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شعر
ّ
ٌ
محمد ناصر الدين :موت كثيف يتمخض عن الحياة
هنادي زرقه
يـحـضــر املـ ــوت ذل ــك ال ـح ـضــور الـكـثـيــف
في ديوان «فصل خامس للرحيل» (دار
النهضة ـ  )2017للشاعر محمد ناصر
ال ـ ــدي ـ ــن ،فـ ــا يـ ـك ــاد ن ـ ـ ّـص مـ ــن ن ـصــوص
امل ـج ـم ــوع ــة ي ـخ ـلــو م ــن إي ـ ـمـ ــاءة م ــا إل ــى
امل ــوت أو مــا يفضي إلـيــهِّ .
يمهد ناصر
الــديــن لـفـكــرة امل ــوت بـنـصــوص يحضر
فيها املــرض واملشفى؛ ربما مرضه هو
ب ــال ــذات .إذ ن ـجــد ف ــي ن ـص ــوص الـقـســم
املوسوم «ما تقوله املشافي» ،ال ّ
سيما
ال ـنــص ال ـثــانــي« :ال ـغــرفــة  /104املشفى
اوت ـي ــل دو دو ف ــران ــس /اس ــم امل ــري ــض:
اسـمــه ال ـيــوم غـيــر اسـمــه بــاألمــس /لكن
فــي ذل ــك ال ـيــوم بــالـتـحــديــد :م م ن.»... /
ويـصــف الـشــاعــر تململ املـمــرضــات من
ح ــال املــريــض ال ــذاه ــب إل ــى امل ــوت الــذي
ي ــأت ــي كـ ــزائـ ــر غ ـي ــر م ـك ـت ــرث إال بـقـطــع
شريط الذكريات.
يحضر امل ــوت فــي نــص آخــر مــن خــال
األشـ ـي ــاء ال ـت ــي ت ـج ــري إلـ ــى ن ـهــايــات ـهــا:
«تصلي األم بكثرة فوق الدواء السائل/
ت ــدخ ــل أسـ ـم ــاك ص ـغ ـيــرة ف ــي الـ ـع ــروق/
النهر م ــرآة املـعــافــن واملــرضــى /وكلما
توجه إلى البحر /كما يليق بالنهايات/
ساواهم بنفسه في املرض».
يـحـضــر امل ــوت فــي ًن ـصــوص أخ ــرى من
خالل الحرب ،ممثلة بما فيها من موت
ّ
عبثي وبصور الضحايا الذين يحدقون
في عيون قاتليهم« :الحرب /كل مساء
يـ ـق ــوم األط ـ ـفـ ــال مـ ــن املـ ـ ـ ــوت /ي ـح ـم ـلــون
ّ
قــوام ـيــس ص ـغ ـيــرة ف ــي أك ــف ـه ــم /إصـبــع
يسرى ،عني يمنى /،كبد صغير /،عني
زرقاء ،شعر أشعث /،يبحثون عن اليد
التي امتدت إلى املعاني /دون جدوى،
يطفئون فوانيسهم /يرجعون بصمت
إلى التراب».

ونقرأ في ٍّ
نص متقن عن املوت الجماعي
فــي انـفـجــار« :أيـهــا الــرب العظيم /حني
تتطاير األجساد نحوك /في االنفجار/
أع ــده ــا إل ــى األرض /م ـثــل ك ــرة تــرتـطــم
بالعارضة /،ثمة متفرجون كثر هنا/،
ستلوح لك األمهات بالعباءات السود/
وسيضع األطـفــال صــورتــك مــع رقــم /1
فــوق قمصانهم /،ويــدق الرجال أحرف
اس ـمــك األرب ـع ــة /أو أس ـم ــاءك الحسنى
ب ــا ن ـق ـص ــان /فـ ــوق س ــواع ــده ــم وع ـلــى
ال ـط ـبــول /،كــل مــا عـلـيــك فـعـلــه اآلن /أن
تعيد الكرة كاملة /إلى املربع األخضر».
ل ـكــن ال ـش ــاع ــر ،وه ــو بــامل ـنــاس ـبــة دارس
ل ـل ـه ـنــدســة ال ـط ـب ـيــة ك ـم ــا ت ـق ــول ال ـن ـبــذة
املــرف ـقــة ع ـن ــه ،ي ـح ــاول ف ــي ن ـ ِّـص آخ ــر ال
ّ
أن ي ــرب ــط األمـ ـ ــراض أو األلـ ـف ــاظ ال ــدال ــة
عـلـيـهــا ب ــذك ــري ــات حـمـيـمــة ف ـح ـســب ،بل
أن يـسـتـخــرج م ــن تـلــك األل ـف ــاظ مـعــانــي
ودالالت ّتـنــاقــض امل ــرض وتـقــف إزاءه،
كـمــا ل ــو أن ـه ــا تـخـفــف م ــن خ ـطــره ومـمــا
يرافقه من خوف وقلق« :يسرد الطبيب
بــال ـت ـتــالــي /:ال ـس ـك ــري ،ال ــزه ــري ،تــرقــق
ّ
العظام ،التوحد /...يفكر احدهم بالسكر
على ثغر مريم /ثوبها الــزهــري /عقلة
أصــاب ـع ـهــا الــرق ـي ـقــة /وم ــا قــال ـتــه مــريــم
ُ
يومًا عن الحب« /تبادل وحدتني»».
ه ـك ــذا ي ـت ـب ـ ّـدى امل ـ ــوت غ ـي ــر م ـخ ـيــف فــي
بعض النصوص.
ّ
ّ
يتبدى بوصفه انبعاثًا للجمال.
بل إنه
فمن رمادنا حني نموت تطلع األزهــار،
ك ـم ــا تـ ـق ــول ال ـق ـص ـي ــدة الـ ـت ــي اس ـت ـمــدت
م ـن ـه ــا املـ ـجـ ـم ــوع ــة ع ـ ـنـ ــوان ـ ـ ُهـ ــا« ،ف ـص ــل
خ ــام ــس ل ـل ــرح ـي ــل»« :حـ ــن ن ــدف ــن غـ ـدًا/
سيكون دومــا بستانيون جـيــدون /في
ً
الـحــديـقــة /،وحــن ينحنون قليال فوق
األرض /لـيـطـمـئـنــوا أن ال ـ ـ ــوردة تـشــق
جــذرهــا بـثـقــة /نـحــن أي ـضــا /نتحسس
ً
هيكلنا العظمي قـلـيــا /نـعـتــذر بشدة

يوجه تحية
إلى الشهيد
وديع حداد
في «قصيدة
في غير
زمانها
ومكانها»

ّ
ع ــن غ ـبــارنــا ال ـك ـث ـيــف /نـتـبـخــر /نــرتــب
ً
فـصــا خــامـســا لـلــرحـيــل /نـتــرك لـلــوردة
ً
ّ
الـ ـت ــراب ك ــل ــه» .ون ـصــل ل ـح ـظــة ،ك ـمــا في
قصيدة «تبادل األمكنة» ،يتبادل فيها
األحـ ـي ــاء واألم ـ ـ ــوات األدوار ،ف ــا نـعــود
ّ
الحي من امليت.
نعلم
ن ـب ـلــغ ص ـ ــورة امل ـ ــوت األجـ ـم ــل والـ ـض ــاجّ

بالحياة حني تغدو التضحية بالنفس
ً
سبيال لخالص اآلخرين ،كحال املسيح
في «أغنيتان للمصلوب» ،وفي احتفاء
الـ ـش ــاع ــر ب ـم ــن ت ـ ـصـ ـ ّـدوا ل ـل ـظ ـل ــم ،حـيــث
يحضر الحسني ولوركا ونيرودا.
ال تـخـلــو املـجـمــوعــة مــن ثـيـمــات أخــرى
كعالقة الـشـعــراء بالصمت ال ــذي يغدو

آل ـي ــة م ـق ــاوم ــة ق ــد ي ـم ــارس ـه ــا ال ـش ـع ــراء
ف ــي م ــواج ـه ــة ظ ـل ــم ال ـع ــال ــم وب ـشــاع ـتــه:
«تعلم أيـهــا الشاعر شيئًا وحـيـدًا /من
األب ـك ـمــن ،الـقـلــب وال ـص ـخــرة /الصمت
أجـ ـ ـم ـ ــل مـ ـ ــن امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى» .وال ي ـل ـبــث
أن ي ـت ـح ـ ّـدث ف ــي ن ـ ّـص ــن آخـ ــريـ ــن ،هـمــا
«القديسة» و«الشبهة» ،عن عالقة املرأة
بجسدها وعالقة الشاعر بــاملــرآة ،على
التوالي.
ّ
لـعــل أداء املجموعة يخفت هـنــا ،شأنه
ف ــي نـ ـص ــوص أخـ ـ ــرى ع ــن ال ـح ـي ــوان ــات
األلـيـفــة املـفـتــرســة ،ليعود إلــى االرتـفــاع
في نصوص القسم املوسوم «األشجار
وال ـش ـع ــر»« :ح ــن يـحـقــد ال ـش ـعــراء على
األشـجــار /يقولون إنها كتيبة منسية
م ــن ال ـج ـنــد /ض ـلــت طــريـقـهــا فـيـبـســت/
إال م ــن م ـعــاط ـف ـهــا الـ ـخـ ـض ــر» .ف ــي ه ــذه
ال ـن ـصــوص ،يــؤنـســن الـشــاعــر األش ـجــار
ّ
ويحرف تفكيرنا عن تناولها على أنها
مـجــرد أش ـجــار ،لـتـغــدو كــائـنــات نظيرة
وأن ـ ـ ــدادًا ق ــد نـعــامـلـهــا ب ـق ـســوة مـفــرطــة:
«م ـ ـ ــاذا ت ـك ـت ــب؟ ســأل ـت ـنــي الـ ـشـ ـج ــرة /ال
أع ـ ــرف أب ـ ـ ـدًا .وأن ـ ــت مل ـ ــاذا تـ ـس ــأل ــن؟ /ال
أع ـ ــرف أيـ ـض ــا /ثـ ــأر س ــري ــع م ــن ش ـجــرة
بليدة».
ال يخفي الشاعر احـتـفــاءه ،كما أشرنا
أعـ ــاه ،بــاألش ـخــاص الــذيــن ثـ ــاروا على
الظلم ودفعوا حياتهم ثمنًا لذلك .وهو
يــوجــه تحية إل ــى الـشـهـيــد ودي ــع حــداد
في «قصيدة في غير زمانها ومكانها»
َّ
مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ال تزال
ت ـش ـغ ـل ـن ــا .وال ي ـم ـت ـن ــع عـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام
أس ـمــاء وع ـنــاويــن (بـيـتــر ب ـلــوم ،هيغل،
لـ ــوركـ ــا ،نـ ـ ـي ـ ــرودا ،كـ ـت ــاب «الـ ـتـ ـح ــوالت»
ألوفـيــد )...يربطها بأحداث النصوص،
ف ــا ت ــأت ــي نــاف ـلــة وال ن ــاف ــرة ،ب ــل طـ ّـيـعــة
مجدولة بالنص على نحو محكم يثري
النصوص ُ
ويغنيها.

أدب

حكاياته
محمد بنميلود الواقع خزان
ِ
سومر شحادة
ف ـ ــي رواي ـ ـت ـ ــه «الـ ـ ـح ـ ــي الـ ـخـ ـطـ ـي ــر» (دار
الـســاقــي) ،يقدم الكاتب املغربي محمد
بنميلود طرحًا مرتبطًا باملفاهيم التي
لطاملا جعلت العالم موزعًا بني الحثالة
والنبالء .وجعلت املعالجة الروائية من
«الحي الخطير» ،جزءًا من األدب الحي
الـ ــذي ي ـهــدم م ــا ت ــم تــأس ـيــس الـفـضــائــل
عليه ،ال الفضائل عينها.
ت ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة عـ ـ ــن ع ـ ـصـ ــابـ ــة مــن
ثــاثــة فـتـيــان ،يعيشون فــي حــي معدم،
ويـ ـج ــرب ــون بــوســائ ـل ـهــم االنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
حي أكثر تحضرًا .يسرقون ويحرقون
الـ ـبـ ـي ــوت ،يـ ـتـ ـش ــاج ــرون مـ ــع ع ـص ــاب ــات
أخ ـ ــرى ،ي ـت ــاج ــرون بــال ـك ـيــف والـ ـب ــودرة
ويـتـعــرضــون للسجن ت ـك ــرارًا .يهربون
من أقدارهم ،إلى أقدار تستدعي هروبًا
أشــد وط ــأة ،حتى بــات ال ـهــروب قدرهم
األك ّـثــر إش ــراق ــا .وق ــد ُب ـنــي عـلـيــه الـســرد
الوثاب بلغة رشيقة اتسمت بها رواية
ب ـن ـم ـي ـل ــود ،إل ـ ــى ج ــان ــب ّقـ ـ ــدرة ال ـك ــات ــب
على توليد حكايا بــدا أنها ال تنضب.
ف ــال ــوا ّق ــع ه ــو خ ـ ــزان ح ـك ــاي ــات ــهِ األث ـي ــر،
ولــو أنــه عالج تلك املعطيات الواقعية
بأسلوب تخريبي ّ
شيق!
ي ـ ـطـ ــرح الـ ـك ــات ــب أسـ ـل ــوب ــن م ـخ ـت ـل ـفــن
ل ــانـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ع ــال ــم
األغنياء ،في ما يشبه السعي لتحقيق
ـوع مــن العدالة االجتماعية .لكنه في
نـ ٍ
الحقيقة لـيــس بـتـلــك املـثــالـيــة .ال ـنــوازع
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـح ــرك ش ـخ ــوص ــه كــانــت
ن ـ ــوازع ان ـت ـقــامـ ّـيــة ،ال سـيـمــا ع ـنــد م ــراد
ورفـيـقـيــه عـبــد الــرحـمــن ورش ـيــد ،الــذيــن
مثلوا رؤية تدعو إلى الخالص الفردي.
أن يـنـقــل املـ ــرء ن ـف ـســه ،ف ـق ــط ،إل ــى عــالــم
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء ،وي ـن ـس ــف ذاكـ ـ ـ ــرة ال ـح ــرم ــان

وال ـ ـجـ ــوع ،ف ــي حـ ــن ،ي ـب ــرز ف ــي خـلـفـيــة
تـفـكـيــر مـ ـ ــراد ،خ ــال ــه ،ال ـ ــذي م ـثــل دع ــوة
إل ــى ال ـخــاص الـجـمــاعــي .فـكــان الـخــال،
حسبما راح يفكر مــراد ،خالصًا فرديًا
ملشغليهِ  .فالخال املاركسي الثائر الذي
َ
لم يتبق منه سوى كرتونة كتب ثورية،
كان ضحية تآمر رفاقه ،مما دفع مراد
إل ــى ال ـب ــدء م ــن نـهــايــة خ ــال ــهِ مستوعبًا
أخ ـط ــاءه ،ف ــراح يــرتـكــب أخ ـط ـ ً
ـاء خاصة
ُ
تمثله ،وتعنيه وحده وتقود
بهِ  .أخطاء
إلى نهايته املجردة .بني وجهتي النظر،
رسم الكاتب عاملًا سفليًا محضًا ،مريبًا
وم ـل ـعــونــا تـ ـس ــوده ال ـجــري ـمــة وال ـع ـنــف
والجنس الرخيص والعشوائي .جميع
أبـنــاء الـحــي أبـنــاء عــاهــرات .ومــن ليس
ك ّــذل ــكُ ،ي ـش ـتــم الـشـتـيـمــة ذات ـه ــا ك ـمــا لو
أن ـهــا تـحـيــة صـبــاحـيــة .يعتني الـكــاتــب
بتفاصيل الحي وشخوصه الرمزيني،
ال ـقــواد وال ـف ــران واملـخـبــر ورج ــل الــديــن.
الـ ـ ــرجـ ـ ــال ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـتـ ــركـ ــون زوج ــاتـ ـه ــم
وي ـ ـغـ ــادرون ،وال ـن ـســاء ال ـلــواتــي يصلن
إلــى الحي هــاربــات بحمل غير شرعي.
واألوالد الذين يجهلون حقائق آبائهم
أو يجهلون آباءهم بالكامل .األحاديث
عــن ال ـجــن وع ــن ال ــوح ــوش ال ـتــي تخرج
للصيادين من املاء ومن خلف األشجار.
عباده .في
الحديث عن غضب الله على
ِ
ذلك الجو الصاخب والفوضوي ،يمسك
الـكــاتــب بكامل خـيــوط ال ـســرد .ويجعل
مــن الـ ــراوي م ــراد ال ــذي يـبــدأ حــدثــه من
فشل عملية شراء للبودرة ،كان يخطط
طويلة .جعل من ذلك
لها مع رفاقه ملدة
ّ
الحدث الــذي نعتقد أنــه الحدث األبــرز،
حدثًا ثانويًا .تعود الرواية إلى تشكيل
م ــاض ــي ال ــرف ــاق ال ـث ــاث ــة ب ـش ـكــل راس ــخ
ف ــي أذه ــان ـن ــا ،ولـيـصـيــر ال ـس ــرد تـبــريـرًا
ً
لذلك الحدث أو وصــوال إليه .في شكل

تصوير
التحالف
الدائم بين
رجال السلطة
ورجال الدين

بنميلود
فـنــي متمكن ،انـســابــت رواي ــة
ّ
ب ـســاســة إل ــى ن ـهــايــة ك ـنــا نـعـتـقــد أن ـهــا
بداية وحسب.
يـطـلــق ال ـكــاتــب ل ـســان راويـ ــه ف ــي أف ـكــار
نــاض ـجــة ،ت ـصــور ال ـعــالــم مـجـمــوعــة من
ال ـع ـصــابــات ال ـتــي تــأكــل بـعـضـهــا .وفــق
املبدأ ذاتــه ،فالدولة عبارة عن عصابة
رموزها.
تحتكر
القانون وفق مصالح ّ
ّ
ول ــذل ــك ،فـ ــإن ق ـتــل خ ــال مـ ــراد ألنـ ــه أراد

حياة كريمة للجميع ،هو فعل قانوني،
فــي حــن قتل مــراد أو أحــد رفــاقــه ألحد
خـصــومـهــم هــو فـعــل جـنــائــي يستدعي
القصاص.
ي ــؤخ ــذ الـ ـق ــارئ ب ـن ـضــوج األفـ ـك ــار الـتــي
ت ـحــرك م ــراد وت ـق ــوده إل ــى رؤي ــة نـفـســهِ
رؤي ــة مـتــوازنــة؛ فــاالقـتــراب منه «شبيه
ب ــاالق ـت ــراب م ــن ال ـع ـم ــى» .وب ـس ـلــوكــه لم
يكن يسعى للمال واالنتقال إلــى حياة

أفضل فقط ،وإنما كان ينتقم من العالم،
من كافة أشكال السلطات ،ضمنًا سلطة
ّ
الله .تحركه مقولة شرسة مفادها ،أن
كل يوم جديد في الحياة هو يوم حرب.
املهم أال تكون أنت الضحية.
يـعـمــد ال ـكــاتــب إل ــى ت ـصــويــر الـتـحــالــف
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ب ـ ــن رجـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ورج ـ ــال
الدين والحديث عن بساطة الناس في
الحي والذين عاشوا على أطراف املدن
بثقافة ريـفـيــة وف ــق قــانــونـهــم الـخــاص.
في املقابل ،تزخر الــروايــة بالعديد من
ً
الشخصيات الرافضة ،أكثرهًا اكتماال
هو العربي ،الــذي يعمل في الفرن .ولم
يكن خاضعًا ألي قانون .لم يكن منتميًا
ألي شيء .يسلك سلوكًا مرضيًا يبعث
عـلــى ّ اإلع ـج ــاب بـتـلــك الـشـخـصـيــة الـتــي
بدا أنها خارجة من مختبر نفسي .لقد
كــان خ ــارج املجتمع إلــى درج ــة لــم يكن
هدفًا للمخبرين ،واستطاعت السلطات
امل ـش ــرف ــة ع ـلــى ال ـح ــي اس ـت ـغ ــال جــرائــم
القتل املريعة التي كان يقوم بها ،وكانت
تسجل ضد مجهول كي تعزز سطوتها
عـلــى أه ــال ــي ال ـح ــي .لـكــن ال ـعــربــي ،بقي
يحتطب األشـجــار والجثث ساهيًا عن
الوظيفة التي أوكلها اآلخرون لعمليات
القتل التي يقوم بها.
صـ ـ ـ ــار الـ ـ ـح ـ ــي س ـ ــاح ـ ــة ق ـ ـتـ ــل ل ـت ـص ـف ـيــة
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات والـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــائ ـ ــن .فـ ـ ــي ذلـ ــك
املستنقع ،ولــد شخوص الــروايــة ،وفيه
كـ ـب ــروا ،وأن ـج ـب ــوا ث ـقــاف ـتــه .ف ــي مصير
م ـظ ـل ــم ع ـ ــاش ـ ــوا ،أق ــدامـ ـه ــم فـ ــي ال ــوح ــل
وعـ ـي ــونـ ـه ــم إلـ ـ ــى س ـ ـمـ ــاء نـ ــاص ـ ـعـ ــة .فــي
ال ـطــريــق لـلـنـجــاة م ــن مـصـيــر الـحـثــالــة،
بـ ــات مـ ـ ــراد ي ـه ـتــم أللـ ــم أضـ ــراسـ ــه أك ـثــر
مــن أخ ـبــار ال ـح ــروب .فالحثالة لــم تكن
لتنجب سوى الخديعة ،ومراد حي في
ُ
خارجه!
السجن فقط ليهرب ،مثلما كان

