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عديل الهواري

كلمة العدد الفصيل الثالث والعرشين

حراسة اللغة العربية
صدرت مجلة «عود الند» الثقافية يف
مطلع حزيران (يونيو)  2006للمساعدة عىل
الحد من تدهور مستويات الكتابة بالعربية،
بعد أن كشف ظهور اإلنرتنت ومواقعها ضعفا
صادما يف التمكن من اللغة العربية .ولكن
هذه الرغبة مل تكن تعني أن املجلة تقوم
بدور «حارس» اللغة العربية ،فحراسة لغة ما
مسألة إشكالية ،فامذا تعني تحديدا حراسة اللغة؟ وما الذي س ُيحرس؟ ومن
املؤهل للقيام بدور الحارس؟
هل اللغة الفصحى القدمية كلغة القرآن الكريم هي التي تحرس أم الفصحى
املعارصة؟ وماذا تعني الحراسة :حامية اللغة من استخدام مفردات جديدة؟
وعىل افرتاض وجود ما يُحرس ،من هو املؤهل لحراسة اللغة العربية؟
هل هو الذي تخصص يف اللغة العربية يف الجامعة ،أم املتمكن من قواعد
النحو واإلمالء؟
يخيفني أن يكون للغة حراس ألن يف ذلك نوعا من الوصاية الدكتاتورية عىل
اللغة وعىل مستخدميها وكيفية استخدامها.
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استخدامات اللغة متعددة ،ومل يفلح وجود مجامع لغة عربية يف الحيلولة
دون انتشار ضعف استخدام اللغة ،وخاصة بعد ظهور اإلنرتنت وتوفر منرب
للكتابة لكل شخص يف العامل ،ومل تعد الكتابة للنرش متر عرب شخص يقرر إن
كانت جيدة وصالحة للنرش حسب تقييمه ،واإلنسان طبعا غري منزه ،فال توجد
ضامنة أن التقييم كان دوما عادال وصحيحا.
وال ينتهي الجدل حول استخدام العاميات والفصحى .الثانية هي لغة
اإلعالم ،وتحديدا نرشات األخبار .أما عدا ذلك ،فهي غري مستخدمة يف الربامج
واملسلسالت ،إال إذا كان املسلسل من النوع التاريخي ،وهذا النمط من
املسلسالت قليل مقارنة بغريه.
ورود مفردات عامية أو حوار بها أمر شائع يف القصص والروايات واملرسحيات،
والجدل يقترص عىل رضورة كتابة كل العمل بالعامية أو بالفصحى .والحل
الوسط ال يزال بعض العامية ضمن سياقات يجيزها العمل األديب.
هل يحق ملحبي اللغة العربية الحرص عليها ،وحث مستخدميها عىل اتقان
قواعد النحو واإلمالء؟ لهم الحق ،ليس يف ذلك شك ،ولكن التشجيع ال يكون
بتنصيب جهة أو أشخاص حراسا للغة العربية.
عندما تعيش يف دولة أجنبية تتحدث اإلنجليزية مثال ،أحد األمور التي
تعيق تعلمك اللغة هو أن يصححك املتحدث األصيل بها كلام قلت أو كتبت
شيئا ليس بالدقة التي يتوقعها من يصححك .كذلك األمر بالنسبة إىل اللغة
العربية ،إذا مل تعط الفرصة للكتابة والتعبري دون ترك هامش لك والوقت
لتتعلم عىل مهلك ،فسوف يكون موقفك تجاه اللغة الخاضعة للحراسة النفور
والكراهية ،ويشمل ذلك حراسها.
قد يبدو أن رأيي يف مسألة حامية اللغة متناقض ،فأنا قلت إين أردت أن
تساعد املجلة عىل الحد من تدهور مستويات الكتابة واملساعدة عىل الكتابة
بلغة عربية سليمة ،ويف الوقت نفسه لست من أنصار حراسة اللغة .الحقيقة
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ليس مثة تناقض .العالقة مع اللغة يجب أن تكون عالقة حب ،وبال وسطاء أو
أولياء أمور.
حب اللغة يحثك عىل اتقانها دون إكراه أو وصاية من أحد .إذا ورد يف
مشاركة بعض األخطاء ،نصححها وننرش .ال نستخدم األخطاء إلصدار أحكام
مطلقة عىل مدى متكنك من اللغة ،أو لرفض نرش املشاركة.
اللغة ملك مستخدميها ،وليست تحفة من النوع الذي يحفظ يف املتاحف
ويكتب قربه ممنوع اللمس (إال للمختصني يف املتحف) ،أو مبنى مؤسسة ال
يدخلها إال من يربز عىل مدخلها بطاقة هوية تجيز له الدخول .لذا ،من يعتقد
أن لديه دور حراسة اللغة فهو يحرس شيئا متخيال له مواصفات يف خياله ومن
يفكرون مثله.
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فادي أبو ديب

خـطـاب الالوعـي فـي فـصـول
من حياة جربا إبراهيم جربا
==1
ال ّ
شك يف أنه من غري املمكن أن نتحدث عن
أعامق حياة اإلنسان من دون اعتبار الفتوحات
املعرفية واملالحظات املدهشة التي أنجزتها
كشوفات التحليل النفيس وعلم النفس التحلييل
عند فرويد ويونغ وغريهام من علامء النفس .وإذا
كان هذا صحيحاً بشكل عام ،فإنّه وال ريب مثار
اهتامم كبري حني يتعلق األمر باإلبداعات اإلنسانية
من فنون وآداب وغري ذلك .ولكن األكرث إثارة هو حني يلحظ املبدع عمل
الالوعي ،الفردي والجمعي ،بغض النظر عن التسمية التي قد يطلقها عليه:
قوى الحياة ،إرادة الكون ،رسائل الوجود ،إىل آخره [ .]1ولعلّه من الصواب
للعادي يرتافق بإدراك
القول إ ّن هذا الوعي ملا هو متعا ٍل أو غري وا ٍع أو فائق
ّ
للذات وتف ّردها وبتل ّمس دورها التاريخي بوصفها شخصية غائ ّية وعالقتها
بالزمان واملكان ليست عشوائية أو اعتباطية .هكذا إذن ينظر اإلنسان إىل
تاريخي ،أي من زاوية حدس املعنى والغاية والرسالة.
نفسه من منظور
ّ
بهذا املعنى تربز إشارات الالوعي ،الفردي والجمعي/الكوين ،يف فصول
عديدة من حياة الروايئ والناقد والكاتب الكبري جربا إبراهيم جربا ،ويربز وعيه
الشخيص لكثري من هذه اإلشارات ،والتي سنتناولها يف ضوء بعض املفاهيم
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[]7

العـدد  :23شتاء 2022

والتص ّورات والتجارب الشخصية التي كشفها عامل النفس التحلييل السويرسي
كارل غوستاف يونغ [.]2
==2
الس َيية ،وهو كتاب «شارع األمريات» الصادر كمتمم جز ّيئ
يف ثاين إصداراته ِّ
لكتابه «البرئ األوىل» الذي يروي فيه ذكريات السنوات اإلثنتي عرشة األوىل من
حياته ،يروي جربا حادثة غريبة كان بطالها الرئيسيان هو والشاعر العراقي
املعروف بلند الحيدري ،وقد حدثت عام  1951يف بغداد .وكان صديق جربا،
اإلنكليزي دنيس جونسون ديفيز ،قد اقرتح عليه أن يوقعوا بالحيدري يف مقلب
ساخر ،وذلك بأن يكتب جربا قصيدة عجيبة مفتعلة ومليئة بالرموز واإلشارات
واألسامء الوهمية التي تحيل عىل الفلسفة الوجودية ومفاهيمها ،والتي كان
الحيدري مولعاً بشدة فيها مثله كمثل الكثري من املثقفني العراقيني والعرب
يف ذلك الوقت .وكانت الخطة تقيض بأن ي ّدعي جربا بأ ّن هذه إحدى قصائد
الفيلسوف الفرنيس جان بول سارتر ،وقد ترجمها هو عن نسخة إنكليزية واردة
يف إحدى املجالت اإلنكليزية املعروفة يف ذلك الوقت.
ورغم أن املقلب انتهى من دون تحقيق نتيجة باهرة تؤكد ما إذا كان
الحيدري قد «رشب املقلب» ،إال أن األخري أدهش جربا بإحدى ردات فعله
ولفت انتباهه إىل مسألة يف غاية األهمية؛ فقد علّق الحيدري عىل هذه
القصيدة قائالً« :هذه القصيدة غريبة جدا ً ،ألنها تشبه رسومك ،كأنها خارجة
من لوحاتك أنت .رموزها ،وتفاصيلها ،رأيتها ،أو رأيت مثلها ،يف رسومك يف
السنتني األخريتني» (ص .]3[)147
مل يكن جربا حتى ذلك الوقت قد تن ّبه إىل هذه الصلة الوثيقة بني هذه
القصيدة ’املفتعلة‘ ورموز رسوماته .ولكن هذه املواجهة أيقظت فيه حلامً
غريباً ،فكانت قصيدته «أغنية ملنتصف القرن» ،واملنشورة يف ديوانه «متوز
يف املدينة» ( ،)1959وذلك بعد أن حذف منها بعض املبالغات و»النفايات
املقصودة» عىل حد تعبريه .لقد كانت هذه القصيدة ،كام يعرب جربا بنظرته
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تعب عن
’التاريخية‘ ألحداث تلك املرحلة البغدادية يف مطلع الخمسيناتّ ،
أعمق ما يف نفسه ،بل لعلها تعرب كام يف عنوانها عن كل تلك الحلقات الفنية
واألدبية واألحداث البغدادية والعربية يف تلك الفرتة التي تلت مبارشة نكبة
فلسطني عام  ،1948والتي هي نكبة جربا شخصياً التي اضطرته لرتك بلده
(رغم أنه كان من سكان الضفة الغربية والقدس يف ذلك الوقت) واالستقرار يف
العراق .لقد كانت هذه القصيدة «أغنية حب يف منتصف قرن ميلء بتمزيق
خطاب يتمثّل فيه
اإلنسان جسدا ً ،وروحاً ،وتاريخاً( ».ص  )148وهي إذن
ٌ
الالوعي الفردي لجربا ،جامعاً رموزه الشخصية التي تسكنه وتظهر يف رسوماته،
باإلضافة إىل حضور ممكن ّللوعي الجمعي ،وهنا أقصد به ،وكام يقول جربا
نفسه ،سمة ذلك الزمن وجحيمه الخاص .وهذا مقطع من مطلع القصيدة:
مخالب الليل يف أشالء الشوارع
تنهش ،والنوافذ تدمى مبآق من حديد،
والناس فوق الحىص يتمزقون
تحت العجالت ووقع الحوافر.
...
هايت قدميك رخاماً من جهنم
تقده أزاميل األصابع.
شبعت كالماً ،وتقيأت أحالماً،
واليوم يهاجم اليوم ،والساعات كالخناجر [.]4
ورغم أنّه من الصعب أن نتخ ّيل أ ّن جربا متكّن بالفعل من تخليص القصيدة
من كل افتعال ممكن ،طاملا أنّها كُ ِتبت أصالً بشكل مصطنع ،إال أنّه من املمكن
عم إذا كان الجحيم الذي يأيت منه «برخام
أن يخطر يف بال القارئ أن يتساءل ّ
قدميها» يتعلّق برؤيا منامية أخرى تكررت يف حياة جربا ،وهي رؤيا النزول عىل
درج وبرفقته امرأتان يحضنهام ،وال سيام أ ّن للدرج هذا داللة خاصة بحسب
يونغ كام سرنى بعد هنيهة .يروي جربا هذا الحلم كام ييل:
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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«أجد نفيس نازالً درجاً لولبياً ال قرار له ،ومعي امرأتان ،واحدة عارية وأخرى
البسة ،ومن حولنا أناس مزدحمون ال أرى منهم إال الوجوه ،وتستدير كلها
نحوي وعيونها جاحظة وأفواهها فاغرة ،وكأنها ليست إال أقنعة تتحرك ،وتصعد
الدرج مرورا ً يب ،وتنزل الدرج ،وانا غري مبا ٍل بها ،محتضناً العارية والالبسة
بانسجام تام .وكنت أعي إبّان الحلم أنني أتساءل :هل نحن يف ردهة مرسح
كبري ،أم أننا ننزل شيئاً فشيئاً دركات الجحيم؟» (ص )133
وقبل اإلشارة إىل بعض رمزيات هذا الحلم ودالالته الالواعية ،ينبغي أن
صح
نذكر أ ّن جربا كان يف العموم واعياً أنّه موضوع لعمل قوى الكون ،إن ّ
التعبري ،التي ترسم له طريق املعرفة والنجاح؛ فهو يشري إىل موقعه يف كل تلك
الحلقات االجتامعية واألدبية التي كان ينشط فيها ومن خاللها يف بغداد عىل
أنه نقطة تقاطع هذه الحلقات ،وبه إحساس أنه «يف وسط هذا جميعاً لست
أكرث من طري عابر ،وأن هذا املشهد كله ،مع حبي له وانتعايش به ،ليس إال
تجرب ًة أخرى من تجارب فاوست يف سبيل املعرفة ،املعرفة املطلقة...،كان مثة
يشء غري حقيقي ،ولكنه أشد التصاقاً يب من كل واقع يومي ،كأمنا هناك قصيدة
غريبة جدا ً ،بل موغلة يف الغرابة هذه املرة ،أكتبها وأنا أعيشها ،وال يهمني إىل
أين ستنتهي يب .وبعضها يوقعني يف مآزق ،قد تقلقني قليالً ،ولكنها دامئاً تثريين
جسدياً وروحياً ،ومتزج يل املأساة بالعبث كل يوم ،وتحيل كل يشء يف النهاية
إىل فنتزة هائلة يش ّط بها خيايل إىل حيث ال أعلم» (ص .)150
هذه الحالة الفاوستية املتوجهة نحو املعرفة املطلقة تتوافق بشكل جيد
مع هذا اليشء «غري الحقيقي» ،ولعل الحقيقيته تشري إىل ال ملموسيته وليس
إىل وهميته ،أي إىل حالته املتباينة مع الواقع اليومي كام يتبني مام قيل ،وهي
تذكّر أيضاً بالدرج النازل إىل األعامق .أال يسكن مفيستوفيليس فاوست ،وهو
يل يف النهاية؟! أال
الشيطان بحسب رمزية صانعه غوته ،يف ذلك املكان السف ّ
يقبع يف أغوار الالوعي؟! يشري يونغ إىل أن مفيستوفيليس له عالقة مبا يس ّمى
يف قصة فاوست بعامل األمهات  ،]The realm of mothers [5هذا العامل يرمز
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إىل الطاقة الخالقة املوجودة يف الالوعي ،أو الليبيدو ،والتي تتمثل رمزياً أيضاً
ولعل «إزميل» جربا يف املقطع
سيتبي أدناهّ .
بطبقات األرض السفىل كام
ّ
الشعري الوارد آنفاً يشري إىل أداة الخلق التي تعمل يف املادة الخام املوجود يف
«الجحيم» أو يف الطبقات السفىل ،يف أغوار الالوعي.
الفاوستي يرتبط أيضاً بصورة الرحم ،الذي يرمز يف الكثري من
«عامل األمهات»
ّ
األحيان إىل «الجانب اإلبداعي من الالوعي» .وفاوست يجد يف «عامل األمهات»
رسا ّين الذي يت ّم فيه «الزواج املليكّ» ،وهو الرمز إىل هذا
هذا الوعاء
الهرميس ال ّ
ّ
االتحاد بني الذكر واألنثى ،أي إىل الخلق والوالدة ،الذي ال يتم من دون الرمز
القضيبي/الفالويس ،وهو الذي ميكن أن ميثله «اإلزميل» يف املقطع السابق،
ّ
متاماً كام ميكن أن متثل الكهوف والكؤوس يف نفس القصيدة إشارات إىل الرحم
واألم [.]6
وبالعودة إىل حلم جربا ورمزية النزول نحو طبقات األرض السفىل يشري
بقص أحد أحالمه:
يونغ إىل هذه الرمزية ّ
«كنت يف منزل مل أعرفه ،ذي طابقني .لقد كان ’منزيل‘ .ووجدت نفيس يف
يل .بنزويل الدرج
الطابق األعىل...ثم بدا يل أنني ال أعرف شكل الطابق السف ّ
األريض .كل يشء فيه كان أقدم ،وخ ّمنت أن هذا الجزء من
وصلت إىل الطابق
ّ
املنزل ال ب ّد أنه يعود إىل القرن الخامس أو السادس عرش[ .ثم] وصلت إىل باب
ثقيل وفتحته .واكتشفت وراءه درجاً حجرياً يقود إىل القبو .ونزلت مجددا ً
فوجدت نفيس يف حجرة مق َّببة بشكل جميل وبدت قدمية للغاية»[.]7
األريض
ويضيف يونغ شارحاً بعض تفاصيل ما تراءى له« :لقد مثّل الطابق
ّ
املستوى األول من الالوعي .وكلام نزلت أعمق أصبح املشهد أكرث إظالماً
وغراب ًة»[ .]8ويضيف أ ّن املستويات األعمق من هذا البناء الذي ميثل طبقات
الوعي والالوعي كانت متثّل الالوعي الجمعي الذي يعود إىل البرشية بكاملها
منذ األزمنة البدائية وأطوارها ما قبل العاقلة.
ومن ناحية أخرى ،فإ ّن صورة املرأتني ،الالبسة والعارية ،يف حلم جربا ،تحيل
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فورا ً عىل متثّالت «األنيام» عند يونغ ،ولهذه الناحية التي تشري إىل الجانب
وسلبي.
األنثوي عند الرجل رشوح طويلة ومعقّدة؛ فلألنيام جانبان ،إيجا ّيب
ّ
وللجانب اإليجايب هذه القدرة عىل قيادة الشخص نحو عامله الداخيل الذي يأيت
ولعل يف املراحل
منه باإلبداع الذي يتجىل يف الفنون واآلداب وغري ذلك[ّ .]9
األربع لألنيام (ح ّواء ،هيلني الطروادية ،مريم العذراء ،صوفيا) عند يونغ ما
يلقي ببعض الضوء عىل هذين التمثّلني ،العاري والالبس ،للمرأة يف حلم جربا
[.]10
وإذا كان جربا واعياً لبعض جوانب هذا الخطاب الالواعي الفردي ،إن صح
اعتباره كذلك ،والذي يتجىل يف قصيدته املذكورة آنفاً ،ويف لوحته األثرية «املرأة
التي حلمت أنها البحر» (ص  )157التي رسمها لعمله اإلنكليزي «حوليات
الحب» ،فإنّه عىل ما يظهر وا ٍع جدا ً ملا ميكن أن نسميه رسائل الالوعي الجمعي
ّ
ولعل أكرث حوادث حياته عجائبية هو لقاؤه
أو الكوين التي تصله بطرق عجيبةّ .
سمها «سيدة البحريات» ،وذلك حني كان يف إنكلرتا أيام دراسته هناك
مع امرأة ّ
ٍ
حينئذ يطارد مواطن الشعراء الرومانسيني اإلنكليز وربوع
يف بداية شبابه ،وكان
أساطريهم وحبيباتهم الخالدات؛ فقد تصادف مع امرأة جميلة تترسبل بالبياض
بطريقة غري مألوفة بالنسبة لذلك املكان ،وبدأت تسأله عن فلسطني وعن
يسوع النارصي وتطلب منه أن يقول لها ما قاله املسيح باللغة اآلرامية ،وهي
مبهورة متاماً وتتل ّمس وجهه وجسده بطريقة تبجيلية غريبة ،قبل أن تختفي
مبجرد أن التفت عنها ليك يكمل طريقه.
ولقد حاول بعد ذلك بدقائق أن يعرث عليها يف املكان وبني السياح املنترشين،
ولكنه أخفق يف مسعاه .ويبدو أن جربا مل يحزن كثريا ً إلخفاقه هذا ،وكأنه أحس
براحة عميقة ألنه مل يجدها ويعرف املزيد عنها فتسقط من عاملها اللد ّين
الغامض إىل براثن عامل الك ّم والكيف والتسميات املح ّددة فتصري كغريها من
ولعل يف هذا اللقاء ما يشري إىل مفهوم التزامن أو
بني البرش املحدودين! ّ
التواقُت  Synchronicityالذي حاول يونغ تعريفه ودراسته ،وهو املفهوم الذي
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يطلقه عىل هذه اإلشارات الخارجية أو املصادفات التي تأيت مرتافقة أو متزامنة
مع أحداث أو أفكار شخصية أو أحداث خارجية أخرى ،وهو ما سنلتفت إليه
فيام ييل.
==3
الحادثة الرئيسية التي ميكن أن نقرأ فيها إدراك جربا لقوى الكون الغامضة
أو ما ميكن أن يشار إليه بالالوعي ،سواء أكان هذا اإلدراك ساعة الحادثة أم
يف ما تال ذلك من األيام ،هي حادثة سيل القدس والفيضان الذي غمر منزله
القديم هناك وأىت عىل رسائل حبيبته اإلنكليزية «غالديس نيويب» التي كان قد
فارقها منذ سنوات بعد عودته إىل فلسطني ،وقد صار هذا الحدث بالنسبة إليه
عالمة كونية عىل أن تلك املرحلة اإلنكليزية بكل ما فيها قد انقضت وولّت ،وأن
القادم هو حياة جديدة تتضمن عالقات جديدة ،تُ ِّوجت فيام بعد بحبه األكرب
الذي وجده يف زوجته «مليعة العسكري».
ويربط جربا بني هذا السيل وثالثيته القصصية «السيول والعنقاء» ،وهو
يذهب إىل تبيان بعض التفاصيل الزمنية واللغوية املرتبطة باكتامل أجزاء
هذا العمل ،فيشري إىل أ ّن عنوان هذه الثالثية ما هو إال «صدى غري وا ٍع مني
لتجربتي مع مليعة طوال تلك األشهر» (ص  .)215كام أنه يرى أن سيل القدس
هذا الذي حدث عام  1948هو أيضاً ر ّد كو ّين عىل قول سليامن يف سفر نشيد
قوي كاملوت .املياه الدافقة ال تطفئ ال تطفئ الحب ،وال
األنشاد إ ّن
«الحب ّ
ّ
تستطيع السيول أن تغرقه ».وهو القول الذي اقتبسته بطلة الثالثية «شيال»
التي مل تكن سوى صورة مجتزأة لغالديس نيويب.
وهكذا كان عنوان الثالثية تجسيدا ً للحدث الحقيقي الذي آذن باختناق
املقديس .يص ّور جربا هذا الحدث الحقيقي
حبه لغالديس تحت مياه الطوفان
ّ
وأبعاده الرمزية كام ييل:
«والعجيب أن سيوالً حقيقية فعلت فعلها الرمزي لتطلقني يف فضاءات
تجربة جديدة ما كان يل أن أحزر نوعها .ففي ليلة الخامس من كانون الثاين
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عام  ،1948تراكمت املياه سيالً يف طرقات القدس ،وتهاوت طوفاناً  ...واقتحمت
بيتنا املهجور ،...،وخلعت بابه ...،ويف دوامتها حملت إىل الخارج ،فيام حملت،
علبة كبرية من الصفيح مليئة برسائل غالديس :حملتها كزورق تائه ،طفا عىل
املاء ،وخرج إىل الباحة املجاورة .ثم انكفأت العلبة بحركة السيل املضطربة،
وسقط غطاؤها غري املحكم ،وانقذفت الرسائل إىل املياه» (ص .)216-215
ويزداد األمر غرابة حني يربط جربا بني هذا الحدث ومشهد روا ّيئ كان قد
كتبه قبل هذه الحادثة بحوايل عامني ،وذلك يف الرواية القصرية «رصاخ يف ليل
طويل» ،حيث يقول إنه كان قد وصف مشهدا ً شبيهاً بهذا املشهد« :وكأنني
يومئذ إمنا تنبأت بتلك الليلة الجحيمية» (ص  .)217ويتابع يف تناوله لهذه
الحادثة ،فيقول إنه ورغم الرمزية املختلفة للعنقاء يف ثالثيته من حيث إشارتها
إىل تجدد األمة ،إال أن الالوعي كان حارضا ً بشكل ما« :فإنني كنت ،عن وعي أو
غري وعي ،إمنا أتحدث عن تجربتي الشخصية ،وأرى يف كل ما مي ّر يب كل ساعة
من حدث أو عالقة ،أجزاء من تلك النريان التي أنهض من لهيبها ودخانها نهوض
طائر خرا ّيف» (ص .)217
هذه «اإلشارات» الكونية التي تخاطب الشخص باإلشارة والرمز والتمثيل
يرشحها يونغ بأمثلة أكرث غرابة واتساعاً من حيث نطاقها؛ فهو يشري إىل «ردة
فعل كونية» تجاه النزوع املادي املفرط الذي حصل ج ّراء الثورة الفرنسية
وتأليهها للعقل والعلم بإشارته إىل اكتشاف األوبانيشادات الهندية« :من املؤكد
أنها أكرث من مصادفة ظريفة أنه يف ذلك الوقت [زمن ما بعد الثورة الفرنسية
فرنيس كان يعيش يف
وتتويج إلهة العقل يف كاتدرائية نوتردام] جلب رجل
ّ
الهند ،يُدعى أن ِكتيل دو ِب ّرون  ،Anquetil Duperronويف بدايات القرن التاسع
عرش -جلب معه ترجمة لألوب ِنكهات  -Oupnek’hatوهو مجموعة من خمسني
قطعة من األوبانيشادات -والتي منحت العامل الغريب نظرته املعمقة األوىل يف
العقل الرشقي املذهل]11[».
كام نقرأ قصة أخرى أكرث شخصانية ،كانت قد حصلت مع يونغ خالل
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 14

العـدد  :23شتاء 2022

معالجته إلحدى املريضات املثقفات والتي كان عالجها صعباً جدا ً بسبب متسكها
بالتفسريات العقالنية الصارمة وعدم انفتاحها عىل ما ميكن اعتباره غري عقال ّين،
وهي الحادثة التي يصنفها يونغ ضمن مصادفات التزامن :Synchronicity
«يف لحظة حاسمة ،رأت امرأة شابة كنت أعالجها حلامً ق ِّدم لها فيه ُجعل
يل قصة هذا الحلم كنت
[خنفساء]
ذهبي .ويف الوقت الذي كانت ّ
تقص فيه ع ّ
ّ
جالساً معطياً ظهري للنافذة املغلقة .وفجأة سمعت ضجة يف الخارج ،كنقر
فالتفت ورأيت حرشة طائرة وهي ترتطم بالنافذة من الخارج .فتحت
ناعم،
ّ
النافذة وأمسكت الحرشة وهي تحلق داخل ًة عربها .لقد كانت الشبيه األقرب
للجعل الذهبي الذي ميكن للمرء أن يجده يف منطقتنا ،وهو الجعل الزم ّردي
الشائع ( ،)cetonia aurataوالذي عىل عكس عادته شعر برضورة الدخول إىل
يل أن أعرتف أنه مل يحدث
حجرة مظلمة يف تلك اللحظة املحددة .وينبغي ع ّ
معي قط مثل هذا األمر من قبل أو منذ ذلك الوقت ،وأ ّن حلم املريضة هذه
بقي فريدا ً من نوعه ضمن تجربتي»[ .]12لقد كرست هذه الحادثة الجدار
العقالين الصلب الذي منع املريضة من التعاون الف ّعال مع املحلِّل النفيس؛ لقد
كانت رسالة تفتح لها آفاقاً أخرى مل تخطر لها عىل بال.
هذا «التزامن» أو «التواقُت»  Synchronicityهو ما يع ّرفه يونغ بأنّه
«محتوى غري متوقع متصل بشكل مبارش أو غري مبارش مع حدث خارجي
موضوعي ما ويتزامن  coincidesمع الحالة النفسانية االعتيادية»[ .]13وهذا
يعني أن هذا التزامن ال يحصل حني يكون اإلنسان يف حالة خاصة من النشوة أو
املرض النفيس أو االحاالت النفسانية غري االعتيادية .وبهذا املفهوم يصبح العامل
الخارجي ،عامل املوضوعات الفيزيائية ،مرسحاً لتمثيل أحداث أخرى تحصل عىل
ولعل حادثة غرق
املستوى النفسا ّين ،إما كنوع من اإلشارة أو كحدث تنبئيّ .
يخف عىل جربا.
رسائل غالديس هي من هذا النوع من الحوادث الذي مل َ
ولعل هذا الالوعي هو أيضاً ما نطق فعلياً يف السطور األخرية من كتابه
ّ
«شارع األمريات» ،والذي ختمه يف  27شباط  ،1994أي قبل حوايل عرشة أشهر
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 15

العـدد  :23شتاء 2022

من وفاته ،حني مل ّح إىل أن الكثري من تفاصيل سريته الحياتية التي بقيت دون
تسجيل أوتوبيوغرايف ما زال ينتظر أن يُستخلَص من «أوراق ورسائل ومصادر
أخرى -هذا إذا مل تب ّددها الزوابع ،أو تغرقها السيول» (ص )267؛ فهذه األوراق
والرسائل واملصادر األخرى باإلضافة إىل العديد من مقتنياته وذكرياته الشخصية
تب ّددت وغرقت بالفعل يف طوفان النار (وال ميكن إلّ أن نالحظ هنا ثنائية املاء
والنار -املاء الذي أغرق رسائله تلك ،والنار التي ’أغرقت‘ متعلّقاته األخرى ،مبا
يحيل عىل قصيدته املذكورة أعاله ،والتي يبدو أنها تصلح أيضاً لتكون أغنية
لبداية القرن الجديد!)[]14؛ فقد ُد ِّمر منزله البغدادي يف حي املنصور ج ّراء
تفجري مقر السفارة املرصية املجاورة له يف نيسان من عام  ،2010وهو التفجري
تخص
الذي أىت عىل معظم ما كان يف املنزل من ذكريات وأوراق ومتعلّقات ّ
الحس التنبئي ورسائل
الناقد والروايئ والشاعر الراحل .وهكذا يبدو أن هذا ّ
الالوعي قد بقيا حتى النهاية مرافقني لروح واحد من أهم املفكرين واملج ّددين
يف الفنون واآلداب العربية يف القرن العرشين.
===
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ّ ] وال14[
 معمودية،ًشك أ ّن هذا يحيل أيضاً عىل ورود هذه الثنائيات يف اإلنجيل مثال
 ويف «مرداد» ميخائيل نعيمة،11 :3 املاء ومعمودية النار (والروح) يف إنجيل متى
حيث ترد ثنائية طوفان املاء التي نجا من خالل نوح يف الفُلك وطوفان النار املرتقب
 من «مرداد» عىل سبيل37 [فيام لو مل ينتهج البرش نهجاً جديدا ً يف حياتهم] (الفصل
.)املثال
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أسامء عبد اللطيف حمد

حضور العملة يف شعر العرص العبايس
املقدمة
إذا أردتَ معرفة أمة ،فعليك دراسة نقودها،
فهي هويتها التي تكشف سامتها التاريخية
والجغرافية والفنية واملعطيات الدينية ،وترى قيمتها
االقتصادية ،وثقلها السيايس بني أمم العامل[.]1
إ َّن عملية خلق النقود من املسائل التي شغلت
أذهان الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي والتقليدي،
والتي ترتبط أساسياً بآلية تطور شكل العملة منذ القدم حتى الوقت الحارض،
بدءا ً من النقود السلعية كالقمح والشعري وغريها ،وهي أنواع النقود التي
تعامل بها اإلنسان تاريخياً ،كام اشتملت عىل سلع معدنية ،كان يف مقدمتها
الذهب والفضة والنحاس والحديد وغريها ،ث َّم جاءت املرحلة االئتامنية بأهم
صورها املتمثلة يف النقود الورقية ،وتطورت لتتح ّول إىل نقود إلكرتونية عرب
البطاقات املحمية ،ووصل التطور إىل ظهور العمالت اإللكرتونية مثل البيتكوين
والاليت كوين[ ،]2وغريها ،والتي بات لها قيمة كبرية يف العامل.
مشكلة البحث ومنهجها
تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف تجلية موقف الشعر وشعراء العرص العبايس
من النقود وأنواعها ،وهذا دفعنا إىل البحث يف كيفية تطور النقود وأنواعها،
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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وكيف ق ّدم لها شعراء ذلك العرص لتحقيق نهضة حضارية لألمة املسلمة ،وقد
اتبعت يف هذه الدراسة بشكل أساس عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وحقيقة
تطور العملة العباسية ،وأنواع هذه العملة مبا يتوافق ونظرة شعراء ذلك العرص.
هدف الدراسة
وكان الهدف من الدراسة إبراز بعض الظواهر التي تف ّرد بها شعراء العرص
العبايس ،وإمكانية تتبع قدرة القصيدة العربية عىل التعبري عن االهتاممات
الشعرية بال ّدينار والدرهم ،كونها أصبحت قادرة عىل الوفاء بحاجات املجتمع،
واستطاع الشعراء أن يجددوا يف صوره التقليدية ،ويضيفوا صورا ً جديدة
ومبتكرة ،أل َّن الشعر يع ُّد وثيقة تاريخية ملجتمع بلغ شأوه يف التقدم والحضارة.
طبيعة العملة يف عرص صدر اإلسالم
النقود اإلسالمية أغنى النقود العاملية باملعلومات التاريخية ،فهي ال تحمل
صورا ً فقط ،بل يتسع الدينار اإلسالمي الواحد لنحو خمسني إىل مائة كلمة
الوجهي ،اللذين مساحتهام نحو عرشة سنتمرتات مربعة ،وميكن أ ْن تتغري
عىل
ْ
النقود تبعاً للبيئات والعصور ،وعىل مدى توافر ماديت الذهب والفضة وقلتهام،
وعىل عملية العرض والطلب[.]3
أصبحت النقود اإلسالمية بعد القرن السابع قبل امليالد مصدرا ً أساسياً من
مصادر املادة التاريخية ،أل َّن الباحث فيها يستطيع استخالص معلومات دقيقة
وموثقة عن الحقبة التاريخية املراد دراستها[ ،]4من حيثُ داللتها عىل األحوال
الحياة املختلفة ،ووثائق ذات أهمية يف تثبيت أو نقض الكثري من األخبار
والحقائق عن أسامء الحكاّم وامللوك واألباطرة والخلفاء الذين ورد ذكرهم يف
املصادر التاريخية ،وأسامء املدن التي ُضبت بها النقود ،وما يظهر عليها من
نقوش وإشارات وخطوط ورسوم[.]5
تلق النقود العربية من العناية عرب تاريخيها الطويل إال القليل ،فقد
مل َ
كتب عنها بعض األدباء أمثال قدمة بن جعفر ،ومن املؤرخني ابن خلدون ،ومن
َ
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الجغرافيني املقديس واليعقويب ،وقد جاء الحديث عنها يف كتبهم َع َرضاً وبشكل
عام من خالل عناوين عامة ،أو ضمن صفحات أو فصول مبعرثة هنا وهناك[،]6
ولقي الحديث عن النقود اهتامماً من قبل الشعراء يف العصور األدبية املختلفة
منذ العرص الجاهيل[ ،]7حيث قال األعىش ميمون يف ذكر الدراهم:
درا ِه ُمنا كُلُّها ج ّي ٌد = = فال تحبِس ّنا بتنقادها []8
ث َّم توارثت األجيال املتعاقبة هذا االبتكار االقتصادي والحضاري املهم،
وأخذت املاملك يف مختلف البالد ُّ
تسك نقودا ً معتمدة عىل أمهر الفنانني
والصناع ،وقد اختلفت الكتابات والنقوش عىل النقود عرب تاريخها من حضارة
ّ
إىل أخرى ،فالعرب يف الجاهلية استخدموا الدنانري البيزنطية الذهبية والفلوس
الحميية.
الساسانية الفض ّية ،والدراهم اليمن ّية
ّ
ويرجع ُّ
سك العملة بصفة عامة إىل القرن الثامن قبل امليالد ،وقد تعامل
العرب قبل اإلسالم بأنواع مختلفة من النقود ،ويف عهد الرسول الكريم مل يطرأ
أي تغيري يف الشكل الفني أو يف مضمون الكتابات عليها ،واعتمد الرسول الكريم
الدينار البيزنطي ،الذي ظهر عىل وجهه صورة (هرقل)[ .]9وعىل الوجه الثاين
ظهرت نقوش بيزنطية دعائية ،ونقوش تذكر مكان ّ
السك بالحروف الالتينية،
والدرهم الساساين الذي يحمل عىل أحد وجهيه صورة نصفية بوضع جانبي
للملك الساساين (كرسى الثاين) [ ،]10وهو يعتمد التاج ،ونصوصاً من اللغة
الساسانية ،وعىل وجهه اآلخر ،فقد حمل دكة للنار املجوسية ،وبجانبها حارسان
ونصوصاً تذكر مكان ّ
السك [ ،]11قال آدم بن عبد العزيز عن إيوان كرسى
ورثائه دولة الفرس:
التاج يو َم املهرجان[]12
َو ُر ُ
حت كَأنّني كرسى إذا ما = = عال ُه ُ
وقد وردت عمالت هذه الدول يف أخبار العرب وأسفارهم ،وأطلقوا عىل
الدنانري الذهبية اسم (الترب) [ ،]13كام أسموها (العني) [ ،]14وس ّموا املسكوكات
الفض ّية «الورق» ،وذكر اسم الدينار رصاحة يف الشعر العريب قبل اإلسالم [،]15
قال املخرز بن املكعرب الض ّبي ميدح قوماً بإرشاف وجوههم يف الحرب:
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شف الوجو ُه لقا ُء []16
كأ َّن دنانريا ً عىل قسامتهم = = وإ ْن كا َن قد َّ

وقال املرقش:
مسك والوجو ُه دنا = = ن ٌري وأطر ِ
رش ٌ
األكف ع َّن ِم []17
اف ِّ
الن ُّ
وذكر بعض املؤرخني أ َّن عمر بن الخطاب ريض الله عنه رضب الدراهم من
جلود اإلبل ،حيثُ كان يقطعها عىل مقدار الدرهم ،ويجعل الناس يتعاملون
بها ،وكان ذلك عىل معنى الرضورة لقلة الذهب والفضة [ ،]18قال أبو متّام:
ينتدب عمرا ً لإلبلِ
يجعل من= = جلودها الن ّق ُد حتّى غ ّر ُه الذّهب []19
ُ
مل
ْ
هذا ومل ّا كان للنقود من آثار وأهمية ،برزت الحاجة إىل دراسة مدى حضور
هذا النقود يف العرص العبايس ،والتي ساهمت يف احتوائها عىل قدر كبري من
املعلومات ،وفاقت مثيالتها من العمالت األخرى.
تطور النقود العباسية
بكل وحداتها مع بداية عهد الدولة العباسية،
استم َّر تداول النقود األموية ِّ
سواء القطع الكبرية كال ّدينار وال ّدرهم ،والوحدات النقدية الصغرية كالفلوس
وتعامل بها الخلفاء العباسيون يف أمورهم الرشعية والتعامالت
َ
النحاسية [،]20
االقتصادية ،وجاء تداولهم لها من باب اعتامدها كمرحلة مؤقتة ليك يتفرغوا
لتثبيت ملكهم وسيطرتهم عىل األقاليم ،وحاجتهم لتشيد عاصمة جديدة [،]21
قال البحرتي ميدح الخليفة املنصور:
رضب ال ّدنانريِ باسم ِه= = وتقليد ُه من أمرنا ما تقلدا []22
وأبهجنا ُ
ولك ّنهم أحدثوا عليها بعض التغريات الطفيفة يف النصوص والعبارات
وترتيبهام فمثالً :استبدلوا نصوصاً من سورة اإلخالص املثبتة عىل ال ّدينار بعبارة
«محمد رسول الله» [ ،]23وإعطاء بعضها ألقاباً مثل الدانق ،الذي يساوي
سدس ال ّدرهم ،وال ّدينار الذي يساوي عرشين درهامً [ ،]24ويف عهد الخليفة
املهدي حملت دنانريه شكل هالل فوق مركز الظهر إىل جانب نقش اسم مدينة
الرضب ،مدينة السالم [.]25
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ويع ُّد الخليفة هارون الرشيد أول خليفة وضع اسمه عىل النقود الذهبية،
فقد ظهرت له عدة أنواع من ال ّدنانري ،منها ما ُضب عىل منط نقود الذين
سبقوه من خلفاء بني العباس ،وبعضها حمل أسامء األمراء والوزراء ،ومنهم
األمري جعفر الربميك[ ،]26وأمر الخليفة هارون الرشيد بإعدام جعفر الربميك
وصل حدا ً من النفوذ والرثاء غري املرشوع ،وبعد سكَّه دنانري
[ ،]27بعد أن َ
خاصة عىل شكل مداليات تزن الواحدة منها مئة وواحد مثقال «ال ّدينار يساوي
مائة مثقال» ،ويف رواية أخرى تزن ثالمثائة مثقال ،علامً أ َّن الوزن الرشعي
لل ّدينار هو مثقال واحد ،ويبدو أ َّن تلك ال ّدنانري كانت القشة التي كرست ظهر
البعري ،وقد اعتربها الخليفة تبذيرا ً بأموال املسلمني [ .]28وذكر الجهشياري
بأ َّن الحارث بن أيب أسامة (أخبار الخلفاء) الذي ذكر فيه« :عندما قُتل جعفر
الربميك وجد يف داره بركة فيها أربعة األف دينار ذهبي يزن الواحد منها «»101
مثقال ،ونقش عىل كل منها البيتني الشعريني اآلتيني ،كان يفرقها يف عيد النريوز
أو املهرجان[ .]29قال أبو العتاهية يصف دنانريه:
رضب دار امللو = ِ
يلوح عىل وجه جعف ِر
وأصف ُر من ِ
=ك ُ
رس []30
يــزي ُد عىل املــائ ِة واحــدا ً = = إ ْذ يل َق ُه معرسا ً يو ُ
ويف رواية أخرى تذكر أ َّن الشطر الثاين كان كاآليت:
ثالمثائة يكن وزنها= = متى يلقيه معرسا ً يورس
ودنانري األمني ،وما نُقش عليها تعكس أحداثاً سياسية يف عرصه ،ومنها خلعه
من الوالية ،والحرب التي دارت بينهام ،وقد ت ّنوع رضب النقود يف زمن الخليفة
املأمون ،ما بني نقش اسم الخليفة ولقبه وصفته ،واسم مدينة الرضب ،وذكر
أسامء األمراء والوالة ،ومن العبارات والنصوص التي حملتها نقود املأمون حرف
[ع – سنة – ج – سنة] لعلّها تدل عىل أسامء املرشفني عىل دار السكة [.]31
وأه ُّم ما مييز هذه الفرتة إرشاف الخلفاء عىل دور السكة أو ما ينوب عنهم،
إظهارا ً لشخصياتهم التي ربطت بأغراض سياسية أو عنرصية أو أغراض أخرى.
ومن األمراء الذين رضبوا دنانري يف خالفة الرايض األمري بجكم [ ،]32وكانت
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هذه الدنانري يزن الواحد منها عدة مثاقيل ،ونقش عىل وجهها صورته وهو
شايك السالح ،وكتب عليه:
إنّ ا الع ُّز فأعل ْم
لألمري امل ُعظم
سيّد ال ّناس بجكم

ونقش عىل الوجه الثاين صورة بجكم وهو جالس يفكر .وتحتوي كتب
التاريخ اليشء الكثري من هذه الغرائب ،التي ُّ
تدل عىل تفنن العباسيني يف
رضوب اللهو ورغد العيش واإلرساف والتبذير [.]33
ورضب الخليفة املتوكل والد املعتز بالله دراهم يف قرصه ،وكان قدرها
«خمسة ألف ألف درهمُ ،صبغت بالحمرة والصفرة والسواد (يوم نرش الورد)،
وكان الدرهم يبقى يف الهواء بقاء الورد [ ،]34ودفع ابنه املعتز ملغنية اسمها
«دنانري» دنانري تسمى الخريطة [ ،]35وكان مكتوباً عىل كل دينار منها ُضب
هذا الدينار بالجوسق لخريطة أمري الخليفة املعتز بالله .ورضب الخليفة
املقتدر دينارا ً ذهبياً ودرهام فضيّاً مصورا ً أحدهام وقد رسم عىل وجهه صورة
ثور ،ويف أعىل الصورة كُ ِتب املقتدر بالله (هذا الدرهم محفوظ يف املتحف
العراقي) [.]36
وتحتوي كتب التاريخ العريب اليشء الكثري من هذه ،وخاصة ال ّدنانري
والدراهم التذكارية ،التي ُّ
تدل عىل تفنن العباسيني يف رضوب اللهو ورغد
العيش التي تتجىل فيها مظاهر اإلرساف والتبذير ،فقد نرثوها نرثا ً عىل الجموع
واألفراد يف األعياد واألفراح واألعراس والختان [ ،]37وقد أهدى عضد الدولة إىل
كل دينار مائة مثقال ونقش عليها قوله:
ركن الدولة العبايس دنانري ِّ
ّهب ال ّنضا ِر
بـذك ِر الل ِّه أكــر َم مستجا ٍر = = رضبنا ُه من الذ ِ
جعلنا وزنّه مائ َة فأضحى = = عــدي ُم ال َّند مفـقو ُد ال ّنـجا ِر
لنهديه إىل ال ُّركن املرجى = = بويه إىل عيل ذي الفخا ِر []38
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أنواع النقود
عرف العباسيون ثالثة أنواع من النقود هي :الذهبية ووحدتها الديّنار،
والفضيّة ووحدتها الدرهم ،والنحاسية ووحدتها الفلس ،فكانت من القلة
مبكان ،حتى أنّها مل تخرج عن معامالت الفئات الفقرية [ ،]39وأوجد الخليفة
هارون الرشيد منصباً جديدا ً لإلرشاف عىل سك النقود هو «ناظر السكة»،
وساعد عىل ذلك عدة أمور أهمها :أ َّن العملة املتداولة مل تخرج عن معدين
الذّهب والفضة ،وإن وجد إىل جانبهام النحاس.
ُضب النقد يف العرص العبايس بالخط الكويف ،الذي امتاز بحروف ذات
نهايات مزينة وزخارف نباتية مألت جميع املساحات غري املشغولة أو الفارغة،
ومتتاز بالروعة والجامل ،وكذلك السكة معرضاً رائعاً لدراسة التصوير ،فالصور
عىل املسكوكات أياً كان نوعها أو معدنها ،هو نتاج قوالب حفرت فيها صور
بعد رسمها ،أي أنّها وليدة القدرات الفنية للمصورين ،الذي َن وضعوا تصميامت
هذه الصور قبل إبرازها خالل عملية الرضب.
أحدث العباسيون يف عهدهم نقودا ً مميزة حملت سمة الخالفة العباسية،
وعاصمتها الجديدة بغداد ناطقة باسمهم وباسم خالفتهم ابتداء بال ِّدينار
والدرهم والفلس ،وقد أجروا تغريات عليها ،شملت مجال الوزن «الزيادة
والنقصان والوزن والقطر والشكل» ،والنصوص والعبارات والرموز التي
نقشت عليها ،ويف نظام زخريف بديع ،فكانت تنقش القوالب بهذه الكلامت
أو الصور مقلوبة ،ويرضب بها عىل ال ِّدينار والدرهم والفلس ،فتخرج النقوش
عىل السكة ظاهرة مستقيمة [ ،]40ومتيز ال ّدينار يف مرحلة من مراحل ازدهار
الدولة العباسية بازدحام النقوش والعبارات حتى بلغ عددها اثنتني وستني
كلمة ،رغم ضيق وصغر مساحة ال ّدينار ،وتزايدت حاجة الدولة العباسية من
النقود ،فاستعملوا القوالب املصبوبة أكرث ،ألنّها أرسع الطرق وأبسطها للحصول
عىل إنتاج أوفر ،وال ريب أ َّن زيادة اإلنتاج أمر يه ُّم العائالت الحاكمة لرواج
أسامئهم ولتثبيت سلطتهم .ومل ّا عهد الخليفة األمني البنه موىس امللقب بناطق
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الحق املظّفر بالله رضب الدراهم وال ّدنانري باسمه ،جعل وزن كل واحدة عرشة
أضعاف وزنها الرشعي ،ونقش عليها من قوله:
كــل ع ٍّز ومفخ ٍر = = فلــموىس املظفر ِ
ُّ
َ
الكتاب امل ُّسطرِ[]41
خص ذكر ُه = = يف
ِ
منك َّ
ومثل هذه الدراهم مل يعرث عليها ،ورمبا يعود سبب ذلك إىل أ ّن الخليفة
املأمون قد صهرها عندما أصبح خليفة.
ومن أوزان النقود املتداولة عند العباسيني (ال ّورق= الدراهم املرضوبة)،
جمع ال َورق ،وقد ضاقت هذه الداللة يف كتاب املسعودي ،حيث دلّت عىل
الفضة [ ،]42ومن ذلك قوله تعاىل« :فابعثوا أحدكم ِب َو َرقكم هذا إىل املدينة»
[ .]43قال بشار بن برد:
ِ
ّهب []44
كن ُز
ليس من كنز ِه األوراق والذ ِ
املحامد والتقوى دفاتر ُه = = َو َ
«املثقال = الوزن» ،حيث قال أبو نواس:
القلب َ
القلب لفي شغلٍ []45
مثقال ذر ٍة = = ألخرى سواها إ َّن
والل ِه ما يف
ِ
َ
الستُّوق = الدرهم املزيف الرديء ،الذي ال خري فيه [ .]46قال دعبل
َّ
الخزاعي:
ّهب []47
الح لهم = = ب َني َّستُّوقهم من الذ ِ
حتّى إذا ما ّ
باح َ
الص ُ
ال َوضح = الدرهم الصحيح [ .]48قال سديف [ ]49يف أمري كان مبكة:
أم ٌري من بني جم ٍح = = ط ّي ُب األعــراقٍ ُ ْمتّد ِح
إ ْن أبحنا ُه مدائحنا = = عاضنا منه َّن بالوضَ ِح []50
الط ّّسوج = حبتان من الدانق ،والدانق أربعة طساسيج ،وهو مقدار من
الوزن [ .]51قال إسحاق املوصيل:
بلوني من ٍ
كشك ومن ٍ
بطسو ِج []52
عدس = = وإ ْن تشّ هى فزيتو ٌن ّ
يرىض ْ
الدانق = سدس الدرهم ،جمعه دوانق ودوانيق ،وهي كلمة فارسية معناها
«الح ّبة» ،وال ّدانق مثاين حبات وخمسا ح ّبة من حبات الشعري املتوسطة التي مل
تقرش [ .]53قال محمود ال ّوراق:
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ِ
سوى رجلٍ زادين دانقاً = = ومل يك ْن يف َ
بجاهد []54
ذاك
املثقال اسم له ثقل سواء صغر أو كرب ،وهذا ُّ
يدل عليه رصيح يف القرآن
الكريم ،الذي ورد فيه لفظ مثقال .استعمل يف أوزان النقد والكيل ،ثم غدا اسامً
لوحدات وزن مختلفة املقادير [ .]55قال أبو العالء املع ّري:
ذهب = = طودا ً لضَ َّن بإعطا ِء املثاقيلِ []56
ويف املعارش َم ْن لو حا َز من ٍ
أصاب الناس جبالً من الذهب ،لبخلوا بإعطاء مثقال مام أصابوا،
أي لو
َ
واملثقال صار عند العرب اسامً لل ِّدينار ،وتحدد وزنه يف زمن الخليفة عبد امللك
بن مروان [.]57
وقد استخدم العرب يف جاهليتهم وحدة قياس تسمى «النش» ،واستخدمت
هذه الوحدة يف العرص العبايس« .النش» يساوي عرشين درهامً ،وهو نصف
أوقية ،كام أ َّن أصل «النش» هو النص .النص هو أوقية ،حولّت صاده شيناً،
فقيل نش وهو يساوي وزن نواة من الذهب .قال أبو العالء:
شمس الضّ حى بأواقِ ِ
ونش []58
تزوجتُها ،وهي فيام نظ ُّن = = ُ
القرياط ،معرب عن اليونانية ومعناه قرن صغري ،ويطلق عىل قرن الخرنوب
[ ،]59معروف عند العرب منذ الجاهلية ،إال أ ّن استخدامه اتسع كوحدة وزن
يف عصور إسالمية نتيجة زيادة املعامالت التجارية ،بخاصة املوارد الثمينة،
وكان أحياناً يستخدم كوزن عملة بعالقته مع الدرهم ،والقرياط جزء من أربعة
وعرشين من الدرهم أو ال ِّدينار .قال بشار بن برد:
شب بي َع بقرياط []60
كس ّنو ِر عبد الله بي َع
ٍ
بدرهم = = صغريا ً فلّام َّ
قيل هذا البيت يف أيب خالد خال الخليفة املهدي واسمه يزيد بن منصور
بن عبد الله بن شهر بن مشوب الحمريي .واله املنصور إمارة اليمن ثم البرصة،
وواله املهدي إمارة الحج.
الديّنار
أدرك الحكام والخلفاء أ َّن سالمة االقتصاد وانتظام مصالح الناس ،وسمعة
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الدولة ترتبط بسالمة النقد ،لهذا وضعوا النظم والقواعد الحامئية ،وأرشفوا
بأنفسهم عىل تنفيذها ،وعىل الوزن الرشعي لل ّدينار وعياره ونقائه ،مام ساعد
ال ّدينار اإلسالمي العبايس عىل تحقيق هذه املكانة العالية والسمعة الدولية يف
مرشق العامل العريب ومغربه [.]61
تطور ال ّدينار وجرى عليه الكثري من التغريات ،حيث شملت الوزن والشكل
القطر والنصوص والعبارات والرموز ،التي حملها ال ّدينار الذهبي ،ومنها اعتامد
اسم الخليفة ولقبه ،وأسامء بعض الوزراء واألمراء ،وتخلصه من بعض الرسوم
واإلشارات ،وال ّدينار من الذهب ،وليس من الفضة ،ويختلف سعر الدينار
باختالف جوهره ،وقيل ال ّدينار :هو وزن احدى وسبعني شعرية ونصف شعرية
تقريباً ،بنا ًء عىل أ َّن ال ّدانق مثاين حبات ،فال ّدينار مثان وستون وأربعة أسباع
ح ّبة ،وال ّدينار هو املثقال.
اعتمد العباسيون عىل دور السكة األموية وخاصة دمشق ،التي لعبت
دورا ً هاماً يف تاريخ السكة اإلسالمية ،حيثُ قام الخليفة عبد امللك بن مروان
باإلصالح النقدي ،وأصدر نقودا ً إسالمية خالصة (ال ّدينار الذهبي اإلسالمي) ال
تحمل إشارات بيزنطية يف سنة سبع وسبعني للهجرة ،حتى ثبتوا دعائم ملكهم،
وبناء عاصمة الخالفة بغداد ،التي أصبحت فيام بعد دار سكة التابعة لدار
الخالفة العباسية ومنها :دار سكة بخارى ،دار سكة طربيا يف فلسطني وغريها
[.]62
وقد عرف العباسيون أنواع مختلفة من أسامء ال ّدنانري ،وقد أطلقت هذه
األسامء تبجيالً لبعض الشخصيات ،ومنها :ال ّدينار بن الدينار ،ال ّدينار كامل
الجودة وال ُحسن .،قال املتنبي ميدح دينار البدر بن عامر:
الس ِ
ُ
بك لل ّدينار دينارا []63
َّهب
املعروف مخرب ُه = = يزي ُد يف ّ
ّإن أنا الذ ُ
وصف املتنبي صفرة وجه امرأة أحبها من الحياء بالصفرة بالذّهب ،وشبه
دموعها باللؤلؤ ،فكأ َّن صفرتها وال ّدمع فوقها ذهب مرضع باللؤلؤ ،فقال:
ذهب بسمطي لؤل ٍؤ ُرصعا []64
فكأنّها وال ّدم َع يقط ُر فوقها = = ٌ
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ال ّدينار العوال :دينار كان معروف يف بغداد ،وإىل جانبه ال ّدينار املرسل الذي
كانت أغلب مبيعات الناس ومعامالتهم التجارية به [.]65
ومن ال ّدنانري التي تعامل بها العباسيون ال ّدينار الهرقيل :أو الهرقل ّية =
ال ّدنانري الرومية نسبة إىل هرقل عظيم الروم ،أول من رضب هذه ال ّدنانري،
وهرقل هذا هو قيرص الروم[ .]66قال بشار:
رأيت إبا َء امل ِ
ُلك َ
فوق جبينه = = يه ُّز املنايا والهرقل ّي ِة النق ُد []67
ُ
وقد أطلق بعضهم عليه اسم (الذّهب املص ّنم) ،أي املرسوم عليه صورة
كالصنم ،وهي دنانري رومية .قال بشار معربا ً عن هذا املعنى:
تجري من الذّهب املص ّن ِم راحتي = = كرماً عليه وناري باليفا ِع توفدا []68
دنانري الخريطة ،نوع من ال ّدنانري التي دفعها املعتز ملغنيته «دنانري» ،ويف
رواية للمقريزي ،كان لبني العباس دنانري الخريطة ،وهي مائة دينار فيها مائتان
مكتوب عىل كل دينار «رضب الحسنى الخريطة».
وجاء نظم الشعراء العباسيني أبياتهم يف النقود يف ثنايا قصائدهم
ومقطوعاتهم يف الوصف وفلسفة الحياة والتغزل واملديح والهجاء وغريها من
األغراض ،فتدفق الشعر عىل ألسنتهم ،رغم تعدد تجاربهم وثقافتهم ،وقد أخربنا
أبو العتاهية أ َّن الخليفة املأمون كان يبعث إىل أ ِّم جعفر يف كل سنة من رضب
تصل أبو العتاهية بها فقال:
السنة ماالً دنانري صفراء ودراهم بيضاء ،فكانت ُّ
رضب السنة = = ُجددا ً بيضاً وصف َرا ً حسن ْة[]69
ّ
خربون أ َّن من ِ
فقد أضفى بعض الشعراء عىل العملة الصفات واملحاسن الحسية املادية
التي تداولوها يف التغزل باملرأة ،وقد مزج أبو نواس بني لذة الجنس والخمر
والوجه الحسن الذي يشبه ال ّدينار ،فقال:
فت []70
وال ب َّد أ ْن يزنوا فقالت أو الفدا = = َ
بأبلج كال ّدينار يف طرفه ْ ُ
وقال أبو نواس يصف جاريته «دنانري»:
الل ُه موىل «دنانري» ومواليئ = = بعينه مصبحي فيها ومسايئ
ّهب []71
وهي تكــسو َّ
كـــف شــاربها = = وستبانات مــن الــذ ِ
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يحب الورد كثريا ً ،فإذا بغالم يقف عىل
ويذكر أ َّن الخليفة املأمون كان ُّ
بابه ومعه سبع وردات وضعها عىل صينية من الفضة ،ينتظر الدخول عىل
الخليفة ،فقال له إسحاق املوصيل كل وردة بدينار ،فأجابه لك هذا ،فدفع له
سبعة دنانري ،وقال إسحاق أحببت أن يصل الورد والشعر إىل الخليفة ،فخرج
من فوره ،فسمع رجالً آخر يغربل الرتاب يقول :هذه األبيات ،فدفع املوصيل
له بكل بيت عرشة دنانري ،وأخذها والوردات السبع إىل الخليفة [ ،]72فانشد
قائالً:
يطيب
ارشب عىل ورد الخــدود فإنّه = = أزهى وأبهى فالصبوح
ْ
ُ
ما الور ُد أحس َن من تورد وج ّن ٍة = = حمراء جــا َد بها َ
حبيب
عليك
ُ
مرضوب []73
بقالب فض ٍة
ذهب
ِ
صب ُغ امل ِ
ُ
ُــدام بياضها فكــأنّــه = = ٌ
ونجد أبو نواس يصف زهرة بيضاء مشوبة باالحمرار ،تشبه ال ّدينار البيزنطي
فقال:
الصف ُر []74
حليت َ
ومصفر ٌة بال ّزعفرانِ جلودها = = وإذا
ْ
مثل الهرقل ّية ُّ
ومن مداعباته يصف تاجر ًة غشوم ًة ،وقد أعطاها دنانري ُصفر من الذّهب:
نص َب عينها = = وميزانها للمشرتين غشو ُم
ودهقان ٍة ميزانها ْ
فأعطيتها ُصفرا ً
اتيت ملي ُم []75
وقبلت رأسها = = عىل أنّني في َم ُ
ُ
وقال ابن الرومي واصفاً دينارا ً خفيفاً:
لكف من خف ٍة = = مقدار ُه من ُصفر ِة الشمس []76
كأنّها ُّ
ومل يقف وصف ال ّدنانري يف ذلك العرص عىل الشعراء ،بل نجد بعض اللغويني
وصفها مبا عنده من بديع األلفاظ واملعاين .قال املربد يصف عيون زهرة الرنجس:
نرجس ٌة الحظني طرفها = = يشبه دينارا ً عىل درهم []77
وقال الحسن بن دريد األزدي يصف هذه الزهرة:
السها ُد
عيو ُن مــا يلُّــم بهــا الــ ّرقــا ُد = = وال ميحو محاس ّنها ُّ
لها ٌ
ّهب امل ُّصفى = = صياغ ُة من يدي ُن له العبا ُد []78
حدق من الــذ ِ
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وجمع عبيد بن طاهر بني تشبيه الرنجس وبالعيون وتشبيههام باملعادن
النفيسة ،إذ يقول:
كأ َّن العيو َن وهي ترمق ُه = = دراه ُم وسطها دنان ُري []79
الخامتة
من خالل دراستنا وتحليلنا لحضور النقود يف شعر العرص العبايس ،ميكننا
الوصول إىل معرفة األهمية البالغة للنقود والدور الجهوي الذي تلعبه يف
مختلف األنظمة الحياتية ،ومدى تدخلها يف تنظيم العالقات االقتصادية بني
الدول ،فقد جاء اإلسالم بنظام اقتصادي ال مثيل له ،وجعل له قواعد وضوابط
ترتكز عىل مجموعة من األسس العقائدية واألخالقية.
أهم نتائج هذا البحث أن تطور النقود عرب التاريخ اإلسالمي أسهم بشكل
كبري يف تحسني املستوى االقتصادي ورفعته .ومن الرضوري إعداد دراسات
وأبحاث من شأنها توضيح موقف الشعراء من النقود التي استخدمت يف
العصور األدبية املختلفة.
===
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لطيفة حليم

الشعر النسايئ العريب بكندا
صدر عن دور النرش الكثري من الشعر النسايئ
العريب يف كندا خالل منتصف القرن العرشين
بالعربية واالنجليزية والفرنسية .وظهر الزجل قبل
الشعر منذ نهاية القرن التاسع عرش ومل يتيرس له
النرش ،وتم تداول الكثري منه بني األوليات من النساء
يف لقاءاتهن املغلقة ،علام بأن أغلبهن هاجرن من
جبل لبنان ،ونذكر منهن [ :]1أسام شحالوي التي
هاجرت سنة  1882وتوفيت مبونرتيال عام  ،1927وآين مدلج التي هاجرت سنة
 1885وتوفيت يف كندا عام  .1947ومنهن من ولدن بكندا .عىل سبيل املثال:
أسام حداد ( .)1999-1909تناقلن بعض القصائد الزجلية التي لها حنني إىل
بالد الشام.
وال نجد إصدارات عربية يف هذا الخصوص ،إال بعض ما تداولته وحفظته
ذاكرة الجيل الثالث عن جداتهن ،مثل ما كانت تحفظ بعضا منه الحفيدة ليديا
صيقيل ( .)2012-1915وقد
ظهر جنس الشعر الكندي من أصل عريب متأخرا بالنسبة للكندي من أصل
أورويب .تقول يف هذا الصدد الباحثة األكادميية نانيس هيوسنت« :هل سألنا
السكان األصليني إذا كانوا متفقني مع مبادئنا ،قبل أن نغتصب أراضيهم ،لتزهر
عليها ثقافتنا نحن بالفرنسية واالنجليزية؟» []2
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اشتغلت يف هذا املقال املقتضب عىل بعض القطع الشعرية لشاعرات
كنديات من أصل عريب ،ألنني أومن بالبصمة التي ميزت شعرهن املنفتح عىل
املكتسبات اإلنسانية والتطلعات املستقبلية نحو السالم.
آن ماري أالنزو :شاعرة وباحثة أكادميية كندية من أصل مرصي .ولدت
باإلسكندرية سنة  1951وتوفيت مبونرتيال عام  ،2005وقد هاجرت إىل كندا
سنة  .1963تكتب باللغة الفرنسية.
رحت من ميناء اإلسكندرية إىل ميناء هاليفاكس .اسمع سلطان [ ]3ثلوج
يف كل مكان ،من حولنا كثري من الثلوج العظيمة امليتة .إىل هاليفاكس أربعون
يوما :اإلسكندرية .بريوت .طرابلس .القدس .بيت لحم .نابويل .روما .مرسيليا.
جبل طارق .املحيط األطليس .والليل [« ]4تقولني إذا كنت مضطرة للبقاء طويال
يف هذا املستشفى فإنني أحب أن أرى اإلسكندرية[.]5
مل تدرج الناقدة فريدة النقاش [ ]6اسم آن ماري ضمن شاعرات اإلسكندرية.
هل الكتابة باللغة الفرنسية وبحروف التينية ،تفقد الشاعرة االنتامء إىل
مدينتها ،مع أن الشاعرة يسكن جسدها مبونرتيال وقلبها باإلسكندرية؟ يبقى
السؤال مفتوحا.
منى لطيف غطاس :باحثة أكادميية تكتب باللغة الفرنسية .كندية من أصل
لبناين [ .]7ولدت بالقاهرة  ،1946هاجرت إىل كندا سنة  .1966لها ديوان
عنوانه «جامل العامل الحزين» [ ،]8أقتطف منه قصيدتها الرائعة «مرثية مرص
ألم الصمت»[ ،]9وهي تحيك موت جدتها يف مرص .القصيدة مكونة من لوحتني:
االضطراب واالطمئنان .لوحة للجدة امليتة التي ترقد مطمئنة تحت تراب مرص،
ولوحة الحفيدة الحية التي تهبط مضطربة داخل ثلوج كندا.
«الرمل ينام عىل آثار مرص .عنك أريد أن أتكلم يف الصمت .سأويص لك
بكل هذا ،للنساء الحيل والذهب والياقوت ،وللرجال رموز وهمية معلقة عىل
الجدران».
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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الشاعرة يف كثري من القطع الشعرية تشري إىل أن الجدة نجت من املوت
بالبقاء يف تراب مرص .الجدة حية يف الكون قامئة فيه مدى التاريخ ال تزول.
تنقلها من الغياب ومستلزماته العدمية إىل الحضور ومستلزماته الكونية واملاثلة
يف البقاء الرتايب .الجدة حارضة يف حياة الطيور التي تغذت من جسدها الساكن
يف تراب مرص .رحلت الجدة إىل عامل الصمت وهي تودع رمال مرص الذهبية،
وتركت الحفيدة تغوص يف أعامق الذات األنثوية لتفصح عن صوت أنثوي
جديد يلغي صمت قرون مضت من حياة كل نساء العامل ،وبهذا تكون رحلة
الجدة رحلة جسدية ،ورحلة الشاعرة رحلة رمزية .إن مل تستطع أن تودعها يف
مرص فإنها ستتكلم عنها يف كندا.
رىل الجردي روائية وشاعرة وباحثة أكادميية كندية من أصل لبناين .تكتب
باللغة العربية .هاجرت إىل كندا  .2004لها ديوان عنوانه « كليىل أو كاملدن
الخمس» [ .]10تقوم القطع الشعرية عىل التعارض الحاصل بني غائب/حارض،
ظاهر/باطن ،كون/عدم .الكتابة الشعرية هنا عبارة عن فرار من العدم إىل
الكون .للعدم ألفاظ تدل عليه يف القصيدة الغائبة :ال جسد؛ ال إخراج؛ ال ذوق؛
توعد؛ جلد؛ وشاية؛ إىل آخره.
سوزان سامي جميل :شاعرة وناقدة وقاصة ومرتجمة كندية من أصل
عراقي .تكتب باللغتني العربية واإلنجليزية .هاجرت إىل كندا سنة  .1999لها
ديوان عنوانه «بيزار» [ ]11ومنه املقطع التايل:
أنت الواحد الذي هو أنا
يقولون إين أحبك
ال ،بل أنا أحب نفيس
يب حاجة للفرح
لن أبوح بها.
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حني الشوق يشتعل احمرارا
يصري رفاقي :طيفك والشعر والقمر.
القطعة الشعرية عبارة عن ملعة صوفية من إيحاء «روحه روحي وروحي
روحه» للحالج .أنت = أنا .أنت  +أنا = واحد.
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وهيبة قوية

إطاللة عىل مهرجان املربد يف دورته 34
أقيمت يف مدينة البرصة العراقية الدورة
الرابعة والثالثون من مهرجان املربد الشعري،
دورة الشاعر إبراهيم الخياط ،ابتداء من الرابع
من ترشين الثاين (نوفمرب)  ،2021وحتى
السابع من الشهر نفسه .وكان عقد املهرجان
أرجئ بسبب وباء كورونا/كوفيد  .19شارك يف
املهرجان نحو  300شاعر وشاعرة ،من بينهم الشاعرة التونسية وهيبة
قوية ،التي كتبت عن رحلتها ومشاركتها املوضوع أدناه.
ال ّنوافذ عيون األمكنة املغلقة
اعي الكون
تقفز منها عيون القلب لتفتح لل ّرؤى مرص ْ
وتبني لألحالم أجنحة إىل املنتهى.
***
الصور الكثرية املتهافتة يف
وصلت إىل املطار ويف رأيس نافذة كبرية بحجم ّ
رأيس ولهفتي للعراق .وما إن وقفت أمام «رجل املطار» خلف نافذته حتّى
أرسعت بالطّلب:
= «أريد مكانا قرب ال ّنافذة».
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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= «وماذا سرتين يف رحلة طويلة يغلّفها الظالم؟»
هكذا بدا األمر لرجل املطار ،وأضاف وهو يق ّدم يل الجواز مبتسام« :سفرة
ممتعة».
ابتسمت البتسامته وابتعدت عنه مرسعة وأنا أح ّدث نفيس عن ال ّنوافذ
أحب األمكنة املغلقة ،وأ ّن
الّتي ال أظ ّن أنّه يعرفها مثيل ،كام أنّه ال يعرف ّأن ال ّ
النافذة خدعة أفتح بها ما انغلق أمام ناظري وأمام عيون قلبي وروحي الّتي
كل سفر.
تف ّر من روحها مع ّ
الصغرية .وشددت حزام األمان ويف
أخذت ركني الهادئ إىل جانب ال ّنافذة ّ
وانزويت يف ركني املرشق بآخر خيوط
قلبي إميان كبري بقدريت عىل الطّريان.
ُ
الشّ مس الذّابلة يف يومنا الغائم ،أجمع إ ّيل نفيس وتفاصييل ومالمحي وأغلق
حواس ،ال أرى سوى ما يراه قلبي وال أسمع إالّ أغنيتي عن العراق الكبري ،ونبض
ّ
ال ّروح أوتار تعزف لحن اللّقاء:
الْ َقل ُْب يُ ْر ِق ُص ُه َه ًوى َخف ُ
َّاق = = فَ ِب َم التَّ َص ُّ ُب َع ْن لِق ََاك ِع َر ُاق؟
ح ّياين جناح الطائرة املرشع أمامي .هادئا كان ،ال يشبهني ،حتّى تح ّرك.
وارتفع ومال .وأسلمت إليه مقاليد نفيس وقلبي وجسمي وصار جناحي فطرت
به وطار يب .ورصنا واحدا متّحدا.
قوي ،وعيناي
أنا ،هنا يف مكاين ،عصفورة صغرية ترشق الفضاء بجناح ّ
تراقبان املشهد املنسحب من تحتي يف غاممة قطن ّية ليغيب شيئا فشيئا وتصفو
أمامي األبعاد .هكذا تبدأ ال ّرحالت الجميلة ،بال حواجز أمامي لتعلّقني األحالم
واملواعيد واألفكار املنفتحة واملتأرجحة عىل الغيم .ومتاما مثل العصفور قلبي،
كف القدر بال
مسافر بال جناح .هو قلبي الّذي يشبهني ،مسافر مثيل عىل ّ
كل االستعدادات.
خطط رغم ّ
كل سفر ،يطري ،ويكرب ،ويفيض عن صدري ،ويتح ّول يف
هكذا قلبي يف ّ
أسطوري عمالق يحملني إىل أحالمي
الفضاء من عصفور صغري إىل طائر
ّ
الجميلة البعيدة.
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طرت فوق البحر ،فوق الغيم ،فوق الحلم بأحالم ورؤى .ومت ّدد الحلم عىل
عرش من مخمل أبيض تشعله بقايا الشّ مس .ورفعتني الغيامت عاليا وبعيدا،
حيث بدأ الظّالم يفرش سواده ألل ّونه برؤاي املضيئة.
القطني ال ّرحب ،رفعتني ال ّرؤى إىل ضوء املعنى فش ّدين
وأبعد من املدى
ّ
بخيوط الحلم اليقظ .وانتصب محراب الشّ عر أمامي وانفتحت نوافذه قصائد
بدأت قوافيها تصل إىل سمعي من بعيد ،صالة ترت ّلها األصوات بحامسة حينا
وخشوع حينا آخر .وأسمعني ،صوتا يغ ّني «طبوعا تونس ّية» ويأخذين إىل حرضة
التالحني األندلس ّية و»املالوف» .ما أسعد القلب وهو يطري بعطور بالده إىل بالد
يحلم من زمن أن يراها! َغ َّن ْي ُت َس ْك َرى بِالْ َه َوى َمالُوفًا:
(الْ َك ْو ُن إِ َل َج َملِ ُك ْم ُمشْ تَ ُاق = = َوالْ َعالَ ُم كُلُّ ُه لَ ُك ْم ُعشَّ ُاق)
أَ ِع َر ُاق إنّا «لَ ْي ُك ُمو» ُعشَّ ُاق.
فدندنت معها ،ث ّم
حواس ،وتستب ّد يب،
ُ
وتض ّو َعت األلحا ُن تنرش معانيها يف ّ
غفوتُ يف مداها حاملة لعلّها تر ّمم يف روحي ذاكرة ج ّديت األوىل وهي ّ
تفك
ضفائرها وتنرث من خصالت شعرها بذور الياسمني واآلس والقرنفل يف حدائق
بيتها ،وتعلّق شجريات الورد عىل جدران ال ِفناء تستعيد به وطنا ضائعا تركته
يف الضفّة األخرى من البحر ،وتحلم بالعودة إىل حدائقه وهي تنشد قصائدها
وموشّ حاتها ،وتنسج عىل سدى أيّامها تفاصيل حياتها الجديدة عىل األرض
الجديدة .وأحلم معها بأندلس مل أرها إالّ آثرا باقيا عىل أرض «أوزاليس» .وعاد يب
الحنني فأنشدتُ لباب بيتنا القديم الواقف عىل تالل العمر ولذاكرة ج ّديت األوىل:
َو ٌّيف بَابُ َنا لِشَ بِي ِه ِه َخل َْف الْ َم َدى،
ب ِِظ َل ِل أَنْ َدل ُِس َّي ٍة تَطْفُو َزنَاب ُِق ُع ْم ِر َها
ِمث َْل اللُّ َج ْ ِي َع َل َم َل ِم ِح بَا ِب َها
فتُ َعتِّ َق الْ ُحلْ َم الْ ُم َق َّد َس ِف ِدنَانِ الْ َو ْصلِ
َدالِ َي ًة
وآسا،
ً
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فُلُّ ًة ت َ ْختَ ُال ِف يَقَقٍ ،
بَ َياضً ا ِم ْن ُع ِ
روش الْ َي َاس ِمنيِ،
َو ِرقّ َة الْ َو ْر ِد الْ ُم َه َّر ِب ِف َج َدائِلِ شَ ْع ِر َها،
ِم ْن َج َّن ِة ال َّز ْه َرا ِء أَطْ َواقًا.
ما أش ّد لذع خفقة القلب حني ينبض بالشّ عر ويحملني إىل ج ّنات الذّكرى
الّتي تحيا يف تفاصيل يومي «املوريسيكّ» يف العالية موطني .إنّه نبض ح ّر ال
ينضبط إيقاعه إالّ حني تستق ّر خفقة القلب عىل لساين ،فإذا اختلط نبضه بنبيض
اختصمنا حول املعنى وحول األلحان .وما أكرث خصوماتنا .يقودين إليه ظ ِمئا إ ّيل
فيح ّرقني ويوقعني يف صدره نغام .يحبسني .فأفتح نافذة ال ّروح وأقوده إ ّيل.
ومنتزج ،روحا ،ويستم ّر ّيف ما استم ّرت خصومتي اللّذيذة معه ،ث ّم أطلقه من
صدري وأهيم عىل وجهي غيمة اعترصت ماءها وخفّت حتّى يعود إليها مطر
القصائد .فأرتحل ح ّرة من جديد أبحث يف عطور ج ّدايت ع ّني وأحفظ ما خ ّبأنه
من بقايا الياسمني والقرنفل والخزامى.
وأدندن بعض األسطر أجمع بها أرساب األفكار الّتي أخاف أن يخنقها الظّالم
املنسدل يف فضاء الطّائرة:
َو ِف َخ َفرٍ،
اب
ت َ َفتَّ َح َم ْب َس ُم ال ُّن َّوا ِر َخل َْف الْ َب ِ
يُ ْغوِي ِني،
ِب َج َّن ٍ
ات ُم َعلَّ َق ٍة َع َل ْالَ ْس َوا ِر تَ ْح ِك بَاب َِل ال ِّذكْ َرى
َو َج َّن ٍ
ات ِبأَنْ َدل ٍُس
ت ُ َرت ُِّل آيَ ًة أُ ْخ َرى
فأَ ْصق ُُل ُخطْ َو ِت
أَ ْع ُدو َع َل َد َر ِج ال ُّر َؤى
ون.
َوفَ َر ُاش نَ ْب ِض ِف َحرِيقِ الشَّ ْوقِ يَ ْح ُد ِ
وتعود العطور األندلس ّية تلفّتني ويستفيق الورد يف خاطري.
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ث ّم انتبهت إىل ال ّنافذة الّتي احتلّها الظالم .فابتسمت لها ورجوتها أال تغمض
عينها حتّى أكمل رحلتي .فابتسمت يل وصارت مرآة ترمتي عليها مالمحي.
عيني ،وعاد الحلم لينفتح يف مبسم الفكر يل ّون وقتي.
أغمضت ّ
يَا قُ ْبلَ َة الْ ِم ْفتَا ِح
ظ َّل ِق ْبلَ َة ْالَشْ َواقِ ِع ْن َد تِ َل ِل ُع ْمرِي
اب طَ ْوقًا ِم ْن
َوا ْر ُس ِمي ِني ِف ِظ َل ِل الْ َب ِ
بَ َي ِ
اض الْ َي َاس ِم ِني يُ ِض ُء ذَاكِ َر ِت.
يل ،إالّ أنّها يبدو طالت عىل املسافرين خلفي
ال ّرحلة الطّويلة مل تكن طويلة ع ّ
مم وصلني من بعض حديثهم .أ ّما أنا فلم أكن مسافرة.
وأمامي ،فهمت ذلك ّ
الصدر .حلمت،
بل كنت عصفورة أو غيمة أو خفقة يف صدر الوقت مل يضق بها ّ
السامء ،تطلّعت إىل سامء األرض الّتي أرسجت أضواءها نجوما
غ ّنيت ،تفقّدت ّ
نساجة الضّ وء األسطوريّة .ورأيت تطريز أنامل
تحتي ،وط ّرزت بساطا بأنامل ّ
ج ّديت األندلس ّية ألثواب العرس وأثر خيوط الذّهب والعقيق واألحجار الكرمية
أندليس توارثته ج ّدايت حتّى صار إىل خزانة أ ّمي الّتي كثريا
املل ّونة عىل ثوب عرس
ّ
ما فتحتها ألنظر إىل الثّوب املط ّرز وأتخ ّيلني ألبسه ،وأداعب تطريزه وأحاول
تقليد تزيينها عىل األقمشة ألحفظ اإلرث املق ّدس والحلم البعيد لج ّديت األوىل.
َس َب ْح ُت يف األفكار ،س ّبحت ،دعوت ،مت ّنيت ،وأنشدت قصيديت ورأيتني بني
جمهرة من الشعراء ،ومضيت معهم نغ ّني ونتم ّنى عىل أجنحة الشّ عر أن تحلّق
عيني عىل حلم العراق واللّيل حويل يكتم ما بيننا من الرؤى.
بنا أبعد .وفتحت ّ
وه ّزين الشّ وق أكرث إىل العراق:
أَ ِع َر ُاق ِرفْقًا فَالْ ُف َؤا ُد َ َيا ٌم = = ألِ َف الْ َه ِد َيل َو َر ْج ُعه ْالَشْ َو ُاق
السفر ،ومىض معي يرافقني يف ليلة استثنائ ّية يف
ازدان اللّيل باألضواء وأضاء ّ
املطار يف انتظار ال ّرحلة الثّانية إىل البرصة.
املطار أمتعني باالكتشافات املختلفة .كنت ضئيلة يف مساحاته الكبرية.
وانشغلت بقراءة الالّفتات الضّ وئ ّية واالتّجاهات صعودا ونزوال ،ومراقبة أفواج
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املسافرين املرسعني واملتباطئني ،والنامئني واليقظني وأنا منهم .راقبت نفيس
السفر ورأيتني غريبة من بني أعداد هائلة من الغرباء
حتّى ال تضيع ساعة ّ
الكل وإىل الفراغ،
والكل ينظر إىل ّ
حيث تكرث األسئلة ويع ّز الجواب الواضحّ .
وإىل وقت رحلته .مشهد مل أره من قبل ،أو مل أهت ّم به ،فجحافل البرش يف
تكل .عامل آخر لوال وضوحه أمامي
حركة دائبة وأصوات املن ّبهني إىل ال ّرحالت ال ّ
للصاط ،أو حياة برزخ ّية ته ّيئني للبعث.
لظننته عبورا ّ
وانبعثت مع خيوط الشّ مس األوىل ،وأنا قرب نافذة طائرة أصغر حجام من
ُ
األوىل تواصل يب رحلتي إىل البرصة .ودخلتها بسالم آمنة ،يف إرشاقة صباحيّة
صيفيّة كادت تحرقني .إ ْذ تح ّول الطقس فجأة من شتا ّيئ أمطر ليلة سفري إىل
صيفي مل أتع ّود الحركة يف ح ّره .ويف غمرة الحرارة انفتحت الطّريق متيض يب يف
ّ
ربا مىش الجاحظ ،وهنا م ّر
شوارع البرصة .وأخذت أراقب املشاهد أمامي .هنا ّ
الفراهيدي ،وهنا شعراء وهنا نحويّون وهناك.
أين ش ّط العرب؟ أمامي ماء وقوارب والفندق ليس بينه وبني ش ّط العرب إالّ
«كل هذا العراق؟» سألت
رصيف .قفز قلبي ليستقبل املشهد كلّه دفعة واحدةّ .
برباءة الطفلة وقفز الجواب أن اصربي ،فالعراق أكرب من هذه الطّرقات البرصيّة.
كل ما حملته يف ذهني عن العراق الكبري؟» طأمنت نفيس ،وهدأت.
«أكرب من ّ

بعيني وهام ال تريان إالّ جزءا من املكان؟
كل العراق
كيف ميكن أن أحضن ّ
ّ
كل
عيني عىل صورة املاء وتنفّست عميقا .وحده هواء البالد يحمل ّ
أغمضت ّ
بكل عطوره:
رئتي ّ
ّ
الصور ووحده ميأل ّ
َح َّيا ن َِسي ُم َك يَا ِع َر ُاق فَأَ ْح َيا = = نَ ْخ ًل ِب ُر ِ
وحي َوانْتَشَ ْت أَ ْعذ ُ
َاق
ورأيتني نخلة تنش ّد إىل سامء العراق وتشت ّد برتاب العراق وتح ّرك سعفها
نسامت العراق .ح ّبا حلمت بك يا عراق ،وها أنا عىل أبوابك والقلب يرفعني
ظل ونسيمك ينعش روحي .فامذا أنشد يف هواك عراق؟
إليك وتغمر شمسك ّ
َ َّي ْم ُت ُحضْ َن َك أَ ْستَ ِظ ُّل ِب َف ْي ٍض = = ِم ْن َرا ِف َديْ َك نَ ِ ُري ُه َرقْ َر ُاق
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فَتَ َهاطَل َْت َغ ْي َمتُ ِو ِّد َك أَنْ َدى = = ِم ْن ك ُِّل َغ ْي ٍم َوال َّن َدى أَ ْخ َل ُق
املربدي وآالف األجنحة ترفع قلبي وبراق الوجد يعرج يب
العراق والشعر
ّ
إىل سامء ال تخون أدعيتي ورجايئ .وهل غري الشّ عر نافذة القلب إىل األوطان
والذّكرى وحافظ الذّاكرة من الضّ ياع؟
واملربد الحلم ،نافذة عىل عوامل الشّ عر األرحب واألصوات املختلفة من هنا
وهناك ،أصوات كثرية تو ّحدها قوة الشّ عر ،طوائف ومذاهب ف ّرقتها األمكنة
واآلراء وجمعها الشّ عر يف بيت واحد ،بيت القصيد هو املربد .مربديّون :أهواؤنا
كل واحد م ّنا بيتا يف معلّقته.
شتّى ومشاغلنا شتّى ض ّمنا القصيد وجعل ّ
ومن أين تبدأ رحلة الكالم حني يستقبلك املهرجان؟
وللسامع
املربد الحلم صار واقعا .فكيف تتج ّمل ال ّروح لالفتتاح وللقراءة ّ
وللتّصفيق؟ ما أقدر املربد عىل إربايك ،وعىل إسعادي! وما أقدره عىل ملّ شتات
كل واحد من الحارضين!
الشّ عراء وشتات ّ
اجتمع شتايت يب وجمعتُني روحا وفكرا ورست مع السائرين لالفتتاح يف
جامعة املعقل ،مبنى فخم يليق بالشّ عر والشّ عراء ومح ّبي الشّ عر الّذين جاؤوا
بأعداد كبرية .وكان االفتتاح بتن ّوع فقراته نوافذ أخرى عىل العراق والبرصة
أطللت منها عىل ثقافة أعرفها وكأنّني ال أعرفها .هي يف ذهني ولك ّنها دغدغت
يف داخيل أنغاما أخرى مل أكن أدري أنّها قد تستفيق لتنشدها روحي بتلك
الصاعد بعزف الجيل الجديد ،وترنّ ت بال ّنغم
ال ّنشوة .طربت لل ّنغم السمفوين ّ
اقي الرتا ّيث الباقي أثرا ال متحوه األزمنة .وانتشيت بقصائد االفتتاح ،ورأيت
العر ّ
السودان ،إيران  ...عدنا جسدا واحدا ال
املنرب يهت ّز لألصوات :العراق ،سورياّ ،
نتف ّرق وال يح ّد خرائطنا ح ّد مهام تش ّعبت الرؤى واآلراء.
هذا املربد قد فتح ذراعيه ملوسم الشّ عر فهاتوا قصائدكم وصفّقوا أو ارفضوا
فسيظل الشّ عر مظلّتنا نحتمي بها مهام اختلفنا حول جودته .وكفى الشّ عر أنّه
ّ
حامل ملشاغلنا ومشاغل قلوبنا وأوطاننا ومبلّغا ع ّنا بني البلدان ومسافرا بنا إىل
إرشاقة الغد.
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كل مكان فتح األمكنة للشّ عر
وكام فتح املربد ذراعيه للقاء الشّ عراء من ّ
فامت ّد صوت الشّ عراء إىل ال ّزبري وجامعة القرنة وجيكور ونهر البويب وازدهت
البساتني وضفاف ش ّط العرب بالشّ عر .وها الشّ عر يحلّق فوقنا ومي ّد البساط
لخطانا لنميش أو نطري ما شاء لنا الشّ عر إنشادا وسامعا واستحسانا وترديدا
لبعض القوايف كام لو ك ّنا القصيدة أو بعضها ،وما ك ّنا إالّ حروفا من ضياء
نصا
ّ
نصطف أسطرا تأتلق يف أحداق الشّ عر .وهل أروع من أن يصري الشّ اعر ّ
وظالًّ الً يتالىش مهام أعتم اللّيل؟
متادت ظالل الشعر نتفيّأ قوافيها تتح ّدى الوجع وال ّنكبات .وركب فرسان
وصفَا صوت ُه فصهل يف
القوايف صهوة الشّ عر تح ّديا ّ
لكل أوجاع البالد والعبادَ ،
تجاويف ال ّروح يقارع اللّيل والظّالم والظّلم ويبتني صوامع اإلنسان واإلنسانيّة
الصحارى ويرفع األرشعة يف البحار
بعيدا عن ال ّزيف ويغرس آالف ال ّنخالت يف ّ
الصالة يف هياكل اإلنسانيّة بال ح ّد وال جغرافيا وال فوارق لغة .هكذا
ويقيم ّ
اإلنسان حيثام الشّ عر صدح وحيثام الوجع الواحد.
والجرح فينا َد ُّم ُه َحط َُب
أوجا ُعنا بات َْت ت ُو ِّحدنا = =
ُ
وامت ّدت مساحات الشّ عر وانفتحت عىل اإلنسان تستجيل همومه ومشاغله
يف حياته اليوم ّية .ويكفي أن تقف عىل ش ّط العرب لرتى اإلنسان يف بساطته
ويف معامالته ويف تح ّيته ويف ابتسامته لوجه الغريبة وللهجتها الواضحة اآلتية
من تونس .فيكفي أن أقول« :عسالمة» ألسمع «يعيشك أو برشا» .وأسعد لهذه
السحري
اقي تنطق بلفظ أو لفظني وكأ ّن قنديل عالء ال ّدين ّ
اللكنة يف لهجة العر ّ
الحب أكواما.
قد أطلق من جوفه رسائل ّ
وبدوري أحاول التغ ّني بالعراق وبلهجة العراق ّيني فال تطفو إالّ أنشودة
املطر عىل لساين:
أصيح بالخليج
ُ
واهب الَّلؤل ِؤ واملحا ِر وال َّردى
يا
َ
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الصدى ِمن لُ َّج ِة القرار
وأسمع َّ
وين ُرث الخليج ِمن ِهباتِه ال ِكثار
وعند ش ّط العرب وقفت أقلّد وقفة الس ّياب وأراقب بعينني ملء املاء وامللح
مشاهد من مزيج ال ّدمار والعامر وأسأل :هل ير ّمم الشّ عر انكسارات اإلنسان
فينا؟ وتبعت الشّ عر والشّ عراء وتابعت القراءات والجلسات العلم ّية واخرتت أن
أتنقّل إىل األمكنة األبعد ألرى وجه البرصة ،فحرضت أصبوحة الشّ عر يف الزبري،
واخرتت القراءة عىل منرب جامعة القرنة عىل بعد عرشات الكيلومرتات من
الفندق الّذي يحتضن املهرجان.
وكان حلام ال ب ّد من أن أحياه واقعا .أن أرى ملتقى الرافدين وأن آكل
املشوي عىل ضفاف ش ّط العرب .وتحقّق ذلك .بل تحقّقت
سمك املسكوف
ّ
ال ّرحلة يف املاء يف مناسبتني عىل ظهر زورق طاف يب من ملتقى النهرين إىل
اقي.
ش ّط العرب وتك ّررت االنتعاشة من الغد لوقت أطول كرما من صديق عر ّ
وانتشت الطّفلة داخيل عىل وجه املاء وانطلقت الضّ حكات واسق ّر الفرح يف
القلب جداول ماء منسابة.
كل التّعب هنا ،وأنا قد جئت من مدينة تعوم عىل
كيف للامء أن يغسل ّ
بأن كذلك وأنا يف ش ّط العرب
املاء؟ مل أكن يوما حوريّة موج ولك ّني أحسست ّ
يشق املاء ويبعد املدينة حينا ويق ّربها حينا.
والقارب ّ
وعىل القارب اقرتب اإلنسان باإلنسان واجتمعنا من تونس واألردن وسوريا
ولبنان والعراق لنتح ّدث عن الشاغل املشرتك الّذي ق ّرب بيننا وفتح يف قلوبنا
نوافذ األمل .وحلمنا بنفس القصيدة تجمعنا عىل أمل ذات يوم.
وخاصة يف اللّيل .رأيت شوارعها املضاءة وزحمة الطّرقات
كبرية ج ّدا البرصة ّ
بكل األلوان واألضواء .ويف البرصة
واملسافات البعيدة واملحالّت التّجاريّة املنفتحة ّ
كرم ال مثيل له .وقد كانت االبتسامة تكفي لتكون ال ّرحلة مريحة وممتعة.
وليل العراق جميل ،ترسجه األضواء .ويفتح تحت سامئه املقمرة نوافذ أخرى
لخطوات املاضني يف اللّيل عرب طرقاته الواسعة يف بغداد .كم سأميش يف ليلك يا
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بغداد! وكم سأسمع من حكاياتك! جميل ليلك بغداد فكم يخفي من البؤس
الّذي رأيته يف العابرين بطرقاتك نهارا!
ربا نسيت أن أنظر إىل البنايات العمالقة وإىل الشّ وارع الواسعة وإىل
ّ
وربا نسيت أن أراقب الس ّيارات الفاخرة الكبرية
الحدائق واملقاهي واملحالّتّ .
وربا نسيت شارع ال ّرشيد واملتن ّبي ،وشارع أيب نواس
الّتي ال أعرف أنواعهاّ .
كل
وربا نسيت أن أع ّدد األصبوحات الشّ عريّة يف ّ
والجسور عىل دجلةّ .
السائلني وال ماسحي األحذية الّذين
مكان يف بغداد ،ولك ّني ما نسيت وجوه ّ
يصريون شجرا عند الشّ جر الواقف أمام املقاهي ،شجرا متح ّرك اليدين كغصنني
تؤرجحهام ال ّرياح يج ّدان يف العمل ألجل لقمة العيش.
وكان يراودين السؤال عن املتس ّولني واملتس ّوالت :ملاذا كرث عددهم يف
عواصمنا؟ عندنا أيضا ال ميكن أن من ّر يف شارع من شوارع العاصمة إالّ وقد
مررنا بعدد من املستجدين البائسني ذوي الوجوه الغامئة .بال مالمح هم ،كأنّهم
ليسوا من طني األرض الّتي نبتوا قرب جدران منشآتها .ماذا يحصل لعواصمنا؟
ولنا؟ ولإلنسان؟ ولألوطان؟
السؤال بيني وبني نفيس ،ثم أنعش أفكاري بقهوة ونسامت ليل ّية
أغرق يف ّ
الساكن يف الطّرقات.
تخفي الوجوه وتوقظ الحزن ّ
ث ّم أعود لالحتفاء بالشّ عر ،وماذا يقول الشّ عر لبغداد يف عيدها؟ وما يف
نفيس لبغداد وللعراق شوق وحنني لصور كنت رأيتها يف صباي وظلّت عالقة يف
ذاكريت ،فأتغ ّنى بصور قدمية عساها تخفي حزين تجاه ما رأيت وأرى يف أوطاننا
عم يكابده اإلنسان حني يصري
الضائعة خلف ضباب الرؤية وبعد البصرية ّ
الرتاب ناكرا لوجوه اإلنسان.
يل ج ّديت األوىل تذكّرين بهجرتها من أرضها وعبور البحر إىل أرض
ّ
وتطل ع ّ
انغرسنا فيها مع مفاتيح العودة بال عودة فقد رصنا الشّ جر الواقف يف هيئة
األبواب املنتظرة ملفاتيحها خلف البحر يف ضفاف ال ضفاف لها وال مرافئ
تستقبل أحفاد من كانوا أهل البالد.
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وعدت إ ّيل ،أحملني وأتف ّرس يف مالمحي الّتي غامت وراء الفكرة .من أنا؟
حتّى وجدتني من جديد أطلب من «رجل املطار»:
= «أريد مكانا قرب ال ّنافذة».
السفر».
= «لك ما تريدين .يبدو أنّك تخافني ليل ّ
فابتسمت .وأضاف« :رحلة ممتعة».
كل نوافذ العامل عىل أسئلة اإلنسان ّية .وهل يبقى
كانت رحلة ممتعة فتحت ّ
يطل عىل اإلنسان ّية من نوافذ الخوف
من مهرجانات الشّ عر إالّ اإلنسان وهو ّ
أو التح ّدي منتظرا رياحا ط ّيبة تك ّنس العرثات وتعيد األجساد إىل طينها األ ّول؟
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رحيل أحد أعالم الثقافة امللتزمة

سامح إدريس ،نارش اآلداب
انتقل إىل رحمته تعاىل مساء الخميس25 ،
ترشين الثاين (نوفمرب)  ،2021النارش واملؤلف،
سامح إدريس ،رئيس تحرير مجلة «اآلداب»
التي توىل رئاسة تحريرها يف عام  1992بعد
والده ،سهيل إدريس ،مؤسس دار اآلداب ومجلة
«اآلداب» التي صدرت يف الخمسينيات من
القرن املايض.
عرف سامح إدريس ،باإلضافة إىل كونه مؤلفا ونارشا ومرتجام ،بدوره املؤثر
يف حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها (يب
دي اس) وحملة مقاطعة داعمي إرسائيل يف لبنان.
كتب سامح إدريس القصص لألطفال ،وروايات لليافعني ،وله مؤلفات أخرى.
انترش يف اآلونة األخرية خرب اكتشاف إصابته بالرسطان الذي مل ميهله طويال.
هيئة تحرير مجلة «عود الند» الثقافية تتقدم بالتعازي الحارة ألفراد عائلته،
وملحبيه الكرث يف مختلف أنحاء العامل .إنا لله وإنا إليه راجعون.
موقع دار اآلداب

موقع مجلة «اآلداب»
https://al-adab.com
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هبة األغا

وجه محارص داخل الحرب
أكتب إليكم بعد ستة أشهر من الحرب ،الحرب ال
تتوقف ،الحرب مفتوحة ،ال تزال أصابعي مجروحة،
عانيت من موت الكتابة كثريا ً ،تساقط كل شعري
ِ
وشعري ،الجدران التزال متصدعة ،الثقوب يف الرأس
ويف الحيطان ،املاء أكرث ملوحة ،ال تزال الجرافات
تتمىش يف الشوارع مثل نحلة مزعجة ،تلملم ماليني
األشياء التي جرفتها الحرب.
الحرب بعرثتنا ،وشوهتنا ،وأحرقت كل املحبات القدمية ،مل يعد بإمكان
امرأة أن تحب مثلام كانت تفعل قبل.
الحرب تأكل الوجوه ،تأكلها بصوت عال مثل خسة خشنة ،الحرب شوهت
الوجوه ،وزرعت داخل القلوب بذور الخوف من جديد ،فنمت شجرة الخوف
الكبرية ،شجرة ذات أغصان باردة ،حفيف أوراقها كصوت ارتطام الصاروخ
باألسفلت ،الشجرة ال تثمر ،إنها فقط تبقى باردة ومخيفة طيلة الوقت.
مل يتغري يشء بعد ستة أشهر ،مل يتبدل الروتني ،مل نجهز املالجئ ،ومل نرتب
مونة الحرب القادمة ،فقط رصنا نخاف ،نخاف من املوت ومن الكتابة ،ورصنا
مدهش أن تلتقي كل الوجوه عىل البحر ،يهاجر الناس
ٌ
ال نفارق «الكورنيش»،
صيفاً إىل البحر هجرة مؤقتة ،يلعبون الورق ويرشبون القهوة ،ويعدون
حبيباتهم ببيوت لن تسقط عىل رؤوسهم ،فيصمتون جميعاً ،ويدفعون حساب
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كيلو من التنهيد ،فقد أُطلقوا النار عىل الوعود والشوارع وعىل البحر والبيوت
وعىل األسواق وحكايات األطفال.
كنت أدرب حوايس طيلة الوقت
املرور من شارع ملئ باملوت ليس سهالًُ ،
عىل النسيان ،لكنها كانت تتفتح يف كل مرة أدلف فيها مختبئة ،أطأطئ رأيس
يك ال يراين أقارب الشهداء الذين قتلوا بال معنى ،يك ال تراين سوزي وهي متر
كل يوم تسأل عن عشها بني الحطام ،عن لحم إخوتها املتفرق يف الشوارع ،وعن
علب املناكري ،وعن فرشاة أسنانها ،وعن بلوزتها الصوفية ،ولفحتها الحمراء،
وعن حصالتها ،وتبحث يف دفاتر األلوان عن فستان األمرية .ملاذا يرصون عىل
قتل البيوت التي يحمل أطفالها دفات َر وأقالماً ،ويذهبون إىل املدرسة؟
ما الذي يعنيه يا ساديت أن يكون املرء مسجالً عىل قامئة األحياء؟
ونحن منذ سنني مل نزهر ومل نكرب ،ومل نثمر ،ومل نقرأ ،ومل نعشق ،ومل نركض
نرب أطفاالً بالطريقة التي نحب،
كالفتية الصغار ،ومل ن ِنب بيوتاً مثلام نحب ،ومل ِ
أشياؤنا الصغرية هي أشياؤنا الكبرية ،نحن مل نخرج عن العادي ،نحن مثلام
نحن ،نصحو وننام خائفني ،تكرسنا الحرب ،القصائد العالقة يف الحلق ،الحرسة،
الكالم الفارغ ،ضجيج العسكر ،يكرسنا الخوف الكامن يف الحاجز ،وعربدة
الجريان ،وبائع الفحم الذي يلطخ جدارنا كل يوم.
الكتابة إذن ،أنا أكتب لكم من خلف الزمن املخصص للكتابة والوحي
املخصص للكتابة ،واملوضوع املخصص للكتابة ،واألصابع املخصصة للكتابة ،أنا
أكتب لكم من داخل الصوت املزوي ،لك ّني أجمع من الشجر الشعر ،ومن
الجدران الذكريات ،ومن البحر الغزل ،وأجمع من وجوه الصغار الحكايات،
وأجمع من وحي البالد الكالم.
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مليكة عالوي

أنت يف الهناك ،وأنا كذلك
أنت هناك .نعم أُ ْدر ُِك ،ومنذ سنني َمضَ ْت ِكثار.
أي صديقي ،أكتب إليكَ .
عظام ِ
ربا ِ
نخرة ،بل ما
حت آثا ُر جسدك ،وامت َح ْت ،ومل يبق منها غري ٍ
قد ا ّم ْ
ّ
أنت مقبو ٌر إالّ وسامً يشري« :أ َّن من تحت ّ
أنت
الثى هو َ
يكون أبدا ً حيث َ
صديقي مارتن».
إليـك ،وأُدر ُِك َ
نعم ،أكتُ ُب َ
ذلك كلَّ ُه ،قد يكون ِشب َه جنونٍ أو هو الجنون
عينه ،لك ّنـي أعي أنّك يف الهناك ،وإ ْن قد عفـا أثرك ،فالحقيقة تقول تلك
الكشف ،وبالفهم اليونا ّين ،بال ريب ،الذي ترومه
الحقيقة؛ والحقيقة بوصفها
َ
فأنت تقصدها دوماً مبا هي الهناك،
أنت كلّام
ّمت وأبَ ْن َتَ ،
طلبت األصل وتكل َ
َ
َ
يل مبا هو يكون وكيف يكون.
االنفتاح انفتاح الكائن إىل حقيقة كونه الفع ّ
ٍ
أنت عطر
صديقي ،مل تحتف ُد ْو ُر العلم عندنا
تتنسم َ
عهدئذ بفكرك ،ومل َ
َربا مل تسمع بها،
شوارعنا؛ فلم تطأ قدماك أرض بالدي ،وال جالت طرقاتها ،ول ّ
أنت يف َ
ٌ
شغوف بأرض
بالدك مشدو ٌد أبدا ً إىل اليونان،
فأنت و َ
ومل يكن لك ذلكَ ،
اليونان ،ألن َّك ببساطة ترى زمان بالدك دوماً امتدادا ً لزمانها العريقُ .
أعرف أ ّن
وجدانَـك ُمعل ٌّق بكلِ ِمها ،يرتوي منه ،ويروي عقول طالّبها ال ِعطاش.
بـك َ
تجول َ
وأنت ُ
خطاك أروق َة قاعات جامعات
إنّه يتض ّوع من أريجها دامئاًَ ،
فأنت حيث وجدتَ
بالدك ومكتباتها ،سوا ٌء يف فايبورغ أو ماربورغ أو زوريخَ ،
تتمش ،تتج ّول ،وتحيا؛ فقد كان ميكن أن تقطع طرقات أرض بالدي،
نفس َك ّ
َ
أبواب حوانيتها ،أو تتزلج عىل رمال جبال تاغيت أو تسري يف غابات
وتدلِ َق
َ
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نفس َك
بوكايس أو موغل أو الجلفة أو
َ
قد...فأنت ببساطة حيث قد وجدت َ
تفكّر ،وتحاول أن تتعلّم كيف تفكّر.
صديقي مارتن ،طُ ُرق َُـك الوعرة وعرة ،فدروب الحقيقة شائكة ،والفكر
الذي يطلب الحقيقة دوماً يف َغ ْور املعاناة يتلظّى ..أل ّن كَشْ َف ال ُح ُج ِب يتطل ُّب
االنتظار ،واملكوث الطّويل لتنكشف هي نفسها بنفسها .أعوا ٌم بل سنون
استغرقتها َسكَناً بني أدغال فكرك ،وط ّيات أحراشه ،أستمع ِ
وأنص ُت إىل ن ْب ِض
ِ
واملرض.
كلامتك ،أتقفّى أجراسها مع ما أرشفه من اله ّم والتّ َع ِب
تفتح طُ ُرقاً
صديقي مارتن ،طُ ُرق َُك كثريةّ ،
كل طريقٍ تؤ ّدي إىل أخرى ،بل ُ
ْ
وتحدق
وطُ ُرقاً؛ وقد طَ َّوقَتني كام لو عنكبوت بِشَ َب ِكها .وهي إ ْن تزدا ْد وتنتظ ْم
يب ،فإ ّن املتعة التي تغمرين بها تساؤالتك وتأمالتك تزيل غياهب الطّريق،
ّريق إثر الطَّريق ،وتستحثُّني يف اآلنِ عىل الثّبات واالستمرار.
وتكشف الط َ
صديقي مارتن ُ
املرض ،ودنوتُ من التّاليش ،وأنا أدلف
أعرتف ،لقد أدنفنـي ُ
دياج َري دهاليز «الكينونة وال ّزمان» ،لك ّنـــي ال أزال يف عنفوان تأ ّملــي أستيضء
السري.
ُيض يف ّ
برثيّا نفســيّ ،
وأمتس ُك ُم ِ َّ
ص ًة بامل ّ
«صديقتك املجهولة»
مليكة عالوي
مارتن هدجر ( )Martin Heideggerفيلسوف أملاين .من مؤلفاته كتاب «الكينونة
والزمان» (.)Being and Time
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فنار عبد الغني

ذات القلب األبيض
اعترب نفيس محظوظة بالتعرف عليها .كان
لقاؤنا يف بيت من بيوت الله :مسجد الروضة .من
الصعب أن أنىس ذلك اليوم الذي جمعني بها .كان
أمرا ً مقدرا ً من الله ع ّز جل .كنت قد مررت قبل
لقايئ بها بظروف قاهرة :وفاة والدي ومرض والديت.
وجاء لقاؤنا كنوع من العزاء اإللهي يل ،أو مواساة
ربانية ،جرب خاطري املكسور.
هي سيدة بيضاء اللون ،بيضاء القلب ،بيضاء االبتسامة ،بيضاء الحظ .كان
حل وبدأت شمسه ترشق فينا ،كلقايئ بها الذي كان ربيعاً من نوع
الربيع قد ّ
آخر :ربيع ال ينتهي بإذن الله .كنت قادمة من بريوت وتوجهت للمسجد ألداء
صالة الظهر فور وصويل للمدينة ،وكان الوقت يقرتب من العرص .كان املسجد
فارغاً إال منها ومن املرشفة عىل فتح األبواب وإغالقها يف القسم الخاص بالنساء
يف املسجد .إنها السيدة مريم.
كانت ذات القلب األبيض تجلس يف مقدمة املسجد تستمع لتالوة مريم.
يل
وما أن أنهيت صاليت حتى اقرتبت منهام ،وعرفتها عىل نفيس وعرضت ع ّ
يف الحال أن تعلمني أحكام التالوة املباركة ،ومنذ ذلك الوقت أصبحنا أخوات
بالله.
يل بعلمها وأخالقها ،دامئاً ترشدين إىل الخري،
يف كل مرة ألتقي بها ،تتكرم ع ّ
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دامئاً أتعلم منها أمورا ً جديدة ،تضيف إىل شخصيتي وحيايت ماال أتوقعه من
اإلحسان .مل أشهد لرقتها وعذوبتها مثيال ،ال أستطيع أن أوفيها حقها من الكالم
ومن العرفان بالجميل.
ما أجمل قصصها النابضة بنور اإلميان ،بالصدق .سبحان الله! تشعر وأنت
معها كأنك يف الحرضة الرشيفة املباركة .أود لو أن وقت اللقاء يطول وال ينتهي.
وهو يف الحقيقة ال ينتهي ألن أثره يبقى يف القلب راسخاً بإذن الله.
من غرائب ما يحدث معي أنني كلام أتعرض لضيق شديد ،تهاتفني فجأة
لتطمنئ عني ،تواسيني ،ترفع من معنويايت ،تقول يل« :ال تقويل يا رب صربين،
ألن هذا يعني استمرار العرس ،بل اطلبي من الله الفرج القريب».
مرة أخربتها أنني حرضت درسا قرآنيا يف املسجد وشعرت بسعادة ال توصف،
فبرشتني أن يف األرض جنة هي جنة الذكر ومن كتب الله له دخولها والشعور
بالحبور فيها فهو ممن سيدخلون جنة النعيم .وقالت يل يف مناسبة أخرى« :كل
إنسان ميلك قلباً يف جسده أما أنت فكلك قلب» .أنا أم أنت يا صاحبة القلب
األبيض؟ تخجلني كلامتها البيضاء فال أعرف كيف أرد عليها .جزاها الله خريا.
عم نراه ،بالنسبة لها ال يوجد أي رش
هي متلك رؤية للعامل ولألشياء مختلفة ّ
يف العامل .كل ما يحدث هو خري لكننا عاجزون عن فهم حقيقة ذلك .وكل ما
يسبب لنا الضيق ليس إال قشورا ً سوف تزول ث ّم يكشف الخري عن نفسه .أما
سائر منغصات الحياة فهي رسائل ربانية علينا أن نحسن قراءتها وفهمها ليك
نسلك السبل الصحيحة.
أكرث ما تردده بعد ذكرها الدائم لله والذي ال يشغلها عنه شاغل« :الله يجرب
بخاطركم .اللهم اعف عنا» .هي نور أبيض يرسي ضياؤه يف النفوس واألمكنة
التي تحل بها .وأنا الحظت أنه ما من مكان جمعني بها إال وحلت فيه رحمة
الله وبركاته .حتى الوقت نفسه مبارك معها .هي دامئاً تحسم األمور بشكل
رسيع وجدي وهذا األمر أمتنى أن أمتتع به فال أستنزف وقتي وجهودي عبثاً.
هي ال ترى إال الجامل يف كل يشء .الكون بكل ما فيه عبارة عن مكونات
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جاملية .أشعر يف معظم الوقت أنها متلك روحاً خارقة ترصف التلوث والقباحة
عنها وترمي بها بعيدا ً جدا ً عن دربها ،أو أن األشياء القبيحة تهرول بعيدا ً عنها
إذا ما صادفتها يف حياتها ،فال ترى من القبح شيئاً.
هذه هي صاحبة القلب األبيض ،وما أعرفه عنها ال يذكر ،فهي متواضعة
وال تحب أن تتحدث عن نفسها ،وال عن أفعال الخري التي تقوم بها ،ليبقى لها
أرسار عند الله .أحببت أن أكتب عنها ألذكر نفيس وغريي بأن يف هذا العامل ال
زالت هناك قلوب ناصعة البياض.
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شفاء داود

سقيفة الحياة
كل مشتاقٍ يح ّن إىل
لنكتب ها هنا الحنني .أريد أن تصل رسالتنا لعيني ّ
البنفسجي ال تروي قلوب البرش وال تصل بهم إىل
ثرثرة األشواق .رسائل املرسال
ّ
تالقٍ أو مستق ٍّر إالّ ما ندر.
ضي أن نرى
ال بأس أن يقرأ ال ّناس مشاعر بعضهم ألحبتهم أحياناً .،ال ْ َ
كل األحاسيس البرشيّة
نحس ،يعيش ّ
يحس مبا ّ
أ ّن أحدا ً مثلنا يف هذا الكون ّ
جميعها معنا وليس إحساساً واحدا ً فحسب.
يتغي وال
الذين يربعون يف تق ّمص شخص ّية اإلحساس الجامد الواحد الذي ال ّ
يتج ّدد مع الوقت والظروف قد يشكّلون لهواة التّجديد كارثة.
أين تكمن املشكلة؟
املشكلة أنّنا نعود بسببهم مضطرين أحياناً إىل مرحلة الصفر ،بل إىل ما
قبله .نحتاج توزيعاً م ّجان ّياً
ملعجم نرشح فيه معنى األحاسيس ،معنى أ ّن
ٍ
مزيج فري ٌد من مجموعة وجدان ّيات تشكّل إنسان ّيته الخالصة.
اإلنسان ٌ
زلت مستاء ًة جدا ً منذ قراءات .أريد قَ ْول أشياء كثرية .تلك املكاملة
ما ُ
املسائ ّي ُة املغاضب ُة مل تصف ما أشعر به .هل تدرك وجع أن تحتاج لرتجمة
فقل من يفهم؟
أحاسيسك فال تستطيع ،وإن استطعت ّ
كنت أستغرب نَ ْق َد أحدهم بوصفه بـ «ما عنده دم؛ عديم إحساس» .كيف؟
كل املشاعر الف ّياضة
أيعقل؟ هل يستطيع أح ٌد يف الكون أن يعيش دون تجربة ّ
قبل أن يرحل؟
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الصرب ،ال ّرضا ،الغيظ ،العتب ،األمل ،ال ّندم،
شعور االنتظار ،الدهشة ،الكفاحّ ،
السعادة ،الحزن ،الفرح ،الشّ وق
التّحدي ،املثابرة ،ال ّرغبة ،الخوف ،اإلميانّ ،
والحب.
ّ
الحب .ملاذا أجدين بحاج ٍة لرشح معناه للتالميذ من
الحب يا صديقي
ّ
ّ
جديد؟
كان بحرا ً كبريا ً بال َج َد ِل امل ُزعج العشوا ّيئ نشّ فوه .كان غصن بانٍ بفوضويّة
التّرصف من جذوره اقتلعوه .كان فردوساً نرضا ً عبثاً أحرقوه .كان طُهرا ً وضّ ا ًء
ظُلامً وعدواناً دنّسوه.
ٍ
للحب الحقيقي طع ٌم
هالّ حكينا لهم بعض الحكايات عن
ذكريات كان فيها ّ
أ ّخاذ؟ هل نحيك عن تلك الج ّدة التي مل أَ َرها يوماً إال بقلبي؟ عن تلك القسمة
التي قسمها ال ّرحمن لها لتكون زوج الشّ هيد ووالدة األيتام الثالثة؟ هل نرشح
لل ّناس من جديد معنى« :ارض مبا ق ََس َم الله لك تكن أسعد ال ّناس»؟
كريس الخيزران اله ّزاز إىل جانب ِب ْركَتنا وبَ َركَ ِتنا الجميلة ،لنسهر
ها أنذا أج ّر ّ
معاً حتّى الصباح أنا وأنت وشجون ال ّناي .سأع ّد الشاي ،سأغيل لنا كثريا ً منه.
أريد أن نذكّ َر ُهم أنّا ك ّنا ُ
منتلك ابريقاً نحاس ّياً فضّ ياً ذا صفّارة مزعجة .ملاذا
نشتاق حني نكرب إلزعا ٍج كثريٍ من ذلك الذي كان يُزعج طفولتنا؟ ال أفهم.
قسم الرحمن أرزاقه بني العباد ،كيف سيرشح
تأ ّم ُ
لت أبناءها طويالً ،كيف يُ ّ
أحس
البهي جدا ً والذي ال أتذكّر اسمه كيف شَ َع َر وبم ّ
البهيّ ،
يل ذلك الع ّم ّ
حني أدرك أ ّن القسمة العادلة املكتوبة يف اللّوح املحفوظ بينه وبني أخيه كانت
الصغري بال ذ ّرية .الحمد لله
كالتايل :األخ الكبري ل ُه من الذريّة ثالثة عرش ،واألخ ّ
رش رصفه.
كل خريٍ أعطاه؛ والحمد لله عىل ّ
أوالً وآخرا ً عىل ّ
كل ٍّ
كان وسيامً كام ال أنىس وال يُنىس ،كانت عيناه كَ ْوناً خالّباً ،بل كانتا مجموعة
مشقي القديم الفسيح والقطط تنام متوزّع ًة يف
أكوان .كنت أتأ ّمل بيته ال ّد ّ
البيت لوهل ٍة ُمبهرا ً جدا ً حني يكون
أرجائه وكأنّها حكايا .أتفكّر كيف يبدو
ُ
نق» وال حروب
سق وال ّ
المعاً ب ّراقاً هادئاً عىل ال ّدوام ،ال فوىض وال إزعاج« :ال ّ
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طاحنة مندلعة بني الغرف؛ ماما أخذت يل أختي؛ بابا ض ّيع يل أخي؛ بابا أنا لن
أسامح؛ ماما عاقبي ألجيل .بدا يل قَ َد َرا ً مهيباً تنادي أشجاره ال ّناس معرتض ًة عىل
بالحب وال ّرضا واليقني جعالها مزارا ً ومآلها
أ ّن الج ّنة بال ناس ال تُداس ،ألنّهام
ّ
ِ
وبحمد العدل عىل ما َع َد َل وبإذنه عاشا أسعد ال ّناس.
ُز ّوارا ً،
ُقص لنا
كنت وما ُ
الصابر جعل الله له نورا ً ُ
زلت أح ّبه كثريا ً .كانت ت ّ
هذا الع ّم ّ
كل َس َح ٍر وأدعو له وكأنّني من ذ ّريته ،ال ّذ ّرية
القصص عنه ،ال أعرف ملاذا أذكره ّ
التي مل يرها يوماً وال ب ّد أنها بكرم امل ّنان تنتظره خلف باب ج ّنتنا هناك ،حيث
ننال الجوائز والهدايا ويُك َر ُم ُحسن ال ُخلُقِ والتّأ ّدب مع ذي الجالل واإلكرام.
قبل وال
أدعو له دعاء من يجد أ ّن عليه واجباً يوم ّياً تجاه أحدهم ،واجبا ال يَ ُ
يُقبل منه أن ينساه ،واجبا تجاه من مل يخطر عىل باله يوماً أن حفيد ًة من
أحفاد أخيه الخمسني ستذكره كثري صال ٍة ،وستشتاق ذلك اإلميان الذي أبرصته
السالم الذي كانت تق ّبله كلّام ق ّبلت احرتاماً
مرسوماً بال ّرضا عىل شفتيه ،ذلك ّ
بعد اللّقاء وقبل الوداع إحدى يديه .ستتذكّر دوماً أ ّن عدل الرحمن ال يُقاس
حل كام مسائل الحساب والفيزياء ،ففي عدل الحكيم سنقول إ ّن الثالثة عرش
ويُ ّ
كانت مساوي ًة للصفر قوالً فاصالً سمعاً وطاع ًة وال اعرتاض وال نقاش وال جدل.
الصبية ،األ ّول يبدو يل
بي وتكرب معه ّ
نك ُرب رسيعاً هذه األعوام ،يكرب ّ
الص ُّ
يوم َرجالً عن ِ
أحتاج طاق ًة هائل ًة للر ّد عىل ِ
فيض أسئلته
ألف َر ُجل.
يوماً بعد ٍ
ُ
الجوهريّة املهولة التي تتف ّجر أنهارا ً وينابي َع حتّى أكاد أن أغرق بحثاً لحظ ّياً
اللزمة؛ والثاني ُة وما أدراك ما الثانية ،أرى فيها أيّامي التي مضت
عن أجوبتها ّ
ُطف استقبال ال َق َدر وذكا ُء
وسنوايت التي ولّت ،ه ّمة الصبا
ورونق الحياة ول ُ
ُ
التّعامل مع املكتوب.
كم سنشكر الله؟ كم علينا أن نشكره؟
كل ما مررنا
ألن أعي أ ّن ّ
كل ما كان وسيكون ،سعيد ٌة ّ
سعيد ٌة أنا رغم ّ
الخاص وانتها ًء
به وسنم ّر بأمره وحكمته عىل جميع األصعدة ابتدا ًء بالشأن
ّ
إىل الشؤون العا ّمة ،وألنّني لطاملا وجدت أجوبة األسئلة املعقّدة عىل ما يعرب
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أسلمت القلب إىل علياءه وسلّمت شُ ُه َب األمنيات
ال ّزمان يف كتابه ،وألنّني لطاملا
ُ
لنجوم سامءه.
نحب سويّة؟ هل تدرك أ ّن
السامء :هل تدرك أنّنا نستظل بظلّها نحن ومن ّ
للسحاب؟ هل تفتنك مثيل تلكم الغيوم التي كانت تستلقي
لها ظالٌّ ظليالً كام ّ
عىل ظهرها هايدي الجميلة؟ هل كانت هايدي جميل ًة بالفعل أم أنّنا نحن من
ك ّنا يف طفولتنا كذلك؟
أظ ّنني أحياناً خائف ًة ومرتبك ًة جدا ً .أخىش أن أكرب .يوت ّرين ذلك ،ويف الوقت
ذاته أريد.
عيت إىل ٍ
زفاف تأ ّملت العروسني مل ّياً وتخ ّيلتهام ولدي وزوجته
كلّام ُد ُ
املستقبل ّية .يا إلهي ،هل ستتاميل أمامي عرشين ّي ٌة يوماً وتق ّبل رأيس وتقول:
«ادعي لنا يا خالة؟»
خال ُة َم ْن! خال ُة َم ْن؟
وربا ال يفكّر
كيف سأرشح لها أ ّن بعض هذا الجيل ال يرغب وال يريد ّ
الصور
بأي شكلٍ أيّاً كان .كيف سأفَ ّه ُمها أنّه أصيب بجنون التقاط ّ
أن يكرب ّ
ٍ
فس أيضاً.
الشّ خصية وفلرتتها ونرشها
بشغف ال يُ ّ
تقل أه ّمي ًة
أريد أن أخربك بأ ّن املرحلة القادمة من أعامرنا مش ّوق ٌة جدا ً وال ّ
اص فيها األسئلة جنباً إىل
عن مرحلة ما قبل البلوغ ،تلك املرحلة التي كانت ترت ّ
جنب يف عقولنا ترجو تعلُّ َم املزيد واملزيد .ال أحىل من رحلة اكتشاف الذّات
ٍ
والنهل من معني املعرفة.
تتساءل قبل ختام ال ّرسالة :ملاذا أرسلتُها هنا؟
أقول لك ّإن أريد تذكري ال ّناس بأ ّن يف الرسائل حياة تتنفّس منها الحياة،
وأ ّن رسائلنا تشبه الكتب ،ال ب ّد أن ّ
ُ
والغالف إىل تشويق ٍة ّما عن
يدل العنوا ُن
ٍ
بلطف
الصدوقة التي ترافقنا
الصديقة ّ
املكتوب .أريد أن أشكر َملَ َك َة «الكتابة»ّ ،
والصباحات ،نرتاح إليها ونلقي عىل أكتافها كثريا ً
مسرية الحياة ،تعطّر ليالينا ّ
وقليل.
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أقول إنّها نعم ٌة من اللّطيف ،وما ألطف نعمه! فيها راح ٌة واسرتاحة.
محظو ٌظ من سكن إىل حضنها كلّام عصفت به األفكار.
الس ّي ذا العتمة الطويل،
أريد بوح ٍ
يل .ما ُ
زلت أذكر ذلك املم ّر ّ
رس عزي ٍز ع ّ
وستار ًة قامش ّي ًة خفيف ًة شفيف ًة كانت تفصل بني دكاكني عمل الج ّد عىل الشارع
الحي وبني حجرات بيته يف الداخل .تلك الستار ُة الفاصل ُة تجاوزت ُها
ال ّر ّ
ئييس يف ّ
الصغار.
بكل ما كنت أملكه من جرأة األطفال ّ
يوماً ّ
وكل ما أمتتّع به من مشاغبة ّ
السقيفة هناك والكبار بأشغالهم ساهون .كان الج ّد
صعدتُ ذات ع ٍ
رص إىل ّ
قد رحل منذ زمنٍ ليس ببعيد ،وكنت أشتاقه كام يشتاق األحفاد لألجداد؛ كانت
أنفاسه ما تزال ط ّيب ًة دافئ ًة تتعشّ ُق جدران املكان بأرسه.
ٍ
فتحت إحداه ّن.
وأجندات مرتّب ًة وكوماً من غبار.
رأيت مكتباً وكرس ّياً عتيقني
ُ
ُ
كل ذكريايت
عبتني رابَطَتا مع ّ
أحب أن أرى خطّ ُه ولو َم ّرة ،فقرأتُ عبارتني ُم ّ
ّ
عنه بعدها عىل م ّر األيّام؛ بخ ٍّط ٍ
الصفحة األوىل وعىل أختها
بسيط كُتبتا عىل ّ
كف ال َق َد ِر منيش وال ندري عن املكتوب» .واألخرية كانت
األخرية .أُوالهام« :عىل ِّ
كل أرسارها َو َ
عرف ِص ْدق
وكأنّها خالصة حكمة من ج ّرب الحياة قبلنا ف َع َّر َف ّ
مفتاح ال َف َرج».
«الص ُرب
وفاء وعودهاّ :
ُ
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إصدارات جديدة :موىس أبو رياش

قراءات نقدية  +مجموعة قصصية
صدر للكاتب األردين موىس إبراهيم أبو رياش يف اآلونة األخرية كتابان« :عىل
ضفاف الرسد» ويتضمن اثنتني وعرشين قراءة يف مجموعات قصصية وروايات.
عمن ،األردن .2021 ،الكتاب الثاين مجموعة قصصية« :الكامريا
النارش :اآلنّ ،
الخفية» ،وتضم خمس عرشة قصة قصرية ،وهي املجموعة الثانية للكاتب.
النارش :وزارة الثقافة ،األردن.2021 ،
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إصدارات جديدة :محمد دلبح

ستون عاما من الخداع :طبعة ثانية
صدرت يف اآلونة األخرية طبعة ثانية (مزيدة
ومنقحة) من كتاب «ستون عاما من الخداع :حركة
فتح من مرشوع الزعيم إىل مرشوع التصفية» للكاتب
والصحفي الفلسطيني محمد سعيد دلبح .النارش :دار
الفرايب ،بريوت .2021 ،أضاف املؤلف إىل كتابه الضخم
فصلني جديدين أحدهام يتعلق مبرحلة وجود حركة
فتح يف لبنان ،واآلخر خاص بالحديث عن الفساد.
وتختلف الطبعة الثانية عن سابقتها أيضا بوجود
مقدمة لها كتبها د .أسعد أبو خليل ،أستاذ العلوم السياسية يف جامعة والية
كاليفورينا مبدينة ستانيسلوس ،الذي قال يف املقدمة إن «ما جاء يف الكتاب هو
تاريخ حركة التح ّرر الفلسطيني من دون تجميل او كذب أو خداع ،ولهذا فإن
الرواية قد تكون ثقيلة عىل أسامع البعض ،لكنها رضوريّة .هذا عمل سيايس قبل
أن يكون عمالً تأريخيا :هو محاولة لتنقية الذاكرة الفلسطينية املعارصة مام شابها
من أساطري وأكاذيب وخدع .هي دعوة إىل نظرة نقديّة لواقعنا املعارص من أجل
استخالص الدروس الرضوريّة للقفز إىل مرحلة مقبلة من النضال الفلسطيني .مل
ِ
تأت [اتفاق] أوسلو من فراغ ،ومل تكن حدثاً عابرا ً ،بل كان نتيجة منطق ّية للمسار
الذي اختطه عرفات وصحبه يف قيادة حركة فتح».
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إصدارات جديدة :أحمد حنيطي

الحركة الطالبية الفلسطينية
يف الضفة الغربية وقطاع غزة

صدر للباحث الفلسطيني ،أحمد حنيطي،
كتاب جديد عنوانه «الحركة الطالبية
الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة».
النارش :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
بريوت  .2021جاء يف خرب صدور الكتاب أنه
يتضمن سبعة فصول:
( )1اإلطار النظري.
( )2الحركة الطالبية الفلسطينية يف الضفة
الغربية قبل أوسلو.
( )3دور الحركة الطالبية خالل فرتة
التسعينيات.
( )4مرحلة ما بعد سنة .2000
( )5وضع الحركة الطالبية يف جامعة بريزيت.
( )6وضع املرأة يف الحركة الطالبية.
( )7دور الحركة الطالبية يف قطاع غزة.
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كتابان هدية من «عـود الـنــد»

غسان يبتسم  +كلامت عـود الـنــد
نسخة رقمية

ضمن مرشوع لنرش نسخة رقمية (يب دي اف) من الكتب الورقية التي نرشها
يف السنوات املاضية د .عديل الهواري ،نارش مجلة «عـود الـنــد» الثقافية ،صدر
يف ترشين الثاين (نوفمرب  )2021الجزء الثاين من افتتاحيات املجلة ،وهو تحت
عنوان «كلامت عـود الـنــد» .وقبل بضعة أسابيع من ذلك صدر الجزء األول
من افتتاحيات املجلة ،وهو تحت عنوان «غسان يبتسم» .يف الكتابني مجموعة
متنوعة من االفتتاحيات واملقاالت التي نرشت خالل األعوام العرشة األوىل من
عمر مجلة «عـود الـنــد» الثقافية.
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مختارات :أحمد السطايت

سارتر وجائزة نوبل

أدناه مقتطف من املجلة الثقافية املغربية «أقالم» .السنة األوىل.
العدد الخامس .ترشين األول (أكتوبر)  .1964عنوان املقالة« :سارتر
وجائزة نوبل» .كاتبها« :رئيس التحرير» .املعلومات عن املجلة تشري
إىل أن رئيس التحرير :أحمد السطايت؛ محمد إبراهيم بوعلو.
للمرة الثالثة ت ُرفض جائزة نوبل منذ أن تأسست سنة  ،1896وهو التاريخ
الذي مات فيه الفرد نوبل مخرتع الديناميت .كان أول من رفض جائزة نوبل
هو األديب اإلنجليزي [اآليرلندي] برنارد شو عندما منحت له عام  ،1926فتربع
مبقدار الجائزة الذي يبلغ تسعة عرش ألف جنيه إسرتليني إىل مؤسسة تقوم
برتجمة الكتب السويدية إىل اإلنجليزية.
واألديب الثاين الذي رفض الجائزة بوريس باسرتناك ،السوفيايت الذي أحدث
ضجة يف األوساط األدبية عندما نرش كتابه «الدكتور جيفاغو» .وباسرتناك قبل
الجائزة يف بداية األمر سنة  ،1956إال أنه أعلن رفضه لها بعد يومني من قبوله
وذلك بعد أن منعته سلطات موسكو من القدوم إىل ستوكهومل لتسلم الجائزة.
أما سارتر فإن رفضه للجائزة يختلف عن رفض سابقيه ،فقد أعلن سارتر عن
رفضه للجائزة قبل أن متنح له مام أوقع أعضاء األكادميية السويدية يف حرية
من أمرهم .فسارتر مل يكتف بأن رفض الجائزة ،إال أنه برر هذا الرفض تربيرا
ينسجم ،إىل حد كبري ،مع آرائه الفلسفية.
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وموقف سارتر إزاء جائزة نوبل يعترب موقفا مرشفا له ويضاف إىل جملة
املواقف التي اتخذها أكرث من مرة.
واستند سارتر يف رفضه للجائزة ،حسب قوله ،إىل نوعني من األسباب :أسباب
شخصية وأسباب موضوعية .ومل يذكر ما هي األسباب الشخصية التي دفعته إىل
رفض الجائزة ،واقترص عىل ذكر األسباب املوضوعية .إال أن اليشء الذي يدعو
إىل التساؤل هو ما يأيت :هل األسباب املوضوعية التي ذكرها هي ممن القوة
بحيث ميكن أن تكون كافية لتربير رفضه الجائزة؟
لنستمع إليه يحدثنا عن األسباب املوضوعية:
«إن الكاتب الذي يتخذ مواقف سياسية واجتامعية وأدبية يجب أن يعمل
فقط بوسائله الخاصة أي الكتابة .فجميع ما يتلقاه من متييزات خارجية
سيعرض حتام ق ّراءه لضغط ال أرى أنه مرغوب فيه».
وأضاف:
«إن املعركة التي ميكن أن تقوم اآلن عىل الصعيد الثقايف هي معركة
التعايش السلمي بني ثقافتني متقابلتني :ثقافة رشقية وأخرى غربية .وإين ألعلم
بأن تصادم هاتني الثقافتني ال بد وأن يكتيس صبغة الرصاع ،ولكنه رصاع يجب
أن ميتد إىل األشخاص وإىل الثقافات دون أي تدخل أو تأثري أيديولوجي».
وبعد أن يبني األسباب التي من أجلها يرى أن التناقض ما يزال قامئا بني
هاتني الثقافتني قال:
«إن ميويل تتجه نحو االشرتاكية أو نحو ما يسمى باملعسكر الرشقي .ولكنني
ولدت ونشأت يف أرسة برجوازية ،ولهذا فإنني لن أقبل أي جائزة متنحها يل
مؤسسة ثقافية عليا سواء كانت يف الرشق أو يف الغرب .وسأرفض مثال جائزة
لينني للسالم فيام لو منحت يل».
ثم حدد سارتر ما تعنيه جائزة نوبل فقال:
«إن جائزة نوبل تعترب يف املرحلة الراهنة امتيازا مينح ألدباء الغرب ولألدباء
الثائرين يف الرشق .وإنه ملام يؤسف له أن متنح جائزة نوبل لباسرتناك بدل أن
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متنح لشولوكون ،وأن يكون العمل األديب الوحيد الذي فاز بجائزة نوبل يف روسيا
معروفا يف الخارج وممنوعا يف روسيا نفسها».
وأضاف جان بول سارتر موضحا فكرته:
«لقد كنت مستعدا لقبول جائزة نوبل مع كامل االمتنان أثناء حرب الجزائر
حينام وقّع مئة وواحد وعرشون كاتبا عريضة تطالب باستقالل الجزائر .لو
منحت الجائزة يل يف ذلك الوقت لكانت رشفا وتقديرا للحرية التي كافحت من
أجلها ،ولكن شيئا من هذا مل يقع».
وانتقل سارتر لسبب موضوعي آخر دعاه لرفض الجائزة فقال:
«إن األمر بتعلق مبفهوم الحرية يف الغرب حيث يتحدثون عن حرية عامة.
أما أنا فأقصد حرية واقعية أقل تجريدا ،قوامها الحصول عىل أكرث من زوجني
من األحذية وعىل الطعام الوفري.
ويبدو يل أن رفض الجائزة أقل خطورة من قبولها ،ألن قبولها معناه أنني
ارتضيت لنفيس ما سأسميه باالستعادة املوضوعية (.)recupetation objective
ولست أقصد بهذا أن جائزة نوبل جائزة برجوازية ،ولكن هذا هو التفسري
الربجوازي الذي ستعطيه لها دون شك بعض األوساط التي أعرفها جيدا».
===
رابط املقالة يف أرشيف املجالت العربية:
https://archive.alsharekh.org/Articles/4/12411/243676

عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 70

العـدد  :23شتاء 2022

مختارات :لن أورتزن

ك ّتاب عرب يف األدب الفرنيس
أدناه مقتطف من املجلة الثقافية الفصلية الربيطانية «أصوات».
العدد األول .السنة األوىل .1961 .عنوان املقالة :كتّاب عرب يف
األدب الفرنيس .كاتبها .Len Ortzen :رئيس التحرير :دنيس
جونسون-ديفيز.
ومن أدباء هذا الجيل الجديد مالك حداد الذي أصدر رواية التلميذ
والدرس» التي تعترب مرحلة متقدمة يف طريق منوه األديب.
ولد حداد يف قسنطينة ،وقىض يف فرنسا سبع سنوات من عمره البالع 33
سنة .وبعد أن درس القانون يف جامعة ايكس-ان-بروفانس يف جنوب فرنسا
عاد إىل الجزائر حيث أصدر مجلة «التقدم» األدبية.
ومنذ عام  1955استقر يف باريس حيث بدأ نشاطه األديب بديوان شعر
رحبت به الدوائر األدبية األوروبية أجمل ترحيب .ويف روايات حداد نلمس
صنعة الشاعر الفنية وقدرة الراوي الذي يجمع يف أسلوبه بني الصورة
الشعرية والعبارة الفلسفية.
وروايتاه األوليان هام تجربة جديدة يف الشكل ،كام أنهام تتميزان بالجدة
يف املوضوع .ولعل ما يهز مشاعر قارئ هاتني الروايتني هو حزن املؤلف
أكرث من بؤس وشقاء الشخصيات .ولهذا تبدو الحكاية والشخصية واألحداث
باهتة بجانب هذا التيار املتدفق من األسلوب الفني والعبارة األنيقة .وهكذا
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يغلب عىل هذين العملني املذهب االنطباعي يف ملعان وبريق الصحراء ويف
تفاؤل مرير — عىل حد قول الفنان نفسه:
«ال أظن أن يف سلوكنا مثل اآلخرين ما يبعث عىل الشعور بالخجل
والضعة ،ذلك ألن اآلخرين أيضا ال ميكنهم أن يسلكوا سلوكنا ،وال ميكنك يف
هذه األيام أن تكون فريدا إال إذا غنيت يف مجموعة حتى يسمع صوتك».
ويف روايته «التلميذ والدرس» اهتم حداد اهتامما خاصا بالحوادث
والعقدة ،بينام اتخذ لحكايته الشكل الفني الشائع .ففي هذه القصة نجد
طبيبا عربيا يف جنوب فرنسا يستعيد أحداث ماضيه يف ليلة مل يجد فيها إىل
النوم سبيال ،وكان سبب هذا األرق وتدفق هذه الذكريات أن صديقا عزيزا
يعمل جراحا —وكان موضع حبه وإعجابه— بلغه أنه يحترض .وكانت معه
يف الغرفة ابنته فضيلة تطلب منه أن يجهضها وأن يخفي حبيبها وهو مجاهد
عريب يبحث عنه البوليس .ويرفض الطبيب أن يساعد هذه االبنة املنكوبة،
فليس يف ماضيه التافه ما يدفع اآلن إىل ذلك .ولكنه يوافق أخريا عندما
يعرف أن صديقه املحترض كان يخفي هذا املجاهد يف داره.
وقد عالج حداد يف قصصه —مثل مولود معمري— هذه الهوة التي
تفصل الجيلني ،ولكن عىل نحو أعمق .فاالبنة فضيلة تصبغ أظافرها ،وتدخن،
وتستخدم يف حديثها الكلامت الفرنسية عندما تتحدث عن مشكالت العامل
العريب ،وهي تنظف أسنانها باملعجون بدال من السواك حتى أن أباها يعلق
عىل هذا كله يف كلامت ساخرة:
«أحمد الله أن مات أيب قبل أن يراك يف هذا الحال .إين أذكر كيف ُصدم
عندما شاهدين يوما أركب دراجة وأنا أرتدي بنطلونا قصريا .وال يزال الكبار
يف قريتي يتحدثون عن هذا االبن الذي كان يدرس الطب يف باريس ويرتدي
مالبس األطفال رغم أنه كان كبريا يحلق ذقنه وكان يف سن تؤهله للزواج.
ومل ينس والدي هذا الحادث أبدا ومل يغفر يل هذا السلوك ،وكان يذكرين به
عندما كنت أذهب لزيارته كل عام».
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 72

العـدد  :23شتاء 2022

وميتاز أسلوب حداد يف هذه الرواية ،كام هو يف كل رواياته ،بالحدة
والتدفق .غري أنه يؤخذ عىل هذه الرواية إرصار املؤلف عىل أن يتدخل
دامئا بني القارئ وبني شخصياتها .فهو يغفل أن قيمة القصة وما تقدمه من
متعة فنية تعتمد عىل حركة الشخصيات وحياتها ال عىل أفكار املؤلف التي
يسجلها يف شكل تقريري يف ثنايا الرواية.
ويف هذه الرواية يقف حداد يف رصاع مع املدنية الحديثة التي تفتقر ،كام
يقول ،إىل مجد الله وعظمته .ويقول حداد عىل لسان الطبيب:
أنا ال أقيم وزنا للعلم أو للصنعة الفنية ما مل أجد فيها حياة وروحا،
وليست الروح بحاجة إىل مصعد آيل لتصل به إىل الجحيم أو الفردوس .وإذا
سمحنا لهذا العلم الثلجي البارد أن يستمر ويتقدم يف طريقه هذه فلن يبعد
ذلك اليوم الذي نضع فيه قطعة نقود يف آلة ما لنستمع إىل صالة الجمعة
ثم نقول ها قد ذهبنا إىل الجامع وصلينا  . . .أو تتمكن آلة أخرى من إجراء
عملية جراحية كام يفعل صديقي الجراح .ولكن هذه اآللة لن تقدر أن
تحمل يل ابتسامة صديقي — تلك البسمة اإللهية الرائعة».
وتسود مثل هذه األحاسيس واملشاعر واالنفعاالت أعامل األدباء من جيل
مالك حداد ،وبخاصة أعامل ادريس رشايبي وهو مغريب يقارب عمره عمر
حداد .وقد بدأ رشايبي نشاطه األديب بإصدار روايتني ،ولكنه تحول إىل كتابة
القصة القصرية ،وهي الشكل التعبريي الذي يتفق مع طبيعته ومزاجه األديب.
==
ص 82-81
https://archive.alsharekh.org/MagazinePages/MagazineBook/Aswat/
Aswat_1961/Issue_1/index.html
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عن لوحة الغالف

الفنانة إليزابيث غولد
لوحة الغالف رسمة لنوع من طيور البوم .تعترب البومة يف الثقافات الغربية
رمزا للحكمة .والبوم من الطيور حادة البرص ،وتنشط يف الليل.
الرسمة من ابداع الفنانة األسرتالية إليزابيث غولد (.)Elizabeth Gould
مصدر الرسمة :موقع رو بكسل ،وهي متاحة ضمن ما يعرف بالنطاق
العام ،أي ميكن استخدامها دون الحاجة إىل موافقة مسبقة من أحد.
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