مستشار التحرير

أ.د .صالح جرار
رئيسة التحرير املسؤولة

دة .امتنان الصمادي
سكرتير التحرير

محمد جميل خضر
هيئة التحرير

رمزي الغزوي
نسرين أبو خاص
هيــا احلوراني
أوس أبو صـليح حنني جاسر
عمر العطيات
التصميم واإلخراج الفني

التنفيذ الطباعي

يوسف الصرايرة

مطبعة اجلامعة األردنية

االشتركات داخل اململكة

 لألفراد دينارا ًـ للمؤسسات

دينارا ً

خارج األردن

 لألفراد دوالرا ً أميركيا ًـ للمؤسسات دوالرا ً أميركيا ً

تسديد االشتراكات مقدما ً بحوالـة مصرفية بـاسم مجلة أقـالم جديدة

املراسالت باسم سكرتير التحرير
عنـــــــوان اجملــــــــلـة

عمان  -اجلامعة األردنية
هاتف:
الرمز البريدي:

فرعي:
عمان  -األردن
ّ

العـدد الثـاني والعشرون

هيئة أصدقاء اجمللة
الهيئة العليا

أ.د إبراهيـم السعافني
جـريـــس ســــماوي
زكـــريــا تــــامــــر
سميحـــة خـريـــس
أ.د شكري عزيز املاضي
عبــداللـه رضــــوان
عبـد السـتار نـاصــر
د .عـزت السيد أحمـد
فخــــري صــــالــح
د .مــــازن عصفـــور
موســى بـرهــومــة

األردن
األردن
سوريا
األردن
األردن
األردن
العراق
سوريا
األردن
األردن
األردن

هيئة الشباب املبدع

أحـمـــــــد عـربـيـــــــات
أســــــامـة غـاوجــــــــي
إميــــــــــان مــــــــــرزوق
بنــــــــــان الصبيحــــــي
حســــــــن بـســـــــــام
عثمــــــــان مشــــــــاورة
محمـــــــد أبـو ســــــعد
محمـــــــد سـري الكيالني
محمــــــــد طـريــــــــش
منـاهـــــــل العســـــــاف
وردة الكـتـــــــــــــــــوت

االفتتاحية

دة :إمتتنان الصمادي

حـوار :الشاعر األردني أمجد ناصر

محمد جميل خضر

إبـداعــــات
الشعر
		
األلق الدفني
مع كل بدر			
		
«وما زال يسعى «و «وطن»
			
رحم احلقيقة
			
متى نلتقي
نزار قباني معلقة دمشق
أيقنت أن احلب
			
عاشق الزنبق
ثورة احلب			
			
هم األحباب

أحمد عبده اجلهمي
أحمد عربيات
أسامة غاوجي
سيف الدين محاسنة
عبد اهلل أبو شميس
عبد القادر احلصني
محمد أبو سعد
نبيلة اخلطيب
همام يحيى
وردة كتوت

القصة القصيرة
			
ال مكان للعقالء
			
قصص قصيرة جدا
			
لم تكن حمارا
		
حكاية مختلفة كل ليلة
			
سقف األمم املتحدة
				
عطاشى

إبراهيم العدرة
أميمة الناصر
ربيع الربيع
عثمان املشاورة
عمار الشقيري
كفى نصراوين

النصوص
التجارب الواعدة

لـوحـــــات الـعــــدد لـلـفـنـــان:
يـاســــــر وريكـــــــــات

تطلب اجمللة من مختلف املكتبات
في محـافظـات اململكـة.

رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية
(/2006/3193د)

سـعر النسخة داخـل األردن دينار
وخــــــارج األردن دوالران.

؟

للنشر في اجمللة

أدب عاملـــي
			
تواتر احلدائق
			
يوم من تلك األيام
الفرحة ،ال سبب لها		

أسيل صالح
زياد قوقزة
مدني قصري

مقـــــاالت
«املتحمسون األوغاد»حملمد طمليه
«محمد طمليه» قامة شامخة
نهاية تاريخ «فوكو ياما»

سامية العطعوط
منيرة صالح
هيا احلوراني

أعـــــــالم
مذكرات األدباء»إيزابيل ألليندي»
عبق الذكرى في رحيل أمير الشعراء

تقوى مساعدة
حنني جاسر

فضــــاءات
«عبده خال» يصف كتابات املرأة بالصراخ آية خوالدة
«تايكي»وملف القصة القصيرة النسوية أسرة اجمللة
مهند صالحات
		
أقدم كشك كتب في إربد
إصــــــدارات
ثقافة وفنـون
التشكيلي ياسر وريكات
الفن في مجتمعاتنا ليس أولوية

مالحظة:

املواد املنشورة تعبر عن رأي كتّابها
وال تعبر بالضرورة عن رأي اجمللة.
ترتب املواد في أبواب اجمللة حسب
الترتيب الهجائي ألسماء الكتاب.

إميان مرزوق

أخبـار ثقافية
رياض الكلــم

؟؟

ترسل املواد مطبوعة على
الكمبيوتر على قرص مدمج C.D
أو على قرص الذاكرة الصغير
 Flash Memoryعلى عناوين اجمللة
اخملتلفة.
أن ال تكون املواد املرسلة منشورة
سابقا ً سواء في مطبوعات ورقية
أو مواقع الكترونية.
يُرفق الكاتب نبذة تعريفية وصورة
شخصية له ملرة واحدة.
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اللغات األجنبية بذكر املصدر
والكاتب وتاريخ النشر ومكانه.
املوضوعات ذات الطابع الفني
أو املتعلقة بالشخصيات ونقد
الكتب وعروضها ترفق معها
الصور املناسبة لها واألغلفة.
أن يكون عدد كلمات الدراسات
واملقاالت في حدود ()2000-1000
كلمة.

خالد محادين

؟؟

؟؟؟

االفتتاحية

كيف نحتفي بال�شباب املبدع
دة .امتنان الصمادي*

لي��س من باب اجلديد أن تق��ام املهرجانات الش��عرية التي ترعاها املؤسس��ات الثقافية،
وامللتقيات العربية ،واملؤمترات الدولية ،كما أنه ليس جديدا ً أن يضم أي مهرجان كوكبة من
الش��عراء أصحاب التجربة املمتدة جنبا ً إلى جنب مع ش��عراء شباب ،لكن اجلديد والالفت
ذاك الذي كان في مهرجان الشعر العربي بدمشق في دورة دمشق عاصمة للثقافة العربية
لع��ام 2008الذي انعقد بالتزامن م��ع اجتماع املكتب الدائم لالحتاد الع��ام لألدباء والكتاب
العرب ،باإلضافة إلى ندوة «األدب العربي املعاصر في سوريا» التي قدمت فيها ورقة بحثية
عن منجز زكريا تامر القصصي الصادر بعدعام  .2000فقد استوقفني ومن كان حاضرا من
الش��عراء العرب أمثال حميد سعيد ،وش��وقي بغدادي ،ومحمد علي شمس الدين ،وخالد
أبو خالد ،واملتوكل طه وعبد القادر احلصني ،وغيرهم تقدمي الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد
الواحد للش��اعر الكويتي الشاب سامي القريني عندما اعتلى املنصة بعد سامي مفاجئا
جمهور الش��عر الذي لم يفقد ذائقته الش��عرية بعد  ،بحديثه املفعم بالسعادة واألبوية،
وهو(عبد الرزاق) أحد الذين رس��موا طريق مجد القول الشعري بفنية عالية حتى أصبحت
جتربتهم عالمة فارقة في تاريخ الش��عر العربي احلديث ،حتدث الشاعر عبد الرزاق بحبورعن
جتربة هذا الشاب مشيرا إلى أنه سبق وأن قدمه قبل عشر سنوات في مهرجان جرش ولم
يكن يتجاوز الثانية عش��رة من عمره آنذاك مراهنا على شاعريته ومتنبئا بحضوره القادم
بأنه شاعر يغوص في بحر الشعر .وها هو الشاعر الشاب يعتلي منصة الشعر قبل أستاذه
مكتمل احلس الفني والتجربة وقد القى ما قدمه من قصائد استحسان احلاضرين .


يس��تدعي هذا املوق��ف مني القول ب��أن جيالً من الش��باب املبدع الذين م��ا يزالون على
مقاعد الدراسة اجلامعية وتشهد لهم سجالت األنشطة الطالبية بأنهم قدموا جتاربهم
اإلبداعي��ة داخل اجلامعة وخارجها محليا وعربيا ،يس��تحقون منا الرعاية البالغة والعناية
الكبي��رة ،فقد حص��دوا اجلوائز التي لم تك��ن لتقل في معظم األحيان ع��ن املرتبة األولى
لتليق بجامعتهم ،واألمثلة كثيرة فالطلبة :أس��امه غاوجي وحسن بسام وأحمد اجلهمي
العائدي��ن باألم��س القريب من زيارتهم إلمارة دبي بعد ان تس��لموا دروع فوزهم مبس��ابقة
اإلبداع الش��عري التي انعقدت في الثاني عش��رمن نوفمبراحلالي مكنته��م الزيارة من أن
يفرح��وا بنتاج مش��اركتهم ،كما أن ف��وز الطالب محمد طريش باملرتبة األولى مبس��ابقة
املعرفة التي انعقدت في مصر توج بحصوله على جائزة مقدارها عشرون ألف دينار.
وال يفوتني التنويه بتجربة الطالب ياسر وريكات في الفن التشكيلي الذي حصد العديد
من اجلوائز الفنية على مستوى اململكة إذ إن جتربته لم تعد خافية وصار محط أنظار نقاد
الفن التشكيلي .أما جتربة الطالب عثمان مشاورة في إجناز مجموعة قصصية فقد أهلته
للف��وز مبس��ابقة اجمللس العربي لتدري��ب طلبة اجلامعات العربية وأعتقد أنها ستش��كل
عالمة مميزة في فن القصة القصيرة.
في ضوء هذه الوقفات املشرقة يثار السؤال املقلق :كيف لنا أن نحتفي باملبدعني أصحاب
التج��ارب اجلميل��ة ،وما دورنا في عملي��ة تقديرهم كي نعينهم على االس��تمراراجلاد وهم
املسؤولون عن تشكالت مالمح املرحلة القادمة
قد يكون الش��كل املادي أحد أش��كال الدعم املتاحة كأن يعفى املتف��وق فنيا ً وأدبيا ً من
رسوم سنة دراسية مثال ،إذا ما تبني أنه قدم جلامعته العديد من اجلوائز .أو أن يكافأ بجولة
عربية لاللتقاء بكبار الفنانني واألدباء وميضي أياما بصحبة أديب بارع .أو أن تنش��رأعمالهم
اإلبداعي��ة ومجموعاتهم القصصية ودواوينهم الش��عرية في كت��ب خاصة تهدى لزائري
اجلامع��ة أوأصحاب اجلي��وب املتخمة الباحثني عن وس��ائل تصريف األم��وال ،أو أن يقدموا
للمشاركة في املهرجانات احمللية والعربية والعاملية ،وغيرها من أشكال الدعم.
أما مجلة أقالم جديدة بوصفها مش��روعا وطنيا رائدا فتتعهد للقراء األعزاء باملسؤولية
لتفريغ النبوءة وترجمة الطاقات اخلالقة لدى الشباب املبدع من خالل فتح صفحاتها لهم
ف��ي مختلف اجمل��االت الفنية واألدبية ،وعلى اجلامعات أن حتم��ل تلك النبوءة على أكف من
الدعم غير احملدود لتضمن جملتمعنا العربي جيالً محبا ً وغير منكر للجميل.
* رئيسة التحرير



حــــوار

شاعر أردني مقيم في لندن أصدرت وزارة الثقافة أعماله
في كتاب يطارد القصيدة عبر النثر

ٌ
ٌ
نا�صرُّ :
وبداية غام�ضة
نهاية ما
كل كتابة هي
حاوره :محمد جميل خضر*

ّ
األردني املقيم في
املتيقظة ،يواصل الش��اعر
الهم��ة املتو ّقدة ،وال النّباهة
مبثاب��رة ال تنقصها ّ
ّ
ً
لندن أمجد ناصر ،مش��روعه اإلبداعي .يطرح ،أحيانا ،ما علِق من فتنة اإليقاع في محطات درب
ممتد على مس��احة زهاء ثالثني عام ًا من الكتابة ،ويستعيده (اإليقاع وفتنته) ،أحيان ًا أخرى ،على
محوري شفيف.
شكل موسيقى داخلية أو تناغم
ٍّ
يجدد ،عند كل مفصل ومرحلة ،قراءة نفس��ه باحلياد نفس��ه الذي ميكن أن يقرأ فيه اآلخرين.
ورغم برودة بالد ما خلف بحار الظلمات ،وضبابية أيامها ،إال أن صاحب «رعاة العزلة» الصادر في
عمان عام  ،1986يظل قادر ًا على تكوين حرارته اخلاصة به هناك في لندن ،دون أن يسقط مفردات
احلن�ين إل��ى الوطن وامل��كان األول والزهو األول واإلخف��اق األول والص��ف األول ،ليس كمصطلح
(نولوستيجي) خالص ،ولكن بوصفه معطى وجودي ّا وجوهر ّيا في آفاقه وممكناته وجتلياته.
ّ
ومن جتريدية التخوم والهوامش ،عمل صاحب «مديح ملقهى آخر» الصادر في بيروت عام ،1979
على التخلص ،ما اس��تطاع إلى ذلك س��بي ًال ،من مفاهيم الوحدة والتماسكّ ،
وظل يبحث ،دون
كل��ل أو ملل ،عن القصيدة املثالية ،جاع ًال في أعماله األخيرة («حياة كس��رد متقطع» منوذج ًا)،
النثر بوصلته إلى الشعر ،مبا يشبه مطاردة شبح.
اإلنساني احمل ّلق ،ونزعات املعنى ،وصورة اآلخر ،ودفاتر الذكرى،
عن حدود الكتابة ،وفضاءات اخليال
ّ
وهواج��س النهايات ،والرعوية املتمردة ،ومعطيات االخت�لاف ودوافعه ،وتوقعات الرواية ،وبوصلة
املوس��ع مع
احلنني ،وارتعاش��ات العودة واألم ومس��ائل أخرى ،كان جمللة «أقالم جديدة» هذا احلوار
ّ
عمانية لتوقيع ما أصدرته وزارة الثقافة األردنية من أعمال له في كتاب.
الشاعر إبان زيارة ّ


* تسعى في «حياة كسرد متقطع» ،بدربة
خبيرة وحس يق��ظ ،إلى حترير قصيدة النثر
العربي��ة مما علق بها من هواجس الش��كل
والقولبة ،وحت��اول ،ما اس��تطعت إلى ذلك
س��بيالً ،إنقاذها من أس��ر الرتابة والتماثل.
إل��ى أي غاي��ة قصوى ت��ود (مس��وقاً بريبة
ّ
صعيدي الش��كل
أس�لافك) الوصول على
واملضمون؟
 يبدو أن مش��واري في الكتابة قد بدأ مننقط��ة معينة كان��ت «التفعيل��ة» اخلفيفة
التي حتاول اكتش��اف التفصيلي في املشهد
اليومي ،املكاني واحلياتي وحتى شبه الوجودي،
ليواص��ل طريقا ً حددت��ه ،كما يب��دو ،نهايات
كل عم��ل .ففي نهايات «مدي��ح ملقهى آخر»
ثم��ة إطاللة لقصيدة النث��ر .أو ألقل قصيدة
النثر كما كانت سائدة ،شكالً ومضموناً ،في
متداول الساحة الشعرية العربية .بعد ذلك
حاولت القصيدة استثمار التفصيلي واجلزئي
كلي وش��امل.
ف��ي حلظة كانت حتفل مبا هو ٌّ
أظ��ن أن قصيدتي في ذلك الط��ور ،في «منذ
جلعاد» مثالً ،خفيضة الصوت وش��به عارية
بالغيا ً في حلظ��ة ذات عقيرة وبالغة عاليتني.
لم يكن األمر مقصودا ً على األغلب .لم أفكر
في��ه طويالً .ولكنه ميلي ش��به الفطري ألى
م��ا هو خارج امل�تن ،للهوام��ش والتخوم .فأنا
أص�لاً ابن مكان يقع في الهامش .ولدت أيضا ً
عل��ى تخ��وم الب��داوة والتمدين ،عش��ت في
أحياء عشوائية (جناعة مثالً) وأمكنة صارمة
ف��ي تخطيطه��ا وعالقتها بعامله��ا اخلارجي
(معس��كر الزرقاء) .هذه اإلقامة على التخوم
رمب��ا ه��ي التي ضبط��ت اجتاه تل��ك البوصلة
املتوترة الت��ي عمقت عندي ش��عورا ً غامضا ً
بأنني لس��ت ابن املنت واملستقر والثابت .هذا
ما أفكر فيه اآلن .أما في تلك اآلونة فلم يكن
هناك سوى هذا الشعور الغامض ،سوى تلك

البوصل��ة املتوترة ،وهما اللذان حفزا خطوتي
ورمبا قاداها في اجتاه��ات عديدة ونحو أمكنة
ل��م تخطر لي على بال .ف��ي نهاية كل عمل،
مثلما الحظ أكثر من ناقد ،هناك انطالقة إلى
حلظة أخرى في القصي��دة .يصعب بطبيعة
احل��ال حتديد األط��وار الش��عرية انطالقا ً من
كتاب واحد أو كتابني .أقصد أنه ليس معهودا ً
رمبا أن يكون كل كتاب ش��عري لش��اعر متثيالً
ملرحلة أو طور شعري .ولكن تنبغي املالحظة،
هنا ،أنني ال أكتب كثيراً .هناك دائما ً مسافة
زمنية تقدر بخمس أو س��ت س��نني بني عمل
وآخر ،خصوصا ،بع��د العملني األولني .عندما



صدرت أعمالي الش��عرية املكتوبة حتى اآلن
ف��ي مجلد واحد والحظت كم هو نتاجي ،من
حيث الكم ،قليل .الحظت كذلك االنتقاالت
ف��ي املوضوع��ات والش��كل ورمبا ف��ي اللغة
أيضاً.
موضوع وأشكال متعددة هو
ويبدو أن طرق
ٍ
أش��به ببحث ع��ن قصيدة ل��م أتوصل إليها
حت��ى اآلن .القصيدة املثالي��ة التي أريدها لم
تتحق��ق على م��ا يبدو .هذا يفس��ر ،رمبا ،ذلك
البحث املضني عن الشكل املثالي اخلاص بي،
أو ال��ذي أريده .إل��ى أي غاية تذهب قصيدتي؟
هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي بني
حني وآخر وال أجد له جواباً .لكن النثر هو الذي
يلوح لي اآلن .الذهاب في النثر إلى أبعد مدى
ممكن ملالقاة الش��عر أو عدم مالقاته .أعرف أن
األمر ينط��وي على تناقض قد يب��دو جوهريا ً
ولكني غير ق��ادر على دف��ع كتابتي في اجتاه
آخ��ر .فكل ما أكتبه اليوم ه��و قطع نثرية أو
أعمال نثرية يحلو لي أن أرى الشعر يتخللها.
ذلك ،طبعاً ،شيء يشبه مطاردة شبح.
* في قصيدت��ك «طريقة أردنية» تعود بنا
إلى البدايات ،إلى أزمة تيسير سبول ومأزق
الطاهر وطار في عالقتهما مع الغرب عموماً
وم��ع امل��رأة الغربي��ة على وج��ه اخلصوص،
رمبا ال حتتمل القصي��دة (الطريفة) كل هذا
التأويل ،ولكن (على كل حال) كم تبقى من
الش��اب الصغير القابع «مبهوتا» في مرآة
الزمن السريع؟
 ه��ذه القصيدة حتتمل عن��دي تأويالً آخر.املرأة الغربية ،وهي نادلة في مقهى ،ليس��ت
رمب��ا أكثر م��ن ذريعة لتأم��ل تلك��ؤ البدايات
واللحظات األولى في حياة املرء .قد نظن أننا
تخلصنا من حلظ��ات ومواضعات املكان األول


عندم��ا نذهب بعي��دا ً ف��ي األرض واجلغرافيا،
ولكننا نكتش��ف أنن��ا ال نزال نحمل وش��م
امل��كان األول ومواضعاته ولو على نحو حائل.
لم يكن الرجل ش��به الكه��ل هو الذي ينظر
إل��ى النادلة وميس��د ش��عره بي��ده ،كما كنا
نفع��ل للفت نظر فت��اة عندما كن��ا صغاراً،
بل هو الولد الصغير نفس��ه الذي لم يفارق،
عل��ى ما يب��دو ،رج�لاً يخطو نح��و منتصف
العمر .تلك اإلش��ارة احمللية البس��يطة (ورمبا
الس��اذجة) ظلت في ذاكرة الرجل ويده ،رغم
أن إش��ارة كهذه تبدو مضحك��ة في مقهى
لندن��ي وبالتأكي��د ال ت��دل عل��ى مقصدها.
لكنها ظل��ت موجودة .رمبا هذا ما أردت قوله:
إن البداي��ات تتلك��ؤ داخلنا عل��ى نحو أو آخر،
وإننا ال نتغير كثيراً ،أو إن هناك أش��ياء فينا ال
تتغير رغم تقدم السن ،وتبدل اإلطار املكاني،
واختالف املواضعات بالكامل .لذلك س��ميت
تلك القصيدة «طريقة أردنية».
* حتى «مرتق��ى األنفاس» الديوان الصادر
عام  1997أيضاً في بيروت (حيث صدرت كثير
من أعمالك الش��عرية) ،ل��م تكن النهايات
ّ
ش��كلت ش��اغالً في ثناي��ا وعيك
بع��د قد
(املوضوع��ي والواقعي) كم��ا فعلت قصائد
الدي��وان املتقاربة ف��ي أجوائه��ا ونفحتها
الصوفية املس��كونة بضوء دفني وبعشب
وندى وخفة مدهشة ،إلى أي مدى تنظر إلى
هذا الديوان بوصفه نهاية عشق ما؟
 كل كتاب��ة هي نهاية ما ،وبداية غامضة.إنها قطع واس��تئناف في الوقت نفسه .هذا
م��ا تفعله الكتابة ع��ادة ،إنه��ا تفتح حلظة
وتغلق ،رمبا ،حلظة أخ��رى .أفكر بكتابتي ،بعد
أن تكون قد نش��رت ولم يع��د هناك إمكانية
الس��تراجعها إل��ى حبره��ا األول ،بوصفه��ا
بداي��ات .قلت من قبل إن بحثي عن قصيدتي،

قصيدت��ي املثالية (بالنس��بة ل��ي فقط) هو
ال��ذي جع��ل البداي��ات ،وما يش��به النهايات
كذلك ،واضحة ف��ي أعمالي .لكن ذلك ،على
ما أظن ،س��طح مراوغ .فنحن على ما يبدو ال
نف��رغ متاما ً مما ميتلكنا من هواجس واعتماالت
داخلي��ة غير محددة متاماً ،م��ا يبدو نهاية قد
يكون اس��تئنافا ً خليط ما تركناه وراءنا وظننا
أننا ولينا عنه إلى غير رجعة .هذا احلسم غير
موجود في العمل اإلبداع��ي .ليس هناك من
حس��م مطلق لألس��ئلة وال أجوبة نهائية ملا
نبحث عن��ه .الكالم عن القطيعة في اإلبداع
واملعرفة مجرد أهزوج��ة راديكالية .قد يكون
«مرتقى األنفاس» نهاي��ة لغة في قصيدتي،
تل��ك اللغة التي حت��اول تأهيل نفس��ها كي
تُـ��زَج في دوامة الش��عر احلدي��ث .هناك لغة
تستعرض نفسها كذلك .لم أعد أفعل ذلك
اآلن .اللغة لم تكن يوما ً غواية خاصة عندي،
لم تكن هدفا ً للكتابة .أعتقد أن ذلك الكتاب
اس��تمرار لكتاب س��ابق عليه متاما ً هو ُ
«سرَّ
رآك» .قد يبدو املوض��وع الذي تتصدى له
م��ن ِ
القصي��دة مختلفاً ،فف��ي األول هناك ما هو
إيروتيكي ،وفي الثاني هناك هو ما هو تاريخي
أو ش��به تاريخ��ي .لكني أظ��ن أن اللغة التي
صنعت الكتاب األول ه��ي تقريبا ً اللغة التي
صنعت الكتاب الثاني .هناك خيط واصل غير
اللغة ب�ين الكتابني أظن��ه البحث عن حتقق
وجودي من خالل األنثى.

_ ق��رأت ذل��ك أكثر م��ن مرة ف��ي مقاربات
لبعض أعمالي ،ولكني ل��م أعرف ،بالضبط،
ما املقصود .تفس��يري لألمر ينطلق من قراءة
ملس��رح بع��ض القصائد بوصفه��ا جتري في
فضاء بدوي أو تستخدم معجما ً بدويا ً أو برياً.
قد يك��ون املقصود ه��و املعج��م ،أو الفضاء
ال��ذي تنطلق من��ه ،أو تعبر عن��ه القصيدة.
في الش��عر اإلنكليزي ،ورمب��ا األوروبي كذلك،
هن��اك مصطل��ح مماث��ل ،يش��ير إلى نش��أة
مكانية وانش��غاالت مضمونية لشعر ُكتب
في الريف اإلنكليزي ،أو عن الريف ورعاته ،في
القرن السادس عشر ،وهو بهذا يسبق املوجة
الرومانسية التي لها عالقة أيضا ً بالطبيعة.
إذا كان ذلك هو املقصود بالرعوية التي حتدث
عنه��ا درويش ف��ي الوصف الس��ابق فال أظن
أن��ه ينطبق عل��ى كتابت��ي ،أو لنقل على كل
كتابتي .هناك مش��اهد صحراوية وشيء من
ب��دوي عندي ،بل هناك
وحياتي
معجم لغو ٍّي
ّ
ٍّ
عمل كام��ل لي عنوانه «رع��اة العزلة»ّ .
لعل
هذا هو الذي أغرى بذلك الوصف الفضفاض
ودمغ عند بعضهم قصيدتي بالرعوية.

َص َف َ
*و َ
��ك محمود دروي��ش بأنك «أحد أبرز
الش��عراء الذين أسسوا ش��رعية جمالية
لقصيدة النثر العربية» ،ورأى أن في شعرك
رعوية حديثة .وحسيِّة عالية حتمي الشعر
من التجريد» ،لن نتوقف عند كل ما ينطوي
علي��ه كالم درويش ،ولكن ما قصة رعويتك
التي ما انف��ك يصفك النقاد بها وتس��بغ
بعض معانيها على نفسك؟


* اآلن ،وق��د رح��ل دروي��ش ،أي كالم يرغب
أمجد ناص��ر في قوله عن درويش الش��اعر
واإلنس��ان؟ وأي خصوصي��ة ميكن أن يحاط
بها كالمك في هذا السياق؟
 رحيل محمود دروي��ش املبكر ،وهو كذلكنظرا ً لتواصل أعماله وجتددها ،خس��ارة بكل
املقاييس .خس��ارة للس��ردية الفلسطينية
في وق��ت هي ف��ي أش��د احلاجة إل��ى صوت
إنس��اني عمي��ق وق��ادر على توجي��ه خطاب
ذكي إلى اآلخر ،وخس��ارة للشعر العربي في
مستويني .املس��توى األول هو أن درويشا ً كان
في قمة عطائه الش��عري م��ن حيث التدفق
والك��م وفي مرحلة ّ
حتول في األداء الش��عري
ش��كالً ومضمون��اً .أزعم ،انطالق��ا ً من قراءة
بوصلة أعماله في الس��نني األخيرة ،أنه كان
يتجدد ش��عريا ً مبا ال يشكل تفارقا ً كامالً عن
اخلطوط العامة التي تس��تهدفها قصيدته.
فالذي��ن يق��رأون درويش��ا ً من زاوي��ة اخلطاب
الوطني يس��يئون إلي��ه ،أو يدي��رون ظهرهم
ألهم م��ا كان يعنيه أال وهو الش��عر .درويش
كان أص�لاً ش��اعرا ً وظل كذلك رغ��م األعباء
التي أُلقيت على كاهل قصيدته وش��خصه
م��ن قبل قضيته التراجيدية املزمنة .لم يكن
درويش يجدد خطاب القضية الفلس��طينية
ف��ي برنامج سياس��ي أو وطني وإمنا من خالل
القصي��دة .به��ذا املعن��ى ،القصي��دة كانت
بحد ذاته��ا قضية عند محم��ود درويش .في
الس��نني األخيرة سمحت له ركاكة الساحة
الفلس��طينية ودورانه��ا ف��ي الف��راغ عل��ى
املس��توى السياس��ي أن يتأمل الش��خصي
والذات��ي واليوم��ي وامليتافزيقي في��ه كفرد.
كشخص اسمه محمود درويش .هذا أعطانا
طائفة من أفضل أعماله .عندي ظن راس��خ
أنه كان سيواصل هذه الطريق وكان ميكن لنا
أن نفوز بأعم��ال مميزة .اخلس��ارة األخرى التي
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أحدثها رحيل درويش تتعلق بالتلقي .فهو قد
يكون آخر الش��عراء الذي��ن ارتبطوا بجمهور
واسع ومتن ّوع .رحيله نزع هذه اخليمة الكبيرة
من فوق القصي��دة .ميكننا احلديث طويالً عن
محم��ود درويش الش��اعر العاك��ف بصرامة
عل��ى القصي��دة مبا هي بن��اء فن��ي ،ومبا هي
ش��كل يحتاج ش��غالً دؤوبا ً كما ل��و أن األمر
يتعلق بكيميائي أو صائغ.
* ف��ي إحدى مقاالتك ف��ي مجلة «عمان»
الثقافي��ة حتدث��ت ع��ن ن��وع م��ن النكران
م��ا ب�ين الكاتب واملثق��ف األردن��ي وحياته
االجتماعي��ة ،وحتدثت كثيرا ً عن «الش��اي»
بوصف��ه معط��ى ف��ي حي��اة األردني�ين لم
يح��اول أي م��ن الكت��اب األردني�ين ،إدراجه
ضمن نص الكتاب��ة اإلبداعية ،فهل برأيك
هنالك حالة نكران من قبل املثقف األردني
لواقعه االجتماعي؟
 لم أحتدث عن نك��ران ،بل لعلني قلت إنناال نلحظ ما يش��تغل ف��ي متخيلنا اجلماعي
من طقس��يات ورموز .حتدثت عن الش��اي في
أكثر من مقال وكتابة باعتباره وسيطا لألكل
واحلكي والضيافة وناظم��ا ً حلياة الفقراء .إنه
كما قل��ت م��رة دم األردنيني األحم��ر القاني.
الصباح��ات ال تكون صباح��ات إال َّ به ،واألكل
الصع��ب ال يس��لس قي��اده إال مبزيج��ه احللو
ال��ذي يعق��د الش��فاه ،وجلس��ات املصاطب
والبرندات في العصاري واملس��اءات ال تكتمل
م��ن دون حض��وره بروائحه اخملتلف��ة :النعنع،
امليرمي��ة ،القرف��ة ،الخ .قد ال يكون للش��اي
عندنا طقسية تش��به طقسيته في املغرب
حي��ث ال يعد الش��اي مجرد مش��روب يومي
يتخل��ل األكل وال��كالم والس��هر والضيافة
ب��ل يتعداه إل��ى نوع من طقس ،له ش��روطه
وأش��كال توزعه الطبقي ،وله كذلك صناعة

ش��عبية رائجة وحضور في الشعر الشعبي
والفن التش��كيلي .وق��د اش��تغل املثقفون
املغاربة عل��ى موضوع الش��اي باعتباره جزءا ً
من املتخيل اجلمعي والهوية .وفي مصر أيضا ً
الش��اي مهم في احلياة اليومي��ة للمصريني
بعامة ،خصوصا ،القرويني .وللش��اي عندهم
مراتب في الثقل واخلفة .وفي مقاهينا هناك
تراتبية وشيء من الطقس��ية للشاي .شاي
ثقي��ل .ش��اي خفيف .ش��اي باحلليب .ش��اي
بالقرف��ة واجل��وز (اإلين��ر) .لكن الش��اي رغم
تخلله تفاصي��ل يومنا األردني لم يدخل على
م��ا أظن ف��ي الكتاب��ة والبحث .لم نس��مع
قصيدة تش��به قصيدة عبد الرحمن األبنودي
التي يقول فيها :كباية شاي القهوة (املقهى)
غي��ر كباية ش��اي البي��ت خالص! املش��روب
ال��ذي له طقس��ية ورمزية خاص��ة في بالدنا
ه��و القهوة العربية (الس��ادة) .ففي تقدميها
وش��ربها تثوي رمزي��ات ثقافي��ة واجتماعية
وأعراف س��ائدة .هي مش��روب األعراس واملآمت،
مشروب «اجلاهات» والصلح بني املتخاصمني.
ش��ربها أو عدمه يعني املوافقة على شيء أو
رفضه .ه�� ّز الفنجان له معن��ى ،عدم ه ّزه له
معنى آخ��ر .حتريك الفنجان ف��ي العرس غير
حتريكه في املأمت .الكلم��ات التي تقولها بعد
ش��رب القهوة في فرح غير تلك التي تقولها
في ترح أو مص��اب .تراتبية تقدمي القهوة (من
األكبر إلى األصغر أو من اليمني إلى الشمال)
في املضافة واجملالس ليست هي نفسها في
حالة أخ��رى .بأي يد تقدمه��ا للضيوف وماذا
تفع��ل باليد األخرى ،وما إل��ى ذلك من أصول
مس��تقرة في عالقتنا بها .كم مرة في اليوم
نش��رب هذه القهوة ،بهذه املعاني بالضبط،
ف��ي بالدنا؟ حتم��ا ً أكثر م��ن م��رة .ولكن مع
ذلك دلون��ي على كتابة (غير الش��عر البدوي
والفالحي) تناولت هذا املش��روب الذي تفيض

من��ه رم��وز وينعق��د حوله متخي��ل جماعي
م��وروث .الب��دواة الفعلية في بالدن��ا لم تعد
موجوة كما كانت عليه من قبل ،بقيت عادات
الب��داوة وبعض أوجه ثقافتها وطقس��يتها،
وفي مقدمتها املعن��ى االجتماعي والثقافي
للقهوة وطريقة تقدميها .أحب فعالً أن أعرف
إن كان��ت هناك كتابة تتناول ه��ذا األمر .هل
هناك في اجلامعات األردنية ،من أع َّد أطروحة
في هذا الش��أن؟ قد يكون ولكني لم أس��مع
بذل��ك .وبالعودة إلى موضوع الش��اي لعلني
أردت ،أن��ا الذي يح��ب املقاه��ي وجلس فيها
طوي�لاً ،لف��ت النظر إل��ى غيابه ع��ن املدونة
الثقافي��ة والبحثية ف��ي األردن .لكن البعض
يظ��ن أن موضوع��ات الكتابة ه��ي في مكان
آخر.
(امللكي) ف��ي عائلتك ،أي
* كن��ت الوحيد
ّ
غير العسكري بحسب املصطلح األردني،
والذاه��ب للش��عر والق��راءة واملعرفة ومن
ثم اإلبداع ،رغم أنك كن��ت أكبر األوالد .في
أي حلظ��ة تاريخي��ة بدأت تلوح ن��ذر التميز
واملغايرة؟ وما هي مرتكزات هذا االختالف؟
 م��ن الصعب أن يحدد الكاتب أو الش��اعرموعدا دقيقا ً م��ع أول الكتابة .فهي ال تهبط
هك��ذا فج��أة ،ال بد أنها فعل مت��درج ولكنه
يتعمق أكثر مع اس��تيالء ذلك الهاجس كليا ً
على الكيان .بهذا املعنى من العبث ال ميكن أن
يقتفي الش��اعر أو الكاتب أثر خطوته األولى،
فليس هناك من خط��وة أولى معلومة .ليس
هن��اك موعد حاس��م مع ق��در الكتابة ،فنور
الكتابة ،إن كان هناك ش��يء كهذا ،ال يهبط
دفع��ة واح��دة من الس��دمي .هن��اك متلمالت،
هناك اس��تعداد داخلي يتواصل اشتداده مع
الوقت ،هناك أدوات تشحذ نفسها ،في الظل
واجملهول ،إلى أن يصل الشاعر أو الكاتب أرض
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الكلمات .أش��ك أن يكون مبقدور شاعر حتديد
اللحظة الفاصلة التي انتقل فيها ،بكبسة
زر ،م��ن ح��ال اجلهالة والس��دميية والصفحة
البيض��اء إلى ح��ال العلم واليق�ين وامتالك
األدوات .أجدن��ي عاج��زا ً ع��ن حتدي��د موعدي
م��ع الكتابة ،كل ما أس��تطيع قوله في هذا
اخلصوص إنن��ي صرت ش��اعرا ً وكاتبا ً بفضل
أمري��ن اثن�ين أولهم��ا :االس��تعداد الداخلي
لتقبل همهم��ة الكلمات وألغازها ،وثانيهما
وعيي أن طري��ق الكتابة هي طريقي التي لم
أر ف��ي حلظة الوق��وف أمام الط��رق واخليارات
الت��ي تدفعك إليها ظروف��ك وهمتك ،طريقا ً
غيرها .إنها ،حس��ب جتربت��ي ،طريق طويلة ال
تعد ،مس��بقاً ،مبفاجآت سارة كثيرة .الغريب
في األمر أنني ولدت لرجل عسكري في سالح
ال��دروع ول��م يكن ف��ي محيطي ،فع�لاً ،من
ميتهن مهنة أخرى غير العمل العسكري .لم
يكن هناك م��ن يقرأ جريدة ناهيك عن كتاب.
الكتاب الوحيد الذي كان في بيتنا هو القرآن،
طبعا ً كتب املنهاج املدرس��ي التي ال أظن أن
تك��ون ملهمة بالعادة .ولك��ن كان هناك من
له عالقة بالكلمات وإن تكن عالقة غير عاملة،
أو غير مدرس��ية ،هي جدتي .فإن كنت عرفت
ما اجمل��از وما اخمليلة وما الس��رد احلكائي الذي
ميس��ك املرء بالتالبي��ب فاألمر كل��ه ،على ما
أظ��ن ،عائد إلى جدتي .إنها مدرس��تي األولى
ومحرض��ة اخليال وخزان��ة الس��رود اخليالية.
جدي الصامت دائما ً كان عندما يتكلم ينطق
شعراً .قد ال يكون شعره هو لكن شكواه من
الزمن أو حنينه اخلفيض إلى الش��باب وأزمنة
الصح��راء اآلفلة كان يعبر عنه��ا بالقصيد.
جدت��ي أم الس��رد فيما جدي ق��د يكون الذي
ينطق بالشعر وما يشبهه .كان رجالً مختزال ً
ج��داً ،مقتضبا ً إل��ى أبعد ح��د ،أقعده مرض
أصاب عينيه فأفقده ثلثي نورهما وهو شاب.
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كان ذلك صعبا ً لفارس ،فقد كان من س�لاح
الفرس��ان في اإلم��ارة .كان بني الدفعة األلف
ّ
ش��كلت اجليش العربي أيام إمارة
األولى التي
ش��رق األردن .لم يكن أب��ي ولم تكن أمي هما
اللذان غرس��ا في داخلي تلك البذار التي منت
في م��ا بعد ،ب��ل جدت��ي وجدي ،ورمب��ا بعض
العابري��ن في بيتنا من أقاربي أو معارف أهلي،
أولئك الذين كنا نتمنى حضورهم كي يحدث
ش��يء مختلف ف��ي محيطنا املتش��ابه حد
التكرار.
* ف��ي واحدة م��ن ش��هاداتك (ورمبا تكون
األهم) ،تفرد مس��احة مهمة لش��خصني؛
أحدهم��ا الش��اعر محم��د إبراهي��م الفي،
واآلخر إبراهيم املومني الشاعر الكالسيكي
الذي لم ينش��ر على ما يب��دو أعماله ،كما
حتدث��ت ع��ن األثر ال��ذي لعب��ه كالهما في
مس��يرتك وحتدي��د بع��ض وجهاته��ا .م��ن
ه��و الش��خص ال��ذي ل��م تذكره ف��ي تلك
الش��هادة؟ الش��خص الس��اكن بعيدا ً في
أعماق الشاعر -اإلنسان؟
 هن��اك كثي��رون باملعنى الواقع��ي .تركي،مخل��د ،جمال ،عدنان ،نزار أولئك الذين دفعوا
بي إل��ى مزيد من التورط م��ع الكلمات .فقد
آمن��وا أنني ش��اعر ف��ي حلظة حاس��مة من
حيات��ي ،أي ف��ي اللحظة الت��ي تتراجع فيها
هرمونات املراهقة وما تعبر عنه من عواطف
فاقع��ة وكلم��ات جتف��ل له��ا اجلب��ال ،ويحل
محلها نوع من اجلدية واالستقرار في العالقة
مع العالم والكلمات .في ذلك املنعطف كان
ألصدقاء طفولتي وش��بابي األول الدور األبرز
ف��ي تواصلي وفي حتدي��د خيارات��ي الالحقة.
باإلضافة إلى البنت التي كنت أحبها وأكتب
لها ما كنت أظنه شعراً ،وأولئك الذين كنت
أكتب له��م رس��ائل غرامي��ة لصديقاتهم،

هن��اك عدنان عل��ي خالد وصالون��ه للحالقة
الذي كنا نتمترس فيه طيلة النهار منافسني
الزبائ��ن على مقاع��ده القليلة ،هن��اك نادي
أس��رة القلم الثقافي الذي أسس��ه ورأس��ه
عدنان الش��ريف ،ثم مقه��ى الكواكب الذي
كنا جنلس فيه ونقرأ نصوصنا لبعضنا بعضاً،
هن��اك عائلة عبد احلق الت��ي كأنها ولدت في
الكلم��ات والكتاب��ة ،وصديق��ي صالح الذي
كان ش��اعرا ً موهوبا ً وش��يوعيا ً ساخطا ً على
العال��م ثم أخذته أقدار حيات��ه في اجتاه آخر
متام��اً .في الواقع هن��اك كثيرون لهم دور في
التح��ول الذي طرأ عل��ى حياتي ،ذلك التحول
ال��ذي ضاع��ف إحساس��ي بق��درة الكلمات
على صنع عالم مختل��ف ،وأدخلني في أنوار
ً
ممكن��ا أن أعرفها لو لم
وظلمات رمبا لم يكن
أسلك هذه الطريق.
* تنتقل بأن��اة وذكاء نح��و النص األفقي
(شكالً على األقل) ،ويأخذ النثر (في بعديه
الس��ردي والدرامي) ،مس��احة واس��عة من
قصائ��دك األخي��رة .هل ه��ي متاري��ن أولية
(حتماي��ة) لكتاب��ة الرواية كما فع��ل أقران
ش��عريون كثيرون من أبن��اء جيلك وأجيال
مبدعة عربية أخرى؟
 حتدث��ت ع��ن الس��رد ،أو ه��ذه الكتاب��ةاألفقية ،وقلت إنها صارت تقريبا الطابع األبرز
لكتابتي .عندي ما يش��به اليق�ين الداخلي،
غير املفزع ،أنني غير قادر على الكتابة مثلما
فعل��ت في أعمالي األولى وصوال ً إلى «مرتقى
األنفاس» .ص��ارت الكتابة عندي منبس��طة
ونثرية وتذهب في السرد واحلكي املتقطعني.
كنت من قب��ل أكتب على خط�ين متوازيني:
خ��ط القصيدة وخط كتابة األمكنة .اخلطان
املتوازيان اللذان ال يلتقيان كسكة القطار قد
يلتقيان في األدب .في الواقع ما حصل هو أن

هذين اخلطني تداخال حت��ى صار من الصعب
التفريق بينهما .هكذا لم أعد أفصل الشعر
ع��ن النث��ر ،ما ه��و مج��ازي عما ه��و تقريري
ووظيف��ي .املث��ال األوض��ح على م��ا أقول هو
العمل الذي أكتبه اآلن في إطار برنامج التفرغ
اإلبداعي األردني .املش��روع ال��ذي قدمته كان
بعنوان «تغي��رات في البيت» وكنت أرغب في
اقتفاء أثر األش��ياء الت��ي تغيرت أو تبددت في
محيطي العائلي ،وأبعد ف��ي حياة الصحراء
األردني��ة .لم أق��ل في تقدميي للمش��روع إنه
ش��عر ،أي قصائد منفردة ،ب��ل قلت إنه مزيج
من الش��عر والنثر والس��رد ،الواق��ع واخليال،
احلكايات الت��ي حصلت وتلك التي لم حتصل
قط .كان عندي تصور مسبق لشكل العمل
وهندسته ومضمونه ،ولكني اكتشفت أثناء
الكتاب��ة أن العن��وان ال يفي مبا ص��ارت تنحو
إليه الكتابة ،هكذا سأس��ميه على األغلب،
بعد اس��تئذان اللجنة الكرمية« ،فرصة ثانية:
أص��وات وخطى على طريق امللوك» .ألنه فعالً
ّ
يشكل ما يشبه الفرصة الثانية التي تعطى
للم��رء فيع��ود لرؤية ما فاته أن ي��راه في املرة
األول��ى ،أو لعل األمر هو مبثاب��ة متني حصول
معجزة الفرصة الثانية التي نقول ألنفس��نا
إنها لو أعطيت لنا لفعلنا كذا وكيت.
إنه من كتبي القليلة التي ش��عرت بشيء
م��ن الس��رور أثن��اء كتابت��ه ،كم��ا أن هناك
مشروعا ً لعمل يذهب فيه السرد إلى احلكاية
الفعلية ،وهذا شيء يشبه الرواية ،رغم أنني
م��ن الذين يقول��ون بوجود أش��كال مختلفة
للرواي��ة بينها رواية الواق��ع أو احلقيقة ،كما
هو األم��ر مع الكتابات الت��ي تتناول األمكنة
وما يعتمل فيها م��ن صراعات وأحداث ،ففي
ظني أن الرواية بشكلها احلكائي املتداول قد
اس��تنفدت ،وهي أصالً مس��تنفدة في بلدان
الرواي��ة األولى .هن��اك رواية أخ��رى غير قص
حكاية مختلقة وشخوص مختلقني.
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* عم��ان صيف��اً وج��رش في زم��ن مضى
ورح�لات مكوكي��ة هنا وهن��اك .متى يؤوب
الش��اعر للبيت وش��ارع الصبية املنتظرة
أمام نافذة ال متل واحلوش واملصطبة وكلمات
الرضا من قلب األم قبل لسانها؟
 هناك بالطبع أشكال متنوعة من العودة،بينها بل أهمها ،بالنس��بة ل��ي ،هي الذاكرة.
هذه اآللة اإلنس��انية العجيب��ة تختزن صورا ً
وروائ��ح ال حص��ر له��ا ،اخلي��ال أيضا ً ه��و آلة
إنس��انية أكث��ر عجائبية ،فبه تس��تطيع أن
حتلق بعي��داً ،أن تذه��ب إلى أبعد م��كان ،ثم
األحالم مبا فيها أحالم اليقظة التي تستطيع
من خاللها أن تكون من تش��اء ،وفي أي مكان
تش��اء .هذه ه��ي العناصر األساس��ية التي
طبع��ت لي��س كتابتي فقط ب��ل حياتي ومن
دونه��ا رمب��ا كان ميكن حلياتي ،وحي��اة اآلخرين
أيض��اً ،أن تك��ون مس��تحيلة .ق��د يكون من
حس��ن حظنا أننا كائنات متتلك خياال ً وذاكرة
وتق��در أن حتل��م في رابع��ة النه��ار .فعندما
نحلم كأنن��ا ،أحيانا ،نحقق ما لم نس��تطع
حتقيق��ه في الواقع ،وأحيان��ا ً يبني احللم عاملا
ف��وق الواقع أو يخترقه .هكذا أعود إلى البيت
والشارع القدمي والبنت التي تقف أمام نافذة
خشبية واألم املقرفصة في حوش البيت على
هيئة غزالة ُمع ِّم��رة بالذاكرة واخليال واحللم.
توفي��ت أمي منذ س��نني ،جس��دها هو الذي
اختف��ى من البيت ،وكل ش��يء تركته وراءها
يذك��ر بها .فه��ي اليوم أكثر حض��ورا ً عندي،
رمبا بس��بب هذا الغياب ورمبا بسبب شعوري
بالتقصير ،من أي وقت مضى ،أقصد أكثر من
الوقت الذي كانت فيه حية تس��عى بقدمني
متعبتني بني البرندة واملطبخ ،بني د ّلة القهوة
وش��جيرة الليمون الوحيدة ف��ي احلوش .هذا
هو ش��كل عودات��ي حتى اآلن .الكت��اب الذي
حتدثت عنه في الس��ؤال الس��ابق هو نوع من
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العودة أيضاً .اس��مه «فرصة ثانية» فيه هذا
الرجاء البعي��د أو هذا األمل املراوغ .لكن يبدو
أن��ه عندما يرمي امل��رء جذرا ً في م��كان ما ال
يس��تطيع أن ينتزعه بسهولة .شروشي في
األردن موج��ودة ،على ما أعتقد ،في ذاكرتي ،ال
في أرض الواقع ،ألن الواقع تغير كثيراً ،الناس
الذي��ن أعرفهم ماتوا أو تغيروا كثيراً ،أنا أيضا ً
تغي��رت ،ص��ارت القواس��م املش��تركة بيني
وبني اآلخري��ن ضعيفة إن لم تك��ن مفتعلة،
وهذا طبيعي ،على ما أظن ،بعد ثالثني س��نة
أو أكثر م��ن البعد والغياب .لك��ن الغريب أن
هناك دائما ً مش��روع عودة مؤج�لاً .قد يكون
الطقس في لندن هو عدوي األول ،ال أستطيع
أن أحتمل��ه إال إذا فكرت أن��ه مؤقت وإنني لن
أبقى حت��ت رحمته طوي�لاً .أفكر بالش��مس
وأحل��م به��ا ،أحالمي ف��ي معظ��م األحيان
شمس��ية .ينفعني التواطؤ مع الذات أحيانا ً
وأحيان��ا ً أخرى يبدو مضح��كا ً ومزيفاً .أكافح
بقوة ،منذ وقت طويل ،ضد احلنني .أش��عر أنه
عيب أو إعاقة .أكافحه في ش��خصي ولكني
ال أجن��ح دائماً .غضب��ت مرة من إح��د النقاد
عندما وصف جتربتي الشعرية بأنها «شعرية
حنني» .غضب��ت جداً .ال أدري ملاذا ش��عرت أن
ذلك الوص��ف ينطوي على قدح واس��تهانة،
رمبا ألنه كش��ف هشاش��ة في داخل��ي أو رمبا
في نصي .مش��كلتي ،إن كانت هذه مشكلة
فع�لاً ،هي ذاكرت��ي ،خصوصا ذاك��رة املاضي
البعي��د .إنها تعمل بنش��اط مزع��ج ،أحيانا ً
تكون الذاكرة عقاباً.

* قاص وصحافي أردني

�شــــــعر

إ�بداعـــات

ق�صيدتان
أحمد عبده اجلهمي*

األلق الدفني
ُ
قل��ب م��ن وح��ي
ي��ا
اجل��داول وانثي��االت الغيــوم ِ
ِ
يا ُ
الهديل
س��حر
قلب من
لفح النسيم ِ
ِ
ِ
ِ
العذب من ِ
خذ ما تش��ا ُء م��ن احليا ِة وم��ن معا ِنيه��ا املنيـــرة
ودع الصخ��ورَ وصم َته��ا ل��ذوي الدن��اءات احلقـيرة

َ
الدفني
األل��ق
فت��ش عن
خ�لال أش��جار النخـيـل ِ
ِ
ِ
يا ُ
عبير
قلب وانش��ق من
ال��روح في الظل الظلـيل ِ
ِ
ِ
َ
ُ
اجل��داول كيف
وس��ل
تب��دع حل َنها عن��د األصــيل ِ
ِ
ْ
ري��اض الكون أزه��اراً
َ
بديعـة
هذا الس��حابُ كس��ا
ِ
ْ
ُ
ُ
وديــعة
ت��زرع ضوءها بني احلق��ول ي�� ٌد
والش��مس
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ْ
َ
الغصون وينتشي حـلمُ
الطبيـــعة
رابية
فتهز
ِ
ْ
َ
ُ
النديــــة
القب��ل
تراش��ف
البديع
ويصورُ النه ُر
ِ
ْ
السوس��نيــــة
والزهور
الوديعة
الفراش��ات
بني
ِ
ِ
ِ
***
أ َ َو ما ترى األَطيارَ تُ
َ
ُ
بعضها أحلى اللحو ْن؟
س��مع

حت��ى وقد أدم��ى بنيـه��ا دونـها س��همُ املــنو ْن
َ
األلق الدفيـ ْن
فاخلع همومَك يا ف��ؤادي واكتس ِ

إلى الغاب
َ
ُ
غسيق الدياجـي؟!
الدمع في
تس��كب
إلى متى
ِ
ُ
األجــ��اج؟!
مث��ل
إال َم تَس��تعذبُ الدم��ع َوه��و
ِ
ُ
ُ
حي��ث
الغاب
قل��ب هيا إل��ى
يا
ش��دو الطــيورْ
ِ
ِ
ُ
ُ
اخلمائ��ل تصغ��ي إل��ى
حي��ث
حدي��ث الزهــورْ
ِ
ْ
اجلـــ��داول
غن��اء
والنج��مُ يرق��ص ُفيه��ا على
ِ
ْ
البالبـــ��ل
متي��س فيه��ا األَمان��ي كم��ا متيـ��س
ْ
ُ
الطليقــــة
والس��ماء
قل��ب هي��ا
للض��وء ي��ا
ِ
ِ

والس��حر والنق��ا واحلقيقـــة
احل��ب
هي��ا إل��ى
ِ
ِ

ُ
ف��ي الغاب يا
قل��ب تنجو من عاتي��ات الهمـوم ِ
النجــــ��وم
وتس��تحم كم��ا تس��تحم كل
ِ
م��ا ف��ي حيات��ك إال احلن ُ
واالغــــت��راب
�ين
ِ
دفتي��ه العـــ��ذابُ
ُكت��ابُ
ح��ب تس��امى ف��ي
ِ
ٍ
* شاعر ميني
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إ�بداعـــات

مع كل بدر
أحمد عربيات*

مَ��ع ُك ِّل بَ��در أ َ ُ
رق ُ
��ب اإللهام��ا
ٍ
َ
ُ
َ
ِلي َ
��ص قصي َد ٍة
ُس ِّ
��ج َل ال ّتاري��خ ن َّ
الط َ
َفأنا الّ��ذي جمَ َع ِّ
ب��اق ِب ِك ْلمَ ٍة
��ت يَوم��اً حَ ا ِم�لاً ِل َ
��ة
مَ��ا ِب ُّ
ض ِغي َن ٍ
َ
اش ٌ
بره ُ
��ق
��ن األيَّّ��ا ُم أنّ��ي َع ِ
َف ُت ِ
و ََقصي َدت��ي أ ُ
ُ
س��طور ٌَة َك َحبيبَت��ي
أَه َدي ُته��ا ُك َّل َ
اله��وى ألَصي�� َر في

�ين ُ
ص ُّوف��اً
َخ َّبأتُه��ا بَ َ
��روف تَ َ
احل ِ
َويَصي�� ُر َقلب��ي إن تَ��راءى َط ُ
يفه��ا
ِ
ُ
َّ
َ
َفأَغ��ارُ ِمن َنفس��ي عليه��ا كلما
ُ
ُحي��ل جمَ اله��ا أُس��طور ًَة
َعمّ ��ا ي
حَ ّت��ى ي َ
َداي تَغ��ارُ إن بَا َن اس��مُ ها
َصفها ُك ُّل ُ
��روف تَ َ
داخ َلت
احل ِ
في و ِ
ميل ُ
َفه َي َ
��ة َ
اجل َ
والقصي ُد ي َُخ ُّطها
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ
��ي القصي�� َدة واجلم��ال يَزفها
و َِه َ

ألُحَ ��د َِّث األصح��ابَ َع��ن مَن هاما
لعاش��ق َ
ني إِمام��ا
أَغ��دو ِبه��ا ِل
ِ
وَأَن��ا الّ��ذي جَ َعل الي َ
َراع حُ س��اما
ُ
تب ُ
حلق�� َد ال َّدف َ
ني َ
س�لاما
��ع ا ِ
بَ��ل أ ِ
اجلن��ون َف�لا أ ُ
حَ �� َّد ُ
ُ
طي��ق ِفطام��ا
ِ
وَحَ بيبَت��ي َ
ٌ
��مس تُني�� ُر َظالم��ا
ش
ُم َتألِّق��اً
َو ُمالم��ا
أَورا ِقه��ا
م��ا أَجمَ َ
��ل األُنث��ى تَصي�� ُر َكالما
طف�لاً َعل��ى َك ِّ َ
��ة نام��ا
��ف احمل َّب ِ
ِ
ق��ول تَس��أَ ُل األقالم��ا
أَط��رَت ِب
ٍ
م��ال ُك ّل جَ َ
َ
وَجَ
��ة أَوهام��ا
ميل ٍ
ُ
ط��ت َغراما
َوتَغ��ارُ َعين��ي إِن َخ َط
حَ ّت��ى بَ��دت أ َ
ُ
ش��كالها أَرقام��ا
ُرش�� ُد األَقوام��ا
ُدس��تورَ ِع
ش��ق ي ِ
ٍ
ََ ً
ُّ
عور تَسامى
فلكا َعلى َعرش الش ِ
*طالب جامعي /ك .الهندسة
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إ�بداعـــات

ق�صيدتان
أسامة غاوجي *

وطــــن

أُلقي بشاطئ وجدك املضنى ضنـى
كم أنت حني تغيب شوق جـــــارح
أسعى فال صبري يشيخ وال غــــداً
صـدري مـالذ اخلائــفني قـصيــدتي
أسـعى فأوجس خيفــة من حبهم
بغداد تعرفـهم تضمد قـلـبـهـــم
إني أرى صـوت القنـابل هادئــــــــاً
ما بني كف أبيــــه دمـعــــة أمـــه
متنائي املعنى معنَّى بالهـــــــــوى
حلمٌ يقيه من اجلنون وحـــــبـــــه
قمر يصافـح قـلـبـــــه ويلـفـــــه
متسي ضفاف العشق تؤنس روحـه
فآنس ْن عطـشــــي وجد
وطناً أراك
ِ
في كـل أرض قــاتــالن وأعــــــــزل
يرتــاح في عينيه صـبر هــــــــازئ
ميتد من فجر القصيدة جرحنـــــــا
من بذرة الزيتون ننـبت حلمــــــــنا
طفل يعانـق مصحفاً وأب يعـــانـق
18

وأ َ ُ
فيض من كفيك نهراً من ســـنـــا
كم أنت حتضر في الغياب ُمؤمِّنـــــا
ٌ
أمل ولكـن اجلـراح هي املــــــــــنـى
حلـمٌ يحـيّي الصـائمـني مؤذنـــــــا
فإليــك فـوق املـاء أسعى مؤم ِــنـــا
باحلـب واآليــات حتــرس روحـــــــنـا
لنبض ما انحنـــــى
ويهـزني صـوت
ٍ
طـــــفل يرى «وطناً بحجم عيوننا»
مـتشرد بالرعـــــب يحضن سوسنا
مفتـاح أبـواب اجلنـــان ومـا دنــــــا
صمـت اخلـريف حـوى الفؤاد مدندنا
ويهده اإلعيــــــــــاء لكن ما انحنى
وأنـا أسـير فال أالقـــــــي موطـــنـاً
يسـقي احلمام وقلبه َ
أس ٌد حـنــــــا
الدنـــــــــى
وتدك قبضته ضـالالت ُّ
ال تبتـئس إن اجلــراح هي املـنــــــى
وعلى ســالل التني يكبر شوقــــــنا
طفــله فكــــأنـه وكأنـــــنـــــــــا

وما زال يسعى
م��ن لظى قلبني أورى قبــــس��ـــا
غ��اب ف��ي األم��داء ضـ��وءا ً هـادياً
ها هي الدني��ا بحــــــــــــارٌ مرّة
عيني��ك أرقـــــى قلقاً
من ضحى
ِ
لم أزل أس��عى وقلــبي والـــــــ ٌه
عج��ت الظلماء صــمت��اً بــــارداً
َّ
فسعى احلب حيياً حلمـــــــــــاً
ودنا صبحك غض��اً لبـقــــــــــاً

ه��اؤم األح�لام ص َّب��ت كوثـــــ��را ً
كان فيه الش��وق وجهاً كالـحـــاً

عمر يرف��ق العم��ر بـنـــــــا
بع��د ٍ

هدن��ي قرب��ي وصب��ري واجــــ��مٌ
َّ
َّ
وجف��ت أبــحري
عقن��ي قص��دي
أحتس��ي خمر انفالت��ي ّ
علنـــــي
ي��ا جن��ون احل��ب بعض��ي صــاب ٌر
ل��م أع��د أه��وى س��وى م��ا ترجتي
ي��ا ه��دوء الليل رتل طيش��ــــــنا

جن��ي أ َ ِنس��ـا
وإل��ى صـــــــــ��وت
ّ
ح��ارت األصـ��داء مل��ا همـس��ــــا
ّ
احلب فيه��ا يَبَــــــس��ـا
قد أران��ي
فيهما ّ
اساقط ش��عري هوســـــا
َّ
شقق الش��وق فؤاديــــــنــا أسـى
ش�� ّدني الش��وق وقلبي أوجـســـا
ليلي لـــمّ ا عـسـعــس��ـــــا
وكبا
َّ
بعدم��ا كان صـبـاحـي عـبـس��ــا
في س��عير القلب أحيت نرجس��ـا
الش��وق تب��را ً أمـلس��ـا
ص��ار وجه
ِ
وجد يصطفينا قـبـســــــــا
بعد
ٍ
لم يَعدني الش��وق إال ونـــــس��ـى
وانتهت ملحاً يغطي سندس��ـــــا
أنطفي وجـداً وأفش��ي هـوس��ــــا
َ
أفــلس��ـا
ي��ا جنون احل��ب صب��ري
ضع��ت من نفس��ي وصرنا أنفس��ا
حـــب َغ َ
ـلـس��ــــــــا
رمبا ميس��ح
ٌ
* طالب جامعي/ك.الهندسة
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إ�بداعـــات

ق�صيدتان
سيف الدين محاسنة *

رحم احلقيقة
مد ٌن ِّ
تنشر شائعات جنونها
فيهيم في أجزائها حَ َذر
وتعتريها قطرة من روح هذا الغيب
يخ��رج م��ن مداخنه��ا ص��راخ
مستميت
وتعبرها طيور خاشعات
ترتدي أحالمها
وبريقها الكابي
وحزمة ضوئها الفضي
تنفث في مالمحها ضباب ساحر
َ
ملست زهورها
إذا
َ
َ
عينيك أنباء لها
ونزعت من
َ
وأرسلت القصائ َد نحوها...
ستذوبُ في رحم احلقيقة
عارياً،
20

ومزخرفاً بنجوم هذا الليل
تصنع رحمة وتذيعها
بني البيوت
حتاورُ كل مح َتمَ ٍل
َ
جدار مطمَ ئن
اجللوس على
وتخترع
ٍ

جنون الومضة
الومضة حني تؤشر في السر إلى العتم املتطاير
تدخل في اخلارج من زمن املطلق
تستأصل وحشته
وتفيض مفاخرة بالعدم املتثائب فينا
تعكس أزرقه
بأضواء يتجاذبها الوطن العالق في الظل
وتبوح
ٍ
يكوِّن أبيضها
ويشيع ألوان النهر
يسيِّله في التيه
ويستلقي محتضراً
ومصاباً بجنون الومضة
* شاعر أردني
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إ�بداعـــات

متى نلتقي
عبد اهلل أبو شميس*

متى نلتقي؟
فيشكو كالنا
السن ْ
عذابَ ّ
ني
ونشكو احلن ْ
ني
َ
املطل ِق..
إلى
متى نلتقي؟
غريب
كالنا
ٌ
ك َورْ ِد املقابرْ
يكاب ُد ُه جرحُ ُه
ويكابرْ
مغيب
كالنا
ٌ
املشرق
يسي ُر إلى
ِ
متى نلتقي؟
َ
تسيرين فوق ال ّت ْ
راب
وأنت
ِ
22

زار
بقلب َه ٍ
ِ
ْ
غراب
وثوب
ِ

كلي ٍْل نقي

متى نلتقي؟
متى نلتقي
كما تلتقي غيمتا ْن ؟
وال نلتقي
املساءات
كما يلتقي في
ِ
ٌّ
ٌّ
األرض
وظل على
ظل
ِ
يغرورقا ْن
متى نلتقي؟
متى نلتقي؟
*شاعر أردني
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إ�بداعـــات

نزار قباين معلقة دم�شق
عبد القادر احلصني *

َ
بطرف��ك جنمه��ا وكتابُها
أس��رى

في روحه��ا ،ويضمه��ا محرابها

وقوامه��ا بالياس��مني موش��حاً

ف��ي آيت�ين :حتبه��ا ،وتهابه��ا

وندى ،أف��اق على الصباح فس��رّه

مزدان��ة

ورحابه��ا

وس��هولها ،وس��فوحها وجبالها
فيحاء باش��رها الزم��ا ُن ،فكان أ ْن
ُ
أقول احلس��ن ف��ي ريعانه
ه��ي ال

واملس��كران :فثغره��ا ورضابه��ا

هي ُق ْل بأن احلس��ن صور نفس��ه
أنه��ر
ويق��ول عنه��ا إ ّن س��بعة
ٍ
ويقول عنه��ا :قاس��يون حبيبها

ويق��ول م��ا ش��اء الغيور ،ب��دا له
ْ
َ
قميصها
ف��أت لقلب��ك أ ْن يك��ون
حِ
وأتْ لقلب��ك أ ْن يك��ون حمام��ةً
حِ
إعجابُ
ٌ
كنائس
ساجية اللحاظ،
ِ
ولربمّ��ا وثَ َق ْ
ت بصدق��ك في الهوى
فتق��وم في يده��ا مفاتي��ح الرؤى
ْ
ً
وردة
وأت لقلب��ك أ ْن يق��دم
حِ
َ
َ
املفات��ن ك َّلها
هيت ل��ك
وتق��ول:
24

آفاقه��ا

ُ
َ
كحلها وخضابُها
وس��باك منها

أن الصب��اح س��رير ُه أهدابه��ا
ورماله��ا ،وفجاجه��ا ،وهضابها
ش��اب الزما ُن ،وما يزال ش��بابها
ال س��حرها من��ه ،وال أطيابه��ا
منه��ا ،وص��ار حض��ورُه يغتابه��ا
عش��اقهاّ ،
ابتل��ت به��م أثوابها
واآلخ��رون جميعه��م ُخ ّطابه��ا

س��بب ،ول��م تظهر له أس��بابها
ٌ
تعرى ،فيس��ترها كم��ا جلبابها
لتظل��ه ف��ي الهاج��رات قبابه��ا
فلرمب��ا يصف��و ل��ه إعجابه��ا
ه��ذي دمش��ق  ...وه��ذه أبوابه��ا

َ
ش��عرك ،رائدا ً
إيه (ن��زارٌ) حس��ب
ٍ

ألع�ين
اجلم��ال
فكش��فت أل��وا َن
ِ
ٍ
ً
نظ��رتَ ،
فألف ْ
ْ
مس��لولة
��ت ُظلمة

ُ
أش��واقها ،وحتمّ ْ
ْ
لت
فتكفكف��ت
وإذا النفوس ُ ّ
تفق ْ
دت شمساً ،ولم

ٌ
ٌ
ش��اعر
طف��ل بأع�ين
فمب��ارك
ٍ
ٌ
ومب��ارك ه��ذا األمي��ر تزي ْ
ّن��ت
ٌ
س��ياف ،فأغم��د س��يفه
وأن��اب

للح��ب أرض��اً كان ط��ال يبابه��ا
ِّ
َ
ظمئت ،ولم تُ َ
ْ
اجلمال رغابُها
سق
دون اجلم��ال س��يوفها وحرابه��ا
َ
بأع�ين أعصابه��ا
وج��ع الظ�لام
ٍ
َ
تلق ،اس��تضاف عماءها سردابها
بع��ث احلي��اة س��ؤاله وجوابه��ا
ُكرم��ى ل��ه ،وتع ّت ْ
ق��ت أكوابه��ا

خج�لاً ،وأعل��ن أنّ��ه بوّابه��ا
وريح ْ
ُظ َّل ْ
َ
ت بالش��ذا أعشابها
ت،
َ
حفل��ت بنش��ر عبي��ره أعتابه��ا

من��ة
وغ��داً إذا وق��ف الزم��ا ُن ب ِد
ٍ
الدمش��قي الذي
ورنا إل��ى ال��ورد
ّ
ّ
ومتث��ل الش��ع َر العظيمَ وش��اعرا ً

هو ّ
كلما دجت اخلطوُب شهابها

س��يطيل وقفته الزم��ان ،ويزدهي
ُ
ٌ
ُّ
فقائ��ل:
ره��ط اخلالدي��ن،
ويط��ل

بش��اعر ترحابه��ا
قم��مَ اخلل��و ِد
ٍ
م��ن ذا؟ َ
ويش��ده أعين��اً ترقابه��ا

ْ
وضحت مالم��ح وجهه
حت��ى إذا
ش��اعر؟
ذهل��وا! أه��ذا ك ُّل��ه ف��ي
ٍ

واجن��اب عن قمم اخلل��ود ضبابها
ُ
دمش��ق ..وه��ذه أبوابه��ا
ه��ذي
*شاعر أردني
25

إ�بداعـــات

أ�يقنت أ�ن احلب من أ�مالكي
محمد أحمد أبو سعد*

ُ
َ
َاك
��مـت أن ال أس�� َت
أقس
َ
س��ـو ِ
طيـب ِ
ص ْ َ
لـ��ب ُم َ
��ي َنظر ٌَة َع َ
ـف
ِه َ
ره ٍ
ف��ت ِبق ٍ
َـ��ك راجيـ��اً
ُ
أ َ َّمل ِتنـ��يَ ،ف َطر
َقـ��ت بَاب ِ ِ
الصبـاب َ
أن تَ َ
َـ��ة فـ��ي دَم��ي
فهم��ي أ َّن َّ
َ
بالغـ��رام وبالل ِّ َ
ـقـ��ا
أ ْن تق ُتليـنـ��ي
ِ
صاعـدا ً
َ
تـجعل��ي ِمن��ي املس��ا ِفـ َر
أن
ِ
ثـقـ�لاً
ـ��ة ُم َ
َ
أحض ُ
ـ��رت قلبـ��ي باحمل َّب ِ
ـح َّمالً
��ع ُ
َس َ
و َ
َاق ُم َ
يت َن
ِ
حـ��وك كالبُـ��ر ِ
حص ُ
َ
أَ َ
ـ��واي ث��م جَ ـمع ُتـها
ي��ت ُك َّل ُق
عاش ٌ
��ـق
احلـ��ب إن��ي
ـ��اك
َّ
ِ
حَ ـ��ورا ُء َه ِ
َّ
ـيـ��اع يَـقـو ُدن��ي
للض
ال تَتركين��ي
ِ
لم تَس��مَ عـي َ
أنك ِخل ِتنـي
ش َغفـيَ ،ك ِ
بـ��ض ُ
َ
الفـ��ؤا ِد و حُ َّب ُ
ـه
لم تس��مَ عـي َن
َ
يـ��ت قلبـي،ويْـكـ��أ َّن مَح َّبتـ��ي
ألق ِ
َو َكـ��أ َّن مَـ��ن آوى َ
��ه
الغ َ
ري��ب ِب ِحض ِن ِ
ل��م أدر مـ��ا ذنب��ي وأ َ َ
ُ
ـيـ��ت َ
الهـ��وى
بق
ِ
ُ
َف َ
ـ��دت َقلبـ��ي ِمن َ
صح��ارى ُغربَتي
أع
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َف َرم ُ
ـواك
َيـت نفس��ي في ب
ُحـور َه ِ
ِ
ما َكـا َن أقس��ـى و َ
ـاك
َقعهـ��ا َعي َن ِ
ُ
قيـ��اك
ـدرك��ي َكـ��م أرتجَ��ي ُل
ِ
أ ْن ت ِ
َن ٌ
ـ��زف ِم َ
ـ�لاك
ـ��ن اإلِس��عـا ِد و اإل ْه
ِ
واإلربـ��اك
والـصـ�� ِّد
ال بـالنـَّ��وى
َّ
ِ
مـاك
ـح ِ
َنحـ��و املعـالـ��ي أح َتم��ي ِب ِ
ريح ُ
ألُ َ
يـ��ك مَـالكـ��ي
ـ��ه فـ��ي راحَ َت ِ
بمِ َ
دراك
ـر تَعصـ��ى َعلـ��ى اإلِ ِ
ِ
ش��اع ٍ
ي��ت ُ
وأَتَ ُ
ـ��ب ِر َ
أطل ُ
ضـ��اك
فعـتـ��ي و َِر
ِ
لـ��ي بمِ ـ��ا تَ ُ
ُؤاك
ـجـ��و ُد ر ِ
جُ ��ودي َع َّ
نـيـ��اي ُد َ
َ
َاك
ُد
ـ��ك ثَـ��ر ُّة األش��ـر ِ
ون ِ
ً
َ
َـ�لاك
ـ��م َوم
ِ
ِذئـبـ��ا ِب ِ
ــ��ز ِّي ُمتـ َّي ٍ
ل��م تَرحَ ـمي َ
ضعفـ��ي وال إنهـاكـي
َ
َ
دراك
تُدنـ��ي ُع
ـل األ ِ
ِ
ــ�لاك ألس��ف ِ
احلبيـ��ب بغـ��در ِه َ
ـ��اك
يُـ��ردي
الف ّت ِ
ِ
َ ِ
يـت ُ
وب َِق ُ
س َ
ـب َ
أرق ُ
��اع َة اس�� ِتـ ْدراكي
فيـهـا مَس��يـري يَس َت ِظ ُّ
ـاك
ـل سمَ ِ

ُ
ـه حُ َل َ
أَلبَس�� ُت ُ
َّفـ��اؤ ِل و الرّض��ا
ـ��ل الت
َوتَـرك ُت ُ
ـ��ه يَـ��روي مَـ��رار ََة م��ا رأى
َ
ل��ت َك َ
َو جَ ِه ُ
احليـ��اة وال أرى
ي��ف أرى
َك ِل ٌ
ـ��ف أنـ��ا واهلل يعلـ��مُ م َ
َقصـ��دي

ن��ان ي ُ
َض ُّم ُ
َخلـ��ي الـمُ َعنَّـ��ى َ
ـ��ه
للح ِ
غاضبـاً
أَس��كتِّني واحْ ـمَ ـ�� َّر و ُ
��ك ِ
َجه ِ
َ
ش��ح َعـن عاملي
و ََق
ضي��ت حُ كمَ ِك أن أ ِ
ِ
ل��ك َغ َ
لـ��م تُفهمينـ��ي بَعـ َد َذ َ
لطـتي
ِ
َ
القصائ�� ِد حَ ا ِمـالً
نـك إلى َ
س��اف ُ
َ
رت ع ِ
ُ
و َ
��كنـت فيهـا ك��ي أُحـ��رِّرَ خا ِفقي
َس
ُ
يفك ها ِئج��اً في خاطـري
َفو
َج��دت َط ِ
َ
أتعب ِتنـ��ي ،يَـا و َ
َي��ح َقلبي َك��م َطـوى
َ
س ُ
��ح بال ّتج ُّلـ�� ِد د َ
بـ��ات يمَ َ
َمع ُه
َكـ��م
َـ��ك لـ��م ي ُِبـ��ح أس��رارَنـا
َل��و أ َّن َقلب ِ
نـ��ت َ
و ََل ُك ُ
اش��ق و َِط��ئ ال َّثرى
أعظـمَ َع
ٍ
ص ًة
انـح��داري ِق َّ
لـ��ت ِم��ن ِ
لكـ�� ْن جَ َع ِ
َ
مـ��ت مَـ��ن َع ِلم��وا ِب ُحبـ��ي أنّن��ي
أوه
ِ
لق��ى َعلى َك ِّ
ـ��ف النَّـوى
وتَرك ِتن��ي ُم
ً
ح ّتـ��ى أَتتـن��ي بَعـ�� َد مَـوت��ي زَهـ��ر ٌَة
أَ
ل��ي حَ َ
ْ
نانـهـ��ا و ََع ِبيـرَهـ��ا
لقـ��ت َع َّ
َ
ما ُذ ُ
س��وى األَسى
َّعيم ِ
قت ِمن ذاك الن ِ
أَ
ُ
نـ��ك ك��ي يَرقى بها
بعـ��دت روحي َع ِ
َ
ُ
من��ه َقصائدا ً ل��ن تَنمَ حـي
ش��ـ َّيـ ْد ُت
الصـطب��اري أنن��ي
ـتـ��ام
أَحلـ��ى ِخ
ِ
ٍ

وَأَزَ ُ
لـ��ت َع ُ
َـ��راك
نـ��ه ُغبـارَهـ��ا ِلي
ِ
َّ
س��وتُ ُ
و ََك َ
َ
ـ��اك
��ـوق و
َاإلضح ِ
ـه بالش ِ
وعـة َ
َوي ُ
َـق ُ
ـ��ه َ
��ـاك
ول
ـ��ول ف��ي و ََل ٍ
ش ِ
ِ
مـ��ا ُك ُ
ـالك
أقص�� ُد أ ْن يمُ َ َّ
��س ُع ِ
نـ��ت ِ
َ
أهـ��واك؟!
َيـ��ت بأننـ��ي
ِ
أ َو مـ��ا َدر ِ
ـ��ارج األَ
َ
فـ�لاك
فـ��ت َقلبـ��ي َخ
و ََق َذ
ِ
ِ
َودَع ال َّذ َهـ��ابَ ي ُ
ـكـ��اك
ُغيثنـ��ي ِب َف
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َّ
َف َت َحطمَ ـت ُ
ظـاك
َحـر ل
ِ
س��فنـي ِبب ِ
َ
ً
��ـاك
لـ��ز ُل َه
ـ��دأة ال ُّن َّ
س ِ
حُ ـزنـ��ا يُ َز ِ
بالصـ�� ُدو ِد َهـالك��ي
ممّ��ن أَباحـ��ت
ُّ
ُ
ُ
َاك
و ََع ِل
مـ��ت أني َلـ�� ْن أ ِح َّ
س��ـو ِ
ـب ِ
ُطـرُق��اً ِليَنس��ـى مَـا جَ َن ُ
َـداك
تـ��ه ي ِ
ّ
َآك
الل
ـأحـ�لام
و ََلـكـ��م ِب
قـ��اء ر ِ
ِ
ِ
َل َظ َل ْ
َ
ـل ُ
مر تحَ َ
ط��ول ُ
لواك
ـ��ت
ـ��ت
ِ
الع ِ
وملَــ��ا أَحـ َّب ْ
إالك
ـ��ت أَعيُـنـ��ي
ِ
ثـل َ
ـعل ِتنـ��ي ِم َ
وَجَ َ
ـراك
احلص��ى ِب َث ِ
ـنـ��از ٌل َعـ��ن ِعـزَّتـ��ي ِل َ
ن��اك
ُم َت
ـج ِ
ِ
َّـت َ
ش ُ
ِم َزقـ��اً تَش��ت َ
ُبـاك
��ملهـا ِبـر ِ
ـرت َ
َن َ
ـث ْ
ش��ذاهـا فاس�� َت َفـ َّز ِحراكي
س ُ
ـاك
تـاركـ��اً َنعمَ ِ
��يـت حُ َّب ِ
َف َن ِ
��ك ِ
َ
ُ
كـ��راك
فـارق��اً ِذ
ِ
فـ َدع��ي الفـ��ؤا َد ُم ِ
َـ��رآك
ـ��ب بَعيـ�� ٌد َعـ��ن مَـ��دى م
حُ ٌّ
ِ
ُ
أنـع��اك
ألعـ��و َد حَ ـ َّيـ��اً بَـعـ َده��ا
ِ
أَ َ
يق ُ
��ب ِم��ن أمـالكـ��ي
نـ��ت أ َّن احلـُ َّ
*طالب جامعي /ك .الهندسة
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عا�شق الزنبق
نبيلة اخلطيب *

كان عصفور داكن اخلضرة ،صغير احلجم ،يرتاد حقل الزنابق احمليط ببيت طفولتي،
ثم كان الس��فر والفراق ،فحال بيني وبني عصفوري .بعد عش��رين عاما ً من الغياب،
أحض��رت إلى حديق��ة بيتي بعض الزناب��ق املتفتحة ،فإذا بالعصف��ور يُقبل عليها
حت بلقائ��ه كفرحه بلقاء الزنابق ،عندئ�� ٍذ طرت إليه
ويش��تف منها الرحي��ق ...فرِ ُ
وبادرته بالسؤال:
َ
مـــاذا أتى َ
والول ُ
ـــه
بــك؟! قــال :الوجــ ُد
وخ ُ
ُ
ُ
ولــه
لــت الكــو َن لـي
فطــرت زهــــواً ِ
ٌ
غاديــــــــة،
وكيــــف تُقـبل ،واأليـــــا ُم

َ
ُ
طيـف العــمر أو َّلــــــه؟!
حتـــــمل
علــي
ّ

ْ
أبـعـــ َد هـذا الفــراق املـــ ّر تذكــرُنــي؟!
حـــني وأجّ لـــــه؟!
مَن أبــر َم الوعــــ َد في
ٍ
يــا ِخ ُّ
ـل طيفك لم يــبرح ذرى أمَلـــــــي
ّ
ُ
ُ
لـــــــــه
اليأس أ ّم
مـس قـلــــبي
وكلمــا َّ
ُ
الصبــح زنّرهـــــا؟!
أين اخلصــورُ إذا مــا
ُ
ّ
ّ
ُ
الفــل حيـن َّ
ُ
ـلـــه؟!
ـــــل ب َّل
الط
ضـــرة
ون
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ٌ
حقــل من الغيـد لــو َن العيــد منتشــياً

ّ
ً
لكـل قــــدٍّ
هــــوى في البــــال ميّلـــــه

ملتهــب
ــد بوهــــج الشـــوق
ٌ
وكــل خـَ ٍ

يـــــــزدا ُد ذوْبــــاً إذا احملبــــوبُ قبّلـــــــه

ٌ
ُ
رافـلــــــة
عرائـــس الز ْهـــر باألثـــــواب

سنــ ُدس ُمــو ِنـــق ُ
باحل ْ
في ُ
ســن َكمّ لــــَه
ٍ
ٍ

ً
قـاصدة
لكنــــها الريــــح تلــهـو فيــه
ّ
ُ
عـــل الريـــح أخجلــه
وكلــما اشتـــ ّد ِف
*

*

*

ٌ
نــاعسة
إن أبـطــأ ال ّنســـمُ واألفنـــــا ُن

ّ
ّ
ُعـــجلـه
هـــب رفـيـــفـــاً كــي ي
تــــرا ُه

َ
ُ
الزنبــــق الغــافي فيوقظـه
ُصـــابـــح
ي
ُ
ُ
ّ ْ
ُ
حيــث ّ
أذهلــه
السحْ ــ ُر
ــر
يطـوف بالـذك ِ
يظ ُّ
يظــَ ُّ
ــــل بـ ِـــه
ــل بالــور ِد مفتــــوناً ِ
س َقــ ْتــه عيـــــو ُن الـــــور ِد ّ
ظـل ُ
وإ ْن َ
لـــه
ُ
ذاك ّ
العـم ُر مـن َ
اللمـى عبَـقــــاً
فيرشف ُ

صــبّـــه خمـــرا ً وحَ ّ
سبحـــا َن مَن َ
ـللـــه

مــــا كــــان يبـــر َُح في األكمــام مـور َد ُه

إال إذا العــب ُ
ُ
أثمـلـــــــــه
َـــق املكنـــــو ُن

اإلصبــــاح ُمؤت ِلـــقاً
َ
دعوتُــه نحتســـي

ُ
ُ
منــزلــــه
ّنـــــت
وبــالزنــابــــق قــــد زي
29

ــــه ّ
الشــد َو حتى شفـّ ُ
بـــادَأتُ ُ
ـه َخــــ َدرٌ
ُ
َ
ُ
ـلـــــه
فــــراح
يرقــــص جـَـذالنـــاً وأكمَ
َ
حديــــث الــــروح ،ثــــم إذا
علي
تـــــال ّ

َ
ـــــت أبحـــــ ُر في معنـــا ُه رتّــــــله
صمَ
ُّ

آيّ :
ٌ
لـــــــه!
جــــــــــالل فــي تـــأ ّم
وأي
ِ
ٍ

قد أجمَ َ
طــر ّ
ـــل الكــو َن في َ
وفصلـــه
س ٍ
ُ
به
القلب لــوال
كـقبضــة
الريــــش َّ
هـم ِ
ِ
الفضــاء َ
الهــــم أثقلـــــَ ُه
وذاك
نحـــــ َو
ُّ
ِ
ُ
ُ
َ
أوسعـها
واإلدهـاش
سحـــة العيـــن
كف
ِ

الليـــــل َك ّحلـــه
بذيـــــل
وكــــ ّر جنـــمٌ
ِ
ِ

َ
األفنــان ُد ْكن َتـها
ضـــرة
حني ارتــــدى ُخ
ِ
ّ
الظ ّ
توش َ
ـــل أعطــافـــاً وأس َدلـــــــه
ــح ِ
يف ّر كــــاآله إ ّمـــــا الوجــــ ُد ْ
أطلقــــها
الع ْ
ّ
ش ُ
ـق سربَلــــه
يــرف
كالقلــب إ ّمــــا ِ
ِ
يَرقــــي جراحـــي فال ألقـــى لهــــا أثَراً

وع ّ
ـل َ
َّ
قلبـــي في مل ْ ٍح َ
ـلــــه!
ـــــل
كـــم َع
َ

ُ
َ
ُ
أرســل ُق َ
يوقظنا
رص الشمـــس
الوقــت
َ
ُ
الليـــل أستـــــــاراً
َ
وأغفلـــــه
فأســدل
ً
أسأل ّ
ُ
ُ
فع ُ
ُ
ــــــمة
لست حا ِل
علــــــي
دت

ُ
والولــه
مـــاذا أتــى بــك؟! قــال :الوجــ ُد
* شاعرة أردنية
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ثورة احلب
همام يحيى*

َ
همس الـهوى وس��ـح َر الـقوافي
هـاك
ِ

رب َ
ّ��ة احلس��ن  ..وارتوي م��ن ضفافي

واحتس��ي احلب واملئي الكأس نشوى

ً
طـفـلـة ودوسي شغـافي
وامـرحي

وازرع��ي الـ��ورد ذابـ�لا ف��ي احلنـايـ��ا

حني جـفـاف
وانظ��ري البعث بعـ��د ِ

ً
نـديـ��ة مــن ضـلـوعي
واقـطـفـيـهـا

وف��وت القطاف
قـبـ��ل حـ��زن الرّبى
ِ

رب��ة احلس��ن  ..طـائ��ر الـش��وق واف��ى

مـ��وت  ..فاقـبـلـي كي نوافي
بـعـد
ٍ

َ
��ر ُد ُ
الـحـب مـثـل طـيـرين نـش��ـفي
ن ِ

من صـدانـ��ا وجـرحـنـ��ا باغـتـراف

آه ممـــ��ا تــ��رى بـعـيـنـ��ك عـيـنـ��ي

طيف حسن يفيض بالسحر غــاف

أغـنـيـات س��كـارى
يـلـهـ��م الـوحي
ٍ

س��رن ال يـهـتـديـن بـعـد ارتشـاف

س��ــائـرات إلـيـ��ك فـوجـ��ا وفـوجـــا
ٍ

ضـاحكـ��ات وفي اللـحـون اعترافي
ٍ

ٌ
مـلـمـ��ح م��ن ديـاري
ف��ي نـواحـيـ��ك

أتـراك األخـيـر بــيــ��ن املــنــافي؟

فانس��جي احللم فـ��وق صـ��درك بيتـاً

وانظ��ري الك��ون صاخبا ف��ي زفاف

ـطـ�� ْع جـنـ��ون هـوانــــا
ودعـيـنـ��ا ُن ِ

بني صمت الدجى وس��هو العفـاف
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ُ
علم��ت ال��دروب س��ـافرت فيها
لـــ��و

نح��و عيني��ك راضـيـ��ا مـخـتـ��ارا

أ ْهـ�� َو ُن الـش��ـوك أس��ـهـمٌ بـف��ؤادي

أه��ون الري��ح تُ
ـس��ـجد األش��جارا
ِ

أوض��ح الن��ور غـاب��ة م��ن ظـ�لام

واختف��ى الزه��ر أو غ��دا أحج��ارا

برده��ا م��ن عـواصـ��ف وجـلـيـ��د

حرهـ��ا أغـض��ب احلرائ��ق ن��ارا

ُ
نزف��ت الع��ذاب صمتـ��ا وحبـ��ا
ك��م

ُ
تخـطـيـت مـتـعـبـا أس��ـوارا
ك��م

ك��م بحل��و اللـقـ��اء َم ّن ُ
ي��ت صب��ري

وتـعـالـ��ت مـواجـعـ��ي أش��ـعـارا

علم��ت ال��دروب س��افرت فيه��ا
ل��و
ِ

ُْ
��ت رم��ش العي��ون ل��ي أوت��ارا
صغ ِ

وعص��رت الش��فاه أع��ذبَ خم��ر

وأبـحـ��ت الـخـدود ل��ي مـضـمـارا

أن��ت قـيـ��د ب��ه أعي��ش خـالص��ي

ٌ
واحت��راق يزي��د روح��ي اخض��رارا

زدت حلك��ة ف��ي عيون��ي
كلـمـ��ا
ِ
ً
عق��دة بع��د أخ��رى
أحكم��ي القي�� َد

زدت قــلـبـ��ي نـضـ��ارة ونـهـ��ارا
ك��ي نـالقـ��ي مـصـيـرن��ا أح��رارا
طالب جامعي /ك .الطب
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إ�بداعـــات

هم أ
الحباب �إن أ�عطوا و�إن �سلبوا
وردة سعيد الكتوت*

إن الرحي��ل مبع��زل خالن��ي

والس��قم ح��ل لبينكم خالني
بحن��ان
خ�لاً يهده��د خل��ه
ِ
ي��ا لي��ت (كن��ا) ال ت��زال زمان��ي

يا ليت (لي��ت) مجابة أدعو بها

فالروح ضنكى والس��رور أماني

م��ن للغري��ب وإخوة عن��ه نأوا

بأم��ان
م��ن للغري��ق مي��ده
ِ
والي��أس أطبق والن��وى أذكاني

واحل��زن أوطد ف��ي النفوس وإنه

ببي��ان
س�� ّر لينف��ث س��حره
ِ
مثل الذي ق��ال القصيد أغاني

والدم��ع صاحب وجنتي وتالزما
وكذاك كن��ا في زم��ان وصالنا

احلزن طوّق خافق��ي ومالمحي
لي��س الذي غنى القصيد تأوهاً
هلل أي��ام وأح�لام وصحــب��ة

العطش��ان
إخوة ه��م للصدي
ِ
ري��ح الش��مال فب��رّدت نيراني

رق��راق ماء قد س��رت من فوقه
ّ
تطل من أنفاسهم
وهم احلياة

ي��ا نفس جودي ي��ا عيون تفاني

فالي��وم بانوا والبق��اء مبلكهم

ب��اق هن��ا بجنان��ي
ومقامه��م ٍ

س َنة كأ ْن
وغدت سنون وصالنا ِ

الولهان
م��رت بجف��ن املتع��ب
ِ
كالنار تأكل بعضها أش��جاني

وأن��ا خليل��ي ب��ات عن��ي نائياً

عل��ي وإن��ه يهوان��ي
يقس��و
ّ

ب��ت الليال��ي ل��م أمن لكنم��ا

* طالبة جامعية/ك.اآلداب
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ق�صـة ق�صرية

إ�بداعـــات

ال مكان للعقالء

إبراهيم أحمد العدرة*

دب��ت الفوض��ى ف��ي مسـتش��فى اجملانني،
وأخذت األصوات تعلو بالص��راخ أكثر فأكثر،
وعلى الفور اتخذ رؤس��ـاء اجملانني وعقالؤهم
القرار ،فاجتمعوا ف��ي غرفة الطبيب اخملتص
بع��د أن أوجعوه ضرباً ،وبدأ االجتماع والعيون
من خارج الغرفة ترقب ما يحدث على الطاولة
املس��ـتديرة من مفاوضات ومش��اورات؟ قال
أحد اجملتمعني :إن املش��كلة تزداد س��وءا ً أيها
احلـكماء ،اليوم هرب أحد اخلونة من مدينتنا،
لقد تس��لل م��ن اجل��دران اخللفي��ة للمبنى،
وذه��ب إل��ى مدينة اجملـان�ين ت��اركا ً مدينتنا،
وأنتم تعرفون أن الش��عب في مدينتنا يرفض
اخليانة...
ب��دأت العي��ون ت��دور هن��ا وهن��اك ،حت��ى
اس��تقرت عل��ى الزعي��م الصام��ت ال��ذي
جلـــ��س عل��ى كرس��ـــي الطبي��ب حامالً
عصاه بي��ده وملوح��ا ً بها هنا وهن��اك ،بارما ً
شـــاربه وعابثا ً مبعطفه ،التفت إلى اجلميع
حول الطاولة قائالً :إننـا اليوم نشهد اخليانة
بأم أعيننا ،فضياع األمن في مدينتنا س��ببه
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هروب ذل��ك املتمرد إلى مدين��ة اجملانني .وقف
ف��ي منتصف الطاولة خطيب��اً :كيف يذهب
إل��ى أعدائنا ،إلى من يركب��ون علب الكبريت
ويس��ــكنون الكرت��ون ،إل��ى أولئ��ك الذي��ن
يكذبون ويســرقون ويضحك بعضهم على
بعض ،الذين ال تزيدهم هذه احلياة إال جنونــا ً
ف��وق جنونهم ،وضياع��ا ً ف��وق ضياعهم؟ ال
ب��د أنه قد جن وال بد له��ذه العصا –يحركها
عالياً– أن توسعه ضرباً .صرخ غاضباً :فعلينا
اخلروج إلى مدينتهم للبحث عنه وإعادته إلى
هنا ليلقى جزاء خيانته.
استدارت العيون ب ّراق ًة ،وساد الصمت قليالً،
حتى ه��ب أحدهم واضعا ً على رأس��ه غطا ًء
قائالً :ال بد لنا من ثورة .س��اد االستغراب على
الوجوه ،ومتتمت الشفاه بالثورة :ثورة ...ثورة...
برم الزعيم ش��اربه مفكرا ً ثم قال :ثورة ،نعم
ث��ورة ،وش��ــــعارها «ال مكـــ��ان للمجانني
بينن��ا» .توقف قليالً ثم أش��ار إلى اجلالس�ين
بعصاه :نح��ن العقالء .ث��م انفجر بضحكة
مدوية.

عل��ت األص��وات من خ��ارج الغرفة م��ردد ًة
الش��ــعار ،قفز الزعيم ع��ن الطاولة مكمالً
ومحمساً ..الثورة س��تبدأ من هنا ...سنقتل
أولئك الذين يلبس��ون األبي��ض وذلك الرئيس
املأفون ...هي��ا أيها العقالء إل��ى احلرية ...إلى
مدينة اجملانني لنعيد ذلك اخلائن ونعاقبه على
فعلته.
انطلقت الثورة ،وخرج اجملانني من عنابرهم
وغرفه��م وقد حمل كل منه��م ما وجده في
طريق��ه من أدوات ،هاتفني ومرددين الش��عار،
ثم بدأوا الهجوم ،اجتاحت الثورة املستشفى
بأجمعه واس��تقرت أمام غرفة اإلدارة ...دخل
الزعي��م مخت��اال ً ث��م تبع��ه الباق��ون ،بينما
وقف املدير مرجتفا ً ف��ي مكانه ...دارت العيون
متس��ائلة :م��اذا س��يفعلون؟!! ق��ال أح��د
عقالئهم :لنجعله سمك ًة تعيش في البحر -
ابتسم وهو ميســـك املدير من عنقه وأصابه
احلنق -مكمالً :وأنا القرش الذي سيفترس��ه
–ص��رخ مقلدا ً االفت��راس -فرد آخر :لنرس��له
س��هما ً إلى الس��ماء ،وأنا س��أنتظره هناك
ألرميه إليكم مرة أخ��رى ،صاح الزعيم قائالً:
مــا هذا الهراء؟ إنه كــالم مجانني ،يجب أن
نعذبه أوالً ,ولكن كيف؟ ّ
فكر الزعيم قليالً ثم
برم ش��اربه قائالً :س��نربطه في شعاع النور،
إذا اقترب من املصباح احترق ،وإذا وقع كسرت
رقبته ،حتى نعود من الرحلة وجند اخلائن...
ابتسم اجلميع وهزوا رؤوسهم باملوافقة،ثم
خرج��وا من بوابة املستش��فى العريضة إلى
املدين��ة ،ش��عار الث��ورة ال يف��ارق أفواههم،
ب��دأوا يجوبون الش��وارع واألزق��ة باحثني هنا
وهن��اك لعله��م يعث��رون على اخلائ��ن ,لكن
أي��ن س��يجدونه؟ فاملدين��ة كبي��رة ،وه��م ال
يعرفون أين يختبئ ،أصابهم التعب وجلسوا
لالس��تراحة ...وق��ف الزعي��م م��ع عقالئهم

للتش��اور حول طريقة البح��ث ,قال أحدهم:
ال ب��د لنا أن نوق��ف تلك املركب��ات املتحركة
لعله يكون مختبئا ً في إحداها .قال آخر :قد
يك��ون في واحدة من تل��ك العلب الكرتونية.
أش��ار إل��ى البي��وت ،رد الزعيم متهكم��اً :أنا
ال��ذي أعرف ..س��أدلكم على طريق��ة لنعثر
علي��ه س��ريعاً ...دارت األح��داق ف��ي العيون
متس��ائلة :ما هي ...كيف؟ .قال الزعيم :إننا
معشر العقالء لنا رائح ٌة مميزة ،سنعثر عليه
من رائحته .غمرت الفرحة الوجوه ،وش��رعوا
البحث دون تردد ,يش��م ّون كل شيء ,يوقفون
املركب��ات واألش��خاص واألش��ـياء والبي��وت
واملا ّرة والشوارع ,لكن دون جدوى إذ لم يعثروا
عليه...
جن الليل على الثائرين ،وعيونهم مفتوحة
ّ
تق��اوم النع��اس ،لك��ن التع��ب أجهده��م
وب��دا الش��حوب واضح��ا ً عل��ى وجوهه��م،
جلس��وا ليس��تريحوا عل��ى مقربة م��ن بناء
ضخم،فاجتم��ع مجلس العق�لاء من جديد
بقي��ادة الزعيم ،قال أحد اجملتمعني :ش��ممنا
كل شيء في مدينتهم ولكننا لم جند اخلائن
م��اذا س��نفعل؟ رد آخ��ر :إن رائحتهم كريهة
جداً ،ولكننا ش��ممناها على أية حال ...أردف
أحد احلكماء :ال بد أنه أصبح منهم ،وأصبحت
رائحته كرائحتهم ،لهذا لم نستطع متييزه.
قال آخر مفكراً :رغ��م بحثنا ولكننا ال نعرف
ما هي رائحتهّ ,
حك جلده.
هدأت الثورة ،ولم يستطع الثائرون مقاومة
النعاس طويالً ,فاستس��لموا ،وناموا ليلتهم
يحدوهم األمل بالنصر والقبض على املتمرد
الفار.
وم��ع انبالج الصب��اح ،أفاق اجلمي��ع ،وبدأت
رحلة البحث اجلديدة ،لكن دون جدوى ,اجتمع
اجمللس للم��رة األخيرة ،خط��ب الزعيم قائالً:
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لق��د بحثنا عن ذل��ك اخلائن ف��ي كل مكان،
ولكنن��ا لم جن��ده وكأننا نبحث ع��ن بحر في
نقطة .قال أحدهم متمتما ً ومتعجبا ً يحادث
ج��اره :كيف يك��ون البحر في نقط��ة؟ اهتز
اآلخر مفك��را ً وقال :ال بد أنه��ا نقطة كبيرة.
رد صاحبه بحذر حتى ال يس��معه أحد :إنه ال
يس��تطيع الدخول في النقطة ،س��أل اآلخر
متعجب��اً :ومل��اذا؟ ضح��ك األول مكم�لاً :ألن
النقط��ة في يدي هذه ،فتح ي��ده ،أما الزعيم
فقد استمر في خطبته العصماء :وبعد هذا
البح��ث الطويل ،نق��رر العودة إل��ى مدينتنا
أيها الرفاق ,لكننا س��نبقى على عهدنا لكم
بالقبض على ذلك اخلائن ،ولو طال الزمن هيا
بنا إلى الوطن.
عادت قوافل الثائرين إلى املدينة ,ودخلوها
م��ر ًة أخ��رى كالفاحتني ،اجته��وا س��ريعا ً إلى
غرف��ة اإلدارة للبح��ث ع��ن املدي��ر ،أصابتهم
الدهشة ،وأحس��وا بهول الكارثة عندما لم
يج��دوه مربوطا ً في ش��عاع النور كما تركوه،
ثارت ثورتهم ،فقال الزعي��م غاضباً :لقد عاد
اخلائن وفك رباطه ...ألم أقل لكم لقد أصبح
مجنونا ً مثلهم ,لقد أه��درت دمه ودم املدير.
فرحوا وأخذوا يهتفون بشعار الثورة :ال مكان
للمجانني بيننا ...مهدورٌ دمه ،مهدورٌ دمه...
ه��ب اجليش
الث��ورة ل��م ت��دم طوي�لاً فقد
َّ
األبي��ض وقض��ى عليه��ا ،وأعاد اجلمي��ع إلى
أماكنهم وعنابرهم ،ظل الش��عار مرس��وما ً
ومخطوطا ً على اجلدران ومحفورا ً في القلوب
وبقيت روح االنتقام تس��اورهم ،وحلم الثورة
في عقولهم ,فاجتمعوا س��را ً للتش��اور في
إشعال فتيل الثورة اجلديدة ،والتصويت على
طريق��ة البحث اجلديدة ,فق��ال أحدهم :أريد
الثورة ...إنها حلمي ...قال آخر متسائالً :كيف
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س��نبحث هذه املرة؟ رد آخر :ال بد أن نقس��م
أنفسنا إلى فرق ،ونبحث في االجتاهات كلها.
قال آخر :أنا س��أكون زعيم فرقة أنفذ األوامر
فق��ط ...ق��ال الزعي��م مقاطعاً :نح��ن مئة،
سنقسم أنفسنا إلى مئتي فرقة.
بدأ التقس��يم ,فقال أحدهم :ولكن اخلائن
س��م :نعم ولكننا كاملون
قد نقص ...رد امل ُ َق ّ
إنن��ا مئ��ة ...ق��ال الزعي��م وهو يبرم ش��اربه
مفكراً :أنا ال أع��رف اخلائن فهل تعرفونه؟ لم
يرد أحد ،ونظر بعضهم إلى بعض باستغراب،
س��أل الزعيم مكمالً :ما شكله؟ لم يرد أحد
وسادت الدهشة أكثر...
ق��ال أحدهم متس��ائالً :كي��ف نبحث عن
ش��خص ال نعرف��ه وال نعرف ش��كله .وحك
ش��عره امللبد .رد الزعي��م ضاح��كاً :أنا الذي
أع��رف ...أنا من تس��لل م��ن ج��دران املدينة،
وذهب إلى مدينتهم .برم ش��اربه بشدة ووقار
مكمالً ...وذلك كي أستطلعها وأعرف كيف
س��نبحث فيها ...ضحك بجنون قائالً :عني...
استمر بالضحك...
ضح��ك اجملان�ين جميعهم ،وه��م يتأملون
زعيمهم املفتون بنفسه ،فجأة توقف الزعيم
عن الضحك وصرخ في اجلميع مقاطعاً ...غدا ً
ستبدأ الثورة اجلديدة ،للبحث عن اخلائن الذي
تس��لل من اجلدران وخرج إل��ى مدينة اجملانني،
وشعارنا دائماً ...ال مكان للمجانني بيننا.
هتف اجلميع فرحني بع��ودة الثورة ،مرددين
الش��عار م��لء أفواههم وقلوبه��م :ال مكان
للمجانني بيننا ...ال مكان للمجانني بيننا...

* قاص أردني

إ�بداعـــات

ق�ص�ص
أميمة الناصر *

شرفة

بدت فرحة ،ش��قاوة منسية طلت برأسها
من أعماقها.

حملت املرأة الشابة سلة غسيلها بتثاقل
إلى الش��رفةَّ ،
نشفت يديها املبتلتني بأٍسفل
عدلت منديل رأس��ها مخبئ ًة
ثوبها املهترئّ ،
بعض اخلصالت التي تناثرت بنزق على عينيها،
كان اجلو خريفيا ً مهيأ لزخات من املطر.
أمس��كت أولى قطع غس��يلها ،نفضتها
جي��دا ً قب��ل أن تنش��رها ،توال��ت القطع بني
يديه��ا ،وكادت احلب��ال أن متتلئ قب��ل أن تبدأ
زخات من املطر بالهطول.
املرأة الش��ابة املنهمكة ،توقفت فجأة عن
نشر غسيلها.
كان األف��ق أمامه��ا ممت��دا ً وكان املطر بكرا ً
وعذبا ً وذا نكهة خاصة.
أدهشها املطر املنهمر من دون وعي.

في الداخل وحني وقفت أمام املرآة بدت امرأة
مختلفة بالثوب الوردي وتس��ريحة الش��عر
األنيقة واملطر املنهمر غزيرا ً في أعماقها.

لقاء عابر
فجأة التقيا ،عند ناصية شارع مزدحم.
كانت تنتظر س��يارة أجرة ،وكان هو يحاول
جتاوز الشارع بسيارته الفارهة.
كانا قد افترقا منذ ست عشرة سنة.
هو ،الرجل األربعيني ذو املالبس األنيقة ذات
األلوان احلا ّرة ،نظر إلى املرأة بدهشة لم ُ
تخل
م��ن فرح ،خيول جامحة ركضت في دمه وهو
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يذكر اللقاء األول.
« تبدو اآلن سمينة ومترهلة» ،أشفق عليها
وهي حتاول جاهدة إمس��اك ولديها خشية أن
ينفلتا إلى الشارع.
للحظة فك��ر «إن الق��در كان ملصلحته إذ
افترقا» ،إنه اآلن رجل مرموق وثري رمبا يستحق
امرأة أجمل منها.
من خلف زجاج الس��يارة حملته ،خفق قلبها
بش��دة ،اس��تعادت في حلظة أنوث��ة انفلتت
منها.
للحظة أش��فقت عليه ،م��ن ربطة عنقه
وسيجاره وخامته الذي يلمع وله لون القميص
نفسه.
أكدت لنفس��ها أنها تستحق رجالً أفضل
منه؛ دافئا ً وصعلوكاً.
مس��اء حني آوى كل منهما إلى فراشه ،لم
يستطع أي منهما مدارة دمعة انفلتت رغما ً
عنه.

رصيف
امرأة س��تينية يلفها الس��واد ،م��ن أعلى
رأسها حتى أخمص قدميها ،بعباءة ومنديل
قدميني.
جلس��ت في مكانه��ا املعت��اد باالتفاق مع
بائعات أخريات ،افترشن الطريق على مبعدة
قليلة منها.
أفرغت حمولة س��لتها م��ن رزم «اخلبيزة»
اخلضراء والطرية .عدتها ،كانت عشرين رزمة.
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بس��ملت وحوقلت ،ودعت اهلل في س��رها أن
تختفي الرزمات من أمامها سريعا ،فظهرها
يؤملها ،وبرد الرصيف ال يرحم.
ظلت على جلس��تها تلك ساعتني ونصف
قبل أن يقف أمامها ش��اب وسيم ،حمل آخر
ثالث رزمات وهو يداعبها:
 إنها آخر ما لديك ،هل آخذها هدية؟تطلعت في الوجه الباس��م .كان في عمر
ابنه��ا تقريبا ،يحم��ل بني يديه كتب��ا ً وأوراقاً،
ويرتدي سترة س��وداء أنيقة« :ال شك بأن أمه
أوصته بشراء اخلبيزة».
خذه��ا ميّ��ه هدي��ة ..واهلل م��ا ب��دي فيه��ا
مصاري.
ضحك الش��اب وش��كرها ،وأج��زل لها في
الدفع ،وهو يدعو لها بالصحة والعافية.
قبل أن تغادر املرأة الس��تينية مكانها على
ع��دت نقوده��ا ،ابتس��مت بحزن،
الرصي��ف ّ
فالنق��ود تكف��ي البنها ك��ي يش��تري دخانا ً
وحاجياته األخرى التي ال تنتهي!
* قاصة أردنية

فلسفة مجلة أقــالم جديدة
* أدبية ثقافية شهرية ،تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلـديـد.
* نافذة للمبدعني من شباب األمــة يطلون منها على العالم.
* منبر حــر يُعبر فيه عن األفكار والتطلعات واملشاعر والـرؤى.
* حاضنة لإلبـداع األدبي شعرا ً ،وقصـة ،ومسرحية ،ومقـالة....

إ�بداعـــات

مل تكن حماراً
ربيع محمود الربيع*

عزيزي حسن:
لس��ت الوحيد الغاضب الختفائي ...أعلم
َ
ذلك ..اجلميع كانوا غاضبني ..ولست ألومهم..
ب��ل ،هل تصدقن��ي لو قلت لك إنني نفس��ي
غاضب مني!!..
ٌ
ططت
كيف سمحت لنفسي-وأنا الذي خَ
ُ
لها طري��ق احلرية والنض��ال -أن أترككم في
أشد الظروف قس��وة وأتخلى عنكم فجأة...
وهكذا ..دون مقدمات :أتنصل من كل األفكار
التي آمنت به��ا يوماً ..وأمترد على كل األخالق
واآلداب التي تعلمتها منكم ولقـنتـني إياها
بنفس��ك ...وحت��ى دون أن أترك ورائي س��ببا ً
مقنعا ً يبرر فعلتي..
قلت لك إنن��ي ال أعرف كيف
وصدقن��ي لو ُ
سمحت لنفس��ي بذلك ..لكنني أعرف أنني
ُ
ل��م أكتب ل��ك الي��وم لالعتذار وال لتس��ويغ
قمت ب��ه ،كم��ا ال أج ُد نفس��ي مضطرا ً
م��ا
ُ
إلى الك��ذب واالدعاء ب��أن مخلوقات فضائية
أجلس على اخلازوق
اختطفتني ..وأنن��ي ،اآلن،
ُ

ال��ذي ب�لا رأس متربع��ا ً أنظر إليك��م ..أتتبع
أخباركم ونشاطاتكم ..وأن هذا ما حال بيني
لكنت معك��م ..أبكي
وبينكم..ول��وال ذل��ك
ُ
همكم وأسعد لفرحكم..
كنت
ال ..لم يحصل معي ش��ي ٌء م��ن هذا
ُ
فق��ط معتكف��ا ً ف��ي بيت��ي ..منقطع��ا ً عن
العال��م وأخب��اره ..أعيش صوفيت��ي اخلاصة..
ال أفت��ح تلف��ازا ً وال أقرأ في جري��دة ..انطويت
وكنت مهزوما ً
وأعلنت هزميتي..
على نفس��ي
ُ
ُ
أكثر م��ن الداخل ..ولكن ..صدقني لم أنقلب
عليك��م كما قيل ..ولم أعم��ل ضدكم كما
جلس��ت في بيتي
أُش��يع ...كل الذي فعلته،
ُ
أردت أن أك��ون احلمار الذي حتدثنا
واعتكفتُ ..
عنه كثيرا ً في جلساتنا واجتماعاتنا ..أوه!!...
كدت أنس��ى ..نحن لم جنلس مع��ا ً منذ مدة
ُ
طويل��ة ..وال ب��د أن��ك نس��يت كل ذكرياتن��ا
املاضية..
إذن ...س��أذكرك وأحك��ي لك قص��ة احلمار
الذي أريد أن أكونه :بينما كنا في قمة يأسنا
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السياس��ي وعلى حني غرة من فش��لنا ،رأينا
صديقنا كامل يخرج إلى الشوارع ويطلب من
الناس االنضمام إلى جمعيته ..وهي جمعية
غريبة لم نسمع مبثلها من قبل ..وكان يطلق
عليها «جمعية احملافظة على احلمير»..
وأظن��ك ..تذك��رت بقية القص��ة :عندما مت
اعتقال��ه بتهمة الس��خرية من الس��لطات
العلي��ا ..ألنه دخل على الوزير واضعا ً بني يديه
أوراق اجلمعي��ة ،طالب��ا ً ترخيصه��ا ،وعندم��ا
س��ألناه عن الس��بب الذي دفعه للدعوة إلى
هذه اجلمعية ...أجاب أنه يسعى للمحافظة
على العام��ة الذين لم يتلوث��وا -لغاية اآلن-
بإعالم السلطة»..البد من احملافظة عليهم»
صديقي حس��ن :يس��عدني إبالغ��ك أنني
احلم��ار الذي لم (ولن) يتل��وث ...وقد تضحك
علي وتسخر مني:
ّ
 ما ه��ذا الرجل ..هل فق��د عقله؟ أقصىغاياته أن يتحول إلى حمار!!...
وحت��ى أجيب��ك عن تس��اؤالتك أق��ول لك:
ليس س��هالً على اإلنس��ان أن يك��ون حماراً..
وال كل من قال فعل ..وال تنكر ..أنت نفس��ك
تتمن��ى ذلك ..ألم تقل لي ذات غضب -عندما
نصحت��ك بالتراجع عن واح��دة من حماقاتنا
املش��تركة -إن الطريق من القرية إلى املدينة
كان��ت مليئة باألش��واك ...حتى ج��اء احلمار
األول !..احلمار الذي داس على الش��وك وحتدى
اخملاطر ...فصارت الطريق طريقاً.
عدلت جلستك ..وتنحنحت قليالً..
يومها..
َ
ثم تابع��ت بفخر - :أنا احلمار الذي س��يدوس
الشوك!..
رفيق��ي حس��ن :كلم��ا م��رت كلمات��ك
بخاطري ..أزدادُ إصرارا ً على االعتكاف ...وكلما
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تذك��رت خطبك النارية ..أك��ون أكثر إميانا ً مبا
فعلت .وألني عدو اإلطالة ...وصديق اخلالصة،
س��أختصر علي��ك ،ك��ي ال أش��تت أفكارك،
وأروي ل��ك حكاي��ة اختفائي .. :ف��ي آخر مرة
عدت إلى البيت
سهرنا فيها سوية ..ليلتها،
ُ
عدت ألجد زائر الفجر غريب األطوار
متأخ��راً..
ُ
بانتظاري ..رهيب األفعال ..يعشق التفاصيل..
وهو مول��ع بالفكر والسياس��ة ..لذلك يصر
على اس��تضافة كل من ل��ه عالقة بهما في
بيته ..ليناقش��هم فكرهم وميولهم ..لكنه
ال يحسن الزيارة ..فال يزور إال في أواخر الليل..
وقد اختارني تلك الليلة رفيقا ً له).
وحلل��ت بضيافته ..إال أن اجللس��ة
ذهب��ت
ُ
ُ
لم ُ
حتل لي ..وكان يبدو علينا أننا س��نختلف:
فنهرن��ي ...ونهرت��ه ،وش��تمني ...وش��تمته،
ضربني ...وحاولت ضربه ،وبينما نحن على هذا
احلال والس��جال ..وقعت عين��ي على الكتاب
األس��ود الذي كان للتو بني يديه ..فأمسكته
وباحلال طالعته:
فرأيت ...ما ال يرى
وقرأت ..ما ال يقرأ.
حسن :لن أكمل لك بقية احلكاية ..ولن أعلق
عليها بكلمة واحدة ..وكما قلت لك مسبقا ً
لم أكتب هذه الرس��الة ألسوغ اختفائي ..وال
أللقي بالل��وم والعتاب على أح��د ..وإذا كنت
ترغب مبعرفة الس��بب ال��ذي دفعني للكتابة
إلي��ك ..فاعلم أنني ما كتب��ت لك ..إال ألقول
ل��ك جملة واح��دة :ال يا صديق��ي ...لم تكن
يوماً ،في حياتك ،حماراً!!..
* كاتب أردني

إ�بداعـــات

حكاية خُمتلفة َّ
كل ليلة!
عثمان مشاورة *

أ ُ ِّمي العزيزة  .أَبي العزيز:
الطبيب
ها أنا أكتب إليكم ..فباألمس قال
ُ
الصحية ..أتذك��رون ذلك
ش��يئا ً عن حالت��ي ِّ
َ
الصداع
الص��داع الذي الزمن��ي
ُّ
طويال..ذل��ك ُ
اللعني!..؟ ُعموما ً ال ش��يء يس��تحقُّ ال ِّذكر..
ُمج��رد وعك��ة صحية..أتعلم�ين ي��ا أم��ي..
بهي فوق التِّالل..فقد تفتَّحت البتالت
الربي ٌع ٌّ
األرجواني��ة الصغيرة فوق األغص��ان العارية.
ولم تُك ِّذب الفراش��ات املُلون��ة خبراً ،وال حتى
بغنج
النَّح�لات ال َّدؤوبة .فقد طاف��ت فوقها
ٍ
ومص��ت رحيقه��ا .وحم��ل النَّس��يم
ودالل
َّ
إلي ف��ي غرفتي التي
العليل ش��ذى األزه��ار َّ
أكتب إليكم منها.
وميكنن��ي أن أُخبرك��م أن َّ
الطق��س رائ�� ٌع
بالفعل..فليلة األمس لم أر النجوم بش��كل
واضح ..فقد تس َّيد القمر ،املكتمل االستدارة،
املوقف..أشرق فجأة وأنا جالس في الشرفة..
كان قرصا أصفر كبيرا ً للغاية..ثم في حوالي

الس��اعة الرابعة والنصف صباحا غاب خلف
َّ
الروابي..انزلق في كبد الس��ماء باتزان وهدوء
..ح َّدق بي طويال قبل أن تتالش��ى آخر قضم ٍة
منه بسالس�� ٍة خلف ُحدب��ة اجلبل ..بعد ذلك
أظلمت الس��ماء بش��كل أكبر م��ن ذي قبل
الضي��اء بخفة إلى أن أش��رقت
..ثم تس��لَّل ِّ
الشمس...ويا لروعته من شروق..الغيوم التي
كانت ف��ي األف��ق اصطبغت بالل��ون األحمر
ال ُقرم��زي الرائ��ع ..تخيلي يا أم��ي !!..حتى أن
َّ
الشمس نفس��ها كانت ُقرمزية..وطار سرب
حمام ُقرمزي إلى سبيله..
عل��ى أية ح��ال كم��ا ُقل��ت ُمج��رد وعكة
ٌ
صحية..ره��ط من اخلاليا الس��رطانية تصو ُل
وجتو ُل في صدري ..تقف ُز من ضلع إلى آخر ومن
ُحويصل��ة هوائية إلى أخرى..ال عليك منها يا
السعال
أمي ..مجرد خاليا حقيرة ..وقليل من ُّ
املُزعج ...س��عالت صغيرة لكنه��ا متتالية..
ملح��ة باس��تمرار..ال تبك��ي يا أم��ي !..ضيقٌ
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ف��ي نفس وحس��ب! ..ماذا س��تفعلني اآلن..؟
م��ا رأيك ف��ي هذا االقت��راح :اذهبي واس��قي
أُصص ال ُقرنفل ..ضعي ماء على يدك ورش��ي
الورق��ات اخلض��راء اليافعة ش��يئا ً فش��يئاً...
ثم انكش��ي الت��راب حول ش��جيرة ال ُقرنفل
واس��كبي املاء في حوضها ...كم س��تنتعش
النبت��ة !..فكرة جيدة...ألي��س كذلك..؟ أو ما
رأيك ف��ي أن حتملي قفص الكناري وتضعينه
في ُّ
الش��رفة ..فالكناري يحبها..أليس جميال
مبدأ ُ
الشرفة!..
عل��ى جميع األحوال وكم��ا اتفقنا ..وعكة
صحي��ة ..ال تبك��ي !.فاألهم م��ن الوعكة أن
راما الصغيرة ..ذات الش��عر األس��ود الداكن
والعينني العس��ليتني الشفافتني الصافيتني
يديك ..وجبينك كذلك ..وعكة
كالبحر تُق ِّبل
ِ
صحية ..ماذا يقول أبي..؟! ها.؟ هل س��يبكي
مثل النس��اء..؟! ..لنفرض أنه س��يفعل! إذن
ما الفائدة! هل س��ترجع األمور إلى ما كانت
عليه؟! بالطبع ال..
اليوم س��نذهب في نزهة ..أنا وزوجتي هبة
وسنصطحب راما الصغيرة معنا ..فهي تحُ ب
اللعب فوق العشب األخضر ..هي قالت ذلك
عندم��ا س��ألتها باألمس ..طبع��ا من ضمن
أشياء كثيرة صرَّحت بأنها حتبها ..فهي على
س��بيل املثال تحُ ب اللعب في حديقة األلعاب
في مدرس��تها ..وحتب أن أحكي لها كل ليلة
حكاية قبل الن��وم ..أصرَّت على هذا الطلب..
حكاي��ة مختلف��ة كل ليل��ة ..ه��ل حتفظني
حكاية مختلفة كل ليلة يا أمي..؟!
أن��ا اآلن بحاج��ة ألن أرك��ض ف��ي اله��واء
الطل��ق ..فاستنش��اق الهواء النق��ي مفيد
ج��دا ..أس��تطيع أن أدرك ذل��ك عندما أنفخ
ص��دري بكمية كبيرة منه كل صباح ..هكذا:
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أقف في الشرفة .أرفع أنفي لألعلى .فيسارع
الهواء العليل لينفخ صدري الهزيل يا أُمي .لن
العنق اليوم ..رمبا الليلة سأراقب
أرتدي ربطة ُ
القمر مرَّة أُخرى ...طبعا بعد أن أحكي حكاية
مختلفة ..
باملناس��بة ،لقد قال الطبيب ش��يئا آخر..
ق��ال بأني تأخ��رت كثيرا ف��ي اجمليء..فها هي
خلي ٌة س��رطانية رش��يق ُة القوام تُهاجر إلى
ال ِّدماغ ..متمردة مثلي بطبيعة احلال..لتك ّون
هن��اك أُس��رة ُمحترمة ،تليق بس��رطان قدير
أرأيت يا أمي ..استفحل
يس��تقر في رأس��ي..
ِ
املرض !..اس��تفحل الغب��ي !..لك َّن اهلل وحده
طلب صغير يا أمي:
قادر على كل شيء ..ولي
ٌ
يديك ونثرته فوق األوراق
هالَّ وضعت ماء على
ِ
ال َّذابلة ..كم ستنتعش أرجو أن تفعلي ذلك..
لي��س من أجل��ي وحس��ب ..بل رُمب��ا من أجل
حكاي ًة ُمختلفة َّ
كل ليلة..
حتيات��ي للجميع ..دمتم س��عداء  /ابنكم
الوحيد ..املشتاق .آب2008/
* طالب جامعي /ك .الصيدلة

فلسفة
مجـلـة
* أدبية ثقافية شهرية ،تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلـديـد.
* نافذة للمبدعني من شباب األمــة يطلون منها على العالم.
* منبر حــر يُعبر فيه عن األفكار والتطلعات واملشاعر والـرؤى.
* حاضنة لإلبـداع األدبي شعرا ً ،وقصـة ،ومسرحية ،ومقـالة....

إ�بداعـــات

�سقف أ
المم املتحدة
عمار الشقيري *

اخلريف ،حالة ضعف الطبيعة ،وهجرة الورق
عن الشجر قس��را ،تتعرى فيه كل الغصون،
فيظهر وهن الصغير للكبير ،ويظهر جبروت
الكبير للصغير ،وهو نذر الش��تاء املتدلي من
س��ماء ،تعطي لتدور احلياة دورتها ،أو لتقسو
على من ال يتمنون دورتها لوحش��ية س��ياط
ريحه التي تفزع بخبطها على جلود البش��ر،
وج��دران (الب ّراكيات) حت��ى اجلماد وبلل مطره
الذي يعيد للذاكرة جترب��ة نوح مع الطوفان،
فب�ين الزقاق ال جبل يصعد إليه الالجئون ،وال
فلك يركبه من كل زوجني اثنني.
لذا ،كان عليهم اتقاء صفعات ريحه ،وبلل
مط��ره مبا رم��اه عليهم (اآلخ��ر) ،واألرملة (أم
نضال) وبناتها الس��ت ،هن أيض��ا من فاتهن
فل��ك (اآلخر) ،ف�لا براكية مكتمل��ة األعضاء
يحتمني به��ا بعدما وهن س��قف براكيتهن
في آخر ش��تاء ،فبقيت أربعة ألواح الصفيح
وحدها مصفوفة كيفما اتفق بجانب شجرة
التني ،دون س��ماء ليجتهد عق��ل الالجئة بأن
تتخذ لها س��قفا من أكي��اس طحني وكالة

الغوث الفارغة جتمع��ه مع بناتها كل صيف
ويخطن��ه بخي��ط أبي��ض .فيصي��ر س��قف
(الب ّراكية) موس��وما ً في أعاله بحرفني أزرقني
كبيري��ن هم��ا ( .)UNيكون��ان ( )USعندم��ا
تتسلى الصغيرة بتهجئتهما في أوقات امللل
أع�لاه ،فتخطئ جهال وتصي��ب جهال ،هكذا
يجتمع��ون حت��ت الس��قف ،أرمل��ة وبناتها
الس��ت مع قبيلة فئران اعت��ادوا واعتدن على
بعض مذ كان اللجوء.
غ��ط اجلميع تل��ك الليل��ة لوقت م��ا قبل
الفجر وحلني اش��تداد الظلمة بنوم أهلنا في
الكهف ،ف��ي حني كان املطر مع رفيقه الريح
يهمان بالتسامر على ألواح الصفيح فتعزف
ّ
معه حلن الفوضى.
اش��تد الهجوم على س��قف أكث��ر أعضاء
الب ّراكي��ة ضعفاً ،فأحس��ت وبغري��زة الالجئ
باخلط��ر املتمت��رس م��ن حوله��ن ،انتفضت..
واقف��ة ب�ين أك��وام اللحم الس��تة حتدق في
الس��قف كان (ميينه) مشروخا ً يسمح للماء
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برس��م جدول يصب ف��ي الوس��ط .فتجري
مياه��ه من حتت أجس��اد الصغيرات الس��ت
أخذت الريح تشتد شيئا ً فشيئاً ،فدق ناقوس
اخلط��ر في قلبها .قفزت من ف��وق النائمني....
حت��ى وصل��ت الصن��دوق اخلش��بي ،أخرجت
(املس��لة) واخلي��ط األبيض جامع ش��مل كل
مش��رد ،رفع��ت ثوبه��ا خلصرها ،ث��م وضعت
عدتها بني ش��فتيها ،وهمت باخلروج ،حينها
س��قطت زاوية نظره��ا على بنته��ا الكبرى
وه��ي حتاول حفر ج��دول لتغيير مج��رى املاء،
اطمانت بأن هن��اك من يعالج في األس��فل،
فبقي عليها السقف وكقط يطارد عصفورا
تسلقت إحدى زوايا الب ّراكية فجمعت اخليط
باملس��لة ،وبدا الش��رخ يضمر بني يديها .أتى
صوته من حتت الش��جرة :كان من األجدر بك
أن ترتقي س��قف السماء ليكف عن دلق املاء
على رؤوس��نا جفلت ،اختل توازنها ...فأعادت
شكل وقفتها ونظرت باجتاه األسفل ،تنهدت
بعدما اتضح لها ش��كله املشوه بفعل وابل
املطر ...حلظات وكان شرخ اليمني قد اتصلت
أطراف��ه بعضها ببع��ض ...أنزل��ت ثوبها عن
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خصرها واختارت لها بقعة بعيدة عن برك املاء
واحلج��ارة ،قفزت بعد املط��اردة ،أدارت وجهها
نح��وه (ليش بع��دك لهس��ة ب��رة الب ّراكية)
مشغوال كان يتابع حركة السماء .....ميد يده
اليس��رى فوق حاجبيه ليس��تطلع البعيد...
أشار بها إلى السماء أضاءت ....أرعدت الدنيا
فج��أة وبدا واب��ل املطر يتدلى من الس��ماء...
قصفت السماء بعدها صلية برد.
صرخت :يا رب ....يا اهلل اشتدت الريح على
الس��قف وعليه��م دون أن يتي��ح لها حجم
الض��وء الصادر عن البرق أن ترى ش��يئا ،خفق
كجناحي طائر عم�لاق وطار باجتاه
الس��قف
ْ
الغرب مبتعداً...
خ��رج اجملنون (صقر) من حتت ش��جرة التني
وطار وراءه مسرعا وهو يصرخ:
سقطت سماؤها .....سقطت سماؤها
سقطت سماء األمم املتحدة.....
*طالب جامعي /ك .االقتصاد

إ�بداعـــات

عطا�شى
كفى نصراوين *

كانت ترقبها بشرود ،ترقب أناملها العاجية
الت��ي تالم��س بتالت ال��ورد الندية مش��تمة
رائح��ة يدها ذاته��ا ،فتصمت وترق��ب ثغرها
الباسم الوضاح دوما بابتسامة هي أقوى من
كل الشذا الفواح ،وتعود أيضا فترقب اللحن
الس��احر اخملتلج الذي إن سمعته ظنته شدو
حورية خفية .....ترقب وترقب....
 س��لمى ،أين أنت؟ هل م��ا زلت تزعجنيشقيقتك؟
تصيح بها الوالدة معظم األحيان ،تتنهد
سلمى بخفوت صامت......
لم تكون��ا توأماً ،لكن التميي��ز بينهما لم
يكن ه ّين��اً؛ فهما حتم�لان البش��رة الناعمة
نفس��ها والق��وام املمش��وق نفس��ه ،لك��ن
س��لمى كانت عس��لية العينني «وشرويت»
خضراء باملكر كما تهمس سلمى دائما .....إن
أحدا لن يقرها الرأي؛ «فشرويت» هي الكبرى

والفاتنة والعاقل��ة دائما ......ترى هل أحبتها
سلمى؟ إنها ال جتيب عن هذا السؤال أبدا.
 إن «شرويت» واقعة في احلب.س��رحت س��لمى ،فاحلب رائع بإحساس��ه
ورقته ووقعه اخلاف��ت املنعش .....كانت تلمح
«ش��رويت» ف��ي بع��ض األمس��يات القليلة
تختال في ج��و احلديقة الداف��ئ متضاحكة
مع��ه« ،يا لرق��ة ضحكت��ه!» حتل��م عيناها
الس��اهمتان بخش��ية مجفل��ة م��ن ضجة
«شرويت» الصاخبة:
 هيه عادل ،ملاذا تناديني «شر»؟ ألن��ك ش��ر ف��ي حب��ك ي��ا غاليت��ي.ميزح ضاحكا......
ه��ل يس��تجيب الق��در أحيان��ا؟ إن األي��ام
متضي وقد ماتت «ش��رويت» .....جترأت سلمى
وهمس��ت لنفس��ها اخملتلجة س��ؤاال عذبها
ح�ين تعالى»......ال ،أنا أنانية» وبقيت ش��اردة
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كثي��رة الصمت ......هو ،ذك��روا أنه بعيد ،قد
يكون على فراش قبرها أو قد يكون في نعش
ذكرياتها األبدية .....حض��ر يوما كالح الوجه
ليقول لسلمى:
 أريد أن أتزوجك.يا للجنة حني تفتح بابها دون سابق إنذار ،يا
للنعيم وللحب وللسعادة!
 نعم.حلق��ت اإلجاب��ة املوع��ودة عل��ى الش��فاه
النابضة.....
وكأنه استفاق على بقية حلمه العنيد ،لكن
الوجه هو نفس��ه وجه «ش��رويت» ،وشعرها
نفس��ه وعينيه��ا أيض��اً ....ال« ،فش��رويت»
خضراء العينني ,لكن ثانية قد تكون هي ولم
تفارق« ....أجل هي شرويت» همهمت الشفاه
احملموم��ة ،بلغته��ا الهامس��ة كطعن��ة في
القلب .تتابعت الهمسات النابضة والعيون
الشاردة واخلفق الهادر املتماوج باالسم اخلالد
البعيد والذكرى السرمدية.......
 هل حتبينني يا «ش��رويت»؟ .......حبس��تدمعة مكتومة:
 أحبه ،وسيحبني إلى األبد.ف��ي الصب��اح اس��و ّدت الدنيا ف��ي وجهه.
صاح بقوة:
 اللعنة!كانت احلياة متيد به��ا بني عاصفة وإعصار،
حت��اول أن تثبت فيها وحدها .هو يهذي كثيراً،
ينش��ر صوره وذكريات��ه في اخلي��ال ......ترقبه
بصم��ت .ترق��ب نهراته وال تعدها .وتس��مع
لعنات��ه وال حتصيها ،وتبقى صامتة .....تركها
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آخ��ر األمر ،تركه��ا طويال حتى ع��اد ذات يوم
وعادت معه الوحش��ة .وجدها تهدهد طفالً
ف��ي حجرها ،ال يظه��ر على وجهه��ا فرح أو
نقمة ،فقط حمى الغريزة التي تشد ذراعها
حول الطفل .....متتم مبلل :
 لم أجد عمالً.لم تقل شيئا ،التفت إليها:
 طفلة جميلة يا سلمى ,سيكون اسمهاشرو.....
 -إنه صبي.

ردت بجمود أخيراً ،نهض.....

 مل��اذا؟ ملاذا فعل��ت بي هذا يا «ش��رويت»؟أتنتقمني مني؟ ولكنني أحببته ،أجل أحببته،
وبعد كل هذه السنني ما تزالني في قلبه وفي
صمته .عش��رون عام��ا قد م��رت اآلن ونحن
كالغرباء ،بل أنا الغريبة .لم يعد يهمني أمره
بعد أن س��حرته ودفنت قلبه املسحور معك!
أتعرف�ين ي��ا عزيزتي؟ إن��ه يناديني باس��مك
«ش��رويت» ،ه��ل تصدقني؟ أج��ل صدقي كل
ش��يء .آه يا عزيزت��ي ،إن انتقام��ك مني كان
فظيعا« .ش��رويت» ،لم يعد في قلبي س��وى
اإلحس��اس بطفلي ،طفلي من إحدى حلظات
الش��ك واليأس ،لكن يا «شرويت» لقد كنت
أم��ا ً جيدة ل��ه ،كان يجب أن يك��ون طفلك يا
عزيزتي« .شرويت» ،هل تسامحينني؟ خففي
عني يا عزيزتي ،أرجوك .
إنه��ا عج��وز اآلن ،س��لمى عج��وز غ��ارت
عيناه��ا ....متضي وقتها -بعد أن تقاعدت من
احلياة -جالسة على كرسيها اخململي تدخن:
 -جدتي تدخن باستمرار.

يقول أحد األحفاد.
 أمي ،أرجوك ألجل صحتك. أنا بخير.تهمس به��دوء .يدخل األب عجوزا ً يس��ير
نحو السبعني:
 أي��ن الدواء يا س��لمى؟ لق��د بحثت عنهولم أجده.
إنه في اخلزانة يا أعمى.يضح��ك االبن واألحفاد حت��ى الزوج ،فهي
تنكت دائما.
إن التعب يسري في جسدها هذه األيام.....
 ها هو املوت يزورني كما زارك يا «شرويت»،“ش��رويت” إن حضرن��ي امل��وت فس��أقول له:
إن احل��ب هو ال��ذي جعلني أخط��ف حبيبك.
«شرويت» غاليتي ،سوف نكون معا بعد قليل،
فافتحي ذراعيك الس��تقبالي يا ش��قيقتي.
كم احلياة رحيمة حني منحتني مرضك ذاته!
«شرويت».....
 أرجوك يا سلمى،ال متوتي....سلمى ،اسمي املفقود أعادته لي السنني...
تفيض دموعه ...س��لمى عزيزت��ي ،ماذا أفعل
من بعدك؟ أرج��وك ال تتركيني وحدي ،فليس
لي سواك ...بني فيض الدموع والروح اخملتلجة
كان ظل ابتسامة باهتة يفيض على الشفاه
املفارقة.

* كاتبة أردنية
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ثقب يف الذاكرة
هدى سعيد*

رغم مرور بضع س��نوات عل��ى حدوث ذلك
املش��هد ،إال أن خالي��ا ذاكرت��ي ترفض بإصرار
محوه ،وحتتفظ ب��أدق تفاصيله ،لينبض حياً،
يتحدى الزمن وذاكرة أهل بلدتي.
حاول��ت جاه��دا ً أن أفه��م س��ر إنكاره��م
ُ
حلدوثه ،لكنني عوضا ع��ن ذلك أدركت أنهم
أبري��اء من اإلنكار ،فقد س��قط من ذاكرتهم
َ
وس��ائل
دون وعي منهم ،مما دعاني إلى ابتكار
إلنعاش��ها ،وأن أغتصب منهم إثباتا ً حلدوثه،
س ُت!
إال أن األمر بدا مستحيالً ،وي ِئ ْ
واآلن ،وقد حدث ثانية ،ال أستطيع أن أيأس،
سوف أشحذ قلمي ،وأستعني بك ،أنحت من
َ
تفاصيل ،وأختطها حروفاً ،رمبا حتيلها
ذاكرتي
عيناك ص��ورا ً مرئية تتحرك ،لعلك تتذكر وال
تنكر مثلهم..
مجرد محاولة رغ��م أنك لم تصدق أبدا ً ما
حاكه لك قلمي من قبل..
عزيزي القارئ:
أكتب
دع عنك كل ماضينا معا ً من كرٍّ و َفرٍّ،
ُ
وتقرأ ،أك ِذ ُب وتُص ِّدق ،أص ُدق وتُك ِّذب .جت ّردْ اآلن
علي ،صدقني هذه املرَّة ،فاألمر لم
من حتاملك ّ
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يعد يحتمل الكذب ،ح��او ْل أن تكون محايداً،
دعنا نطرح كل اجلدل جانباً ،استمع إلى صوتي
النابضة به حروفي ،دعه يتسلل إلى ذاكرتك،
يثي��ر خالياها لع ّلها تنش��ط ،لنتخ ّلص معا ً
م��ن جيناتنا الوراثية الت��ي دأبت على طمس
مثل ذلك املش��هد ،ثق بي ودعني أتسلل بك
إلى خباياه ،أنت ت��رى اآلن بلدتنا كلها واقفة
هناك ،لها أعني تبصر وآذان تسمع..
(أرج��وك ال تبدأ! البل��دة تعبير مجازي يرمز
إلى الناس).
الوجوم يس��يطر عل��ى الوج��وه ،النظرات
امليتة جتلت ،شخصت العيون ،وتدلت األكتاف
في استس�لام ال ينم عن حياة تس��ري بهذه
األجس��اد ،التي امتد املشهد إليها واحتواها
فبدت جزءا ً منه دون ريب..
كنت واقفا ً مع البلدة ،تتحرك حدقتا عيني
ُ
ُ
في اضط��راب ،أقاوم غش��ية قادم��ة ،أجهد
أذني مستميتا ً كي ِّ
أركب احلروف املتناثرة في
ّ
فضاء املشهد ،أحاول أن أصوغ جملة أو حتى
كلمة من حرفني ،لم أستطع ،فالتأتأة تفسد
قدرتي على البوح ...تخرس لساني فينكمش،

تدهش��ني قدرة املرأة اخلرساء التي افترشت
األرض ،تر ّبع��ت تدعون��ا إل��ى بليح��ات قالئل
افترش��ن حجره��ا ،وبصوتي��ات بدائية ظلت
تن��ادي ،لم حتملق ولم تصمت ،بدائية صوتها
لم ت َ ْب�� ُد حلظتها غريبة على مش��هدنا هذا،
اآلهات التي أطلقتها أضفت خلفية صوتية
وإحساس��ا ً مهينا ً صاحب رؤيتن��ا ملا يحدث،
وأزعم أن جميعنا حسدها على قدرتها التي
بدت -وقتها -أمرا ً بعيد املنال..
غادرت إلى حي��ث ال يوجد مثل ذلك
أظنها
ْ
املش��هد ،نعم فق��د رحمها الرب م��ن تكرار
رؤيت��ه يحدث ،لك��ن هؤالء الذين كان��وا يوما ً
صغ��اراً ،ث��م امت��د به��م العم��ر ،يحتويهم
مش��هدنا للم ّرة الثانية ،لم يس��توعبوه من
قبل لكنهم اآلن يجس��دون تكرارا ً ممُ ِال ًّ يبعث
على اليأس..
هل ننس��ى عبثه��م الس��ابق بالتفاصيل
القدمي��ة ،ظ ّل��وا يتصايح��ون ،يتقاف��زون في
صخب ،يحيطون باملش��هد الغريب ،يضفون
علي��ه نوعا ً من الس��خرية ،وهم يتراش��قون
بالس��باب ال��ذي مي��س الكب��ار دون عق��اب،
ينتظ��رون ،يلتقط��ون األحج��ار الصغي��رة،
يتقاذفونه��ا لتس��تحيل فجأة حج��را ً كبيرا ً
ف��ي يد أحده��م ،يندفع بق��وة ،يخترق اجلمع
املتجمهر ،لينبثق الدم من مؤخرة رأس الفتى
واندس بني
التلصص،
الوحيد الذي جت�� ّرأ على
ُّ
ّ
األرج��ل املنزرعة في األرض ،يودُّ استكش��اف
َ
ضئيل اجلس��د ،ل��م يلتفت إليه
األم��ر .كان
يتحسس رأسه ،ينظر للدم ،يصرخ
أحد ،وهو
َّ
ثم يندف��ع إلى محاولة اختراق جديدة ،لع ّلك
محني الظهر أحدبه كما
تعرفه اآلن ،يس��ير
ّ
أطل��ق عليه أقرانه من مثقف��ي البلدة ،وقال
املفس��رون إن األحدب ظل لس��نوات منحنيا ً
يبحث عن حجر ما أصاب رأس��ه ،حتى رفض

ظه�� ُره أن يع��ود مس��تقيماً ،بينم��ا ع��ارض
البعض وا ّدعى أنه عقاب من السماء حملاولته
أمر ِج ُّد خطير..
ُّ
التلصص على ٍ
لم أشاهده منذ فترة ،كأنه آثر االختباء ،رمبا
أدرك أن األمر سوف يحدث ثانية!!
أنت تعرفه حتماً!
ال تنك��ر فق��د اتفقن��ا عل��ى ط��رح اجلدل
جانباً..
أرجو أن تُبدي أي بادرة على انبثاق احلدث في
ذاكرتك عليك أن تش��جعني على االستمرار
ف��ي احملاول��ة ،ال أري��د أن يعاودن��ي اليأس كن
رفيقي ،نق��ض معا ً مضجع هذه البلدة ،حقا ً
ال أفهم كيف تناسيت أمرا ً كهذا؟!
(العبيط) الذي صال وجال في روايات بلدتنا
نسَّ ،
ظل يروح ويجيء إلي املكان نفس��ه
لم ي َ َ
كل يوم ،يشير بيده كأنه يعيد متثيل املشهد،
حتى شعرت به يش��اركني الرغبة في إحياء
التفاصي��ل القدمي��ة ،يع��ود اآلن يزعق ويهدر
بالكلمات كأنه ال يصدق حدوثه م ّرة أخرى..
لعل الدهش��ة ترتس��م عل��ى وجهك اآلن،
اندهش��ت قبل��ك ،ولم أس��توعب تلك
لقد
ُ
الق��درة الرائعة التي امتلكته��ا البلدة وهي
تفق��د الذاكرة ،ل��م أس��تطع أن أتعايش مع
األمر ،أن أخبط رأس��ي في أقرب حائط ليزيل
الدم الفائر كل ه��ذه التفاصيل التي تأبى أن
تفارقني..
لكن تكرار حدوثه يشحذ جهازي العصبي؛
ليوجهني إليك ،أستعني بك متوسال أن تغفر
ِّ
كنت
ل��ي ما كتبتُه من قب��ل وتُص ِّدقني فقد ُ
حقا ً أقف مع البلدة ،تتحرك حدقتا عيني في
اضطراب ،أقاوم غشية قادمة..
* قاصة مصرية
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ن�صـو�ص

إ�بداعـــات

ق�صائد من ّ
�سكر

سلوى بن رحومة*

ّ
سكر،
والقهوة على الدوام ُمرّة
ّ
السكر
كم على
أن يتحمل من َمرّة
أن ّ
يحلي أيام القهوة
وتبقى أيامه ُمرّة
ّ
يحلي الشهد
ّ
يحلي الكالم
ما الفائدة
وإن عاش على أفخر املوائد
يعد لألعراس والوالئم
ما الفائدة
 ...وإن لم يتعودوا على مذاقه
واحتسوه دائماً مبتعة من يسكر
ما الفائدة..
وفي كل مرة
يطفو على سطح كأس
50

حتتفل به األيادي
فيُكسر حبة حبة..
بكل محبة،
ّ
يحلي مرارة كؤوسهم
وال يجد من يضيف إلى طعمه
طعماً أو  ...جتديدا ً في محبة
***
أحتاج إلى
قطعة ّ
سكر
 ..تطعم مذاق قلبي
تغير رائحة كوني
تدفعني ألحلم
أحتاج..
إلى إيقاعات قرمشتها
تؤلف سيمفونية طفولية
تؤجل انتحاري ليوم مقبل
قطعة سكر..
 +جرعة ماء
= سوف تأتي بحلم أكبر
 ...تذكر
كلما خذلتك احلياة!
وأردت لها أن
تقهر...
حتتاج فقط...
قطعة ّ
سكر!
*شاعرة وإذاعية تونسية
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إ�بداعـــات

كــــــانــــــت !
حسن علي احللبي*

كانــت كروحـــي بـــل أهـمّ
َ
وراحـة
كانت وجـــودي بـــل
ُ
يفـــوح منها
كان الكــــال ُم
عامل ُتهــــا وكأنّهــا األنثـى
وكـأنّهـــــــــا عـربـيّــتـــي
أنــــا عــاشــــق لعيــونها
أحبب ُتهــــــا وعشق ُتهـــــا
ضحْ ـــــكاتهــــــا
ملّــا أرى ِ
ُ
اعتقــدت بــأنّنـي
كنـــــت
أو أنّهـــا ســــ ُتذيقنـــــــي
ُ
عشــت السـنني
من بعـد أن
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كشــــريــــان ود ّم
كـانـت
ٍ
خـاطــــــري مثـل ال ّنعــم
ُ
وهـــــج ال ّنغـم
مثلمـــــا
ُ
الوحيــــــــــدة فـــي األمم
والكـُ ُّل من حــولي عجــم
ُ
منـذ السوابــق والقــــدم
ومشـــاعري حتيـــا ال ّزخـم
ُ
الوجــــه فـم
م ّنـي يصـي ُر
ســــأذوبُ فيهــا كالحْ ِمـم
طعـــم ّ
السـعادة في نهم
الســـالفات كما العــــدم

ُ
وظننـــت أنّــي فــي هـواهـا
وبـأنّنـــــــا حتــــــّى ولـــو
ُ
صور
ستكـون أجمــل مـن ق ٍ
ُ
أيقنــــــــــت أ ّن
لك ّننـــــي
ُ
ُ
رأيـت
عشقــــت ومــا
فـأنـا
لمْ
يئســــت من ا ُ
ُ
ضــي
فـأنـا
ّ
الع ّ
شـــــــاق إالّ
ال تُـــــورث ُ
فلقــــــد رأى منهـــــا كـال
وظننــــت أ ّن الحْ ُ
ُ
ّ
ــــــب فـي
ظ ّنــــــي أتـــى جَ ـورا ً
علـي
ّ

سـوف أنسـى مــا ّ
السقم
عشــــنا ومتنـــا كاخلــدم
ُك ُّلهـا فيـــــها احلشــــم
ُ
احل ّ
فــي قـــد احتــدم
ـــب
ّ
بهـــــا ســــوى ُك ّل الـورم
ّ
ُ
بح ّ
كالصـنم
بنـــــت
ـــب
ٍ
مــا ُ
يفــــوق ُقــــوى ال ّندم
مــاً ال ي ّ
ُوصـــــف بالقــلم
ج ْنبيـــْك عندي ُمقتســم
ُ
انكســرت مبـا ظــلم
كـم
*طالب جامعي
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إ�بداعـــات

عذب ال�شفاه
طارق الدراغمة*

وأمسـى طيبُها مســكاً أصيـال
وتيِّـ��مَ خافق��ي فيـه��ا كثيـرا
ُ
ذرفـ��ت ال َّد َ
مـ��ع ش��ـالالً غزيـ��را
ْ
ُ
ش��موس
بزغ��ت
ألَج��ل عيو ِنه��ا
أهيمُ ال َي ْو َم عش��ـقاً في شفاهـا
ش��ـفاهي ُملك ع ْي َنيْه��ا و ِفيهـا
طي��ب وأضحـى
ش��ـفا ٌه عذبُه��ا
ٌ
يش��ـوبُ
القلب إعص��ارٌ عظيـمُ
َ
مـين��اً
ُ
نح��ن قرب��ا ٌن وغمـ�� ُد
َل َعم��ري م��ا تمَ��ارى لي س��ـواهـا

ً
ف��دوى لنجواه��ا وآهـ��ا
دَم��ي
كمـ��وج
نح��وك يعل��و
وَش��وقي
ِ
ِ
ٌ
��ي ف��ي خفوقـ��ي
وص��وت َلي َْل ِك ٌّ
فل�� ْن أرضـ��ى ألقالم��ي بديـ�لا

وجـدان جميــال
حـب
وأضحـت
َّ
ٍ
إلـ��ى أن صـارَ مكـس��وراً عليـال
وأش��ـعل بع ُدهــا فيـنا فتيــال
تني�� ُر دروبَه��ا جنمـ��اً دليــ�لا
لعلِّي أس��ــتقي فـاه��اً أصيــال
ُ
ُ
طيب��ه زنجْ بيـال
أصــ��ل
وفـوه��ا
ِ
ومـالحِ ُهـ��ا زالالً سـلس��ـبيال
فيـا وجعــ��ي أرفـقاً ب��ي قليـال
ٌ
س��ـيوف جرِّدَت صرخت صليـال
ومـ��ا َّ
كف��ت مآقيه��ا عويــ�لا
ألج��ل دموعه��ا أغ��دو قتيـ�لا
ِ
ً
ً
ُ
يُعان��ق زنبق��ا حل��وا جميـ�لا
كما س��رب احلمام زه��ى هديـال
بح��ر ل��ي أس��ـي ٌر
مَالك��ي رمي
ٍ
طالب جامعي/ك .الهندسة
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إ�بداعـــات

(بعيدا يا �سراب البعد)
عمر عربيات*

بعــي��دا يا س��راب البع��د بــعدا
ونفس��ي في لظى اآلهات ترس��و
لعم��ري ب��ت مقه��ورا قتـــي�لا
وم��ا ه��م النس��اء ف�لا همــــوم
فأطيبه��ن أخبثهـــ��ن قــــــلبا
فكـــف��را ف��ي ف��ؤاد م��ا لظاني
فجرح��ي ب��ات ملتزم��ا كأن��ي
لهيب العش��ق يحرق ل��ي كياني
فه��ذي حرقت��ي أش��دو به��ا من
تبع��ت احلب ف��ي جس��د جميل
تبع��ت الــــش��عر أيام��ا ووقت��ا
فل��ن تكف��ي قصائد عاش��ق في
ول��ن ت��روي دم��اء القل��ب قلب��ي
فدمع��ي راح يكتبن��ي ش��عارا
أن��ا العب��د ال��ذي ماح��ط يوم��ا

ووعـ��د العش��ق في��ك ي��وم ص��ا
كطير حط ف��ي نــزل لــيس��دى
أداري لــهف��ة ألصي��غ س��عدا
تــعانقهـ��ن ،ال والـــهــ��م أودى
وأحس��نــهــن أخـلفـه��ن وعدا
وجـ��رح بـ��ات منـــتش��يا مق��دا
لـــحب��ي ص��رت عراف��ا ووغ��دا
ونــار الش��ــوق تــحي��ا بي فتبدا
بــالد الش��ـوق مقتــــتال ألهــدا
كـ��أن صـــفاته لــ��ي لــن تـعدا
وش��ـعري جــ��اد مــرتس��ا م��ردا
مياديــن الــنـدى شــيخا وعبدا
ولــ��ن تــ��روى مـامعه��ا لــتفدا
وينــس��جنـي دمــا ًء بـــات ِيُعدا
إل��ى امـ��رأة وال للـح��ب غــم��دا
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إ�بداعـــات

لو مل...
مارييت محمد خضر*

لو لم يكن هو ،فإن أحدا ً غيره كان سيستأذن من األحداث
حلظة،
وجنتي.
ليزرع فيها ضحكته على
ّ
لو لم أكن أنا ،فإن أحدا ً غيري كان سيس��تأذن س��اعة من
وقته،
لنسترجع فيها أجمل حلظات الصمت.
لو لم نكن نحن ،فإن أحدا ً غيرنا كان سيستأذن من احلياة،
لتعيد ما س��رقته من الذكريات ،وتس��رق م��ا تركته وراءها،
أليام من حاضر يأبى أن يُ َد ّون في صفحات النسيان.
فلنكن نحن كما نحن،
حاضرا ً بضحكة منسية وغدا ً
حاضر.
بصمت
ٍ
ٍ
ولندع األيام تنسانا حتت ظل السنديانة.
* كاتبة واعدة
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متابعــات

األصوات اجلديدة:
خطوة �إىل اخللف خطوتان �إىل أ
المام
نزيه أبو نضال*

اإلس��هامات الش��ابة املنش��ورة في هذا العدد م��ن «أقالم جدي��دة» قد ال متثل
مجمل املش��هد اإلبداعي الش��بابي في األردن ،ولكنها يقينا تعكس جانبا مهما
منه ،وخاصة في حقلي الش��عر والقصة القصيرة ،ولع��ل أبرز ما لفتني في هذه
األص��وات هو هذا احلنني العميق للماضي س��واء من ناحية الش��كل ،بالعودة إلى
عمود اخلليل الفراهيدي أو في تقنية الس��رد الكالسيكي للقصة القصيرة ،كما
لدى موباس��ان وتشيخوف ويوس��ف إدريس ،أو من ناحية املضمون مبحاوالت إحياء
قيم الزمن اجلميل التي متثل فروس��ية البطل النبيل ورومانس��يات احلب اجلميل..
بعيدا ً عن ملوثات العصر وخرائب الروح ومتواليات القمع والهزمية.
املبدع هنا ال يرتد إلى اخللف ليس��تكني في أحض��ان املاضي أو ليتغنى بأمجاده،
بل هي رجعة القوس كي يندفع السهم إلى األمام أبعد ..إنها البحث عن مكونات
الق��وة في التراث اإلنس��اني العظيم فيك��ون أن يرتد خطوة إل��ى اخللف من أجل
خطوتني إلى األمام ..هكذا يفعل من يريد القفز إلى املستقبل.
57

 «لم تكن حماراً « !..لربيع محمود الربيع
هذه قصة تأخذ شكل رسالة حتكي مهزلة
سقوط قيم اإلنسان في براثن اخلوف والطمع
واخليان��ة ،وهي باملقاب��ل محاولة إنس��ان آثر
التمث��ل حت��ى بحمار ك��ي يتحم��ل صخور
سيزيف أو خازوق املتش��ائل ..ذلك أن الطريق
من القرية إلى املدينة كانت مليئة باألشواك
 ...حت��ى جاء احلم��ار األول  !..احلمار الذي داس
على الشوك وحتدى اخملاطر  ...فصارت الطريق
طريقاً ....أنا احلمار الذي سيدوس الشوك »!..
إنها الضريب��ة التي يدفعه��ا الرائد لولوج
املس��تقبل ،والرائ��د ال يك��ذب أهل��ه مهم��ا
تس��اقط الرفاق من حوله أو تناوشته سياط
اخملبرين ،س��يرتدي جلد حمار أو يصير حماراً..
ويتحمل.
فيحمل
ّ
قصة ربيع الربيع سياسية بامتياز عن زمن
الغ��در واخليبة وخيانة األصدق��اء بحفنة من
دوالرات ورمبا جتنبا ً لسوط جالد ..فيستعيد ما
قاله بدر شاكر السياب:
أنا أعجب كيف ميكن أن يخون اخلائنون
أيخون إنسان بالده !
إن خان معنى أن يكون
فكيف ميكن أن يكون
هكذا بص��م الرفي��ق على كتابه األس��ود
معلن��ا ً خامت��ة زمن النض��ال وكبري��اء الروح،
ولك��ن لينهض في املقابل م��ن يحمل الراية
ويواصل العبور نحو املستقبل.
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قصائد:
« -1أيقنت أن احلب من أمالكي»
حملمد أحمد أبو سعد
في هذه القصيدة وهي من البحر الكامل،
اخت��ار محمد أبو س��عد الش��كل العمودي
الفراهيدي ،بلغة سهلة وبسيطة ليروي من
خاللها ما يش��به قصة حب اس��تثنائية بني
الش��اعر وفتاة متعالية ل��م يعرف في هواها
س��وى النوى والص��د واملعاناة ،عل��ى طريقة
املولهني العذري�ين ،ولكن ال تلبث أن تتداركه
من هوة يأس��ه زهرة حب جديدة جتعله قادرا
على جت��اوز حالته وحس��م اختيارات��ه ..فهو
مال��ك ه��ذا احلب ف��ي نهاي��ة املط��اف ،وهو
بالتال��ي قادر على قطيعة ح��ب املاضي ومد
اجلسور مع احلب اجلديد باجتاه املستقبل ..لقد
اختار ش��اعرنا عمود الشعر القدمي ليعبر من
خالله ع��ن تباريح حب ذلك الزمان ،ثم ها هو
يجدد حبه مع أخرى وفق ش��روط هذا الزمان،
وكان حس��نا س��يفعل لو ذهب إلى قصيدة
التفعيل��ة ،ليعبر ع��ن حبه اجلدي��د ..ولكنه
بالطبع خيار الشاعر.
إبداعيا راوح (س��عد) في منطقة الوس��ط
وإن كان يحلق حينا ويهبط أحيانا ،فالقافية
مركبه��ا عس��ير ملن ل��م يتزود بلغ��ة العرب
ويحفظ الكثير من الشعر ثم ينساه .الحظوا
هنا كيف تعرج القافية:
َ
بالغـرام وبالل ِّ َ
ـقـا
أ ْن تق ُتليـنـي
ِ

واإلربـاك
والـصـ ِّد
ال بـالنـَّوى
َّ
ِ

فقافي��ة الكاف في إرب��اك ثقلت على بيت
الشعر وعلى سالمة املعنى ،وكذلك قوله:
َّ
ـيـاع يَـقـو ُدني
للض
ال تَتركيني
ِ
نـيـاي ُد َ
َ
َاك
ُد
ـك ثَـر ُّة األشـر ِ
ون ِ
وثرة معناها غزيرة واسعة ويتصل معناها
بعني امل��اء وال جتمع عددا ً على أش��راك (جمع
شرك) .قال عنترة :
جادت عليها كل عني ثرة
فتركن كل حديقة كالدرهم
ومن ضعيف قوافيه كما ال يخفى قوله:
بـض ُ
لم تسمَ عـي َن َ
الفـؤا ِد و حُ َّب ُ
ـه
لم تَرحَ ـمي َ
ضعفـي وال إنهـاكـي
ف «إنهاك��ي» لفظ��ا وتعبي��را ً قلق��ة في
استخدامها وإن د ّلت على املعنى.
وم��ن اس��تخدامات القافية غي��ر املوفقة
قوله:
لـي بمِ ـا تَ ُ
ُؤاك
ـجـو ُد ر ِ
جُ ودي َع َّ
فرؤاك ذات داللة بعيدة
وكان من األنس��ب لو قال « يداك» وهي أداة
العطاء.
***
 -2وطــــن ألسامة غاوجي
أس��امة غاوجي ش��اعر منج��ز ينتمي إلى
فحولة الش��عر العربي ،واكتملت لديه عدة
القصيد الفراهي��دي في أجمل جتلياته ..تقرأ
قصيدته وطن وهي من البحر الكامل ،وكأنك
تقرأ اجلواهري أو خليل مردم أوالبارودي ..شعره،
رغم كونه طالبا جامعيا ،ال يهبط وال يهن وال

يتعث��ر بتعبير ركي��ك أو قافية مقحمة .وهو
يص��وغ أفكاره وأحاسيس��ه بعمي��ق املعاني
ولغ��ة احلكمة على طريق��ة أبي متام واملتنبي
ومتيم البرغوثي لنس��تمع إلي��ه يتغنى مبجد
بغداد املقاومة:
إني أرى صوت القنابل هادئــاً
لنبض ما انحنـى
ويهزني صوت
ٍ
إن��ه البح��ث ف��ي أعم��اق الروح عن س��ر
البطولة والصمود واكتشاف السر الذي يولد
من س��حيق البحر موجات بال ح��دود ،ولهذا
يكتمل وهج البطولة بعناق الشعر باجلرح:

ميت��د من فجر القصيدة جرحنا ال تبتئس
إن اجل��راح هي املنـى من بذرة الزيتــون ننبـت
حلمنا وعلى سالل التني يكبر شوقنا.
أسامة غاوجي الذي وقع قصيدته بـ»طالب
جامع��ي» يبش��ر بالكثي��ر  ..فتذك��روا ه��ذا
االسم!
***
سيف الدين محمد محاسنة:
قصيدتان
 رحم احلقيقةاختار شاعرنا أن يكتب على نظام التفعيلة
في الشعر احلديث ولكنه تنقل بال مس ّوغ بني
أبح��ر الكامل والرجز واملتدارك مما يس��تدعي
ضرورة االنتباه ورمبا الدراسة.
في هذه القصيدة املسكونة بلوثة التجاوز
والبحث عن مدينة أجمل يذهب سيف الدين
محاس��نة إلى الشعر يس��تقطر من عوامله
كلمات تصنع له جناحني من حلم ويقني:
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وتعبرها طيور خاشعات

تستأصل وحشته

ترتدي أحالمها

وتفيض مفاخرة بالعدم املتثائب فينا»

().....
حتاورُ كل مح َت َم ٍل
اجللوس على جدارٍ مط َمئن
وتخترع
َ
ولك��ن س��يف لي��س مس��كونا ً بهاج��س
وراهن وح��ارٍ يري��د أن يبلغه
خط��اب واض��ح
ٍ
ٍ
ملتلقي مدينتنا املنكوبة بالزيف ،كي يكشف
ل��ه احلقيق��ة ،ألنه منش��غل بلعبة الش��عر
والكلم��ات املفارق��ة واصطن��اع الدهش��ة
واإلبهار بديالً عن ش��حن روحه بحرائق يخرج
من رمادها طائر الفينيق.

 -جنون الومضة

***

في هذه القصيدة وقد استقام فيها البحر
املتدارك ،تتضح بجالء أكبر لعبة الشاعر في
محاولة إبهار املتلقي مبا يبدو حتليقا إبداعياً،
ولكننا بقليل من التمعن نكتش��ف أننا إزاء
رصف كلمات ،الش��يء س��وى الكلمات على
رأي نزار قباني ..فالعتم متطاير والزمن مطلق
والع��دم متثائ��ب ..الخ ..صحيح أن الش��اعر
يريد أن يبش��رنا بأن الومضة آتية لتنهي زمن
العتمة الذي طال وبأن أحلك س��اعات اليوم
هي حلك��ة ما قب��ل الفجر ..ولكن��ه بدل أن
يضيء شمعة راح يتلهى بصناعة الكالم:
«الومضة حني تؤش��ر في السر إلى العتم
املتطاير
تدخل في اخلارج من زمن املطلق
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فلم ال يستفتي الش��اعر قلبه ومشاعره؟
ليعبر عما يحس ويري��د ،بدل أن يدخلنا معه
بدوامات الكلمات ومحاوالت اإلبهار.
وتبق��ى بض��ع كلم��ات أرى م��ن الضروري
قولها ،رغ��م أنني ال أحب أن أك��ون واعظا ً أو
مرش��دا ،ألصحاب األص��وات اجلدي��دة نقول:
حس��نا ً أن تضع��وا ف��ي أقالمكم ش��يئا ً من
حبرنا القدمي اجلميل وش��يئا ً م��ن أنوار النهار
املضيء حولنا ،دون أن تخش��وا مكانا ً أو زماناً،
ولكن يبقى األهم أن تغمس��وا أقالمكم في
ج��راح جتربتك��م ،وأن تعب��روا عن أنفس��كم
بصدق وبس��اطة ..ومبا متتلكون��ه من موهبة
وإمكان��ات ..بعي��دا ً عن االفتع��ال ومحاوالت
اإلبهار ..ذلك أن الصدق وحده هو الذي يصنع
الفن العظيم.
***
 أحمد عبده اجلهميقصيدتان :األلق الدفني ،إلى الغاب
أحمد عبده اجلهمي طالب ميني في اجلامعة
األردنية ،فاز هذا العام ( )2008باملرتبة الثالثة
في مس��ابقة اجلامعة للش��عر .ويسهم في
هذا العدد بقصيدتني« :األل��ق الدفني» ،وهي
من البح��ر الكام��ل« ،إلى الغ��اب» وهي من
البحر املنسرح.
يرت��د اجلهمي ف��ي قصائ��ده إل��ى مرحلة
الش��عر الرومانس��ي اجلميل ،ويكاد يتقمص
روح أبي القاسم الشابي في «أغاني الرعاة»،

مستلهما ً من الطبيعة سر النقاء ومكامن
القوة واجلمال ،وهو يدعونا أن نستوحي معاني
اجل��داول وانثياالت
احلي��اة احلقيقية م��ن حلن
ِ
الغيــوم ومن سحر الهديل ولفح النسيم.
قلب..
يا ُ

خذ ما تشا ُء من احليا ِة ومن معانِيها املنيرة

وتعل��م م��ن الطبيع��ة كيف تخل��ع ثياب
الهموم وترتدي ألق الفرح والتفاؤل:
احلب والسحرِ والنقا واحلقيقـــة
هيا إلى ِ

قلب تنجو من عاتيات الهموم
في الغاب يا ُ
وعلى طريقة الرومانسيني أيضا ً يدعونا إلى
مغادرة زي��ف املدن إلى طه��ارة الريف وعالم
الغاب��ة الفاتن حيث أزهار احلقول املنتش��ية
بضوء الش��مس حتنو على تراتيل النهر وهي
تغني للقبل الندية يطبعها توق الفراش��ات
على خد السوسن.
أحم��د اجلهم��ي مس��كون ب��روح الش��عر
ولديه الكثير مما يقوله ،على أن ال يس��تعجل
الوصول كي ال يكرر نفس��ه ،كما بدا واضحا
في القصيدتني ..فما زال في أول الطريق.

همام يحيى

***

ثورة احلب (شعر)
هم��ام يحي��ى طال��ب جامعي ف��ي كلية
الطب يسهم ،مثل ش��اعرنا اليمني الشاب
أحمد اجلهم��ي ،بقصيدة عمودي��ة من تراث
الفراهي��دي ،بعن��وان «ثورة احل��ب» من البحر

اخلفيف ،وقد أحلق فيها أبياتا ً من قافية أخرى،
وال تتصل مبا س��بقها م��ن قصيدة مكتملة،
وفي كل األحوال فهمام يحيى ش��اعر منجز
اكتملت بني يدي��ه عدة الش��عر وجمالياته،
وال تكاد تعث��ر عنده ،إال بصورة طفيفة ،على
ما ه��و مقحم أو هاب��ط ل��زوم وزن أو قافية،
فنفس��ه الش��عري ق��وي ،وموهبت��ه عالية،
وعبارته ميسرة وقريبة وقوافيه حاضرة ،ألنه
ميتلك ثقافة شعرية ولغوية واسعة.
عدا ذل��ك فهو ق��ادر على اللع��ب بالصور
واملعان��ي الش��عرية ،وباملبتك��ر م��ن األفكار
املفاجئ��ة واجلديدة ،مما يفت��ح أمامه اخليارات
واسعة في شتى أبواب الشعر وأغراضه مثل
قوله:
أن��ت قـيـد به أعيش خـالصي
يزيد روحـي اخضـرارا
أحكــم��ي القي َد عقد ًة بعد أخرى
نـالقـي مـصـيـرنا أحرارا
ْ

واحترا ٌق
كي

***

 حسن علي احللبي:قصيدة «كانت» !
هذه القصيدة ليس فيها من الشعر سوى
ال��وزن والقافي��ة ،وه��ذا ال يصنع ش��عرا ،إن
قصيدة «كانت» ،وهي من مجزوء الرجز ،مجرد
نظم على طريقة ألفية ابن مالك ،وعدا ذلك
فكتابة نثرية تفتقد إلى لغة الشعر وروحه،
وإل��ى إنزياح��ات مفرداته وحتليقات��ه وكمائن
الدهشة فيه .لنس��تمع إلى قوله في رصف
الكالم:
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وصف بالقلم
ما ً ال ي ُ ّ

فلقد رأى منها كال
وكقوله:

عاملتُها وكأنّها األنثـى الوحيــد ُة في األمم
أحببتُها وعشقتُها ومشاعري حتيا ال ّزخم
وع��دا ذل��ك فف��ي القصي��دة الكثي��ر من
التعبي��رات الركيكة التي ال تليق ال بالش��عر
وال بالنث��ر كقول��ه :ومش��اعري حتي��ا ال ّزخم،
أو « س��تكون أجمل من قص��و ر كلها فيها
احلش��م» أو «م��ا رأيت بها س��وى كل الورم»،
وف��ي النهاي��ة إذا أص��ر الكاتب عل��ى كتابة
الشعر فإنه بحاجة إلى وقت طويل في قراءة
الشعر قبل أن يخوض فعل الكتابة.
***
القصص:
 عمار الشقيري (قصة قصيرة)سقف األمم املتحدة
عمار الش��قيري طالب في كلية االقتصاد
من س��كان مخي��م احلصن ،ويب��دو أنه نحت
قصته «س��قف األمم املتحدة» من جتربة حياة
م ّرة عاشها في اخمليم أو رويت له من العائلة،
ولق��د امتلك بس��بب ذلك ق��درة عالية على
التق��اط جوانب م��ن مفردات اخمليم وناس��ه
وتفاصيل��ه ع��ن أس��رة انتكب��ت بالهج��رة
وبفقدان معيلها األب الش��هيد ،فكان على
األم البائس��ة وأطفاله��ا الس��تة مجابه��ة
قس��وة لي��ل ش��تاء طوي��ل وري��اح ال ترح��م
مبس��لة وخيط لش��د أل��واح الزينكو بخيش
األمم املتح��دة املكت��وب علي��ه  .))UNيكونان
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( )USعند تهجئتهما من الصغيرة فتخطئ
جهال وتصي��ب جهال .ف��كان أن مزقت الريح
اخلي��ش وألقت ب��ه مع الزينكو بعي��دا ..فيما
خرج مجن��ون اخمليم (صقر) من حتت ش��جرة
التني وطار وراءه مسرعا وهو يصرخ :سقطت
سماء األمم املتحدة...
إنها مفارقة مؤملة تقدم عبر صورة ساخرة
تدف��ع متلق��ي القص��ة للضحك من ش��دة
البكاء!
هكذا حني يغمس الكاتب ريش��ته مبحبرة
احلياة السوداء ينتج أدبا ً نبيال وجميالً..
فق��ط كن��ت أمتنى ل��و جتنب قاصن��ا عمار
الش��قيري اس��تدراج نومة أهل الكهف في
قول��ه « غط اجلميع تلك الليلة لوقت ما قبل
الفجر وحلني اش��تداد الظلمة بنوم أهلنا في
الكهف» ،ول��و جتن��ب كذلك وصفا إنش��ائيا
ال مب��رر له بل يقحم من خارج الس��ياق حني
كتب «في ح�ين كان املطر م��ع رفيقه الريح
يهمان بالتسامر على ألواح الصفيح فتعزف
ّ
معه حلن الفوضى».
وعدا ذلك فهو ميتلك أدوات القاص وهو قادر
على أن يغرف من جترب��ة احلياة الكثير فلديه
موهب��ة االلتق��اط وأدوات احلك��ي ،وهذه هي
عدة القاص.
***
 كفى نصراوينقصة «عطاشى»
سبق لكفى نصراوين أن نشرت قصة «في

س��بعة أيام» .في العدد  ١٩من مجلة (أقالم
جديدة) آب (أغسطس)  ،٢٠٠٨وتسهم اليوم
بقصته��ا «عطاش��ى» لتق��دم م��ن خاللها
رمب��ا منوذجا لكتابة نس��وية بامتياز موضوعا
ومضمونا ولغة ،إنها سلمى التي تبدو كتوأم
م��ع أخته��ا األكبر «ش��رويت» لكن س��لمى
كانت عس��لية العينني «وش��رويت» خضراء
باملكر كما تهمس س��لمى دائم��ا ....ترى هل
أحبت س��لمى ش��قيقتها؟ إنها ال جتيب عن
هذا السؤال أبدا .كانت تغار منها وهي تراها
تلهو مع حبيبها عادل في احلديقة ..ومع غيرة
األنثى الحظوا اس��تغراقها ف��ي التفاصيل:
«ترقبها بش��رود ,ترقب أناملها العاجية التي
تالم��س بتالت ال��ورد الندية مش��تمة رائحة
يده��ا ذاتها ,فتصمت وترقب ثغرها الباس��م
الوض��اح دوما بابتس��امة هي أق��وى من كل
الش��ذا الف��واح ,وتعود أيض��ا فترقب اللحن
الساحر اخملتلج الذي إن سمعته ظنته شدو
حورية خفية ...وترقب وترقب ..إن «ش��رويت»
واقعة في احلب»..
ه��ل متن��ت موته��ا! فماتت !!..ه��ل متنت
حبيب أختها فتقدم للزواج منها ..فقط ألنها
تشبه ش��يرويت ؟! نعم ..ولكن أية حياة وأي
جحيم هذا العمر الطويل الذي عاش��ته مع
عادل ومع شبح أختها !!..وعند حلظة رحيلها
والتحاقه��ا بأختها امليتة فقط تس��مع من
عادل كلمة حب «س��لمى عزيزتي ,ماذا أفعل
من بعدك؟ أرج��وك ال تتركيني وحدي ,فليس
لي سواك ...بني فيض الدموع والروح اخملتلجة

كان ظل ابتسامة باهتة يفيض على الشفاه
املفارقة».
كفى تكتب بقلم امرأة بعمق ويسر وصدق،
فتضيف جديدا ً وجميالً.
 إبراهيم أحمد العدرةال مكان للعقالء بني اجملانني (قصة قصيرة)
القص��ة م��ن ن��وع الفانتازي��ا وال تخلو من
الطرافة والبعد الرم��زي ،ولكن ثمة مقدمة
ال ل��زوم لها ثم تطويل وتكرار لذات الفكرة ال
حتتمله القصة القصيرة ،وقد يكون مناسبا
في مسرح كوميدي جتاري.
وال أدري م��ا مبرر هذه اإلنش��ائية الفاقعة
التي ال تليق بطالب ابتدائي في نص قصصي.
يق��ول« :جميعنا بداخله إنس��ان متمرد ,إنه
إنس��ان مجن��ون ال من��اص من ظه��وره أمام
أعيننا كاملارد ولكننا دائما ً نكبته داخلنا حتى
ال يظه��ر ,نقتله حتى ال يحي��ى ...,إن ظهوره
يحملن��ا املس��ؤولية ولهروبنا منه��ا نبقيه
دائم��ا ً في حجرة مظلمة في أعماقنا حتى ال
يراه أحد ,حتى ال يسمعه أحد,
إنن��ا نبتره بقوة ,نطعن��ه برماح العقالنية
ونضربه بسهام املس��ؤولية ,نذبحه بسيوف
املنطق »...
وفي جميع األح��وال فلعل القصة بحاجة
إلى إعادة كتابة وتكثيف كي تصلح للنش��ر
في مجلة كأقالم جديدة.
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أ�دب عاملي

تواتر احلدائق
ُ
أسيل محمود صالح *
للكاتب اإلسباني :خوليو كورتاثر

كان قد بدأ بقراءة الرواية قبيل بضعة أيام،
بأعم��ال طارئة ،ثم عاد
ولكنه تركها للقيام
ٍ
وفتحها ثاني ًة في طري��ق عودته بالقطار إلى
مزرعت��ه ،ب��دأت احلبكة وصور الش��خصيات
تثير اهتمامه شيئا ً فشيئاً .ذاك املساء وبعد
متعلق
أمر
كتابة رس��ال ٍة حملاميه ومناقش��ة ٍ
ٍ
بالش��راكة م��ع كبير اخل��دم ،عاد إل��ى قراءة
الكت��اب في صمت غرفة القراءة املطلة على
حديقة البلوط ،متكئا ً على أريكته املفضلة
موجه��ا ً ظه��ره إلى الب��اب ال��ذي كان مبثابة
مزعج ي��ود التطف��ل ،داعبت يده م��ر ًة فمرة
ٍ
اخململ األخضر وشرع في قراءة الفصل األخير.
استرجع بذاكرته تلقائيا ً أسماء وصوراألبطال
ون��أى بخياله بعيداً ،كان مس��تمتعا ً مبا يقرأ
سطر
حتى أصبح ينتقل بسرع ٍة خاطفة من
ٍ
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عما حوله ،وفي الوقت ذاته
إلى آخر مبتع��دا ً ّ
كان يش��عر بأن رأسه يس��تند بأريحية على
مخم��ل مس��ند األريكة الطويل ،وس��جائره
ف��ي متناول اليد ،وهناك م��ا وراء النوافذ كان
هواء الغس��ق يتراقص حتت أش��جار البلوط.
بدأ باالنغم��اس كلم ًة فكلمة باألزمة القذرة
التي مير به��ا أبطال الرواية وص��ار يتوغل في
الص��ور التي بدأت تتخذ ش��كالً وتكتس��ب
لون��ا ً وحركة .وأصبح ش��اهدا ً على املواجهة
األخيرة في الك��وخ اجلبل��ي .أوال ً دخلت املرأة
التي تبدو مثير ًة للش��ك ،ثم وصل العش��يق
بوج�� ٍه كان ق��د جرحه غصن أحد األش��جار،
وهم��ت تقبل دم��اءه بطريق�� ٍة غريبة ولكنه
ّ
يأت ليعيد طقوس
رف��ض مداعبتها؛ فهو لم ِ
وطرق
بأوراق ذابلة
عالم
عالق ٍة سرية يحميها
ٌ
ٍ
ٍ

وجه اخلنجر إلى صدره لعله يطفئ نار
ماكرةّ ،
غضبه ويس��حق احلرية املهانة فيه .كان ذاك
كجدول
احلوار يتوق إلى اجلري عبر الصفحات
ٍ
شيء كان
من األفاعي ،شعر العشيق بأن كل
ٍ
مقررا ً منذ البداية .كانت مداعباتها تبغضه،
شكل جلس ٍد آخر
تقيده ،تعيقه حتاول رس��م
ٍ
شيء كان
كان ال بد من القضاء عليه .ما من
ٍ
قد ن ُس��ي ال األع��ذار وال األق��دار وال األخطاء
محتمل��ة الوق��وع .وبعد هذه الس��اعة كان
ل��كل حلظ ٍة أهميتها ووصفه��ا الدقيق .كان
النقاش بني الثنائي قاسيا ً فنادرا ً ما تقاطعه
ي ٌد تداعب خداً ،ثم بدأ الظالم باحللول.
لم يعودا ينظران إلى بعضهما بعضاً ،كانت
تشغلهما مهمة قاسية لطاملا انتظرتهما،
افترق��ا عند باب الك��وخ؛ كان عليها متابعة
املسير في الطريق املتجه نحو الشمال ،ومن
الطريق املقابل عاد للحظة لرؤيتها وهي جتري

مطلق ًة ش��عرها ،ثم رك��ض في طريقه نحو
الس��ياج وأش��جار البلوط ،حتى استطاع أن
مي ّيز في ظلمة الفجر ذات اللون البنفسجي،
املشجر الذي يقود إلى البيت ،ما كان
الطريق
ّ
على الكالب أن تنبح ولم تنبح ،وما كان على
كبي��ر اخلدم أن يكون موجودا ً هناك ولم يكن،
صعد الث�لاث درج��ات التي تقود إل��ى الرواق
ودخ��ل ،وحيث كان��ت الدماء جتري م��ن أذنيه
س��مع كلمات امل��رأة :أوال ً رده ٌة زرق��اء اللون،
فس��لم ذو س��جادة ،وفي األعلى
ومن ثم ممر،
ٌ
باب��ان ،ال أحد ف��ي الغرفة األول��ى ،ال أحد في
الثاني��ة ،ثم باب البهو وطبعا ً خنج ٌر في اليد،
وضوء النوافذ ،ومسند طويل ألريكة خضراء
رجل على األريكة يقرأ رواية.
مخملية ،ورأس ٍ
* طالبة جامعية /ك .اللغات األجنبية
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يوم من تلك أ
اليام
غابريل غارثيا ماركيز
ترجمة :د .زياد قوقزة *

بزغ فجر ي��وم االثنني فاترا ً م��ن دون أمطار،
وبعد أن فتح طبيب األس��نان السيد أوريليو
س��كوبار غرفته الصغيرة مبكرا ً كعادته في
متام الس��اعة السادس��ة ،أخرج م��ن اخلزانة
الزجاجية طقم أسنان ال يزال في قالب اجلبص،
ث��م وضع عل��ى الطاول��ة حفنة م��ن األدوات
ورتبها من األكبر إلى األصغر كما لو كانت في
معرض .كان يرتدي قميصا ً مخططا ً بال ياقة،
مغلقا ً من األعلى بزر مذهب ،كما كان يرتدي
سرواال ً تتصل به حماالت مطاطية ،وقد كان
السيد أوريليو الذي ال يحمل أي مؤهل علمي
في طب األس��نان رجالً قاس��ي الطبع ،نحيل
البنية ،ذا نظرة غالبا ً ما كانت ال تتفق وسياق
احلال ،وأقرب ما تكون إلى نظرة الطرشان.
وبع��د أن رت��ب األدوات ف��وق الطاول��ة ،أدار
آلة الش��حذ التي كانت أمام الكرس��ي ،وبدأ
بتش��ذيب طق��م األس��نان ،كان يب��دو أنه ال
يفكر مبا يصنع ،إال أنه كان يعمل باس��تمرار،
ويضغط بقدمه على دواس��ة آلة الش��حذ،
حتى في األوقات التي لم يكن يحتاجها.
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بع��د أن جت��اوزت الس��اعة الثامن��ة توقف
ع��ن العم��ل ،وب��دأ ينظر إل��ى الس��ماء من
خالل النافذة ،فرأى على س��طح املنزل اجملاور
ل��ه طائرين في حالة س��كون ت��ام ،يجففان
ريش��هما حتت أشعة الشمس ،عاد بعد ذلك
ملواصل��ة عمله وفي ذهنه أن املطر س��يعاود
هطوله بعد الغداء.
وفج��أة أخرجه صوت ول��ده املنفر ذو األحد
عشر عاما ً من عزلته منادياً:
أبي.
ماذا تريد؟
يقول رئيس البلدي��ة إن كان ممكنا أن تخلع
له أحد أضراسه.
قل له إني غير موجود.
ف��ي ذل��ك الوق��ت كان يش��ذب س��نا ً من
الذهب حني أخ��ذه بيده ووضع��ه أمام نظره
على مد ذراع��ه وبدأ يتفحصه بعينني نصف
مفتوحتني.
عاود ابنه الصراخ من صالة االنتظار قائالً:

 يقول إنه يعرف أنك هنا ألنه يسمعك.تابع الس��يد أوريليو تفحصه للس��ن الذي
بي��ده ،وبع��د أن وضعه عل��ى الطاولة وأنهى
عمله قال:
 هذا أفضل.وبعد أن أخذ جسرا ً من األسنان من صندوق
كرتون��ي كان يحتفظ بداخل��ه بالقطع التي
س��يعدها ،قام بتش��غيل آلة الش��حذ وبدأ
بصقل الذهب.
أبي.
ماذا تريد؟
يقول إن لم تخلع له ضرسه فإنه سيطلق
عليك النار.
عندما سمع ذلك أزاح قدمه عن دواسة آلة
الش��حذ بهدوء ش��ديد ومن دون أي انفعال،
ثم سحب آلة الشحذ من أمام املقعد وفتح
الدرج األس��فل للطاولة بشكل كامل ،حيث
كان يحتفظ هناك مبسدسه.
 حسناً ،قل له أن يأتي ويطلق النار ع ّلي.اس��تدار بع��د ذل��ك بالكرس��ي ليصب��ح
مبواجهة الباب ،في الوقت الذي كان يضع يده
على حافة ال��درج ،فظهر رئيس البلدية على
عتبة الب��اب وكان قد حلق اجلهة اليمنى من
حليته في حني ظهرت في اجلهة اليس��رى من
وجهه التي كانت متورمة وتس��بب له األلم،
حلية بعمر خمسة أيام.
رأى الطبي��ب ف��ي عينيه الذابلت�ين ليالي
طويلة م��ن اإلحب��اط فأغلق ال��درج بأطراف
أصابعه ثم قال بلطف:
تفضل باجللوس.
قال رئيس البلدية :صباح اخلير.

قال طبيب األسنان :صباح اخلير.
وبينم��ا كان��ت أدوات العم��ل تغل��ي على
النار ألقى رئيس البلدية رأس��ه على مس��ند
الكرسي ،فشعر بتحسن ،وبدأ يتنفس هواء
باردا ً مختلط��ا ً برائحة املكان الذي كان عبارة
عن غرفة صغيرة حتتوي على كرسي قدمي من
اخلش��ب ،وآلة ش��حذ تعمل بالدواسات إلى
جان��ب خزان��ة زجاجية ذات مقاب��ض خزفية،
وأمام الكرس��ي هناك نافذة مغطاة بستارة
من القماش طولها يعادل طول رجل.
حينما شعر رئيس البلدية بالطبيب يقترب
من��ه ص��ك كعبيه وفت��ح فمه .أدار الس��يد
أوريليو وجه رئي��س البلدية جتاه الضوء وبعد
أن حدد الضرس املس��بب لأللم أمسك الفك
السفلي بأصابعه بحذر شديد وقال:
 ه��ذا الض��رس يج��ب أن يخل��ع م��ن غيرتخدير.
 ملاذا؟ ألنه مصاب بالتقيح.نظر رئيس البلدية إلى عينيه وقال:
 حسنا وهو يحاول أن يبتسم.ف��ي املقاب��ل ل��م يجامله طبيب األس��نان
وأحضر إلى طاولة العمل املاعون الذي يحتوي
على أدوات العمل التي مت غليها وأخرجها من
املاء مس��تخدما ً مالقط ب��اردة ،قام بكل ذلك
ببطء ثم أدار املغسلة الصغيرة ،التي يبصق
بها املرضى وذهب لغس��ل يديه في طس��ت
املاء.
قام بكل ذلك دون النظر إلى رئيس البلدية
في حني لم يغب هو عن نظره.
فتح الطبيب قدميه وضغط على الضرس
مس��تخدما ً أداة س��اخنة ،فأمس��ك رئي��س
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البلدية مس��ند املقع��د بكلتا يدي��ه مفرغا
جمي��ع قوته في قدميه وش��عر ببرودة وفراغ
في كليتيه إال أنه لم ينبس ببنت شفة.
ح�� ّرك الطبي��ب معصم��ه فش��عر رئيس
البلدية بطقطقة عظام في فكه الس��فلي
وامتألت عيناه بالدموع.
لم يأخذ أي نفس حتى شعر بخروج الضرس،
وعندم��ا رآه من خالل الدموع التي متأل عينيه
بدا له غريبا ً أن يس��بب له ه��ذا الضرس كل
هذا األلم ،ولم يتمكن من فهم املعاناة التي
عاشها على امتداد الليالي اخلمس األخيرة.
مس��ح رئيس البلدية دموع��ه وهو يرجتف،
وبينما كان الطبيب يغسل يديه ،رأى سقف
الغرف��ة املهترئ ،ورأى ع��ش عنكبوت معفرا ً
بالغبار يحتوي على بيض عنكبوت وحشرات
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ميتة.
ع��اد الطبي��ب وه��و يجف��ف يدي��ه وقال:
اضطج��ع ومتضم��ض مب��اء وملح بع��د ذلك
نه��ض رئيس البلدية على قدميه .واس��تأذن
باالنص��راف وهو يؤدي بفتور حتية عس��كرية،
وتوجه إل��ى الباب ج��ارا ً قدميه وم��ن دون أن
يغلق سترته ثم قال:
هال قلت لي كم احلساب ؟
حسابك أنت أم حساب البلدية؟
لم ينظر رئيس البلدية إليه ،ثم أغلق الباب
ورد علي��ه من خالل ش��بك احلماي��ة املعدني
قائالً:
ال فرق بيني وبني البلدية.
* أستاذ جامعي
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ُ
الفرحة ال �سبب لها
قيد أ�و �شرط!
واحلب كلمة «نعم» نقولها بال ٍ
بقلم دنيس مركيت
إعداد مدني قصري*

الفرح ُة انفع��ا ٌل ي ُ َع ِّب ُر عن إثار ٍة نفس��ية أو
روحية طيب�� ٍة وعميق��ة .والفرح�� ُة غالبا ً ما
ُح��س بها عندما يفاجئُنا وض�� ٌع ،أو رغب ٌة ،أو
ن
ُّ
ضا،
حدثٌ طيب .فهي تُعيدنا إلى حال ٍة من ال ّر َ
ق��د تقص�� ُر أو تطول .وقد كان��ت الفرح ُة في
األصل واحد ًة من مواضيع الكتابات املقدسة،
هاجرت
كاألناجي��ل مثال ،لكنها م��ا لبثت أن
ْ
مف��ردات الديانات نح��و األدب ،عند منعطف
القرن العشرين.
أما احل��ب فهو ش��عورٌ نحو كائ��ن ،أو نحو
يحسون به ،إلى
األشخاص الذين
شيء ،يدفع
َ
ّ
ٍ
ُ
سلوك يج ُّرهم إلى البحث من قرْ ٍب ،قد
اتخاذ
ٍ
يكون ناعماً ،أو فيزيائياً ،أو ش��غوفاً ،أو فكرياً،
أو روحياً ،أو خيالياً ،إزاء موضوع هذا احلب.

دنيس مركيت  Denis Marquetفيلس��وف،
ومحلل نفس��ي ،وروائي فرنسي موهوب .ولد
في العام م1964-م .درس الفلس��فة وع ّلمها
في جامعة باري��س .12عرفه اجلمهور بروايته
الش��هيرة «غض��ب» (الصادرة ع��ام 2001م)،
وهي رواية نالت رواجا ً كبيراً.
أنش��أ دني��س مركي��ت ،عيادة للفلس��فة
حب
العالجي��ة .الفلس��ف ُة ف��ي نظرِه ه��ي ُّ
َ
كامل
احلكم��ة ،ولذل��ك فه��و يُقحم فيه��ا
كيان��ه ،ولي��س وظائف��ه العقلي��ة وحده��ا.
الفلس��ف ُة ،كما يقول« ،ف ُّن الس��ؤال» .فهي
وفن حياة.
فن البحث عن املعنى والداللةّ ،
إذاًّ ،
يحاض��ر دني��س مركي��ت ف��ي العديد من
اجلامع��ات الفرنس��ية ،ويكت��ب ف��ي مجلة
العلوم النفسية.
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لقد صارت الفلس��ف ُة منذ عق ٍد من الزمن
تن��زل إلى الش��ارع ،وإلى بع��ض املقاهي ،إلى
احلي��اة .ولذل��ك أدخله��ا دني��س مركيت إلى
عيادت��ه ،وإل��ى رواياته ،وله فيه��ا عمو ٌد ثابت
اخترت
في اجمللة الفكري��ة «مفاتيح جديدة»،
ُ
منها هذه املقالة.
«الفرحة ال سبب لها».
انفعاالت عديد ٌة جتتازن��ا في كل حلظ ٍة من
ٌ
انفع��االت تُثيرها أو
حلظ��ات حياتنا اليومية.
ٌ
تُو ِق ُظها ف��ي ذواتِنا أح��داثُ العالَ ِم املتتالية،
الفرح
فيمنحنا
��ب،
وما أكثرها!
ُ
َ
بعضها ط ّي ٌ
ُ
وبعضها اآلخ ُر س�� ّي ٌئ فيبعثُ فينا
والغبطة،
ُ
احلز َن والكآبة .االجتا ُه العام ،في هذه األحداث،
احلال ،إلى اختيار األولى .واحلا ُل
يدفعنا بطبيعة ِ
َ
األحابيل التي ميكن
أ ّن هذا االختيار َ مي ّثل أسوأ
ِ
أن نتو ّرط فيها .أل ّن عالقتَنا بالعالم ستقتص ُر
عندئذ على ِم ْع َيارَي ْ ِن َف ِقيرَي ْ ِن للغاية :أحب /ال
صرت شقياً .لك ْن ،إ ْن أنا
أحب .فإ ْن أنا لم أحب
ُ
أحببت فلن أكون مع ذلك ،سعيدا ً بالضرورة،
ُ
ألنني ،في هذه احلالة ،س��وف أخشى أ ْن أفق َد
ما أُحب .ه��ذه احلال ُة الدائم��ة ،التي جتعلني
أجنذب إلى ما أُحب ،وأتش��ن ُّج أمام ما ال أحب،
ُ
هي التي تضعن��ي في حالة من التوتر ،وعدم
احلزن فأنا
الفرح على
لت
االسترخاء .فإ ْن ّ
فض ُ
َ
ِ
قلب الفرحة حقاً .وفضال عن ذلك،
ُ
لست في ِ
أسباب
العالم عن
ظللت أبحثُ في هذا
فإ ْن أنا
ُ
ِ
ِ
أس��باب
أهرب من
وظللت
الفرح والس��عادة،
ُ
ُ
ِ
ِ
احلزن والكآبة ،فلن يسعني أ ْن أرى احلقيق َة إال
ِ
م��ن زاوية هذا التعارض م��ا بني الفرح واحلزن.
بكثير من هذه الرؤي ِة
��م أ ْغنَى
واحلا ُل أ ّن العالَ َ
ٍ
امل َ ْبتُورَة التي حتبس��ه داخ��ل ثُنائية «أحب /ال
أحب» .إ َن املرجعيات ،بال ش��ك ،تُ ْف ِق ُدنا َط ْع َم
العالم.
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ْ
يع��ش في حياته حلظ�� ًة مم ّيزة،
َم�� ْن منّا لم
أحس فيه��ا فجأ ًة أ ّن كيان َه ق��د امتأل غبط ًة
َّ
لست
«لس��ت أبحثُ عن شيء،
ال حدودَ لها؟
ُ
ُ
ُ
ثوان ر َ ِح ٌم
أريد أن أ ْح ِدثَ أ َّي ش��يء ،فأنا لبعض ٍ
خالص لمِ َا يمُ ْن َُح لي .وهنا الفرحة!»
ٌ
فرحنا بالبحث عن أس��باب
مل��اذا ،إذاً ،نُ َب�� ِّددُ َ
فرحن��ا؟ أل ّن الفرح�� َة ليس لها أس��باب .إنها
ِ
ً
ُّ
نكف عن رؤية احلقيقة
تأتين��ا ،حتديدا ،عندما
انفعاالت
وفقا ً مل ِ ْعيار ما س ُيثير في نفوسنا من
ٍ
الفرح يولَ��د من نظر ٍة ليس
طيبة أو س��يئة.
ُ
لها معايير ،وليس له��ا مرجعيات» .إنه يولَد
من نظر ٍة ع��ذراء ،بريئة ،وأنثو ّي�� ٍة أيضاً ،ألنها
املستقبل اخلالص .إنها عالق ٌة عميقة
ال ّر ِح ُم
ِ
بالعالم ،تقول للشيء ك ْن فيكون! إنها نظر ٌة
مجانية ،على العالم الذي قد يبسط رحمته
علينا.
قلت لنفسي «لن أختار بعد اليوم» ،هل
إ ْن ُ
يعني هذا أنني سأكون مختلفا ً ؟ ال ،مطلقاً!
إن��ه يعن��ي ،على العك��س ،أنن��ي أتخلى عن
النظ��ام الثنائي («أحب/ال أحب») .إنه الدخو ُل
ثراء فوارق العالم التي ال تنتهي .إ ّن النظر
في ِ
إلى احلقيق��ة وفقا ً ملعي��ارٍ واح ٍد ،أخت��ارُه أنا،
س��وف يُفقر هذا النظر حتماً :لم أع ْد أرى ما
هو قائ��م ،بل أختار في الواقع هذا الذي ميكن
أن يُق�� ِّدم لي خيرا ً أو ش�� ّراً .أخ��ال أنني اهتم
مرجعيات ،لك ْن عندما
بالعالم ،وأنن��ي أملك
ٍ
مبال مب��ا يندرج ضمن هذه
أخت��ارُ أصبح غير
ٍ
سيء .أما الباقي فال
الثنائية الفقيرة:
ّ
طيبّ ،
يحظى بنظ��ري إليه .ما ال��ذي يعنيه النظر
تخطيط
االنفتاح على احلقيقة ،دون
حقاً؟ إنه
ُ
ٍ
ُمس��بق .أي دون خيارات .عندئذ فقط قد يبدأ
العال��م ،بثراه ،في االنبث��اق أمامي ،فيمل ُؤني،
فأح ّب��ه .كأن أتأمل منظرا ً طبيعي��اً ،أو أملس

ش��جر ًة ،أو أُالعب طف�لاً .فعندما ال أنتظر أ َّي
ش��يء يأتيني ُّ
كل ش��يء .منذ اللحظ ِة التي
أتخلى فيها عن مرجعياتي ،وأنس��ى نفسي.
ألن م��ا أدعوه «أنا» ،أناي ،ليس ش��يئا ً آخر غير
نظام مرجع��ي متطور ،ميكاني��زم معارضة
ثنائية أس��ج ُن في داخلها احلقيق َة واآلخرين،
ني أيضاً.
وأكون فيها أنا السج ُ
الف��رح والكآبة ،وفيما
تعارض
ففيم��ا وراء
ِ
ِ
فرح
وراء ه��ذه الثنائية «أحب ،ال أحب »،هناك ٌ
سبب فيهما وال اعتراض .ففيما وراء
وحب ،ال
ّ
َ
أنا َي ...أنا الفرحة!
احل��ب كلم�� ُة «نع��م» نقوله��ا بال قي�� ٍد أو
ُّ
شرط!
احل��ب احلقيقي كلم ُة «نعم» نقولها لآلخر
ُّ
دون قي ٍد أو شرط .لك ْنَ ،م ْن هو هذا اآلخر؟ إنه
َم ْن يختلف عني :فال هو أنا ،وال هو مثلي!
اآلخ�� ُر ،يفل��ت مني .إن��ه ،في م��ا وراء أنا َي،
فهمه في حدود معرفتي.
وهو ما ال ميكنن��ي
ُ
احلب كلمة «نعم» بال
لذلك فهو س�� ٌّر
خفيُّ .
ّ
اخلفي الذي
قي ٍد أو ش��رط ،نقولها لهذا الس ّر
ّ
ً
هو اآلخ��ر .فهذا اآلخر ليس مطالبا بأن يكون
مثلي ،وال ب��أن يكون كما أريد له أن يكون ،وال
بأن يكون طبق األصل لتطلعاتي.
إن املرحل��ة األولى ف��ي تع ّلم احل��ب هي أن
التطلع��ات
نتخل��ى ع��ن تطلعاتن��ا ،فه��ذه
ُ
تقوم أساس��ا ً على الش��عور بالنقص ،وعلى
ألم
الفراغ العاطفي الذي ميلؤنا .ففي داخلنا ٌ
محف��ورٌ ،في قل��ب جلدنا ،وه��و ينطبق على
فراغاتنا املاضية كافة.
التطلعات التي نُس��قطها عل��ى اآلخرين
ُ
ليس��ت س��وى اس��تراتيجيات لتهدئة هذا
األل��م العمي��ق فينا :إننا نرى ف��ي اآلخَ رَ ،
ذلك

ّ
الشي َء اجملهو َل الذي س��وف ميلؤنا .هذه املرأة
بأمي التي ُحرِ ْم ُت
الت��ي أح ُّبها أراني أُماثله��ا ّ
من ح ّبها ،بش��كل أو بآخر ،فأطلب منها ،ع ْن
َغ ْي��رِ وَ ْع ٍي من��ي ،أن تعطيني م��ا لم أحصل
عليه.
كلُّن��ا ،ش��ئنا أم أبين��ا ،نعاني م��ن فراغات
عاطفي��ة ،ألن ه��ذا الفراغ ،أو إن ش��ئتم هذا
ٌ
مرتب��ط ارتباط��ا ً وثيق��ا ً بالوض��ع
النق��ص،
البشري .تط ّلعاتُنا ،وإس��قاطاتُنا على اآلخر،
إحساس��نا العميق بهذا الفراغ
تشه ُد على
ِ
َ
شروطنا
العاطفي العميق .لذلك فنحن نمُ ْلِي
على اآلخر« :ك ْن بحي��ث ّ
تخفف من فراغي».
وعلى ه��ذا النحو ،نض��ع ش��روطا ً على هذا
اآلخ��ر ،الذي علي��ه أن ميتثل ملش��روعنا ،حتى
ّ
يك��ف «هو» عن أن
نح��س أنه يح ّبنا ،،وبذلك
يكون «هو» ذاته.
س��جن يجعل من
(اخل��داع)
مظه�� ُر احل��ب
ٌ
ّ
اآلخر رهين ًة حلاجياتنا اخلاصة ،وهو ما ال ميكن
أن ي َ ْق َب َ
��ل ب��ه إال إذا رهن��ا أنفس��نا بالطريقة
نفس��ها .أ ْن نحب يعن��ي أ ّوال ً أن نح�� ّرر اآلخرَ
من رفضنا الش��عور بالنقص واألل��م .وت َ َعلُّ ُم
احلب
احلب يتطلب منا أن «ال نرحم أنفسنا»ُّ .
ِّ
ُ
الكامل له وجهان اثن��ان .الوج ُه الذي نعرفه
وجهه األنثوي .إنه االستقبا ُل بال قيد
أكثر هو ُ
َِ
أقبلك
فعلت ،فأنا
كنت ،ومهما
أو شرط« :أيًّا
َِ
َِ
وأعطي��ك حبي» .إن��ه ،بالطب��ع جوه ُر احلب
َِ
القطب األنثوي للحب الكامل
لكن
األموميّ .
َ
يوجد أيض��ا ً في قلْب ّ
كل امرأ ٍة حتب على هذا
النحو ،مثلما هو موجو ٌد في ّ
كل رجل ،ما دام،
كم��ا بينّ ذلك احملل��ل النفس��ي الكبير كارل
غوس��تاف يونغّ ،
كائن بش��ري يحمل في
كل
ٍ
ذاته أمناطا ً تراثية ،ذكوري ًة وأنثوية.
لكن املعروف ّ
أقل ،هو الوج ُه الذكوري للحب
ّ
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الكام��ل .فعلى غ��رار نظيره األنث��وي ،يتمثل
ه��ذا الوجه الذكوري ف��ي كلم�� ِة «ن َ َع ْم» بال
قي ٍد أو ش��رط ،لكنها ليست «ن َ َع ْم» نفسها،
بل هي رغبة بال قي ٍد أو ش��رط .ليس��ت «نعم
االس��تقبال» ،بل «نعم» العم��ل .صيغ ُة هذا
كنتُ ِ ،ك ْن ُ
أنت!».
الوجه الذكوري «:أ ّيا ً َ
(كوني) َِ
احلب ّ
الش��رط ،الذي يأم��ر اآلخرَ بأن يكون
إنه ُّ
أنت ،هذا
جديرا ً بنفسه« :هذا الكائن الذي هو َِ
الس ُّر اخلفي الذي ال أعرفه ،والذي يفلت َِ
منك
أح��س به ،أريد أن تعطيني
أنت أيضاً ،أريد أن
َّ
َِ
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األب،
إي��اه ،وأن تعطي��ه للعال��م» .إنه احل��ب ُ
وأساس الس��لطة األبوية احلقيقية .إنه حب
ُ
وجد في
الس��يد احلقيقي ،إ ْن ُو ِجد .وهو ب ُ ْع ٌد يُ َ
حب حقيقي .إن الذي ،أو التي حتبني
قلب كل ّ
ح ًقا سوف يكون (تكون) دائما ً «بال رحمة» إزا َء
أقنعت��ي ،ووَ َه ِني ،و ُهروبيّ ،
وكل ما مينعني من
أن أعيش ،و ِم ْن أن أمارس جوهر ذاتي.
* مترجم وكاتب جزائري مقيم في األردن

مقاالت

مالمح املدينة يف «املتحم�سون أ
طمليه
الوغاد» ملحمد ّ
ٌ
خوف و�ضجيج!..
كابو�س مرعب..
املدينة
ٌ
سامية العطعوط *

طملي��ه
من��ذ ع��ام  1984يع ُب�� ُر محم��د ّ
مبجموعته القصصية «املتحمسون األوغاد»
عالم القص��ة القصيرة ،ليض��ع مبجموعته
عالم ًة الفت ًة في مس��ار القصة القصيرة في
طمليه
األردن .وفي الوقت نفسه سوف يغادر ّ
القصة القصيرة إل��ى غير رجعة ،ويتجه من
ثم لكتابة املقاالت الساخرة التي جتمع ما بني
ّ
فن القصة وفن املقالة التي ستكون نصوصا ً
مفعمة بالسخرية امل ّرة املوجعة!!..
طمليه في الكرك في عام ،1957
ُولد محمد ّ
لعائل��ة كبي��رة العدد ،في ظروف معيش��ية
ترك��ت بصماتها
س��يئة ،وطفول��ة صعب��ة
ْ
طمليه وعلى أدبه .وفي
واضحة على محمد ّ
انضم محمد للعمل
أثناء دراس��ته اجلامعية
ّ
احلزبي كغيره من شباب جيله ،وتع ّرض خالل
تل��ك احلقبة للس��جن ومن ث��م للفصل من
الدراسة ،فترك الدراسة ولم يعد إليها حتى
م��ع توافر الف��رص لذلك الحقاً .وم��ع نهاية

الس��بعينيات ،بدأ كتابة القص��ة القصيرة
وأصبح عضوا في رابطة الكتّاب األردنيني.
طمليه ع��ددا ً من الصحف
ّ
أس��س محمد ّ
الس��اخرة ،ثم تف ّرغ لكتابة املقالة الساخرة
في صحيفتي الدستور والعرب اليوم ،وأصدر
ف��ي ع��ام  2004مجموع��ة م��ن مقاالته في
كتاب مش��ترك «يحدث لي دون سائر الناس»
مع الرس��ام عماد احلجاج ،وكان آخر إصداراته
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بعن��وان «إليه��ا بطبيع��ة احل��ال» ف��ي عام
.2007
ث��ت مجموعة «املتحمس��ون األوغاد»
أح َد ْ
وأث��ارت آراء
عق��ب صدورها ضجيج��ا ً كبيراً،
ْ
متباين��ة؛ فق��د كان معظ��م النت��اج األدبي
واإلبداعي حتى وقت صدورها مج ّيرا ً للقضايا
الكبي��رة ،وكانت س��لطة األح��زاب العربية
تطا ُل حتى اإلبداع األدبي في توجيهه لصالح
وجهة نظر احل��زب وقضايا األمة ،خاصة لدى
التزام الكاتب بحزب ما ،وانضوائه حتت لوائه.
وبالتال��ي كان��ت قضي��ة االلتزام ف��ي األدب
قضية جوهرية إلنتاج اإلبداع وصبغه صبغ ًة
طمليه
سياسية .وهكذا جاءت كتب محمد ّ
الثالثة األولى متساوقة مع هذا اإلطار .ولكن
محمد مت ّرد على ق ْولبة اإلبداع في مجموعته
القصصية األخيرة ،وأعلن عن هذا التمرد في
حملت اجملموعة عنوانها:
قصت��ه األولى التي
ْ
«املتحمسون األوغاد».
تس��رد تلك القصة القصي��رة .حكاية منلة
متم ّردة .تعيش في بي��ت للنمل ،حيث احلياة
تس��ير وِفق نظامها اخلاص املتعارَف؛ فالنمل
يكد ويش��قى ويتعب ليجم��ع حبوب القمح
ّ
ويخ ّزنها في بيته مؤونة للشتاء القادم ،ضمن
مقدس��ة أخذها اخللف عن الس��لف.
مهمة ّ
ّ
تتم ّرد تلك النملة على واقعها وعلى عملها
فتق��ول« :هراء أن تكون حياة النمل مقتصرة
على نقل أشياء سخيفة» .فتسألها النملة
الرفيق��ة بكثير من الدهش��ة« :ماذا تقولني؟
كي��ف نعيش م��ن غي��ر طع��ام؟» فأجابتها
النملة األولى بال مباالة« :إننا س��نموت على
كل حال« ص  .»20ويستمر احلوار بني النملتني،
حتى تقوم النملة الرفيقة بإبالغ املس��ؤولني
فينتش��ر خب��ر النملة الضجرة في أوس��اط
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النم��ل ،وصار اجلميع ينظر إليه��ا بازدراء ،في
حني نعتتهم بـ« املتحمسون األوغاد».
هذه القصة الفاحتة تعطي دالالت على ما
س��تكون عليه اجملموع��ة القصصية ،وعلى
ثم املوضوعات
األفكار التي سترد فيها ،ومن ّ
التي سيتناولها الكاتب ،واألسلوب .فالقصة
األولى أش��ارت مب��ا ال يدع مجاال ً للش��ك ،إلى
مت ّرد النملة على األطر اجلاهزة ،وعلى النظام،
وعل��ى العم��ل احلزب��ي ،وحتى على الس��عي
ِللُقم��ة العيش .وفي ذلك إش��ارة إلى انكفاء
الكات��ب على ذاته ،الكتش��افه ع��دم جدوى
أي ش��يء .ولهذه األس��باب جميعه��ا أثارت
مجموع��ة محم��د وحتدي��دا ً ه��ذه القص��ة،
اس��تيا ًء كبيرا ً ألنها حتَ ُّ
ط قيمة العمل املنتج
والعمل النضالي وجدواهما من قيمة عالية
ثمينة إلى الالجدوى ،فالعمل بحسب النملة
ليس له معنى وهو هراء وتافه!..
ضد
طمليه ل��م يكن ّ
وأعتق��د أن محم��د ّ
احلدي��ة ،فقد تاب��ع عمله في
العم��ل به��ذه ّ
مجال الكتابة الصحفية ،وأبدع في مقاالته
الس��اخرة ،ولكنه كان يرى اخل��راب من حوله
فيجد أن ال جدوى من القيام بأي ش��يءِ ،علما ً
ب��أن العم��ل يصبح مهم��ا ً حني يس��تفحل
بد أن الظروف احلياتية واملعيش��ية
اخلراب .وال ّ
والدراس��ية واحلزبية التي م ّر بها الكاتب ،هي
التي دفعته نحو الوجودي��ة فكرا ً وحيا ًة إلى
حني.
تضم اجملموع��ة بني دفتيها تس��ع قصص
ّ
قصي��رة هي ،باإلضاف��ة إلى األول��ى :املدينة،
الكابوس ،اخلوف ،الضجيج ،اجلوارب ،اكتشاف،
دوائر التع��ب واألحذية .ويُالحظ في القصص
تلت «املتحمس��ون األوغاد»
األربع األولى التي ْ
بأنها جميعها قصص تتناول املدينة .املدينة

ّ
تتش��كل ف��ي أقطارن��ا العربية
بدأت
الت��ي
ْ
بعد أن كانت عواصمها ومدنها أش��باه مدن
وليس��ت مدين��ة باملعن��ى الدقي��ق واحلديث
للكلمة ،من حيث اتس��اعها وعدد سكانها
وش��بكة العالق��ات املتداخل��ة واملتناقض��ة
واجلدلية التي تنتظم حياة أفرادها وسكانها
وشرائحها اجملتمعية.
تتح��دث قصة «املدين��ة» (ص ،)25عن رجل
يرى مدينته شبه فارغة ليالً ،باستثناء الهواء
والظ�لام وح��ارس عجوز عن��د بواب��ة إحدى
البناي��ات ،وعج��وز آخر م�� ّر من أم��ام الراوي،
ويسير الراوي في ش��وارع املدينة ،ليكتشف
أن كل من في مدينته كهل :السجناء ،رجال
الشرطة ومن يسيرون في الشوارع والسائق
اله��رم ،جميعهم كه��ول .وكان��ت املفاجأة
الكب��رى أن ّ
ركاب ب��اص املدرس��ة الذي ينقل
األطف��ال من وإل��ى مدارس��هم ،حتى زوجته
وطفل��ه الصغي��ر ،وحت��ى هو مج��رد كهل.
فاملدينة هنا أصابته��ا الكهولة وهي في ع ّز
الش��باب ،فالكائن��ات البش��رية التي تعيش
فيه��ا تفتقر لتل��ك احليوية الت��ي نراها لدى
اآلخرين في مرحلتي الطفولة والشباب.
بينم��ا تتح ّول املدينة في قصة «الكابوس»
يقض مضاجع ساكنيها،
(ص )31إلى
كابوس ّ
ٍ
ّ
طمليه.
ولعل هذه القصة هي األشهر حملمد ّ
يحاول الراوي السارد بضمير املتكلم أن ينام،
لكن صوت قط��رات املاء التي تتس��اقط من
حنفية ف��ي املطبخ أو في احلم��ام متنعه من
الن��وم .فينزعج ويش��عر بالغيظ ألن ش��يئا ً
تافها ً كجلدة حنفي��ة مينعه من النوم ،وأنها
أصبحت فجأة شيئا ً ضروريا ً في حياته ،فيقرر
ْ
ش��راء دس��تة منها .في صباح الي��وم التالي

كانت املفاجأة أن ّ
ّ
س��كان املدينة يقفون
كل
في طوابير ،رجاال ً ونس��اء وأطفاال ً وش��يوخاً،
أمام محالت البناء لش��راء ِجلَ�� ٍد حلنفياتهم،
وكانوا تعبني مرهق�ين ،يبالغون في التثاؤب،
وق��د ران عليه��م ج�� ٌّو كئيب .يبدو أن ش��يئا ً
تافها ً كجلدة حنفية استطاع أن يؤ ّرق سكان
مدين��ة بأكمله��ا ،ويتركهم نهبا ً للش��جار
والعراك والسهر.
في قص��ة «اخل��وف» (ص )37تب��دو املدينة
فارغة ،الشوارع تخلو من السيارات ،واألرصفة
تخلو من املا ّرة .وفجأة يرى الساردُ رجالً يهرول
ثم مي ّر به
باجتاهه ويص��رخ به :اهرب ..اه��ربّ ،
فعل��ت امرأ ٌة
وال يتوق��ف ويختف��ي .كذل��ك
ْ
ٌ
وطفل أيضاً ،جميعهم صرخوا
اصطدمت به،
ْ
به :اهرب ،وتابع��وا جريهم واختفوا .وهنا ،لم
يجد الس��ارد بدا ً من أن يطلق س��اقيه للريح
وأن يصرخ :اهربوا أيها الناس ...اهربوا جميعاً.
طمليه مكانا ً خاوياً،
هنا تب��دو مدينة محمد ّ
اجلميع فيها يش��عر باخلوف ويهرب من شيء
مجهول يالحقه باستمرار..
في قصة «الضجيج» (ص )41يسردها الراوي
رجل يركض في الشوارع
العليم ،يتحدث عن ٍ
وينادي «أحماااااااد» ،وكلما رأى أحدهم اعتقد
وكادت س��يارة تدوسه..
بأنه أحمد واعتذر له
ْ
اصطدم بأح��د املارة وهو يص��رخ مناديا ً على
أحمد ،واختفى من املشهد وهو ينادي أحمد.
مت ّثل هذه القص��ة العالقات املبتورة في املدن
العصرية ،حيث يبحث كل إنسان عن أحمده
شخص ما يوازن له أعماقه فال يجد.
 ..عن
ٍ
إذن ،ف��ي القص��ص األربع اخملت��ارة (املدينة،
الكابوس ،اخل��وف والضجيج )،تأخ�� ُذ املدينة
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احلديث��ة الثيمة الرئيس��ية ف��ي بنيتها وفي
الكاتب ف��ي تصوير مدينته
لحُ متها ،وينح��و
ُ
منح��ى كابوس��ياً .فيس��ردُ لن��ا صفاته��ا
ً
ّ
وناس��ها والعالق��ات املتش��ابكة املعق��دة
فيها .فه��ي مدينة رغ��م حداثته��ا ،هرمة..
أصابتْها الكهولة ،وأصابت س��اكنيها الذين
هرموا وهم أطفال يذهبون إلى مدارس��هم.
ّ
املبطن
والكهول��ة هن��ا تنفي ف��ي معناه��ا
الطفولة والشباب اللذين يغدوان أمرين غير
طمليه كما يراها
موجودي��ن .ومدينة محمد ّ
ْتج الكوابيس
ويشعر بها مدين ٌة كابوسية ،تُن ُ
تقض مضاجع الناس ألتفه األس��باب،
الت��ي
ّ
كاختفاء جلد احلنفيات ،وبالتالي فهي مدينة
معادية ملن يسكن فيها .وهي إضافة إلى ذلك
مدينة خالية مخيفة ،اجلميع يهرب فيها من
مجه��ول ،الكل يركض فيها دون اجتاه محدد.
وه��ي مدينة تضيع فيها األش��ياء احلميمية،
وتبتلع األش��خاص الذين نحتاجهم ..مدينة
تبع��ث عل��ى اخلوف وتثي��ر ضجيج��ا ً مبعثه
الوحدة والبحث املتواصل دون جدوى.
أما التقنيات الس��ردية التي اس��تخدمها
طمليه ف��ي مجموعته فيمك��ن إيجازها مبا
ّ
طمليه ف��ي معظم
يأت��ي :لق��د جلأ محم��د ّ
قصص اجملموعة ،إلى أس��لوب السرد املباشر
بضمير املتكلم «أنا» الذي يعطي استخدامه
الن��ص القصصي دَفق��ا ً عاطفيا ً وعفويا ً
في
ّ
النص ،ويض ّيق
في السرد ،ويُعلي من شعرية
ّ
املس��افة بني الس��ارد من جهة ،وبني القارىء
من جهة ثانية .فالنصوص التي تُسرد بضمير
املتكلم تبدو أكثر حرارة وتدفقا ً من غيرها من
النصوص .فظهر شعرية عالية في القصص
مبعثها ضمير املتكلم.
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امتازت اجملموعة في معظم قصصها
كما
ْ
بأسلوب السرد املباشر الذي مزج بني الواقعية
اخترقت
نصي��ة واحدة،
ْ
والفانتازي��ا في حلم ٍة ّ
وجعلت من األش��ياء العادية غريبة،
املأل��وف
ْ
القص ،مما
ح��دة املفارقة ف��ي
وصع ْ
ّ
��دت م��ن ّ
ّ
ساعد على تقدمي نصوص قصصية متميزة.
ّ
ولعل اللغة املك ّثفة التي استخدمها محمد
رفعت من مستوى السرد لشعرية
في السرد
ْ
احلالة واألثر الذي تتركه في القارىء ،مثل« :ما
من أحد في املدينة .هواء وظالم وحارس عجوز
أش��عل نارا ً عند بوابة إحدى البنايات وجلس
قريب��ا ً منه��ا» .وهن��ا نالحظ ذل��ك االقتصاد
الش��ديد ف��ي اللغ��ة واإليجاز ف��ي الوصف
والتكثيف في الس��رد ،واس��تخدام مفردات
بعينها مت ّيز الكاتب عن غيره من الكتاب.
طمليه
وأخي��راً ،تُع��د مجموع��ة محم��د ّ
«املتحمس��ون األوغاد» من اجملموعات الالفتة
واملهم��ة ف��ي املش��هد القصص��ي األردني،
على املس��تويني الفنّي والسردي ،وحتى على
املس��توى الفك��ري .وإن كان هن��اك خالفات
ف��ي وجه��ات النظر ف��إن ه��ذا األم��ر يغني
املوضوعات ،ويُغني الفكر واإلبداع .وما يُلفت
النظر فيها أنها اجملموعة القصصية األخيرة
طمليه ،فقد حت�� ّول بعدها عن القصة
حملم��د ّ
القصي��رة لكتابة املقاالت الس��اخرة ،وكأنه
قصاً.
ع ّب��ر في هذه اجملموعة عن كل ما يريده ّ
وقد خسرت ْه احلركة األدبية قاصاً ،ولكنه أجنز
مش��روعه اإلبداعي بوصفه أحد مؤسس��ي
املقالة الساخرة في األردن.
* قاصة أردنية

مقاالت

قامة �شاخمة
طمليه
قراءة يف كتاب (�إليها ،بطبيعة احلال) ملحمد ّ
منيرة صالح *

طمليه في
نش��ر الكات��ب الراحل محم��د ّ
مجال القصة القصيرة أربع مجموعات هي:
جولة ع��رق  ،1980واخليبة  ،1981ومالحظات
عل��ى قضية أساس��ية ،1981واملتحمس��ون
األوغاد  .1984وعمل في الصحافة بداية في
جريدة الدس��تور ثم في جري��دة العرب اليوم
التي ظل��ت نصوصه وش��ما ً على صفحتها
األخيرة حتى قبيل مماته.
أما كتابه «إليها ،بطبيعة احلال» الذي نحن
بص��ددْ عرضه وقراءته ،فقد احتوى عش��رات
القص��ص تراوح��ت ب�ين نص��ف الصفح��ة
والصفح��ة والنص��ف .ول��كل مجموع��ة
قصص احتواها الكتاب ثيمة خاصة وخطاب
مختل��ف ،وق��د حتدث��ت القصص الس��بعة
األولى التي بدأت بقصة أمي عن هموم اليتم
الالمتوق��ع الذي تسلس��ل بفق��دان األب ثم
الشقيق إسماعيل ثم األم .كان املوت يحصد
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األرواح تباعا ً ال يعبأ باحلسرات التي يتشربها
من يظل على قيد العيش منهم.
ومن يقرأ القصص السبع األولى سيعتقد
أن الكتاب سوف يأخذ منحى السيرة الذاتية
حتى نهاية اخلط ،مما قد يؤكد نظرية مغلوطة
طمليه مفادها أن��ه متصعلك بال
عن حي��اة ّ
ه��دف ال يعاني م��ا نعاني منه في ش��عورنا
اجلمعي .من ث��م تتوالى القصص اعتبارا ً من
«طحن املاء وقص��ة أصحاب الدكاكني» التي
يعاني بطلها األوحد ،الراوي نفسه ،من رغبة
ش��ديدة في فضح مؤامرات الوقت الصامت
به��دف البحث عن كس��ر املأل��وف ،حتى إنه
ص�� ّور الناس جثة واحدة كبي��رة تنتفخ ليس
له��ا أي فعل حيات��ي حقيقي ف��ي مواجهة
م��ا يحدث لها على س��طح الك��رة األرضية.
وف��ي موقع آخر في قصة «للم��اء خرير حتى
ف��ي املرحاض» يص�� ّور اجلميع أنه��م بال فعل
حقيقي في احلياة وهم س��يمضون ذات وقت
عندما يصبح السيفون جاهزا ً لالستعمال.
غي��ر أن مواضي��ع القص��ص الالحقة حتول
انتباه املتلقي وجتعله يصرف نظرا ً عن الفكرة
األول��ى؛ وه��ي انفصال فع��ل الكتاب��ة عند
طمليه عن اله��م اليوم��ي والواقع املعيش.
ّ
فق��د أكدت هذه القصص انتماء الكاتب إلى
الناس الذين يعيش��ون معه على التراب ذاته،
يصيبه ما يصيبهم ،والفارق أنه يرفض حالة
االستسالم التي تعيشها الشعوب بال صوت
واحد رافض ،كما في قصة «الكابوس» وقصة
«ابنت��ي خرجت للت��و» وكثير م��ن القصص
غيرها.
وف��ي اجملموع��ة قص��ص أخرى مث��ل قصة
طملي��ه بتأري��خ
«ش��رفات البي��وت» يق��وم ّ
التفاصيل اليومية في حي��اة األردنيني ويركز
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عل��ى الطبق��ة العامل��ة ..تفاصي��ل صغيرة
تلتص��ق بإيجاد الرغيف اليومي حيث ينش��ر
الناس أدوات عملهم حتت شمس يوم العطلة
في الش��رفات «طاقية لعتال في امليناء حيث
ترس��و س��فن عمالقة ومتخر مجدداً ،وخرقة
لتجفي��ف عرق يس��تخدمها عج��وز يحرس
نقطة في الس��كة احلديد ّي��ة» .ولكنه أيضا
ينتقد في مواقع أخرى الثقافة اليومية للناس
التي تزيد احلياة فس��ادا ً «عش��رة أيام عطلة
ماذا يفعل بها الشعب غير االضطجاع على
جنب واحد يجعل ألوان السجاد تبهت وحتيل.
في ح�ين كارل ماركس بهتت ألوان س��جادة
غرفته حتت خطواته وهو يذرعها ملدة عشرة
أي��ام حتى انته��ى من وضع كتاب��ه رأس املال
وغ ّير العالم حينذاك».
وفي قصص كثي��رة أخرى مثل قصة «أنثى
العصف��ور» يتحدث عن االستش��راق اجلديد
وبعثات أجنبية قدمية وقبيحة األفعال ما زالت
تأت��ي إلى البالد بحجة إنق��اذ البيئة ونظافة
الكون ،واملؤلف نكاية بهم قام بتفكيك قوس
قزح وجعله قشاط مروحة لسيارته وشريطا ً
حلذائ��ه .وقد أنذر منذ مطلع قصته أن جميع
محاوالتهم ستبوء بالفشل.
«هل حتمل أنثى العصفور حقيبة يد؟ وهل
تنض��ج النار إذا وضعناها في ماء يغلي؟ وهل
يبتهج امليت إذا مرت قرب املقبرة زفة عريس؟
وهل ميكن أن أؤدي صالة اجلماعة مبفردي؟» ّ
كل
هذه العبارات كناية عن اس��تحالة حدوث ما
تتوقعه هذه اجملموعات األجنبية.
طمليه لها نكهة احلياة
واملرأة في قصص ّ
الت��ي لم يعرفها كما عرفها اآلخرون .فهناك
في الكتاب منولوجات طويلة عن املرأة ،فهي
الس��مكة وه��ي البحر وجبلة احلن��اء ويصير

طملي��ه عامالً واف��دا ً في حب ام��رأة ويصير
ّ
الرجل الظل ويصير طباخها.
وهن��اك قصص ف��ي الكتاب ت��ؤ ّرخ ملرحلة
مرت بها البلد – مرحلة أمنية مقلقة– أ ّرخها
طمليه في كتابه على شكل نصوص مبدعة.
ّ
عندما كان قلق التفجيرات يخيم كشبح.
وهن��اك قص��ص حتك��ي ع��ن املمارس��ات
الرس��مية واألوامر التي تقم��ع حتى الرغبة
باالس��تمتاع وحري��ة اخل��روج م��ن البيت في
حالة الظروف االس��تثنائية ،وعن االستعمار
الثقاف��ي ال��ذي نتفاعل معه عبر الشاش��ة
مثل أسرة من الدواجن.
وابت��دا ًء م��ن قص��ة «يحدث لي دون س��ائر
الناس» يتحدث الكاتب صراحة عن سرطانه
وله��وه معه دون ه��وادة؛ يعابثه وال يخش��اه
ويرى في مفردات مرضه طريقا ً جديدا ً لكسر
الس��أم واإلحساس بالدهش��ة غير أن الوعي
ّ
طمليه
الذي
يش��كل الف��ارق في فك��ر أدب ّ
جعل��ه يكش��ف أم��ام اجلمي��ع أن اإلصاب��ة
بالس��رطان هي محض نتائج مصائب الدول
الكب��رى الصناعي��ة التي تصعد إل��ى املريخ
لتفس��د نظامن��ا البيئ��ي .ثم يرب��ط بذكاء
بني س��رطان بيولوج��ي يعاني من��ه الكاتب
وعش��رات الس��رطانات األيدلوجي��ة التي ال
تعال��ج يقول ف��ي قصة املقبرة»:بش��رفي إن
املصابني بالس��رطان هم األسوياء الوحيدون
ف��ي بلدي عل��ى فرضي��ة أن احلمق س��رطان
والغباء سرطان والتغاضي والسكوت واخلنوع
سرطان».
تده��ش املتلقي املتذوق جمالية آس��رة في
طملي��ه يلق��ي كلماته ببس��اطة
قص��ص ّ
وعبقري��ة ،وتأت��ي في س��ياقها ضم��ن أدجلة
معينة مقصودة .الكلمة في القصة في هذه

اجملموعة لها أصل لغ��وي وجمالي لو ألقيت
على األس��ماع مجردة ،ألحسسنا بجزالتها،
غي��ر أن نظمها في جمل��ة قصصية جتعلها
موسيقية ومقبولة في كتابة األدب الساخر.
طملي��ه قصصه
واجلمل��ة التي يبت��دئ بها ّ
جتعل املتلقي في جلة القصة منذ البدء ،وهذا
يحس��ب دائما لصاحب العمل الفني ،غير أن
كثي��ر من العناوين املس��تخدمة في الكتاب
ل��م تكن تنتمي أصال للم��ادة القصصية وال
يش��فع لها أن املادة املقدمة هي أدب ساخر.
مثل «مقلوبة باذجنان» و «صوبا بواري» و»امرأة
بلحم العجل».
في نهاية هذه القراءة أقول:
كل قص��ة جاءت ف��ي الكتاب ه��ي تأريخ
لقضية أساس��ية معيش��ة ،وعل��ى املتلقي
التوقف دقائ��ق صمت إزاءه��ا ليتعلم منها.
وعل��ى النق��اد أن يكث��روا من الدراس��ات في
طمليه؛ فقد عده العديد منهم
أدب محم��د ّ
مدرس��ة جديدة في كتابة القصة القصيرة.
طمليه في
وعلين��ا أن ن ُ ْد ِخل قص��ص محمد ّ
املنهاج الدراسي لطلبة الثانوية كي يتعلموا
كي��ف يكتبون بخف��ة وذكاء .كم��ا أمتنى أن
يجمع ما كتبه في أعمال كاملة ،وأن تترجم
ه��ذه األعم��ال إلى لغ��ات عاملية فه��و قامة
شامخة في األدب.

* قاصة أردنية
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مقاالت

والن�سان أ
الخري
نهاية التاريخ إ
أ
�سيبد� من جديد؟
هل انتهى التاريخ أ�م أ�نه
هيا احلوراني *

بع��د أن نال فرانس��يس فوكويام��ا مؤلف
كتاب «نهاية التاريخ واإلنسان األخير» احلظوة
تصب في مصلحة
والصدارة بنظريت��ه التي
ّ
ً
أمري��كا؛ أظن��ه اآلن نادم��ا عل��ى اس��تباقه
األحداث وإق��راره لنتيجة أظهرت عدم قدرته
على التنبؤ باملستقبل.
تتلخ��ص نظري��ة فوكويام��ا ف��ي أن��ه مع
س��قوط الش��يوعية وس��يطرة أمريكا على
العالم وعليه؛ فقد بات وقوع احلروب أمرا ً غير
وارد ،لكننا ش��هدنا حروب��ا ً كثيرة تن ّوعت بني
قبلية وقومية ومذهبية .وأظن فوكوياما بعد
ه��ذه األحداث أدرك أن ال نهاي��ة للتاريخ .وقد
يعدل من فش��ل نظريته
ح��اول فوكوياما أن ّ
فاس��تبدل بنهاي��ة التاريخ نهاية اإلنس��ان؛
فاعتقد أن الثورة الطبية هي التي س��تلغي
الفوارق اإلنسانية التي تسبب اندالع احلروب،
فحبوب الس��عادة تلغي الصدامات ،واللعب
باجلينات س��يلغي فوارق اللون والش��كل ،فال
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يع��ود ثمة فوارق ت��ؤدي إلى اش��تعال احلروب
ب�ين الش��عوب .ووجهة نظ��ر فوكوياما هذه
أس��همت في الوقوف ضده مرة أخرى ،فرغبة
اإلنسان في احلفاظ على هويته وشكله أقوى
من كل الدوافع.
ومع األزم��ة املالية األخيرة الت��ي اجتاحت
نظن فوكوياما
الواليات املتحدة األمريكية ال
ّ
إالّ مضط��را إلى االعتراف بس��قوط مفاهيم
الرأس��مالية ،ونتيج��ة له��ذا ف��إن أمري��كا
س��تفقد هيمنتها عل��ى العال��م .وقد كان
الهجوم الروسي على جورجيا في آب املاضي
دلي�لاً واضحا ً على ه��ذا االنهي��ار األمريكي،
وكذلك فإن أمري��كا لن تعود قادرة على عقد
أي اتفاقات جتارية أو املش��اركة في تش��كيل
االقتص��اد الدول��ي ،وفي هذا فائ��دة لآلخرين
بخس��ارة أمري��كا س��طوتها واس��تغاللها
للش��عوب الت��ي ّ
حتوله��ا فيما بع��د إلى دول
تابعة للواليات املتحدة األمريكية.

تقوم نظرية فوكوياما على ثالثة عناصر :
أن الدميقراطية املعاصرة بدأت في النمو منذ
بداية القرن التاسع عشر ،وانتشرت تدريجيا
بديالً حضاريا ً لألنظمة الديكتاتورية.
وأن فك��رة الص��راع التاريخ��ي القائم على
الف��وارق ب�ين الش��عوب ال يح��د إال بوج��ود
الدميقراطيات الغربية واقتصاد السوق احلر.
وأخي��را ً عج��ز االش��تراكية أو الش��يوعية
عن منافس��ة الدميقراطي��ة احلديثة ونتيجة
لهذا فاملس��تقبل مفتوح أمام الرأس��مالية
واالشتراكية الدميقراطية.
وم��ن األدل��ة الب��ارزة عل��ى فش��ل نظرية
فوكويام��ا ما نش��هده من تصاع��د احلركات
واألف��كار اإلس�لامية في الش��رق األوس��ط،
وكذلك جن��اح احلركات اليس��ارية في أمريكا
اجلنوبية.
وق��د كان ات��كاء فوكويام��ا عل��ى أق��وال
الفيلس��وف األملاني هيغل مس�� ّوغا ً لضرورة
االتصال مبصادر الفكر التي تساعد في تقوية
نظرياتهم اجلديدة التي يغزون بها العالم.
نحن اآلن أمام حقيق��ة مفادها أن الواليات
املتح��دة األمريكي��ة فق��دت مصداقيته��ا
االقتصادي��ة بهذه اخلس��ارة اجلس��يمة التي
واجهتها مؤخراً ،فكيف ستخرج أمريكا من
هذه األزمة وال س��يما أن ضحايا السياس��ة
األمريكي��ة ال يق��درون؛ فمنه��م م��ن قضى
ومنهم من هو اآلن حتت ربقة ذل الدميقراطية
املدعاة.
األمريكية
ّ
ويدع��و فوكويام��ا الوالي��ات املتح��دة إلى
التمس��ك بالدميقراطية  ،فهي من العناصر
ب��د م��ن التروي��ج له��ا
املهم��ة له��ا اآلن وال ّ
دبلوماسيا ً عن طريق منظمات اجملتمع املدني
واإلعالم املفتوح.
*عضو هيئة التحرير
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مذكرات أ
الدباء
�إيزابيل الليندي
احللقة الثانية
تقوى مساعدة*

إن ه��وس إيزابيل اللين��دي باملقدمات التي
تفضي إلى الش��خوص هو ج��زء ال يتجزأ من
متيزه��ا األدب��ي ،وهذا م��ا انس��حب بطبيعة
احل��ال على مذكراتها الت��ي روتها في كتابها
«باوال» إذ ب��دأت برواية حكاية والديها قبل أن
تصل إلى حكايتها ،فحكت عن دخول والدها
الزئبق��ي إل��ى حي��اة والدته��ا وكل محاوالت
مقاوم��ة جدها لهذا العاش��ق املفاجئ .فقد
فشلت أكبر خططه بأخذ ابنته إلى مدرسة
إجنليزي��ة لتبتعد عن تش��يلي وع��ن «توماس
الليندي» ،فبعد أن وصل بها إلى أوروبا أحبط
هتل��ر مخططات��ه واندلعت احل��رب العاملية
الثانية ،واضطروا إلى العودة إلى تشيلي على
جناح الس��رعة ليجد توم��اس الليندي على
املرفأ منتظرا ً فتاته ،وهكذا اضطر والدها إلى
القبول به زوجا ً البنته.
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وف��ي يوم العرس هت��ف األب املذعور البنته
قائالً« :ما زال أمامك متسع للتراجع .ال تتزوجي
يا ابنتي ،أرجوك أن تفكري جيداً .إشارة واحدة
منك وس��أتولى تفريق هذا احلشد من الناس
وإرس��ال املأدبة إلى ملج��أ األيتام» إال أنها لم
تقابل هذا احلماس إال بالب��رود وكان للقدر أن
يأخذ مجراه.
س��افرت والدة إيزابيل مع زوجها إلى البيرو،
حيث مت تعيينه سكرتيرا ً في سفارة تشيلي،
إال أن احل��ظ العاثر الزم ه��ذا الزواج منذ أيامه
األولى ،فقد تكش��ف توم��اس عن رجل غريب
زئبق��ي س��يئ الطب��اع ،المع في املناس��بات
االجتماعي��ة وماه��ر ف��ي كس��ب العالقات
والصداق��ات ،إال أن��ه ترك زوجته ف��ي املقابل
أس��يرة دولة ال تعرف فيه��ا أحدا ً مبن في ذلك
ه��و أيضاً .ولتع��وض عن كل هذه الوحش��ة
انهمك��ت والدتها ف��ي كتابة الرس��ائل إلى
جدته��ا ،التي ما كان��ت تلب��ث أن تضيع في
أكي��اس البريد ،ونس��ج األحادي��ث مع اجلنني
ال��ذي بدأ يتح��رك في أحش��ائها ،الذي قررت
لسبب ما أنه أنثى وأن اسمها «إيزابيل».
وم��ع اس��تمرار غياب��ات والده��ا املبهم��ة
اضطرت جدتها إلى القدوم إلى البيرو لتكون
إلى جوار ابنتها عند والدة إيزابيل ،وبالنس��بة
المرأة تقليد ّية مثل ج��دة إيزابيل فقد كانت
«ليما» مدينة اجلحي��م احلقيقي لها ،وهكذا
خطف��ت «إيزابيل» من قاع��ة املواليد وهربت
به��ا إلى البيت ..ومع مرور األيام توالى اختفاء
توم��اس ع��ن البي��ت ،وزاد طابع الب��ذخ الذي
تعيش��ه األس��رة ال��ذي ال يتفق م��ع الدخل
املتواضع ال��ذي يفترض مبوظ��ف حكومي أن
يحصل عليه.

وف��ي الوقت ال��ذي ب��دأت فيه الش��ائعات
تنتشر في ليما حول عالقات مشبوهة جتمع
محاميا ً بابنة ش��خصية مهمة ف��ي البيرو،
وتعزز الش��كوك ح��ول عالقة توم��اس بهذه
احلكاية فقد اختفى متاماً ،وترك زوجته وأوالده
الثالثة إيزابيل ،وأخاها بانتشو ،والصغير الذي
ولد عليالً «خ��وان» ،ملواجهة احلياة في مدينة
غريب��ة بدون��ه ،إضاف��ة إل��ى اضطرارهم إلى
التعامل مع الدائنني الذين أخذوا يظهرون من
كل ناحية ،مطالبني بديون «توماس».
متكنت أمها بكبريائها أن تتدبر أمر العائلة،
إذ أخذت ببيع التحف الغريبة التي تكاثرت في
زوايا البيت أيام البذخ شيئا ً فشيئاً ،استعدادا ً
جلم��ع كل ش��يء والرحي��ل عن البي��رو لطي
صفحة توم��اس من حياتها وحياة أوالدها .إال
أن الق��در أعد ترتيبا ً آخر ،إذ تدخلت الس��فارة
التشيلية في ليما ،وأرسلت موظفها لالعتناء
بطلب��ات زوجة موظف الس��فارة ،حلفظ ماء
وجه تشيلي ،ولكن هذه الزيارة كانت مفصالً
مهما ً في حياة كل من والدة إيزابيل ،وموظف
الس��فارة :العم «رامون» الذي تورط منذ تلك
اللحظة وإلى األبد بعيني زوجة زميله ،فأطلق
لها وعده الذي التزم به طوال العمر« :من اآلن
فصاعدا ً س��أحتمل مس��ؤوليتك ومسؤولية
أبنائك إلى األبد».
طالبة جامعية /ك .اآلداب
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عبق الذكرى السادسة والسبعني
لرحـيل أ�ميـر ال�شعـراء و�شـاعـر الـنـيل
حنني جاسر*

أع��اد اجمللس األعل��ى للثقافة ف��ي القاهرة
البحثي الذي ص��در عن املؤمتر
طبع الكت��اب
ّ
املوسع الذي عقد العام املاضي مبناسبة مرور
خمس��ة وسبعني عاما ً على رحيل الشاعرين
املصري�ين الكبيري��ن أحمد ش��وقي وحافظ
إبراهي��م .وصدر مرافقا ل��ه األعمال الكاملة
لكال الش��اعرين .وقد تضمن الكتاب البحثي
الذي أعيد طبعه ،العديد من الدراسات التي
جاء معظمها في دراس��ة أشعار شوقي مع
إهم��ال كبي��ر لش��عر حافظ إبراهي��م؛ فمن
إجمال��ي حوالي خمس عش��رة دراس��ة ،نال
ش��وقي اثنتي عش��رة دراس��ة ،بينما لم ينل
حافظ إال ثالث دراسات مشتركة مع آخرين.
وقد ش��ارك م��ن النق��اد كل م��ن :محمد
فت��وح أحمد ،أندري��ه هيكل ،أحم��د درويش،
محمد عبد املطلب ،يوس��ف ب��كار ،الصديق
اجملتب��ي ،الطاهر مكي ،زكري��ا عناني ،محمد
اله��ادي الطرابلس��ي ،محمد جني��ب التالوي،
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أحمد عثم��ان ،أحمد عنت��ر مصطفى ،هناء
عبدالفت��اح ،محمد بربري ،محمد حماس��ة
عبد اللطيف وآخرون.
واالحتف��اء بالش��اعرين الكبيري��ن م��ا هو
إال احتف��اء برجل�ين ممن أس��هموا في حركة
النهض��ة العربية في مطلع الق��رن املاضي،
ّ
وغ��ذوا الش��عر والش��اعرية بإس��هاماتهما
الشعرية املتميزة .إذ ال ينكر أحد التردي الذي
أصاب الشعر ردها ً من الزمان ،فألبسه غاللة
اإلس��فاف والركاكة التعبيري��ة ،ثم قدر اهلل
هلهالً آخر أع��اد للقصيدة رونقها
للش��عر ُم ِ
ونفض عنها غبار الزمن ليعيد لها األلق ،وإذا
كان هذا املهلهل هو محمود سامي البارودي،
فإن ش��اعرينا يشكالن حجرا ً راسخا ً في طور
التجديد الذي تال طور االنبعاث.
ولد ش��وقي وفيه من املؤهالت الش��عرية،
ما كان كفيالً بإيصاله إلى إمارة الش��عر غير
مدا َف��ع .فهناك ذاكرة فريدة ،وخيال فس��يح
بعيد اآلف��اق غزير اخلط��وط واألل��وان ،تؤلف
بينهم��ا مه��ارة كبيرة ،وهن��اك حس مرهف
دقيق الش��عور باحلياة ونبضها ،وهناك نفس
طماح��ة تأب��ى علي��ه إال مج��اراة الكبار من
ّ
الشعراء في مختلف عصورهم وحضاراتهم
وأغراضهم الشعرية.
تأدب ش��وقي ب��آداب الع��رب ،فأخذ عن كل
ش��اعر أفضل ما عنده ،فراق��ه من أبي نواس
مثالً وصف اخلمر والغزليات ،وراقه من البحتري
صف��اء اخلي��ال ودق��ة الص��ور وجم��ال الوقع
واملوس��يقى ،وأعجب��ه من أبي مت��ام واملتنبي
احتفالهم��ا باملعاني الرفيعة والس��عي في
إصابتها ولو بجهد النفس ،وش��يوع احلكمة
واألمثال في شعرهما.

ّ
واطلع شوقي على اآلداب الغربية وال سيما
الفرنسية ،فأراد التشبه بالفونتني في أمثاله،
ومبوس��يه في صراحته املؤمل��ة ،وبالمرتني في
غزله املائ��ع ،وبكورنيه في بعض النواحي من
روايات��ه التمثيلي��ة ،وإن لم يك��ن أثرهم فيه
جليا ً متام اجلالء.
ولعل في نفي ش��وقي إل��ى أندلس العرب
الغاب��رة ،وتذوق��ه ألم احلرم��ان ،األث��ر األكبر
في توس��ع آفاقه وتفتحها على غير نفس��ه
والبالط ومصر .ولذلك حني عاد إلى مصر وقد
ّ
تقط��ع م��ا كان يربطه بقصر عابدين ش��عر
بتي��ارات جديدة تصله بكبار الش��عراء الذين
لم يكتفوا بالتغن��ي بآالمهم ،بل تغنوا بآالم
غيره��م ،فق ّلده��م ولم يكن تقلي��ده مجرد
معارضة ش��عرية ،بل كان دافعا ً داخليا ً وعن
حاج��ة ملحة في النفس جتعل الش��اعر في
تقليده حرا ً واضح الشخصية.
ثم إن نزعة الش��اعر األولى إلى التجديد ما
زالت حية في نفسه تغذوها احلضارة اجلديدة،
وما أن سنحت الفرصة ،حتى انطلقت جتاري
العصر ،وحتاول التجديد في املعاني فضالً عن
املبان��ي .إال أن انطالقها لم يك��ن قطعا ً تاما ً
للصلة مع القدمي ،وانفالتا ً من جميع القيود.
قصر ش��وقي ع��ن األقدمني في بعض
فقد ّ
نواحي الوصف كالغزل واخلمر ،إال أنه لم ّ
يقل
عنهم روع��ة في وصف امل��دن املنكوبة ورثاء
أطالله��ا ،فقد نظم في نكبة اليابان بالزلزال
الش��هير ،كم��ا نظم ف��ي األندل��س اجلديدة
(أدرن��ة) ،وفي األندل��س القدمي��ة وغيرها من
حواضر الشرق املنكوبة كبيروت ودمشق.
قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا
مشت على الرسم أحداث وأزمان
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مررت باملسجد احملزون أسأله
هل في املصلى أو احملراب مروان
تغير املسجد احملزون واختلفت
على املنابر أحرار وعبدان
فال اآلذان آذان في منارته
إذا تعالى وال اآلذان آذان.
وقد امتاز هذا الوصف بخيال مطلق اجلناح
يح ّلق في أجواء سامية فيأتي بالصور ،وفيها
م��ن روعة االبت��كار ،ودق��ة الوص��ف ،وبالغة
اإليج��از ،ما يق ّرها في الذهن فال تُنس��ى .وإذا
كان البلد املرثي عربيا ً أو مس��لما ً زاد الشاعر
على ق��وة خياله إحساس��ا ً عميق��ا ً وصدقا ً
في العاطفة يجعالن من مراثيه هذه مقطوعات
خالدة.
وإن كان ش��وقي قد ق ّلد أو عارض ،فتقليده
ومعارضته بعيدان عن التقليد األعمى مبعاني
القدماء وأخيلتهم .وهو كذلك متأثر بحضارة
عصره ،ولذلك ص ّور بعض ما وصل إليه العلم
من اخملترع��ات كالطي��ارة والغواصة ،ووصف
م��ا بلغ��ت إليه احلض��ارة من مظاه��ر الترف
كاملراق��ص احلديثة ،ومجالس اللهو في قصر
عابدين ،كم��ا وصف امل��دن الغربية ومظاهر
حضارته��ا ،وبعضا م��ن املنش��آت العصرية
كاملصارف وجمعية الصليب األحمر ،والهالل
األحم��ر .ينضاف إلى ذلك ريادته في الش��عر
املس��رحي ،وتفوقه ف��ي الش��عر القصصي
الذي وجهه لألطفال.
وقصارى القول إن خيال ش��وقي كان خيال
شاعر عبقري فذ ،إذا اندفع في التصوير صب
ألوان��ه متنوع��ة غني��ة تتآلف في انس��جام
غري��ب ،فتخرج لوحات رائعة الفن والدقة متأل
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العيون وتقرع اآلذان.
أما حافظ فقد جمع إلى رقة الشعور خبرة
ش��خصية باأللم وأنواع الذل واليأس ،فحفل
ش��عره بوصف آماله وإخفاقاته ،وثورته على
كي��د الن��اس وخداعه��م .ولم يكن ش��عوره
باأللم وقفا ً على لواعج نفسه وأحداث حياته،
فقد ش��ارك الش��عب ف��ي مصائبه وس��مع
ش��كاوى املظلوم�ين وع�� ّزى املفجوعني .ولم
تك��ن حدود اإلقليم والوطني��ة وحواجز األثرة
القومية والدينية لتحد من شمول عاطفته
التي انتظمت اإلنسانية جمعاء ،ورددت صدى
الكوارث البعي��دة واألحداث العاملية من ذلك
قوله في زلزال إيطاليا .1908
نبئاني إن كنتما تعلمان
ما دهى الكون أيها الفرقدان
ّ
ل»مسني» عوجلت في صباها
ما
ودعاها من الردى داعيان
خسفت ثم أغرقت ثم بادت
قضي األمر كله في ثوان
بغت األرض واجلبال عليها
وطغى البحر أميا طغيان
ول��ذا فقد أج��اد حافظ في مواق��ف الرثاء
ووص��ف الفواجع فهو يس��تهوي اإللهام من
حزنه وتقديره احلقيقي ملن فقد من األصحاب
وأع�لام الوط��ن ،ومن ش��فقته املرفرفة على
املآس��ي البش��رية .فق��د كان ش��عره صادق
اللهجة بعيد األثر.
لكن حافظ��ا ما نال نصيبا ً وافرا ً من التراث
األجنب��ي ،فكان��ت جتارب��ه الش��خصية هي
معين��ه ،ومالحظاته املباش��رة التي حصلت

له مبخالطات الشعب واالتصال بقادة الفكر
وال س��يما اإلمام محمد عبده .وأمدته نزعته
الشعبية وعاطفته الوطنية والدينية بالقوة
الت��ي تدفع الش��اعر إلى مي��دان الكفاح في
س��بيل رقي األم��ة وازدهارها .ولئ��ن أُبعد عن
س��احات الوغ��ى فقد فتح له ش��عره مجاال ً
أوس��ع للمناضلة والدفاع؛ فرجع إلى املاضي
وصاغ ح��ول حياة عم��ر وعل��ي وغيرهما من
أبطال اإلس�لام منظومات تعيد إلى النفس
العربي��ة الرغب��ة في الكفاح وما س��لف من
الثقة والنخوة .وعالج احلاضر بثورته على داء
التفرقة ،وتدخل األجانب في مصالح الوطن،
وبدعوته إلى تهذيب األخالق ،وتعميم اإلخاء،
وتعليم الفتاة ،وتنش��يط الثقافة واملشاريع
العمرانية س��ائرا ً على نهج الش��يخ محمد
عب��ده ،واقتبس م��ن حياته من��اذج التضحية
الصادق��ة واإلخ�لاص الت��ام .ورم��ى بنظ��ره
إلى املس��تقبل فتغنى بآم��ال األمة املصرية
والعال��م العرب��ي بلهج��ة و ّثابة حماس��ية
مضيئة بنور األمل الوطيد واالعتقاد الراسخ.
فرس��م للوطن صورة خالبة تس��تفز الهمم
وتس��تهوي القلوب ،وتآل��ف صوته مع صوت
الب��ارودي وش��وقي واس��تحق لقب «ش��اعر
الني��ل» و «ش��اعر الش��عب» .إال أن بع��ض
النعي��م الذي فاز به حاف��ظ في منصبه بدار
حدة ش��عره احلماس��ي
الكتب قد خفف من ّ
فاعتراه الفتور.
وقد حفظ لنا التاريخ ما كان إللقاء حافظ
م��ن األث��ر البعيد ف��ي نفوس س��امعيه .وال
ري��ب أن لهذا اإللقاء فض�لاً في توجيه حكم
معاصري��ه على ش��عره .فال بد لن��ا اآلن وقد
ط��وى التاري��خ حافظ��ا ً وما راف��ق حياته من
أحوال ،أن ننظر في آثاره نظرة املدقق الهادئة.

فالنق��اد متفقون على أن ش��عر حافظ خال
م��ن روع��ة العنصر املعن��وي ،وإيح��اء اخليال
اخلفاق .فيبقى أن جماله هو في قوة عاطفته
وموس��يقى ألفاظه ،فهو رجل البؤس املتأتي
ليس فق��ط من اجلوع والظمأ ،بل عن النفس
احلزينة التي جفت فيها األماني ،والقلب الذي
تتنازع��ه العواطف املتناقض��ة ،والعني التي
تبكي ملصاب الش��عب والوطن واإلنس��انية.
ولذلك شاع في شعره توقيع شجي مطرب.
وهو الشاعر الذي انقاد شعره إلى السهولة
فلم يع ِّن نفس��ه بالغوص وراء املعاني وخلق
الصور بل حفل برنة اللفظ ،وهو الذي تتلمذ
للفن العباسي من حيث هو صيغة مشرقة،
ولفظ متساوق ،ووزن منس��جم ،وآثر شعراء
اللفظ على شعراء املعنى .وقد تهيأ له لقوة
حافظته وكث��رة مطالعاته ثروة ضخمة من
التراكي��ب واأللفاظ ومناذج الس��لف ،فتخير
منها ما كان مالئما لنزعته املوسيقية.
«ومهما يكن من شيء ،فحسب شوقي أنه
رد الشعر العربى إلى حياته األولى ،ثم حسبه
بعد ذلك -أنه أدخل فن التمثيل فى الش��عرالعربي ،وأن الذين جاءوا بعده وتأثروه وحاولوا
أن يذهبوا مذهبه ،لم يستطيعوا إلى اآلن أن
يبلغوا منزلته ،فضالً عن أن يسبقوه.
أما حافظ فإنه امتاز بأنه َعرف كيف يالئم
بني رصانة الش��عر وما ينبغى له من اجلزالة،
وما ينبغى أللفاظه م��ن التم ّيز ،وملعانيه من
االرتف��اع ،كيف يالئم بني ه��ذا كله وبني هذه
اآلم��ال وهذه اآلالم التي كان��ت تضطرب فى
نفوس الناس.
 ...ع��اد الش��اعران إلى القاهرة ،واس��تقبل
كال منهم��ا أهل القاهرة مب��ا أمكن أن تتغنى
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به نفس��ه من الشعر ،وس��مع أهل القاهرة
غناء حافظ وغناء ش��وقي ،وأعجبوا بشوقي
وأحبوا حافظاً ،وكذلك انتقل إعجاب القاهرة
بش��وقي إلى أهل مصر ،ثم إلى أهل املش��رق
العربي ،وانتق��ل حب القاهرة حلافظ إلى أهل
مصر ،ثم إلى أهل املش��رق العرب��ي ،ثم مات
حافظ ،فحزنت عليه مصر والشرق حزن احملب،
وم��ات ش��وقي ،فحزنت عليه مصر والش��رق
حزن املعجب» :طه حسني «حافظ وشوقي ..
تقليد وجتديد».
املراجع:
 حنا الفاخوري ،تاريخ األدب العربي. رئي��ف خ��وري ،نص��وص التعري��ف ف��ي األدبالعربي(عصر اإلحياء والنهضة).
 طه حسني ،حافظ وشوقي. محم��ود قرني ،جري��دة القدس( :إع��ادة إصداركتاب حافظ وشوقي) بعد مرور الذكرى اخلامسة
والسبعني لهما.
* عضو هيئة حترير

فلسفة
مجـلـة
* أدبية ثقافية شهرية ،تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلـديـد.
* نافذة للمبدعني من شباب األمــة يطلون منها على العالم.
* منبر حــر يُعبر فيه عن األفكار والتطلعات واملشاعر والـرؤى.
* حاضنة لإلبـداع األدبي شعرا ً ،وقصـة ،ومسرحية ،ومقـالة....
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ف�ضاءات

روائي سعودي يصف الكتابات النسوية بالصراخ
عبده خال :ال�شعر يرتبط عادة ِب�سن املراهقة
حاورته :آية اخلوالدة*

قاصا ومن ثم روائي ًا ،وجد في كتابة الش��عر جم��ال املراهقة وروعة
ب��دأ ش��اعر ًا ثم أصبح َّ
األحاسيس ،فانتقل إلى كتابة القصص وأصدر خمس مجموعات قصصية َز َرعت في داخله
ح��ب الكتاب��ة النثرية ،وصل إلى باب النجاح الذي دفع به إلى دخول عالم الرواية من أوس��ع
األبواب ،فقيل وقتها« :إذا كان مقدر ًا للرواية السعودية أن تولد ،فسيكون كاتبها عبده خال».
ست روايات أثبتت جدارة أديب وكاتب سعودي في مختلف أنحاء الوطن العربي ،تناول فيها
رواية حياة قائمة بذاتها تعرض ّ
بكل صنوفها وأمناطها ،فأبدع وخُ لدت أعماله في قلب القراء.
ش��ارك في معرض عمان الدولي الثاني عشر للكتاب ،والتقته مجلة «أقالم جديدة» على
هامش هذه املشاركة وكان لنا معه هذا احلوار.
روائي،
* بدأت شاعرا ً ومن ثم قاصاً واآلن أنت
ّ
فكيف يجتمع كل ذلك في شخص واحد؟
 حكاية الشعر ترتبط عادة بسن املراهقةكنوع م��ن التعبي��ر عن العواطف اجلياش��ة
التي تغمر اإلنس��ان في هذا العمر ،وغالبا ً ما
يتوهم املراهق أنه ش��اعر ،كما كنت أظن أنا
في هذه السن ،لكن التجارب والكتابات التي
كتبته��ا في بداي��ات املرحلة األول��ى ال ميكن
أن نطلق عليها اس��م ش��عر ،بل ه��ي أقرب

إلى اخلاطرة منها إلى الش��عر .عندما كتبت
أول قص��ة وج��دت لها صدى أكب��ر بكثير مما
كتبته كخواطر؛ عندما نش��رت أول قصة لي
ف��ي ملحق أدبي يعد منب��را ً لألدباء واعتمدت
منوذجا ً لألدب السعودي في اإلذاعة في برنامج
«قصة من األدب الس��عودي» .ه��ذا االحتفاء
جعلني أش��عر بصدى م��ا ميكن أن نقوله من
خالل القصة وليس من خالل الشعر .كما أن
الكاتب السعودي الكبير سباعي عثمان قال
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ل��ي ذات م ّرة« :لو أردت أن تك��ون أديبا فقوتك
ف��ي القص��ة ال ف��ي الش��عر » فاجتهت نحو
القص��ة ،ث��م تتالت التجارب إل��ى أن أصدرت
خمس مجموعات قصصي��ة .كما أن الناقد
حامد بدوي قال لي كلمة في جلس��ة خاصة
كان له��ا الوقع األكبر عل��ي وهي« :لو كتبت
رواية في اململكة السعودية سيكون كاتبها
عبده خال».
هذه الثقة جعلتني أحتفز وأبدأ بكتابة أول
عم��ل روائي «املوت مير من هن��ا» وقد حققت
جناحا كبيرا ً خارج الس��عودية كونها نش��رت
ف��ي اخلارج ،تل��ك كانت بداية ظهور اس��مي
من بني الروائيني السعوديني املنتمني إلى تيار
احلداثة ،التي كانت وقتها تطالب املنتمني لها
بكتابة الرواية الت��ي تعبر عن الواقع املعيش
في تلك الفترة.
*برأيك ،هل هناك عالقة غير متجانس��ة
بني القارئ والكاتب؟
 ه��ذه كان��ت ورقتي ف��ي الش��هادة التيألقيتها ف��ي االحتفالية التي تقام في عمان
مبناس��بة إقامة معرض عم��ان الدولي الثاني
عش��ر للكتاب ،وهي ليس��ت جتانس��ا ً قدر أن
القارئ اآلن سواء أكان ناقدا ً أم قارئا ً يستمتع
بقراءة العمل الروائي أو القصصي أو الشعري.
س��نجد دائما ً أن أي قارئ يقرأ أي عمل عظيم
ُ
لكتّ��اب كبار ،وم��ن بينهم م��ن حصل على
اجلوائ��ز العاملية كجائزة نوب��ل مثالً ،وجتده إذا
أراد أن يثب��ت ذاته ميكن أن يقول رواية جميلة
و»لك��ن» .هذه الكلمة يس��عى م��ن خاللها
القارئ إلى إثبات ذاته أمام النص القائم ،ومن
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املتع��ارف أن بني كاتب الرواي��ة والقارئ اتفاقا ً
ضمن َّياً ،بأن القارئ هو الذي يقرأ والكاتب هو
الذي يكتب.
وحتديدا ً ال أتكل��م عن علم األفكار والكتب
الفلس��فية ،إمنا أتكلم عن رواي��ة أو قصة إذ
عندما تكتب في زمنها تتحدث عن ماضيها،
وعندما تصل إلى القارئ تتحول من ماضيها
إلى مس��تقبلها .ف��إذا تقدم ق��ارئ وقال« :لو
كانت نهاي��ة الرواية هك��ذا أفضل ،لو حذف
هذا الفصل أو أضاف هذه الشخصية» وهذا
يع��د تدخالً في حياة قام��ت وهو تدخل ليس
له أي معنى.
هي ليست رؤية بقدر ما هي محاولة إثبات
أن الق��ارئ يف��وق الكات��ب مخيل��ة ،واختيار
النهاية أو الش��خوص يع��د نقضا ً لالتفاقية
الضمنية بينهما.

* م��ا رأيك في املس��توى ال��ذي وصل إليه
اإلبداع األدبي في الوطن العربي؟
 ال بد دوما من أن ن��رى بالعينني كلتيهما،نحن أمة مهزومة انتقلت الهزمية إلى جميع
مستويات نتاجاتها ،ال أرى أننا ننتج شيئا ً وإن
كان متيزن��ا لغويا ً ومعجزتن��ا لغوية ،لكن مع
الهزمية حاولنا أن نقوض أنفس��نا وأن نكتب
أعماال ً إبداعية س��واء قصصية أم شعرية أم
روائية ،وغدونا ننظر إلى اخلارج على أنه املصدر
لكل شيء .وبالتالي مهما كتب املبدع العربي
وأجاد يظل محاصرا ً بتهمة أنه أقل مس��توى
مما يأتينا من اخلارج ،وهذه املش��كلة ال تتعلق
بنا قدر ما هي مشكلة نفسية ،تعمقت في
اجملتمع العربي ولي ِد الهزمية.
ُ
الكتّ��اب الع��رب رائع��ون ،وبس��بب تع��دد
غدت
التضاريس اخملتلفة ف��ي العالم العربي
ْ
الرواي��ة العربي��ة تغطي كثيرا ً م��ن العوالم
الروائي��ة املبهرة ،التي تبهرن��ا بقدر ما يبهرنا
الروائي��ون ف��ي أميري��كا الالتيني��ة وإفريقيا
وشرق آسيا و فرنسا.
نحن أيض��ا لدينا اإلبهار واجلم��ال ،لكن لو
وثقنا بأننا نكتب بشكل منافس ،الكثير من
رواياتنا س��تكون أجمل من الروايات املترجمة
التي نقرؤها.
املس��ألة ليست مسألة إنتاج إبداعي بقدر
ما ه��ي عق��دة ذاتي��ة داخلي��ة متأصلة في
مجتمعاتنا العربية.
* ما موقع األدب الس��عودي من الس��احة
األدبية العربية؟
 املس��ألة تظل محصورة في االنعكاساتالتي حتدث في كل إقليم ،كل بقعة جغرافية

هي التي تعكس ما يح��دث في حياتها على
واقعه��ا ،مبعن��ى أن الس��عودية كباق��ي دول
العال��م العرب��ي تعان��ي من مش��كلة جعل
املثق��ف لديه��ا ميثل آف��ة وخطرا ً عل��ى بنية
السلطة ،وبالتالي يتم تهميشه خشية هذا
التعطيل .ويلي ذلك تعطيل الكتاب واإلنتاج
والتوزيع ومن ثم الرقابة .هي جملة مشكالت
متع��ددة متوج به��ا الس��احة الثقافية .ومع
ذلك ثمة إنتاج يصل إلى العالم العربي ولوال
وصوله ملا كنت هنا اليوم.
* عبده خال كات��ب الطبقة االجتماعية
البسيطة ،فماذا تقول في ذلك؟
 إن االنتماء إلى الطبقة املسحوقة انتماءطبقي وهو نوع من النضال مع هذه الطبقة.
على أن لي مفهومي الشخصي للهامشي؛
إذ الهامش��يون ه��م الذي��ن ال ص��وت له��م
وبالتال��ي تتحول كتاباتك إل��ى محاول ِة منح
هؤالء الصامتني دورا ً في التحدث واستنطاق
الهامشي
أحالمهم وطموحاتهم وآمالهم.
ّ
ليس هو الش��خص الذي ينتمي إلى الطبقة
الدنيا ،بل هو شخص ال يستطيع أن يتحدث
ويتكلم ،سمته األساسية الصمت.
* ه��ل يتطرق األدب النس��وي الس��عودي
كاف ،ويتناول تلك
إلى قضايا املرأة بش��كل ٍ
القضايا بشكل محايد؟
 أنا أرفض مبدأ التفريق بني األدب النسويوالذك��وري ،ألن ه��ذا التفري��ق يع��د مواصلة
ّ
للعزل��ة التي تعيش��ها املرأة ،كلم��ا حاولت
املرأة االندماج باجملتمع ،مت اختراع مصطلحات
إلرجاعه��ا إل��ى عزلتها .بالتالي م��ا يثار هذه
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األي��ام ويتم تقدميه على أنه أدب نس��وي نوع
من الفصل لهذا الكائ��ن وإبقائه في عزلته،
حتى إذا ما أنت��ج أدبا ً مت تأنيثه على أنه منتج
أنث��وي .وفي هذه التس��مية ن��وع من النظرة
الدونية لهذا اإلنتاج .عندما يقال أدب نسوي،
نضعه في الدرج��ة الثانية ،وهذه اخلاصية ال
توج��د إال ف��ي العالم العربي ،فمث�لا إيزابيل
ألليندي عندم��ا تصدر رواية ال نقول إنها أدب
نسوي .يكفي أن نطلق عليها روائ ّية واسمها
يسوقها أديبة ومنتجة لألدب ،ال يستند ذلك
إل��ى كونها أنثى .بينما ال��ذي يحدث لدينا أن
األنث��ى إذا أصدرت عم�لا يت��م التربيت على
كتفها كنوع من تش��جيع املع��اق ألنه قطع
مس��افة العدو ،وه��ذا إضرار باملنت��ج األدبي
بشكل عام.
املرأة في السعودية مرت بظروف اجتماعية
جعلته��ا في وض��ع معني ،لكن ه��ذا الوضع
لم يكن ش��امالً .ف��أول رواية أنتجته��ا املرأة
الس��عودية كانت ع��ام  1357هجري ،على يد
سميرة خاشودجي املعروفة بـ «سميرة بنت
اجلزيرة» إذ كتبت في وقت مبكر وزاملت كثيرا ً
من الروائيني العرب.
ظاه��رة االهتمام مب��ا تنتجه امل��رأة نوع من
التعبي��ر عن الذي ميوج به اجملتمع من عالقات،
م��ن الغري��ب أن تنتج في مجتم��ع محافظ.
لك��ي يك��ون هنالك ثم��ة وض��وح ،فاجملتمع
الس��عودي مثل بقية اجملتمعات ،يظهر كأنه
محاف��ظ لكنه يعي��ش حياة باق��ي عواصم
العالم .يس��تخدم جميع التقنيات احلديثة.
فمن يحمل املايكرف��ون والصوت العالي هم
احملافظ��ون ،كم��ا أن ثورة االتص��االت منحت
املرأة املساحة التي جعلتها تُ ْق ِدم على البوح
بشكل أكثر وضوحا مما سبق .وكما في األمور
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دوما ً إذا كان ثمة اختناق فإن ردة الفعل تكون
أعنف.
فلق��د ظلت امل��رأة لفت��رة طويل��ة تعاني
على اعتب��ار أن كل ما تقول��ه عيب ،ومن ثم
جعلتها الوس��ائل املتاحة تصرخ؛ فما يكتب
اآلن من روايات نسوية هو صراخ ،سوف يدرك
في الس��نوات القادمة أن عليه أن يهمس وال
يصرخ دائما.
* في روايت��ك «الطني» اعتب��رت أن املوت
حي��اة ونقطة ارتكاز لب��دء دائرة جديدة من
احلياة ،فكيف يكون ذلك؟
 كثي��ر من��ا أو جميعن��ا نرى امل��وت فناءوانتهاء ،لكننا ل��و تبصرنا قليال ،وبخاصة إذا
كان اس��تنادنا إلى ديننا ،سنجد أن النصوص
الديني��ة تقول لن��ا إن اهلل عز وجل أش��هدنا
على أنفس��نا «ألس��ت بربكم» قلن��ا« :بلى»
وهذا حدث مع بداية آدم ،أي أننا حضرنا بداية
اخللق كما س��نحضر نهايت��ه .النقطة التي
نح��ن غي��ر موجودين فيها ه��ي نقطة احلياة
التي نعيشها %60 ،هي الفترة التي نحضرها
م��ن خ�لال حياتن��ا .إذ احلياة هي ج��زء ميت
وليس حياً ،املسألة معكوسة ،رواية «الطني»
تس��عى إلى قلب فكرة الوج��ود ،وأن الوجود
وه��م نعيش��ه ،بينما احلقيق��ة أن نكون في
الغياب وليس في احلضور ،فتبدأ الرواية بقول
البطل «لقد عدت من املوت»؛ قامت «الطني»
عل��ى هذه الفك��رة األساس��ية لكنها أيضا
تتحدث ع��ن بيئة قروية تعي��ش وتندمج مع
األس��طورة اندماجا كلياً ،وإن احللم هو أشبه
باحلياة التي نعيش��ها وال نس��تطيع أن نفيق
من��ه .ففي حدي��ث رس��ول اهلل« :الناس نيام
إذا مات��وا تنبهوا» أنن��ا اآلن غير موجودين في

احلي��اة ،غير موجودين في الزمن ،حتى إذا متنا
قمنا وعدنا للزمن وهذه هي دائرية الطني.

* ه��ل يس��تخدم الروائيون الس��عوديون
املرأة وسيلة إلثارة القارئ؟

*برأيك ،ما هي س��لبيات وإيجابيات تناول
الكاتب رواياته باللهجات احمللية؟

إذا آمنا أن احلياة قائمة على ثيمات مشتركة
في جميع أنحاء العالم ،ال نستطيع أن نتهم
روائيا ً كوريا ً ضاجع ام��رأة في روايته ،أنه يريد
أن يسوق روايته من خالل هذا العمل .إذا أردنا
أن نقول إن املرأة تتح ّول إلى مس��ألة جنسية
بحتة ،قد يكون هذا له عالقة باجملتمع نفسه
ورؤيته لهذا الكائن املوجود في حياته .لكن أنا
بصفتي روائياً ،ال أستطيع أن أكتب رواية دون
التطرق للثالوث ألن األشياء واألحداث ال ميكن
أن تنت��ج خارج ه��ذا اإلطار «الثال��وث احملرم».
السياس��ة تنتج األحداث دوما وتلك األطراف
الثالث��ة ركيزة احلياة وبالتالي ال نس��تطيع أن
نكتب رواية خارجة على هذه االشياء.

هذه مسائل نقدية ،أنا بصفتي روائيا ً عندما
أكت��ب عل��ي أن ال أرتهن إلى مدرس��ة نقدية
سابقة على العمل ،مبعنى أن الكاتب عندما
يكتب وينظر أمامه ملا سوف يقال ،لن يكتب
س��وى عمل يجت��ذي كل جه��ة وكل ذائقة،
بينما الكتابة احلقيقي��ة تكون في أن تكتب
بصدق ووعي لألش��ياء ،بنظرت��ك للحياة وما
يح��دث داخل العمل يس��تجيب فيه الكاتب
لنزعته الداخلية ال لنزعة النقاد.
إذا وج��دت وأنا أكتب أن العامية س��توصل
الفكرة للقارئ سأكتب بالعامية ،وفي احلوار
أيضاً ،لكن ثمة تناغم موسيقي داخل العمل
عل��ى الكات��ب أن ينتبه له كروائ��ي ،وهو في
النهاية اختياره الش��خصي ،وعليه أن يرتهن
لداخله.
* كم حتتاج الرواية لكتابتها ،وأي أعمالك
أحب إليك؟
 حقيقة كل عمل أكتبه ال يعود ميتلكنيوال مي��زة له عن غيره ف��ي داخلي ،إذ مبجرد أن
يخرج للناس يصبح أشبه بألم الصداع الذي
انتهيت منه وال أحب أن أعود إليه.
رواية «املوت مير من هنا» اس��تغرقت إحدى
عش��رة س��نة في كتابتها ،فقد كتبتها وأنا
أبل��غ من العمر  23س��نة وأصدرتها في عمر
 34كانت اخلش��ية أن تس��قط كاسم ويأتي
بعض النقاد لقتلها .بينما كتابة الرواية اآلن
تستغرق ما بني سنتني إلى ثالث سنوات.

* صحافية ومترجمة

فلسفة
مجـلـة
* أدبية ثقافية شهرية ،تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلـديـد.
* نافذة للمبدعني من شباب األمــة يطلون منها على العالم.
* منبر حــر يُعبر فيه عن األفكار والتطلعات واملشاعر والـرؤى.
* حاضنة لإلبـداع األدبي شعرا ً ،وقصـة ،ومسرحية ،ومقـالة....
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على هامش األدب الذكوري

جملة تايكي تنت�صف للق�صة الق�صرية الن�سوية يف أ
الردن
أسرة التحرير جديدة

في احلادي عشر من تش��رين األول املنصرم
قصدت أسرة مجلة أقالم جديدة بيت تايكي
ملتابع��ة جلس��ة تتن��اول القص��ة القصيرة
النسوية في األردن ،مبشاركة كل من :د.محمد
عبيد اهلل ،د.رفقة دودين ،د.سهير التل ،الناقد
نزيه أبو نضال ،جميلة عمايرة ،ماجدة العتوم،
يوسف ضمرة ،س��امية العطعوط ،ورئيسة
حترير مجلة تايكي القاصة بسمة النسور.
يش��ير الناقد نزيه أبو نض��ال إلى أنه رغم
صدور مئة وثمان وستني مجموعة قصصية
نس��وية في فترة التس��عيينات إلى أن األدب
النس��وي يعاني اضطه��اداً؛ فالنقاد ال يزالون
يفترش��ون مائ��دة املصطل��ح ،فيفرقون بني
«النس��وي» و»النس��ائي» أو «الفيميني��زم»،
وتارة يطلقون عليه «األنثوي» ،في ظل حدود
املصطلح ما حتركنا قيد أمنلة.
فبع��ض النق��اد ميي��زون بني كتاب��ة الرجل
واملرأة ،فكتابة الرجل أدب فقط وكتابة املرأة
أدب نس��وي .وكأن األدب الذك��وري ه��و املنت
واألساس ،واألدب النسوي هامش ال أكثر على
حد تعبير الكاتبة سامية العطعوط.
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ويبدو أن مؤسسة النقد تشكل عامالً آخر
أخذ بيد األدب النسوي إلى الظل ،ففي أي نوع
من األدب نحت��اج إلى ناقد يبرز مواطن القوة
أو الضعف ،فيشيد أو يذم .وبغض النظر عن
القيمة التي يعطيها النقد للعمل النسوي
فه��ذا جيد بداي��ة .فكم من عم��ل قرئ وملع
جنمه بع��د أن تناوله النق��اد مبباضعهم ،وإن
كان تناولهم متزيق��ا ً مؤملا ً في بعض األحيان.
وقد خلصت املشكلة د .رفقة دودين مشكلتنا
«بأنها في النقد احملابي أواملعادي».
وليس��ت ه��ذه جرمي��ة النقد الوحي��دة ،إذ
نرى كتاب��ا ً نقدي��ا ً خالصا ً في أعم��ال كاتب
معينّ  ،ي��درس الكات��ب وأعمال��ه باعتبار أنه
حال��ة خاصة ومنوذج له خصوصية في األدب،
ف��ي حني تُ��درس مجموعة من أعمال نس��اء
مختلف��ات في كت��اب واح��د باعتب��ار أنهن
كلهن يش��تركن في خصوصي��ة واحدة ،هي
النس��وية .وكأن النس��اء جميعا ً منوذج واحد
ال ينم��از ع��ن بعض��ه بعض��اً ...فالنقد غير
منهجي وال يعطي النتاج النسوي حقه على
حد تعبير د.سهير التل.

م��ن جهة أخرى ،ف��إن املتأمل ف��ي نتاجات
األدب النس��وي يالح��ظ أن خصوصي��ة هذا
األدب تكون��ت متأخ��راً ،إذ ح�ين ب��دأت املرأة
الكتابة كانت متماهي��ة مع الرجل ،فكتبت
بوعي��ه الذي كان أطول باعا ً وأس��بق في هذا
احلقل ،ولم تلتف��ت خلصوصيتها إال متأخراً.
ويعلق يوس��ف ضمرة على ذلك فيضيف ما
مف��اده أن امل��رأة ما كتبت ع��ن ذاتها إال بعد
انهيار املث��ل العليا وانتهاء احلركات القومية
واالشتراكية وذوبان حلم الوحدة العربية في
خض��م الواقع ،بعد هذا فقط كتبت املرأة ما
يش��به الس��يرة الذاتية مع قليل من اخليال
متس��ترة بالضمائر لتنقل جتربتها باعتبارها
عامة ال خاصة.
وإذا كان نزي��ه أب��و نضال يرى ف��ي القصة
الش��كل األمث��ل للتعبي��ر عن هم��وم املرأة
وهواجس��ها ،وس�لاحها لتأكي��د هويته��ا
وانتزاع حقوقه��ا ،فإن د .رفق��ة دودين تذهب
إلى أن املرأة لم تفهم ،بل على العكس كانت
القصة وسيلة لعدم فهمها حني ربط ما بني
البطلة والقاصة كونهما انعكاس��ا ً لصورة
واحدة ،وبذا أصبح كل محظور أو مس��تقبح
اجتماعيا تقوم به البطلة انعكاس��ا ً ألفعال
الكاتب��ة ال غي��ر .ثم ه��ذه س��هير التل التي
توقف��ت ع��ن النش��ر مؤخ��را ً تق��ول إذا كان
األدب خطاب��ا ً يحم��ل رس��ال ًة ملتل��ق ما فإن
ه��ذه الرس��الة لم تص��ل ،بل عل��ى العكس
ش�� ّوهت صورتها كام��رأة؛ ألن قارئها يحكم
عل��ى الكاتبة اإلنس��انة حكم��ه على بطلة
قصصها.
وليت األم��ر توقف هنا فق��ط فللمجتمع
دوره ال��ذي ال ميكن إغفاله في تغييب القصة
القصيرة النس��وية عن واقعنا األدبي ، ،فكم
رج�لاً يؤمن مبا يعتمل من اختالجات في صدر
امل��رأة؟ وهل يوجد ج��و أس��ري ،أو اجتماعي،

ثقافي يأخذ بيد املرأة الكاتبة ويرافقها حتى
تبل��غ مبتغاه��ا؟ وم��ن وجهة نظ��ر الكاتبة
ماج��دة العتوم فإن هذا اجل��و مفقود مفقود
مفقود .وإال ما الذي يبرر صدور عمل ناجح أو
ش��به ناجح لكاتبة معينة ،ثم يكتب لهذه
الكاتبة املوت وتنس��ى من قائمة القاصات؟
ومل��اذا إذا تزوجت املرأة كتب على مش��روعها
األدبي في األغلب االنتهاء؟
وإذا كان ش��غل العال��م الش��اغل موج��ة
األزم��ات االقتصادية ،وارتفاع األس��عار وطرق
تأمني لقمة العيش التي أصبحت أمرا ً صعباً،
فكيف نتوقع م��ن املرأة أن تتف��رغ لكتابتها
وه��ي حتمل على عاتقها جزءا ً من هذا الهم؟
وإذا كان يوسف ضمرة يقول إنه ال يوجد امرأة
كاتبة لديها مش��روع ثقافي ،وأننا ال نزال في
مرحل��ة الهواي��ة فهذا ألن اإلب��داع ال يطعم
خبزا ً على حد قول سهير التل.
وفوق ه��ذا وذاك فاملرأة في أغلب األحيان ال
متلك رأس��ا ً للمال متول ب��ه عملها ،ورمبا ليس
لها عالقات ش��خصية مع أي من دور النش��ر
لتجد منفدا ً لكتاباتها لترى النور.
نحت��اج ملزيد من اإلنصاف لنق ّيم ما يتفتق
ع��ن اختالجات املرأة أدب��اً ...وأظن أنه ال يوجد
م��ن يدع��ي أن بع��ض الوص��ف ال يحس��نه
الرج��ل بقدر ما تعب��ر عنه امل��رأة ،خاصة ما
يتعلق بأمومتها وتربيتها وبيتها ،وهذا ليس
باليس��ير في مجال العط��اء األدبي ،وكذلك
اخت�لاف التكوي��ن البيولوج��ي ب�ين الرجل
وامل��رأة ال ميكن أن يكون ف��ي حال من األحوال
مص��در دون ّية .ولعلنا مس��تقبالً نفتح اجملال
أمام خصوصية اإلنتاج اإلبداعي الذي تقدمه
امل��رأة ،على املس��توى اإلبداعي وف��ي جتليات
النص نفس��ه ف�لا نحكم علي��ه باعتبار أنه
ضلع أعوج ...وعذرا ً أيها األدب الذكوري.
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أقدم كشك كتب في إربد:
ك�شك أ«�بو العبد الزرعيني» أ�حد أ�برز مالمح املدينة
مهند صالحات*

ليس عجبا ً أن تقلد املدن اإلنسان وتتشبه
به حتى يصل الش��به بينهم��ا حدا ً يصعب
معه التمييز ،فهي تولد وتنمو وتكبر وتهرم،
وقد جتدد ش��بابها وتس��تعيد عافيتها ،وقد
مت��وت وتغرق ،وق��د يذب��ل عودها حب��اً ،وغير
ه��ذا وذاك تلجأ أحيانا ً إلى تغيير اس��مها أو
سكنها وتلجأ أحيانا ً إلى الهجرة وفي أحيان
كثيرة تس��تبدل زينتها ومعالم شخصيتها
ورمب��ا تضجر م��ن متاعب الدني��ا فتنـزل إلى
باطن األرض وتختفي إلى األبد ،إال أن اإلنسان
الذي يشبه املدن وحده الذي يبقى يحفظها
بذاكرت��ه ،فمهما هرم��ت ،أو جت��ددت ،يبقى
بقدمه يحفظ معه ِقدمها ،ومالمح شبابها
مالمح شبابه.
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كذلك هو صاحب أقدم كشك لبيع الكتب
في مدينة إربد األردنية العريقة ،الس��بعيني
أبو العبد الزرعيني ،يحفظ كظهر يده مالمح
مدينة إربد ،لدرجة أنه كما يقول قادر على أن
يسير ويوزع جرائده في كل أنحاء املدينة وهو
مغم��ض عينيه .إذ يفيق يوميا ً قبل ش��مس
املدين��ة ،ويذه��ب إلى مكتب وكال��ة التوزيع
األردني��ة ،ليأخذ م��ا اتفق علي��ه من صحف
يومي��ة وأس��بوعية ،ومج�لات ،وإص��دارات
جدي��دة ،ويعود بها لكش��كه الذي صار ميثل
أح��د املعال��م املهمة والب��ارزة ف��ي املدنية،
وبس��ببه ثارت ضجة كبيرة أثارها صحافيون
يوم
وكتاب ومثقف��ون أردنيون حني قررت ذات ٍ
بلدية إربد الكبرى إزالة الكش��ك الذي يقبع

على جزيرة وس��ط املدينة ،فشعرت البلدية
بخطئها وأحاطت الكشك بحديقة صغيرة
من الزه��ور ،وبنت إلى جانبه س��اعة كبيرة.
مما كرس الكش��ك مرة أخرى واح��دا ً من أبرز
معاملها الثقافية القدمية ،ليضيفه إلى بيت
عرار ،ومتحفها ،ومعاملها القدمية الباقية.
أب��و العب��د الذي رس��مت تفاصي��ل احلياة
القاس��ية مالمحه��ا على وجه��ه ،بنظارته
السوداء ،ال يبالي بالتطورات التي طرأت على
حياة املدينة ،وغيرت م��ن مالمحها ،لتصبح
أكث��ر عمران��ا ً وأكث��ر ازدحام��اً ،وال بتطورات
العوملة ،بعكس ابنه حسني ( 37سنة) ،الذي
أصبح يتناوب مع أبيه في فتح الكشك الذي
يقع في وسط مدينة إربد في اجلزء القدمي من
املدينة ،الذي بدأت تظهر عليه بعض مالمح
احلداثة ،فأص��ر على مواكب��ة التكنولوجيا،
معتب��را ً أن هذا التجديد في مبيعاته ال يغير
من سمة الكشك الثقافية ،فأدوات الثقافة
أيض��ا ً تتط��ور معها –بحس��ب حس�ين -بل
وتخدمه��ا أكث��ر ،فيمكن عب��ر التجوال في
الكشك مالحظة وجود إسطوانات كمبيوتر

وأغان وألع��اب وغيرها ،باإلضافة إلى
لبرامج
ٍ
مجالت الستااليت ومجالت الكمبيوتر.
يب��دأ ي��وم األب وابنه مبناكفة ب�ين االثنني،
إذ يأت��ي أب��و العب��د ليأخ��ذ الكت��ب واجملالت
والصح��ف وميضي به��ا في ش��وارع املدينة
باحثا ً عن القراء أو ما تبقى منهم ،الذين بدأت
التكنولوجيا واإلنترنت والعوملة تغيبهم عن
وسائل الثقافة الورقية ،ويهمس لي أبو العبد
بأنه يحب ابنه حس�ين أكثر م��ن كل إخوته
رغم تلك املناكفات اليومية ،فحس�ين بنظر
أبيه فدائي قد ضحى بدراس��ته ومستقبله
من أج��ل إخوته ،الذين فق��د أحدهم مقاتالً
في عملي��ة فدائية نزل بها م��ع رفاق له من
غ��ور األردن لفلس��طني واستش��هد هناك.
بينما يجلس ابنه حسني يشرب قهوته امل ّرة
قرب برج الساعة اجلديد الذي حتيطه الزهور،
ليستقبل زبائنه القادمني ليبحثوا لديه عن
املس��تجدات احلديثة من سياسية وثقافية
وفنية ف��ي الصح��ف ،وكذل��ك للبحث عن
معرفة جديدة.
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سيرة بائع ومدينة:
يق��ول أحم��د الزرعين��ي (أب��و العب��د) بأن
مش��واره مع الكتب ب��دأ منذ الع��ام ،1953
حني بدأت مس��يرة حياته الت��ي يعدها جزءا ً
من سيرة املدينة ،بدأها بائعا ً متجوال ً للكتب
واجلرائ��د واجملالت منذ طفولت��ه ،فبعد هجرة
 1948م��ن فلس��طني إل��ى األردن ،ويقول أبو
العبد :فكرت بدخول مدرسة ،إال أن الشاغل
األكب��ر في ذلك الوقت كان الهم املعيش��ي،
فوقف عائقا ً أمام دخولي املدرس��ة ،فعملت
بائعا ً متجوال ً للكتب على الرصيف .تعلمت
الق��راءة والكتاب��ة م��ن والدي ال��ذي علمني
إياها بقراءة القرآن الكرمي ،وكذلك تدريس��ي
الكتب املدرس��ية التي كانت مقررة في ذلك
الوقت في البي��ت ،وطورت موهبتي وثقافتي
من خالل الق��راءة اليومية للكت��ب واجلرائد،
إلى أن استطعت فتح بسطة كتب ومجالت
وجرائد خاصة بي ،تطورت فيما بعد لتصبح
كشكا ً في عام .1979
ويتابع أبو العبد قصته ،مزهوا ً بحكايته مع
الكتاب ،وابتسامة ظاهرة على شفتيه :بدأت
أس��افر إلى القدس ودمش��ق ،وأحيانا ً أبحث
على البس��طات وفي املكتب��ات القدمية في
عمان ونابلس ألش��تري منها الكتب القدمية
ّ
التي حتتوي املضمون األدبي والثقافي.
مجد ،في
ويع��د أبو العبد قارئ الي��وم غير
ّ
حني قارئ األمس كان أكثر جدية في التعامل
م��ع الثقافة ،فإقبال القراء في الس��ابق كان
ينصب نحو مؤلفني من أمثال :محمود تيمور،
محمد حسني هيكل ،توفيق احلكيم ،يوسف
السباعي ،جنيب محفوظ ،غالب هلسا ،ومن
األجانب تش��ارلز ديكنز ،فكتور هوغو ،وأجاثا
كريستي.
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أجرة اجلريدة بخمسة فلوس
ويس��تذكر احل��اج أب��و العب��د ذكرياته مع
الكت��ب ،وأيامه الس��ابقة م��ع الكتاب ،وهو
يضحك قائالً :كنت أؤجر اجلريدة بـ»تعريفة»
وأع��ود آخ��ر النه��ار ألكويها عن��د املكوجي
وأعيده��ا على أنه��ا لم تبع ،كم��ا أني كنت
أفشل بائع كتب وجرائد في البلد ألنني كنت
أمسك اجلريدة أو الكتاب صباحا ً وأجلس في
زاوية ألقرأها كاملة :فأكتش��ف أن النهار قد
مضى وأنا أق��رأ ولم أبع ش��يئاً ،وكان «صقر
السعيد» (معلمي األول) يؤنبني على ذلك.
ويذكر م��ن الصحف القدمي��ة التي كانت
تب��اع ف��ي األردن :الدف��اع ،املنار ،فلس��طني،
اجلهاد ،النسر ،األردن ومجلة امليثاق.
أهم رواد الكشك
وكعادة هذه األكش��اك الت��ي حتافظ على
أصالته��ا الرتباطه��ا بأصال��ة امل��كان ،ف��ي
األس��واق الش��عبية ،يذكر أبو العب��د أن رواد
الكشك كانوا وما يزالون من جميع الطبقات
االجتماعية دون استثناء ،إال أن الغالبية كانت
وال تزال من طبقة فقراء املدينة؛ تلك الطبقة
املس��حوقة من العمال الذين يجلسون قرب
الكش��ك كل يوم ينتظرون فرصة عمل ،هم
أهم رواد الكشك.
ويفسر أبوالعبد ذلك بأن هؤالء الذين يعانون
من التعب اليومي ،وصعوبات العيش ،يجدون
بالقراءة مهربا ً من مشكالتهم ،وهمومهم،
وخاصة األدب ال��ذي يحملهم لعالم التأمل،
وعال��م األح�لام ،واألمني��ات ،وينفس��ون عن
همومه��م بالقراءة وعاملها ،وينس��جون في
مخيالتهم عوالم أخ��رى ،ويبحثون في األدب
عن ش��خصيات تش��بههم ،وذكر مثاال ً على

ذل��ك رواي��ة «الالمنتم��ي» لكولن ويلس��ون
الت��ي كان الكثي��رون من هؤالء يج��دون في
شخصيات الرواية مرآة يرون وجوههم فيها.
ومن ش��خوص مدينة إرب��د البارزين الذين
كانوا من رواد الكتب ،وال يزال جزء منهم من
رواده ،من ش��عراء وأدباء ،وباحثني :د.ش��حادة
الناط��ور ،س��ليمان األزرعي ،ناي��ف أبو عبيد،
هاشم غرايبة ،فضيل التل ،عبدالرؤوف التل،
منر حجاب ،املرحوم حس��ن التل ،حس��ان أبو
غنيمة ،حسن ناجي ،وصهيب التل.
ومن السياسيني :املرحوم بهجت التلهوني،
عبدال��رؤوف الرواب��دة ،عبدالرزاق طبيش��ات،
حس��ن املومن��ي وج��ودت الس��عد ،محمود
عبيدات.
الكتاب برسم البيع:
ويؤكد (حس�ين) ابن (أبوالعب��د) الزرعيني،
ال��ذي يدي��ر الكش��ك من��ذ أكثر من س��تة
عش��ر عاماً ،وهو يس��كب القهوة «السادة»
الت��ي أصبحت هي األخ��رى جزءا من طقوس
الكش��ك ،أن العمل في ه��ذه املهنة أصبح
متعب��ا ً بس��بب مزاجية املش��تري ،وصعوبة
التعامل معه في بعض األحيان.
ويتحدث عن أزم��ة الكاتب األردني ،فيوميا ً
هنال��ك كت��ب جدي��دة ،معظمه��ا لكتّ��اب
مغمورين .بدأ نتاجهم يظهر وينش��ر نتاجه
عب��ر االس��تفادة مم��ا تقدم��ه وزارة الثقافة،
عمان الكبرى ،واملؤسس��ات الثقافية
وأمانة ّ
من دع��م للكات��ب املغمور ،وبع��د الطباعة
يضط��ر إلى أن يعرض كتابه على األكش��اك
واملكتبات لتعرضه برسم البيع.

غالء الكتب جعلها للنخبة
ويبني حسني أن الكتاب الثقافي اليوم صار
للقراء النخب ،بسبب الغالء الذي طرأ عليه،
وه��ذا ما جع��ل الق��راء من طبق��ة الفقراء
يلجأون للحصول عل��ى الكتاب الثقافي ولو
بطريق اإلعارة ،أو ش��راء الكتب املستخدمة
أو القدمية التي تباع بسعر أقل.
وف��ي الوق��ت ال��ذي ي��رى في��ه أصح��اب
مكتب��ات في إرب��د وم��دن أخ��رى أن اإلقبال
عل��ى الكت��اب األدب��ي والعلم��ي حت��ول إلى
الكت��ب الدينية والغيبي��ات ،واجملالت الفنية،
ومج�لات الس��تااليت ،يرى حس�ين بعكس
م��ا يرى وال��ده وكذلك اآلخ��رون من أصحاب
املكتبات واألكش��اك األخرى ،فيقول :إنه لم
يط��رأ أي تغير على الكت��اب املطلوب ،فظل
الكت��اب األدب��ي والثقافي والعلم��ي يتصدر
أعلى املبيعاتّ ،
وظل كتّاب مثل غالب هلسا،
مؤنس الرزاز ،تيسير الس��بول ،إبراهيم نصر
اهلل ،يوسف غيشان ،محمد طمليه ،وآخرين
يتصدرون أعلى مبيعات لكتّاب أردنيني ،وكتبا ً
مثل عالم الثقافة ومجلة العربي الصادرتني
عن وزارة الثقافة الكويتية.
في حني أصبح الكتاب األكادميي ثم األدبي
ب��كل أنواع��ه س��واء الس��ردي أو النقدي أو
الشعري ،يليه العلمي ،يحتل أعلى مبيعات،
وهنالك إقبال ملحوظ على الكتاب األجنبي
الذي له رواده أيضا ،ليس مثل الكتاب العربي،
إمنا هنالك نس��بة حقيقية م��ن قرائه ،وهذه
النس��بة مهما كانت ،كافي��ة ألن تدلل على
أن الكت��اب لم يزل يحتل مكان��ا ً لدى الناس
بغض النظر عن لغته.
* كاتب وصحفي أردني
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إ��صدارات

رواية «حفلة املوت» لفاطمة الشيدي
ف��ي رواية «حفلة امل��وت» الص��ادرة عن دار
اآلداب بيروت ،2008 /حتاول الروائية والش��اعرة
العمانية ،د.فاطمة الش��يدي بلغة الش��عر
ُ
الذي ب��دأت ب��ه مش��وارها اإلبداع��ي ،إحياء
أس��طورة ُعماني��ة قدمي��ة نس��جت فكرتها
العام��ة ،ميثولوجي��ا متوارث��ة ف��ي كل بيت
ُعمان��ي يغادره أح��د أفراده بش��كل طبيعي
كاملرض أو أي ش��كل آخ��ر للموت ،إال أن أهله
غالبا ً ال يصدقون موته ،أو ذاك الغياب املفاجئ،
فيعتقدون بأنه ُوضع في فكرة الغياب والبعد
حيا ً ف��ي مكان ما حتت األرض ،كما يوضع في
فكرة االنتظار للعودة املرتقبة.
تس��رد الرواي��ة وبطريق��ة أدبية ،ق��د يراها
القارئ العرب��ي البعيد عن أجواء روح احلكاية
امليثولوجي��ة املتغلغلة بداخ��ل ذلك اجملتمع،
بأنها تنحو منحى الفنتازيا لغوصها في رؤية
ميتافيزيقي��ة خاص��ة بجغرافي��ا اجتماعية
مح��ددة ،ك��ون ه��ذه الرواي��ة حتك��ي فك��رة
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السحر والغياب وما حيك حولها من قصص
وحكايات أسطورية ،تمُ ثل ملمحا ً غرائبيا ً في
العماني ،وتستقي هذه
ذاكرة اإلنسان واملكان ُ
الرواي��ة بع��ض مالمحها من ه��ذه احلكايات
الش��عبية لتعيد نس��جها وفق رؤية سردية
معاصرة ومغايرة.

وعب��ر تل��ك امليثولوجي��ا عالي��ة الدق��ة
الوصفية ،قامت الشيدي برسم فسيفساء
كامل��ة ودقيق��ة جملتمعه��ا مبكنون��ه ال��ذي
يخشى كثير من أدبائه املساس به أو االقتراب
منه ،وهو عال��م امليتافيزيقيا التي يراها جزء
كبي��ر م��ن اجملتم��ع واقع��ا ً مقدس��ا ً ال يجوز
املساس به أو االقتراب منه .وهذه الرواية هي
اإلص��دار اإلبداعي الرابع للش��يدي ،بعد ثالث
مجموعات شعرية.

إبراهيم الكوني يعيد قراءة الطوارق روائياً
في «نداء ما كان بعيداً»
يُدخل الروائي الليبي إبراهيم الكوني قارئه
لعوالم الصحراء الليبية وأساطيرها وعوالم
الطوارق ،وأس��اطيرهم وحكاياتهم وتراثهم
وطقوسهم التي دأب الكوني منذ عقود على
جمعها وحتويلها لنصوص روائية ،ليخرج مرة
أخرى وفي أجواء رواياته الس��ابقة ذاتها التي
قاربت على ستني عمالً روائيا ً وقصصياً ،بنص
روائي جديد بعنوان «نداء ما كان بعيداً» الذي
صدر مؤخرا ً عن املؤسسة العربية للدراسات
والنش��ر في بيروت ،وهي الرواي��ة التي حازت
أخي��را ً على جائزة الش��يخ زاي��د للكتاب فرع
اآلداب في دورتها الثانية .2008-2007
ويحمل الكون��ي القارئ في نص��ه الروائي
اجلدي��د على م��دى  470صفحة ،ف��ي جولة
استعراض لنواميس الصحراء القاسية التي
حتمل دوما ً من احلكمة العميقة ،ما ال حتمله
حكمة شعوب كثيرة غيرها ،فقد أغنى النص

كثي��ر من تل��ك احلكم ،وأبرزه��ا تلك احلكمة
التي ختم بها النص على لس��ان بطل روايته
أحم��د القرمانلي ،قبل انتحاره ،البنه بالتبنِّي
التي تعد من أب��رز نواميس الصحراء وقيمها
سالحا فاستخدمه ،وإذا
تناولت
إذ يقول« :إذا
َ
ً
س َن استخدامه .هذه
استخدمتَه يجب أن تحُ ِ
حكمة أ ِّمك الصحراء».
وعب��ر تل��ك الصفح��ات واألس��اطير التي
يبدأه��ا بفنتازيا محبوكة وجميلة ،يس��عى
إل��ى حتويل األس��اطير إل��ى أبواب ف��ي داخل
الرواي��ة ،فما أن ننتهي من واحدة حتى ندخل
في أخرى ،متنقالً بني مفاهيم تلك الصحراء
ونواميس��ها التي تتحول مرة للعنة قاسية
تش��مل من حولها ،ومرة أخ��رى خلير متدفق
وأمل بغد مشرق.
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عايد عمرو في كتابه «الذئب في الش��عر
والت��راث العرب��ي» يتتبع ص��ورة الذئب في
األدب العربي وأساطير الشرق
اخت��ار الكات��ب والصحافي الفلس��طيني
عاي��د عمرو« ،الذئب» ليك��ون موضوع كتابه
البحثي والنقدي «الذئب في الش��عر والتراث
العربي» ،ال��ذي صدر حديثا ً ع��ن دار فضاءات
للنش��ر والتوزي��ع ف��ي األردن ،ال��ذي يقع في
 206صفحات .ويس��تعرض عم��رو الذئب في
اللغة والش��عر العربي ،وكذل��ك في الكتب
السماوية ،مبختلف أبعاده الرمزية وتوظيفاته
األدبية ،في األدب والتراث العربي واألساطير.
ويرى عمرو في كتابه الطريف أن النصوص
األدبية العربية من ش��عر ونثر ورواية وقصة،
التي حفلت بهذا الك��م من ذكر الذئب أكثر
مما س��واه من احليوانات ،لم تك��ن اعتباطا ً أو
توظيفا ً ش��كليا ً حلضوره في تلك النصوص،
وإمنا أطنب هؤالء الش��عراء واألدب��اء وانزاحوا
للذئب متمثلينه مبختلف حاالته في س��بيل
إيصال رس��الة م��ا للمتلق��ي ،باإلضافة إلى
ك��ون ه��ذا احلي��وان يع��د عنصرا ً مهم��ا ً من
عناصر الصحراء التي كان لها الفضل األكبر
في نش��أة الش��عر العربي احلديث ،لدرجة أن
الذئب قد يكون سيد تلك الصحاري -ملهمة
الشعراء -دون احليوانات األخرى ،ما جعله لدى
العرب مثاال ً للداللة على العديد من الصفات
واملواقف.
وجاءت لغة الكتاب قوية ،وعميقة ،إال أنها
مرت أحيانا ً بش��كل س��ريع عل��ى ذكر الذئب
في بعض املواضع دون ش��رح أو إسهاب كما
في الفصل األول الذي جاء اس��تعراضا ً لذكر
الذئ��ب دون اخلوض في التفاصيل ،في املقابل
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بدت أكثر عمقا ً وحتليالً أدبيا ً في فصول أخرى،
حيث الوقوف اجلاد والدقيق على املعنى.
«زمن اخليول البيضاء» في طبعة ثانية
اجترحت رواية «زمن اخليول البيضاء» للروائي
والش��اعر إبراهيم نصر اهلل ،حالة جديدة من
أنسنة األدب الفلس��طيني وإيصاله للعالم
برؤية وقالب أكثر واقعية ،وحداثة ،مس��تندة
إلى املاضي وإرثه احلقيقي ،مستلهمة الوجع
الفلس��طيني ومختزلته في أكث��ر من 500
صفحة ،لدرجة أن عدها كثير من النقاد العرب
«اإللياذة الفلس��طينية» ،وهو ما جعلها في
وقت قياس��ي تخرج مرة أخ��رى بطبعة ثانية
عن الدار العربية للعلوم ـ ناشرون في بيروت،
إذ خصصت الدار طبعات خاصة للمؤسسة
العربية للدراس��ات والنشر ،دار االختالف في
اجلزائ��ر ودار مكتب��ة مدبول��ي في مص��ر ودار
مكتبة كل شيء في فلسطني.

«الدقائق اخلمس األخيرة من عمر الكون»
لسمير برقاوي

وكان��ت هذه الرواي��ة امللحمية صدرت قبل
عدة أش��هر واس��تُقبلت بحف��اوة كبيرة في
العالم العربي ،وأقيمت حولها ندوتان كبيرتان
في كل من حيفا ورام اهلل ،كما زاد من شهرة
الرواية واإلقبال على ش��رائها ما أعلن رسميا ً
عن حتويلها لعمل درامي تلفزيوني في رمضان
.2009
تتن��اول الرواي��ة أكث��ر من س��تني عاما ً من
حياة الشعب الفلسطيني ،إذ تغطي الفترة
الزمنية من نهايات القرن التاسع عشر حتى
ع��ام النكب��ة  ،1948وه��ي املرة األول��ى التي
تذهب فيه��ا الرواي��ة لتغطية ه��ذه احلقبة
الزمنية بهذا االتساع ،لترصد تاريخ الشعب
الفلس��طيني الس��ابق لالحتالل البريطاني
والصهيوني ،وتتناول الواقع الفلسطيني في
ثالث حقب زمني��ة «العثماني��ة ،البريطانية
واإلسرائيلية» من مختلف اجلوانب اإلنسانية
وبرؤي��ة تُظهر تفاصيل احلياة الفلس��طينية
مبختل��ف عاداته��ا وتقاليده��ا وتراثها وروح
اإلنسان الفلسطيني النبيلة.

حتمل اجملموع��ة القصصية الصادرة حديثا ً
عن دار فضاءات للنش��ر والتوزي��ع في األردن،
بعن��وان «الدقائ��ق اخلمس األخي��رة من عمر
الك��ون» للكاتب س��مير برق��اوي ،كثيرا ً من
الرمزي��ة املفرط��ة ،وه��و ما يجع��ل قصصه
تقترب من منح��ى القص��ة الرمزية مبفهوم
اجلن��س األدب��ي والش��كل الفن��ي ،إال أن تلك
الرمزي��ة لم تبتعد عن املس��ائل احلساس��ة
والدقيق��ة في حي��اة اجملموع العرب��ي ،لذلك
حتمل قصصه بعضا ً من صفاته الشخصية،
ففيه��ا اإلش��راق ،إال أن الصف��ة األصلية ملا
يكتب دائما ً هي التلقائية والبراءة ،التي يراها
املتأمل دفقة ماء اندفعت دون فلسفة ألرض
عطشى.
ورغ��م أن اجملموعة القصصية ال يبدو فيها
التزام حرفي بحدود أس��لوب أو مدرس��ة في
الكتابة ،إال أننا ال نس��تطيع القول إن سمير
برق��اوي من ناحية الش��كل يكت��ب بطريقة
حداثية أو تفكيكية أو ما بعد حداثية ،بل من
الواضح أنه لم يجنح يوما لتصنيف نفس��ه
وفق هذا االجتاه أو ذاك ،بل يلقي مرساته تبعا ً
الجتاه ريح «الكتابة» التي يراها فنا ً وهو ًى في
حد ذاته ،تأمر فتطاع ..وتتمرد فتسمو.
ورغ��م أنه ف��ي قصصه ال ينتمي ملدرس��ة
معين��ة م��ن حيث الش��كل ،فإن��ه إن أمكن
القول ينتمي للمدرسة الكنفانية من ناحية
املضمون ،تلك املدرسة التي تق ّر بقيمة الفن
وشروطه في الكتابة ،ولكنها ال تبتعد باألدب
عن هموم الناس ومشكالتهم ،وال تدخل في
دهاليز ال��ذات وتعاريجها إال مبقدار ما يضيء
هذا الدخ��ول صلة اإلنس��ان بالعالم الراهن
ومشكالته وهمومه.
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أماني السليمي ترد على غازي القصيبي
في روايتها «إنسية»
تخرج الروائية الس��عودية أماني السليمي
في روايته��ا الصادرة حديثا ً ع��ن دار الوطنية
للنشر والتوزيع ،عن النمط الذي انتشر أخيرا ً
فيما يس��مى رواية الش��باب في السعودية،
فقد كسرت قاعدة ما صدر أخيراً ،من روايات
نق��دت الواقع االجتماعي وكس��رت تابوهات
اجملتم��ع ،لتخ��رج برواية مختلف��ة من حيث
الفنتازيا والرمزية والشكل واملضمون بعنوان
«إنسية».
اتكأت الس��ليمي إل��ى حد ما عل��ى رواية
الروائي الس��عودي غازي القصيبي« ،اجلنية»
لتب��دو الرواي��ة في ش��كلها األول��ي وكأنها
تفصي��ل في جانب من عوال��م الرواية ،أو في
مسمى الرواية ردا ً على رواية القصيبي.
ففي رواية «إنس�� ّية» ،وعب��ر  131صفحة،
تغ��وص الروائية ف��ي عالم غري��ب ومجهول
ومتخي��ل ،ه��و عالم اجلن ،ومت��ازج ما بني هذا
العالم اجملهول ،وما بني عالم اإلنس��ان ،فتبدأ
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أحداثها بتكليف م��ن العالم اجملهول «اجلن»
إلى بطل��ة القصة احملطم��ة ،رغم طموحها
وآمالها واس��تغاللها ،لكتابة سلبيات اإلنس
لتحقيق رغبتها وهي أن تكون من سلس��لة
عظماء األدباء..
أم��ا بطل��ة الرواية فه��ي «ش��وق» الفتاة
العش��رينية الت��ي انط��وت عل��ى نفس��ها
بحجرتها لق��راءة كتابها املفض��ل «اجلن ّية»
للدكتور القصيبي ليظهر من الكتاب اجلني
«قنديش بن قنديش��ة» وبع��د خوف ومراحل
م��ن التوت��ر ،تتقبل فك��رة اجلن��ي «قنديش»
لتق��رأ كتبا ً وبحوثا ً من عالم «اجلن» واالنتقاد
اإلنس��ية شوق بأن جميع
عن اإلنس لتتفاجأ
ّ
تلك الصفات الت��ي أطلقها اجلن على اإلنس
س��لبية ج��داً ،حتك��ي ع��ن الطم��ع والبخل
واالقتصاد والعنف وعش��ق التملك واحلسد،
فتغضب وتعلن بأنها لن تقبل أن تأخذ شيئا ً
من هذه الكتب.
س��ليم النج��ار يق��رأ الهوية بش��كلها
النقدي لدى غالب هلسا
يسعى الكاتب والصحافي األردني سليم
النج��ار في كتابه النق��دي الصادر حديثا ً عن
دار فضاءات للنش��ر والتوزيع ف��ي األردن ،إلى
والقاص
الغوص ف��ي عوالم قص��ص الروائي
ّ
األردني غالب هلسا ،عبر قراءة نقدية جملموعة
غال��ب القصصي��ة «ب��دو وزن��وج وفالحون»،
منطلق��ا ً بتلك الق��راءة النقدية من مفهوم
الهوي��ة الت��ي تب��دو عند هلس��ا إش��كالية
وتستحق البحث فيها نقديا ً أكثر.
ولذلك فإن النجار انطل��ق من الزاوية التي
لم يلتفت إليها أحد من النقاد قبله في قراءة

�إعـــــــــالن

غالب هلسا ،ولعلها تكون قراءة في ذات غالب
نفس��ه قبل أن تكون محاولة لقراءة مفهوم
الهوي��ة في قصصه ،ك��ون غالب في مجمل
نصوص��ه اإلبداعي��ة من قص��ة ورواية حاول
دوما ً أن يكتب جتربته الشخصية وحياته في
شكلها الرمزي.
يق��ول س��ليم النج��ار« :إن غالب هلس��ا
حطم االلتزام ضمن سياقات روائية إبداعية
متنوع��ة واعتب��ر أن االلت��زام مدخل حقيقي
إلى الال التزام على اعتبار أن الهوية إنسانية
وليس��ت جغرافي��ة» .ويجد أن هلس��ا ميتلك
وعيا ً اجتماعيا ً متقدما ً وقدرة على قراءة نزوع
اجملتم��ع العربي ،وأف��ق حتوالته ف��ي بناء أدبي
يحتضن تاري��خ الهوية ،عندها يتحول النص
الروائي والقصصي عند هلس��ا إلى حاضنة
جلملة من املعارف اإلنسانية اخملتلفة.
ومن هنا بدا أن النجار اختار مجموعة «بدو
وزنوج وفالحون» ملا تطرحه من أسئلة عديدة
ح��ول الهوي��ة وألنه��ا تعاملت مع اإلنس��ان
ككينون��ة لُغوية يتحول إلى رم��ز وإلى لغة
يحاك��ي بها زمان عصره ،ليكتش��ف ما يدور
في اجملتمع من حاالت تق ّيد حركة اإلنسان ،وما
يدور في ذهنه من قلق وهموم ومشكالت.

 تعل��ن أس��رة حتري��ر مجل��ة«أق�لام جدي��دة» ع��ن فت��ح ب��اب
املشاركة في مسابقة اإلبداع األدبي
ف��ي الش��عر ،والقص��ة القصي��رة،
والنص املسرحي ،والسيناريو .فعلى
من يرغ��ب باملش��اركة تق��دمي نصه
اإلبداع��ي بنس��خة إلكتروني��ة حتت
عنوان «مسابقة اإلبداع» على عنوان
اجمللة اإللكتروني:
HYPERLINK
mailto:aqlamjadida@yahoo.com
aqlamjadida@yahoo.com

شروط املسابقة
أوالً :إرف��اق س��يرة ذاتي��ة وص��ورة
شخصية مع املشاركة.
ثانياً :أن ال يتجاوز النص الش��عري
ثالثني بيتاً.
ثالثاً :أن تكون القصيدة من الشعر
العمودي أو التفعيلة.
رابعاً :أن ال يكون النص املشارك قد
حاز على جائزة في مسابقة أخرى.
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ثقافة وفنون
ين �شاب در�س القانون ليحرتف الفن
ت�شكيلي أ�رد ّ
ّ

يا�سر وريكات :الفن يف جمتمعاتنا لي�س أ�ولوية
إميان مرزوق *

يأبى الفنان الش��اب ياس��ر وري��كات إال أن يحقق ذاته وحلمه الكبير ب��أن يصبح فنان ًا
تش��كيلي ًا رغم مختل��ف الصعوبات والتحدي��ات التي واجهته وال ت��زال تواجهه؛ نظرة
اجملتمع ،األوضاع املادية ،ومعيقات كثيرة أخرىّ ،
شكلت لديه حافز ًا لالستمرار في الطريق
الذي اختاره بقناعة تامة :طريق الفن.
درس القانون ليحافظ على رغبة األهل ويكس��ب و َّدهم ورضاهم ،لكنه لم ينس يوم ًا
طموحه احلقيقي الذي سعى لتحقيقه ليتمكن أخير ًا من إقناعهم وليحظى فوق ذلك
بإعجابهم وتقديرهم لفنه.
مجلة «أقالم جديدة» التقت ياس��ر وريكات وكان لها معه هذا احلوار الش ّيق والصريح
الذي كشف من خالله عن حكايته مع عالم الفن.
درس��ت القانون وتخرجت ع��ام 2003في
جامع��ة مؤتة ،وها أنت اليوم تدرس الفنون
ف��ي اجلامع��ة األردنية .م��ا الس��ر وراء هذا
التغيير؟
اجملتمع القروي يحب ألبنائه أن يدرس��وا ما
يؤهلهم للحفاظ عل��ى املكانة االجتماعية،
كدراس��ة الطب أو الهندسة أو احملاماة .لكن
من الصعب تق ّبل فكرة أن يكون ابنهم فنانا،
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لذا اخترت دراس��ة القانون دون رغبة مني،ألن
حلم��ي وهدف��ي كان��ا واضح�ين ومحددي��ن
وه��و الفن .وأثناء دراس��ة القان��ون كنت أمني
موهبة الرسم لدي في املرسم اجلامعي،كما
مارس��ت هوايت��ي ف��ي رس��م الكاريكاتي��ر،
وراس��لت عددا من الصحف األسبوعية مثل
ش��يحان واألنب��اط .لكن دراس��تي اجلامعية
تعثرت وتأجل��ت عدة مرات بس��بب الظروف
االقتصادية ،فاضط��ررت إلى العمل من أجل
القي��ام مبس��ؤولياتي ،ال س��يما وأنن��ي االبن
البك��ر للعائلة ،ثم اس��تأنفت دراس��تي بعد
نحو عامني ،وأنا اليوم في الس��نة الدراس��ية
الثالثة في التخصص الذي أحب ..الفنون.
إذاً متكنت أخيرا من إقناعهم؟
اقتنعوا وحدهم بعد أن بدأت أحصد اجلوائز
عن أعمال��ي الفنية ،ورأوا االحت��رام والتقدير

الذي أناله على ما أؤديه في هذا اجملال!
ما اجلوائــز التـي حصـلت عليـهـا
وماذا عن املعارض التي شاركت بها؟
حصدت املركز األول في فن الكاريكاتير في
مسابقة جامعة اليرموك وذلك ملدة سنتني،
إضافة إلح��رازي مراكز متقدم��ة طيلة فترة
دراس��تي ,كم��ا حزت عل��ى درع جامعة مؤتة
للتم ّيز عام .2003
وفي ع��ام  2005حصلت عل��ى املركز األول
في مسابقة الفنون التشكيلية في جامعة
اليرموك.
ومؤخ��را ف��زت باملركز األول في مس��ابقة
اإلبداع الش��بابي التي تنظمها وزارة الثقافة
سنوياً.
أقمت ثالثة معارض ش��خصية في جامعة
مؤتة ،إضافة ملش��اركتي في معرض رسامي
الكاريكاتير الشباب.
أن��ت عض��و رابط��ة فنان��ي الكاريكاتير
األردنيني وتنشر رس��وماتك الكاريكاتيرية
بشكل منتظم في صحيفة العرب اليوم،
ما ن��وع الكاريكاتي��ر الذي ترس��مه ،وماذا
أضافت لك هذه التجربة؟
أتناول اجلانب االجتماعي في رسومي.
الفن��ان بطبع��ه متم��رد عل��ى الواق��ع،
والكاريكاتي��ر مت��رد .أما الصحف ،فتش��كل
منبرا للكاريكاتير ال��ذي يتيح فرصة النتقاد
الواقع وتنمية األفكار ،إضافة إلى كونه يحقق
فرصة لالنتش��ار اجلماهيري الواسع والسريع
للفن��ان ،أضع��اف ذلك الذي ق��د يحققه من
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خالل معرض للفن التشكيلي من حيث عدد
املتلقني ونوعيتهم.
«الف��ن ال يطع��م خب��زاً» ما رأي��ك بهذه
املقولة؟
يصم��ت ياس��ر للحظ��ات طويل��ة قبل أن
يجيب عن هذا الس��ؤال الذي أثار ش��جونه -
وشجوني بطبيعة احلال -ليجيب بكلمات ال
أعرف إذا كانت س��تنجو م��ن مقص التحرير
والرقابة قائال:
لألس��ف الفن في مجتمعن��ا ليس أولوية،
األولوي��ة لالقتص��اد والسياس��ة وغيرها من
األمور ،وعل��ى العموم فإن معظ��م الفنانني
يعيش��ون حي��اة صعب��ة .وهن��اك البع��ض
م��ن املفرغ�ين فكريا مم��ن أس��ميهم فناني
الظ��ل أو الصدف��ة الذي��ن يتس��لقون على
الف��ن ،ويظهرون على الس��احة تس��اعدهم
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عالقاته��م ،وتس��عفهم الصدف��ة فيعتلون
املنابر ،ولألس��ف يصلون إلى موقع يخولهم
لتقييم الفنانني املبدعني ،فيأخذون فرصتهم
في التعبير دون أن يكون لديهم تاريخ فني أو
مقومات حقيقية .وهنا يكون الوصول مبنيا ً
على انتهاز الفرص ،وضربات احلظ أو باألحرى
االستفادة من العالقات .لكن الفنان األصيل
يستحيل أن يكون جزءا من املشهد املش ّوه.
ما ال��ذي ينقصنا حتى يك��ون الفن في
حياتنا أولوية؟
هناك اجتاهان أساس��يان ف��ي التعامل مع
الفن ،ففي اجملتمعات املترفة تسود فكرة الفن
للف��ن ،أما في اجملتمع��ات الكادحة فإن الفن
خلدم��ة احلياة ،الف��ن برأيي وس��يلة للتغيير،
والفن��ان إنس��ان يس��تحيل أن ينفص��ل عن
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واقعه فهو بحاجة للمأكل واملشرب وامللبس
وغيرها من متطلبات احلياة .واملفارقة تكمن
بأنن��ا منتل��ك الكثير م��ن الكف��اءات لكنها
ُفع��ل بالش��كل الصحي��ح ،والطاق��ات
ال ت ّ
اإلبداعية ال يتم اس��تغاللها؛ والس��بب مرة
أخرى أن الفن ليس أولوية .واألس��باب كثيرة
أهمها التنشئة االجتماعية بدءا من األسرة
واملدرس��ة واجلامع��ة انته��ا ًء باجملتم��ع الذي
تس��وده الثقافة املادية على مبدأ (شو معك
شو بتسوى).
ينقصنا ش��يء مه��م إلزالة ه��ذا الغبار..
ينقصنا النقاد الفنيون احلقيقيون واملؤهلون.
يجب أن ال يتحول النقد الفني إلى مجاملة،
أو مجرد سرد ،يجب احترام املمارسة النقدية،
واعتقد أن هناك عددا ً من النقاد اجلادين أمثال
الدكتور مازن عصفور املؤهل أكادمييا للقيام
بهذا الدور بشكل صحيح.
كيف تصف أسلوبك في الرسم وإلى أي
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املدارس الفنية جتد نفسك أقرب؟
أجد لوحاتي أقرب إلى املدرسة التعبيرية،أما
عن أس��لوبي فأنا أعمد إل��ى الراحة البصرية
في أعمال��ي ،من خ�لال اس��تخدام تدرجات
الل��ون الواحد في اللوحة ف��ي أغلب األحيان.
متأثرا بالفن اجلرافيكي أقوم برسم خلفيات
العمل التي توحي لي بدورها مبوضوع اللوحة
دون أن أخط��ط مس��بقا ملا سأرس��مه ،ودون
االس��تعانة «باالسكتش��ات» األولي��ة ألنني
أرسم باالعتماد على الذاكرة التصويرية.
مَن ِمن الفنانني يس��تهويك أسلوبه في
الرسم؟
مهنا الدرة م��ن األردن ،ومن العالم العربي
فائق حسن ،ورمبرانت على مستوى الفنانني
العامليني.
ملن تقرأ؟
أحب األدب الروس��ي عموما ،أحس أنه أدب
املعان��اة .أما على الصعيد احملل��ي فقد قرأت

كتابات تيس��ير س��بول ،وفي األدب الس��اخر
محم��د طملي��ه ،ومن كت��اب املق��االت أتابع
فهد اخليطان .كما أنني متأثر بش��كل كبير
بالشاعر عرار من الناحية الفكرية واألدبية.

أمتنى أن يكون الف��ن أولوية في حياتنا ،وأن
تختفي الطبقية عن��د تعاطينا إياه؛ فالفن
ليس ضرورة من ضرورات «برستيج» الطبقة
البرجوازية ،الفن ضرورة لكل إنسان.
أما على الصعيد الش��خصي فأنا أس��عى
دائم��ا إلع��ادة طرح الت��راث األردن��ي ،والبيئة
واملكان من خالل الف��ن .أرغب حقا في تقدمي
ش��يء غير تقلي��دي ،وأن أك��ون دوما صاحب
نتاج فني وفكري مميز ومستقل الشخصية.

بكل احترام( ..يضحك) لكن االحترام وحده
اليكفي!

ملن تقول شكرا؟
للكثيرين من الذين وقفوا إلى جانبي ،مثل
صحيف��ة العرب اليوم ,املراس��م ف��ي كافة
اجلامع��ات التي درس��ت بها ,خاصة مرس��م
اجلامعة األردنية في عمادة شؤون الطلبة.
ولك��م مجل��ة أق�لام جدي��دة عل��ى هذه
املساحة احلرة واجلريئة وااللتفاته الكرمية.

أم��ا على صعيد الش��خصية أو «كاريزما»
فأن��ا معجب بروك��س العزي��زي وناصر الدين
األسد.
كي��ف يتعامل أعضاء التدريس في كلية
الفنون مع موهبتك؟

ما الذي تقصده؟
رسوم الساعة الدراسية في كلية الفنون
عالي��ة جداً ..أعتقد أن��ه ميكن أن يكون هناك
نوع من الدعم املادي للطالب املبدع أو املتميز
بشهادة جلنة من اخملتصني.
مباذا يحلم ياسر وريكات؟

* أصدقاء اجمللة
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ثقافة وفنون

معاناة وحت ٍد وأيقونة حلم في
عمان
أ«��سبوع الفيلم الفل�سطيني» يف ّ
ناجح حسن*

اخت ِت��م قبل أيام في مس��رح البلد وس��ط
عمان أسبوع الفيلم الفلسطيني
العاصمة ّ
الذي نظمته جهات عديدة.
و ُعرض خالل أيام األس��بوع  13فيلما ً روائيا ً
ووثائقي��ا ً قصيرا ً ومتوس��طا ً وطوي�لاً ،م ّثلت
أجيال الس��ينما الفلس��طينية وعكس��ت
حراكها ،وكشفت بعض األفالم التي عرضت
ع��ن طاق��ات إخراجي��ة فلس��طينية واعدة
ومتميزة.
وحض��رت س��مو األمي��رة رمي عل��ي راعية
األس��بوع ،فعالي��ات حف��ل اخلت��ام الت��ي
اش��تملت على عرض الفيلم األول للمخرجة
الفلسطينية الش��ابة آن ماري جاسر «ملح
هذا البحر» الروائي الطويل.
وناق��ش فيلم��ا االفتت��اح «أمتن��ى» الروائي
القصي��ر خملرجت��ه ش��يرين دعيب��س ،و«ظل
الغياب» التسجيلي الطويل للمخرج نصري

حج��اج ظواه��ر ودالالت واق��ع اإلنس��ان ف��ي
البيئة الفلسطينية املثقلة بأشكال املعاناة
وقس��وة العيش جراء س��لوكيات وممارس��ات
االحتالل اإلسرائيلي في أكثر من فترة زمنية،
وكال الفيلمني جاال في العديد من املهرجانات
العربية والدولية ،وحظيا بإعجاب النقاد.
وح��از «أمتنى» على جائ��زة املهر الذهبي في
مس��ابقة األفالم القصيرة ف��ي مهرجان دبي
السينمائي الدولي لعام  ،2006وهو من إنتاج
وإخ��راج وس��يناريو ومونتاج ش��يرين دعيبس
املقيمة حاليا ً في الواليات املتحدة األميركية
واحلاصل��ة عل��ى املاجس��تير ف��ي الفن��ون
السينمائية من جامعة كولومبيا بنيويورك.
والفيلم من النوع البسيط الذي يحكي في
رقة وعذوبة وسالس��ة مفعمة باألحاسيس
واملش��اعر إصرار طفلة عل��ى االحتفال بعيد
ميالده��ا رغم الظروف القاس��ية التي تعاني
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منها األسرة بعد غياب عائلها.
وتن��اول حجاج في «ظل الغياب» الذي جرى
تصوي��ره في بل��دان عديدة ،تناقض��ات احلياة
وامل��وت والوطن واملنفى ف��ي مصائر أفراد من
مجتمعه الفلس��طيني على غرار مجموعة
األفالم الفلس��طينية الت��ي أجنزها مخرجون
فلسطينيون في السنوات األخيرة ،وع ّبروا من
خ�لال لغة الكامي��را وجمالياتها عن قصص
وحكايات تتغلغل في تفاصيل احلياة اليومية
جملتمعه��م ،في مزي��ج يجمع بني األس��لوب
التس��جيلي واخليالي ،وذلك احلد الفاصل بني
احللم والواقع.
وم��ن أف�لام األس��بوع« ،كل األماكن كانت
سيان» إخراج بسمة الشريف و«كل ما أريده
لعيد امليالد» إخراج س��ما الش��عيبي وفيلم
وثائقي قصي��ر أيضا ً «نعي��م ووديعة» إخراج
النجار.
جنوى ّ
وص�� ّور األخير في  20دقيق��ة وثائقية احلياة
َ
االجتماعي��ة في يافا قبل ع��ام  .1948حاولت
اخملرجة في الفيلم املنت��ج عام  1999تركيب
أجزاء مم��ا تبقى من ماضيها بأس��لوب مبني
عل��ى قصص دون صور .ويحكي الفيلم قصة
حياة زوجني فلسطينيني :جد اخملرجة وجدتها،
نعيم ووديعة اللذين تركا بيتهما في يافا.
ويرصد «كل ما أريده لعيد امليالد» في سبع
دقائ��ق روائية معان��اة فلس��طينيي الضفة
الغربي��ة في فت��رة عيد املي�لاد ،خصوصا ً من
يرغ��ب منهم في رؤية البح��ر امليت أو األحمر
أو املتوسط ،قبل أن يكتشفوا أن كل املداخل
إل��ى ه��ذه البح��ار واقع��ة حت��ت الس��يطرة
اإلسرائيلية.
114

وعرض��ت اخملرج��ة بس��مة الش��ريف ف��ي
«كل األماك��ن كانت س��يان» لقطات صورية
مختلف��ة ومقتطف��ات من كلم��ة الدكتور
حيدر عبد الش��افي وأغني��ة مؤثرة للمطربة
فيروز وصور بيوت مهج��ورة منذ فترة طويلة
ومدنا ً منت وتغيرت رغم غياب س��كانها وثوبا ً
فلسطينيا ً متألقاً.
وفيل��م الش��ريف كم��ا فيلم الش��عيبي،
م��ن األفالم الروائية الفلس��طينية القصيرة
املنتجة حديثا ً في العام .2007
وتواصل��ت فعالي��ات أس��بوع الفيل��م
الفلس��طيني بع��رض ثالث��ة أف�لام وثائقية
تراوح��ت بني القصي��رة ومتوس��طة الطول:
«معلول حتتفل بدمارها» الذي أخرجه ميشيل
خليف��ي (مخرج فيلم الليل��ة «عرس اجلليل»
ال��ذي ُعرض أيضا ً خالل األس��بوع) عام ،1984
«ع��ن ه��ذا البحر» إخ��راج :صبح��ي الزبيدي
و«املنام» إخراج السوري محمد ملص.
ومعلول في فيلم خليفي املترجم (كما باقي
أفالم األس��بوع) إلى اللغة اإلجنليزية والبالغة
مدت��ه  30دقيقة ،هي قرية فلس��طينية في
اجللي��ل دم��رت من قب��ل اجليش األس��رائيلي
ع��ام  ،1948وأجبر س��كانها على الرحيل إلى
لبن��ان أو إلى بلدة الناصرة .من��ذ ذلك الوقت
لم يسمح اجليش اإلسرائيلي لسكان معلول
بزيارة بلدتهم سوى مرة كل عام :يوم احتفال
اجليش باإلعالن عن دولة إسرائيل.
وفي  45دقيقة وثائقية ،يرصد اخملرج السوري
محم��د ملص ف��ي فيلمه املنتج ع��ام 1981
أح�لام الناس في مخيمي صبرا وش��اتيال في
لبنان قب��ل مجزرة عام  .1982وي��روي الفيلم

املصور بأس��لوب وثائقي أحالما ً وليس واقعاً،
إذ حتك��ي مجموعة من الس��يدات واألطفال
واملس��نني واملقاتلني يومياتهم اجملس��دة في
أح�لام وكوابي��س وهواجس .اجلمي��ع يلتقي
على ما خسره الفلسطينيون :البلد والعيش
بكرامة.
وتضمن فيلم ملص في تفاصيله الصغيرة،
وفي حركة كاميرته ،وأسلوب عرضه الوقائع
واملقابالت ،لغة س��ينمائية ح��ا ّرة .يعود فيه
ألحالم كقيمة بصرية وإنس��انية الفتة ،كما
فعل في فيلمه األول «أحالم مدينة».
وف��ي تس��ع دقائ��ق وثائقي��ة ،ح��اول اخملرج
الش��اب صبحي الزبيدي في فيلمه «عن هذا
البحر» املنتج عام  ،2006رصد أصوات املعاناة،
احململة
وقدم ما يش��به الومض��ات الترميزية ّ
دالئ��ل عديدة ،صورة امل��رارة املغلفة بالغضب
واحللم وانتظار ما ميكن أن حتمله أمواج البحر
البعيد.
ورك��زت ثالثة أف�لام متفاوت��ة الطول :على
ّ
الس��كيت إخ��راج س��امح الزعب��ي و «بوبا»

لعم��اد أحم��د و«الع��ودة إلى البي��ت» لعمر
القط��ان عل��ى مواضي��ع إنس��انية تتن��اول
الظروف الصعبة في حياة أفراد وأماكن بفعل
ممارس��ات االحت�لال .وقطف صانع��و األفالم
الثالثة أكثر م��ن جائزة مهمة في مهرجانات
متنوع��ة لبراعة تصويرها ،وعرضها حكايات
وحاالت من املش��هد اليومي من داخل البيئة
الفلس��طينية ،وتصويرها مصائر الناس وفق
منظومة من األحاس��يس واملشاعر املتدفقة
بعيدا ً عن امليلودرامية الزاعقة .
ف��ي غض��ون ذل��ك طرح��ت بقي��ة األفالم
املش��اركة العديد من األس��ئلة االجتماعية
واالقتصادي��ة والسياس��ية والثقافي��ة على
خلفية املش��كلة الفلسطينية ،بحيث جرى
فيها تتبع األحداث التي يعيش��ها اإلنس��ان
هناك في حلظات تاريخية وآنية ،وما أدت إليه
من قدرة على جتاوز املصاعب حينا ً أو انكسار
األحالم املتدفقة حينا ً آخر .
وعانقت تل��ك األعمال مجتمعة بوتقة من
األحداث والصور املليئة باإلش��ارات والدالالت
التي تختصر املعاناة اليومية للناس ،سواء ما
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يتعل��ق منها بقضية املرأة ودورها في اجملتمع،
أو ما يتعلق بتلك العادات والتقاليد السائدة
فيلم «عرس اجلليل» مثال ،ففي أكثر من زاوية
وموضع توزع��ت بني ثنايا األعمال املش��اركة
املفعم��ة بألوان م��ن التكوينات املش��هدية
واجلمالي��ة ملناط��ق م��ن أج��واء الطبيع��ة
وتضاريس��ها «معل��ول حتتف��ل بدماره��ا » و
«عودة الى البيت» إلى جوار حركة الشخوص
ف��ي إيقاعها اله��اديء والرصني وهي تش��ير
إل��ى تناقضات الواقع اليوم��ي الذي تتجاذبه
ممارس��ات االحتالل من جه��ة وصدمة املوروث
االجتماعي السائد من جهة أخرى.
وعاجل��ت أفالم األس��بوع بأس��اليب جديدة
ومبتكرة مواضيع شديدة التماس مع تيارات
وص ّورت
ومدارس الس��ينما العربي��ة اجلديدةُ .
في ظ��روف صعب��ة واس��تطاعت ،رغم ذلك،
جتس��يد الرؤى والتعابير لصانعيها على نحو
جلي وواضح.
ّ
الس��كيت» املنتج فرنس��يا ً
ويروي فيلم « َع
ع��ام  2005من إخراج س��امح الزعبي في 19
دقيق��ة روائية ،قصة أب وفتى فلس��طينيني
ميضيان في رحلتهما إلى مدينتهما الناصرة.
الرحلة السهلة مبدئيا ً تتعثر في جو مشحون
جراء التوتر السياسي والواقع العسكري.
وفي فيلم «بوبا» الروائي القصير ( 15دقيقة)
املنتج عام 2005من إخراج عماد أحمد ،يالقي
فتى فلس��طيني صغير عزاءه في كلب ضال
يس��اعده على مواجهة حياته القاس��ية في
مخيم لالجئني الفلسطينيني.
ويرص��د فيلم «عودة الى البي��ت» الوثائقي
م��ن إخراج عم��ر ّ
قطان ،ف��ي 50دقيقة ،رحلة
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ع��ودة الرائد ديري��ك كوبر إلى فلس��طني في
ع��ام  ،1996وكان كوب��ر ش��اهدا ً عل��ى األيام
األخيرة حلرب  1948بوصفه ضابطا ً في اجليش
البريطاني املس��ؤول عن حماي��ة مدينة يافا.
ويعاي��ن الفيل��م املنتج بريطانيا ً ع��ام ،1996
كيف أثرت بش��دة هذه التجربة فيه ،فواظب
عل��ى العم��ل م��ع الالجئني الفلس��طينيني
معظم حياته.
ّ
وش��كل فيلم «مل��ح هذا البح��ر» الروائي
الطويل خملرجته آن ماري جاس��ر ،خامتة مسك
ألي��ام الفيلم الفلس��طيني ،مب��ا احتواه من
شواهد متيز ومفردات دهشة.
ويع��د الفيلم املنت��ج ع��ام  2008في 109
دقائ��ق ع��رض ،بداية قوي��ة آلن ماري جاس��ر،
فعل��ى صعي��د الص��ورة البصري��ة وقيمه��ا
اجلمالي��ة ،يحتفي الفيلم بجبال فلس��طني
وس��هولها وبحرها ،ويلقي نظرة حدوبة على
وهدانها وناسها ،وتتحرك كاميرا الفيلم (35
ملم) وفق مقتضيات املشهد ودالالته وغايته
اجلمالي��ة ،ب�ين احلرك��ة الس��ريعة والهادئة،
وتقت��رب وتبتعد وفق رؤية مدروس��ة وحرفية
غير متوقعة في فيلم أول خملرجة ش��ابة تزور
فلسطني ألول مرة.
ورغ��م بعض عدم الدقة في تصوير رام اهلل
وقي��م وعادات الناس فيه��ا ،إال إ ّن عدم الدقة
هذه تالش��ت وح��ل محله��ا إحس��اس عال
باملكان وناس��ه في مش��اهد مخيم األمعري
والقدس ويافا وباقي مشاهد الفيلم.
وحمل��ت كثير من ح��وارات الفيلم نضوجا ً
سياسيا ً إنسانيا ً عالياً.
وفي الفيلم احتفاء بالذاكرة الفلسطينية

احل ّية التي ال تغيرها املس��افات ،وال تؤثر فيها
اإلقام��ة ف��ي ثقافة أو قارة أخ��رى ،أو احلصول
عل��ى أي جنس��ية أخ��رى حت��ى ل��و كان��ت
أميركية؛ وصف يافا شارعا ً شارعاً ،وح ّيا ً ح ّياً،
ومقاهيها ،وس��رد بعض ذكرياته��ا كغناء أم
كلثوم وفريد األطرش في مقهى ،.........هو ما
قامت به ش��ابة لم يسبق لها أن رأت يافا ،بل
حفظت عن ظهر قلب ما سرده عليها والدها
وجدها على مدى سنوات.
ويحكي الفيلم قصة الشابة الفلسطينية
ثري��ا (س��هير حم��اد) ول��دت ف��ي بروكل�ين
بنيوي��ورك وق��ررت العودة لإلقام��ة في بلدها
األصلي فلس��طني .لكن مبج��رد وصولها إلى
املطار حاملة جواز س��فر أميركياً ،تكتش��ف
معن��ى احلواج��ز واإلغ�لاق ومعن��ى أن تكون
فلسطينية.
تذهب ثريا إلى رام اهلل حيث تلتقي بالشاب
عماد (صالح بكري) إلذي يحلم باحلصول على
تأشيرة للرحيل الى كندا.
ويثي��ر «ملح ه��ذا البحر» قضي��ة الهوية،
حتديدا الهوية الفلس��طينية .هذا ما تقوله
ثري��ا للجندي على احلاج��ز «أنا من هنا» وحني
يس��ألها عن معن��ى أن يكون جواز س��فرها
أميركي��ا ً جتيب��ه «بأن اجل��واز عل��ى عكس ما
يرى فلس��طيني» .ويس��ير الفيل��م في أكثر
م��ن مس��توى؛ واقعي مرتبط بقصة ش��ابني
ينجذب��ان إل��ى بعضهم��ا ،ومس��توى رمزي،
فالبطل��ة ح�ين تذهب لزيارة بي��ت جدها في
ياف��ا ال��ذي تس��كنه إس��رائيلية وق��د بقي
كما هو تق��ول إنها مس��تعدة للتخلي عنه
لإلسرائيلية لكنها تريد اعترافا ً بأنه كان لها

وسرق منها.
وألهلها ُ
وابتعد الفيلم عن اجلرأة املتعلقة باملشاهد
احل��ا ّرة غي��ر املب��ررة كم��ا فعل فيل��م «عرس
اجلليل» على سبيل املثال.
حماد
وج��اء أداء صال��ح البك��ري وس��هير ّ
والش��اب الثال��ث معهم��ا متقنا ً إل��ى درجة
االحترام ،كما لم يكن سيئا ً على اإلطالق أداء
باقي املمثلني في الفيلم.
ّ
وش��كلت اإلضاءة عنصرا ً آخ��ر من عناصر
جن��اح الفيل��م ،وكذل��ك الك��وادر العام��ة،
ومشاهد (الكلوز).
و«ملح هذا البحر» فه��و من أحدث االفالم
الفلس��طينية التي أُجنزت مؤخراً ،وقد أهدته
مخرجته إلى روح املفكر الراحل إدوارد سعيد.
وحقق��ت جاس��ر فيلمها الروائ��ي األول ،بعد
إجنازها عددا ً من األفالم التس��جيلية الالفتة:
«تاري��خ ما بع��د أوس��لو» و «كأننا عش��رون
مستحيل» و «ص ّيادو األقمار الصناعية».
* ناقد سينمائي وصحافي أردني

�شـــــــكـر
تتقدم أس��رة أقالم جديدة بالشكر
املوفور إلدارة البنك األردني الكويتي
عل��ى الدع��م املال��ي ال��ذي ق ّدموه
للمجل��ة إميان��اً منه��م بأهمي��ة
الكلمة ودورها الفاعل.
117

118

أ�خبار ثقافية

مجلة «أقالم جديدة»
تهدي مرضى مستشفى اجلامعة األردنية مع الوردة الكلمة
 نظم��ت هيئ��ة حتري��ر مجلة «أقالمجديدة» التي تصدر عن اجلامعة األردنية زيارة
إنسانية ملستشفى اجلامعة األردنية.
وفي لفتة غير مس��بوقة أهدت هيئة حترير
اجمللة التي ت��رأس حتريرها د .امتنان الصمادي،
مرضى ع��دد من طوابق املستش��فى إضافة
لوردات مش��رقات باحلياة واألمل ،نس��خا ً من
أعداد قدمية وجديدة من اجمللة.

وتفاعل املرضى مع الفكرة ،وأعرب بعضهم
عن اندهاش��ه لها ،ورأوا ف��ي الكلمة إضافة
ً
ونيس��ا له��م في فترة متاثلهم
للورد ودالالته
للشفاء.
ورافق��ت مدي��رة العالق��ات العام��ة ف��ي
املستشفى نوزت أبو العسل الوفد الذي قام
باجلول��ة وتك�� ّون إضافة لهيئت��ي حترير اجمللة
وأصدقائه��ا من الطلبة ،من عدد من طالبات
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خدم��ة اجملتم��ع بإش��راف الق��اص إبراهي��م
العدرة.
وثمن نائب مدير عام مستش��فى اجلامعة
ّ
للش��ؤون الطبية د .نضال يونس الفكرة في
معرض ترحيبه بأس��رة اجملل��ة وطلبة خدمة
اجملتمع.
وذه��ب يون��س إل��ى أن اجملتمع احملل��ي على
وج��ه اخلصوص واجملتمعات العربية على وجه
العم��وم ،تعاني م��ن مش��كلة حقيقية مع
القراءة والكتاب ،وأورد في سياق حديثه بعض
األرق��ام املر ّوعة عن ضحال��ة ما يقرأه الطفل
العربي على امتداد أيام السنة.
ورأى ف��ي إه��داء املرضى نس��خا ً من مجلة
تعنى بالثقافة والفن��ون واآلداب ،حتريضا ً من
نوع ما على فعل القراءة ،وتثقيف الذات.
وعـن فك��رة تبناه��ا نائب رئي��س اجلامعة
األردني��ة لش��ؤون الكلي��ات واملعاه��د
اإلنس��ـــانية د .صالح ج��رار ،صدرت مجلة
«أقالم جدي��دة» قبل زه��اء العامني ،لتصبح
قبل ع��ام تقريبا ً إصدارا ً جدي��دا ً من إصدارات
(اجلامعة األم) اجلامعة األردنية.
وتعنى «أق�لام جديدة» .باإلبداع الش��بابي
واألدب اجلدي��د ،وتس��عى منذ تول��ي اجلامعة
األردني��ة ش��ؤونها إل��ى التفاع��ل املثمر مع
مؤسس��ات اجملتم��ع املدني احمللية الرس��مية
منها واخلاص��ة .وتفتح في س��ياق متواصل،
آفاق��ا ً إبداعية وثقافي��ة ال تقتصر على األدب
بحقليه الش��عر والنثر ،ب��ل متتد اهتماماتها
لتش��مل الفن��ون ف��ي مختل��ف أقانيمه��ا
وحقوله��ا :التش��كيل والدراما واملوس��يقى
والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.
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املنبر الثقافي من مهد «العربية»
انطالقة جديدة م�ؤثرة

دائم على رعاية كل جهد
 فيٍ
حرص ٍ
فك��ري وثقافي ،أوعز رئي��س اجلامعة األردنية
معال��ي األس��تاذ الدكت��ور خال��د الكرك��ي
بضرورة اس��تمرار التجرب��ة الثقافية الرائدة
(املنب��ر الثقافي) ليكون نش��اطا ً ثقافيا ً دوريا ً
برعاي��ة قس��م اللغ��ة العربي��ة وآدابها في
كلية اآلداب ،على أن يكمل رس��الته الهادفة
التي بدأه��ا منذ انطالقته األول��ى في رعاية
الطاق��ات اإلبداعي��ة ف��ي مج��االت الش��عر
(العم��ودي والتفعيل��ة) ،والكتاب��ة النثري��ة
وتطوير ه��ذه الطاقات والعناي��ة بها وعرض
إجنازاتها الثقافية ،وتقدمي الفرصة اجليدة لها
للظهور والتجدد.
ويُشار هنا إلى أن املنبر الثقافي القى صدى
واس��عا ً في صف��وف املهتمني نظ��را ً للتأثير
الواضح الذي حققه في الس��احة الثقافية
خالل فترة قصيرة من تأسيسه.
يذكر أن املنبر يقام أسبوعيا ً كل يوم أربعاء
م��ن الس��اعة 12:30 -11في م��درج الكندي
بكلية اآلداب /اجلامعة األردنية.

ندوة في رابطة الكتاب
«جملة أ�قالم جديدة ،واقع وطموح»
 أقيم��ت برابط��ة الكت��اب األردني�ينندوة حوارية تناولت جتربة مجلة أقالم جديدة
واملس��تقبل املرهون بها بوصفها جتربة رائدة
وغير مس��بوقة على مستوى اجلامعات .وقد
أوضحت الدكتورة امتنان الصمادي رئيس��ة
حتري��ر اجمللة أن «أقالم جديدة» تأسس��ت قبل
عامني مببادرة ش��خصية من األستاذ الدكتور
صالح جرار -وكانت مس��تقلة آنذاك -لتكون
راعية لإلبداع الش��بابي ف��ي مجاالت الفنون
واألدب اخملتلف��ة .ولفت��ت ،ف��ي اللق��اء الذي
شارك فيه أعضاء هيئة التحرير(هيا احلوارني
وعم��ر عطي��ات ونس��رين أب��و خ��اص) وعدد
من طلب��ة خدمة اجملتمع وبحض��ور عدد من
املهتمني مبسيرة اجمللة من الصحفيني واألدباء
والفنانني،إل��ى أن اجملل��ة تك��رس صفحاته��ا
لتك��ون منبرا ح��را يعب��ر فيه الش��باب عن
آرائه��م وطموحاتهم وقضاياه��م الفكرية
والثقافي��ة ،وأكدت أن بعد النظر الذي يتمتع
ب��ه رئي��س اجلامعة األس��تاذ الدكت��ور خالد
الكركي دفعه لتبن��ي اجمللة لتصبح مكملة
لسلس��لة إص��دارات اجلامع��ة ومطبوعاته،
كما اس��تعرضت خط س��ير اجمللة ب��دءا من
اس��تقبال املواد وحتريره��ا وتصنيفها ،وبينت
أش��كال االستكتاب التي توليها اجمللة عناية
خاص��ة ،وكذلك املش��اريع التي تن��وي اجمللة
إقامته��ا ألغ��راض ربط اجملل��ة باحملتمع احمللي
وتس��هيل وصولها إلى املهتمني .وشارك في
احلديث الذي أداره الكاتب رمزي الغزوي جعفر
العقيل��ي الذي قدم رؤية ش��مولية ملس��يرة

اجمللة مبينا أن اجمللة أس��همت وتس��هم في
س��د ثغرة في إب��راز األقالم الش��ابة ،وأكد ان
اجمللة تط��ورت بس��رعة من��ذ أن احتضنتها
اجلامعة .
واستعرضت هيا حوراني بدايات اجمللة التي
واكبته��ا من��ذ أن كان��ت فكرة مش��يرة إلى
دوراجمللة في دعم األق�لام اجلديدة آخذة بعني
االعتب��ار التن��وع الفكري والثقاف��ي والفني،
واستعرضت الدور الذي تضطلع به في حترير
اجملل��ة وتدقيقها لغويا .ب��دوره حتدث الطالب
عم��ر العطيات بلغ��ة رقيقة وش��فافة عن
جتربته م��ع اجمللة التي متنحه فرصة ممارس��ة
املهن��ة الصحفية مبك��را ،ودوره في تغطية
أخب��ار اجلامع��ة الثقافي��ة ومالحق��ة أخبار
الثقافة احمللية في املؤسسات املعنية بذلك .
وتناول احلضور مسائل عديدة تتعلق مبسيرة
اجمللة وطرق اإلبقاء عليها حية وحيوية ،واكدوا
ض��رورة عدم إغ�لاق اجمللة أبوابه��ا على فنون
بعينها داعني إلى مواصلة البحث عن أصوات
جديدة وألوان جديدة في األدب والفن .
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فوز طالب اجلامعة األردنية

مب�سابقة فاثرون كون�ستانني  /دبي
 ازدادت اجلامع��ة األردني��ة ألقا ً وبهاءا ًبع��د أن ع��اد إليه��ا طلبتها املش��اركني في
مس��ابقة «فاثرون كونس��تانني» الش��عرية
للمواه��ب الواع��دة  2008فائزي��ن مبراك��ز
متقدمة ف��ي اجلائزة التي تعقد للعام الثاني
عل��ى التوال��ي بالتع��اون م��ع وزارة الثقاف��ة
والشباب االمارتية.
وفاز الطالب في كلية الهندس��ة أس��امه
غاوج��ي عن قصيدته على الصخر تزهر فيما
فاز زميله في ذاتالكلية الطالب حسن بسام
باملرتب��ة الرابعة عن قصيدته إلى زمني وجاء
تكرميهما في حفل توزيع جلوائز يوم  12نوفمبر
 2008في اجلامع��ة األمريكية في دبي – دولة
االمارات العربية املتحدة.
فيما صنفت قصيدة الزمن للطالب أحمد
عبده اجلهمي كواحدة من أجمل قصائد شعر
الفصح��ى ،فيم��ا صنفت قصي��دة الطالب
خالد ع��ودة الزواهرة (العم��ر حلظة) كواحدة
من أفضل خمس قصائد في الشعر النبطي
في الديوان الشعري الذي أصدرته املسابقة.
وقال��ت إدارة اجلائ��زة ف��ي مقدم��ة الديوان
الصادر عنها (أن املسابقة تأتي ضمن اهتمام
دار «فاث��رون كونس��تانني» ووزارة الثقاف��ة
والش��باب االمارتية بدعم الشباب واملواهب
الشعرية الصاعدة.
من خالل جتسيد مفهوم معني في كل عام
للمسابقة من خالل أبيات رائعة أقل ما يقال
فيها إنه��ا دليل ح��ي على احترام الش��باب
لتقاليدهم وأصالة ماضيهم)
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فلسفة
مجـلـة
* أدبية ثقافية شهرية ،تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلـديـد.
* نافذة للمبدعني من شباب األمــة يطلون منها على العالم.
* منبر حــر يُعبر فيه عن األفكار والتطلعات واملشاعر والـرؤى.
* حاضنة لإلبـداع األدبي شعرا ً ،وقصـة ،ومسرحية ،ومقـالة....
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ريا�ض الكلم

الواعدون هم م�ستقبلنا
خالد محادين*

عندم��ا اتصل��ت ب��ي الدكت��ورة امتن��ان
الصمادي ،طالبة مني كتابة هذه الصفحة،
لم أس��تطع االعتذار ،ذلك أن التزامي القدمي
اجلديد باألقالم الواع��دة ،يجعل من اعتذاري
– فيم��ا ل��و مت – ش��كالً من أش��كال اخليانة
للواعدين س��واء أكانوا على مقاعد املدارس
أم على مقاعد اجلامعات أم خارجهما ،فمثل
هذا االلتزام من قبل أس��اتذتي في املدرس��ة
الثانوي��ة ،ه��و م��ا أخ��ذ بي��دي وقادن��ي إلى
مواصل��ة محاوالتي القصصية والش��عرية،
باحترافي
حتى حتولت إلى ما ميكن تسميته
ّ
الكتاب��ة .وعندم��ا تقدم بي العم��ر وأتيحت
ل��ي فرص��ة تق��دمي برنام��ج إذاع��ي يعن��ى
بالواعدين ،شعرت بس��عادة عميقة بعد أن
وجدت غالبية الذين كانوا يكتبون للبرنامج

أصبح��وا مبدع�ين حقيقي�ين ،يكتبون في
الصحف واجملالت ويش��اركون في األمسيات
القصصية والشعرية ،وباتوا جزءا ً من حياتنا
الثقافي��ة يص��درون إبداعاته��م ف��ي كتب،
وفي هذا البرنامج ال��ذي كان يرعى املبدعني
الواعدين كنت قد بدأت الكتابة إليه وإرسال
محاوالتي له ش��عرت مع األيام كم أنا مدين
له فيما وصلت إليه ،وفي احترافي على مدى
أربعة عقود للكتابة.
وأذك��ر أن ش��ابا ً ناح�لاً لم يك��ن قد بلغ
العش��رين م��ن عم��ره يزورني ف��ي صحيفة
«الرأي» ومعه قصيدة طويلة ،متمنيا ً نشرها
في ملحق «الرأي الثقافي» الذي كنت أشرف
عليه في ثمانينيات الق��رن املاضي .لم يكن
هذا الشاب معروفا ً ولم أكن قد قرأت له من
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قب��ل ،ولكنني حرصت على نش��ر القصيدة
املتمي��زة عل��ى الصفحة األول��ى من امللحق
واحتلته��ا بالكام��ل ،وج��اء رد فع��ل بعض
أدبائنا مس��تغربا ً ومس��تهجناً ،لكنني لم
أعر استغرابهم واستهجانهم اهتماماً ،وها
هو الشاعر مهند س��اري بشعره وشاعريته
ومتي��زه يؤك��د أن رهاني عليه ل��م يكن رهانا ً
خاس��راً ،ومنذ تلك الزيارة القصيرة ،لم ألتق
مهندا ً ولكنني تابعت على شاشة تلفزيون
(أبو ظبي) شاعريته التي كان يستحق عليها
الفوز بلقب عربي.
مجل��ة «أقالم جديدة» الت��ي بني أيديكم
تصدت ملهم��ة بالغة األهمية ،وهي أن تقدم
الواعدي��ن بإبداعاته��م فقب��ل أن يرس��خوا
أقدامهم بأس��مائهم تقدمهم إبداعاتهم،
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ومثل هذه الرعاية لهم هي وحدها الكفيلة
بإغن��اء اإلبداع ف��ي بلدنا من خ�لال االقتناع
العمي��ق بأن البراعم ال ب��د وأن تتفتح أزهارا ً
وتف��وح عط��را ً إذا ما لقيت منا م��ا يجب أن
تلق��اه ،تأكيدا ً أن هذه املهمة النبيلة وحدها
هي التي ستجعل مسيرة اإلبداع مستمرة،
وأن املبدع�ين احلقيقيني الذين نحتاج إليهم
اليوم وغدا ً وبعد غ�� ٍد ،إمنا يتخرجون من هذه
الرعاي��ة التي تعكس حقيقة انتمائنا لوطن
نحبه ،وش��عب نعتز به ،وأم��ة كانت لغتها
ولم تزل ،لغة الفكر والثقافة واإلبداع.

* شاعر أردني
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