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ا ال فتتا حية

إنها حقا “بلدي” يا حمزاتوف
دة .ام � �ت � �ن� ��ان ال� � �ص� � �م � ��ادي *
<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<

ثمة قراءة ثانية لكتاب “بلدي” للروائي والشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف لكنها
القراءة األلف في حب الوطن .وأذكر أن القراءة األولى التي تعلمت فيها أن قراءة “بلدي”
ميكن أن تكون قراءة لكل بلد ،وأن داغستان  -وطن رسول حمزاتوف  -هي وطن كل احملبني
فكانت األردن وطني وبلد كل احملبني املخلصني .كنت على مقاعد الدراسة اجلامعية األولى
عندما دخل علينا معلمنا الدكتور خالد الكركي يتأبط “بلدي” بني ذراعيه لينشد مع طلبته
درسا في حب الوطن حيث املجد واألنفة واإلباء في كل زاوية من زواياه لكننا قليال ما نراه.
كنا حينها نطرب أو هكذا شاء لنا أستاذنا فمن منا ال يحب وطنه ،لكنه لون جديد وطعم من
ذهب ودرس في احلب لم يكن ساذجا وال عابرا ما زلنا نقتات عليه حتى اآلن...





االفتتاحية

“أيها اجلبليون أحبوا صخوركم العارية املتوحشة ،لقد جلبت لكم جبالكم القليل من
اخلير لكن أرضكم بدون هذه الصخور لن تكون أرضكم وب��دون أرض ال حرية للجبليني
الفقراء .قاتلوا من أجلها وحافظوا عليها ”...هذا ما رواه اجلبلي حمزاتوف على لسان
أحد القادة احلكماء املسكونني بحب الوطن ،وكأن طريقته في احلب أغنية طالعة من بني
شقوق الصخر ومتدفقة مع ينابيع الوديان ،فاألم التي تهدهد صغيرها كي ينام تراه كبيرا
كاجلبل وترى سريره واسعا كالبحر ،كما أن صخور اجلبال وقوارب البحر وتراب الطرقات
هي الفضة التي ألهمته احلكايات الرائعة وعلمته الوفاء ،وكان حمزاتوف كلما عاد إلى وطنه
من البالد األجنبية يجد اجلبليني “يحيطون به ويطلبون منه أن يحدثهم عن البالد البعيدة،
فيحدثهم عن فرنسا وإيطاليا واليابان وتركيا ،ثم ينتقل إلى احلديث عن داغستان ،فيتحدث
إلى اجلبليني عنها ويستمعون إليه كأمنا يسمعون عنها للمرة األولى مع أنهم أنفسهم من
داغستان” و“من ال يحب جباله ليس سهال أن يحب سهول اآلخرين” ،لقد علمتنا كلمات
حمزاتوف أن احلب في منأى عن مؤثرات اخلطابات الوطنية الفضفاضة أو االستغراق
في املترادفات والصور االستعارية للوطن بل هو يقني مجبول من التراب واملاء والصخور
والشجر يصنع منه الهوى ال��ذي يدفئ به قلبه ويحمله أينما حل ه��واء صاحلا للتنفس،
وداغستان لم يكن في وسعها أن تصمد في وجه العدو ما لم تتقد في صدر أهلها شعلة
احلب واحلقد معا ،على حد تعبيره ،والروح هي النار التي تشتعل لتحرق العدو ،والنار هي
نفسها في املوقد الذي نعد فيه الطعام .لقد أعلمنا أن “داغستان يرى فيها األعداء تنينا
بألف رأس ويرى فيها األصدقاء شجرة كثيرة األغصان”.
إن ما يصدر عن حمزاتوف في حب الوطن ليس سوى حالة من التناغم اإلنساني املوجود
في الفطرة السليمة كما هو موجود في مفردات الطبيعة .وإذا كان احلب هو املادة اخلام
أساس احلياة وعشبة اخللود التي نسعى إليها دوما شئنا أم أبينا .وشرفات الدار ال تنام
وال تشعر بالبرد وال تغرق بالتعرق ما دامت في حالة انتظار حبيب قادم من بعيد محمل
بالعطور والهدايا واحلكايات اجلميلة عن الذين يعيشون خلف البحار ...هكذا هي قلوبنا
يا حمزاتوف تعيش في فصل الربيع وعيوننا دائمة البحث عن املرايا التي ترينا ذواتنا في
مقدمة املشهد شريطة أن نكون متكئني على خلفية اللوحة املكونة من أرض وجبل وماء ونار،
ومهما ِشخنا فإن عيوننا ال تشيخ وستظل ترى ببريق الصبا كل زاوية في هذا الوطن جميلة:
شج َرها الذي زرعناه بأيدينا هو الذي سيظللنا ،وكتابَنا الذي نفتحه كل صباح جامعي هو
الذي سيصنع عقولنا ،وأصدقاءنا الذين التقيناهم في مكان ما سيكونون غذاء الروح كلما
تاقت إلى البعيد حبا بحجم اجلبال وعمق الوديان وسلسلة ماء البحار ورقة العصافير مهما
بعدت املسافات ،لم ال ما دام احلب هو اللحظة الصادقة التي متلك علينا فؤادنا في مواجهة
املعتدي ،وهو النقطة التي تشتعل شرارة بدء في حلظة ال نعود نرى فيها احلد الفاصل بني

السماء والصحراء .
حبك يا حمزاتوف مثل ش��رارة تنطلق من عيني املتحابني في حلظة واح��دة فتشتعل
األفئدة وتلتهب العقول وتستلب األلباب؛ فيصل املتحابان إلى حالة التماهي معا فتفترش
اللحظة الدهر بكليته واألرض بكرويتها حتى ال يعود باإلمكان العودة مرة أخرى إلى الوراء،
أي وراء والكون في حالة حب! عندها فقط تصبح داغستان هي حمزاتوف وحمزاتوف هو
داغستان.
األرض موجودة دائما لكن بلدي ال يكون إال إذا كان احلب واحلب خالد ال ميوت إال
مبوت اإلنسان النابض قلبه بصدق .ولرسول حمزاتوف في هذا قصيدة:
حبيبتي
إن كان هناك مئة مخلوق في العالم
يحبونك
فاعلمي أن حمزاتوف أحدهم
وإذا كان الذين يحبونك عشرة فقط
فتأكدي يقينا
أن رسول حمزاتوف
هو أحدهم أيضا
أما إذا كان ال يحبك في هذه الدنيا
سوى مخلوق واحد
فاعلمي أنه سيكون حتما
رسول حمزاتوف
أما إذا كنت حزينة ووحيدة
وال أحد يحبك في هذا العالم
فاعلمي أن رسول حمزاتوف
قد مات

*رئيسة التحريراملسؤولة



ندوة حوارية
مبناسبة احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد القائد

رئيسة التحرير الصمادي تدعو إلى احلفاظ على ماء الشعر
أدارت الندوة  :دة .امتنان الصمادي
أعدها للنشر  :إبراهيم السواعير
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كشفت ندوة “أقالم جديدة” عن إشكالية:
القاص
األكادميي واملُمارس ،والشاعر أو
ّ
ّ
الشاب غير املثقف ،والترخّ ص في الثوابت
لصالح التعبير ،والتأرجح ما بني الكتابة
املع ّماة التي ال يفهمها صاحبها واألخ��رى

�وان
السهلة ال� ّ�دف �ق��ات النّاقلة ب��أص��رح ع�ن� ٍ
ومضمون ملا متليه الظروف على الـــــكاتب
ّ
الشاب.
الندوة التي جمعت ،في اجلامعة األردن ّية
بني املجلّة وأسرة أدباء املستقبل ،استهلّتها


ندوة

“أقالم جديدة” تلتقي “أدباء
المستقبل” في ندوة حوارية

،،
،،

ع �م��راً م��دي��داً ال يقلقه ما
رئيسة حترير“أقالم جديدة”
يقول “الناس” أو النقّاد.
دة.امتنان الصمادي بتأكيدها
“أقالم جديدة”
األش � �ع� ��ار ال� �ت ��ي أل �ق��اه��ا
ما للمجلة من دور في رعاية
مجلّة اجلرأة
مبدعو األسرة واملجلّة كان
ال �ن��اش �ئ��ة ب �ف �ت��ح ص�ف�ح��ات�ه��ا
األدبية
واملعاجلة
نصيب
للبوح ال� ّ�ذات��ي فيها
للجميع بشروطها املوضوع ّية
ٌ
التعبير
على
والقدرة
ك�ب�ي��ر ،ف��االن�ك�س��ار ال��ذات��ي
في الكتابة؛ وهي شــــــروط-
الذي يعكسه انكسار احللم:
والقول للصمادي -جتعل من
العاطفي والسياسي ،كان
اجليل أكثر قربى من مؤلفات
ال �غ��ال��ب ع �ل��ى ال� �ق���راءات،
ال� � � � � ّرواد ال���ذي���ن ص��اغ��وه��ا
ره�ص��وا بأسباب وجودها ،وكان احلزن يفيض من قصائد أشبه ِ
مباء عيونهم ،وأ ُ ِ
بح َكم
السام ُع:
وموجبات ظهورها على ال�ن��اس ،وانطلقت املع ّمرين املراكمني خبرة؛ وال يدري ّ
الصمادي من ذلك تنصح الشباب بأن يكونوا ه��ل غلبت على ه��ؤالء شقوة اإلح �ب��اط ،أم
أسياد نصوصهم؛ ال يتصنّعون مواضيعها ،استشرفوا ما هو أسود؟!
ّ
يجف
ومن جانب آخر كاد ماءُ الشعر أن
وفي الوقت ذاته ال يلغون شروطها الفن ّية،
أن ق ��راءة ك�ت��اب ن��اق��د ف��ي الشعر ف ��ي ق �ص��ائ��د ذه �ن � ّي��ة أس �م��اه��ا أص�ح��اب�ه��ا
وأ ّك� ��دت ّ
ّ
تشظي
القصة أو ال��رواي��ة مينح الكاتب بـ“الومضة”؛ را ّدي ��ن تشظيها إل��ى
وآخ��ر في
ّ
ثقة ت�ع�زّزه��ا معرفة التقنيات و“خلطات حالهم ،ويأسهم من تلبية قصيدة “الشطرين”
حاجات احلياة ومتطلبات العصر .ومع ذلك
الكتابة”.
إن كثي َر نصوص ترد املجلّة ال يتكلّف كان لهذه القصيدة مؤيدوها الذين حاولوا
وقالت ّ
صاحبها عناء حبكتها أو اللعب على“ثيمتها”؛ تزيينها بالتشابيه لكسر حدة النظم ،ويبدو
بل ال يدرك أن نحواً وصرفاً وبالغ ًة يجب أن الندوة املخصصة للتعارف بني األس��رة
تعدت هدفها املرسوم إل��ى قضايا
أن يستظ ّل بها النص؛ مضيف ًة :ومع إدراكنا واملجلّة ّ
فإن أخطر ما يواجه نقد ّية أغنتها رئيسة حترير املجلّة أستاذةُ
أن هؤالء في بداياتهم ّ
ّ
الشاب املبتدئ في الكتابة -مع احترامنا النقد احلديث في اجلامعة.
وك ��ان ��ت رئ �ي �س��ة األس � ��رة األدي� �ب ��ة ص�ب��اح
إبداعه -هو أن يتأ ّثر مبن حوله ،وال يحاول
أن يترك بصم ًة أو يسعى خللقها؛ فيكون امل���دن���ي ع� � ّرف���ت ب� ��األس� ��رة ،وم� �ش ��واره ��ا،
صور ًة طبق األصل عن الشاعر الفالني أو والتآلف احلاصل بني أعضائها ،وأمسياتها
تنصله من أطر الكتابة اخلميس ّية ،واستناد كتّابها إلى جلنة النقد
القاص الفالني ،ومع ّ
�إن ضياعاً وتشتتاً ال ب� ّ�د أن فيها التي يرأسها الناقد العراقي د.عزمي
األك��ادمي � ّي��ة ف� ّ
يلحق به .ودع��ت الصمادي إلى “املوازنة” الصاحلي.
وق��د ش��ارك ف��ي ال��ق��راءات :زي��اد ص�لاح،
بني الثوابت و“االنفالت” اإلبداعي لنصل
إلى موضوع ّي ٍة تز ّين األدب ومتنح صاحبه وج �م��ال ال��ق��را ،وس�ع�ي��د ي �ع �ق��وب ،ومحمد
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السواركة ،وخالد عبده ،وأوس أبو صليح ،ما يفرح ويحزن في الوقت ذاته أن صباحاً
السب ُل ،وأخذتها
ووردة ك �ت��وت ،وغ �ي��ث ال �ق��رش��ي ،وش �ع��راء تل ُّم األسرةَ كلما تف ّرقت بها ّ
آخرون.
احلياة ،وتنازع عليها الوقت؛ أختاً أديب ًة؛ بل
إن وجود ناقد بحجم
أ ّماً رؤوماً ،واحلقَّ نقول ّ
هيئة حترير املجلّة :املعاجلة األدب ّية
األستاذ الدكتور عزمي الصاحلي كـــ ّل تلك
ونحن نحتفل بعيد ميالد صاحب اجلاللة السنني؛ يعلّق على القراءات ،ويشرح بلطف،
الشاب
امللك عبد الله الثاني اب��ن احلسني ميلؤنا وأحياناً ال يتوانى عن جلد األدي��ب
ّ
أحس أنه ميكن أن يصيبه
ال�ف��رح ب�ه��ذه املكتسبات العلمية والنهضة بسياط النقد إن
ّ
إن وج��ود
التنموية ال�ش��ام�ل��ة ال �ت��ي ع �زّزه��ا جاللته ،ال �غ��رور أو يستكفي مب��ا ل��دي��هّ ..
ا وس��ه�ل ً
ون� �ق ��ول :أه �ل� ً
�رام
�ا ب� ُ
ٍ
أستاذ بقامته يدفع من ّو األقالم وإبداعها.
�ض�ي��وف�ن��ا ال��ك� ِ
املبدعني؛ اجلا ّدي َن ،املثابري َن ك ّل خميس على
فيا صبا ُح؛ أنت اليوم بني أهلك وأحبائك
ّ
الدرس في الشعر والقصة والرواية واملقالة في هذه اجلامعة؛ اجلامعة األردن ّية ،ونحن
واخلاطرة؛ وهم على ذلك منذ أن تأسست
ِ
وأنت واألس��رةُ نسعد برئيسة حترير املجلّة
تدخر
األس � ��رةُ؛ أس ��رة أدب� ��اء امل�س�ت�ق�ب��ل ،ونقشت الدكتورة امتنان الصمادي التي لم ّ
رئيستها األديبة صباح املدني في الصخر جهداً في تطويرها ،وفتح صفحاتها على
مي ّد مشهدنا
لترسخ اســـــــــماً بات ُ
الثقافي ال��وس��ط امل�ث�ق��ف ف��ي ال� ّ�داخ��ل واالحت� ��ادات
ّ
ّ
ٍ
غنى وفائدة،
بإبداعات ُمد ّربة ،وأقالم تقبل النقد ،وتأخذ وال��رواب��ط الثقافية العرب ّية،
ً
به ،وتتعب إلثبات ّ
الذات.
وكشفاً عن املواهب.
أس��رةُ أدب��اء املستقبل تستحقّ اح�ت��رام�اً؛
وم��ن ح�س��ن ال� ّ
أن رئ �ي��س اجلامعة
�ط��ال��ع ّ
وتستحقّ أيضاً أخذاً باليد ومساند ًة ّ
بالدعم؛ ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال �ك��رك��ي ي��ؤم��ن ب��امل�س�ع��ى
مؤسس املجلّة
وأن نائبه
وق��د تابعنا ه��ذه األس��رةَ عن كثب؛ وعلمنا الثقافي ،ويباركهّ ،
َ
كيف تكون العائلة األدب ّية؛ أستاذ النقد فيها ومستشا َرها الدكتور صالح جرار ال يبخل
يحترم املبتدئ بالكتابة ،والشاعر املمارس بتوجيهاته؛ ح�ت��ى غ��دت “أقالم جديدة”
ال ي�ب�خ��ل ع �ل��ى ال��ه��اوي،
ُم �ل �ب �ي � ًة ل �ق �ط��اع ع��ري��ض من
وال� � �ق � ��اص امل� � �ج� � � ّرب ال
الطلبة داخ��ل اجلامعة وفي
األدب
“..وألن
يسخر من الناقل صراح ًة
ال��وس��ط ال�ث�ق��اف��ي ،وإذا ك��ان
يحمل فكراً ،وينقل
ما يراه؛ بل يغنيه بتقنياته
ه��دف�ه��ا يُ�س�ت�م� ّ�د م��ن اسمها
عن
ر
ويعب
حياة،
تفاصيل
ّ
وما يكتسبه هنا وهناك؛
“أقالم جديدة”؛ ف �ن��و ّد أن
أن
يجب
شبابنا
فإن
هوية،
ّ
إن احلياة تكون
ولعمري ّ
نن ّبه على أنها ليست باألقالم
وأال
القراءة؛
إلى
يعودوا
تطمئن
أفضل ،والنفوس
ّ
ال �س��اذج��ة امل�ت�ه��اوي��ة ال �ت��ي ال
إل� ��ى ج� ��واره� ��ا؛ وه �ك��ذا
يكتفوا باملنهاج املقرر” أمل من إصالحها ،وإمنا هي
وإن
تُغلّف
األدب احملب ُةّ ،
َ
مجلّة اجلرأة واملعاجلة األدبية
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شهر يكونون فيه خل ّي ًة دؤوب ًة،
وال� �ق ��درة ع�ل��ى التعبير؛
ٍ
نشطة.
وك �ي��ف ال ي�ع� ّب��ر الطالب
اجل ��ام� �ع ��ي أو ال � ّ
“..واملجلة وجدت لها
وهذا اجلهد ال نُحمد عليه؛
�ش ��اب
املخلص
�ب يتحمله
امل��ث��ق��ف ول� ��دي� ��ه أه��ل��ه :موطئ قدم في الساحتني فهو واج� ٌ
ُ
والعربية ،وقد
عملُه ،الواثقة خطوته ،وإن
أس� �ت���اذة ال �ن �ق��د األدب� ��ي
احمللية َ
شهد لها أدباء عرب
ك� ّن��ا ن��راك��م ون �ع � ّرف ،وجننب
احل��دي��ث ت ��رأس امل�ج�لّ��ة،
وهيئة حترير متخصصة وأكادمييون بأنها ميكن أن أبناءنا املبدعني في اجلامعة
ت�ك�م��ل دراس��ات �ه��ا العليا تنافس مجالت محيطة ” وخارجها الضياع في أجناس
ف��ي امل �ج��ال ،وتتخصص
الكتابة والتعبير ،فإ ّننا نطمح
ب � ��ال� � �ق � ��راءة واالط� �ل� ��اع
إل��ى أن ت�ك��ون مجلتنا وثيقة
ومتابعة املستجد.
يستند إليها الباحث وجامع
ال�ش�ع��ر ،وأص��دق�ك��م ال �ق��ول :تخ ّيلوا طالباً
امتنان الصمادي :ثوابت الكتابة
يكتب عندنا اليوم وبعد عشرين سنة يبحث
ً
نرحب بكم في رح��اب اجلامعة األردنية ،عن بداياته فيجدها! ..أليس جميال هذا
ّ
ون�ش�ع��ر م��ع رئ�ي�س��ة أس ��رة أدب���اء املستقبل ال�ش�ع��ور؟! ..وتخ ّيلوا ،أي�ض�اً ،دارس� �اً ألدب
الصادقة السعي ،املثابرة على لَ ِّم الشباب ال يستغني عن مجلتنا ،التي هي
األدي�ب��ة ّ
السيدة صباح املدني بعظم مجلتكم ومجلة ك � ّل ال��وط��ن؟! ..وتخ ّيلوا،
أعضاء األسرةّ ،
املسؤولية التي تناط بالهيئات وامللتقيات كذلك ،ما تزخر به صدور أبنائنا من هموم
الشبابية األدب � ّي��ة ،ون��أم��ل أن يثمر لقاؤنا على املستويني :الذاتي واجلمعي حتتضنها
أن مجلة املجلّة ُمتنفّساً ،وتنشرها بثقة الهدف وق ّوة
الفائدة املتوخّ اة منه .واحلقيقة ّ
�ص ��ادرة ع��ن اجلامعة التقنية ونبل الرسالة!
“أقالم جديدة” ،ال � ّ
األردنية ،ال تفتأ تبحث عن األقالم األدب ّية
أيها احلضور الكرمي :إن “أقالم جديدة”
امل �ب� ّ
�ش��رة اجل � ��ا ّدة ف��ي ش ��قّ ط��ري�ق�ه��ا وب�ن��اء ت �ب��ارك ألس ��رة أدب ��اء املستقبل دأب �ه��ا على
أن ذلك فيه الكتابة ،في زم� ٍ�ن تقل فيه الكتابة ،وتتغ ّول
شخصيتها املميزة ،ومع إدراكنا ّ
أن تبن َِّي عليه وسائل الترفيه احلديثة ،فيغدو ذهن
�إن عزاءنا ّ
من الصعوبة ما فيه ،ف� ّ
ً
مبدع ،أو االحتفاء بواعد وتعريف الوسط الشاب اجلامعي مهجوسا مبا بني يديه
ال�ث�ق��اف� ّ�ي ب��ه يلغي ك � ّل التعب ف��ي التوجيه م��ن  :م��وب��اي��ل ف � ّع��ال“ ،وإنترنت” يجلب
وحت� ّم��ل شبابنا ،وتبيان الطريق امل�ف��روش معلوم ًة ليست دقيق ًة دائماً ،ويصدق عليه
�اب يضيع من غير نفع
بغير ال� ��ورود ع�ل��ى األع � � ّم األغ �ل��ب ،مت��ام�اً ق��ول الشاعر :أش�ب� ٌ
مثلما ي��زول تعب هيئة حترير املجلة حني وزما ٌن مي ّر إثــــر زمانِ !
يتسابق أعضاؤها إلى املطبعة :يتصفحون
وألن األدب يحمل فكراً ،وينقل تفاصيل
�إن شبابنا يجب
ما جمعوه ،يتحققون من فائدته وغناه خالل حياة ،ويع ّبر عن هوية ،ف� ّ
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أن يعودوا إلى القراءة؛ وأال يكتفوا باملنهاج نراها صاحلة لتمتد ،وموهب ًة نتوسم بها
نوجه ونرشد ،خيراً ،واستطعنا ،أيضاً ،أن نخفّض مؤشر
املقرر ،وإمنا نحن األساتذة ّ
وعلى الطالب مسؤولية االستجابة وتوسيع التساهل في الكتابة -ما استطعنا -وأن نبثّ
نص مميز “تطير” في نفوس زوار املجلّة األمل باألدب الواعي،
األفق .وأقول :كم يفرحنا ٌّ
ب��ه هيئة حترير املجلة ،ول�ك��ن ،ف��ي الوقت املستند إلى حكمة الر ّواد ومتطلبات العصر
نفسه ،كم يحزننا أن يكتب شا ّبنا
اجلامعي املوضوع ّية.
ّ
دون معايير صائبة؛ فكأنه يكتب “ر ّد عتب”،
وإذا ك � ّن��ا ن�ت�س��ام��ح ف��ي ت �ع��دد األج �ن��اس
�إن ث��واب��ت الكتابة
وكأن الكتابة عنده من ترف األشياء ونافلة والتقنيات املصاحبة ف� ّ
األفعال.
مي��س بها منتم ،أو يكسر قداستها إال
ال ّ
ً
ولكن ،أال ت��رون أن شبابا في خض ّم هذا
منساب بحجة اإلب��داع ،وفي ذلك اسمحوا
ٌ
الوضع احملبط يفرغون ما يتوافرون عليه ،لي أن أقول:
وي �س �ق �ط��ون ف��ي ك�ت��اب��ات�ه��م ه�م��وم�ه��م ال�ت��ي
ما نزال نصطدم ببعض التجارب املنفلتة
ه ��ي ه��م��وم وط� ��ن وأ ّم� ��ة،
م��ن ج�م�ل��ة ال �ق �ي��ود ال�ف�ن� ّي��ة
وص � � ّ�دق � ��ون � ��ا :ل� ��م ت �ض��ق
امل� ��وض� ��وع � � ّي� ��ة ،وم � ��ع ذل ��ك
ص� ��دورن� ��ا ي ��وم� �اً ل �ط��ال��ب
“أقالم جديدة” تبارك نسير ونبينّ ومن��زج ال��درس
نصيحة ف��ي الكتابة ،ولم
األك � � ��ادمي � � � ّ�ي ب ��امل� �م ��ارس ��ة
ألسرة أدباء املستقبل
ن�غ�ل��ق ب ��اب امل �ج �لّ��ة ب��وج��ه
الثقافية ،وك�م��ا نتم ّثل في
دأبها على الكتابة ،في
م� �ت� �ح� � ّم���س ،ح� �ت���ى وإن
م��ح��اض��رات��ن��ا ب��ال �ش��واه��د
زمن تقل فيه الكتابة،
ٍ
أغ �ل��ظ ف��ي ال �ق��ول وبلغت
احمل��ل�� ّي��ة وامل� � �ج � ��اورة ،ف��إن
وتتغول عليه وسائل
ّ
نرجسيته ال �س �م��اء ،وق��د
إمي��ان اجلامعة بالشخص ّية
الترفيه احلديثة
استطعنا أن ن�ن�م��ي عند
اجلامعية املستقلّة ،املف ّكرة،
هذا الطالب أو ذاك بذر ًة
السياس ّية ،الواعية ،املدركة

لكل جديد ،هو ما يدفعنا لتح ّمل آالم اإلقناع ف��ي الكتابة ،فتفلّتت م��ن ال ��وزن اخلارجي
وت�ك��رار النصيحة ،فاجلامعة ليست درس�اً ال �ع��روض��ي ،واع�ت�ق��دت أن�ه��ا حققت شرط
يُحفظ أو قوانني تُسترجع ولكنها مزي ٌج من قصيدة النثر.
ً
وأق ��ول :م��ا تشددنا إال اح�ت��رام�ا للمجلة
تستمد
االبتكار واإلح��اط��ة ،وم��ن ك � ّل ذل��ك
ّ
“أقالم جديدة” عمرها الذي سيكون طوي ً
ال واإلب ��داع ،وه��و اح�ت��را ٌم ل�لأدب ال��ذي نفخر
�راس لرسالته
بإذن الله.
بأننا معشر األك��ادمي�ي�ين ح � ٌ
أن املجلّة تسعد إذا م��ا ُكتب
واملجلّة بدأت كما تعلمون جتد لها موطئ النبيلة .كما ّ
النص النقدي تعقيباً أو تعليقاً على قصيدة
ق��دم في الساحتني احمللية والعربية ،وقد
ّ
شهد لها أدباء عرب وأكادمييون بأنها ميكن أو رواية من طالب جامعي أو هاو أو متابع
مجالت محيطة إن أخلصت الن ّية للحراك! ..ملاذا؟! ..ألنه هو الذي ّ
ٍ
يبشر بقلم
أن تنافس
األكادميي الناقد فأدواته مكتملة
للهدف املرسوم ولم حترفها شهوات النجاح ،جديد ،أما
ّ
ونحن نقول :ك ّل املجلّة للشباب ،وما انفتاحنا قياسا بهؤالء.
أما احملور الثاني فهو أن املجلّة تدعو ك ّل
على الوسط املثقف في زوايا الفنون واألدب
وامل��ق��االت إال م��زج �اً للنظري بالتطبيقي شهر إلى ن��دوةٍ في بيتها -اجلامعة -وهي
�دوات ح��وار ّي��ة ،القصد منها استضافة
وتعريف طالبنا ب��األدب��اء واإلع�لام�ي�ين في ن� �
ٌ
الساحة؛ حتى إذا جاهروا بأدبهم غ��داً لم املبدع الرائد األردني أو العربي وجعل طلبتنا
ّ
أن شبابنا بات يعرف :وشبابنا املتو ّقد لإلبداع يحاورونه ويكتسبون
يجدوه غريباً؛ ويكفي ّ
ما وزارة الثقافة؟ ..ومارابطة الكتاب؟! ..وما من جتربته ومسيرته الفنية ما استطاعوا؛
احتاد الكتاب العرب؟! ..وغير ذلك الكثير ..وقد استضفنا الشاعر العراقي عبد الرزاق
وك� ّل ذلك من الفوائد الثانوية التي تتوالد عبد ال��واح��د وأقمنا ل��ه أمسي ًة ف��ي رح��اب
من الهدف األولي املرسوم :العناية باألقالم اجل��ام�ع��ة ،وانتدينا وشبابنا للوقوف على
املبدعة اجلريئة في التعبير ،املخلصة لفن ّية م��ا راك �م��ه ،وق �ب��ل ذل��ك استضفنا ال�ق��اص
األردني فخري قعوار الذي
الكتابة.
ع ّرف بتجربته ونصح جيل
وأو ّد أن أع� ّرف بخطوط
“مكاشفات املجلّة الناقدة الشباب بالفصحى و احلذر
املجلة الرئيسية:
ليس من ورائها حرج،
النص
األ ّول ،وق � ��د ش��رح �ت��ه
من االستهانة بشروط ّ
وال تتقصد ذبح املواهب
األدبي ،واليوم نستضيفكم،
امل� �ق ��دم ��ة ،إب� ��داع� ��ي؛ وال
امللكات،
وتعطيل
ون� �ق ��رأ جت��رب �ت �ك��م ،ون�ف�ت��ح
أن طائف ًة
تهاون فيه ،ذلك ّ
بل تأجيج اإليجابيات،
مجلّتنا ل�ك��م ض�م��ن أص��ول
ال يُستهان بها من شبابنا
وهجر ما يشني النص”
الكتابة ودواعي اإلبداع.
اجت �ه��ت ت�ك�ت��ب م��ا يُ�ع��رف
وت � �ت� ��وزع م� �ح���اور امل �ج �ل��ة
بـ“قصيدة النثر” ،ورمب��ا
األخ � � � � ��رى ب� �ي��ن ال� �ع� �ن ��اي ��ة
ت �س��اه �ل��ت ه� ��ذه ال�ط��ائ�ف��ة

،،
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ندوة

أدباء املستقبل أسر ًة تطابق
بالنصوص األدبية الفائزة
هدفكم النبيل ،وهو العناية
ف�� ��ي ال � �ش � �ع� ��ر وال� �ق� �ص ��ة
“نفخر نحن معشر
ّ
األكادمييني بأننا حراس باألقالم املبشرة ،الواعدة،
وامل � �ق� ��ال� ��ة ،واالس��ت��ئ��ن��اس
اجل��دي��دة احل��ام �ل��ة أص��ول
باملكاشفات الناقدة التي
رسالة األدب النبيلة”
األدب امل �س �ت �م� ّ�دة حياتها
يقدمها أساتذة ومج ّربون
ّ
قضوا ط��وي� ً
منه.
لا ف��ي املتابعة
ف� ��األس� ��رة أُن� �ش� �ئ ��ت ع��ام
مكاشفات
وال �ن �ق��د ،وه��ي
ٌ
ً
كنت
ليس من ورائها ح��ر ٌج ،كما أنها ال تتقصد  1993ودائ�م�ا أع��ود إل��ى ال��ذك��رى ي��وم ُ
تبصر الناس
ذب��ح امل��واه��ب وتعطيل امل َ�ل َ� َك��ات ،ب��ل تسعى أكتب قصصاً اجتماعي ًة هادف ًة؛ ّ
وتشدهم إلى تبينّ ما يحيط بهم ومراجعة
باعتدال إلى تأجيج اإليجابيات والنصيحة
ّ
كنت أبني
بهجر ما يشني النص األدبي ويجعله يراوح أنفسهم في قضايا شتّى ،وق��د ُ
وقاصون شباب مواضيعها من صميم املجتمع وحوادثه.
مكانه ،وقد استجاب شعراء
ّ
وك�ن��ت ف��ي اإلذاع� ��ة أستضيف مختصني
لهذه املتابعات واستفادوا منها.
أم��ا األدب العاملي فنفرد فيه مساحات في األدب وعلم النفس واالجتماع؛ يز ّودون
لشبابنا في تطبيق الترجمة ،ترجمة النص املتلقي بالنصيحة وكيفية الكتابة .وازدادت
األدب��ي العاملي ،ونشغّلهم بالبحث عن هذا االت �ص��االت م��ن شباب وش��اب��ات متحفزين
قدم واشتهر به؛ للكتابة وصقل املوهبة ،وك��ان لسان حالهم
األديب أو ذاك ومعرفة ما ّ
يتقصى املعلومة يقول :كيف لنا أن نصبح أدب��اء؟! ..ونصدر
وهكذا يكون طالبنا باحثا
ّ
ً
�إن كتبا مثل هؤالء املشهورين؟! ..وكيف السبيل
ويقف على حقيقتها؛ وف��ي الترجمة ف� ّ
استعارات وتقنيات مفرحة تتعدى الترجمة إلى القراءات في املهرجانات؟!
علي؛ إذ كيف
الوثائق ّية إلى التصويرية املُشارِ كة.
والواقع أن كل ذلك ظ ّل ّ
يلح ّ
�ص ب�ص��اح��ب امل��وه�ب��ة
ٍ
ونفتح املجلة على
فضاءات في احلوار أو ل��ي أن أج �م��ع امل �خ �ت� ّ
يستجد من أخبار وال �ه��اوي؟! ..حتى جاء اليوم ال��ذي التقيت
التحليل ،كما نع ّرف مبا
ّ
ثقافية ه�ن��ا وه �ن��اك ،ون�ف�خ��ر ب��أن مجلتنا فيه بأربعة شبان في صالون أدبي؛ يقرأون
كانت حاضر ًة في ع ّمان ودمشق والقاهرة وينقدون ويعاودون القراءة ،وإذ أدرك��ت أن
واخلليج واملغرب ،وتز ّين ك ّل ذلك حكم ٌة في الفرصة مواتية وحتقيق احللم بات قريباً،
“رياض الكلم” ،الزاوية التي كتب بها أساتذة قلت :هل لكم أن تعلّموا وتتبنوا؟! فكانت
اإلج��اب��ة أن ن �ع��م! ..ب�ش��رط ح �ض� ِ
�ورك ألن
نحترمهم وجن ّل ما يتوافرون عليه.
ال وسه ً
هذه مجلتنا؛ فأه ً
األهالي يثقون برأيك وحسن تدبيرك؛ فكان
ال بالضيوف.
اللقاء!
وما أزال أذكر كيف كنّا جنتمع في البيوت،
صباح املدني :تنمية املواهب
الشكر لكم ،واسمحوا لي أن أع ّرف بأسرة مع ما في ذلك من صعوبات متثلت بإحراج

،،

وإل��ى ج��ان��ب ذل��ك احتفينا
األه ��ال ��ي ،ول �ك��ن ك ��ان ال
بالطفل املبدع الذي كان يرافق
ب� ّ�د من األخ��ذ بيد هؤالء
الشباب وتنمية مواهبهم .تهتم أسرة أدباء املستقبل ذويه إلى األسرة ،فينشأ على
بكيف نصبح أدباء؟!..
حب النقاش ومعرفة أصول
وق � ��د ه� ��دان� ��ي ت �ف �ك �ي��ري
ً
هؤالء
مثل
ا
كتب
ونصدر
اإللقاء ،ولدينا أطفال طبعنا
إل� � ��ى أن � �ن� ��ي ع� �ض ��و ف��ي
املشهورين؟!..
لهم دواوين وقصصاً ،وحازوا
احت���اد ال �ك �ت��اب واألدب� ��اء
األردن �ي�ين؛ َف� ِل� َم ال أط��رح وكيف السبيل إلى القراءات على إع�ج��اب وزارة الثقافة
في املهرجانات؟!
وأمانة عمان.
الفكرة على رئيسه آنذاك
وأق � � ��ول إن أس� � ��رة أدب � ��اء
د.هاني العمد وكم كانت
املستقبل تسير بخطى واثقة
الفرحة ح�ين واف��ق على
ومحبة صافية وألفة متبادلة،
أن يستضيفهم االحت��اد
وتشعر باالعتزاز أن مجلة “أقالم جديدة”
برئاستي كل شهر!
رسخت اسمها في عمرها الغض في سنتها
وملّا أثبتنا موجودي ًة وزاد حضورنا أصبح
ّ
النشاط مساء ك ّل خميس ،ومنذ ذلك الوقت الثالثة ،فالقت رواج �اً وقبوالً لدى أعضاء
القصة األسرة ملا تتميز به من املوضوعية والشفافية
ون �ح��ن ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى نشاطنا ف��ي
ّ
والشعر واملقالة واخلاطرة ،وأحب أن أقول وحسن التوجيه.
احل��ض��ور :ن�لاح��ظ غ�ي��اب�اً ع��ن األم�س�ي��ات
إ ّننا في أصعب األح��وال وأحلك الظروف
نحافظ على نشاطنا األس�ب��وع��ي وت�ب��ارك الثقافية! هل ينطبق ه��ذا على أمسياتكم
قراءاتنا احمل ّبة واأللفة ،واستطعنا أن ند ّرب ف��ي اجل��ام�ع��ة ،وه��ل لرئيسة حترير املجلة
ونخ ّرج كتّاباً بدأوا هوا ًة ،وأصبحوا أصحاب أن تنصح من واق��ع “املنبر الثقافي” الذي
تشرف عليه ف��ي اجلامعة مب��ا يحفّز على
كتب أدبية في األجناس األدبية املتنوعة.
فإن مهرجاننا احلضور ومينع الزهد بجدوى األمسيات
وإذا أردت أن أعدد ما أجنزناه ّ
السنوي الذي استضفنا فيه شخصيات أدبية األدبية؟!
�س
ومهتمة بالفكر والثقافة هو مهرجا ٌن ناجح،
دة .ال� �ص� �م ��ادي :غ �ي��اب امل�ت�ل�ق��ي ه��اج� ٌ
أن مسابقاتنا األدبية حفّزت كثيراً من ك�ب�ي��ر؛ ف��أي��ن ن�ح��ن م��ن ال�ق�ص�ي��دة اجلالبة
كما ّ
مبدعينا على املزيد من اإلبداع ،ومما يزيدنا ج �م �ه��وره��ا؟! ..ول�ع�ل�ن��ا ن �س��أل :م��ا مصدر
أن أعضاء األس��رة يتعلمون اخل �ل��ل :القصيدة أم اجل �م �ه��ور؟! ..وم��اذا
إمياناً بالهدف ّ
أيضاً ج��رأ ًة في القراءة واإللقاء والنقاش ،تريدون شباباً من القصيدة؟! أن تصبحوا
�دف ليس سه ً
وه��و ه� ٌ
ال وال ميكن حتقيقه أدونيس أو املتنبي؟!
وأق��ول :القصيدة اجل ّيدة تفرض نفسها،
أي بداية ال بد أن
إال باملمارسة ،وندرك أن ّ
تكون متعثر ًة ،ثم تقف على رجليها ،لتشق والقصيدة التي يعرف صاحبها ما يريد منها
تسبقه إلى القلوب .ونحن في اجلامعة لدينا
طريقها واثق ًة مطمئنة.

،،
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ندوة

جتربة املنبر الثقافي ،وهي جتربة ناجحة،
تتلخص ف��ي أن�ن��ا جنعل الشاعر ي�ق��رأ في
ساحة اجلامعة ،على املسطح األخضر حيناً،
ٌ
تكتيك نتّبعه
وحيناً آخر بني الكليات ،وهو
لنكسر قلي ً
ال ح� ّ�دة القاعة املغلقة ،وجنلب
أن زه��د بعض
انتباه الطلبة ..واحلقيقة ّ
الطلبة وقلة اإلقبال ميكن ر ّده إلى عوامل
كثيرة ليس أولها انشغال الطالب بهمومه
وعدم محبته للشعر ..وميكن أن تدار حول
ذل��ك ال�ن��دوات لنضع أصابعنا على اخللل.
وعلى أي��ة ح��ال فهي مسألة عا ّمة وليست
�اص��ة؛ ويكفي أن ي�ج� ّرب املهتم فيحضر
خ� ّ
ندو ًة أو أمسي ًة ليشاهد خلو القاعات -في
الغالب -إال من أقرباء الشاعر أو املنتدي أو
قلّة من املثقفني.
ول �ك��ن م��ع ك��ل ه ��ذا ك��ان��ت أم�س�ي��ة سميح
القاسم وحيدر محمود وعبد ال��رزاق عبد

الواحد مشهود ًة في اجلامعة ،وما ذاك إال
ألن هؤالء الشعراء راكموا ما يجعل لشعرهم
ّ
م �ن��ازل ودي� ��اراً ف��ي ق �ل��وب ال�ط�ل�ب��ة .وميكن
أن ن�ض�ي��ف إل ��ى ذل ��ك األوق � ��ات امل�ن��اس�ب��ة،
واإلع�لان��ات الكافية عن صاحب األمسية
وموضوعها.
احلضور :نالحظ أنكم في “أقالم جديدة”
ت�ك��ادون حت��ارب��ون قصيدة النثر ،وه��و أم� ٌر
يلغي التعبير الذي ال يجوز احلجر عليه!
دة .الصمادي :نحن ال نريد أن نبخل على
األدب بأن يُقولب؛ وفي الوقت ذاته فإننا ال
نح ّبذ جمود التطوير والتدرج .ولكن علينا أن
نحترم الشكل األصلي للقصيدة ...الشكل
العمودي “القصيدة الفصيحة” ،ولكن أرجو
أن نتريث قلي ً
ال :حتى في قصيدة الشطرين
هنالك نظم ال ي�ج��اوز ال ��وزن والبحث عن
القافية ،وفي النثر ميكن للمهتم أن يالحظ

عيوباً وافرة في الكتابة .إذن الذي نتوخاه
أن حتمل القصيدة ه ّمنا ومشاعرنا ،وعلى
أية حال ميكن للقصيدة العمودية أو النص
النثري أن يحمله ،ولكن أال ترون معي أنه ال
بد من شكل ما يحمل ك ّل هذا التعبير؟!
ّ
النص بدعوى التشظي وتداخل
هل ترك
ّ
األج�ن��اس مقبول؟! ..هل احترامنا للشكل
حتجر وجمود؟!..
اإلبداعي العربي األصيل
ّ
هل ميكن اعتبار هذا الشكل األصيل حصناً
نزيد في بنائه وجت��وي��ده؟! ..هل ميكن أن
ننطلق منه ألشكال أخرى كما انطلق الرواد
إلى التفعيلة؟! ..البعض ممن ط� ّور أحسن
واآلخ ��ر أس ��اء ،ول�ك��ن املشكلة أن املسيئني
كثر! ..ولقد وردت املجلة نصوص ال تعالج
قضي ًة وليس فيها م��ن ص��ورة كما أنها ال
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حتترم الوزن أو حتى اإليقاع الداخلي؛ فهل
ميكن اعتبار ذل��ك “خراب ديار!” ..ومل��اذا
كان األولون يحفظون شعراً كثيراً ثم ينسونه
ليبدأوا من ج��دي��د؟! ..هل ميكن أن نخلق
شاعراً؟! ..من املسؤول عن النص احملكك
ّ
املرشق :الشاعر أم الناقد وأيهما األصل؟!..
هل ندافع عن جتاربنا بق ّوة؟! ..على أية حال
علينا أن نتسامح في اإلبداع ال االنفالت من
ضوابط النص!
وه� ��ذا ل �ي��س ف ��ي ال �ش �ع��ر وح � ��ده ،ب ��ل إن
القصة تعاني انفالتاً من فن ّيتها عند كثير
من شبابنا؛ فهم ال يشتغلون عليها ،وكثيراً
ٍ
حد “السذاجة”،
ما يكتبونها
بسهولة تصل ّ
وهو أم ٌر يضعنا أمام جيل ال يو ّد أن يُعمِ ل
دماغه قلي ً
ال في “ثيمة” العمل ،وتقنياته.

وبعد الندوة استمع الحضور الى قصائد احتفا ً
ال بالمناسبة:

> خالد فوزي عبده*

ندوة
* من شعراء أدباء املستقبل

> أوس أبو صل ّيح *

***

* من شعراء املجلة
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> غيث القرشي* :
ٌ
عشق لهذي األرض
تبر تراب بالدنا
ٌ
هذي املشاعر قد أبت
إال املسير على صراط الشعر
حتى تستفيق مع الندى
مع صوت ناي الفجر
مع أهزوجة الوطن اجلميل
مهباش يجاور دل ًّة
وصوت
ٍ
بسرعة جذلى
ورحى تدور
ٍ
ً
أمل بأن تعطي نتاج
على ٍ
صاج تقلّبه
دقيقها خبز ًا على ٍ
يد اجلدات كل صباح

هذي املشاعر
قد أبت يا س ّيد الوطن اجلميل
ً
بأن تظلّ
حبيسة بصدورنا
حتى أتيت فكنت للحرف املسافر هادي ًا
مثل املنارة توقظ األحالم
عند العاشقني
أردنّ  :ماذا قد نقول لكي يكون كالمنا وزن ًا لقدرك
خلق اجلمال فكان وجهك أجمال
وأبيت إال أن تكون األوال!

* من شعراء املجلة

> حسن السواركة*:
تسقط القصيدة
من يد العنوان
فينكسر الوزن والشمس
والعبير والوطن،
ويحتفل الغرباء مبوت اخليول
حتت حطام القصيدة!
رب أحالمي
يا ّ
يا رب أحالمي
18

رب أحالمي،
يا ّ
يسمعني متام ًا
كأنه ال يسمعني،
وينهدم البيت التالي
على الياسمني،
مشهد يتكرر!
ٌ
* من شعراء أدباء املستقبل

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

�دي *
امل � � � � � �م� � � � � ��زَّ ق ال� � � � �ع� � � � �ب � � � � ّ

إدري� � � � � � � � ��س امل � � �ل � � �ي� � ��ان� � ��ي **
< < < < < < < < < < < < < < < << < < < < < <

آكل،
«فإن كنت مأكوال ،فكن خير ٍ
وإال فأدركني ،وملا ُأمزَّ ِق»
ٌ
صفحة
هي
لتفتح،
تُطوى
َ
ٌ
ٌ
منقحة،
صفحة أخرى،
أمر من الصحائف كلها تمُ حى
ُّ
وتكتب دائم ًا
ُ
بالدمع
والدم
واملنون
ِ
فخذ كتابك
باليسار وباليمني
اقرأ صحابك
هل ترى أحد ًا
هنالك أم هنا
لك خادم ًا

أو سيد ًا
أو رمبا
حتى كال َبك
شف ملي ًا،جيد ًا
َ
عنك
هذي الوجوه تشيح
كأنها باألمس
لم تلثم يديك
ولم تدقّ عليك بابك
ال ،الكلب أوفى
صغار املستبدين الكبار
من َ
أو الصغار
يقال :حني ميوت سيد ُه
ميوت عليه حزن ًا
النبيح
يكف عن
أو ّ
ِ
دقيقتني
على األقل
ِ
الوفاء
من
ِ
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إبداعات

الم َّ
العبدي!
مز ُق
هكذا
َ
تكلم ُ
ّ

الرثاء
دقيقتني من
ِ
املديح
يكف عن
فمن ّ
ِ
الهجاء
يع ّف عن
ِ
ومن ِ
لثانية
ولو
ٍ
اخلؤون
ياف ٍ ِّي
ِ
الس ِ
من الزمن ِّ
أكان مختوم ًا عليك
باالختفاء
ِ
من الهواء الطلق
كي يتنفسوا الصعدا َء
خوف ًا
من كوابيس
الليالي والنهار
وأن يناموا ،مثلنا،
اجلفون
ملء
ِ
وهم
لعلنا نصحو،على ٍ
جديد ،قد يهدئ ُ
من صداع الرأس
أو روع البالد
فكيف لم جتهر مبا
اقترفت أيادي
واجلرمية
العبقرية
ِ
واجلنون
ِ
أكنت سر ًا أم ترى
َ
الفداء
كبش
ِ
حلكمة عميا َء
احلكومة
تخبط خبط عشواء
ِ
والقضاء
والنيابة
ِ
والبصائر
على الضمائر
ِ
والبطون
ِ
منار
وليس ثمة من ٍ
مومة
ُيهتدى به في ال َّل
ِ
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لمة والظالم ِ
وا ُمل ّ
الضياء
قراصنة
سوى
ِ
ِ
العيون
من
ِ
ال،يا ُكب ْي ُ
شة ،لم تكن
إال يد ًا
بطشوا بها
سوط ًا لسلخ اجللد
جفر ًا فاضح ًا كالشمس
مفتاح ًا لكنز اجلن
حب ً
ال للغسيل
وم ً
زقة للكنس
ِ
السماء
مسح
أو
ِ
ِ
الوحول
من
ِ
لضياع عبد القيس
وحارس ًا ِ
تقطيع أوصال البوادي
أو
ِ
والعقول
واحلواضر
ِ
وفارس ًا « :واااااخليل !».
يعلو كعبه زمن ًا
ويعلو ثم يهوي ،وحد ُه
يهوي،كآخ َر ثم آخ َر
قبلهُ أو بعد ُه
يدانيه
يعلو عليه أو
ِ
ولكن،مث َلهُ ،
لسانه
يعلو ،بفرج
ِ
يعلو ليهوي ،مث َلهُ ،
حصانه
من فوق سرج
ِ
ويكون جنم ًا
زمانه
مثل بدر
ِ
ويكون رجم ًا
الغفيرة
للشياطني
ِ
واملغيرة
ِ
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إبداعات

ّ
رار
بالش ِ
ّ
وبالشعار
منكم
يأس إال
ُ
_ ال َ
منكم
بؤس إال
_ ال
ُ
َ
منكم
درس إال
ُ
_ ال َ
عليكم،
بأس ،نحن لنا علينا أو
ال َ
ْ
حملة ٌ حمالة ٌ
أمل ًا
وجرح ًا نازف ًا
عدم ًا
زيزفون
كزهرة
ٍ
لم تلد أبدا
سوى نقع بال وقع يثور
وال صدى
ُ
واااخليل
وااالبارود
لإلسطبل
ُ
يرسب
يذهب حيث
ُ
ُ
في الغبار
أو َ
اخلسار
ُ
املترجل
الفارس
ُ
يخطب
يذهب حيث
اجلبا ُر
ُ
ُ
مثل آخ َر ثم آخ َر
بعد ُه أو قبلهُ
صاحب
قيامة
حتى
ِ
ِ
الشأن الذي يأتي وال
يأتي غد ًا
وكما نكون يكون حتف ًا
حافال سلف ًا
أو حامال خلف ًا
يعد
على ما ال ّ
من الدواهي والنواهي

واألوامر واللحى
واحلرب باردة ٌ
علينا أو لنا
ليست سوى احلرب َّ
حون
الط ِ
احلرب منذ اآلن
ُ
أمس هنا
وغد ًا رحى
العجني
والدةٌ نفس
ِ
تدور ثم تدو ُر
فرة،
ويرة ،في ُح ٍ
مثل ُك ٍ
للغولف،
ِ
تعلو ثم تنزلُ
ُضرب
ثم ت
ُ
بالعصا ُع َ
الهواء
رض
ِ
نظير فارسها الذي
ُ
ُ
،األمثال،
الذلة
ُضربت عليه
الطعني
األخيلي
كالكعب
ِ
ِّ
األنف
ميوت حتف
ِ
منعزال،بعيداً،
السيف
عن صليل
ِ
والعرين
والدم
ِ
ميوت منكسراً،وحيداً،
عريشة
حتت ظل
ٍ
معشوشب
من ملعب
ٍ
الدينار
بحشيشة
ِ
يجرعها ويزرعها
ْ
الشهداء،
عريس الساحة الشرفية
ِ
ُ
ّ
اخلدر
وهو يزف نحو
ِ
موكب حية رقطا َء،
َ
املفعول،
ساري
سم ًا
َ
ِ
ّ
واسم ًا كا َ
األنفاس
مت
ِ

 ..........كنتَ املمزِّ ق مرةً،
 ..........فاليوم قد صرتَ املمزَّ قْ .
 ..........ملا جريتَ مع الضالل،
 ..........غرقت في بحر ّ
الش َمقْ َمقْ .
اجلهات
في كل
ِ

ُأَكلتَ ثم ُأكلتَ
كالثور َ
رون
احل ِ
نحن،
نحن ،إال
و ليس إال
ُ
ُ
ات
مأكولني من ُأ ّم ِ
َق ْش َع ٍم َ
نون!..
احل ِ

*

شاعر مغربي

* املمزق العبدي :
العبدي،شاعر جاهلي،من عبد القيس والبحرين،لقب بذلك لقوله هذا البيت،
امل ُ َم ِ َّزقُ،بالفتح،شأس بن نهار
ّ
ألحد امللوك ،عمرو بن النعمان بن املنذر األكبر،أو عمرو بن هند،وكان عنده أسيرا أو ه ّم بغزو عبد القيس
فلما بلغته القصيدة انصرف عن عزمه،أو طلب منه إغاثته من الساعني لقتله،فقال له :ال آكلك وال أوكِ لُك
غيري،واملمزِّق ،بالكسر ،شاعر آخر حضرمي متأخر هجاه َّ
الش َم ْق َمق
 حشيشة الدينار :نبات معمر من فصيلة القنّبيات ينبت بالشرق ويزرع في أوروبة ،تستعمل مخاريط أزهارهفي تعطير اجلعة.
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إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

لقياه؟!
أأحيا دون
ُ

إبداعات

أن� �ـ� �ـ� �ـ ��س ع� �ـ���راب� �ـ���ي *

<<<<<<<<<<<<<<<<<

َم � �ض� ��ى شَ � � ��ري� � � ً�دا ون � � � ��ا ٌر ف � ��ي ث� �ن ��اي ��ا ُه
َت ��زي � ُ�د م��ن ُح ��رق � ٍ�ة ف��ي ال �ن �ف� ِ�س ت�غ�ش��ا ُه
ه��و ال� َّ�س �ع �ي� ُ�د ف �م��ا ل �ل �ح��زن ي �س �ك � ُن��هُ ؟!
ه ��و ال � َّ�رش� �ي � ُ�د ف �م��ا ل �ل �ع �ق��ل ج���اف���ا ُه ؟!
على رب��ى ال �س �ه� ِ�ل ك��م ط��ال��ت
مجالسهُ
ُ
م� ��ع احل � �ب � �ي� � ِ�ب وم� � ��ا ت � ��روي � � ِ�ه َع� �ي� �ن ��ا ُه
وذل�� � َ
�ص��م� ُ�ت ك ��م َي�� ��روي م �ش��اع � َر ُه
�ك ال� َّ
�زف ق� �ل�� ٍ�ب ِل � � َ
�وق ف� ��ي َح � � َن� ��اي� ��ا ُه
ب � �ع� � ِ
�ش � � ٍ
ف� ��ذل� � َ
�ك ال�� � ��د ُّر ف� � ��وقَ اخل� � � ِّ�د ي��ع� َ
�ش��قُ ��هُ
وذل� � َ
�ك ال� َّ�س �ي� ُ�ف ف���وقَ ال� � � ُّ�د ِّر ..ي�خ�ش��ا ُه!
ح� �ت ��ى أت� � � ��ا ُه رس� � � � ُ
�ول ال� �ل� �ي � ِ�ل ُي� � �ن�� � ِ�ذ ُر ُه
م � ��ن ال � �ـ� � ُ�م� � ِ�ض� � ِّ�ي مل � ��ا ق� � ��ا َدت� � ��هُ ِرج � �ل ��ا ُه
ف� � ��را َح ي� �س � ُ
�در ال� � � ُب � � ُ�د ِور وع��ن
�أل ع ��ن ب � � ِ
ت� �ل � َ
�ك األك� � � ِّ
�ف ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ب � ُ�ي� �م� � َن ��ا ُه؟
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وه ��ل رأى ال � َّن �ج� ُ�م م��ا ق��د ك ��ا َن م��ن أ َل��م
َغ�� � � � َدا َة أم� �س ��ت ِب � � َك� � ِّ
�ن َك� ��فَّ � ��ا ُه؟
�ف ال � � َب �ي ِ
�اه��م  ..وم ��ا ف��ي ال�� َب�ي ِ�ن َم�ن� َف� َع� ٌ�ة
َب�ي�نٌ أت� ُ
�اه��م ..وم��ا ل�ل� َه�ج� ِ�ر َم�س� َع��ا ُه
�ج� ُ
َه �ج� ٌ�ر شَ � َ
َر َّف � ��ت ع �ل��ى اخل� � ِّ�د َدم � � َع� � ٌ
�س � ُب �ه��ا
�ات وأح� َ
�ؤاد َن� � ِ�زي� ��فً � ��ا ك � � ��انَ ي��خ��ش��ا ُه
م� ��ن ال� � �ف�� � ِ
أي �س �ل� ُ�م األم� � � َر ل �ل � َه �ج� ِ�ر ال� �ـ � ُ�م � ِ�ذ ِّل وق��د
َدرى احل �ب �ي� ُ�ب مب��ا ف��ي ال �ق �ل� ِ�ب َم �ث��وا ُه؟
م� ��ا ك� � ��ا َن ل �ل �ح��ب م� ��ن أم� � � ٍ�ر ف� �ي� �ت � ُ�ر ُك ��هُ
�اء ب� ��أم� � ِ�ر ال � �ل� � ِ�ه َي� ��رض� ��ا ُه
ه� ��و ال�� � َق� � َ
�ض� � ُ
دم � � ِ�ه
دت األش� � �ج � ��انُ ف� ��ي ِ
ل� �ك ��ن تمَ َ � � � � � � َّ�ر ِ
ف��ك��ي� َ
�ف َي� �ص� �ب � ُ�ر واألش� � � � ��واقُ دن � �ي� ��ا ُه؟!
ه� ��ذي ِح�� َك��ا َي��تُ �� َن��ا ب��ال� ِّ�ش �ع� ِ�ر أس� ُ�ط� ُ�ره��ا
ب��ال �ل��ه ق� ��ول� ��وا ..أَأَح � �ي� ��ا دون ُل��ق��ي��ا ُه؟!
�رج� ُ�م �ن��ي
�ؤم ي� ُ
ف �ك��م أت ��ان ��ي ن ��ذي � ُ�ر ال� � ُّ�ش� � ِ
�ج ��اي ��ا ُه
�ذوب م ��ن َس � َ
ب �ص �خ� ِ�ر ح� �ق � ٍ�د َك � � � ٍ
وق� ��ال ع �ن��ي ج �ل �ي � َد ال� �ق� �ل � ِ�ب ..ج ��ام� � َد ُه
وق � � ��ال إن�� ��ي س ��ري � ً�ع ��ا س � � � َ
�وف أَن� � �س � ��ا ُه!
الئ � � َ�م � � ٌ�ة
ورا َح َي � � � ُ
�زع � � � ُ�م ال ُت� �ث� �ن� �ي�� ِ�ه ِ
�ول..ك�� ��ان َف�� �ح� ��وا ُه
ح� �ت ��ى أت�� �ي� � ُ�ت ب� � �ق�� � ٍ
�ن ُم �ن � َك� ِ�ت� ٌ�ب
إن ك� ��ا َن َب �ي�نٌ ع �ل��ى احل���ا َل�ي ِ
�اع ُس�ك�ن��ا ُه
ف��احل� ُّ�ب ف��ي ال �ق �ل� ِ�ب واألض �ل� ِ
وال � � �ش� � ��وقُ أع� � � ُ
�رف� � ��هُ ن � � ��ا ٌر و َت� �س � ُ�ك� � ُن� �ن ��ي
وال� �ص� �ب � ُ�ر ِم� ��ن ُم� � � � ِّر ِه ق ��د ِص� �ح � ُ�ت أوا ُه
قلت لهم:
وال�ب�ع� ُ�د ُم�ن� َك� ِ�ت� ٌ�ب ..ق��ال��واَ ..ف ُ
«م��ن َي �ص� ُ�دق ُ
احل�� َّ�ب ..ل��ن تنسا ُه ليال ُه»
*
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شاعر سوري

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

إبداعات

حنين
ج � � � �م� � � ��ال ال� � � � � �ق�� � � � ��را *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

طفل في اخلمسني
استعاد للتو وعيه
بعد أن سقط عن ظهر قلبه ...
في حلظة فرت من ساعة اليقني
يقف بكلتا عينيه على قبر أمه
مثل وردة ذابلة
لم تعد تقوى على الغناء
فهوت من سقف روحه
تنعى حبه املنسي
في قلبه الطريد ..
نصفه على امتداد الرمح  ..نازف
ونصفه اآلخر  ..على امتداد احللم الغارب
محض شريد ..
هو احلب ..
قصيدة نبتت في وحشة الصحراء
لكن يدا مشلولة اقتلعتها
وقت انهزام الليل
25

على مفترق الدروب ..
اخليول  ..تركت خلفها الصحراء
يلهبها احلنني..
ليس لها  ..بعد كل احتضار لألمل
ليس لها .إال أن تعود...
هو احلب..
قلبان على ضفاف غيمة
تارة تتكسر فوق ريف العيون
وتارة..
يبدو كدمعتني فرتا
من حتت عباءة احلزن
صوب حلم لم يكتمل
شطآنه باردة ..
وعتباته ..رمل  ..وظمأ ..وجليد
لم يسعفني صوتي ..
فأنا أحترق..
وحيد ًا في الركن الذي كم تعانقنا في
زواياه
كأن نظارتي حتجب خلفها
قلب فتاتي األعمى ...
صندوق أمنياتي املفقود
قدماي تسيران
على حصير الرغبة ..بخطى مفككة
محاوال بكلتا عيني ..منع الطوفان
أن ال يغتال أغنياتي احلزينة
حني بدأت للتو تعلو
من خلف أسوار السنني ...
حزين أنا ..
قلبي  ..طفل ..
حائر على صدر الشتات
يحتال على الطريق..
لكي ال يرتشف الطريق حزنه
يغفو لكي ينام  ..فيستفيق
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على حلم قد استحال في عينيه
بردا..وسهادا ..ومطر ..
أنا هنا ...
والعمر ميضي خلسة
متوسدا ملح انكساراتي ..
بني أضلعي ..
سفائن جنحت في ضحل األمنيات
ألوذ مبا تبقى ..
ال شيء في كفي ..
سوى ثرثرة املدن املتعبة
والنهر يتبعه مداه..
ال شيء في عيني  ..سوى حكايات حب
تقاوم سطوة اجلناة..
وأنا أقاوم ..
لكي ال أنهار فوق دمي املصفد باحلنني
فتسفني الريح ..
إن حاولت اجتياز البحر
حيث ال موج ينام ..
وال يستريح..
من شدة عصف الريح به
شراع السفينة ...
هل ميوت احلب اغتياال ..
ويلقى به مثل أي شيء
على قارعة العمر ..
كم كانت تشدني إليك كل املواسم
حامال متثالك املرصع بالرعود
لن أعود ..منهزما..
كلتا يدي معفرتان بالعويل
لن أعود مصلوبا
إلى جذع الشمس..
بعد أن كانت الشمس داليتي
لن أعود بأشجار
أعارت أغصانها للنار

* شاعر أردني

27

إبداعات

نصل الغدر في خاصرتي ..
وفي البعيد كوخ لصياد
كم حاول أن ال يصطاد فريسته
لكنها تأبى إال أن تأخذه
إلى ما يريد ..
لتصبح وجهته ..أنى مضى ..
ويصبح وجهتها املغيب ...
أيها القلب..
لن يطول نزف اجلراح
على مذبح الشمس لطائر
ليس مبقدوره إال أن يحب
لكي يعيش ..
عشتار  ..حترس فضاء الرغبة
قبل أن يغشاه لهاث التعب
فيما أرجوحة العتمة تتأرجح
على كتف املدينة ..
حائرة ..
كلما استفاقت ..ذبلت كرمة..
فأفر مسافرا..
من وجعي إلى وجعي ..
حامال غبار املسافات..
احلب شمس تغفو على راحتي
وأخرى على راحتيك تغيب ..
يا لغزة ..
كم وكم بكت ..
ورثت أوجاعها البنها..
فسال مع حزنه دمع الفرات
على الرمضاء حينا ..وكم حينا مشينا
وأحايني كان دمنا حبر الكلمات

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

َ
أكمل من حلم
وأتيت
ِ
ح � � � � �س� � � � ��ن ب � � � � � �س� � � � � ��ام *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

َ
حلم..
وأتيت
ِ
أكمل من ْ
احلقائق...
فأفقت من حلمي ألجترح
ُ
ْ
ناطق
وحلن في ارتقاء احلب
قنديل
صو ّب ُت نحوي ألف
ْ
ٍ
ٍ
ألم..
فعلمت أن الصحو في األوطان
ٌ
ضرب من ْ
حلر قد عز ْم..
لكنّه ٌ
رهن ٍ
فمضيت أسعى في مناكبها وحر ّياتها
ُ
بالقلم..
ح ّر ًا أعلّم
ْ
أنت
ُمذْ ِ
بذل د ْم..
صار
لقصة ِ
ُ
الصحو عنوانا ّ
جد ًا
أفهمتني أنّي أكون مناض ًال ّ
ابتسم
إذا الروح
ْ
الشقائق...
فأتيت في سحر
ْ
ِ
نغم..
ِ
وأتيت أعذب من ْ
َ
حلم..
ِ
وأتيت أكمل من ْ
** **
دوائر
منشي
ْ
ثائر
مستقيم
صراط
والقلب ميشي في
ٍ
َ
مشي ْ
ٍ
28

* طالب جامعي /ك .الهندسة
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إبداعات

يا ثور ًة تعلو جبني احلقّ
طريقك
سيري في
ِ
ُ
يقول
أ ّيها الث ّوار أنتم من
يا غربة تسري بنا خوضي،،
فطوبى للغريب وللغريبة
ليس يرضيهم ُ
قليل
يا ُفل ًّة تنمو خالف الوقت
نامي في جفوني
أمان ليس يعروه ُ
ذبول
في ٍ
اليأس
إلي وقت
فلقد ِ
ِ
أتيت ّ
نويت
ثم
ُ
ّ
ُ
الصهيل
فانتفض
الشقائق...
وأتيت في سحر
ْ
ِ
نغم..
وأتيت
َ
ِ
أعذب من ْ
َ
حلم..
ِ
وأتيت أكمل من ْ
** **
سأظل أبقى مازج ًا لغتي
أغنّي

كلّما ناديتني والليل أطبق في وجلْ
متمسكا باللحن
ّ
ممرات األزلْ
في
يصعد
ّ
وأم ّر باملوت القريب
وبسمة تعلو املقلْ
لغتي شعلْ
شعلي أملْ
والروح بني يديك ترتاد األملْ
ولكم تسافر في املساء إليك روحي
كي تع ّبيها غزلْ
كم صارت الدنيا لروحي راحة
مذ جئت يا نور الس ُبلْ
جد ًا كاملشارقْ ...
وأتيت ّ
ِ
الشقائق...
وأتيت في سحر
ْ
ِ
نغم..
وأتيت
َ
ِ
أعذب من ْ
حلم..
ِ
وأتيت أكمل من ْ

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

الذين رحلوا
ع� �ب ��د ال � �س�ل��ام ح � � ّل� ��وم *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

الذين رحلوا
نسوا أن يغلقوا الشبابيك
ستدخل الريح
وتعبث برائحتهم املعلّقة على احليطان
سيلوذ املطر
فتبتلّ الذكريات ،ويوحل غبار حوائجهم
وسوف تعرف الريح أن ال أحد فتبيض زوبعاتها
وسوف يعلّق البرق على مطارح قناديلهم خصالته اخلاملة
وسوف يحني الهروب
للفراغ املز ّين بانتظارهم
سوف تقصم الرطوبة ظهر املسامير
التي انحنت حتت عالقات صورهم
ّ
الصدأ املساحات التي اختفت حتت لوحاتهم
ويؤطر ّ
ويسيل ،يخدش أسرار قبالتهم العجولة على احليطان اخلرس
سوف يحشر الرعد نفسه في صدى دبكاتهم ويد ّوخه بالنشاز
الصبح،
جرة ّ
والندى الساحب خيطانه من ّ
كي يبني لون ًا للماء على أصابعهم،
كعفن مشنوق
سوف يتدلّى من الشرفة
ٍ
وسوف تقضي الشرفة باقي إسمنتها،
30

إبداعات

غر ٍة حلجر
ال أكثر من ّ
سوف متحو أ ّول مطرة
فجوة ارتقابهم للتالويح القصيرة في الزحام
ّ
الهشة على حواف استنادهم
ويبني الثلج أحالمه
ويجمد هديل حمام كان جاء بأفراخه
كي تتعلم الفضاء من نوافذهم
سوف تستغرب الشجرة
التي عصافيرها بعمرهم
أشباح من جليد
فتطلّ برأسها ،وال شيء إال
ٌ
فالت ألقاها للتو عاشق قدمي
تغتصب
ٍ
سوف يحلّق الورق الفائت في الزوايا،
كاشف ًا أنهم رحلوا هكذا بال عناوين
سوف ...لن يلبس البلور قميص الغبش املطرز بكلماتهم
وسوف تجُ ّرح كسراته مروري
* شاعر سوري
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إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

سالم علينا
ٌ
ع �ل��ي ح �س��ن ال��زه��ي��ري *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ونقطع أودا َج كل املراسي
ُ
حب
ونلقي بآخر شهقة ٍ
العاتيه...
عروس ًا ملوجتنا
ْ

سالم علينا...
ٌ
سالم علينا إذا ما مشينا سوي ًا
ٌ
الهاويه...
إلى
ْ
درب لدينا
لنس ُل َك آخر ٍ
القاضيه...
وجنرع سقطتنا
ْ
ونبكي دهر ًا على جثتينا
َ
َ
الذهول
ونوقنَ أنَّا بلغنا
ِ
ني
وأنَّا تركنا السن َ
اخلاويه...
على هامش الصفحة
ْ

سالم علينا...
ٌ
األوان
إذا ما أفقنا ُبعي َد
ِ
حزين ...
كلحن
ٍ
ٍ
وليس هنالك إال
العاريه...
شجيرة يقطيننا
ْ

تعبنا كثيراً...
ومتنا كثيراً...
ِ
ُ
القصائد
ألوف
وماتت
ْ
ِ
الغياب
بني
ِ
الرحيل
وبني
ِ
التجر ِد من
وبني
ُّ
القافيه...
سلطة
ْ
الليل ِس َّر ًا
سنبحر في آخر
ِ
زوجني من ِّ
ونأخذُ
كل شيءٍ
ِ

فم َم نخاف علينا؟؟
القيود
نفر بهذي
ِ
و َ
مم ُّ
التي طاو َل ْت مقلتينا؟؟...
سالم ًا ...سالم ًا...
على ِّ
سطر
كل
ٍ
الدماء
علته
ُ
حق
بال ِ
وجه ٍ
ُ
الذكريات
وجا َد ْت به
املاضيه...
سالم ًا على الليلة
ْ
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قريب ًا...
احلزين
َس َي ْط ُل ُع وجهي
ُ
دفتيه
وأفتح جرحي على
ِ
عليه
وألقي بنفسي وشعري
ِ
العاليه...
وأكتم صرخته
ْ
ُ

عدونا ...عيينا
ومتنا ...نشرنا
رفضنا...
رضينا بكم اجلراح التي قد جمعنا
الصرو َح
ِ
لنبن َي منها ُّ
التاليه...
املوجة
وتهدمها
ْ
الزمان...
مللنا تقلب وجه
ْ
مكان...
التشر َد والال
مللنا
ْ
ُّ
شبعنا وعوداً..
دواء
شبعنا ن َُس ُّف اجلراح ً
خافيه...
اجلراح بنا
وتبقى
ْ
ُ
سالم علينا...
ٌ
ونحن ن َُخ ُّط الطريقَ ُصعوداً..
املستحيل
وحبواً ...إلى
ِ
وجن َه ُل أنَّا ضللنا الطريقَ

فقدنا الصراخَ...
فقدنا حروف النداء علينا
فقدنا احلنني...
صلبنا الفؤا َد على
الباليه...
األض ُل ِع
ْ
الكبرياء ؟؟
إلى أين ميشي بنا
ْ
ــــــحم ُل..
إلى أين ن ِ
ما قد تبقى لنا ؟؟...
وماذا تبقى؟؟...
حننيٌ ؟؟...
فؤاد ؟؟...
ٌ
جراح ؟؟...
ٌ
حفظنا جتاعيد هذا الطريقْ
خسرنا النها َي َة
والالبدا َي َة
احلافيه...
ُع ْدنا َن ُل ُّم الرؤى
ْ
َ
الوصول إلينا يسير ًا
حسبنا
ُ
األمنيات
وغرت بنا
َّ
َف ُر ْحنا ن َُع ُّب الغُ رو َر
وجنري...
ونشعر أنَّا ُج ِر ْحنا
وجنري...
َ
السنني
خلف
ونل َه ُث
ِ
راسيه...
وأقدامنا في الشقا
ْ
سنزع ُم أنَّا وصلنا
ُ
وأنَّا بلغنا املنى في هدوءٍ
مريح
وأنَّ احتضار الهالل
ٌ
راضيه...
وأنَّ السما َء ِبه
ْ
* شاعر أردني
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إبداعات

وأكبو مرار ًا على كبريائي
إلي ...
وأخطو َّ
أجر انتظاري ...
ُّ
بعيد ًا  ...بعيداً...
كأنَّا التقينا...
كأنَّا سرقنا احملبة يوم ًا
َف ِرحنا بها...
فرحنا ...ألنَّا انتصرنا على راحتينا
رفعنا اخللو َد
الساريه...
قام ِة
ْ
فمات األمانُ على َ

وأنَّا ركبنا الفرا َغ
العاديه...
إلى َس ْط َو ِة
ْ

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

حلـــــــــم
محمد حسن السواركة *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

خلف ذاك الضباب
وكنا مع ًا..
أنت لؤلؤة وفؤادي محارة ...
كنت أجمل من عودة الالجئني
وأوسع من فلك االستعارة ...
خلف ذاك الضباب
وغنيت شعر ًا جمي ً
ال لشمسي
ِ
والعبت أطفال روحي اليتامى
وهيجت بي ذكريات احلجار ْه ...
ِ
ً
قافية من سنابلْ ..
كان شعرك
كان صدرك سرب حما ْم..
خلف ذاك الضباب وكانت أيائلْ ..
تستحي إذ تراك وتنسى الكال ْم..
“ كم أحبك “ ...
قلت من خلف ذاك الضباب
ِ
وألقيت كفيك كاألرنبني على وجناتي
فأشعلت في الصدر ألف شرارة ...
ِ
34

وبكيت بكاء الزنابق حتت الندى
املستباح
وهويت على صدري
ْ
الرياح
جلنون
ْ
بكيت ؟؟؟
فلماذا
ِ
رحلت ؟؟؟
وملاذا
ِ
صلبت يدي كاملنارة ...
وملاذا
ِ
الضباب
خلف ذاك
ْ
شمس
ثم تشرق
ٌ
ّ
مترين بي وكأني ضباب
ومتضني جنم ًا أضاع مداره
* شاعر أردني

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

إبداعات

قهوة..
نكهة
ٍ
م�� �ح�� �م� ��د دح� � � � �ي � � � ��ات *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ُ
قهوة
ونكهة
حسنا
ٍ
ْ
صوتها:
في
ِ
ص ّبي حرو َف ِك
وامضغيني جملة ً
نداك
ودعي
ِ
على فناجني
الكال ْم
يستف ليلي
ّ
من وريدي
لسعة ً للساهرين

يستف
وصوتها
ُّ

من ليلي انبعاث ًا
للنيا ْم
يستنشقون
يفاوضون

حروفها
حرف
في كل
ٍ
ُ
النسمات
تشرب
ُ
ُ
وتبعث من
قهوتَها
خبايا ُه سال ْم
األنواء
تتقاس ُم
ُ
َ
بعثرها
أحرفـَها  ..تـُ ُ
ُ

على ِح َد ٍة
جم ُعها..
فأَ َ
متت ُمها..
ُأ ِ

و ُأرس ُلها

نشيد ًا لليما ْم :

شفـَّني الهـوى َع َجـب ًا

كيف شَ فـَّها َّ
الشف ُ
َ
َـف
ومـن أَ َسـفي
ِ
آس ٌـف ِ
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األس ُ
ـف
ـس ينف َُـع
َ
لي َ
ليتَ أنّـني حـج ٌـر

والهمـو َم ألت َِـح ُ
ـف
ُ
يأكـُ ُل النـوى َج َسدي

دارها أق ِـ ُف
عـنـ َد ِ
زمـن ًا
مـا سترتـُهُ َ
ـيه أَ ْعتـ َ ِر ُف
ُ
جئت ف ِ

ِآه لو تجُ مـ ِّ ُعـنـا

ـرت
مالـني إذا ُذ ِك ْ
أنتشي و أرتـ َ ِج ُ
ـف

ألبس الهـوى أبـَد ًا
ُ
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والدمـو َع َيـرتـ َ ِش ُف

يــا حبيبة ُ الصـُ َد ُف.
* شاعر أردني

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

إبداعات

َ
الم ُ
كان
أين م ّني َ
م � �ح � �م� ��د ع� � ��ري � � �ق� � ��ات *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1
بعيد ًا قريب ًا
ِّ
كنت
الظل ُ
منَ
واضح ًا
وكانَ
ُ
اتساع فمي ِ
الظهيرة
املدار ِس عن َد
لبنات
ِ
ِ
ِ
العفوي
باألخضر
َيصبـُغْ نَ
ِّ
ِ

أرص ً
فة،
ِ

اخلريف
أنف
ْ
رغ َم ِ

في
ُلونُ فط َرتـَهُ
الوعود ن ِّ
ِ
حليب ِـ ِك فوقَ املرايا
ري
من ُع ِّ
ِ
وعبـ ْ ِق كحولي،
َ
يجمع أضلعـَنا
احلب
ه َو
ُ
ُّ
َ
سنونوة
شكل
ثم يأخـُذ
ٍ
َّ
قفص
في
ْ
3
بعيد ًا قريب ًا

2

كنت
من
اجلنس ُ
ِ

قريب ًا بعيد ًا

جوع
وال شي َء ينهشني غير ِ
خامة للمـُشتهى
الر
ِ
ّ
أزرق َ
ٌ
إبطك،
مثل
ِ

كنت
عن
احلب ُ
ِّ
ِ
زجاج
وكانَ دمي خالي ًا من
ِ
القوارير تعبـُقُ باخلـ َ َم ِج
ِ
املستحب!
ِّ
طفلنا
تـَعالي لنبحثَ عن ِ

وامللح مينعـُني
القمح
ال
ُ
ُ
احلضارات
مذاق
من
ِ
ِ
لذئب
اآلم ِن املطمئنِّ
في ِ
ٍ
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األساطير
يسمـّى أنا في
ِ
قريب
عمـّا
ْ

الياسمينة
ورق
ِ
ملا َج َّف من ِ
في ِظلـِّها!

4

7

قريب ًا بعيد ًا
كنت
دنو
العناقيد ُ
برغم ِّ
ِ
ِ
ُ
احلقل رحب ًا
لي
وكانَ َ
الذئب
بي
و َربـّاتـُهُ يشته َ
َ
ني َ
َ
النبي
قناع
ِّ
خلف ِ

خلوات
الذي آث َر الرو َح في
ِ
املكان وأس َد َل شهوتـَهُ في ابتسامة!
ِ

بعيد ًا قريب ًا
دفئ َي
منَ العـُنـُ ِق املتشبـ ِّ ِث ِ
يصحو املكانُ مريض ًا
النمنمات التي تتدلـّى
من
ِ
كخيط منَ النمل
ٍ
8
قريب ًا بعيد ًا

5

الواق ُع
األمنيات هـُ َو
منَ
ِ
ِ
شو
املتشبـ ِّ ُث في ق َد ٍر ِ
تاف ِه احلـ َ ِ

بعيد ًا قريب ًا
كنت
من
احللم ُ
ِ

رجلي
األرض
نت في
ومكـَّ ُ
ِ
َّ
احلداثة
كي ال أتو َه بأفـ ْ ِق
ِ
معنى أ َر ُ
دت،
أي
عن ِّ
ً

الشعر
وجتري القصيدة في
ِ
الرمزُ
ِ
ساذجة مسـَّها ّ

الدوائ ِر
حاص َرني في
ِ
الغيب،
كي أستقي َم على ِع َو ِج
ِ

ُ
ولكن ِلنـَفسي
أقول
شيء
ْ
ٌ
ثمـّة َ
ملكر السؤالْ
التي
ُّ
تستعد ِ
َمن
َمن

صارخ ًا
يشه ُر ِمفتاحهُ
ِ
ِ
أدخلوني

َمن

6

9

قريب ًا بعيد ًا

بعيد ًا قريب ًا

كنت
املوت ُ
عن ِ
ِ

كنت
ني بني
وما ب َ
احلقيقة واحللـ ْ ِم ُ
ِ

العمر
زلت أعبـُ ُر في
فما ُ
ِ
السنني
التفات
دونَ
ِ
ِ
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الشجيرات
أهذب ذعـ ْ َر
ُ
ِ
مما ترا ُه اجلذو ُر العنيدة ُ

قريب ًا بعيد ًا

أزرقَ  ..أزرقَ

كنت
ووجه ًا
لوجهني ُ
ِ
ذئب بأني
ِ
وأكذ ُب كذبة ٍ

يش َرقُ
باملجد
ِ
حيث ُ
ُ
يفك األحاجي

أجل
أطار ُد أمنَ
ِ
الغزالة من ِ
ِ
الغبار املـُداوي
بعض
ِ
ِ

قميص
بز َّري
ٍ
الذكريات
ِ
ُ
ويبلع حشرجة َ

11

13

قريب ًا بعيد ًا

قريب ًا بعيد ًا

الرحب
ِمن القـَفص ِ
ِ
حريتي,
نح َو
ِ
غياه ِب َّ

املسافر
املقيم
َيراني
ُ
ُ
لشاعرها
أغنية ال تؤدي
بهو
ٍ
في ِ
ِ

ُ
أستمد الوقاية َ من شاعر ٍ ماتَ
يبحثها
ُّ
وجفن!!
كحل
ب َ
ْ
ني ٍ

النهايات،
في
ِ

األخير ...
وما قد تبقـَّى لهُ في الهزيع
ِ

ِلعـَيني !

12

ُ
فكرة
حيث تـُس ِّي ُر ُه لدهاليز فوقَ شفا
ٍ
الشريد
نت من سماع
كو ْ
ِّ
ِ
ْ
وات ِه  :أينَ منِّي املكانُ ...؟
خلط ِ

قريب ًا بعيد ًا

* شاعر أردني

ُ
ُ
الفضول
في
فيك،
عن
السر ِ
ِّ
فينهض َّ

فلسفة أقالم جديدة

< أدبية ثقافية شهرية ،تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلديد
األمة يطلّون منها على العالم.
< نافذة للمبدعني من شباب ّ
< منبر حر يع ّبر فيه عن األفكار والتطلعات واملشاعر والرؤى
ً
وقصة ،ومسرحية ،ومقالة..
< حاضنة لإلبداع األدبي شعر ًا،
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َ
ليخمش غيم األناضول

إبداعات
ش� � � � � � �ع � � � � � ��ر

ُّ
تل الهوى
م� � �ن � ��اه � ��ل ال� � �ع� � �س�� ��اف *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�ون ف� ��ي ت � � ِّ�ل ال� �ه ��وى
ِم � ��ن ب� �س � َ�م � ِ�ة ال� �ل� �ي� �م � ِ

�ود ملَ�� ��ن ه ��وى
�ات ال � �ص � �م� � ِ
ُت � �ه� ��دي ج�� ��راح�� � ِ

َت��ل��ق��ى ن� ��زي� � َ
�رح ُم� �ب� � َت � ِ�س� �م� � ًا َو ِم � ��ن
�ف اجل � � � ِ

�راح َس� �ق� �ي ��تَ ع� ��زم � � ًا ،ف� ��ار َت� ��وى
َح� � � ِّ�ر اجل� � � � ِ
وال � � �ص � � �ب� � � ُ�ر ن�� ��اص� � �ي�� � ٌ�ة وإمي� � � � � � � ��انٌ ق � ��وى

ع� �ي� �ن � َ
�دى و زن� � � � ُ�د َك ِم��ن�� َب� ٌ�ر
�اك ِس � �ح� � ُ�ر م� � � ً
�اف ال � �ن � �ه� � ِ�ر ق � �ل� � ٌ�ب ن���اب�� ٌ
�ض
وع � �ل� ��ى ض� � �ف � � ِ

ع � ��اث � ��ت ب�� � � ِ�ه ن�� � � ��ا ُر اجل � � ��رمي � � � ِ�ة واجل�� � ��وى

�اف ال� �ش ��وق ي �ن � َت� ِ�ف� ُ
�ض ال �ه��وى
وع��ل��ى ض� �ف � ِ

�ود ودو َن � � ُ�ه� � �م � ��ا ال� �ن ��وى
�اب م � ��وص � � ٌ
و ال� � �ب � � ُ

�او ُل ُج � ��رح � ��هُ
و ي�� � � ٌ�د تمُ َ � � � � � ُّ�د ف� �ل��ا ُت�� � � �ط� � � � ِ
�ام� � ٌ�د
َع� � �ه � ��دي إل� � �ي � � ِ�ك ب� � � ��أنّ روح� � � ��ي ص� � ِ

�أس أب� � � َع � � ُ�د م� ��ا ي�� �ك� ��ونُ إذا َن� ��وى
و ال� � �ي � � ُ
و ال�� ��زه�� � ُ�ر ف � ��ي ع� �ي� �ن ��ي رب� � �ي � � ٌ�ع م � ��ا َذوى

�اب ب �ي �ن �ن��ا
م� � ��ا ه� � ّ�م�� �ن� ��ا ِم� � � ��ن أل� � � � � ِ�ف ب� � � � � ٍ

وح� � � � َدن � � ��ا ق � �ل� ��وب � � ًا ف � ��ي ال� �ن���وى
و ال� � �ل � ��هُ ّ

احل � � � ��قّ «ف � � ��ي ق� �ل� �ب ��ي وب� �ي ��ن ج� ��وان � �ح� ��ي»

ي � �س� ��ري ،ي� � � ُّ
�وج َع� � � ِ�ر ْم
�دك ال� �ب� �غ � َ�ي ف� ��ي م� � � ٍ
ت �ع �ل��و اب� �ت� �س ��ام � ُ
�ات ال�� ّ�ش� �ف�� ِ�اه ع��ل��ى األ َل�� � ْ�م

�او َع ُظ� �ل � َ�م ��ة
وال� � � �ن � � ��و ُر ي� ��أب� ��ى أن ُي � � � �ط� � � � ِ
وال � � � �ل� � � ��هُ ي � ��ر َف � � ُ�ع� � �ن � ��ا ب � � � � ِ�ع � � � ��زّ ِة ص � �ب� � ِ�رن� ��ا
�اب ب �ي �ن �ن��ا
م� � ��ا ه� � ّ�م � �ن� ��ا م� � � � ْ�ن أل� � � � � ِ�ف ب� � � � � ٍ
وج � � �ه� � � ُ�ت روح� � � ��ي ن� �ح���و ِق� �ب� � َل�� ِ�ت� �ه���ا أرى
ّ
ق � � ّب � �ل� � ُ�ت ُق� �ن � ُ�ب� � َل� �ت ��ي وص� � �ح � � ُ�ت ِب� �ق ��ات� �ل ��ي:
40

ف� �ي� �ق � ُ
�ول ُ:ك � ْ�ن ،ف� � َي� �ك ��ونُ ِم � � ْ�ن َب� �ع � ِ�د ال� � َع� � َد ْم
�ان َع� � � � �زَم
�ص � � ُ�رن � ��ا ب� � � ��إمي� � � � ٍ
وال � � � �ل� � � ��هُ ي� � �ن � � ُ
ذاك ُ
م� ��ا ال ي� � � ��را ُه ال� � �ك � ��ونُ ف� ��ي َ
احل � � ُل� � ْ�م
ت� � � ّب� � � ًا ِل� � ُ�دن � �ي� ��ا َت� �ع� � َت� �ل ��ي ف� �ي� �ه ��ا ال� � ُّ�ظ � � َل� � ْ�م

ِم � � ْ�ن ك� �ب � ِ�ري ��اءِ ُ
�رح ف ��ي ِع� �ط � ِ�ر ال � ِّ�دم ��ا
اجل � � � ِ

�احل��م��ى
ِم� � � ْ�ن رف� � � َع � � ِ�ة
األرواح ط� ��اف� � ْ�ت ب� ِ
ِ
مت � �ت� � ُّ�د ِرف � � َع� ��تُ � �ه� ��ا ُف� � ��روع � � � ًا ف � ��ي ال � ّ�س� �م ��ا

�ض� � � ُّ�م َن� � � � � � ُ
اآله ِع� � � � � � ��زَّ َة ث� ��ائ� � ٍ�ر
َف � � � َي� � � ُ
�زف ِ
�رع � � ُ�د ف� ��ي ال � ُّ�دن ��ا
و َي � ُ
�ض � ُّ�م� �ن ��ا ،واحل � � � ُّ�ق ُي � � ِ

وع� �ل���ى ِش� � �ف � � ِ�اه ُ
�س �م��ا
�رح ُي� �ع� �ل ��ي َم �ب� َ
اجل � � � � ِ

ُت � �س � � َق� ��ى ِب� � � � ��ذا ُر احل�� � ��قِّ ي � �ث� � ُ�ب� � ُ�ت أص� � ُل� �ه ��ا

أن َت � � َت � � َق� � َّ�دم� ��ا...
وي� �ص� �ي � ُ�ح :آنَ ال� ��وق� � ُ�ت ْ
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* طالبة جامعية /ك .الدراسات العليا

إبداعات
ق� �ص���ائ���د ف���ائ���زة

ٌ
فراغ ضرير*

ن � �ض� ��ال ب � ��رق � ��ان **
<<<<<<<<<<<<<<< <

نبات
ِبدون ٍ
كلمات
ِبدون نوافذَ أو
ٍ
كأني ٌ
ضريـر صدي
فراغ
ٌ

ٌ
ثقيل غيا ُب ِك في جسـدي
ُ
أجنم
يتساقط من
بعد ِك ما
مللم َ
ُأ ُ
ٍ

املتعبات
الطرق
ومواس َم في
ِ
ِ
مللم حلم ًا كَسير ًا ِبقلبي
ُأ ُ

احلرب
ست
ُ
تكسر حني تنفَّ ِ
وحلم ًا َّ
بعد ِك
َ
بعد ُأ َّم ًا
كانت وملّا تكن ُ
ْ
العتبات
َفظ َّلت متوء على
ِ

الوقت
وضح
وتنس ُل في
ِ
ِ
ِ
األمهات
ما
نسجت أعنيُ
ْ
ِ
وتسلب ما ا ّدخرتهُ الصبايا
ُ
الدمع ُ
غنيات
واأل
من
ِ
ِ
لك الله َّأيتها الراحلةْ
ِ
لك الله
ِ
ّ
عيني
بينا الدجى
يتشظى ِب َّ
الفضيلة
جنوم
تعمى
ُ
ِ
َ
يداك ِبروحي
تلك التي أشعلتها
ِ
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وأعمى
الزمان
مهب
نكن في
ْ
ِ
كأن لم ْ
ِّ
سوى
حلظة ذابلةْ
ٍ
لك اللهُ
ِ

جاثم فوقَ قلبي
ٍ
ولي
الريح مقتولة قاتلةْ
ُ
لك الله أيتها الراحلةْ .
ِ
لء َفـمي
وداعـ ًا وداعـ ًا بمِ ِ

الة
ص ٍ
أشم ِص ِ
الت ِك دون َ
ُّ
مع الله
مسجد
أو
ِ
أشم ِك في جسدي
ُّ

* شاعر أردني
* حائز على جائزة الدولة التشجيعية 2006

لمِ ا خ َّل َ
الوقت من ُحـ ُلمي
ف
ُ
يـداك
زملتـهُ
ِ
وداعـ ًا ِلـما َّ
وه ْـد َه َد ليـ ُل ِك من أنـجمي
َ
روح ِـك أهـ ً
ال ودار ًا
وداعـ ًا ِل ِ
وســرب قطا طائـف ًا ِبـدمي
َ
ٌ
الضالل
موغل في
كَـأنّي صدى
ِ
ُ
غبار عـلى الك َِل ِــم
ومحض
ٍ
ٌ
طريق ،كـأنَّ الطريقَ
كـأنّي
وتنشـج في ُظـ َلمي
ذئـاب
ٌ
ُ
ُ
املسـافة بينـي وبينـي
وأنت
ِ
زمـان َعمـي.
وما بيننـا من
ٍ
أشم ِك
ُّ
وزلزلتني
عام
ِ
من بعد ٍ

خجول صدي
عناق
وبعد
ٍ
ٍ
أشم ِك في جسدي
ُّ
يديك وأنسى يباسي
أشم تراب
ِ
ُّ
تيك
أشم السهول على ضفَّ ِ
ُّ
فتخضر روحي
ُّ
األبد
غربة
أشم ِك في
ِ
ِ
ُّ
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والدرب مسلوبة لي
ُ
لك الله في ِّ
مفترق
كل
ٍ

أشم ضال َل ِك في خلدي
ُّ
ً
مهتد
هاديا
ِ

إبداعات
ق�� �ص� ��ة ق� �ص� �ي ��رة

في المقهى
أروى ح��س��ن ال� �س� �ي ��د *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

في املقهى ،في املكان ذاته ،في الوقت نفسه ،أراه يحتسي فنجاناً من القهوة ويقرأ
الصحيفة!
«أال ميل من قراءة الصحيفة؟!».
كنت أتساءل.كثيراً ما اختلست النظر نحوه وأنا قابعة وحدي مثله في ركن من أركان
ذلك املقهى العصري ألحتسي القهوة التركية أو «الكابوتشينو» ،وأحدث نفسي بال صوت.
أحزنني جلوسي وحدي ذات مرة؛ وقررت أن أقتحم صمته.
فليعدها وقاحة،تطف ً
ال ،اقتحاماً ،إرهاباً! سأجلس معه على طاولته
«لم تعد تفرق!»
ّ
وأش��اط��ره احلديث .لم أع��د أحتمل أن أكتم ما بداخلي ،أري��د البوح ،لطفل ،حلجر،
لعصفور ،ألي كان!
حتدث من ال تعرف تشعر بارتياح أكبر؛ حرية أكثر ،يعتقد القريبون منك
أحيانا حني
ّ
بأنهم يعرفونك متاما ،لكنك حني تقترب منهم فع ً
ال سيكولوجياً ال فسيولوج ّياً يصعقون
ملعرفتك ،ويهربون أو يهاجمون ،يشفقون أو يستهزئون ،وفي كل احلاالت يشعر الطفل
الذي بداخلك برغبة في البكاء!
أترك زاويتي وأقترب منه .أجنح في رسم ابتسامة! وألقي التحية :يرد بلطف لم أتوقعه،
و يطلب مني اجللوس كأنه كان ينتظر قدومي! هل كان يسترق النظر إلي كما كنت أفعل؟!
رمبا؛ فرغم كل الذي حدث ،رغم كل ليالي السهاد واأللم ال يزال الكثيرون يعتقدون بأني
جميلة .رمبا يزيد حزن نفوسنا من جمال أساريرنا ،لكني لم أهتم لشكل وجهه أو عرض
44
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كتفيه ،فقط وددت أن أحتدث!
كنا في بدايات شهر شباط ،احملالت كانت قد اصطبغت باللون األحمر تعبيراً عن
بهجة زائفة مبا يسمى «عيد احلب!».
نثرثر قلي ً
ال عن شؤون بديهية ،عن الطقس ،العمل ،وأشعر بعد حني بالضجر يتسلل إلى
نفسي ،أنظر حولي؛ ثم أمتتم« :أكره اللون األحمر!».
ال يرد لوهلة ،أظن بأنه لم يسمعني ،لكنه ينظر بعيداً حملل زهور غطت واجهته زهور
حمراء بلون احلب واملوت ثم يهمس دون أن ينظر إلي« :ألنه يذكرك بـه؟!».
أذهل وأنظر إليه بعينني واسعتني ،أسمع أنني حمامة في أذني! يتفتق جرح في أعماقي
وأن��زف ،أمللم بقايا موتي وأمتاسك قلي ً
ال لكني ال أق��وى على النظر إليه أكثر فأشيح
بوجهي عنه وأنظر حملل الزهور ذاته وبانكسار أرد« :كيف عرفت؟».
«ألنه يذكرني بها أيضا!».ً
ً
ً
أصـــمت .وج��دت جريحاً مثلي ،ميتا مثلي ،مدمنا على القهوة مثلي ،مدعيا لقراءة
ُ
الصحيفة حني ال يكون يقرأها فع ً
ال مثلي ،كارهاً للّون األحمر ومشتقاته مثلي!
«لذلك جتلس وحدك هنا كل يوم؟!»«ولذلك جتلسني وحدك هنا كل يوم؟!»عيني ،وأهمس:
أحبس دمعة كادت تفر من
ّ
لم أكن أعرف أنه كان قادراً على أن يتوقف عن حب من يحيا بحبه يوماً ما ،اعتقدت
أنه شعور خالد كما كذب علينا روميو وجولييت!
ينظر إلي بحزن ،وأنا لم أعتقد أنه بإمكانها أن تستبدلني بآخر ،ظننت أني األوحد
بحياتها!
أضحك وفي عيني دموع! ظننت أنني األولى واألخيرة بحياته!يضحك هو أيضاً بحزن:
وصدقته؟!
ّ
صدقته! بلهاء! أليس كذلك؟!
أتوقف عن الضحك:
ّ
بل أحببته! ليس هناك فرق كبير!أحزن مرة أخرى:كان محاميا!
كانت طالبة فنون!كان وسيماً جداً! أسمر بعينني حالكتني!كانت جميلة جداً! بيضاء! في عينيها اخلضراوين بريق!لكنه كان كاذباً! وكنت أصدقه!لكنها كانت لعوباً! وظللت أحبها!ونقهقه معاً! نقهقه بصوت مرتفع حتى متتلئ أعيننا بالدموع!

أتنهد :يا ليتني ال أحبك! يا ليتني ال أحب!
 ليشفى الرخام! يطير احلمام! يحط احلمام!حتفظ القصيدة؟!كاملة!تبكيني!تشعرني بالبرد!لم أمن البارحة!..تذكرته!ً
ً
ذكراها تعيدني طف ًال صغيرا محتاجا حلضن أمه!
 ِل َم يكذب البشر؟!«».........« ِل َم يقسون؟!«».........«لِم يقتلون من يحبهم؟!«ألنهم ،ببساطة :بشر!أحببته! لطاملا لهج لسانه بحبي! ثم تالشى فجأة كحلم!أحببتها! لطاملا أخبرتني بأني األوحد في حياتها! بل حياتها ذاتها! ثم انتهت املسرحيةالتي كنت بطلها التراجيدي!
أال نستحق احلب؟!رمبا هم ال يستحقون حبنا!ً
أتعلم :أحزن كلما رأيت اثنني معا! أعلم أن أحدهما مشروع قاتل!وأعلم أن أحدهما سيبكي يوماً!استطعت أن تنسى!أحاول!ً
ً
أبذل جهدا كبيرا لكي أنسى!لم أستطع بعد!سنحاول! على األقل هم ال يستحقون موتنا!فع ًال! تظن! سنكون أقوى؟!
سنحاول!لكني سأفتقده!وسأفتقدها!ما يقتل كل يوم هو ذكراه! القهوة التي كان يشربها! العطر الذي كان يتعطر به! وردةالتوليب التي كان يحبها!
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مشيتها! رنة ضحكتها! شعرها املجنون! قميصها األزرق بلون البحر!سأفتقده! في ليالي الصيف! قرب املدفأة في الشتاء! في يوم ميالدي! في كل حلظةصمت!
سأفتقدها! صوتها في الهاتف كل ي��وم! أسورتها الفضية! وقع كعب حذائها علىاألرض!
إلى اآلن لم أفهم! ملــاذا؟!رمبا من األفضل أن ال نفهم! اجلهل! نعمة! أشعر ..بأن ..الشيء!مشاعري كلها صارت سيان! كطعم القهوة في فمي! ما هو اليوم؟!األحد!وغدا االثنني! ال فرق! كل األيام متشابهة!والساعات والدقائق! سيان!ما اسمك؟!جريحة! وأنت؟!جريح!
ً
أبتسم ..أنظر إليه كأني أراه للمرة األولى ..لم أنظر إليه فعال خالل حديثنا ،وأالحظ
هذه املرة وسامة وجهه وحزن عينيه السوداوين ..وأشعر بالالشيء مرة أخرى! أطالع
الساعة املعلقة باحلائط وأهم باالنصراف! أمد يدي مصافحة!
وقبل أن أغادر ،أقول فيما يشبه الهمس:
على فكرة ..لم يعد اللون األحمر يزعجني لهذه الدرجة!يبتسم ..تلتمع عيناه وهو يرد :وأنا!
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الليل آلخر جنومه ،كان يبوح بعتمته حني رن اجلرس على غير توقع  ،ثم ران صمت،
ثم بدأ باب السيد «عزيز» يطرق بعنف  ,فاستيقظ  ،لكنه لم ينهض من سريره  ،وحني
استمرت الطرقات بشكل سريع وقوي  ،أوقدت االرجتاف في مسامات جسده وألقت به
في أعماق الهواجس.
بعد أن هبت روائح اخلوف من كل اجلهات  ،وتاه بني الفروض واالحتماالت ،قفز
من سريره قفزة واحدة وهرع نحو الباب  ،بينما نظراته تطوف في كل مكان من البيت.
ترنح نهر من اخلوف على شفتيه عندما رأى شيئاً المعاً وبارزاً من الباب  .قلبه ذهب
في طريق  ،وجسده في طريق  ،في تلك اللحظة  ،شعر بغليان دمه وأدرك أنه داخل جهنم
ال محالة .وحني حترك ذلك الشيء الالمع  ,بدت نظراته محايدة ،فال تشاركه حزناً أو
فرحاً ،نسي أفكاره عند حافة الوجع وبدا مثل من يفقد اإلحساس بأطرافه ،كأنه مفصول
عن العالم بسكني صدئة  ،كانت ثمة يد بقفازات رصاصية تخترق الباب احلديدي،
وبني أصابعها رسالة مطرزة بخطوط فضية  ،ظل يتطلع إليها إلى أن حتركت اليد مرة
أخرى في إشارة أن يتسلم الرسالة .ماذا عساه في حلظة كهذه أن يفعل سوى أن يشعل
قناديل فوضاه  ،ويبدأ قلبه باالستعداد للتوقف .
تنفس من بقايا روحه ،بعدما مللم لهاثه املتناثر طرز قلبه بالشجاعة وتناول الرسالة
بيد راعشة ،وراح ينثر من شفتيه الكالم.
ما إن نامت الرسالة في يده  ،حتى انسحبت اليد بهدوء والتحم الباب من جديد وكأن
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شيئا لم يكن  ،حينئذ كانت أقدامه شجرة في عاصفة  ،حاول أن يعود إلى غرفته لكنه لم
يستطع  ،ودون وعي فتح الباب وراح يحدق في لهفة عارمة في غبشات الفجر الوليد ،
فلبسه السكون  ،وما صادف سوى دقات قلبه املتسارعة  ،ولكن أمام ناظره بدت األرض
مرآة  ،ونبضه في املرآة صرخة عالية .
كانت زوجته قد استيقظت بسبب احلركات التي رافقت دخوله إلى الغرفة  ،فسألته
عن سبب خروجه  ،فنظر إليها بعيـنني ذابلتني ولم يجب ،ألن الكالم كان قد اهترأ على
شفتيه  ،وكيف اليهترىء وقد بدا مثل مدينة منكوبة ضربتها األعاصير – النظرة تشكو
اخلوف وتريد أن تبوح ولكن اللسان عاجز.
جلس على حافة السرير وقلبه الشاحب يغني صدى نبضه النابض  ،خاف أن ينام
على الرغم من أن النوم في أحداقه كان يرف كالطائر السجني – هو اخلوف أو إحساس
بحجم املوت.
عادت زوجته إلى سباتها  ،وكان الفجر وقتئذ قد نزل من على سالمله ،فشعر بأنه
طائر في قفص  ،حاول أن يفتحه  ،ولكن ثمة قوة طاغية هيمنت على أعصابه فأتلفتها
مسح عرقا نبت على رقبته وجبهته  ،وأخذ يتطلع إلى زوجته النائمة بجسدها الضئيل فبدت
له كتلة جامدة ال حراك فيها.
كان كلما يحس بشيء من اليقظة ،ينظر من حوله  ,فيرى ما يشبه العتمة  ،وبني ما
يشقي ويدمر  ,أخذ يصارع نفسه التي بدت مثل أغنية حزينة ويستنطقها« :هل هذا كابوس
يجثم على صدري أم حقيقة ؟
حاول من جديد أن يخفف من وطأة ما ألم به  ،ولكنه التم فجأة على أفكار ورؤى
حارقة اقتلعته من هدأته .
حني قرأ الرسالة التي مألت عامله بهسهسة الرثاء  ،ولم متنحه إال احلرقة واألوجاع
املستبدة ،مارس كل ما ال يخطر على بال  ،وبعد أن حتمل كثيرا من مرارة اخلوف والكآبة ،
وبعدما جافاه النوم طويال ،قرر مبا ال يقبل التراجـع أن يذهب إلى املخفــر .ملاذا يضيف
عذابا إلى العذاب؟ ألم يكف أنه لم ينم منذ يومني ولم يذق طعاما رغم توسالت زوجته
التي بدت حائرة من كل تصرفاته.
خرج من البيت وهو للخالص ينادي تاركا قدميه تبتلعان األرصفة ،رصيفاً تلو رصيف،
وفي آخر رصيف وجد نفسه أمام املخفر .
ظل يحاور وحدته ويبث شكوى ظمئه  ،بينما ذاكرته ما تزال جترجر صورة الرسالة
التي مضغته ثم تقيأته  ،وقبل أن يستعد للدخول  ،تساءل في داخله للمرة األخيرة « :هل
كنت نائماً أم يقظان ؟ هل كان حلماً أم حقيقة؟ ..ال،ال ..كنت يقظان بالفعل وها هي
الرسالة معي  ،في جيبي».

فتح الضابط الرسالة املطرزة بخطوط فضية وقرأ بصوت مسموع:
ـ السيد (عزيز) ستسقط في دوائر الدم
تطلع الضابط إلى من حوله  ,ثم إلى السيد عزيز:
 من أين أتيت بهذه الرسالة ؟بعد نصف ساعة من األسئلة واألجوبة  ،حاول الضابط أن يخرجه من املساحة السوداء
التي أحكمت عليه باخلناق  ،وحتت تأثير إحباطات متكررة  ،ترسخت لدى الضابط
قناعة تامة  ,بأن السيد عزيز راكض وراء أوهام  ،ومن العبث أن يصدق كالماً كهذا،
خاصة أنه كاتب معروف ومحبوب من اجلميع.
حني لج في كيفية اخلالص قال الضابط بهدوء ولكن بنفاد صبر:
ـ أنتم يا معشر املثقفني ألسنتكم طويلة ولكم تصرفات غريبة  ،أو هي من أحد قرائك
الذين يحبون املزاح  ..إنها مزحة ال راحت وال جاءت  ،ولكنها بالتأكيد مزحة ثقيلة فال
تهتم وال تخف .
بعد أن غادر املخفر ،كانت رسالة مماثلة من ناقد مشهور قد سلمت إلى املخفر ،وبعدها
رسالة أخ��رى من قاص وروائ��ي فيهما عبارات مماثلة لرسالة السيد عزيز ،وبعد
خمسة أيام  ،وجد أحد الرعاة جسداً دون رأس على حافة النهر وبعض أطرافه معلقة
على عصا مغروزة في األرض  ،وبعد أيام أخرى وجدت جثة أخرى وبالسيناريو نفسه .
* قاص أردني
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م ّر الوقت بطيئا..ثقيال كإحساسه باألشياء في أثناء غيابه.
قد ينسيه التسامر مع من يحب تلك احل��ادث��ة ،خطت يداه
توقيعا لضابط الشرطة ،تع ّهد فيه أال يقل قاربه ال��ذي شق
جراح مياه ذلك البحر أحداً .جلس بينهم وهو ما يزال كالغريق،
ص��ف��ي��ة ال � �ب � �ك� ��ري *
<
<<<<<<<<<<<<<<<<
ينحي
وهو
الطاولة
يفترش
أخذ
بنطاله،
جيب
من
قلمه
انتزع
ّ
جانبا تلك الكؤوس ،يذكر أنه احتسى كأساً منها مع أحدهم
يوجه إليهم أحاديثه ،يومئ برأسه وكأنه يفهم
يوما ،سقطت نظراته على وجوه احمليطني بهّ .
ما يقولون ،أشاح بوجهه إلى هناك :البحر ،آثار أق��دام ،املوج الصاخب ،اجلميلة ،بقايا
مجداف ،منديل أخضر .
راح يستذكر جمالها الهستيري الذي عفّر بالوحل ذاكرته ،وض ّيع حياته الهالمية دون أن
متنحه حلظة حب واحدة حقيقية ،استجمع شتات شجاعته ،أراد أن يكشف عن أوراق قلبه،
مشت باجتاه قاربه خافضة الرأس رمبا لتتأمل آثار قدميها املطبوعة على الرمال.
بهدوء صامت أجلسها القارب ،جعلها متسك بأحد املجاديف مثلما متنّت وأمسك هو
باآلخر .لفّت منديلها األخضر على خاصرة املجداف الذي تضربه مياه البحر ،غابا مع
عيون تلك األسماك املوحشة .كان يهيم في مد من خضرة يعكسها في زرقة املاء حينما
قدمت تلك الغيوم السود ،رمبا تكون روحاً شريرة ،صوت املجاديف ما يزال يشق جراح
املياه بعمق ،ضوضاء ،دوامات من عويل أخرس لتسكب في أذنيه ،كلما تذكر مصارعته املوج
بحواسه وبصيرته ومحاولته إنقاذها.
أهو املوج الصاخب الذي حملها إلى عمق البحر أم أنها ألقت بنفسها إليه مودعة منديلها
األخضر املتشبث بخاصرة املجداف؟ أخذ يحفر بقلمه أرض الطاولة اخلشبية وكأنه يحفر
قبراً .اللحظات احلرجة متر ،الوقت ميضي مسموماً بعذوبة ،اخلوف يحتضر في أعماقه،
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والقلم يهتز بني أصابع يده كما يهزه األلم الذي يعانده كالعاصفة.
شده أحد أصدقائه من قميصه ،أحس أنه في مهرجان صامت ،عرته هزة حيرة يشوبها
ٌ
أنثوي حينما تناول املنديل الذي أخفاه في جيبه ،أعاد ترتيبه من جديد كما أعاد
خوف
ّ
الصماء.
ترتيب كلماتها
ّ
حدق في صاحب الصوت ،وصرخ في نفسه ،كانت
جاءه صوت أحد األصدقاء ،ط ّوقهّ ،
األصوات تلج رأسه وتتحول إلى كتل جليدية تذوب تدريجياً كسنني عمره ،لم يعد يحس حاله
كما عهدها ،وبدا له أنه كبر سنني وسنني.
و ّدع من كان معه وغاب في مشيته التي باتت منفصلة عن رمال الشاطئ ،ينظر آثار قدميه
احملفورة على الرمال ،كان الظن أن الهوس الذي أصابه ينبع من إحساسه بالذنب لرحيلها
إلى أعماق البحر ،إال أنه ما يزال يذكر كلماتها حني سألها :أيسكن هو في زاوية من زوايا
قلبها املفعم باألشياء؟
بريق عينيها كل ما يذكره وه��ي تتأمل زرق��ة مياه البحر كأنها ت��راه ألول م��رة ،تضغط
يعمره يوماً رجل!
بقبضتي يديها على صدرها متأوهة :هذا القلب لن ّ
أمسك مبقبض الباب ،أحس برغبة في النوم ،جلس على املقعد ورفع قدميه فوق الطاولة،
زجاجة عصير مجاورة لقدم الطاولة  ،رمى بإحدى يديه جانباً فانسكب ما في الزجاجة،
أخرج املنديل من جيبه ،رمى بجسده املتهالك على السرير ،لم يشعر بشيء سوى السائل
الشفاف الذي مأل حدقتي عينيه .أغمضهما ومضى بعيدا ..إلى الوراء!

قاصة أردن ّية
*
ّ
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َ
تأخرت جداً...
م� � ��اج� � ��دة ال � � �ع � � �ت� � ��وم *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ال أعلم ما يقصي اجلسد عن ذهني وتفكيري ،رمبا العتقادي الدائم أن األجساد تتشابه،
أما ما يختلف فهي األرواح...ح��ت��ى أتيت ،اشتهيتك حقا ،وأغلب الظن أنني اشتهيت
فيك استحالتك وعدم متكني من جسدك ،كنت واثقة أن ما أحسست به كان هو ذاته
ما أحسست أنت به ،فلماذا االستحالة؟ غمزتني بطرف عينك ورسمت ابتسامة خبيثة
على شفتيك ،وكأنك تناديني إليك ،وفي حقيقة األمر لم أستطع مقاومة ندائك السري
السحري؛ لذا تبعتك ،سرت خلف شبحك ،أتبع رائحة عطرك التي عبأت روحي وفاضت
عني ،كان ظلك الطويل يغطي مساحة كبيرة من املمر الذي لم أك أعرف إلى أين ينتهي،
سوى أنه ال بد يؤدي إليك ،لذا أسرعت قليال ،كانت أطراف أصابعي تطأ نهاية ظلك ،ما
أطولك! ما أحلى أن جتد املرأة رجال طويال يحبها! هكذا تفكر الفتيات دائما ،وفي تلك
اللحظات فكرت مثلهن ..ما أطول املمر أيضاً! وأنا ال أرى منك ومنه سوى ظلك ،لكنني
سأواصل مطاردتك ،أو لعلني أواصل مطاردة شهوتي املفاجئة! ال أعلم ،أنا متأكدة أنني
أريدك جداً ،أريدك حتى النفس األخير ،ولكن ملاذا ال تتوقف قليال وتنتظرني؟! ألم تومئ
لي بطرف عينك “تعالي”؟ ألم تهتف لقلبي “ اتبعيني”؟ أم تراك تستمتع مبطاردتي لك
ويرضي غرورك أال أتوقف؟ وأنا لن أتوقف فع ً
ال ،باألحرى لم يعد بوسعي أن أتوقف.
أحس أن إرادتي وقدرتي على إنهاء هذه املالحقة ،التي ال نهاية واضحة لها ،قد سلبتا
علي أن أمضي وراءك بكل ما أوتيت من قوة ،ومن رغبة .تفاجئني قدرتي
مني ...ال بأس! ّ
هذه على االستمرار ،فما أعرفه عن نفسي ،أنني انهزامية وسريعة االستسالم ،ال بد أنه
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سحرك ..فجأة ،وأنا أسير خلف ظلك ،تذكرت أنني حلمت بك ليلة أمس ،كنت واقفاً،
حتمل على كتفك حقيبة سفر سوداء ،ملا رأيتني ،مشيت باجتاهي ،وقفت معك قليال ،قلت
لك كالماً ال أذكر منه اآلن شيئا ،ثم مضيت وتركتك وعلى وجهي مسحة حزن عميق..
ترى ماذا قلنا؟ وما الذي أحزنني منك؟ أدير وجهي عن حلمي وأخشى أني أضعتك ،كان
ظلك ال يزال يتقدمني ،وعلي أن أتبعه ،يؤرقني أال أرى منك سوى ظلك! لم ال أرى وجهك؟
أشتاق إلى وجهك جداً..أمتنى رؤيته ،لكن ..ال يزال بوسعي أن أحلم ،وأن أرى وجهك
اجلميل في مخيلتي .هل أنت جميل حقاً؟ أظنك أجمل مما أستطيع تخيله ،ما أجملك!
في مالمحك انسجام استثنائي ،حيث ال ميكن اكتشاف أي خلل أو عيب في جسدك..
أنا أعرفك جيداً ،بل وأحفظك ،وكأنني قضيت معك ليالي طويلة ،أعرف ملمس جسدك،
وأحفظ تعرجاته وانحداراته ،ولكن أي تهمة هذه التي ألصقها بنفسي؟ ال أدري! فقط
أشتهيك جداً ..أستيقظ من غيبوبتي على صوت يأتي من آخر النفق يقول لي “ تأخرت”.
هل كان ذلك الصوت صوتك؟ ال بد أنه أنت! تبعت مصدر الصوت ،وصوتك هذا حكاية
لذيذة ..فأنا لم أسمع صوتك سوى مرة واحدة ،وأنت تتحدث إلى إحدى رفيقاتي ،أتيت
إليكما في نهاية حديثكما ،أومأت لي بطرف عينك “مرحبا” وأظن أن صديقتي لم تعرفنا
ببعضنا ،وأظن أنها تعمدت ذلك ،ال أريد أن أفكر بذلك اآلن ،فلقد حملت في عينيك
اهتماماً جعلني أنسى أن أعاتب صديقتي ،أو أن أحقد عليها .واآلن هل أنا واثقة أن هذا
الصوت هو صوتك؟ ال أريد اآلن أن أفكر بنسب احتماالت “الال” و “النعم” ،أريد أن
أمضي حتى النهاية ،وال بأس إن كانت تلك نهايتي ..مير في خاطري كيف أتصرف إن
وقفت أمامك؟ ماذا أفعل إن واجهت نظرة عينيك؟ أخشى أنني سأهرب؟ ال ..ليس معقوالً
أن أهرب بعد كل هذا التعب وهذه املطاردة؟ وما أزال أركض الهثة خلفك ..ما أبعدك
عن ظلك! أجزم أن امرأة خلفي  ..مثلي جتري وراءك ،فهناك طقطقة حذاء أنثوي جدا
أسمعها ورائي ،ثم تصير إلى جانبي متاما ،ثم ها هي تتقدمني ثم تسبقني إليك ..ما بي؟
ملاذا أجزم أنها متضي إليك؟ وملاذا أتركها تسبقني؟ ما بي؟ أنا متعبة ،أحس أن اإلعياء
قد نال من جسدي الهزيل ،هل أتعبني السعي وراءك؟ ال ،أظن أنني جئت متعبة أص ً
ال،
لكن حلمي بالوصول إليك أنساني التعب القدمي ،وها قد تذكرته ملا شعرت بوجود أخرى
تطاردك ،هل كانت هي من كنت تناديها “تأخرت”؟ وهل كان ذلك الصوت حقا صوتك؟
ها أنا أستعيد طبيعتي االنهزامية ،ها أنا أنكمش على ذاتي ،وأسأل نفسي “ملاذا تكبدت
كل هذا العناء اجلسدي والنفسي في البحث عنك؟ بل وماذا أريد منك؟ هل أعرفك؟
وأي��ن شهوتي التي تولدت فجأة؟ هل ماتت؟ آه ،أي��ن ظلك؟ أظ��ن أن ظلك التحم بظل
آخر أقصر منه قليال ،تراءى لي أنك تضع ذراعك على كتفيها ،بينما هي تلف بذراعها
خاصرتك ،ومتضيان معا ،يتالشى الظالن..ويضاء املمر الطويل ،ال أحد هنا سواي ..ما
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أشد وحدتي وما أقساها! أضم حقيبتي بيدي على صدري ،أفكر بريحانة الدار والدار،
أفكر برسائل كثيرة كتبتها إليك ،أوصيك فيها بريحانتنا ،أظنك نسيتها ونسيت الدار وكذا
نسيتني..متاما مثلما نسيت أنا وأنا أمضي خلف حلظة ال تتكرر ،نسيت أنني لم أمتلك
يوما نعناعة في بيتي ،وأنني لم أعرفك جيدا..هل كانت “مرحبا” التي همست لي بها
يوما كافية ألشتهيك وأتبعك؟وهل كانت تكفي ألحلم بك كما لم أحلم يوما بأحد؟ أعود
أدراجي باجتاه املكان الذي ال يفهم حلمي ،أمشي بطيئة اخلطى،مثقلة اإلحساس باخليبة
واألسى..على عتبة الدار أجد شتلة ريحان شديدة اخلضرة ،وعلى أحد فروعها الصغيرة
ورقة مكتوب عليها بخط جميل “انتظرتك جدا ،تأخرت”..أتلفت حولي ،يتسارع نبض
قلبي ،يشتد انقباض حاجبي ،أكاد أبتسم وأبكي أيضا ،أفتح كفي،ثم أبدأ بصراع جديد
“هل هذا اخلط خطك؟”....

إبداعات
ق�� �ص� ��ة ق� �ص� �ي ��رة

قصص قصيرة
يسرى خضر أبو غليون *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

أبقار متمردة
بقرة أم عرب بقرة متمردة فقد كانت تهرب من احلظيرة باجتاه املستعمرات البريطانية
وكان هذا األمر يقلق أم عرب فكانت تردها بخوف وتعتذر للجنود البريطانيني عن سوء
تصرف البقرة ,مضت األيام وازداد تسلل البقرة وازدادت مخاوف أم عرب من فقدان بقرتها
فالبقرة مهددة بالقتل في أي حلظة.
شاورت أم عرب جارتها العزيزة أم إحسان فنصحتها ببيع البقرة فستستفيد من ثمنها
على األق��ل قبل أن يقتلها اجلنود البريطانيني وفعال باعت بقرتها بثمن بخس ،أربعة
دراهم وخبأت ثمنها في الصندوق األسود ولكن بعد يوم واحد من بيع البقرة فوجئت أم
عرب باجلنود البريطانيون يطوقون املنزل ،دهشت فالبقرة قد بيعت ولم تعد تتسلل إلى
املستعمرات فلم كل هذا التجمهر العسكري أمام بيتها؟ ولكن دهشتها زالت عندما سألها
اجلندي عن البقرة فأخبرته بأنها قد باعتها حفظا حلقوق اجلار فأمرها اجلندي أن تعطيه
ثمنها خوفا من أن تشتري سالحاً وتهدد أمنهم وبدون احتجاج أعطته الدراهم ولكنه لم
يصدق بأن هذا املبلغ الضئيل هو ثمن البقرة فاقتحم وجنوده البيت وفتشوه حتى وصلوا
إلى الصندوق األسود واستولوا على كل ما فيه من حلي ونقود فالبقرة كما يراها اجلنود
سمينة وتساوي الكثير .تندمت أم عرب على بيع البقرة ومتنت لو ذبحتها وأطعمت صغارها
اجلياع.
صور
أيقظت صور املجزرة األخيرة كل مشاعر الغضب والثورة الكامنة في صدر «أبو أحمد»
املعيل لعشرة أطفال؛ فقرر بكل عزم أن يضحي بحياته في سبيل إرضاء ضميره فهو يشعر
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بعقدة تدمير الذات يسببها الشعور بالتقصير جتاه الوطن فقرر أبو أحمد وبكل إصرار أن
يستشهد .
وفي صبيحة يوم مشمس ودع صغاره وزوجته وحزم أمتعته ولكن وقبل أن يخطو خطوة
واحدة خارج حدود القرية قرر أن يستشير أبا سالم شيخ مسجد القرية ومفتيها فهرول
إليه ليبارك له هذه اخلطوة اجلهادية لكن «أبو سالم» قتل فيه كل حلم باالستشهاد بل أخذ
يؤنبه لتركه أبناءه العشرة دون معيل فمن األولى أن يجاهد فيهم فلمن سيتركهم ال معيل
وال مطعم؟ ولم يكتف الشيخ بالتأنيب بل أفتى بحرمة العمل املزمع تنفيذه في ظل هذه
الظروف .
رجع أبو أحمد مكسور اخلاطر حزين الفؤاد إلى بيته مفكرا بكل شيء إال في االستشهاد
ومنذ ذلك اليوم لم يسمح ملخيلته اجترار صور املجازر بل بلقمة العيش والسبيل لتامني
مستقبل الصغار ولكن تلك الصور ما برحت تطارده وحترك في نفسه مشاعر األلم واالنتقام
فعادت فكرة االستشهاد تقرع أبواب ضميره أقوى من املرة األولى فأيقن أبو أحمد بأن
الوقت قد آن وأن ساعة العمل الثوري قد دقت معلنة اجلهاد .ومن غير تفكير انطلق يجوب
بيوت القرية مستديناً من كل بيت مبلغاً من املال وقد أبدى أهل القرية تعاوناً في إقراضه
عندما علموا نواياه الثورية فجمع مبلغا كبيرا يكفل حياة صغاره حتى يكبروا وأودع هذا
املبلغ زوجته آمرا إياها باالقتصاد وعدم اإلسراف في اإلنفاق فهذا املال سيكفيهم حتى
يكبر أحمد ويسدد الدين ويعيل األسرة .حزم أبو أحمد أمتعته من جديد وتوجه بسرعة إلى
«أبو سالم» والفرح يغمره لكن «أبو سالم» أخبره بأن الله ال يغفر دين الشهيد فقد كان من
األجدى أال يستدين من أحد .جن أبو سالم وطفق إلى البيت منزوع اللب ففوجئ بامرأته
قد أنفقت كل ما استدان من نقود فجن جنونه وأخذ يضربها ويشتمها وقضى بقية عمره
يسدد ذاك الدين غير مبال بالصور.
جتارة رابحة
احلاجة أم سالمة تاجرة مخضرمة ومفاوضة من الدرجة األول��ى فخبرتها في مجال
التجارة جعلت منها أهم بائعة حالوة في القرية  .فدكانها ال يخلو من الزبائن أبدا حتى
أيام اجلمع واألعياد والعطل الرسمية وغير الرسمية وكان جناح أم سالمة الباهر مدعاة
فخر واعتزاز لها بني أترابها من العجائز بل إن اجلميع كان يحسدها لنجاحها الباهر .لكن
أشد ما يثير العجب في جتارة أم سالمة أنها ال تبيع سكان القرية بل تبيع أناساً آخرين
مجهولني ألهل القرية.
مرة سألها مختار القرية عن سبب عدم بيعها ألهل قريتها فردت عليه بحنق :أنتم ال
تدفعون لي كما يدفع لي هؤالء اخلواجات .وكم يدفع لك اخلواجات؟ سأل املختار ،فردت
أم سالمة :ما عليك مخبأ يا أبا صالح أنا أشتري تنكة احل�لاوة بخمسة دراه��م وأبيعها
لهم بثالثة دراهم وكل يوم أبيع ما يقارب الثالث «تنكات» فأربح يوميا  12درهماً أصرف
درهمني مواصالت والباقي أشتري فيه حالوة لليوم التالي.

تجارب واعدة

ذكريات ميتة
إمي� � � � � � � � � � ��ان ع� � � � � � � � ��وض *

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

كانت من اللحظات التي احتبست فيها أنفاسي ,يومها وقفت أكثر من زمن تلك الدقائق
ألحدق مبالمح وجهها .نطقت بكلماتها األخيرة وغابت بال عودة .تركت لي قصتها دون أن
تعطيني عنوانا أبدأ به.
وها هي من جديد تتراءى لي كلما نظرت إلى طفلتها العابثة وهي تعدو هنا وهناك تكاد أن
تكون صورة عن أمها .نظراتها مختلطة مبشاعر مبعثرة .شعرها البني األجعد .لون بشرتها
املائل إلى الصفرة .كلها ..كأنها هي .....
توفيت صديقتي منذ زمن ليس ببعيد .غادرت حياتها لتغادر عذاباتها ,وتترك لي ابنتها
الصغيرة فأراها كلما نظرت إلى عينيها ،وانتظرتها لتكبر حتى متأل فجوة تركتها أمها في
قلبي .وأحلم بذلك اليوم الذي جتالسني وتسامرني فيه كما لو أنها أمها “ ..سلمى”
واآلن  ..بعد مرور كل هذه السنوات ,تالشى العبث الطفولي ,واكتملت املالمح األنثوية
لتعود لي سلمى من جديد .لقد انتظرت عودتها سنني طويلة  ,كما لو أنني انتظرت صديقتي
كي تعود إلي .
أسرعت إليها وشريط العمر يسبقني ,ألضمها إلى صدري .وألطلعها على ذكريات حملتها
كل تلك السنني ,لعلها تنفض الغبار عني وعنها.
وها هي سلمى أمامي ..وها هو الزمن يعود بي ثالثني سنة إلى ال��وراء  .اقتربت منها
ألتفاجأ بأحضان باردة ,وقبالت عابرة ,ونظرات سريعة وكأني بها تنتظر من يأتي بعدي
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حتى تسلم عليه.
حبست أنفاسي من جديد  .عدت أدراجي مثقلة بأحالمي امليتة ,وما تبقى من أشالء
ذكرياتي  ..وما علق بي من أحزان!  ...وها أنذا أجت ّر املاضي املتعب من خلفي ..وقد آن
لي وله أن نستريح..

تجارب واعدة

حين بوح...
سلمى عبدالله عويضة *

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

لتعد فنجان قهوة باهتاً  ..كئيباً .....وآخر
تدخل مسكونة بأحالم موعودة باملطر...
ّ
ً
ليضفي نكهة بوهج ٍ أخّ اذ....يسبي اللحظة  ،ومينحها زمنا من الكثافة املذهلة ،تعيش
ثوان أو أقل!
سن ّيها ...في بضع ٍ
تسكب القهوة ليعتبق املشهد بضباب أثيري ..مينح املكان إغفاء ًة من زمن ما قبل التعتّق
باحللم..والوهم ..واحلنني!!..
تعدل جلستها أمام كرسي فارغ! وتقدم الفنجان لفراغ استدعته هي بكامل
فها هي ذي ّ
إرادتها !!! حتى يتموسق الرشف على هدير تسلل خيط من صوت كمنجات بعيدة ...
يعزفها عاشق أصم استهوته أوتارها املبتورة!
تستدرك قطعة السكر ،وتضعها مستأذنة في فنجان ذل��ك املستدعى على الكرسي
الفارغ! أظن هكذا يبدو طعمها أفضل !!!
تقول نيابة عن الفراغ..
ً
تعب قدرا من الهواء وتتسربل
تتململ وكأنها ترغب بالبوح عن طعم صراخ في لسانها ّ ..
الشجاعة  ..فها قد قررت أن تفصح!!!
ركزت نظرتها في فنجان قهوته  ،وهزها..أن ال نقصان في منسوب القهوة!
لكن ذلك مينحها مزيداً من الثقة ببقائه لفترة أطول ريثما يفرغ من فنجانه!..
يفتر ثغرها عن ابتسامة بشحوب مالئكي ،جعلتها متهيداً إلبداء رغبتها بأن تقرأ فص ً
ال
مما كتبته ليلة البارحة...عن مقاعد خشب عتيقة ..هجرتها العصافير..
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فلسفة أقالم جديدة

< أدبية ثقافية شهرية ،تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلديد
األمة يطلّون منها على العالم
< نافذة للمبدعني من شباب ّ
< منبر حر يع ّبر فيه عن األفكار والتطلعات واملشاعر والرؤى
ً
وقصة ،ومسرحية ،ومقالة..
< حاضنة لإلبداع األدبي شعر ًا،
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عن خياالت ثكلى ال زالت تخط بقلق ....تواقيعها على اجلدران...
عن فناجني قهوة احتفظت بحرارتها رغم الفراغ !!!!!
وبامياءة موافقة استجدتها  .....ف ّرت من قانون اجلاذبية  ....وطارت كيمامة أضاعت
حدود أفقها  ،لتجلب فصول بوحها املتكتمة ..
فصول بوحها العصية ..
فصوالً متعبة بأصوات التصفيق املتخمر في مسمعها !!!!!!
تأتي متعثرة  ...لتعتلي منصة من غيم جامح متشرباً جنونها الهادئ ....
وتشدو جدب األغنيات على مسمع لم يكن  .....بالرغم من استحضارها إياه
بالقوة !!!
ففي اللحظة هذه هي تتلو رائحة املطر املتخثر بخشوع يط ّوف بها أرجاء قمرها
املكابر !!!!
حتى تنمو على كتفيها أجنحة متأهبة تشهق لهفة الترحال....
وترتفع  ....ترتفع بعيداً ....حتليقاً بكامل حقيقتها.....
ليندلق برفرفاتها فنجان القهوة البارد على فصل كانت قد أعدته .....حلني بوح ......على
مسمع الفراااااغ !

تجارب واعدة

متهور فوق وحل من الحكمة
سونا“محمدباسل” بدير*
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عرفته من أول نظرة  ،نعم عشرون عاماً مرت لكن األنف نفسه ؛ أنف حاد دقيق طويل هو
أول ما تراه العيون ذاتها جاحظة عميقة والنظرة أيضاً لم تتغير ثاقبة حادة ,هو عماد رفيق
دربي كنا نقطع الطريق معاً من البيت إلى املدرسة ومن املدرسة إلى البيت  ،لم يكن متميزاً
ولم يكن قوياً ،في أحد األيام اعترض طريقنا شاب يكبرنا سناً شتمنا دون سبب تعالينا عن
اجلاهلني وقلنا سالماً  ،طلب منا ما معنا من قروش فأعطيناه بعضها جتنباً لغضبه وتعق ً
ال
فمنا من كان حكيماً واقعياً ومنا من رفض وهرب رافعاً شعار(الفليلة ثلثني املراجل) متخذاً
قوله تعاال (:أو متحيزاًإلى فئة ) مخرجاً  ،لكنه ـ عماد ـ وقف كالشوكة رافضاً الهرب أو يغير
الطريق أو يدفع  ،فنال املصير املتوقع وأخذ الشاب يضربه ،تفرقنا وراقبنا وتضاربت ردود
فعلنا؛ منا من نعته باملتهور وآخرون شغلوا أنفسهم بعد الضربات التي نالها أما هو فكان
ينظر إلينا ويبتسم لم أره بعدها فقد غيرنا الطريق لكنه أصر أن يتابعها مبتسماً .
عد العصي
اعتدنا اللعب بالسيوف التي نصقلها من أغصان الزيتون و التني و ما يقع حتت أناملنا من
أغصان األشجار املثمرة  ،قال لنا العم منير يوما ال تقطعوا األشجار فهي أشجاركم واألرض
أرضكم  ،فقال له أحمد األرض ملك الباشا  ،فقال العم منير الباشا ال ميلك األرض بل
ميلك أصحاب األرض  ،لم نكسر األغصان بعد ذلك احلوار الذي سلمنا فيه لكالم العم
نظرا خلبرته  ،ولكن فادي اقترح أن نسترد ثمار أرضنا من الباشا مألتنا احلماسة فوافقنا
وانتظرنا أن يسدل الليل سواده على األرض لنجلب احملصول من مخازن الباشا  ،دهشنا
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هناك بعدد الكالب التي حترس احملصول ولكننا أخذنا بعض التني وثمار الصبار والبرتقال
و ولينا هاربني  ،رأينا املوت بني أنياب الكالب فقررنا عدم العودة للمخازن  ،لكن فادي
أصر أن يذهب كل يوم جللب ما ميأل يديه الصغيرتني من ثمار ،لم نكن نشاركه في استرداد
حقنا من الباشا لكن شاركناه كل ليلة بالغنيمة التي يجلبها وال يضع شيئاً منها في فمه ،
واعتدنا على تناول الثمار كل ليلة وفي أحد الليالي السوداء لم يأت لنا فادي بالثمار فظننا
أنه آثر أكلها وحده هذه املرة  ،وفي صبيحة اليوم التالي سمع دق الطبول في كافة أرجاء
القرية وجتمع أهل القرية في ساحتها العامة  ،وعندما وصلنا وجدنا فادي مصلوبا و قال
الباشا شاهدوا مصير السارق  ،وضرب فادي الضربة األولى فالثانية فعلت ضحكته تقرع
جدران أفئدتنا دون أن تعيد اجلدران الصدى  ،الثانية فالثالثة أخذنا نتبارى بقدرتنا على
عد العصي التي ينالها  ،وعندما سقطت عيوننا على العم منير كان األلم بادياً عليه أكثر
من ظهوره على فادي وبعد انتهاء اجلالد من الضرب جتمهر أهل القرية حول فادي وأخذ
البعض يأنبونه على طيشه وآخرون يبكونه وآخرون يحاولون تقدمي يد العون مبا ميلكون من
طعام ودواء  ،أما نحن فقلنا لفادي إننا استطعنا أن نعد التسع والتسعني ضربة التي نالها
فعال صوت ضحكته مرة أخرى وقال  :لكنني لم أضرب إال ضربة واحدة  ،فاستنكرنا ذلك
ثم أوزعنا ذلك الهذيان إلى قوة الضربات ولكنه رد علينا بجدية لم نعهدها وقد أمعن النظر
في عيوننا الصغيرة وقد بدت عيناه كبيرتني غارقتني مغرقتني لم أضرب إال ضربة واحدة
وهي الضربة التي لم تعدوها .
انفعال طارئ
أشرقت الشمس على غير عادتها في مثل هذا الوقت من السنة وكانت أشعتها املسلطة
على قطرات احمليط حامية لدرجة جعلت القطرات تواقة لتغدو ما ًء عذباً صاعداً من هذا
املستنقع الذي ضاقت به فتطايرت القطرات واح��دة تلو األخ��رى واحلماس ميلؤها حتى
وصلت إلى طبقة باردة من الهواء جعلتها تتكاثف الواحدة تلو األخرى ثم أمطرتها ما ًء عذباً
قاب ً
ال للتملح أكثر من ذي قبل .

تجارب واعدة

النصر األخير
ن� � � � � ��ورا أب� � � � ��و خ � �ل � �ي� ��ل *
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فتح الباب وصفقه خلفه بقوة وهو يخرج ظاناً أن غضبه املنصب على الباب سيحطم
البيت بأكمله .لليوم الثالث على التوالي ،تثير زوجته أعصابه ويخرج حانقاً بهذه الطريقة
إلى الشارع ،ليعود في منتصف الليل ويدفن جسده بني أغطية الفراش القدمية وأنفاسه
العالقة بها رائحة الشراب ،متمنياً أن يُد َفن بال أنفاس في وقت قريب.
“ليتني لم أتزوج هذه الـ ”..نعتها بأقبح الصفات ،وشتم نفسه بكل ما ميلكه من شتائم-:
“ال تنس إحضار األرز يا علي؛ البيت يكاد يخلو من الطعام .أنا تعيسة وكل هذا بسببك.لقد أصبحت غير مسؤول ،وكأنك تنسى أنك رب املنزل! أحضر لي يا علي ..،أعطني يا
علي ..اللعنة ”.خرجت الكلمات من فمه بسخرية الذعة ال تخلو من املرارة ،بنغمة واحدة
واهتزازة من رأسه مع كل جملة يقلد بها زوجته-:
“ملاذا يا ربي؟ ملاذا؟”
دخل إلى دك��ان عتيق يبعث االشمئزاز ،وخ��رج وبيده زجاجة “الويسكي” .أزال الغطاء
بأسنانه ،وبصقه إلى الشارع مستمتعاً به وهو يتدحرج ليستقر ليس ببعيد عنه كثيراً.
“هه ..وكأن الشارع سيتأثر كثيراً!!  ”..قالها بتهكم متأم ً
ال املكان :قذارة ال توصف ،أوساخ
في كل مكان ،بقع مختلفة األلوان تتناثر هنا وهناك تذكره متاماً مثل مالبس ابنه املرقعة
املثقوبة ،أرصفة مكسرة احلواف ،وروائح فظيعة أصبح أنفه غير قادر على العيش دونها.
لقد أصبح معتاداً على ذلك ،قال لنفسه“ :ال أتخيل نفسي أعيش في حي أنظف من هذا..
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تجارب واعدة

شخص مثلي ال يستحق العيش في مكان أفضل“ ..ذ ّكره كل شيء بسوء حاله ،فتفاقم
الغضب بداخله وغلى الدم في عروقه“ :ما أسعد السنة األولى من زواجي ،لم أدر أن األمور
ستُقلب رأساً على عقب بهذه السرعة!
هز رأسه متأسفاً ونصف ابتسامة حسرة تظهر على وجهه“ :ال أصدق أنني أحسست
وقتها أن احلياة ال تسعني من فرط سعادتي”.
سرعان ما بدأت األفكار السوداء جتتاح فكره:
“قالت إنها ستقف إلى جانبي في كل الظروف؟ كانت تعلم أن وضعي املالي سيء ،ورغم
تزوجتني ..ملاذا؟ لقد كذبت علي حني قالت إنها لن تتخلى عني ،كم أنا غبي! ..والنساء
ذلك
َ
كذلك”..
تالشت ابتسامته ،وكسا وجهه القهر .احم َّر من الغضب وكاد أن ينفجر للحظة ،لتتطاير
وحتمل ،وكل الغضب واأللم الذي كتمه بداخله ،وكل معاناته
كل السنوات التي صمت فيها
ّ
بني العمل “املقرف” ،والبيت لكنه لم ينفجر ،بل جترع كمية كبيرة من الزجاجة التي بيده،
وأصوات األطفال حفاة األقدام تكاد حتطم دماغه ..جترع كمية أكبر ،فأسرعت خطواته..
بدأ يتهاوى“ ..سترى هذه الـ!  ..لقد طفح الكيل وأصبح العيش معها مستحي ً
ال”.
قفز إلى ذهنه احلل الوحيد الذي كان يخطر بباله طوال األيام املاضية:
ال بد أن أطلقها! ..نعم :سأعود اليوم إلى املنزل قبل أن تنام ،وأقولها في وجهها ثالثاً ،ولو
استطعت عشراً .ياللمسكينة ،تظن أنها ستمضي هذا اليوم ككل األيام ،تأكل وتشرب وتنام،
ناكرة للجميل ...تعاملني كما تريد! لكن هيهات ،اليوم يومك يا علي ..سأطلقهاِ ..
أنت طالق،
طالق ،طالق” ..صار يرددها ،ومع كل مرة يزداد شعوره بالعزة والشموخ والكبرياء.
“سيكون مشهد الطالق مأساوياً ،ستفجع مبصيبتها ،ستتألم ،ستالقي جزاءها ..ستركع
عند قدمي ترجوني أن أغير قراري ..ستنهمر الدموع من عينيها ..ستتمزق حنجرتها وهي
تعدني وعودها الكاذبة بأن تكف عن طلباتها وإزعاجها ،وتتقبلني كما أنا العيش معي كما
أنا .هه ..سأضحك منها كما أشاء ،لكنني لن آبه ”.تخيل طالقه يؤرخ وتتناقله األجيال
وسير األمجاد ،ويظهر على احملطات التلفزيونية في املسلسالت.
عادت االبتسامة ،الظافرة هذه املرة ،لتعلو وجهه ،جترع ما بقي من الزجاجة ،وألقى بها
فتهشمت ،متخي ً
ال أنها زوجته .أسرع خطواته غير قاصد مكاناً محدداً .فكر بأن يذهب إلى
منزل صديقه ،فقطع الشارع وذهنه في مكان آخر ،يتخيل بنشوة مشهد نصره هو ،وزوجته
التي ستتدمر وتُذل اليوم أمامه.
فتح عينيه بصعوبة..
أصوات كثيرة تصرخ في أذنيه ،لكنه ال مييز شيئاً منها .يرى خياالت متداخلة األلوان.
سرعان ما بدأت الرؤية تتضح شيئاً فشيئاً ..بدأ فجأة يحس بألم شديد ينبض في جسمه
كله ،صارت الوجوه كأنها تظهر من الالمكان ،واتضحت معاملها تدريجياً -:ها هو قاسم
صاحب البقالة على ميينه ،واجلار الثقيل أبو فالح الذي ال ينفك يطالبه بتسديد الثالثني

ديناراً التي اقترضها منه ،ميسك به ..وأبو أحمد الضخم أيضاً وجهه يتصبب عرقاً ،يبدو
خائفاً جداً وهو ينظر إليه ،وآخ��رون يركضون ،والناس يكثرون ،وأصواتهم غير املفهومة
تعلو.
تذكر آخر مرة رأى فيها شيئاً كهذا ،عندما احترق بيت من بيوت احلي ،كانت حالة الفزع
املنتشرة بني الناس تشبه احلالة اآلن.
فجأة أحس بشيء يسيل من فمه وأنفه ،رفع يده إلى وجهه ثم نظر إليها ..دم أحمر قان.
“ال بد أن تكون عظامه قد تكسرت ..لقد كان احلادث فظيعاً ”.ميز صوت أحدهم ،صوت
ذكوري أجش يجهل مصدره“ :يا إلهي ..لقد طار أمتاراً! أرأيته؟” كان هذا صوتاً خفيضاً
أنثوياً قريباً من أذنه .زاد شعوره باأللم ..كانت ضلوع صدره تؤمله أكثر من أي مكان أخر.
فجأة  ،سمع صوتاً بعيداً مألوفاً لديه ،أسكت كل األصوات-:
“ابتعدوا قلي ً
ال ،أنا زوجته”..
اقتربت منه وجلست بجانبه مذعورة.
أردت أن أحلق بك ولكن! ..على أية حال علينا أن نأخذك إلى املشفى
“خرجت غاضباً،
ُ
َ
أوالً”..
نظر إلى وجهها ،تع ّرف إلى مالمحها اخلائفة ..فتدفقت مشاعر الغضب واأللم واحلنق
مجدداً إلى السطح ،وتدافعت الصور احملرقة إلى ذهنه ،وتذكر ما كان...
خرجت من بني أسنانه املتكسرة..
“أنت ..طالق ..طالق .... ”..وسقط.
* طالبة مدرسة
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نصوص

مثل طائر
زي�� � � � � � � � � ��اد ص�� � � � �ل� � � � ��اح *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

()1
مثل طائر
فقد جناحيه
فجـأةً...
علي
هوت َّ
األرض
()2
قلت لي
ذات مره
إنني ال أملك بيت ًا
ورغم ذلك
فأنا
ال أقيم فيه
()3
أحد األشقياء
حتت هذه السماء
سرق من خزانة صدري
ما بيني وبيني

من فرق ضئيل
وهو أنني
قد صرت
البديل..
()4
الثمار التي
ال نصعد إليها
سرعان
ما تهبط
إلينا ...
()5
همست املرأة
في أذن زوجها
الذي
أدركه املوت
وهو ضرير:
ألن احلب
ال يشبه املوت
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فلقد صنعت لك
كفن ًا
من حرير ..
()6
سقط القمر ذات ليله
عن سقيفة األفق
متدحرج ًا
في حديقة منزلي
فأصيبت شجيرات احلديقة
باإلغماء ..
وأنا ..
باخلوف اجلميل
()7
في شارع السلط العتيق
ذلك امللقى
مثل شال رمادي
على كتف الظهيره
وكأنه قد سال خلسه
كالدم القامت
من فم غيمه
ميشي البدوي
محتذي ًا
ملح قدميه
متأخر ًا
عن وجهه املغبر
بضع سنني
وحصانني
وخيمه
* شاعر أردني
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يا بيتنا العتيق!
م��اج��د ج � ��ورج ج� �ب ��ارة *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

فتشت عنك يا بيتنا العتيق ،في كل األزقة
وال�����دروب ،فلم أج��د س��وى ظ��ل��ك ،فتشت
عنك :في كتب التاريخ ،ودفاتر “املختار”،
في األحالم ،وفي ...فلم أجد غير الطيف،
يعبر كل نهار ،إلى ما وراء األف��ق ،النظرة،
العدم ...،هناك!
تهدمت جدرانك،
كيف نناديك؟! ..وقد ّ
ولم يبق إال بعض “أبواب” آيلة للسقوط! ..
أين (كوارة) الطحني ..حيث جدتي تخبىء
(م���ون���ة) ال��ب��ي��ت؟ ..أي���ن س��دت��ك الشامخة
كشموخ جبال الشيخ في تشرين؟! ..أين
أنت اآلن؟! ..يا اسماً ت��وارى بعد أن كنت
ض��ي��اء ألم��س��ي��ات ف��ج��رت ع��ت��م��ات الليالي
الدفء؟!  ،أنت يا صاحب
احلالكات بوهج ّ
كل األسماء!
أيها الشموخ ،يا من “ ل ّم” األحبة واخلالن،
وعشت فيك ذكريات الوالد واألعمام ،لست
ُ
احلالج ألقول لك أيها احلق الذي هو أنت،
لست ابن عربي ألبصرني في مرآتك ،لست

رابعة وال تريزا األفيلية ،لست قديساً وال
مالكاً وال ولياً وال خبراً ألعرفك!.
نحن اآلن في حضرتك ،يا بيتنا العتيق...
في حضرة قرويني بسطاء جداً ،ال يربطهم
شيء بناس الطبقات االجتماعية التي تعيش
ف��ي امل��دي��ن��ة ،وه��م م��ش��دودون إل��ى أرضهم
وبيوتهم ،ويتعلقون بها تعلّق اإلنسان بخيط
األمل الوحيد .فاألرض هي البحبوحة وهي
ال��رف��اه وه��ي السعادة وه��ي مصدر اخلير
وسبب االفتخار.
كلمة واح���دة فقط أس��أل��ك :احل���زن في
القلب وشيك والسماء تكفهر بعد حلظة،
ال���ب���اب م��غ��ل��ق وع���ل���ى ال��ع��ت��ب��ة ت���ل���وح ظ�لال
مجروحة ،كلمة واحدة أسألك مثلما سألك
الذين عبروا من قبل ،مثلما سيسألك الذين
سيعبرون .كلمة هي التاريخ كله ،السماء كلها،
السهل واجل��ب��ل ،كلمة هي النور والظلمة،
البداية واخلتام ،املنتهى الذي ال نهاية له،
كلمة ال ميكن ألحد أن يقولها ،أو يسمعها!
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كلمة واحدة فقط ،أسألك ،يا بيتنا العتيق:
ه���ل ل���ك أن ت��ف��ي��ق م���ن ك��ب��وت��ك ،ون��ن��ادي��ك
ث��ان��ي��ة ون��ل��ع��ب ف��ي ف��ن��ائ��ك م��ن ج��دي��د؟ هل
من مجيب؟! أيتها الدمعة العابرة التخوم،
ي��ا رح��اب الرحيل وأق��اص��ي ال��ع��ودة ،قولي
لبيتنا هل من قريب؟! حكايتي معك يا بيتنا
تشبه حكاية بحث اإلنسان عن املعنى في
كالم منسوج باالستعارات؛ لذا كان عليه أن
يصنع استعارات جديدة ،وأن يح ّول نفسه
إلى حكاية .واحلكاية ال تكتمل إال باملوت.
فهل مت يا بيتنا حقا؟! آم ما زلت شامخاً
متحدياً ويالت القدر؟!
وهل تعريت يا بيتنا خج ً
ال من أنفسنا ومن
أهليك الذين هجروك أم أنت شاهد عيان
على تآمر القوم وخذالنهم ؟! وهل تركوك
هاربني أم أن قدرهم كان لهم باملرصاد ..
قلي لي يا بيتنا العتيق ،انطق فأنا بانتظار
ردك .هل صحيح يا بيتنا العتيق أننا ح ّولنا
ال��ف��رح إل��ى رغ��ب��ات عدوانية تتحول شكال
حلروبنا النائمة واملستيقظة؟!
ال أري���د تصديق احل����روب ،لكنني أرى
العنف عارياً في الشوارع .والناس في غفلة
من أمرهم نائمون وال يستيقظون إال على
صراخ الديك  ..فقل لي هل لهم فع ً
ال صباح
ومساء ،يشربون ويحلمون؟!
م��اذا بوسعي أن أق��ول للفتاة الضائعة
بحثا عن عيدها؟ هل أقول لها إنها تعيش
في عالم نسي معنى العدالة؟ وماذا يفيدها
هذا الكالم ،هل يشتري لها ثوبا جديدا؟
أردت أن أن��س��ى ال���ف���ت���اة ،وأح��ت��ف��ل مع
احملتفلني ،بك يا بيتنا العتيق ،لكنني سألت
نفسي التي متيل إلى النسيان ،مباذا أحتفل..
هل أحتفل مبجدك البائس أم أرثيك لزماننا
الناعس؟! كل شيء أفهمه وأعرفه عنك يا
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بيتنا العتيق أن��ك أصبحت اآلن مجموعة
أرقام ال كلمات  ..بك السنون ارمتت خج ً
ال
حتت أسقفك املمزقة ..وبك الركوة وجدائل
جدتي وم��رود كحلها املمسوخ ،انحنى أدبا
أمام وجهك الصبوح.
“صورة بابك” نص مليء باأللم ،ميتلك
ص��اح��ب��ه أدوات اجل���ل��اد ،ل��ي��ج��ل��د ذات����ه،
ويتحمل ثقل ال��ك��ل��م��ات ،وب���طء احل���وادث،
واج��ت��رار الكلمات واحل����االت ،وه��ذي��ان��ات
البطل ،وثرثرته وتكراره جلمل سبق له أن
كررها على مسامعنا .طوي ٌل هو الزمن الذي
علينا أن نقطعه بصمت ،منتظرين البطل
لينتهي من استذكار حادثة ما ،وهو بالكاد
يضع قدمه في أول السلّم ،أو يدخل غرفة
املضافة ،قبل حتى ،أن يضع احلقيبة التي
ال تفارقه ،حيث “حشا” فيها ذاكرته وعامله.
علينا أن نتحمل مرارة ذلك الوقت دون أن
نتأفف أو نقفز فوق الكلمات والسطور.
قصتك يا بيتنا العتيق هي رواية عذاب،
أو تعذيب .اتفاق خفي ،بني صحفي حاذق
ماكر ،وق��ارئ مبستوى املهارة ذاتها .عق ٌد
على قبول العذاب ،لينتهي سرد األلم .قصة
مملوءة بالدم ،بصيحات االستغاثة ،برجال
الدفاع املدني ،بالظلم ،بالقسوة ،بالفشل،
بالعذاب ،باخلوف ،باملوت ،وبالتهديد .قصة
ليس فيها أي بهجة ،سوى بهجة أن كل هذا
ف��ي النهاية ،ل��م يكن س��وى “حتوتة” .إال
أن احلقيقة ليست هكذا ،فال يزال العالم
مخيفاً ،وال ت��زال القصة مستمرة خ��ارج
ال��ن��ص وم��ا م��ن ض��م��ان ف��ي أي ش���يء .كل
شيء ميوت وينفجر ويتبعثر .ال ضمان في
هذا الوجود.
* كاتب وصحفي أردني
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أسئلة متفجرة

ل�� �ي�� �ل� ��ى األط� � � � � � � � ��رش *
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حني يصنفني النقد أحياناً كاتبة اجتماعية
أو نسوية ،أس��أل نفسي عمن يتحدثون؟!
وح�ي�ن ت��ه��اج��م م��ق��االت��ي وق��ب��ل��ه��ا ب��رام��ج��ي
التلفزيونية وأ ّت��ه��م بالدعوة إل��ى “ تغريب
املرأة” ،أتساءل :هل يتحدثون عني؟!
وح�ين وج��دت اسمي في تقرير التنمية
اإلنسانية حول امل��رأة العربية ع��ام 2005
مع كاتبات أخ��ري��ات بأننا “أحدثنا تأثيراً
في مجتمعاتنا” ،ثم اختارتني مجلة سيدتي
ضمن ستني ام��رأة عربية ناجحة في عام
 2008تساءلت :هل نستحق فعال مثل هذا
التصنيف؟!
فلم تكن كتابتي إال محاولة لإلجابة عن

أسئلة مقلقة عنيفة وملحة ال تهدأ حتى
تتجسد على ال��ورق :رواي��ة ،قصة ،برنامجاً
تلفزيونياً أو مقاالً.
مختلف ح��ق�اً أن ت��خ��ت��ارك ال��ك��ت��اب��ة في
مجتمع يتغير باستمرار مرغماً وبحسب
اللعبة الدولية ،وتصبح حياته مصطلحات
ينقسم ح��ول��ه��ا وي��ت��ص��ادم :ال��ه��وي��ة واألم���ة
وال��ع��ومل��ة واالح���ت�ل�ال وال��ت��غ��ري��ب والسلفية
وحترر املرأة ومد اجلسور واحلوار.
هل أكتب ه��ذا؟ أم عن امل��رأة ضمن هذه
التحوالت؟!
أختار الثانية بتحفظ ،فأنا ال أكتب رواية
مبنهجية مسبقة..ولكن الرواية هي خلق عالم
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مواز للواقع املعاش ،فتعكس شخوصها هذه
التناقضات ..أما أفكاري املباشرة فمجالها
املقاالت والبرامج التلفزيونية والندوات.
يبقى السؤال :ملن؟ ملاذا؟ وماذا أكتب؟
ال ميكن ألي كاتب أن يدعي أن��ه يكتب
اكتفاء روح��ي �اً ف��ق��ط ،أو مل��ج��رد اإلح��س��اس
بنشوة اخل��ل��ق ح�ين ينتهي م��ن عمله ،فكل
كاتب يتابع أثر كتابته على اآلخرين وتقبلهم
ل��ه��ا ،وال ي��ق��ل إح��س��اس��ه ب���اخل���ذالن حني
يتجاهله القراء والنقد عن نشوة االنتصار
حني ينتبهون ملا يكتب.
هل أكتب ألغير عاملي وعالم النساء؟!
ح�ين أق���رأ لكاتبات أخ��ري��ات ،أو أراج��ع
م��ق��االت��ي ،أو أب����دأ رواي�����ة ،أع��ج��ب للتغير
ف��ي م��س��اح��ة ح��ري��ة التعبير واجل����رأة على
التابوهات بني الكاتبات العربيات ،الدينية
وال��س��ي��اس��ي��ة واجل��ن��س��ي��ة ..وح�ي�ن اكتشف
أس���ات���ذت���ي ف���ي امل��رح��ل��ة اإلع����دادي����ة أن��ن��ي
أمتتع بأسلوب وقدرة تعبير ،ونشرت بعض
الصحف واإلذاع��ة قصصاً قصيرة لي ،ثم
كتبت رواي��ت��ي األول���ى ال��ت��ي ل��م تنشر ،وأن��ا
طالبة في الثانوية ،كنت أعتقد أنني سأغير
العالم من حولي بالكتابة ،وأن شهرتي كاتب ًة
ستفتح كل اآلفاق ،وأنني سأكون أداة تغيير
علي
مثل الكتاب العامليني الذين تركوا أثرهم ّ
وقرأت صغيرة كتبهم مترجمة.
أحالم اليقظة هذه كان مكانها كرم صغير
ل��ن��ا ع��ل��ى ح���دود ب��ي��ت حل���م ،ك��ان��ت اجل��ب��ال
أس��واراً حتجب ما وراءه��ا ،يحفزني علوها
أن أكتشف ما تخفي ،عالم ال أعرفه .بدأت
أحلق فوقها..لم أفكر بأن الطيران قد يكسر
عنقي ،فاخليال أجنحة ،وكسر احلدود يخلق
عوالم سحرية .ولكنني حني مارست الكتابة
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أدركت أن القفز فوق املمنوع باخليال أسهل
بكثير من احلقيقة ،فأتقنت لعبة الهروب
إلى الورق ،قراءة ال تتوقف لكل ما يقع في
يدي ،وكتابة كلما أرقتني األسئلة.

**********
األسئلة هي الوعي
رمبا كنت في الثامنة حني سألت مدرسة
الدين :أين العدالة وحولنا كل هذا البؤس
والالجئني؟! فضربتني لكفري وتركت سؤالي
معلقاً ..أدركت صغيرة أن الدين والسياسة
واجلنس تابوهات محرمة ..وأن اآلخرين
يحددون املمنوع فيها ،فقررت التحدي بأن
أهزم رقيبي الداخلي واالجتماعي والديني
والرسمي وصارت تلك معركتي.
رمب���ا ل��ه��ذا ك���ان م��ق��ال��ي األول وأن���ا في
سنتي اجلامعية األولى عن جرمية الشرف،
ف��ت��ص��دى ل���ي ف��ك��ر س��ل��ف��ي وث������ارت ضجة
صحفية امتدت شهراً في جريدة «اجلهاد»
املقدسية ،وحني ه��دأت عرض علي العمل
محررة نتيجة خبطة غير مقصودة.
**********
هل أكتب عن النساء؟
رمب��ا كنت مسكونة ب��ص��ورة أم��ي التي
حرمها وال��ده��ا وشقيقاتها م��ن إرث كبير
وأعطاه لولده الذكر الوحيد ،وبصور العنف
ضد النساء في أحاديث جاراتها وقصص
املجتمع في وسائل اإلعالم!.
هل أكتب للنساء؟
ل�لأس��ف ان��ح��س��رت ع����ادة ال���ق���راءة في
عاملنا العربي بني اجلنسني إلى حد كبير،
وتغيرت ذائقة ال��ق��راءة إل��ى الكتب الدينية
والسياسية املباشرة واألب��راج والطبخ ،في
تالحق األزمات العربية بعد احتالل العراق

* روائ ّية وقاصة أردنية
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واالنحياز في مشكلة فلسطني.
ورغ��م املنجز الكبير للكاتبات العربيات،
إال أن التعصب يهدد إجن��ازات النساء بعد
عقود من النضال النسائي ،ودع��م الرجل
املستنير م��ن رواد التنوير ال��ذي��ن طالبوا
بتحريرها ورفضوا دخولها للجامعات .وألن
الفقر بني النساء العربيات من أعلى النسب
في العالم يظل حظهن من قراءة ما يتناول
حياتهن قليال.
ل��ق��د حققت ال��ك��ت��اب��ة ال��روائ��ي��ة ب��ط��والت
ك��ث��ي��رة ف��ي جت����اوز ال��ت��اب��وه��ات م��ع سهولة
النشر خارج األوطان أو الكتابة بلغة أجنبية.
ولكنها لألسف تراجعت كثيرا على مستوى
القراءة.
**********
هل أكتب للمرأة أم عنها؟
ال ميكن فصل املرأة في الرواية عن ظروفها
ألنها محكومة بالعادات والتقاليد والثقافة
التي حتدد مساحة أدوار اجلنسني.
امل�����رأة ف���ي رواي���ت���ي األول�����ى «وت���ش���رق
غربا» إجابة عن س��ؤال :هل يقاوم الناس
ب��أي��دي��ول��وج��ي��ة م��س��ب��ق��ة أم ن��ت��ي��ج��ة ال��ق��ه��ر
وامل���م���ارس���ات ال��ي��وم��ي��ة ،ف���رص���دت ت��أري��خ
فلسطني االجتماعي والسياسي من خالل
ق��ص��ة ح���ب ب�ي�ن ه��ن��د امل���درس���ة املسيحية
وم��روان الطبيب املسلم .وقد ق��رأت معظم
ما كتب واطلعت على الوثائق واألف�لام عن
قضية فلسطني ثم تركتها جانباً ،وحركت
الشخوص والذاكرة فقط..
واملرأة في رواية «امرأة للفصول اخلمسة»
محاولة لإلجابة ع��ن :ك��م يبقى م��ن القيم
واملبادئ واالنتماء للوطن عند الرجل واملرأة
حني تهبط الثروة فجأة؟

وامل��رأة في الرواية الثالثة «ليلتان وظل
ام����رأة» أخ��ت��ان :محامية تعيش ف��ي عمان
وت��خ��ت��ار ال��رج��ل ل��ل��زواج ،وال��ث��ان��ي��ة كوافيرة
يتوقف عملها في االنتفاضة األولى ،زوجوها
صغيرة ملن اختاره أهلها ..تلتقي الشقيقتان
بعد غياب سنوات لتستعيدا أحداث الطفولة
وامل��ن��اف��س��ة اخلفية وع�لاق��ة احل��ب وال��ك��ره
األخوية بني الغني والفقير.
أما رواية «صهيل املسافات» فتعكس أزمة
املثقف العربي ال��ذي يعتقد أن العلم يغلب
الطبقية وال��ع��ش��ائ��ري��ة ،اب��ن راع يتعلم في
القاهرة ودمشق وأكسفورد ثم يعود أستاذاً
للعلوم السياسية ومقدماً لبرنامج تنويري في
التلفزيون ،ليكتشف أن العشائرية واألصول
تصارع إجنازات العلم.
أم��ا رواي��ة «مرافئ الوهم» فجديدة في
ف��ض��ائ��ه��ا امل��ت��خ��ي��ل وش��ك��ل��ه��ا ،ق��ص��ة إع���داد
ب��رن��ام��ج ت��س��ج��ي��ل��ي وف���ري���ق ت��ل��ف��زي��ون��ي من
جنسيات عربية يذهبون إل��ى لندن للقاء
صحفي عربي يخطف وتفشل محاولة نسف
جريدته ،وتكشف الرواية رؤية الشباب للدين
واجلنس واملرأة واملخدرات.
سعدت كثيرا حني رسمت فنانة لوحة من
وحي الرواية تعبيراً عن إعجابها ،وأكدت
طالبة دكتوراه أن البطلة الرئيسية تشبهها،
وكتبت لي منتسبات أحد مراكز امل��رأة عن
استفادتهن من طرح الرواية ملشكلة احمللل
بعد الطالق الثالث..
ردود الفعل تشعرني أنني ال أصرخ في
البرية ،فهناك من يقرأ ويسمع .واألسئلة
تلح ،واإلجابة دائما:
املزيد من الكتابة.
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قصص قصيرة -:
في املقهى  -ألروى حسن:
قصة جميلة تشد القارئ بأسلوب حوارها ،وتغلغلها إلى أعماق النفس ،وكشف املشاعر
واألحاسيس  ..فالكاتبة متتلك أدوات القص الفني  ،وحتسن التعامل مع الشخوص  ،وتتقن
التعبير اجلميل  ..وهي قصة تأسر القارئ بانسيابها وبساطتها وإحكامها  ،وتنبئ عن والدة
قاصة جيدة .
تأخرت جد ًا  -ملاجدة العتوم :
تقوم القصة على اكتناه للذات وجتسيد للمشاعر واألحاسيس  ،وهي تركز على الداخل
أكثر من تركيزها على حركة الشخوص  ،وهذا ما أوجد فيها شيئاً من الرتابة  ،على الرغم
من جمالية األسلوب والبناء .
في القصة روح قص واستبطان الفتة  ،ولكن فيها شيئاً من التفصيل واإلطناب ال تتحمله

74

القصة القصيرة  ،فكلما كانت القصة القصيرة أكثف وأشد إيحاء  ،كان ذلك بابا من أبواب
جناحها .
ذكريات ميتة  -إلميان عوض:

أبقار متمردة  -ليسرى خضر أبو غليون:
قصص بسيطة حتتاج إلى املزيد لترقى إلى مستوى القصص الفنية  ،وهي أقرب إلى
كونها تقارير ِ ..
أنت بحاجة إلى قراءة معمقة في القصص القصيرة لتعي أسسها ووسائلها،
وتتمثلي لغتها وأساليبها .
احتضار  -لصفية البكري:
القصة جيدة ،فيها تكثيف ولغة أدبية  ،واكتناه للنفس اإلنسانية  ،وإيحاءات رام��زة،
وإحكام  ،وإن كنت آخذ عليها شيئا من الضعف في البداية  ..واصلي الكتابة ،فلديك ما
ميكن أن تقدميه.
متهور فوق وحل من احلكمة  -لسونا محمد بدير:
فيها فكرة جيدة ولكنك لم حتسني طرحها أو معاجلتها  ،فالقصة ال تكتب تقريريا بل
تعتمد على األسلوب التعبيري.
عد العصي  -لسونا بدير
قصة جميلة الفكرة رامزة  ،وإن كان يؤخذ عليها تقريرية اللغة ومباشرتها  ..ميكن لك أن
ِ
وسعت قراءاتك في عالم القصص.
تكتبي أفضل إذا
نهر الدم  -لبسام الطعان:
القصة ال بأس بها  ،وان غالت في اخليال  ..اللغة معبرة  ،واألسلوب شائق  ،وهي قادرة
شد القارئ ملتابعة األحداث  ..فيها تشويق ورموز دالة غنية .
على ّ
قصائد -:
حلم  -محمد السواركة:
في القصيدة صور كثيرة  ،ولكنها لم تكن منسجمة فيما بينها  ،ولم تقدم شيئاً لبناء
القصيدة  ،فما يحسه القارئ أنها غاية ال وسيلة  ،جلأ إليها الشاعر كي يوهم القارئ
ببراعة في التصوير .
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القصة بسيطة لم تتقن فيها الكاتبة أسلوب القص واحلكاية  ،ولم تغنها بجدة التحليل
أو جمال األسلوب والتعبير  ،لذا جاءت أقرب إلى التقرير منها إلى القصة املؤثرة  ..اقرئي
مناذج من القصص اجليدة لتمتلكي أدواتك الفنية .

هو يحاول أن ينظم قصيدة حرة  ،ولكن املوسيقى تختّل معه في بعض املواقف.
سالم علينا – علي حسن الزهيري:

قصيدة جيدة بانسياب لغتها وأسلوبها  ،وبانسجام معانيها وجمال صورها وموسيقاها،
وهذا يعني أن وراء هذا الشعر موهبة مبشرة وفهما ملقومات الشعر .
أأحيا دون لقياه – أنس عرابي:

قصيدة عمودية حافلة باللغة الفخمة واملعاني اجلديدة والصور املبتكرة  ،تنم عن شعور
حار وخيال قوي  ،تكسبها القافية اللينة رقة وانسيابا .
وأتيت أكمل من حلم – حسن بسام :
ِ

تجَ ربة جيدة  ،لغة منسابة  ،وأسلوب تعبيري جميل  ،مبعان بديعة وص��ور مبتكرة مع
احلفاظ على موسيقية الشعر  ..القصيدة تنبئ عن موهبة جيدة.
تل الهوى – مناهل العساف:

هذا نوع من النظم  ،ال ين ّم عن جتربة أو إحساس ،وليس ثمة انسجام بني أبيات القصيدة،
فقد ج��اءت األبيات في بعض املواقع وكأنها قطع مبددة ال يسلكها ش��يء ،فاملعاني
متدابرة  ،والصور مبددة .
أنت بحاجة إلى قراءة متأنية وإدراك ملقومات الشعر .
مثل طائر  -زياد صالح:
هذه ومضات شعرية وتأمالت حياتية  ،فيها الكثير من روح الشعر  ،وخصب املفارقة ،
وعمق املالحظة  ،وجمال الصور وسالسة األسلوب.
نكهة قهوة – محمد دحيات:

هي محاولة لنظم قصيدة  ،لكن األدوات لم تسعف بشكل جيد  ،فجاءت فاترة الروح ،
عادية اللغة واألسلوب.
أين مني املكان – محمد عريقات:

القصيدة جتربة جيدة في التشكيل الشعري املتناغم واللغة الشعرية الرامزة  ،وإن كنت ال
أحب للشعراء أن يبدأوا جتاربهم باإليغال في الرموز واإلشارات أو املباعدة ما بني الصور.
حنني – جلمال القرا:

أحس أنها نابعة
محاولة بسيطة بأسلوب تقريري ومعان غريبة  ،وتباعد في الدالالت ..لم
ّ
من جتربة أو معاناة.
الشاعر يحاول اصطياد الصور من هنا وهناك ،ورصفها في القصيدة دون أن يكون لها
عالقة بغيرها من الصور  ،أو بالسياق العام للقصيدة .
* أستاذ جامعي /ك .اآلداب
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لقاء
بقلم :لويجي بيراندللو-ايطاليا *

ت� ��رج � �م� ��ة :روان م� �ح� �م���د **
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ماركو ماوري الذي كان ينزل الدرج مسرعاً في العتمة ،رفع يده املمسكة باملشعل وسأل
سيداً ك��ان يحاول الصعود ج��اه��داً :هل أن��ت الطبيب؟ تعال! إنها مت��وت! مت��وت من غير
طبيب!
ّ
مقطبة إلى ماوري الذي كان ينحب ويشير
املفاجأة جمدت هذا السيد لوهلة ،فنظر بعيون
دون أن يقوى على الكالم ،ثم صعد إليه مباشرة :تعال!
باب مفتوح جزئياً ،دلف منه أوالً
أعاد ماوري ،وصعد إلى درج الطابق الثاني مشيراً إلى ٍ
ثم قاد القادم اجلديد عبر ثالث غرف ،حتى غرفة النوم في نهاية املمر.كان القادم اجلديد
يتنفس بصعوبة ،ولدى رؤيته للمحتضرة ،شحب بشدة وكأن تنهيدة أمسكت أنفاسه ،ثم
اقترب من السرير بعينني نصف مغمضتني وتأمل املمددة التي كانت تغط في شبه سبات:
أيها الطبيب! أيها الطبيب ،ساعدها حاالً! إني أموت!
رمقه الطبيب بنظرة ،ثم رفع بحذر كيس الثلج عن الصدر املضمد ..ها هنا أكمل ماوري
وهو يضغط سبابة إحدى يديه بشدة على الصدر في موقع القلب ،مشيراً إلى مكان اجلرح:
هنا...ويبدو أن الرصاصة شقت طريقها ثم استقرت أسفل عظم الكتف!
مسن بقي صامتاً إلى جانب
كاهن
 مضت بالفعل أربعة أيام؟! سأل موجهاً حديثه إلىٍ
ٍ
السرير.
فبادر ماوري باإلجابة :نعم ،اليوم هو الرابع!
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نهض الكاهن املسن من جلسته كفريسة إلثارة مفاجئة ،ركز نظره على القادم اجلديد
الذي كان ممسكاً مبعصم احملتضرة ،وقال :اعذرني ،ولكنك السيد ...؟
 كافيني ,أيوجد لديكم منه؟ قاطعه األخير .ً
انتقل ماوري مباشرة إلى الغرفة امللحقة وعاد مسرعا بزجاجة صغيرة وحقنة في يده :ها
هي! كنت ألعطيها حقنة منها ..مساء األمس أعطاها الطبيب املعالج حقنتني .بقي ممسكاً
بالزجاجة في يده و نظر إلى الكاهن املسن املنزعج وهو يتطلع إلى القادم اجلديد الذي كان
بدوره مخبئاً وجهه بكلتا يديه.
 ماتت؟ سأل بانفعال حزين ،ماتت! قل لي ذلك! ال ال ،تعال ،تعال معي ..وهمس الكاهن ببعض كلمات في أذنه: هو! قال ماوري بكراهية مشيراً بسبابته نحو القادم اجلديد وتركها معلقة في الغرفةامللحقة هو!؟ ما الذي جاء به هنا ؟!
 لفعل رحيم! أجابه الكاهن بصوت منخفض كما لو أنه يحثه على خفض صوته :عملرحيم ،لقد كتبت إليه أتوسل باسم ه��ذه البائسة طلباً لغفرانه ..وأراد أن يأتي بنفسه
ذهبت...فليس لك ما تفعله هنا!
ذهبت اآلن ،إذا َ
ليمنحها إياه  ...أتوسل إليك  :إذا َ
 ال !أجابه ماوري بعنف وهو يغوص في مقعده ويحدج الكاهن بنظرة مجنون:
 لن أذهب ...سأبقى هنا!وانخرط في نوبة جديدة من البكاء واضعاً مرفقيه على ركبتيه ورأسه يهتز في نوبات
جديدة من االنتحاب.
ً
عاد الكاهن املسن مراعيا إلى غرفة النوم ،أقترب من هذا الذي مازال مخبئا وجهه
بيديه :
 شكراً أيها الطبيب كليرتشي  ،فليباركك الرب ،لقد أنقذت روحا بعملك الرحيم.إلي! أجابه وهو ينظر إليه بحدة ،لتموت نادمة ومخذولة  ...ومن يكون هو؟
 لقد كتبت ّ بائس ما  .ت��ردد الكاهن  .ال أع��رف من يكون  ،ما أعرفه هو أني والبائسة حاولناجاهدين أن نبقيه بعيداً ولكن ذلك لم يكن ممكناً ...ولكن ثق بي! لقد ماتت نادمة ولقد
سألت بنفسها _ عن طريقي_ غفرانك ولقد حازته بالفعل ...
عاد جاكومو كليريتشي بعينيه الغائمتني ،من اضطرابه الداخلي ،إلى جسد احملتضرة،
رأى أجفانها املزرقة املغلقة ،ثم جبهتها التي كاد يستشعر برودتها بنظره.كانت تتصارع في
داخله الصورة التي حفظها عن زوجته مع هذه التي وجدها اآلن مختلفة بشدة وفي هذا
الوضع البائس ...كانت الصورتان تتصارعان وكأمنا ترفض تلك ،متعالية بكل شكل ،على
شعور الشفقة الذي تثيره هذه،وال تود أن تستلقي على هذا السرير  ،مهزومة باملوت  ،بهذه
األجفان املزرقة و على هذه الصورة الشاحبة املؤملة.
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* شاعر وباحث وروائي وكاتب قصة قصيرة ومؤلف مسرحي إيطالي ،حائز على جائزة نوبل في األدب
عام  1934وتعكس أعماله نظرته التشاؤم ّية للحياة ،ومن أشهر مسرحياته :ست شخصيات تبحث عن
مؤلف ،ومن مؤلفاته :قصص إيطالية ،والشيوخ والشباب.
** طالبة جامع ّية /ك .اآلداب
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فقط في شعرها تطابقت الصورتان .كان مازال جمي ً
ال ،شعر فوليفيا “ ...غيمة الذهب”
كما كان يسميه في سنوات زواجهم األولى ،لكنه اآلن مفكك ومبعثر على الوسادة زائداً من
بؤس وجهها املختلف .
كجرح لم يتم شفاؤه...
كم بدت محزنة جبهتها ،محروثة من منتصفها بتجعيدة محفورة
ٍ
الحظ العينني وهذه العالمة على جبهة فولفيا كانت لتبدو له كجرح ما .لكنها هنا كشهادة
على املعاناة الطويلة ،قرأ فيها حياتها املعذبة ،والطريق احلزين الذي مشته هذه الروح لتقع
في بؤسها احلالي.
ما يقارب األحد عشر عاما مضت منذ الساعة التي تركت فيها منزل الزوجية ،في هذه
الفترة منا الكره تدريجياً ،وكان قادرا على أن مييز السبب األساسي لهروب زوجته منه.
ووجودها اآلن إذ ينتهي هكذا بحزن ،يعطيه صورا حلياته بعد اخليانة .بال خوف وال خزي
تقاعد إلى الريف وتغير تدريجيا حتى وصل إلى النقطة التي استطاع أن مينح بها نفسه
الدليل الوافر املواسي على اإلنصاف العالي الذي يحتل روحه  ،باستعجاله نحو سرير هذه
التعيسة عارفا لبشاعة أخطائها القدمية وقادرا على منحها العفو.

أدب عالمي

المواطن المجهول
“إلى ج س .07.م378 .
الرخامي من تشييد الدولة
هذا النُصب
ّ
بقلم  :ويستان هيو أودن  -بريطانيا *
ت ��رج� �م ��ة :ع��ب��دال��ل��ه خ� �ص ��اون ��ة **
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

وجده مكتب اإلحصائيات
ال وجود لشكوى رسمية عليه..
وكل التقارير عن تصرفاته متفقة
قديس
أنه باملفهوم احلديث للفظ قدميّ ..
فهو في كل األمور قد خدم املجتمع الكبير.
وباستثناء احلرب ،إلى أن تقاعد
عمل في مصنع ولم يطرد..
بل أرضى موظفيه في “فدج ذ.م.م”.
بينما لم يكن منشق ًا أو شا ّذ اآلراء..
إذ ينقل تقرير النقابة تسديده ملا عليه من مستحقات..
(يبيني تقريرنا عن النقابة أن وضعها سليم)
وقد وجد عاملونا االجتماعيون النفسيون
أنه كان محبوب ًا لدى رفاقه و أحب كأس ًا من حني إلى حني.
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الصحافة متأكدة أنه اشترى اجلريدة يومي ًا
ناح.
وأن استجابته لإلعالنات كانت طبيعية من كل ٍ
مؤمن ًا بشمول..
كما تؤكد البوليصات باسمه أنه كان ّ
وتظهر بطاقته الصحية دخوله مرة إلى املشفى
وأنه لم يخرج منها قط غير معافى.
تعلن “املنتجون أبحاث” و “عيش رفيع”
ملم ًا بفوائد التقسيط
أنه كان ّ
وامتلك كل ضروريات الرجل احلديث
من “جراموفون” ومذياع إلى سيارة وبراد.
باحثونا في الرأي العام مطمئنون
أنه ارتأى الرأي املناسب للموسم كل عام..
ففي السلم كان للسالم ..وفي احلرب خرج للقتال.
كان متزوج ًا وأضاف خمسة أطفال إلى السكان..
ما يراه محسنو النسل الرقم السليم ألب من جيله..
كما ينقل معلمونا أنه لم يتدخل في تعليمهم قط.
أكان حراً؟ أكان سعيداً؟ السؤال سخيف..
لو كان ثمة خطأ كنا سمعنا بالتأكيد.
* شاعر ومسرحي وناقد إنكليزي ،ولد في يورك بإنكلترة ألسرة كاثوليكية ،ذات ميول علمية ،وتوفي
في فيينة .كان أبوه طبيباً وأمه ممُ رضة ،وقد أثر ذلك في ميوله الدراسية وأثار رغبته في دراسة العلوم
الطبيعية.

* * طالب جامعي /ك .اللغات

				

81

أدب عالمي

المـــــوت

ب �ق �ل��م :دون ��ال ��د ري �ف �ي��ل -أم�ي��رك��ا
ت ��رج� �م ��ة :ع� �ب ��ود اجلابري**
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

املوت يغير اسم كلبي
كنت يافع ًا
عندما ترعرع بجانبي موت صغير
يقصرني طو ً
ال
لكنني أكثر منه ارتباك ًا
ارتباك ًا لم أصب به من قبل
ارتباك القلب ساعة الهجران
عند فتى ينسل من حلظات عمره القادمة
حني متد أذرعها
عارية
متراقصة
حتاول التقاط يده من سلم النجاة
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قلت :أيها املوت
لو كانت عيناك خضراوين ألكلتهما
أو ليست األيام سوى طرفة عني..؟
ليتني أستطيع أن أعيد زهرة عباد الشمس
إلى روحها املجردة
لكنت أعدت تشكيلها :
أخضر داخل األخضر
مسور باألخضر أيض ًا
لتغدو زهرة جديدة
عيد ميالد حقيقي
قلت  :يا موت
دلني على شخص أعرفه

* شاعر أمريكي ،وأستاذ اللغة اإلجنليزية
بجامعة نيفادا – الس فيجاس ،صدرت
ل��ه عشر مجاميع شعرية آخ��ره��ا :س��ارق
اخليوط.
* * كاتب عراقي
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_ امرأة غرست أسنانها في القمر _
أما تعرف أن الفراغ والوقت اختراع الرجال
البائسني..؟
فالروح متضي أسرع من الضوء
تلتهم القمر حي ًا
مخلفة وراءها الفراغ والوقت
الروح هي الغفران
ألنها تدرك معنى الغفران
واملعرفة دوامة
دوامة علمتني كيف أنأى بحياتي بعيد ًا
عن معارض األحذية،
دكاكني املعجنات
واألدوات اجلراحية
فتلك األشياء ضرب من الهراء
روحي هي بيتي
جنمة قدمية
يطاردها شعاع جنمة قدمية أخرى
أسألك أيها املوت

عن احلكاية التي ستكون خامتة احلكاية
متاما قبل بلوغ البداية
وكيف لي أن أتذكر كل شيء ..؟
مالم يحدث أبدا
وما لم أفعله على األغلب
وهل كنت ولدت حق ًا..؟
أفكر باملنتحرين
فقد كانوا قوم ًا مبدعني
يرسمون لوحات فاتنة
أفكر بالضحايا من الفتيان والفتيات
أتخيلهم في ذروة جمالهم
مع أطفالهم
بينما ثمة كنيسة في رأسي
تهيئ النفجار عنيف
يتلوه انفجار األرواح السعيدة
عشية عيد امليالد األخضر املتجمد
عيد ميالد رائع آخر
وجوقة بيضاء صامتة
مبحاذاة جوقة أخرى
موتي وأنا
قديسان ساحران
لكم أفتقدك يا أمي احلبيبة
وأنت أيها القارئ العزيز
عيناك اآلن خضراوان
كما كانتا قبل والدتي
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مجلة الصحافة
بقلم :دديية دايننككس /فرنسا*
ت��رج �م��ة :د .م �ح �م��د الغزو**
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

كانت رائحة كحول االحتراق اخلفيفة تفوح من درج السفارة عندما تسلق “ ”Aالدرج
برشاقة ليصل إلى املكتب .دفع الباب املنّجد في اللحظة التي اختفت فيها اخلادمة الشابة
“بامبارا” من أصل “موبتي” نحو املكتب اخلالي من السكرتيرة ساحبة مكنستها الكهربائية
من خالل اخلرطوم اللني .كان الهيكل العظمي البالستيكي قد دق على مربعات قواعد
األعمدة البراقة.
رفع“ ”Aكتفيه ،احتضر التوبيخ في تنهيدته عبر مرور إصبعه بشكل آلي صقل بعض
رفوف املكتبة وخشبة “البوفية” وغطاء اآللة الناسخة للبحث عن الفوطة املخصصة للغبار
املنسي .التف حول مكتبه الضخم املقوس متلهياً مبتابعة تغيير صورة خياله في انعكاس
الضوء تاركا نفسه يسقط على جلد املقعد الناعم.
أغمض “ ”Aعينية حلظات لينعم بالراحة ،ثم أدار املقعد بفضل اندفاع خفيف من
خصره .نظم احلاجب الرسائل كالعادة على شكل كومتني .الرسائل على اليمني والصحف
والدوريات على اليسار .مرر شريطاً مطاطيا حول املغلفات قبل أن يضعها على شكل رزمة
وضعها في جارور فوق الرزم املتشابهة .علت وجهه البسمة عندما قفزت يداه فوق األغشية
احلافظة التي تسجن هذه الصحف .عملياً هو يعرف كل شي ُطبع ,فالصحف اليومية ال
تصل إلى “دكار” إال بعد مرور يومني من صدورها ,لكن بالنسبة له يجب أن تدون احلقيقة
بشكل واضح وجلي حتى تكون حقيقية .إنه يتصفح جريدة “الفيقارو” ,يقرأ بشكل مائل
الصفحات املخصصة ملا هو جديد في السباق العاملي للسيارات ,يقلب صفحات جريدة
“اللوموند” ,يحاول أن يفك رموز النموذج اجلديد جلريدة “الليبيراسيون” قبل أن يفرد
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جريدة “ال كروا”.
لم يشعر “ ”Aثانية باحلاجة إلى احلوار الدائم مع السماوات .لقد كان مسيحيا عفوياً
قادته فقط األحداث اإليقاعية حلياة أقاربه الى أجنحة الكنيسة .زواج ,تنصير ,وداع ,لقد
مر بشكل سريع على العناوين الدينية واستعد ليضع الصحيفة عندما لفتت انتباهه صورة
امرأة غير واضحة العمر يبدو أنها تغني بصوت مرتفع وجالسة وسط علب الكرتون على
رصيف عاصمة أوروبية .لقد انحرف ,منزعجاً ,نحو عنوان امللف “ :تغلب على الطرد”.
تصفح املقال الذي يروي قصة السقوط الرمزي للمجهولة .إن العمل املصادر واألزواج
املخلوعني والعاملني على األبواب واخليميائيني فاقدي األمل محولي البؤس إلى ذهب ...
لقد كان عادالً عندما رفع رأسه ليشكر زوجته التي وضعت له فنجاناً من القهوة بجانب
جهاز احلاسوب املغلق .نهض ليرتب الصحف في الدرج الكبير على الرف اجلداري املدون
عليه عناوينها .قبل أن يخرج حتقق من أشرطة أجهزة الرد اآللي بأن لديها متسعاً لكل
اتصاالت النهار.
في األيام الالحقة بدأ “ ”Aيتجاهل العناوين الكبيرة امللتهمة للحبر ,التي غطت عناوين
الصحف اليومية ,للذهاب ملقابلة كل هؤالء الناس قليلي األهمية الذين حرموا من املستلزمات
الضرورية .إن إعادة الهيكلة والتهجير وتكيف اآللة املنتجة والقدرة على املنافسة وجتديد
الهوامش جعلته يفهم شيئا فشيئا ما يخُ فى خلف قناع الكلمات.
في صباح اليوم السادس قرر عمل شيء .أخذ املصعد املؤدي مباشرة من املكتب إلى قبو
السفارة ,تاركا سيارة رينو “الزعفرانية” ليأخذ سيارة “الرينو  ”9املخلَعة والتالفة خلف
الركيزة .عبر ضواحي “دكار” متعرجاً بني العربات والشاحنات احململة بالفول السوداني
وتسير بشكل متقارب نحو مصنع العلف وتقف أمام يافطة جمعية االعتماد.
ابتسم له موظف البنك وجر نحوه كتيب التوفير دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من
يرص ربطة
هويته .أخذ من صينيته استمارة مس ّودة وعدلها بوساطة قلم رصاص قبل أن
ّ
من التذاكر القدمية على الشباك ثم عاد “ ”Aإلى البريد وابتلعت الربطة بدرج آخر .بينّ
املستطيل الصغير من األوراق الذي تلقاه “ ”Aفي عملية التبادل بأن احلوالة البنكية قد
اجتهت إلى جريدة “ال كروا” التي من املفروض أن تكون قد وزعت على الرجال والنساء
الذين أضاءت صورهم التحقيق حول عملية األبعاد أو االستثناء.
في اليوم التالي كان “ ”Aيتلوى في املقعد الكبير ,قارئا للمرة الثانية رسالة املرأة الشابة
املنشورة في الصحيفة :
“منحنية الرأس ,منطوية على نفسي ,منعزلة ,سوداوية النظرة ,أمشي وحيدة في باريس
مع أفكاري الرمادية .دون نحيب ,فقط دمعة صغيرة ,نقطة ماء صغيرة خفية ,مغفَلة جدا,
لكن نتائج كبيرة  ......ملن حقيق ًة؟ أنتم ,هم ,أنا ,أنت؟”
اقترب السفير ,بعد عودته من العطلة بفرنسا  ,ونظر باحتقار إلى سائقه ال��ذي لم

يسمعه عندما فتح باب املكتب.
 حسنا يا أحمد يجب أن ال تنزعج! أوه ,عذراً سيدي  .....ال أعرف ما الذي حصل لي!رفع السفير نظره إلى السماء ثم ث َبت محكمة خـلـفية األسقفية على اجللد اجلمهوري.
أخذ الصحيفة التي كان قد تركها أحمد لدى انصرافه وقلب عدة صفحات ووجه رأس
“املون بالن” خاصته نحو الكلمات املتقاطعة البتول .لقد عرف احلد األول “ :أنهت حياتها
املكتظة متاما” وسجلت ,مفعمة ,الثالثة أحرف من االسم “غبي ” .
* * دديية دايننككس كاتب فرنسي ولد في عام  1949في مدينة سان دني وعاش في مدينة اوبيرفيلية.
كتب سيناريوهات للسينما والتلفزيون ونصوصاً للرسوم املتحركة .ومن أهم أعماله“ :القتل للذاكرة”
احلاصلة على أفضل جائزة ل�لأدب البوليسي عام  “ .1983امل��وت ال ينسى احد” و “الدمار” و “طعم
احلقيقة” و “املتوحش” و “ 12شارع ماكير” و “ راوي احلكايات” و “مسند الدرابزين” و “رفاق الصف”.
* أستاذ جامعي /ك .اآلداب
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نزار قباني ..عاشق القلم

د .إب��راه �ي��م ت��رك �م��ان��ي *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ف��ي م��ع��رض تعريف ن���زار قباني الشعر
يقول:
«الشعر هو هذه اللغة ذات التوتر العالي
التي تلغي كل لغة سابقة ،وتعيد صياغتها
م��ن ج��دي��د ..الشعر ه��و مجموعة األسئلة
التي ال أجوبة لها ,ومجموعة األحالم التي
ال تفسير لها ..هو شرارات احلرية وأمطار
احل���زن ال��ت��ي تتجمع حت��ت ج��ل��د الشعوب
سنة بعد سنة وع��ص��راً بعد عصر لتتفجر

بعد ذل��ك أزه���اراً وأق��م��اراً
ومقاتلني ..والقصيدة إذن
يحمل على ظهره التاريخ
األرضية ويطير».
ّ
إذن ،وب��ع��د ك���ل ه���ذا ،ه��ل يلمس ق��ارئ
شعر نزار هذا التوتر العالي في اللغة ,وهل
يصافح مجموعة من األسئلة ال أجوبة لها؟..
وهل يعيش مع أحالم ال تفسير لها؟ ..وهل
تلمع في صحراء احلياة العربية أمام عيني
وح��ج��ارة ياقوت
طائر أسطوري
واحل��ي��اة والكرة
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قرب لغة الشعر من كل الناس على اختالف
ّ
ثقافاتهم وطبقاتهم وأذواقهم

ال��ق��ارئ ش��ع��ره تلك ال���ش���رارات ..ش���رارات
احلرية؟ ..وهل يبتل رأس��ه بأمطار احلزن
التي تتجمع ويجري تخزينها لتتفجر أزهاراً
وأق��م��اراً وت��ل��د مقاتلني ف��ي سبيل التغيير
وتكريس األجمل واألفضل؟
لقد كان شعر ن��زار ...على مدى مسيرة
حياته الشعرية كذلك ...لم يهن أو يضعف
أو يهادن ،ولم يتخاذل ،على الرغم مما حلق
به من أذى وما ألصق به من تهم ،بعد نشره
قصيدته الشهيرة «خبز وحشيش وقمر» التي
كان لها وقع الصاعقة على العقول الراكدة
اجلامدة التي يزعجها أن تسلط عليها ضوء
الشمس أو جتعل الهواء يدخل إلى أوكارها،
فيزيل الغبار ويفتح العيون:
«عندما يولد في الشرق القمر
فالسطوح البيض تغفو
حتت أكداس الزهر
يترك الناس احلوانيت,
وميضون زمر ًا ملالقاة القمر
ما الذي يفعله قرص ضياء ببالدي؟
ما الذي يفعله فينا القمر؟
فيصنع الكبرياء
ونعيش لنستجدي السماء
ما الذي عند السماء لكسالى ضعفاء؟
يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر
ويهزون قبور األولياء
علها ترزقهم رز ًا وأطفاال
قبور األولياء
امل�ل�اي�ي�ن ال��ت��ي ال ت��ل��ت��ق��ي ب��اخل��ب��ز إال في
اخليال
والتي تسكن في الليل بيوتا من سعال
أبد ًا ما عرفت شكل الدواء
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تتردى جثث ًا حتت الضياء
في بالدي حيث يبكي األغبياء
وميوتون بكاء كلما طالعهم وجه الهالل».
ل��ق��د ك��ان��ت ه���ذه ال��ق��ص��ي��دة زل�����زاالً في
م��رح��ل��ة اخل��م��س��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن امل��اض��ي
هز الركود واجلمود والقناعة واالستكانة
واخلنوع والرضا بالواقع ..وهي التي أنبأت
مب��ي�لاد ش��اع��ر سيفعل فعله ف��ي الساحة
الشعرية العربية على صعيد اجل���رأة في
تناول املوضوعات احملرمة وطرح ما لم يكن
مسموحاً طرحه ,ومعاجلة ما كان ممنوعاً
على الشاعر أن يعاجله.
وعلى صعيد الثورة في بناء القصيدة
واس��ت��ع��م��ال ال��ل��ف��ظ��ة وجت���دي���د األس��ال��ي��ب
وال��ص��ور واألخ��ي��ل��ة ف��ق��د غ��ي��ر ن���زار قباني
في شعره الغزلي أو شعر امل��رأة كثيراً من
املفاهيم وجتاوز اخلطوط احلمراء التي لم
يكن شاعر يجرؤ على جتاوزها ،عندها دعا
إلى حترير املرأة وذلك بالنظر إليها مخلوقاً
بشرياً له أحاسيسه ومشاعره وغرائزه إلى
جانب عقل ذك��ي متوقد ،ال يقل ع��ن عقل
الرجل الذي ميلك شؤون احلياة ويتصرف
ب��ه��ا م���ن ع��ل��م وجت�����ارة وص��ن��اع��ة وس��ي��اس��ة
واقتصاد ...نعم كان ينظر إلى املرأة سلعة
تباع وتشترى أو حلية تقتنى أو آلة لإلجناب
ليس غير ومما يؤسف له أن هذه النظرة ما
تزال سائدة في كثير من املجتمعات العربية
ال��ي��وم ،ي��ق��ول ن���زار على ل��س��ان ف��ت��اة عربية
تشكو من حالها املزرية:
ملاذا يستبد أبي
ويرهقني بسلطته؟
وينظر لي كآنية؟
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كسطر في جريدته؟
ويحرص أن أظل له
كأني بعض ثروته؟
وأن أبقى بجانبه
ككرسي بحجرته؟»
وقال أيض ًا:
«بالدي ترفض احلبا
تصادره كأي مصدر خطر
تسد أمامه الدربا
تطارده  ...تطارد ذلك الطفل الرقيق احلالم
العذبا
تقص له جناحيه
ومتأل قلبه رعبا!».
يطرح نزار على لسان هذه الفتاة توجهاً
جديداً صوب فكر جديد يثور على املاضي
وتقاليده احلافلة بالقيود وال��س��دود وي��زرع
ب��ذرة طيبة لعلها تنتج نبتة خضراء تبشر
باخلالص وتؤمن باحلب الطبيعي الصافي
العلني في ض��وء الشمس ال في الدهاليز
املظلمة والزوايا املعتمة:
أسائل دائما نفسي:
ملاذا ال يكون احلب في الدنيا لكل الناس؟!
كل الناس مثل أشعة الفجر
ملاذا ال يكون احلب مثل اخلبز واخلمر؟
ومثل املاء في النهر
ومثل الغيم واألمطار
واألعشاب والظهر
أليس احلب لإلنسان عمر ًا داخل العمر؟
ملاذا ال يحب الناس في لني وفي يسر
كما األسماك في البحر؟
كما األقمار في أفالكها جتري؟
ملاذا ال يكون احلب في بلدي؟

ضروري ًا  ...كديوان من الشعر؟
يتهم بعض الدارسني نزاراً بشعره الغزلي
امل���ف���رط ف���ي االه��ت��م��ام ب��اجل��ان��ب احل��س��ي
اجلسدي فيما يخص املرأة ,وينتقدون غزله
بأنه واق��ع��ي محقق :الشعر الليلي ،أحمر
الشفاه ،النهدان املشرئبان ،اخل��د املتورد
أك��ث��ر مم��ا ي��ذك��ر ال��وج��د وال��ش��وق واللهفة
واحلنني!
ن���ع���م ...ول��ك��ن ه���ل ت��ن��ف��ص��ل ال�����روح عن
اجل�����س�����د؟ ..وه�����ل ه���ن���ال���ك ح����ب م��ج��رد
معلق ب��ال��ه��واء ال ع�لاق��ة ل��ه ب��ال��وص��ال بني
ال���ع���اش���ق�ي�ن؟ ..أل��ي��س��ت ع���ذاب���ات احمل��ب�ين
صرخات صامتة مكبوتة ملا ينشده اجلسد
من اتصال مبحاسن احملبوب وتذوق ملتع ذلك
االتصال ؟ ..أليست أناشيد الغزل مقدمات
ملا يعانيه احمل��ب من ش��وق ورغ��ب��ة؟ أليست
رجفة اليدين في حضرة احملبوب دلي ً
ال على
ارتعاش الفؤاد وخفقانه؟! ..أليست الدموع
في عيني العاشق ترجمة للحزن الذي يعتلج
في نفسه واحلرمان الذي يؤرق لياليه؟
وهكذا يقف نزار موقف املعلم في موضوع
احلب من تلميذة مبتدئة ال تفقه من دروس
احلب إال النزر اليسير:
«قل لي ولو كذب ًا كالم ًا ناعم ًا
قد كان يقتلني بك التمثال»
إنها تريد مثل كل النساء أن تسمع كالم
الغزل وال تهتم بالسلوك الدال على احلب،
ويزعجها من حبيب القلب أنه ال يتلو عليها
ألفاظ الغرام ومفردات العشق فهو صامت
جامد كالتمثال؛ وها هو يجيبها:
« قصص الهوى قد أفسدتك فكلها
غيبوبة وخرافة ومحال

احلب ليس رواية شرقية
بختامها يتزوج األبطال
لكنه اإلبحار دون سفينة
وشعورنا أن الوصول محال
هو هذه األزمات تسحقنا مع ًا
ومنوت نحن وتزهر اآلمال
هو أن تظل على األنامل رعشة
وعلى الشفاه املطبقات سؤال
هو هذه الكف التي تغتالنا
ونقبل الكف التي تغتال
كلماتنا في احلب جترح حبنا
إن احلروف متوت حني تقال»
ه��ذا ه��و احل��ب ف��ي نظر ن����زار ...ليس
كالماً منمقاً مزوراً بل هو سلوك وعالمات
دال���ة م��ع��ب��رة وتضحية وع��ط��اء ص��ام��ت...
يرضى فيه احملبوب ويوقن بصدق العاشق
وإخالصه دون ادعاء.
احل���ب ف��ي ن��ظ��ر ن���زار م��ح��ت��اج إل���ى بيئة
نقية حضارية ,إلى مجتمع نفض عنه آراءه
العتيقة ومفاهيمه البالية ومتتع أصحابه
بقيم إنسانية متجد احلب الصافي وال تتنكر
للعالقة الصحية بني روح�ين أو جسدين..
مجتمع خلع عنه ثقافته املتخلفة إلى ثقافة
جديدة قوامها حرية اإلنسان وكرامته وتأكيد
إنسانية املرأة فيه كي تعيش حياتها مبعزل
ع��ن ال��وص��اي��ة وال��ت��دخ��ل واألم���ر وال��ن��ه��ي...
ون��زار الذي كان يشعر أنه محاصر بشتى
املمنوعات واحملرمات؛ ال يستطيع أن يعاشر
خولة أو عبلة في جو كرمي بعيد عن األوهام
واخل��راف��ات التي حترم احلركة على املرأة
وتتيح للرجل ما تتيح:
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يقول:
«تغيرت خرائط النساء في دفاتري
تغيرت مالمح اجلبال والوديان
واحلنطة والعنب
تغيرت مناجم الفضة والذهب
فال هناك عبلة
وال هناك خولة
ال هناك زينب
وال هناك قهوة وال رطب!
تغيرت قرطبة
تغيرت غرناطة
فال نساء الشام يبتسمن لي
وال جميالت حلب!
إذا تغزلت بحسن امرأة
تأكلني األسماك في بحر العرب».
وال����دارس لشعر ن���زار يلحظ مرحلتني
واضحتني في مسيرته ،األولى طغت عليها
اه��ت��م��ام��ات��ه ب��امل��رأة غ���زالً بسحرها وغ��ن��ا ًء
مبفاتنها وتعبيراً ع��ن نفسيتها وم��ا ي��دور
في خاطرها من مشاعر وأفكار وهواجس
وهموم ,ودفاعاً عن حقها في احلب والتعلم
وال��ع��م��ل ف���ي ش��ت��ى احل���ق���ول ,ودع�����وة إل��ى
حتررها من كل ما مينع حركتها ونشاطها،
وت��أك��ي��داً إلنسانيتها ووق��وف��ه��ا للرجل ن��داً
وشريكا تلهمه ،فهي صديقة ورفيقة في
رحلة العمر.
أم��ا امل��رح��ل��ة الثانية ف��ام��ت��ازت باهتمام
نزار باحلياة العامة في املجتمع العربي ،وال
سيما األوضاع االجتماعية املتخلفة املتردية,
وال��ظ��روف السياسية التي خلفت الهزائم
وال��ن��ك��س��ات ،وك��رس��ت االن��ق��س��ام وال��ف��رق��ة
وال��ض��ع��ف وال��ع��ج��ز ع��ن م��واج��ه��ة األع����داء

الذين نع ّول عليهم:
« يا أيها األطفال
الربيع
يا مط َر
ِ
َ
سنابل اآلمال
يا
اخلصب في حياتنا العقيمة
أنتم بذور
ِ
وأنتم اجليل الذي سيهزم الهزمية!»
وع���ل���ى أث����ر ح����رب ت��ش��ري��ن ال��ت��ح��ري��ري��ة
والتحدي يستعيد
وانتصار إرادة الصمود
ّ
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وامل���راوح���ة ف��ي مستنقع التخلف وال��وه��م
واخلرافة واجلهل والبعد عن األخذ بأسباب
العلم والرقي والتقدم ,والبقاء مبعزل عن
حركة التاريخ؛ فال إنتاج ألي أثر حضاري
بل استهالك لكل ما ينتجه الغرب املتحضر
من وسائل علم وتقنيات وصناعة.
ون�������زار ي���أخ���ذ ع���ل���ى ال����ع����رب ف��رق��ت��ه��م
وانقسامهم وت��ش��رذم��ه��م ب��ع��ي��داً ع��ن حركة
التاريخ:
«الناي واملزمار
ال يحدث انتصار
ما دخل اليهود من حدودنا
وإمنا تسربوا كالنمل من عيوبنا
خالصة القضية
ت َوجز في عبارة:
لقد لبسنا قشر َة احلضارة
والروح جاهلية!».
وعلى الرغم من رائحة اليأس التي تنتشر
من سطور هذه القصيدة الغاضبة الساخطة،
فالشاعر ال يستسلم وال يستكني وال حتبطه
نكسة أو هزمية وإمن��ا ي��رى بارقة أم� ٍ�ل قد
ّ
تبشر باخلالص القادم وإن طال الزمن!
إ ّنه األمل الذي يقرؤه في وجوه األطفال

ن��زار شيئا من التفاؤل ويبرق أم��ام ناظريه
بارق األمل ويلمع شعاعاً ّ
يبشر بطلوع الفجر
وان��ت��ش��ار ال��ض��وء ف��ي قلب العتمة؛ فيغني
لدمشق املنتصرة املزه ّوة بوصفها احلبيبة
ال��ت��ي تختصر ك� ّ�ل احمل��ب��وب��ات أو املعشوقة
ّ
فكل ما فيها
الساحر,
التي ال ّ
حد جلمالها ّ
يَسبيّ ...
وكل َمن فيها جدير بالعشق مِ ن ِّ
أرق
ٍ
ياسمينة وأعطر وردةٍ دمشقية إلى قاسيون
الشامخ احلارس لكبرياء دمشق:
يا ابنة العم والهوى أقوي ٌّ
كيف أخفي الهوى وكيف أبني
دهر
هاهي الشام بعد فرقة ٍ
أنهر سبعة وحور عني
شعر
والسماء الزرقاء دفتر
ٍ
واحلروف التي عليه سنونو
أهي مجنونة بشوقي إليها
هذه الشام أم أنا املجنون؟
جاء تشرين ياحبيبة عمري
أحسن الوقت للهوى تشرين
شام يا شام يا أمير َة حبي
غرامه املجنون؟
كيف ينسى
َ
أوقدي النار فاحلديث طويل
نحب احلنني!!
وطويل ملن
ّ
غرناطة أطلت علينا
شمس
ٍ
يأس وزغردت ميسلون
بعد ٍ
وطني يا قصيدة النار والور
د تغنّت مبا صنعت القرون!!
بعد ه��ذه اجلولة السريعة التي حاولنا
فيها التع ّرف إلى مسيرة نزار الشعرية في
مضامينه ،ال ب��أس م��ن اإلش����ارة إل��ى أهم
ما ميتاز به شعره :أسلوباً وصياغ ًة؛ حيث

(السهل املمتنع )؛ ف�لا يخلو م��ن السهولة
وال��ب��س��اط��ة امل��ف��رط��ة وال��ع��ف��وي��ة إل���ى جانب
ال��ق��رب م��ن لغة احل��دي��ث ال��ي��وم��ي واحل��ي��اة
العادية في البيت وال��ش��ارع فيظن القارئ
واهماً أنه قادر على اإلتيان مبثله حتى إذا
متت احملاولة كان اإلخفاق نصيبها.
ألن ن��زاراً ميلك من أسباب املوهبة
ذلك ّ
ال��ش��ع��ري��ة وط�لاق��ة التعبير وج��م��ال األداء
والقدرة على التعامل مع اللغة بحب ويسر
وتطويع ما يجعله مدرسة وحده في األسلوب
والتعبير مب��ه��ارةٍ م��ن أص��غ��ر امل��وض��وع��ات
وأكبرها وأخطرها:
لست امرأة عادية
«أنت
ِ
والقد املليحا
متلك الفتنة
ّ
إنك األصل الذي أنقل عنه
والذي فجرني شعر ًا وروح ًا
قمة في رحلتي
أنت أعلى ٍ
ليس من طبعي أن أهوى السفوحا!».
مما سبق تتضح السهولة التي يكتب بها
نزار والعفوية التي يجري عليها الكالم؟!..
فانسياب اجل��داول رقراقة متهاوية؟! ..ثم
إن هناك خصيصة تفرد بها نزار؛ نعني بها
تقريب لغة الشعر من كل الناس على اختالف
ثقافاتهم وطبقاتهم وأذواقهم فما نظن واحداً
أياً كانت ثقافته ودرجة حتصيله العلمي إال
ويتذوق شعر نزار ويطرب له ،فالشاعر بارع
أميا براعة في (تفصيح ) كثير من املفردات
العامية وتوظيفها في قصائده دون أن يسيء
ذلك إلى فنية القصيدة وشاعرية صاحبها:
«الزواريب ،فخشخشة األساور ،نطقطق
ع��ظ��م أرج���ل���ن���ا ،ال���ط���ب���ش���ور ،ال���ش���راش���ف،
السردين ،الدانتيال ،الكشمير ،الفساتني،
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ك��ان��ت ال��ق��ط��ط ت��خ��رم��ش��ن��ي ،ال��ك��ري��س��ت��ال،
الياسمني يهرهر » ..هذه املفردات وغيرها
كثيراً ما وردت هنا وهناك في ثنايا قصائد
نزار والقارئ ال يحس بأي نشوز أو إزعاج
يعكر صفو املتعة الفنية.
يقول نزار:
«أنا املتناثر بني املنافي
أنا املتسكع في طرقات العدم
عشقت ألوف النساء  ...نعم
خذلت ألوف النساء  ...نعم
وودعتهن بكل اللياقات
حتى اعتراني السأم
وأغلقت كل دفاتر حبي
فحبي احلقيقي كان القلم!»
إذن أي���ن ك���ل ذاك احل��ب��ر امل�����راق على
الصفحات غزالً وهياماً باملرأة؟! ..أين كل
تلك احلروف النابضة بالعشق احملترقة بنار
ال��وج��د؟! ..أك��ان كل ذل��ك خدعة كبيرة؟!..
مغفورة لك كل ذنوبك أيها الشاعر الكبير!..
م���ا دم���ت ع��اش��ق �اً ل��ل��ق��ل��م ،و ِن���ع��� َم ال��ع��اش��ق
واملعشوق!
* أستاذ جامعي /ك .طب األسنان

مقاالت

مظاهر التلقي في الخطاب النقدي القديم
د.ح� � �م� � �ي�� ��د س� � �م� � �ي � ��ر *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

لقد فطن النقاد القدامى إلى أن التجربة
اجلمالية ليست وق��ف�اً على شعرية النص
وح��ده��ا ،تلك ال��ت��ي ت��رت��د إل��ى بنية نصية
مغلقة ،بل إن حتقيقها رهني أيضا بعنصر
ال��ت��ل��ق��ي ال����ذي مي��ن��ح ل��ه��ذه ال��ب��ن��ي��ة احل��رك��ة
والفعل ،وذلك بسبب وجود طرف ثان يتلقى
النص ويتفاعل معه .إنه القارئ أو املتلقي
ال��ذي هو “دائم املثول أثناء عملية اإلب��داع
وبعدها”.
وحينما نتحدث ع��ن املتلقي أو القارئ
ف��ي تصور النقاد القدامى يجب أن منيز
بني ما يسميه إي��زر املتلقي الضمني ،ومن
صفاته الغياب واخلفاء في بنية النص ،وبني
املتلقي الفعلي الذي يكتسي صبغة إنسانية،
ومن خصائصه احلضور والتجلي ،وتكمن

وظيفته في معاينة النصوص بوصفه خبيراً
مبواطن اجلمال ميتحنه بطبعه وفكره على
حد سواء.
إن من بني ما تشير إليه ظاهرة التلقي في
تصور النقاد القدامى هو أن النص األدبي
يستمد وجوده من لقائه باملتلقي ،وذلك من
خ�لال التركيز على مجموعة من القضايا
واملعايير باعتبارها موضوعاً جمالياً يتم
ال��ت��ج��اوب م��ع��ه .وب��ه��ذا ي��ك��ون للمتلقي دور
فعال في تشكيل التجربة اجلمالية ،األمر
الذي يجعل وجوده في النص أمراً ضرورياً
على نحو من األنحاء .أو نقول مبعنى آخر:
إن املتلقي يكون ل��ه وج��ود فعلي ف��ي ب��ادئ
األمر تثيره مجموعة من العناصر النصية،
يتجاوب معها ثم يحولها إلى موضوع جمالي
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مقاالت

بتحييد الشروط اجلمالية ..فقدان النص أدبيته في
«ال استجابته» لتوقعات املتلقي

ه��و نفسه ال���ذي يتم ت��داول��ه بعد ذل��ك في
كل النصوص املتعاقبة في تعاود وتكرار.
وحينما يختفي ه��ذا املتلقي وتغيب ذات��ه،
تصبح العناصر النصية واملعايير اجلمالية
التي جت��اوب معها أول م��رة ،إح��دى لوازمه
التي تسد مسده ،ومن ثم تصبح دالة على
حضوره الضمني في النص.
نفهم من خالل هذا التصور أن للمتلقي
– في مفهوم القدماء – سلطة على النص
إل����ى درج����ة أن��ه��ا ت��ع��ص��ف ب��ح��ري��ة امل��ؤل��ف
وترغمه “على أن يقول ما يريد السامع منه
أن يقول .إذ يتدخل في كيفية إج��راء اللغة
وتصريفها فيمنع املبدع من ارتياد املجهول
ب��اس��م امل��واض��ع��ة ،واح��ت��رام النهج املسلوك
في الكتابة ويكرهه على بناء قصيدته بناء
منطياً ال ع��دول عنه باسم اإلف��ه��ام وإيفاء
السامع حقه”.
وم���ن ب�ين اإلش�����ارات ال��ن��ق��دي��ة القدمية
ال��ت��ي ت��ؤك��د دور امل��ت��ل��ق��ي ف��ي ن��ش��أة النص
وتكوينه ،وت��ش��دد على ح��ض��وره ال��ق��وي في
بنية القصيدة العربية ،ما أورده ابن قتيبة
في مقدمة كتابه “الشعر والشعراء” ،أثناء
حديثه ع��ن ب��ن��اء القصيدة ال��ع��رب��ي��ة ،وفيه
تلميح إلى أن هذه القصيدة يسكنها متلق
ضمني صمم وفق رغباته وتوقعاته ومراعاة
حالته النفسية ،وه��ذا شيء نلمسه في كل
أقسام القصيدة العربية ،كما حتدث عنها
ابن قتيبة ب��دءاً باالستهالالت كالبكاء على
األط�لال ووصف الرحلة والنسيب ،وانتهاء
بالغرض الرئيسي املتمثل في غرض املدح.
فكل ه��ذه األج����زاء تتضمن حكمة واح��دة
– يعلمها املتلقي الضمني – تتجلى في
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مراعاة مقامه وإرضاء توقعاته واالستجابة
ألف��ق انتظاره ،وهكذا تكون غاية الشاعر
من استهالل قصيدته بالبكاء على األطالل
ووصله بالنسيب هو أن “مييل نحوه القلوب
وي��ص��رف إل��ي��ه ال��وج��وه وليستدعي إصغاء
األس��م��اع ألن التشبيب قريب م��ن النفوس
الئق بالقلوب ملا جعل الله في تركيب العباد
من محبة الغزل وإلف النساء ،فليس يكاد
أح��د يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب
وض��ارب �اً فيه بسهم ح�لال أو ح���رام ،ف��إذا
استوثق من اإلصغاء إليه واالستماع له عقب
بإيجاب احلقوق.”...
وإمعانا من ابن قتيبة في إعطاء املتلقي
قيمة مهيمنة في هذا البناء ،اتخذه أيضاً
معياراً يؤثر في العالقات الكمية بني أجزاء
القصيدة .وما حرصه على مبدأ التناسب
واالعتدال بني هذه األجزاء إال أحد مظاهر
العناية باملتلقي الضمني ومجاالته النفسية،
ألن ذلك من شأنه أن يجعل القصيدة حتظى
بقبوله ،بعيداً عن احلشو واإلطناب الذي
يعرضه للملل ،وب��ع��ي��داً أيضا ع��ن اإليجاز
املخل الذي ال يشبع لذته الفنية ،وال يبلغ بها
ذروة مدارجها.
ويزيد ح��ازم القرطاجني على كالم ابن
قتيبة حينما ي��ذك��ر أن ك��ل ق��ص��ي��دة م��دح
تتضمن متلقياً محدداً ،له خصائص ومالمح
شخصية خاصة تعبر عن مقامه ومكانته في
املجتمع ،وعلى الشاعر أن يأخذ ذلك بعني
االعتبار فال يضع املتلقي املقصود في مقام
ال يليق بوضعه .فمدح اخللفاء غير مدح
األمراء والوزراء ،ومدح هؤالء جميعا يختلف
عن مدح السوقة وعامة الناس ،فلكل واحد

وقال أبو الطيب:
كنت في أهلي وفي وطني
وهكذا ُ
النفيس غريب حيثما كانـا
إن
َ
وبيت أبي الطيب أجود وأسلم ،وقد أساء
أبو متام بذكر املوت في املديح ،فال حاجة به
إليه ،واملعنى ال يخت ُّل بفقده ،ومن مات في
بلده غريباً فهو في حياته غريب ،فأي فائدة
في استقبال املمدوح مبا يتطير منه.
ويلمح اجل��رج��ان��ي م��رة أخ��رى إل��ى هذه
القضية وهو يستعرض الرديء من شعر أبي
متام .ومن بني ما ساقه في هذا املجال شاهد
شعري لم يراع فيه أبو متام مقام التلقي،
وذل��ك باستعماله معجماً ال يستجيب ألفق
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مقاالت

م��ن ه��ؤالء معجم شعري يناسبه ،ومالمح
شخصية وفضائل خلقية تبوؤه املقام الذي
يليق به ال يتعداه إلى مقام آخر.
ومما يؤكد أن املتلقي في تصور النقاد
ال��ق��دام��ى ك��ان يشكل م��ع��ي��اراً فنياً مي��ارس
هيمنة قوية على األحكام النقدية ،هو أن
أدبية النص كانت تقاس لدى هؤالء مبدى
مطابقتها ملقام املتلقي ،بل إن عدم مراعاة
ه��ذا املقام يعد في نظر بعضهم عيباً قد
يشوش على أدبية النص كما يتجلى ذلك
واض��ح �اً ف��ي كثير م��ن االل��ت��ف��ات��ات النقدية
عند القاضي اجلرجاني ،منها هذه املوازنة
التي أقامها بني شعر ألبي متام وآخر ألبي
الطيب:
قال أبو متام:
العال على كثْرة األهـل
غر َبتْهُ ُ
َّ
فأضحى في األقربني جنيبا
مـرو
َف ْل َي ُطلْ ُع ُ
مر ُه ْ
فلـو مـات في ْ
مقيـم ًا بها ملــات غريبا

انتظار املتلقي حينما توجه إليه بقوله:
شكوت إلى الزمان نحول جسمي
فأرشدني إلى عبد احلميد
ي��ق��ول اجل���رج���ان���ي“ :وإمنا ي��رش��د في
نحول اجلسم إل��ى األط��ب��اء ،فأما الرؤساء
وامل��م��دح��ون ف��إمن��ا يلتمس عندهم صالح
األحوال” .
ويتبني م��ن خ�لال هذين الشاهدين أن
النص قد يفقد أدبيته ال ألنه ال يستجيب
ملعايير نصية وجمالية فحسب ،بل إنه قد
يفقدها وي��وص��ف ب���ال���رداءة أي��ض��ا إذا لم
يستجب لتوقعات املتلقي ولم يحافظ على
سنّة
جيناته الوراثية كما رسمت مالمحها ُ
األج���داد الثقافية ،وكما كرستها التقاليد
الشعرية القدمية.
ولم تكن عناية النقاد القدامى بشعرية
النص وجمالية مبناه إال مظهراً آخر يجسد
اهتمامهم بجانب التلقي وم��ا ي��ص��در عن
ذل��ك م��ن اس��ت��ج��اب��ة ،س���واء أك��ان��ت تتجسد
في إحساس شعوري ممتع بالراحة واللذة،
أم كانت استجابة فعلية يصحبها انفعال
يؤدي إلى النزوع إلى الفعل .ويعني هذا أن
االستجابتني معاً ت��رك��زان على وق��ع النص
وتأثيره في املتلقي ،استناداً إل��ى عناصر
أدبية ومعايير جمالية ،تتجسد وظيفتها في
إثارة املتلقي وإحداث الوقع اجلمالي ونشوة
الطرب.
وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن
الباحثني في اإلعجاز القرآني كانوا أول من
وجه األنظار إلى أن للنص وقعاً نفسياً يخلفه
في املتلقي ،بل إن اخلطابي صاحب “بيان
إعجاز القرآن” قد ذهب إلى حد أن اعتبر

هذا الوقع وجهاً من وجوه اإلعجاز القرآني.
يقول...“ :في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب
عنه الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ من
آحادهم .ولذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في
النفوس .فإنك ال تسمع كالماً غير القرآن
منظوماً وال منثوراً ،إذا قرع السمع خلص
له إلى القلب من اللذة واحل�لاوة في حال،
ومن الروعة واملهابة في أخ��رى ما يخلص
منه إليه ،تستبشر به النفوس وتنشرح له
الصدور ،حتى إذا أخذت حظها منه عادت
مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق ،وتغشاها
اخلوف والفرق ،تقشعر منه اجللود ،وتنزعج
له القلوب ،يحول بني الناس وبني مضمراتها
وعقائدها ال��راس��خ��ة فيها ،فكم م��ن عدو
للرسول صلى ال��ل��ه عليه وس��ل��م م��ن رج��ال
العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله
فسمعوا آي��ات من القرآن ،فلم يلبثوا حني
وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم
األول ،وأن يركنوا إل��ى مساملته ،ويدخلوا
في دينه ،وصارت عداوتهم مواالة ،وكفرهم
إميانا”.
إن ما يتضمنه هذا الكالم وما يوحي به
هو أن للنص سلطة نفسية ميارسها على
املتلقي ،وه��ي ال��ت��ي ت��خ��ول ل��ه التأثير فيه
وتوجيهه ص��وب مقصدية النص لالمتثال
لها .وبقدر ما يكون النص مؤثراً وذا وقع
نفسي ي��ك��ون م��وض��وع �اً للتلقي اجل��م��ال��ي،
وبذلك يسهم في تأسيس جماليته اخلاصة،
ونعني بها جمالية التلقي ،وهي أن يتحلق
ح��ول النص جمهور من املتلقني واملعجبني
يستسلمون لدبيب لطفه يسري فيهم ،ولبيان
س��ح��ره ي��داع��ب م��ش��اع��ره��م وأحاسيسهم،
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فيعبرون ع��ن ذل��ك م��ن خ�لال موضوعات
ج��م��ال��ي��ة حت���دد م��واط��ن اجل��م��ال وتعينها،
وق��د يعجزون أحيانا عن التعليل فيعبرون
بحركات تسد مسد العبارة ،إشارة منهم إلى
الوقع الذي أحدثه النص في نفوسهم .فهذه
احلالة وإن كانت تتوفر لنصوص فنية متلك
بعض العناصر اجلمالية ،فإنها قد بلغت حد
الكمال وقمة اإلعجاز في النص القرآني،
ال��ذي استطاع بيانه منذ نزوله أن يخترق
نفوس متلقيه فتقشعر منه اجللود وتلني له
القلوب وما يزال :والشواهد التاريخية التي
تؤكد هذا الوجه من وجوه اإلعجاز القرآني
كثيرة ،استعرض بعضها اخلطابي ،من بينها
إسالم عمر بن اخلطاب عقب سماعه ألخته
وه��ي ت��ق��رأ س���ورة ط��ه ،فلما وق��ع ذل��ك في
سمعه لم يلبث أن آمن.
وه����ذا ي��ؤ ّك��د أن ل��ل��ن��ص ال��ق��رآن��ي وق��ع �اً
يستحوذ به على النفوس والقلوب ،فيؤثر
فيها تأثيراً ق��وي�اً يجعلها تغير معتقداتها
ال��ق��دمي��ة وت��ل�ين إل���ى ذك���ر ال��ل��ه .وأن ه��ذه
عدها
خاصية متيز بها القرآن الكرمي حتى ّ
اخلطابي وجها من وج��وه إعجازه الكثيرة،
مستشهداً على ذلك بآيات كثيرة ،تشهد كلها
على أن للنص القرآني وقعاً نفسياً ال يجاريه
فيه نص آخر مهما بلغ من اجلودة واإلتقان.
منها قوله تعالى“ :لو أنزلنا ه��ذا القرآن
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
الله” .ومنها قوله سبحانه “الله نزّل أحسن
احلديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه
جلود الذين يخشون ر ّبهم ثم تلني جلودهم
وقلوبهم إلى ذكر الله” .ومنها كذلك قوله
تعالى“ :وإذا سمعوا ما أن��زل إلى الرسول

الشحيح ،وشجع اجلبان ،وكان كاخلمر في
لطف دبيبه وإلهائه ،وه��زه وإث��ارت��ه .وقال
النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان
لسحرا”.
لقد أدرك اب��ن طباطبا بتأمل عفوي،
أن جودة الشعر تقترن بوظيفته التأثيرية.
مبعنى أنها تقاس بقوة األث��ر ال��ذي تخلّفه
في سلوك املتلقي ،مما يترتب عنه استجابة
جمالية .كما يُفهم من ه��ذا أيضا أن لكل
نص شعري متلقياً خفياً تتضمنه بنية النص
ويختفي وراءه��ا .إنه متلق له صورة بشرية
ومالمح شخصية ولكنه غير مرئي.
ومم��ا يتضمنه ك�لام اب��ن طباطبا أيضا
هو أن واقع الشعر العربي آنئذ كان يفرض
وج����ود متلقيني اث��ن�ين ،ل��ك��ل واح����د منهما
استجابة خاصة :األولى ذات منزع جمالي
محض ،غايته البحث عن املنت الذي تهيمن
فيه عناصر اإلثارة ،مما من شأنها أن حتقق
للنص لذة فنية ،تلك التي كان العرب يشبهون
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مم��ا عرفوا
ت��رى أعينهم تفيض من ّ
الدمع ّ
من احلق”.
أما إذا انتقلنا إلى الكتابات النقدية عند
نقاد الشعر فإننا نقف على إشارات نقدية
�س فيها أصحابها بقيمة التلقي ضمن
أح� ّ
التجربة الشعرية ،كما هو الشأن عند ابن
طباطبا وذلك عندما حتدث عن أثر الشعر
في سلوك املتلقي .يقول“ :إذا ورد عليك
الشعر اللطيف املعنى ،احللو اللفظ ،التام
البيان ،املعتدل ال���وزن ،م��ازج ال���روح والءم
الفهم ،وكان أنفذ من نفث السحر ،وأخفى
دبيباً من الرقى ،وأش��د إطراباً من الغناء،
ّ
ف��س��ل ال��س��ح��ائ��م ،وح��ل��ل ال��ع��ق��د ،وس��خ��ى

سريانها في جسد املتلقي بدبيب اخلمر وما
يحدثه من نشوة ال إرادية تنفلت من ضوابط
جدية حكمته.
العقل ومن ّ
أم��ا االستجابة الثانية فتكون مقرونة
بسلوك فعلي ،ألنها ال تتلقى خطابا جماليا
حرا ،بل خطابا ميزج بني األدبية والنفعية،
حتصل ب��ه املتعة الفنية إل��ى ج��ان��ب كمال
العلم واملعرفة .وهنا نكون إزاء متلق متعدد
االستجابات ،يتلقى الشعر تلقيا جماليا،
وينفعل ب��ه ع��ل��ى أس���اس وظيفته املنفعية
والتعليمية.
وي��ب��دو ل��ي أن تلك امل��خ��ت��ارات الشعرية
كاملفضليات واألصمعيات وحماسات أبي
مت��ام والبحتري واب��ن الشجري وم��ا أشبه
ذل���ك ،ق��د اخ��ت��ي��رت وج��م��ع��ت اس��ت��ن��ادا إل��ى
هذين االستجابتني .فكانت كل النصوص
املختارة تستجيب ألفقني متداخلني وذلك
إلرض��اء املتلقني معا :يعني هذا أن اختيار
النص كان يتم وفق معايير جمالية تخضع
للذوق الفني السائد .وهو ذوق كان يحدد
املعايير األدبية وفق مقومات األدب باملفهوم
القدمي ،حيث املعنى الفني يتضمن املعنى
األخ�ل�اق���ي وي�ل�ازم���ه .وب��ه��ذا ت��ص��ب��ح كلمة
أدب في املفهوم العربي القدمي ذات معنى
أخالقي ،يختلف عن مفهوم األدب باملعنى
الغربي (.)Litterature
ف��ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا ال��ف��ه��م ي��ظ��ل االخ��ت��ي��ار
الشعري عند ال��ع��رب خاضعا لنمط فني
سائد ،يتداخل فيه جنس الشعر مع أجناس
أخرى في األدب العربي ،كاحلكمة واملوعظة
واملثل واخلطابة .فهذه األج��ن��اس يتداخل
بعضها مع بعض ،الشيء الذي يضفي على

اخلطاب األدبي القدمي صبغة تعليمية تغلب
عليها صيغة األم��ر والنهي ،وبذلك تشكل
ه��ذه األج��ن��اس كلها منطا خطابيا واح��دا
يندرج ضمن اخلطاب التعليمي التأديبي.
لقد وجدت فئة ثالثة – إلى جانب الباحثني
في اإلعجاز القرآني ونقاد الشعر -انشغلت
هي األخ��رى بقضية التلقي ،وش� ّ�ددت على
وظيفتها في التجربة الفنية .ونعني بهم فئة
الفالسفة املسلمني ،فقد وجهوا هم أيضا
النظر إلى قيمة التلقي بطريقة أكثر وضوحا
وبيانا ،كما جند ذلك في تصنيفهم للفنون،
ومت��ي��ي��زه��م ب�ين أج��ن��اس��ه��ا وأن��واع��ه��ا تبعا
لنوعية االستجابة التي حتدثها هذه الفنون
في املتلقني ،واستنادا إل��ى ردود أفعالهم،
وم��ا يصاحب ذل��ك من سلوك فعلي .وإلى
هذه املسألة أش��ار الفارابي وهو مييز بني
استجابتني مختلفتني :استجابة نفسية الزمة
تتوقف عند اإلحساس باملتعة ،وتكتفي بلذة
النص وما يالزمها من نشوة وطرب ودغدغة
نفسانية .أما االستجابة الثانية فهي استجابة
فعلية ومتعدية ،تترجم االنفعال النفسي إلى
سلوك فعلي ،ألنها ترى في لذة النص وسيلة
للتأثير في سلوك املتلقي .يقول الفارابي:
“واألحلان باجلملة صنفان ،على مثال ما
عليه كثير م��ن س��ائ��ر احمل��س��وس��ات األخ��ر
املركبة مثل املبصرات والتماثيل والتزاويق،
فإن منها ما ألف ليلحق احل��واس منه لذة
فقط من غير أن يوقع في النفس شيئا آخر.
ومنها ما ألف ليفيد النفس مع اللذة شيئا
آخ��ر م��ن تخيالت أو ان��ف��ع��االت وي��ك��ون بها
محاكيا أمورا أخر .والصنف األول هو قليل
الغناء ،والنافع منها هو الصنف الثاني”.
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فوفق ه��ذا التصنيف وعلى غ��راره جلأ
الفارابي إلى تقسيم ثنائي وزع عليه األقاويل
الشعرية أيضا ،تبعا لالستجابة التي يحدثها
الشعر في املتلقي ،وبذلك نكون إزاء منت
شعري ذي وظيفتني متباينتني لكل واحدة
استجابتها اخلاصة“ ،منها ما يستعمل في
األم���ور التي ه��ي ج��د ،ومنها م��ا شأنها أن
تستعمل في أصناف اللعب .وأمور اجلد هي
جميع األشياء النافعة في الوصول إلى أكمل
املقصودات اإلنسانية ،وذل��ك هو السعادة
القصوى”.
أم��ا اب��ن سينا فقد نظر ه��و اآلخ��ر إلى
اإلب����داع ال��ش��ع��ري – ش��أن��ه ف��ي ذل���ك ش��أن
الفارابي – نظرة ثنائية ،تتحكم فيها استجابة
املتلقي ونوعيتها .وانطالقا منها نكون إزاء
منطني شعريني :منط يقال للتعجيب وحده،
ومنط يقال لألغراض املدنية .ولكل منط
من هذين النمطني متلق ضمني ذو استجابة
خ��اص��ة .وه��ك��ذا ينتهي األم���ر ب��اب��ن سينا
إلى القول بأن العرب “كانت تقول الشعر
لوجهني :أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من
األمور تعد به نحو فعل أو انفعال ،والثاني
للعجب فقط ،فكانت تشبه كل شيء لتعجب
بحسن التشبيه”.
إن م��ا جت��م��ع ع��ل��ي��ه ك��ل ه���ذه ال��ش��واه��د
جميعها – يستوي في ذل��ك ما ينتمي إلى
م��ج��ال البحث ف��ي إع��ج��از ال��ق��رآن والنقد
الشعري ،وم��ا ينتمي إل��ى مجال الفلسفة-
هو التشديد على قيمة املتلقي وعلى دوره
ال��وظ��ي��ف��ي ف��ي م��ج��ال ال��ت��ج��رب��ة اجلمالية،
األمر الذي يفهم منه أن قضية التلقي كانت
تشكل ظاهرة نقدية عامة ،انشغل بها الفكر

* أستاذ جامعي /ك .اآلداب
جامعة احلسن الثاني.
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العربي برمته فكان يهتم بتوقعات املتلقي
وباستجاباته ألنها جزء من التجربة نفسها.
واستنادا إلى مبدأ الوقع حتددت للفن عموما
وظيفتان اثنتان هما :اإلمتاع والفائدة .ولقد
تعمقت ه��ذه الوظيفة الثنائية في ضمائر
العلماء والنقاد والفالسفة جميعهم ،وذلك
حتت تأثير “واقع اإلبداع العربي ،ابتداء من
“األرابيسك” والزخارف اخلطية والوحدات

املعمارية التي تنحصر متعتها في جتانس
شكلي ي��ق��وم على جت��ري��د خ��ال��ص ،وانتهاء
بأكبر أقسام الشعر ال��ذي ارتبط بالدعوة
املباشرة لعقيدة أو مذهب أو حاكم”.

مقاالت

تجربتي مع األقالم الشابة
د .راش� � � � ��د ع � �ي � �س� ��ى *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

في احلادي و العشرين من عمري كتبت
أول قصيدة اعتقدت أنها صاحلة للنشر،
ذهبت إلى محرر بريد القراء في اجلريدة،
عرضتها عليه فقال :انتظر رداً مني في
زاوي��ة .قلت :ولكن القصيدة جيدة ،وقابلة
للنشر دون رد .ص��رخ ب��ي :ه��ل أن��ت أفهم
مني؟!
تركت القصيدة عنده وانصرفت .وفي
األس��ب��وع التالي ق��رأت رده على قصيدتي
“قصيدتك فاشلة ،أنصحك بترك الشعر
لتتوجه إلى كتابة القصة”.
غاظني تعليق احملرر غيظاً شديداً؛ فهو
فصممت
لم يبينّ لي أسباب فشل القصيدة،
ُ
��داه ،وأرس��ل��ت القصيدة إل��ى مجلة
أن أحت� ّ
النهضة الكويتية ،وكتبت على ظهر املغلّف
“بريد القراء” ،وبعد ثالثة أسابيع فوجئت
بنشر القصيدة في الصفحات املخصصة
لنشر أدب الكبار املبدعني ،وك��ان اسمها
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“واحة ال��ش��ع��ر واألدب” ،وحت��ت��ه��ا تعليق
مفاده“ :األخ راشد ..يس ُّر املجلة أن تخصها
بقصائدك”.
�رت في أم��ري حيرة واسعة ورشقتني
ح� ُ
أسئلة كثيرة م��د َّب��ب��ة منها :أيهما صاحب
ال��رأي ال��ص��واب :محرر اجل��ري��دة أم محرر
امل��ج��ل��ة؟! وه��ل القصيدة ج��ي��دة ح��ق�اً ولكن
محرر اجلريدة لم ير ْق له غروري فأراد أن
يعطيني درساً في التواضع؟! أم هل القصيدة
ضعيفة حقاً ،فأراد محرر اجلريدة أن يكون
واضحاً صادقاً معي؟! هل محرر تلك املجلة
يفهم في الشعر أكثر من محرر اجلريدة؟!
س���ررت على ك��ل ح��ال بنشر القصيدة،
وص����رت أدور ب��ه��ا ع��ل��ى أص��دق��ائ��ي بزهو
الطاووس ،لكنني لم أخبر محرر بريد القراء
في اجلريدة بنشرها .كتبت قصيدة أخرى
وأرس��ل��ت��ه��ا إل���ى ب��ري��د ال��ق��راء ف��ي اجل��ري��دة
وأرسلتها في الوقت نفسه إلى واحة الشعر

تخص م��وق��ف ال��ك��ات��ب ال��ن��اش��ئ مم��ا يكتبه
وأشياء تخص مقيمي أدب الشباب الطالع.

،،

،،

101

مقاالت

واألدب ف��ي ت��ل��ك امل��ج��ل��ة .وك��ان��ت النتيجة
أن محرر بريد زاوي��ة ال��ق��راء كتب في ر ّده
علي “انتظر ..سننشر قصيدتك في امللحق موقف الكاتب الناشئ:
ّ
ً
ّ
الثقافي ق��ري��ب�ا؛ فهي قصيدة ناضجة!”،
من كل ذلك تعلمت أنه يحسن بالكاتب
أن الكتابة جتريباً ونصاً
في حني أح��ال محرر واح��ة الشعر واألدب الطالع أن يعلم ّ
في املجلة قصيدتي إلى بريد القراء فنُشر قابلة للفشل أو النجاح ،وأن يجتنب الزهو
منها بيتان فقط وحتتها تعليق “حاول مرة وال��غ��رور وتضخيم ال���ذات؛ فالكاتب املبدع
أخرى”.
احململة بعذوق التمر تتدلى نحو
كالنخلة
ّ
رشقت ه��ذه امل��� ّرة نفسي بحزمة أسئلة األرض .أو كما قال الشاعر“ :مألى السنابل
أخ���رى :م��ا ال��ذي يجري؟!
والفارغات
تنحني بتواضع،
ُ
أي��������ن احل�����ق�����ي�����ق�����ة؟! م��ن
رؤوسهن شوامخُ!”.
الكتابة اجليدة ليس
امل��خ��ط��ئ وم���ن امل��ص��ي��ب؟!
وتعلمت أن على الكاتب
تعريف
لها
�ي وم��ن صاحب
أن يثق بقدرته على جتاوز
من امل��زاج� ّ
لها
إمنا
مواصفات،
وال
ال��رأي السديد؟! ثم بعثت
ما يكتب نحو األفضل ،وال
أقدار
منظومة
قصيدة أخ��رى إل��ى إحدى
ي���أخ���ذه االع����ت����داد بنفسه
وحظوظ ومصادفات
امل��ج�لات ال��س��ع��ودي��ة التي
بنصه إلى منطقة
واالعتزاز ّ
األعراف
كل
تلغي
قد
ت��خ��ص��ص م��ل��ح��ق �اً ل�ل�أدب
التباهي األج����وف ،كما أن
الكتابية املعروفة
ف���ل���م ت���ن���ش���ر ،وع���ززت���ه���ا
عليه أن يختار من املقيمني
بأخرى فلم تنشر ،وثالثة
من يثق بتجربتهم اإلبداعية
فلم تنشر! كانت القصائد
وب��آرائ��ه��م ف��ي األدب ،وأن
ً
ً
الثالث عمودية؛ فقلت رمب��ا اليحبون مثل يدقق فيما يراه املق ّيم تدقيقا طويال فيأخذ
هذا الشكل الشعري القدمي!
بالرأي الذي يراه منيراً ويعمل به ،ويدع ما
ك��ت��ب��ت ن��ص �اً غ��ام��ض �اً ك��م��ا ل��و أن��ن��ي في يتيقّن أن��ه وجهة نظر ليس ب��ال��ض��رورة أن
حالة هستيريا وأذك��ر منه“ :أغربل حصى يأخذ بها ،وأن يخلص لطبيعة الشكل األدبي
الغيوم وفي يدي الرعد يبكي فتقع دموعه املفضل لديه لكي ينمي م��دارك��ه وثقافته
ع��ل��ى األس��م��اك امل��ي��ت��ة فتطير ،العصافير الفنية ف��ي ه���ذا ال��ش��ك��ل وي��ت��ج��اوز منجزه
تنبح والكالب تغني  ،والبحر يختبىء في باستمرار نحو ما هو مختلف واستثنائي في
حذائي!” ،وب��ع��ث��ت ال��ن��ص ب��اس��م مستعار اإلبداع .
فنشرته املجلة ف��ي م��وض��ع الئ��ق م��ع رسم
وأقول عليه أن يطلّع على جتارب السابقني
تعبيري جميل.
ويفيد من جتارب املعاصرين املتميزين ،وأن
تلك ثالثة مواقف حدثت معي في بداية يرصد ويغربل ويحلل ويقارن ويقوم بجميع
م��ش��واري م��ع ال��ش��ع��ر؛ تعلمت منها أشياء عمليات التفكير الناقد ،وينمي ثروته اللغوية

الكتساب امل��زي��د م��ن أساليب التعبير ،وال
يتعجل النشر ،وال يكون ملحاحاً ومم ً
ال في
عرض إنتاجه ،وأن يفيد من املشاهد اليومية
الواقعية ومن أخالق الطبيعة وعاداتها.
وأضيف :على الكاتب أن يتز ّود بقراءات
ومعارف من علم النفس في سائر فروعه،
وأن يعلم أن األدب إيحاء وإمياء وتكنية وليس
وصفات إصالحية اجتماعية ،فالكاتب ليس
واع��ظ��اً وال مصلحاً اج��ت��م��اع��ي�اً ،إمن���ا هو
صاحب رسالة جمالية ميكن أن تكون غنية
بالفكر الشعوري أيضاً.
أنصح بأن يحضر الندوات واألمسيات
وامل��ه��رج��ان��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ي��ت��زود
بحصيلة من مهارات اإلع�لام األدب��ي ،وأن
ي��ع��ل��م أن اإلب�����داع األدب�����ي ه���و اس��ت��ح��ض��ار
احلقيقة بالوهم ،وأن يدرك أن األدب ليس
شيئاً يُقال وإمنا طريقة يُقال بها.
كما أن عليه أن يختار أنسب األوق��ات
ّ
وأرشح له الصبح الباكر أو
لنشاطه الذهني،
بعد أخذ قسط ٍ
كاف من النوم الهادئ املريح،
وأن يستخدم – كما يقول بشر بن املعتمر-
“اللفظ الناعم للمعنى اخلشن” ،وأن يحرص
على أن مي ّثل نصه -على األغلب -التراث
وامل��ع��اص��رة واحل��داث��ة م��ع �اً ،وأن ي���درك أن
تقنيات الكتابة ليست وصفة طبية جاهزة
ميكن العمل بها ليصبح أديباً متميزاً وإمنا
محاوالت الختراق املأنوس موضوعاً وشك ً
ال
بطرائق فنية جمالية جديدة.

موقف املق ّيم:

وأق����ول :تقييم العمل األدب���ي مسؤولية
أخالقية وفنية معاً وإنه ملن اجلميل للمق ّيم
أن:
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يخلص في ق��راءة العمل األدب��ي ،ويوازن
أح��ك��ام��ه ال��ن��ق��دي��ة ف�ل�ا ي��ش��ت��ط ف���ي امل���دح
واإلط������راء ،وال ي��ب��ال��غ ف��ي إب����راز م��س��اوىء
النص ،ويح ّيد العالقة الشخصية بالكاتب
الناشئ سواء أكانت سلبية أم إيجابية؛ لكي
تكون أحكامه موضوعية خالصة .
وع��ل��ى امل��ق� ّي��م أن يتسع ص���دره حمل���اورة
الكاتب إذا ل��زم األم��ر ،وال يتمسك بآرائه
إذا رأى أن وج��ه��ة نظر ال��ك��ات��ب صحيحة
أو مقاربة للصحة ،وال يبخل على الكاتب
املجيد بالتشجيع وامل���ؤازرة بالوسائل التي
يقدر عليها مثل مساعدته وتزكيته لنشر
أعماله.
وأنصح املق ّيم أ ّ
تد برأيه بأسلوب
ال يَ ْع ّ
يُسفّه العمل األدبي أو يسيء شخصياً إلى
الكاتب ،فالغرور ال��ذي اليحم ُد للكاتب ال
يحمد للمق ّيم الناقد مهما بلغ مستواه األدبي
وسمعته ،ومن خبرتنا عليه أن يعطي من وقته
اخلاص فرصة للكاتب إلرشاده إلى كتب أو
مجالت أو أي مصادر معرفية يفيد منها في
إغناء جتربته ،وأن يُشعر الكاتب باالحترام
والتقدير عندما يكون رأي املق ّيم محرجاً أو
قاسياً أو صادقاً ،وذلك باستخدام أسلوب
تهكمي وغير ساخر ق��د ي��ؤذي
تعبير غير
ّ
مشاعر الكاتب.
أن عليه أن ي��ق� ّ�دم آراءه على أنها
كما ّ
اجتهاد وتوقع وتخمني ،فلقد ثبت أن كثيراً
وسفّهت
من األعمال األدبية التي هوجمت ُ
أصبحت ذات قيمة فنية عند نقاد آخرين،
وأ ّ
ال يغفل عن تذكير الكاتب بضرورة امتالك
األدوات الفنية األولى من لغة ونحو وصرف
وإم�لاء ،والتدرب على إتقانها ،وأن يحبب

الكاتب بجماليات اللغة العربية ويشجعه
ع��ل��ى اك��ت��س��اب م���ه���ارات ال��ص��ي��اغ��ة وف��ق
البيان العربي ،ويتحقق أن الكاتب الناشئ
جاد ومخلص ملوهبته وليس عابراً يقصد
ٌّ
التسلية.

مناذج من الكتّاب الناشئني :

منظومة من املرايا:

< تبدأ الكتابة اجليدة جنيناً ثم رضيعاً ثم
صبي ًة ثم شا ّبة ثم امرأة كاملة النضج.

* شاعر وأكادميي أردني

حكمة
م� ��ن ل��ي��س ل� ��ه أع� � � ��داء ،م��ن��ب��وذ م� ��ن ق��ب��ل األص� ��دق� ��اء.
> أوسكار وايلد
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أت��ي��ح ل��ي أن أواك����ب ع��ش��رات امل��واه��ب
ال��ش��ا ّب��ة ،وف��ي ذاك��رت��ي من��اذج متنوعة من
ه��ذه األق�لام :فئة واظبت وأخلصت فنياً
ملوهبتها وحققت تقدماً أدبياً عالياً وصارت
من األسماء املعروفة.
�ص�ين أو ث�لاث��ة
وف��ئ��ة ت��راج��ع��ت ب��ع��د ن� ّ
ألس���ب���اب م��خ��ت��ل��ف��ة .وف���ئ���ة ب�����دأت م��زي��ف��ة
وعرضت نصوصاً مسروقة لم أكتشفها لكن
هذه الفئة تراجعت وانسحبت إلى النسيان.
وفئة بدأت مزيفة أيضاً
واكتشفت سرقاتها
ُ
فانسحبت أو ظلّت تسرق بعيداً عن أعني
ْ
املهتمني ،وفئة استعجلت نشر النصوص
في كتب على حسابها اخلاص دون تقييم
حقيقي فتعثرت وفشلت وانسحبت ،وفئة
تعاملت مع الكتابة األدبية ألغراض خاصة
كالشهرة االجتماعية أو الكسب امل���ا ّدي
السريع سرعان ما انتكست وصمتت.

< الكتابة كبرعم الزهرة ال يكتمل تفتحه
إ ّ
ال بالري والعناية وتوفير اجلو لإلزهار
والنم ّو.
< الكتابة اجليدة مغامرة كاللعب باحلجارة
والبيض معاً.
< الكتابة اجليدة ال تسعى إلى إحياء التراث
بل إل��ى االستيحاء منه واإلف���ادة منه ملا
يخص نبض املعاصرة وطبيعة التحديث
الفني.
< الكتابة اجل��ي��دة تلتزم بالقيود الفنية،
وحتاول اخلروج عليها في ٍآن معاً ،خروجاً
قائماً على جماليات وأصول وقيم فنية.
< الكتابة اجليدة رسالة جمالية لإلنسانية
ول����ي����س وث���ي���ق���ة م����واع����ظ وت���وج���ي���ه���ات
أخالقية.
< الكتابة اجليدة املبدعة تنفر من الساكن
وتنحاز إلى املنزلق من اجلماليات الفكرية
والفنية.
< الكتابة اجل��ي��دة اب��ت��ك��ار أس��ال��ي��ب تعبير
وليس اجترار تقاليد كتابية باهتة ميتة.
< ال��ك��ت��اب��ة اجل��ي��دة ل��ي��س ل��ه��ا ت��ع��ري��ف وال
م���واص���ف���ات ،إمن���ا ل��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة أق���دار
وح���ظ���وظ وم���ص���ادف���ات ق���د ت��ل��غ��ي كل
األعراف الكتابية املعروفة.

مقاالت

أعالم السردية هم أنفسهم أعالم البنيوية
ومن قبلها الشكالنية
يكثر اخللط بني مرجعيات نقد السرد
ومرجعيات نقد القصة والرواية

نظرية السرد :المصطلح واإلجراء النقدي

د .عباس عبد احلليم عباس *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

السرد  :ثقافة املصطلح والتلقي العربي
تتصدر األبحاث املصطلحية اليوم العديد
من الندوات واملؤمترات العلمية في ميادين
معرفية شتى ،وفي موجة الدراسات احلديثة
التي عنيت بنقد النثر األدب��ي في أجناسه
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،كالقصة وال���رواي���ة واحل��ك��اي��ات
اخلرافية واألمثال وفنون النثر القدمي من
رسائل ومقامات ،برزت مصطلحات نقدية
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مترجمة عن املنجز النقدي الغربي ،في بيئة
علم ال��س��رد أو ال��س��رد ّي��ة Narratology
املستمدة م��ن اجل���ذر ال��ل��غ��وي .Narrate
وق��د الح��ظ املعنيون ب��ال��دراس��ات السردية
أن أه���م امل��ق��ت��رح��ات ال��ت��رج��م��ي��ة امل��ق� َّ�دم��ة
ملصطلح  Narratologyهي :علم السرد،
وال��س��ردي��ات ،وال��س��رد ّي��ة ،ونظرية القصة،
�ص��ي��ات،
وال��ق��ص��ص � ّي��ة ،وامل���س���ردي���ة ،وال��ق� ّ

والسردلوجية ،والناراتالوجيا.

السردية في دوائر الوهم
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إن س��وء الفهم املصطلحي
ميكن القول ّ
سبب أس��اس��ي ف��ي اخل��ل��ط ب�ين مرجعيات
نقد السرد ومرجعيات نقد القصة والرواية؛
بحيث صارت مفردة (السرد) أو (السردي)
تدخل في عناوين البحوث التي تتناول نقد
القصة أو الرواية نقداً تقليدياً ال ميت إلى
نظريات السرد بصلة .فما كان يبحثه عبد
احمل��س��ن ط��ه ب��در ف��ي ك��ت��اب م��ع��روف مثل:
(جنيب محفوظ :ال��رؤي��ة واألداة) ال ميكن
أن يدخل بحال من األح��وال ضمن نظرية
النقد السردي ،فنظريات الرواية التي كانت
سائدة في السنوات قبل  1960تتأسس في
أنظارها النقدية على استراتيجيات معينة
ف��ي ال��ت��ن��اول ال��ن��ق��دي ل��ل��رواي��ة ،ليست هي
األنظار التي ابتدعها السرديون فيما بعد،
فض ً
ال عن أن مناهج النقد الروائي أسست
لنفسها جهازها املصطلحي ال��ذي أقامت
عليه طروحاتها ،وصارت تلك املصطلحات
تستعمل في دراسات نقد الرواية ،واستعير
ب��ع��ض��ه��ا ف��ي��م��ا ب���ع���د م����ن ق���ب���ل أص���ح���اب
نظريات السرد ،ليقف جنباً إلى جنب مع
مصطلحاتهم ال��س��ردي��ة اخل��اص��ة ،بحكم
التداخل الطبيعي بني السردية والروائية
في األجناس النثرية.
إن مصطلحات م��ث��ل أص��ن��اف ال��رواي��ة
وت��ق��س��ي��م��ات��ه��ا إل���ى ب��ول��ي��س��ي��ة ،وت��اري��خ��ي��ة،
ورومانسية ،وسياسية ال ميكن استعمالها
البتة ف��ي دراس���ات ال��س��رد ،إذن نحن أم��ام
ج��ه��از مصطلحي مختلف ،ول��ن��أخ��ذ مث ً
ال

مفاهيم من مثل:احلبكة ،والفضاء ،والبطل
امل���ض���اد ،وال����رواي����ة امل���ض���ادة ،وال��ت��ش��وي��ق،
والشخصية ،وتيار الوعي ،والشعرية.
وباملقابل لنأخذ مفاهيم من مثل :التبئير،
وال��ت��ض��م�ين ال����س����ردي ،وت����ك����رار احل����دث،
والوظائف ،واحلركة ،واحلكاية اخلرافية،
والسعة،
وال��س��رد (وأوص��اف��ه ومشتقاته)،
ّ
واحملمول ،واملوضوع ،والبنية ،وغير ذلك من
مصطلحات أوجدتها ال��دراس��ات السردية
احلديثة ملالحقة قضايا طرحتها النظريات
ال��س��ردي��ة ال��ت��ي تلت ن��ظ��ري��ات ال��رواي��ة كما
أشرت آنفاً.
إل���ى ج��ان��ب ه���ذا ك��ل��ه ع��ل��ى ال��ن��اق��د أن
يتذكر– وه��و يدخل إل��ى النصوص مدخ ً
ال
سردياً – أنه يتحرك في حقل معرفي يتبع
أساساً للمدرسة البنيوية ،Structuralism
وعليه الب��د م��ن وع��ي��ه ب��ه��ذا ال��ت��داخ��ل وما
ينشأ عنه من (تظافر مصطلحي)؛ فالبحث
ف��ي (ب��ن��ي��ة ال��س��رد ف��ي ن��ص م���ا) ه��و بحث
في الشكل السردي ومحتواه من الوظائف
واألف��ع��ال ،وفق إط��ار فلسفي بنائي يعترف
بخصائص البنية وما تقوم عليه من نظام
وحتكم ذاتي وشمول.
ويالحظ املتتبع أن أع�لام السردية هم
نفسهم أعالم البنيوية ومن قبلها الشكالنية،
وأشير هنا إل��ى شكولوفسكي ،وايخنباوم،
وياكبسون ،وب���روب وم��ن بعدهم غرمياس
وبارت وجينيت وغيرهم؛ فاألخير كتب “بنية
اللغة الشعرية” وش��ارك في كتاب “نظرية
السرد :من وجهة النظر إلى التبئير”.
وكي يصبح ما نحن بصدده أكثر وضوحاً
يرى الباحث أن “رواية ما” ميكن أن تدرس

ضمن معطيات “النقد الروائي” أو معطيات
“النقد السردي” أو ما يسمى (بالسرديات)؛
فتندرج حتت النمط األول عناوين من مثل:
“الفضاء ال����روائ����ي ،وج��م��ال��ي��ات امل���ك���ان ،
وقضايا املضمون :االجتماعية والسياسية
والنفسية ،وطرق رسم الشخصيات ،واللغة،
وتوظيف التراث” وغيرها .في حني تندرج
حتت النمط الثاني بحوث مثل (الوظائف،
واألفعال واألنساق ،واحلركات) وغيرها من
طروحات وضعت أساساً ملعاجلة “املسرودات
الشفهية” ومت تعديلها فيما بعد لتتناول
نصوصاً مكتوبة ،كان يفترض أنها “تعكس
استمرارية شكلية بني الطبيعتني” .ويبدو
أن الغربيني وعوا هذه املسألة ،فقام بعضهم
بعمل حصر مفهومي للجهاز املصطلحي
السردي ،كما هي احلال لدى جيرالد برنس
ال��ذي أص��در كتاباً خاصاً بعنوان املصطلح
السردي ،جمع فيه املصطلحات املستعملة
في اإلجراء السردي وممارسته النقدية.
و لو وافقنا على إطالق مصطلح السرد
على ك��ل ن��ص قصصي أو ن��ث��ري ،كما هي
احلال في عناوين الكثير من البحوث التي
تعالج قضايا موضوعية أو فنية في أجناس
نثرية متعددة ،فإننا نقف أمام أسئلة صعبة
ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان؛ إذ كيف ميكن لنا
إس��ق��اط مصطلح ال��س��رد على بعض أن��واع
“القصة ال��ق��ص��ي��رة جداً” وه���ل “املثل”
سرد -بالنظر إلى بنيته التركيبية اللغوية؟
وهل القصة القصيرة الوصفية س��رد؟ بل
هل املشهد الوصفي في ال��رواي��ة س��رد ،ثم
متى كانت املسرحية “بصفتها جنساً نثرياً”
سرداً أيضاً؟
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ه��ذه ال��ت��س��اؤالت تضعنا أم���ام إشكالية
مصطلحية تنقلنا ملواجهة املسافات الداللية
ملفاهيم مثل السرد ،الروي ،القص ،احلكي،
وغيرها من املصطلحات.
ه���ذا م��ا يتعلق ب��ال��ق��راءة االصطالحية
للمفاهيم األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ش��اب��ك -في
واقعها النظري-مع بعضها بعضاً ألسباب
ق��د ال ي��ك��ون آخ��ره��ا ع��دم ف��ه��م ال��دارس�ين
للسياق الثقافي الغربي ال���ذي أن��ت��ج لفظ
(السرد) إنتاجاً مصطلحياً ،وال ذاك السبب
املتعلق باإلشكالية الثقافية العامة من حيث
اخل��ل��ط املصطلحي ،ال���ذي حت��ي��اه ثقافتنا
العربية املعاصرة.
أما ما يتعلق باجلانب النقدي التطبيقي
ال����ذي ي��ش��ي��ر إل����ى ح��ج��م ال���ب�ل�اء ف���ي فهم
كثيرين من النقاد والباحثني ملصطلح السرد
فسأكتفي باإلشارة إلى بعض األبحاث التي
وظفت هذا املصطلح في عناوينها توظيفاً
ّ
بعيداً ك��ل البعد ع��ن منظومته املفهومية،
وأود أن أجت�����اوز ه��ن��ا أب���ح���اث���اً ل��دارس�ين
مغمورين وغير منتجني في بيئات ال��درس
النقدي ألشير إلى بحوث أجنزها أساتذة
معروفون في نقد القصة والرواية – على
األقل – وقعوا في الشرك املفهومي ،فقدموا
أبحاثاً معنونة بعناوين واضحة االنتماء إلى
نظريات السرد واملرجعيات النقدية املتعلقة
بها ،لكن محتوى تلك األبحاث ومضامينها
ال ميت إل��ى ذل��ك بصلة ،وباملقابل سيع ّرج
البحث على عناوين بحثية لنقاد وباحثني
متثلوا نظريات السرد ومرجعياتها النقدية،
واستطاعوا توظيفها توظيفاً نقدياً ناجحاً.
ل��ق��د أف����اد ب����روب م���ن اجل���ه���ود األول��ي��ة

* أكادميي أردني
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ل��ل��ب��اح��ث�ين ال���ش���ب���اب م���ن (ح��ل��ق��ة م��وس��ك��و
اللسانية) قي ظل أكادميية العلوم مبوسكو،
مم��ن ك���ان ه��دف��ه��م أن ي���ط��� ّوروا ال��دراس��ات
اللسانية والشعرية ،وقد أصدروا أول مؤلف
لهم سنة  ،1916وتناولوا فيه نظرية اللغة
الشعرية .وفي سنة  1917ظهرت جماعة
جديدة أطلق عليها أصحابها اسم (جمعية
شدت من
دراسة اللغة الشعرية) (أوبوياز) ّ
أزر حلقة موسكو ،وانكبت اجلماعتان على
دراس��ة اجلانب اللساني للشعر ،سعياً إلى
ش��ق سبيل بكر ف��ي معرفة مقومات اللغة
األدب��ي��ة وخ��ص��ائ��ص��ه��ا ،وم��ح��اول��ة االرت��ف��اع
بتاريخ األدب إلى مقام العلوم ذات القوانني
ال��ن��ظ��ري��ة ،وم���ن أه���م أع��ل�ام ال��س��ردي��ات:
فيكتور شلوفسكي ( ،)1893-1984وبوريس
إيخنباوم ( ،)1886-1959وفالدميير بروب
( )Vladimir Propp1895-1970الذي
يعد ال��ع � ّراب احلقيقي للنظرية السردية،
وقد نضجت مبادئها في كتابه الرائد (علم
تشكيل احلكاية) أو (مورفولوجيا احلكاية

اخلرافية)  1928أو (مورفولوجيا اخلرافة)
بحسب الترجمات املتعددة ،وكان قد درس
�وج��ه البنية الشكلية
فيه ال��ق��وان�ين ال��ت��ي ت� ّ
فعده الباحثون
للحكايات اخلرافية الروسيةّ ،
رائ���داً في ذل��ك ،وتبعه ع��دد من الدارسني
س��م��اه��م روب������رت ش���ول���ز (ب����ذري����ة ب����روب)
مم��ن عملوا على “توسيع ح��دود السردية
لتشمل م��ظ��اه��ر اخل��ط��اب ال��س��ردي كلها،
واجتهت بحوثهم اجتاهني :أولهما (السردية
احلصرية) وهدفت إلى إخضاع اخلطاب
لقواعد محددة بغية إقامة أنظمة دقيقة
تضبط اجتاهات األفعال السردية ،وثانيهما
(السردية التوسيعية) التي تطلعت إلى إنتاج
�وج��ه عمل مكونات البنية
هياكل ع��ام��ة ،ف� ّ
السردية لتوليد من��اذج شبه متماثلة على
غرار مناذج التوليد اللغوي في اللسانيات”.
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نيقوالي غوغول....األديب اللغز
أس � � � � � ��رة ال� � �ت� � �ح�� ��ري�� ��ر *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

“ أمي العزيزة؛ يعتبرني اجلميع غريباً،
ل��غ��زاً ل��م يستطع أح��ده��م ف��ك رم����وزه .لك
أن تسمينني كيفما تشائني .ولكن ،ثقي أن
املشاعر النبيلة متأل دائما كياني ،وصدقي
أنني سأبقى طول عمري نصيراً للخير”.
كانت هذه الرسالة التي وجهها غوغول
الطفل إلى أمه في مرحلة دراسته االبتدائية
ي��خ��ب��ره��ا ع��ن وص���ف األط���ف���ال ل��ه باللغز،
وبالتأكيد لم يكن وصف غوغول باللغز ،ولم
يكن التصاق هذا الوصف به محض صدفة،
ب��ل ك��ان مبنيا بشكل رئيسي على جتليات
حياته اإلبداعية وبنيته النفسية وتداعيات
ع��امل��ه النفسي اإلب��داع��ي .ك��ل ه��ذه األم��ور
وغ��ي��ره��ا م� ّث��ل��ث م��ف��ه��وم ال��ل��غ��زي��ة ع��ل��ى ه��ذا
األديب الفذ.
يعد نيقوالي غ��وغ��ول امل��ول��ود ف��ي عام
 1809ف��ي أوك��ران��ي��ا واح���داً م��ن أب��رز أئمة
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ال��ن��ص ال���س���ردي وال��ق��ص وق��ام��ة إب��داع��ي��ة
أسهمت مبنتجها األدب���ي ف��ي سمو األدب
اإلنساني ،ورائداً من رواد القصة القصيرة،
وقد وضعته أعماله في مصاف كتاب روسيا
ال��ك��ب��ار ح��ت��ى أن ب��وش��ك�ين نفسه ع��ب��ر عن
إعجابه بغوغول غير مرة.
ب��دأ غ��وغ��ول بنشر أع��م��ال��ه األدب��ي��ة في
سانت بطرسبورغ بعد رحيله إليها في عام
 1828م��ن خ�لال مجالتها األدب��ي��ة ،ورغ��م
النقد ال�لاذع والسخرية التي تعرضت لها
أولى محاوالته الشعرية واألدبية إال أنه لم
يتوقف وأصدر أولى مجموعاته القصصية
«أم��س��ي��ات ف��ي م��زرع��ة ق���رب دك��ان��ك��ا» بني
ع��ام��ي  1831-1832ال��ت��ي الق���ت جناحا
كبيرا ،فقد جسدت حالة م��واءم��ة مبدعة
ب�ين العاملني ال��روس��ي واألوك���ران���ي ،وجتلى
فيها عمق معرفة الكاتب بالثقافة األوكرانية
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الفلكلورية ،ونقلت موهبة غوغول إلى فن
مغاير يتمثل بالسرد بلغة عذبة شفافة جتمع
ما بني الفكاهة واخليال .وعني بعد عامني
مساعد أستاذ ملادة التاريخ في جامعة سانت
بطرسبرغ ،ليطرد في العام التالي ،1835
ت��ع��رف م��ن��ذ ذل���ك احل�ي�ن ل��ل��ك��ت��اب��ة األدب��ي��ة
واملسرحية وبدأت شهرته تكبر مع مسرحية
«املفتش العام» التي أتت شديدة السخرية
إزاء احلياة في البلدات الريفية  ،أقيم أول
ع��رض لـ“املفتش” ع��ام  1836في املسرح
اإلم���ب���راط���وري مب��دي��ن��ة س���ان ب��ط��رس��ب��ورغ.
وه���ي م��س��رح��ي��ة س���اخ���رة ت��ت��ع��رض بالنقد
املتهكم للموظفني غير الشرفاء املعتاشني
على االخ��ت�لاس وال��رش��وة .وطاملا أسقطت
املسرحية األقنعة ع��ن ال��وج��وه اإلقطاعية
ت��ع��رض��ت نتيجة ل��ه��ذه اإلس��ق��اط��ات للنقد
ال�ل�اذع إل��ى ح��د أن أع��م��ال غ��وغ��ول منعت
م��ن النشر لفترة طويلة فاضطر مل��غ��ادرة
سان بطرسبورغ متوجها إلى إيطاليا حيث
قضى سنوات عديدة فيها ،وعاش فترة في
روم��ا وش��رع يكتب رائعته «األرواح امليتة»
( ،)1842التي كتب جزءاً ثانياً منها ،لكنه
أحرقه لعدم رض��اه الشخصي عنه ،وكانت
ه��ذه ال��رواي��ة قد حققت ص��دى واسعا في
األوس��اط األدبية الروسية مما دفع الناقد
غيرتسني للقول بأن هذه الرواية قد زلزلت
روسيا بأكملها.
هاجس في نفس
وكان لنزعة نصرة اخلير
ٌ
غوغول ،نصرة اخلير هذه حفزت غوغول
على التفكير جديا مبمارسة مهنة احلقوقي
ملساعدة املظلومني خاصة وأنه انشغل بفكرة
العمل في مجال القضاء والتشريع .وكتب

غوغول يقول :لقد رأيت أن العمل في هذا
امليدان سيكون األقرب إلى نفسي ..إن جور
القضاء والتعاسات الكثيرة في عاملنا متزق
قلبي أكثر من أي ش��يء آخ��ر  ،غوغول لم
يستطع مزاولة أي نشاط في هذا املجال،
فما أن أنهى امل��درس��ة حتى أصبح يشتغل
موظفا في مدينة سان بطرسبورغ .وما أن
انغمس في مهنة التعليم وعمل مدرسا في
معاهد املدينة ثم في جامعتها حتى خاب
أمله في ممارسة أي ن��وع من اخلدمة في
مؤسسات الدولة.
هذا كله تالشى شيئا فشيئا مع انعكاف
غوغول على ممارسة مهنة األدب وخاصة
مع ب��دء حيازة كتاباته األول��ى على اهتمام
ك��ب��ي��ر ف���ي األوس�������اط ال��ث��ق��اف��ي��ة األدب���ي���ة.
ت��ب��ن��ى غ���وغ���ول ف���ي أع���م���ال���ه ال��ق��ص��ص��ي��ة
والروائية واملسرحية منهج تصوير وحتليل
الواقع االجتماعي مبتعدا عن الرومانسية
التي كانت سائدة آنذاك في األدب الروسي.
فقد استطاع خالفا ملعاصريه من الكتاب
أن يكتب عن احلياة املعاصرة ويجعل من
بسطاء عصره أبطاال ،وهذا ما نراه جليا في
قصة املعطف التي أثرت كثيرا في أساليب
القص الفني في األدب الروسي والعاملي ،
وأث���رت فيه إل��ى ح��د أن دستويفسكي قال
عنها :إن��ن��ا خرجنا جميعا م��ن “املعطف”
غوغول  ،أصبحت قصة “املعطف” مثاال
فنيا كشف أي��ض��ا ع��ن س��ر ول��غ��ز شخصية
غ��وغ��ول اإلب��داع��ي��ة ال��ت��ي أذه��ل��ت ال��ق��ارئ
بروحها اإلنسانية وتعاطفها احلاد مع هموم
اإلنسان البسيط الكادح ومحنه .
لقد كان نيقوالي غوغول كاتبا استشرافيا

ي��ق��رأ احل��اض��ر بلغة ال��غ��د ،ول��ش��دة عمقه
اإلنساني عاشت كتاباته وصمدت طيلة تلك
السنوات ،ورغ��م ظهور ع��ش��رات ،بل مئات
الروايات واملسرحيات بعد “املعطف” ،إال
أن “معطفه” كان العمل الفني املكتمل ،الذي
ال يتجاوزه الدارسون أو املبدعون.
وف��ي “يوميات مجنون” يتتبع غوغول
هواجس رجل متضه األفكار املظلمة كثيرا،
وتعبث في نفسه وجسده وعقله ،وكان جنونه
بدعة بل فكرة كمنت في رأسه واستحالت
إل��ى عناد مهلك التهم صحته.هذه القصة
حولها املبدع ال��س��وري “سعد الله ونوس”
سنة  1977إل��ى ن��ص مسرحي جتريبي،
وق��د عرضت املسرحية ف��ي أق��ط��ار عربية
عديدة ،في شكل مونودراما يؤديها ممثل
واح���د ،و كتب غ��وغ��ول ع��ش��رات القصص
التي أسست ألدب مختلف ومغاير مل��ا هو
سائد آنذاك وقد اعتبرت قصته “األنف”
نقلة نوعية في مسار األدب الروسي عامة،
إذ حتكي عن الرائد كوفاليوف الذي تنتابه
حالة من الهستيريا ،وه��و يبحث عن أنفه
ال���ذي اختفى ف��ي عاصمة القيصر بينما
يعيش األنف حياة خاصة به.
ويكفي القول إن ه��ذا املبدع ال��ذي قدم
منتجا أدب��ي��ا نوعيا وواس��ع��ا خ�لال سنوات
قليلة ل��م تكتفى أع��م��ال��ه بتشكيل ق��واع��د
جديدة لإلبداع األدبي في روسيا،بل خلقت
كل التيارات األدبية التي عرفها هذا البلد
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
وخلقت اجت��اه��ات وأف��ك��ارا فلسفية أث��رت
بطريقة ما في الشباب الروسي والشرقي
بشكل عام.
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إعالن
تعلن أسرة حترير مجلة أقالم جديدة
عن فتح باب املشاركة في مسابقة اإلبداع
األدبي في الشعر والقصة القصيرة
والنص املسرحي والسيناريو ،فعلى من
نصه اإلبداعي
يرغب باملشاركة تقدمي ّ
بنسخة إليكترونية حتت عنوان

مسابقة اإلبداع

على عنوان املجلة اإللكتروني:

aqlamjadida@yahoo.com

شروط المسابقة

أو ًال :إرفاق سيرة ذاتية وصورة
شخصية مع املشاركة
ثاني ًا :أال يتجاوز النص الشعري
ثالثني بيت ًا
ثالث ًا :أن تكون القصيدة من الشعر
العمودي أو التفعيلة
رابع ًا :أال يكون النص املشارك
قد حاز على جائزة في مسابقة
أخرى

أعالم

ّ
املوظف امليت ..الباحث عن معطفه املسروق!
أسطورة

أعالم

المعطف*
رواي� � � ��ة ف� ��ي ق� �ص ��ة ق �ص �ي��رة
ع� �ث� �م���ان م � � �ش� � ��اورة * *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

“اتركوني بحالي! مل��اذا تهينونني ؟ ..أنا
م��ث��ل أخيكم؟” ه���ذا م��ا ك���ان ي��ق��ول��ه أك��اك��ي
أك��اك��ي��ف��ت��ش ،امل���وظ���ف ال��ب��س��ي��ط ل��زم�لائ��ه
سخريتهم منه .فهو
املوظفني عندما تشتد ُ
يعمل في وظيفة كاتب منذ زمن ،ولم يحظ
بأي احترام مهما كان نوعه؛ حتى احلراس
لم يكونوا ينهضون له عند رؤيته ،بل حتى
لم ينظروا إليه!
كما لو كانت ذبابة من التي ط��ارت عبر
صالة االستقبال ،ناهيك عن رؤسائه الذين
ك��ان��وا يعاملونه ب��ط��ري��ق� ٍ�ة ب����اردة ُم��س��ت��ب� َّ�دة،
يدسون األوراق حتت أنفه مباشرة حتى دون
ُّ
ً
أن يقولوا :انسخها ،مثال أو خذ عمال طيبا
ي��ا أك��اك��ي ،أو أي كلمات أخ��رى كما جرت
العادة في املكاتب املهذبة.

أك��اك��ي أكاكفيتش ومب��ه��ارة عالية كان
دائماً حتت النافذة في الوقت الذي يلقون
منها ش��ت��ى ال��ف��ض�لات؛ ل��ذل��ك ك���ان يحمل
على قبعته قشرة بطيخ أو شمام وم��ا إلى
ذل��ك ،لكنه كان مخلصاً متفانياً في عمله؛
ينسخ وينسخ ب�لا ك��د ،وي��رى ف��ي ك��ل شيء
س��ط��وراً نظيفة؛ مكتوبة ب��خ��ط متناسق.
وك��ان يشرد بذهنه في الكتابة وهو ميشي
ليتفاجأ بأنه ليس في وسط السطر بل في
وسط الشارع ،ثم يعود للبيت ويقوم بالنسخ
أيضاً ،ويعمل لنفسه نسخاً إضافية من أجل
املتعة الشخصية فقط .وحتى عندما يسعى
اجلميع للمرح واللهو ،في حضور حفلة ما،
أو مسرحية مث ً
ال أو للتطلع لبعض الفتيات
في الشارع ،فإن أكاكي أكاكيفيتش لم يكن

111

يلجأ إلى أي لهو ما ،فقط يأوي إلى فراشه
مبتسماً مفكراً في يوم غد؛ ّ
لعل الله يرزقه
بشيء ما ينسخه!
منذ فترة قريبة بدا أكاكي يحس بوخز
ش��دي��د ،خ��اص��ة ف��ي ظ��ه��ره وك��ت��ف��ه،ك��ان ي��ر ّد
ذلك إلى الصقيع الشمالي بال شك؛ فعندما
فحص معطفه جيداً اكتشف أنه أصبح في
موضعني أو ثالثة .
وبالذات عند الظهر والكتفني مثل اخليش
مت��ام�اً فقد رق��ه نسيجه ل��درج��ة أن الهواء
صار ينفذ خالله ،وكانت ياقته تصغر عاماً
بعد ع��ام ،ألنها كانت تستخدم ف��ي ترقيع
األجزاء األخرى ،وعلى كل حال قرر أكاكي
أكاكيفيتش أن يصلح املعطف عند بتروفتش
اخل��ي��اط ،وأال يعطيه أكثر من روبلني،كما
تسمح امليزانية:
 صباح اخلير بتروفيتش. صباح اخلير يا سيدي ،نظر بتروفيتشبطرف عينيه نحو يدي أكاكي أكاكيفيتش.
ليعرف ما في يديه.
ها أنا ذا جئت إليك يا بتروفيتش بهذا..يعني..معطفي..في الواقع..
ما هذا بحق اجلحيم..؟!ان��ظ��ر ي��ا بتروفيتش .إن��ه جيد ومتنيمن كل ناحية ،لكنه تعفَّر قليال ،ويبدو كأنه
قدمي! لكنه جديد؛ فقد متزق على الظهر!
وأيضاً هنا على كتف واحدة تلف قلي ً
ال وعلى
ه��ذا الكتف أيضاً قلي ً
ال .أت��رى ! ه��ذا كل
شئ  .عمل قليل!
ق���لَّ���ب ب��ت��روف��ي��ت��ش امل��ع��ط��ف ب�ي�ن ي��دي��ه،
وتفحصه ج��ي��داً مثل خياط ُم��ت��م��رس ،هز
َّ
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رأسه وهو يبسط املعطف ،وأخيرا قال:
إصالحه.بال جدا.
 كال..ال ميكنٍ
 ومل����اذا ال مي��ك��ن ي��ا بيتروفيتش! ق��الضارع مثل طفل!
بصوت
ٍ
 ال ميكن إصالحه أو رتقه .ما إن تلمسهحتى يتفسخ ،يبدو أنك ستضطر إلى تفصيل
واحد جديد.
غامت عينا أكاكي عند سماع كلمة جديد!
واختلطت األشياء أمامه ،وصرخ ،رمبا ألول
�أن واح��داً
م��رة في حياته ،عندما أخبره ب� َّ
جديداً سيكلف  150روبال ،ثم توسل إليه أن
يصلحه :أصلحه بأي شكل يا بيتروفيتش.
لكي أستخدمه ولو فترة وجيزة!..
كال ال ميكن ..هذا إهدار للوقت واملال..بكل أسف ال ميكن!.
ً
ً
خ��رج أك��اك��ي م��ح��ط��م�ا..م��ذه��وال ..وق��رر
أن يعود لبيتروفيتش يوم األحد ،لعلَّه يكون
ف��ي ح��ال أف��ض��ل ويُصلح املعطف .وم��ا إن
جاءه يوم األحد حتى اعتدل بتروفيتش في
جلسته كأمنا وخ��زه شيطان :ال ميكن!...
بتاتاً ال ميكن ،فلتتفضل يا سيد بتفصيل
معطف جديد!
دس أك��اك��ي ف��ي ي��د ب��ي��ت��روف��ي��ت��ش عشر
َّ
َّ
كوبيكات كرشوة ،عله يعدل عن رأيه؛ فقال
بيتروفيتش:
أش���ك���رك ي���ا س���ي���دي! س���أش���رب قليال
بصحتك!..أما املعطف فال مجال إال آلخر
جديد.
ان��ه��ار أك��اك��ي مت��ام��ا ،إذ كيف ميكن أن
يفصل آخر جديداً !.ومن أين؟! حتى املكافأة
ّ
التي سيتلقاها مبناسبة العيد حتددت أوجه
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صرفها سلفاً :دي ٌن قدمي لإلسكافي ،اقتناء
سروال جديد ،وكان عليه أن يوصي اخلياط
بثالثة ُقمصان من أجل العمل ،وحتى النقود
التي كان يدخرها منذ عدة سنوات ال تفي
بنصف املبلغ املطلوب.
قرر أن يخ ِّفض من نفقاته العادية ،فال
�ش��اي َّ
ح��اج��ة ل��ت��ن��اول ق��دح ال� َّ
ك��ل م��س��اء ،أو
إشعال شمعة ،ويكفي أن يقوم بالنَّسخ في
غرفة صاحبة املنزل .وح��اول أن يسير في
ال��ش��ارع بأقصى م��ا ميكن م��ن اخلفة حتى
ال يبلى حذاؤه ،وأصبح أكثر حيوية ،وباتت
ش��خ��ص��ي��ت��ه أك��ث��ر ص�ل�اب���ة .ك��ش��خ��ص ح��دد
لنفسه ه��دف��ا وس��ع��ى ال��ي��ه .ول��م يكن ذلك
سوى املعطف املنتظر ذو احلشوة القطنية
السميكة! ..كان يزور بيتروفيتش كل شهر
ليتحدث عن املعطف ومن أين يستحسن أن
يشتري اجل��وخ ،وب��أي ل��ون..،وب��أي ثمن؟!..
وهكذا.
أخذ أكاكي أكاكيفتش املكافأة من مديره،
وتهللت أس���اري���ره ،فاملعطف سيكلف 80
روب�ل�ا ،ف��ق��ط ،وب��ذل��ك زاد معه  20روب� ً
لا
بعد ع��دة ش��ه��ور م��ن اجل���وع! واخ��ت��ار ف��راء
جيداً ليضعه على الياقة ،في حني استغرق
بيتروفيتش أسبوعني في خياطة املعطف.
وأخ��ي��را ج��اء بيتروفيتش باملعطف إلى
أكاكي! كان ذلك من أكثر األي��ام مهاب ًة في
حياته .وص��دف أن ب��دأ الصقيع الشديد.
أخرج بيتروفيتش املعطف من املنديل الذي
لفه به ،وألقاه مبهارة اخلياطني على كتفي
أكاكي!
خرج أكاكي باملعطف اجلديد إلى العمل،

وضحك ع� َّ�دة م��رات ف��ي نفسه ،فقط كان
ٍ
حلظة بأن عليه معطفاً جديداً.
يحس كل
وض��ع أك��اك��ي املعطف ف��ي غرفة احلاجب،
بعد أن خلعه وتفحصه من جميع اجلهات،
وب��ط��ري��ق��ة م��ا ع��ل��م ك��ل امل��وظ��ف�ين مبعطفه
اجلديد ،وأن معطفه السابق ليس له وجود.
وملّ����ا أ ّ
حل����وا ع��ل��ي��ه أن ي��ق��ي��م ح��ف��ل��ة تدشني
للمعطف اجلديد ،لم يدر كيف يجيب ،وكيف
يخلّص نفسه ،وسرعان ما أعلن مدير القلم
أن احلفلة ستكون في بيته غداً ،متاماً في
اليوم الذي يشهد عيد ميالده!
خ��رج أك��اك��ي م��ن تلك احلفلة الساهرة
متأخراً عن موعد نومه ،ونزل إلى الشارع،
وس��رع��ان م��ا ام��ت��دت أم��ام��ه تلك ال��ش��وارع
اخلاوية التي ال تتسم مبرح خاص في النهار
فكيف بها ف��ي ال��ل��ي��ل؟! ..والح���ت األش��ب��اح
السوداء احلزينة لألكواخ املنخفضة النائمة،
ف��ب��دا م��ا ح��ول��ه وك��أن��ه بحر وس���ار مغمض
العينني ال يسمع إال دقات قلبه ،وعندما فتح
عينيه ليعرف هل أوشك امليدان على االنتهاء
ام ال رأى أمامه فجأة وحت��ت أنفه تقريباً
شخصني مختلفني ي��ب��دوان مثل صعاليك،
وغامت عيناه وخفق قلبه بعنف.
 ه��ذا املعطف معطفي! ق��ال أحدهمب��ص��وت راع����د ،ث��م دس اآلخ����ر أم����ام فمه
مباشرة قبضة بحجم رأس موظف ،ومتت َم:
حاول أن يَصرخْ ،لم يشعر إال وهما ينزعان
عنه املعطف ،وقد ركاله بقوة ،ليسقط على
وجهه فوق الثلج.
ع��اد أكاكي إل��ى وعيه بعد بضع دقائق،
أن املعطف
فأحس باجلو ب��ارداً ،وتيقّن من ّ

ليس على كتفيه ،فأخذ يركض وال يكف عن
الصراخ! وبعد أن أخبر أكاكي املأمور في
املقسم عن قصته،استقبلها األخير بشكل
غريب ،وسأله ملاذا عاد في مثل هذه الساعة
املتأخرة من الليل! ولم يع ّرج في الطريق على
أحد املنازل املشبوهة؟!
أُحرج أكاكي متاما ،وخرج كاملجنون ،وملّا
نصحوه أن يذهب إل��ى ذل��ك ال��رج��ل املهم،
استجاب غير أن��ه و َّب��خ أك��اك��ي ،وآمل��ه مؤ ّنباً
س��اخ��ط�اً..وص��رخ ف��ي وجهه بطبقة صوته
العالية!
ص��ع��ق أك���اك���ي ،وت���ر َّن���ح واه���ت���زَّ ..وشعر
ُ
باحلزن وامل���رارة! لم يحدث أن وبخه أحد
بهذه القسوة ،وسار في العاصفة الثلجية،
ف��اغ��را ف���اه ،وملّ���ا ه� َّب��ت عليه ال��ري��ح أصيب
ب��ورم ف��ي حلقه م��ن ش��دة ال��ب��رد ،فأصابته
حمى شديدة .قال الطبيب إن نهايته قريبة،
وأخ��ذ أكاكي يهذي من احلمى ،ك��ان يُخيل
له اخلياط بيتروفيتش وهو يوصيه بتفصيل
بفخاخ للصوص وك��ان ت��ارة يسأل
معطف!
ٍ
مل��اذا يُعلقون معطفه ال��ق��دمي أم��ام��ه فلديه
آخر جديد! ..وتارة أخرى يخال نفسه أمام
الرجل املهم يصغي إلى تعنيفه ،وكان يهذي
بأشياء ال معنى لها متاماً ت��دور كلها حول
املعطف مما جعل العجوز التي جتلس الى
جانبه ترسم عالمة الصليب .
وأخ��ي��راً لفظ املسكني أن��ف��اس��ه ،وخلت
بطرسبرغ من أكاكي أكاكيفيتش ،وكأمنا لم
يكن موجوداً أص ً
ال ،ولم يغير ذلك من واقع
احلال شيئا ،فلم يكن أح ٌد ليعبأ به.
وف��ج��أة انتشرت ف��ي بطرسبرغ إشاعة
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تقول بأنه عند جسر “كاليكبني” وفيما وراءه
َّ
موظف
بكثير يظهر في الليل ميت بصورة

ٍ
معطف مسروق! وهو ينتزع كافة
يبحث عن
املعاطف عن جميع األكتاف ،غير آبه باللقب
أو الرتبة ،وقد قال أحدهم إنه هو نفسه..
أكاكي أكاكيفيتش! ..فما كان من الشرطة
إال أن طلبت القبض عليه حياً أو ميتاً!
وملّ����ا خ���رج ال��رج��ل امل��ه��م م��ن ح��ف��ل��ة في
آخر الليل ،وسط العاصفة الثلجية باجتاه
�س بأحدهم
عشيقته في ط��رف املدينة أح� ّ
ميسك بياقة معطفه بقوة ،وعندما التفت
ٍ
بوجه
إليه عرف فيه أكاكي :ذلك املوظف
شاحب!...بدا ميتاً متاماً! غير أنه قال:
 آه..ها أنت ذا..أخيراً أمسكت بك منياقتك..معطفك ب��ال� َّ�ذات يا سيدي هو ما
أحتاج إليه!..لم تسع السترداد معطفي!..
ب��ل وعنَّفتني ش � َّر تعنيف!..حسناً!..هات
معطفك إذن!..واآلن..
نزع الرجل املعطف عن ظهره من شدة
ال���ف���زع ...وع���اد م��ن ح��ي��ث أت���ى ي��رت��ع��د من
اخل���وف ،ول��م يعد أح � ٌد بعدها ي��رى أكاكي
أكاكيفيتش!.فقط اكتفى باملعطف املنشود!
* رواي� ��ة امل�ع�ط��ف ت�ع��د واح� ��دة م��ن أع �م��ق أع�م��ال
الكاتب الكبير نيقوالي غوغول.وهناك عبارة شائعة
أغ�ل��ب ال� َّ�ظ��ن أن�ه��ا تُنسب للكاتب ال��روس��ي الكبير
دستويفسكي،تقول“:لقد خرجنا ُكلنا من معطف
غوغول”.
* * طالب جامعي/ك .الصيدلة.
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الشاعر الماغوط يعلن”:الفرح ليس
السرب
مهنتي” ..ويغ ّرد خارج ّ
م� �ه� �ن ��د ال� � �ص �ل��اح � ��ات *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

املاغوط

في شتاء العام  1934لم يكن أح� ٌد من
سكان مدينة سلمية التابعة حملافظة حماه
ال��س��وري��ة يتوقع أن��ه على م��وع��د م��ع والدة
شاعر في املدينة سيكون بعد سنوات واحداً
احملدثني في قصيدة
من أهم الشعراء العرب
ّ
النثر العربية ،بل ومن أهم روادها..
ان��س��رق “البدوي األحمر” م��ن محطته
األولى “سلمية” إلى دمشق ،فبيروت باجتاه
ال��ف��ض��اء ال��ع��رب��ي ،ليعيش بقية حياته مع
الكوابيس ،ويصبح اخل��وف في لغته نقمة
على الفساد والبؤس اإلنساني بكل معانيه
وأش���ك���ال���ه ..ف��ظ�لّ��ت ل��غ��ت��ه مشتعلة متسك
بقارئها ،تلسعه كلماتها كألسنة النيران ،أو
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استولد بعض السعادة من رحم الفقر واخليبة والتشرد
األحبة
وغدر األصدقاء ورحيل
ّ

،،

�رج � ُه ب��ق��وة ،ف�لا عجب أن
وه�����ؤالء ج��م��ي��ع�اً ال��ذي��ن
ت� ّ
ي��ق��ف ق����ارئ امل���اغ���وط أم���ام
م��� ّر ب��ه��م ف��ي ت��ل��ك ال��رح��ل��ة
ذاته :ناقداً ،باكياً ،ضاحكاً« ،عرف املاغوط في حياته وذك���ره���م ف��ي أش���ع���اره في
مسكوناً بالقلق واألسئلة.
م���راح���ل ح��ي��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة
كل الكتّ اب والرسامني
ف���ي ق���ص���ائ���ده وم��ق��االت��ه والصحفيني وعمال املقاهي ق��اس��م��وه أن��ف��اس��ه وغ��رف��ة
نومه وزنزانته ورغيف خبزه
ومسرحياته وأف�لام��ه ،قدم وشرطة املرور والسجانني
محمد املاغوط نفسه عازفاً
وديوان شعره أيضاً ،وظلّوا
وقطاع الطرق»
ح���ت���ى وف����ات����ه ف����ي ن��ي��س��ان
م����ن����ف����رداً ،وط�����ائ�����راً خ����ارج
 2006أص���ح���اب م�لام��ح
السرب ،ال يستعير من أحد
يرسمهم ش��ع��راً عالقاً في
لغته ،وال يأبه إال بنفسه في
ك��ؤوس شرابه ولفافات تبغه ..ومحابره..
انتمائه وعشقه وعالقته بالناس واألمكنة.
منذ بداية مسيرته حدد املاغوط طبيعة وأوراقه اخلاصة.
درس املاغوط في كلية الزراعة وانسحب
عمله الصعب؛ معلناً أن الفرح ليس مهنته،
فيعلن ذلك صراح ًة «الفرح ليس مهنتي»؛ منها رغ���م ت��ف��وق��ه ،م��ؤك��داً أن اختصاصه
عنوا ُن أحد دواوينه ،وأن غرفة نومه مباليني ه��و «احل��ش��رات البشرية وليس احلشرات
اجل���دران ،فهو ب��ارع ف��ي اقتناص السعادة الزراعية» ثم انتقل إلى دمشق عام ،1948
واالحتفاظ بها زمناً ط��وي� ً
لا ،لكنها سعادة وف����ي ع����ام  1955س��ج��ن ف���ي امل����زة ق��رب
املاغوط املستولدة من رحم القهر والسجن دمشق النتمائه إلى احلزب القومي السوري
واخليبة والتشرد وغ��در األصدقاء ورحيل االج��ت��م��اع��ي وك��ت��ب م��ذك��رات��ه ع��ل��ى لفائف
األحبة ..سجنه املبكر قبل قرابة نصف قرن السجائر ،وعند خروجه من السجن غادر
ما ي��زال نبعاً لذكريات تتحول امل��رارة فيها إل��ى ب��ي��روت ث��م ع��اد إل��ى دمشق وكتب في
إلى سخرية حيناً ،وإضاءات حكمة يطل من املسرح والسينما والدراما.
يقول املاغوط« :ب��دون النظر إلى ساعة
خاللها على نفسه أحياناً كثيرة.
ع ّبر املاغوط في رحلته الطويلة تلك عن احلائط أو مفكرة اجليب أع��رف مواعيد
كل األرصفة واحلانات واألقبية واحلدائق صراخي ،ال شيء تغ ّير أيها الشاعر البري
العامة ،وكل الصالونات والفنادق واملقاهي منذ صرختك األول��ى ي��وم ول��دت في شتاء
والصحف ودور النشر ،وع��رف م��ن خالل يبعد عن صرختك اآلن سبعني سنة؛ ال شيء
رحلته كل الكتّاب والرسامني والصحفيني تغ َّير سوى أن اجل��دران تعلو بني صراخك
وعمال املقاهي وشرطة امل��رور والسجانني وآذان العالم ،وسخريتك تعلو والطفل الذي
وقطاع الطرق ،بل كل النساء الالتي أحبهن فيك يشاغب ويحاول تسلق تلك اجلدران،
ونظرن باستعالء إلى مظهره الريفي البائس؛ ال ش����يء ت��غ � َّي��ر س����وى اح��ت��ج��اج��ات��ك ال��ت��ي
أخ��ذت أش��ك��االً أخ��رى على فظاعة الظلم
فاخترن الرجل وفي ذهنه أشياء وأشياء.
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والهوان.».
كتب محمد املاغوط اخلاطرة والقصيدة
ال��ن��ث��ري��ة وال���رواي���ة وامل��س��رح��ي��ة وس��ي��ن��اري��و
املسلسل التلفزيوني والفيلم السينمائي،
وهو في كل كتاباته حزين إلى آخر الدمع..
عاشق ح� ّ�د الشراسة ،باحث عن حرية ال
تهددها جيوش الغبار .والكتابة عنده كانت
كل حياته :متعته ،وسجنه ،وعمله في الوقت
ذاته؛ يقول« :أكتب ألعيش فالكتابة تتنفس
أحوالنا وال تؤجلها احليطان الهاربة في
غربال هالك يتس ّول العناء ..إن وقت الكتابة
ٍ
هو الفرصة األزل��ي��ة للحياة ..ال��دخ��ول في
ِّ
الظل أعني استعادة الذات
منطقة منزوعة
على نحو صاحب  ..فاملغامرة ها هنا مباحة
�ص ال��رق��ي��ب كما أض��اف��ت ري��اح�اً
أل��غ��ت م��ق� ّ
ومواعيد وغيوم وصحراء ذائبة»...
شاركته ج��زءاً من تلك الرحلة الشعرية
والسياسية واالجتماعية زوجته الشاعرة
ال��راح��ل��ة سنية ص��ال��ح ال��ت��ي فارقته ليبقى
وحيداً كما قال سنة  1985وقد تركت بني ح��زي��ران ع��ام  ،1967وف��ي ح��رب تشرين
يديه ابنتيهما (شام) الطبيبة ،و(سالفة) التي  1973قدما عم ً
ال مشتركا بعنوان «ضيعة
ت��ش��ري��ن» ،ث��م «غ��رب��ة» ,و«ك��اس��ك ي��ا وط��ن»,
تخرجت في كلية الفنون اجلميلة بدمشق.
دخل محمد املاغوط عالم اإلبداع األدبي و«شقائق النعمان» ،وف��ي التلفزيون قدما
قدمه الشاعر السوري «وادي امل���س���ك» ،و«وي������ن ال�����غ�����رام؟» .أم��ا
من أوسع أبوابه؛ فقد ّ
ف����ي ال��س��ي��ن��م��ا ف��ك��ان
أدون����ي����س ف���ي ب��ي��روت
الفيلمان« :احل���دود»
ف��ي إح��دى اجتماعات
و«التقرير».
«..وعرف كل النساء
مجلة (ش��ع��ر) املكتظة
وكان األديب الكبير
بالوافدين -كما تقول
الالتي أحبهن ونظرن باستعالء
محمد املاغوط واحداً
رف��ي��ق��ة درب����ه س��ن��ي��ة  -إلى مظهره الريفي البائس؛ فاخترن
م�����ن ال����ك����ب����ار ال���ذي���ن
وق���رأ ل��ه ب��ع��ض نتاجه
الرجل وفي ذهنه أشياء وأشياء».
أس��ه��م��وا ف���ي حت��دي��د
اجلديد الغريب بصوت
ه��وي��ة وطبيعة وتوجه
رخ���ي���م دون أن يعلن
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ع��ن اس��م��ه ،وت���رك املستمعني يتخبطون:
(بودلير؟ ..رامبو؟! )..لكن أدونيس لم يلبث
أن أشار إلى شاب مجهول ،غير أنيق ،أشعث
الشعر وقال( :هو الشاعر!)..
ال شك أن تلك املفاجأة قد أدهشتهم،
فانقلب فضولهم إلى متتمات خفيضة .أما
هو ،وكنت أراقبه بصمت ،فقد ارتبك واشتد
مل��ع��ان عينيه .بلغة ه���ذه ال��ت��ف��اص��ي��ل ،وف��ي
ه��ذا ال��ض��وء الشخصي نقرأ غربة محمد
امل��اغ��وط .وم��ع األي���ام ل��م يخرج م��ن عزلته
بل غير موقعها من عزلة الغريب إلى عزلة
الرافض.
أما في املسرح فقد بدأ املاغوط محاوالته
األول���ى بكتابة امل��س��رح ف��ي سجن امل��زة في
سوريا .بعد ذلك خرج ليبدأ رحلة مع شريكه
الفنان دريد حلام ،فأنتجا معاً مجموعة من
أهم األعمال املسرحية السياسية ،والدرامية
والسينمائية السورية.
ّ
واستهل مبسرحية «امل��ه��رج» بعد حرب

صحيفة «ت��ش��ري��ن» ال��س��وري��ة ف��ي نشأتها خرجت أبحث عنه ،كان في ضائقة قد جتره
وصدورها وتطورها ،حني تناوب مع الكاتب إلى السجن أو ما هو أم� ّر منه ،وساعدني
القاص زكريا تامر على كتابة زاوية يومية ،انتقاله إل��ى غرفة جديدة في إخفائه عن
تعادل في مواقفها صحيفة كاملة في عام األن��ظ��ار ،غرفة صغيرة ذات سقف واط��ئ
 1975وما بعد ،وكذلك احل��ال حني انتقل ح��ش��رت ح��ش��راً ف��ي خ��اص��رة أح���د املباني
ليكتب «أليس في بالد العجائب» في مجلة بحيث كان على من يعبر عتبتها أن ينحني
«امل��س��ت��ق��ب��ل» األس��ب��وع��ي��ة ،وك��ان��ت ب��ش��ه��ادة وكأنه يعبر بوابة ذلك الزمن.
سرير قدمي ،مالءات صفراء ،كنبة زرقاء
املرحوم نبيل خوري «رئيس التحرير» جواز
مرور ممهوراً بكل البيانات الصادقة واألختام طويلة س��رع��ان م��ا هبط مقعدها ،ستارة
إلى القارئ العربي ،والسيما السوري ،ملا كان حمراء من مخلفات مسرح قدمي .في هذا
لها من دور كبير في انتشار «املستقبل» على املناخ عاش محمد املاغوط أشهراً عديدة.
نفترض أن الشرق العربي بقعة س��وداء
نحو بارز شائع في سورية.
تقدم زوجة املاغوط الراحلة سنية صالح على خريطة املاضي واحلاضر ،فما يكون
ّ
«أعماله» ،الصادرة عن دار امل��دى بدمشق لون املستقبل؟ ولنبحث بعد ذلك عن مصير
 1998بقولها« :مأساة محمد املاغوط أنه الشعر وال��ش��ع��راء م��ن خ�لال ذل��ك الظالم
ولد في غرفة مسدلة الستائر اسمها الشرق ال��دام��س ،وإذا ما استعملنا ض��وء الذاكرة
األوسط ،ومنذ مجموعته األولى (حزن في وج��دن��ا أن محمد امل���اغ���وط ف��ي وج���ه من
ضوء القمر) وهو يحاول إيجاد بعض الكوى الوجوه جزء من املستقبل ،لذا كان ال بد من
أو توسيع ما بني قضبان النوافذ ليرى العالم حمايته من غباء احلاضر .أال يكون مستقبل
شعرنا رم���اداً ل��و تركنا الشعراء للسلطة؟
ويتنسم بعض احلرية.
وذروة هذه املأساة هي في إصراره على وألن ه��ذا الشاعر محترق بنيران املاضي
تغيير ه���ذا ال���واق���ع ،وح���ي���داً ،ال مي��ل��ك من واحلاضر جلأ إلى نيران املستقبل وهو جزء
أسلحة التغيير إال الشعر؛ فبقدر ما تكون منها بحثاً عن وجود آخر وكينونة جديدة.
الكلمة في احللم طريقاً إلى احلرية جندها بدت األيام األولى كاللعبة البطولية لنا نحن
االث�����ن��ي��ن ،ول���ك���ن مل��ا
ف��ي ال��واق��ع ط��ري��ق�اً إل��ى
شحب لونه ومال إلى
ال��س��ج��ن .وألن���ه���ا ك��ان��ت
«ترك املستمعني يتخبطون:
االص���ف���رار امل��رض��ي
دائماً إحدى أبرز ضحايا
«بودلير؟ ..رامبو؟!»..
وب����دأ م���زاج���ه يحتد
االضطرابات السياسية
لكن أدونيس أشار إلى شاب مجهول،
ب������دت ل�����ي خ���ط���ورة
في الوطن العربي ،فقد
غير أنيق ،أشعث الشعر،
ال��ل��ع��ب��ة .ك����ان همي
كان هذا الشاعر يرتعد
وقال :هو الشاعر!»
ال��ك��ب��ي��ر أن يتالشى
هلعاً إثر كل انقالب م َّر
اإلع����ص����ار دون أن
على الوطن ،وفي أحدها
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عاماً بعبارة واحدة هي:
يخنق غبا ُره (النسر).
«ث��م��ة ال أب��دي��ة رافقتني
ك��ن��ت أن���ق���ل ل���ه ال��ط��ع��ام
«كان في كل كتاباته حزين ًا
وسترافقني دائماً».
والصحف وال��زه��ور خفية.
إلى آخر الدمع..
إلى جانب ثورته على
ك��ن��ا ن��ع��ت��ز ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا للحب
حد الشراسة
عاشق ًا ّ
ش���ك���ل ال���ش���ع���ر ،خ���اض
متعال
والشعر كعالم بديل
ٍ
باحث ًا عن حرية ال تهددها
امل��اغ��وط ث��ورة أخ��رى لم
على ما يحيط بنا .كان يقرأ
الغبار.».
جيوش
تبتعد كثيراً ع��ن األدب
م��دف��وع �اً ب��رغ��ب��ة ج��ن��ون��ي��ة.
مب���س���م���اه ،ف���ق���د أدخ����ل
وك���ن���ت أرك������ض ف����ي ال���ب���رد
ً
من موقعه مثقفا األدب
ال��ق��ارس والشمس احملرقة
ألشبع له هذه الرغبة ،فال ألبث أن أرى أكثر في معترك السياسية ،ليحمل على عاتقه
الكتب أهمية وأغالها ثمناً ممزقة أو مبعثرة االشتغال في قضايا وطنه الصغيرة والكبيرة
ف��وق األرض مبقعة بالقهوة حيث ألتقطها والهموم حتى الفناء ..ذنبه كان أنه يكتب ما
وأغسلها ثم أرصفها على حافة النافذة حتى يشعر به ب��ص��دق ..بال رت��وش أو مساحيق
جتف .كان يشعل نيرانه اخلاصة في روائع ترضي هذا وتزعج ذاك.
وانهمرت الكتابة كز ِّخ املطر االستوائي عنه
أدبية بينما كانت الهتافات في اخلارج تأخذ
من بعيد شك ً
وله وعليه ،وكان حصاد أكثر هذه الكتابات
ال معادياً.».
يُ��ع� ّ�د م��ح��م��د امل���اغ���وط م��ن أب����رز ال��ث��وار ي��ت��ل��خ��ص ب��ع��ن��وان ش��اح��ب ب��ع��ض ال��ش��يء:
ال��ذي��ن ح���رروا الشعر م��ن عبودية الشكل« ،املاغوط» شاعر السخرية ،مسرحي واقعي
فقد دخل ساحة العراك حام ً
ال في مخيلته واخز العبارة ,رائد القصة النثرية ,عاشق
ودفاتره األنيقة ب��وادر قصيدة النثر كشكل احلرية التي كان مستعداً للنوم في العراء
مبتكر وجديد وحركة رافدة حلركة الشعر ألجلها مهما كانت قسوة التعايش معها معلناً
احلديث ،مبعنى آخر خاض معركته اخلاصة ذل��ك في «ل��و كانت احلرية ثلجاً لنمت في
ف���ي ال��ت��ج��دي��د ف���ي ال��ش��ع��ر ال��ع��رب��ي ب��وج��ه العراء».
كان املاغوط من أهم األسماء األدبية التي
الكالسيكيني ال��راف��ض�ين اع��ت��ب��ار قصيدة
والتخطي..متشائماً
ً
ّ
النثر ش��ع��راً ،والتمسك مبجرد كونها نثرا كتبت قصيدة التجاوز
خارجاً عن التصنيف الشعري ،فقد وضعته حتى االختناق ,متفائ ً
ال حتى النبض األخير,
دواوي��ن��ه ال��ث�لاث��ة «ح���زن ف��ي ض��وء القمر» ،يتبرم من الذين شوهتهم األوسمة املزيفة..
و«غرفة مباليني اجل���دران» و«الفرح ليس ووسامه الذي يفخر به منذ ال��والدة األولى
مهنتي» في مقدمة شعراء قصيدة النثر ،احلياة حتى ال��والدة الثانية «امل��وت» كان أن
يحب وطنه ..ووطنه يحبه؛ فارداً روحه لناس
وظ� ّ�ل حتى اليوم «كولومبوس» ق��ارة الشعر
ّ
اجلديد «شعر النثر»؛ مختزالً جتربته في مجتمعه البسطاء ,وأن يعبئ رئتيه بهواء ريفه
الشعر واحلياة التي امتدت اثنني وسبعني النقي اجلميل ,البعيد عن التدخني وأرصفة

ِّ
اللف والدوران وأن احلياة عنده كلها
هي موقف للع ّز.
وك��م��ا جسد امل��اغ��وط ف��ي حياته
ال��ش��اق��ة امل��ث��ق��ف ال��ع��ض��وي ال��ف��اع��ل
ال��س��اع��ي للتغير ف���ي امل��ج��ت��م��ع ك��ان
معارضاً سياسياً ،ومعارضاً أدبياً،
يقود الثورات في كل مناحي حياته،
لذلك ظلت حياته صاخبة باألحداث
حتى أنه كان يعشق عذاباته ويسخر
منها وم��ن معارضيه ،ي��ق��ول« :لست
م��ع��ارض �اً ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام أو ذاك ،وال
أنتمي ألي ح��زب أو تنظيم أو جمعية أو
ناد حتى إلى النادي السينمائي ،ومع ذلك
فاخلوف يسيل من قلمي وأصابعي وأهدابي
كما يسيل احلليب الفائض من ضرع املاشية
العائدة إلى املرعى!».
ت���رك امل���اغ���وط ف��ي ال��ش��ع��ر« :ح����زن في
ضوء القمر» ،و«غرفة مباليني اجلدران» ،و
«العصفور األحدب» ،و «الفرح ليس مهنتي»،
وفي املسرح« :املهرج» ،و«ضيعة تشرين» ،و
«شقائق النعمان» ،و «غربة» ،و «كاسك يا
وطن» ،و«خارج السرب» ،ومسرحيات أخرى
لم تطبع.
ومن املسلسالت« :حكايا الليل» ،و «وين
ال��غ��ل��ط» ،و«وادي امل��س��ك» .وف��ي السينما:
«حلدود» ،و«التقرير» ،وله مجموعة مقاالت
منشورة« :سأخون وطني» ،و«سياف الزهور»،
و «شرق عدن» ،و«البدوي األحمر».
وطبعت أعماله الكاملة عن دار العودة في
لبنان ،وصدر مؤخراً كتاب «محمد املاغوط،
رس��ائ��ل اجل���وع واخل�����وف» ،ع��ن دار امل��دى
للثقافة والنشر ،متضمناً رسائله إلى شقيقه
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عيسى منذ العام  1953وفيها يصف مراحل
من حياته واملعاناة التي مر بها من السجن
إلى الفقر واجلوع والتشرد.
ك��ان اخل���وف عند امل��اغ��وط م��ن التأييد
واملعارضة ،ومن االشتراكية ،والرأسمالية،
من الرفض ،وم��ن االع��ت��دال ،من النجاح و
الفشل ،وم��ن ق��دوم الليل ،وال��ن��ه��ار« :حتى
ألت��وق��ع ب�ين ليلة وأخ���رى أن أستيقظ ذات
صباح فأكتشف ،وأنا أحلق ذقني أمام املرآة،
أن شفتي العليا مشقوقة كشفة األرنب ،وأن
أجد على طاولتي في املقهى أو في املكتب،
ب��دل ك��وم��ة الصحف وامل��ج�لات ،ك��وم��ة من
اجلزر ..ترى! إذا ما ُدعيت إلى حفلة تعارف
ب�ين صحفيني وك��ت��اب وم��راس��ل�ين أج��ان��ب،
فكيف سيقدمني عريف احلفلة إليهم؟!
�ذن أحد
أن��ا متشائم ومتط ّير ،ف�لا ي��أخ� ّ
ب��ك�لام��ي! ث��م إن��ن��ي م��ري��ض ،فكلما سعلت
انبثقت ع��ش��رون حبة أس��ب��ري��ن م��ن أنفي،
وكلما ق��رأت خ��ب��راً وض��رب��ت على ص��دري،
طلعت منه ألف علبة مارلبورو مه ّرب!.»..
* كاتب وصحافي أردني

فضاءات

في “جنوت دياز” ..ما إن نعثر على الحب
حتى نفقد الحياة...
أسيل غسان عبداخلالق *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

غالف الرواية

(حياة أوسكار واو الغرائبية القصيرة) The
brief wondrous life of Oscar
 )Waoهي الرواية األولى للكاتب األمريكي
دومينيكاني األصل جنوت دياز التي تصدرت
قائمة كتب النيويورك تاميز وح��ازت على
جائزة البوليتزر كأفضل رواية خيالية لعام
.2007
رواي��ة دي��از تنبض باحليوية من بدايتها
حتى النهاية؛ فقد قام دي��از بأسلوب فريد
من نوعه بسرد معاناة شاب دومينيكاني-
يدعى أوسكار كارابال في احلياة واحلب-
وول����ج إل���ى ت���اري���خ ع��ائ��ل��ة ع��ان��ت م���ن لعنة
تاريخ دولة عاشت حالة من الرعب والقلق
السياسي واالج��ت��م��اع��ي حت��ت وط���أة نظام
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رواية تنقل توهان احلضارات ..واالندماح في التركيبة

حكم ديكتاتوري.
أوس��ك��ار ميثل النقيض مت��ام��ا للصورة
النمطية للشاب الدومينيكاني؛ فهو ليس
ال��ري��اض��ي األول وال ي��ت��م��ت��ع بشعبية بني
الفتيات ول��ي��س رشيقا وع��ص��ري��ا ،ب��ل على
العكس متاما فهو سمني م��ه��ووس بألعاب
الفيديو واملجالت املصورة وبالفتيات أيضا،
إال أن��ه دائ��م��ا يقع ضحية لقصة ح��ب من
طرف واحد تنتهي بعرض صداقة من طرف
الفتاة وخيبة أمل عاطفية من طرفه!
قصة أوسكار ترويها لنا أخته لوال الفتاة
الدومينيكانية اجل��ام��ح��ة اجل��م��ي��ل��ة ،وه��ي
تشاركنا بقصة حياتها أيضا ،وراو آخر ال
نعرف أن��ه “يونور”صديق أوسكار الوحيد
ورفيقه بالسكن أثناء اجلامعة وحبيب أخته
ف��ي ف��ت��رة الح��ق��ة إال ف��ي م��راح��ل متأخرة
م��ن ال���رواي���ة .ي��ون��ور -وه����و م��ث��ال للشاب
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ي -ري��اض��ي ل��ع��وب ،زي���ر نساء
ينغمس في حملة إصالح ألوسكار بغية إبعاد
تفكيره عن جتربة حب فاشلة م ّر بها فيحاول
دفعه إلى تقليل وزنه وتغيير طريقة تعامله
مع الفتيات إال أن هذه احلملة تبوء بالفشل
بل وتتوج مبحاولة انتحار يقوم بها أوسكار،
ليبدأ يونور بربط االضطرابات التي يعاني
منها أوسكار بلعنة تدعى الفوكو()Fuku
أصابت عائلته منذ زم��ن ،وه��ي لعنة يقال
إنها تصيب كل من كان يتصدى للديكتاتور
تروخيليو الذي حكم الدومينيكان في الفترة
ما بني .1962-1939
ولنعرف أسباب اللعنة يعود يونور بالزمن
إل��ى ال���وراء ل��ي��روي لنا أح���داث حياة وال��دة
أوسكار “بيليثيا كارابال”وجده ألمه “أبيالرد
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كارابال”الذي ك��ان وراء حلول ه��ذه اللعنة
على عائلتهم أس��اس��ا .أب��ي�لارد ال���ذي كان
جراحا ذائع الصيت في الدومينيكان حرص
دوم��ا على تفادي أي مواجهة مع النظام،
فقد ك��ان منوذجا للمواطن املثالي إل��ى أن
أبدى اجلنرال تروخيليو رغبة بامتالك ابنته
الكبرى جاكي ورفض هو ذلك .بعد رفضه
مبدة ليست قليلة سجن أبالرد بتهمة حتقير
ص��ورة القائد األع��ل��ى وج���ردت عائلته من
منزلها وممتلكاتها ،وق��ال البعض إن سبب
دخوله السجن هو رفضه لرغبة الزعيم ،إال
أن آخرين قالوا إن أبيالرد كان يكتب كتابا
سريا حول الرئيس ،كتابا يشرح فيه أسباب
اللعنة ويكشف بعض احلقائق عن النظام
الذي ال يريد أن تعرف أبدا ،فكان بحثه عن
أسباب اللعنة سببا حللولها به.
وأثناء هذه الفترة كانت بيلي ما تزال في
رحم أمها وبعد والدتها بأشهر ألقت والدتها
بنفسها أم��ام سيارة شحن ولقيت حتفها.
أخذ أقرباء أبيالرد شقيقات بيلي لكن أحدا
ل��م ي��رغ��ب بها فقد ك��ان��ت ش��دي��دة ال��س��واد
واعتبرها اجلميع نذير شؤم على العائلة،
فأخذها أقرباء أمها طمعا باملال ،وعندما
علموا بأن العائلة قد خسرت معظم أموالها
أصال ،باعوها إلى عائلة في الريف لتعمل
لديهم عبدة ،كانت بيلي في طفولتها ضحية
لشتى أنواع التعذيب والضرب إلى أن أنقذتها
قريبة والدها “ال إنكا” التي وفرت لها بيتا
وتعليما ج��ي��دا إال أن اللعنة الح��ق��ت بيلي
كذلك ،ففي بداية صباها أحبت رجال كهال
يلقب “باجلانغستر” أي رجل العصابات،
ك��ان أح��د رج��ال تروخيليو املقربني .إال أن
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حظوة اجلانغستر ل��دى تروخيليو ل��م يكن
سببه العمل فحسب بل كانت حقيقة زواجه
م��ن أخ���ت ال��رئ��ي��س أي��ض��ا .وم���ا أن علمت
أخت تروخيليو بأمر عالقته مع بيلي حتى
أمرت أفرادا من الشرطة السرية باعتقالها
وأخذها حلقول الذرة لضربها وتركها متوت
هناك فنجت مبعجزة ،وم��ا إن تعافت من
آث��ار الضرب الوحشي حتى فرت للواليات
املتحدة لتبدأ حياة جديدة هناك.
في الواليات املتحدة األمريكية لم تكن
األمور أفضل ،فبعد زواجها من والد أوسكار
ب��ع��ام�ين ه��ج��ره��ا وت��رك��ه��ا م��ع ول��دي��ن اثنني
ومنزل وديون ،فعملت بيلي في ثالث وظائف
لتتمكن من رعاية عائلتها ،إال أنها عادت
لتعاني من آثار اللعنة ،فأصيبت بالسرطان
ال��ذي أضعفها وغيرها كثيرا ،لكن الشيء
الوحيد ال��ذي لم يتغير هو حقيقة أن هذه
املرأة عاشت معظم حياتها وهي تتألم.
أم��ا أوس��ك��ار فبعد تخرجه من اجلامعة
ل��م تختلف حياته كثيرا ،وق��د ع��اد للعيش
مع والدته املريضة التي كانت سعيدة جدا
لوجود ولدها إلى جانبها ،وظل بال جتربة
مع الفتيات ،كما ظل االكتئاب وتناول الطعام
ب��ص��ورة متواصلة م��ن أه��م مم��ي��زات��ه .عمل
مدرسا في مدرسة ثانوية وتابع كتابة رواياته
التي لم تلق ترحيبا من أي ناشر .إال أنه
في إحدى العطل ذهب مع والدته وعمه إلى
سانتو دومينجو ليكون هذا الفصل األخير
في حياته واألكثر إثارة.
لقد كتب جنوت دياز هذه الرواية ببساطة
جت���ذب ال���ق���ارىء ،واس��ت��خ��دم ل��غ��ة ال��ش��ارع
العامية وابتعد عن الكلمات الرنانة ،مما

جعل قراءة هذه الرواية سهلة لكل من ينطق
باللغة اإلجنليزية ،وعلى الرغم من اقتباسه
بعض املصطلحات م��ن اللغة اإلسبانية -
وه��ي اللغة األم في الدومينيكان -إال أنه
جتاوز مسألة جهل القارىء ببعض التفاصيل
اخلاصة بالثقافة واللغة في الدومينيكان
إثبات هوامش في كل صفحة توضح السياق
و املعنى املقصود.
مت��ك��ن دي���از م��ن رس���م تفاصيل ال��رواي��ة
بطريقة مذهلة ومترابطة بكل من مسرحي
احلدث :الوطن الدومينيكان الذي ميثل مقتل
احللم وموطن األلم لهذه العائلة والواليات
املتحدة التي متثل موطن األمل واأللم لهذه
ال��ع��ائ��ل��ة ك��ذل��ك .ف��ق��د ع��ال��ج دي���از بأسلوب
غ��رائ��ب��ي رواي���ت���ه ب�ين ن��وع�ين م��ن امل��ع��ان��اة؛
معاناة شعب عاش حتت قهر ديكتاتور في
املاضي وما ي��زال يحصد آث��ار هذا العيش
في احلاضر ومعاناة شاب يواجه مشكلة في
التأقلم مع جسمه وحياته وأقرانه في البيئة
اجلامعية .لتكون اجلامعة بالنسبة لهذا
الشاب فترة اعتقال طويلة كالتي عانى منها
شعبه قبل زمن.
دياز الذي استهل روايته مبقدمة حتدث
فيها ع��ن ال��ف��وك��و واللعنة ال��ت��ي تصاحبها
وارتباطها الوثيق بتركيبة املجتمع الدومينيكي
ح��ت��ى ذاك اجل���زء م��ن��ه ال���ذي ت���رك موطن
اللعنة بقيت آث��ار ذلك كلّه معه ،كما بقيت
آث��اره��ا م��ع بيلي وال���دة أوس��ك��ار ث��م انتقلت
إلى أوسكار نفسه .وهو يسلط الضوء على
معاناة جيل من أبناء املهاجرين الذين جلأوا
إلى الواليات املتحدة األمريكية ،فتاهوا بني
احلضارات ،واندمجوا في تركيبة املجتمع

األمريكي .تلك األساطير واحلكايات التي
حملها أباؤهم وأجدادهم معهم إلى وطنهم
اجلديد ،هي ليست سوى أخيلة ،أحيانا هم
يؤمنون بها ،وأحيانا ينكرون وجودها ،وفي
أحيان أخرى يعيشونها حتى النهاية كما فعل
أوسكار .فهذا الشاب السمني املتقوقع على
نفسه ،الذي كان دوما يقع في حب فتيات
ال يعرنه أي اهتمام ،يقع في حب فتاة من
سانتو دومنغو ،امرأة تكبره سنا ،راقصة في
ملهى وحبيبة رجل يحتل منصبا أمنيا مهما
في الدومينيكان ،لم يعجبه ارت��ب��اط فتاته
برجل غيره ،فيدبر عملية خلطف أوسكار
ويأخذه إلى حقول الذرة نفسها التي ضربت
فيها أمه وتركت فيها لتموت.
ضرب أوسكار وجنا بأعجوبة ،وعاد إلى
الواليات املتحدة ،لكنه لم ينس جيبون ،فعاد
إل��ى الدومينيك ليدافع ع��ن حبه ،وليلقى
حتفه هذه املرة في حقول الذرة تلك ،لكنه
على ما يبدو جنح أخيرا في أن يحب ويحب!
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لقد وجد أوسكار احلب وفقد احلياة ،إال أن
واحدا من هذين كان عنده أهم من اآلخر.
في آخر أيامه كتب أوسكار أيضا كتابا عن
اللعنة مثل الذي كتبه جده من قبل ،وأرسل
رسالة إلى أخته يخبرها بذلك وقد وصلت
الرسالة لكن الكتاب لم يصل.
ينهي دي���از رواي��ت��ه باقتباس م��ن اح��دى
مجالت أوسكار املصورة (،)Watchmen
اق��ت��ب��اس ظ��ل��ل��ه أوس���ك���ار دون�����ا ع���ن ب��اق��ي
العبارات“..فايدت ي���ق���ول :ل��ق��د فعلت
الصواب أليس كذلك ،لقد حلّت كل األمور
في النهاية..يرد منهاتن قبل أن يتالشى من
عاملنا :في النهاية؟ ال ينتهي شيء ،أدريان.
ال ينتهي شيء أبدا” ...هذا أوسكار يخبرنا
قبل أن يتالشى م��ن عاملنا ه��و اآلخ��ر بأن
أن الدكتاتورية ال تنتهي،
اللعنة ال تنتهي ،كما ّ
واحلب أيضاً ال ينتهي ،والوطن كذلك.
* طالبة جامعية /ك .اللغات األجنبية

فضاءات
قراءة في رواية

فضاءات

عندما تشيخ الذئاب

أ.د.شكري عزيز املاضي *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

متكن األديب “جمال ناجي” - ،باقتدار-
من رفد املكتبة الروائية األردنية والعربية
ب��ع��دد م��ن ال��رواي��ات الالفتة مبوضوعاتها
وتقنياتها ونسيجها الفني.
وأح��س��ب أن رواي��ت��ه اجل��دي��دة “عندما
تشيخ الذئاب” تشكل ع�لام��ة ب����ارزة في
مساره الفني الروائي.
فما أن نقرأ عنوانها حتى يرافقنا إحساس
ببعدين :األول زمني ،والثاني ترميزي .وهما
بعدان يولدان األسئلة ويثيران فضول القارئ:
فهل تشيخ الذئاب حقاً؟ وإذا كان اجلواب

باإليجاب ،فهل تضعف وتهرم عندما تشيخ؟
أي هل يقهرها الزمن الذي ال يحابي أحداً؟!
أم تراها عندما تشيخ تزداد خبر ًة ودها ًء؟!.
وتتواتر األسئلة مع فعل القراءة والولوج
إلى عالم النص الذي يتنفس أجواء القتامة
واخل���دي���ع���ة وان���ك���س���ار األح���ل��ام وال��ت��م��زق
ال��وج��دان��ي واالزدواج��ي��ة واإلخ��ف��اق��ات ،إلى
آخر ما هنالك من معان  ,تضاف لتدل على
سحق البراءة وتالشي العنصر اإلنساني.
ويتكون العالم الروائي من ثمانية وأربعني
مشهداً أو لوحة ،لكنها ليست مشاهد باملعنى
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املألوف للكلمة ،إذ يتكون املشهد الواحد من
لقطات س��ردي��ة ووم��ض��ات وصفية وص��ور
حوارية متنوعة وممتزجة ،كما أن بنية املشهد
الواحد ال تسير بخط متصاعد وإمنا بخط
متعرج ومنفرج ،ولكل مشهد سارد ومنظور
مختلف ،وف��ي��ه اس��ت��ب��اق��ات واس��ت��رج��اع��ات
واستطرادات ال حصر لها ،تحُ دث مبجملها
انحرافات في مجرى السرد وتفقد الزمن
أهم خصائصه وهو التتابع رمبا ألنه يوظف
في خدمة توأمة املكان.
وم���ا ي��ص��دق ع��ل��ى بنية امل��ش��ه��د ال��واح��د
يصدق على بنية الرواية عامة ،لكن االنتقال
م��ن اجل���زء إل���ى ال��ك��ل ب��غ��رض ال��ق��ول :ب��أن
مشاهد الرواية ولقطاتها وومضاتها وامتزاج
صورتها السردية والوصفية ،يحول الرواية
إلى شاشة سينمائية تعكس الواقع املعيشي
ومتكننا من رؤي��ة تفاصيله من خالل اللغة
وطاقاتها.
فهل تهدف الرواية إلى ضخ الدماء في
ما سمي بتيار “الرواية الواقعية”؟! رمبا...
لكن الشيء األكيد أنها جتسد لوناً جديداً
ومختلفاً ،ألنها ال تصدر عن إيديولوجيا بل
أن همها األساسي – كما يبدو لي -تصوير
ال���ف���راغ اإلي���دول���وج���ي ،وآث����ار ه���ذا ال��ف��راغ
املفزعة.
وال أريد أن أسترسل في بيان مزايا هذه
الرواية ،ولكني أود أن أشير إلى أن رواية
“ عندما تشيخ الذئاب” تستمد أهميتها من
قدرتها على جتسيد حقائق أدبية ونقدية
مهمة تتجلى فيما يلي:
أوالً :إن اعتماد الرواية بصورة أساسية
على تقنية األص��وات املتعددة وتنوع مالمح
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الرواة وتوجهاتهم ،يؤكد أن الرواية –واألدب
عامة -حقل للصراع ،يتم في إطار التناقضات
االجتماعية والسياسية والقومية معاً.
ث��ان��ي �اً :إن اخ��ت��ي��ار ال���رواي���ة شخصيات
تنتمي إلى أيدولوجيات متعارضة وتقدميه
بأســــمائها وانتماءاتـــــها ومواقــــعها ومواقفها
وت��ص��وي��ر حركتها وع�لاق��ات��ه��ا ،م��ن منظور
فني خاص ،يؤكد أن الرواية (ليست شك ً
ال
أيديولوجياً ،وإمن��ا هي عمل فني يولد في
األيدولوجيا ولكنه سرعان ما ينفصل عنها.
ثالثاً :تهتم رواية “عندما تشيخ الذئاب”
بالقراء – الذين أهملوا في اآلونة األخيرة-
إذ ال ت��ك��ت��ف��ي ب��رص��د األح������داث وت��ص��وي��ر
الظواهر بل تكابد في سبيل تعليلها فنياً:
فتصور بذورها وجذورها.
وأخيراً فإن رواية “عندما تشيخ الذئاب”
رواية تستحق القراءة والدرس مثلما يستحق
مبدعها األستاذ “جمال ناجي” كل التقدير
والثناء.
* أستاذ جامعي /ك .اآلداب

إصدارات
إع � � � � ��داد  :ج� �ع� �ف ��ر ال �ع �ق �ي �ل��ي

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

هذه املجموعة القصصية للكاتب الراحل بدر عبد احلق قدمها د.خالد الكركي
الذي تناول بالقراءة والتحليل قصتَي “امللعون” و“رجل بال عورة” ،موضحاً أن
القصة األولى يعود زمن كتابتها إلى أوائل السبعينيات ،وأن الثانية ُكتبت في
الثمانينيات ،وأنهما حتققان وحدة عضوية ،وفيهما إيقاع الفن التشكيلي.
املجموعة التي رحل صاحبها في الثالث من شباط ألفني وثمانية بعد معاناة
طويلة مع “الزهامير” تشتمل على تسع قصص“ :امللعون”“ ،شرب الدم”،
“الشارع األزرق”“ ،مائدة ،مائدتان ،ثالث موائد“ ،”..البطل”“ ،أحزان النوم
واالستيقاظ”“ ،اجلنازة”“ ،رجل بال عورة” و”الدالية األخيرة”.
تكشف القصص عن حس السخرية التي تظهر عبر تقنيات تعمد إلى شكل من أشكال الكابوسية التي ال
متت للمنطق بصلة؛ إذ ال ميكن عقلنة السياق الدرامي الذي تنمو فيه األحداث أو الشخصيات التي غالباً ما
ّ
قوى أسطورية خارقة؛ فتمنى بالهزمية.
تظهر مستباحة وضعيفة ،تصارع على طريقة دونكيشوت ً
يشار إلى أنّ املجموعة من إصدارات وزارة الثقافة في مشروع مكتبة األسرة األردنية ،وقد ُطبعت بدعم
من أمانة ع ّمان ،أما عبد احلق فولد في مدينة الزرقاء عام  ،1945ومتيزت كتاباته القصصية بروح النقد
الالذعة ،واألسلوب السلس ،واللغة الثرية ،وقد أفاد من جتربته في القصة لصالح كتابته املقالة الصحفية
التي برع فيها.
كما أصدر بداية السبعينيات في مجال القصة القصيرة مجموعة مشتركة مع الراحل خليل السواحري
والكاتب فخري قعوار بعنوان “ثالثة أصوات” ،ثم صدرت مجموعته “امللعون” عام  1992قبل أن تعيد وزارة
الثقافة األردنية إصدارها ضمن منشورات ألفني وثمانية.

العقيدة واإلنتاج المعرفي
يسلّط هذا الكتاب الضو َء على العقيدة التي حتتكم إليها احلضارة لتنسج من
خاللها إنتاجها املعرفي .ويوضح العالق َة بني العقيدة وصياغتها من جهة ،و اإلنتاج
املعرفي من جهة أخرى ،مب ّيناً أهمية فهم هذه العالقة ،لرسم استراتيجيات ووضع
خطط فاعلة لتحقيق الغايات املرجوة في مختلف ميادين احلياة من تربية وتعليم
واقتصاد وعلوم.
يجيب الكتاب ذو املسحة البحثية عن أسئلة حول موقف أصحاب احلضارة من
عقيدتهم ومصدر هذه العقيدة والعالقة بني البناء الديني أو الفلسفي واإلنتاج
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إصدارات

الملعون

املعرفي ،ويقول مؤلف الكتاب الباحث صادق إنعام اخلواجا إن أي مجتمع مدني ال بد أن يحتكم إلى عقيدة
معينة في تسيير أم��وره املختلفة ،وقد تأتي كلها أو جزء منها شرائع مدونة أو ع��ادات وتقاليد متوارثة.
ويضيف أن العقيدة هي التي حتدد طبيعة العالقة بني األف��راد داخل املجتمع وخارجه ،كما حتدد شكل
العالقة مع الطبيعة والكون من حولهم.
ً
وير ّد على َمن يفترض أن ما كتبه العرب قدميا عن تاريخهم ،وانتشارهم في جغرافيات متعددة ،واألحداث
يتعدى أن يكون قصصاً من نسج اخليال .ويفند هذا
التي صاحبت هذا االنتشار ،وما و ّثقوه حول أنسابهم ،ال ّ
الزعم بعقْد مقارنة بني النظرة الغربية ،ونظرة العرب ألنفسهم عبر تاريخهم ونفوذهم املعرفي ،فقد ابتعدوا
عن النظرة الفوقية رغم إدراكهم أنهم مصدر اإلشعاع املعرفي واحلضاري لآلخرين .ويرى أن هذا الشعور
السلبي هو ما تعاني منه أوروبا احلديثة اليوم.
يقول الباحث“ :الغياب الراهن لألدلة األثرية ال يعني بقاء تصورنا في دائرة اخليال والشك ،وذلك بسبب ما
توفره لنا األدبيات العربية القدمية من معلومات مهمة تدعمه”.
ويؤكد أن الفكر الديني ليس مجرد مرحلة تاريخية عابرة في الفكر اإلنساني إمنا هو بدائي النشأة ومستمر
التأثير حتى الوقت احلاضر ،لذا “لن يتسنى لنا أبداً فهم احلاضر الفكري الغني لإلنسان إذا أبقينا على
هذا املصدر البدائي واحمل ّرض الدائم في دائرة الظل ،أو تابعنا النظر إليه مبفهوم عصر التنوير األوروبي
بوصفه لغزاً أو فوضى فكرية مرتبطة بطفولة اجلنس البشري”.
ميحص مبدلوالتها يعاني اليوم من الضياع ،فهو
ويرى أن اإلنسان العربي الذي جتاوز هذه العالقة ولم ّ
ً
ً
إما يحاول اجلمع بني أكثر من عقيدة تتجاذبه ،وبالتالي يكون إنتاجه املعرفي متضاربا ومتنافرا ،أو يكتفي
باالستناد إلى مخزونه املعرفي ظ ّناً منه بأنه جزء ال يتجزأ من عقيدته ،مما يعيق قدرته على جتاوز هذا
املخزون ،فيظل أسيراً له غير قادر على التجديد واالبتكار ،فيما يحتاج اإلنتاج والبناء املعرفي احلق ،كما
يؤكد الباحث ،االجتهاد املستمر والتجديد الذي ال ينضب واملستقى أساساً من العقيدة.
يقوم منهج الكتاب الصادر بدعم من وزارة الثقافة عام ألفني وثمانية على البحث واالستقصاء واحلجة
والبرهان عبر شواهد من مصادر ومراجع متعددة ،وفهارس للصور ،وعبر تقسيم بحثي متسلسل منذ
العصر احلجري القدمي األدنى ،مروراً بالعصر احلجري القدمي األوسط ،ثم القدمي األعلى وصوالً إلى بداية
الصراع على صياغة العقيدة وعصر املماليك األولى.

ْ
وقع الرؤية
يقدم الناقد د.محمد عبدالله القواسمة في الكتاب ،كما يشي عنوانه الفرعي،
ّ
ً
أبحاثا ودراس ��ات وق ��راءات وم�ق��االت في موضوعات شتى وخطابات متنوعة
ملفكرين ونقاد وباحثني وشعراء منهم :خليل عبد الكرمي ،كرمي بقرادوني ،إبراهيم
العجلوني ،غالب هلسا ،مؤنس ال��رزاز ،فخري صالح ،موسى حوامدة ،هند أبو
الشعر ،عبد الله رضوان ،محمد املشايخ ،يوسف حمدان ،زليخة أبو ريشة ، ،عايد
عمرو ،أحمد ماضي ،زياد أبو لنب ،عودة القضاة ،عبد الله رشيد ،هاني العمد،
حسني دعسة ،وحسان أبو غنيمة.
انعكاس الواقع على العقل ،وجاء العنوان
ويشكل الكتاب بتعدد موضوعاته وتنوعها
َ
«وقع الرؤية» جتسيداً لفكرة أن الواقع هو ما مي ّر على الساحة الثقافية العربية من أفكار في مختلف العلوم
واملعارف.
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الفن التشكيلي
يرى الفنان والناقد التشكيلي العراقي بالسم محمد في كتابه أن مطلع القرن
العشرين شهد تخلخ ً
ال في التناول الشمولي للظواهر الفنية ،ما يجعل من
املمكن تسميته «مرحلة احملك» ،وهي مرحلة تفصل بني هويتني :أولى رائدة
تتمحور حولها كل بنيات املجتمع وتغلق عندها آخر اإلجنازات .وثانية حتاول
التبديل في مواجهة هذا الراسخ لتسمي األشياء بأسماء أخرى مح ّركة بعض
ّ
لتخطيها.
أجزائها في محاولة
يلفت املؤلف في كتابه الصادر العام املاضي إلى أن «من الغرابة مبكان أن
النقد الفني عبر تاريخه كان شديد االنهماك بـ(إطار) العمل الفني ،بحيث
كانت محاوالت حتليل األعمال الفنية ذاتها ضئيلة إذا ما قورنت باملجهودات الهائلة التي بُذلت لدراسة
احمليط االجتماعي».
ويدرس املؤلف في الفصل األول« :العالمة» ،وفي الثاني «الصورة» ،وفي الثالث «طبيعة العالمة في فن
الرسم» ،ويخصص الفصل الرابع لـ«قراءة سيموطيقية».
ً
يُذكر أن جتربة بالسم محمد الفنية متتد ألكثر من  25عاما ،وقد شارك في عدد من املعارض اجلماعية،
وأقام معارض شخصية في العراق والوطن العربي والعالم ،وحاز جوائز من أهمها جائزة اليونسكو للفنون،
وجائزة البوستر العاملي من بلجيكا عن موضوع «اإلعاقات».

الشارع الذي رحل
ما إن يدلف املرء بوابة نصوص كتاب القاص الروائي إبراهيم زعرور ،الصادر
هذا العام ،حتى يصطدم بالسؤال الذي ما تزال تهجس به الذاكرة الفلسطينية؛
سواء للجيل الذي عايش نكبة  ،1948أو للجيلني الثاني والثالث حول الهوية
الفلسطينية ،وأرض الوطن التي ضاعت بني عشية وضحاها ليتبعثر أبناؤها
في الشتات.
أجواء الهزمية الكبرى للوطن شكلت هزائم أخرى على مستوى إحساس الفرد
الفلسطيني بعدم األلفة مع األمكنة ،فهو ،وإن لم يسكن الوطن ،إال أن الوطن
يسكنه.
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ويُظهر الكتاب رؤية املؤلف للقضايا واألفكار التي يعاجلها ،واملوضوعات التي يتناولها ،وهو يعنى بالنصوص
دون سواها ،ألنها ال يعتورها تغيير؛ قد نضيف إليها ،أو نحذف منها ،أو نغ ّير فيها ،لكنها في هذه احلاالت
تغدو نصوصاً أخرى مختلفة عن أخواتها ،وإن كانت ترتبط بها.
وانطالقاً من ذلك يشكل الكتاب مبجمله نصاً تتفرع منه نصوص متفاوتة في طولها وقصرها يتحدث في
بعض أبحاثه عن املنزل األول لغالب هلسا ،واألغنية الوطنية ،واحلكاية والقصة ،والوجود القومي للعرب
قبل اإلسالم.
ومن موضوعات الكتاب الصادر عام ألفني وثمانية :إربد في شعر عرار ،وفكر جمعة حماد وأدبه ،والعرب
واألسطورة ،والنقد واملجتمع ،وع ّمان عبر العصور ،وأغانينا الشعبية ،والثقافة السينمائية .ومن املقاالت التي
يشتمل عليها :عن النقد العشائري ،وتقليب الكتب ،وظاهرة التأليف املشترك ،وكتب في عصر اإلنترنت.

ستون عاماً مرت على النكبة ،لذا ليس من املستغرب أن تُفتتح النصوص بـ«حكاية» (أشبه ما تكون باملقدمة)
للراوي الذي «بلغ الستني دون مقدمات» ،وجترع فيها ما ال يحصى من أشكال اخلداع ،وتكبد ما ال يعد من
اخلسائر« :في ستني عاماً خضت سبعة حروب كبيرة ،ومئات احلروب الصغيرة ،خسرتها جميعاً».
ويقارب السرد في النصوص األسلوب األسطوري والفانتازي ،وتغدو جميع مفردات الكون إنسانه وشيطانه
وحيوانه وجماده ،قادرة على الكالم والتعبير عما في نفسها ،حتى الشارع الذي يدخل في معركة غير معلنة
مع الكاتب محتجاً على التهميش والذل واالضطهاد الذي يعيش فيه .ويسعى الكاتب لعقد مصاحلة معه،
فيطلق عليه اسم «الشارع العربي» ،في محاولة ملنحه هوية خاصة ،رغم اعتراض «اجليران الليبراليني»،
وإصرارهم على أن الكاتب رجل مفسد ،وعليه يقع اللوم في كل ما يحدث على الشارع .وفي النهاية ،يقرر
«الشارع العربي» الرحيل ،ويصبح في عداد املفقودين.
نصوص الكتاب السبعون حملت أبعاداً رمزية فكرية وفلسفية في الوجود والكون والسلطة واحلروب والقتل
واملوت والزمن ،وتنوعت بني قصيرة وطويلة كانت مبجلمها حتمل روح السخرية السوداء املوجعة.

الرواية النسوية األردنية بين االلتزام والسرد
ترصد أروى عبيدات في كتابها الصادر عن أمانة عمان قضايا االلتزام في
الرواية العربية النسوية في األردن بتجلياتها املختلفة ،االجتماعية والسياسية
والذاتية ،مبين ًة القاعدة الفكرية التي انطلقت الكاتبات منها ملعاجلة تلك
القضايا ،والرؤية التي سيطرت على العمل الروائي عند معاجلة أية قضية من
قضايا االلتزام ،وتبيان مدى وعي الروائيات األردنيات لها ،وفي أي السنوات
ارتقى الوعي لديهن وانعكس في أعمالهن.
تناولت الباحثة كتابات روائية مت إصدارها ما بني العامني ،2002 – 1973
ودرستها وفقاً ملنهج تكاملي مستقى من مجموعة مناهج مختلفة ،إذ استخدمت في التمهيد املنهج الوصفي،
وف��ي التطبيق املنهج التحليلي ال��ذي أف��اد من تفكيك النصوص وإع��ادة بنائها نقدياً ،إضافة إل��ى املنهج
االجتماعي والنفسي والتاريخي ،بخاصة عند دراسة الروايات التي ترصد التحوالت االجتماعية واألحداث
التاريخية.
الروايات موضوع الدراسة هي« :املنحرف» و«دمعة مغطاة بابتسامة» إلميان املعشر« ،أسرة في الظالم» لبثينة
إدريس« ،اإلسكافي» لتريز شعبان« ،لن أموت سدى» جلهاد الرجبي« ،سلوى» و«هل ترجعني» و«النشمي»
و»احلق الضائع» و«نار ورماد» جلوليا صواحلة« ،امرأة خارج احلصار» لرجاء أبو غزالة« ،مجدور العربان»
و«أعواد ثقاب»  ،و«سيرة فتى عربي في أمريكا» لرفقة دودين« ،اخلروج من سوسروقة» و«سوسروقة خلف
الضباب» و«اللحن األول» لزهرة عمر« ،إكليل اجلبل» لسحر ملص« ،رحلتي» و«املد» و«شجرة الفهود ()1
تقاسيم احلياة» و»شجرة الفهود /2 /تقاسيم» و«القرمية – الليل والبيداء» و«خشخاش» لسميحة خريس،
«موزاييك» و«شتات» لغصون رحال« ،ثالثون» لفيروز التميمي« ،ليلتان وظل امرأة» و«صهيل املسافات» و«امرأة
للفصول اخلمسة» و«تشرق غرباً» لليلى األطرش« ،نافذتان على الوطن» و«رحلة احلب واملوت» ملنيرة قهوجي،
«فتاة النكبة» ملرمي مشعل« ،بانتظار القمر» ملي الصايغ« ،مذكرات نوارس في غربة» و«رحلة إلى الكوكب
الضال» لناديا رشاد« ،بقايا» و«أبناء الشياطني» لنبيلة صالح« ،صراع مع القدر» لنزيهة عيسى« ،غالية» لهدية
عبد الهادي« ،إلى اللقاء في يافا» و«وداعاً يا أمي» و«النخلة واإلعصار» لهيام رمزي الدردجني.
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حوارات بين الشرق والغرب
يتضمن الكتاب حوارات أجراها اجلزائري مدني قصري مع عدد من الكتاب
األردنيني والعرب إضافة إلى حوارات مع كتاب عامليني ترجمها من الفرنسية.
يكشف الكتاب ع ّما ميكن أن ينتجه احلوار العقالني والنقاش الفكري والفلسفي
واألدبي والفني اجلاد من تواصل ثري ومتنوع.
ويشتمل الكتاب الصادر عن أمانة عمان الكبرى ألفني وثمانية على حوارات
مع كل م��ن :أدون�ي��س ،الشاعر املصري أحمد الشهاوي ،الشاعرة التونسية
آم��ال م��وس��ى ،ال��روائ�ي��ة األردن �ي��ة سميحة خ��ري��س ،املفكرة واملثقفة األردن�ي��ة
ليلى شرف ،الشاعر الفلسطيني محمود دروي��ش ،الشاعر الفلسطيني مريد
البرغوثي ،الروائية اجلزائرية نينا بوراوي ،األنثربولوجي الفرنسي إدغر موران،
الفيلسوفان الفرنسيان روب��رت مسراحي وأن��دري��ه كونت سفونفيل ،املفكرة
واحملللة النفسية أنيك دي سوزينيل ،األدي��ب الفرنسي إمييه سيزير ،الكاتب
الفرنسي جاك أتالي ،الكاتبة الفرنسية جاكلني كيلني ،الكاتب الفرنسي جون ماري لوكليزيو ،العالم اإليراني
داريوش شايغان ،املوسيقي ستينغ ،الفيلسوف والكاتب والشاعر الفرنسي فرانسوا شينغ ،الكاتب والشاعر
الفرنسي كريستيان بوبني ،املتخصص في علم البصريات كريستيان جاك ،احملللة النفسية كريستيان
روالن ،الكاتب البرازيلي ليفي شتراوس ،الشاعر الفرنسي كنيث وايت ،الفيلسوف لوك فيري ،الباحثة في
الفيزياء النووية ماريغال ،األستاذة في علوم الفن الهندية مانوشهايا كاتيا جلريه ،الفيلسوف ميشيل أنتون
بورنييه ،واملفكر الفرنسي ميشيل سيريس.
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تبحث الكاتبة اللبنانية لنا عبد الرحمن في روايتها الصادرة ألفني وتسعة عن
الدار العربية للعلوم (بيروت) ومنشورات االختالف (اجلزائر) ،عن وطن تختزن
تفاصيله وتنشغل بأحالمه وكوابيسه ،وتع ّبر عن آالم��ه وجنونه بلغة بسيطة
تنطلق من شخصيات متخبطة ومنسحبة .وال تبدأ الرواية بحكاية احلرب ،بل
احلديث عن خوف البطلة من جنون متوارث في عائلتها ،جنون يدفعها للتفكير
أنها ستلقى املصير نفسه الذي لقيته عمتها يوماً ما ،ثم تصير نزيلة مستشفى
لألمراض العصبية .هذا اخلوف الذي ظل ميثل طوال الرواية شبحا يختفي
بني السطور ويظهر بني فينة وأخرى.
تدور أحداث الرواية في بيروت قبيل حرب متوز  ،2006من خالل شخصيات عدة ،لكل منها حكاية تدور
في إطار احلرب األهلية وما تعكسه على لبنان اليوم ،لتظهر لنا في النهاية أن اللبنانيني جميعاً وحتى اجليل
اجلديد الذي لم يَعِ ْ
ش حرب اآلباء ،لم يُشفوا بعد منها.
حتكي الكاتبة عن تفاصيل صغيرة في حياة البطل ،عالقتها بالسينما ،قصة حبها للشاب اإلفريقي «محمدو»،
كما تكشف عن إحساسها باليتم ،وعيشها في قلق دائم تهرب منه إلى عالم اإلنترنت ،لتمر الساعات في
حياتها مرورا عبثيا ،ال يترك فيها أي طعم.

أخبار ثقافية
«أقالم جديدة»
تشارك في ندوة
املجالت الثقافية
أقالم جديدة -عمان

ش������ارك������ت م���ج���ل���ة “أقالم
جديدة” في ندوة دور املجالت
الثقاف ّية احملل ّية التي أقيمت
في صحيفة العرب اليوم بإدارة
الصحافييتني آي���ة اخل��وال��دة
وش����ي����ري����ن م�����ع� ّ
�ل��ا ،وع���� ّرف����ت
امل��ج��ل��ة ب���دوره���ا ف��ي احتضان
الشباب امل��ب��دع ،واألخ��ذ بيده،
وتوجيهه واستثمار أدوات��ه في
كتابة النص األدب��ي وجتويده.
وش��ارك��ت إل��ى جانب “أقالم
جديدة” م����ج��ل�ات :أف���ك���ار،
وعمان ،وتايكي .وحضر مندوباً
ع��ن م��ج�لّ��ة ع��م��ان ع��ض��و هيئة
حت��ري��ره��ا د.إب���راه���ي���م خليل،
وع����ن م��ج��ل��ة ع���م���ان س��ك��رت��ي��ر
حتريرها محمد سالم جميعان،
وع���ن م��ج��ل��ة ت��اي��ك��ي سكرتيرة
حتريرها جميلة عمايرة ،أما
مجلّة اقالم جديدة فقد ألقى
س��ك��رت��ي��ر حت���ري���ره���ا ال��زم��ي��ل
إبراهيم السواعير كلمة رئيسة
حتريرها دة.امتنان الصمادي.
ب��ح��ث��ت ال���ن���دوة ف��ي إمكانية
التواصل بني املجالت ،واالتفاق
على معايير موضوعية في قبول
“املواد” املشاركة ،وح��ق هيئة
ال��ت��ح��ري��ر ب��االح��ت��ف��اظ بالنص
املشارك سواء نشر أم لم ينشر.
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كرام النمري :منحوتاتي ..روح الوجدان الشعبي
عمان -أقالم جديدة

ألقى النحات األردني كرام النمري في اجلامعة األردنية ندوة “ البعد
وقدمه فيها
الثقافي والفنّي لألعمال النحتية في الساحات العا ّمة”،
ّ
د .مازن عصفور ومديرة مكتبة اجلامعة األردنية دة .هند أبو الشعر.
وسأل النمريِ :ل َم ال يكون لألعالم والرموز في العلم واألدب ما يخلّدهم
صباً في الساحات؟! ..وهل ميكن أن ينطلق النحات العربي من املُلهم
نُ ُ
استمد من القرآن
الفرعوني أو النبطي إلى آماد أرحب؟! ..وقال إنه
ّ
الكرمي ما عزز لديه خلطات “ الرقاع” املنصوب على مقربة من اجلامعة
مدته بالكثير مما استفاد منه في أعماله.
األردنية ،وإنّ الثقافة والقضايا ّ
وق��ال النمري في محاضرته التي شهدت حضوراً الئقاً أغلبه من
األكادمييني في الفن إنّ قضايا ثقافية واجتماعية وسياسية وتاريخية
الفن فيه نظر من حيث استطاعته التواصل
أغنت نحته ،وأنّ ه��ذا
ّ
الفكري واجلمالي مع غالبية شرائح املجتمع ،أو ارتباطه بالهو ّية التراث ّية.

معرض «أغيثوا غزّ ة»
أقالم جديدة -عمان

شعوراً من الفنان األردني بحمل اله ّم العربي والدفاع عن مآسي
احلروب ،وترسيخ قيم اإلنسان ّية أقامت رابطة التشكيليني األردنيني،
في سياق العدوان على غزّة ،معرضاً تضامناً مع األهل في هناك،
دع���ت ل��وح��ات��ه إل���ى ن��ب��ذ أع��م��ال ال��ع��ن��ف ،وت��أك��ي��د قيمة اإلن��س��ان.
م��ع��رض “أغيثوا غزّة” ال���ذي ش���ارك فيه  112ف��ن��ان�اً أردن��ي �اً،
بينهم ع��دد كبير م��ن الفنانني ال��ع��رب وط�لاب كليات الفنون من
اجلامعات األردنية ،وتب ّرع  115فناناً لدعم األشقاء في املدينة؛
مبائة وخمسني عم ً
الدم املراق ،واملشاهد املؤملة،
ال فن ّياً ،عاجلت ّ
وص ّرح يومها رئيس رابطة التشكيليني للصحافة أنّ معرض“ أغيثوا
ٍ
لوحات مبا يساوي  11300دينار لدعم
غزّة لتبقى العزّة” س ّوق
أهالي املدينة ،وجرى التنسيق ما بني رابطة التشكيليني والهيئة
اخليرية األردن��ي��ة الهاشمية من أج��ل ش��راء م��واد وأدوات طب ّية.

فنون

فرقة حتمل املوروث إلى بيدر احلياة والفن

إب���راه� �ي���م ال� �س ��واع� �ي ��ر *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

تجُ اهد أهازيج احلنونة مع أصحابها في
حمل امل��وروث والتعريف به ،وخدمة قض ّية
األرض واإلنسان الفلسطيني ال��ذي يعيش
تضج باحلركة والتفاصيل اإلنسان ّية،
حيا ًة
ّ
وهي حياةٌ ذات جلبة حيناً ،وراح� ٍ�ة تستق ّر
أو ال تستقر أح��ي��ان�اً أخ���رى ،وف��ي ثناياها
باحلب والقلق؛ فال تنال منها أدخنة
اكتنا ٌز
ّ
�ت م��ن ع��ض��ده��ا تقنيات
احل����روب ،وال ت��ف� ّ
احلصار.
ورمب��ا ال يفطن كثي ٌر م��ن متابعي فرقة
احلنونة للتراث الشعبي إلى مداليل األناشيد
واألهازيج املنتقاة ،والدراما املصاحبة ،وفي
هذه اإلطاللة نحاول االقتراب -ما أمكن-
من لوحات الفرقة املتتالية ،والوقوف على ما
وحاضر
يلح،
ترهص به من
ٍ
ٍ
ماض ما يزال ّ
صعب ومستقبل غير معلوم .ونستند في
مت ّثلنا تراثها املغنّى وامل��وض��وع إل��ى إحدى

مؤسسات الفرقة منذ ب��داي��ة التسعينات،
املشاركة في حفالتها نعمت صالح:
“كان ياما كان،
في حاضر وماضي الزمان،
ست احلي،
كان في ّ
ست الصوت،
ّ
الضي،
ست ّ
ّ
اجلرة والشبابة،
ست
ّ
ّ
ستنا ست احلكاية..
كان وكان أ ّيام زمان!”.
في هذه اللوحة إشارة إلى “عشتار”؛ ست
ّ
والشبابة ،وتأكيد
�ي وال��ص��وت واجل��� ّرة
احل� ّ
حضور أصحاب األرض األصيلني؛ فعشتار
اآللهة حاضرة بز ّيها املو ّثق بالتاريخ ،هذا
امل��روي على هيئة مواويل شعبية
االم��ت��داد
ّ
تلعب فيها “الشبابة” دوراً كبيراً في تهييج
��س واس��ت��ل��ه��ام زم��ن “النعمان” وثبات
احل� ّ

133

فنون

ّ
تتخضل بالدموع
الح ّنونة ..أغنيات

الكنعانيني من أ ّول الزمان حتى آخره؛ لتجيء
لوحة تتكئ على موسم احلصاد ،وتتخذ من
�ث ب��ه ه��م��وم الفلسطيني
ال��ب��ي��در أرض���اً ت��ب� ّ
احملب املتج ّرع آالم الهوى وتباريح
بصورتيه:
ّ
البعاد ،واآلخر الذي يتجاوز ح ّبه األنثى إلى
تقصد ًة
الوطن؛ فيكون البيدر بهذا ساح ًة ُم ّ
لتوالد التفاصيل من العاطفي اإلنساني إلى
الوطني ،وبني هذا وذاك كثي ٌر من
السياسي
ّ
بوح:
“ ِص ْح َي ْت شمسك،
فت ّْح صبحك،
ورد ْمن َّدي،
ع صفحة َم ْر َجك:
هيال هيال..
هيال هيال،
هيال شيال..
هيال شيال،
َي ّ
ْجلْ
ال تحْ َ ن َ
ْجل:
يا ها ِملن َ
ِمنجلي يا ِمن َجاله؛
للصايغ جاله؛
راح ّ
سد ْديونك!..
إجا يومك ّ
منجلي يا من جاله،
للصايغ جاله.
راح ّ
ليلى وليلى!
وما احلى قول يا ليلى،
يا الال ويا َللّي؛
الدوا
ليلى تجِ يب ّ
ْوليلى ِتداويني،
يا الال ويا َللّي؛
الدوا
ليلى تحِ ِ ط ّ
َعلْجرح يشفيني!”.
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ف��ع��ل��ى امل��ن��ج��ل املُ����ع���� َّول؛ وب����ه يستبشر
�إن
العاشقون بقرب اجتماعهم؛ ول��ذل��ك ف� ّ
ح ّثاً واضحاً تكشف عنه الالزمة “منجلي يا
يتأهب ملشاركة
منجاله” ،وهذا املنجل الذي
ّ
ّ
أهله في مواسم احلصاد ال شك أنه يبلي
ب�لا ًء حسناً في معاونتهم ،بل عليه العبء
كلّه في “ل ّم” “زيزوم” القمح وإذ تتهاوى بني
شفراته السنابل كما تتهاوى الرؤوس حتت
فإن آماالً جساماً تُعلّق عليه،
وطأة السيف ّ
وهموماً
سد الديون؛
همته في ّ
تتكسر على ّ
ّ
التي هي ديونه ،وفي ذلك ملمح “أنسنة”:
“ إجا يوم تسد ديونك!”.
قصة “راح للصايغ جاله”؟!..
ولكن ما ّ
أن الصائغ ميتلك
تقول نعمت صالح :معلو ٌم ّ
م��ه��ار ًة عالي ًة في متييز الذهب من غيره؛
فإن هذا املنجل بوصفه أغلى من
ومن ذلك ّ
الذهب ال يُجلى“ أي تشحذ شفرته” إال عند
ّ
ويدل على ذلك مقطع “:منجلي يا
الصائغ،
م��ن جاله؟!” ،أي :س��ؤال يحمل عجباً من
ه��ذا ال��ذي يتولى مهمة شحذه؛ وق��د كانت
الصائغ؛ وهو
رب العائلة
العادة أن ّ
يتقصى ّ
ّ
بالتأكيد ليس صائغ ذهب ،ومعه من املناجل
الكثير لتتأهب لـ“موارس القمح”؛ فاملارس
مساحات ال تدرك نهاياتها العني.
إن التعبير بـ
أن رأي���اً آخ��ر ي��ق��ول ّ
على ّ
“منجلي ي��ا م���ن جاله” ل��ي��س اس��ت��ف��ه��ام�اً
مد ألغراض القافية والوزن؛
تعجبياً؛ بل هو ٌّ
ّ
ً
مت��ام �ا ك��م��ا ن��ق��ول :أب���ت���اه ،ض��ي��ع��ت��اه! وعلى
أ ّي���ة ح��ال إن ك��ان ال��رأي��ان ينتميان إل��ى ما
يفسرهما ف��إن ما يهمنا هنا تأكيد قيمته
عند احلصاد سواء “جاله” صائ ٌغ أو غيره؛
أن شروطاً تظهرها
ولألبيات بق ّية ،وفيها ّ
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الالزمة“ :ما جاله إ ّ
ال بعلبة؛ يا ليت العلبة
دواه!” ،وه��ذه األغ��ان��ي يتداولها احلصاد
وعائلته وربعه ،وهي محل قصص تتضمن
حتمل املسؤولية ومباراة
استنهاض همم في
ّ
احلصادين ،وميكن أن تُسقط على حماية
ّ
اخلاص إلى العام.
معنى يتجاوز
األوطان
ّ
ً
أم���ا تعبير “ ليلى” ف�لا يشير إال إل��ى
احلبيبة أو املعشوقة؛ فهي ال��ت��ي “ حتط
ال��دوا عاجلرح يشفيني” ،وه��ي ليلى التي
ل��ت��ردي��د اسمها حالوة “:ليلى وليلى وما

احلى قول ليلى!” .وفي لفظ نعمت صالح
فإن قاف “قول” تقلب كافاً لتمثيل املنطقة
الفلسطينية امل��ت��وخّ ��اة ،ورمب���ا ت��ك��ون لهجة
الوسط“:ليلى وليلى وما احلى كول ليلى!”.
تقول نعمت صالح :ناس “البيدر” ليسوا
مالئك ًة؛ فلديهم ما لديهم من هموم اليوم
الطويل ،ال��ذي ما إن ينقضي حتى يغازلوا
مبوال طويل:
ليله
ٍ
بنجرد سيفينا،
السيف
“ بدال ّ
ّ
ومن بحر الكرم غ َرفنا وسفينا؛
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والله وقبل نوح ما يبني سفينا،
أجا من كرومنا أخَ ذَ اخلشب؛
ألله يخونك يا زمان الْ خنتنا،
ألله يخونك يا زمان الْ خنتنا!”..
في هذه اللوحة افتخا ٌر وعتاب :فبدالً
من السيف نجُ ّرد سيفني؛ كناي ًة عن الصمود
ميده
واألنفة العالية ،و َك َر ُمنا ال ينضب؛ فهو ّ
بح ٌر ال ينتهي!
ف����ي امل���ق���ط���وع���ة ي����ب����دو اجل����ن����اس ف��ي
ّ
تدل في احملك ّية
وسفيْنا؛ فالثانية
سيفيناَ ،
الفلسطينية والشامية على م��ا ت��دل عليه
ّ
محل
م��ن املبالغة ف��ي ال��ت��ن��اول ،وه��ن��ا ف��إن
التناول هو الكرم .وتستمر اللوحة في تبيان
أص��ل “كنعان” ال��ض��ارب ،حتى قبل ن��وح!
النبي وبناؤه
فقصة ن��وح
وف��ي ه��ذا دالل���ة:
ّ
ّ
السفينة مشهورة في التراث الشعبي املتواتر
بالديني ،ورمبا جاء الشاعر بنوح دون سواه
لتقصده “ سفينا” التي جتوب عباب البحر،
ّ
ورمبا هناك دالالت خف ّية يدخل فيها البحر
ّ
محل نبوءة في النصر ،رمبا ،وما
شريكاً أو
مدوا نوحاً
النبي بخشب
يهمنا ّ
أن بني كنعان ّ
ّ
َّ
سفينته؛ ول��ي��س أك��ث��ر م��ن ه��ذا دل��ي� ً
لا على
عطائهم وحضارتهم وخصوبة أنفسهم قبل
تبدلت احلال ووقعوا حتت نير
أرضهم؛ وإذ ّ
الغازي فإنهم يعتبون :ألله يخونك يا زمان
ا ْل خنتنا!”.
ه�����ذه امل�����واوي�����ل ي��ش��ت��ه��ر ب���ه���ا ال��ش��م��ال
الفلسطيني ،ورمبا تدخل اجلغرافية عام ً
ال
في عذوبة اللفظ أو خشونته :بادي ًة سه ً
ال
وجب ً
ال .وتكتمل اللوحة:
“ريح ريح
يارب الريح!..
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ريح ريح..
غرب ّية الريح!..
ألله ميسيكم باخلير
وعوافي يا نواطير؛
حس الصوت..
جينا على ّ
خير خير يجعل خير،
مطرز باحلنون
سهل
ّ
والبحر وموجاته؛
مد الروح،
خضرة على ّ
يا دنيا آن األوان!”.
الريح الغربية ذات ملمس ناعم للبيدر
ومسامريه ،وه��ي ت��وات��ي “مذراة” صاحب
احلب عن التنب ،وتفيد
املوسم التي تفصل
ّ
نعمت صالح أن النغمة موضوع ٌة وليست
شعب ّي ًة في هذا املقطع ،وقد ُو ّظفت توظيفاً
ي��ج��ع��ل م���ن أع���ض���اء ال��ف��رق��ة ع��ل��ى امل��س��رح
بـ“فوانيسهم” ،و“صين ّياتهم” ،و“جرارهم”
مشاركني ،فتدور احمل��اورة بني “النواطير”
أي ح� ّراس البيدر ،والزائرين كما يظهرها
أن اجلميع على
املقطع أعاله ،ومن إشاراته ّ
البيدر مي ّثل “وحدة حال” أكثر من مج ّرد
التعاون على املوسم!
ه��ذه املقاطع وأمثالها عند احلنونة ال
تُغنى بتقنية الـ“بلي باك” ،وإمن��ا يرددها
أعضاء الفرقة متفاعلني ،يبدعون مبواويل
تفتخر باملوسم الذي يتابعه أهله منذ بواكيره
حتى جني غلّته:
“ي ّ
البداو ّية؛
ال ع ّ
ر ّدوا حاللي يا مالي،
يا حاللي يا مالي:
القصة
ع األلف اسمعوا
ّ
ع احلروف الهجائ ّية،

القصة أ ّيام الشتو ّية،
ع الباء بدت
ّ
ع اجليم جبلنا األرض واجنبلنا َسو ّية،
ع احلاء حرثنا املارس بأ ّول الشتو ّية،
ع الراء رمت مطرها..
اشتاق الزرع للم ّية،
الدال دعينا الله
ع ّ
يجبر خاطرنا شو ّية،
ع الياء ي ّ
ال يا صبايا

ولكن الفراق يأبى إال أن يكون حاضراً؛
ّ
ف���ل���دى ه�����ؤالء ال���ق���وم اآلم���ن�ي�ن امل��ط��م��ئ��ن�ين
الساعني في أرزاقهم ومداراة ظروف احلياة
وقسوة املواسم همهم األكبر؛ ه ّم الشتات
��دار؛ وإذ يسيرون في
والرحيل وم��غ��ادرة ال� ّ
ع��رض البالد وطولها تبكي عيونهم أرض�اً
جبلتها فضفضاتهم ومجالسهم وأفراحهم
فإن لوح ًة حزين ًة تدمي
وأتراحهم وتعاليلهمّ ،
القلوب بأحلانها وتعابيرها ووجوه مؤديها:
شمل
“ع اليوم ّ
شملوني؛
اليوم ّ
مع السالمة ياللي فارقتوني،
ياللي سريتوا الصبح
الله معاكم،
راحن
روحي وقلبي ِ
بهواكم،
لو طال الزمن
ِخالّني ما أنساكم،
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ع غز ّيل دبكة شعب ّية!..
يا غز ّيل يابو الهيبا،
يا غاوي يا معذِّ با،
وشرفتونا،
زرتونا
ّ
أهال وسهال ومرحبا!”.

وال ألومكم
وال أنتو تلوموني!.”..
ف��ي ه���ذه ال��ل��وح��ة ي��دخ��ل ال���غ���زاة وت��ب��دأ
الطبيعي
املعركة؛ فينقطع شريط احل��ي��اة
ّ
مب��ا ه��و غير طبيعي؛ وحت��ار فتاة احلنّونة
�ال مقنّعني تشي
على املسرح بني أربعة رج� ٍ
تدخر
حركاتهم
َصب؛ ومع أنها ال ّ
ّ
بتقصد الغ ْ
حيل ًة في اإلف�لات من براثنهم إال أنها في
ٍ
صمت حزين من قومها ال جتد غير الندب:
“ َسقالله تعود هاأليام،
دنيا وناس وهداة بال؛
نحصد مروج القمح،
وتثمر ب ّياراتنا برتقان،
جند الزيتون،
نسرح
ّ
ونع ّبي الزيت جرار؛
يركب رجالنا البحر،
وتخوض خيولنا اجلبال،
نسقي القهوة ضيوفنا،
نحكي عن سالم والنعمان،
وتعود سحجات اعراسنا،
ويسير ع دروبنا احلمام،
سقاالله تعود هااليام،
سقالله تعود هاأل ّيام!”.
ٌ
فمعروف في ندب امل ّيت،
أما حلن اللوحة
وفي ذلك مرمى سعت إليه الفرقة ،بدالالت
ٌ
شريط أزرق .وفي
اللون األسود الذي يتخلله
فإن ندباً مياثل هذا نسمعه في “طلّت
الواقع ّ
البارودة والسبع ما طل ،يا بوز البارودة من
النّدى ما ابتل!”.
ولكن مع ّ
كل هذا وذاك ،ال تخلو اللوحة
من أمل:
“داير دوالب الزمان،

غالب دوالب ّ
الطحان،
أ ّيام بتاكلها السنني،
وسنني بياكلها النسيان،
بكرة الغايب رح بيعود،
يرجع مع طلة النهار،
محمل بشاير ووعود،
ّ
بيرجع مكلل بالغار”.
ّ
ل“الطحان” و”سالم”
وال يغيب عن بالنا ما
ّ
و“النعمان” من إي��ح��اءات :فالطحان يرمز
للمعتدي مبعنى اللفظ ،وسالم هو اليبوسي
ملك القدس ،والنعمان إله اخلصب ،أو كما
كان يسمى “بعل”.
تقول نعمت صالح :للبحر ملمح تتعدد
وجوهه ،وقد ج ّربنا تقنية نزول فنان احلنونة
بالفانوس إلى اجلمهور ملزيد من التفاعل
واملشاركة؛ ووجدنا أن البحر ميكن أن يحمل
الفكرة أكثر؛ فجاءت لوحة “البحر”:
“هيال هيال هيه،
هيال هيال هيه،
هيه يا الله،
قولوا يا الله،
أمينا،
ال تزعلي يا ِّ
يا ّأم البحر واملينا؛
مهما غيابك طال،
حضنك بيضلّ املينا،
أمينا،
ال تعتبي يا ّ
ع صوت الندا جينا؛
ما غ ّيرتنا الغربة،
غيرك حدا ما لينا!
هيال هيال هيه،
هيال هيال هيه!”.
وواض���� ٌح ال��ن��داء الشفيف ب�ين الشتيت
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وأ ّم���ه التي ه��ي ليست س��وى “ فلسطني”؛
فهي املينا ،حاضنة البحر ،وال ّب��د للغائب
أن يعود!
ومن “نغمات” احلنونة :الترحيب:
“يا هال بو َه َل ْوتني؛
َه َل ْوتني وترحيبا،
يا ضيفنا لو زرتنا
لقيتنا ع اجلنبني،
يا هال بو هلوتني،
هلوتني ومرحبا”.
ولنالحظ نفاذ العام ّية“ :هلوتني” ،في
قلب متلقيها ،واملبالغة في إك��رام الضيف.
وم��ن النغمات الشائعة ل��دى ال��ف��رق��ة“ :يا
ظريف ّ
الطول!” ،وهي نغمة ميكن توظيفها
بأكثر من طريقة ال حتيف على مضمونها،
كما ترى نعمت صالح ،وذلك سعياً ملزيد من
إثارة املتلقي:
ف��احمل��اورة إن��س��ان� ّي��ة محضة ،وم��ت��داول��ة
في املشهد الغنائي الفلسطيني وامل��ج��اور،
وحتديداً في األعراس ،وفيها تسويغ البقاء
مب��خ��اط��ر ال��غ��رب��ة ،واخل��ش��ي��ة م���ن ف��ق��دان
تتخضل
الهو ّية -على إطالقها -وهي لوح ٌة
ّ
تشده
بدموع بنت البلد على حبيبها ال��ذي
ّ
مغريات السفر وحتسني احلال.
املوال الشمالي:
يقول ّ
“عنَّ ا بـ ْ هالقرى ياما ليالي،
َ
سهرنا نسامر الريح الشمالي،
وكل ما ترف غيمة بالبشاير،
ّ
ترف قلوبنا مع أمل غالي”.
ومما يلفتنا أن الفرقة تنقل لهج ًة غريب ًة
اشتهرت في الشمال والوسط الفلسطيني،
وفيها يُقحم حرف الالم وسط اللفظ! وملّا

* محرر املجلة
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سألنا نعمت صالح قالت إن هذا ما وجدنا
عليه آباءنا ،ناقل ًة ألفاظاً غريب ًة عن عجوز
معمرة ،ودللت باللوحة:
ّ
الصل ّب ِح لوحي،
“يا ِن ِل ْج ِمة ُّ
َو ّديلي سالمي لل َعلي،
في ُع ُل ْر َسك يا ُبن ََّي
ُلر ُقص الغدران للعلي”.
ت ْ
وإذا ن��ح��ن أع��دن��ا ال��ب��ي��ت الشعبي إل��ى
الصبح
سيرته األول���ى وج��دن��اه“ :يا جنمة
ّ
لوحي ،و ّديلي سالمي للعلي ،في عرسك يا
ني تُرقص الغدران للعلي!”.
بُ ّ
بأن الفرقة
ولكن نعمت صالح تستدرك ّ
ميكن أن تتخفف م��ن ال�لام املقحمة على
“تُرقص”؛ وتأتي حالوة النغمة من إلقائها.
وم��ن اللوحات املتفاخرة املعتزّة “ علّي
نارك عليها يا ابن كنعان!” ،وفيها:
حرة وعتيقة ّأم النيران؛
“نارك ّ
يا آخوي غير اظفارك
جلدك ما حك،
ما تستناها عونة من أ ّي ًا كان،
الدنيا
يا ضاوي عتم ّ
كمل املشوار،
ّ
واعزف حلنك األبدي
حلن اإلنسان!”.
وت�����زداد احل��م��اس��ة“ :دق ال��� ّرم���ح ب��ع��ود
الزين؛ وانتو يا نشامى منني؟! ..واحنا ربع
احلنونة! ..والنعم والنعمتني ،يومن حملنا
ال��� ّراي���ة ،احل��ل��م ك��ان ال��غ��اي��ة ،ومهما طالت
األ ّيام ،حتقيق احللم جاي!” .والرسائل في
هذه املقاطع ب ّينة وال حتتاج أدنى توضيح.
“ع األوف مشعل
أوف ِمشعالني؛

ماني ِت َبلّيتُ ه
هو اللي ْت َبالّني،
َّ
شفت مشعل جاي
من الطاحونة،
يا قليب مشعل
بالوطن مسكون،
ِتلبق لمِ شعل هالفرس
املزيونة،
والسيف مجوهر
ّ
بان”.
رتينْ ُع ْر ِ
وامل َ ِ
هذه اللوحة تتكئ على حكاية “مشعل”
الشعب ّية ،التي باتت شخص ّي ًة شبه أسطورية
ف��ي ح��ب ال��وط��ن ،وت��ع��ود ج��ذوره��ا -حسب
نعمت صالح -إلى التجنيد العثماني للشباب
العرب؛ وهو التجنيد الذي ف ّر منه مشعل،
وحت ّول إلى ثائر ،وهي أغنية صعبة وحتتاج
خاصة ،وإذا أردنا أن نشرح ألفاظاً
طقوساً
ّ
افتريت عليه ،واملرتني
فإنِ :ت َبلّيتُه تقابل
فيها ّ
ُ
ه��ي ال��ب��ارودة ،أم��ا ال � ُع��رب��ان؛ فليست جمع
عرب؛ بل “عربون” ،أي ما يشابه الضمان.
وبعد؛
فإن ما مي ّيز هذه الفرقة أنها عكفت على
ّ
جمع التراث إلى جانب غنائه ،ولديها أرشيف
كبير ،وه��ي تعترف باألجيال املتعاقبة في
غنائها ،وتنأى عن تكرار لوحاتها مبساحة
احلر ّية التي ال جتور على مضمون املوروث،
وج���اء اسمها م��ن ال��زه��رة ال��ب��ر ّي��ة ،وحسب
نعمت صالح فإن صراعاً دار بني إله اخلير
بعل و إله الشر “ ُمت” ،ومن قطرات دم بعل
نبتت احلنونة ،وفي ذلك معنى كبير.
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حياة اللوحة املسرحية باحلركة ..وجسد املمثل ال يتحرك على هواه

عالمات فارقة بين الف ّنين:
المشهدي والمسرحي*

ترجمة :د.مؤيد حمزة* *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ما هو الفن املشهدي؟ قبل اإلجابة عن
ه��ذا ال��س��ؤال ،لننظر كيف تصنّف الفنون
ع�����ادة :مي��ك��ن��ن��ا ،ب����داي���� ًة ،ت��ع��ري��ف ال��ف��ن��ون
االستاتيك ّية بشمولها ال��ع��م��ارة ،والنحت،
والتصوير ،والديناميك ّية بانضواء املوسيقا
والشعر حتت لوائها ،كما نستطيع القول
إن املوسيقا ميكن أن توجد بأشكال آل ّية أو
ّ
وأن الشعر يتوزع على القصيدة،
صوت ّية؛ ّ
والنثر ،والدراما.
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وكل فن له مبدعه اخلاص به ،إذ إن مبدع
العمارة هو البنّاء ،وفي الفروع املختلفة للفن
التشكيلي ف��إن احل��ال��ة تنطبق على املبدع
�رس��ام «امل���ص��� ّور» ،وال��ن� ّق��اش،ك��م��ا تنطبق،
ال� ّ
أي��ض �اً ،ع��ل��ى امل��وس��ي��ق��ا اآلل��ي��ة ال��ت��ي يتمثل
مبدعها في شخص امللحن ،واملؤ ّدي املنفرد،
واملؤدي املايسترو املوسيقي املرجتل.
�إن املبدعني
وف��ي املوسيقا الصوتية ف� ّ
هم :امللحن ،املؤدي املنفرد ،املؤدي – قائد

ال��ك��ورس الكنسي ،املغني – امل��رجت��ل ،أما
مبدعو األش��ك��ال الشعرية ف��ه��م :الشاعر،
واملنشد ،والشاعر – املُ��رجت��ل؛ والنثري–
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الناثر ،والقارئ ،واخلطيب – املرجتل.
أما مبدعو األشكال الدرامية فيتوزعون
بني الدراماتورغ ،واملخرج ،واملمثل ،واملمثل-
املرجتل ،وفي الفنون االستاتيكية يكون نتاج
إب��داع البنّاء متمخضاً عن بناية ،والنحات
عن متثال ،والرسام عن لوحة ،وكذلك احلال
بالنسبة للفنون الديناميك ّية فإن نتاج اإلبداع
فإن
هو عمل فني .وف��ي النمط ال��درام��ي ّ
ال��درام��ات��ورغ يؤسس عم ً
ال درام��ي�اً ،املخرج
بدوره يبدع عرضاً مسرحياً للعمل الدرامي،
أما املمثل فعليه مهمة العرض اجلماهيري
للدور املسرحي.
وإذا ما شرعنا في تصنيف اإلبداع الفني
في املسرح فسوف نرى أن فن الدراماتورغ
ومهمة املخرج تتمثل
يتمثل في تنظيم الكلمة،
ّ
ّ
املنظم ل��ل��درام��ات��ورغ
ف��ي ف��ن ت��أوي��ل العمل
من خالل املساعدة في تنظيم تأويل عمل
فن علني ،وغالباً
املمثلني ،أما فن املمثل فهو ّ
ما يكون من خالل جماعة تأويل تنظم عمل
الدراماتورغ واملخرج .وعند مقارنة فن املمثل
مع فن املخرج ينبغي مالحظة أن فن املخرج
مسرحي ،وفن املمثل مشهدي.
وم�����ن خ��ل��ال ك���ث���رة اس���ت���ع���م���ال ه��ذي��ن
املصطلحني نتوقف عند نقطة فارقة تظهر
م���ا ب�ي�ن ال��ف��ن�ين «امل��س��رح��ي و امل��ش��ه��دي»،
فاملسرح يتكون من جزأين :صالة املشاهدين
وخشبة املسرح بكل ما حتتويه ،وعلى هذا
يكون الفن املسرحي أوسع من املشهدي من

ناحية «اجلماع ّية» ،كما أن القوى اإلبداعية
املتحدة للمخرج متنوعة للغاية .من الناحية
النوعية يتنازل الفن املسرحي للمشهدي،
واملمثل أكثر حرية في إبداعه ،وإبداعه يبرز
أمام عيون املشاهدين في عملية وفي نتيجة
بدون انقطاع.
والب���د ل��ن��ا م��ن احل��دي��ث أوالً ع��ن الفن
املسرحي بشكل ع��ام ،ففي املسرح ترتبط
مجموعة كاملة من الفنون األخ��رى بوحدة
عضوية واح��دة ،على الرغم من أن املسرح
ّ
مستقل بالكامل ،إال أن��ه  -في الوقت
ف� ّ�ن
ً
ً
ن��ف��س��ه -يُ��ع� ّ�د ش��ي��ئ�ا شبيها بتكتل الفنون
األخرى؛ لذا ينبغي -قبل كل شيء -مالحظة
فن
أن الفن املسرحي أكثر تعقيداً من أي ّ
آخر .ما الذي ينصهر في الفن املسرحي؟
فن الدراماتورغ «فن الكلمة» ،فن املخرج ،فن
املوسيقى ،فن املمثل؟! وإذا كان املسرح فن
«الكلمة» ،وفن الصوت ،وفن املرونة؛ فإنه
يدخل هنا مع فن ال��رس��ام – املصمم ،أما
املمثل فيضفي على اخلشبة ليس الصوت
اإلن��س��ان��ي ح��س��ب ،ب��ل ف��ن احل��رك��ة أي��ض �اً،
ويتمثل هدف املسرح ومهمته في جمع كل
هذه العناصر في وحدة عضوية واحدة.
وال بد من مالحظة أن عناصر الفنون
األخ���رى ه��ذه تدخل ف��ي امل��س��رح م��ع بعض
التغيرات في شكلها :فاملوسيقا ،مثال ،متتلك
في املسرح معنى آخر ،غير الذي متتلكه في
صالة السيمفونيا ،وفي التصوير فإن مهمة
الرسم للعرض على حائط تختلف عنه في
املسرح؛ فهل يقوم الرسام في املسرح بالعمل
نفسه الذي يقوم به في محترفه عند عمله

على اللوحة ؟! اإلجابة ستكون بالنفي؛ ففي
املسرح يوجد لديه مدخل آخر للمواضيع.
وجت��ري عملية فريدة من نوعها لتكيف
املبدعني مع متطلبات اخلشبة املشهدية،
وهي ال تالحظ لدى املوسيقيني والرسامني
حسب ب��ل واملمثلني أي��ض �اً .فاملمثل ال��ذي
ي��ؤ ّدي املنوعات في املسرح ويقرأ الشعر،
يبدع بطريقة مغايرة عندما مي ّثل على خشبة
املسرح .وعاد ًة ما تالحظ الظاهرة التالية:
امل��دارس التي تدرس اإلنشاد بشكل جيد،
وتخرج طالباً ي��ؤدون على خشبة املسرح،
الرسام
أن
يظهرون عاد ًة ممثلني سيئني ،كما ّ
ّ
ف��ي امل��س��رح ال ي��رس��م على ل��وح��ة صغيرة،
فإن
موضوعة في إطار ،بل ضخمة ،مع ذلك ّ
هذه اللوحات ال تعد على اإلط�لاق لوحات
مك ّبرة ،على الرغم من أن اإلطار هنا صار
تلك النافذة التي ينظر منها املشاهدون.
وك��ذل��ك املمثل ال��ذي اج��ت��از دورة اإلن��ش��اد،
ال ميكنه أن يعد نفسه سيد اخلشبة ،فعلى
اخلشبة ال يطلب منه أن ينشد ،كما في
املسرح األرستقراطي ،بل بطريقة خاصة،
وهي أن يتلفظ باخلطاب بطريقة مسرحية،
ولهذا عليه أن يتذكر دائما أن كل ح��واره
يعيش ظ��روف �اً خ��اص��ة .ون��ح��ن ن��رى – في
هذه احلال  -أن كل مبدع من مبدعي الفن
املسرحي الذين يعملون في املسرح ،حتكمه
قوانني خاصة:
فالرسم ميتلك عالقة مع الفراغ فقط،
واملوسيقا تظهر فقط في الزمن ،وعناصر
املسرح توجد في الفراغ وفي الزمن .والبد
من القول إن هذه التركيبة لعناصر الفراغ
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والزمن هي األمر األكثر صعوبة في املسرح،
وفي الفن املسرحي البد من أن تؤخذ قوانني
فإن
ال��ف��راغ باحلسبان ،وف��ي الوقت نفسه ّ
قوانني الزمن والسؤال عن طبيعة العالقة
التي جتمع ال��ف��راغ وال��زم��ن بشكل ع��ام هو
س��ؤال مت��ت دراس��ت��ه بتمعن م��ن قبل العلم
املعاصر ،وفي السابق كان االعتقاد أن الفراغ
والزمن هما شيئان مختلفان متام االختالف
وأن��ه الب��د من التمعن في كل منهما بشكل
مستقل عن اآلخ��ر ،لكن النظرية احلديثة
للنسبية تعلن أن كل هذه اآلراء خاطئة متاماً
وأنها لم تعد موجودة بعد ،والبد لنا من أن
نتبرأ منها بالكامل .ذل��ك أن املسرح فن-
على خ�لاف غيره من الفنون -يحدث في
الوقت نفسه ،سواء في الفراغ أو في الزمن،
أن نقطة التح ّول في
وهنا علينا أن نالحظ ّ
علم الفيزيو -رياضيات ،وضعت املسرح في
ظروف خاصة.
وستكون ظ��اه��رة ال تنطبق على أص��ول
الفن ،لو أصبح الفنان امل��ؤدي على خشبة
املسرح عدمي احلركة؛ ففي هذه احلال لن
يصبح ممث ً
ال ،بل مجرد عنصر في لوحة
ح ّية .وإذا قلنا إنه ميكن أن يكون للبانوراما
�إن هذه العبارة قد تكون في
لوحة حية ،ف� ّ
أذهانكم عبثاً فنياً؟ وسيكون تكوين الكلمتني
ألن
بحد ذاته سخيفاً في قولنا «لوحة ح ّية»ّ ،
اللوحة ال ميكن أن تكون ح ّية.
ال���ل���وح���ة ال مي���ك���ن -ب����أي ش��ك��ل من
األشكال  -أن تكون ح ّية ،فاحلي البد أن
أن جسد املمثل
يكون في حالة حركة ،كما ّ
حتى يصبح مادة فن ّية البد وأن يكون ظاهرة

* محاضرة مترجمة للمخرج الروسي
فيزفولد مايرهولد

* * أستاذ جامعي /ك .الفنون
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متحركة ،وه��و هنا ال يستطيع أن يتحرك
على اخلشبة املشهدية وف��ق ه��واه .جسد
املمثل البد أن يخضع لقوانني احلركة على
خشبة املسرح ،والعلم احلديث درس هذه
الظواهر ف��ي الفن املسرحي ،األم��ر ال��ذي
يُسهم في تشكيل فن املمثل.
وفي الفن بشكل عام كل شيء ينحصر في
بناء الشكل ،فالنحت يقدم شك ً
ال من املرمر،
والصلصال ،والبرونز ،والعمارة تنفذ طبقاً
لتصاميم محددة مبواد ثقيلة ،أما املوسيقا
فتبحث ع��ن الشكل ف��ي توليف األص���وات،
وعندما يقوم «ب .أو .م��وروزوف» بتبسيط
ت���اري���خ امل���س���رح أم��ام��ن��ا س��ن��رى أن���ه ه��ن��اك
وحيث يسود الفن تسود القوانني املتفاعلة
واملتحركة إلرادة الفنان.
وال يفكر العاملون على خشبة املسرح

عادة بهذه احلالة ،وعلى خشبة املسرح يدخل
أن��اس عاطلون عن العمل ،وق��د ال يعرفون
إلى أين يذهبون ،فيتجهون إلى املسرح ،ألن
الذهاب إلى مكان ما آخر -على سبيل املثال
 ك��ورش��ة ح���دادة أو مصنع كهربائي ،يعدللكثيرين مهمة صعبة ،ألنه ال بد من معرفة
شيء ما .أما إلى خشبة املسرح فيذهبون
ببساطة دون تفكر،كما يعتقدون .وميكن أن
فن معقّد بشكل خاص،
نقول إن املسرح هو ّ
وقبل أن نك ّرس أنفسنا للمسرح ،ال بد أن
ندرس كثيراً لفترات أطول.

فنون
م �ن �م �ن �م��ات اإلب� � ��رة.
ن��س��ري��ن أب � ��و خ��اص

رنة اإلبرة
م� ��ري� ��د ال�� �ب� ��رغ� ��وث� ��ي *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ُ
يقول!
صامت  .و
ثوب ِك
ٌ
تطريزُ ِ
األخضر املبحوح ٌ
ناي ناعم ٌ
َم َّستْهُ َك ُّف الريح و الراعي،
ٌ
أحم ُر ُه ُط ُ
و ُ
بول   
أزرقهُ
دفوف حولها ُش َع ٌل ،و َ
ُ
إصغاء
همس و
رسوم ِه
منمنمات
و
ِ
ٌ
ٌ
َ
غامقها به ن َع ٌس
و ِ
َ
ُ
َس
و فاتحِ ها له نف ٌ
فاج ُرها خَ جولُ
و ِ
   
وا َ
الذيل
خل ُّط يصعد ,مستقيم ًا ,من وقار
ِ
اخلصر
حتى
ِ
قوسهُ  ,و يمَ ُ
يل
يلمس َ
ُ
حفلة األشكال ,
و على اتساع الصدر تصخب
ُ
اجلنائن, 
زهزهة
ِ
هائج
مندرين
ٌ
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أشهب يرنو
رمانٌ ِيرنُّ  ,و
ٌ
َذ َه ٌب و ّ
و ُك ْح ِل ٌّي كوخز ُ
رح  ,
اجل ِ
نعناع بكوب الشاي
عش ِب ٌّي كلذعة غصن
ْ
ٍ
وه ٍج تجَ ََّمع فوقهُ َو َه ٌج
و
األكمام في َ
ُ
ٌ
ٌ
وبادية
خافية
و أسرا ٌر م َوز ََّع ٌة على كفَّ ْي ِك
زمن
و من زمن إلى ٍ
تزوغ من الزوال وال ُ
تزول
  
ثوب ِك إن حكى
أوجاعهُ
و َس ُ
َ
واد ِ
العرائس و الشيو َخ
أبكى
َ
و ذلك الغي َم الذي ميشي جوار الله حسب
هوا ُه
ُ
فيسيل
مبائه،
حتى ال يطيق االكتناز
ِ
   
كنت
دادك منذ ِ
هذا ِح ِ
مشيت
ذاكرة تسير على التراب إذا
فأي
ّ
ٍ
ِ
زمانك
على
ت
ب
عت
إن
هول
أي
ِ
ِِْ
و ّ ٍ
ٌ
ُ
ُ
بخيل
مقالل
كرمية  ,و هو
يا

***
ٌ
أكثر ِمن َق َم ْر
ليل ُي َن ِّو ُر َل ْي َلهُ
الليلي ُ
َّ
فعلى رقائق ُق َّب ِة الذَّ َه ِب التي ن َِع َس ْت ,و ما
نامتَ ,ق َم ْر,
ْ
احملج ِب قرب
الولد
ذلك
أصابع
على
و
َّ
متراسَ ,ق َم ْر,
ٍ
و على قميص البنت وهي متيل نازفة ,
َق َم ْر,
و على جبينك حني تلتفتني للجندي نافرة,
َق َم ْر,
و أكفنا ,بلهاثها ,امللحوق ,تطرق كل باب
مغلق
واملوت يلمع ِسنُّ هُ املكسو ُر في َض ْوءِ الق ََم ْر
لكن كَفَّ ِك منذ أن
وسواد ثوبك
ٌ
صامت َّ ,
ُ
تقول
قالت ,
ْ
تدحو الفطائ َر كل عيد
أو تزوق للمواليد القماط
و متسح األحزان و الدم والبالط
وتعصر الزيتون في القفف املهولة
للصغير
تنسج األزهار في ركن املخدة
ِ
وفي الصباح تشد شحم َة ُأذ ِْن ِه
السرير
وتعالج ال َب َلل الغزير على
ِ
ترد شالتها تعزي في القتيل
تر ُّد «شا َلتَها» وتذهب للتهاني
ُ
الشرفات
في
الريحان
تزرع
ِ
تشغلها مقادير األ ُر ِّز
وآخر األخبار من جهة الفدائيني
ُ
والبنت التي حردت ألن حماتها وصلت
ُ
ُ
ُ
والغسيل
ووجبة الغد
العاملي
وأنباء الوفاق
ّ
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البعيد
   من عهد كنعا َن
ِ
اخلرافة
و من حكايات
ِ
و هي تلمع كالذخيرة حتت توراة احلديد
و من خبيئات املوانىء في سواد البحر
والنصف ُح ُ
ُ
ٌ
ول
دائم ,
و احلراس
نصف في ُس ٍ
بات ٍ
   
لم يبصروا األوالد مصرورينَ
القدمية
في صوف البطاطني
ِ
حتملهم وراء النهر
و البغال تكاد تدمع و هي
ْ
ِواألقفاص تأخذهم بعيدا فوق موج البحر ِ
و انفرط املكان على األماكن فجأ ًة
لتضيع زينتنا على الطرقات
نكن
حتى ظننا الرائي قباح ًا في
اخليام و لم ْ
ِ
ُ
الرحيل
قبيح  ,و
بل إنه املنفى ٌ
   
التنيُ و الزيتونُ و
البلد األمنيُ
ُ
اإللهي
عينيك
رأسكُ ,ك ْح ُل
وشال
ِ
ِ
ّ
ُ
الغامقات
القالع
ليل
رنني إبرتك التي وق َع ْت على ٍ
َ
سهرت سوا َده و
بياضهُ
ِ
مخد ُة الغيم التي اتكأَ ْت عليها
و
ّ
املسافر في ُ
ُ
قامة السرو
األفقْ
ِ
الضيوف
و خطى
ِ
ُ
الهال
صهيل َحب
ِ
ضوء البرتقالة حني مال الغصن وانت َب َه ّ
الش َفقْ
اجلبال
كهان
ِ
و بخور ّ
خطى الصحابيني
القباب
تربيت النخيل على
ُ
ِ
اجلني
الر َط ِب
و ِر ْع َش ُة ُّ
ِّ
شمس ِك األولى ،و َب ْح ُر ِك...
و
ُ
خيمة؟
كيف ز َُّج ْت كلها في
ٍ
متنا كما متنا ,و نحيا مثلما نحيا
و نعلم أن من َيلْقَ
العذاب كما لقينا
َ

سوف يصفن صفْ ن ًَة  ,و يقولها:
ُ
ٌ
جميل
مخلوق
إن الفلسطيني

جميعها
مدي يديك إلى املراسي النائيات
ِ
ملّي الصناديق التي حملت صغارك في سواد
املوج
ربيهم
أعديهم ليوم ا ُملل ِْك
فكي السحر واأللغاز عنهم
واجمعيهم مثلما جمعت يداك الزعتر البري
في الصبح النظيف
ومثلما علّمت إبرتك الصغيرة
أن تلملم شارد األلوان في أطراف ثوبك
مثلما اجتمعت عالمات القيامة بني كفك
واألصابع
وهي ترمي َص ْب َرها في مقلع الص ّو ِان
ثم تهز أكتاف الشوارع وهي ُتقصي وهي ُتدني
وهي حتجب أو ُت ُ
نيل
أنت الكنائس والكمائن
واملساجد واملساجني الذين يراكضون زمانهم
بالقيد أو بالقرفصاء
وأنت من ماتوا على خط النهاية
واملتاريس املقامة حولهم
والفل والفوالذ أنت
غضب
وأنت ما في الشوق من
ٍ
وأنت اليأس مكتم ًال ,يحاول
أن يشد غزالة األمل الكبير َة من رؤوس قرونها
أنت البقاء واالبتداء
العيد
وأنت أول أمهات
ِ
بهجتُ هُ ودمعتُ هُ
ُ
ُ
الطويل
والبال
مود الدار,
َع ُ
مسالك
متشني بني
ٍ
ٌ
دانيات والنجاة بعيدة
فيها املهالك
واخلوف كالذئب األليف بباب بيتك
146

بالشمس
متنعم
صامت,
ٌ
ِ
عليك
يغلق عينهُ  ,ويطلّ باألخرى
ِ
الصغيرة
على خطاك ,على نواياك
ِ
فليكن!
خفنا مبا يكفي لنذكر كل ما شاءوا لنا نسيا َنهُ
خافي قليال ثم ُمري من نداءات اجلدود
إلى زُقاق فيه حصة خَ ْو ِف ِه ْم
خوف الغريب من املقيم
ِ
قاتل
ِ
وخوف عين َْي ٍ
ُ
القتيل
ارتباكهما
ِمن أن ُي َح ِّدقَ في
ِ
أنت انكشاف الرأس في هذا العجاج بناره
ودخانه
ِ
عيونهم
متر بني
مري كأنك كل ذاكرة البالد ُّ
ْ
لك
الطرقْ
ف َل ِك الطريقُ ِ
ُ
مكانه
ولك املكان على امتداد
ِ
املشتاق في جدران
لك وخزُ كوع جنينك
ِ
للحياة بحلوها ومبرها
بطنك
ِ
مطال ُب ُه ْم
فيهم
لك ق ّو ُة املوتى الذين تأ َّب َد ْت
ِ
ْ
ضهم
فال ٌ
أحد ير ِّو ْ
فهم
وال أحد يخ ِّو ْ
وال أحد يض ِّل ُل ُه ْم
يبد ُل فكر ًة سقطوا على دمها
وال أحد ِّ
خالد
عناد
فإن املوت نوع من ٍ
ٍ
ال يبرح املوتى
وينتظرون ,
ينتظرون في صبر طويل لهث َة ال َع ّداءِ
بالدمع الذي ال دم َع يشبههُ ,
عام,
فم ّري  ,ولتم ّري اآل َن ُ ,م ّري بعد ٍ
أعوام
بعد
ٍ
شئت
شاءت
خذينا حيثما
ْ
خطاك وحيث ِ
ِ
أعطت يداك إشار ًة
وأينما
ْ
ُ
والدليل.
فهي اإلشار ُة  ,والقياد ُة ,
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م �ن �م �ن �م��ات اإلب� � ��رة.
ن��س��ري��ن أب � ��و خ��اص

وداد قعوار :تراث عصي على النسيان
كن يحكن يومهن وهمومهن ب��اإلب��رة واخل��ي��ط؛ فيصنعن أث��واب � ًا حتاكي جمال
روحهن الصافية البهية ،يخترنّ األلوان بأناقة فراشة تنتقي أحلى الزهر ،يرسمن
العروق بدمع العني وزف��رات القلب..ولم يكن يعلمن أنهن يطرزن تاريخ ًا بأكمله،
يحكن الهوية ،ويؤسطرن املراحل وقضية الوطن واألرض واألجيال واألمة.
ُ
تطرز الواحدة منهن ثوبها ،وكأنه لوحة
تلحنها
مت��ش��ي ع��ل��ى ق��دم�ين ،أو ق��ص��ي��دة ّ
بخطوتها ،وتسلب األل��ب��اب بإتقانها ،حتى
بات كالعلم الوطني ،مؤشراً على اخلريطة،
له قدس ّيته ،ووقعه في النفوس.
وان��ط�لاق �اً م��ن إع�ل�ان ال��ق��دس عاصمة
للثقافة العربية لعام  ،2009وخالفاً ملا قامت
عليه العادة – في مثل هذه املناسبات -من
التركيز على اآلداب والفنون ،وه��ي كثيرة
ن��ف��اخ��ر ب��ه��ا جميعا ،إال أن مجلة “أقالم
جديدة” آثرت أن تسلط الضوء على جانب
التراث وأث��ره في رفد الثقافة الفلسطينية
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ،ومنحها خصوصية
متفردة.
ص��ار ميكننا أن نصنف اإلب���رة ي��راع �اً،
والقماش قرطاساً ،د ّون األف��راح واألت��راح
في آن ،وكان أشبه بوسيلة لكتابة املذكرات.
وعند احلديث عن دور الثوب الفلسطيني

“ الفالحي” ج����زءاً م��ه��م�اً وأس��اس��ي �اً في
التراث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية،
الب��د أن تكون للسيدة وداد ق��ع��وار شهادة
مهمة ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،مل��ا لها م��ن خبرة
طويلة قاربت على النصف ق��رن ،وهي من
املهتمات بهذا األم��ر ،فقد أخذت
القالئل
ّ
على عاتقها جمع التراث “ األثواب واحللي”
وتوثيقه ،ونشرته في العديد من العواصم
األوروبية ،من خالل املعارض السنوية التي
جابتها لعقدين من الزمن دون أن تكل أو
ينال منها اإلحباط أو التعب ،وهي ابنة بيت
حلم ،فتحت عينيها على الفالحات اللواتي
ك��ن يعملن ف��ي احل��ق��ول واألس����واق ،وكانت
تتأمل أث��واب��ه��ن امل��ط��رزة ،امللونة “الكلفة”
باجلمال وكأنها منمنات ،بعينني من فضول
وشغف ،فأحبت جمعها ،وتنامى احلب حتى
صار هواية فحرفة في جمع األثواب وتوثيق
كل شيء عنها.

147

فنون

ثقافة اإلبرة والخيط ...إرث يحاكي جمال الروح

ف��ي منزلها ال��زاخ��ر ب��امل��ط��رزات وك��أن��ه
متحف ،منذ أن تفتح بابه حتى تستقر في
ال��ط��اب��ق السفلي امل��ل��يء أي��ض �اً ب��امل��ط��رزات
واألثواب ،التقينا بها وحدثتنا عن مسيرتها
فقالت :بدأت أجمع التراث والقطع التراثية
من القرى الفلسطينية منذ قرابة النصف
قرن ،وبدأت بجمع األثواب ،ثم وسعت دائرة
اهتمامي إل��ى جمع احل��ل��ي امل��راف��ق��ة لهذه
األثواب ،والثوب يشتمل أيضاً على األحزمة
وغطاء الرأس ،وجمت أثواب جميع املناطق
والقرى الفلسطينية في البداية ،وفي عام
 1967ال���ذي اح��ت��ل فيه ال��ع��دو الصهيوني
م��ا تبقى م��ن فلسطني ،وب���دأ بتدمير كل
ش���يء ،أحسست أن��ن��ي مسؤولة ع��ن حفظ
هذا التراث ،وأن لي دوراً مهماً بهذا الشأن
دون غيري ،فبدأت أجمع كل قطعة تقع بني
ي��دي مهما ك��ان ثمنها ،ال سيما أن احلالة
االجتماع ّية والسياسية واالقتصادية الصعبة
ال��ت��ي شهدتها فلسطني ف��ي ت��ل��ك املرحلة
حملت الناس على بيع أثوابها لتأمني الطعام
فجمعت عدداً ال بأس به
واملأوى ألسرهم،
ُ
من األث��واب وأغطية ال��رأس ،وكنت أحترى
ق��در اإلم��ك��ان م��ن ه��ذه األث���واب وعروقها؛
وأس�����أل :ك��ي��ف ج����اءت رس��وم��ات��ه��ا ال��ن��ق� ّي��ة،
فاخترت ث�لاث ن��س��اء على األق���ل ،ألع��رف
شيئاً عن هذه الرسومات كيف كانت وماذا
أضيف عليها .وكذلك األثواب اخلاصة بكل
قرية من القرى الفلسطينية ،وأتتبع الثوب
األصلي لهذه القرى ،وهذا كان أمراً صعباً
جداً ،فقد كانت النساء ينقلن الرسومات عن
بعضهن البعض .ويدخلن رسومات مناطق
أخرى بأثوابهن.
وحصلت على أث���واب قدمية ج��داً تعود
إل��ى ع��ام  1850تقريباً ،وف��ي تلك الفترة
عكفت على جمع األث��واب التراثية وكل ما
يتضمنه ال��زي التراثي م��ن أغطية ال��رأس
و“ البنطلونات ” التي ك��ن يلبسنها حتت
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األث������واب واحل���ل���ي وال��ف��ض��ي��ات ح��ت��ى ع��ام
 ،1967أي أنني امتنعت عن جمع ما يعود
تاريخ صنعه أو تطريزه بعد هذا التاريخ ،
وفي ذلك الوقت انتقدني اجلميع على ذلك،
فمضيت بجمع هذه األثواب ،باإلضافة إلى
احلرف اليدوية التي كانت شائعة في تلك
القرى من مثل اخلزف والفخار والصلصال
و“اخلوص” ،فجمعت من���اذج منها ،حتى
أنني أستطيع القول إنني جمعت كل شيء
عن التراث الفلسطيني .وهنا كنت قد بدأت
مبرحلة سابقة بجمع أث��واب القرى واملدن
األردنية ،السيما وأنها تتشابه إلى حد ما
مع األثواب الفلسطينية ،وبعد أن انتهيت من
اجلمع والتوثيق ،طفت في العواصم العربية
ألن
واألوروبية أعرض هذا التراث ،وحتديداً ّ
حقبة الثمانينات سرق العد ّو تراثنا ونسبه
لنفسه ،فشوهدت مثال زوجة “موشيه ديان”
أكثر من م��رة في احملافل الدولية مرتدية
ث��وب �اً فلسطينياً ،كما أن ش��رك��ة الطيران
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة “ العال” اع��ت��م��دت ال��ث��وب
الفلسطيني ملضيفاتها” وهنا شعرت بتحد
كبير واعتداء موجع على هذا التراث الذي
تفانت بخلقه وتطويره السيدة الفلسطينية.
وكان ال بد من أن نقول للعالم بأن هذا
التراث وهذا الفن واإلب��داع من خلقنا وهو
لنا ،فإن كانوا اغتصبوا األرض بالقوة ،فال
يعني ذلك سرقة إرثنا احلضاري والتراثي
والفلكلوري ،وهو نتاج عقود وقرون من إبداع
الفلسطيني ،وال بد من الدفاع عن قضيتنا
التاريخية مبا نستطيع ،ف��إن ك��ان الشاعر
ي��ق��اوم بقصيدته ،وال��رس��ام بلوحاته ،فأنا
أق��اوم بالتطريز ،هذا سالحي في مقاومة
ال��ع��دو ،وه���و ال ي��ق��ل أه��م��ي��ة ع��ن ال��ب��ارودة
وامل��دف��ع ..باملدفع يهدم بيت أو س��ور وأن��ا
بالتطريز واألث���واب أه��دم مخططاً لسرقة
تراثنا وإرثنا احلضاري ال��ذي توارثناه عن
جداتنا.

أقالم جديدة تتسلم كتاب شكر من الديوان امللكي العامر

تسلمت مجلة أقالم جديدة كتاب شكر من الديوان امللكي العامر؛ وإذ تعرب
املجلة عن فرحها مبا يهيئه املثقف األول حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد الله
الثاني ابن احلسني ،فإنها تتمنى أن تسهم في رفد احلركة الثقافية الوطنية
التي رعاها جاللته حفظه الله.
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ّ
وتستظل بالتراث
تطور في “الثوب”..
أردنية
سيدة
ّ
ّ
ّ

مريم مراد :ال خطر من “الموضة”
وأسنان “الماكينة” على فرح الفتاة بعروق الثوب!
ح��اورت �ه��ا :نسرين أب��و خ��اص *
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 ..تعكف على إحياء التراث بال ّثوب ،وجتمعه ،وتط ّوره
بتصاميم عصرية تتناغم وروح العصر وتنسجم ومتطلبات
السيدة العصرية ،وفي الوقت ذاته تُبقي عليه مش ّرباً بعبق
واجلدات!
التراث ،وزاخراً بزخرفات األمهات
ّ
مرمي مراد مهاني ،املعلمة في وكالة الغوث ،احلاصلة
قصت على مجلّة “أقالم
على ماجستير ال��ري��اض��ي��اتّ ،
جديدة” حكايتها مع الثوب ،في هذا اللقاء:
< ك��ي��ف ب����دأت ال���ف���ك���رة؟ ..وه���ي ف��ك��رة حت��ت��اج ت��ف� ّ�رغ� ًا
ومتابعة؟!
بفراغ كبير؛ وال س ّيما أن
أحسست
التدريس،
مهنة
بعد
ٍ
يضج باحلركة والتدريس والنشاطات التطوع ّية،
وقتي كان
ّ
فبدأت أفكر مبشروع أحبه؛ أساعد من خالله السيدات
لسوقِ هِ  ،إما
الالتي يرغنب بالعمل ،وال يستطعن اخل��روج ُ
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لعدم توفر فرص العمل ،أو لكثرة
األعباء املنزلية ،أو ألن تقاليدهن
ال تسمح لهن مبغادرة املنزل ،وقد
آملني أن��ه� ّ�ن يحتجن إل��ى امل��ردود
املادي إلعالة أسرهن.
����إن ال��س��ي��دة
وك���م���ا ت��ع��ل��م�ين ف� ّ
عندما تعمل في منزلها تختار ما
مبزاج
يناسبها من وقت ترتاح فيه
ٍ
رائ� ٍ��ق وه� ّ�م��ة واث��ق��ة ،وب��ال متّزن.
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ولذلك قررت أن أبدأ مبهنة التطريز ،وفع ً
ال أع��رف همومهن ومشكالتهن ،وأعمل قدر
جمعت عدداً ال بأس به من األثواب،
ُ
وتتبعت املستطاع على حلها.
أي قطعة تراثية أسمع عنها ،ول��دي اآلن
ّ
بناتك،
دورك اإلشراف على
< هل يتعدى
ِ
ِ
مجموعة ُمرضية من املقتنيات التراثية .ولم امل��ش��رف��ات على ف��ي امل��ش��روع ،إل��ى التوجيه
أكتف بذلك بل قرأت كتباً
ّ
تختص بالتراث باخلبرة ومراكمة النوع؟!
وتوثيقه ،وتبحث في تاريخ القطع التراثية
بتهن
بعد أن سلّمت بناتي كل مها ّمي ،ود ّر ّ
وما يتعلق بها.
اتبعت ف��ي سبيل ذل��ك وسيلة
ج��ي��داً ،وق��د
ُ
< لم ت َِقفي عند التكرار؛ بل
ِ
عمدت إلى “التجربة واخلطأ”؛ صرن اليوم يعملن على
إليه
تستندين
التطوير واالبتكار ..ما الذي
عليهن مبا
تطوير املهنة وتوثيقها ،وال أبخل
ّ
في ذلك؟!
عندي ،وقد استفدن كثيراً من هذا التعلّم
ً
أذكر أنني ط ّر ُ
زت قطعا صغيرة من مثل :امل��ري��ح؛ فمن ال يخطئ ال يتعلّم .وآم��ل أن
الوسائد و“الكوسترز” ،ث��م وج��دت نفسي تستمر امل��ه��ن��ة ،وي��ح��اف��ظ��ن ع��ل��ى م��ا تعبت
أط ّور في تطريز “الشاالت” واألثواب ،وألنه ألجله.
ليس من الهينّ االشتغال على ثوب فقد كنت
< ك��ي��ف ُي��ع� ّب��ر ال��ث��وب ع��ن منطقته؟!..
دقيق ًة جداً في االنتباه واملالحظة.
وكيف تتشابه أث��واب املنطقة مبجموعها،
وملّ��ا توسعت الفكرة وأغناها إخالصي
ومتتاز بخصوصية بيئاتها؟!
لها وعكوفي عليها ،كان عدد
ف���ي ت���ط���ري���زي ل��ل��ث��وب أق���وم
السيدات الالتي يشتغلن بهذه
“عندما تعمل
بعمل نسخ عن األث��واب التراثية
نسميهن
املهنة معي ،أو م��ا
ّ
السيدة في املنزل بصيغتها األصيلة النقية؛ فهناك
بـ“الطرازات” ،ي��ص��ل إل��ى
تعمل مبزاج سوي أثواب تتن ّوع تبعاً للمناطق األردنية
 300س��ي��دة ح��ال��ي�اً ،وه��ؤالء
والفلسطينية ،فعلى سبيل املثال-
وبال رائق متزن”
ٍ
ث��اب��ت��ات ت��ق��ري��ب�اً ،ومعظمهن
ال احل��ص��ر :ميكن أن ن��رى ثوباً
يعملن معي منذ مدة طويلة،
وقد راعيت في اختياري لهن
أن يتوزعن على محافظات
اململكة كافة.
< ملاذا؟!
متدني بكلّ
ألن الشرائح
ّ
ّ
ما هو مثير وجديد ،وألنني
بهذا أخ��دم ه��ؤالء السيدات
ب��ب��ي��ئ��ات��ه� ّ�ن امل��ت��ن��وع��ة ،ول��ه��ذا
تربطني بهن مشرفات يُ��و ّز ُع
ال��ع��م��ل م���ن خ�لال��ه��ن ،وه���ذا
ال ي��ن��ف��ي أن ب��ي��ن��ي وبينهن-
ال���ط��� ّرازات -ع�لاق��ة وط��ي��دة
وألفة وت��ش��اور؛ ويكفي أنني
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خ��اص �اً ب��ال��ق��دس ،وآخ��ر
ببيت حل��م ،وث��ال��ث�اً ببئر
السبع ،ورابعاً بحلحول،
وخ��ام��س�اً خ��اص �اً بيافا،
واحل������ال ذات���ه���ا تنطبق
ع��ل��ى ال���ث���وب األردن������ي،
ف���ل���ك� ّ
��ل م��ح��اف��ظ��ة ث���وب
خاص بها :ثوب عجلون،
وث�������وب ج�������رش ،وث����وب
م���ع���ان ،وث�����وب ال��رم��ث��ا،
وه��ك��ذا ..وأحيانا ميكن
يختص الثوب بقبيلة
أن
ّ
معينة وم��ث��ال ذل��ك ثوب
ال � َع � ْدوان��ي��ة “نسبة إل��ى
أن
عشيرة العداون” ،كما ّ
كل ثوب متيزه رسومات
معينة عن سواه ،وأغلبها
تُ��س��ت��م� ّ�د م��ن البيئة وم��ا
تشتهر به هذه املناطق؛
فمثال ثوب اخلليل تكثر
ف���ي���ه ع�������روق ال����دوال����ي
نظراً لكثرة زراعة العنب
وشجر الدوالي في املدينة.
هناك تشابه ب�ين األث���واب الفلسطينية
واألردن���ي���ة؛ كالتشابه احل��اص��ل ب�ين أث��واب
الشمال وال��وس��ط واجل��ن��وب ،وه��ي تشترك
بسمات ،ولكنّها ،أيضاً ،تتميز عن بعضها،
أن األلوان الزاهية
فإذا نحن تتبعناها وجدنا ّ
والفاحتة ت��زداد في الشمال ،في حني أن
األل����وان مت��ي��ل ب��ش��ك� ٍ�ل واض���ح إل���ى القتامة
في اجلنوب ،باستثناء محافظة معان التي
متيزت بثوبها عن بقية املناطق واحملافظات؛
ألنها كانت طريق جتارة وممر قوافل ،وكانت
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���ا ي��ت��ي��س��ر ل��ه��ا م���ن ال��ب��اع��ة
املتجولني.
أخبر ِتني أنّ ال��ث��وب ق��دمي� ًا ك��ان ُيع ّبر
<
ْ

ع�����������ن ال�����ط�����ب�����ق�����ة
االج����ت����م����اع����ي����ة!..
ه���ل م���ا ي�����زال ذل��ك
ج�����اري����� ًا ف�����ي ع��ص��ر
“املوضة”؟!
مي��ك��ن��ن��ي ال���ق���ول
إن ال����ث����وب م���ؤش��� ٌر
ّ
جغرافي واجتماعي
على منطقته؛ فقد
ك��ان��ت تُ��ع��رف أص��ول
ال��س��ي��دة م��ن ث��وب��ه��ا،
ك���م���ا ك����ان����ت ت���دل���ل
بثوبها على الطبقة
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي
تنتمي إليها ،فكلما
زادت كثافة التطريز
وال��ع��روق ف��ي الثوب
دل��������ت ع����ل����ى ث������راء
السيدة ،ومن الثوب
كانت تُعرف السيدة
امل��ت��زوج��ة وال��ع��زب��اء،
فإن
واألرملة .وطبعاً ّ
ه��ذا ك��ان ق��دمي �اً ،ومب���رور ال��زم��ن وال��ت��زاوج
وال��ت��رح��ال ب�ين س��ك��ان امل��ن��اط��ق املختلفة،
فضال عن االحتالل والتهجير الذي حصل
على ع��دة مراحل ،اندمجت ه��ذه األث��واب،
و ّ
مت تطعيمها ب��ال��رس��وم��ات ،ف��ق��د أصبح
ّ
يدل على
الثوب أشبه بـ“كوكتيل”؛ ولم يعد
منطقة جغرافية محددة كما كان احلال في
املاضي.
< كيف كانت الفتاة تفرح بالثوب؟! ..في
ليلة زفافها! ..و“حنّائها” ،وفي املناسبات؟!
وم��ن ال��ع��ادات التي كانت سائدة أيضاً،
وتع ّبر عن معايشة التراث يوم ّياً ،أن جهاز
العروس قدمياً كان يحتوي على عدة أثواب؛
ولكل مناسبة ثوب ،وكانت قريبات العروس
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ألن إجناز
يساعدنها في تطريز هذه األثوابّ ،
ثوب واحد يستغرق مدة زمنية طويلة وجهداً
كبيراً؛ فكان لدى الفتاة ثوب لليلة الزفاف،
وآخر لـ“احلنّة” ،وثالث لالستعمال اليومي،
ورابع للمناسبات ،وقد سمعنا أن الفتاة يكون
بحوزتها ما يقارب اخلمسة عشر ثوباً!
< لم تشتغلي إال على ثوب املرأة ،هل فكّ رت
باالشتغال على “القمباز” و“الكوف ّية”؟!
تعلمني أن مالبس الرجال التراثية ،وهي
نسميها بـ“القمباز” و“الكوفية” ،لم يكن
ما
ّ
يتخللها ال��ت��ط��ري��ز ،ول��م يخطر ل��ي تطريز
م�لاب��س ال��رج��ال وه��و م��ا أشتغل عليه في
أث��واب النساء ،وم��ن ي��دري رمب��ا يكون ذلك
ف��ي أوق���ات مقبلة ،وم��ع ذل��ك فقد ط � ّرزت
أثواباً لألطفال.
< ك��ي��ف حت��ف��ظ�ين امل������وروث ب��اإلض��اف��ة
ع���ل���ي���ه؟! ..وه����ل أث���م���ر “التجريب” عن
جديد؟!
بعد مرحلة توثيق التراث واحلفاظ على
األس��اس��ي��ات اشتغلت ع��ل��ى ن��س��خ مطابقة
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مت��ام �اً ل�لأث��واب ه��ذه،
ثم انتقلت إلى مرحلة
ال����ب����ن����اء ع����ل����ى ه����ذه
امل���وروث���ات بتطويرها
ولدي
خلقاً وابتكاراً،
ّ
أثواب عصرية تتماشى
وروح العصر؛ وحتافظ
في الوقت نفسه على
روح التراث .وأستطيع
ال���ق���ول إن��ن��ي رس��خ��ت
ج��ذور وأساسيات فن
التطريز بتثبيت أصوله
ال����ت����راث����ي����ة ،ف���ط���ورت
ف����ي “القطب” ف��ي
استعماالتها ،وكذلك
ف��ي األق��م��ش��ة وأن����واع
اخليوط األلوان؛ فكان اللون األسود للقماش
هو الثابت في جل األثواب؛ مع إمكان ّية بروز
اللون.
في مشواري مع التطريز الذي قارب على
ربع قرن ،وبعد أن أجنزت العديد من األثواب
التقليدية بنسخها األصلية وحفظتها نق ّي ًة،
كنت “أُج ّرب” بتصاميم تراثية عصرية،
وكنت أعمد إلى عمل مناذج مصغرة لتجريب
التصميم واأللوان التي اختارها؛ فالتجريب
بثوب كامل أم ٌر مرهق ومكلف ،ويحتاج إلى
وق��ت طويل ،وحينما يخطر ببالي تصميم
أسعى لتطبيقه ،ولكن أرجو العلم أن إجناز
ثوب واحد قد يستغرق ما بني تصميم وتنفيذ
سنة كاملة وأحياناً أكثر!
< هل أخذتك نشوة “االسم” أو النجاح
الترخص -ولو قلي ً
ال -في النوع لصالح
إلى
ّ
“الكَم”؟!
ال أع��ت��م��د ف��ي ع��م��ل��ي ع��ل��ى ال��ط��ل��ب من
زب��ائ��ن��ي؛ ف��أن��ا أن � ّف��ذ ك��ل م��ا يخطر ببالي،
وبالتحديد ما أشعر بأنه سيكون ثوباً مميزاً

أو قطعة تراثية فاخرة .ومن خبرتي الطويلة ويزيد ،ومازالت بحالة جيدة .فاجلودة هي
بهذا املجال أصبح لدي تصور مسبق للقطع أس���اس قطعي وم��ي��زت��ه��ا األس��اس��ي��ة بغض
مب��ج��رد تخيلها وق��ب��ل تنفيذها على أرض النظر عن السعر.
< إذا كانت املوضة مبا فيها من “تنانير”
الواقع ،واستناداً إلى هذه اخلبرة والتخصص
والسمعة ال��ت��ي بناها جت��وي��دي لـ”شغلي” و“بنطلونات” ت��ف��رض ن��ف��س��ه��ا! ..كيف
صنعت تتأقلمني مع هذا الوضع؟!
والقطع املميزة التي أقوم بتنفيذها،
ُ
ن��ح��ن ف��ي خ��ل��ق دائ����م وت��ط��وي��ر وتطعيم
لنفسي اسماً مميزاً قوامه اجلودة واإلتقان،
س��واء ج��ودة التطريز أو ج��ودة األقمشة أو لألصالة باملعاصرة ،وأج���اري امل��وض��ة مبا
جودة اخليوط املستخدمة ،وتناسق القطعة ينسجم وروح األثواب التقليدية ،كي أجذب
وتصميمها وتفصيلها ،وكذلك الرسومات اجليل اجلديد الرتداء األثواب ،فمن الصعب
ومدى انسجامها مع األلوان ،لتتشكل لوحة أن جنعل الصبايا يرتدين الثوب التقليدي
فنية متكاملة ,وهذا ما جعل قطعي وأثوابي بصورته األصلية بعد أن واكنب املوضة من
علي عدم التقليل من “بنطلونات” و“تنانير”؛ فال بد من إضفاء
عالمة مميزة؛ حتتم
ّ
روح العصر م��ع اإلب��ق��اء على
ج��ودة ه��ذه األع��م��ال ولو
كانت بطلب من زبائني..“ ،تسارع احلياة ،ودخول األص��ال��ة وال���ت���راث حاضرين
بشكل واضح ومقبول.
كون هذه القطعة ستحمل
عصر (الكمبيوتر)
أه��م م��ا ع��ن��دي احملافظة
ب��ص��م��ت��ي واس����م����ي؛ فال
التطريز
في
واملاكنات
على التراث ،وأن يبقى الثوب
أنفذ قطعة بجودة قليلة،
العصري،
والزي
واملوضة
ّ
في صيغته األصيلة ،وأن يبقى
وأحيانا إذا لم أرض عن
ط���ل���ب زب�����ون�����ة م��ن
ح��ي��ث ال��ت��ف��اص��ي��ل
وال��������رس��������وم��������ات
واخل����ام����ات ال��ت��ي
ت���ط���ل���ب���ه���ا أع���ت���ذر
أحملها
لها إن لم
ّ
م����س����ؤول����ي����ة ه����ذه
ال���ق���ط���ع���ة ،وه����ذه
اجلودة العالية هي
أس���اس احتفاظي
ب��زب��ائ��ن��ي ،فيعدن
الق����ت����ن����اء أث�������واب
ج���دي���دة ب��ع��د أن
ملسن م��دى الدقة
واجلودة من خالل
أث�������واب اق��ت��ن��ي��ن��ه��ا
قبل عشر سنوات
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تراثيا أب��داً .فالتراث ملك للجميع وحافظ “الشال” من الهدايا القيمة احملبوبة لدى
لنفسه مبرور الزمن الذي أثبت هوية هذه سيدات مجتمعنا.
خفّض من اإلقبال على التراث”
األثواب وجذورها ،وأ ّكد أنها وليدة العصور،
إال أن ت��س��ارع احل��ي��اة وان��ش��غ��ال ال��ن��اس،
وأنها جزء من التاريخ واملجتمعات ،ولكني
أضيف على هذه التصاميم التقليدية مسحة ودخ�����ول ع��ص��ر “الكمبيوتر” وال��ت��ط��ري��ز
م��ن روح العصر؛ فأغير ب��األل��وان وطريقة واستخدام “املاكنات” ،فض ً
ال عن املوضة
ال���رس���وم���ات وت��ش��ك��ي��ل��ه��ا ،وأغ��� ّي���ر ب���األل���وان وم��ا جلبته من أزي��اء عصرية جاهزة بأقل
واألق���م���ش���ة واخل����ي����وط وت��ف��اص��ي��ل ال��ث��وب كلفة في معظمها ،جعل كثيراً من النساء
أن
واألكمام ،وأحياناً أمزج الرسومات والقطب يعزفن عن التطريز ،وميكن ر ّد ذلك إلى ّ
ما بني أثواب متنوعة .ولكني مع ذلك أميل عزوفاً بات واضحاً في ارتداء هذه األثواب،
وم��ج��ه��وداً ك��ب��ي��راً يُ��ب��ذل في
إلى احلفاظ على التراث
إجن��ازه��ا ،م��ق��ارن� ًة ب��امل��ردود
ع���ل���ى ح���س���اب امل���وض���ة،
الضئيل إذا ما قورن باجلهد
ومجموعاتي دائماً حتتوي
هناك تشابه بني األثواب
والوقت املستغرق في ذلك.
ع��ل��ى التقليدي ال��ت��راث��ي
الفسطينية واألردنية؛
���د أن����ك ت��ف��رح�ين
واملطور املعاصر؛ فأساس
< ال ب� ّ
كالتشابه احلاصل بني أثواب
بفتاة تقبل على “الثوب”..
هذه املهنة أو احلرفة هو
ٍ
واجلنوب
والوسط
الشمال
وال بد أن لذلك معنى؟!
الضمير وروح املسؤولية
ً
نشهد هذه األيام شيئا من
في حفظ التراث.
رد االعتبار للتراث ،فبعد أن
< ه���ل ت��ك��ف��ي جملة
مر مبرحلة صعبة ،يُفرحنا
م��ا تضعينه م��ن خطط
أن نشهد إقباالً كبيراً على
مل����واج����ه����ة م���س���ت���ج���دات
املالبس التراثية ،وعود ًة إلى
تنافس املهنة؟!
ً
األثواب ،ولو أن اإلقبال في
ال أضع خططا طويلة
ُجله على األثواب املعاصرة،
األم���د ،ول��ك��ن ف��ي نهاية
إال أن م��ا يفرحنا ،أي��ض�اً،
فصل الصيف وم��ا بني
أنها رغم معاصرتها حتمل
ش��ه��ري أي��ل��ول وت��ش��ري��ن
التراث في هيئتها النهائية،
األول ت���ق���ري���ب���اً أض���ع
ت��ص��وراً مسبقاً م��وج��زاً
فنجد الصبايا من مختلف
األعمار يقبلن على األثواب
ع����ن ط��ب��ي��ع��ة األث�������واب
واملطرزات ،ويحرصن عليها
ال���ت���ي أن�����وي إجن���ازه���ا،
في األعراس وحناء العروس
وأح���س���ب ع����دد ال��ق��ط��ع
وغ���ي���ره���ا م����ن امل��ن��اس��ب��ات
م���ن ك���ل ن�����وع ،وأُراع������ي
املختلفة ،فالعروس حترص
املناسبات املختلفة ،عيد
ع��ل��ى أن ي��ح��ت��وي ج��ه��ازه��ا
األم؛ وك����م أف�����رح حني
إن ع��رائ��س
تشترى الهدايا لألمهات
ع��ل��ى ث���وب ،ب��ل ّ
أصبحن يلبسن الثوب بدالً
واجل������دات؛ ف��ال��ث��وب أو
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تقوم بها بناتي حالياً
م��ن الفستان األب��ي��ض في
تتبع الرسومات حتى
أع��راس��ه��ن ،مم��ا ي��دل على
أصولها وعمل تعريف
إحياء التراث ،ورمبا ساعد
ل���ل���أث�������واب وحت���ل���ي���ل
ال��ث��وب بصيغته املعاصرة
ل���ل���رس���وم���ات .وي��ك��ون
ف��ي عملية اإلح��ي��اء ه��ذه،
ذل��������ك ب���االس���ت���ع���ان���ة
ال س��ي��م��ا أن ال��ع��دي��د من
ب���ال���ت���وث���ي���ق ال���س���اب���ق
“فساتني” ال��س��ه��رة أُدخ��ل
وال�����زي�����ادة ب��االت��ص��ال
إل��ي��ه��ا ال��ت��ط��ري��ز ال��ف�لاح��ي
امل���ب���اش���ر ب��ال��س��ي��دات
ف��ح��م��ل��ت امل��ع��ن��ي�ين م���ع���اً،
املُ�����س����� ّن�����ات ،ال�ل�ات���ي
وكذلك أثواب األطفال.
عاصرن ه��ذه األث��واب
< وك���ي���ف حت��ف��ظ�ين ما
وع���ل���م���ن ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا
بذلت له نور عينيك من أن
و”عروقها”؛ وأذك����ر
ُيسرق أو يضيع؟!
أن رس�����وم� ٍ
����ات مي��ك��ن
ح�����ف�����ظ�����ي أع�����م�����ال�����ي
أن ن��ر ّده��ا إل��ى العهد
وابتكاراتي واألث���واب التي
الكنعاني.
أصممها ي��ك��ون بتوثيقها،
ّ
< ب���ع���د ك������لّ ه���ذا
بكل تفاصيلها
وتصويرها
ال����ت����ص����م����ي����م ..وك����ل
وح����ف����ظ����ه����ا إل���ك���ت���رون���ي���ا
«سلمت مشروعي
ه����ذا ال���ن���ج���اح! ..م���اذا
ب���أق���راص م��دم��ج��ة ،وه��ذا
وهن يعملن على
لـ»بناتي» ّ
تقولني؟!
م��ا ت��ق��وم ب��ه بناتي حالياً.
بن
ويجر
تطويره
ّ
ب���ال���ع���ل���م واألمي��������ان
وطبعاً باإلضافة إلى عمل
ستظالّ
بالتراث»
ت
م
ٍ
ُ
ص��ن��ع��ت اس���م���ي ف��ق��ط،
عدة نسخ من هذه األثواب
وامل���وه���ب���ة ه���ي ال���ب���ذرة
لتقتني ك��ل واح����دة منهن
نسخة منه ف�لا يندثر م��ا ن��ق��وم ب��ه مب��رور األساسية ،ومشروعي ق��ام وم��ا ي��زال على
م��ج��ه��ود ش��خ��ص��ي ،ف��ل��م ي��دع��م��ن��ي أح���د أو
الزمن.
وك���ن���ت م���ن ب����اب احمل���اف���ظ���ة ع��ل��ى ه��ذه جهة ،وال فضل ألح��د على عملي إال الله
املهنة من االندثار ،وأم ً
مدني بالعزم واملثابرة وتتبع التراث،
ال باستمرارها عند الذي ّ
األجيال القادمة ما أزال أشجع “الطرازات” وال أنسى السيدات الالتي يعملن معي؛ فهن
على تعليم بناتهن بإهدائهن خامات وخيوطاً شريكات بهذا النجاح ،كما أ ّن��ي أدع��و الله
وق��ط��ع ق��م��اش ب��س��ي��ط��ة لتشجيعهن على أن يحفظ مشروعي بجهد بناتي وسعيهن
تعلم التطريز ،ولكي تتوارثها األجيال؛ فال للمحافظة عليه ،علماً
أنهن حاصالت على
ّ
أن اللون
تندثر.
شهادة الدراسات العليا مثلي ،إال ّ
ولكل رسمة ثوب تقريبا جذور تاريخية ،واخليط جذبهن ،فكن عوناً لي ،وأخلصن
وأح��رص دائ��م�اً على تتبع ه��ذه الرسومات لهذه املنمنمات األصيلة ح��رص�اً م��ن هذا
وم��ع��رف��ة ج���ذوره���ا ،وه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د من اجليل الشاب على روح التراث العربي.
الكتب ال��ت��ي وث��ق��ت ذل���ك ،وم��ن امل��ه��ام التي
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ريـاض الكـلـم

آفاق األسئلة الصعبة

أ.د .ح� �س�ي�ن ج �م �ع��ة
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أن هناك أسئلة كبرى
أكدت فعاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية لعام ألفني وثمانية ّ
وصعبة ما تزال تتفتّق عنها الذاكرة العربية ...ومنها:
 أين موقع الشباب العربي وأدبهم وفنهم من موضوعاتها املنفذة؟ وإذا حدث أن انخرطوافما نسبة ذلك؟
 ما قيمة نتاج الشباب ،وكيف استطاعوا أن ميارسوا عالقاتهم املوضوعية مع األدباءال��رواد واحلكماء املبدعني الذين طحنتهم التجارب ،وأذك��ت مشاعرهم املعارف فغنيت
حصلوه منها؟!
أفكارهم مبا ّ
ال مراء لدينا في أن املؤسسات الفكرية والثقافية والعلمية واإلعالمية و ...ابتداء بوزارة
الثقافة واحتاد الكتاب العرب ،وانتهاء بغيرهما قد دعمت أمانة االحتفالية بجهود كبرى
سدت ثلمة كان ميكن أن حتدث لوال املبادرة الذاتية للمشاركة الوطنية بهذه االحتفالية
املتميزة .لهذا غدت دمشق ورشة ثقافية يومية في النصف الثاني من عامها؛ فتبارت الدول
فضل األدباء
العربية والصديقة في إقامة أسابيع ثقافية بدعوة من وزارة الثقافة؛ كما ّ
والكتاب أن يعقدوا مهرجانهم الشعري وندوتهم األدبية واجتماعاتهم التنظيمية في دمشق
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ليثبتوا أنهم جزء من الثقافة العربية وصنّاع لها؛ في كل زمان وأوان ..ثم إن البرامج الثقافية
للندوات واملؤمترات واملعارض والكتب التي نشرها احتاد الكتاب العرب كانت دعماً قوياً
للثقافة العربية في احتفال دمشق بها ،وأكدت حضورها عربياً ومحلياً...
وإذا كنت سعيداً مبا آلت إليه هذه االحتفالية حني شارك وزراء الثقافة واإلعالم بها،
إذ عقدوا اجتماعاتهم في دمشق فإن اجلامعة العربية آثرت هي األخرى أن ينعقد (ملتقى
الرواد واملبدعني العرب) في رحاب دار األسد للثقافة والفنون ..وقد حرص هذا امللتقى
على جمع النُخب الفنية واألدبية واإلبداعية في مجاالت شتى ومن أعمار مختلفة ...ولكن
السؤال الكبير يظل يلح على املرء :ما نسبة الشباب املشارك في هذا امللتقى؟ وكم عدد
املبدعني الرواد فيه؟ رمبا ال يزيد على سبعة مشاركات!
وفي ضوء التجربة لالحتفال بدمشق عاصمة الثقافة العربية التي جعلت العرب يرون
فيها احلدث الثقافي األبرز األول لهذا العام يتساءل املرء أيضاً :هل استطاعت األنشطة
املتنوعة ثقافياً وأدبياً وفنياً أن تنمي حس القراءة والنقد والتذ ّوق والتحليل عند الشباب،
وهو الشباب الذي مت ّرد عدد غير قليل منه على القراءة ،مبثل ما عزف عن اقتناء الكتب
وشرائها؛ وابتعد عن حضور الندوات واملؤمترات؛ مهما قيل“ :املجالس مدارس!”
نحن ال نشك في أن كثيراً من الشباب ي��رودون املواقع اإللكترونية املتعددة واملتنوعة؛
ويقبلون على استعمال شبكة “اإلنترنت” واحلاسوب “الكمبيوتر” ،ويتربصون أوقات بعض
البرامج في الفضائيات الكثيرة ...ولكن نتساءل أيضاً :هل يُغني هذا النمط من الفعل
الثقافي – اللهم إذا كان مثمراً كل اإلثمار – عن بقية األمناط الثقافية؟! وإلى متى سيبقى
ينظر بعني واحدة ،على األغلب؟!
ومن ثم علينا أن نف ّكر –ملياً -في هذه األسئلة وغيرها ،عسى أن نقف على حجم املشكلة
التي نعاني كباراً وشباباً ،وال سيما أن حضور أغلب األنشطة الثقافية واألدبية اقتصر على
االفتتاح – غالباً -وعلى املعنيني بها؛ فما أن ينفض وقت االفتتاح في ندوة ما؛ أو مؤمتر
ما ،حتى يتبخر املتلقون ليبقى املشاركون الذي ينفضون هم اآلخرون إثر إلقاء ورقتهم..
فحدث وال حرج؛ إذ ابتليت بالهوى والشللية؛ فض ً
ال عن غياب
أما احلديث عن احملاضرات
ّ
املوضوعية!
ما يعنينا في هذه العجالة أن نضع بني أيدي املثقفني والكتاب واألدب��اء واملجتمع هذه
األسئلة لإلجابة ..ونخص منهم الشباب بوصفه أساس النهضة وبناء الوطن ،فإذا كان الكبار
ميثلون حاضر الوطن واألمة فالشباب ميثلون احلاضر واملستقبل.
وعليه نتوجه إلى الشباب – دون غيره من املتلقني للثقافة والفكر واإلبداع -قائلني :لو
نقلنا أي نشاط إلى حيث جتمعاته في املعاهد واملؤسسات واجلامعات هل ستتغير احلال؟!
حتسنه ،وال شيء ّ
أدل عليه من األنشطة التي عقدت في أماكن
اجلواب :غالباً ال؛ على
ّ
شتى من اجلامعات واملؤسسات الثقافية واألدبية في الوطن العربي ،وفق ما شهدته في
وعمان وبيروت ،والكويت والبحرين ،وتونس واإلم��ارات ...فالصورة لم
دمشق ،والقاهرة،
ّ
تتغير كثيراً_ بني املدن العربية ما يفيد أن األزمة متماثلة في ديار العرب.
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وحتى ال جنري وراء َوهم االتهام وجلد الذات نتساءل هل الشباب منشغل ببناء مستقبله،
ما يفرض عليه االنصراف إلى الشأن اخلاص في هذا األمر أو ذاك؟ ومن ثم هل هو مهموم
بحياته العملية واملادية ،ما فرض عليه العزوف عن املشاركة في األنشطة وتلقيها؟
وإذا كان كذلك فإن السؤال يثور في الذهن :ملاذا يضيق املكان بالشباب إذا كانت الفعالية
فنية كأن يدعى إليها كاظم الساهر أو علي الديك ،أو محمود سلطان أو نانسي عجرم،
أو...؟! ومن ثم ملاذا يقبل الشباب على شراء بعض الدوريات املغرية دون غيرها مهما كان
ثمنها؟!
لعل اإلجابة عن ذلك كله من الصعوبة مبكان ،فمهما اجتهد املسؤولون عن أي فعالية
باإلعالن عنها والترويج لها؛ في مجال ما ،أو مؤسسة ما ،فإن املشكلة ستظل قائمة  ...فهل
ما يشاع عن العرب من أنهم ال يقرؤون أصبح حقيقة ال ميارى فيها؟!
لهذا نضع األسئلة الصعبة بني أيدي الشباب قبل احلكماء واملبدعني وأصحاب القرار
السياسي والثقافي ،لنقول :إن الثقافة واألدب عنوان أصالة أي أمة ،وأي شعب ،فأي أمة
من دون ثقافة أو أدب أمة من دون ذاكرة وال روح!

* رئيس احتاد الكتاب العرب – دمشق
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