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ليلة تسليم جلجامش لليهود

ـركزية جلـامعة حلـوان مؤتمـره السنـوي الرابع عشـر بعنوان كـتبة ا ينظم مـعمل توثـيق بحوث أدب األطفـال با
دة من 21 - 20 شباط 2019  ـيـا) في ا (أدب األطفـال ودوره في الـنهـضـة احلضـارية مـحـليـا عـربيـا عا
ستشار العلمي علومات بكلية اآلداب جامعة قناة السويس وا كتبات وا ؤتمر أستاذ ورئيس قسم ا ويرأس ا
ـركـزية جلـامـعة حـلوان كـتـبة ا ـؤتمـرات بـا ـؤتمـر بـقاعـة ا ـعمل تـوثـيق بـحوث أدب األطـفـال سهـيـر محـفـوظ. يقـام ا
ـؤتمر عـرض بحوث ومداخالت في مـحاور اإلنتاج كتبـات سحر مـحمد بهي الـدين ويتضمن ا بـإشراف مدير عـام ا
الـفـكـري ألدب األطـفـال بـأنـواعه اخملـتـلـفـة من قـصة وكـتـاب مـوضـوعي وشـعـر ومـسـرحـيـة وذلك بـالـشـكـل الـورقي
ـؤسـسات الـثقـافـية خـاصة ـتـرجم في مخـتـلف العـصور وجـهـود مخـتلف ا ؤلف وا واإللـكـتروني ويـشـمل اإلنتـاج ا
راكز الثـقافية العربية واألجنـبية على تشجيع وتدعيم اإلنـتاج والعمل على جذب األطفال إليه درسية وا كتبات الـعامة وا ا

رتبطة بها. من خالل القراءة احلرة وكافة األنشطة ا

رسالة القاهرة
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وأمّه إلهة هي اإللهـة البقرة "ننسون"
 بينما أبو يـوسف بشر مثلنا  وهو
راعـي بـدوي اســمه "يــعــقـوب"  وأمّه
امرأة بدويّة مثل أي امرأة أخرى هي
"راحـيل"  فـأيـن الـشـبه أيــهـا األخـوة
في اإلنحدار العائلي لكال الطرف ? 
اجلــواب بـبــسـاطــة هـو أنه ال يــوجـد
شـــــبه عـــــلـى اإلطالق . لـــــكن نـــــاجح
يعارض كل هـذه اإلختالفات  ويؤكد
لـيس على وجـود تشابـه بل تطابق !!
ـجـمـوعـة من مـعـتـمّـداً عــلى الـلـعب 
صطلحات احلداثية مثل : التناص ا
ــــهـــيـــمـــنـــات والـــقـــلـب والـــزحف وا
واإلزاحـة  وهي مصـطلحـات نعـرفها
جـيّـداً ونــسـتـخـدمـهـا في مـواضـعـهـا
الـدقــيـقـة نـحن الـنـقّـاد الـكالسـيـكـيـ

ساك .  ا
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يــقــول نـاجـح لـيــثــبت تـشــابه األصل
الــــعـــائــــلي جلــــلــــجـــامـش ويـــوسف

التوراتي :
(جـلجامش ابن لـوجال بـندا ويوسف
ابن يـــعـــقــوب . االلـــهـــة نــنـــســون ام
جـلـجـامش وراحـيل أم يـوسف امـرأة
عادية والـتنـاص هنا مـقلـوب أيضا .
فمـا كان مقـدسا في أمومـة جلجامش
زحف لـيـكون في ابـوة يوسف ويـبدو
بـان مــهـيـمــنـات الـديــانـة الـقــمـريـة /
ا تـزل في النظام سلـطة االلهة االم  
ـعـرفـي الـعـراقي الـقــد حـتى بـعـد ا
ازاحـة تلك السـلطة وصـعود السـلطة
الــذكــريــة / الــشــمــســيــة . لــذا ظــلت
لـحمة - هيمـنة االم مـاثلـة في نص ا

ص .(13) (196
والحـظ كـــــــــــيـف حـــــــــــاول نـــــــــــاجـح
اإلســتـــخــفــاف بـــعــقــولـــنــا من خالل
إدهــاشــنــا بــلــعــبــة من الــصــيــاغـات
الـلـغــويـة الـغــريـبـة  ومـجــمـوعـة من
ـصــطـلـحـات  والـلــعب عـلى الـوتـر ا
رتـبط بـألفـاظ سلـطة األب شـروخ ا ا
وســـلــطــة األم والـــســلــطـــة الــذكــريــة
والـقـمريـة والشـمـسيـة القـضـيبـية ...
ـا في جـعـبته مـن مصـطـلـحات إلخ 
مـحـدودة يـصـقل بـهـا ويـعـيد . ولم ..
ولن  يـفـلح أبـداً في إقـنـاعـنـا بـوجود
تشـابه ب أبـوي جلـجامش الـعراقي
وأبـوي يوسف الـتـوراتي الـيـهودي 
ـصـطلـحات  مـهمـا لـعب باأللـفاظ وا
ـــسك بــعـــقــولـــنــا بـــإحــكــام ألنـــنــا 
ونفـحص ونـدقق بـهـدوء  ولم نُصب
بعدوى القراءات "احلداثية" السريعة
ــنــبــهـرة . يــقــول نــاجح مــواصال وا

التبرير الفاشل :
(ويالحظ بـان الــتــنـاص مــوجـود من
خـالل االخـــتالف احلـــاصل والـــقـــلب
والـتحويـر ولم يكن تنـاصا كلـيا لكنه
لحمة ثول التـأثير فاالم في ا يؤشر 
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ومن أخـطر الـسلـبيـات التي صارت
لـألسف سـمــة اشـتــغـال الــبـاحــثـ
" الـــــعـــــرب  هــــو "احلـــــداثـــــويـــــ
ُـجـتـزأة الـتي تُـخـلع اإلقـتـبـاسـات ا
من ســيـــاقــهــا (وأؤكــد دائــمــا عــلى
السـيـاق) . يـأخذ الـبـاحث جزءاً من
مـقطع أو نـص طويل لـيدعم آراءه 
وحـــ نــعـــود إلى الـــنصّ األصــلي
الكـامل جنـد أن قراءته مـتـكامالً من
نـاحـيــة  وضـمن "سـيــاقه" الـشـامل
من نـاحــيـة ثـانـيـة  وداخل "إطـاره"
الــكــلّي من نــاحــيــة ثــالــثــة  تــقــدّم
صورة ليـست مغايرة لـلنتائج التي
تــوصّل إلـيـهـا الــبـاحث حـسب  بل

مناقضة لها جذريا . 
ولــــعل من أفــــضل األمــــثـــلــــة عـــلى
ــقـــبـــوســـات من ســيـــاســـة خـــلـع ا
ــسـبق ســيــاقـهــا خلــدمـة الــهــدف ا
لــلـبــاحث هــو مــا قـام به نــاجح في
قـبوسـ اللـذين افتـتح بهـما هذا ا
القـسم (مـلـحـمـة جـلـجـامش وقـصّة
يــــوسف الـــتــــوراتي)  وحـــاول من
خاللهـما إثبات أن جلـجامش يشبه
ــقـبـوس يـوسف الـتــوراتي . فـفي ا
الثاني اقتطع ناجح هذه األسطر :
(بـعـد أن خــلق جـلــجـامش وأحـسن
اإلله الـعـظـيم خــلـقه حـبـاه "شـمش"
الـســمــاوي بــاحلـسـن وخـصه "ادد"
بـالــبـطـولــة  جـعل االلــهـة الــعـظـام
صـورة جلجـامش تامة كـاملة - ص

195) (8). 
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ثم يذكـر مقـبوسـا توراتـيا من سـفر
التكوين يقول :

(وأمـا اسرائـيل فـاحب يوسف اكـثر
من سائر بنـيه النه ابن شيخوخته.
فـصـنع له قمـيـصا مـلـونا فـلـما رأى
اخــوتـه ان ابــاهـم احــبـه اكــثـــر من
جــــمــــيـع اخــــوته ابـــــغــــضــــوه ولم
يستطيعوا ان يكلموه بسالم - ص

195) (9)
ســأعــيـــد جــانـــبــا من االخـــتالفــات
الشـاسـعة الـتي قفـز فـوقهـا ناجح 
ولـكن من خالل النصّـ  نفسـيهما
 الــلــذين اســتــنــد إلــيــهــمــا نــاجح

مـعــتــقـداً أنــهـمــا نـصّــان لــلـتــشـابه
وللتناص : 

لحمـة يتحدّث عن الصورة # نص ا
اخلــارقــة الـــتي خـــلق بــهـــا اآللــهــة

جلجامش 
   أمّا نص التوراة فـهو يتحدث عن

فرط ليوسف .  حبّ يعقوب ا
   فــمـا هــو وجه الــشـبه ? ومــا هـذا

التلفيق ?
ـلحمـة يتحـدّث عن الكيـفية # نصّ ا
الـــــتي حـــــبـــــا بـــــهـــــا اإلله شـــــمش

جلجامش باحلسن      
    وكــــــــــــيـف خـــــــــــصّـه اإللـه "أدد"

بالبطولة .
   ونص التـوراة يـتـحـدث عن صنع
يــعـقــوب قـمــيـصــا مـلــوّنـا لــيـوسف
وكــيف أثــار هــذا الــقــمـيـص حــسـد
إخــوتـه (وســوف نـــتـــوقف قـــريـــبــا
وبــصـــورة وجــيــزة عــنـــد مــشــكــلــة

القميص هذه) . 
   فــأين وجه الـــتــشـــابه ? ومــا هــو

الدافع لهذا التلفيق ?
ــلـــحــمـــة يــتـــحــدّث عن أن # نـصّ ا
اآللــهـــة الـــعــظـــام جـــعــلـــوا صــورة

جلجامش تامة 
   وكاملة .

   في ح أن نصّ الـتوراة يـتحدث
عن كُـره إخـوة يـوسف له ألن أبـاهم

يحبّه 
   أكثر منهم .

اذا هذا    فما هو وجه التشابه ? و
التالعب بعقولنا كقرّاء ? 

واآلن  سوف أنـتـقل إلى مـوضـوعة
"خــلع" اإلقــتــبــاســات مـن ســيــاقــهـا
وانـتزاعـهـا من إطـارهـا  فـأقدّم إلى
الــســادة الــقـرّاء جــزءاً من الــعــمـود
لـحمة الذي خلع ناجح الثاني من ا
اقـتبـاسه منه تـاركا لـهم العودة إلى

العمود كامال :
(بـعــد أن خُـلق جــلـجــامش وأحـسن

االله العظيم خلقه 
حـبـاه "شـمش" الـسـمـاوي بـاحلـسن

وخصه "أدد" بالبطولة 
جــــعل اآللــــهــــة الــــعــــظــــام صــــورة

جلجامش تامة كاملة 
(وإلى هنـا انـتهى اقـتـباس األسـتاذ

ناجح)  
كـان طوله أحـد عـشـر ذراعـا وعرض

صدره تسعة أشبار
ثلثاه إله  وثلثه اآلخر بشر 

وهــيــئــة جــسـمـه مـخــيــفــة كــالــثـور
الوحشي 

وفـتك سالحـه ال يـضــاهـيه ويــصـدّه
شيء 

وعــلى ضــربــات الــطــبل تــســتــيــقظ
رعيّته - ص .(10) (77

ـقـصود بـضـربـات الـطبل  –على وا
األرجح  –هـو اســتـدعـاء جـلـجـامش
لرعيته بضرب الطبول الستخدامهم
في أعمال السخرة - ص  77هامش

64) (11).
واآلن ? هل فـي يــــــوسـف شــــــبـه من

جلجامش ? 
لنكمل السياق :

(الزَمَ أبــــطـــال "أوروك" حـــجــــراتـــهم
ناقم مكفهرين 

لم يــتـرك "جــلـجـامـش" ابـنــا طـلــيـقـا
ألبيه

ه عن الــنــاس لـيل لـم تـنــقــطع مـظــا
نهار 

أهـــذا "جــــلـــجــــامش" راعي "أوروك"
سوّرة ? ا

أهـو راعينـا القوي  الكـامل اجلمال
واحلكمة ? 

لـم يـتـرك جــلـجـامـش عـذراء طـلــيـقـة
ألمها 

قاتل وال خطـيبة البطل - وال إبنـة ا
ص .(12) (77

فــهل هــنــاك شـبـه بـ حــســد أخـوة
ـطـلـقة يـوسف له  وبـ الـسـلـطـة ا
الـتي مارسهـا جلجـامش على شعب
كــامل هـــو شــعب أوروك ; "مـــديــنــة
األســـوار" كـــمـــا كـــانـت تـــوصف في

األساطير ? 
والله عـجيب هذا الـتأويل من ناجح
ـكن أن يسـتوعبـه عقل حتى .. وال 

بتدئ !  القرّاء ا
ظــــــاهــــــرة الــــــلـــــعـب بــــــاأللــــــفـــــاظ

صطلحات احلداثوية : وا
ومع ظـــــاهــــرة اخلــــلع واإلجــــتــــزاء
السلبية الـتي أشرت إليها قبل قليل
 هنـاك ظاهـرة سـلبـية أخـرى ال تقل
خـــطـــورة وإربـــاكـــا  وهي ظـــاهــرة
صـطلـحات التي اللعب بـاأللفـاظ وا
تــعـرّضـتُ إلى جـانب بــســيط مـنــهـا
ـلك سـابـقـاً . فـأبـو جـلـجـامش هـو ا
"لـوكـال بـنـدا"  ولــكن من خـلـقه هـو
ــثــابــة األب  وهــذا شــائع في إله 
ـة (لـقـد األسـاطـيــر الـعـراقـيـة الـقـد
خــلــقــته اآللــهـــة الــعــظــام : أنــو إله
الـــســـمـــاء  وأنــــلـــيل إله الـــهـــواء 
وشـــــمـش إله الـــــشـــــمـس  وأدد إله
الــرعـــود واألمــطــار والــعــواصف) 

ذات صفـة مـقـدسة واالب في الـقـصة
التوراتـية مـقدس ويبـدو ان السـلطة
الـــذكــريــة / الــشـــمــســيــة  –والنــهــا
متأخرة جدا  –مارست عملية ازاحة
الـسلطـة القمـرية / سلـطة االلهة االم
 وحـــــلت بــــديـال لــــهــــا - ص (196

(14).
ولم يــســتــطع نــاجـح - وهــو يــعــيـد
ويصـقل نفس األفكـار احملدودة التي
يجترها في كل صفحة - أن يبرّر من
جــــديـــــد وجـــــود أي تـــــشــــابـه بــــ
جلجامش العظيم ويوسف التوراتي
. ما حـصل هـو أنه وقع في مـصـيدة
تـأويـالته الـعـشـوائـيـة الـتي يـتالعب
بها بعقول القرّاء . ودعوني أسألكم:
مــــاذا قــــال نــــاجح في اإلقــــتــــبــــاس
الـــــســــــابق الــــــذي ضم احملــــــاولـــــة

التبريرية األولى ? 
قــال : ظـلّت هــيـمــنـة األم / الـسُــلـطـة
لحمة حتى القمرية مـاثلة في نص ا
بـعــد إزاحــتــهــا وصـعــود الــســلــطـة
الـــذكـــريـــة الـــشـــمــســـيـــة  واآلن في
ـقــبــوس الــثــاني  وهــو احملــاولـة ا

التبريرية الثانية .. ماذا يقول ? 
يــقـــول : إن الـــســـلــطـــة الـــذكـــريــة /
الـشـمـسـيـة مـارست إزاحـة الـسـلـطـة
الـقـمـريـة / سلـطـة اإللـهـة األم وحلّت
بديال لها !! يا لإلكتشافات الهائلة !!
إنها نفس األفكار واجلمل تقلب على
الــيــمـ تــارة  وعـلى الــيـســار تـارة

أخرى !! 
يواصل ناجح القول :

لحمة (االنوثة القمرية) (أ = ا
مقدس 

ب = قـــــصــــــة يــــــوسف (الــــــذكـــــورة
الشمسية - ص .(15) (196

وهذا أعـجب تنـاقض يـعكس ارتـباك
الـــــبــــاحث . ومـن حق الــــقــــارىء أن
ـلحـمة يسـأل ناجح : ثمّ مـاذا ? أ = ا
.. ب = قـصـة يـوسف .. ثم ماذا ? إذا
سـرنـا عـلى اخلط الـظـاهـر لـلـكـلـمات
ـــلـــحـــمــة تـــنـــاقض الـــقـــصــة فـــإن ا
الــتــوراتـيــة جــذريّــاً ألنــهـا مــلــحــمـة
األنوثة في ح أن القصّة التوراتية
هي قصّة الذكـورة .. فكيف "يتناص"
ــطـــ حـــضـــاريــ نـــتـــاجــان مـن 

متعاكس ? 
WIÐUÝ  «—U³Ž

الـعجـيب والـغـريب أن نـاجح يـلصق
بـاجلـمـلـتـ الـسـابـقـتـ  وبـصورة
لحـمة ال نعرف مبـاشرة  نصّـاً من ا
مـا هي عالقـته بـالـعـبـارات الـسـابـقة
وال باألفكار السـابقة التي كرّرها عن
أبــوَي جــلــجــامش  وأبــوَي يــوسف

التوراتي  حيث يقول :
(-ساجعل اهل "اوروك" يـبكون عليك

ويندبونك
وساجعل اهل الفرح يحزنون عليك
وانــا نـــفـــسي (بـــعـــد ان تــوســـد في

الثرى) ساطلق شعري 
والـــبس جـــلـــد االســــد واهـــيم عـــلى
ــلــحــمـة وجــهي في الــصــحـاري  –ا
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ثم يــنـقل نـاجح   وفــورا  نـصّـاً من
الــتـوراة يــعـكس حــزن يــوسف عـلى

أبيه يعقوب  وبكاءه عليه : 
(-فوقع يوسف على وجه ابيه وبكى
عــلــيه وقـبــله وامــر يــوسف عــبــيـده
االطــبـاء ان يــحــنـطــوا ابــاه. فــحـنط
اســرائـيل وكــمل له اربــعـون يــومـا 
النه هكذا تكـمل ايام احملنط وبكى
صريون سبع يوما وبعدما عليه ا

مضت ايام بـكائه كلم يوسف بيت
فــرعــون ... ووضع البــيه مــنــاحـة
سـبـعـة ايـام فـلـمـا رأى اهل الـبالد
ناحة في بيدر اطاد الكنعانـيون ا
قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصري
وصــعــد مــعه مــركــبــات وفــرسـان
فـكـان اجلـيش كثـيـرا جـدا . فـأتوا
الـى بـــيـــدر اطـــاد الـــذي في عـــبـــر
االردن  ونــاحــوا هـنــاك ســـــبــعـة
ايـــام مــــثــــلــــمــــا رأى اهل الــــبالد
ناحة في بيدر اطاد الكنعانـيون ا
وقــالـــوا هـــذه مـــنـــاحـــة ثـــقـــيـــلــة
لــلـمــصـريــيـ  –تك (11 – 1 : 5
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وهل عـــرفت ســيّــدي الــقــاريء مــا
الـــذي يـــبـــغـــيـه نـــاجح من هـــذين
االقــتــبـــاســ : حــزن جــلــجــامش
وبـــكـــاؤه عـــلى أنـــكـــيـــدو الــبـــطل
الــــعــــراقي األســــطــــوري اخلـــارق
الـشجـاع  وحـزن يـوسف وبـكاؤه
على أبـيه يعقوب الـعجوز البدوي

تهالك ?  ا
إنـه يــريـــد عــمل "تـــنــاص" جـــديــد
رّ علينا أبدا  وخطير  لكنه لن 
فـنــحن - وبــتــواضع - مــثــقــفـون
مـوسـوعــيـون ومـحــلّـلـون  ال نـقل
قدرة وكفاءة عن اي مثقف ومحلل
ي غــربي أو شــرقي  بل نـحن عـا
أقــــدر من كـــــثــــيــــر من هــــؤالء في
دراسـة اساطـيـرنا الـعـراقيـة بـع
عـراقـيـة فــاحـصـة وبـروح عـراقـيـة
ــشــتـركــات الـروحــيـة نــابـضــة بـا
الـرافـديـنـيـة الـعـظـيـمـة . لن تـعـبـر
عـلينـا هذه التخـريجات مـهما كان
لـعـبــهـا الـلــغـوي ومـهـمــا أتـخـمت

صطلحات? با
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تاج الياسم .. أغنية كنعانية

كائنًا حيًا يتجول فرحًا بقطاف غدره
" ص11

هـكذا وعـبر هـذه اللـغـة الرقـيقـة التي

هي جزء من ثالثـية روائية لـلكاتبة
الــفـلــسـطــيـنــيـة بــشـرى أبــو شـرار
بـدأتــهـا ب " مــدن بـطـعـم الـبـارود "
وتـبعـتهـا " قارورة عـطر " ثم جاءت
" تـاج الياسـم " مكـملة لـلثالثية 

التي تدور أحداثها في سوريا .
يـلــعب الــتـخــيـيـل الـتــاريـخي دورًا
كـــبــيـــرًا في أحـــداث الـــروايــة ومن
خالله تـــنـــسج الــكـــاتـــبـــة عالقــات
مـتـشـابـكـة ومـلـتـبـسـة أحـيـانًـا بـ
شخـصـياتـها  في مـحـاولة لـتأويل
األحـداث وفــهم الـواقـع الـســيـاسي
ـر به الـوطن العـربي بـشكل الذي 
عـــــــام  والـــــــســــــوري عـــــــلـى وجه

اخلصوص .
حتـــــاول بــــشـــــرى أبـــــوشـــــرار في
روايـــــتــــهــــا قـــــراءة الــــتـــــاريخ من
منـظـورهـا اخلاص  دون االعـتـماد
على األحكام اجلاهزة معتمدة على
بدع الذي يرى األحداث من خيال ا

زاويـــة رؤيــةٍ مـــخــتــلـــفــة عن زاويــة
ـؤرخ  ودون االعتـماد عـلى أحكام ا

مسبقة على هذا التاريخ .
ومن هـنـا فــإن هـذه الـروايــة لـيـست
ـعـروف ــعـنى ا روايـة تــاريـخـيـة بـا
ولــكن الــتــاريخ يــتــشــكل فــيــهــا من
مــنـــظــور الـــوعي واخلـــيــال مـــعًــا 
بــاإلضــافــة إلى كــون هــذا الــتــاريخ
مــرجــعــيـةً أولـى ألحـداثــهــا  يـؤدي

وظيفة جمالية ومعرفية .
w½U ½« »UDš

تـعـتـمـد الــكـاتـبـة في روايــتـهـا عـلى
خــطــاب إنــســـاني تــؤطــره لــغــتــهــا
الـعذبـة التـي تقـترب كـثـيرًا من روح
الـشـعـر وتـتـكئ عـلى الـسـرد الـدقيق
لـــــلــــتـــــفــــاصـــــيل الـــــتي تـــــرسم كل
شخصيات الروايـة بشفافية وإتقان
 ال يتـدخل اخليـال في تـخلـيقـها إال
بقدرٍ ضئيل فـكل شخصيات الرواية
حقيقية ومازال أغـلبها يعيش بيننا

 ولـكن الكـاتبة ومن خالل بـطلـتها "
وردة " تقدم كل شخـصية في قالبها
المح تـلك الشخـصية الئم  الـفني ا

.
اعـــتــمــدت كـــذلك بـــشــرى أبــو
شـرار على تقـنيـة " البازل " أو
ـتــنـاثـرة الــتي تـكـون الـقــطع ا
معًا في النهاية شكلًا منسجمًا
من أشكـال السـرد الذي يـعتـمد
عــلى ثـيــمـة الــقــطع والـوصل 
لــيــرسم لــنــا مــأســاة ســوريـا 
ومـعــانـاة الـشـعب الـسـوري من
خالل كـتابات أدبـائه ومثـقفيه 
الــذين اســتـعــانت بــكــتــابــاتـهم

أساة . الكاتبة في سرد تلك ا
من خالل مأساة سـوريا الراهنة
تــســتــعـــيــد الــكــاتـــبــة الــتــاريخ
الــســـوري من كـــتــابـــات األدبــاء
والـكـتاب الـسـوري  ومن خالل
ـكـان وجـغــرافـيـا الـوطن ذاكـرة ا

اجلريح :
" هـناك حيـث البنـدقية والـكمان 
سـقــطت قــذائف الــغــدر  أحـرقت
زوايـا من أمكـنة حـنونـة  أحرقت
كتبًا سكـنت رفوف مكتبته  هناك
تـغــتـال الـصــفـحــات  الـكــلـمـات 
ونزار ال يـزال قـابـضًا عـلى أقالمه
وأحـــبــــاره وحـــكـــايــــاتٍ هي له لم
ـوت تــكـتب بــعــد  هـنــاك يــكـبــر ا

تـــتــــوالـــد فـــيـــهـــا الـــدوال وتـــتـــسع
مـدلـوالتـهـا تـرسم بـشـرى أبـو شـرار
ــوجـعـة  ألم الـتـفــاصـيل ا
واحلـكـايـات الـتي ال تـبـرح
الـــذاكــرة  والــتي تـــتــنــقل
فـيها الـكاتبـة ب سوريا "
تـاج اليـاسمـ "وفلـسط
" األغنـية الكنـعانية "  في
مـزج بـديع أقرب مـا يـكون
إلـى الـــــتـــــمــــــاهي  هـــــذا
بــجــانب الـتــأكــيــد الـدائم
عـبـر سطـور الروايـة على
الهويـة  وحضور الواقع
ــلــتــبس بــإشــكـالــيــاته ا
ــعـرفــيــة الـتي تــتــشـكل ا
عـلى ألسنـة شخصـياتها

:
"حيـنمـا أسأل عن أصلي
وفـــــصـــــلـي  حـــــســـــبي
ونــسـبـي أجـيب مــرفـوع
الرأس " أنا عربي " قلب
الــعـروبــة هي ســوريـا 
ســـوريـــا أنتِ نـــقش في
قـــلـــبي  واســـمكِ عـــلى
لــســانـي أنــشــودة  بكِ
نـفاخـر  أنتِ الكـرامة 
اجلـهـاد  قـوة الـعرب 
حـامــيـة الـديـار  الـسـد
ـنــيع هـو ســوريـا  أنــا األب الـذي ا

يـرنـو ألن يـتـكـحل بـرؤيـة أبـنـائه في
فلـسطـ وأشتمّ رائـحة الـقدس  لن
نـســتـسـلم  لن نـهــادن  مـهـمـا طـال

الزمن وبهظ الثمن " ص132
WO dF   öOJAð

ومن هنـا فإننا نـبحث عن البطل في
ـعروف لـدي كتاب عـناه ا الروايـة 
ــا جنــد أن الـــســرد فال جنـــده  وإ
ــكـــان /ســـوريـــا/ بـــأســـطـــوريـــته ا
ـعــرفـيــة والـفــنـيــة هـو وتــشـكالتـه ا
البطل احلـقيـقي الذي يتـشكل قـطعة
قـطـعـة عـبـر صـفـحات الـروايـة الـتي
ـائـتي صـفـحـة  والذي تـربـو عـلى ا
تمـزج الكـاتبـة في رسم مالمـحه ب
الـفـني والـتاريـخي بـدقـة وإتـقان من
خالل الـسيـر الـشـعـبـيـة واحلـكـايات
وأقــنــعـة احلــكي وأنــســاقه الـفــنــيـة
ـتعـددة التي اسـتخـدمتـها الـكاتـبة ا
ـــذكـــرات كـــالــــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة وا
والــكـــتــابـــات األدبــيــة والـــذكــريــات

ومواقع التواصل وغيرها :
" هــنـــا نــرسم مـــا تــبـــقى من مالمح
طفـولة غيـبتهـا قوى الظالم " زهرة "
مـن روابي " حـمــاة " هـاجــرت قـسـرًا
إلـى لـبـنـان  تـفــتـرش بالط بـيت من
صـقيع الـوقت وغربـة صارت إلـيها 
حتدث عـروسة حتـتضـنهـا  تدثـرها

من برد الليل بخرق بالية :
- كـــنت صــغـــيــرة  زارنــا اخلــوف 

هـربـنـا من بـيـت جـدتي  صـعـدنـا
اجلبل  بـكـيت حلـظة ظـنـنت أنهم
تركوني حتت زخات الرصاص " .
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ومن خالل كل هذا تـطـرح الكـاتـبة
مــجـمـوعــة من األسـئـلـة الــشـائـكـة
حــول الــقــهــر والــظــلم ومــصــائــر
الــبــشــر فـي ظل هــيــمــنــة احلــرب
ــســتـــعــرة في كل بـــقــاع الــوطن ا
الـعـربي  وآثـارهـا الـسـيـئـة كـهـذا
اخلـــوف الــذي يــتـــرك في نــفــوس
األطـفـال عـقـدًا نفـسـيـة وجـراحًا ال
تـندمل وهم يـتـلمـسـون خطـواتهم

األولى :
" هــــاتي يـــــدكِ وامــــســــحي عــــني
دمــعـاتٍ تــفـلــتت من نــور كـلــمـاتك
ـسكـونة في التي نـكأت جـراحي ا
أعـمـاقي وال أفـتـحـها وال يـفـتـحـها
أحد ألنهـا تسكنـني بصبرٍ وأناةٍ 
تعيش أعمـاقي ألنها صنو حياتي
الـتي تــتـمــاهى وحــيـاتكِ أنتِ  لم
نـــــــــــدرك إال الــــــــــوجـع واأللـم وإن
تبـاينت األسباب  الـذي هو مؤكد
هـــو احلــــزن الـــذي يــــجــــمـــعــــنـــا

ويعشعش في أعماقنا " ص165
تاج الياسم .. أغـنية كنعانية "
" روايـة تـسـتـحق أن تُقـرأ بـعـنـاية
وأن تكون محل اهـتمام من نقادنا

الكبار .
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