ادب وفنون
صالح الرزوق*

هادي الحسيني

ثماين �سنوات...
ص�درت صحيف�ة "العالم" ع�ام  .2010بمعن�ى أن عددها
األول صدر يف ذلك التاريخ .لكن يف الحقيقة كلما اطلعت عىل
محتوياتها أجد أنها كانت موجودة من قبل .وش�كلها الحايل
عبارة عن إعادة إخراج أو تصميم جديد.
ومث�ل هذه املعرفة النابعة من الذهن ومن املش�اعر تدل عىل
أنها جاءت الس�تكمال نفس الرسالة االجتماعية التي حمل
لواءه�اال�رواد.
أحمد حس�ن الزيات يف الرس�الة .وجرجي زي�دان يف الهالل.
وعىل نحو أكثر فاعلية سامي الكيايل يف الحديث.
لق�د ورثت صحيف�ة "العالم" م�ن كل هؤالء صيغ�ة العمل
الناجح .وهو اإلخالص ملا تقول .واملحافظة عىل االستقاللية
يف عال�م تش�وبه كل صف�ات االس�تغالل ،وانته�از الفرص.
والعمل م�ن خلف الحاجز الزجاجي الذي يعتقد س�ارتر أنه
يفصلنا عن العالم لكنه يخولنا رؤيته.
أج�زم أن الصحيف�ة مفصول�ة ع�ن الحري�ق الجنوني الذي
يلتهمن�ا كل يوم .ولكنها تحرتق بنفس األس�لوب الذي تكلم
عنه إدوارد ش�يفرناذزة يف مذكراته .فق�د الحظ أن الجمر ال
يتش�كل إال يف الرماد ،والصحايف املحظوظ هو اإلنس�ان الذي
يع�رف كيف يقلب هذه الجم�ار ،قبل أن يربد املوقد ،وقبل أن
تموت النار ،وتخمد حرارتها.
هكذا هي سياسة "العالم".
تلق�ي الض�وء على مص�ادر اإلضط�راب والف�وىض يف جو
تتحكم به املنافسة .ويس�تويل فيه الكيار عىل أصول اللعبة.
وإذا كان عمالق�ة العم�ل الصحفي يف الس�ابق هم من تحىل
بالديمقراطي�ة والج�رأة وال س�يما يف القاه�رة يف نهاي�ات
التاس�ع عرش ويف بريوت يف منتص�ف الثمانينات فإن الكفة
تميل حاليا بكل أسف للمال السيايس الذي يجتذب الكفاءات،
ولك�نيكبله�ابفت�اتاملوائ�د.
أعتق�د أن الهبة الت�ي ينتظرها الصحايف ه�ي هبة أخالقية.
بمعن�ى تقدي�م كل العون املمكن له ليكون حرا ولريس�م لنا
الصورة الصحيحة كما يراها وكما يش�عر بها بوجدانه .لقد
تس�بب لنا أدب املناس�بات بهزائم منكرة .لي�س أولها نكبة
1948ول�ن يكون آخره�ا تدمري بنيتن�ا التحتية يف سلس�لة
ح�روب بيني�ة طويلة .ال أعتق�د أن رشاء الذم�ة أو الرتهيب
والتخوي�ف ينفع مع الصحافة .فهذا س�يحولها إىل كالم بال
معنى .أو أقله إىل إنشاء ال يغني وال يسمن من جوع.
إن الصحافة ليست رسوال وال نبيا يهبط من السماء .وليست
محصن�ة عن األخط�اء .لكنه�ا يف كل األحوال ج�رس إنذار.
ل�و تدخلنا يف آلية عمله بأس�اليب قرسية لن ي�رن يف الوقت
املناسب .وخطأ األمم النامية بموازاة العمل االنتحاري .أزعم
أن الطاق�م يف "العالم" بإمكاناته القليلة اس�تطاع أن يلقي
حزمة من الضوء ،وأن يس�تقطب بعض األقالم العربية ،من
الدائ�رة ومن خارجها .وهي أقالم مخرضمة أو أنها مبتدئة.
ولك�ن لديه�ا س�لطات ذات ،تع�رف كي�ف تحرتم املش�اكل
والك�وارث .ال تجس�م الهفوات ويف نف�س الوقت ال تقلل من
ش�أن املخاطر العابرة التي تس�ببت لنا بانزالقات وخس�ائر
وسقطات نحن نعاني من إحداها اآلن.
لقد فاجأت التطورات مؤسس�ات لها أساس متني كالسفري
(وه�ي من نتاج الح�رب األهلية يف لبن�ان) ،واآلداب (وكانت
األب الحنون لكل االتجاهات العروبية) وملحق الثورة الثقايف
الس�وري (بنسخة عيل س�ليمان ومحمد عمران والذي قاوم
محن�ة العقل التكفريي ولكن لم يصمد أمام ألعاب القوميني
الكالسيكيني أصحاب األقدام املعفرة بتعبري الدكتور عصمت
سيف الدولة .أو ما أقول عنهن منتعيل األحذية الباردة) .غاب
كل هؤالء بس�بب قس�وة الظرف وال معقوليته .وقد سبقهم
وال ريب كوكبة من نجوم الخمس�ينات والستينات كالطالب
العرب�ي واملعلم العربي اللتين صدرتا يف دمش�ق وقدمتا لنا
نجوم تلك الفرتة أمثال الدكتور طه حسين وتيسير ش�يخ
األرض وأمينة الس�عيد ومعهم عراب أدب املراهقني يوس�ف
السباعي وخليفته إحس�ان عبد القدوس .كل هؤالء طوتهم
املغامرة م�ع الكلمة املس�تقلة .وهي كلم�ة تعيش بروحها
وليس بصورتها .وما دامت الروح كالطاقة تتحول وال تفنى
فأرجح أنها حلت أو تقمصت صحيفتنا هذه" ..العالم" .وما
زال�تتتاب�عدوره�ايفالح�وارم�عال�ذاتواآلخ�ر.
* روائي وأديب وأكاديمي سوري
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الخلق الكوني والخلق الشعري في شعر ما بعد الحداثة

قراءة فـي ق�صيدة «رائحة التفاح الأحمر» لأحمد ال�شيخ علي
أثري عادل شواي

ل�و تواف�ر للنق�د تعري�ف جام�ع ومانع
ومتفق عليه نس�بيا ،فإن س�ؤاال آخر قد
يعص�ف ب�ه ،أال وه�و "يف عرص وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي وث�ورة االتصاالت
فضال عن التأويلية وس�لطة القارئ ،هل
ع�ادت للنق�د أي كلم�ة؟ بكلم�ات أخرى
«ه�ل ع�اد ممكن�ا أن تكون ثمة س�لطة
للناق�د أو أن ي ّدع�ي أن له مس�تندا نقديا
يسير عىل هدي�ه ويخضع ل�ه النصوص
األدبية بصورة أرقى من سواه؟".
ق�د ال يحل م�أزق النقد م�ع التعددية إال
التعددي�ة نفس�ها .النقد ال يوج�ه الناقد
وال القصيدة ب�ل القصيدة هي التي تحدد
طبيع�ة نقده�ا .بذل�ك ،ال يرم�ي الناق�د
(والقارئ عموما) الكرة يف ملعب الش�عر
بعد أن صار الق�ارئ كاتبا ثانيا للقصيدة
وإنم�ا يمنح نفس�ه حرية ال غن�ى عنها
يف ق�راءة النص األدبي .هك�ذا ،ال يتحرّج
الناق�د من اس�تخدام مناه�ج وتصورات
قديم�ة طامل�ا كان ذل�ك مفي�دا يف قراءة
القصيدة وإضاءة جوانبها املختلفة.
مثال ذلك ،تحلييل هاهنا لقصيدة «رائحة
التف�اح األحم�ر» للش�اعر أحمد الش�يخ
عيل .هنا ،س�أبحث عن معن�ى القصيدة
كم�ن يبحث عن ّ
حل للغز على الرغم من
محاذير التصور الس�ائد للنق�د األدبي يف
ه�ذا الص�دد .لق�د أصبح راس�خا اآلن أن
ّ
يتجنب البح�ث عن معنى
على الناق�د أن
القصي�دة ّ
ألن معناه�ا مفت�وح لقراءات
كثرية جدا ،وعلى الناقد أن يحلّق إىل آفاق
واس�عة بعيدا عن الرك�ض وراء معنى ال
يلزم غيره من الق�راء .بالضد م�ن ذلك،
بعض القصائد ،كه�ذه التي أتناولها هنا،
مكتوبة لكي نتقىص معناها ،وبذلك فقط
نل�ج إىل عاملها ،ونتقىص أبعادها ،ونعيش
تجربته�ا .باختص�ار ،ليس�ت القصائ�د
سواء ،وكذلك النقد.
مس�ألة أخ�رى لع�ل م�ن املفيد اإلش�ارة
إليه�ا من�ذ البداية .أحوج م�ا تحتاج إليه
القصي�دة العربي�ة املعارصة ه�و تجميع
خيوطه�ا املتناث�رة لخل�ق س�ياق يحقق
التأث�ر والتأثري .لألس�ف ،يكتب الش�عراء
الع�رب اآلن بمع�زل ع�ن بعضه�م بعضا
ألس�باب ش�تى ال مج�ال للخ�وض فيها.
بال س�ياق ،ي�كاد يذهب الجهد الش�عري
واالرتق�اء الجمع�ي أدراج الرياح .إن هذا
املق�ال مج�رد محاولة لإلش�ارة إىل خيط
من هذه الخيوط الذي وصلت به القصيدة
والعربية إىل أوج ارتقائها فنيا ،كما أزعم.
النص
رائحة التفاح األحمر
أحمد الشيخ عيل
دخل�تامل�رأة..
ال ب ّد أنها دخلت هذه املرأة،
كنت أغلقت الورقة عىل ّ
كل يشء…
كان�تالورق�ةممتلئ�ةوالم�كانله�ا،
كان آخر ما احتملته الورقة
أغنية نكثتها العصافري -وهي تخرج من
الليل -مع الندى
ودخلت الورقة معي.
كانت الورقة ممتلئة بش�جرة اتكأ عليها
ظليّ ،
بينما كنت أحمل النهر إىل الورقة

وعىل مقربة من الشجرة والنهر
أوقدت نارا يف الورقة
وتركته�ا تش�ت ّد م�ع الري�ح الت�ي أقبلت
مرسعة
أغلقته�ا الورق�ة علين�ا حت�ى احرتقن�ا
جميعا…
ولم تكن معنا
فمن أين دخلت هذه املرأة،
هذه التي لم تكن معنا يف الورقة ..
هذه التي لها رائحة التفاح األحمر؟
تمثل األبيات األربعة األوىل مدخل القصيدة
مثلم�ا تش�كل األبي�ات األربع�ة األخيرة
الخاتم�ة .بين املقدم�ة والخاتم�ة متن
القصيدة الذي يتضمن رسدا شعريا يحمل
جوابا عىل سؤال القصيدة :من أين دخلت
املرأة التي لها رائحة التفاح األحمر؟ علينا
أن نبح�ث إذن يف متن القصيدة وأالّ نتعثر
بما سواه فليس املدخل إال مقدمة لسؤال
القصيدة الذي يتكرر يف خاتمتها.
الورقة هي املحور الذي يدور حوله املتن.
ال تعري�ف مح�ددا له�ا يف الن�ص ولك�ن
مالمحه�ا تتجلى ش�يئا فش�يئا .البيتان
الخام�س والس�ادس يعطي�ان الورق�ة
تأريخا شديد اإليحاء:
كان آخر ما احتملته الورقة
أغنية نكثتها العصافري -وهي تخرج من
الليل -مع الندى
مل�اذا ه�ذا التأريخ ال�ذي يرويه الش�اعر
قبل أن يحك�ي عن عالقته مع الورقة؟ يف
واقع األمر ،هو ليس تأريخا بمقدار كونه
أح�دث حلقة م�ن حلقات األح�داث التي
ش�هدتها الورقة قبل أن تصل إىل الشاعر.
ولكن يبقى السؤال قائما عىل ّ
أي حال :ما
أهمية ذلك؟
والج�واب ه�و أن الش�اعر يحق�ق ع�دة
مقاص�دم�نوراءهذي�نالبيتين:
أوال :الش�اعر يع�رض لح�ال الورقة قبله
لكي يصبح من املمك�ن مقارنتها بحالها
بعده.
ثاني�ا :مناهضة مايض الورق�ة يف أحدث
حلقاته.
ولكن ما داللة هذين البيتني؟
لنعي�د كتاب�ة البيتين بصيغ�ة مب�ارشة
ومختصرة :الورق�ة غدت أغني�ة نكثتها
عصافير خرج�ت م�ن اللي�ل« .نكث�ت»
هن�ا محورية وش�ديدة األهمي�ة .تحمل
هذه الكلمة معنيين مرتبطني ببعضهما
بعضا :النرش (نكث السواك :شعثه ،فرق
رأس�ه ونشره) والنقض (نك�ث اليمني:
نقض�ه ونبذه) .من س�ياق ال�كالم ،يبدو
املعن�ى األول هو األق�رب فالعصافري تهز
أجس�ادها لتنث الندى عنه�ا .هذا املعنى
ق�ا ٌر يف املوروث الش�عري العرب�ي («كما
انتف�ض العصفور بلل�ه القط�رُ» وليس
القط ُر س�وى الن�دى) .ومع ذل�ك ،فإنني
أزعم أن املعنى اآلخر لكلمة نكث هو املراد
هنا لسببني:
األول :س�ياق ال�كالم .العصافير تنك�ث
األغني�ة ولي�س الن�دى فق�ط « :أغني�ة
نكثته�ا العصافري… مع الن�دى» .وعالوة
على س�ياق الكالم ،ف�إن «تخ�رج» تعزز
رأيي أيضا .النكث مفهوما عىل أنه نقض
يتوافق مع فعل الخروج أكثر من توافقه
م�ع فعل النرش .العصافري تنقض األغنية
وهي تخرج من الليل إىل ما س�واه (الفجر
عىل األرجح).
الثان�ي :الدالل�ة العام�ة للبيتين الراب�ع

والخام�س .العصافير تنق�ض األغني�ة
(الورق�ة) وتخ�رج م�ن ليله�ا .وهك�ذا
تبقى الورقة يف ليل س�ديم م�ع أغنية بال
عصافير .هذه ه�ي حال الورق�ة قبل أن
تص�ل إىل الش�اعر .إنها الش�عر وقد بات
هيكال بال روح.
البيت السابع «ودخلت الورقة معي» ينقل
الق�ارئ من م�ايض الورق�ة إىل حارضها
مع الش�اعر .سنرى يف ما سيأتي كيف أن
الورقة ستكتسب فعالية خالقة.
العنرص األول :الرتاب
البي�ت الثام�ن يق�دم العنصر األول من
عن�ارص امل�ادة «كان�ت الورق�ة ممتلئ�ة
بش�جرة اتكأ عليها ظليّ » .الش�اعر يفيد
م�ن وجود الش�جرة الت�ي ملأت الورقة
ويس�تند إليه�ا .امتالء الورقة بالش�جرة
يدع�و للتأم�ل .ه�ل االمتالء هن�ا عالمة
إيجابية أو سلبية؟ بكلمات أكثر وضوحا:
ه�ل ييش االمتالء هنا بخل ّو الورقة من ّ
أي
يشء آخ�ر .إذا فهمنا الش�جرة على أنها
الرتاب الذي طلعت منه -كما ستدفعنا إىل
ذلك داللة األبيات الالحقة -فإن ذلك يعني
أن الش�اعر لم يرث ممن قبل�ه إال الرتاب
ال�ذي هو أرض القصيدة التي وقف عليها
وانطلق منها.
العنرص الثاني :املاء
مع البيت التاسع «بينما كنت أحمل النهر
إىل الورق�ة» يب�دأ الش�اعر بالعم�ل .يبدأ
بجلب بقية عنارص املادة إىل الورقة ويبدأ
بالنهر الذي يحمل داللة مبارشة عىل املاء
من دون أن يسمّيه بشكل مبارش.
العنرص الثالث :النار
يف البيتين العارش والح�ادي عرش يفصح
الش�اعر باس�م العنصر الثال�ث فعلي
مقربة من الشجرة والنهر «أوقدت نارا يف
الورقة» .من املهم ج�دا هنا أن نفرّق بني
الحرق واإليقاد .الش�اعر لم يحرق الورقة
ولكنه أوقد فيها نارا .النار هنا ليست قوة
تدمريية وإنما قوة فاعل�ة لتوليد الطاقة
الخالقة.
العنرص الرابع :الهواء
يف البي�ت الثاني عرش ،يظه�ر الهواء عىل
ش�كل ريح رسيعة بعد أن يرتك الش�اع ُر
الن�ار ت�زداد رضاوة «وتركتها تش�ت ّد مع
الريح التي أقبلت مرسعة» .الش�اعر هنا
ال يجل�ب الريح ولكنه على نحو غامض
يس�تدعيها .كأنك حين تس�تجمع عددا

«حب فـي قندهار» � ..صورة التاريخ عرب خميال ال�سرد
ميس�لونهادي
ملاذا نحن هنا؟
 التط�رف مرفوض يف الرس�الة ،ومرف�وض أيضا ً يفالتلقي.
 يف يكون املتلقي متطرفاً؟ حينم�ا ال يقب�ل إال رس�الة واحدة فق�ط ،ويرفضأية رس�الة ال تتوافق معه تمام�اً ،حينما يلغي اآلخر،
حينما يرفض الصورة واملوس�يقى والتغني بالش�عر
النبيل".
**
يسرد الروائ�ي الس�عودي محم�د الزهران�ي يف هذه
الرواي�ة – الص�ادرة ع�ن منش�ورات ضف�اف 2016
 سيرة تاريخية موج�زة للمجاهدين الع�رب الذينذهبوا للجهاد يف أفغانس�تان خالل فرتة الثمانينيات،
فأُطلق عليهم حينذاك اس�م األفغ�ان العرب .وتنفتح
هذه السيرة من خلال رحلة االصدقاء الثالثة س�ند
وس�ليمان وعيد( وه�و ال�راوي) إىل قنده�ار .أولهم
بدوي مغامر عاطل عن العمل ،والثاني مديني وس�يم
رقيق الطباع ،والثالث لم يكن معدله يف الثانوية جيداً،
ولم ُيقبل يف كلية الضباط لوجود مش�كلة جسمانية،
فيج�د القناع�ة ،عبر املش�ايخ وحلقات ال�درس ،إىل
طريق آخر هو النرصة والجهاد.
يس�تقل الثالثة الطائ�رة املتجهة إىل باكس�تان ،فتبدأ
رحلة األفكار عن الحالل والحرام ..الغناء واملوسيقى..
الدني�ا واآلخرة ..ويف بيت األنص�ار ،وهو املضافة التي
تستقبل املتطوعني ،وتحتويهم ،ثم تختار لهم جبهات
القت�ال املناس�بة ،يتم اللق�اء بالكثري م�ن املتطوعني
الع�رب ،حي�ث لم تك�ن يف ذل�ك الوقت حواج�ز أمنية
عىل السفر ،فكان الش�باب ينفرون للجهاد بحماسة
اإليم�ان ،أو ب�روح البحث عن املغام�رة ،أو كنوع من
ردة فعل خارج حياة الجمود التي يعيشونها.
بي�ت األنص�ار ل�م يك�ن أكث�ر م�ن محط�ة انطالق
واس�تقطاب حيث يس�لم الش�باب جوازاته�م ،ومن
ث�م يختارون لكل ش�اب كنية من أس�ماء املجاهدين
التقليدي�ة املرتبطة بالرتاث اإلسلامي ،وبعض أولئك
املجاهدين يعتق�دون أن التعليم الجامعي لن ينفعهم
يف اآلخ�رة ،ولهذا جاؤوا لنرصة أخوانهم املس�لمني يف
أفغانس�تان .كان عليهم أن يرت�دوا الزي األفغاني ،ما

عدا س�ند البدوي الس�اخر ،الذي لم يس�تطع مفارقة
رسوال�ه القديم ،وغرتته الربتقالية ،بل أخذ يف مجالس
الس�مر يس�تقيص بعض الش�باب التائبني عن أخبار
الحشيش واألفيون.
)عي�د) الرواي يش�دنا من�ذ البداية بخي�ط خفي من
الح�س النقدي ألحداث تل�ك الرحل�ة .وأثناءها يكون
الراوي هو العنرص الوسطي بني شخصني متناقضني،
كما انه املنش�د عذب الصوت الذي يستمع إىل أحاديث
الجميع من صوفيني إىل متشددين إىل مجاهدين شباب
متحمسين يطيعون أوامر قادتهم طاعة عمياء.
كان فص�ل الش�تاء يف بدايت�ه عندم�ا انض�م عيد مع
رفاقه اىل معس�كر الجهاد ،حيث ال يجوز الحديث عن
علم�اء األمة ،ويمنع إحضار الراديو واالس�تماع اليه،
وال يجوز الس�ؤال ع�ن بلد املتطوع أو اس�مه ،ويجب

االلت�زام باالمتناع عن الج�دال ،واملحافظة عىل أوقات
الصالة والتدريب وتمارين الصباح.
س�ند البدوي اقتنع بكل الرشوط عىل مضض ،ما عدا
رشط املذي�اع الذي دفنه يف أرض قريب�ة من الجدول،
أم�ا عي�د راوي الحكاية ف ُيواج�ه بالريبة والش�كوك
لكون�ه اخت�ار لق�ب الربمكي كني�ة له ،وكم�ا تنص
الدروس التي يتم القاؤها يف ذلك املعس�كر ،فمن جبال
افغانس�تان يبدأ الطريق نحو الخالفة االسالمية ،ألن
ه�ذه االرض انتصرت عىل الف�رس واليون�ان والرتك
واملغ�ول .كم�ا ل�م يصبر الربيطانيون على مقاومة
أهله�ا ،فرحل�وا ونش�أت أول جمهورية ع�ام ،1973
تالها عدة انقالبات عسكرية جاءت بدعم من االتحاد
الس�وفيتي ،ولم يكن للمسلمني قوة مؤثرة خالل تلك
الحقبة من تاريخ افغانستان املعارص.
يذك�ر الروائ�ي يف تلك الوثيق�ة الروائي�ة املروية عىل
ش�كل مذكرات لبطلها (عيد بن سالم) إن من طبيعة
االفغان تقدي�س العرب ،فكانوا ي�رون فيهم اإليمان
والن�ور والكرام�ات الرباني�ة .وهو أيض�ا ً يرى بعني
املؤمن املمتل�ئ بالحماس والعاطف�ة كرامات قادته
الت�ي يس�مع بها من باق�ي املجاهدي�ن ،ولكن ما أن
اس�تلمت تل�ك الجماع�ات الحكم بعد س�قوط حكم
نجيب الله حت�ى بدأت الرصاعات العرقية تطفو عىل
الس�طح ،واحتدمت رصاعات الس�لطة والنفوذ ،فلم
يعد التفريق ممكنا ً من هو املجاهد املدعوم من الدول
االسلامية ،ومن هو املجاهد املدع�وم من أمريكا ،أو
من قبل تجار املخدرات.
يجد عيد الراوي بأنه لم يعد للمجاهدين العرب األوائل
دور يف الحك�م ،ب�ل صاروا حطبا ً له�ؤالء املتصارعني
على الس�لطة ،وورق�ة تعب�ث به�ا جمي�ع األطراف
املتصارعة .هنا يقرر عيد املكنى بالربمكي العودة إىل
وطنه بعد أشهر مضنية من الجهاد والنرصة .ولكنه
بعد الع�ودة يجابه أزم�ة اخرى كون�ه أصبح عاطالً
بني اثنني حققا نفس�يهما بعد العودة اىل الس�عودية
هما سند البدوي ،وسليمان الفايس ،فعاد مرة أخرى
للجهاد.
إنه�ا حرب جديدة يف افغانس�تان ويج�ب ان ال يزرع
الشيطان يف نفسه حب الحياة ،ويكون من القاعدين.
فماذا س�يقول هذه امل�رة لوالدته املريض�ة .بدا األمر
ل�ه مجازفة أكثر خط�ورة من امل�رة األوىل ،ومع هذا
س�اقته االيام اىل هناك ليتعرف على اخوان جدد من

ال ب�أس به م�ن العنارص ته�ب العنارص
األخرى لتلتحق من تلقاء نفسها بالركب.
يش�به قدوم الريح يف هذا البيت إىل ح ّد ما
اس�تجالب الريح يف رواي�ة «الخيميائي»
لبابل�و كويله�و .يف الرواي�ة ،يق�وم
س�انتياغو باس�تحضار الريح التي ّ
تلفه
بق�وة حتى يظ�ن من امتحن�وه أنه صار
هو نفسه ريحا عاتية .التشابه هنا الفت
ألن الرواية وهذا النص ينتميان جميعا إىل
أدب بعد الحداثة.
مثلم�ا انصه�ر س�انتياغو ملن ش�اهدوه
مع الريح ،ينصهر الش�اعر مع العنارص
األربع�ة يف الورق�ة التي يتض�ح اآلن أنها
وعاء أو فضاء لاللتقاء والتفاعل والخلق؛
«أغلقته�ا الورق�ة علين�ا حت�ى احرتقنا
جميع�ا» .م�اذا يح�دث حين تتماه�ى
العن�ارص األربعة مع الش�اعر يف الورقة؟
ب�دل أن يق�دم الش�اعر جواب�ا ع�ن ذلك
يطرح سؤاال ُينهي به القصيدة:
فمن أين دخلت هذه املرأة،
هذه التي لم تكن معنا يف الورقة.
هذه التي لها رائحة التفاح األحمر؟
إن الش�اعر َيح�ار ّ
بسر دخول امل�رأة يف
الورق�ة وهي حيرة مطلوب�ة لتحريض
القارئ عىل إجالة فكره والس�عي إلماطة
اللثام عن معنى النص.
ولكن من أين ظهرت املرأة؟ ومن هي؟
ظهرت املرأة من التقاء العنارص األربعة.
حني يجتمع الرتاب وامل�اء والنار والهواء
تتك�ون امل�ادة .هذه امل�ادة ه�ي الحياة.
املرأة بهذا املعنى هي الحياة نفس�ها بما
تنط�وي عليه من حب ونم�اء وخصوبة.
إن امل�رء يعج�ب م�ن أين ظه�رت الحياة
ولك�ن الخال�ق ي�درك تمام�ا س�ببها.
ورس العج�ب ه�و أن اإلنس�ان ع�ادة ما
يظ�ن أن الخل�ق مس�ألة اختياري�ة يف
حين أن�ه -بنظ�رة معمقة كما تكش�ف
ه�ذه القصيدة -مس�ألة حتمي�ة ،فأينما
اجتمع�ت عن�ارص الحياة نراه�ا تتكون.
القصيدة نفس�ها ال خيار للش�اعر يف أن
يصنعها فحاملا استوفت رشوطها التأمت
خيوطه�ا وتك�وّن بنيانها بش�كل عاتٍ .
إنها تلح عليه ليوجدها .إن الخالق سواء
كان ش�اعرا أو غريه يصنع األش�ياء ألنه
ق�درة هائلة عىل الخلق .املس�ألة تتجاوز
أن الخل�ق أم�ر اختياري أو إجب�اري؛ إنه
أم�ر حتم�ي .إن خلق األش�ياء ج�زء من

الجزائر ومرص وباكستان .ومن كهوف افغانستان اىل
كهوف اليمن يستمر جهاده للقضاء عىل بقايا الحزب
االشرتاكي يف الجنوب اليمني.
ص�ارت حياة املغ�ارات متعته ،وظل�ت تتقاذفه أوامر
أمراء الجهاد وتوجيهاتهم ،وثمة إشارات يستشعرها
تدل عىل إنه س�يتحول إىل دمية أو أداة للقتل والتفجري
وخلخلة أمن األوطان .وبينما يركز الروائي عىل السرية
البيوغرافية التي يعيش�ها بطله (عيد بن س�الم) عرب
رحالت�ه الجهادية بني اليمن وافغانس�تان ،فإنه يكاد
يبخس هذه الرحلة وجهها اآلخر ،عندما يهرب البطل
م�ن الح�رب إىل الحب عرب نازك الباكس�تانية ،فيفرط
الكات�ب بهذا الحدث ،بل ويتج�اوز القضية التي يتخذ
منه�ا عنوانا ً لروايته ،ويمر بها م�ر الكرام ،ومثلما لم
تع�ط الرواية لهذا الحب حق�ه ،فإنها ال تعطي للكثري
من التفاصيل الحياتية حقها بالرغم من ثراء التجربة
الخربية والوثائقية التي تتضمنها.
يقول الكاتب والباح�ث ناجح املعموري" :املخيال هو
الفاعل املهم يف إع�ادة إنتاج التاريخ ،ومنحه نوعا ً من
ً
وأيض�ا الحيوي�ة املهارية
الجدي�ة املعروف�ة يف األدب،
التي حازت تغريا ً بعد اس�تعانتها بالتخيل لتكون نصا ً
أدبي�ا ً وإبداعيا معلنا ً عن لحظت�ه املركزية يف االفرتاق
عن أصله الحقيقي الوثائقي .تنقل الهوية الذاتية من
كونها ش�خصية إىل كونها رسدي�ة حني توضع ضمن
رسد فتصب�ح الذات موضوع�ا ً له ،فالهوي�ة الرسدية
بناء واقعي لتنسيق التجارب الفاعلة املهمة ،ولتحقيق
ذلك يلزم ابتكار حبكة الرسد ،أي إيجاد صلة قوية بني
التجارب الش�خصية للذات ،والتاريخ الخاص بها".
وهذه الرواية تقدم لن�ا صورة ضافية ووافية عن تلك
األي�ام التي تدفق فيه الش�باب العربي إىل افغانس�تان
س�واء أيام التدخل السوفيتي أو الحرب األمريكية عىل
تل�ك البالد ،وقد تبدو عالقة الرواي�ة بالرسد التاريخي
قوي�ة ،ولكنه�ا غري وثيقة م�ع أدوات السرد الروائي
الذي يس�تدعي التش�ويق ،حتى وإن كان عىل حساب
عنارص أخرى لم يش�أ الكات�ب التضحية بها ،كتوثيق
س�نوات س�اخنة من قت�ال املجاهدين ،الذين ش�كلوا
ب�ذرة لتنظيم القاعدة فيما بعد ،س�واء ضد الروس أو
األميركان ،أو من يوايل كل منهما م�ن األفغان .حتى
تنتهي الرواية بسؤال :ملاذا نحن هنا؟
لتب�دأ رحلة البحث عن مخ�رج للنجاة من هذه الحياة
الشائكة.

الخالق وأحد أهم مظاهره .بدل أن نعجب
من خلق الخلق علين�ا أن نعجب من عدم
خلقها .بكلمة أخرى ،عوضا عن السؤال:
ملاذا ظهر الوجود ،نس�أل :كيف يمكن أالّ
يظهر؟ باختصار ،الخلق هو األصل وليس
العدم .الخلق رضورة وليس اختيارا .ومع
ذلك ،ف�إن الخالق ليس مجربا عىل الخلق.
إنه صفة من صفاته مثلما االرتفاع صفة
م�ن صفات الجب�ل ،والح�رارة صفة من
صفات الشمس.
ّ
لنتوغل أكثر يف القصيدة .مما تقدم عرفنا
كي�ف ظه�رت املرأة وم�ن هي .أم�ا اآلن،
فس�نحاول تحرّي داللة صفتها الوحيدة
املمنوحة يف النص وتحديدا يف البيت األخري
منه «هذه التي لها رائحة التفاح األحمر؟
ه�ذه الصف�ة مهم�ة ج�دا ،فبه�ا تنتهي
القصيدة ومنها ينحت الش�اعر عنوانها.
اآلن ،لنسأل :ملاذا الرائحة؟ وملاذا التفاح؟
وملاذا األحمر؟
املرأة لها رائحة التفاح األحمر .إنها تحمل
أثرا من التفاح األحمر بدل التفاح األحمر
نفسه .املرأة بكل دالالتها السابقة مؤرش
عىل التفاح األحم�ر .إنها موحية فقط يف
حين أن املُوحى إلي�ه هو األكث�ر أهمية.
التف�اح األحم�ر ه�و األس�اس .التف�اح
األحم�ر هو أيض�ا إيحاء أو رم�ز .بالنظر
إىل س�ياق القصي�دة ودالالته�ا الرمزي�ة
ع�ن والدة العنارص ،يب�دو التفاح األحمر
مرتبطا بقصة الوجود األوىل ،بآدم وحواء
والخطيئ�ة األصلي�ة .التفاح ه�و اإلغواء
األوّل املرتبط باملرأة الذي بس�ببه تحققت
الحي�اة على األرض .حواء ،وف�ق القصة
التوراتية ،هي الت�ي أغوت آدم بالتفاحة.
الحق�ا تصب�ح امل�رأة ،م�ن خلال الفكر
الجمع�ي البشري ومن�ذ قص�ة انكي�دو
معها يف ملحم�ة كلكامش حتى اآلن ،هي
اإلغواء نفسه ،وال سيما جنسيا .التفاحة
واملرأة تكادان تكونان شيئا واحدا .يف هذا
املضم�ار ،ال يع�دو األحم�ر أن يكون لون
اإلغواء املرتبط باإلثارة والجنس والخطر.
(اإلثارة تجعل القلب ّ
يدق عىل النحو الذي
يفع�ل أمام الخط�ر) .إن األحمر لون الدم
والتحذي�ر واملمن�وع الذي ال يفعل ش�يئا
سوى أنه يزيد من اإلغواء.
لق�د تضمنت هذه القصي�دة عىل قرصها
قصة الخل�ق .لكنها لم ترو ه�ذه القصة
(ربما ل�و فعلت لكانت قصي�دة حداثة)،
وإنم�ا خلقت قص�ة خلق جدي�دة توازي
بطريقته�ا الخاص�ة قصة الخل�ق األوىل.
الش�اعر ال ي�روي قص�ة وإنم�ا يخلقها.
ما الفرق؟ الذي ي�روي قصة يكرر وقوع
أحداثه�ا يف حين أن ال�ذي يخل�ق قص�ة
يبتكر األح�داث ومن خالل االبتكار نرصد
تكرارا لوقائع قص�ة أخرى .التكرار األول
ّ
خلاق يف حني
س�طحي ومب�ارش وغير
أن التك�رار اآلخر يقف على النقيض من
ذل�ك .إن قصة الخل�ق يف القصيدة تعطي
للش�عر قوته الخالقة لكي يك�وّن وجودا
موازي�ا .هنا نس�تمتع بقصة خلق أخرى
بطله�ا الش�اعر وموضوعه�ا الوج�ود.
تحقق العالم من التقاء العنارص يف بودقة
الكون ،ويتحق�ق مرة أخرى هنا من هذه
العنارص ولكن يف بودقة القصيدة .ظهرت
املرأة من ضل�ع آدم وتظهر هنا من ضلع
القصيدة .القصيدة هي رحم وجود جديد
تتخلق فيه عنارص الطبيعة.

بريوت ت�صدر الأعمال الكاملة
لل�شاعر عي�سى اليا�سري
بغداد – العالم
عن املؤسس�ة العربية للدراس�ات
والنرش يف بيروت ،صدرت االعمال
الش�عرية الكاملة للش�اعر عيىس
حس�ن الي�ارسي يف مجل�د واح�د
وتض�م إح�دى عشرة مجموع�ة
ش�عرية كتب�ت م�ا بين الع�راق
واالردن وكن�دا .وه�ي :فص�ول
م�ن رحلة طائر الجنوب ،وس�ماء
جنوبي�ة ،واملرأة مملكتي ،وش�تاء
املراعي ،وصم�ت األكواخ ،وأناديك
ِ من م�كان بعي�د ،والسلام عليك
يا مري�م ،وما يمك�ث عىل األرض،
وأيته�ا الب�اب ،وبقاي�ا البي�در،
وأغاني الغ�روب .يذكر ان الدكتور
عبدالواحد محم�د قد قام برتجمة
مخت�ارات ش�عرية منه�ا بعنوان
"العش�بة ومجموعت�ي م�ا يمكث
على األرض وأيته�ا الب�اب" إىل
اللغة اإلنكليزي�ة وصدرت يف كتاب
بعنوان "لم أتعلم شيئا".
كم�ا قام�ت املرتجمة والش�اعرة
التونس�ية مني�ه بوليل�ة برتجم�ة
مجموع�ة "أغان�ي الغ�روب" إىل
الفرنس�ية .كم�ا اشترك كل م�ن
حس�ن عيىس الي�ارسي واملرتجمة
العراقي�ة ليلى فاضل والش�اعرة
واملرتجمة املغربية فوزية القادري
برتجم�ة مخت�ارات ش�عرية منها
إىل اللغة اإلس�بانية ،وق�د راجعها
الش�اعر والروائي املقي�م يف مدريد
عبداله�ادي س�عدون .وق�د صدر
أكثر م�ن كتاب نقدي ع�ن تجربة
الشاعر ،منها كتاب "عيىس حسن
الي�ارسي ش�اعر قرية أم ش�اعر

إنس�انية" وهو دراس�ة أس�لوبية
تحليلية من تألي�ف الناقد العراقي
املع�روف الدكت�ور حسين رسمك
حس�ن .وكتاب "البني�ة املكانية يف
شعر عيىس حسن اليارسي" تأليف
الش�اعر والناق�د ماجد الحس�ن.
وكت�اب "عيسى حس�ن اليارسي
 ..دراس�ة فني�ة يف ش�عره" تأليف
الدكت�ورة آالء محس�ن الحس�ني.
وظهر فصل كام�ل عنه بما يقرب
م�ن خمسين صفح�ة يف كت�اب
"مرايا الذاك�رة" – تأليف الدكتور
قيس كاظم الجنابي .وكتاب "سلة
من ثمار" إعداد وتقديم الش�اعرة
والروائي�ة اللبنانية فاطمة خليفة
الذي يحت�وي عىل مق�االت نقدية
ومقابلات صحفي�ة وقصائ�د
مه�داة وغريها .إضاف�ة إىل الكثري
م�ن الدراس�ات النقدي�ة لنقادن�ا
العراقيين الكب�ار مث�ل الدكت�ور
عبدالواحد محمد ،والدكتور الناقد
حات�م الصك�ر ،والدكت�ور الناق�د
محم�د صابر عبي�د ،والناقد طراد
الكبيسي ،والناقد املرصي الدكتور
صربي حافظ وكثريين غريهم.
ظهر اس�م الي�ارسي يف العديد من
املوس�وعات العراقي�ة والعربي�ة
والعاملي�ة .وش�ارك يف العدي�د من
مهرجانات الشعر العاملي.
حاصل عىل جائ�زة "الكلمة الحرة
العاملية" الت�ي منحها له مهرجان
الشعر العاملي الذي أقيم يف روتردام
عاصم�ة الثقاف�ة الهولندي�ة يف
 ،25/5/2002وكان أول م�ن
حصل عىل هذه الجائزة عام 1950
ه�و الش�اعر اإلس�باني رافايي�ل
الربتي.

