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«وعد �شرف» ل�شهداء الجي�ش ال�سوري ...لن نن�ساكم!

قنطار كرامة ...زيتون فل�سطين

با�سل الخطيب لـ«البناء» :ك ّلنا �شركاء في معركة الحفاظ على الوطن

} عبير حمدان

دمشق ـ آمنة ملحم
من مالمح الحزن واأللم ،وبمشاهد واقعية تتماهى مع
سجل المخرج
دموع الثكالى واليتامى وذوي الشهداءّ ،
السوري باسل الخطيب بصمة جديدة له في عالم السينما،
عبر فيلمه الجديد «وعد شرف» ،الذي كان الشهيد بطله،
وجاء بمثابة تحية إجالل وإكبار لقداسة أرواح شهداء
حب وتقدير لذويهم.
الوطن ،وفسحة ّ
في فيلمه «وعد شرف» ،الذي كتب له السيناريو سامر
محمد اسماعيل ،يعرض الخطيب نموذجا ً ألسرة سورية
تعيش اليوم ظروف الحرب ،وتتفاعل مع األحداث الجارية
في البلد ،ويتخللها ص��راع داخ��ل أف��راده��ا ح��ول مصير
يختاره ك ّل منهم وفق قناعاته .ولكن ،كان حتميا ً عليهم
الدخول في متاهة األلم وفقدان األحبّة الذي صار كأنه قدر
محتوم على ك ّل أسرة سورية ذاقت مرارة الحرب ،فكانت
علقما ً ال مف ّر منه ،ليقطع ص ّناع الفيلم قبل إسدال ستارة
النهاية ،وعد شرف على أنفسهم بأن دم ك ّل شهيد سوري
لن يذهب هدراً ،ووعد شرف بأن نحمي جميعا ً سوريانا .
في دار األوب���را في دمشق ،ك��ان ع��رض الفيلم ضمن
احتفالية ّ
نظمتها «الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء ـ
تموز» ،بالتعاون مع «شركة الهاني» و«جوى فيلم» ،وذلك
بمشاركة الفنانة المتميّزة ميادة بسيليس التي أحيت حفالً
غنائيا ً عبر مجموعة من األغاني الوطنية ،هي التي لها
حضورها الخاص ،بصوتها الملتزم في الفيلم عبر أغنية
كتب كلماتها الفنان أيمن زيدان وجاء في مطلعها:
بدمك الغالي ض ّويت العتم وزرعت بسمة
سجلت ع نور الدني اسمك بالوفا واسمي
ّ
شلت أحزان العمر ع كتف من ص ّوان
خبّيت دمعات القهر وجروح الزمان...
وحول الفيلم ،تحدّث المخرج باسل الخطيب إلى «البناء»،
صنع خصيّصا ً الحتفالية أقيمت سابقا ً ألهالي
الفتا ً إلى أ ّنه ُ
الشهداء ،ليكون رسالة لهم مفادها أن تضحيات أولئك
األبطال لن تذهب هدراً ،وأنّ ك ّل سوري يمكنه أن يحارب من
مكانه ،ونحن نحارب بالصوت والصورة ،فكلّنا شركاء في
هذه المعركة للحفاظ على الوطن .
وأعرب الخطيب عن فخره واعتزازه بالفيلم ،مؤ ّكدا ً أنّ
روائي
الفيلم قصير لكنه ال يختلف صعوبة عن أيّ فيلم
ّ
طويل ،ألن تقديم رسالة مكثفة وصادقة في نصف ساعة
أمر ليس بالسهل .من ّوها ً بأنّ الفيلم ترك مكانة خاصة
وحميمية في قلبه ،وحكايته جعلته يعيد النظر في ما
يمكن أن ير ّكز عليه من مواضيع في ظ ّل الحرب.
وعن أكثر المشاهد وقعا ً في نفسه ،يشير الخطيب إلى

مشهد زيارة ذوي الشهداء قبو َر أبنائهم في مقبرة الشهداء،
فأولئك لم يكونوا «كومبارس» ،إنما هم األهالي الحقيقيين
للشهداء ،إذ رفضوا أن يم ّثل أحد ما عنهم دور زيارة قبور
أبنائهم وتكليلها بالورود ،فتواجدوا بأنفسهم مع شهدائهم
الذين يفخرون ويعت ّزون بهم .كان فعالً مشهد مؤ ّثر و
لحظات ال ُتنسى .
ب���دوره ،أوض��ح كاتب الفيلم سامر محمد اسماعيل
لـ«البناء» أنّ حكاية الفيلم ج��اءت بعد التفكير بأننا
مهما حاولنا أن نوجز ما يحدث في لمحة سينمائية ،لن
نستطيع أن نحيط بحجم التضحيات التي يقدّمها الجندي
العربي السوري ،والتي تقدّمها سورية وأبناؤها دفاعا ً عن
هذه األرض .لذا ،كانت هناك رغبة في إنجاز قصة روائية
قصيرة ،فيها هذا البعد السينمائي وهذه الرمزية التي
تتحدث عن تلك التضحيات .
وحول رسالة الفيلم ،يلفت اسماعيل إلى أن مقولته
تتلخص بقدرة سورية على القيامة من جديد ،وأن تكون

ممثل ًة لثقافة الحياة في وجه ثقافة الموت.
عضو «مجلس الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء
ـ تموز» ديمة عقاد ألقت كلمة جاء فيها :مع اقتراب نهاية
السنة الخامسة لهذه الحرب الظالمية على أرضنا ،أرض
النور ،ن��درك أن وقفة ُحماة الديار كانت حجر األساس
لهذا الصمود ومواجهة قوى الش ّر في العالم بأسره .ومع
إيماننا بأن عطاء الشهيد يجاوز أيّ عطاء وتضحياته
تفوق أي تضحية ،كان من واجبنا أن نؤازر رجال الله بكل
ما نملك ،ونحاول بلسمة جراح أهاليهم وأحبائهم ،ونكون
صوتهم الصارخ بالحق.
وتابعت عقاد :انطالقا ً من ه��ذا اإلي��م��ان ك��ان الفيلم
��ي «وع��د ش��رف» بالتعاون مع «شركة الهاني»،
ال��روائ ّ
و«جوى فيلم» ،وهو تحية إجالل وإكبار ألولئك الرجال
االستثنائيين في هذا الزمن االستثنائي .
وأردفت عقاد :لقد أقسم حماة الديار على حماية الوطن،
ومضوا في قسمهم غير عابئين بالثمن .فمنهم من ارتقى

إلى سدة الشهادة ،ومنهم من ال يزال قابضا ً على الزناد
ومؤمنا ً بقسمه المقدّس «وطن ـ شرف ـ إخالص» .ونحن
نقسم أننا لن ننساكم ،ولن تخمد ذكراكم ،وسنبقى على
عهدكم ونسير على خطاكم .نحن معكم وخلفكم بك ّل ما
نستطيع إلى أن تزول الغيمة السوداء عن الوطن .وعدكم
هو وعد الشرف.
وفي ختام االحتفالية ،ك ّرمت «جمعية تموز» ممثلة
بنائب رئيس مجلس إدارتها الدكتور مازن حميدي ،ك ّل
من وقف إلى جانب الجمعية .مؤكدا ً أنّ الجمعية تقطع
وعد شرف على نفسها بأن تتابع دائما ً وأبدا ً ما بدأته في
مساندة عوائل الشهداء .
وق��دّم حميدي ال��دروع التكريمية لك ّل من سامر محمد
والملحن سمير كويفاتي،
إسماعيل ،والفنان وفيق حبيب،
ّ
كما قدم درع الجمعية لك ّل من الفنانة ميادة بسيليس التي
سجلت وقفات كثيرة إلى جانب الجمعية ،والمخرج باسل
ّ
الخطيب ،ومدير شركة «الهاني» هاني مخلوف.

«هي تلك الق�صيدة» لفرا�س حج محمد ...حين تكون الكتابة �سمينة ر�شيقة ال ّ
تمل
غ ّزة ـ طلعت قديح

بصورة تستلذ لها العين ،لكنها ال تلبث أن تتالشى حينما نبدأ التفكير في
المحتوى .فالناضج ال يمكن أن يمر عليه مرور الكرام.
وال يقتصر األمر على الضيف أو كأس الخمرة العاجلة ،إن القصيدة
الرديئة «كشريط متبدل على شاشة تغص باإلعالن عني» ،وهنا يذكرنا
الشاعر بحالة اإلعالم المزري الذي يمارس عهره في الضحك على عقول
المشاهدين ،بزغزغة أهوائهم ،لكن لِم ألصق الشاعر هذه الصفة به بقوله
«عني» ،أم أنه سمو في الفكر الذي يحمله ،فهو ال يريد تلك البهرجة الكاذبة
التي تمر سريعا ً تماماً ،كذلك شريط إعالني ال تركز فيه العين في ما يحتويه
إال لِماماً .وبعد هذه االنتقاصات التي ساقها لنا الشاعر عن صفات الكتابة
الرديئة ،يستوضح عن شكل القصيدة ،بعد أن انزاحت عنها كل الترهات
التي تلتصق بالكتابات التي ال تليق بعالم شعري حقيقي.

يبدأ الشاعر فراس حج محمد قصيدته «هي تلك القصيدة» في ديوانه
«مزاج غ ّزة العاصف»* ،بـ«أهرب من ك ّل قصيدة رديئة!» ،جملة يتصدّرها
فعل حاض ٍر مستم ّر (أهرب) ،وهو بذلك يد ّلنا على الحالة المضطربة التي
يعيش فيها باستمرار ،ومتلفتا ً إلى أيّ شيء يأتي من الخلف ،شيء
يترقبه ،ويصنفها بـ«قصيدة رديئة» .وهنا أظن أن مفردة «قصيدة» ال
تستقيم في المعنى ،إذ إنها مفردة توحي باكتمال أركان الكتابة في هذا
النمط .وبالتالي تسمى «قصيدة» مجازا ً وسط المشهد األدبي .بمعنى
آخر ،حينما توصف كتابة بأنها «قصيدة» ،فإن ذلك يستوجب أن تكون
بنيتها قوية سليمة ،لكن الشاعر هنا يلصق بها صفة الرداءة ،الفتا ً نظرنا
إلى ما تس ّمى ظلما ً «قصيدة» ،في خض ّم العالم المهترئ للكتابة في العالم
الجديد!
ّ
الهش» مع علمنا أن مفردة
إن هذه القصيدة «تفرض نفسها بخيالها
«تفرض» ،تأتي لبسط نفو ٍذ وسطوة .فكيف يكون لقصيدة رديئة تلك
ٍ
محسنات
السطوة إال إذا كانت مطعمة بمحسنات ،بالطبع لن تكون
ٍ
محسنات من نوع آخر؟ واألغرب من ذلك أن يلحق
بديعية أو بالغية ،إنما
ّ
الهش ،وأحسب أنه قصد ذلك الخيال الذي يترافق مع
السطوة بالخيال
روح حقيقية أو وج��دان إنساني يتولد معها،
الكتابة المنمقة من دون
ٍ
النص إلى ما يخاف منه ك ّل مبدع أو شاعر.
ليصل
ّ

 ...وصراع الشكل

القصيدة الرديئة فاضحة

يوجه النقد إلى نفسه
ما عالقة الشاعر بتلك المسماة «قصيدة»؟! ولِم
ّ
ويلصق الفضيحة به؟ هل كان الشاعر يتحدّث عن محاوالته الفاشلة
ّ
يخطط لها ثم يم ّزقها ويلقي بها بعيدا ً خوفا ً من
أو المنتقصة التي كان
الفضيحة ،ليقول «تفضحني»؟ يؤكد الشاعر ما ذهبتُ إليه من معنى في
قراءة مفردة «تفضحني» هنا« ،وأصبح سيرة غير محمودة في فصول
النهائية!» ،وهو حوا ٌر مع النفس يسقطه على حالته المرتبكة في كتابته،
ومحاولة عدم السقوط في وحل الرداءة ،ثم كان ال ب ّد من االشتغال ببنية
القصيدة وتقويتها.
وهنا يعطينا الشاعر نتيج ًة تراكمية ،عبر محاوالته التي لم تخرج إلى
الفضاء األدبي ،كي ال يكون في مسيرته األدبية سيرة يعافها كل شاعر،
فإن سقط الشاعر مرة ،فستكون وصمة عار له ،كالمثل القائل «مثل الجمل
لو طاح كثرت سكاكينه» ،وبهذا يعبّر الشاعر بــ«فصول النهائية».
وتبدأ محاورة بين الشاعر وتلك المس ّماة «قصيدة» ب��دءا ً من قوله:
«وأصبح سيرة غير محمودة في فصول النهائية!» ،وما يلبث أن يمارس
فعل الهروب م ّر ًة أخرى ،حتى من مجرد ظهورها الترابي ،وتأتي مفردة
«الترابي» دليالً على رداءتها ،فهي في مستواها ملتصق ٌة باألرض ،وكأنها
من فئات الدرجة الخامسة أو السادسة المهترئة ،وهي أوضع حاالت
الكتابة ،وإمعانا ً في امتهانها يلصق الشاعر هذا الوصف الدقيق بها
ّ
«الملطخ بالغبار» ،وكأنها بصمة العقر لتلك الكتابة ،ويبدو في قوله هنا
«من وجهك غير الواضح للنور» نتيجة حتمية منطقية لظهور «قصيدة»،
فهي ترابية ناقصة ال ترتقي ألن ترى النور ،فكيف يمكن لشيء ناقص أن
يحلق في السماء ثم تتكشف الفضيحة.
وتظهر في القصيدة صفة التطاول «من نارك الباردة» في حال تلك
الكتابة ،محاول ًة إظهار ش��يء يحسب لها ،أو والد ٍة حقيقية لمس ّمى
«قصيدة» ،لكن تلك المحاوالت تبوء بالفشل ،ولهذا توصف بالنار الباردة،
يذكرني هذا الوصف بالطعام البارد الذي ال تستسيغه المعدة ،وبالتالي
الشهي الذي
إما أن يترك أو يتم تسخينه ،لكنه أبدا ً لن يكون كالطازج
ّ
تفوح منه رائحة االشتهاء الذي تستل ّذه النفس.
ويتابع الشاعر الهروب ،إنما هذه المرة ينتقل ليعلّي شأن تلك المسماة
«قصيدة» ،فيقول «من وحيك المسنون» .فالمعلوم أن مفردة «وحي»
الملطخ بالغبار وحيا ً
ّ
سماوية العلو ،فكيف تملك تلك القابعة في التراب
سماوياً! يستدرك الشاعر المفردة ب��ـ«كِ » ،كي يقول لنا إنها رديئة في
تصورها ،وكأنها تملك شيئا ً سرابيا ً توهم نفسها بأن لها قيمة ،لكنه هباء
ال بل تطاول إلى مفردة «المسنون» الحاد! فأي غرو ٍر وأيّ بهرجة كاذبة
تملك تلك «القصيدة»!
أيُسجن الوحي! أم أنه يلصق الصفة بـ«قصيدة رديئة»؟ لكن عن
أيّ لحظة قاتلة أو لنقل فارقة لها التي حتما ً سيكون بقاؤها في األدراج
ٍ
كذكريات لن تخرج إلى النور ،ويتم إزهاقها قبل افتضاح أمرها وكاتبها؟
لذلك نرى هذا النداء العاجل« :أنتِ أيتها القصيدة المنتظرة» ،صرخ ٌة
ٌ
وص��وت يهدر خلف الضمير «أن���تِ » ،محاكاة لجالل ِة
تضرب اآلف���اق،
القصيدة المتمناة ،وكأنها قنبل ٌة انفجرت من داخ��ل الصراع النفسي.
ونالحظ هنا استخدام «أل» التعريف «القصيدة» «المنتظرة» ،تلك هي
القصيدة الحقيقية التي ينتظرها كل شاعر حقيقي« ،أن��تِ » ضمير رفع
منفصل للمخاطبة ،فالقصيدة للشاعر فتاته الجميلة ،التي يتمنى أن
وقماش بجودة
تتزين بأجمل الثياب وأن تكون مهندمة بألوان زاهية
ٍ
عالية.

 ...وامرأة مراوغة

ٌ
التعجب ،أو سؤال إقرار بأن
سؤال يفيد
«كيف ال تأتين بكامل الزينة؟»،
ّ
النص».
القصيدة الحقيقية هي ما تأتي بكامل بنيتها البالغية «هندسة
ّ
إنه زمن الوهم ،إذ «تواريت خلف كل قصيدة خادعة» ،زمن القصائد التي
تتوشح بالنهد واإليحاء الجنسي ،ومالمسة الرغبة ،ال بل قد ترافقها
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ثقافة وفنون

ص��ورة فاتنة ي��راد منها إبهار العين من دون الذائقة األدبية ،وه��ذا ما
يمارس اآلن عبر المشهد األدبي في أسماء تالعب العين باألصباغ والنهود
المستثيرة ،من دون الدخول في حقيقة الكتابة ،وهذا المشهد هو المسيطر
على صفحات التواصل االجتماعي ،وما ن��راه من عبث ،في هذا الزمن
تتوارى القصائد الحقيقية وسط زحام األلوان المزركشة ،لكن يبقى أن
الحقيقة تكمن وراء من يعي ما يُكتب وما يُنثر .إذن ،سأسمي تلك المسماة
بـ«قصيدة» ،قصيدة سرابية ما تلبث أن تتقرح وهماً« ،توهمني بها لغة
ضعيفة» ،فاإليهام في األصل ألم ٍر غامض أو نسبي ،لكنني ال أعي كيف
ٍ
مفردات غائرة في الضعف والوهم أن تلد حتى
لكتابة تحمل في أحشائها
مجرد لغة ،هي والدة لهرطقة مجازا ً قد نسميها كما س ّماها الشاعر لغ ًة
ضعيفة ،على رغم عدم قناعتي بهذا الوصف الذي يرفع من شأن كتابة
لقيطة ،ال تسمن وال تغني من جوع.
يعود إلى النداء مرة أخرى« :أنت أيتها الغائرة في الشرايين المريضة»؛
نداء بالنداء السابق نفسه .لكن ماذا فعل الشاعر بكتابته كي تنحدر إلى
نداء كتابة ال تملك شيئا ً سوى الصور واألصباغ؟ ولماذا ألبستها «أل»
التعريف ،كي تصبح معرفاً! ُح ّق للنكرة أن تظ ّل نكرة ،حتى وإن أردت بها
وصف حالة الواهمين بها ،النكرة ال يمكن أن تطاول المعرف! أهو اهتزاز
أو قه ٌر يمارسه الشاعر على نفسه؟ أكان الشاعر يقصد في «أيتها الغائرة
في الشرايين المريضة»؟ أهي تلك القصيدة اللقيطة؟ هنا تنقلب اآلية لكن
أ ّيا ً كان ال يشفع أن يمنحها «أل» التعريف.
يبدو أن الشاعر ف��ي ه��ذا المقطع «أن��ا ال أحبك ف��ي المساء حزينة
متشائمة!» قد عدّل الدّفة ،وت ّتضح الصورة أنه كان يتحدث عن القصيدة
الحقيقية ال اللقيطة ،يشي الشاعر بمواصفات القصيدة ،هو ال يريدها
مسائية حزن وتشاؤم ،لكنني أستوضح :هل القصيدة الحزينة المتشائمة
هي صفة الكتابة المسائية؟ مع أن أكثر ـ أو أحسب كذلك ـ أن المساء يأتي
ٌ
ومعروف أن الليل وحي لما ينثره الشاعر أو الكتابة مما في
بالشجن،
نفسه ،والكتابة الحزينة ليست عنوانا ً لتلك المسماة «قصيدة رديئة».
وفي خطوة أخرى ،يذكر الشاعر مواصفات الكتابة العادية ،المم ّوهة
بطريقة ما ،ملتصقة بالشعر ،من أين تأتي تلك الصفات من كتابة عرجاء
تتكئ على ابتذال لغوي وأخطاء بالجملة ،ال ذائقة ،ال شيء مما ُذكر ،فـ«ال
لحن فيك وال بالغة وال صور!».

 ...وهي بنت الفجأة

ٌ
ضيف من دون موعد أو إع�لام كي يتم استقباله وتهيئة
وهل يأتي
واجب الضيافة؟ إذن ،يعلمنا الشاعر أن هذه الكتابة تأتي مقتحمة فال
رقيب أو حسيب« .أنا ال أريدك مثل ضيف جاء في غمرة النوم العميقة».
فالمجال واسع االنتشار ،وال يأتي في غفوة من زمن أصبح فيه الكاتب
حيران «مما يرى من انتشار النعاس أو التثاؤب األدبي ،لكنه عميق بعمق
الفاجعة ،التي ترسم على وجوه الكتابة الحقيقية ،وفي المقابل تتشبع
أهواء المرتزقة في مشهدهم الخاص» ،وكذلك قوله «أنا ال أريدك مثل كأس
الخمرة العاجلة» ،فالكأس هنا هي ذلك الوهج الكاذب الذي تزيغ منه
األعين ،وتستلذ به الذائقة الكاذبة ،قد نقرأ شيئا ً نعتقد أنه جميل لكننا
إن دققنا فيه ،فسنجده كارثيا ً من قواعد ولغة ،ال سيما إن كان مترافقا ً

«ما هو شكلك إذن؟ ربما تحاولين الخروج عن نسق األخريات» ،بعد
هذه االنتقاصات التي ساقها لنا الشاعر عن صفات الكتابة الرديئة،
يستوضح عن شكل القصيدة ،بعد أن انزاحت عنها كل الترهات التي
تلتصق بالكتابات التي ال تليق بعالم شعري حقيقي.
والمحاولة هنا مآلها االجتهاد والمثابرة في ع��دم االن��ج��رار وراء
قطيع هائل من العبثية األدبية ،عبر طابور من القصائد سواء البالية
ٍ
أو الحقيقية ،لماذا يتعجب الشاعر من تلك المحاولة! والتي هي يدين
القصائد الحقيقية لكل شاعر يحترم ما يكتب ،ويحاول أيضا ً وضع بصمة
خاصة له وسط أك��وام الشعراء والناظمين وأشباههم« ،كي ال تكون
ٌ
ووصف غير مباشر يقارب المباشرة
القصيدة مك ّررة سخيفة» .مشه ٌد آخر
في وصف الكتابة الرديئة ،التي على رغم سخافتها ،إال أنها تدور في فلك
السخف! أنى لها الكف عن سخفها وهناك المطبلون!
هل يا ترى تشبه بعض القصائد الزنابق ليقول «ربما كنت مثل زنبقة
لطيفة؟» ،هل يعني الشاعر القصيدة العمودية الرصينة التي يفرد فيها
الشاعر الحقيقي عضالته اللغوية والبديعية ،حتى وإن كانت ثقيلة إال
أنها تمنح في أبياتها لمسات نسيم التذوق والفكر ،ليحمل البطن منها
مخايله الظريفة ،على ح ّد تعبير الشاعر ،ربما ،ربما ،ربما ،لتكن الـ«ربما»
األخيرة لتلك القصيدة التي يريدها الشاعر القصيدة الحقيقية دوما ً من
دون والدة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ وعبارات قد توقظ عواطف عدّة
كقول الشاعر الشابي« :إذا الشعب يوما ً أراد الحياة فال ب ّد أن يستجيب
القدر» .وكقصائد مظفر النواب وأحمد مطر وغيرهما.
ولي هنا تعقيب خاص« :ربما كنت امرأة وسطاً» ،فالوسط باستحضار
آية (وجعلناكم أمة وسطاً) ،إذ يخطئ كثيرون من العوام ،في أن معنى
«وسطاً» هو التوسط بين الشيئين ،مستدلين على ذلك بأن دين اإلسالم
هو دين الوسطية ،وهذا رأي يجانبه الصواب ،فالوسط هنا هي األمة
األج��ود والشاهدة على األم��م األخ��رى ،فالمرأة الوسط خنوعة منقادة
للحياة تتأثر وال تؤثر ،هي باهتة ،أتريد أن تكون القصيدة هكذا؟ «فأنا
ال أحب المرأة العود ،امرأة نحيفة» ،والقصيدة الحقيقية ال تكون وسطا ً
إنما سمينة في محتواها الفكري والعاطفي ،لكن ميزتها على رغم سمنتها
أنها تكون رشيقة ،من دون تبلد في مكانها ،فكم من قصائد عظام ا ّتسمت
بالسمنة البالغية ،لكنها ظلت كما هي على م ّر السنين!

 ...وتحت مباضع النقد

ٌ
سؤال غريب ،القصيدة
«كيف ستخرجين اآلن على النقاد والق ّراء»،
المتخصصين،
الحقيقية ال تأبه حين خروجها برأي إال من خالل نقاشات
ّ
هي ال تنتظر بل يُنتظر خروجها من قبل النقاد والق ّراء بلهفة ،كملكة تخرج
في أبهة زينتها ،إذن فـ:
«ال تضعي المساحيق البليدة!
ال تغيّري من خلقة الوحي
كوني مثلما أنتِ جريئة وجديدة!
ال تكوني مثل طاووس قبيح
وافتحي اآلفاق للعاديّ كي يقرأ
واعتلي عرش القصيدة يا قصيدة!
وهي كذلك تعرف بوصلتها ،فال قلق عليها مهما ظهرت تلك الكتابات
الغثائية ،إن ألبسوها ثوب القصيدة ،إنها القصيدة« ،عندها سيفلت
الشاعر من أنياب كل قصيدة رديئة» ،وهنا أقول ال قلق على الشاعر ،فمن
يكتب قصيدة كهذه لن تقربه أيّ أنياب لقصيدة رديئة ،فهو يقع تحت دائرة
الص ّد التلقائي لشيء غثائي .فاكتب ما تعتقده ،واجعل كتابتك سمينة
رشيقة ال تم ّل ،و«انجح في االختبار»؛ كنتيجة حتمية لكل من يحترم قلمه
وتاريخه األدبي ،وبذلك ينهي الشاعر نصه هذا بقوله:
وأحرق ك ّل حرف ليخرج من دون خلل
وأزهو باالنتصار
وأنا أكتب لوحة الشعر بوجه طلق
كأنه الصدقة في بشاشة الشاعر والعالم والشعر
تلك هي القصيدة
تلك هي القصيدة!
وأنا أقول نعم هي تلك القصيدة.
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سأحدّثكم عن التراب ال��ذي يغزل الحكايا ويختزنها حين يغفو في
قبضة يده السمراء .هو وجه الفالح ال��ذي يتأبط معوله لحظة تتسلّل
أش ّعة الشمس من شقوق نافذة يوم جديد .هو جداول الربيع المغتسل
بفلول الغيم ينتظر تمايل األق�ح��وان على أنغام البالبل .هو عبق زهر
الليمون على مشارف البحر واستدارة البدر عند أطرف الكواكب المحلّقة
بين سهرات القرى ومواقد الحنين.
هو برد تشرين ودم��ع كانون واحتفالية الدماء التي تسقط بيد الله
وتدعونا إل��ى حفظ المقاومة .فهو عِماد النصر من دون مصافحة أو
اعتراف .هو السيد والشيخ والعماد والعميد ،هو الشاهد والشهيد.
سأحدّثكم عن بوح الريح للتالل كيف تحتويها العيون الساهرة بين
تش ّعبات التوت الب ّري تنتظر وعدا ً من نور ونار.
سأحدّثكم عن حجر أصبح رصاصة ،وأطفال كبروا قبل اآلون ،رموا
ألعابهم وكتبوا مستقبلهم على حافة سكين ليرسموا درب الرجوع إلى
فلسطين.
سأحدّثكم عن قنطار كرامة ال يدركها إال المؤمنون ،واإليمان ال يقترن
بالدين وعدد الصلوات .اإليمان هو أن نعي تفاصيل الحكاية المقترنة
بالتراب ،ونعرف كيف ُتستعاد األرض والحقوق المسلوبة .اإليمان
هو أن نكون أح ��رارا ً ول��و ط ّوقتنا قضبان األس��ر ،وأن نعشق السالح
الذي نص ّوبه إلى صدر المحتل من دون أي احتساب للبيانات األممية
والمحلية اللقيطة.
سأحدّثكم عن قنطار فخ ٍر وعينا على هيبة حضوره في البال .كان
فتيا ً واختار ساحة القتال .لم يبحث عن ساحات للصراخ والشجب.
حمل سالحه ومضى وكأنه يحمل آمال القابعين في الشتات ،يزيح عن
كاهلهم صوت طقطقة الشتاء على أسطح خيمهم الصدئة .وكأنه يعدهم
بزيتون فلسطين التي سكنت وجدانه ورسمت مالمح مسيرته النضالية
التي تشبه عزيمته.
عرفته رم��زا ً
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ملكا ً للشهور ،وعاد ح ّرا ً كما ذهب .ببزّته العسكرية أطل ذات مساء على
طوفان من البشر المنتظرين وك� ّل الشباب معه .قيل حينذاك إنّ سيد
المقاومة افتعل حربا ً مد ّمرة كرمى لعينَي سمير ،كمن يأخذ من اآلية
ما يناسبه لتوصيف المشهد وفق تخاذله .الحرب لم تقع حينئذ ،فهي
جبهة قائمة منذ استولى الكيان الصهيوني على الشبر األول من أرض
فلسطين ،وهي لما تزل مفتوحة ،فالعدو ال يحتاج إلى ذريعة كي يمعن
في القتل أكثر ،لذلك هو يخشى قنطار المواجهة القابض على الزناد.
أي منصب
سمير القنطار العميد الذي ارتقى إلى رتبة شهيد أكبر من ّ
رسمي لم يجرؤ بعض حامليه على الحضور .هو الشهيد الذي ال يحتاج
ّ
إلى تكاذبكم الرسمي واالجتماعي ،هو أكبر من تغريداتكم التي تشبهكم،
هو ابن هذه األرض التي أوصانا أن نزرع مع ك ّل حبّة قمح نغرسها فيها
رصاصة كي تنبت السنابل بنادق تحملنا إلى حيث حلّقت روحه ،فيشرق
الميالد عند عتبة األقصى حيث تعلو راية النصر وعلى أطرافها يعربش
الياسمين.

�أ�شكالية الو�ضوح والغمو�ض في العمل الف ّني
} د .منصور نعمان



تع ّد مسألة الوضوح والغموض قضية جوهرية من قضايا فلسفة الفنّ،
وإن تعدّدت مستويات الوضوح والغموض واختلفت المعالجات من أوجه
ع �دّة ،إال أ ّنها تش ّكل إشكالية في مجمل العمل الفنّي .وإذا كان الوضوح
يتقصد الفنان إيصال رسالته الضمنية في عمله الفنّي إلى جمهوره
مسلّمة
ّ
العريض ،فإنّ الغموض في العمل الفنّي يتض ّمن هو اآلخر رسالة ويبتغي
الغاية ذاتها في إيصال رسالته ،وخلق استجابات م��ا ،باتجاه محدّد أو
باتجاهات متن ّوعة .والغموض من هذه الناحية ال يعني تشرنق العمل الفنّي
حول نفسه ،من غير محاولة لفتح بنيته ،وم ّد الجسور بينه وبين المتلقي ـ
الجمهور.
ّ
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إثارة فضول المتل ّقي والغوص فيه .وبالتالي خلق استجابات من زوايا غير
وزجها ضمن عمله المسرحي ،أو
متو ّقعة ،انبرى الفنان من أجل أظهارها ّ
في ابتكار ص َور فريدة من خالل كيفية ما في استخدام تقنيات العرض ،أو
نص العرض ذاته بما يساهم في زيادة درجة التعلّق واالندفاع
في معالجة ّ
صوب العمل المسرحي.
وقد يثار عدد من التساؤالت أو عالمات االستفهام ،في موضوع ما أو
موضوعات ،وقد ال تجد جوابا ً عما نصل إليه أو نصطدم به من التساؤالت
ألنها بدورها تثير عددا ً آخر من التساؤالت ،وهكذا دواليك .فالسؤال الذي
يطرح لإلجابة عنه ،جنينيا ً يحمل في داخله س��ؤاالً آخر ،وكأنا نعجز عن
اإلجابة ،إال أننا في الوقت عينه ،ن��زداد حيط ًة وق��در ًة ونشاطا ً في فهم ما
يدور حولنا أو محاولة تف ّهمه.
إن اإلثارة في العمل الفنّي ،سواء كان مسرحاً ،أدباً ،تشكيالً ،أمر ال ب ّد
منه ،وتتوقف درجة اإلثارة على وعي الفنان من جانب ،ووعي المتلقي من
جانب آخر .فكلما كان الفنان باحثا ً متم ّرساً ،قادرا ً على االلتقاط ،منتبهاً،
ويزجها ضمن
وشغوفاً ،يتميّز بذاكرة ح��ادة ،استطاع أن يستنفذ طاقته
ّ
إطار عمله الفنّي ،الذي يش ّكل منجزا ً جماليا ً يدخل إلى دائرة الضوء ،ولهذا
يتم التركيز على الشكل الفنّي .للعمل بوصفه حاويا ً لبنيته.
ومن هذه الزواية يع ّد الشكل عمقا ً للمضمون ،مثلما يكون المضمون
عمقا ً للشكل ،وقد يكون صوغ العمل المسرحي من حيث حواره المنطوق
س��واء كان شعرا ً أم نثراً ،أم في الصياغات األسلوبية المختلفة للحوار،
ك��أن يستخدم فيه ال�م�ج��از أو ال �ت��وري��ة ،والشخصيات المسرحية وما
تحمله من حيوية وطاقة في الحركة الداخلية لهم وما ينتابهم من خلجات
واحتراق أو الحركة المجسدة فعليا ً على خشبة المسرح .وقد يولي الفنان
المخرج ومص ّمم (سينوغرافيا) العرض ،غموضا ً في درجة تنظيم فضاء
المسرح ،وبطبيعة الحال ،إنه يبتكر وسائل ُه من خالل تقنياته المسرحية
م��ن أج��ل تكوين عمل ف�نّ��ي ،بشكل جمالي يسترعي االن�ت�ب��اه والدهشة،
وزج التساؤالت تباعاً ،حتى ال يكاد المتلقي يلتقط أنفاسه .فالتساؤالت
ّ
والتشوق ولهفة المتابعة ،كلها تجري دفعة واحدة من أجل أسر المتلقي
وض ّمه ضمن نطاق العمل المسرحي .وقد تتجلّى مستويات الغموض في
الخوض المسرحي في درجة االلتماعات الفلسفية المنطوقة على لسان
األبطال ،أو تلك المرئية من خالل التكوين الجمالي لتوزيع الممثلين على
خشبة المسرح (المينرانسين) أو بفعل طبيعة تنظيم مساحة العرض
المسرحي (السينوغرافيا) ،أو شكل ترتيب الفعل الدرامي ،سواء كان ينمو
أو يتقاطع أو يتجاور أو يتناظر ،أو يتداخل الفعل ـ الحدث مع فعل آخر.
إن الفنان الذي يجد في عمله وسيلة من وسائل الكشف عن رؤيته إزاء
الحياة وما يعتمل فيها من اصطراع ،فإنه يروي تعطشه من خالل إشراك
المتلقي في خض ّم تجربته التي قد توصف بأنها غامضة .وال نجد غرابة في
ذلك ،فقد ال يفهم العمل الفنّي في حينه سواء كان مسرحاً ،أم فنا ً تشكيلياً،
أم عمار ًة ،فأحيانا ً تتجاوز رؤية الفنان زمانه وعصره وقد يتجاوز حدود
درايته الفنية والجمالية والفلسفية ،قصورا ً في معرفة مجتمعه ،بعدم فهم
كلّي أو جزئي لف ّن من الفنون ،وهو ال يلغي الدور المناط بالفنان وال يعني
فشله .فالبحث عن المتل ّقي النبه وإشراكه يتطلّب مهارة ودقة ،مثلما يتطلب
من المجتمع تنمية الذائقة الجمالية وتربيتها ،ليصاغ مفهوم يتعلق بعدم نبذ
الجديد والغريب وغير السائد وغير المستساغ جمالياً.
الوضوح والغموض يشكالن معا ً موقفا ً فلسفيا ً في الحياة .فالوضوح
بأي حالٍ من األح��وال تسطيح األفكار بقدر اختيار أقصر الطرق
ال يعني ّ
وأقربها إلى ض ّم المتلقي ـ الجمهور إليها .من غير أن يفقد العمل الفنّي
الكثير ،وإن بالغ في التوضيح ،سيسقط في هاوية التسطيح وبالتالي عدم
وجود منافذ حقيقية للتأثير ،وخلف استجابات الذوق الفنّي وتنميته.
ويرتبط وضوح العمل وغموضه في الحاضنة االجتماعية والفكرية التي
تش ّكل مناخا ً موائما ً لعملية النمو والتأصيل .فكلما كانت المجتمعات تنشد
التطوير والرقي ،بحثت عن الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف السامي،
فضالً عن كون الف ّن بر ّمته ،يقرن بحركية الحياة ومفاصلها المتعدّدة.
فمن الصعب القول ،هناك مسرح متقدّم ،ورواي��ة متخلفة ،ذلك ألن دائرة
نظرية األدب ،التي تتشكل في حياة المجتمع ،هي في جلّها تنشد التكامل
والتعاضد ،ولهذا يكون الوضوح والغموض مقرو َنيْن بحيوية اإلنسان
وحركيته العالية في مجتمعه ،ألنه في نهاية المطاف هو من يش ّكل وجود
العمل الفنّي أو نفيه.

 باحث عراقي

