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دمشق 

اصحاب احلرب في الوطن يظنون أنهم
سيرثون السـماوات بتناصٍّ موفق جداً
ــقــدس والــقــرآن الــكـر مـع الـكــتــاب ا
فهوم اجلهادي  في ح احة إلى ا بإ
أن أعـداءنا يـرثـون نـخـيـلـنـا ويـسـرقون

خيراتنا .
ـالحظ أن رمـز " الــصــلب " تــكـرر في وا
غـير مـوضع من الـقصـيـدة مع تقـليـبات
فـردة واشتقـاقاتـها من العـنوان حتى ا

اخلاتمة التي قال فيها :
ولكنهم َوأَدوا احلُلمَ 

والروح مطفأة 
و دخانُ دمي

سلّم للصليبْ 
ـدهش أعـطـى الـشـاعر بـهـذا االنـزيـاح ا
طــاقـاته احلـيــويـة لــلـمـفــردات مـا عـمّق
ــتـلــقـي  فــهــذه احلـرب ــعــنـى لــدى ا ا
أطــفــأت روحه وأحـــرقت دمه ومــا بــقي
سـوى دخــان حتـول إلى ســلّم لـيــصـعـد
إلى الـــصــلــيب  مـــا يــذكــرنـــا بــأتــبــاع
العدمية في احلداثة الشعرية الغربية 
ـــــطــــلق بـل كــــان في ولــــكن لـــــيس بــــا
الــقـصــيــدة إشــراقــة تــنمّ عن الــقــيــامـة

اجلديدة للوطن يقول :
اننا نحلمُ اآلن ..

ح يطيب التأمّل بالشمس
قبل الغروب

رارات كل احلروب
تهجّد دمع النحيب

أرى أَوَّلَ الشمس أنثى 
فكيف يراني الذي ال أراه

الـواقـع إن الـشـاعــر تـمــكن بـاقــتـدار من
ــواءمــة بــ مــحــرقه اجلــواني وبــ ا
أدواته الـفــنـيـة الــتي ركـزتُ فـيــهـا عـلى
الرمـز والتنـاص  فجـاء بناؤه الـشعري
بحلة بهية والسيما ح أحال التجربة
الــفــرديــة إلى حــالــة إنــسـانــيــة تالمس
واقـعـنـا الـعــربي في عـصـر الـصـراعـات
الـدمـويـة  وكأن اإلنـسـان الـعـربي قدرُهُ
ـــوت مـــوتـــ : األول في احلـــيـــاة أن 

مات . والثاني في ا

إن القصيدة من مقام التفعيلة ركب بها
نعم حمـندي بحرين هما الشاعر عـبد ا
تـقـارب " فـعولن اخلـبب " فـعـلن ... " وا

... " كما في قوله :

نسيَ الليلُ أقمارَهُ
في الهزيعِ األخيرِ

من الغوثِ 
ُستجيرِ كا

من القيظ بالنارِ
أصرخُ :

أنَّ احتفالَ العصورْ
صرختان من احلشرِ 

يومُ النُشورْ
نسي ال = فعِلن
ليلُ أق = فاعِلن
مارهُ = فاعِلن

في الهزي = فاعِلن
عِ األخـيـرْ = فـاعالتن هـنـا أشـبع فـاعـلن
لـتصـبح فاعالتـن مع الوقف عـلى حرف
الـرويّ الـراء الـسـاكــنـة مـا أدى وظـيـفـةً
ـد نـفـسه بـعـد فـنـيـة من خالل حــاجـته 
قـتضـة تـماهـياً مع حـالته الـتـفعـيالت ا

الشعورية أثناء فعل الكتابة .
ــســـتــجـــيــرِ أصــرخُ أنَّ منَ الـــغــوثِ كـــا
احـتفـالَ العـصورْ = فعـولن مكـررة سبع
مرات ختمها الشاعـر بتفعيلة فعولْ من
جـوازات فـعـولن مع الـوقف أيـضـاً عـلى

حرف الراء الساكنة .
ويعود في " صرخـتان من احلشرِ  يومُ

النُشورْ " إلى اخلبب .
مـثل هـذا الــتـنـوع في الـبــحـور كـمـا في
الــقـوافي في الــقـصـيـدة كــلـهـا مــنـحـهـا
إيقاعـات متنـوعة جاءت من غيـر صنعة
لتـلـبي حـاجـة الـروح الـشـاعـرة وحـاجة
ـتلـقي لـلخـروج من الرتـابة  وخـاصة ا
ــوت كـفــســحـة اســتــراحـة من أجــواء ا
ــتــلـقي وقــعه الــثـقــيل عــلى الــكـاتب وا
..ونعلم أن قصيـدة التفعيلة حتتمل معاً
ا تـعـطـيه لـلـمؤلف هذا الـتـنـوع الـفـني 
من مـساحـات حـرة .. وقد كـتب الشـاعر
وهـو مـطـعـون في روحه حـدَّ الـغـيـبـوبة
الـتي نـصـابُ بـهـا عـادةً من صـدمةِ األلم
الشـديد وارتـفاع درجـة حرارة اجلسم 
وحينها قد تسيطر علينا حالة التهو
أو الهـذيان  ولـكن شاعـرنا مع ذلك ظلَّ
ـكنـني القول إن قابـضاً عـلى وعيه ما 
الشاعر كـان في حالةِ الغيـبوبة الواعية
ـ إن صـحَّ الـــتـــعــــبـــيـــر ـ أثــــنـــاء ســـكبِ
ـلحمة  جوانيـاته على هذه الـقصيدة ا
ط الحم غالـباً مـا تكون من  ومع أن ا
قـصـيدة الـعـمـود إال أن الـشـاعـر كـتـبـها
ط قــصـيــدة الـتــفـعــيـلــة لـيــؤكـدَ عـلى 
قــدرتــهــا عـلـى مـا كــان من اخــتــصـاص
الـــعــمــود فــقـط . بــكــلــمـــة حــول فــنــيــة
مزوجة القصيدة أقول : إنها احلداثة ا

مع األصالة .
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بــــهـــا  النــــهـــا
تــــــــــــــذهـب الـى
االنــــــــــســــــــــان.
وكـيف جنح من
فـــــــعل ذلـك لي?
ـاذا? يـجب أن و
أطــــــــــــــــــــيــع كـل
وسائل اإلنتاج ;

اآلالت
وامــــــتـــــصـــــاص
الــــــــصـــــــدمـــــــات
صنع ومـساحة ا
تـنـتمي إلـيه. ليس
لـــدي ســوى يــدي
ــــكــــنـــني حــــيث 
الـــعـــمـل والـــبــذور
ـكــنـني من الــتي 
خـاللــــــــــهــــــــــا دفع
زوجـــــتـي الجنــــاب
ــزيـد من الـعـمـال ا
مــــثــــلي. أنــــا  مـــا
ـتـسول. يـسـمـى  ا
ومــــثــــلــــنـــا  نــــحن
احلــــيــــوانــــات  هم

البروليتاريون.
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وهـنـا يـأتي وقت احلـلم. ويسـتـمـر اخلـنزيـر بـاحلـديث  وهو
يـحلم بعـالم بال بشر. ويـقوم بتـنصيب خـنزير صـغير يدعى
ًـا بـال رأس مـال. وهـنـا واحـد (صـغـيـر) مـكون (أوشـي) عا
ؤتـمر بـغناء قـصيدة من يـوتوبـيا الشـيوعـية. ينـهي ميـجور ا
غــنــتـهــا والــدته وأصــدقــاؤهـا عــنــدمـا كــان صــغــيـراً  "عن
إجنــلــتــرا حـيـث تـتــحــد احلــيــوانـات. جــمــيــعــهـا  إذا صح

التعبير".
بـيد ان ميـجور العجـوز قد مات  واآلن نـصل إلى خلفائه 
الـشيوعي  أو إذا صح التعبير  البالشفة (أعضاء حزب
لـين الذين استولوا على االحتاد السوفياتي ونفذوا الثورة
الـشيوعـية). كان هذان اخلـنازير العـمالقان: نابلـيون القوي
ـــبــدع واحلـــالم ســـنــوبـــول. طـــوروا نــظـــريــة "احلـــيــوان" وا
ـاركـسـيـة? الـلـيـنـيـنـيـة? الـشـيـوعـيـة?). وهم الـذين جـمـعوا (ا
احلـيـوانـات مـعًـا  وعلـمـوهـا وعـظـوا بهـا  ونـظـمـوا الـثورة
ــزارع جــونــز وأدت إلى بــنــاء االحتـاد الــتي قــضـت عــلى ا

السوفيتي  وهو "مزرعة احليوان".
واخلـنـزير ـوت الـعجـوز قـد بدأت الـقـصة لـلـتو. سـتـال  و
الـسـم نـابـليـون  هو مـاركـسي شاب يـشـارك في تخـطيط
وتـنـظيم الـثـورة. قد قـام بذلك مـع شريـكه اخلنـزيـر سنـوبول

كرة الثلج (تروتسكي?). 
وهـنا نـسال  هل اسـتخـدم أورويل اخلنـازير لـهذا الـسبب?
ـؤكـد أنه كـان عـلى األرجح بـسـبب سـمعـتـهـا بـاجلشع من ا
واإلدراك اخلــاطئ الفــتــقــارهــا إلى الــنــظــافــة? فــفي الــلــغـة
ــة  كـان مـصـطـلح اخلـنــازيـر يـسـتـخـدم اإلجنـلــيـزيـة الـقـد
كـإهانـة تـشيـر إلى شخـصيـة سيـئة. في الـواقع  لقـد أشار
ضـمــنـيًـا بـاسـتـخـدام اخلـنـازيــر إلى أن الـشـيـوعـيـ كـانـوا
عـازم فقط عـلى السلـطة وتبريـر قوتهم ولـيس عزمهم على
مـصـلـحـة اآلخرين. إن إعـطـاء زعـيم اخلـنزيـر اسم نـابـلـيون
يــضــعـه في الــفــهم الــبــريــطــانـي بــشــكل أســاسي لــلــفــاحت

الفرنسي بوصفه مجنونا من أجل السلطة.
ان ســنـوبـول هــو أيـضـا خــنـزيــر. وكالب احلـرس نـابــلـيـون
ـثـابة الـكالب التي حتـمي سـيدهم دون أي مـبرر أخالقي.
أنـــهــا حتــمي كـل من يــوفــر الـــغــذاء والــراحـــة  الــفــرد مع
الـسـلـطـة. كـتـقـديـر مـثل األمن والـسـيـاسـيـ الـذين يـحـمون
ـا فـيه الكـفـايـة. وبـوكـسـر هو الـنـخـبـة الـشـيوعـيـة  عـادلـة 
ـا قـيـل له وال يـطـرح الـكـثـيـر من مـجــرد عـامل عـمل يـقـوم 

األسئلة مثل األشخاص العادي في روسيا.
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طية بالطبع  فهي في النهاية في الـواقع هذه هي الصور 
مـجـرد حـكــايـة  لم يـكن الـشـعب الـروسي غـبـيًـا  ولم يـكن
الـشيوعـيون أذكـياء للـغاية. فـقد اكتـسب أورويل نظرة ثـاقبة
لـلـشيـوعـي لـرؤيـة سلـوكهم فـي إسبـانيـا وكـان على خالف
مع مـثقـفي اجلناح الـيساري فـي عصره .. بـعد موته بـفترة
ــفــكــرين من أجل طــويــلـــة وجــد أنه جتــسس عــلى هـــؤالء ا
ـفكرين سـاذجًا ومضـللًا  الـسلـطات. لقـد رأى مثل هؤالء ا
ـثــقـفـ لــكن يـحــتـمل أن يــكـون خــطـيــرًا. انـضم عــدد من ا
الـروس إلى البالشفة / الـشيوعيـ فقط ليتم تـصفيتهم من
. لم يستوعب أو قـلة الطبيعة احلـقيقية لقائدهم. قـبل ستال
مـن خالل حتــويـل الــســـيـــاســة إلى شـيء يــشـــبه خـــرافــات
ـا يـعكس إيـسـوب  تـبنى نـهـجـا مـباشـرا في الـقـضايـا  

طبيعتها األساسية وليس الفكرية.
ـظلم لـلـحـالة واخـيـرا نـقـول تعـرض روايـة أورويل اجلـانب ا
اإلنـسانـية. أراد أن يخـلق قصـة رمزية  أو خـرافة  لـلثورة
الـروسيـة. ... لذلك  كان مـقتنـعا بشـدة أن الثورة الـروسية
كــانت قـوة لـلــفـســاد  ألن هـذا هـو مــا يـعـرضه لــلـثـورة في

مزرعة احليوانات.
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بغداد

النهر
قبل النخيل
اءِ ودمي .. ا

يسقي عطاشى السبيلْ.
ِ على حجرٍ-  يتنفّسُ في رئَتّ

قاتالً أوقتيلْ
صائبُ مقبرة  وا

بهذة الشطرات أجاد الشاعر باالعتماد
على الـتناص تـلميحـاً ال توضيـحاً كما
ـقـطـعـ أعاله . لـيـعـود أسـلـفتُ قـبل ا

بنا إلى عصر األضاحي والقراب :
? ْ ما الذي يُشعِلُ الثلج في احلا

غَيرُ ما إقترفَ إإلثمُ
أضحيةً للسماءْ

و مَرَارَاتُنا حكمة 
وقراب مغسولة بالدماءْ

القاتها
يُولَدُ احللم في فجرها 

نايا إماءْ وا
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تحـارب متـجمدة جتـعلهم إن قلـوب ا
ــثل يــقــتـلــون بــدم بــارد كــمــا يــقـول ا
الـــعـــربي  فــيـــســـأل الــشـــاعـــر ســؤال
ـســتــنـكــر عن الــشيء الـذي الــعــارف ا
ــكن أن يـجـعل قـلـوبـهم تـرقّ ولـكن ال
شيء ســوى اقـتــراف إثم الــقـتـل حـتى
بـاتت الـبـشر هـي القـرابـ  ونـعلم أن
ابراهـيم اخلليل عـندمـا همّ  بذبح ابنه
طاعةً لله  فإن الله أبدل االبن بكبش 
أمـا نـحن فـمـا زلـنـا موغـلـ في الـقـتل
ــشــكل أيــضــاً أن وكــأن الــدم مــاء  وا
مـاءنا متـاح لعـابري السـبيل فـأعداؤنا
ـستفـيدون والصـاعدون على وحدهم ا
هـرقـة ب األشـقـاء  في ح الـدمـاء ا
وت اآلخرين مثلما أنهم يستمتـعون 

يستمتع الفجّار باإلماء .
ويعود بـنا الشاعـر إلى رمز " الصلب "

ليوظفه ألغراض أخرى :
"وطني

صلبوهُ على جذعِ قرنٍ
بعمرِ الدهورْ

أكل الطيرُ من رأسهِ 
واستوى صدّرهُ
ملعباً للنسورْ

في هــذه الـــشــطـــرات مــتــتـــالــيــات من
الــصـور الــتي تـنـم عن طـاقــة الـشــاعـر
ــشــهــد الــتــخــيـــيــلــيــة صــورت لـــنــا ا
الـتـراجيـدي لـلوطن الـذي صـلبـوه مـنذ
مـئــة عــام وكــأنــهــا دهــور في بــعــدهـا
الـروحي  وامـتـدت حـتى صـار الـوطن
ملـعـبـاً لـلطـيـور اجلـارحة الـتي تـقـتات
جـثـامــ الـضـحـايــا في احلـروب كـمـا
اعـتدنا أن نـطالـعه في تراثـنا الـشعري
وروث  احلقيـقة إن القصـيدة حافلة ا
بــالــرمــوز الــتي تــمــاهت مع أفــكــارهـا
ـــعــادل ومــعـــانــيـــهـــا لــتـــشــكـل هــذا ا
عنى فـهاهو بـنى وا وضـوعي ب ا ا
الـشـاعـر يـسـتحـضـر أقـوامـاً من تاريخ

العرب القد :
" -أسود دمُها-

تنزفُ الكلماتِ قَذىً. ورماداً ودودْ
تلتقي

ُعتمات .. بالرؤى ا
بأساطيرَ من قيُنقاع اليهودْ 

بـــإشــارة مــنـه إلى أن مــا يـــحــصل في
ـا هو بفـعلة أقوام تـشبه بني وطنه إ
قـيـنـقاع  تـلك الـقبـائل الـيهـوديـة التي
عـادت الــرســول األكـرم مــحــمـد ودسّت
ـسـلـمـ  ومـا كـفـانا الـدسـائس بـ ا
ذلك بل مــا زال في ظــهــرانــيـنــا الــيـوم

ضالليون :
مَا كان فِي أَهْلِ مَدْيَنَ جيالْ

قد طوينا العصورَ 
ولم نهتدِ في السبيلِ السبيالْ

والذي اسْتَصرَخَ األَمس
يبطشُ في النخلِ 

هل يَرِثِونَ السمواتِ ..
أم يرثون النخيالْ ?

إذاً مرت علـينا العصـور ولم نتعلم من
جتـاربـنـا الـدروس  فـما زلـنـا نـتـناسل
أقــوامـاً كـبـني مـدين الـذين عـاشـوا في
شبه اجلزيرة الـعربية وكـانوا يعبدون
شـــجــرة األيك وقـــتــلــوا الـــرسل الــذين
بعثهم الله لهدايتهم  ومع األسف فإن

اكتـشف علماء اآلثار قطعا أثرية تعود حلقب سحيقة ولم تُر مـن قبل بهذا الوضوح الشديد وذلك بفضل استخدام مركبتـ تعمالن بنظام التحكم عن بعد تبدو نيسيبار
متدة على مسافة نحو نصف ديـنة العتيقة الواقعة في بلغاريا - أشـبه بجزيرة منها ألي شيء آخر. ويعتقد العلمـاء انها بقايا سفينة نبي الله نوح فهـذه البقعة ا - تلك ا
دينة ـكن وصف تلك ا ر بري ضيق.فضال عن ذلك  ميل من بـيوت الصيد اخلـشبية التي أبـلتها الريـاح والقابعة عـلى الصخور ال يربـطها بالسـاحل البلغاري سـوى 
بأنـها كومة كبيرة من األنقاض التي تتراص في مستويات بعضها فوق بعض ويعود عمر مكوناتها إلى أكثر من ثالثة آالف عام وهو ما ال يجعل من الغريب أن تعتبرها منظمة
سيح ي.وبـ بيوت الصيـد العتيقـة التي تعود لـلقرن التاسع عـشر تنتصب كـنيسة سانـت ستيفان الـثرية باجلداريـات التي تُظهر الـسيد ا اليونـسكو من ب مـواقع التراث العا
يالدي شـيّدت عندما كـانت نيسيبار وألف شخـصية من شخصـيات العهد اجلديـد. كما تشمل الـثروات األثرية للـمدينة أطالال اكتُـشِفَت هناك لكـاتدرائية ترجع لـلقرن اخلامس ا
نطـقة من الصيادين على واحدة من أهم مـراكز التجارة الواقـعة على ساحل البـحر األسود في العصر الـبيزنطي.لكن األمر ال يـقتصر على ذلك فـقد عثر علمـاء اآلثار وسكان ا
. من بينها قلعـة إغريقية - من تلك التي كانت تُقام عادة على قمم التالل ويُطلق على الواحدة منها اسم أكروبول ا هو أقدم من عصر البيزنطي أطالل وقطع أثـرية عتيقة تعود 
كـان.وال يخلـو األمر من جدران شـيدها مـؤسسو نـيسـيبار الـذين يُعرفـون باسم التـراقيون وهم - فضال عن قـطع خزفيـة ترجع مع الـقلعـة إلى زمن يسبق وصـول الرومان إلـى هذا ا

مقاتلون من على صهوات اجلياد سبق أن بسطوا سيطرتهم على شبه جزيرة البلقان قبل أكثر من ألفيْ عام.

رسالة صوفيا
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نعم حمندي  قصيدة الصلب للشاعر عبد ا

ماركس وستال  – هم خنازير مزرعة احليوان
تـعتبر الشيوعية مثالًا حيا وصادقا ومحزنًا على كيفية انحراف
ثــورة عــادلــة إلى ديــكـتــاتــوريــة. وهـذا االمــر قــد وصــفه جـورج

ثيرة للجدل أورويل في روايته ا
ر عليـنا األسبوع األخير من شـهر مارس لالحتفال  دائـما ما 
ــوت ابـشع مــجـرمي  الـعــالم ; ال بل الـقــائـد االكـثــر دمـويـة -
. ستـالـ  الذي عـروف بـاسم ستـالـ جـوزيف جـوجـيفـيـلي  ا
تـوفي في  5 مارس   1953 قـد وضع معـاييـر جديـدة وانواعاً
مـبتكرة من وسائل التعذيب  سواء النفسي او اجلسدي  اذ لم
ـــقــربــ او يـــنــجح احـــد من االفالت مـن مــقـــصــلــتـه  ســواء ا

. واطن ا
لن نــتـحـدث هـنـا عن حـيـاة سـتــالـ وال سـنـوات حـكـمه. كل من
ـكنه الـبحث في ويـكيـبـيديـا. سأقـدم هنـا شيـئا من يـهمـه األمر 
الـرمــزيـة الـتي اسـتـخـدمــهـا جـورج اورويل في روايـته " مـزرعـة
احلـيـوان " لـالشـارة الى الـشـيـوعـيـة وسـيـطـرة وتـبـجح سـتـالـ

وغيره.
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حـسنًـا  كيف يتم الـكشف عن هـويتك - إريك آرثـر بليـر مرتبط
? كــلــمــة الــرمــز هي "مــزرعـة بــاخلــنــازيــر ونـابــلــيــون وســتــالـ
احلـيوانـات". مزرعـة احليـوانات هـو كتـاب نُشـر في إجنلـترا في
مـنتـصف األربعـينات من الـقرن الـعشـرين. الكتـاب مكـتوب على
الحق  يـتم كـتـابـته أنه حــكـايـة سـيـاسـيـة  ومـثل الـعـديــد من ا
كـقصـة عن احليوانـات. نشر كـتاب "مـزرعة احليـوانات" من قبل
ـعروف: ـعروف وا الـرجل إريك بـليـر  واستـعار له اسم الـقلم ا

جورج أورويل.
ـيـة الـثانـيـة نـصًا ـكـتـوبة نـهـايـة احلـرب العـا تـعـد هـذه الـرواية ا
غـريـبًـا ومـتطـورًا ومـحـزنًا  حتـوي نـقـدا الذعـا حيـال سـيـاسات
. أكثر من ذلك  اذ الـشيوعية السوفيـتية العنيفة بـزعامة ستال
ان الـشـخصـيـة الرئـيسـيـة في الروايـة هي شـخصـيـة اخلنـزير "
. عـنـدمـا تــنـظـر إلى نــابـلـيــون "  هي  ولـيس جـوزيـف سـتـالــ
الــغالف وعـنـدمــا تـقـرأ الـفــصل األول  قـد تـعــتـقـد أنــهـا قـصـة
لألطــفـال. األبــطـال هـم اخلـنــازيـر والــبط وحـمــار عـجــوز والـقط

نعسان. ولكن من الواضح أن هذا خطأ.
ـا نص منـطقي إنـهـا رواية سـياسـية مـنـاهضـة للـشيـوعـية  ور
لـلـغايـة حول مـصيـر الثـورات بـشكل عـام. عنـدما أرسل أورويل
نـسـخة خـطيـة من " مـزرعة احلـيـوان" إلى لنـدن لنـشـر الكـتاب 
كـان ال يزال هناك تعاون وثيق ب بريطانيا وروسيا ستال في
مـحـاربـة الـنـازيـة. تسـبب هـذا االمـر  في تـردد  الـكـثـير من دور
الـنشر في نشرها. كانت األعـذار بأسلوب مراوغ "هذا ليس هو
الـوقت" أو "غيـر مناسب". بـاختصـار  إنها لـيست مسـألة إدانة

وتشويه حلفائنا أثناء القتال.
ثم  بــالـطـبع  عـنـدمـا انـدلـعـت احلـرب الـبـاردة  تـغـيـر الـوضع
ـيني وأصـبح الـكـتـاب نـاجـحًـا مـالـيًا. وأورويـل  هل هـو رجل 
اقــتـــصــادي ? ال عــلى اإلطالق. يــكــفـي أن نــقــرأ كــتــابه الــرائع
ـتـشـرد  في بـاريـس ولـندن" والـقـوي (االسم الـذي ال يـنـسى) "ا
لــفــهم مــدى إدراك أورويل حملـنــة الــنــاس والـفــقــر واأللم  وهـو

واقف بشكل مباشر. هو نفسه جرب معهم. يعرف هذه ا
لـكن أورويل رجل واقـعي. إنه يرى كـيف يتم إحـداث ثورة تـكون
أسـبابهـا مجرد حدث عـنيف ودكتاتـوري وفظيع. ولـديه ما يقوله

حيال ذلك.
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حـسـنًـا  تـبـدأ حـبـكـة الـروايـة عـنـدمـا يجـمـع كارل مـاركس  أو
بـشـخـصـيـته في الـروايـة  مـيـجور الـعـجـوز  وهـو خـنـزيـر ذكر
حــائـــز عــلى جــائــزة او نــوط شـــجــاعــة  يــقــوم بـــجــمع جــمــيع
احلــيـوانــات في مــزرعـة جــونــز الـفالح لــلـحــصــول عـلى مــوعـد
احــتـفــالي. الـرائــد الـذي يــشـعــر بـقــرب بـوفــاته يــقـاتل من أجل

مشاركة احليوانات في حلمه.
وهـنـاك اسـتــجـابـة لـطـلب الـعـجـوزمن قـبل الـكالب  اخلـنـازيـر 
ـعزة البـيضاء  و مورييل ا اخلـنازير الـصغيـرة  مورا الفـرس 
وبــنـيـامـ احلـمــار الـعـجـوز. فـي احلـقـيـقـة  اجلــمـيع  مـا عـدا
زارع جونز النائم على عمود خلف الباب. موسى  هو غراب ا
ويـقـوم ميـجـور العـجوز بـالـقاء خـطـبة مـؤثـرة لتـجـمع احليـوانات
مــحـلال حـالــته الـبـرولــيـتـاريــا (في حـالـتــنـا  احلـيــوانـات) الـتي
ـال (اآلخـرة البـشـر وخاصـة الفالح يـسـتغـلـها أصـحاب رأس ا
ـوت  كـمـا يـقـول. جــونـز). هـنـا. نـحن نــولـد من أجل الـعـمـل وا
الـطعام الذي نحصل عليه يكفي فـقط إلبقائنا الئق للعمل  وال
شـيء أكثـر من ذلـك. سـرقة كـل شيء مـنـا. ويتـوجـه الى االبـقار

بالسؤال أين احلليب ثم احلليب?.
ويـسـتمـر بـالقـول حـتى برازنـا  يـستـخـدم في احلـقول . يـسأل 
هل فـقـرنا ومـعانـاتـنا جـزء من العـالم?  ويـجيب ال!. ان انـكلـترا
ـكن أن ـتــاز ومـزرعــة جـونــز  هي بـالد خـصــبـة  والــطـقـس 
اذا  نـحن نعـيش هكـذا? الفـقر? تـدعمـنـا بوفـرة. وهنـا يسـأل  
في الـفـقر? الـقذارة? ألن كل عـمـلنـا  كمـا يـجيب  يـسرق مـنا 
من قـبل البشر.ويستانف العجوز خطبته قائال : " ان االنسان 
ال يـنـتج أي شـيء بنـفـسـه. إنه يـسـتـخـدمـنـا ويـستـفـيـد مـن ثـمار
سيطر والرأسمالي في النظرية عـملنا. اإلنسان  بالطبع  هو ا
ـاركسـية. وصـاحب القـوة  واالنسان بـنظـر ميـجور الـعجوز  ا
يـعيش على القيمة الزائـدة. ساوضح. افترض أنني عامل يتلقى
ــواد اخلـام حلـوالي  100شــيـقل. أتـلــقى راتـبًــا قـدره عـشـرة ا
ادة اخلام إلى شـيكل  وبـالنـسبـة للـراتب  أقوم بـزيادة قـيمـة ا

مائتي شيكل.
لـقد صنـعت قيمـة أخرى بقـيمة  90 شـيقالً  لـكنني ال أسـتمتع

نـعـلم أن الـلـغــة الـشـعـريـة تـتـكئ عـلى
ــتــلــقّي يــحسُّ الــرمــزيـة مــا يــجــعل ا
ا بـالشـعر ويـستـمتع ويُـدهّشُ أكثـر 
ـكـنني يفـهم تـفـاصـيل الـقصـيـدة  و
مقاربـة هذه احلالة مع ما نـستمتع به
من مـنـظـر الـوردة وشـذا عـبـيـرها  أو
مع مــا نــشــعـر بـه من ضــوء الـشــمس
ـسـك بــالـوردة وال ودفــئــهــا دون أن 

بالشمس .
هكـذا هي لغـة الشاعـر ح يبـتعد عن
سـطحة فـيسـتخدم ـباشـرة وا الـلغة ا
ـقـتـضـبـة من خالل ـكــثـفـة وا الـلـغـة ا
ـتلـقي وليـحفزه الـرمز لـيحرّك خـيال ا
عــلى الــتــأويل لــيــتـمــكـن من الــتــقـاط
ه جتـربـة الشـاعـر ومشـاركـته في عوا
الشعورية فـيفرحان معاً ويـبكيان معاً

... إلخ 
ويـؤدي الرمـز تـواشـجـاً تـكـامـلـيـاً ب
ـسـتـوى ـسـتـوى احملـسـوس وبـ ا ا
ـــعـــنـــوي وبـــالـــتــالـي فـــإن الــدالالت ا
واإليحاءات تنبثق من داخل القصيدة
ولــيس من خــارجـهـا ; أشــار أدونـيس
إلى ضـرورة أن يـتـجـاوز الـشـاعـر لـغةَ
الــكـتــابــة إلى لـغــة جـديــدة ألن الـلــغـة
الـعـاديـة احملـدودة تـعـجـز عن احـتواء

العالم الال محدود .
ــقـدمــة إلـى قــصــيـدة تــقــودنـي هــذة ا
ـنـعم حـمنـدي الـزاخرة الـشـاعـر عبـد ا
ــســتــوحــاة من مــخــزونه بــالــرمــوز ا
الـثـقـافي والـروحـي والـتاريـخـي الـثرّ
فيبدأ القصيدة بعنونة الفتة " الصّلْب
"  مفردة واحدة هي عبارة عن مصدر
ـــصــدر يـــدل عــلى حــدث ونـــعــلم أن ا
ــــكــــان ومن الــــزمــــان  مــــجــــرد مـن ا
ـوروث اســتــحـضــرهــا الـشــاعــر من ا
ـسـيـحـيـة التي الـدينـي في العـقـيـدة ا
سيح عليه يؤمن أتباعها بأن السيد ا
السالم تعـرض لعذابـات الصلب حتى
ـــتـــشـــددين أســـلم الـــروح عــــلى يـــد ا
ستكبـرين من بني اسرائيل ثم قام وا
بـعـد ثالثــة أيـام من دفــنه وصـعـد إلى
ـسيحيـون سنوياً السمـاء  ويحتفل ا
بــعــيــد قــيــامــته " الــفــصح "  وكــأني
بــالـــشــاعــر يـــريــد الـــقــول إن وطــنه "
الــعــراق " في مــرحــلــة عــذاب كــعـذاب
الصلب وستُكـتب له القيامة من جديد
ـاً ..وكـانت حـاالت الـقــهـر تـعـتـصـره أ
عـلى وطـنـه نـتـيـجــة مـا رآه من تـكـرار
ـوت نـفسه ـوت حـتى ارتـبك ا حـالـة ا
في زحـمـة الـضـحايـا يـقـول في مـطـلع

القصيدة :
الظالمُ ... الظالم

الذي أيقظَ احللمُ أشجَانَهُ
شارعٍ من همومْ
يكتسيهِ الوجومْ
وت يربكُ ا

في وطنٍ نازفٍ ال ينام
ـفـردة الـظالم ولـيس ابـتـدأ الـشـاعـر 
الــلــيل  فــلــلــيلِ وجــوه مــتــعـددة

لألفــراح ولألتــراح  فـي حـ
أن الــــــظالم يـــــــرمــــــز إلى
الــعــتـــمــة ومــا يــحــيط
اإلنــســـان فــيـــهــا من
تـــــبـــــعـــــات  وقــــد
ســـيـــطــرت أحالم
الــشــجن عــلى "

ظــــــــــــــــــــــالم "
الـــقـــصـــيــدة
واكتظت فيه
الهموم حتى
حتـــــولت إلى
شـــــــارع واجم
مـن كـــــــــثـــــــــرة
الدماء واألشالء

 ويصـف الشاعـر حزنَه بـالنـبيل  وهل
هــنــاك أنـبل وأعــمق وأشــد تــأثــيـراً من
ـرء احلـزن عـلى الــوطن ? فـقــد يـحـزن ا
عـلـى حـبــيــبه أو أهـلـه أو .. أو .. ولـكن
احلياة تستـمر  أما إذا فقد الوطن فلن
يــتـبـقى له شيء إطـالقـاً . فـكـيف ووطن
الـشـاعــر قـسـمـوه وضــيـعـوه " بـ لـيل
ولـيل " كـنايـة عن اسـتـمراريـة الـليل فال
فـــجـــر آت وال بــصـــيص نــور وأبـــنــاؤه

مشتتون في البالد :
قسّمَ الوحشُ أعضاءَهُ 

ب ليلٍ وليل ..
ما تَخثَّرَ من دمهِ 

ضائع ب تلك العواصم 

وت األليمة : وبصورالشاعر مشاهد ا
صرخت نخلة في أعالي الفرات
: ان يوم القيامة يوم أليف هنا

فال الراسياتُ صمدنَ وال الطيرُ طار
وال تستطيع السماء الهبوط 

وال الغيمة العاليهْ
لقد صار للقيـامة سيرورة مستدامة في
ـشـهـد الـيومي الـتـراجـيـدي  ولم ينجُ ا
مـنه البـشر وال حـتى اجلبـال الراسـيات
ـــكـــنــهـــا الـــفــرار وال الـــطـــيــور الـــتي 
بـالــطـيـران  وحــتى الـسـمــاء والـغـيـوم
عـجــزت عن إنـقـاذهـم  بـهـذه احلــقـيـقـة
ـرة صـرخ نـخـيل الــعـراق عـلى أعـالي ا
الـفرات  فالـنخـيل يصرخ والـنهـر تفور
مياهه لتعلو إلى النخيل وهما اجلاران
األبديـان وأهم أسبـاب استمـرار احلياة

.
ويــعــلل الــشــاعــر بــعض أســبــاب هــذه
ـدمرة لـيـعـزوها إلى مـا سـمّاه احلـرب ا
السخط أو الـضغينـة من قبل احلا "

بالفحولة " :
هو السخطُ والسخطُ جنٌّ جبان

قد نُسَميه كيد الضغائن 
كيد مَنْ حلمّنَ بنُعْمى الفحولةِ 
أغرقْنَ بالسفحِ قحط البالدْ …

rBš WNł«u

إذاً هي األحـقـاد الـتي شـبـهـهـا الـشـاعر
بـاجلن من الـنـوع اجلـبـان  ألن اجلـبان
يــغــدر وال يــواجه خـــصــمه بــشــجــاعــة
الـــفــرســان وال يــتـــورع عن ارتــكــاب كل
ـوبقات لـيبـقى على قـيد احلـياة  وما ا
هـــؤالء اجلن ســـوى الــذين تـــنــقـــصــهم
الرجولة فيحلمـون بالفحولة التي ترمز
إلـى الـغــريــزة احلــيــوانـيــة  كــمــا يـرى
ســـبـــبــاً آخـــر لـــهـــذه احلــرب يـــتـــجــلى
بـالـتـمسـك بعـادات وتـقـالـيـد اجلـاهـلـية
كاالصطفافـات وراء آلهة صنعوها وفي
اجملــاعــة أكـلــوهــا  وكـذلك عــادة الــثـأر
التي يـكون اجلمـيع فيـها قتـلى : القاتل

قتول : وا
عندما جاءت الظُلماتُ 
صنعنا لكل إلهٍ قبيالْ
وانتمينا له 

وأكلـناهُ في اجلـوعِ ربّاً
جميالْ

ـــا وارتــــضــــيـــنــــا 
ينسبون 

وما صوّر األولون
ومــــــا جنّــــــمــــــتهُ
الريـاحُ لـنا بُـكّرةً

وأصيالْ
ليس هذا إفتراء
عـلى هـامشٍ في

تونْ ا
وال خـــلـق آلـــهــةٍ
مـن خــــــــــيــــــــــالِ

ُجونْ ا

إلى قوله :
هــا هُـنــا يـنــحـني

غالف الرواية

نعم حمندي عبد ا


