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د .عديل الهواري

كلمة العدد الفصيل التاسع عرش

خواطر عىل أبواب 2021
يصدر يتطلع اإلنسان كلام اقرتب عام من
نهايته إىل عام أفضل .ولدى كل إنسان عىل
حدة ،والبرشية جمعاء ،أسباب عديدة لألمل
يف أن يأيت عام  2021حامال معه تعويضا عن
الخسائر واآلالم التي هيمنت عىل العام .2020
املؤرش املشجع الوحيد حتى اآلن هو الحديث
عن تطوير لقاحات مضادة لفريوس كورونا/
كوفيد ،-19وهناك أنباء تتحدث عن أنه سيمكن استخدامه قبل انتهاء العام،
ولكن الواقعي أكرث الحديث عن استخدامه يف الربع األول من العام .2021
ومثلام نتطلع إىل الخالص يف عام  ،2021ال بد أيضا من التعلم من األخطاء
التي وقعت فيها حكومات دول العامل يف تعاملها مع الوباء ويف إدارة شؤون
البالد ،ليس أثناء فرتة انتشار وباء وحسب ،بل وإعادة النظر يف السياسات
التي أديرت وفقها البالد لسنوات قبل الوباء .فام هي األمور التي تستدعي
إعادة النظر؟
للحكومات بعض العذر يف اتخاذ قرارات خاطئة نتيجة عدم مواجهة وباء من
قبل ينترش بهذه الرسعة ويف مختلف أنحاء العامل ،ولكنها غري معذورة يف مواصلة
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اتخاذ قرارات مرتجلة ،وعدم التفكري يف جعل البالد مهيئة بشكل أفضل يف حال
انحرست موجة من الوباء ،وعادت موجة أكرب ،أو ابتليت البرشية بوباء جديد.
مظاهر االرتجال والتخبط كانت األكرث وضوحا يف قرارات اخضاع البالد
لحظر بلغت درجة قسوته أحيانا فرض منع التجول ،ثم عمل استثناءات ليست
متامسكة منطقيا ،كإغالق املطاعم يف العارشة ليال.
من مظاهر االرتجال األخرى اللجوء إىل التعليم عن بعد ،إذ تبني عدم
وجود بنية ميكن االعتامد عليها للتعليم عن بعد بصورة منهجية .وصاحب هذا
االكتشاف مفاضلة يف غري وقتها بني التعليم وجها لوجه يف املدارس والجامعات
والتعليم عن بعد .وقيل يف هذا السياق كالم كثري عن عيوب التعليم عن بعد،
وكثريون غلفت حججهم بالحرص عىل املساواة االجتامعية ،مثل عدم توفر
األجهزة للجميع ،أو عدم توفر شبكة اإلنرتنت .هذه النواقص كانت موجودة
قبل إغالق املدارس والجامعات واللجوء إىل التعلم عن بعد .وشمل التعليم
عن بعد املرتجل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لعدم توفر وسائل رقمية
أخرى مناسبة.
أثناء فرتة الوباء ،حصل انفجار ضخم يف مرفأ بريوت ،وكان الدمار األكرب
من نصيب املناطق املجاورة للمرفأ ،وبلغت آثاره باقي مناطق لبنان .هذه
الكارثة ،وأخرى تتكرر سنويا تقريبا كل شتاء ،أي الفيضانات ،تظهر هزالة إدارة
شؤون الدول العربية ،مع أن الخطاب اإلعالمي الرسمي يعمل جاهدا عىل اقناع
املواطنني بأن الدول املتقدمة معجبة بنامذج إدارة شؤون البالد يف دولنا النامية.
وابتيل العام العريب خالل عام  2020بظاهرة إقامة بعض الدول العربية
عالقات رسمية طبيعية مع إرسائيل ،وامللفت يف األمر استخدام ذرائع واهية
مثل الحرص عىل مصلحة الشعب الفلسطيني ،أو تحقيق مصالح الدولة العربية
املط ّبعة ،مع أنها بعيدة عن خطوط التامس ،أو أن قرارات من هذا النوع
«سيادية» ،وكأن وصف قرار ما بأنه «سيادي» يجعله حقا مطلقا أو مقدسا أو
ال يجوز أن يخضع للنقاش حول احتامل كونه قرارا خاطئا.
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قد يكون عام  2021أفضل من  2020إذا ما نجح اللقاح املضاد لكورونا/
كوفيد -19يف تحقيق النتائج املرجوة منه وإعادة عجلة الحياة الطبيعية إىل
الدوران يف كل بلد عىل حدة ويف العامل ككل .ولكن األوضاع يف الدول العربية
لن تكون أفضل ،فاملسألة فيها ليست مجرد نواقص كشفها الوباء وميكن تفاديها
بعد السيطرة عليه .هي هياكل دول تعيش عىل الخطاب اإلعالمي الذي يفتخر
بالبلد ومبؤسساته الرسمية وشخص الحاكم وعائلته وقبيلته.
ماذا عن الوضع الثقايف عىل ضوء ما سبق؟ ال ميكن للثقافة أن تزدهر
وتتطور يف ظروف سياسية تشهد تراجعا كبريا يف هامش الحريات املتاحة،
الذي كان هامشا محدودا يف أفضل األوقات يف املايض .لقد عاش املثقفون
واملبدعون العرب يف السنوات املاضية عىل وهم وجود انتعاش يف مجاالت
الفكر واألدب والبحث األكادميي نظرا لتعدد الجوائز يف هذه املجاالت .ولكن
الوهم الذي ساد عددا جيدا من السنوات تبدد برسعة ،فصنع القرار يف الدول
العربية محتكر ،وفكرة الحوار االجتامعي مرفوضة ،والشعب يعاقب بدل أن
يكون له الحق الكامل يف محاسبة املسؤولني وفق اآلليات املعروفة يف الدول
الدميقراطية.
لقد أوشك العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين عىل االنتهاء ،ومع ذلك
ال تزال الدول العربية تدار بعقليات تجاوزها الزمن منذ عقود عديدة .ولذا،
أعتقد أن األوضاع يف الدول العربية مل تبلغ الحضيض بعد رغم رداءتها املحبطة.
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أسامء عبد اللطيف حمد

خامسيات الشاعر فراس حج محمد
تع ُّد الخامسيات شكالً من أشكال املقطعات
الشعرية ،فهي شكل فني أصيل يف الشعر العريب،
مبا فيه من قيمة أدبية وإضافة إبداعية للشعر
الفلسطيني ،وملا لها من سامت فنية ليست
لسواها من الشعر ،فقد بدأ تاريخ املقطعات منذ
بداية قول الشعر ،فالخامسيات نوع من أنواع
املقطعات ،ومنط تعبريي ،وقد أشاد بها النقاد ،فقد
قال السامرايئ:
«إ َّن ظاهرة املقطعات الشعرية قدمية قدم الشعر ،وإ َّن هناك أسباباً كثرية
دعت إليها ،أو االختصاص بها ،وقد نظم فيها عدد من الشعراء ،وكان بعضهم
أكرث ميالً إليها ،وأقدر عليها من سواها[.]2
وقال ابن منظور« :وقالوا شعرا ً قصدا ً إذا نقّح وج ّود وهذّب – وليست
القطعة إال ثالثة أبيات أو عرشة أو خمسة عرش ،فأما ما زاد عىل ذلك تسميه
العرب قصيدة «[.]3
وهذا التحديد من جانب النقاد ،يع ُّد قمة الفن وجوهر العملية اإلبداعية،
وتحديد القطعة فنياً فيت ُّم مع اكتامل املقطعة فنياً ،بحيث تت ُّم معالجة فكرة ما،
معالجة موضوعية وأسلوبية وصورية وموسيقية ،معالجة يشعر معها القارئ أو
املستمع أ َّن الشاعر يف املقطعة قد استفرغ جهده ،ووضع كل ما متليه عليه آلته
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الشعرية .وقد شهد الشعر العريب الحديث بعامة والشعر الفلسطيني بخاصة
كثريا ً من املقطعات فائقة األسلوب.
تبدو تجربة فراس حج محمد الشعرية أقرب إىل منوذج شعرية البساطة،
يف إطار حركة الحداثة يف الشعر العريب املعارص .وخامسياته مثل حبات لؤلؤ
انقطع عقدها ،فتناثرت عىل الجمهور ،وسالت أبيات شعر الخامسيات التي
صدح بها ،فدغدغت املشاعر والمست الوجدان.
مفهوم الخامسيات
الخامسيات جمع خامسية ،وهي قطعة شعرية ،تتألف من خمسة أبيات،
ترتبط مبعانٍ متقاربة منطلقة من فكرة أساسية.
مل يع ّد النقاد القدامى الخامسيات يف عداد القصائد ،أل َّن القصيدة يف عرفهم
تقل عن سبعة أبيات أو تسعة[ ،]4وسوف نلحظ أ َّن إبداع الشاعر حج محمد
ال ُّ
تحل
يف هذا النوع من الشعر يزحزح الع ُرف النقدي القديم ،ويجعل خامسياته ُّ
محلها الالئق بني القصائد.
شعر املقطعات ،بطبيعته ،نوع من الشعر الذي يفيض بتجربة منفردة ،فهو
نسيج متازج املؤثرات الخارجية بالغليان الشعوري الداخيل للشاعر ،وهو أشبه
ببصامت ،فحواها الوحدة العضوية ،فاألبيات تتالحم لتلقي بظاللها حول إطار
التجربة الشعورية ،حيث قال ابن طباطبا العلوي:
«وأحسن الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاماً يتسق أ ّوله مع آخره ،عىل ما
ينسقه قائله ...وأن تكون كل كلمة واحدة يف اشتباه أولها بآخرها نسجاً وحسناً
وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معانٍ وصواب تأليف ،ويكون خروج الشاعر من
كل معنى يضيفه خروجاً لطيفا»[.]5
متثل هذه الخامسيات نوعا من التفرد يف الشكل الشعري الذي يحبس
جزءا ً من عمر عبارات ال طويلة وال قصرية ،وإمنا هي مبعدل ما يتوقها السمع
تنتهي فعالً ويرتاح الشاعر حني تنفجر ،فقد ذكر الشاعر حج محمد يف ديوانه
«أمرية الوجد» ،أنَّه أضاف إىل ديوانه هذا خامسيات ،وعددها مائة خامسية،
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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شكلّت نصف قصائد شعره يف هذا الديوان الصادر يف جمعية الزيزفونة (رام
الله-فلسطني) ،ومل يضع عناوين لهذه الخامسيات ،مع العلم أ َّن للشاعر قصائد
طواالً يف نفس الديوان وعددها ثالثون قصيدة من الشعر الحر والعمودي،
ووضع لكل قصيدة عنوان مييزها.
التعريف بالشاعر
هو ابن قرية تلفيت (فلسطني) .ولد عام  .1973يعمل مرشفاً تربويا يف
مديرية الرتبية والتعليم ،جنوب نابلس .حاصل عىل املاجستري يف اللغة العربية،
ومتخصص يف األدب الفلسطيني الحديث .نرش له عدة دواوين شعرية ،وهي:
ِ
ِ
وحدك أغنية»؛ «الحب أنْ»؛ «ما
«وأنت
«أمرية الوجد»؛ «مزاج غزة العاصف»؛
يشبه الرثاء»؛ ومجموعة قصائد للفتيات والفتيان .وله مؤلفات نقدية نرثية
عدة .وهو عضو يف هيئات ثقافية متعددة ،وشارك يف العديد من األنشطة
الثقافية واألمسيات الشعرية والندوات واملؤمترات.
تبدو تجربة الشاعر فراس حج محمد الشعرية أقرب ما تكون منوذج شعرية
البساطة يف إطار حركة الحداثة يف الشعر العريب املعارص ،فجودة الشعر ال تقاس
بطول القصيدة ،وال بعدد أبياتها ،بل يف جوهره الذي يتجىل بالقيمة التعبريية
والشعورية مبا تحقق من جاملية وبيان ،وقد الحظ النقاد أ َّن املقطعات قدمية
قدم الشعر ،وأ َّن هناك أسباباً دعت إىل اإلكثار منها ،واالختصاص بها ،كام قيل:
«فالقصيدة هي التي تفرغ مني ،ولست أنا الذي يفرغ منها ،مام يدل عىل
عالقة وثيقة بني الشاعر وشعره»[.]6
وقد تر ّجح لدينا أ َّن هناك سببني نفسيني الختيار الشاعر هذا اللون من
الشعر – الخامسيات ،بحسب الطبيعة املتوعدة ذات الطاقة وقوة اللحظة
الروحية والشعرية ،التي تشتمل عىل فكرة واحدة أو تجربة واحدة ،والرجل
مبثل هذا الطبائع يختار هذا األسلوب ويسرتيح إليه ،فالشاعر يرتك نفسه عىل
تجل عابرة أو نادرة ،إذ يقول يف الخامسية التاسعة:
سجيتها يف لحظات ٍّ
مسا ُء الخـري يـــا وردا ً
تــبـوح
يـفـوح = = بـعــطر ذاع أســـرا ًرا
ُ
ُ
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وتسطع يف الفؤاد كصنو رؤيا = = فتشدو النفس واألمل الرصيح
معنى = = فيكتب سطرها الشعر املـبيـح
وتجــنح باملـنى أصــداء ً
الفصيح
لـهـا غ َّنى املـغني فــي حـنـانٍ = = فردد شــدوه الحـرف
ُ
الجريح[]7
ليغـزل مـن مساء الخري روحاً = = يعـانق روحـها الـقلب
ُ
أما السبب األول ،فهو البعد الروحي لتجربته الشعرية التي متتح من
حب قاسية م َّر فيها خالل مرحلة من حياته ،وإبراز مدى التجيل
معني تجربة ٍّ
واإلرشاق بحيث تكون خاطفة عابرة ،أو خاطفة مع تركيز عميق ،والسبب
الثاين الختيار الخامسيات هو طبيعة اإلبداع الشعري القامئة عىل وثبة نفسية
أو مجموعة خفقات ،تفرغ يف شحنة توتر نفيس نتيجة التقاء التجربة املثرية
بتجربة الشاعر املختزنة يف ذاكرته ،وتنتظامن شيئاً فشيئاً ،فيكون من انتظامهام
خامسية تتلقاها ،هذه الخامسية التي تتكّون أبياتها كالً متكامالً يف وحدة
دينامية تتكون من عدة وثبات وليس من عدة أبيات.
وملا كانت طبيعة الشاعر ذات طاقة تتوهج يف لحظات أو وثبات نفسية
شعورية تستوعب فكرة واحدة أو تجربة واحدة اسرتاح الشاعر لها ،ونجده يرتك
نفسه عىل سجيتها ،وهو كذلك ذو مشاغل وأسفار متصلة يف الوقت نفسه.
هيكلية الخامسيات وعددها وسامتها الفنية
تدور أحداث خامسيات حج محمد حول رصاع املشاعر وردود األفعال
اإلنسانية ،والخيارات والحتميات خصوصاً الحب والكره والحياة واملوت
والعداوة واالنتقام ،وسط جدلية أزلية بني ما نختاره بإرادة قلوبنا وعقولنا ،وما
يفرضه القدر ،إذ يقول:
الحب واألحباب واآلمال[]8
أكتب ما
ُّ
ُ
حييت قصائدي = = يف ِّ
سأظل ُ
متثل مرحلة الخامسيات يف حياة الشاعر ،مرحلة التأمل يف الكون والحياة،
والتفكري بالوضع اإلنساين والحب والفخر ومتجيد األنا ،فاختار الخامسية كشكل
شعري ثابت يعرب من خاللها عن أفكاره ومشاعره.
ومتثل الخامسيات مشهدا ً نفسياً منسجم العنارص ،ولهذا كان خليقاً بالسطر
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الشعري أن يسمى جملة إيقاعية ،ولنا يف كل خامسية قافية موحدة ،وهي متثل
وحدة بنائية برصية تدركها العني منذ اإلطاللة األوىل لكل خامسية ،ويجعل لها
بعدا ً داللياً يف عامل الشعر املتجدد ،فهي تعبري عن حالة اإلرباك التي يعيشها
الشاعر فكرياً واجتامعياً ونفسياً.
ويبدو أ َّن الشاعر مارس هذا النوع من الشعر ليجعل املتلقي أو القارئ
يشاركه مأساته ،مام يجعله يشعر أحياناً باإلحباط أو امللل من سامع كثري من
التفاصيل الشعرية ،وقد مارس هذا األسلوب ضمن الشعر العمودي ،ليوضح
مدى نجاحه يف تحقيق الغاية التي يرتأيها ،فقد أحالت الشاعر إىل رسام لديه
الدفق بأكمله ،لكنه مىض فقط ،برسم لوحة محددة.
تعالج هذه الخامسيات حالة عاشق ،ويصور فيها حياته بأدق تفاصيلها
متنقالً بني صورة وأخرى يف إطار إبداعي ،حيث رت ّب الشاعر خامسياته عىل
متام حروف املعجم ،وعىل كل روي مجموعة من املقاطع التي ناهزت يف
مجموعتها مائة خامسية ،متبعاً يف ذلك جملة من الشعراء الذين رتبوا قصائد
دواوينهم وفق هذا النمط.
وتركز خامسياته عىل الفكرة واملعنى الواحد ،وأ َّن البيت الواحد يعطي اإلشارة
إىل املعنى الذي تدور حوله سائر األبيات ،وال يكون لها عدة أغراض بخالف
القصيدة ،أل َّن معناها ال يتضح إال مع نهاية أبياتها ،وبهذا الفعل يريد صاحب
الخامسية أن يشعر القارئ بأهمية املوضوع املعالج منذ البداية حتى النهاية.
الشاعر صاحب شاعرية مملوءة بأفكار وتأمالت ،ومواضيع شعره الئقة
حسب األحوال واألوقات ،إىل جانب طبيعته النفسية املزدهرة باإلبداع الفني
والعاطفة الوجدانية[ ،]9وقد أشار حج محمد يف الديوان إىل وجود مائة
خامسية تقسم هذا الديوان الذي ابتدأه بقصائد جمع فيها بني الشعر الحر
والعمودي.
خامسياته ُصنعت من إيقاعات جديدة ،ومن معانٍ ذات ألحان يف شدو
جميل ،ومنها نظرات حكيمة إىل الحياة ،تريك منها ما خفي عليك ،وتصور لك
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فتحس فيام يكتب الشاعر روح الشعر ،التي تعطينا أثرا ً
رشها،
ُّ
معاملها ،بخريها و ّ
رائعاً يتجىل فيه براعة شائعة.
ويف هذه الخامسيات مل تخرج عىل املألوف من أوزان الشعر ،ومل يفقد
الشعر جامله ورونقه ،وقد التزم الشاعر موسيقى عذبة لها إيقاعها الجميل يف
األذن املصغية ،أظهرت املقدرة اإلبداعية عند الشاعر ،وآذاننا بطبعها قد ألفت
هذا النغم.
خامسياته جاءت جلّها عىل أوزان للبحور مختلفة من الوافر والكامل ،والهزج
أقل رتابة لجمعه بني (مفاعلني ،مفاعيلن) يف
الذي يحايك البحر الوافر ،إال أنّه ُّ
أغلب األحيان ،وهذا القالب الشكيل الذي ورد يف شعر حج محمد هو نظام
الخامسيات ،وفيها قسم مقطوعته إىل خمسة أبيات كل بيت شطرين ،حيث
تلتقي قوايف األشطر يف كل قسم ،وعىل روي واحد ،فهو بذلك يريض رغبتني
عنده ،رغبة تتمثل يف وفائه للشكل العمودي ،ورغبة متثلت يف القوايف املنضبطة
واملتنوعة ،ومن انتقاالت إيقاعية يطمنئ إليها.
خامسياته حسنة بليغة ،متيزت بالسالسة ،فيجعلها يف متناول املختص وغري
املختص ،وقد بنى بعضها عىل تفعيالت البحر البسيط ،بتخلق من استدعائه
بلورة داللية تؤرش رغبة الذات املسكونة بالرفاهة والحلم يف التامهي مع
فضاءات النص املستمد من عمق الذاكرة املتأججة بالقلق واالرتباك ،والبحث
عن الهوية وتشكيل قصيدة حوارية طريفة بني «األنا» األنثوية واآلخر ،إذ يقول:
ومللميني ،أعيدي صو َغ ذاكريت = = وعمدي الوجد ،يا طهر الهوى الحايل
وراقصيني عىل أهداب مقلته = = يحلو الغنا وميوج الكون يف العايل
وسامريني بنور النجم ج ّمعنا = = وحرري الروح يا أشواق آمايل[]10
أما الخامسية التي يقول فيها:
ظل بفكري بحضن الغيب آمنة = = فالقلب يراعك يف بعد ويف قرب
ّ
كــل ثانية = = فـاليوم يـأيت بجر ٍح غــائر يُريب
كنت أشتاقــه يف ِّ
إ ْن ُ
ِ
ٍ
بحرف نبضه يُصبي[]11
يكفيك ص ّدا ً فروحي أثقلت وجعاً = = ردي لحريف
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فتنرصف يف بنيتها الدرامية إىل التوغل يف عامل األنوثة ،حيث يجتاحها الشك
وينتابها الظنون ،فتنغلق «األنا» عىل مكابدة وحرية ،لذا فإن الحوارية القصصية
تغني مالمح اآلخر ،وتبوح بؤرة النص ومحور األساس الذي يدور حول تفتت
اإلحساس بالحياة ،أمام معادل الوحشة والوحدة ،وخاصة حني ننظر إىل تعاقب
جرس القافية وحرف الروي ،نحدس رغبة النص يف استثامره قدرة الحرف «الباء
املطلقة» عىل التنفيس عن األنني املكلوم الكامن يف طبيعة حرف الروي[.]12
ويصوغ البيت الثاين فضاء وعظياً يرتكز عىل تشبيهية للقصيدة ،كام أنها
تفيض عىل جسد النص مبدلوالت تؤرش بعبثية الرجاء ضمن همس الرجاء ،إىل
جلجلة الرغبة يف االنعتاق بعيدا ً عن قيد اآلخر وسطوته.
يقيم الشاعر مناجاة مع قلبه يف واحدة من خامسياته ،تذوب فيها «األنا»
يف جزء مهم من الجسد وهو القلب مبعناه اآلخر ،الذي يعادل الشاعر نفسه،
فيتوجه إىل القلب توددا ً أو عتاباً وشكوى ،وكا َّن القلب شخص خارجي يستند
إليه الشاعر إلفراغ شحنة األىس والحزن الذي ينتابه ،ج ّراء سوء الواقع املعيش،
إذ يقول:
األسل
يعذب املرء يشء ،اسـمه األمل = = كام تعــذبه يف جرحه ً
ينتعل
يا روح نامي فال يهديك مضطه ٌد = = موج عىل رسله يرميه ُ
تنتقل[]13
هــذي جـوانحنا اآلهاتُ تشـعلــها = = تهب شارحــة يف األفق ُ
وهو يناجي قلبه ،ويلومه عىل طبيته الزائدة وإخالصه الكبري ،الذي ال تقدره
الحبيبة ،فيلجأ الشاعر إىل فؤاده ،فيختفي وراءه ويتوارى بحسناته وسيئاته،
بصفته الفؤاد ،وهو الشاعر نفسه ،فراح يعيل من أثر صيانة الكربياء وإبقاء
الكرامة يف معارجها النورانية مصونة ،إذ يقول:
بكل ٍ
شديد يف البالء يُغار ُم[]14
وروحي كأصل الترب يزداد بأسها = = ِّ
تنهض هذه الخامسية عىل خطاب اآلخر وهي املحبوبة ،التي تبدو فاعلة
ِ
صباح ِك»ِ ،
إليك ،وتتداعى
رغم إضامرها وتبديه بصورة ضمري «الكاف» يف
الخامسية عرب اسرتخاء تذكاري يتوضح داللياً من خالل بعض الجمل االسمية
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والفعلية «هانت ِ
عليك» ،صبا ُح ِك إذ يفوح العط ُر منه ،الصباح الذي شبهه
بتفتح األزهار العطرة ،وهذا التشبيه يف داللته من الواقع إىل الخيال ،يك يتواءم
مع دالالت السياق ،الذي جاء يصف الص ّد ووحشة النفس ،وهذا املناخ النفيس
الذي يؤسس خامسية شعرية ،فنجده يقارب حقول اللغة املتباعدة ،إذ يجمع
بني الفؤاد الرقيق وحالة املاء الذي يسكب عرب تسلسل زمني مييض متدرجاً
بالحدث ،حتى وصوله لحظة التأزم التي تبدو يف انبالج صباح عيد يحمل
البرشى ،إذ يقول( :مجزوء الكامل)
املحبِ ،
عيد ِ
إليك راما[]15
إليك أىت سالماً قلبي = =
ُّ
وتكشف عن منط آخر يف املعالجة يف بنيتها اللغوية من األسامء التي سيطرت
بوضوح عىل معامرية املنت كله .ولوال وجود األفعال املضارعة (يحمل ،يرقص،
تشكل) ،لكنا أمام لوحة صامتة خالية من الحركة والحياة ،إذ يقول:
ُّ
يحايك،
يهــل شـهـدا
ويرقص بالهوى خجالً طروباً = = محمر الخدود ّ
للحب يُهدى
يحـايك النفس ملتاعــاً شهيدا ً = = ُ
ويرفل سادرا ً ِّ
جمعنا ما تشكّل من دمانا نصو ُغ الوجد ألواناً ووردا[]16
الصمت ينسجم مع حالة التعبري عن األمل الذي يكتنف الشاعر ،وهو
وهذا
ُ
ما جاء وسامً داللياً لعنوان مختار.
ويف الخامسية الثانية والخمسني نجد أسلوب الخرب واإلنشاء يتبادالن الدوار،
حيث تبنى األبيات األوىل عىل أسلوب الخرب ،وتأيت الخامتة أو البيت الخامس
إنشائياً ،إذ يقول:
ويحــب جملــتها بــريــدي
وأح ُّبــهــــا وتحبــني = =
ُّ
غــازلتـ ُـها فتبســمت = = ومىش الغرام إىل وريدي
جـالستــها فرتنـمــت = = لــحنــاً ينــغم يف السعو ِد
وتكلــمت تشــدو كام = = شـدو الكنار عىل الورو ِد
ذلك أل َّن البنية الداخلية للتجربة الشعورية قامئة عىل عرض حال وضعه
العاطفي مع صاحبته ،فكان البيت األخري أو الخامتة كام رأينا يطرح الحل ،فيقول:
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حب كن كل املنى = = يا بهجة اآلمال زيدي
يا ُّ
فهذا البناء املتامسك ليس متكلفاً يف خامسياته كلها ،وال سيام الرتكيز يف
البيت األخري ،الذي يتمتع بهذا الحل.
أهمية الخامسيات وسامتها الفنية
حني نتأمل خامسيات فراس حج محمد نلحظ الخربة اإلبداعية الطويلة،
وما تحمله من تجربة إنسانية يف مامرسة الشعر ،ونجد أنّها تحتل جملة من
االنفعاالت النفسية والعاطفية املتدفقة ،واللغة يف صور ح ّية ،فتربز مقدرة
الشاعر عىل إخراج ما تجيش به النفس ،فتنصاع له قريحته ،أو بحكم رحيق
العاطفة املتعبة وجدانياً من شوق وحرمان انتظار وأمل وأمل.
تعتمد خامسياته عىل وجود عاطفة واحدة سائدة ،ويلعب الخيال دوره
يف توحيد املتنافرات وإحالل التوازن بني املتناقضات ،ويبدو أ َّن الشاعر اهتم
باإليقاع الداخيل املتمثل بأوزان البحور الخليلية ملا تتمتع به من تدفق وتعاقب
للحركات ،ووصف الحاالت االنفعالية ،وتعبريا ً عن العواطف الهائجة ،واختياره
لوزن يدل عىل حالته النفسية[ ،]17أو ذوق العرص ،فام يستحدثه الشاعر من
نغامت كالمية ،عن هو إال صدى ملا يرتدد يف بيئته ،وهو يعيد صياغتها.
ولجأ حج محمد إىل منط القفلة املفتوحة يف بعض خامسياته ،من أجل
مشاركة املتلقي يف استكامل أبعاد خامسيته الداليل وامتداداتها ،وهي قفلة
غالباً ما تكون عىل شكل تضمني أو اقتباس ديني أو أديب أو تاريخي ،ومن ذلك
قول يف خامسيته الثالثة والتسعني:
كنت بردا ً وسالماً = = ِ
ِ
السلسبيل
ْ
كنت ماء
وتبدو هذه الخامسية أقل وهجاً من غريها ،وهذا ما يؤكد مكانة محبوبته،
فهي األبهى والشفاء واألمل واألماين ومكان الراحة ،ورسعان ما يعود ،ويقبض
عىل جمرة اللغة الشعرية ،بالتصوير الذي يعتمد تقنية التشبيه ،فاملحبوبة برد
وسالم ،ومثة تناصية مع القرآن الكريم مع مخالفة سياق النص ،يف قوله تعاىل:
«قلنا يا نا ُر كوين بردا ً وسالماً عىل إبراهيم»[ ،]18ولكنه نار الشاعر وقلقه
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تطفئه ماء السلسبيل ،وهذا االستدراك جعل الخامسية ذات قفلة مفتوحة عىل
تعدد االحتامالت.
مل يؤ ّرخ الشاعر لخامسيات أشعاره ،مع ذلك نلحظ أنها نظمت عىل فرتات
مختلفة من عمر التجربة العاطفية التي م ّر بها ،إذ يحمل بعضها التوهج
العاطفي ،مصورا ً مجاهدته للعواطف اإلنسانية ،ومفاتن املرأة املحبوبة ،إذ يقول:
أعذب اإلحساس يا غايل الوفا = = يا روح قلبي يا جنوين املصطفى
يا
َ
نــار تجـوب العقــل ترتك ريحها ت= = ُشـقى مآاليت وحــزين املكــلفــا[]19
وأحيانا يظهر يف بعض خامسياته النضج التأميل الذي يغلب عليها جانب
العقل عىل العاطفة ،إذ يقول:
أنـخـاب؟
نــاب = = أم أ َّن حـرقــة ليـلتي
ُ
هل للمسافــات الكــليمة ُ
ّاب
أميش عىل وجعي كأنَّ حامل = = كــل القنابــل والــر ّدى خـط ُ
اب[]20
َّ
مستها
متوجس أهــذي ٍّ
بكــل طريقــ ٍة = = ذهــبت ّ
وحــل سـر ُ
ٌ
فهو مل يرصح باسم املكان والزمان الذي نظم فيه هذه الخامسيات ،فقط
جعل من قطع خامسياته كائناً فنياً ذا موضوع متامسك األجزاء ،قوي البناء،
ذات وحدات فنية متقنة السبك ،متساوقة مع الفكرة واملوقف العاطفي،
فالشاعر يعرب عن تجربته متدرجاً من منطقة املشاعر الضبابية خطوة خطوة،
ثم يظل يتطور موقفه العاطفي إىل أن يصبح ملموساً حيث يقول:
أحبك يا فتايت للخصال األربعة = = ِ
ِ
فيك الجامل موله ما أروعه!
حلت عىل ربواتها مثل ال ُّربا = = تشدو الحنا َن بربجها مرتفع ْة
فالحب للذكرى تعود لتسمعه[]21
ناجي فؤادي يا عبريا ً فاتناً = =
ُّ
ونلحظ أهمية الدور الذي تنهض به الخامتة أو البيت الخامس لدرجة
حمل بعض النقاد عىل تفاوت شعر حج محمد حني نلحظ قوة الخواتيم،
وش ّدة أرسها ،وهيمنتها عىل النص ثم عىل القارئ ،وعالقتها الحيوية مع أجزاء
الخامسية.
ويتميز هذا النمط من الشعر بعدة خصائص منها:
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( )1أن الوحدة العضوية املتكاملة أكرث وضوحاً ،ألنها تستند عىل موضوع
واحد ،وجميع كلامتها تشكل ترابطاً مكثفاً حول الفكرة ،التي هي قطب النص
ومحوره .ونالحظ ذوبان الذات والزمن يف عامل ذلك املوضوع ،وكذلك معانيها
وسكناتها منجذبة نحو النص ،ومركزه ضمري الغائب (هو) ،ونلحظ النص عند
الشاعر يتمحور حول لحظة مميزة مع الحبيب وص ّده ،ألنها شعلة مضيئة من
شعوره العميق والنشوة العارمة التي تذوب فيها األنا والزمن واملكان.
إ َن وحدة الخامسية النفسية وف ّرت فيها الوحدة العضوية ،التي وجدناها
يف متاسك الهيكل وقوة البناء ،وهناك عوامل أسهمت يف قوة البناء ،والوحدة
النفسية الشعورية ،واعتامدها عىل قافية موحدة ،واعتامده عىل صيغ نحوية
تش ُّد مـن ترابط الرتاكيب والعبارات ،ومـن ذلك خامسيته الثامـنة والثامنني،
إذ يقول:
يــا مـهـمالً قــلبي كـفــاك = = قلـبـي تـعـذب فـي هــواك
لو تطل َّنب الروح ترسي = = كالنبض ترسي يف رضاك
أنت الحبيب عىل املدى = = هـذا الـفراق غــدا امــتالك
َ
فتـخـلص ْن مــن هـمــه = = وتـعـانـقـــ ْن قلـبـي املـــالك
عشـت أحيـا يف ْ
هالك
ال تهـمـل ْن شـوق الرجا قــد = =
ُ
التي قسمها إىل قسمني من حيث الهيكل أو البناء ،فالبيت األول بدأ بالنداء
داللة العتاب ،واملقطع األول يشتمل عىل بيتني :الثاين مبدوء بحرف رشط (لو)
امتناع االمتناع ،أما املقطع الثاين الذي يشتمل عىل البيتني اآلخرين املبدوء
بحرف فاء واقعة يف صدر جواب الرشط (فتخلص ْن من همه) ،إذ ال تتم الجملة
الرشطية إال بهذا الجواب ،وال يطرد املقطع األول ما مل يلتحم مع املقطع الثاين
نحوياً ومعنوياً ،فإ َّن كل ما ورد من أفعال يف املقطع الثاين ممتنعة الحصول
المتناع حصول األفعال الواردة يف املقطع األول.
( )2اللغة املقتصدة :االقتصاد يف اللغة من سامت هذا األسلوب من الشعر،
ليس فقط يف قرص املقطوعة ،بل أيضاً يف خلوها من الزوائد واعتامدها اإلخفاء
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واإليحاء ،وإبراز جوهر الفكرة فيها ،ومن ذلك قوله يف خامسيته الثالثة والستني:
ويعاود القلب الجريح غناءه = = والعجز قد صاغ اللحونا
ونلحظ االختزال يف املفردات ،فال نعوت إال ما هو رضوري ،وبكتلة كالمية
مرتاصة ،وبعوامل من املعنى واسعة ،ذات إيحاء وعمق كبريين ،إذ يقول:
وتج ِّد ُد الرؤيا رشوقاً طافحاً = = فتســاف ُر اآلمــال فـينــا
العبارة تتجه بقوة نحو النهاية يف بناء مرتاص ،ومن خالل ظالل الدالالت
تنفجر الجملة عىل فضاء واسع من البوح واإليحاء.
( )3املوسيقى يف األدب ،ال سيام الشعر ،قرينة التوهج العاطفي والنفيس
ومثرتهام ،وقد يخطر عىل البال أ َّن شعر الغزل عند فراس حج محمد يغلب عليه
الطابع العاطفي يف التعبري عن مشاعره الجياشة ،بااللتزام بالبحور الخليلية
الشعرية والقوايف ،حتى القافية اكتنزت مبعطيات عالقتها مبا قبلها وما بعدها،
وأنّه ملتزم بعروض الخليل ،وأنّه نظم يف عدة بحور منها الكامل والوافر والرجز
والرمل والبسيط والهزج[.]22
الخامتة
أبدع الشاعر فراس حج محمد يف هذا النمط الشعري ،وش َّد تجربته إىل
وصيها أمنوذجاً يف
العروض العريب الذي احتضن الشعرية العربية القدميةّ ،
التأليف ،مبا لديه من قدرات لغوية ومواهب فنية ،وعلم وافر يف مواكبة
الخامسيات ،التي تعرب عن مشاعره وأحاسيسه يف موضوعات كثرية منها الذاتية.
ومل يخذله قلمه ،ومل يتوا َن عن إرضائه بلغة سلسة تتدفق كشالل يبهرك ببهائه
وصفائه.
ومل يقف الشاعر الفلسطيني من األدب موقفاً سلبياً ،ومل يخضع شعره
ظل تجاه أديب بذاته ،أل َّن الشعر عنده هو الوجود
لقالب بعينه ،ومل يعش تحت ِّ
كله الذي يكشف عن عبقريته وحكمة اإلنسان ،فقد التزم مبعالجة القضايا
اإلنسانية ،عىل الرغم من ذاتيته التي سبح يف أعامقها .ومن هنا نطفو عىل
سطحهام بأسلوب يزدان بالدقة والعذوبة ،وتزاحم الصور واألخيلة ،إىل جانب
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ابتكاره وإبداعه ،ومحافظته عىل الوحدة العضوية للنص يف تناغم موسيقي
جذّاب.
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فراس حج محمد

املتنبي تحت ضوء الفلسفة
يتو ّجه هذا البحث نحو «الرسالة الحامتية فيام وافق
املتنبي يف شعره كالم أرسطو يف الحكمة» لتبحث يف عمل
الحامتي ومنهجه وأهمية
أبو عيل محمد بن الحسن
ّ
ما قام به بوصفه ناقدا يف تناوله شعر املتنبي وإلقاء
الضوء عىل عالقة شعر املتنبي ومعانيه بالفلسفة ،فيام
يتّصل باملقوالت الفلسفية والعقلية للفيلسوف اليوناين
الحامتي بينها وبني شعر املتنبي.
أرسطو طاليس ،ويوازن
ّ
الحامتي ضمن تلك الدراسات التي دخلت بطريقة موضوعية،
وتندرج رسالة
ّ
وشبه منهجية يف الجدل الدائر حول املتنبي للدفاع عنه واالنتصار له .وهي
تخص املعنى واألفكار دون البحث يف القضايا اإلبداعيّة األخرى يف شعر
دراسة ّ
املتنبي كاللغة والبالغة وأساليب التعبري الشعريّة املختلفة.
.
قيل عن املتنبي كثريا ،وقيل فيه أكرث ،وتناول شعره وحياته دارسون متعددو
االتجاهات واملشارب الفكرية ،منهم من كان ضده ومتعصبا عليه ،ومنهم من
كان معه ومتعصبا له ،ومنهم من اختار الوقوف عىل الحياد ،منصفا الشعر
كل ما يقال حول شعر املتنبي أو الح ّط من
والشاعر من الهوى وامليل .ومع ّ
الشخيص ،إال أنه استطاع أن يكون الشاعر األبرز ،عربياً ،منذ ُعرف شاعرا
قدره
ّ
وحتى اليوم ،ورمبا إىل أن يرث الله األرض ومن عليها ،واملتنبي شاعر مالئ الدنيا
وشاغل الناس.
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لقد تضافرت كثري من األسباب التي جعلت املتنبي أعظم شاعر عريب ،منها
ما يعود إىل لغته ،وأسلوبه ،فهو شاعر يتّسم ،عىل مستوى النص ،بالفرادة
والتميّز يف اللغة وصنوف التعبري عن املعنى ورسم الصورة الشعريّة ،ومنها ما
يتعلق بالصنعة الشعرية املتقنة ،والثقافة املتنوعة ،والخربة املختزنة فيه ،كأنه
يلخص الحياة وتجاربها مبجموعة من األبيات ،فلم يب ُد املتنبي مجرد شاعر
يشتق
يقرض الشعر الجيد ،بل ذلك الخبري اللغوي واالجتامعي والسيايس الذي ّ
من األحداث ِحكَام عامة إنسانية ،ويتسامى بها ليجعلها تالمس كل نفس
برشية وكل فكرة حية.
يف هذا البحث الذي يتناول واحدا من املؤلفات عظيمة الفائدة يف اإلضاءة
عىل شعر املتنبي من داخل املعنى ودوائره ،سأتناول بالحديث جملة من
القضايا وهي :حياة املؤلف الحامتي وإنجازاته وعالقته باملتنبي ،واملحتويات
األساسية للكتاب ،ومناقشة منهجية املؤلف يف الكتاب مستعينا بجملة من
األمثلة الواردة يف الكتاب أو حسب ما يقتضيه البحث ،وأناقش أخريا أهمية
الكتاب وبعض املآخذ عليه.
الحامتي :حياته ومؤلفاته وعالقته باملتنبي
هو أبو عيل محمد بن الحسن بن املظفر الحامتي ،عاش يف العرص العبايس.
مؤلف وناقد وشاعر ولغوي ،ومطلع عىل الشعر واألدب يف عرصه ويف غري عرصه،
كام أنه مطلع عىل الفلسفة وأقوال الفالسفة ،وقد ساعدته ثقافته املوسوعية
وعبت عن آرائه ،والحامتي
هذه أن تكون له مؤلفات مهمة ،حملت شخصيته ّ
نسب إىل أحد أجداده ،تويف ،رحمه الله ،سنة مثان ومثانني وثالمثئة للهجرة.
ترجم له صاحب كتاب «وفيات األعيان» يف الرتجمة رقم ( )649يف الجزء
الرابع من الكتاب الذي حققه الدكتور إحسان عباس ،ويصفه ابن خلكان
باللغوي البغدادي ،وهو كذلك «أحد األعالم املشاهري املطلعني املكرثين» ،وأخذ
عن مجموعة من أعالم عرصه منهم :أبو عمر الزاهد وأبو القاسم التنوخي،
ويقف طويال ابن خلكان عند سبب تأليف الحامتي لرسالة أخرى تقع يف اثنتي
عرشة كراسة يتتبع فيها الحامتي رسقات املتنبي ،وقد دعاه إىل ذلك كام يقول
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الحامتي وينقل كالمه ابن خلكان أن املتنبي كان متكربا ،ال يرى أحدا غريه جديرا
باألدب والشعر ،فأراد الحامتي أن يبني له موقعه من إغارته عىل الشعراء قبله،
يقول الحامتي يف ذلك« :فنهدتُ له متتبعا عواره ومقلّام أظفاره ومذيعا أرساره،
متسح فيه»( .وفيات األعيان)367-362 :4 ،
ونارشا طاويه ،ومنتقدا من نظمه ما ّ
لذلك جاءت هذه الرسالة انتصارا لنفسه من تبجح املتنبي وشعوره
بالعظمة ،واستجابة مضمرة أيضا للوزير املهلبي الذي رفض املتنبي أن ميدحه
بحجة أنه ال ميدح الوزراء مام أوغر صدره عىل املتنبي ،فكانت رسالة الحامتي
األوىل «املوضحة» التي أبان فيها عن رسقات املتنبي ،وتشهد هذه الرسالة عىل
سعة اطالع الحامتي وثقابة برصه يف الشعر ونقده.
عىل ما يبدو مل يكن هناك ما يدعو للعداوة بني الحامتي واملتنبي ،ولذلك
يذكر ابن خلكان ،أيضا نقال عن الحامتي نفسه أنهام التقيا ،املتنبي والحامتي،
وأعجب الحامتي به ،وبعد أن حقق غرضه يف االنتصار للوزير ،أخذ يفكر جليا يف
رد االعتبار للمتنبي فألف رسالته الثانية املعروفة بالحامتية ،وهي التي سأقف
عندها وأحلل ما جاء فيها.
أما مؤلفاته فهي :املوضحة يف مساوئ املتنبي ،والحامتية ،والهلباجة يف
صناعة الشعر ،وحلية املحارضة يف صناعة الشعر ،والحايل والعاطل يف الشعر،
ورس الصناعة يف الشعر ،وكتاب الرشاب ،ومنزع األخبار ،ومطبوع األشعار،
وكتاب املجاز يف الشعر ،وكتاب جبهة األدب ،وفيه رسد للوقائع التي حدثت
أثناء مناظرته للمتنبي ،وكتاب املغسل .وقد غلب عىل الحامتي اهتاممه يف
النقد ودراسة الشعر ،فحاز اهتاممه هذا يف عدة مؤلفات.
ويرى الدكتور زيك مبارك أن «هذا اإللحاح يف الكتابة عن الشعر يدل عىل
أنه (أي الحامتي) كان من املولعني بدرس الشعر ونقده ،وأنه كان من أمئة زمانه
يف هذا الباب» ،كام أشار إىل أن أغلب كتب الحامتي قد ضاعت« ،ومل يبق منها
إال شواهد ضئيلة تذيك الحرسة يف أنفس من يقدرون قيمة النقد الحق يف داللته
عىل ثقابة الذهن ،ومتانة العقل ،وسالمة الذوق ،وإفصاحه عن تطور الحياة
العقلية يف مختلف األجيال»( .النرث الفني ،ص )463
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كتاب الرسالة الحامتية وموضوعه
ِ
تناولت الرسال ُة الحامتية يف النسخة املطبوعة التي عدت إليها مائة مقابلة
بني شعر املتنبي وأقوال ألرسطو طاليس الفيلسوف اليوناين املعروف ،تلميذ
أفالطون ،ومعلم اإلسكندر األكرب ،وتقع الرسالة يف أربع وسبعني صفحة كاملة
ومحقّقة .ونُرشت ضمن عدد مجلة املرشق ،السنة التاسعة والعرشين الصادر
يدي ،فؤاد أفرام البستاين ،أن
عام 1931م .ويذكر محقق الرسالة التي بني ّ
للرسالة عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة ،وسبقت طبعته وتحقيقه طبعتان
الحامتي بني شعر
أخريان ،اختلف يف كل منها عدد األبيات التي يقابل فيها
ّ
املتنبي وأقوال أرسطو.
أما النسخة التي قام البستاين بتحقيقها فيصفها البستاين يف مقدمة التحقيق
بقوله« :وكنا قد وقعنا ،يف املكتبة الرشقية ،عىل نسخة خطية للرسالة غاية يف
الجامل ثم عىل نسخة أخرى ،فقابلناهام وعرضناهام عىل الطبعتني السابقتني،
فإذا بعض االختالفات والزيادات .فرأينا من الرضوري أن تُعد لهذا األثر القيم
طبعة الئقة نبذل وسعنا يف دقتها ،ونعلق عليها بعض الحوايش ،بعد أن نقدم
بحثا فيام نعرفه عن حياة صاحبها».
يوضح املحقق يف املقتبس السابق طبيعة عمله يف إخراج نسخة من الكتاب
تكون شاملة ووافية ،تجمع كل ما يف النسخ املطبوعة واملخطوطة التي سبقتها،
الحامتي يف
وبذلك فهي أشمل نسخة ،إذ جمعت كل األمثلة التي تع ّرض لها
ّ
املقابلة بني شعر املتنبي وأقوال أرسطو ،ويعد عمل الحامتي يف الرسالة عمال
نقديا منهجيا بامتياز ،له أهميته املعتربة يف حركة التأليف املنهجي يف النقد
العريب القديم ،متمحورا حول مسألة ال ّ
تنفك مطروحة يف كل أدب ،وهي قضية
«التأثر والتأثري» ،هذه القضية النقدية التي قيل فيها الكثري من الكالم النقدي
قدميا وحديثا ،ونشأ بسببها نظريات نقدية غربية يف العرص الحديث.
منهجية املؤلف
كام أرشت سابقا فإن الحامتي ألف رسالته ليعيد للمتنبي شيئا من حقه،
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بعد أن شعر أنه غمطه ذلك الحق يف رسالته السابقة واملسامة «املوضحة يف
مساوئ املتنبي» ،يقول يف مقدمة الرسالة« :والذي بعثني عىل تصنيف هذه
األلفاظ املنطقية ،واآلراء الفلسفية التي أخذها أبو الطيب أحمد بن الحسني
املتنبي منافرة خصومي فيه ،ملا رأيت من نفور عقولهم عنه ،وتصغريهم
لقدره»( .الرسالة ،ص.)275-274
ثم ّبي الحامتي سبب ارتباط شعر املتنبي بالفلسفة ،وملاذا هو قد توجه
لبحث هذا املوضوع بالذات ،بعد أن ّبي أن اإلنسان قد فضل عىل سائر
املخلوقات بالعقل والتفكري والنظر .يقول الحامتي« :ووجدنا أبا الطيب أحمد بن
الحسني املتنبي قد أىت يف شعره بأغراض فلسفية ،ومعانٍ منطقية ،فإن كان ذلك
منه عن فحص ونظر وبحث فقد أغرق يف درس العلوم ،وإن يك ذلك منه عىل
سبيل االتفاق فقد زاد عىل الفالسفة باإليجاز والبالغة واأللفاظ العربية ،وهو يف
الحالتني عىل غاية من الفضل وسبيل نهاية من النبل»( .الرسالة ،ص )275
إن يف تعليل الحامتي التفاق املتنبي مع أرسطو يف تلك املواضع التي
سيتحدث عنها ويشري إليها لهو تعليل منطقي ،فالعلم إما أن يكون منقوال من
اآلخرين ،أو مكتسبا من التجربة الشخصية وإما عن طريق التأمل الذي هو أيضا
تجربة ذاتية للشخص مع ذاته ،ومهام قيل يف تعليل ذلك لدى املتنبي بوصفه
شاعرا ،فإن املسألة تشري إىل أمر مهم ،وهو تلك املعاين املشرتكة بني البرش،
عب عنها
فلسفية وغري فلسفية ،فثمة أفكار عامة ومشرتكة عند كل الشعوبّ ،
مفكروها وعلامؤها وشعراؤها ،وقد كشفت الدراسات املقارنة كثريا من هذه
الحقائق ،وخاصة فيام يتعلق باملوضوعات اإلنسانية العامة الذاتية والفردية،
كتعامل الشخص مع األصدقاء أو األعداء ،أو الرضا والقناعة أو ما شاكل ذلك من
املكتسبات الحياتية التي عاشتها البرشية ورصدت نتائجها عرب تاريخ طويل من
الحياة املعيشة يف ظل أوضاع متقلبة بني يرس وعرس وسلم وحرب.
وبعد أن يفرس الحامتي األساس املنطقي النقدي الذي دفعه لتأليف الرسالة
عمد إىل مائة مقابلة ،قابل فيها معنويا بني الحكمة األرسطية وبيت املتنبي،
وكان الحامتي يورد أوال قول أرسطو ثم بيت املتنبي أو بيتيه ،ومل يزد عىل البيتني
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إىل ثالثة أو أكرث ،ألنه رمبا كان يبحث عن املعاين الجزئية الفلسفية يف شعر
املتنبي ،فالعقلية العربية أيضا حتى ذلك الوقت كانت ترى يف البيت الواحد
مجاال للتفوق والتميز ،وقد شاعت عند العرب أبيات مقتطعة من قصائد لتكون
ِح َكامً سائرة من شعر املتنبي ومن شعر غريه ،أو رمبا ألن املتنبي مل يقل شعرا
فلسفيا كامال باملفهوم الدقيق للشعر الفلسفي ،ليتناول فيه القضايا الفلسفية
الكربى كام فعل من جاء بعده من الشعراء الفالسفة ،كأيب العالء املعري أو
الشعراء الفالسفة يف العرص الحديث ،فشعر املتنبي ليس شعرا فلسفيا وإمنا
احتوى أفكارا فلسفية جزئية ،وهنا تأيت أهمية مالحظة الحامتي التي أرشت
إليها آنفا يف سبب االتفاق بني املتنبي وأرسطو يف بعض املعاين.
لقد عمد الحامتي إذن إىل مقتبسات أرسطية قصرية غالبا ،فعرض معناها
عىل شعر املتنبي لرياها يف بيت من الشعر ،ومل يتجاوز البيت إال مرة واحدة
بحيث ذكر بيتني مع املقابلة رقم ( ،)78ومن الالفت للنظر أنه مع هذين البيت
يكتب الحامتي« ،يقول القائل» ،ويتتبع املحقق يف الهامش فيكتب أن هذين
البيتني غري موجودين يف ديوان املتنبي.
من أين جاء هذان البيتان إذا ً؟ لعله خطأ ،أو إطناب عىل املوضوع ذاته
النساخ ،فقد كان من عادة الناسخ اإلضافة من عنده أحيانا إن رأى أ ّن
بفعل ّ
لديه ما يضيفه يف الحاشية أو عىل هوامش الكتب املنسوخة ،هذه الطريقة
التي مل يسلم منها الحديث الرشيف وعرفت مبصطلح «اإلدراج» وهو أن يُدخل
الراوي يف الرواية ما ليس منها؛ سواء سن ًدا أو مت ًنا ،دون فصل بينهام .وإن كان
الحامتي مل يخالف منهجه بتاتا ،إذ اكتفى
النساخ فإن
ما حدث بالفعل من عمل ّ
ّ
مبقابلة املقولة األرسطية ببيت واحد فقط من شعر املتنبي.
وقد التزم الحامتي أيضاً مبنهجية واحدة يف تلك املقابالت الفلسفية؛ بحيث
كان يورد أوال كالم أرسطو ثم بيت املتنبي .لقد قدم الحامتي يف هذه املنهجية
أرسطو عىل املتنبي ،مبعنى أن الفضل يف املعنى ألرسطو وجاء املتنبي واقتبسه،
ووظفه يف شعره ،أو عمال بااللتزام التاريخي ،فأرسطو أسبق من املتنبي وكالمه
كذلك ،فمن حقه التقديم ،فال بد من أن يكون السابق أوال يف الذكر.
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وعىل الرغم من أن الحامتي قد ألف رسالة أخرى فيام ا ّدعاه من رسقات
املتنبي ،وأرشت إليها فيام سبق ،بعنوان «املوضحة» إال أنه تجنب أن يصف
املتنبي يف هذه الرسالة بالسارق كام فعل يف تلك الرسالة ،لعل ذلك يعود إىل
ما وضحه من سبب يف بداية الرسالة ،أو ألنه مل يكن النقد يرى أن هناك رسقة
إذا وقع الشاعر العريب عىل كالم نرثي ،بل تجد أن بعض النقاد كان ال يرى بأسا
يف أن يأخذ الحق عن سابق برشط «تغريب املعنى» ونقله من غرض إىل غرض،
وكان هذا من لطائف التوجيه النقدي يف تلك املؤلفات التي بحثت الرسقات
الشعرية ،فلم يقولوا مثال عن دريد بن الصمة أنه رسق قصص العرب القدمية
واألساطري وبعض كالم اإلنجيل والتوراة التي وظفها يف شعره ،ومل يقولوا ذلك
أيضا عن الشعراء املسلمني الذين اقتبسوا املعاين الدينية من القرآن الكريم
والحديث النبوي الرشيف ،إمنا كانت الرسقات محصورة يف أخذ املعنى الشعري
خاصته هو،
أو الصياغة الشعرية ،إذ املع ّول يف الشعر والشاعر أن يبحث عن ّ
معنى وبناء وأسلوباً وتراكيب وصورا بالغية ،مضيفا عىل ما قاله الشعراء قبله،
ومتجنبا األخذ عنهم أو السطو عىل أشعارهم؛ كأ ّن الشعر دائرة مح ّرم املساس
بها وانتهاك خصوصيتها ،وعىل كل شاعر أن يحرتم منجز الشعراء اآلخرين.
تناولت مقابالت الحامتي موضوعات اجتامعية وذاتية كثرية ،كالشهوة والعقل
والنفس ،وبحث الطباع وما إليها ،واملصائب وحلولها ،واملوت ،والزمان وما فيه
من أحداث وحوادث ونوازل ،والعلم والجهل ،والسياسة ،والحق والباطل ،وما
شاكلها من معانٍ عقلية وفلسفية ،وقد بدأها ببحث الشهوة مبعناها الفلسفي
وليس باملعنى الحيس ،أي شهوة الحياة أو االستعداد ملواجهتها ،فيورد قول
أرسطو« :إذا كانت الشهوة فوق القدرة ،كان هالك الجسم دون بلوغها» ،ويرى
الحامتي أن املتنبي وظف هذا القول يف هذا البيت:
وإذا كانت النفوس كبارا = = تعبت يف مرادها األجسام
وأنهى تلك املقابالت باإلشارة إىل موضوع السياسة ،وهي املسايسة واملالينة
واملالطفة ،وليس تلك التي تختص بالحكم وتدبري شؤون الناس والحياة ،وإمنا
كمعنى اجتامعي ذايت له ارتباط بالسلوك البرشي الفردي ،فيورد قول أرسطو:
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«من صحبة السياسة أن يكون اإلنسان مع األيام كلام أظهرت منه عمال ما عمل
فيها بحسب السياسة» ،يقول املتنبي:
طيب
وكل امرئ يويل الجميل محبب = = وكل مكان ينبت العز ُ
الكتاب :أهميته وبعض املآخذ عىل املؤلف
يعد كتاب «الرسالة الحامتية فيام وافق املتنبي يف شعره كالم أرسطو» من
الكتب النقديّة التي خطت يف النقد خطوات مهمة ،سواء يف موضوعها أو يف
أسلوبها ،فالكتاب ذو نظرة رأسية معنوية؛ تحفر يف املعنى الشعري وأصل هذا
املعنى وارتباطه باملصادر األجنبية ،وهي هنا الثقافة اإلغريقية ،إذ تكشف
عالقة الثقافة العربية بغريها من الثقافات األخرى ،وتؤكد اطالع العرب وخاصة
الشعراء عىل الفلسفة ونهلهم من املراجع الفلسفية غري العربية ،فلم يعد
الشعر إذا ً ،والحالة هذه ،استجابة فورية للمشاعر ،باكيا أو شاكيا ،مادحا أو
هاجيا ،مثة بعد نظر عند الشاعر ،ومثة ثقافة يتثقف فيها الشاعر ويتزود بها.
ت ُدخل هذه الرسالة الدرس النقدي إىل آفاق األدب املقارن ،وتتبع اآلثار
األخرى يف الشعر العريب ،وترى يف الشعر حامال للفلسفة ،هذا العلم العقيل
البحت الذي مل يعرفه األدب العريب أو األديب العريب والثقافة العربية إال بفعل
التأثر بالثقافات األخرى.
لقد سبق الفالسفة العرب واملسلمني املتنبي إىل االشتغال بالفلسفة ،وخاصة
علامء الكالم من املعتزلة والجربية والقدرية وغريهم من ال ِف َرق اإلسالم ّية ،إال
أن الفلسفة كانت موقوفة عىل الدرس العقائدي للرد عىل خصوم العقيدة
اإلسالمية ممن يطعنون فيها ويف مباحثها أو لتكون طريقة يف املساجالت البينيّة
بني أتباع تلك الفرق ،ويف هذه الرسالة أتاح الحامتي أن ندرس شعر املتنبي عىل
َه ْد ٍي من املوضوع الفلسفي ،ما يفتح املجال لسؤال كبري ،ما زال يرتدد صداه
بني الدارسني إىل اآلن ،وألفت من أجل اإلجابة عليه كتب متعددة .هذا السؤال
هو :ما عالقة الشعر بالفلسفة؟
أضف إىل ذلك فإن هذه الرسالة كشفت عن عدة الناقد النقدية يف أمرين
موسوعي الثقافة ليستطيع
اثنني عىل أقل تقدير ،األول :أن يكون واسع املعرفة
ّ
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مجاراة املبدع فيام يكتب ،فالشاعر املغ ّرب يف معانيه وألفاظه والدقيق يف
أساليبه يلزمه ناقد خبري ليكشف عن مصادر ثقافته ،فلم يعد النقد مكتفيا
بالتفسري اللغوي أو البالغي الخارجي للنصوص ،مثة ما هو أرحب وأعمق يف
العملية النقدية .وأما األمر الثاين فقد كشفت الرسالة عن شخصية الحامتي
وقدرته عىل الربط وملح التشابه بني ما قاله أرسطو وما نظمه املتنبي .وهذه
ميزة مهمة يجب أن يتحىل بها كل ناقد تتمثل يف قدرة عقلية مفكرة وبديهة
وحس مرهف يف التقاط املعاين واملوضوعات وتأطريها
حارضة وملكة مدربة ّ
ضمن منهجية نقدية واضحة املعامل ،عدا أن الناقد مل يظهر مشاعر من أي نوع
ال مع املتنبي وال ضده يف هذه النامذج التي ت ّم عرضها.
وأخريا ً ،فإ ّن هذه الرسالة تفتح الباب واسعاً لدراسة شعر املتنبي ،وغريه
من الشعراء الفالسفة القدماء ،كاملع ّري مثالً ،بناء عىل أقوال فالسفة آخرين
متقدمني ،أو فالسفة متأخرين ،كام فعلت الدكتورة ريم سليامن الخش يف
مقالتها التي بحثت فيها العالقة بني شعر املتنبي وبني أقوال نيتشة يف كتابه
«هكذا تكلم زردشت» ونرشتها تحت عنوان «نيتشة واملتنبي وإرادة القوة
واإلنسان املتف ّوق»( .جريدة عامل الثقافة اإللكرتونيةhttps://cutt.us/ :
.)UHnkZ
أما ما قد يؤخذ عىل عمل الحامتي يف هذه الرسالة ،فهو عدم تفريقه أو
إشارته ملا هو معروف لدى البرش جميعا من املعاين ،فقد اكتفى باملقابلة دون
رشح أو توجيه أو تعليق ،مع أن الحامتي أشار بشكل عام إىل ذلك يف املقدمة،
ولكنه مل يربطه باملشرتك املعنوي الفلسفي العام عند الناس أجمعني بغض
النظر عن ثقافتهم ،كام هو الحال يف مسألة الطبع والتط ّبع مثال التي أشار إليها
الحامتي يف املقابلة الثانية نقال عن أرسطو« :روم نقل الطباع عن ذوي األطامع
شديد االمتناع» ،فيقابله ببيت املتنبي:
يراد من القلب نسيانكم = = وتأىب الطباع عىل الناقل
فرمبا شعور الحامتي بالذنب تجاه املتنبي فيام ذكره من سبب تأليف
هذه الرسالة دعاه ليبحث له عن كل املعاين العقلية ،ويجد لها مثيال يف أقوال
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أرسطو .وهنا رمبا دخل العمل النقدي يف غري املوضوعية والتحيز الذي يجب أن
يحذر منهام الناقد أشد الحذر ،سواء أكان ناقدا منتقدا أم مادحا وشارحا ،مع
استبعادي لذلك؛ فهو ،كام أرشت آنفا ،مل يُ ِبد أي نوع من املشاعر مع املتنبي أو
ضده ما خال املقدمة التي بني أن هدفه إنصاف املتنبي من خصومه ،وهذا هو
واجب الناقد حتامً ،فاإلنصاف ،بطبيعة الحال ،ليس تح ّيزا ً يؤاخذ عليه النقّاد.
مل يكن لدى الحامتي منهجية خاصة بإيراد األبيات ِ
وحكَمها األرسط ّية ،فلم
يرتبها حسب املوضوع مثال أو حسب القافية ،ومل يرش إىل القصيدة التي جاء
فيها البيت ،هذا األمر الذي تداركه عليه املحقق ،فأعاد كل بيت إىل قصيدته،
يبي مصدره أو مصادره التي استقى منها أقوال أرسطو ،وهذا
كام أ ّن
الحامتي مل ّ
ّ
يبي مصادر
الجانب ما تجاوز عنه أيضا محقّق الرسالة فؤاد أفرام البستاين ،فلم ّ
الحامتي كذلك ،مام يستدعي جهدا ً بحثيا آخر للكشف عن هذه املصادر من
النقدي امله ّم ،إذ ال ب ّد من معرفة املصادر
باحثني آخرين يكملون هذا الجهد
ّ
وخاصة إن كان عمله النقدي عمال مقارنا مقرونا
البحثية األساسية لعمل الناقدّ ،
بثقافة أخرى ولغة أخرى ،قد ال تكون هذه املصادر متوفرة للقارئ أو للدارسني
بسهولة ،فاإلشارة إليها يوفّر جهدا ووقتاً عىل الباحثني والدارسني اآلخرين.
الخامتة
فيام سبق ،وقفت عند رسالة نقدية أدبية ذات قيمة يف موضوعها .ومهام
قيل فيها من جوانب القصور التي اعرتتها ،إال أنها تظل رسالة لها اعتبارها
النقدي املهم واملميز .ومن خالل البحث السابق ،أستطيع تأكيد جملة من
القضايا املهمة التي يشري لها عمل الحامتي يف رسالته:
= وضوح الهدف من التأليف وأسبابه العامة والخاصة والشخصية وارتباطها،
أي الرسالة ،يف سياق مرشوع منهجي للكاتب نفسه.
= حيادية الناقد واالبتعاد عن الذاتية يف العملية النقدية.
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= وجود منهجية عامة تحكم العمل مع اإلقرار ببعض جوانب قصور هذه
املنهجية.
= ارتياد الناقد األديب حقل األدب املقارن وااللتفات إىل املؤثرات العقلية يف
األدب العريب.
مستقل.
ّ
= تناول الناقد قضية واحدة فقط ،يكرس لها عمال
= أكدت رسالة الحامتي هذه عالقة الشعر بالفلسفة وأهميتها بالنسبة للشاعر
املبدع.
===
املصادر واملراجع
الرسالة الحامتية ،أبو عيل محمد بن الحسن الحامتي ،تحقيق :فؤاد أفرام البستاين ،مجلة
املرشق ،السنة التاسعة والعرشون.1931 ،
النرث الفني يف القرن الرابع ،زيك مبارك ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مرص.2012 ،
نيتشة واملتنبي وإرادة القوة واإلنسان املتف ّوق ،مقال د .ريم سليامن الخش ،جريدة عامل
الثقافة اإللكرتونية.
وفيات األعيان ،وأنباء أبناء الزمان ،الجزء الرابع ،أبو العباس أحمد بن خلكان ،تحقيق:
إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت.1978 ،
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عبد السالم بحاج

عبادة الربة أفريكا يف الحقبة الرومانية
تعترب الربة أفريكا ( )Africaربة محلية ،نبعت
من األرض األفريقية ،ويدل عىل وجودها عدة
آثار مادية ،منها متثال يجسد هذه الربة يف مرسح
قيرصية عاصمة امللك يوبا الثاين[ .]1فهل يعرب
وجود هذا التمثال عن دور هذه املعبودة كحامية
للمدينة ،أم أن األمر يتعلق فقط ،برغبة امللك يوبا
الثاين يف ربط ملكه بالجذور األفريقية العريقة؟
يف أصول الربة
تم العثور يف مدينة قيرصية (رششال) بالجزائر الحالية ،عىل متثال يجسد
امرأة متوجة برأس دلفني ،يف الحامات سنة  .1888ولتمثال هذه الربة مالمح
أفريقية ،رغم أن الباحث ماريتز يقول إنه ال يوجد دليل إبيغرايف يرصح باسم
الربة أفريكا[ .]2ويورد املؤرخ الالتيني بلينيوس الشيخ نصا جاء فيه أنه يف
املقاطعة األفريقية ال يقدم أحد عىل فعل يشء حتى يترضع مسبقا للربة
أفريكا [ ،]3فهل يدل هذا عىل أن عبادة هذه الربة كانت عبادة شعبية يف
املناطق األفريقية.
تتامثل هذه املعبودة مع ربات ذات طابع محيل ،كالربة مورا ()Maura
المتالكهام نفس املميزات والخصائص ،كام تدل ذلك نقيشة موقع ألبوليي
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ونقيشة موقع صالدي التي تنعتها بأملا [ ]4رغم أن ماريتز يرى أن مورا هو
نعت أو صفة لربة وليس اسام لها .وتتساءل الباحثة حمدون عن مدى مطابقة
هذه املعبودة مع الربة ( )Patriaخصوصا عندما تقدم اإلهداءات من أجل
سالمة اإلمرباطور [ .]5وتتطابق أيضا مع الربة كايلستيس ،وهي تظهر يف صورة
امرأة تحمل قرن الخصب ويرافقها أسد.
تقرتن أفريكا يف معبد تيمكاد بالرب ( ،)Sarapisخصوصا يف الحقبة السفريية
ويف التقدمات املكرسة من أجل سالمة اإلمرباطور كركال[ ،]6حيث تم العثور عىل
رجل للرب ساربيس يف نفس املعبد وبجانب املقدس املركزي املقام للربة أفريكا.
تتمتع الربة أفريكا بوظائف عدة ،منها حامية البيوت ،ولها وظيفة زراعية،
فهي تظهر من خالل التمثال الربونزي ملوقع المبيز العسكري[ ]7بحضور قرن
الخصب وبروز الثديني ما يعطي لها صفات ربة مغذية .ويدل قربان الثور
املقدم لها مبوقع تيمكاد عىل وظيفة الخصوبة واإلخصاب الذي تتمتع به هذه
الربة ،ألنه كام معلوم فإن الثور يقدم كقربان لربات الخصوبة الزراعية ،أو
يعترب من خصائصها املميزة كام الحال بالنسبة للربتني سبيل وكايلستيس.
ويرافق الربة أفريكا يف الحامات ،جنوب تيمكاد ،أسد جاثم عىل ركبتيه ،وهي
تحمل بيدها قرن الخصب.
االنتشار الجغرايف للربة أفريكا
عرفت الربة أفريكا انتشارا متفرقا ،يشمل شامل أفريكا القديم ،كام تدل عىل
ذلك اإلشارات اإلبيغرافية .وتظهر الربة أفريكا عىل فسيفساء منزل تسدروس
مبالمح أفريقية ،ومثلت عىل زوايا الالفتة الفصول األربعة .ويف نفس املوقع
تظهر هذه املعبودة أيضا عىل صحن كبري بشكل نصفي ومبالمح الجني[.]8
وعرث الباحث توفنو يف موقع ولييل عىل متثال نصفي من الربونز لربة سنة
 ،1946وقام مبامثلته بالربة إيزيس ،لكن الباحث لوغالي قام مبطابقته بالربة
أفريكا[.]9
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 ومتثال من،]10[ وعرث أيضا عىل رأس صغري للربة أفريكا يف موقع رششال
 حيث توجد هذه،الربونز يف موقع المبيز ومتثال نصفي يف موقع تاموغادي
.]11[ الربة إىل جانب الربني ساربيس وإسكوالبيوس يف أكرب معبد يف املنطقة
 وتبلغ، مرت جنوب تاموغادي300  م عىل بعد213 بني معبد لهذه الربة سنة
 وهذا املعبد ذو املقادس الثالثة واملسبح والقاعات. مرتا مربعا6952 مساحته
. هو أوال وقبل كل معبد شعبي للسياحة الدينية،املخصصة لالستقبال والراحة
===
الهوامش
.
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وهيبة ﭬـوية

غ ّميضة

متكّن م ّني الحزن كام متكّن م ّني التّعب
واألرق من قبل .أىت ،ال أعرف من أين ،هكذا!
دفع ًة واحدة ،كتلة ثقيلة ج ّدا ،مثل يد عمالقة
كل،
من نار ودخان تس ّد شقوق أنفايس فيتبعرث ّ
كل
وألتقط بني الحني والحني نفسا بصعوبةّ .
كل
تتفش يف ّ
نفَس له طعم م ّر ورائحة خانقة ّ
خاليا روحي .ويَثقل صدري .ويضيق .يضيق،
وتصب اليد العمالقة يف روحي أطنانا من الحديد املذاب
وأختنق .أختنق،
ّ
يحجب عن روحي الحياة.
يل بأن أنهض،
وكنت وأنا غارقة يف حزين أسمع صوتا خف ّيا خافتا ّ
يلح ع ّ
وأن أسعى يف دروب الحياة ،وأن أحاول فتح الباب وأخرج .بَعيد الباب ،بعيد
ج ّدا ،فكيف أصل إليه وأفتحه؟ ورأيت ،فيام يرى الغريق ،خيطا رفيعا يش ّدين
إىل مسلك ضوء أبعد من الباب .ولك ّني مل أعرف كيف تكون أ ّول خطوة إليه.
حاولت ،ففي املحاولة حياة .ولك ّني وجدتني مس ّمرة يف مكاين ،يش ّدين الحزن
الخبيث إىل القاع ويغريني الباب بالخروج وروحي تتأرجح بينهام وال تستق ّر.
باب البيت أمامي ،حاولت أن أقرتب منه .مددت إليه برصي أنظر إليه وال
أي مكان يف البيت .املسافة بعيدة
أحب أن يغلق .مل أصل إليه كام مل أصل إىل ّ
ّ
كل هذه املسافة؟!
يل أن أتح ّرك وأتنقّل ّ
ج ّدا .مرتان أو ثالثة أمتار أو خمسة ،هل ع ّ
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وبعد؟ ملاذا أتح ّرك يف البيت؟ ملاذا أخرج من البيت؟ لست إالّ مج ّرد جثّة تتنفّس.
وتطل
أو شجرة عجوز تقف عىل حافة الطّريق ،تتش ّبث باألرض لتقف مرتنّحة ّ
عىل ما حولها وما ال يتجاوز طول أغصانها وظلّها ،وتنىس الفصول الّتي مت ّر بها
ألنّها ال تثمر .ومثلها أنىس .وال أذكر إالّ أ ّن الحياة مستم ّرة خلف الباب ،بعيدا
ع ّني وال ّ
تتعث بجثّتي وأنا مشدودة إىل وسائدي وحويل جدران خرساء.
بقيت أراقب الباب قبالتي وأبتسم كلّام اقتىض األمر حتّى ال يرى من حويل
حزين الخبيث الثّقيل ،وأحاول فتح أبواب موصدة يف روحي وأغلق أخرى.
===
باب البيت مفتوح عىل جدار أبيض ترتسم عليه أش ّعة الشّ مس ،متحوها
سحب داكنة تراوغها م ّرة ِغ ّب م ّرة ،وأنا ال أتح ّرك من مكاين .ألتقط املشهد ما
بني الباب والجدار وأتفقّد الجدران الّتي تحيط يب .ماذا لو أبعدت هذا الواقف
خلفي؟ هل سيتّسع مجال الشّ مس ومجال الغيوم ويصري مكاين بينهام؟
قد أركب غيمة تطري يب وراء الشّ مس .تحرقني الفكرة فأنكمش يف مكاين.
وأطري إىل فكرة غريها .ماذا لو حاولت دفع الجدار حيث أضع الوسائد ألت ّكئ؟
السحب إىل البيت؟ تغسلني مياه سحابة تعرب فوق رأيس
هل تدخل الشّ مس أو ّ
فتع ّري حزين وعدم رغبتي يف مشاركتها االحتفال باملطر.
ويجرفني سيل الفكرة .إذا أبعدت هذا الجدار فسأحرم من زاويتي الّتي
السقف قليال هل
أراقب منها الباب والجدار الّذي يُفتح عليه .ماذا لو رفعت ّ
السحاب
سيتّسع املكان ألتنفّس؟ لو حملت البيت كلّه إىل مكان آخر؟ فوق ّ
مثال .أبتسم لفكريت .وأتراجع .ال يوجد سحابة تحتمل وزن البيت ،إن استطاعت
وأظل معلّقة يف الفراغ.
فستمطر حطامه عىل األرض ّ
وتظل
ّ
يل أفكارا تد ّوخني،
ّ
يظل ّ
السقف فوق رأيس ال يرتفع ويُس ِقط ع ّ
والسحب وال ّريح وتسند وسائدي
الجدران واقفة حويل تص ّد ع ّني الشّ مس ّ
وتغي أمكنتها وتبحث عن
ّ
وتراقب ضعفي.
وتظل أمنيتي تبعدها وترفعها ّ
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ألغي
احتامالت جديدة ملكان يتّسع لضيق صدري ومينحني األنفاس الالّزمة ّ
مكاين أو أخرج حيث الشّ مس ،وأركض مثل ال ّرياح.
ويظل البيت قفصا كبريا يحبس روحي ،ومهام حاولت دفع جدرانه ال
ّ
يتّسع .مع ذلك ال أرغب يف الخروج منه ،فهو يحميني من ال ّناس وأسئلتهم
يل أن أضعه ألظهر لل ّناس أنّني بخري .فأنا
الكثرية .ويحميني من القناع الّذي ع ّ
بخري ،ما دمت يف بيتي ال أتجاوز بابه وال الجدار أمامه .البيت سيحميني دامئا
وسأكون بخري.
ال يه ّمني العامل الّذي مييض يف ُسبل الحياة خارج البيت وما بعد الجدار
األبيض الّذي يس ّوره .ذاك عامل ال أح ّبه .فأنا ،من مكاين قبالة الباب ،أرسل أطيافا
كل مكان ومتنحني الق ّوة ،فأقاوم الحزن ،أو تزيد حزين
تجوب األرض وتطري يف ّ
إذ تعود األطياف مبزيد من األسئلة .ال أجيب .أنظر إىل الباب املفتوح وأغلق
باب تفكريي .أنا لست هنا .وهذا يرضيني.
وحني يُغلق الباب يف اللّيل أواصل ال ّنظر إليه .وأنتظر أن يُفتح من جديد
ربا يأيت منه حلم ما ،بال جرس وبال موعد .وقد يزول الحزن العالق بروحي
ّ
وأنزل عىل األرض ألعانق الحلم.
يصري الباب يف اللّيل حاجزا بيني وبني األنوار الّتي تظهر خلفه وفوق
الجدار األبيض .أرى الباب واقفا به ّمة يص ّدها وأراها تعانده فتتسلّل من تحته
ومن جانبيه ومن فوقه .تحيط به كإطار من ال ّنور ويبقى الباب مظلام .يصري
وأظل معلّقة يف الظّالم والفراغ .وأصري بابا معلّقا مرشعا
معلّقا يف محيط ال ّنور ّ
وتظل عيناي مرشوقتني عىل لوحه فأبعث خيايل يرسم له أحالما
عىل الحزنّ .
وابتسامات وبعض الحكايات حتّى ينفتح صباحا عىل الجدار األبيض عىل أمل
أن ترشق الشّ مس ويالعبها الغيم.
وطال مجليس أمام الباب ينفتح وينغلق .يوما بعد يوم ،ال أبرح مكاين
أغي الجدران يف هذا القفص الكبري ،وأزيّنه
نهارا أو ليال ،أراقبه وأتخ ّيل كيف ّ
بحكايات أرويها لنفيس.
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كانت ج ّديت رحمها الله ،تراقب باب بيتها مثيل ،رغم أنّها مل تعرف حزنا
تحب الحياة كثريا ودامئة االبتسام والفرح وتشارك
مثل حزين ،فقد كانت امرأة ّ
كل ال ّناس أفراحهم املتن ّوعة .وكان باب بيتها معربا للفرح ،ومنه يدخل الناس
ّ
كل األوقات وبابه ال ينغلق إالّ يف ساعة
بأخبارهم املتن ّوعة .كان بيتها عامرا يف ّ
كل من يف البيت قد نام .ومل ّا تق ّدمت بها الس ّن
متأ ّخرة من اللّيل حني تطم ّنئ أ ّن ّ
الخاصة ،حافظت عىل عادة فتح الباب
وتف ّرق أهل البيت الكبري عىل بيوتهم
ّ
والجلوس قبالته.
تقول ج ّديت‹‹ :أرى وجه الله حني يُفتح الباب›› .وكنت أص ّدقها وأجلس إىل
جانبها وأنتظر أن أرى وجه الله .ورأيت خلقا كثريا ميرو ّن أمام الباب املفتوح،
ويدخلون منه ،وراقبت معها الشّ مس وال ّريح والظّالل .وال أدري إن كنت حينها
قد رأيت وجه الله .ولك ّني كنت أطم ّنئ حني أسمع تسابيح ج ّديت يف مجلسها
قبالة الباب .كم متنحني الثّقة!
وتعلّمت من مرافقة ج ّديت ومجالستها كيف أثق بالله ألراه ،كام تعلّمت
منها تدبري أمور كثرية منها ع ّد األيّام عىل طريقتها .وأعتقد أنّها كانت تعرف
كل املواعيد ،وال تخطئ يف
ح ّبي لألعداد والع ّد مع أنّني مل أخربها .وج ّديت تعرف ّ
وكل مواعيدها ترتبط مبواسم الفالحة ،مع أنّها ليست
ع ّددها واالستعداد لهاّ .
فالّحة ،أو ترتبط مبواسم دين ّية كثرية كانت تحفظ ترتيب قدومها إىل البيت.
وكانت شديدة التعلّق ّ
بأدق تفاصيل املناسبة .ويسعدها ذلك ،فتسعد األطفال
يف هذه املناسبات ببعض الحلوى أو بهبة مال ّية ،عىل بساطتها ،تدخل الفرح إىل
الصغرية .كان قلبها كبريا ومفتوحا مثل باب بيتها وأكرث.
ّ
كل القلوب ّ
م ّرة ،دخلت عليها وكانت واقفة يف فناء البيت ترفع يديها إىل السامء
بال ّدعاء وعيناها يف اتّجاه الباب املفتوح مع ذلك أعتقد أنّها مل تلحظ دخويل
منه النشغالها مبا هي فيه من تبتّل وابتهال .حني أمتّت دعاءها الجميل التفتت
ككل سنة
إ ّيل وقالت‹‹ :املباركات خرجت›› .وسيزورنا الخطّاف ،وسيبني عشّ ه ّ
يف سقيفة بيتنا››.
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مل يخطئ طائر الخطّاف موعده ،ودخل إىل بيت ج ّديت واتّخذ زاوية بني
الجدار وسقف السقيفة ليبني عشّ ه ،وج ّديت تراقبه بفرح ،بل تع ّد األيّام ملوعد
خروج الفراخ من بيضها ومواعيد دروس طريانها .وحني طار أ ّول الفراخ دعت
السامء ونظرها معلّق يف آخر شعاع للشّ مس
من ّ
كل قلبها ويداها ممدودتان إىل ّ
رب :وكري وكري .وهذا البيت وكري فبارك يل فيه
قبل اختفائها يف األفق‹‹ :يا ّ
ويس يل
واجعله عامرا ،وأعد إليه من طاروا منه ساملني ،وارحم من رحلوا عنهّ ،
بربكة الطّري القادم من بيتك زيارته وال تحرمني من وجهك الكريم››.
يومها عرفت أ ّن ج ّديت ،رحمها الله ،وقد ح ّجت البيت ،كانت ترى وجه الله
يف الطّري القادم من بعيد .وحني تح ّدثت معها يف ذلك ،قالت‹‹ :نرى وجه الله
كل تفاصيل حياتنا .نراه بقلوبنا ال بعيوننا›› .ث ّم وضعت ميناها
كل خلقه ويف ّ
يف ّ
عىل صدري ،حيث أشعر بالخفقان ،وأضافت‹‹ :حني يكون هذا طاهرا ومفتوحا
لخلقه ترين وجه الله››.
الصغرية
عيني وتنفّست عميقا ورأيت وجه الله يف التّفاصيل ّ
أغمضت ّ
لحكمة ج ّديت ،رحمها الله .وها أنا أحاول مثل الطّفلة الّتي كانت ،أن أتنفّس
عيني وأفتح قلبي ألرى وجه الله .ولك ّني مل أعد طفلة .رحم الله
عميقا وأغمض ّ
ج ّديت ،مل أتعلّم براءتها .ونسيت ع ّد األيّام مثلها .فاأليّام يف حسايب مختلطة ومل
أعد أحفل بدخول ال ّربيع أو خروج الفالّحني ملواسم الجني املختلفة .ومل أعد
أعرف الع ّد وال األعداد ،ومل أعد أم ّيز بني األيّام ،فكلّها سواء .وطائر الخطّاف ال
يزور بيتي ،أظ ّنه ال يعرفه.
حل منذ بدأت العطلة القصرية الّتي منحها يل الطّبيب
موسم الخطّاف ّ
عىل أمل تخفيف الحزن الّذي اجتاحني ومحاولة لتخفيف أوجاعي املتن ّوعة.
مل أخرج من البيت ألرى الطّائر القادم من بعيد يحمل ألوان ال ّربيع ،ولك ّني
تش ّجعت ووقفت عند الباب قريبا من الجدار األبيض الّذي يس ّور البيت.
كان عدد من الطّيور يطوف يف الفضاء وبعض آخر يح ّط عىل سلك الكهرباء
القريب .ما زال يبحث عن مكان يبني فيه عشّ ه .رأيت أيضا حامم الجامع
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الصومعة وحولها ،ومت ّنيت لو تح ّط حاممة وخطّاف يف زاوية من
يطري نحو ّ
زوايا بيتي .وضعت ح ّبا عند زاوية من الجدار األبيض عىل أمل ،وما زلت أرقب
الفضاء من خالل الباب ،أطمع أن تبعث األطيار حياة أخرى لجدران البيت.
الساكن بني أغصان شجرة اليوكاليبتوس املطلّة من
وانتبهت إىل نشيد الطّري ّ
عش الخطّاف يف رأيس .وها أنا أنتظر أن يفقس البيض
نافذة الغرفة .وبنيت ّ
الصغرية.
ألراقب طريان الفراخ ّ
كل عظامي يزيد من
أراقب الطّيور وأنا قبالة الباب ،والوجع نار تضطرم يف ّ
حزين ويق ّويه .تتحكّم فيه حركة زائدة حينا أو راحة زائدة حينا آخر ،وحفنة
ال ّدواء مل تع ّدل الوجع وال مزاجي وال نومي .ومع مرور األيّام رصت أقنع نفيس
برضورة التّعايش مع الوجع .ولكن كيف؟
يشهد الباب املفتوح أمامي كم م ّر من خالله من األفكار الّتي كتبتها عىل
حالتي الحزن والوجع معا .ويشهد
الجدار األبيض وبها مقرتحات للخروج من
ْ
بجناحي ألتعلّم الطّريان مع
الخطّاف الّذي عشّ ش يف رأيس كم ريشة ألصقتها
ّ
فراخه الّتي نقف بيضها وبدأ يكسوها ال ّريش ،وطمحت أن أطري معها وأخرج
إىل الشّ مس والهواء.
ويشهد الله ووجهه املبتسم يف سامء روحي أنّني ال أرغب يف الحزن وال يف
الوجع .ولك ّنني موجوعة وحزينة ورغبتي يف الحياة رصعتها رغبة الفناء.
أمتسك بالقليل الباقي من أنفايس وأستعني بوجه
وأنا بني ال ّرغبتني أحاول أن ّ
الله املرشق يف قلبي وثقتي يف أنّه سيعينني .لذلك أحاول أن أساعد نفيس
مم أنا فيه ،فاعتنيت أكرث مبواعيد ال ّدواء ود ّونت عىل األوراق املواقيت
ألخرج ّ
ويخف الوجع وتبتعد ع ّني الحفر
حتّى ال أنىس األيّام ،وحتّى يزول الحزن
ّ
السوداء الّتي تجذبني إليها .وانزويت حتّى ال تنتقل عدوى الحزن إىل من
ّ
أح ّبهم .أقاوم الوجع ما استطعت ولك ّنه عنيد ،والحزن أش ّد عنادا منه.
بقيت أيّاما وأنا أنظر إىل ال ّروزنامة وإىل يوم مح ّدد وضعته يف دائرة يك ال
ُ
أنساه .هو اليوم الّذي سأفتح فيه باب البيت وأخرج بعد عطلة دامت شهرين
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متتاليني مل أفتح فيهام باب البيت سوى م ّرتني ألجل عيادة الطبيب .واحتجت
خاصة بعد األمطار الغزيرة الّتي
إىل ثالثة أيّام ألقنع نفيس بالخروج إىل الشّ مس ّ
وكل يوم أحاول التد ّرب عىل فتح الباب والخروج،
هطلت أليّام يف غري موعدهاّ .
ث ّم أعدل وأبرمجه لغد كاد أن ال يأيت.
كنت أفكّر يف الطّريق الطّويلة .ثالمثائة مرت أظ ّن .مل أفكّر يف قياسها ولكن
عادة خمس دقائق بخطى وئيدة توصلني إىل العمل .ويحسدين كثريون عىل
قرب بيتي من مكان عميل .ليتهم يعلمون كم هي بعيدة املسافة حني خرجت
هذه امل ّرة.
وجدت الشّ مس يف انتظاري خلف الباب ورافقتني إىل العمل وأنا أبتسم
للسامء ولخطوايت املرتعشة عىل الطّريق املقفرة ،والّتي ك ّنستها ريح مل تكن
ّ
قويّة .وتوقّفت م ّرات أنظر إىل الخطّاف يقيم مهرجان طريانه يف الفضاء الواسع
السامء م ّرة وينخفض حتّى يكاد يالمس األرض م ّرة أخرى .فح ّررت
فريتفع إىل ّ
الخطاف الّذي يف خاطري ليحتفل بجناحيه وأطلقته ليبني عشّ ه خارج رأيس.
الصباح ،وأنا
السامء وبعض الغيامت املرشقة بأش ّعة شمس ّ
وراقبت زرقة ّ
أبتسم لوجه الله املرشق يف ساميئ ،وروحي تلتقط زقزقة الطّيور يف الطّريق
الخالية من ال ّناس ،وترشع جناحيها مثل الخطّاف يف زرقة األفق املمت ّد.
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د .فراس ميهوب

سألتني أُ ِّمي

اليوم األول
هاتفتني أمي مسا ًء.
سألتني ،إن كنت بخري؟
كيف أكون بخري ،وأنت غائبة عني ،أيكون الطري هانئا،
وريشه صار نتفا؟
رصت كشارع األحالم ،انطفأت قناديله يف ليلة غاب فيها نور القمر.
من يذكرين بحكايات طفولتي؟
عن فأرة التهمت سكان مدينتنا ،ث َّم عادت وصفحت عنهم ،فعادوا للحياة.
عن سبحات يف أيدي الصالحني ،انقلبت حباتها إىل َعربات يف عيون البائسني.
سألت أمي :ملاذا يرحل من نحب مبكرا ،ودامئا دون وداع؟
ُ
أجابتني أمي بدمعتني وابتسامة.
لو كان الحنني قادرا عىل بناء جرس ،لصعدت عليه ،وقبَّلت يديك هذا املساء.
اليوم الثاين

عادت أمي صباحا ،فتحت لها الباب ،وسألتني ثانية ،إن كنت بخري؟
ال يا أمي ،أنا لست بخري ،صارت حيايت متاهة ،بعد أن كانت خطا مستقيام بني
عينيك ومدرستي.
ضاعت أفكاري ،كوقت مىض بني خيبتني.
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اليوم الثالث
سألتني أمي ،إن كنت بخري؟
وتعاطيت أسوأ أنواع الحرب ،ألخرج ذاك الوجع املقيم
أدمنت الكتابة والسفر،
ُ
ُ
يف الحشا.
مرافئ الدنيا كلّها ال تعادل عتبة ملستْها قدماك.
أجمل حوارض العامل ال تساوي طاولة وض ْع ِت عليها فطوري ،حبتي زيتون،
ُ
وصحن زعرت ،وقليال من الزيت.
اليوم الرابع
سألتني أمي ،إن كنت بخري؟
أقل شيئا.
أومأت لها برأيس ،ومل ْ
اليوم الخامس واألخري
كل مرة ألقاها ،فأردتُ أن أقول لها :أين
خجلت لكرثة ما شكوتُ ألمي يف ِّ
ُ
أصبحت بخري ،ولو كذبا.
انتظرتُ املساء.
مل تعد أمي أبدا ،بعد أن كانت تأتيني كل يوم يف الحلم ،ولكن روحها ما غابت،
صارت تشكيال لكلاميت املنثورة ،ورسا مبطنا يف قلب أشعاري.
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زيك شريخان

السيد غضبان
عىل مدى عمري الذي تجاوز الثالثني ،مل ألتق بشخص
يطابق اسمه صفاته بالشكل الذي عليه السيد غضبان.
السيد غضبان ،األربعيني ،يغضب بسبب وبدونه.
متجهم ،متربمٍ ،
شاك من كل يشء ومن ال يشء .وسامته
وأناقته خادعتان ألكرث الناس فراسة إن مل يتحدث.
جمعتني به الوظيفة التي سبقني إليها مبا يقارب
العقدين .موظف ،باعرتاف الجميع ،مواظب ،متمكن
من اختصاصه ،مخلص يف عمله ،حريص .ال أحد يستطيع العمل معه بسبب
التوتر الذي يخلقه بسلوكه مع اآلخرين .يف بداية تعيني كان ال بد وأن أكون
معه يف نفس املكتب الكتساب الخربة ،كام قرر املدير.
= كان الله يف عونك .راه ّنا أنك ستستقيل بعد أسابيع.
هذا ما قاله يل أحد املوظفني ،ما أن بدأت العمل .املدير كان رصيحا معي
وأخربين مبا يعتربه من سلبيات السيد غضبان .ما كان مني إال االبتسام مام
دفع املدير أن يستغرب .توقع غري ردة الفعل هذه ،وإن مل يعلّق .يف العادة ،ال
أبايل كيف يترصف الناس إن مل ميسني سلوكهم شخصيا .أستطيع التعامل مع
اآلخرين مهام كانوا.
يف األعم األغلب ،خصوصيات اآلخرين ال أقحم نفيس فيها منعا لآلخرين
من الخوض فيام أنا أعتربه يخصني وحدي .لكن بالنسبة للسيد غضبان وجدت
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نفيس ،بعد فرتة قصرية من عميل ،متورطا مبا أزعجني .كانت البداية عندما
سألني:
= هل أنت بطبعك هادئ ،أم تراك مفتعال له؟
اعتدت أن أتجنب الخوض يف نقاش عقيم ،بسبب رصاحتي التي تزعج
اآلخرين ،يف أغلب األحيان.
= ال أخفيك ،أبذل جهدا للحفاظ عىل هدويئ...
قبل أن أكمل ،سارع.
= لقد حذروك من سلويك .أعرف أن الجميع ال يود التعامل معي ،ال أحد منهم
يدرك ما مررت
به حتى أصبحت عىل ما أنا عليه.
= أغلب الناس ،عادة ،ال يهمهم ما مير به غريهم ،وانعكاس ذلك عىل السلوك
والطباع والشخصية .يهمهم الظاهر ،أما الباطن فال يكرتثون به.
= ولكنك مختلف عن اآلخرين.
= ما الذي جعلك تحكم بهذا؟
= رغم قرص املدة التي قضيناها سوية ،مل أجد ما ييش بأنك برم مني.
===
بينام أنا أسري ،جلب انتباهي طرق عىل زجاج محل مررت بجانبه .استدرت
فإذا بالسيد غضبان يدعوين للدخول بإشارة من يده .عىل منضدة أمامه عدة
قناين من ال ِج َعة ،وصحون صغرية .كان من املحال أن يسمعني أو أسمعه .أرشت
إىل ساعتي ،ومضيت يف سبييل.
يف اليوم التايل عاتبني عىل عدم تلبية دعوته.
= مل أستطع ،لسببني ،األول ،أين ال أتناول الكحول البتة ،ومل أدخل مثل هذه
يل ألّ أتأخر.
األماكن .الثاين ،أين كنت عىل موعد وكان ع ّ
= سأدعوك ملكان آخر ،وأعدك أنك لن تشم فيه حتى رائحة الخمر.
وقبل أن أرد ،استطرد:
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= بحاجة أنا أن آخذ رأيك يف موضوع .الليلة ،ما رأيك؟
===
ما أن استدار النادل بعد وضعه ما طلبنا أمامنا ،حتى أحنى جذعه مقربا
أنفه من فنجان القهوة آخذا نفسا عميقا .استند عىل املقعد .حبس الهواء يف
رئته لثوان ،ثم زفر ببطء .ارتسمت عىل شفته ابتسامة بدت ناشزة مع مالمح
وجهه العبوس.
= شم القهوة عادة الزمتني منذ تعودت رشبها .هذه الرائحة أفضلها عىل كل
العطور .تريحني ،تنعشني .هناك محل لتحميص وطحن حبوب النب ليس
بعيدا عن هنا ،وكلام مررت به أمتهل يف سريي حتى استمتع ألطول فرتة.
تناول فنجانه وأخذ يرتشف بتتابع رسيع غري آبه بالحرارة.
= حتى ال آخذ من وقتك الكثري ،سأدخل يف املوضوع مبارشة ،وسأحاول االختصار
قدر اإلمكان .خالل التدقيق وجدت عقدا ملواد نستخدمها .أول ما جلب
انتباهي هو الكمية الكبرية للمواد املطلوبة .هي تعادل استهالكنا لسنوات
عديدة .ثانيا السعر العايل للامدة .اليشء اآلخر هو أنه مل يتم إعالن مناقصة.
تأكدت من أن الرشكة التي تم التعاقد معها ليست مسجلة بشكل رسمي يف
غرفة التجارة .نصف مثن الصفقة تم دفعه عند التوقيع كام ينص أحد البنود.
مل يتم استالم أية كمية رغم مرور فرتة طويلة عىل التوقيع ،وليس هناك مدد
محددة للتسليم .وليس هناك رشوط جزائية عىل املجهز عند اإلخالل.
= هل أنت متأكد مام تقوله؟
= متاما .كل ما يثبت كالمي مدعم.
= وماذا أنت فاعل؟
= ال أدري .لهذا نحن هنا .احتاج ملن يرشدين.
= أنا؟
= اخرتتك من دون جميع الزمالء ألسباب ،منها أنك مل متض وقتا طويال معنا،
وهو وقت ليس بالكايف لتكّون عالقات ملوثة .ويتم تعينك بدون وساطة.
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= وما أدراك؟
= وهل يخفى يشء عندنا؟
قلت.
= ولكن العقد تم اخفاؤه رغم ميض وقت طويل عىل توقعيه كام َ
وكأن ما قلته قد وخز عقله .طال صمته .فَه َم النادل إشارته فجاءنا بفنجاين قهوة.
= هل توحي بأن أحد ما دس العقد يف األوراق املقدمة يل للتدقيق؟ ملاذا؟
= األمر وارد .رمبا اعتقد فيك النزاهة ونظافة اليد .أو مل يجد يف نفسه الشجاعة
للمواجهة .كل االحتامالت واردة.
زادت تقاطيع وجهه رصامة .من شدة الغضب صار فنجان القهوة يف يده
يرتجف .عىل عجل وضع الفنجان يف الصحن.
= أتشك يف نزاهتي؟
= يا سيد غضبان ،أرجو أن تعذر رصاحتي املنفّرة ،فمعرفتي بك التي مل تتعد
األشهر ال تكفيني للحكم عليك .ثم ،إننا ويف الزمن الذي نعيشه من الصعب
تقييم الناس من خالل ما يظهرون ،ألن ما يخفون هو حقيقتهم.
= كيف تستطيع أن تتعايش مع الناس؟
يل الحذر منهم.
= ومن قال لك أين أستطيع ذلك؟ الكل عندي موضع شك وع ّ
أضع الناس يف الخانة املناسبة لهم بعد أن أراقب سلوكهم والتأكد من
ٍ
وتباك عىل الفقراء واملساكني،
أنه يتطابق مع ما ي ّدعونه من تقوى وورع
واحرتام حقوق املرأة ،والحفاظ عىل البيئة ،والدفاع عن الحيوان .ناهيك عن
الدميقراطية وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة .كل هذا نفاق .العرص
ليس عرص الثورة الرقمية ،أو تقنية النانو ،وال غريها من التسميات التي
يتشدق بها العارف والجاهل .إنه عرص النفاق بامتياز وال يشء آخر يستطيع
التنافس معه.
= عىل هذا األساس فأنت تشك يب أيضا.
= نعم .ما فرقك عن البقية؟ ما فرقي أنا عن اآلخرين؟ كيف يل أن أتأكد أن كل
ما قلته يل عن العقد كان صحيحا؟
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= ما قصدك؟
= أليس من املحتمل أن يكون هذا أسلوب مبتكر لجري لدائرة االختالس؟
= هل يعقل ما تقوله؟ كيف تستطيع العيش وسط هذا الكم الهائل من
الشكوك؟
تجاهلت سؤاله .أردت أن أنهي اللقاء برسعة.
= طلبت مني أن أقدم لك ما يعينك عىل اتخاذ القرار .أنت تعلم أن الفساد يف
البلد صار منظومة متكاملة .الفاسدون لهم أدواتهم للحفاظ عىل مصالحهم.
سيقاتلون من يقف بوجههم حفاظا عىل وضعهم .سأفرتض أن كل ما قلته
عن العقد صحيح .أمامك ثالثة خيارات .األول ،أن تستغل العقد وتهددهم
بفضح األمر إن مل يشاركوك يف الغنيمة ،مع األخذ بنظر االعتبار أنه رمبا كان
هذا هو الطعم الذي رموه لك .الثاين ،أن تغض النظر عام اطلعت عليه.
الثالث ،أن تقدم ما جمعته من معلومات اىل الجهات املختصة ،وستلقى هذه
القضية مصري مئات بل آالف قضايا االختالس والرسقة ونهب األموال العامة
التي مضت عليها السنوات ومل يُبت بها رغم كل األدلة املوثقة عىل حصولها.
نهضت من مكاين استعدادا ملغادرة املكان الذي مل اعد أطيق البقاء فيه.
= يشء أخري ،كيف تأكدت من أن هذا العقد ليس بلعبة؟ مبعنى مل يكن هناك
طلب مواد ،وال دفع نصف املبلغ ،وال مكتب غري مس ّجل .هل تأكدت من
العقد الذي دس بني األوراق التي ق ّدمت لك ليس بأكرث من نكتة سمجة من
موظف أرعن أراد أن يتسىل؟
= ومل يفعل ذلك؟
مل أجد الرغبة باإلجابة .استدرت باتجاه الباب .تناولني الرصيف الخايل ّإل
من بعض املارة .هبت نسمة خريفية أعادت بعض الهدوء .مل أفكر بالغد وكيف
سيترصف معي السيد غضبان الذي سوف يَأ َرق الليلة.
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فنار عبد الغني

آخر أساتذة علم املنطق
«أفالطون صديقي ،والحق صديقي ،لكن الحق
أوىل باملحبة» (أرسطو ،الفيلسوف اإلغريقي).
.
كانت كلمة منطق تثري إشكاالً واسعاً داخل
ذهني ،وكنت أترقب أول محارضة يل يف علم
املنطق بكثري من االهتامم ،ظناً مني أين سأعرث عىل
يشء ذي قيمة عالية ،رمبا يغري من رؤيتي لألشياء
من حويل أو سيضيف شيئاً جديدا ً عىل شخصيتي.
مل أكن أعلم شيئاً عن األستاذ املحارض سوى اسم عائلته الذي نسخته عن
الربنامج ،والذي كان يشري إىل انتامئه إىل إحدى العائالت ذات النفوذ املذهبي
والسيايس .وقد وصلتني بعض املعلومات عن طبيعة املادة من بعض طالب
السنة األخرية ،والذين أدى بهم اإلخفاق فيها إىل حملها أربع سنوات متتالية.
دخل األستاذ إىل قاعة املحارضات .كان متوسط الطول ،أسمر الوجه ،لحيته
سوداء غري كثيفة ،لديه نظرة طويلة ،ممتدة ،تطل من عينني متحجرتني ،يخيل
للرايئ أنهام واسعتان .كان يلبس ثياباً قدمية الطراز .وكان أحرض معه كتاب
«مقدمات يف علم املنطق» :الكتاب الذي قّرر أن ندرسه .مل يع ّرف عن نفسه،
وبدأ بالتعريف باملادة املطلوبة ،ثم رشع بالحديث عن بعض مصطلحات
املادة :املفهوم والداللة والجوهر والعرض.
وتحدث قليالً عن أرسطو ثم فرفريوس الصوري الذي ذكره بكثري من الفخر
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مشريا ً أنّه ينتمي إىل منطقته الجغرافية .وكان يستغرق بأحاديثه املوغلة بالطول
واملرسفة بالغزارة حتى تنتهي املحارضة ذات الثالث ساعات .وكان يردد دامئاً أن
املنطق مادة صعبة وجافة.
= «ولكن كيف نستخدم املنطق يف حياتنا؟»
و ّجه له أحد الطلبة هذا السؤال .أجاب األستاذ من خالل قصة حدثت معه
يف حياته ،عندما كان مقبالً عىل الزواج .حدث أنه اتفق مع نجار عىل صناعة
غرفة نوم كاملة ،وقد كتب عىل ورقة محتويات الغرفة وسلمها للنجار .وبعد
مرور الوقت املتفق عليه ،عاد األستاذ للنجار ،فوجده قد انجز الغرفة باستثناء
قطعة واحدة مل تذكر يف الورقة املتفق عليها ،وقد اعرتض األستاذ عىل ذلك ألنه
طلب صناعة غرفة نوم كاملة ،أ ّما النجار فقد دافع عن موقفه بأنّه التزم مبا
جاء يف الورقة .ثم قال لنا:
= «أرأيتم كيف نستخدم املنطق يف حياتنا؟»
بعد ذلك طلب منا أن نشرتي الكتاب املقرر وأخربنا عن طريقة رشح املادة،
وهي أن يقوم كل طالب بتحضري الدرس مسبقاّ ثم يعرضه يف املحارضة .وهكذا
م ّرت املحارضة األوىل وتبعتها باقي املحارضات عىل هذا املنوال.
كان األستاذ بني الفينة واألخرى يستعرض لنا مواقفه الحياتية .وكان بعض
الطالب الذين يشكون جفاف املادة يقاطعون بعض أحاديثه املطولة ،ويطلبون
منه تفسري قاعدة منطقية ،وكان يجيبهم:
= «لينساكم املوت .عليكم بحفظ هذه القواعد حفظاّ جيدا ً ،حفظاً عن ظهر
قلب ،كام تحفظون أسامءكم».
ث ّم ذكر لنا قصة حدثت معه يف الطفولةّ .بي لنا من خاللها أهمية الحفظ،
وملخصها أنه كان يف صفه تلميذ شديد الغباء ،وخاصة يف مادة الرياضيات،
وكان والد ذلك التلميذ معلامً يف املدرسة نفسها ،وذات يوم دخل ذلك املعلم
إىل غرفة الصف بعد شكوى أحد املعلمني من حالة ولده ،قائالّ:
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= «يا تيس ،لقد أحرجتني أمام جميع املعلمني».
ث ّم أردف قائالّ :وغادرت وعائلتي الضيعة ومل أعد إال بعد أن تخرجت من
حل بالتيس ،فإذ به قد
الجامعة وبدأت بالعمل ،وقادين الفضول ألعرف ماذا ّ
أصبح أستاذا ً يف مادة الرياضيات ويدرس يف املدرسة الثانوية .ومل أصدق األمر يف
انكب عىل
البداية واستفرست عن حقيقة ما حصل ،واتضح أن ذلك التيس قد ّ
حفظ دروسه عن ظهر قلب ومن بينها مادة الرياضيات حتى حدثت املعجزة.
= «هل فهمتم ما قصدته؟»
كان من بني الطلبة الذين يحملون املادة طالبة تعمل ممرضة ،وكانت تأخذ
إجازة من عملها لتحرض محارضاته ،وكانت معجبة به حتى جاء اليوم الذي
اعرتض فيه عىل عمل املمرضة ،معتربا ً أن املمرضة ليست إال خادمة ،وأنها لو
كانت بنت ناس ما زاولت هذه املهنة!
وتفوقت يف امتحانات نهاية العام
وانتهت السنة الدراسية عىل خري،
ُ
الدرايس ،وخاصة يف مادة علم املنطق الذي أصبحت فيه مرجعاً لزماليئ يف
دراستها .ولله الحمد ،كنت قد وضعت خطة يف دراستها جعلتني أمتكن منها.
ومل ألتق باألستاذ إال بعد ميض سنني طويلة.
عدت للجامعة الستكامل دراسايت العليا ،وكان مقررا ّ أن يعطينا مادة
منهجية البحث العلمي يف محارضتني فقط .ومل يتغري يشء يف أسلوبه أو طريقته
يف الرشح .غري أن مواقفه الحياتية كانت قد توسعت أكرث من ذي قبل .لكنني
الحظت أنه قد خرس قليالً من طوله بعد تجاوزه منتصف عقده السادس!
ويف املحارضة الثانية واألخرية ،سألته إحدى الطالبات عندما علمت بأنه
يدرس مادة علم املنطق ،أن يرشدها إىل من يرشف عىل رسالتها يف علم املنطق
باللغة الفرنسية.
أندهش من طلبها:
= «أشك أن يوجد محارض واحد يف كل القطر يدرس املنطق باللغة الفرنسية».
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= «كانت األستاذة ترشف عىل رسالتي لكنها تقاعدت ومل ترغب يف تجديد
عقدها مع الجامعة».
= إذا ً عليك أن تعيدي قراءاتك كلها باللغة العربية ،وتعيدي بحثك من الصفر،
ألنني أنا آخر أساتذة علم املنطق يف كل القطر .نعم أنا وحدي من ميكنه
اإلرشاف عىل رسالتك».
ووقف مزهوا ً بنفسه ،رافعاً رأسه إىل األعىل ،متقدماً بعض الخطوات حتى
أصبح يف وسط املنصة ،ونظر إلينا بعينني المعتني ،مطلقاً ضحك ًة مجلجلة،
مدويّة ،مرسف ًة يف جريانها املتصاعد ،موغل ًة يف طولها ،ومن فرط امتدادها ظن ّنا
أنها لن تنتهي..
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منال الكندي

أسود وأبيض
إن كل ما يتفق مع ميولنا ورغباتنا يبدو يف نظرنا حكيام ومعقوال.
أما ما يناقض رغباتنا وأهواءنا فهو دامئا عني الحمق والخطأ (اندريه
موروا ـ أديب فرنيس).

.
استيقظت مع أول إسدال لخيوط رشوق الشمس لتصيل الفجر وتدعو ربها
أن يكون يومها موفقا ورزقها كرميا ،فهي تحمل عىل عاتقها مسئوليات أرسة،
وتحب أن تكمل مشوار النجاح مع أفرادها.
رتبت غرفتها ورشبت قهوتها كام اعتادت مع أحاديث والدتها ،مصغية
لقصصها وكل ما يدور يف كيان األرسة والحياة ونصائحها لها ،ثم قبلت يدها
مودعة لتخرج من بيتها إىل عىل عامل آخر يختلف عن عامل بيتها يف مصداقيته
وقيمه وإحساسه ومعاين الحياة التي ترتبت عليها.
يف الباص مضايقات ال يفهم سببها أحيانا .حديث الناس ونقاشهم يف
السياسة ،يف املعيشة الصعبة ،والغالء الفاحش .أحاديث جانبية خاصة جدا.
تسمع ألولئك يف تنوعات مواضيعهم املختلفة ،وذهنها يسبح يف ملكوت الله
بني دعاء ،وتسبيحات وتفكري ،وحديث مع النفس ،وتعجب لكل ما يدور من
حولها وحكمة الله يف خلقه ودنياه.
تصل مقر عملها :باب آخر يفتح عىل عامل وشخصيات وتناقضات متنوعة،
صادقة ومنافقة ،متسلقة وطموحة لحد التصارع .كل يعامل اآلخر حسب
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وجهة نظره يف الحياة وحسب املصلحة التي سرتبطه معه حاليا أو مستقبال.
أما هي فخطوط تعاملها واضح املعامل بالنسبة إليها عىل األقل .كل من
يعرفها يعاتبها ،ويدعي أنها تعيش بني اللونني األسود أو األبيض .هي ترى
أن اللون الرمادي ليس رضوريا يف حياتها :إما أن تكون صادقة مع نفسها
ومع الجميع أو أن تكون كاذبة .ال ترى بوضوح التفاوت بني تدرجات األسود
واألبيض .تحب األلوان القزحية الواضحة ،مؤمنة مبقولة «كن كامال يف عامل
فاسد».
هناك من يراها متسلطة وآخر مثالية ،وثالث غري واضحة ،وأخرى ماكرة،
وغري ذلك من وجهات النظر واألحكام عىل شخصيتها .أما هي فرتى أنها تتسم
ببساطة ال تنبع من غرور أو ثقة زائدة بالنفس ،بل تنبع من رغبتها يف أن
تتعامل مع الناس بلغة هادئة ،وافرتاضها أن الناس مثلها يف طيبتهم وبساطتهم.
ولذا تستغرب مام يوجهه لها من ال يفهمونها من أحكام عىل شخصيتها.
فكرت كثريا وقررت أال تقدم تفسريات ألن رضا الناس غاية ال تدرك.

عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 54

العـدد  :19شتاء 2021

إصدارات جديدة :رواية لياسمينة صالح

كحقل ميلء بالفراشات

صدر للروائية الجزائرية ،ياسمينة صالح ،رواية جديدة عنوانها «كحقل
عمن ( .)2020تقع الرواية يف 120
ميلء بالفراشات» .النارش :دار فضاءاتّ ،
صفحة ،وهي روايتها الرابعة .أما رواياتها األخرى فهي «بحر الصمت» ()2001؛
«وطن من زجاج» ()2006؛ «لخرض» ( .)2010ولها مجموعات قصصية منها
«أحزان امرأة من برج امليزان» ( ،)2001ولها مساهامت عديدة يف مجلة «عود
الند» الثقافية ،وأعدت لها عددا خاصا ( :38متوز/يوليو  )2009عن تهميش
املثقف الجزائري.

عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 55

العـدد  :19شتاء 2021

مختارات :أحمد زيك أبو شادي

افتتاحية العدد األول ملجلة أبولو
كلمة املحرر
.
من الحقيقة امللموسة وليس من الخيال الشعري الخالب تستمد هذه
السطور قوتها يف التنبيه إىل الحاجة ملثل هذه املجلة للنهوض بالشعر العريب
وخدمة رجاله والدفاع عن كرامتهم وتوجيه مجهوداتهم توجيها فنيا ساميا.
وال يختلف اثنان يف أن الشعر العريب تسامى وانحط يف آن :تسامى بتأثره
بنفحات الحضارة الراهنة ونزعاتها اإلنسانية وروحها الفنية ،وانحط مبا أصاب
معظم رجاله — وال أستثني الكثريين من املجيدين — من الخصاصة التي ما
كانت لتدركهم يف عصور الحفاوة باألدب الخالص حيث مل يكن يعاب التكسب
بالشعر ،فتدىل الشعر معهم تبعا لعجزهم املادي وتربمهم بالحياة وعزوفهم
عن االنتاج الفني الذي يطالبهم بالجهد والتدبر .وهكذا صارت حالة الشعر
العريب يف عرصنا هذا خليطا كريها من الحسن والقبح .من الجودة واإلسفاف،
من السمو واالنحطاط ،وذلك بصورة شاذة غريبة.
هذه الروح الفردية —روح التخاذل والتنابذ — ال تزال متفشية لألسقفي
جميه مظاهر الحياة العربية من اجتامعية وسياسية وأدبية وعلمية.
[]...
وقد راعينا أن تتنزه املجلة عن طنطنة األلقاب والرتب حتى ما جرى العرف
بالتسامح فيه ،حتى تظهر عىل مثال أرقى املجالت األوروبية التي من طرازها،
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وحصناها ضد عوامل التحزب والغرور ،فال غرض لها بعد هذه إال خدمة الشعر
خدمة خالصة من كل شائبة ،تسندها خربتنا الصحفية يف مدى سبعة وعرشين
عاما ،وهي خربة ال نباهي بها ولكن نذكرها الطمئنان القراء ضامنة لثباتنا
الدائم يف هذه العمل الصحفي الذي ال تجهل صعوباته ،وضامنة لتدرجنا يف
تحسينه بنسبة من يناله من تعضيد ،مع حرصنا الدائم عىل نشدان الكامل.
أحمد زيك أبو شادي
===
مجلة «أبولو» ،العدد األول .أيلول (سبتمرب)  .1932ص .5-4
https://archive.alsharekh.org/Articles/29/600/335172/2
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مختارات :أ .ج .آربري

املطبوعات العربية الحديثة
أدناه مقتطف من مقالة للمسترشق الربيطاين ،أ .ج .آربري ،منشورة
يف مجلة «األدب والفن» ،العدد الثاين ،آذار (مارس) .1944

.
ما مييض عام حتى يحمل يف طياته دالئل جديدة عىل القوة املتزايدة واملدى
املتسع لنهضة العامل العريب يف ميدان البحث والكتابة .فهذا السيل املنهمر
من الكتب الذي يتدفق من املطابع وبخاصة مطابع القاهرة مل تعرقل مجراه
الصعوبات املعروفة الناجمة عن الحرب ،وأهمها ندرة الورق وتعذر الحصول
عليه ،وهي صعوبة تعانيها بلدان الرشق األوسط.
ويعادل هذا أهمية أن مستوى طبع الكتب آخذ يف االرتفاع .فقد مضت أيام
الطبع الرخيص املكتظ امليلء باألخطاء ،الذي كان قذى للعني وأذى للبرص .فال
يكاد يكون من املبالغة القول بأنه إذا استثنينا الصور والتجليد فإن الكتاب العريب
يف هذه األيام ال يقل جودة عام يطبعه الطابعون األوروبيون اللهم إال الطبعات
املخصوصة الفائقة الجودة .وإن القارئ ال يتأفف من بذل مثن أعىل قليال للكتب
العربية حني يحصل عىل هذه امليزات التي توفيه ما يبذل أتم إيفاء.
يف هذا العام الهجري  -عام  ]1944[ - 1363يقع العيد األلفي لذلك العبقري
العظيم املطبوع أيب العالء املعري فولتري العرب .وقد أقيمت االحتفاالت بهذا
العيد يف األقطار العربية ويف الواليات املتحدة ،كام احتفل به بإصدار وطبع
املقاالت .ونذكر هنا مثلني.
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سوف يقرتن باسم أيب العالء أبدا اسم الدكتور طه حسني بك .وقد دبج
يراعه كتابا آخر عن ذلك األديب الذي أثبت من عهد بعيد أنه له أبرع مفرس
وخري ترجامن .وهو حدث يقابل بالرتحيب واالحتفاء .ففي كتاب «مع أيب العالء
يف سجنه» يعيد الدكتور طه حسني بضع قطع من اللزوميات ،كام يدرس قطعا
من كتاب «الفصول والغايات» الذي وإن مل تكن له شهرة الكتاب األول فهو
ال يقل عنه امتيازا وشأنا ،ويصل الدكتور من هذه الدراسة إىل نتائج جديدة
ق ّيمة بارعة.
[]...
ومن مطبعة الصادر ببريوت يصدر كتابان أحدهام كبري واآلخر صغري،
أحدهام جديد واآلخر قديم ،كالهام من يراع ميخائيل نعيمة ،من أبرع األدباء
الذين أنتجهم لبنان ،ذلك الوطن املجيد مهد النبوغ األديب .كان نعيمة صديقا
وفيا لألديب اللبناين األمرييك العظيم جربان خليل جربان ،والكتاب الكبري القديم
هو طبعة ثانية لدراسته الشخصية واألدبية التي كتبها بعيد موت جربان.
===
أ  .ج  .آربري )Arthur John Arberry( .املطبوعات العربية الحديثة .مجلة
األدب والفن .العدد  :2آذار (مارس)  .1944ص .46-45
https://archive.alsharekh.org/Articles/157/15396/342794/23
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هدية العدد :كتاب رقمي

املجالت الثقافية الرقمية

تجربة عود الند2019-2006 :

يرس هيئة تحرير مجلة «عود الند» الثقافية أن تهدي الكاتبات والكتاب
والقارئات والقراء نسخة رقمية من كتاب نارش املجلة ،د .عديل الهواري ،الذي
يوثق فيه تجربة نرش «عود الند» منذ كانت فكرة سبقت بسنوات الصدور يف
عام  ،2006وحتى نهاية شهر كانون األول (ديسمرب) .2019
للحصول عىل نسخة من الكتاب استخدم/ي الرابط أدناه .يجب اتباع
خطوات شبيهة بالرشاء من موقع إلكرتوين ،وهذا يشمل كتابة االسم والعنوان
اإللكرتوين واملدينة .وتتوج الخطوات بالحصول عىل خيار لتحميل الكتاب.
https://www.oudnad.net/books
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عود الند :عىل مشارف العام 15
ملناسبة اقرتاب مجلة «عود الند» الثقافية من إكامل خمسة عرش عاما من
النرش الثقايف الراقي ،ستحتفي املجلة بهذه املناسبة يف عددها القادم ،العدد
 :20ربيع  .2021يصدر العدد يف نهاية شهر شباط (فرباير) .2021
ترحب هيئة التحرير مبشاركات خاصة بهذه املناسبة للنرش يف العدد
العرشين ،ولن تكون هذه املشاركة عىل حساب أخرى ،مثل بحث أو مقالة
أوقصة ،فاملشاركات الخاصة ستوضع ضمن ملف االحتفاء باملناسبة ،وتبقى
املشاركة العادية مفتوحة وفق رشوط النرش املعتادة.

عن لوحة الغالف
لوحة الغالف صورة لزهرة معدلة باستخدام برنامج تحرير صور.
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حزيران (يونيو)  .2006وصدرت شهريا عرش سنوات مـتـتـالـيـة.
•حصلت «عـود الـنـد» من املكتبة الربيطانية عىل رقم التصنيف
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الخاص بـ«عـود الـنـد» هوISSN 1756-4212 :
•شارك يف «عـود الـنـد» كاتبات وكتاب محرتفون ومبتدئون من
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الطلبة املغدور؛ ّ
www.oudnad.net

عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 62

العـدد  :19شتاء 2021

