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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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نّص المنفى

ــا  ــورّيوَن عموًم ــا الّس ــى منه ــي عان ــة الت ــّية واالجتماعّي ــّوالت النفس ــي التح ــرٌة ه كثي
ــِه  ــى وج ــورّية، وعل ــورِة الس ــِر الث ــن عم ــاِف م ــِر العج ــنواِت العش ــداِد الس ــى امت عل
ــدْت  ــي وج ــّي، والت ــتوى األدب ــى المس ــم عل ــة منه ــِة المبدع ــدى الفئ ــوص، ل الخص
ــي  ــاة ف ــاراِت الحي ــَو خي ــا نح ــٍل دفعه ــِة، بفع ــا المألوف ــارَج عوالمه ــأًة خ ــها فج نفس
المنافــي مقابــَل مصائــَر َتِعــُد بالقلــِق والخــوِف وانســداِد اآلفــاق، إْن لــم تكــْن بالمــوت 
إّمــا جســًدا بفعــِل آرائهــم السياســّية وانحيازهــم لقيــِم الحــّق ودفاعهــْم عنهــا، أو نفســيًّا 
ــذي  ــّر ال ــّم الش ــع ك ــِم م ــى التأقل ــم عل ــدم قدرته ــورّية، وع ــِة الس ــول الفاجع ــل ه بفع

ــه. ــُع في ــم ترت ــْت بالده بات
فــإذا كاَن الشــعُر يوًمــا ديواًنــا للعــرِب يكشــُف عــن نمــط حيــاة وعــادات وقيــم، فإّنــه 
ــٍم ال تنضــب  ــوان أل ــى دي ــد اســتحال إل ــّي، ق ــوم، وبالنســبة للشــاعر الســورّي المنف الي
صفحاتــه، يســّجل فيــه الشــاعر الســوري لقطــاٍت مــن معايشــته للــدم واللحــم، وبعًضــا 

مــن ذاكرتــه القريبــٍة والبعيــدة للبــالد التــي غادرهــا.  
فــي هــذا الســياق، تحــاوُل هــذه المقالــة تلّمس تلــك التغييــرات التــي قد تكــوُن طالْت 
النــّص الشــعرّي الســورّي فــي المنافــي، وتتابــع التّغيــر الــذي حصــل علــى مســتوى لغــِة 
النــّص الشــعرّي الســورّي وتقنياتــِه عبــر تنــاول جملــٍة مــن النمــاذج والنصــوص التــي 
ــى  ــوّي ال ــدث الدم ــذا الح ــّلل ه ــف تس ــد كي ــوري، وترص ــدث الس ــب الح ــت عق ُكتب
لغــِة ثّلــٍة مــن الشــعراء، وأّي زوايــا تناوَلهــا، فقــد طــرأت شــعرّيٌة جديــدٌة علــى نصــوِص 

كاتب وباحث سوري، مواليد السويداء 1977، تخّرج في كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية/ قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية في جامعة دمشق 2003، مدّرِس 
مادة الفلسفة منذ 2003 في محافظات ريف دمشق والقنيطرة والسويداء. كتب 
مقاالت رأي في بعض المواقع اإللكترونية، وله ديوان شعر مطبوع بعنوان »سحر 

التاء« عن دار البلد - السويداء 2019.

أسامة هنيدي
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ــالُد  ــا الب ــي تركته ــات الت ــرات، والندب ــك التغّي ــة تل ــك مقارب ــن بذل ــم، متوّخي بعضه
فــي نفوســهْم، وكيــف انعكــس ذلــك علــى إصــداراِت بعضهــم فــي الســنواِت العشــِر 
ــى  ــو المنف ــٌد ه ــن، جدي ــن عالَمي ــهْم بي ــم أنفس ــُر منه ــا الكثي ــَد فيه ــي وج ــة، الت الماضي

وقديــٌم هــو الوطــن.
إذا تبعنــا إحــدى وجهــات التنظيــِر الشــعرّية الهاّمــة، والتــي رّبمــا تشــيُر إليهــا إحــدى 
ــا  ــٍة م ــن زاوي ــعر م ــِة الش ــَف طبيع ــا توصي ــاوُل فيه ــي يح ــوت والت ــوالت ت.س إلي مق
عبــر القــول: »الشــعُر ليــَس تحريــًرا للعاطفــة وإّنمــا وســيلة تخّلــٍص مــن العاطفــة، وهــو 

ليــس تعبيــًرا عــن الشــخصّية وإّنمــا وســيلة فــراٍر مــن الشــخصّية«(1)
نجــد هــذا الفــرار مــن الشــخصية لــدى الشــاعر الســوري أخــذ أكثــر مــن منحــى ال 
ــكل  ــى بش ــذي عان ــو ال ــف ال؟ وه ــه، كي ــعري وأدوات ــاول الش ــا التن ــوع زواي ــيما بتن س
ــأّم العيــن، ومــا  ــة الفــرار مــن المــوت بفعــل منســوب العنــف الــذي رآه ب ــّي تجرب عيان
ــوري  ــاعر الس ــا الش ــيغدو معه ــذاك س ــا، حين ــه مًع ــه وأذن ــي قلب ــرّن ف ــداؤه ت ــت أص زال

ــظية. ــه المتش ــه وذاكرت ــام نفس أم
نوري الجّراح، نّص بلون الدم

ــة عــام 2013 يشــهر نــوري  ــه الصــادرة فــي كتــاب مجلــة دبــي الثقافي فــي مجموعت
الجــراح أســلحته الشــعرية فــي مواجهــة المــوت الســوري، وذلــك علــى وجــه 
الخصــوص فــي نّصــه األول فــي المجموعــة الُمَعنْونــة »األيــام الّســبعة للوقــت«، يحضــر 
الحــدث الســوري بلغــة بارعــة وثاويــة وحصيفــة فــي النــص، وبأســلوب بعيــد تماًمــا عن 
ــي  ــى فــي النــص والت ــارة المتســائلة األول ــدًءا مــن العب المباشــرة ومشــحون بالحــزن ب

ــداده: ــى امت ــر عل تتوات
ا الشاعر؟«(2) »دُم مْن هذا الذي جيري يف قصيدتَك أهيُّ

ــراق،  ــدم امُل ــاه كّل ذاك ال ــّراح باكتن ــا اجل ــمح لن ــرة يس ــارة املتوات ــك العب ــا تل ويف ثناي
ولعــّل تلــك الكلمــة والتــي حيــي صبحــي حديــدي الــذي صــّدر املجموعــة تكرارهــا 

ــول: ــالد يق ــّرك يف الب ــا يتح ــا كّل م ــلم منه ــر، ومل يس ــي بالكث ــرًة، ت ــّتن م ــبًعا وس س
ويف البستاْن حيُث سقَط كوكٌب

ات قْت تَت خطًى داميٍة أرُض املرسَّ وتشقَّ
قاَل فالٌح لصبيٍّ ُكرسْت رأُسُه عى صخرِة

ــورات وزارة  ــوب، منش ــي العاك ــى عل ــة عيس ــعر، ترجم ــة الش ــد ـ طبيع ــرت ري هرب  (1)

18 ص   1997 دمشــق  الثقافــة، 
نــوري الجــراح، يــوم قابيــل، كتــاب مجلــة دبــي الثقافيــة، اإلصــدار 87، دبــي 2013،   (2)

29 ص 
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إيّن أسمُع رجفَة الشتاِء يف ركبتيَّ
واآلْن

(3)» جسدُه مسريٌح يف طلقِة اجلندّيْ
ــدم الــذي يلهــث وراء كل يشء، والــذي ال  ــع، وال ــق باجلمي إًذا هــو املــوت الــذي حيي
يســلم منــه أحــد أو يشء، وهنــا ال بــّد مــن اإلشــارة إىل األســلوب الــذي يعالــج بــه اجلراح 
فكــرًة كهــذه، فعــى مــا يذكــر )درايــدن(: »إن الســعادة األوىل خليــال الشــاعر هــي بدّقــة 
ــلوب  ــي األس ــة فه ــعادة الثالث ــا الس ــرة، وأم ــي اخلاط ــة فه ــعادة الثاني ــا الس ــكار، أم االبت
الكالمــي أو فــّن إلبــاس الفكــرة املبتكــرة بكلــات مالئمــة وداّلــة، وتــرى رسعــة اخليــال 

يف االبتــكار وخصوبتــه يف اخلاطــرة، وتــرى الدقــة يف التعبــر«.
هنــا تــرى نــوري اجلــّراح مبتكــًرا ودقيًقــا يف توصيــف ذلــك كّلــه وَشــْحنه بلغــة الّشــعر 

العاليــة يقــول:
»دٌم عى أمِس القاتِل ويومِه وغدْه

دٌم عى رسيِر امُلضاجِع زوجته غصًبا عن فؤادها الكسْر
دٌم يف موعِد احلّب، دٌم يف اضطراِب اخلطوِة املضطربْة

دٌم يف صحوِن الطعاْم
دٌم يف بالغِة الصوْت

دٌم يف التفاتِة الغريِب، يف هواِء النهاْر«(4)
ــة  ــه بحنك ــه، ويسوس ــّراح بنّص ــل اجل ــة يواص ــارع احلبك ــينائيٍّ ب ــهٍد س ــع مش وبطاب
وبعيــون راصــدة، وأقــول عيــون ألن الشــاعر يملــك أكثــر مــن عــن وأكثــر مــن أذن، بــل 
ويتلّمــس املــكان املســفوح يف حــن يتــوّزع قلبــه يف كل ذلــك، ويتهــاوى عاملــه احلميــم:

»عنُق احلاصِد ُجْرُح املحراْث.. من خارصِة الفراِت
إىل مغارِة الّدِم يف كتِف قاسيوْن

املركباُت تفحُّ وتعُر
اجلنازيُر الضخمُة ترُك بصاهتا عى إسفلِت القرْى

املركباُت العمياُء ترسُل احلمَم إىل صوِر العائلْة
ْف«.(5) جدراُن الطِن تتهاوْى وسنابُل الصيِف تتقصَّ

المرجع نفسه ص 40، 41  (3)

المرجع نفسه ص 66  (4)

المرجع نفسه ص 30  (5)
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ــات  ــه يف جه ــه وموّزعي ــارة إىل صانعي ــوت اإلش ــأة امل ــت وط ــاعر ت ــى الش ــن ينس ول
البــالد َمــن يصفهــم باللصــوص الذيــن أجهــزوا عــى كّل مــا يــي باحليــاة، ولعــل لفظــًة 
واحــدًة مــن ألفــاظ املقطــع القــادم تــي بتلــك القصدّيــة املوّزعــة للمــوت، والتــي أخذت 

كل يشء عنــوًة وقهــًرا وهــي مفــردة )انتهبــوا(، يقــول اجلــراح:
اللصوُص رسقوا وجنَة أختي ويَدي أخْي

اللصوُص قتلوا أبقاري وقادوا محري إىل بركِة الدّمْ
اللصوُص انتهبوا قمَر الصيْف

وفؤاَد املسافْر
اللصوُص ربطوا األخواِت الصغراِت بأمراِس احلقْل

وكرسوا عى حجِر البئِر ججمَة املراهْق«.(6)
دمشق الحميمة/ دمشق القصّية عند وفائي ليال

ــط  ــن دار املتوس ــادرة ع ــم« الص ــر مزدح ــة- ق ــة فارغ ــرة »رصاص ــه األخ يف جمموعت
ــات  ــا باقتناص ــه وصّبه ــان لذاكرت ــالق العن ــال يف إط ــي لي ــوري وفائ ــاعر الس ــرشع الش ي
بارعــة يف قلــب قارئــه، وكأنــه مصــاب بشــّدة الذاكــرة وثقلهــا يف املنفــى لتغــدو التفاصيــل 
ــه وإن  ــب نّص ــك بتالبي ــي يمس ــن وفائ ــان، لك ــة اهلذي ــة لدرج ــق مؤّرق ــرة يف دمش الصغ
ــن  ــن يتق ــة م ــة، وبراع ــه اخلاّص ــه إىل لغت ــد نّص ــة ليعي ــردات متداول ــو مف ــداح نح ان
االختبــاء وراء لعبتــه الشــعرية يظهــر الشــاعر عارًيــا أمــام حقيقــة البــالد البعيــدة وذاكرتــه 

التــي عاشــت تآكلهــا قطعــة إثــر قطعــة وحلــًا إثــر آخــر.
ومنــذ بدايــة املجموعــة يف النــص الــذي حيمــل عنــوان »ابــن حــرام« تبــدأ اعرافــات 

وفائــي وكأهنــا اعرافــات العاشــق الــذي خــرس الرهــان يقــول:
»إهنا الشاُم إًذا

إهّنا كلُّ ما ليَس لنا
بجسورها اهلاربِة من أصابِعنا
أسواقها التي استأجرها الغشُّ

 قاطنَن غرباَء يلكنوَن بلهجٍة تنهُش قلوبنا بالتهديْد
إهنا كل ما ليس لنا«(7)

المرجع نفسه ص 49  (6)

(7)  وفائــي ليــال، رصاصــة فارغــة- قبــر مزدحــم، منشــورات المتوســط، إيطاليــا، ط1، 

ص23   2015
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ويســتعيد وفائــي التفاصيــل كأّنــه اآلن يف دمشــق حيــث مل يتغــر يشء إال نحــو األســوأ، 
وكأنــه جيــري جــردة حســاب وعتــاب مــع املدينــة بــكّل تفاصيلهــا، فمــن نــزق وفضــول 
ســائقي التاكــي إىل صــاالت الســينا املتهالكــة، مــروًرا ببطــات حديقــة الســبكي وزئــر 
الزيــل وصــواًل إىل النعــوات املوّشــاة بالصليــب يف ســاحة بــاب تومــا، ثــم يــرك الشــاعر 
ــه  ــا كتب ــر ب ــر يذّك ــلوب مغاي ــود إىل أس ــة ليع ــه احلميم ــزي لذاكرت ــاح الغري ــذا االندي ه
ــل  ــرى بفع ــل أن ي ــديّن كام ــار ب ــة اهني ــه يف حلظ ــى ل ــف تأّت ــرة، وكي ــت( ذات م )بروس
ــه يف هــذه اللحظــة بالــذات رغــب يف  ــه، وأن ــة جلّدت ــر غريــزي الصــورة احلي ــة تذّك عملي

دفنهــا بأكثــر مــن ســنة غــدا مــدرًكا أهنــا متوفــاة، يقــول وفائــي:
ــها(  َش ــوَن )رُشْ ــيٍّ جيذب ــٍف ق ــن ري ــِة م ــّدٍة آتي ــا كج ــّلوَن هب ــي يتس ــُق الت ــا دمش »إهن

ــَل  الطوي
غطاَء رأسها املزّيِن بلراِت ذهٍب قديٍم

وشَمها الذي يرتُف من التأّثِر واإلهانة
عروَق يدهيا املجَهَدتْن

ألواهَنا الفاقعِة التي تثُر الضحْك
حلقَة الذهِب يف أنفهْا الشامِخ

َل احلَلِق يف أذهنا التي ال تسمُع كثًرا«.(8) وهَتدُّ
يبــدو أّن املدينــة التــي صّمــت آذاهنــا عــن أبنائهــا وزرعتهــم خــارج رمحهــا أصبحــت 
دريئــة يصــّوب الشــعر ســهامه املكســورة عليهــا عــى هيئــة غــّل مشــوب باحلنــن اجلــارف 
ــات  ــك اإلهان ــرّد تل ــاعر إال أن ي ــى للش ــة، وال يبق ــا املتالحق ــا وإهاناهت ــكّل تفاصيله ل
ــًدا مــن املســوخ  ــد مزي ــال تل ــالده كي ــن، ويعمــل عــى تريــف رحــم ب ــد مــن احلن بمزي

والَقَتلــة يقــول: 
»يا للمدينِة التي ليسْت لنا وهتيننا رغَم كلِّ يشْء

يا لألمِّ التي تركتنا لقطاَء تعسْن
نا الذي ننتقُم لُه اآلْن يا لذلِّ

يا للعاِر الذي نكشُط جلدُه اآلَن دفعًة واحدًة.. دوَن أملْ
إهنا ذاكرتنا التي نجرُف رمحها بقسوٍة
كيال تعيَد إنجاَب هذا اجلنِن اخلديِج

ابُن احلراِم

المرجع نفسه ص 25  (8)
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نْى والزِّ
ذاْك«.(9)

ــا ال  ــذا ممّ ــر، فه ــذا القه ــي وه ــدم وكّل ذاك النف ــد كّل ذاك ال ــا بع ــالد لن ــدو الب أاّل تغ
يمــّر مــرور الكــرام لــدى الشــاعر، حينهــا يلجــأ إىل واحــدة مــن اآلليــات الدفاعيــة وفــق 
التحليــل النفــي املســّاة )النكــوص(، والنكــوص هنــا ليــس ســلوكيَّا بــل يطــال الذاكــرة 
عــى وجــه التحديــد ليحمــل الشــاعر عــى احلنــن إىل البــالد عــى هيئــة حنــن إىل حــذاء 

مثقــوب كأســلوٍب ملواجهــة كّل تلــك القســوة، يقــول وفائــي يف لقطــة شــعرية بارعــة:
»ثّمَة ثقٌب يف حذائي

حاولُت أن أخفيِه من املشهْد أماًلً أنَّ أحًدا ملْ ينتبْه لُه
أو تظهرُه الكامرا.. كاَن عاري لسنواًت طويلة

ا وحدتْه، ملسِه كجرٍح مؤملْ«. واآلْن أحنُّ ملالمستِه ُمعّزًيً
طائر أبيض يلون السواد: فرج بيرقدار

َع زنزانتي »حّريتي أن أوسِّ
باٌب هو الباُب
ال باَب للباِب

لكنّني أستطيُع اخلروَج إىل داخي«.(10)
ــة  ــاء يف حال ــديدة اإلحي ــذه ش ــش ه ــود دروي ــة حمم ــاعر العربي ــات ش ــون كل ــا تك رب
ــا يف  ــرش عاًم ــة ع ــالم أربع ــلطة الظ ــه س ــذي زّجت ــدار ال ــرج برق ــوري ف ــاعر الس الش
الســجن، فــكان لتلــك التجربــة املريــرة األثــر الواضــح يف نصوصــه التــي كتبهــا يف تلــك 
ــكان  ــام 2011، ف ــد الع ــورية بع ــا يف س ــدث بعده ــا ح ــا م ــت متاًم ــي المس ــرة، والت الف
نرشهــا مــع غرهــا مــن النصــوص الالحقــة متســًقا زمنًيــا ونفســًيا مــع توّجــه أهــل البــالد 

نحــو حريتهــم املنشــودة.
ــن دار  ــا األوىل ع ــاض« يف طبعته ــعرية »أنق ــه الش ــاعر جمموعت ــدرت للش ــكان أن ص ف
اجلديــد يف بــروت عــام 2011، املجموعــة التــي كتــب معظــم نصوصهــا يف تســعينّيات 
القــرن العرشيــن خــالل فــرة اعتقالــه، املجموعــة نفســها التــي مل يســمح تشــبيح قارئيهــا 
ــة  ــّررات واهي ــت م ــام 2003 ت ــا يف الع ــورية بنرشه ــرب يف س ــاب الع ــاد الكّت يف ات
ومكــرورة، تشــبه األســباب التــي اعتقــل الشــاعر ألجلهــا مــن قبيــل اإلســاءة إىل الفكــر 

ــاء الوطنــي. القومــي واالنت
المرجع نفسه ص 31  (9)

محمود درويش، األعمال الكاملة، دار الريس، بيروت، ط1   (10)
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ــي  ــه، والت ــة لدي ــة احلاذق ــة الفنّي ــف اللعب ــدار سيكتش ــرج برق ــوص ف ــق يف نص واملدّق
ــجن،  ــل الس ــري داخ ــرى وجي ــا ج ــل م ــارشة يف نق ــوح إىل املب ــن اجلن ــه ع ــت بانفكاك تّل
ــي  ــا ال ين ــه ضمنًي ــراب فإّن ــذا اخل ــه يف ه ــة ل ــاعر ال حيل ــي أن الش ــه الضمن ــم يقين ورغ

ــة(:  ــة، يف النهاي ــه )يف البداي ــول يف قصيدت ــة، يق ــة احلري ــامل بريش ــن الع ــاول تلوي حي
»من حناِن العتمِة األوىل

إىل فداحِة العتمِة األخرة
أنفاٌق
وأقبيٌة

وزنازيَن ال تنتهي
إذْن

هل يستطيُع طائٌر أبيَض
َن بجناحيِه املهيضْن أن يلوِّ

كلَّ هذا الّسواْد«(11)
هنــاك يف تلــك الزنازيــن التــي عايشــها فــرج وغــره حيــث يصبــح للزمــن معــاٍن خمتلفًة 
ال تشــبه أبــًدا تلــك املعــاين التــي يعيشــها اإلنســان خارجــه، واملفــردات تتغــر، وتأويــالت 
األشــياء تتغــر، وحــن جيــّرب الشــاعر أن يعطــي لقصائــده عناويــن مــا، تتفّتــق ذاكرتــه 

عــن رقــم الزنزانــة املنفــردة ففــي نصــه املعنــون )أنقــاض( »لذاكــرة املنفــردة 13« يقــول:
»تكفيكْم أنقاًضا

ى من األنقاِض ما تبقَّ
ينبغي أْن تبقى

فخذوا تأويالتكم واذهبوا
هذِه الليلَة

رأُس السنِة األلْف
العتقايْل«(12)

وحســابات احلقــل مل تنطبــق أبــًدا عــى حســابات البيــدر لــدى الشــاعر، فاحللــم اجلميل 
ــى إّن  ــتبداد حت ــر االس ــت ن ــاش ت ــي واملع ــهد احلقيق ــاوة املش ــدم بقس ــالد اصط بالب
اجلحيــم كوعيــد إهلــي للبــرش اخلطائــن أمســى مكاًنــا متواضًعــا أمــام زنازيــن املســتبّدين 

(11)   فرج بيرقدار، أنقاض، دار الجديد، بيروت، ط1، 2011 ص28

(12)   المرجع نفسه ص33
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يقــول فــرج:
»لدى اهلل

جهنَُّم يتباهى هبا
ما أفقرْه

فليَس لديِه ما يشبُه سجَن تدمْر
وال سجَن املّزْه

وال عدرا
وال حّتى صيدنايا«(13)

ــه احلميمــة  هكــذا عــاش ابــن محــص الشــاعر واملعتقــل واملهّجــر قــرًسا خــارج مدينت
التــي تنّكــرت لــه َمفارقهــا ومــّر جنودهــا عــى جســده، لكــن وعــًدا معلنـًـا يثــوي يف قلبــه 
يف الرجــوع إليهــا وعــى أّي نحــو تشــاء، وفــرج يقــول تشــاء إذ إهّنــا مــن يملــك القــرار 
ال هــو، ألنــه وببســاطة حيلــم كل يــوم بالعــودة إليهــا حتــى لــو كانــت العــودة عــى هيئــة 
جلــوء غــّر معنــاه، فهــي كــا كل البــالد بريئــة مبتــالة بالقتلــة واملســتبّدين، يقــول فــرج يف 

نــص جيــل بعنــوان » ترشيقــة« صــالة مــن أجــل محــص:
»سآيت إليها ولو الجًئا

َ معنى اللجوء إْذ تغرَّ
وغادَر قاموسُه اللغويَّ القديَم
فكيُف أهندُس قاموَس محْص

وليَس ملثي إماٌم
ا ُد شكًّ وال صلواٍت تبدِّ

وليس لُه غَر رٍب
يرّتُل آياتِه يف رسيرتِه

ريثا ينجي فجُرها عن معاملها
ها سوريا ومحُص كا أمُّ

فوَق كلِّ الظنوْن.(14)
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خاتمة
ــا ثقيــاًل مــن احلضــارة، وحُيســب لــه أّن أقــدم  وبعــد، فــإن الســوري الــذي حيمــل إرًث
أبجديــات األرض ولــدت عــى أرضــه، بــات موزًعــا يف شــتات األرض التــي مل جيــد فيهــا 
فضــاءه الرحــب واحلــّر كــي يواصــل صــرورة إبداعــه ومتّيــزه التارخيــي، وكل ذلــك كان 

بفعــل القيــد الــذي أرهــق كاهــل الســوري منــذ عقــود.
ــم  ــر لقي ــه املنت ــه ويف موقف ا يف نّص ــرًّ ــون ح ــى إال أن يك ــس أب ــذي ال ييَئ ــوري ال الس
احليــاة، وَمــن منـّـا ينســى ذاك الزمــن الــذي كانــت فيــه قصيدة نــزار قبــاين )خبز وحشــيش 
ــورية  ــفر س ــة لس ــد اجلميل ــى القصائ ــن ينس ــوري، وم ــان الس ــة الرمل ــت قب ــر( ت وقم
ــتبداد،  ــلطة االس ــعرًيا لس ــدة ش ــل الناق ــدوي اجلب ــف ب ــة أو مواق ــو ريش ــر أب ــل عم النبي
ــن  ــة والنقــد الــالذع للحــّكام الذي ــروح احلري ومــن ينســى نصــوص املاغــوط املشــَبعة ب

ــة. يضعــون مظلــة عــى رؤوس النــاس كلــا أمطــرت الســاء حري
ــاًرا  ــى خي ــر كان املنف ــائل وأدوات تعب ــّرات ووس ــا وتغ ــن حدًث ــالف الزم ــع اخت وم
قاســًيا عــى الشــعراء الســورين عــى وجــه التحديــد، فــكان نّصهــم مواكًبــا بطرائــق خمتلفة 
للمقتلــة الســورية بعــد الثــورة، لكــن األكيــد أّن ســوريا بتفاصيلهــا الدقيقــة كانــت حمــّرًكا 
ــا للشــعرية الســورية يف الســنوات العــرش املاضيــة، دون أن ننســى تفاعــل كّل هــؤالء  عامًّ
مــع مقــوالت احلداثــة عــى مســتوى نصوصهــم الشــعرية وانفتاحهــم عــى ثقافــات بلــدان 

املنــايف.
إّن فضــاًء مفتوًحــا مــن احلريــة الالحقــة للخــالص مــن نظــام االســتبداد بمعنــاه العــام 
ســيحجز للســورين_ وخاصــة للمبدعــن منهــم_ مســاحًة مرموقــًة عــى خارطــة اإلبــداع 
ــوري،  ــه الس ــذي حيمل ــزوٍن ذاك ال ــامل أّي خم ــف الع ــا سيكتش ــي، ومعه ــريب والعامل الع
ــا  ــاش أحداثه ــي ع ــاف الت ــرش العج ــوص يف الع ــه اخلص ــى وج ــا ع ــاة كابده وأي معان

ــة املنفــى. وتفاصيلهــا داخــل زنازيــن البــالد وخارجهــا يف زنزان
ــاء  ــه يف أرج ــارًشا إبداع ــق ن ــوري، وينطل ــرف الس ــيتحّرر احل ــاء س ــذا فض ــع هك م
ــا  ــًة لطامل ــاٍت أدبي ــيتفّجر إبداع ــوي س ــؤمل والدم ــزون امل ــك املخ ــورة، إذ إّن كّل ذل املعم
كان الســوريون مــن رّوادهــا وعــى جيــع املســتويات، ولعــّل تلــك اللحظــة التــي ســتكون 
حلظــة نشــوة انتظرهــا الســوريون كثــًرا ســتكون يف الوقــت نفســه هدًمــا حلقبــة ســوداء، 
وخالًصــا مــن ذاك الرقيــب الداخــي املقلــق واخلارجــي الرخيــص املمثَّــل بلجــان القــراءة 
األيديولوجيــة البعثيــة الرّثــة يف وزارة الثقافــة واتــاد الكتــاب، وبعــد تلــك النشــوة ســيأيت 
ذاك التأّمــل اجلــايل يف كّل مــا حــدث عــى هيئــة إبــداع ســوري حــّر يف وطــن حــّر وحيــاة 

جديــدة، وإّن غــًدا لناظــره قريــب.
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