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ثقافة وفنون

العراقي هاني عقيل
ن�ص ال�شاعر
قراءات ثالث في «حلوى الأعياد» ...درا�سة ت�أويل ّية نقديّة في ّ
ّ
نصار
ليندا ّ
ال ّ
شك أنّ النصوص الحديثة ال يمكن تأويلها واالحتفاء
بها إلاّ من خالل استقراء رموزها التي تكمن في عمق
مفرداتها فتفرض تأويالً
خاصا ً على الناقد .وال يس ّمى
ّ
حكما ً نقديا ً نهائياً .إذ إنّ لك ّل إنسان رؤى خاصة ينطلق
منها لتحقيق الدراسة وفهم المعنى والمقصود من خالل
القصائد .إنّ طبيعة العمل النقدي والبحث المع ّمق في
أبعاد القصيدة ،يضعانا أمام ب ّوابة واسعة إذا ش ّرعناها،
النص ورموزه فنصبح جزءا ً من
نستطيع اكتشاف آلية
ّ
نص
دائ��رة اإلب��داع الحديث .من هنا وقع الخيار على ّ
«حلوى األعياد» للشاعر والناقد العراقي هاني عقيل،
وسيُد َرس على طاولة القراءات الثالث للولوج في معناه
ومبناه وإيقاعه.
النص «حلوى األعياد»:
ـ
ّ
في الذاكرة طفل ينام
وحشو وسادته ريش النعام
وتحتها أخفى الكنوز أسماال ً مرتق ًة وبعضا ً من كالم
العيد أقبل يا سالم
وغدا ً ستشرق شمسنا كي تمأل الفلوات حلوى
ماضرها إن كان سناؤها نورا ً وحلوى
كيما أنام كيما أرى أمي في كفها
طازج فيه شيء من طعام
كسرة خب ٍز
ٍ
وأرى أبي َّ
نض التراب
واستحال القبر أحلى حلّة أزهى الثياب
قد أطال رقوده فمتى القيام؟
قد مللت الضربَ برحا ً من قفا ومن أمام
ماذا يس ّمى العيد إن زارني وأنا يتيم
في مهج ٍع يدعون ُه ظلما ً وغدرا ً ملجأ األيتام
ـ القراءة األول��ى :خالل القراءة التأويلية للكشف عن
النص ،نلمح العمل الواعي الذي يستحضر أشياء
أبعاد
ّ
من الذاكرة .إذ يبدأ النص بـ«في الذاكرة» ويظهر العمل
المنطقي المتسلسل الذي يؤ ّكد تأ ّثر الشاعر بالوضع
الراهن ،بما فيه من ألم وحرقة وحرمان .فكان ال ب ّد لنا من
دراسة مقارنة للمعجم الذي ّ
يدل على المرحلة االنتقالية
بين حالتين متناقضتين وزمنين مختلفين على الشكل
التالي:
الحالة األولى :معجم فرح الحياة :طفل ،نوم ،كنوز،
العيد ،سالم ،نور ،حلوى...
الحالة الثانية :معجم الحزن والموت :ملجأ ،أبي،
التراب ،القبر ،ضرب ،يتم...
في الذاكرة طفل ينام
وحشو وسادته ريش النعام
وتحتها أخفى الكنوز أسماال ً مرتق ًة وبعضا ً من كالم
تكشف هاتان الحالتان عن تساؤالت مع ّمقة نابعة من
الظلم والحرقة واأللم .في الحالة األولى تبدو لنا الحياة
بكل ما فيها من راحة وسالم أثناء األعياد .إ ّنه طفل يتنعّ م
ٌ
محاط بك ّل ما يحتاج إليه من
بالراحة في بيت أهله ،وهو
أمان وسالم .أ ّما الحالة الثانية ،فهي انتقال من الزمن
الماضي إلى الزمن الحاضر ،أي من البيت واألم��ان إلى
الملجأ واليتم .وتأتي مفردات المعجم لتؤكد ذلك :األب في
التراب ،وهنا الموت واالبن في الملجأ أي اليتم والضرب...
فالكنوز تح ّولت من البيت إلى التراب بعد وفاة األب:
وأرى أبي َّ
نض التراب
واستحال القبر أحلى حلّة أزهى الثياب
قد أطال رقوده فمتى القيا ْم؟
نحن نعلم أ ّنه لطالما كانت صورة األب تهامس رؤى
الطفل .وقد ّ
راع يسوس رعيّته،
تدل صورة األب على أيّ ٍ
للنص
وفجأة يفقد فيُش َّرد أبناؤها .وتجدر اإلشارة إلى أن
ّ
أبعادا ً أخرى .فقد يكون اليتم نفسيا ً أحياناً ،وهو نتيجة

الوحدة والفراغ والمعاناة التي يعيشها اإلنسان في ظ ّل
األوضاع المؤلمة.
النص أثر كبير في
لجمالية االنزياح التي حفل بها
ّ
النص للدراسة ،فهو يثور اللغة بتراكيب جدّية
اختيار
ّ
رائعة من خالل استحالة القبر «أحلى حلّة أزهى الثياب»
وال يخفى ما لهذه ال��ص��ورة من جمال ان��زي��اح وإيقاع
واضح.
ـ القراءة الثانية :في القصيدة كما سبق أن ذكرنا ،أبواب
تح ّثنا على الولوج إلى المعاني التضمينية .في هاتين
الحالتين المتعارضتين ُف��رض التعارض في الصور
الشعرية أيضاً .على سبيل المثال عندما ُذكرت الكنوز
وهي داللة الثراء ،انتقل الشاعر إلى ذكر التراب .وفي
الكنوز والتراب استلهام للتاريخ .فإذا عدنا إلى الوراء
نجد أنّ الكنوز تكون مخ ّبأة تحت األرض في الممالك
القديمة ،وما زال البحث والتنقيب عنها ساريين حتى
ّ
يتدخل اللاّ وعي وهو نتيجة جهد وقراءات
اليوم .وهنا
ومعرفة كبيرة لدى الشاعر والناقد هاني عقيل .فيظهر
ّ
اطالعه أيضا ً على األطياف الشعرية المتن ّوعة ،والدليل
على ذلك أن قصيدته تحمل أكثر من معنى ومبنى ،وهو
غنى أضافه الشاعر إلى الشعر:
كيما أنام كيما أرى أ ّمي
طازج
في كفها كسرة خب ٍز
ٍ
فيه شيء من طعام
نصه وفق شبكة
ويبدو جل ّيا ً أن الشاعر عمد إلى بناء ّ
متسلسلة للعبارات فرضت االنتقال من الحالة األولى
إلى الحالة الثانية .نعني من الحياة إلى الموت ومن
األم��ان إلى التش ّرد .كما أن هندسته البنائية قدّمت لنا
رؤيته التراتبية في تداعي الصور الشعرية في بناء نسق
للنص .فقد نجح الشاعر هاني عقيل في بناء تلك
جمالي
ّ
األنساق الحرة بموازاة اإليقاع الباذخ الذي أتحفنا به:
العيد أقبل يا سالم
وغدا ً ستشرق شمسنا
كي تمأل الفلوات حلوى
ماضرها إن كان سناؤها نورا ً وحلوى
النص وفق رؤى الفلسفة العميقة ،كان أدعى
إنّ بناء
ّ
لنا من تناوله فهو يورد ثيمة الشمس الكونية على غير
حقيقتها .فهي ال ب ّد أن تهب الضوء والحلوى وهو انعكاس
ألكثر من حقيقة ،فقد تكون الشمس هنا األمل الذي يبزغ
على كل مظلوم وقد تكون الثورة التي تهبنا الكنوز.
ـ ال��ق��راءة الثالثة :تسير هندسة النص وتشكيالته
اإليقاعية على نحو متواز مع المعنى ،ما ساعد على ّ
بث
الجمالية أكثر في بنائه وأطلق أبعادا ً تنقل المتلقي إلى
تلك الحاالت التي سبق أن درسناها.
النص وجعلته قريبا ً من
إنّ التفعيالت أبرزت موسيقى
ّ
أذن القارئ .استطاع الشاعر اختيار طيف التفعيلة وهو
طيف ح ّر متن ّوع الضربات اإليقاعية .فلقد شدّنا اإليقاع
النص والمنظومة الموسيقية التي أبهرتنا
الباذخ في
ّ
بانسيابية الحركة والصوت.
داخلي من خالل
النص بإيقاع
من المالحظ احتفاء
ّ
ّ
التراكيب والجمل التي أوردها الشاعر منها :أخفى الكنوز،
استحال القبر ،أحلى حلّة ،نورا ً وحلوى ،كيما أنام .وهو
يورد التكرار اإليقاعي مع التكرار اللفظي في قوله:
كيما أنام كيما أرى أمي
طازج
في كفها كسرة خب ٍز
ٍ
فيه شيء من طعام
النص بكل هذا اإليقاع؟
وقد يطرح تساؤل من أين لهذا
ّ
هل هي التفعيلة أم التراكيب أم اللغة الحقيقة؟ حالة
تشير إلى قدرة الشاعر على بناء التفعلية مع القافية،
المتمثلة بحرف الميم ذي االي��ق��اع الفخم ،وه��و طيف
شعري قلّما نجده في الساحة األدبية .فكما نعرف أن

«�سحر الكلمات» لعادل الفريجات...
الحب و�ص َور من الواقع
حاالت من ّ
ي��ق��دّم ال��ن��اق��د واألدي�����ب ع��ادل
الفريجات في مجموعته القصصية
«سحر الكلمات» باقة من القصص
القصيرة والقصيرة جدا ً تحمل روح
الحب بمعانيه وحاالته وأشكاله
المتعددة م��ن خ�لال ع��رض صور
من الواقع بقالب قصصي مش ّوق،
إضافة إلى مجموعة من المواضيع
التي فرضتها األزم��ة في سورية،
إذ استقى سير أبطالها من واقعنا
ال��ي��وم��ي المعيش م��ح��دّدا ً أماكن
ح����دوث ب��ع��ض��ه��ا ف���ي وط��ن��ه األم
سورية ،واآلخ��ر في باريس حيث
سافر الكاتب أكثر من مرة.
«سحر الكلمات» ،الكتاب الصادر
ح��دي��ث �ا ً ع��ن «دار ال��ن��م��ي��ر للنشر
وال��ت��وزي��ع» ف��ي دم��ش��ق ،يتضمن
ثماني قصص قصيرة و 36قصة
قصيرة جداً ،يشكل الحب بحاالته
ال��ق��اس��م ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن أك��ث��ره��ا،
مثل قصة «سحر الكلمات» التي
حملت ع��ن��وان المجموعة ،وهي
قصة رومنسية جمعت «سعيد»
م��ع ال��م��رأة ال��ت��ي أعجبته وت��غ� ّزل
بها ذات ي��وم ،ليكتشف أن سحر
كلماته الغزلية لها طبعت أثرها في
حياتها ،ونجد ذلك أيضا ً في قصة

«ف���رح بطعم ال��ح��زن» ،إذ ترتبط
«ندى» بمن تحب بعد عشرين سنة
من الفراق ،لتص ّور القصة مشاعر
الفرح الناقص والحزين ألنه فرح
متأخر لكنه يبقى فرحا ً ألنه كان مع
نحب .
من
ّ
وف��ي قصة «ال��ح��ب والتلعثم»،
ي��ش��ي��ر ال��ك��ات��ب إل���ى ع��ال��م الحب
االفتراضي على «فايسبوك» الذي
ي��ع��ي��ش��ه االش���خ���اص ع��ب��ر سبع
دردش���ات بين صديقين قديمين
التقيا ب��ع��د ف���راق ع��ل��ى صفحات
اإلن��ت��رن��ت ،ليجمعهما ال��ح��ب .وما
يثير االس��ت��غ��راب المصطلحات
وال��ت��ع��اب��ي��ر ال���ت���ي يستخدمها
متصفحو «فايسبوك» وينقلونها
عن واقعنا والتي غ��زت مفرداتنا
وحديثنا اليومي.
كما أخ��ذت ع��دة قصص طابعا ً
اجتماعيا ً ص ّور الواقع الذي فرضته
األزمة والهجرة خارج الوطن .ففي
قصة «ه��ك��ذا ه��ي ال��ح��ي��اة» تمتثل
حنان التي غادرت بلدها األم بسبب
األزم��ة وحصلت بعد جهد ومشقة
على إقامة لمدة عشر سنوات في
فرنسا لمقولة «إن الحياة تمنحنا
بعض ما نريد وتمنع عنا الحصول

على ك��ل م��ا ن��ري��د» .وع��ن الهجرة
واللقاءات التي تجمع المغتربين
الذين ه��اج��روا بسبب األزم��ة جاء
مضمون قصة «لقاء فريد» الذي
جمع أسرتين سوريتين مهاجرتين
في إح��دى مقاهي مدينة بالتيمور
ف��ي أميركا .وم��ن خ�لال االح��ادي��ث
ال��ت��ي يتبادلها أف���راد األس��رت��ي��ن،
يصف الكاتب الواقع الذي فرضته
االزم���ة وال��ح��رب على س��وري��ة ،إذ
كانت الهجرة من الخيارات التي
استجاب لها ع��دد من السوريين،
حاملين ذكرياتهم في حقائبهم وأمالً
بالعودة ال ينطفئ.
وف��ي قصة «ل��ع��ودة إل��ى األه��ل»
ي��ص�� ّور ال��ك��ات��ب ع����ودة ال��ع��ج��وز
التسعيني «عبود» إلى أهله الذين
ّ
حرم منهم منذ كان في الثالثة من
عمره أي��ام مذابح األت���راك لألرمن
والسريان عام  ،1915إذ يستخدم
الكاتب قالب قصة اجتماعية ممتعة
افرد لخياله اللعب بخيوط اللقاء
ال��ذي جمع «ع��ب��ود» بأخوته بعد
عقود من الزمن.
ويقدم الفريجات في مجموعته
أيضا ً  36قصة قصيرة جدا ً عبارة
عن ومضات اجتماعية وعاطفية
تناول فيها مواضع مختلفة بأسلوب
واقعي مباشر ت��ارة ،ورم��زي غير
مباشر ت���ارة أخ���رى .م���وردا ً فيها
الكثير من أشعار الحب لنزار قباني
ورواي���ات اح�لام مستغانمي التي
جاءت على لسان أبطال قصصه في
حوارهم السردي الذي حمل أسلوبا ً
بسيطا ً سلسا ً بحبكة قصصية ال
تخلو من السيناريو الدرامي الجاهز،
ما يجعل القصص تص ّور في الذهن
بشكل س��ه��ل وك��أن��ه��ا مسلسل أو
تمثيلية تلفزيونية درامية.
ي���ذك���ر أن ال���ك���ات���ب ال��دك��ت��ور
الفريجات من مواليد قرية خبب في
درعا عام  ،1949حاصل على إجازة
في اللغة العربية ودبلوم الدراسات
العليا وعلى درجتي الماجستير
والدكتوراه من جامعة دمشق ،وهو
ناقد وباحث في التراث له  19كتابا ً
مطبوعا ً منها« :الشعراء الجاهليون
األوائ��ل» و«مرايا الرواية» و«النقد
التطبيقي للقصة ال��ق��ص��ي��رة في
سورية» ،وكتاب توثيقي عن قريته
خبب بعنوان «قرية من حوران خبب
سكانا ً وعمرانا ً وثقافة» ،إضافة إلى
مقاالت ودراسات كثيرة ،كما شارك
في عدد من المؤتمرات والندوات في
سورية والعالم العربي.
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وم�ضات
ماض في طور التح ّقق.
{ الماضي مستقبل تح ّقق ،والمستقبل
ٍ
{ الفعل مج ّردا ً من فعله ،هو حيّز ماديّ محدود ،هو وجود غير هادف ،غير
فاعل ،غير ثوريّ .
{ إن لألرض خاطراً ،يسلم ويُكسر ويجبر .وأكثر ما يكون مزه ّواً ،حينما
يعبر لجج الزمان وأمواجه وهو سالم.
ّ
التشظي ،حزين ح ّتى عتبات الموت.
{ خاطر أرضنا مكسور ح ّتى
{ في الكلمة تنطوي كافة العقول منذ األزل وإلى األبد.

د .نسيب أبو ضرغم

المر�صد
المطربون اللبنانيون
من �أخفق ومن نجح في مهرجان جر�ش؟
} هنادي عيسى

التفعيلة تحتفي بقافية متن ّوعة ،لكن أن يثبّت لها قافية
موحدة وبهذا الشكل السلس ،هذا ما يحسب للشاعر في
ّ
يختط له أسلوبي ًة بنائية وإيقاعية خاصة
قدرته على أن
به:
قد مللت الضرب برحا ً من قفا ومن األمام
ماذا يس ّمى العيد إن زارني وأنا يتيم
مهجع يدعونه ظلما ً وغدرا ً ملجأ األيتام؟!
في
ٍ
ختاماً ،نقول إنّ هاني عقيل يحمل قلما ً باتجاهين

وبعدين ،هما :الناقد والشاعر .وقد استطعنا من خالل
القراءات الثالث أن ندرك صدقه وإحساسه من خالل هذا
ّ
الحق أن نقول إنّ
الجلي في حروفه .ويبقى من
اإلبداع
ّ
القراءات الثالث طريقة نقديّة تحتفي بالنصوص بد ّقة
وتعطيها ح ّقها ،ما يسهّل تقديمها وعرضها للمتل ّقي،
نص الشاعر والناقد هاني عقيل في تحقيق
وقد ساعدنا ّ
الهدف من هذه الدراسة التأويلية للكشف عن األبعاد
المنشودة في القصيدة.

«�سنوات الحبّ والحرب»...
مقاالت وق�ص�ص للأديبة كوليت الخوري

«الم�ض َّللون» لدريد عودة...
إرهابي
رحلة داخل عقل �
ّ
كمال مساعد

محمد خالد الخضر
الحب والحرب» ،كتاب يتض ّمن مقاالت أدبية وقصصا ً قصيرة
«سنوات
ّ
لألديبة كوليت الخوري كتبتها بين عامَي  1973و ،1979تم ّكنت عبرها من
تأريخ حرب تشرين التحريرية وما ّ
سطره أبطالها من أمجاد.
الكتاب الصادر عن «الهيئة العامة السورية للكتاب» ،ويقع في  334صفحة
من القطع الكبير ،يُظهر حرص الكاتبة على رفع المستوى األدبي في ما جاءت
به نظرا ً إلى أهمية القصص التي أتت بها من الميدان العسكري ومن المشافي
ومن ذوي الشهداء ،لتكون كتاباتها مح ّملة بكرامة الجندي السوري وعنفوانه.
في مقالها األول الذي جاء بعنوان «أخي الغالي كمال ناصر» ،رثت فيه األديبة
الشاعر الفلسطيني الشهيد كمال ناصر الذي ش ّكل عبر مسيرته النضالية حربة
الصهيوني ،ما دفعهم إلى اغتياله .وفي الوقت عينه جاء المقال
في أحداق العدو
ّ
القص ،نظرا ً إلى ما يحمله من عاطفة ،ومن معنى
بأسلوب سرديّ قريب من
ّ
استطاعت أن تتصاعد أحداثه حتى النهاية ،ال سيما أن الخوري استشهدت بما
ذهب إليه كمال ناصر عندما قال« :العد ّو ليس قوياً ...العد ّو جبان ...نحن الذين
نمنحه من ضعفنا ق ّوة ...صدّقوني ق ّوة العد ّو ليست سوى ضعفنا».
كما عبّرت األديبة الخوري في مقالها «بال مكياج» عن استهتار العرب
بثقافتهم وعدم تم ّكنهم من استحضار األلفاظ اللغوية الموازية للغات األخرى،
على رغم وجود مفردات كثيرة وبديلة للكلمات األعجمية في لغة الضادّ.
أما ما جاء تحت عنوان «سفراؤنا إلى المجد» ،فض ّمنته الخوري عددا ً من
األحداث التي تحكي قصص الطيّارين السوريين وبطوالتهم في حماية سماء
الوطن بشكل مك ّثف تجاوز المقال ووصل إلى القصة القصيرة ج ّداً.
تمسك السوريين بكرامتهم من
قصة «مواطن من تشرين»
وجاءت ّ
ّ
لتسجل ّ
خالل رجل عجوز حمل على كتفه بطالً من أبطال تشرين ،والذي أبلى بال ًء حسنا ً
في الحرب ،ث ّم أصيب ،وعلى رغم اإلعياء والتعب ،ص ّمم الرجل العجوز على
الوصول بالجريح إلى المشفى متحمالً المش ّقة مقابل ألاّ يترك واحدا ً من حماة
الوطن يعاني من جروحه في األرض العراء.
قصة المرأة السورية التي كان عنوانها
ولعل أه ّم ما طرحته األديبة الخوريّ ،
«امرأة من تشرين» ،تلك المرأة التي ذهبت لتزور ابنها في المشفى ،وبعد عناء
طويل ،استطاعت أن تصل إليه لتجده مبتور الساقين فقالت له« :المهم أن أراك
ح ّيا ً ومنتصرا ً على أعدائك بإذن الله ،وثمن النصر يا ولدي غال».
الكتاب خلّد مآثر حرب تشرين .وتم ّكنت الخوري من استحضار قصص أخرى
متن ّوعة تحظى بمقدرة فائقة على اإلثارة والتشويق نظرا ً إلى تمرس األديبة
الروائي وكتابة القصة والمقالة ،إضاف ًة إلى حرصها على المستوى
بالسرد
ّ
الرفيع في المواد المكتوبة.

احتفل مهرجان «جرش للثقافة والفنون» هذه السنة بدورته الثالثين.
التاريخي ،عشرات الفنانين العرب
وقد وقف على خشبة هذا المسرح
ّ
والعالميين .ودائما ً
الجنوبي الستقبال أهّ م نجوم
يخصص المسرح
ّ
ّ
العالم العربي.
كان المطربون يحلمون بالوقوف أمام الجمهور من األردن وفلسطين،
الذين يقصدون جرش لحضور نجومهم المفضلين .وكثيرا ً ما وقف
جورج وسوف ،ملحم بركات ،وليد توفيق ،راغب عالمة ،نوال الزغبي،
نجوى كرم ،وغيرهم من نجوم سورية ولبنان الذين كانوا يغ ّنون أمام
مد ّرجات مملوءة باآلالف .أما هذه السنة ،فهناك مجموعة من المطربين
اللبنانيين الذين شاركوا باحتفالية مرور السنوات الثالثين على انطالق
هذا المهرحان العريق .لكن معظمهم أخفقوا في استقطاب عدد كبير من
المتف ّرجين ،نظرا ً إلى الضعف في األرشيف الفني ،أو عدم قدرة المطرب
على جذب الناس وح ّثهم على دفع المال مقابل الدخول إلى الحفل.
أ ّول المشاركين اللبنانيين هذه الدورة كان رامي عياش ،الذي أصيب
بصدمة عندما علم أنّ المدرج الذي ي ّتسع ألكثر من خمسة آالف شخص،
لم يجلس فيه سوى نحو ألف متف ّرج .وأمام هذا الواقع ،رفض عياش أن
يغ ّني أمام هذا «العدد القليل» ،ما اضط ّر إدارة المهرجان ألن تفتح األبواب
و ُتدخل الناس مجاناً .ومع ذلك ،لم يصل عدد الحاضرين إلى أكثر من
َ
ألفي شخص .وبعد تأخي ٍر قوامه ساعة ونصف الساعة ،غ ّنى عياش،
لكنّ الصحافة التي حضرت المهرجان ،كتبت في اليوم التالي عن إخفاق
الـ«بوب ستار» ،خصوصا ً أنّ مكتبه اإلعالمي و ّزع ص َ��ورا ً للمد ّرجات
مملوءة ،أُخِ ذت من حفل المطرب األردني عمر عبد الالت .و ُوصف عيّاش
ومكتبه بالسارقين ،كما ُو ّزع��ت الفيديوات عبر اإلنترنتُ ،تظهر قلة
الحضور في حفل رامي عيّاش.
كما قدّمت يارا حفالً اع ُتبر جيدا ً على رغم أن الحضور لم يمأل المد ّرجات.
ما ّ
يدل على أن نجومية يارا ال تزال محدودة .ومثلها كان حفل جوزف عطية
طريّ العود الذي حضره عدد من محبّيه ،لك ّنهم لم يحتلوا المد ّرجات
بكاملها ،نظرا ً إلى ضعف أرشيفه الف ّني .إذ من يقف على مسرح كمسرح
باع طويل في األغاني الناجحة.
جرش ،عليه أن يكون صاحب ٍ
وج��اءت ليلتا نانسي عجرم ووائ��ل كفوري لتقلبا المقاييس .ففي
ّ
مكتظ ًة بالجمهور الذي ردّد مع النجمين
الحفلتين ،كانت المد ّرجات
أجمل أعمالهما الفنية .وهذا النجاح أعاد االعتبار لنجوم األغنية اللبنانية
وجماهيريتهم .أما أمس الجمعة ليالً ،فقد كان متو ّقعا ً أن تكون مشاركة
مايا دياب محفوفة بالمخاطر ،ألنّ جمهور جرش «س ّميع» ،وال يلتفت إلى
الشكل الخارجي فقط .فكيف سيكون حضور دياب؟ حتما ً الجواب سنقرأ
عنه اليوم.
وتبقى كلمة أخيرة ،أن ليس ك ّل من قدّم أغنية وص ّور «كليباً» ،بإمكانه
أن يقف على أعرق المسارح .وبعد هذه الدورة ،على إدارة المهرجانات
الكبيرة أن تختار الفنان المناسب للمكان المناسب.

اإلصدار السادس للكاتب والمؤلف
دري����د ع�����ودة ،رواي��� ُت���ه ال��ج��دي��دة
«ال��م��ض �لَّ��ل��ون ـ رح��ل��ة داخ����ل عقل
إرهابي» ،الصادرة عن «دار الفارابي»
( 304صفحات من القطع الوسط).
فجر
تحكي ال��رواي��ة قصة ش��اب ّ
نفسه ب��أب��ري��اء مدنيين م��ن أبناء
حيّه حيث ُولد وترعرع وتعلّم ،ألنه
يعتبرهم «ك ّفارا ً ومرتدّين وضا ّلين
وج��ب قتلهم» ،وذل��ك بعدما تح ّول
إرهابي
من ش��اب طيّب َخلوق إل��ى
ّ
مجرم س ّفاح (اسمه السلفي «أبو
قتادة») ،على يد الداعية التكفيري
عبد الرحمن ،الذي ِّ
يكفر كل من ليس
على طريقته بمن فيهم أبناء دينه
وطائفته.
وترافق رواية «المضلَّلون» ،التي
هي رواية مجازية تنتمي إلى نوع أدب
الفانتازيا« ،أبا قتادة» هذا في رحلته
بعد الموت إل��ى الجنة وحورياتها
اللواتي وع��ده بهن مضلِّله الشيخ
عبد الرحمن؛ بدءا ً بـ«يقظة القبور»
التي كلّمه عنها ،ووصوال ً إلى «بوابة
السماء» ،حيث التقى الشاب المالك
جبريل ناقل الوحي ،وهو شخصية
رمزية رئيسة في الرواية استند إليها
المؤلف إلجراء مقابلة عميقة ومثيرة
ب��ي��ن الضمير اإلن��س��ان��ي وال��وح��ي
اإللهي ،ثم «عودته» إلى األرض ليرى
ما جنت يداه.
الرواية سوسيولوجية ـ نفسية،
ودي��ن��ي��ة ـ م��ج��ازي��ة ،وف��ل��س��ف��ي��ة ـ
إنساناوية.فيبُعدهاالسوسيولوجي
ـ النفسي ،تتناول رواية «المضلَّلون»
عامل الحرمان اإلجتماعي (الفقر)،
إذ تح ّولت «يوتوبيا ال��ف��ق��راء» في
رأس الشاب الفقير (أبي قتادة) إلى
«يوتوبيا ال��ش��ه��داء» .كما تتناول
عامل الحرمان الجنسي الذي يصفه
المؤلف بـ«المجاعة الجنسية في
ش��رق ي��ح � ِّرم الجنس على األرض
وي��ب��ي��ح��ه ف���ي ال���س���م���اء»؛ ع��ام�لان
يستغلّهما الدعاة التكفيريون لتضليل
الشباب وتحويلهم إلى إرهابيين قتلة
مأجورين ،و«أجرهم من السماء»،
وفيها .كذلك تسلّط الرواية الضوء
على تنامي النزعة الدينية المتط ّرفة
لدى الطبقات العليا من المجتمع،
في أوس��اط األغنياء والمتعلّمين،
وعدم اقتصارها على الفقراء والجَ هَلة
واأل ّم��ي��ي��ن .وهنا تلفت ال��رواي��ة في
حبكتها الدرامية إلى حالة الضياع
الفكري والتقهقر الثقافي ،وسببهما
انحسار األفكار التنويرية الكبرى

وح��ل��ول األف��ك��ار الدينية الظالمية
مكانها.
وفي هذا السياق ،تستبطن الرواية
الدعوة إلى ثورة ثقافية عميقة إلعادة
النظر في الموروث الديني ،ولبلورة
نزعة عقالنية تنويرية أكثر إنسانية.
وف��ي بعدها الديني ـ المجازي،
تتناول ال��رواي��ة وتستعير أدبيات
ال��ع��ق��ل ال��ت��ك��ف��ي��ريّ ب��ك��ل تشوهاته
األخالقية واإلن��س��ان��ي��ة ،ومتاهاته
الفكرية العبثية ،وغيبياته الدينية
وانحرافاته الجنسية ال َم َرضية ،إذ
ُتك َتب «فانتازيا» الج ّنة بدماء أبطالها
وضحاياهم ،كما يقول الكاتب في
مقدّمة روايته.
أ ّم�����ا ف���ي ب��ع��ده��ا ال��ف��ل��س��ف��ي ـ
اإلنسانوي ،فإن رواية «المضلّلون»
رواي��ة ِرواق��ي��ة ونيتشوية خالصة
محاجة فلسفية بين حرية
تقيم
ّ
وعبودية الفكر ،وبين قيم الحياة
وقيم ال��م��وت؛ مواجهة فكرية بين
القيم اإلنسانية التي هي دين الحياة
كما يقول المؤلف ،والقيم الدينية
التكفيرية التي هي أخالق موت وقيم
موت تنفي الحياة ،وذلك بعدما ح ّول
التكفيريون الدين من شرعة حياة
إل��ى شريعة م��وت؛ مواجهة قيَمية

تنحاز فيها الرواية إلى معسكر حرية
الفكر في وجه الفكر الديني اإلقصائي
ال��ذي ال يعدو كونه «وثنية فكرية»
و«ع��ب��ادة ال��ط��وط��م» ،وتنحاز إلى
معسكر األخ�لاق والقيم اإلنسانية
المؤكدة الحياة من دون أن تدخل في
«مبارزة أو بازار فقهي» حول الجهاد
واجتهاداته« :فقد نختلف في تفسير
الدين ونجتهد ،لكن ال يمكن االجتهاد
في األخ�لاق .وقد نختلف في تفسير
اآليات ونجتهد ،لكن ال يمكن االجتهاد
في القيم والفضائل .وقد نختلف في
تفسير طبيعة الله ونجتهد ،لكن ال
يمكن االجتهاد في إنسانية اإلنسان»،
يقول الكاتب في مقدّمة كتابه.
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