درام��ا ،الن�ص
وال �م �� �س��رح وم �ل �ح �ق��ات��ه وال�شروط
الأخرى لوجوده .وبما �أن الأمر على
هذه ال�شاكلة �إذاً ،لماذا هذا الإ�صرار
م��ن قبل بع�ض الباحثين على �شيء
غير مثبت ولي�س له جذور؟ ومن ثم
ما فائدة �إثباته للم�سرح المعا�صر،
� �س��وى �أن ي �ك��ون �أر� �ش �ي �ف �اً ف��ي �أفئدة
باردة؟
وال �� �ش��يء ال�م�ه��م الآن ه��و ه��ل يمكن
�أن ت�ؤكد ه��ذه الق�صائد التراجيدية
ذات ال �ط ��اب ��ع ال ��دي �ن ��ي  -ال ��درام ��ي
والطقو�سي على وج��ود الم�سرح في
ال�ح���ض��ارة ال��راف��دي�ن�ي��ة  -العراقية
القديمة �أم �أن ذلك مج ّرد �أوهام غير
مو ّثقة لباحثين متح ّم�سين؟
كيف نفهم الم�سرح القديم؟

ورد الكثير م��ن الق�صائد المتعدّدة
الأ� �ص ��وات والإي �ق ��اع ف��ي الح�ضارات
ال �ق��دي �م��ة ،ي���ش�ت��رك ف�ي�ه��ا �أك �ث��ر من
�� �ص ��وت ،م ��ا ي ��وح ��ي ب ��أن �ه ��ا ح � ��وارات
ل�شخ�صيات تتحدّث .ففي الق�صائد
التي ُكتبت ع��ن قلق �إينانا (ع�شتار)
ف� ��ي اخ� �ت� �ي ��ار ح �ب �ي �ب �ه��ا وق �ل �ق �ه��ا في
ال�م�ف��ا��ض�ل��ة ب �ي��ن ال ��راع ��ي دم � ��وزي -
ت ّموز وال�ف�لاح ،لم تقت�صر الأ�صوات
على �أ��ص��وات �إن��ان��ا وال�ف�لاح والراعي
وال�شاعر ،بل تعدّت ذلك �إلى �أ�صوات
�أخرى ك�صوت الأم الإلهة �أو �شقيقها
الإله �أوتو وغيرهما.
ل��ذل��ك ف��الأج��دى ت�شخي�ص درامية
وت ��راج� �ي ��دي ��ة ال� ��� �س ��رد والن�صو�ص
وال �ق �� �ص��ائ��د ال �� �س��وم��ري��ة والبابلية
ك�شعر ومناحات ومناجاة حوارية مع
الآل �ه��ة ،وال�ت��أك�ي��د على �أن المالحم
والأ��س��اط�ي��ر ال�ت��ي و�صلتنا متداخلة
م��ع ط�ق��و���س وف�ع��ال�ي��ات فيها الكثير
م ��ن ال �م�ل�ام��ح ال ��درام� �ي ��ة� ،إ�ضافة
�إل� ��ى ت�شخي�ص ال �� �س��رد الأ�سطوري
وال �ت �ع �دّد ال �� �ص��وت��ي والإي� �ق ��اع ��ي في
الق�صيدة الواحدة ،ما ي�سهّل �إلقاءها
وتجويدها وال�ن��واح بها �أم��ام جمهور

المعبد المتد ّين �أو في ال�شارع ،ويثير
ذلك بالت�أكيد الرغبة في الم�شاهدة
والم�شاركة ،ما ي�ؤ ّثر على روح وذاكرة
الإن�سان الذي ي�ستجدي بركة الآلهة
وعطفها خوفاً من غ�ضب الظواهر
الطبيعية وان�ف�لات�ه��ا .و ُيعتبر ذلك
م ��ن �أه � ��م �أه � � ��داف ال �� �ش �ع��ر الديني
ودرامية الق�صيدة الطقو�سية و�أ�سباب
ت��راج�ي��دي�ت�ه��ا ف��ي ب�ل�اد الرافدين؛
�أ�صحاب الر�ؤو�س ال�سوداء.
وان�ط�لاق�اً م��ن ذل��ك حاولنا الت�أكيد
هنا على الزورد اللغة ودراميتها من
خ�ل��ال تحليل
ف�ضاءات بع�ض
ال � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات
ال� �ط� �ق ��و�� �س� �ي ��ة
وم� ��ا �صاحبها
م ��ن �أ�ساطير
وم � � �ل� � ��اح � � � � � ��م
وت � � � ��رات� � � � �ي � � � ��ل
وم � � � �ن� � � ��اح� � � ��ات
ول ��وت ��ورغ �ي ��ات
وغيرها.فمث ً
ال
ن� ��رى �أن هذه
ال�غ�ن��ائ�ي��ة التي
ت �� �ش �ب��ه كثيراً
ل � �غ ��ة "ن�شيد
ا لإ ن�شا د " ،
وال� �ت ��ي تتغ ّنى
ب � � �ه� � ��ا �إن� � � ��ان� � � ��ا
ب�ع��دم��ا ّ
ف�ضلت
ال ��راع ��ي الإل ��ه
دم��وزي ،والتي
ُك � �ت � �ب ��ت ب ��رق ��ة
وروم � �ن � �� � �س � �ي ��ة
متنا هي َت ْين ،
ت � � ��د ّل � � ��ل ع �ل��ى
غ� �ن ��ى ال�شعر
القديم المليء
بكثافة ال�صورة
وب� � ��أ�� � �س � � �ل � � �ب � ��ة
ال �ح ��دث .ففي
زمن الملك �شو
 � �س �ي��نُ ،تقاممرا�سيم الزواج
ال �م �ق � ّد���س في
ال �ب�ل�اد وتحت
�إ�شراف الكهنة،
وك � � � � � ��ان زواج
ال �م �ل��ك الإل � ��ه
م� ��ن الكاهنة
(الإل� �ه ��ة) يت ّم تمثال جلجام�ش.
في جناح خا�ص
ف��ي المعبد ح�ي��ث ُي �ع � ّد للمتز ّوجين
�سرير .الأر ّز يطعم بالالزورد ويجهّز
بفرا�ش وثير و�أغطية ج ّذابة ،وعندما
يت ّم تقديم الملك �إل��ى عرو�سه تبد�أ
الأخ � �ي� ��رة ب �ت��ردي��د �أغ �ن �ي��ة عاطفية
تت�ض ّمن دع��وة �سافرة �إل��ى "الو�صال
الجن�سي" باعتباره العن�صر الأ�سا�سي
ال��ذي ت��دور ح��ول��ه عقيدة الخ�صب،
وم � ��ا ت �م� ّ�خ ����ض ع �ن �ه��ا م ��ن طقو�س،
وخ�لال ه��ذه الأغنية تبوح العرو�س
�إل��ى عري�سها الملك ب�شوقها العميق
وف��رح �ه��ا ب �ل �ق��ائ��ه ،وم ��ن ث ��م تدعوه
"الحب" على �سرير
�إل��ى �أن يبادلها
ّ
الزواج ،والأغنية تقول:
"�أيها العري�س الحبيب �إلى قلبي،
جمالك باهر ،حلو ،كال�شهد،

�أيها الأ�سد الحبيب �إلى قلبي،
جمالك باهر ،حلو ،كال�شهد،
ل�ق��د �أ� �س��رت ق�ل�ب��ي ف��دع�ن��ي �أق ��ف في
ح�ضرتك ،و�أنا خائفة مرتع�شة
�أيها العري�س �سي�أخذونني �إليك �إلى
غرفة النوم،
ل�ق��د �أ� �س��رت ق�ل�ب��ي ،ف��دع�ن��ي �أق ��ف في
ح�ضرتك ،و�أنا خائفة مرتع�شة،
�أي �ه��ا الأ� �س��د ��س�ت��أخ��ذ ب��ي �إل ��ى غرفة
نومك.
�أيها العري�س دعني �أد ّللك،
ف � � ��إن ت��دل �ي �ل��ي �أط� �ع ��م و�أ�� �ش� �ه ��ى من

ال�شهد،
وفي حجرة النوم ،الملأى بال�شهد،
دعنا ن�ستمتع بجمالك الفاتن،
�أيها الأ�سد ،دعني �أد ّللك،
ف � � ��إن ت��دل �ي �ل��ي �أط� �ع ��م و�أ�� �ش� �ه ��ى من
ال�شهد.
�أيها العري�س لقد ق�ضيت وطر ل ّذتك
مني،
ف�أبلغ �أ ّمي و�ستعطيك الأطايب،
�أما �أبي ف�س ُيغدق عليك الهبات،
وروحك� ،أنا �أعرف كيف �أُبهج روحك،
�أي�ه��ا العري�س َن � ْم بيننا حتى انبالج
الفجر،
و�أنت لأنك تهواني،
ه �ب �ن��ي ب �ح � ّق��ك � �ش �ي �ئ �اً م ��ن تدليلك
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ومالطفتك،
يا موالي ،الإله ،يا �س ّيدي الحامي،
مو�ضعك جميل حلو كال�شهد ،ف�ض
"يا ��ش��ور � -سين ال��ذي ُي�ف��رح قلب
�إيليل"
�أال هبني من مالطفتك
�ضع يدك عليه
ق ّرب يدك عليه كرداء الـ"ج�شبان".
هذه ق�صيدة غناء بابلية من ق�صائد
"نانا ال�ق���ص��ر ع �ل��ى � �ش��رف زوجته
الكاهنة" (ك� �م ��ا �أورده� � � � ��ا ح�سين
الهاللي).
وثمة ق�صائد �أخرى تم ّيزت باختزال
اللغة �أحياناً �إلى كلمة يمكن ت�أويلها
بمعانٍ كثيرة ،وكذلك تد ّلل على تعدّد
الأ�صوات والحوارات والإيقاعات:
"في الليلة الما�ضية في ما كنت �أنا،
الملكة� ،أ�ش ّع �ضياء،
ف��ي الليلة الما�ضية ف��ي م��ا كنت �أنا،
ملكة ال�سماء� ،أ�ش ّع �ضياء،
كنت �أ�ش ّع �ضياء ،كنت �أرق�ص طرباً،
ك�ن��ت �أت ��ر ّن ��م ب ��أن �� �ش��ودة ع�ل��ى اقتراب
ال�ضوء ال�ساطع،
الرب التقى بي،
التقى بي ،التقى بيّ ،
الرب و�ضع يده في يدي،
ّ
�أو�شوم جال �أنا �ض ّمني �إلى �صدره".
وبما �أن �إن��ان��ا خدعت �أ ّم�ه��ا م��ن �أجل
�أن تلتقي بحبيبها الإله ،ف�إنها تحزن
�أمامه وترتبك في نهاية لقائهما:
"خ ّل�صني ي �ج��ب �أن �أذه � � ��ب �إل ��ى
البيت،
م��اذا ع�ساي �أن �أق��ول كي �أخ��ادع � ّأمي،
ننجال".
فيخبرها حبيبها:
"فلأخبرنك ،لأخبرنك
�أي �إن ��ان ��ا ي ��ا �أك �ث ��ر ال �ن �� �س��اء خ ��داع �اً،
فلأخبرنك
قولي �إن �صديقتي ا�صطحبتني معها
�إلى ال�ساحة العامة
حيث �س ّلتني بالمو�سيقى والرق�ص
وغ ّنت لي �أغنياتها الحلوة".
وتنتهي الق�صيدة ب�إنانا يغمرها فرح
عارم وحلمها بم�ستقبلها مع حبيبها
�أثناء عودتها �إلى البيت:
"�أتيت �إلى ب ّوابة �أ ّمنا

�أنا ،جذالنة �أم�شي،
ال ب� � ّد م��ن �أن ُي�ع�ي��دن��ي �إل ��ى الحياة ع���ش�ت��ار وه ��ي ت��دخ��ل ب � ّواب ��ات العالم
ننجال
�أتيت �إلى ب ّوابة
ثانية".
ال�سفلي وتعريتها لتهيئتها للموت،
�أنا ،جذالنة �أم�شي،
وبالت�أكيد ف ��إن ه��ذه الق�صائد ت�ؤ ّكد �صورة درامية وتراجيدية عن عالقة
�إلى �أ ّمي �سوف يقول الكلمة".
م ��ا ذه �ب �ن��ا �إل� �ي ��ه ف ��ي م �� �س ��أل��ة تعدّد الإن�سان بالموت� ،إ�ضافة �إل��ى كونها
لنتناول الآن بع�ضاً من هبوط الإلهة الإيقاع والأ�صوات والأدوار في ال�شعر �صورة ف ّنية لها دالالتها الطقو�سية
ع�شتار �إلى العالم ال�سفلي للبحث عن ال���س��وم��ري وال�ب��اب�ل��ي .ف�م��ن خاللها ف��ي ف���ض��اء ال�ط�ق����س� � ،س��واء �أك ��ان في
حبيبها ت ّموز بعدما اقتيد �إلى العالم نالحظ ب ��أن ثمة ثالثة �أ��ص��وات هي الحلم �أم ف��ي الحياة �أم ف��ي العر�ض
ال�سفلي:
�صوت ال�شاعر والآلهة ع�شتار و�صوت ال�م���س��رح��ي .وق ��د ع � ّب��ر ال���ش��اع��ر عن
والوديان:
التالل
"�أ�س�أل
ّ
�آخ ��ر ي ��ؤك��د ال �ن �ب��وءة ،وق��د ي�ك��ون هو م��وت �إن��ان��ا التراجيدي ب�أ�سلوب فيه
"�أين زوجي؟"
�صوت رجل ال�شارع �أو الكاهن.
الكثير من العنف والغ�ضب والرمز:
�أقول لها:
التي
ال�شعرية
المقاطع
�لال
خ
�ن
�
م
و
"�ضربتها
له
�ب
�
ل
�
�
ج
�
أ
أن
�
�ي
�
ن
�ا
�
ك
�
م
�
إ
�
ب
"ما ع� ��اد
�أوردن��اه��ا م��ن �أ��س�ط��ورة "نزول �إنانا �أحالتها ج ّثة هامدة
الطعام.
الج ّثة ع ّلقت بم�سمار".
ما عاد ب�إمكاني �أن �أقدّم
وب��ال �ن �� �س �ب��ة �إل � ��ى دم� ��وزي
له ال�شراب"
 ت � ّم��وز ال ��ذي ي �ه��رب منفي
�ام
�
�
ن
�
�
ي
اب � � ��ن �آوى
ع�ف��اري��ت ال�ع��ال��م ال�سفلي،
فرا�شه.
ف�ي�ل�ت�ج��ئ �إل � ��ى الإل � ��ه �أت ��و
ال� � � �غ � � ��راب ُي � �ق � �ي� ��م في
ل �ي �غ � ّي ��ر �� �ص ��ورت ��ه ك� ��ي ال
حظيرته.
ي�ع��رف��وه ،ف ُيعتبر تح ّوله
نايه
�ن
�
ع
�ي
�
ن
ت �� �س ��أل��ون �
�إل��ى �أف�ع��ى ل��دى مطاردته
الق�صب؟��ن �أن الريح ر�سم عراقي قديم يمثل خلق الإن�سان الأول بوا�سطة الإلهة�آتوناكي .ت� � �ح� � � ّو ًال م �� �س ��رح �ي �اً فيه
ال ب� � ّد م
ّ
الكثير من التغريب ،وهذا
له.
تعزفه
يحتاج �إلى درا�سة �أخرى.
الجميلة؟
أغانيه
�
عن
ألونني
ت�س�
 ع�شتار �إل��ى العالم ال�سفلي ،يت�ضح �أم��ا �شخ�صيات الطق�س في �أ�سطورةال ب ّد من �أن الريح تغ ّ
له".
يها
ن
�أو كما في تو�صيات �إنانا �إلى نن�شوبر ل �ن��ا ال� �ت� �ع� �دّد ال �� �ص��وت��ي والإي� �ق ��اع ��ي "هبوط �إنانا  -ع�شتار ،"...فقد ُر�سمت
ق �ب��ل ال� �ن ��زول �إل� ��ى ال �ع��ال��م ال�سفلي ف ��ي ال �ق �� �ص �ي��دة ال� ��واح� ��دة ،والمبني ب�شكل ف�ي��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ك�م��ال من
ع�ل��ى ال�ت�ك��رار ال�م�ف��اج��ئ� � ،س��واء �أكان قبل ال�شاعر ال�سومري ال��ذي ما زال
للبجث عن الإله:
"�إذا لم يقف �إنليل �إلى جانبك في ف��ي ال�ك�ل�م��ة �أم ف��ي ال �ج �م �ل��ة ،وك�أنه ُيقلقنا م��ن خ�لال انعكا�س الم�شكلة
ال�م��وت�ي��ف ال�م��و��س�ي�ق��ي .فثمة ثالثة التي عالجها وانعكا�سها على م�شكلتنا
هذا الأمر ،فاذهبي �إلى �أور،
وفي �أور عند دخولك البيت ،الذي هو �أ� �ص ��وات ت �ح �دّد ل�ن��ا ث�لاث��ة �إيقاعات المعا�صرة .وب��ال��رغ��م م��ن �أن معظم
�صوتية هي :ال�شاعر� ،إنانا ،والب ّواب ،ال�شخ�صيات من الآلهة� ،إال �أن �شاعرنا
بيت الرهبة في البالد،
و في المحاورة الأخرى ن�سمع �صوت ال�سومري ا�ستطاع معالجة الم�شاعر
بيت الإله نانا ،انتحبي �أمام نانا،
�أب�ت��ي ال ت��دع معدنك الثمين يعلوه ال�شاعر ونن�شوبر والإله �أنكي.
الإن�سانية المتم ّثلة بالخوف والقلق
وبالت�أكيد ف ��إن ال�م�ت�ح��او َر ْي��ن (�إنانا والج�شع وال�صفات الب�شرية الأخرى،
غبار العالم ال�سفلي.
و�إذا لم يقف نانا �إلى جانبك في هذا والب ّواب) ي�ش ّكالن �إيقاعاً حوارياً في وهذه �إحدى ميزات مثيولوجيا وادي
الحا�ضر (الآن)� ،أم��ا ال�شاعر ف�إنه ال��راف��دي��ن ك ��ون الآل �ه ��ة ب �� �ش��راً غير
الأمر ،فاذهبي �إلى �أريدو
يع ّبر عن الما�ضي لأنه ي�صف ما حدث متعالين على الإن�سان رغ��م عليائها
في �أريدو لدى دخولك بيت �أنكي،
�أب�ت��ي �أن�ك��ي ال ت��دع الزوردك الثمين في الما�ضي قبل �أن يبد�أ المتحاوران من طريق �سكناها ال�سماء.
حوارهما .لذلك ف�إن تعدّد الأ�صوات فت�ص ّرفات الإلهة �إنانا وطموحها في
يتك�سر كحجر،
ّ
ال تدع العذراء �إنانا تموت في العالم ه �ن��ا ي� ��أخ ��ذ � �ش �ك��ل ح � � ��وارات ثنائية اال�ستيالء على عالم الأموات� ،إ�ضافة
�أو ال��دي��ال��وج ،وه ��ذا م��ا ي�ق� ّرب�ه��ا من �إلى عالم ما فوق الأر�ض ،يد ّلالن على
ال�سفلي
الحوار ال��درام��ي وي�سهّل معا�صرتها �أن�ه��ا �شخ�صية م��اك��رة تعتمد الحيلة
رب الحكمة
الأب �أنكي ّ
ال ��ذي ي�ع�ل��م "طعام الحياة" ويعلم و�إع ��داده ��ا ك��درام��ا .وب��ال�ت��أك�ي��د ف�إن وال �خ��دي �ع��ة ل �ل��و� �ص��ول �إل� ��ى م�آربها،
انتزاع الحلي والمالب�س من الإلهة وه ��ذا وا� �ض��ح ب�شكل ج�ل��ي م��ن خالل
"ماء الحياة"

أنت غائبة ،وهذا ال�سرير
و� ِ
علي كالقمي�ص،
الوا�سع
ّ
علي
هذه احلياة الوا�سعة
ّ
رائحتك نابتة بني
كالقمي�ص.
ِ
�شقوق اجلدران كالأع�شاب،
مدمرة كطفلة على
وذكراك
ِ
ِّ
و�شك البكاء...
متوافر في جميع مكتبات لبنان
�سعر الن�سخة الواحدة 3

الأالعيب والتز ّلف والخداع والحيل
ال �ت��ي اع �ت �م��دت �ه��ا .ك��ذل��ك اعتمادها
ه ��ذه الأ� �س��ال �ي��ب ب�غ�ي��ة م�ن��ع عفاريت
العالم ال�سفلي ال��ذي��ن راف�ق��وه��ا من
ال�ق�ب����ض ع�ل��ى م�ع��ارف�ه��ا واعتقالهم
كبديل عنها� .إنما ُتظهر كل وح�شيتها
وق�سوتها وحقدها وغ�ضبها في وجه
الإله دموزي  -ت ّموز لأنه لم يتظاهر
بالحزن والتز ّلف الكاذب لدى عودتها
م��ن ال�ع��ال��م ال�سفلي ،لكنها �ستحزن
عليه لإن �ق��اذه ،فمن دون��ه ال ت�ستم ّر
ال �ح �ي��اة .ه ��ذه ال�م�م�ي��زات وال�صفات
ال �ت��ي �أ� �س �ب �غ �ه��ا ال �� �ش��اع��ر ال�سومري
ع �ل��ى ��ش�خ���ص�ي��ة �إن ��ان ��ا ت �ت��رك لدينا
انطباعاً بتكامل �شخ�صيتها .ويمكن
القول �إن الف�ضاء الذي تتح ّرك فيه
ال���ش�خ���ص�ي��ات والأح� � ��داث ه��و ف�ضاء
� �س �ح��ري ودرام � � ��ي وت ��راج� �ي ��دي فيه
الكثير من الطقو�سية والجاذبية.
لقد منحنا ت�ص ّورنا الثقافي والفكري
المعا�صر نظرة �شمولية �إلى التاريخ
ال ��روح ��ي لل��إن �� �س��ان ،م��ا دف �ع �ن��ا �إلى
التفكير ف��ي �أن ال�ت��اري��خ ه��و حلقات
ح�ضارية مترابطة� .إ��ض��اف��ة �إل��ى �أن
ت� �ط� � ّور ال �ت��اري��خ ال �م �� �س��رح��ي فر�ض
�أ� �ش �ك��ا ًال و�إم �ك��ان��ات ج��دي��دة و�أماكن
ع��ر���ض م �ت �ع �دّدة ب�ح�ي��ث ي�م�ك��ن الآن
اعتبار �أي مكان �صالحاً للعر�ض ،ومن
هنا يمكن القول �إن ال�شكل المعا�صر
للدراما لي�س ال�شكل الوحيد ،و�إنما
ي��أخ��ذ �أ��ش�ك��ا ًال �أخ ��رى ت��دف��ع الإن�سان
�إلى الفعل الحياتي الغني ،حتى و�إن
بدائي.
كان ب�إبداع ّ
ل �ك��ن ه ��ل ي �م �ك��ن ك �ت��اب��ة م�سرحية
معا�صرة من هذه الن�صو�ص ال�شعرية
ال�سومرية �أو البابلية �أو المناحات
واللوتورغيات وا�ستغالل الإمكانات
ال��درام�ي��ة وال�ت��راج�ي��دي��ة المت�ض ّمنة
ف ��ي م �ل �ح �م��ة ج �ل �ج��ام ����ش كمقاربة
درامية جديدة؟ بالت�أكيد ،فما ذكرناه
ي�ؤ ّكد على وجود خزين من الأحالم
وال ��ر�ؤى التي يجب �أن ُته َّي�أ بم�سرح
يمتلك ذب��ذب�ت��ه الحلمية وال�شعرية
وال�شرقية المتف ّردة.

لال�شتراك ال�سنوي:
لبنان 20 :دوالر ًا �أميركي ًا .الدول العربية:
 50دوالر ًا �أميركي ًا� .أوروبا و�أميركا70 :
دوالر ًا �أميركي ًا.
carmen@alghaoon.com

الخمي�س  1كانون 2009 2

علي البزّاز

ال يت�صوّر جيل دولوز الكتابة الإبداعية خارج المنفى اللغوي ،حتى و�إن تمّ ت الكتابة باللغة الأم ،فالكتابة الإبداعية بحد ذاتها منفى ولي�ست الهجرة �أو الطرد ،ويتماهى الفيل�سوف مع هذا المنفى اللغوي ح ّد
القول" :الكتابة الجميلة مكتوبة بلغة �أجنبية" .اللغة الأم غير مق�صودة هنا ،وال تلك التي ينت�سب عنوة �إليها الكاتب المهاجر تحت ظرف ما� ،إنما المق�صود تلك اللغة التي "يجب"على المبدع �أن يعي�ش خارج
تراثها ،قواعدها ومنظوماتها الداللية المتم ّثلة في الإ�شارات والإيحاءات ،تماماً كما يعي�ش المنفي خارج بلده الذي تعوّد عليه .وهكذا فمن الطبيعي �أن يطلق دولوز م�صطلح "لغة الأقلية" ،التي تعني
غير لغة المجموعات الإثنية العرقية� ،إنما لغة كتابة خرجت على طاعة اللغة ال�سائدة ،بقواعدها ومدلوالتها ،و�أ�صبحت لغة �أقلية خا�صة بنفر من الك ّتاب المبدعين ،وبالت�أكيد المراد بها لغة الكتابة ال لغة الكالم.
�ص ّرح دريدا ذات م ّرة ب�أنه غير م�س�ؤول
عن مقابالته (الكالم) ،بل هو ي�ضمن
ا�ستجوابه تجاه ن�صو�صه المكتوبة.
ثم جاء ال�شاعر �أوكتافيو باث لي�شتغل
ع�ل��ى م�ف�ه��وم الأق �ل �ي��ة ال�ه��ائ�ل��ة التي
م ��ا م ��ن ن���ص�ي��ر ل �ه��ا � �س��وى الإب� � ��داع،
ه��ي �أق�ل�ي��ة خ��ارج��ة على التحالفات،
لكنها هائلة في كثرتها ،وق��د �أعطى
للمه ّم�ش ن�صيبه من الجاه والرفعة.
الأقلية التي تكتب �أقلية لغة الإبداع.
ال مف ّر من المنفى حتى في لغة الأم،
ي�ب��دو ال�ك��ات��ب ف��ي غير بيته العائلي
اللغوي ،وتم ّثل له الكلمات ال�سائدة
العي�ش خارج الوطن� .إنه منفى دائريّ
متكامل هو منفى اللغة ،ويت�ضاعف
عندما يكتب الكاتب بغير لغة الأم
فيكون ال�ط��رد مكانياً ول�غ��وي�اً ،ومن
هنا جاء عنوان كتاب دولوز "برو�ست
والإ�شارات" ("دار �أدب فن  -اكتب"،
ترجمة وتقديم ح�سين عجة).
ا�ستقدم الم�ؤلف كلمة "الإ�شارات" في
عنوان كتابه لتت ّمم ر�أيه حول الكتابة
المنفى ،ف��الإ��ش��ارة ه��ي غير الكلمة،
وبما �أن��ه يتحدّث عن رواي��ة برو�ست
"البحث عن الزمن ال�ضائع" فمن
المنطقي �أن ُتذكر الكلمات عماد ذلك
الن�ص الأدب ��ي ،لكن الم�ؤلف وبوعي
منه طرد الكلمات من بحثه م�شتغ ً
ال
على الإ� �ش��ارة .الإ� �ش��ارة منفية داخل
اللغة المكتوبة .ال ب � ّد م��ن التفريق
جيداً بين نو َع ْين من الكتابة ،فلي�ست
كل كتابة منفى بح�سب الم�ؤلف� ،إنما
فقط الكتابة الجميلة� ،أ ّم��ا الكتابة
ال�سيئة فهي ال تمت ب�صلة �إلى المنفى،
�أو ربما هي وطن ي�ض ّم الجميع عدا
ال�ك��ات��ب ال �م �ب��دع .ه�ك��ذا ح��از ك��ل من
جوي�س الإيرلندي ومواطنه بيكيت
اهتمام جيل دول��وز ،فهما �أنموذجان
للكتابة باللغة الأجنبية لما ا�شتغال
عليه من تهديم وبناء �أ�ساليب جديدة
ف��ي اللغ َت ْين الإنكليزية والفرن�سية
على التوالي.
يعتقد دولوز �أن الإ�شارات تف�ضي �إلى
ال�ت�ع� ّل��م ،لي�س �إب��داع �ي �اً فح�سب �إنما
نجاراً،
حياتياً �أي�ضاً" :ال ي�صبح المرء ّ
�إ ّال �إذا ك ��ان ح���س��ا��س�اً ح �ي��ال �إ�شارات
ال�خ���ش��ب� ،أو ط�ب�ي�ب�اً ،ح �ي��ال �إ�شارات
ال �م��ر���ض .ف��ال�م��وه�ب��ة ه��ي ا�ستعداد
�أ ّول � � ��ي �إزاء الإ�شارات" .ممار�سة
المهن الآنفة الذكر موهبة ،كما هي
الكتابة ،لكن الإب ��داع عالمة الفارق
بينهما ،فالنجار المبدع ي�شبه الكاتب
المبدع عندما يتقن اال�ستعداد لتلقي
الإ�شاراتُ .تم ّثل الإ�شارة الفي�صل في
تو�صيف العملية الإبداعية .ف�إذا كانت
الإ�شارات من �شروط العمل الإبداعي،
فما هي قوانين الإ�شارات هذه؟ ي�ضيف

ال � �ك� ��ات� ��ب في
�سياق حديثه
ع� � � ��ن راوي� � � � ��ة
ب � � ��رو�� � � �س � � ��ت:
"ال ي�ستند
ع�م��ل برو�ست
�إل � � � ��ى ع ��ر� ��ض
ال��ذاك��رة ،لكن
�إل � � � � ��ى ت� �ع� � ّل ��م
ا لإ�شارات" .
هذه ال�شروط
ت� �ت� �ج� �ل ��ى في
تع ّلم الإ�شارات
المنبعثة من
الأ�شياءب�إتقان
ال� �م� �م ��ار�� �س ��ة
وال �خ �ب��رة في
العمل ،الأدبي مرايا دولوز و�إ�شاراته.
�أو الحياتي،
النجار والطبيبُ .تعتبر
كما في حال َتي ّ
الإ�شارة في العمل الأدبي المكتوب �أكثر
�أهمية من الكلمات التي تح�صر دورها
في احتواء بنية الن�ص :الكلمات غير
مرنة ومحدودة الت�أويل للغاية ،بينما
الإ�شارات هي الم�ؤ ّولة ،مفاتيح العقل
و�أ�سلوب التفاهم حين تعجز الكلمات
ع ��ن ال �ق �ي��ام ب �ه��ذا ال �ع �م �ل �ي��ة ،وحتى
ل��و ف�ع�ل��ت ،ف�ج�ه��ده��ا ي�ظ� ّل محدوداً.
م��و��ض��وع ��ش��ائ��ك �إذا ل��م ي��رت�ب��ط ،كما
تف�سر
يريد دولوز ،بالإبداع .الإ�شارات ّ
الإب ��داع ،ولي�ست الكلمات .الإ�شارات
ف��ي ه��ذا الكتاب مو�ضوع للبحث عن
ال��زم��ن وال ��ذاك ��رة وال �ع�لاق��ة ف��ي ما
بينهما �شاهرة �إغ ��را ًء �شديد الوجد
لمعرفة منهجية بحث الكاتب .ثمة
عالقة وثيقة بين مو�ضوع الإ�شارات
واه � �ت � �م ��ام دول� � � ��وز ب��ال �� �س �ي �ن �م��ا؛ فن
الإ�شارة .يمكن في ال�سينما م�شاهدة
تعابير ال��وج��وه� ،أو��ص��اف�ه��ا ،مالب�س
ال�شخ�صيات ،طريقة تجميل الأج�ساد،
هذا يقودنا �إل��ى معرفة طبائعها من
خ�لال ه��ذه الإ� �ش��ارات" :الفن ،النوع
الأ� �س �م��ى م��ن الإ�شارات" ك�م��ا يقول
دول��وز ،والعك�س �صحيح .الزمن غير
مُ�ستغنى عنه في العمل الأدب��ي لأنه
يُن�ضج ع��وام��ل ت�ط� ّور الإ� �ش��ارة ب�شكل
مبا�شر وع �م��ودي" :ال ب � ّد م��ن توافر
ال ��زم ��ن م ��ن �أج � ��ل ت� ��أوي ��ل الإ� � �ش� ��ارة،
ف��ال �ت ��أوي��ل ي�ستغرق ال��وق��ت ك �ل��ه� ،أي
عملية التط ّور ك ّلها" .بهذا التو�صيف
يكون الزمن ،ال المكان ،هو الحا�ضن
للإبداع .المكان نتيجة عر�ضية غير
�أ��س��ا��س�ي��ة ،نتيجة م��ن ن�ت��ائ��ج الزمن،
واالرت �ب��اط بالمكان ي�شبه االرتباط
العاطفي الحما�سي ،بينما االرتباط
ب��ال��زم��ن ع�لاق��ة معرفية ل�ل�ع��ال��م� ،إذ
يف�سر المكان حركة الت�أريخ ،وفي
ال ّ

المقابل يقوم الزمن في و�صفه حام ً
ال
للمكان وللكينونة م�ع�اً ف��ي جنباته
ب�ت�ف���س�ي��ر ه ��ذه ال �ح��رك��ة .االرت� �ب ��اط
ب��ال�م�ك��ان ه��و م��ن م�خ� ّل�ف��ات الذاكرة
الريفية الجمعية ،ارتباط غير منتج
بالمفهوم االقت�صادي ،ولع ّل االرتباط
بالزمن �أقرب �إلى مفهوم الإنتاج من
االرتباط مكانياً .ثمة �أربعة خطوط
ل�ت��و��ص�ي��ف ال ��زم ��ن" :الزمن ال ��ذي
ن�ض ّيعه ،الزمن ال�ضائع ،الزمن الذي
نعثر عليه ،والزمن الم�ستعاد".
يُعتبر ال��زم��ن ع��ام��ل كلفة مح�سوباً
ويدخل �ضمن التكاليف� ،أ�سوة بالأجور
والمواد الأولية ،وهو كلفة غير مرئية
غير مُقدّرة ،لكنها هائلة الت�أثير على
ت�سعير المنتوج ،بينما كلفة الأجور
وال�م��واد ثابتة يمكن احت�سابها حتى
لو تغ ّيرت لظرف ما ،وتزيد العولمة
من �صعوبة ال�سيطرة على متغيرات
الزمن التي تظهر بو�ضوح في الأذواق.
فمن ي�شتري الآن جهازاً كهربائياً دون
ري�م��وت ك��ون�ت��رول؟ ال�ج��واب ال �أحد؟
هكذا يجعل الزمن الب�ضاعة كا�سدة،
لتخ ّلفها عن الأذواق .و�إذا كان الزمن
هائل التغ ّير ،فهو "المتغ ّير الثابت
الوحيد في ال�صيرورة" بح�سب و�صف
ن�ي�ت���ش��هُ .ي�خ���ض��ع ال �ك��ات��ب وبتحليل
فل�سفي ممتع رواية برو�ست ،بما فيها
م��ن دالئ ��ل تحكم م�صير �شخ�صيات
�أبطالها� ،إلى وحدة متكاملة ،ال غنى
ع �ن �ه��ا ف ��ي ف �ه��م ت �ل��ك ال� ��رواي� ��ة وهي
الإ�شارات .ثمة "�سبعة معايير لنظام
الإ�شارات" ،الأمر الذي يجعل القارىء
مذهو ًال بعالم دولوز الم�شغول بتت ّبع
�آثار الإ�شارات� .إن الأثر والإرجاء هما
م��ن دع��ائ��م فل�سفة ال�ت�ف�ك�ي��ك ،يقول
ال �ك��ات��ب�" :أخلق م�ف��اه�ي�م��ي� ،أف ّكك
تلك المفاهيم ،و�أع�ي��د تركيبها �إلى
ما ال نهاية" .نحن �إزاء عملية �إبداع

وت � � �ف � � �ك � � �ي� � ��ك
م�ستم ّرة ،فال
الإب��داع تو ّقف
وال التفكيك
انتهى .تفكيك
دائ � ��ري.،ي � ��رد
الإب � � ��داع م � ّرة
واح � � � � � ��دة في
الجملة تلك،
�أ ّم ��ا التفكيك
ف� � � � �ي � � � ��رد ف ��ي
ج � �م � �ل � � َت � � ْي � ��ن
هما � " :أ فكك
ت � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � ��ك
ا لمفا هيم " ،
" و �أ عيد
ت��رك�ي�ب�ه��ا �إلى
م��ا ال نهاية".
�إعادة التركيب
هو تفكيك لما ُر ّكب ،والأهم جملة "�إلى
م��ا ال نهاية"� ،أي �أن الإب ��داع يحدث
م � ّرة واح��دة؛ �أث � ٌر يُكتب م � ّرة واحدة،
بينما الت�أويل وال�ق��راءة يتعدّدان بال
حدود ،هل يُفهم من هذا �أن التفكيك
ي���ض��اه��ي �أو ي �ف��وق ال�ن����ص الم�شتغل
ع �ل �ي��ه؟ ف ��ي ال �م �ق��اب��ل ت ��وج ��د نقطة
ف��ي غ��اي��ة الح�سا�سية تتمحور حول
مفهوم الإبداع المركزي لدى دولوز،
تقود ب�شكل �أو ب�آخر �إل��ى الم�س�ؤولية
الأخ�ل�اق �ي��ة ل�ل�م�ب��دع ت �ج��اه ن�صو�ص
الآخرين والتي تبدو بح�سب مفهوم
ال�ت��رك�ي��ب �إع� ��ادة خ�ل��ق وه��ي ال�سرقة
الأدبية التي ي�شرعنها الكاتب� ،شريطة
اال�شتغال على الن�ص م� ّرة ثانية من
قبل �آخرين ،لأنه يندرج �ضمن �إعادة
ال�ت��أوي��ل ال�م��ر ّك��ب ،المختلف ت�ص ّوراً
عن الأ�صل المنبثق عنه ،فالإبداع في
مفهوم دولوز متعدّد ،ملهم االختالف
ي�شمل ال�ت��ول�ي��ف ،ال�ف�ب��رك��ة ،التنا�ص
واالنتحال .وعليه ،فال�سارق المبدع
في هذه الحالة لي�س هو ال�شرير الذي
تجب مقا�ضاته .ت�ق��ود عملية �إعادة
التركيب �إل��ى التم ّعن ف��ي المونتاج
ال�سينمائي �أ��س��ا���س التركيب.،ويبدو
تب�صره بفن ال�سينما
�أن دولوز ،ل�شدّة ّ
(�أ�صدر كتا َب ْين مرجع َّي ْين في التنظير
ال�سينمائي" :ال�صورة  -الحركة"،
"ال�صورة  -الزمن") ،يُخ�ضع الإبداع
�إلى فن المونتاج ال�سينمائي ،ما يع ّزز
الإح���س��ا���س ب� ��أن عالمنا ب�م��ا ف�ي��ه من
مفاهيم وثقافة و�أدب ،من ت�ضحيات
وخ� �ي ��ان ��ات ،ق � ��ادم �أ� �س��ا� �س �اً م ��ن عالم
المونتاج /التركيب� ،أي قابل للفبركة
و�إع� ��ادة ال�خ�ل��ق .م��ن يجيد التركيب
ي�ستطيع ج�ع��ل ال �م �� �س��اوىء ف�ضائل
والخيانة ��ش��رف�اً .هكذا يبدو عالمنا
�أ�شبه بنظام ا�ستعارة ،ال نظام حقيقة.

ف��ي م�ح��اول��ة ��س�ب��ر �أ� �س �ل��وب برو�ست،
يتح ّقق الت�صادم مع وجهة نظر فلوبير
التي تقول" :الأ�سلوب هو الرجل"،
في معنى تطابق الكاتب مع �أ�سلوبه
ب�شكل مبا�شر من دون و�سيط� ،أو حتى
اخ�ت�لاف ج��زئ��ي ،وه��و ت���ص� ّور عفيف
للكاتب في خ�ضم العملية الإبداعية،
بينما ي�شرح دول��وز الأ�سلوب معتمداً
على الت�أويل ،وي�صير بح�سبه ممكناً
ت��أوي��ل الكاتب بخالف �أ�سلوبه� ،إنما
حتمية التطابق معه واردة من خالل
الإ�شارات�" :أ�سلوب برو�ست تف�سيري،
ي���ش��رح م��ن ط��ري��ق ال �� �ص��ور� .إن ��ه ال -
�أ�سلوب وذلك لأنه يمتزج مع الت�أويل،
الأ�سلوب هو تف�سير الإ�شارات".
ي� �ط ��ارد ال �ف �ي �ل �� �س��وف ع��ال��م برو�ست
م ��ن خ �ل�ال �إ� � �ش� ��ارات ال �ج �ن��ون التي
ُت� �ح� � ّرك �أب �ط��ال��ه .ه��و غ �ي��ر م�شغول
بك�شف حقيقة م��ا �إذا ك ��ان برو�ست
مجنوناً �أم ال ،فهذا ال يفيده ب�شيء.
يدر�س �شخ�صيات �أبطاله ،ف��إذا كانوا
مجانين ،تح ّقق الجنون حينئذ في
�شخ�صية ب��رو��س��ت ا�ستعارياً بح�سب
تحليل نظام الإ��ش��ارات .منذ الظهور
الأول ل�ج��ارل�ي����س ون �ظ��رت��ه غريبة،
وعيناه �أ�شبه بعي َني جا�سو�س ،ل�ص،
تاجر� ،شرطي �أو مجنون ...نعوت غير
م�ستق ّرة في تحديد كنه ال�شخ�صية
ت��وح��ي ب��ارت�ب��اك �شخ�صية جارلي�س.
ل� �ق ��د ت � � � ّم ف ��ر� ��ض ه � ��ذه الأو�� � �ص � ��اف
م��ن ط��ري��ق ال� ��رواي ال ��ذي �أ� �ش��اع في
تو�صيفاته ح�ضور الجنون ،فهو �إذاً
م�شارك في هذا الجنون ،الذي مهّد
بكلماته لإ�شارته المتمثلة في و�صف
العي َن ْين بعي َن ْي ل�ص �أو تاجر.
"من ه��و ه��ذا ال ��راوي ،الغيور على
�إلبرتين ،وال�م��ؤ ّول لجارلي�س؟ نحن
ال نعتقد �أب��داً ب�ضرورة التم ّييز بين
ال��راوي والبطل باعتبارهما ذا َت ْين:
ذات ت�ت�م�ل��ك ال �ق��ول ،وذات يتم ّلكها
القول" ،في معنى �أن هذه الأو�صاف
ه ��ي ��ش�خ���ص�ي��ة ال� � ��راوي م �ل �ق��اة على
��س�ي�ك��ول��وج�ي��ة ج��ارل �ي ����س ،وبالتالي
على �شخ�صية برو�ست نف�سه .جواب
دول��وز ع��ن ��س��ؤال :م��ا ه��ي الفل�سفة؟
بـ"الفل�سفة ه��ي �إب� ��داع المفاهيم"،
�ساهم في �شق ع�صا الطاعة للتو�صيف
ال �ق��دي��م م �ن��ذ الإغ ��ري ��ق للفل�سفة.
ُيالحظ هنا ا�ستعماله كلمة "�إبداع"
ال "�إنتاج" .م ��ن ال �م �م �ك��ن تعطيل
ن �ظ��ام الإ�� �ش ��ارات ك � ّل��ه �إذا ا�س ُتبعدت
كلمة "�إبداع" من متن عالم دولوز.
ه� ��ذه ال �ك �ل �م��ة م �ت��راب �ط��ة م�صيرياً
م��ع م�ف�ه��وم��ه ل �ل��زم��ن ،وك �ي��ف يكون
الإن�سان هو محوره ،لذا من المنطقي
�أن ي���ص�ف��ه ف��وك��و ب��ال �ق��ول" :دولوز
ف�ي�ل���س��وف الم�ستقبل" �أي الزمن.
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العالقة بين �شاعر و�شارع ،هي عالقة بين َق َد َريْن
حين يكون ال�شاعر وال�شارع حام َليْن ا�سماً كا�سم
�أبي الطيّب المتنبّي� :شاعر يُقتل ب�سبب �شعر قاله
(965م) ،و�شارع يُدمّ ر ب�سبب �شعر عا�شه (2007م).
لحظتان تاريخيتان وق��ف بينهما ال��ذي ق��ال:
"وهكذا ُ
كنت في �أهلي وفي وطني
غريب حيثما كانا".
�إن النفي�س ٌ

متفحمة لأحد الكتبيين
ال�صور ابتدا ًء من الأعلى :تمثال المتن ّبي ،ج ّثة ّ
بعداالنفجار،ب�سطةكتب،نعيمال�شطري�أ�شهركتبييبغدادو�صاحبمزاد
يوم الجمعة .وال�صورة �إلى ال�شمال :م�شهد من و�سط �شارع "المتن ّبي".

ين ّبهنا ال��� ّ�ش��اع��ر � �ص�لاح نيازي
ف��ي ك�ت��اب��ه "االغتراب والبطل
القومي" �إل� � ��ى �أن المتن ّبي
(ال�شاعر) ُيف�سد عليك كل تعريف جاهز
لل�شعر ،كونه محاولة م�ستميتة لإيجاد
القا�سم الم�شترك ،والمتن ّبي (ال�شارع)
يف�سد ع�ل�ي��ك �أي �� �ض �اً ك��ل ت�ع��ري��ف جاهز
للمكان ،لأن��ه يتجه نحو الثبات دائماً،
وكيف يمكن �أن يكون �أو تنتهي جوانبه
�إليه.
ال�شارع المتح ّول ،الذي بد�أت حياته منذ
�أرب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن ال�م��ا��ض��ي ،بمكتباته
المتميـّزة بعناوينها ورفوفها الأنيقة:
"الع�صرية"" ،الثقافة"" ،المث ّنى"،
"المعارف" ،ي�ق��ع و��س��ط �أح �ي��اء بغداد
القديمة� :ساحة الميدان� ،شارع الر�شيد،
� �ش��ارع ح �� �س��ان ب��ن ث��اب��ت ،م�ق�ه��ى ح�سن
عجمي ،مقهى الزهّ اوي ،مقهى �أم كلثوم،
ال �ح �ي��در خ ��ان ��ة� � ،س��اع��ة ال �ق �� �ش �ل��ة� ،سوق
ال�سراي ،تمثال الر�صافي...
وب��ان �ت �ه��اء ح ��رب ال�خ�ل�ي��ج الأول � ��ى العام
 ،1991وب � ��داي � ��ات االن� �ك� ��� �س ��ار الكبير
العراقي ،ثقافياً واجتماعياً،
للمجتمع
ّ
�أخذت مجاميع من المثقفين العراقيين
بالتوجه �إلى هذا ال�شارع وفر�شه بكتبهم
ّ
الخا�صة� ،ضمن حقبة جديدة من تاريخ
ه� ��ذا ال �م �ك ��ان ،ت �ع �ب �ي��راً ع ��ن تهمي�شهم
ال�سيا�سي
وافت�ضاح زيف ادعاءات النظام
ّ
�آن ��ذاك ،وه��ذه ال���ص��ورة� :أدب ��اء افتر�شوا
�أر���ض ه��ذا ال�شارع ،ال يمكن لأي عراقي
ن�سيانها.
بغداد ب�شارعها هذا احت�ضنت ا�سم �أذكى
�شعراء العربية (المتن ّبي) ،كما عرفت
��ش�خ���ص��ه ق �ب��ل ق� ��رون وه ��و ف��ي الرابعة
ع�شرة م��ن ع�م��ره ،يتل ّم�س خطواته في
�أزقة تلك العا�صمة على طريق احتراف
ال�شعر وم��ن ث��م ال�ت�ن� ّق��ل م��ا ب�ي��ن ال�شام
وط��راب�ل����س وال�لاذق �ي��ة وح�م����ص وحلب،
طالباً في ذلك الأدب والمعرفة والتم ّكن
التام من اللغة العربية عبر االختالط
بالأعراب.
م��ن ه�ن��ا ك��ان � �ش��ارع ال�م�ت�ن� ّب��ي ،ف��ي عقد
الت�سعينيات ،دالل ��ة ث��اب�ت��ة ع�ل��ى خذالن
المجتمع من قبل حكامه ،وعلى الت�سامي
بالروح والمنجز والبحث عن لقمة العي�ش،
بما يخ�ص �أدباءه المي�سورين ،واختطاف
�أب�سط الحقوق بل وم�صادرتها ،بمالحقة
عناوين الكتب وتت ّبع مخازن الكتبيين،
كن�شاطات لرجال �أمن مك ّلفين الحفاظ
على ن�سق واح��د م��ن الكتب المعرو�ضة
للبيع ،محظورات كثيرة :دواوين �سعدي
يو�سف ،رواي ��ات فا�ضل ال �ع��زاوي ،جميع
م�ؤلفات المف ّكر هادي العلوي" ،الق�سوة
وال�صمت" و"جمهورية الخوف" لكنعان
مك ّية" ،دولة المنظمة ال�س ّرية" لح�سن
العلوي ،م��ذ ّك��رات كل م��ن :زك��ي خيري،
��س�لام ع ��ادل ،ب�ه��اء ال��دي��ن ن ��وري ،طالب
�شبيب ،هاني الفكيكي ،وم�ؤلفات فوزي
ك��ري��م ،وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ك�ت��ب المح�سوبة
على المعار�ضة العراقية �آنذاك.

ب �� �س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ع� ��ام  ،2003ا�ستعاد
ال�شارع رونقه ،و�شهد انفتاحاً هائ ً
ال ،فال
ت�سمع من �أح��د" :هذا الكتاب ممنوع"،
ب��ل �أخ��ذت الكتب والم�صادر تدخل �إلى
ال �� �ش��ارع م ��ن ك ��ل دور ال �ن �� �ش��ر العربية
والإقليمية ،و�أ�صبح ال�شارع وقتها محطة
ثقافية ك�ب�ي��رة ،ي�ت�ب��ادل فيها المثقفون
�إنتاجاتهم لن�شرها ف��ي ه��ذه ال�صحيفة
�أو تلك المجلة (لكثرة الجديد منها بعد
عام  ،)2003وبين يوم جمعة و�آخر ،حيث
ال �م��زاد الأ��س�ب��وع� ّ�ي للكتب و��ص��وت نعيم
ال�شطري �أق��دم كتبيي بغداد و�أ�شهرهم،
وم��ن ثم ن�سمع:ها ...ه��ذا ف��وزي كريم،
وهذا زهير الجزائري ،وهذا كامل �شياع،
وع �ل��ي ع�ب��د الأم �ي ��ر ،و� �ش��اك��ر الأن �ب ��اري،
وف��ال��ح ع�ب��د ال �ج � ّب��ار ،وج� ��واد الأ�سدي،
وعبد المنعم الأع�سم ،و�صادق ال�صائغ،
وخالد المعالي ،و�سعد �سلمان ،و�شوقي
عبد الأمير وقائمة من الأ�سماء الثقافية
العراقية المنف ّية التي ع��ادت �إل��ى بغداد
في لحظات انفالتها الأول من الطغيان
الرهيب.

وتمنع الأج�ه��زة الأمنية المثقفين من
زي��ارة �شارعهم و�شريان ثقافتهم .حظر
ف��ي ي ��وم ال�ج�م�ع��ة م��ن ك��ل �أ� �س �ب��وع يبد�أ
�صباحاً وينتهي عند الثالثة ظهراً ،بمعنى
�أال مزاد وال نداءات لنعيم ال�شطري فيه،
من قبيل" :راح �أبيع راح �أ�صالح"!
�إلى �أن جاء ذلك اليوم الأ�سود والم�ش�ؤوم
(� 20آذار  )2007م��ن ت��اري��خ العراقيين
عموماً ،ومثقفيهم على وجه الخ�صو�ص،
حيث ت ّم تدمير ال�شارع ب�سيارة مفخخة:
دمار حجر ،وجثث كتب وب�شر اختلط فيها
الحبر ب��ال��دم ،كتبيون يبكون زمالءهم
وينعون كتبهم التي باتت رماداً...
والأك �ث��ر �أل �م �اً م��ن ذل��ك ك � ّل��ه ،ه��و خروج
ن� � ��داءات ت�ت���ش� ّف��ى ب��ال�ف�ج�ي�ع��ة الثقافية
العراقية ،وك�أن بع�ضها يريد الإبقاء على
العثرات ال�سيا�سية المخجلة لمحاكمة
المث ّقفين العراقيين عليها.
لكن �شارع �أبي الط ّيب لم ير�ضخ لإرهاب
الأ�صوليين ،فقد �شهد ق��راءات �شعرية
وعر�ضاً م�سرحياً بعد يو َم ْين �أو ثالثة
من وقوع االنفجار ،وبال�ضبط في المكان

ك �ت��ب ال �ي �� �س��ار ال� �ع ��راق ��ي وم �ن �� �ش��ورات
ال�م�ع��ار��ض�ي��ن م��ن الأدب� � ��اء العراقيين،
�إ��ض��اف��ة �إل ��ى ال�ك�ت��ب ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي يرى
النظام �آنذاك �أنها ال تتفق مع �سيا�ساته،
ملأت مكتبات ال�شارع و"ب�سطات" الباعة،
و� �ش � ّك��ل ذل ��ك ب ��داي ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة لمرحلة
يم ّر فيها هذا ال�شارع� ،إذ انتقل ال�سجال
ال�سيا�سي واالجتماعي �إل��ى هناك ،وكان
"مقهى ال�شابندر" (�أهم معالم ال�شارع
بعد مكتباته طبعاً) حا�ضنة كبيرة لكثير
م��ن ذل��ك :م��ن �سيحكم؟ م��ا وج��ه بغداد
المقبل؟ كيف �سنحاكم العقود الثالثة
الما�ضية ثقافياً و�سيا�سياً؟ ...و�شارع �أبي
الط ّيب يحاول الن�أي عن ذلك بتوا�صله
المبهر مع مح ّبيه.
توالت الأح��داث وتدهور الو�ضع الأمني
في بغداد ب�شكل خطير جداً :مقتل �ستين
بتفجير انتحاري في ال�ك��رادة ،اختطاف
 150م��ن مبنى دائ ��رة ال�ب�ع�ث��ات  -وزارة
التعليم العالي ،ل ُيفر�ض حظر التجوال

الذي ُن ّفذت فيه الجريمة الدنيئة.
بعد حملة الإعمار التي قامت بها دوائر
البلدية في بغداد ،امتلك ال�شارع �شك ً
ال
جديداً� ،أخفى �شيئاً من روح��ه القديمة
التي ي�أن�س لها البع�ض .ب ّوابات لل�شارع،
�وح ��دة لأ� �س �م��اء المكتبات،
ي��اف �ط��ات م � ّ
ر�صف منتظم� ،أر�ضية من ّمقة بالمرمر،
وتمثال من البرونز �صنعته �أنامل الفنان
ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي ال �ع��راق��ي ط��ه وه �ي��ب ،يط ّل
على نهر دجلة م��ن جهة �سوق ال�سراي
في نهايته ،حام ً
ال بتمو�ضعه هذا معنى
خا�صاً للحياة في بغداد ولحجم الأماني
(الجنونية) فيها.
وب��ا� �س �ت �ع��ارة م �ق��ول��ة �إدغ � � ��ار �آالن بو:
"الق�صيدة ُتكتب وعينها على البيت
الأخير" ،نقول �إن ال�شعر والعمران وجها
العملة الواحدة ،فال عمران يبقى ما لم
تكن عينه على الطابوقة الأخ�ي��رة التي
�ستو�ضع على متنه ،على "البيت الأخير"،
على ال�شعر.
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كارمن �شمعون

�أثناء والدته ،وب�سبب خط�أ طبّي ،فقد كري�ستوفر ق�صارجي �أو كري�س كما
يناديه المق ّربون ،الأوك�سيجن ف�أُ�صيب ب�شلل دماغي منعه من الكالم
والم�شي ،لكنه لم يمنعه من حلمه في �أن يكون �شاعراً" .الغاوون" زارت
كري�س في منزله الكائن في مدينة �شتورا البقاعية ،لتتع ّرف �إليه عن كثب.
تتح ّكم الحركات الال�إرادية لدى كري�ستوفر
بتلك الإرادية ،ما يجعله يحتاج �إلى مجهود
كبير ل �ي� ّ
�دل وال��دت��ه �إل ��ى �أح ��رف الجدول،
ً
ً
ليكتب ب��ذل��ك ق�صائده ح��رف�ا ح��رف �ا .ال�ي��وم �أ�صبح
كري�ستوفر في ال�سابعة والع�شرين من العمر لديه
كتاب �شعريّ لم يعد ُير�ضي طموحاته يحمل عنوان
"عزلة ور�ؤى" �أ�صدره العام � ،2002أي حين كان له
من العمر  21عاماً .وقد �أهدى هذا الكتاب �إلى � ّأمه:
"�إلى � ّأم��ي التي �آمنت ب�إعاقتي ،وهدتني ب�صبرها
�إلى هناء العي�ش ،و�سقتني �سعاد ًة وح ّباً ،فنبتا �شعراً
و َقدَراً".
تقول وال��دت��ه ورفيقة �آالم��ه ،والتي �أ�صابها مر�ض
الدي�سك ب�سبب حملها ال��دائ��م ل��ه� ،إن كري�س منذ
ّ
محط �أن�ظ��ار الآخ��ري��ن ب�سبب �إعاقته
طفولته ك��ان
ووجهه الجميل" :عندما كانت �صديقاتي ي�س�ألنني
ع��ن حالته ،كنت �أق ��ر�أ ف��ي عي َن ْيه ان�ت�ظ��اره جوابي.
و�أذك��ر م ّرة� ،أثناء وجودنا في الم�سبح� ،أن ام��ر�أة في
متو�سط العمر �س�ألتني :هل يفهم؟ ف�أجبتها :طبعاً
يفهم؟ ف �ك � ّررت ��س��ؤال�ه��ا بطريقة مزعجة حتى �أن
كري�س لم يعد يحتمل ،ف�صفعها و�ضحك ،لي�ؤ ّكد لها
�أنه يفهم"!
ج �ب��ران خليل ج �ب��ران ون ��زار ق� ّب��ان��ي ه�م��ا اال�سمان
ّ
المف�ضالن لدى كري�س ،حاله في ذلك حال الكثير
م��ن ال�شباب ال��ذي��ن ي �ب��د�أون ال�شعر ب �ق��راءة هذين
ال���ش��اع� َر ْي��ن .وي�ب��دو ت��أث�ي��ر مفرداتهما و�أجوائهما
وا�ضحاً على ما يكتبه.
الق�صيدة الأولى

ف��ي  20ك��ان��ون الأول م��ن  1999كتب كري�س ثالثة
�أ�سطر ،ث� ّم مر�ض والزم الفرا�ش لأكثر من ثالثة
�أ�شهر ،وبعد �شفائه تابع الكتابة:
أحب �أن �أجد الهوى ،ك�شعلة نار في عي َن ْيكِ
"� ّ
�سهم غدا قربي ،فت�س ّمر عقلي على �شفتيكِ
قبلة منهما تحرق كبدي وج�سدي
جوهرة وجودك
ألوهي
ّ
الحب كحظَ ،قدَره � ّ
وال�شهوة كلوعة الأج�ساد".
بالطبع ال يكتب كري�س ق�صائد خليلية موزونة وال
ال منثورة ت�أتي �أحياناً
ق�صيدة نثر متط ّورة ،بل جم ً
بقافية ُتعطيها ج ْر�ساً .والالفت �أنه ال ير�ضى ب�أي
تعديل �أو ت�صحيح مهما كان ب�سيطاً.
ع�ن��اد كري�س ف��ي ال�شعر �شبيه ب�ع�ن��اده الجميل في
الحياة �ض ّد �إعاقته الج�سدية .والم�ؤ�سف �أن الو�ضع
المادّي لعائلته ال ي�سمح له ب�شراء الكمبيوتر الخا�ص
بحالته ،لذلك فهو ما يزال غير قادر على اال�ستغناء
عن � ّأم��ه ل��دى الكتابة .حيث ت�أتي له بجدول كبير
يحتوي على جميع �أح��رف العربية ،فيختار منها

َ
الحرف وراء الحرف �إلى �أن تت ّم الكلمة،
بحركة منه
ث��م الجملة ،فالق�صيدة ف��ي عملية ��ش��ا ّق��ة ومجهدة
جداً.
�إل� ��ى ال �ع��رب �ي��ة ،ي�ت�ق��ن ك��ري ����س ال �ل �غ � َت � ْي��ن الإنكليزية
وال �ف��رن �� �س �ي��ة ،وه� ��و ي�ح�ل��م ب�ت��أ��س�ي����س م��رك��ز مجهّز
للم�صابين ب�إعاقات (يد ّلني �إلى منطقة البطن) ،كما
�أنه يعكف اليوم على الإع��داد لكتا َب ْين� ،أحدهما كتاب
ق�صته.
�شعريّ  ،والآخر كتاب يروي فيه ّ

(ق �� �ص �ي��دة م� ��ؤ ِّث ��رة غ �ي��ر م��و َّق �ع��ة كتبها
�أحد المع ّوقين ون�شرها على الإنترنت)
ال تقل �إني ْ
معاق
م َّد لي ّ
كف الأخ ّو ْه
ْ
ال�سباق
�ستراني في
�أعبر ال�شوط بق ّو ْه
ك ّنا نرك�ض خلف كور ْه
ال ال �أنا ما كنت معهم
وحدي ب�س بعيد عنهم
كنت �أ�ضحك من �ضحكهم
جال�س لحالي �أهذري
جال�س �أح�سب كم كوبري
وقبل ما يح ّل الظالم
للبيوت نروح نجري
ال ال �أنا ما كنت معهم
�أم�شي وحدي بعيد عنهم
�أم�شي و�أعدّد �أثرهم
وهم عني يبعدون ...يبعدون ...يبعدون
�إال ماجد
كان مثلي حيل �ضايق
ب�س حزني كان حارق
كان ي�س�ألني ببراءة:
لي�ش تعرج؟
قلت" :مادري"  -با�ستيا ْء
لي�ش تبكي؟
قلت" :ما بكي"  -بكبريا ْء
�ضاق مني ...ثم �س�ألني في غبا ْء
(*)
قال" :و ثرايك تثابق؟"
وراح عني!
(*) المق�صود :ما ر�أيك �أن نت�سابق؟
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�أكرم قطريب

م� � �م � ��ا ي � �ح � �ك� ��ى ع � � ��ن اب � ��ن
الج�صا�ص الجوهري ،وهو
ت��اج��ر م�شهور �أي ��ام الفترة
ال�ع�ب��ا��س�ي��ة ،وك ��ان ي�ت�ظ��اه��ر بالغفلة
والبله لحماية نف�سه من الم�صادرة،
�أن� ��ه دخ ��ل ي ��وم� �اً ع �ل��ى اب ��ن الفرات
ال��وزي��ر ،فقال :يا�سيدي ،عندنا في
ال �ح��وي��رة ك�ل�اب ال ي�ت��رك��ون�ن��ا ننام
من ال�صياح والقتال .فقال الوزير:
�أح�سبهم جراء .فقال :ال تظن ذلك،
ك��ل ك�ل��ب مثلي وم�ث�ل��ك .وت ��ردد �إلى
ب�ع����ض ال�ن�ح��وي�ي��ن ل�ي���ص�ل��ح ل�سانه.
فقال له بعد م �دّة :الفر�س بال�سين
�أم بال�صين؟
ال �أج��د بعد ق��راءت��ي لمقالة العزيز
م �ن��ذر م���ص��ري "معطف الماغوط
وق � �� � �ص � �ي ��دة ال � �ن � �ث ��ر ف � ��ي �سوريا"
("الغاوون" ،ال �ع��دد ال�ع��ا��ش��ر) وهو
ال ��ذي ي���ص� ّر ع�ل��ى ال �ت��واري��خ والدقة
وو�ضع الأ�شياء في ن�صابها� ،إال في
هذه اال�ستبطانات الغريبة والتي ال
تمنح �صاحبها بع�ض ما يدّعي به من
ال�شفافية والمو�ضوعية ،وباعتباره
�أح��د �أك�ث��ر المتابعين والملت�صقين
بحراك التجارب والأ�صوات ال�شعرية
ال �� �س��وري��ة ،ق� ��راءة و� �ص��داق��ة ،خالل
العقد الأخير من القرن الع�شرين،
وما جاء بعد.
وحين يختلط الحابل بالنابل ،في
يتق�صد
دائ � ��رة ن�ف��و��س��ه ال �� �ش �ع��ري��ةّ ،
منذر فيها ،عن علم وبغير علم ،دمج
�أ�سماء وتجارب بع�ضها ببع�ض و�إلغاء
اعتباطي لكتابات ك�ث�ي��رة� ،أج ��زم �أن
م�ج�م��ل ه��ذه ال�ك�ت��اب��ات �أه ��م م��ن كل
م��ا �أن�ج��زه منذر نف�سه ومعه عبا�س
بي�ضون.
وب�م��ا �أن �أ� �ص �ح��اب ه��ذه ال�ك�ت��اب��ات ال
ي�م�ل�ك��ون م �ن��اب��راً و��ص�ف�ح��ات ثقافية

و� �س �ك��رت �ي��رات� ،ستقع ال�ط��ا��س��ة على
ر�ؤو�سهم .مع انعدام وج��ود �صحافة
ث�ق��اف�ي��ة م���س�ت�ق�ل��ة ف��ي � �س��وري��ا حتى
الآن،وك � �م� ��ا �أن ال �ك �ت��اب��ة ف��ي �سوريا
نف�سها تعاني من �شتات وتمزق على
م�ستوى المكان الخارجة منه ولي�س
لديها مركزية كمثيالتها في لبنان
وم�صر والخليج العربي وال�سعودية
وال �م �غ��رب� ،إ� �ض��اف��ة �إل ��ى ذل ��ك �أزم ��ة
ط �ب��اع��ة ون �� �ش��ر ال� �ك� �ت ��اب وتوزيعه
بالم�ستوى الذي يع ّبر
ع��ن م�ستوى وحركة
ال �ت �ج��رب��ة ال�شعرية
والثقافية منذ �أواخر
ال �ث �م ��ان �ي �ن �ي ��ات �إل� ��ى
الآن ويعطيها حقها
الالئق في الخريطة
ال �ث �ق��اف �ي��ة العربية
والعالمية.
م� ��ن ه� �ن ��ا �أ�صبحنا
ل � �ق � �ط� ��اء ال �م �� �ش �ه ��د
ب��ر ّم�ت��ه و� �ص��ار ل�ك��ل ذاه ��ب و�آي ��ب �أن
ي�م���س��ح ب �ن��ا الأر�� � ��ض ح �ت��ى ول ��و كان
ناقداً و�شاعراً من الدرجة العا�شرة
في جزر القمر.
ال �أح��د ي�ستطيع �أن يتن ّكر لثالثة
دواوين �شلحها الماغوط في الوادي
العربي الأ�سود ثم �أدار ظهره �إلى غير
رج�ع��ة وم��ن دون �أدن ��ى ر�أف ��ة .ثالثة
دواوي��ن ت�ستطيع ه��ذه المعمورة �أال
تخاف على الإرث واللغة والذاكرة
والرعب والجمال الوح�شي �أن يندثر
من الخريطة والجغرافيا التي دائماً
تقلق نومنا .ال �أحد ب�إمكانه بعده �أن
يعيد فتح الطريق بال�سهولة التي
يتخ ّيلها ،وم��ن ال�صعب ر�شوة اللغة
ببع�ض الم�شاعر والكحول كي نكون
رامبوات زمننا الآفل ،و�سنحتاج �إلى

عكاكيز هنا ومنابر وج��رائ��د حائط
ه �ن��اك ،و�ستختلط ق�ي��م وجماليات
ال� �ل� �غ ��ة وال� �ك� �ت ��اب ��ة ح �� �س��ب المكان
الذاهبة �إليه ،و�سي�أخذ هذا ال�شتات
�أ�شكا ًال م�أزومة للتعبير عن ال�ضيق
المخفي تحت ال�سطور ،وه��و يقف
على عتبات مكاتب ال�صحف العربية
ب�شيء من الخفر والإح�سا�س بعدم
الم�شروعية ،والنظر �إلى �أي م�س�ؤول
�صفحة ثقافية على انه �س ّيد حدود

و�� �ص ��اح ��ب � �س �ل �ط��ة ع� �ل ��ى ن�صو�ص
والآخرين وحيواتهم .هذه القاعدة
� �ش � ّك �ل��ت ال �م �ف��ردة ال �� �س � ّري��ة ل�صورة
ال �ك �ت��اب��ة ن�ف���س�ه��ا وح � � �دّدت بالتالي
ال�شكل الذي �ست�ؤول �إليه.
ه ��ذا ال���ص�خ��ب ال�م�ف�ت�ع��ل ع��ن جيلنا
وعن ال�شعر وال�شعراء والنقد ّ
اله�ش
الذي ال طعم له وال رائحة ،والذي ال
ي�ضيف �شيئاً �إال الخواء ورغبة العي�ش
في ب�لاد يتكلم �أهلها لغة قديمة ال
تمت ب�صلة �إل��ى لغة ال�شنفرى وابن
ط�ب��اط�ب��ا وال���ش�م�ق�م��ق .ح�ي��ن ي�صبح
ال �ك�لام ع�ل��ى ع��واه�ن��ه ،وز ّم� ��ار الحي
ال ي�ط��رب ،ال ب��د هنا م��ن ماكياجات
وب�ع����ض الأك���س���س��وارات ال�ضرورية.
وحتى لو كان منذر في ال�صين وبين
ظالل مكتبة الإمبراطور ال�صيني،

ُعزلة ال َح َمل في ُبرجه
�شاكر لعيبي
من�شورات "دار النه�ضة العربية"

وم ّد يده �إلى رفوفها العالية �سيقول
�أن ��ه وج ��د دي� ��وان ع �ب��ا���س� ،أو نظارة
عبا�س� ،أو حقيبة عبا�س� ،أو ر�سالة
م��اج���س�ت�ي��ر ب��ال�ل�غ��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة تدور
حول عبا�س ،مع اعتراف منذر عدم
�إتقانه لغات �سبع .ت��رى لو كنتُ في
المكان الذي ي�شغله عبا�س ،هل كان
منذر ليجد دي��وان عبا�س �أو حقيبة
عبا�س �أو ر�سالة ماجي�ستير باللغة
ال�صينية تدور حول عبا�س.
�إن زج �أ� �س �م��اء كثيرة
وح� ��� �ص ��ره ��ا كقبيلة
م �� �ش � ّردة وت��ائ�ه��ة على
غ� � �ي � ��ر م � � ��ا ت �ح �ت �م ��ل
ك� � ��ل ه� � � ��ذه ال� �ت� �ق ��وى
ال�شعرية التي يدّعيها
� �ص��اح �ب �ن��ا الم�صري
وب� �ق� ��� �ص ��د الت�شويه
ال �ن �ق��دي ون�ف�ي�ه��ا �إلى
ق �ل�اع وج� ��زر و�أقبية
ال �� �ش �ط��ارة والبالغة
والمفهومية.
وبما �أن الحديث عن الكتابة والقتل
وال �م �� �ص��داق �ي��ة ،ل��م �أ َر ف��ي ك��ل هذا
االعتباط النقدي �إال الحوار الميت
مع ال �شيء ،وكل بطاقات التعريف
التي يتحفنا بها عن نف�سه وعزالته
ومر�سمه ودوايينه التي ُمنعت والتي
��س� ُت�م�ن��ع ،و��س�ف��رات��ه ب�ي��ن الر�صافة
وال �ج �� �س��ر ،و� �ص��داق��ات��ه ومراجعه
ال�شعرية ولوحاته وتاريخية عالقته
بنزيه �أبو عف�ش ،ومدى ت�أ ّثر ريا�ض
ال �� �ص��ال��ح ال�ح���س�ي��ن ب ��ه �إل� ��ى درج ��ة
ال �ت �ط��اب��ق ،والإ� � �ش� ��ارة �إل� ��ى مقدّمة
��س�ع��دي ي��و��س��ف ف��ي دي ��وان "ب�سيط
كالماء وا�ضح كطلقة م�سدّ�س"� :إذاً
من �أي��ن لريا�ض ال�صالح الح�سين (*) �شاعر �سوري مقيم في
ك��ل ه ��ذه ال��رق��ة ال �ه��ائ �ل��ة ال �ت��ي في الواليات المتحدة.

� �ش �ع��ره؟ ول ��م ي �ق��ل ل �ن��ا م �ن��ذر بمن
ت�أثر �أب��و عف�ش والماغوط و�سعدي
يو�سف و�أن�سي الحاج و�أدوني�س،...
نعترف بعدم وج��ود ملكية ح�صرية
لأح ��د ،و�أن لكل واح��د منهم فرنه
الخا�ص ال��ذي يخبز فيها الكلمات
والأف�ك��ار والأ�ساليب المجلوبة من
مكان ما.
التهجم على �أ�سماء
ي�ست�سهل منذر
ّ
ال ت �م �ل��ك ن� �ف ��وذاً ت �ح��ري��ري �اً ،وبين
ك � ّر وف� � ّر ل��م تبخل خ��زائ��ن مخيلته
النقدية التي هي ن�سخة بائ�سة من
ك �ت��اب ل�م�ح�م��د ج �م��ال ب� ��اروت ا�سمه
"ال�شعر يكتب ا�سمه"� ،أ�سماء بدت
وك ��أن �ه��ا ن �ع��اج ��ش�ع��ري��ة م ��أخ ��وذة �إلى
م�سلخ ،وكومبار�سات تنتظر �أحداً كي
ُيخرجها �إلى �ضوء الم�سرح المهدّم
�أ�ص ً
ال على ر�ؤو�س �أ�صحابه.
ً
ً
لي�س ثمة ره��ان�ا �أو مجهوال يمكننا
ال�سفر �إل �ي��ه ،ال ف��ي �أر� �ض��ه الغريقة
وح�سب ،بل في الحياة نف�سها التي
ل��م ت �ع��د �أ� �س �ط��ورة م��ن الأ�ساطير.
هنالك البزن�س الأدبي وبيت الف�ستق
العربي الم�ضمون ال��رب��ح والريعية
وال�ك��را��س��ي م�ح�ج��وزة �سلفاً للكهول
والتابعين لهم.
�أج ��د غ�ضا�ضة ف��ي ك�ت��اب��ة م�ث��ل هذا
الكالم وحتى الرد ،لكن الأذى المد َّبر
والعميق والظلم ال�شخ�صي الذي يلم
بالهام�ش الحقيقي لل�شعر ال�سوري،
ال�ه��ام����ش ال�م���ش��رد ح�ي��ث ال تحميه
ي��د �أو م�ؤ�س�سة �أو جهة �أو �أ�شخا�ص
م��رئ �ي �ي��ن ك ��ان ��وا �أم غ �ي��ر مرئيين.
هام�ش لم يلتفت �إليه �أحد كي ي�صير
لديه معطف وخمي�س وب� ّراد كالذي
كان يملكه يو�سف الخال.

�أيها احلدث اجللل النامي ،ري�ش ًة ري�شةً،
فوق الب�شرة احلمراء للكائن املولود للت ّو
لطاملا جت ّولت يف الغابة بني وحو�شك
و�أعنابك
حتت ل�ساين مذاق ثمارك الياب�سة
ويدي ت�ضرب يف واديك الكبري
بحث ًا عن جذر �شامل
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�ساعة �أو �أق ّل
لكن الأ�شباح التي
تجول في ما�ضيه
دائماً ت�صل في
موعدها
الهثة
كل لحظة قبر مفتوح
�ش ّباك ال ب ّد من �إقفاله
يجادل الفراغ
"�إنه مجنون" يردّد
الما ّرة
ي�ضع �أذنه على الأر�ض
قبور جديدة تحفر
و�ستظهر �أ�شباح �أخرى
يهرب بعيداً
تاركاً قطعة الورق
المق ّوى على الأر�ض:
Gulf War Veteran

حقيبة في نيويورك

خ�ضراء
تتد ّلى كفاكهة
ا�ستوائية
لمعان ق�شرها ينادي
فتمت ّد �إليها يد
تقترب
تتح�س�سها
ّ
وتفكر بقطفها
يط�أطئ الغ�صن ر�أ�سه
...
ما �أبعدها الآن
�أبعد ما تكون
ع� ��ن الأ� � �ص� ��اب� ��ع التي
خاطتها ب�سرعة
وال�ت��ي تتد ّلى ف��ي ذات

تف�سيرها
اللحظة
ك�أغ�صان ياب�سة
و�أ�ساطير عن عالم
من ج�سد �صغير
ال نفتر�س بع�ضنا
ينام على مرتبة
البع�ض فيه
تئنّ خيوطها من تعبه �شم�سه ودودة
على الجانب الآخر
وبحا ُره ال ت�شكو
من الكرة الأر�ضية.
الح ّمى
و...
ر�سالة �إلى (�شارع) وما زال بع�ضنا يحفر
المتن ّبي
قبراً �أعمق
كم كنتَ على ّ
حق
كلما ُت َك ما زالت
�أجنح ًة من �ضوء
َ
تحملك دائماً �إلينا
وتحملنا �أحياناً � َ
إليك
َ
ا�سمك و�ش ٌم �أخ�ضر
على وجه بغداد
المتعب
َ
�شارعك ٌ
جبين
على ر� ٍأ�س ُت َ
قطع كل
�صباح
�إنه ف�صل �آخر
في ملحمة الحبر
والدم
التي تعرفها ج ّيداً
ال �أُخفيك �س ّراً يا
�س ّيدي
�أنا مت�شائم
فنحن هنا
ما زلنا نحفر
على جدار هذا الكهف
الممت ّد منذ �آالف
ال�سنين
نقو�شاً نظ ّل ُنعيد

التاريخي ،ولي�س ف��ي �سياق م��ا ت�صنعه لنا من
تالل رملية قد تح ّد من حركة العبور �إلى ال�ضفة
الأخرى .ينبغي لل�شعراء الخارجين من جمعيات
ال�شعراءالموتى�،أنيمار�سوااحتجاجاًعلىفر�ضية
موتهم الدائم ،و�أال يتركونا عند �أقنعتهم وبقايا
ف�ضالتهم ،نحن بحاجة حقيقية �إل��ى حيواتهم
ولذاتهم وتجريبهم ،كي ال نتب ّنى جواب بير�س.
ال�س ّياب ه��و م��ن �أك�ث��ر �أ��ص�ح��اب ال�م�غ��ام��رات في
�شعريتنا المعا�صرة توهجاً وت�ح��دي�اً وتخريباً
لأن �� �س��اق ال�ت�ق�ل�ي��د ،ل ��ذا ينبغي �أن ي �ك��ون �أي�ضاً
الأكثر تحري�ضاً لنا على االنفالت من �أي �سلطة
للو�صايا .فهل ثمة من محاولة للخروج من لعبة
المعاطف؟ م��ا نظ ّنه ق��د يرتبط ب ��أزم��ة العقل
الثقافي الع�صابي العربي ال��ذي ينتج قدا�ساته
دائماً المفرو�ضة طاعتها علينا ،مثلما ينتج �أي�ضاً
�سالالته .يمنح �أو�سمة خلوده للفر�سان النبالء
الذين ا�ستعاروا ثياب المقدّ�س والعائلة والخ�صب
الر�سولي .ال�س ّياب ف��ي ه��ذا الإط ��ار ك��ان واحداً
ممن اجترح لهم النقد العربي مكاناً في المقدّ�س
ال�شعري .لقد امتلك امتيازات المغامر القلق
والباحث اللجوج عن مقابالت لأزماته الوجودية
والح�سية ،مثلما كان وتحت نوبات قلقه العارمة
ّ
يمار�س لعبة تحرير ا�ستثنائية لق�صائده ولغته.
ل��م ي�ت�ل� ّم����س ال �ط��ري��ق ل�لاح�ت�ج��اج وك ��أن ��ه يعبر
ن�صه تحت
�ساقية �ضيقة في جيكور ،ول��م يقر�أ ّ
لذة الح�شد الذي يقترح دائماً �شعراء �ص ّواتين،

نحفر بئراً
�أو�شك �أن يحت�ضننا
جميعاً
ونن�سج من الحبر
ولديهم نقو�ش جميلة بحراً لأ�ساطيرنا
ومن اللغة �شراعاً
خرائط وفال�سفة
وكتب
�أو كفناً يكفي للجميع
لك ّنا ال نملك �إال �أن نظ ّل كل كتاب بئر
نحلم ب�ساحل للريح
نغرف منها
وفي الظالم
ون�شرب نخبك
ب�أظافر من عزلة
نتعلم كيف نعي�ش مع
و�صمت
الموت

ح��اول �أن يكون رام� َ�ي حجر (على الوهم) ،لكنه
بذلك غالباً ما رمى نف�سه! �أراد �أن يتخ ّل�ص من
ورطة ال�شاعر الخطيب والق�صيدة الهتاف واللغة
المتراكمة ك�أعمدة البيوت .انحاز
�إلى �أوهامه الخال�صة ،مجترحاً
ل �ه��ا الأ�� �س ��اط� �ي ��ر والأك� � ��اذي� � ��ب،
و�أيقن �أن تفكيك اللغة /العمود
وال �ق �� �ص �ي��دة /ال �ه �ت��اف ال يت ّم
�إال ع�ب��ر ال �ت��و ّرط ال�م�ع��رف��ي في
البحث ،والإن���ص��ات �إل��ى �أ�صوات
الج ّنيات ،والوقوف عند لزوجة
لغوية �أخرى ،لذلك ترك درا�سة
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي "دار المع ّلمين"
�إل��ى درا��س��ة الإنكليزية ،متناز ًال
عن �سنوات درا�سية لهذا النداء
الغريب .بحث في �أ�ساطير المكان
ال �ع��راق��ي ،تل ّم�س عبر عوالمها
� �ص��راع��ات ع�م�ي�ق��ة .ك ��ان دخوله
ف�ضاء الثقافة الإنكليزية دخول
الباحثعنالأ�سرار؛تلكالأ�سرار
التي �أ�صابته بذهول الرائي الذي
يكت�شف م�ت��اه��ة م��ا ح��ول��ه ،وهو
يرك�ض دون �أدن ��ى التفاتة �إلى
ما ت�صنعه العربات والحوذيون.
لم يعد ي�ألف ال�شارع والحزب والتاريخ كثيراً ،ولم
يعد يملك حيازة لالطمئنان في ما تبعثه من

وبعده.
َمعبر

(*)

في مطار El Paso

بانتظار ڤالنتينا
التي �ست�أخذني �إلى
الجانب الآخر
الج�سر الذي يربط
تك�سا�سبالمك�سيك
ا�سمهCordoba :

كل �شيء هنا يهتف
بهُناكاته
ت� ّأخرت ڤالنتينا
والجنود يقفون
في طابور يمت ّد
كثعبان
يت�ضاحكون
يداعبون بع�ضهم
البع�ض
كنت �س�أ�ش ّبههم بقطيع
�ضباع
تكاد ت�ش ّم �صيدها
لكن على �أال �أمحو
�إن�سانيتهم
�ألي�س كذلك؟
�إنهم م�سالمون الآن
ينتظرون
بدالتهم بلون
ال�صحراء
ٌ
رمل مب ّقع
ب�ساطيلهمنظيفة
كما يليق برمل الوجوه
الذي �ستط�أه
على �أر�ض بعيدة
هناك
حيثيقفرجال�آخرون
في طابور �أطول بكثير
بانتظار الموت.

تحت جناحي المالك
لكن مالكك الجديد
ما زال ينظر نحونا
�ست�ستيقظالعا�صفة
بعد قليل
وتوا�صل عملها
الد�ؤوب
الحرب جميلة
هنا في لوحتك
على جدار في برلين
العويل غارق في
الألوان
لدي �س�ؤال واحد
فقط:
ماذا �س�أفعل بعد �أن
�أترك المتحف؟
حالما �أ�صل �إلى
ال�شارع
تحا�صرني �أكوام
الموتى
الذين ر�آهم بنيامين
في لوحتك
ما زال الجدال
م�ستم ّراً حول العدد
فالتقدّم م�ستم ّر
وو�سادتي ملأى
بالأ�شباح.

پول كلي

(� )1940-1879أ��ش��ار �إليها
والتر بنيامين في �أطروحته
عن فل�سفة التاريخ.

المالك الجديد
"�أعي�ش مع الموتى بقدر * تعني "المعبر"بالإ�سبانية.
م��ا �أعي�ش م��ع الأحياء" ** ع�ن��وان ل��وح��ة ل�پ��ول كلي
(**)

العا�صفة ت�أخذ قيلولة

خطاب �أو �أوهام ،كل ما فيه �أ�صبح �شارداً :الج�سد،
اللغة ،القراءة ،الأ�صدقاء ،الأيديولوجيا ،المكان.
ول�ع� ّل ه��ذا ال���ش��رود ه��و ال��ذي تل ّب�سه بتهويمات
مرعبة� ،أخ��ذت بتالبيبه على
ط��ري �ق��ة ال �ج � ّن �ي��ات .ان�صرف
�إلى قراءة المزيد من �شواغل
الف�ضاء الأ�سطوري العراقي،
�أ� �س �ط��ورة ال�خ�ل��ق واالنبعاث،
�أ�� �س� �ط ��ورة ال� �ح ��زن وال� �م ��وت.
اك� �ت� ��� �ش ��ف �أن ال� �ك� �ث� �ي ��ر من
مرجعياته ال�شخ�صية تعود
�إلى �أ�سطورة المكان العراقي.
ارت� ��داه القلق ال �ت � ّم��وزي ،قلق
ال �م��وت واالن �ب �ع��اث ،ال ��ذي هو
ق �ل��ق الإن� ��� �س ��ان ال �ب��اح��ث عن
واللجة
الح ّرية واللذة والق ّوة ّ
العميقة .ظ� ّل��ت ه��ذه الأفكار
ال�ل�ج��وج��ة ت�لاح�ق��ه ب�شراهة
و�إح�سا�س بالإثم� ،إذ هو العليل
ال� �م� �ح ��روم ال �ك �ل �ي��ل القميء
ال�ضاج بنداء الروح والج�سد.
ف � � ��رادة ال �ت �ك��وي��ن ال�شعري
لل�س ّياب كانت ف��رادة المتم ّرد
على ن�سقه ،فهو ل��م يمار�س
الح�سي في المكان� ،إذ ظلت �أمكنته
ترف الإ�شباع ّ
الأثيرة هي القرية ال�شاحبة والمدينة ال�صغيرة

الملتب�سة ب ��أوه��ام الفتى الباحث ع��ن �أحالمه
ورح �ي �ل��ه �إل ��ى ال�م��دي�ن��ة ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي ت�صحو
على قلق ال�شارع ال�سيا�سي وعقائده و�أنا�شيده
الطبقية ،ثم ال�سجن والغربة والمنفى ،و�أخيراً
المر�ض ال��ذي يع ّد �أكثر المحاب�س التي هتكت
ج�سده .كما �أنه لم يمار�س ترف الإ�شباع الثقافي
الذي كانت تنتجه المدن الأخ��رى التي تبلبلت
باللغات والفتوحات.
م��ن ح��ق الآب ��اء المجد ،وم��ن حقهم �أن يكونوا
العالمات التي نج ّلها ونحن نعيد �إن�ت��اج كتابة
"العائلة" ال�شعرية .لكن �أي�ضاً من حق الأبناء �أن
ي�شتروا معاطفهم ،و�أن يمار�سوا عريهم ال�شعري
دون خجل من العقاب الأب��وي الذي تح ّول لدى
البع�ض فقهاً وت�شريعاً.
في الذكرى الرابعة والأربعين لرحيل ال�س ّياب،
نحتفي بحياته التي تح ّر�ضنا ،نحن الأبناء ،على
�أن نطالب بالمزيد من حقوقنا الأنطولوجية
أر�ضي كي نوا�صل
في الت�س ّلل جيداً �إلى كوننا ال ّ
�صناعة �أحالمنا للمقبلين كي ال يقولوا ع ّنا ما
قاله �أحد ال�شعراء في تون�س�" :أبو القا�سم ال�شابي
و�ضع حجراً في طريق ال�شعراء".
�أي���ض�اً ،ك��ي ن�ضع ثقافتنا ال�شعرية العربية في
�سياقاتها ال�صحيحة دونما ح�سا�سيات �أو �أوهام
�صنعتها الحروب و�سيا�سات الأدلجة والع�صابات
التي �أخذت بطفولتنا وكتبنا المدر�سية ،و�أحياناً
بذاكرتنا� ،إلى �إ�سطبل العائلة المقدّ�سة.
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بودلير.
ريلكه.
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 1تت ّمة الجريمة و"ال�شرف"!
ل��م ي�م��� ِ�ض بع�ض ال��وق��ت ع�ل��ى ن�شر
"الغاوون" ال �ق �� �ص��ة ال �ت ��ي باتت
�شهيرة ،ومم ّلة �أي���ض�اً ،ع��ن ال�س ّيدة
ج �م��ان��ة ح � ��داد ،ح �ت��ى ب � ��د�أت �أخبار
و� �ش��ائ �ع��ات ال ُت �� �ص �دّق ت�ن�ت���ش��ر هنا
وه� �ن ��اك ،وب �� �ش �ك��ل م �م �ن �ه��ج :فم ّرة
�أن��ا ق�ل��تُ ف��ي "مجال�سي الخا�صة"
(ح��رف�ي�اً) ك��ذا وك ��ذا ،وم� � ّرة �أر�سلتُ
�إيميل �شتائم يحمل ا�سماً م�ستعاراً
يقول كذا وكذا ،بل �إن بع�ض ر�سائل
"الق ّراء" على بع�ض المواقع راحت
تحمل تلميحات �سوقية ُتحاول �إفهام
القارئ �أني كات ُبها! انفلت عِ قال ك ّل
�شيء ،والنميمة والتلفيق والتقويل
تقدّمت على الهدف المن�شود لهذه
المعركة .فثمة الآن من يت�س ّول دور
ال�ضحية ،وب�أي �شكل ،وب�أي ثمن.
وه �ن��ا �أ�� �س� ��أل� :أل ��م ي �ب � َق م��ن و�سيلة
ل �ل��دف��اع �� �س ��وى ت �ح��وي��ل المعركة
ال�ث�ق��اف�ي��ة �إل� ��ى م �ع��رك��ة ب �ي��ن رجل
وامر�أة؟
فـ"ال�شرف" هنا هو تب ّني ال�شائعات
ال� � ُم ��د َّب ��رة ت ��دب� �ي ��راً ،ث ��م كتابتها.
"ال�شرف" هو القول للنا�س ب�أن
م��اه��ر ��ش��رف ال��دي��ن يهاجم امر�أة
(�أل � �ي � �� ��س ف� ��ي م� �ث ��ل ه � ��ذا ال� �ك�ل�ام
نظرة دون� ّي��ة حرملك ّية ت�سيء �إلى
المر�أة؟!)" .ال�شرف" هو الترويج
لأح � � ��ادي � � ��ث خ �ب �ي �ث��ة ع � ��ن "كالم
خا�ص" يقوله ماهر في "مجال�سه
الخا�صة"!
ع �ب��ا���س ب �ي �� �ض��ون "ي�سمع" ذلك
فيتب ّناه في مقال" :الت�شهير الح ّر
ب�ل�ا �أي � �س �ن��د ،ال �ك ��ذب والتعويل
على الآخ��ري��ن ،الإ�شاعة الطليقة،
االخ�ت��راع الدنيء بال مو�ضوع .ما
�أعنيه هنا ه��و الفظاعة المكتوبة
التي هي هذه الم ّرة حرب بالكتابة،
�إنها في البداية قتل على اال�سم.
يكفي �أن يكون الآخر خ�صماً ل ُيباح
كل �شيء� ،أي تهمة� ،أي تلفيق� ،أي
�أكذوبة� ،أي ت�شهير� ،أي �شائعة"!!
هل ك�شف �سرقة �أدب�ي��ة هو اعتداء
ع �ل��ى "ال�شرف" ي ��ا ع � ّب��ا���س؟ هل

�إذا ما ن�شرت "الغاوون" في العدد
المقبل جدو ًال (طوي ً
ال جداً) ي�ض ّم
�سرقاتك ال�شعرية ن�ك��ون معتدين
على ال�شرف؟!
�أه�ؤالء نحن �أيها المثقفون؟
بالطبع ،بالن�سبة �إلى عبا�س بي�ضون
ه ��ذه ف��ر� �ص��ة لإ� �ش �غ��ال ال �ن �ظ��ر عن
منجز "الغاوون" الحقيقي .هذه
ف��ر��ص��ة ال ت�ت�ك� ّرر ل�لان�ق��ا���ض عليها
وتلطيخ �سمعتها و�إلزام المنابر التي
احت�ضنتها ب��ال�ك� ّ�ف ع��ن ذل��ك تحت
ا�سم :الدفاع عن ال�شرف!
ف� �م� �ن ��ذ الإع � � �ل� � ��ان ع� � ��ن م� ��� �ش ��روع
"الغاوون" وع ّبا�س بي�ضون ال يهن�أ
ل��ه عي�ش .مثال ب�سيط :ن�شرت لنا
�إدارة ج��ري��دة "ال�سفير" ،م�شكور ًة،
كنوع من الت�شجيع� ،إع�لا َن� ْي��ن على
يو َم ْين متتال َي ْين عن �صدور العدد
الأول فقاتل ع ّبا�س بكلتا ي َد ْيه كي
ال ُين�شرا ف��ي �صفحته ،ون�ج��ح ،مع

�أن م�ك��ان الإع�لا َن � ْي��ن الطبيعي هو
ال�صفحة الثقافية.
م ��ع "الغاوون" ،ب �ح �� �س��ب تقرير
ع ّبا�س ،ت� ّم اختراق الأم��ن الثقافي،
�أو ت� � ّم ت�ع�ك�ي��ر م��ا � �س � ّم��اه ال�صديق
ال���ش��اع��ر ن��اظ��م ال���س� ّي��د بال�صفحات
الآم �ن��ة .خ ��روج منبر ��ص�غ�ي��ر ،لكن
ّ
�سيق�ض م�ضجع رئي�س مجل�س
ح ّر،
الأم� ��ن ال �ث �ق��اف��ي ،ع�ب��ا���س بي�ضون،
و�� �س� � ُي� �ه� �دّد م �ع ��اه ��دة ع� ��دم انت�شار
"�أ�سلحة التدمير ال�شامل".
ول��ذل��ك ي�ستح�ضر عبا�س بي�ضون
الأي��دي��ول��وج�ي��ات ،وينفخ ف��ي الروح
القبلية ،وال ب�أ�س بقليل من الع�صبية
العائلية!
ك��ان ع� ّب��ا���س ق��د ك�ت��ب ب�ع��د �أي ��ام من
�صدور العدد الثامن مقا ًال بعنوان
"عن ال�ف���ض�ي�ح��ة �أي�ضاً" ،وك ��ان
الجميع مت�أ ّكداً من �أن��ه ي��دور حول
ال�ف���ض�ي�ح��ة ال �م��ذك��ورة ،ل�ك��ن �أح ��داً

ا�ستغ ّلت ال�س ّيدة جمانة حدّاد غياب الزميلة زينب ع�ساف
عن عملها في جريدة "�أوان" (ب�سبب �إقامتها المو ّقتة
في �أميركا) لتمرير حوار �شتائم �ضدّها و�ض ّد الزميل
ماهر �شرف الدين و"الغاوون" في ال�صفحة الثقافية
ع�ساف ،ا�ستخدمت فيها تعابير من مثل:
التي تديرها ّ
"نذل"" ،موتور"" ،انهيار �أخالقي"" ،ح�سد"" ،حقد
�أعمى"�"( ...أوان"  3كانون الثاني .)2008
�إدارة �صحيفة "�أوان" كتبت في اليوم التالي ما ي�أتي:
"ن�شرنا ع�ل��ى ه ��ذه ال���ص�ف�ح��ة �أم ����س م�ق��اب�ل��ة مع
ال �� �ش��اع��رة ج �م��ان��ة ح � ��داد �أج ��راه ��ا م �ك �ت��ب بيروت،
ت���ض� ّم�ن��ت ت�ع��ري���ض�اً م ��ؤ� �س �ف �اً ب�صحيفة «ال� �غ ��اوون»
الثقافية والقائمين عليها�« .أوان» ت�أ�سف لن�شرها
هذا الجزء من المقابلة الذي يتعلق بق�ضية لي�ست
«�أوان» طرفاً فيها وال معنية بها �أو مت�أكدة منها.

كالعادة لم يفهم "المغزى" ب�سبب
�أ��س�ل��وب��ه ال�م�ف� َّك��ك ،ول�غ�ت��ه الركيكة
(التي تع ّج بالأخطاء الإمالئية).
م��ع م�ق��ال��ه ال�ج��دي��د ال�ج�م�ي��ع فهم،
خ���ص��و��ص�اً �أن ��ه راح ،ك��ي ال يلتب�س
ال�م�ق��ال ع�ل��ى �أح ��د ،ي �ك � ّرر التنبيه:
"�أتكلم ال تن�سوا عن الك ّتاب وال�سجال
الكتابي"!
ً
* ي�ق��ول ع�ب��ا���س �إن "�أحدا ل��م يكن
ي �ق��ارع الآخ ��ر ف��ي ��ش��رف��ه ،ول��م تكن
ال �ح �ي��اة ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ال � �م� ��ز ّورة �أو
الحقيقية ،هي الميزان".
و�أن��ا �أق��ول له� :صحيح ،لكني �أتابع:
�إل� ��ى �أن �� �ص � َ
�رت �أن � ��تَ رئ �ي ����س ق�سم
ثقافي .ف�صارت الحياة ال�شخ�صية
مادة �أ�سا�سية لل�سجال (والتعيير؟)،
ال �م �ك �ت��وب �أي� ��� �ض� �اً (� �ص �ف �ح �ت��ك هي
الوحيدة التي "ع ّيرتني" ب�أني كنتُ
"عامل بناء"!).
* يقول عبا�س�" :إن تداول الأجيال

فمعذرة للقراء وللقائمين على «ال�غ��اوون» عن هذا
الخط�أ غير المق�صود".
لـ"�أوان" ن�ق��ول�� :ش�ك��راً .ول�ل�ق��ارئ ن�ق��ول �إن�ن��ا ل��م نكن
ننوي حتى مج ّرد التعليق على هذه الحركة الـ ...ماذا
ن�س ّميها؟ ،بل كنا ق ّررنا االكتفاء بما كتبته �إدارة "�أوان"،
لوال �أن ال�سيدة حدّاد قامت ب�إعادة ن�شر الحوار في �أبرز
المواقع االلكترونية ،وتوزيعه ب�شكل ه�ستيري عبر
الإيميل وك�أنه ن�صر مبين!
�أما لل�س ّيدة حداد (ولن نجاريها في ا�ستعمال التعابير
الخارجة على كل لياقة كالتي ا�ستعملتها في حوارها
المذكور �أو على موقع "العربية .نت" �أي�ضاً منذ �أيام)،
فنقول لها :كما �أن �سلطة المنبر ال ت�صنع موهبة،
كذلك القر�صنة ال ت�صنع انت�صارات.
( 5كانون الثاني )2008

 ...و�أجوبة �أكثر تعبير ًا:
�أ�سئلة " ُمع ِّبرة" من الحوار:
* نالحظ �أن مالمح وجهك مالئكية ،م��اذا يخفي  -دائ �م �اً ي�ق��ال ل��ي�« :أن� ��تِ المفتر�سة ال�م�ث��ال�ي��ة ،من
ال�صعب ر�ؤية الأظافر والأنياب وراء كل هذه الأنوثة
الوجه ال�شر�س الخفي في �شخ�صيتك؟
* جمانة ح��داد ،هل لك من مثيالت في هذا التم ّرد وال� ��ر ّق� ��ة!» .ذل ��ك ج ��زء م��ن ت�ن��اق���ض��ات��ي الخارجية
والداخليةّ :
قطة تار ًة ،ونمرة طوراً.
والإقدام والجر�أة وال�شجاعة في عالمنا العربي؟

يحدث يف منت�صف احلياة �أن
ي�أتي املوت لي�أخذ مقا�س الإن�سان
ُتن�سى هذه الزيارة وت�ستم ّر احلياة
لكن ب�صمتٍ ُتخاط الب ّزة.

تران�سرتومر

في ال�صورة غالف الديوان الجديد لعبا�س بي�ضون الذي �سرق
عنوانه من ق�صيدة "بطاقات �سوداء" لل�شاعر ال�سويدي المعروف
تران�سترومر (انظر الق�صيدة �إلى اليمين)!
�أمن مثل هذه "المكا�شفات" يخاف ع ّبا�س بي�ضون؟

(�سابقاً) ت� ّم عندنا ب��دون ق�ساوة �أو
�إج�ح��اف �أو قتل رمزي" ،و�أن��ا �أقول
ل ��ه�� :ص�ح�ي��ح� ،إل ��ى �أن ان�ت�ق�ل��تَ �إلى
ال�ط��اب��ق ال��راب��ع م��ن مبنى جريدة
"ال�سفير" .ف �م��ن ال� �ي ��وم �سواك
 ب �ع��د � �س �ن��وات ط��وي �ل��ة ف��ي تدبيجالمدائح  -يت ّفه منجز الجيل الذي
�سبقه ،ويريد من ال�شعراء ال�شباب
اال�ستزالم لديه ،ومبايعته ،وتتويجه
"�آية اهلل" ق�صيدة النثر؟
* يقول ع ّبا�س �إن ثمة من "ت�أخروا
غالباً عن �أن ي�صلوا ووجدوا الأماكن
محت ّلة وم��ع ذل��ك ...لم يف ّكروا في
االنقالب".
و�أنا �أقول له� :صحيح� ،إلى �أن و�صلت
تتح�سر دائماً في
�أنت ،ومت� ّأخراً كما ّ
لقاءاتك ال�صحافية.
االن �ق�لاب؟ وم ��اذا ت�س ّمي الم�ؤتمر
الإل�غ��ائ��ي البائ�س ال��ذي �أق�م�ت��ه في
ب� �ي ��روت ل �ق �� �ص �ي��دة ال �ن �ث��ر ،وال� ��ذي
�أق���ص�ي��تَ منه معظم �أب �ن��اء جيلك
ّ
ت�ستحق عليها براءة اختراع
بطرق
(دُعي بول �شاوول بالإيميل!)؟
لقد �أف���س� َ
�دت ك��ل ��ش��يء ي��ا ع ّبا�س.
�أف � �� � �س � َ
�دت ال �� �ص �ح��اف��ة والثقافة
وال�شباب� .أف�سدت المهنة ك ّلها.
�أن��ت �أول رئي�س ق�سم يرف�ض ن�شر
ر ّد (مه ّذب) على مقال �شتائم.
�أنت �أول رئي�س ق�سم ين�شر مادة عن
كتاب ويرف�ض ذكر النا�شر لأ�سباب
�شخ�صية (راجعوا بع�ض المقاالت
التي تتناول "من�شورات الجمل").
�أن��ت �أول رئي�س ق�سم ال يم ّر حوار
مع �شاعر لديه �إال وا�سمك مذكور
فيه.
ك �ن��ت �أن �ت �ظ��ر م �ن��ك ب �ع��د ك ��ل هذه
ال�سنوات من الحقد على الآخرين
�أن ُت � ��راج � ��ع ن �ف �� �س��ك و�أف� �ع ��ال ��ك
واهتماماتك� .أن ت�صبح �أكثر ح ّباً
لأ�صدقائك وزم�لائ��ك� .أن تدرك
ب ��أن ثمة م��ن الجيل ال�ج��دي��د من
يرف�ض التبعية ،و�أن ت��درك �أي�ضاً
ب�أن فت ّوة الحقد لي�ست دلي ً
ال على
ال�شباب.
ماهر �شرف الدين
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محمد بركات
وحدي
في الحانة
الع�شرات من حولي
�أعرفهم
�أو �أظنّ ذلك،
يعرفونني
وال يعرفونني بالطبع،
�أجل�س على الكر�سي الطويل،
قدمي اليمنى
فوق الي�سرى،
�أدف�ش البار
فـ�أرجـع �إلى الوراء،
مع ّلقاً هكذا
بين الأر�ض والبار.
فج�أة
و�سريعاً
تعبرين
في ر�أ�سي المليء بالكحول،
تعبرين
من اليمين �إلى الي�سار،
تعبرين بركبتك
الواقفة
تحت ال�شر�شف الأبي�ض
ور�أ�سك المرفوع،
الوحيد الظاهر
فوق ال�شر�شف،
و�أنا على الكر�سي
في الحانة
وقرب ال�سرير
في ر�أ�سي
عاريـاً
�أقف و�أتف ّرج عليك
تحت ال�شر�شف

علي،
وتتف ّرجين ّ
وحدي
في الحانة
تعبرين فج�أة
مثل تلك الذبابة
التي عبرت
فوقنا
في ذلك الفندق
قبل �ساعات،
مثل تلك الفكرة
التي عبرت
حين قلت لك:
لنهرب،
ف�ضحكت طوي ً
ال
قبل �أن �آكل �ضحكتك
و�أبتلع رقبتك
و�أُخرج الرغبة
من عينيك
ن�شو ًة
َّ
ومن كف ْيك
القاب�ض َت ْين على فخذيّ
ك�أنهما يخافان انفالتهما
من فوقك.
�سريعاً
تعبرين
في �أق ّل من لحظة
و�أنا وحدي
في الحانة
�أبحث ع ّمن �أخبره
كيف عبرت
وال �أجد
�إال كثيرين
يعرفونني

رجالن يدان جناحان.

�أو يظ ّنون ذلك
و�أعرفهم
لكنني بالطبع
ال �أعرفهم.
هنا
في هذا المقهى
دفنت
ثالث ن�ساء
�أر�سلتهنّ
�إلى البحر
في توابيت
من ملح
م�ساميرها ال�سمك
و�أر�ضها ال�سماء

هنا
�شققت البحر
بع�صا الفراق
وبقيت وحدي
في المقهى
�أنتظر
جثثاً
جديدة.
ربما ت�سبحين
الآن
كما قلت
�أنك �ستفعلين،
ج�سدك في الماء
ر�أ�سك في الماء

قلي ً
ال
و�أنا بعيد بما يكفي
لئال �أحزنك.
�أو ربما تكن�سينني
من رمو�شك
ُ
خطرت على بالك،
كلما
تقفلين عي َن ْيك
وتده�سين �صورتي
بين جف َن ْيك،
تقفلين عي َن ْيك
هكذا
كمن يتذكر
لكن
كمن ين�سى
�أي�ضاً،
�أو ربما تغ�سلين خدّيك
الآن
بما تب ّقى
من ذكريات الماء
في عينيك.
هل تذكرين
حين �سبحنا
وحدنا في البحر
كما في الأفالم الرديئة
وكان عجوز
يب�صب�ص على ج�سدك
وكنت �أ�ضحك.
من يب�صب�ص عليك اليوم؟
�أو ربما تجلـ�سـيـن في المنزل
ت�شاهدين فيلماً
فيه قتلى ودمار
بما يكفي لتعي�شي �ساعتين
هانئتين

في �شارع ال�شانزيليزيه
في تون�س
مع بربرية
تحدّثني بعربية فرن�سية
وتقول
�إن في �ضحكتي
الكثير من الحزن،
�أعطتني ع ّ
القة مفاتيحها
ورمت مفاتيحها
في الحقيبة.
هناك
�شاهدنا م�سرحية
عن م�سرح يموت
وقالت
�إن الكالم ل ُنخفي
ال لنقول
هناك
كانت بيروت
عيني
تتك ّور في ّ
دمعة
لم �أذرفها.
عيني
نظرت في ّ
حنان
التي تعمل طوي ً
ال
لتنهي درا�ستها،
نظرت طوي ً
ال
عيني،
بالحزن الذي في ّ
نظرت طوي ً
ال
حتى �أ�ضعت الحزن
ولم �أعد �أذكر
�إال ال�ضحكة.

الوهاب الملوح
عبد ّ

خالد ال�سنديوني
ال�صفير ر�سالة
ال�صفير جاهز
تم ّر عبر نفق
في مكان ما
ي�صل الحياة بالموت
�إذا ما غاب �أي �صوت
ُي�سمع بو�ضوح
الرياح ت�صفر
ف� ��ي م ��وا�� �ض ��ع ال � �ق� ��رى التي
وه� ��ي م� �ت� ��أك ��دة م ��ن �أن لحنها هاجرت وراء الأغاني
�أ�صيل
وعند ينابيع الأحالم
تقليده،
يمكن
وال
التي خ ّلفتها �سماء راحلة
ولأنها ال تعرف �أي �صوت �آخر ،عند الآثار التي تركها بحر
انقلب على ظهره ف��ي لحظة
الأطفال ُي�ص ِّفرون
نعا�س
لأنهم ال يعرفون كيف ي�صفرون ،من يريد �أن يق ّلد الريح
م ��ن ي ��ري ��د �أن ي �ل �ع��ب لعبة
ُي�ص ِّفر الكبار من ال�ضجر،
الهالك
وينزرع بر�ضا
�إ�سرافيل ي�ص ِّفر
�إل� ��ى ج� ��وار ب��وق��ه ال� ��ذي �أ�صابه م�ث�ل�م��ا ه ��ي م ��زروع ��ة �أ�شجار
ال�س�أم في الوديان
ال�صد�أ
ي�صفر دائماً
ي�صفر ب�شجاعة
من يكون عمله بهذه الغرابة
ي� �ق� �ف ��ز وح � � �ي � ��داً م � ��ن ح � ��واف

وال تتذكرين �شيئاً عني.

القرون
ومن �أجل ال �أحد
يترك ر�سالته.

�سعداء ب�أ�شياء قليلة
ن��زرع ف��ي ال�ف�ق��دان �أزه ��اراً
تي�سر من مطالع
ب ّرية وما ّ
�أغ�ن�ي��ة عتيقة
�سعداء بما
ي� � �ل � ��زم� � �ن � ��ا
م � � � � � � � � � � � � � � ��ن
ان� �ت� �ظ ��ارات
ط� � ��وي � � �ل� � ��ة
و خ�سا ر ا ت
ه � � ��ائ � � � �ل � � ��ة
وت� �ل� � ّوع ��ات
�أ�� � �ش� � � ّد من
ال � � � � �م� � � � ��وت
ال � �ق� ��ا� � �س� ��ي
� � �س � �ن � �ك� ��ون
ك � �ب � ��اراً في
ه ��زائ� �م� �ن ��ا
ك� � ��أب� � �ط � ��ال

روايات دوي�ستويف�سكي
هاتف طوي ً
يرن ٌ
كما ّ
ال من
دون �أن ير ّد �أحد
ن� � �� ّؤج � ��ل ف � ��رح � �اً عظيماً
الن�شغالنا ب�أحزان طارئة
لن ن�ستريح من
�سفر مو ّقت
وخمر مو ّقت
و�إقامة مو ّقتة
وع�شق مو ّقت
ن� �ق� �ي ��م ب� �ي ��ن ح� �ب ��ة مطر
و�أخرى ال تجيء
ٌ
لنا في الحياة حياة �أخرى
نحب دفع ًة واحد ًة
وال نن�سى دفع ًة واحد ًة
ال � �م � �ه ��م ب � �ع ��د �أن نعبر
�شارعاً �أول النهار نكرهه
الزدح��ام��ه نعود �إل�ي��ه �آخر
الليل نح ّبه الزدحامه

نك�سر �إيقاع الزمن بتحويل
ك ّل لحظة �إلى م�صادفة
ُت ��دي ��م ارت �ع��ا� �ش��ة الج�سد
و ُتطيل �إغماءته من خدر
مرتجف
�سعداء ب�أ�شياء قليلة
بدندنة �أغنية امر�أة الجار
ت�صعد مع رائحة البن
بامر�أة ن�ص ّلي لها ت�ستع�صي
ع� �ل ��ى ال� � �ح � � ّ�ب وت� �م ��ار� ��س
ّ
التق�شف العاطفي
بح ّرية نعارك فيها الموت
وال تقولنا بالنوم في كتاب
�أو في غرفة بال �شبابيك
وال ج � ��دران وال ب ��اب بما
يمنحنا ال�ضجر اليومي
م ��ن ت �� �ش � ّرد �أن �ي ��ق �سعداء
ب�ك�ب��ري��اء ح��زن�ن��ا فلنا في
الحياة حياة �أخرى.
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جاكلين �سالم
تنهمكين ف��ي الحديث ع��ن نهاية العالم ف��ي �ضوء �شمعة
كحلية والوقت ظهيرة.
ُ
ت�شغلني خ�شخ�شة الكي�س البال�ستيكي و�أنت تخرجين منه
بع�ض ممتلكاتك.
ُتخرجين من الأكيا�س علبة �سجائر .تقدّمين لي �سيكارة
رفيعة ّ
معطرة بالنعناع وتقولين الحياة بال طعم ،ومُنهكة.
�أتناولها ،ال �أكترث لأظافركِ المت�سخة� ،أط��راف قمي�صكِ
المهترئة
ألك :هل حاولتِ الإقامة في الج ّنة؟
�أ�س� ِ
تجيبين� :أك��ره الإق��ام��ة في �أي �أر���ض .ع� ُ
�دت البارحة من
لندن� ،أعي�ش في �أميركا وكندا� .أحب �إيطاليا� ،س�أرحل �إلى
م�صر� ،إل��ى زيمبابوي .ثم تطلقين �ضحكة مفاجئة .نعم
زيمبابوي
�أقول� :أال تفكرين في االنتحار؟
تجيبين� :أك �ت��ب � �ش �ع��راً� ،أ��ص�ن��ع ��س�ي��رام�ي� َ�ك� ،أت��اب��ع �أخبار
ال�ط�ق����س� .أح �ف��ظ ق��وان�ي��ن ال �ب�لاد ك� ّل�ه��ا ،ق���ص��ائ��د ال�شعر،
والكتب المقدّ�سة
توا�صلين التع ّثر بكلماتك و�أنا م�أخوذة بالعقود والأ�ساور
المل ّونة ،الخواتم الحمراء ،ق ّبعتك ال�صفراء ،منديل عنقك
الأخ�ضر الم�شدود ب�إحكام حول عنقك المترهّ ل
�أين تذهبين بالدخل الذي تح ّققه كتبك؟

ي�أخذك ال�سعال ،يحم ّر وجهك ،تت�شردقين ب�أنفا�سك.
�أن �ظ � ُر �إل �ي��ك و�أخ���ش��ى �أن ت�ك��ون نهايتك �أم ��ام ناظري،
وم��ا ت��زال ال�سيجارة الرفيعة بين �أ��ص��اب�ع��ك .ال �أفعل
�شيئاً �سوى التفكير في الكتابة عنك �إن ع�شتِ �أو ِّ
مت
ترفعين �إلى �شفتيك قدح النبيذ ّ
ملطخاً ب�أحمر ال�شفاه
�أقول في �س ّري :كريهة �آثار ال�شفاه على الك�ؤو�س� .صورة
من �صور الفناء
يتح�شرج �صوتك وتقولين :ال تجزعي ،حالتي لي�ست
مُعدية
�صديقك �سيدفع ثمن
يباغتك :قلتِ �إن
ن��ادل المقهى
ِ
ِ
النبيذ ،متى؟
تجيبين :لقد �شربتُ الك�أ�س الأخيرة� ،أ�شك ُر اهلل� .سي�أتي
�صديقي في الم�ستقبل .ك ّلهم ي�أتون في نهاية العالم
ب �ن �ظ��رات م�ت��و�� ّ�س�ل��ة ون �ب��رة مختنقة ت�ق��ول�ي��ن� :سي�أتي
مخ ّل�صي� ،ألي�س كذلك؟!
من جيبك ُتخرجين �صورة عتيقةّ ،
ملطخة بالقبالت
و�أح�م��ر ال�شفاه ،تق ّبلين الر�سم مغم�ضة العي َن ْين ،ثم
ت�صرخين واقفة� :أح ّب َكُ � ،
أموت فيك� ،أنتَ خال�صي
َ
ثيابك
ت �غ �م��زي��ن ل �ل �ن ��ادل وت �ق �ه �ق �ه �ي��ن :ل ��و ل ��م ت �ك��ن
�� �س ��وداء ال ّت �خ��ذت��ك ع �� �ش �ي �ق �اً �إل � ��ى �أن ي�ن�ت�ه��ي العالم.

�إبراهيم قعدوني

ح�سو
�إبراهيم ّ

م� ّرة �أخ��رى ت�أخذني الأغنية نحوكِ  ،ك�أنما
الآن ف��ي �آخ��ر ال���ش��ارع المظلم ،و�أن��ا �أقي�س
الم�سافة بين باب الحديقة وغرفة الحار�س
بالقبالت .ومثل ٍّ
قط �أعمى� ،أتم ّرغ برائحتك.
�أذكر يوم �أ�صابك الدوار بعد �أ ّول عناقٍ تحت
ّ
المعطل � -أنتِ اخترتِ المكان
عمود الإنارة
بدافع الأمومة  -ع�شر ليرات لإبعاد الطفل
ب��ائ��ع ال�ع�ل�ك��ة� ...أذك ��رك ك� ��أ ِّم ��ص�غ�ي��رة .كنتِ
تند�س من حفرة
�سعيد ًة برعونة يدي وهي
ّ
ال�ك�ن��زة متل َّم�س ًة حلمتك كما طفل جائع.
�أيّ ح���ص��ان؟ و�أيّ ب�ساط ري��ح يعيدني �إلى
عتمتك؟!
ٌ
ال�ضوء هنا خانق .الأ�صابع يجرحها الفراغ.
الفكرة �أرملة.
ُ
متو�س ً
ال �أن نم�ضي
غ ِّني لي ...لن �أقاطعك ّ
�إل� ��ى ال �ب �ي��ت (ف �ق��د �أخ �ل��اه الأ�� �ص ��دق ��اء كي
يح ِّملوا العا�شق جميلتهم) و�أخ��ي المتد ّين
ذهب في �إج��ازة .غ ِّني لي .ي�شبهني �صوتك
ال���ض��ائ��ع ،وال��وق��ت �أك�ث��ر ل ��ؤم �اً م��ن "حار�س
الحديقة".
خذي يدي �إلى عنقك ال�شهي ،فالدم �سيخرج
�إل��ى ال�ب���س�ت��ان ...ق��ول��ي المزيد م��ن الكالم
ال�م��رت�ب��ك .ا�ضغطي بيديك على حجرك.
انتحي مزيداً من العرق .كل هذه الع�صافير
بناتك م ِّني.
تنتمي �إلى �إبطك ...والأغنيات ِ
غ ِّني لي ...فربما  -بعد جيلَ ْين على الأق ّل -
�أخبرك ما الذي يجنيه الرجل من الذكريات.

الأحرى
المهرهرة.
ب�أل�سنة مُلغزة
غ ٌد �صل ٌد
ّ
جديد
من
العبث
�أن نقدّر
***
الم�شافهات
خيوط
ون
ق
ي�ش
بق�ضبانِ المتاهة اللذيذة
ً
�إحاطته �أو م�ساءلته في
هناك �إذا
الكتيمة
ُيبرم مع الم�ستقبل
�ش�ؤونه المت�شابكة كالعدم في الندى البعيد
أزلي مع الأزل.
وينغر�سون كال�شفرة على اتفاق ال ّ
�أو ما �شابه
وال�شم�س الثقيلة التي
�أر�ض الخيال الحياة،
***
ٌ
ا�ستدراجه
أو
�
ا�ستنطاقه
فو�ضى
من
ثانية
كل
تولد
عليها
قيم
ي
ال
أر�ض
�
من االحتمال
ُ
َ
�إلى حيله المنب�سطة
ما
حنين هاربٍ من
�أنك ند ََب هذا الذهب
�سوى ٍ
لوعته
ن�صي
رغباته الرقيقة الرخوة �أو وتنزلق في جدال �أبديّ
الوح�شي الذي في ّ
بط�شه القدير المنت�شي .مع جدواها الأبدية.
�سوى غبا ٍر مد ّربٍ  ،مح ّن ٍك ،حوافه ،كتلته المذهّ بة
الأولى
هناك وعلى مرمى
،
عبثي
على الأ�ص ّح.
ٍّ
�سماع العبث من عمقه
االخ�ضرار الم�صحوب
غير مرغوب فيه ،ممح ّو ومن المحتمل
ك�أنه في فناء برزخي
عادة بالزرقة الإ�ضافية
تماماً من ت�صانيفه.
الن�ص في
�أن تكوني حيلة ّ
ثمة �سماء مرتع�شة ب�سكين �أر�ض �صامتة �إذاً
ا�س ُتجوب للت ّو
وقفته المتج ّمدة عادة
أو
�
اليقين
�ض
و�صار مر ّو
مرتع�شة
�أو دون كلمات ج�سدها
على كمال ال�شعر ودقائقه،
ما �شابه،
و�شجيرات نورانية �شريدة كبقية الأمكنة الح ّية
وقد �أكون فراغ ن�سيانك
محاكاة ال�شهوة فيه �إن
بالقرب من فردو�س �شريد �أر�ض ُخلقت من عظمة
الالنهائي والالمُنعقد
ّ
�أمكن
فردو�س المتاهات �إذاً.
طير
ك�سطور ال�صواب والخط�أ،
العقل
نحو
ت�صويبها
�أو
هناك
ونبات ورحم ثمرة �ساهرة كطباع ال�سيرورة و�أحوالها
العجول اللزج.
بن�صف كلمة تطلب النور على حياة اهلل.
القلقة.
بين مدافن العمق
والهواء وملحقاتهما
***
على الأرجح الأكيد
وال�شهوة
بن�صف فجر تنهمر
كل �شيء نق�ش للطيران
�أنت وظالل الكون �أختان
ً
ة
واحد
ة
ولبره
حوا ٌر ما
ٍ
ٍ
ع�صافير الفجر رويدا
نحو مغيب ناطق با�سم
ال ت�شبهان لفظة الأنثى
ً
ً
� ٌ
إن�صات �إلى �أ�سرار اهلل
رويدا
لهيب يتنهّد جيئة وذهابا ،المتماوجة
المحت�شمة
وت�صبح على ظالل
كل �شيء وراء البحر
وال غمو�ض ال�سحر في
للبحر حتماً
التي ال توهّ ج مثلما توهّ ج قدميك
عي َن ْيكما،
�أ�سرار المر�أة
توهبك هيكلك القويم
بق�شور الزبد �أو نتاف
�أنتما وكذلك بقايا الهواء
القا�ضمة على بذور الخلود تر�ضعك معدن الخلود.
الزرقة الذي مثلنا حيران ورقة توت م�شلولة �أو �شبه
المر�أة العدّاءة التي ت�سبقنا هناك
وال مرئي.
م�شلولة
ال �أم �آج ً
كل �شيء له غد �إال �صورة �ستنهمر عاج ً
بالمعاني والجلبة
على ما هو عليه
ال
ّ
ال�شعر
على د ّراجة
رجل وامر�أة ومالئكة ر�ضع الغد
في ال�شعر.

�أما من �شاعر يغوي حليب الليل في نهدي �أنا الأول��ى �أنا الأخرى...
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محمود دروي�ش

بعد �سنوات طويلة من النميمة على بول �شاوول...

م ��ا ي� ��زال ال �ك��ات��ب الأرج �ن �ت �ي �ن��ي خ ��ورخ ��ي لوي�س
بورخي�س الأك�ث��ر الت�صاقاً ب�صورة "المث ّقف" في
�أذهاننا .ذاك المثقف البورجوازي الأنيق الذي لم
تنزل كلمته �إلى ال�شارع يوماً ،بل كانت في �صعودها
الم�ستم ّر نحو ما يتجاوز المكان والزمان.
رغم ذلك ،ال ينتاب قارئ �أدب��ه و�شعره �أي نوع من
"طبقي" .وال�سبب الأول �إنما يكمن في وفاء
ح�سد
ّ
المتن�سك ل�شيء واحد في هذا العالم:
بورخي�س
ّ
مخ ّيلته ،في معنى �إ�صراره على خلق "هذا الحقل
ال�شخ�صي الم�صنوع ب�أدوات تنقلها الحوا�س" مهما
كان الثمن .وفي النهاية �إن "�إخال�ص" بورخي�س �أو
عناده هما ما جعالنا نعتبره (هو) �إحدى كلماته
الخالدة التي ّ
خطها بمخ ّيلته ال بب�صره المفقود.
في هذا المعنى ،يبرع بورخي�س في بعث عالم قديم
�أعاد تركيبه م�ستخدماً عنا�صر من مك ّونات ذاكرته
ال�سحرية ،العالم الذي �أنتج �أ�ساطير الب�شرية كلها
ت�ق��ري�ب�اً ،ال�ع��ال��م ال��ذي ك��ان فيه الب�شر ال يزالون
ق��ادري��ن ع�ل��ى ال�ح�ل��م" :ما ال ��ذي يعنيه �أن �أكون
كاتباً؟ يعني بب�ساطة �أن �أكون مخل�صاً لمخ ّيلتي".
لكن ،كيف يمكن الوفاء للمخ ّيلة؟ وهل هذا الوفاء
يعني �صونها ولحظة ان��زالق المكان في الوحول
حولنا؟
هل فع ً
ال ال يه ّم ما تكتب بل كيف تفعل ذلك؟ هل
الجاذبية المعنوية هي ال�شرط الأ�سا�سي للقبول
حتى في ميادين عقلية �صرف كالأدب والفكر؟ ثم
�أال تخدعنا الذائقة التي ال ت�ستند �إل��ى المنطق
غالباً؟
نقر�أ بورخي�س با�ستمتاع موا ٍز ال�ستمتاعنا بق�ص�ص
�شهرزاد ،ونقر�أ نزار قباني برغبة �شبيهة بيا�سمين
ال�شام المتد ّلي م��ن ف��وق �أ� �س��وار البيوت العتيقة
المحجوبة ،ونقر�أ �سعيد عقل كما نتخ ّيل �أبي�ض
لبنان ال�صاعد نحو غيمة وح �ي��دة .فهل المكان
ي�صنع الكلمة �أم الكلمة ه��ي م��ن ت�صنع المكان؟
�أم يا تراها تجمع �أط��راف ثوبه الكبير في نقطة
واحدة ،هي نقطة انطالق بورخي�س :المخ ّيلة.
ليت العالم كان مكتبة كما يراه ابن بيون�س �آير�س
"المجنون" ،ليته كان �شيئاً �آخر غير هذا ال�سخف
والرتابة .ليت من طالب بهذا النوع من الإخال�ص
غير بورخي�س ،ليت من ر�سم هذه اللوحة �شخ�ص
غير مُطف�أ العي َن ْين.
ع�ساف
زينب ّ

zeinab@alghaoon.com

في العدد المقبل
ال�صحراء وب�صريات ال�شعر
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حذاء "فابي"

 ...وحذاء منتظر

قبل �أكثر من عام ،وفي تحقيق �أجرته �صحيفة "�إل مي�ساجيرو"
الإيطالية ح��ول �صناعة الأح��ذي��ة الإيطالية وانت�شارها في
العالم ،قالت ال�صحيفة �إن الرئي�س الأميركي ج��ورج بو�ش
ّ
يف�ضل انتعال �أحذية "موكا�سين" التي تنتجها �شركة "فابي"
الفاخرة التي يقع مق ّرها في مقاطعة ماركي.
(الغاوون)

ق��ام مرا�سل قناة "البغدادية" منتظر ال��زي��دي بر�شق الرئي�س
الأم�ي��رك��ي ج��ورج بو�ش ب�ف��رد َت� ْ�ي ح��ذائ��ه� ،أث�ن��اء م�ؤتمر �صحافي
م�شترك بينه وبين رئي�س الوزراء العراقي نوري المالكي ،قائ ً
ال
له" :هذه قبلة الوداع يا كلب" .وقد ع ّلق بو�ش �ساخراً�" :إن مقا�س
الحذاء � 44إذا �أردتم �أن تعرفوا �أكثر".
(جميع الوكاالت)

وم � ��ا َت � � ْن � � ِق � � ُم الأ ّي � � � � ��ا ُم م ّمن وي���س�ت�ع�ي��ر ح � ��ذاء ال �ل �ي��ل ثم
ينتظر ما ال ي�أتي
وجوهُ ها
�أدوني�س
لأخم�صه ،في ك ّل نائبةٍ ،نع ُل

هل � َ
ورجعت بعد الظهر في جيبي
آذيتك في �شيء؟
قرو�ش
�أنزلت مر ّتبك ال�شهري؟
ف�شربت �شاياً في الطريقْ
�سبقتك في طابور الخبز؟
�إن كنت بهذا التقرير تو ّفر ورتقت نعلي
ول�ع�ب��ت ب��ال�ن��رد ال �م��و ّزع بين
خبزاً لعيالك
�سي�ش ّبون حراماً
ك ّفي وال�صديقْ
�صالح عبد ال�صبور
�أو كنت تريد �شراء حذاء
�أنت وتقريرك يا دوب حذاء
مظفّر النواب على الجبال التي
ال ُي� ��� �ض � ّ�ح ��ي ال� �ث� �ل� � ُج بنعله
حلقت ذقني م ّر َت ْين
الجديد لهبوطها...
م�سحتُ نعلي م ّر َت ْينْ
()...
�أخذتثوب�صاحبي..وليرتين عثرنا على ّ
فك دينا�صور
لأ��ش�ت��ري ح�ل��وى ل�ه��ا ،وقهوة وحذاء مت�س ّكع يتابع ال�سير
مع الحليب
بعد تو ّقف �صاحبه

المتن ّبي

�أنعى لكم يا �أ�صدقائي اللغة
ال �شيء يربطني بهذه الأر�ض القديمة .والكتب القديمة
�سوى الحذاء
وكالمنا المثقوب كالأحذية
ال �شيء يربطني بهذه المروج القديمة
�سوى الن�سيم ال��ذي ّ
نزار ق ّباني
تن�شقته
�صدفة فيما م�ضى
يلم�س زهرة فيها م� � ��اذا �أف � �ع� ��ل ،وح � � � ��ذا�ؤك له
ولكن من ْ
الأر���ض؟ كيف �أخلع الأر�ض،
يلم�س قلبي
ْ
محمد الماغوط �أفرغ المهابط تحت قدميك؟
ك�ي��ف �أ��ص�ب��ح ال �ت��راب لأراف ��ق
ير�سم قفا النهار
خطواتك �أعدّها� ،أعدّها...
ي�صنع من قدميه نهاراً
�أن�سي الحاج

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

المدير الم�س�ؤول :كمال المهتار
العالقات العا ّمة :كارمن �شمعون
المرا�سالتinfo@alghaoon.com :

الإخراج الف ّني:
مايا �سالم

محمود دروي�ش

ر�سم وبورتريه� :أ�سامة بعلبكي
كاريكاتور :عبد اهلل �أحمد

وديع �سعادة

ُطبعت على
المطابع التعاون ّية ال�صحاف ّية

