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 امل��واد املن�شورة تعرب عن ر أ�ي ك ّتابهاوال ت �ع�ب�ر ب ��ال� ��� �ض ��رورة ع� ��ن ر أ�ي
املجلة.
أ
 ترتب امل��واد يف �ب ��واب املجلة ح�سبالرتتيب الهجائي أل�سماء الكتاب

فنان العدد

 -أ�حمد ال�شاوي�ش

االفتتاحية

مبدعون يحصدون الجوائز
دة .ام � �ت � �ن� ��ان ال � �� � �ص � �م� ��ادي *

ي أ�تي العدد الثالثون من جملة أ �قالم جديدة  تتويجا جلهود املجلة منذ ت أ��سي�سها يف تتبعها
حلركة ال�شباب ا إلبداعية يف املجاالت املختلفة كالكتابة ال�شعرية والق�ص�صية وامل�سرحية ،والفن
الت�شكيلي والت�صوير الفوتوغرايف وغريها ،يف حماولة لر�صد هواج�سهم الفكرية وا إلن�سانية
والقومية والوطنية ،وتتبع م�ستوى التطور الذي تن�ضوي عليه جتربة عدد منهم ممن ا�ستمروا
يف الكتابة عرب �إ�صدار املجلة منذ ثالث �سنوات�،إ�ضافة �إىل اجلهود التي بذلت يف �سعي املجلة
لربط ه ؤ�الء ال�شباب بجيل الكتاب الرواد واملفكرين أ
والدباء ب�صور متعددة كريا�ض الكلم التي
تطل على من اكتملت مالمح جتربتهم الفكرية أ
والدبية والفنية  لي�س بو�صفها جتربة ذاتية
فح�سب ،بل ذات ح�ضور على �صعيد الوطن والوطن العربي ككل ،أ �مثال نا�صر الدين أ
ال�سد





االفتتاحية

وثابت الطاهر وخالد الكركي و�صالح جرار وعلوي الها�شمي  ونهاد املو�سى وخالد حمادين
وح�سني عاي�ش وغريهم ممن جاءت ا�ستجابتهم للكتابة معنا ا�ستجابة الواثق بر�سالة املجلة
ودورها املخل�ص الذي تت�صدى له .أ ��ضف �إىل ذلك ا إلطاللة على جتارب أ
الدباء العرب املبدعني
يف زاوية �شهادة مبدع التي تتيح للقارىء الوقوف على جتربة أ
الديب  ومعرفة مفا�صل التجريب
ا إلبداعي لديه  ،كتجربة ال�شاعر �شوقي بغدادي وحميد �سعيد ،والروائي نبيل �سليمان أ
والديبة
والكاتبة حياة حويك عطية والروائية ليلى أ
الطر�ش وغريهم ممن ي�سهمون يف تقدمي �صورة
كلية عن عملية ا إلبداع التي ت�سيطر على أ
الديب حلظة الكتابة وتقوده نحو التميز والثقة ،لعل
هذه ا إلطاللة تكون �سبيل أ �ولئك ال�شباب الذين ما زالوا يف بداية الطريق ا إلبداعي .وال نن�سى
ما ت ؤ�ديه الندوات احلوارية ،التي ا�ستحدثتها املجلة ،من تفاعل اجليل اجلديد مع رموز أ
الدب
والفكر والفن مبا�شرة ودون و�سائط أ �مثال :عبد الرزاق عبد الواحد ،وعلي جعفر العالق،
وفخري قعوار ،و�سعدي يو�سف ،وال�شاعرة ا إلجنليزية جوان ماكنلي ،وكتاب أ
الدب ال�ساخر،
وعدد من أ
الكادمييني املميزين أ �مثال �إبراهيم ال�سعافني و�شكري املا�ضي و�سامح الروا�شدة
و�إبراهيم خليل وفخري �صالح وح�سني ن�شوان وح�سني حمادين ونزيه أ �بو ن�ضال وغريهم ممن
ا�ستجابوا لدعوة املجلة يف امل�شاركة.
أ
ال �ريد أ �ن أ ��ستمر يف احلديث عن دور املجلة يف رعاية ا إلبداع ال�شبابي العتقادي أ �نه حديث
علي أ �ن أ ��شري �إىل أ �ننا أ �ردنا ان ن�سلط ال�ضوء يف هذا العدد على ح�صاد
يطول ،و أ�جد لزاما ّ
املبدعني الذين يت ّوج �إبداعهم ببع�ض اجلوائز التي تطرحها امل ؤ��س�سات التي تعنى بالثقافة
أ
والدب .وقد لفت انتباهي اهتمام معظم اجلامعات وامل ؤ��س�سات والهيئات الثقافية وبع�ض 
الوزارات كالثقافة والرتبية والتعليم بعقد م�سابقات �شعرية وق�ص�صية وفنية تهدف �إىل رعاية
هذا اللون من الن�شاط ا إلبداعي مما ا�ستدعى �س ؤ�اال بخاطري عن القيمة احلقيقية لفوز عمل
الحيان ذات بعد مادي عظيم أ
�شبابي مب�سابقة ما ،وتتويجه بجائزة ال تكون يف كثري من أ
الثر
مبقدار ما حتتاج �إىل متابعة ورعاية وت�سليط ال�ضوء عليها ولفت االنتباه لها لعلها ترت�سخ
بقوة.
وانطالقا من هذا الت�سا ؤ�ل كان ال بد ملجلة أ �قالم جديدة أ �ن تتحرى هذه أ
العمال التي
ح�صدت جوائز م�سابقات تلك امل ؤ��س�سات ،ورغبة منا يف ا إل�سهام بتقدمي الدعم املادي
للعمال الفائزة  ،توا�صلنا مع  اجلهات املنظمة للح�صول على أ
واملعنوي أ
العمال الفائزة،
فمنهم من ا�ستجاب مث ّمنا الدور الذي تلعبه املجلة حتت مظلة جامعة ر�سمية قطعت �شوطا
كبريا من تاريخها العريق يف رعاية ا إلب��داع ،وخ ّرجت العديد من قادة أ
الردن يف خمتلف
املجاالت ،ومنهم من تلك أ�؛  و أ�ح�سب تلك ؤ�هم تق�صريا يف متابعة أ �لوان الدعم التي أ ��شرت �إليها
�سابقا.
لقد جمعنا ع��ددا ال  ب أ��س به من الن�صو�ص  ال�شعرية والق�ص�ص  الق�صرية واللوحات
الت�شكيلية واخلواطر وامل�سرحيات واملقالة الفائزة يف م�سابقات جامعة فيالدلفيا ومركز

اللغات وعمادة � ؤش�ون الطلبة يف اجلامعة أ
الردنية ووزارة الثقافة ونقابة املهند�سني وبع�ض 
املدار�س اخلا�صة وغريها ي�ضيق ح�صرها ،ليتم ن�شرها يف هذا العدد ،و�إنني �إذ أ �ثمن اجلهود
العمال ا إلبداعية � إ أ
املبذولة من قبل امل ؤ��س�سات الثقافية يف حتكيم أ
ال �نه ال بد من ا إل�شارة �إىل
العمال الفائزة مل تخل من عيوب الكتابة أ
أ�ن بع�ض تلك أ
ال�سا�سية كم�سائل ا إلمالء والنحو
العمال أ �ن تكون أ
ال�صرف والرتكيب اللغوي ،و أ�ت�ساءل كيف لتلك أ
الف�ضل من بني املتقدم،
و�إىل ماذا ي ؤ��شر ذلك؟ وخا�صة �إذا عرفنا أ �ن أ
الخطاء يف معظمها فادحة جدا ،ما أ �ثار اجلدل  
بني هيئة حترير املجلة حول ن�شر الن�ص الفائز ب�صورته التي ورد �إلينا بها أ �م حتريره لغويا
الخطاء ال��واردة يف ن�ص يفرت� أ
ض �نه أ
لين�شر ب�صورة الئقة ،ونظرا لفداحة أ
الف�ضل ،ويعد
املميز على م�ستوى املتقدمني لهذه امل�سابقة أ �و تلك ،كان ال بد من التو�صل �إىل حل و�سطي
الخطاء �إىل حد يحمي الن�ص من ف�ساد املعنى .أ
يق�ضي بالتخفف من تلك أ
  ��شري هنا وعلى
رغم كرثة هذه أ
الخطاء التي ال ينبغي التهاون بها حتت أ �ي م�سوغ ،و�ضرورة تنبه امل ؤ��س�سات
التعليمية على ال�ضعف الذي يعاين منه طلبتنا يف ا�ستخدام اللغة أ
الم   ،فقد كانت الن�صو�ص 
يف معظمها تنبىء عن م�شروع مبدع و أ�دب جديد بر ؤ�ية جديدة للواقع والكون واحلياة ،وحتتاج
�إىل من يوجهها ويدفعها لال�ستمرار يف الكتابة .
ختاما أ �قول �إن م�سرية دعم جملة أ �قالم جديدة أ
للقالم ال�شابة لن تتوقف ال بل �ست أ�خذ
أ��شكاال جديدة منها أ �ننا ننوي طرح م�شروعات تفاعلية مبا�شرة مع  املبدعني مثل �إطالق
املوقع ا إللكرتوين اخلا�ص باملجلة الذي �سيمكن ال�شباب من التوا�صل مع مواد املجلة قراءة
ونقدا وتعقيبا وحتليال ،والربنامج ا إلذاعي الذي �سيبث أ ��سبوعيا عرب �إذاعة اجلامعة أ
الردنية،
وكذلك املنرب الثقايف الذي �سيكون بالتعاون مع أ �مانة عمان الكربى التي متيزت بدورها يف
رعاية احلراك الثقايف املحلي .وال �شك أ �ن م�سرية دعم املجلة أ
للقالم اجلديدة مرهونة بدعم
�سدنة الثقافة يف الوطن احلبيب للمجلة و�إميانهم بر�سالتها  ،لذا نطمح �إىل تنفيذ املزيد من
امل�شروعات اخلا�صة بهذه الفئة من ال�شباب املبدع راجني التوفيق من اهلل العلي القدير.

*رئي�سة التحريرامل�س ؤ�ولة



ندوة حوارية

�سعدي يو�سف ينتدي «يف أ�قالم جديدة»
ترجم لعدد كبير من الشعراء وفتح نافذة
لم يفتحها أحد من قبل على شعر العالم

حممال بعبق ح�ضارة دجلة وال�ف��رات ،وم�سكونا بالهم العربي القومي ج��اء ال�شاعر
العراقي الكبري �سعدي يو�سف �ضيفا على جملة “ أ�قالم جديدة” التي أ�خذت على عاتقها
بالبداع واملبدعني من خالل عقد الندوات احلوارية املتخ�ص�صة يف أ
الدب والفن،
االحتفاء إ
الب��داع�ي��ة عن
لت�سلط ال�ضوء على جتربة ال�شاعر �سعدي يو�سف.وا�ست�شراف جتربته إ
ق��رب ،والوقوف على جماليات تت�سم جتربته ال�شعرية بالنزوع نحو املح�سو�س والعناية
بالتفا�صيل.

ال�صمادي :أ�هال مب ؤ�رخ حلظة التوتر
رحبت رئي�سة حترير جملة “ أ�قالم جديدة”
بال�شاعر العراقي الكبري �ضيفا على أ ��سرة املجلة
يف ندوتها ال�ساد�سة وق��ال��ت �إن ه��ذا مينحنا

الثقة ب أ�نف�سنا ومببدعينا الذين يلتفتون دائما
أ
للدب اجلديد ولل�صوت القادم من على مقاعد
أ
الدرا�سة لت�شكيل خريطة �خ��رى ب�إبداعاتهم
القادمة.
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قدم الندوة :د .امتنان ال�صمادي
ح���رره���ا ل��ل��ن�����ش��ر :ط����ارق مكاوي

و أ��ضافت ال�صمادي� :سعدي يو�سف بعمره تاليا ن�صها.
أ
ال�شعري الطويل املعطاء تعامل ب�شفافية مع ن�صه *ماكنلي :مهداة لطفال غزة
ال�شعري على أ �نه ن�سغ احلياة التي ي�ستمد منها فينالنيال
نف�سه ،فعا�ش  جتربة الكتابة امل�شحونة بالغزل يا أ �طفال النور امل�سروق
أ
والمل واحلق املدفونني
وفق البناء الكال�سيكي العربي الر�صني وعا�ش 
أ
جتربة الكتابة ال�سيا�سية والتغني باحلزبية �ين �ست�ضعون تيجانكم هذه الليلة؟
وم��رح��ل��ة التغني ب��ال��وط��ن م��ن خ���ارج أ
 ��سواره بلورات ترق�ص على خدود معفّرة
آ
�إىل التغني باحلرية املطلقة للوجود ا إلن�ساين كا�شفة م�سارب الدمع املت�كلة
اخلال�ص والدعوة �إىل �ضرورة الن�ضال من أ �جل يا أ �طفال النور امل�سروق.
هذه احلرية .وقد ابتد أ� ال�شاعر يف رحلة املنايف جرحى ،مد َّوخني بالفو�ضى التي ال تنقطع
والتجوال احلر الذي مل ينته �إىل هذه اللحظة .وبال أ �فر�شة
ذك���رت رئي�سة التحرير أ
 �ن يو�سف الذي أ�ين �ست�ضعون تيجانكم هذه الليلة؟
تعاقب على وظائف �صحفية وثقافية عديدة ونال يا من أ �عماكم دفق الدم احلارق
جوائز عاملية كثرية كان �آخرها جائزة أ
الركانة و أ�رهقكم خفق القلب الكتيم
العاملية لل�شعر أ �فاد من �سعة اطالعه على أ
الدب يا أ �طفال النور امل�سروق.
آ
العاملي وت��رج��م ع���ددا ال ب� أ����س ب��ه م��ن ال�شعر غيا�ض الزيتون هي الن حتت الركام
ا إلجن��ل��ي��زي وال��ي��ون��اين أ
والم��ري��ك��ي وا إل�سباين والبيوت املتوا�ضعة مل تعد قائمة
أ
�ين �ست�ضعون تيجانكم هذه الليلة؟
وا إليطايل والياباين.
وع���ددت ال�صمادي أ
آ
الن� ،صارت �صارت مملكتكم حم أ� ًة
 �ب���رز �سمات جتربته
ال�شعرية من النزوع نحو املح�سو�س والعناية وبراءتكم ق�صفت لتكون ظالما.
بالتفا�صيل وتداخل ا إليقاع املو�سيقي مع الت�شكيل يا أ �طفال النور امل�سروق ال�ضائعني
الب�صري وح�شد جملة من الغرائب ،م ؤ�كدة ما أ�ين �ست�ضعون تيجانكم هذه الليلة
ثم أ �لقت ناعوت ق�صيدة ماكنلي التي ترجمها
قيل عنه �إنه م ؤ�رخ للحظة التوتر.
وك�شفت ال�صمادي أ
 �ن طلبة ق�سم اللغة �إىل العربية ال�شاعر �سعدي يو�سف.
العربية و�آداب��ه��ا يف اجلامعة أ
الردن��ي��ة عكفوا
على درا�سة �شعر يو�سف لف�صل درا�سي كامل
�سعدي يو�سف :ق�صيدة العقبة
جاهد
و أ�نهم انتهوا �إىل أ �نه �إ�شكالية؛  فبع�ضهم
أ
أ
بد� حديثه بتوجيه ل�شكر للجامعة الردنية
لي�ستوعب جتربة هذا ال�شاعر وعاودوا القراءة كما وجه ال�شكر ملجلة أ �ق�لام جديدة ولرئي�سة
مرة تلو أ �خ��رى ،فمنهم من أ �حب �شعره ومنهم حتريرها ،كما �شكر الناقدين اال�ستاذ فخري
من ظل �شعره ع�صيا م�ستغلقا عليه يحار يف �صالح ،والدكتور خالد جرب ،ثم قر أ� مقطوعات
ت�صنيفه أ �حيانا ويعجز عن و�صفه أ �حيانا أ �خرى .كتبها يف لندن ب�شعرية الم�ست عاطفة احل�ضور،
وقالت ال�صمادي ن�ست�ضيف ال�شاعر العربي واختتم قراءته مبقاطع من ق�صيدة العقبة تاليا
�سعدي يو�سف ال�ست�شراف جتربته ا إلبداعية من ن�صها:
قرب ،والوقوف على جمالياته ،ومناق�شة بع�ض  “هي أ �يلة التاريخ
املفاحت ال�شعرية خالل جتربته املديدة.
وه���ي آ
الن اي�ل�ات ال��ت��ي ج���اءت ب��ه��ا الكبوات
ورحبت رئي�سة التحرير بكل من ال�شاعرة واللهجات
الربيطانية ج��وان مكانلي وال�شاعرة امل�صرية وهي ،بنطقنا ،وغماغم ا�ستقتالنا:
ال�شابة فاطمة ناعوت ،ق��ر أ�ت ال�شاعرة جوان العقبة
ماكنلي با إلجنليزية  ،مهدية �إياها ألطفال غزة ت�شف كذرة البلور أ �حيان ا�ضطرب النب�ض
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أ�ر�ض مقاتل ل�صحابة وجماهدين
نوع من ال�سرد يف هذه الق�صائد.
وواحة م�سكينة لل�سد ْر
تابع �صالح :جيل ال�سبعينيات ثمرة العالقة
دربا نحو م ؤ�تة وال� آش�م
م��ع ق�صيدة �سعدي يو�سف ،ه��ذا اجليل ت أ�ثر
ونحو أ �ن تنداح موجة ذلك الرمل امل ؤ�جج
ب�شعر �سعدي وك أ�نه اكت�شف أ
 �ن هناك �شاعرا
ذروة
�آخر خمتلفا عن جيل ال��رواد؛ فق�صيدته تنحو
أ�و وردة من وقدة ال�صحراء
مناحي أ �خرى وت�صل ال�شعر العربي املعا�صر مبا
تندفعان أ �على ثم اعلى”
هو حديث ،من ناحيتني الناحية أ
الوىل حتدث
أ
فخري �صالح� :سعدي �ثر يف جيل جديد من عنها يف ما يتعلق بطبيعة الق�صيدة وتركيز
ال�شعراء العرب هو جيل ال�سبعينيات
بنية الق�صيدة عند �سعدي يو�سف وحاولت
و أ��شار أ �ن يو�سف واح��د من كبار ال�شعراء هذه الق�صيدة أ �ن تلقح جتربتها مبا هو �سردي
العرب يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،لتعزيز أ
الن��واع ال�سردية .و أ�ي�ضا التخفيف من
فهو يحتل موقعا ملتب�سا يف ح��رك��ة احلداثة هذه البالغة واالعتماد على  اال�ستعارات وعلى
ال�شعرية العربية  .خ�صو�صا أ �نه
ال�����ص��ورة ال�شعرية التي متاثل
ال ينتمي �إىل جيل الرواد وب�صورة
بع�ضها بع�ضا حتى أ �ن الق�صيدة
خم�صو�صة جيل ال�سياب وعبد
تتحول �إىل عنقود �ضخم من
الوهاب البياتي ونازك املالئكة
ال�صور ال�شعرية دون أ
 �ن يكون
وحتى أ �دوني�س ،ولكنه ينتمي �إىل يو�سف ترجم عددا
لها ب��� ؤ�رة ترتكز �إليها ب�صورة
كبريا من �شعراء
ف�ترة ب�ين جيل ال���رواد واجليل
أ��سا�سية .
ال���ذي ت�لا  جيل ال����رواد ،وتابع
العامل وفتح نافذة
وا���س��ت� أ�ن��ف حديثه ح��ول ما
�صالح أ �ن �شعره ي�صل بني هاتني مل يفتحها أ�حد قبله ت��رج��م��ه  ���س��ع��دي ي��و���س��ف عن
امل��رح��ل��ت�ين ،ول��ع��ل ذل��ك ي�ضفي
�شعراء أ ��سا�سيني يف العامل خالل
و���ض��ع��ي��ة خ��ا���ص��ة ع��ل��ى �شعرية
القرن الع�شرين ،ف�سعدي يو�سف
ي��و���س��ف .و أ�و���ض��ح أ �ن م��ن يقر أ�
ك��م��ا ذك���رت ال��دك��ت��ورة امتنان
أ�عماله ال�شعرية أ
الوىل يجد أ �نها
ال�صمادي ترجم عددا كبريا من
ترحتل من ما يدعى الرومان�سية أ
الوىل لق�صيدة �شعراء العامل وفتح نافذة مل يفتحها أ �حد قبله
احلداثة العربية املتمثلة يف �شعر ال�سياب ،وحتى على �شعر العامل ،ترجم �شعراء جددا مل يرتجم
ما قبل هذه املرحلة وعبد الوهاب البياتي و�صوال  من قبل لهم مثل يايني�س ريتي�سو�س   ال�شاعر
�إىل حداثة �شعرية مت أ�ثرة بتيارات عديدة �آتية اليوناين الكبري الذي ت�صادف مئوية والدته هذا
من رياح �شعرية خمتلقة ومن �شعريات خمتلفة العام وقد أ �حدثت هذه املختارات ال�شعرية التي
من أ �نحاء العامل .وتابع �..إن جمموعات يو�سف ترجمها �سعدي تغريا هائال يف ق�صيدة احلداثة
أ
الوىل “نهايات ال�شمال ا إلفريقي” و “حتت العربية وخ�صو�صا فيمن يكتبون ق�صيدة النرث
أ
جدارية فائق ح�سن” و “كيف كتب الخ�ضر بن العربية.
يو�سف ق�صيدته اجلديدة” وجمموعات �شعرية
و أ����ض��اف ..ترجم يو�سف أ
  �ي�ضا ال�شاعر
أ�خ����رى ،متثل ت��ط��ور ًا فعلي ًا وحقيقي ًا حلركة اليوناين الكبري “ق�سطنطني كفايف” وترجم
احلداثة ال�شعرية العربية..
���ش��ع��راء �آخ��ري��ن م��ن يوغ�سالفيا على �سبيل
و أ��ضاف أ �ن  .....ق�صيدته ترتكز  ب�صورة امل��ث��ال وك��م��ا ت��رج��م أ
 �ي�ضا “لديفيد معلوف”
أ��سا�سية على املفارقة التي تنتمي لل�سردية ،روايته ال�شهرية البارعة (حياة متخيلة) من
ولي�ست ال�سردية �صفة أ
الن���واع ال�شعرية ،فهو أ�مهات  الروايات العاملية وهي عن رحلة ال�شاعر
موجود حتى يف الق�صائد التي قر أ�ها ،فهناك ال��روم��اين أ
 �وف��ي��د عندما نفي �إىل ال�صحراء

الثلجية  ،وترجم أ �ي�ضا روايات لكتاب أ �فارقة.
و أ�كد أ �ن �سعدي يو�سف لي�س �شاعرا كبريا فقط
و�إمن���ا ه��و م�ترج��م ك��ب�ير ،ف��احت آلف���اق ثقافية
عديدة؛  فال�شعراء الكبار أ �حيانا ال يكونون فقط  
يف ميدان ال�شعر و�إمنا هم فاحتون آلفاق ثقافية
عديدة.
و أ�و���ض��ح أ �ن �سعدي يو�سف مل ي أ�خذ حقه
حتى هذه اللحظة من الدرا�سة والبحث ،ألن  
الدرا�سات التي �صدرت عن �سعدي يو�سف  قليلة
رغم أ �ن جتربته من التجارب ال�شعرية العربية  
الكربى ،ودعا �إىل أ
  �ن تدرج هذه التجربة املهمة  
يف اجلامعات العربية �ضمن ر�سائل املاج�ستري
والدكتوراه  ،م�شريا �إىل أ �ن هذه اخلطوة �إحدى
مهمات أ
الج��ي��ال اجل��دي��دة لفتح ال��ب��اب على
�شعريات خمتلفة� ،شعر النه�ضة  و أ�حمد �شوقي
وبدر �شاكر ال�سياب رغم أ �ن هناك �شعراء جددا
أ�جنبتهم العربية يف حجم �سعدي يو�سف .
ال�صمادي :كيف ميكن أ �ن نبث ال��روح يف
الق�صيدة
ؤ
دع���ت ال�����ص��م��ادي �إىل ع���دم �إب���ق���اء ب�رة
حد
الرتكيز على جيل الرواد ،داعية“ :فلنكن أ � ّ
ر ؤ�يا و أ�كرث انطالقا لرنى أ �بعد مما نحن فيه”
م ؤ�كدة أ �ن ح�ضور دروي�ش  متثل ب��روح الق�ضية
التي يطرحها ،وببنائه ال�شعري ،مت�سائلة :كيف
ميكن أ �ن نبث الروح يف الق�صيدة العربية ،وذلك
من أ �جل عد االن�سالخ عن الرتاث العربي العريق
مع التجديد واالبتكار فيه لت�صبح الق�صيدة
أ�كرث تفوقا.

10

د.خالد اجلرب :ذات ال�شاعر ُجزء من
املكان ل�صيقة به
من جهته أ �و�ضح اجلرب أ �نه ميكن الولوج �إىل
متعددة؛
الكالم على �سعدي يو�سف من مداخل ّ
خمتار ًا مدخال دروي�ش ّيا؛ م�شريا �إىل أ �ن اجلميع
يعرف طبيعة العالقة بني �سعدي ودروي�ش على
امل�ستوى ال�شّ
لكن بينهما عالقة وثيقة
خ�صيّ ،
ّ
عري وم�ستوى التجربة أ �ي�ضا،
على امل�ستوى ال�شّ ّ
فقد قال دروي�ش فيه( :منذ أ �ن بد أ�ت أ �قر أ� �سعدي
يو�سف ا�ستحوذ على مذاقي ال�شعري � ..إنه
واحد من �شعرائنا العظماء .لقد قاده ال�شعر،
ب��ل أ �ج���ر ؤ� أ �ن أ �ق���ول �إن��ه ق��اد ال�شعر �إىل تغيري
هائل يف �صيغته ،وبلغة متجاوزة للغة ال�شعرية
ال�سائدة اجلامدة حتما �إىل لغة جديدة ،ميكن
أ�ن مييزها امل��رء بتلقائيتها وعمقها اللذين
ميثالن البحث عن اجل��وه��ر؛ وبهذه الطريقة
ف�إن ال�شعر يف ق�صائده قد أ ��صبح احلياة ذاتها
بكلماتها وتلقائيتها).
ؤ
أ
و أ�و���ض��ح اجل�بر �ن ال��ذي��ن ق����ر�وا حممود
دروي�ش يف أ �عماله أ
الخرية الحظوا أ �نّه بد أ� يتّجه
بق�صيدته نحو تفا�صيل احلياة اليوم ّية ،وتلقائية
النرث الذي يتجاوز ال�شّ عر يف كثري من أ
الحيان.
كان دروي�ش قد قال يف (ال تعتذر ع ّما فعلت):
أ�تذكر ال�سياب ،يف هذا الف�ضاء ال�سومري
تغلبت أ �نثى على عقم ال�سدمي
و أ�ورثتنا أ
الر�ض واملنفى معا
أ�تذكر ال�سياب� ..إن ال�شعر يولد يف العراق
فكن عراقي ًا لت�صبح �شاعر ًا يا �صاحبي
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أ�تذكر ال�سياب� .إن ال�شعر جتربة ومنفى
ي�ستبد بها عرب جتليات و�ضعت
احلنني) وم��ا
ّ
تو أ�مان .ونحن مل نحلم ب أ�كرث من
النقدي والت�صويري واجلمايل خ��ارج عوامل
حياة كاحلياة ،و أ�ن منوت على طريقتنا
التبا�سات املكان القلق واملتعدد واالغرتابي...
وا�ستح�ضر اجلرب ال�ستح�ضار دروي�ش يف
و أ��شار اجلرب �إىل أ �ن �سعدي يو�سف يلتقي هنا
ق�صيدته“ :املنفى والبيت”
متاما مع دروي�ش ،وهما يلتقيان مع �سيدورى
آ
�ساقية احلان التي أ �لهمت جلجام�ش ح ًَّ
الن ،يف املنفى ...نعم يف البيت،
ال مل�شكلة
ال�ستني من عمر �سريع
ن�صت حكمتُها على �ضرورة مواجهة
املوت؛ �إذ ّ
يف ّ
يوقدون ال�شّ مع ْ
لك
امل���وت /اخل���واء واالن��ق��ط��اع باالمتالء باحلياة
فافرح ،ب أ�ق�صى ما ا�ستطعت من الهدوء،
والتلذّ ذ مبا فيها ،واالمتداد يف الوجود بالع�شق
أل ّن موت ًا طائ�ش ًا �ضلّ الطريق �إليك
الذي يقود �إىل التنا�سل م ؤ�كدا يف �سياق مت�صل
ّ
أ�ن .ك ّ
من فرط الزحام  ...و أ� ّجلك
ودروي�ش تفطنا �إىل احلكمة
ال من �سعدي
و أ����ش��اراجل� أ
آ
مع
�وار
�
ح
يف
�ال
�
ق
يو�سف
بر �ن
العراقي،
جلجام�ش 
بها
�ن
�
م
 �
التي
ة
ي
ال�سيدور
ّ
ّ
عماد عبد الرا�ضي حني �س أ�له :هل حياتك يف واتخذها �سبيله يف احلياة مواجها للموت ،وهما
املنفى أ �ثرت على جتربتك ال�شعرية ؟
وال�صوغ من طرفة
لي�سا أ �قلّ حنكة يف التجريب ّ
“لقد ق�ضيت حياتي ا إلبداعية كلها خارج بن العبد ال��ذي �صاغ تلك احلكمة يف ثالث ّيته
هن من عي�شة
العراق با�ستثناء نحو ثماين �سنوات ق�ضيتها اجلمال ّية املعروفة “ولوال ثالث ّ
داخل حدود الوطن ،لهذا ف أ�نا أ
 ال ��سميه منفى ،بل الفتى.”...
كما أ ��ضاف أ �ن �سعدي قد أ �ف�صح يف هذه
هو حياتي احلقيقية ،و�س أ�كون كاذبا لو ا�ستعملت
كلمة منفى ،فتجربتي ال�شعرية م�ستمدة كلها من التجربة عن فو�ضى مترده على املكان القدمي،
احلياة خ��ارج العراق ،لكن جتربتي احلقيقية �إذ مل يعد قناعه ،وحني ي�ستعيده ف�إنه ي�ستح�ضر
لي�ست خارج العراق رغم حياتي باخلارج ،فلقد الفاجعة فيه ،واملقاربة هنا بني �سعدي ودروي�ش 
ع�شت أ
الزمات وا إل�شكاليات العراقية كلها ومل وا�ضحة متاما؛ فعالقة الذات ال�شاعرة باملكان
أ�نف�صل عنها”.
كانت هي مناط التح ّول الذي طر أ� على ال�شعر
أ�كد اجلرب أ �ن الناقد العراقي يا�سني الن�صري ل��دى كليهما؛ كانت ال���ذّ ات ُج���زءا م��ن املكان
ق��ال م��رارا وت��ك��رارا« :ن��ق��ر أ� ق�صائد ال�شعراء ل�صيق ًة به ،يفر�ض عليها ر ؤ�ية العاطفة اجلمعية
ح�ست بوط أ�ته �إذ
العراقيني املهاجرين ،فال جند يف بع�ضها معلم ًا يف معاجلته واقعيا و�شعريا؛ ّ
ثم أ � ّ
مبدينة أ �و مكان �إال ما ندر .فاملكان �شبه غائب بد أ� يتحول موتا �شيئا ف�شيئا؛ وحتت وط أ�ة املوت
ح�ست الذات
عن الق�صيدة ،ال توثيق يدل على ال�شعر بقدر ما ورائحته املنبثّة يف حنايا املكان أ � ّ
يدل ال�شعر على العامل”.
ال�شاعرة ب�ضرورة التح ّول يف تلك العالقة ،و� إ ّال
أ
أ
أ
تر�سم معا َ
على
ت
�
طر
التي
الت
و
التح
ور أ�ى  اجلرب أ �ن
مل
ت
�
فبد
ي�ضا،
 �
املوات
ىل
 �
هي
حالت
إ
ُ
ّ
ؤ
اخلا�صة للمكان /ال��وط��ن ،أ
وللمكنة
جتربة �سعدي يو�سف ال�شعرية أ ��سهمت يف ت أ��سي�س ر�يتها
ّ
أ
ما ي�س ّمى كتابة االمتالء التي
الخرى /املنايف.
تخل�صت من النظام الرمزي
أ��ضاف اجلرب أ �ن �سعدي مل
ال��ق��دمي ،وا���س��ت��ع��ارت لنف�سها
يعد يكتب عن �صدى هذا املكان
ال
الكبار
ال�شعراء
عالمات وانك�شافات هي أ �قرب
قدر ما يكتب عن �صداه ال�شخ�صي
يكونون يف ميدان
عرب خفته يف أ
�إىل الت�شبع ب��امل��ك��ان احل�سي
المكنة احلادثة،
ولي�س املكان اجلغرايف /القهري ال�شعر و�إمنا يفتحون ولعل ا�ستفحال أ
 �ن�سنته للمنفى
كمنفى أ
آ�فاقا ثقافية عديدة .قد جعله أ
 �و احتجاب ،وه��ذا ما
 �ي�ضا يتنافذ بح�سيته
جعل مغامرته ال�شعرية اجلديدة
ع�بر  تقم�ص  دور احل��ي الفحل
تتجاوز البنية ال�شعرية (بنية
يف ا�ستح�ضار رم��زي��ة اجل�سد

 �قيم يف باري�س ،أ
الذي ال حتتجب عن �سطوحه الر ؤ�ى  معلال ذلك الوقت أ
 �عطيت م�سودة قمت
التحول يف جتربة �سعدي يو�سف على أ �نه تعوي�ض  بت�صحيحها ،وقدمت لكاتبتها   ن�صيحة حول
الختالل الفحولة الفكرية فيها التي يعد �سعدي �إع���ادة بناء م��ا كتبته ،فلم ت� أ�خ��ذ ب��ر أ�ي��ي ،ثم
يو�سف من أ
 �ك�ثر  ال�شعراء العراقيني والعرب أ��صبحت فيما بعد رواية».
ت�ساءل أ
الذين أ ��سهموا يف ت أ��سي�س مالحمها وقوتها بكل
 �ح��د احل�ضورحول عالقة يو�سف
تاريخها كر ؤ�يا و�إن�شاد ،و�إن لغته ال�ضاغطة يف بادوني�س الذي ترجم �إحدى ق�صائد يو�سف عن
هذا الف�ضاء ال�شعري ت�ضج بني أ �يدينا جموحا الفرن�سية ؟
أ
وتطهريا كلما ا�ستعدنا أ
 �غ���اين أ
الخ�����ض��ر بن
أ�ج ��اب ي��و��س��ف :عالقتي ب�دوني�س مثرية
يو�سف ،ولعل الناظر يف ا�ستدخال روحان ّية وقدمية ،ففي ح�صار بريوت كنت مع أ �دوني�س
أ
النثى و�صيغة الت أ�نيث يف الذات ال�شاعرة لدى وابنته يف ملج أ� ،وقد ا�شرتكنا معا يف فعاليات
كل من �سعدي ودروي�ش يقود �إىل الكفران بتلك ثقاقية وبذل جهدا يف �إ�صدار ديواين.
من جهتها �شاركت طالبة من احل�ضورعما
الفحولة الفكر ّية التي أ � ّ�س�ست ل�ضياع ما له من
النثى بو�صفها �شقّ يعنيه ال�سطر أ
�آخر؛ ولهذا ف� إ ّن ا�ستدخال أ
الخري ليو�سف يف ق�صيدته ؟
ّ
ف �ق��ال ي��و� �س��ف :يف م��رح��ل��ة م��ن املراحل
الذات ال�شاعرة التي لعلها ت�ستح�ضر حال جاذبا
ا�ستغرقت  20-15ع��ام��ا كان
للذابة،
�إن�����س��ان� ّي��ا غ�ير  ق��اب��ل إ
أ
البيت الخري ميثل �ضربة حقيقية
الفكري
للخ�صاب
ّ
�إنمّ ��ا قابل إ
ونهائية جلمع الق�صيدة ،فهو
�سمات
��ن
�
م
�د
�
�ع
�
ي
وال�����ش��ع��ري،
أ�ف�صحت جتربته
ؤ
مبثابة  العمود الفقري واخلامتة
املرحلة فن ّيا؛ فالق�صيدة امل�نّثة
�سعدي عن فو�ضى
الدقيقة ودون ال�سطر أ
الخري ال 
رف���� ٌ�ض للفحولة اجل��ا ّف��ة متاما
املكان
على
مترده
تقوم للق�صيدة قائمة.
كفحولة أ �بي اخليزران يف رائعة
القدمي
ط��ال �ب��ة أ�خ � � ��رى � �س � أ�ل��ت:
كنفاين “رج��ال يف ال�شّ م�س”،
�صرح حممود دروي�ش ذات مرة
وانطالق نحو الت أ��سي�س لفحولة
ب�إلغاء ق�صائده أ
الوىل ،ماذا عن
أ�خرى رمزية قد تباين أ �و تُبني.
أ
�سعدي ه��ل يتقبل �ن يلغي من
يف ال��ن��دوة التي ُدع��ي �إليها
وح�ضرها مثقفون و أ�دب����اء و أ�ك��ادمي��ي��ون من �شعره أ �و يعدل عليه؟
ف أ�جابها يو�سف :ال ميكنني أ �ن أ �لغيه فهو قد
اجلامعة وخ��ارج��ه��ا� ،إ�ضافة �إىل الطلبة وقد
�شارك احل�ضور يف طرح أ
ال�سئلة حول جتربة طبع وثبت ،أ �ما أ �ثناء مراجعة القيمة اجلمالية
آ
ال�شاعر الكبري وري��ادت��ه حيث ع�برت د .مها فالتخلي الفني وارد �ضمن �سريتي ال�شعرية الن
أ
ال �جد و�شيجة وا�ضحة بني ما أ �كتبه قبل �ستني
العتوم ع��ن �سعادتها ب��وج��ود ال�شاعر �سعدي
أ
آ
يو�سف وال�شاعرتني امل�صرية وا إلجنليزية   ،عاما وبني ما �كتبه الن.
يف نهاية الندوة التقى ال�شاعر مع احل�ضور
وحتدثت ب�إيجابية  عن ثراء القراءات النقدية،
متطرقة لتجربة ال�شاعر وللنمط الكتابي الذي جميبا عن ا�ستف�ساراتهم حول جتربته ا إلبداعية،
وحول التفا�صيل التي تتعلق باملكان لديه ك�شاعر
يرتئيه من خالل ن�صو�صه التي قر أ�ها.
أ
آ
ال �ط��ال �ب��ة � �س��ون��ا ب��دي��ر :ت��ن��اول��ت جتربة �ثر �ن يكون الوطن قالدة يف رقبته ،وقد �شكر
�سعدي يو�سف يف كتابة النرث ،م�شرية �إىل أ �ن املنتدون أ ��سرة  جملة « أ�قالم جديدة» ملا تبذله
القارئ ل�سعدي يو�سف يكت�شف التقاطع بينه من جهود يف �إي�صال �صوت املبدعني ،وملا ت�شكله
وبني أ �حالم م�ستغامني.
من انطالقة ل�صوت املبدع ال�شاب ،ولكونها
ً
ً
أ
وق ��د رد ي��و� �س��ف ق��ائ�لا « :ال ع�لاق��ة يل منربا حقيقيا للدب اجلديد
بفو�ضى احلوا�س ،ما حدث �إنني كنت يف ذلك

،،
،،
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ُ
كنت الكاتب لتلك القصة *
ليتني
آ�ي�����ة ع��ي�����س��ى ال�����ش��خ��رة * *

13

إبداعات

بد أ�نا من النهاية ,و انتهينا ُ
حيث ي ُفرت�ض أ�ن نبد أ�..
و قبل أ�ن نبد أ�:
ر أ�ي ُتني أ�رحل و ر أ� َ
يتك تنك ُر رحيلي
ر أ�ي ُتني أ�عتذر و ر أ� َ
يتك ترف�ض �سماعي
ر أ� َ
يتك كما مل أ� َ
رك من قبل
و �سمعتك كما مل أ��سمعك من قبل
ل�ستُ أ�نا و لي�سوا هم من ا�ستعجل النهاية
كانت هي ت�سابق الريح لت�صل قبل البداية
ليتها تت أ�خر �سنوات بل حتى �ساعات
جيب عن تلك الت�سا ؤ�الت
أُل َ
عن تلك النظرات
ليتني أ� ُ
ملك أ�ن أ�ُعيد عقارب ال�ساعة �إىل تلك اللحظة ,التي جمعنا فيها طريق واحد أُلغيرّ
م�ساري و أ�دعك ترحل ب�سالم..

قصائد

ليتني أ��ستطيع أ�ن أ�لعب لعبة أالق��دار أل َ
جعلك قدري و أ�جعلني قدرك  ,دون أ�ن تلعب بنا
أاليام
ليتني كنتُ
الكاتب لتلك الق�صة ,ألخط نهايتها بيدي و أ�ُلقي بها يف أ�ر�ض أالحالم..
َ
ليتني ل�ستُ أ�نا و َ
ليتك ل�ستَ أ�نت
و ليتَ الزمان ٌ
كفيل أ�ن يداوي جرح الزمان..
�سمعك تر ُّد �صامتاً
َ
َ
يلومك و أ�
أ��سمع ُه
أ��سمع ُه ي ؤ�نبني و تداف ُع عني خائباً
الذنب و ل�ستَ باملذنب
يح ّملك
َ
َ
لقلبك الذي ينب�ض ألجلي:
قل
أ�نا ٌ
يتنف�س هذا احلب
عا�شق
ُ
يحيا بهذا اجلرح
ري بهذا الدرب
ي�س ُ
بانتظار اقرتاب ال�صبح
قل ل ُه هي ميالدي و مماتي..هي �سكوين
و ترحايل..
بهجتي و أ�نيني
قل له �ستعود
لنبد أ� من ُ
حيث انتهينا
و ننتهي حني ينتهي الوجود

*

الق�صيدة الفائزة مب�سابقة  مركز اللغات
** طالبةجامعية /ك .طب أ ��سنان
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انتفاضة الحجر*
أ�م����ل حم��م��د ال�����ش��اف��ع��ي * *

15

إبداعات

ل� �ف� �ت ��ات �� �ش ��وق ��ك أ�م ح� �ن�ي�ن �إىل الدار
م � � � � ��رت ع � � �ل � ��ي ن� � ��� � �س � ��ائ � ��م رف الندى
ال� � ��ذك� � ��ري� � ��ات رج� � �ع � ��ن ك ��ال � �ف � �ج ��ر الذي
ورج � � � �ع� � � ��ت أ�رق� � � � � � � ��ب ك� � � ��ل أ�ف� � � � � � ��ق علني
� � �س � �ت� ��ون ع � ��ام � ��ا مل أ�زل وح� � � � ��دي على
وم �� �ض �ي��ت أ�ب � �ح� ��ث يف ال � � � ��دروب ولهفتي
ف � � ��راي � � ��ت ك� � ��وخ� � ��ا مل ت� � � � ��زل جدرانه
يف ك� � � � � ��ل رك � � � � � � ��ن ق � � �� � � �ص � � ��ة خمنوقة
خ � �ن � �ق� ��وا ال� � � �ن � � ��داء ب� � ��ه ول� � �ك � ��ن مل يزل
وب� � ��� � �س � ��اح � ��ة ث � �ك � �ل� ��ى وط � � �ف � � ��ل مل يزل
و أ�ط � � � � � � ��ل وج� � � � ��ه م � � �� � � �ش� � ��رق :أ�م � � � � � � ��اه عد
أ�ط � � �ل � � �ق� � ��ت م� � � ��ن ك� � �ف � ��ي دف � � �ق� � ��ة غ�ضب
ف � �� � �ص� ��رع� ��ت ف � � � ��وق ث �ل��اث � ��ة و تركتهم
� � �ض � �م � �ت� ��ه و ان� � �ف� � �ل � ��ت احل� � � �ن� �ي ��ن ك أ�نه

ورف � �ي� ��ف ع � �ط� ��رك أ�م � � �ش� ��ذى أالزهار
ف � �ي � �ه� ��ا ق � � ��ال � � ��ت :ن � �� � �س� ��ائ� ��م م � � ��ن داري
� � �ش� ��ق ال � � �ظ �ل ��ام وف� � �� � ��ض م� � ��ن أ��ستار
أ�ل � � � �ق � � ��ى ط �ل ��ائ� � ��ع أ�م � � � �ت � � ��ي وجواري
درب � � ��ي أ�خ � ��و� � ��ض ل� �ظ ��ى وه � � ��ول ح�صار
أ�م � � � ��ل أ�ل � � � ��ح و أ�� � � �ش� � ��د م� � ��ن �إ�صراري
ت� � � � � ��روي ل� � �ن � ��ا ه� � � � ��وال م � � ��ن أال�سرار
و�� � � � �ص � � � ��دى مي � � � � ��وج ع � � �ل� � ��ى دم زخار
ه� � �م� � �� � ��س ي � � � � � � ��دور وراء ك � � � ��ل جدار
ي � �ح � �ب � ��و ويف ع � �ي � �ن � �ي� ��ه ع � � ��زم � � ��ة ث أ�ر
ت �إل � � �ي� � ��ك ب� ��ال � �ب � �� � �ش� ��رى ومي� � � ��ن نهار
ورم � � � �ي� � � ��ت ب� � ��امل � � �ق �ل ��اع م� � � ��ن أ�حجار
ج� �ث� �ث ��ا ت� �ت� ��� �س ��اق ��ط يف ج� �ح� �ي ��م النار
ي� � � � � ��روي ال� � � ��زم� � � ��ان ب � ��دم� � �ع � ��ه املدرار

قصائد

ق � �ت � �ل � ��وا أ�ب� � � � � � ��اك و ذب� � � �ح � � ��وا أ�طفالنا
أ�ب � �ن � ��ي ه � ��ل ي �ب �ق ��ى �� �س�ل�اح ��ك يف الوغى
�� �س� �ن� �ت ��ان ق� � ��د م� ��� �ض� �ت ��ا ب � �ن� ��ي و مل يزل
ف� � � أ�ف � ��ق م � ��ن أالح � � �ل� � ��ام وارم غ�شائها
مل� � � ��ا ط � �ل � �ع � ��ت ويف مي � �ي � �ن � ��ك م�صحف
ي� � � أ�ب � ��ى ل � ��ك ا إلمي � � �ل� � ��ن أ�ن ت� �ب� �ق ��ى على
ف � � � أ�ج � ��اب � � �ه � ��ا وع � � �ل� � ��ى � � � �س � � ��واع � � ��ده ندى
ك � ��م ق � �ط � ��رة ن � ��زل � ��ت ت� ��� �ش ��ق م � ��ن الرثى
أ�ف � � � � � � � ��ق ي � � �ع � � �ي� � ��د ع� � � �ل � � ��ي م � � � � ��ن �آياته
ف � � �ه � � �ن � ��ا ع� � � ��رف� � � ��ت اهلل ج� � � � ��ل جالله
وه � � �ن� � ��ا وج � � � � � ��دت احل� � � � ��ق ي � �ج � �م � �ع� ��ه لنا
و أ�ب � � � � � � ��و ع � � �ب � � �ي� � ��دة زاح � � � � � � ��ف يف أ�مة
و� � �ص � �ل� ��وا ل� �ن ��ا ال � �ت� ��اري� ��خ و ح � ��ي ر�سالة
م � � �ل� � � أ��وا ال� � � ��زم� � � ��ان ك � � � أ�من � � ��ا � � �ص � �ب� ��وا به
ال ل� � ��ن أ�غ � � � � � � ��ادر � � �س� ��اح � �ت� ��ي ح � �ت� ��ى يرى
ح � �ت� ��ى ت� �ق� �ط ��ع أ�� � �ض � �ل � �ع� ��ي و أ�ن� � � � � ��ال من
و أ�رى م� �ل��اي� �ي��ن أالب � � � � � � � ��اة تزاحموا
أ�ب � � � � � �ن� � � � � ��ي ت � � � �ل� � � ��ك امل � � � � �ي� � � � ��ادي� � � � ��ن التي
أ�ع� � � �ل � � ��ي م� � �ي � ��ادي � ��ن اجل� � � �ه � � ��اد نفو�سنا
ف � �ع � �ج � �ب� ��ت م � � ��ن أ�م و م � � ��ن ول� � � � ��د لها
ف �� �س � أ�ل �ت��ه م� ��ن أ�ن� � � ��ت؟ ق � ��ال أ�ن� � ��ا اب � ��ن من
ح � � ��ر ع� � �ل � ��ى ال� � �ت � ��وح� � �ي � ��د ي � �ع � �م� ��ر قلبه
أ�ب � � � � �ن� � � � ��اء م � � ��در�� � � �س � � ��ة ال� � � �ن� � � �ب � � ��وة كلهم
أ�ن � � ��ا �إن ب �ن �ي��ت ف� �م ��ن دم � ��ي اب � �ن ��ي العال
درب � � � � � � � � ��ي � � � �س � � �ب � � �ي � ��ل اهلل ياجلالئه

ون � �� � �س� ��اءن� ��ا م � �ث� ��ل ال � ��وح � ��و� � ��ش �ضواري
ح� � �ج � ��را ي � �ط �ي�ر وغ� ��� �ض� �ب ��ة يف الدار؟
ق� ��� �ص� �� ��ص ال � �� � �س �ل��ام ي� �ع� �ي ��د م� � ��ن أ�دوار
وان � � � �ظ� � � ��ر ل � �ت � �ب � �� � �ص� ��ر يف ج� � �ل � ��اء نهار
ي � � �ت � � �ل� � ��ى وخ� � � �ف� � � �ق � � ��ة � � � � � �ص� � � � ��ارم جبار
وه� � � � � ��ن وخ� � ��� � �ص� � �م � ��ك م� � �ق� � �ب � ��ل بالنار
وع � � � � �� � � � � �ص � � � ��ارة م � � � � ��ن ل � � �ي � � �ل� � ��ه و نهار
غ� ��ر� � �س� ��ا ف� �ت� �ح� �م ��ل م� � ��ن ج � �ن� ��ى و ثمار
ورب� � � � � � � ��ى ت� � �ع� � �ي � ��د ع � � �ل� � ��ي م � � � ��ن أ�خبار
ف� � �خ� � ��� � �ش� � �ع � ��ت يف ل� � � �ي � � ��ل و �إبكار
ع� � �ب � ��ق اجل� � � � � � ��دود و ج� � ��ول� � ��ة أالبرار
ي� � � � � ��ا ع� � � � � ��ز راي � � � � � �ت� � � � � ��ه وع � � � � � � ��ز م�سار
ون� � � � �ب � � � ��وة و � � �ص � �ح � �ل � �ب� ��ة و حواري
ب� � � � ��احل� � � � ��ق � � � � � �ش� � �ل� ��اال م � � � � ��ن أالنوار
دم � � � � ��ي ال � � �غ � � �ن� � ��ي ي� � ��� � �ص � ��ب أ
كالنهار
ح� ��� �س� �ن ��ى ال� � ��� � �ش� � �ه � ��ادة أ�و �إب� � � � � � � ��اءة غار
ي � �ت � �� � �س� ��اب � �ق� ��ون �إىل ج � � �ن� � ��ان الرباري
ت � � � � أ�ب � � � ��ى ال � � � � �ه� � � � ��وان و ذل � � � � ��ة ا إلدبار
أ
وال�سرار
وم � � �ك� � ��ام� � ��ن ال � � �� � � �ش � � �ه� � ��وات
ن� �ه� ��� �ض ��ا ع � �ل� ��ى �� � �ش � ��رف و �� � �ص � ��دق حوار
م� � �ل� � � أ�� ال � � � � ��زم � � � � ��ان ب� � ��زح � � �ف� � ��ه اجلرار
هلل �� � � � �ش � � � ��وق ال � � � � �ف� � � � ��ار�� � � � ��س املغوار
ن � �� � �س� ��ب ال � � �ت � � �ق� � ��اة و حل� � �م � ��ة أالطهار
وم � � � ��ن ال � �ت � �ق� ��ى اب� � �ن � ��ي �� � �ش � ��وام � ��خ داري
ن � � � � � ��ور مي � � � � � ��وج ع � � �ل� � ��ى رب � � � � � ��ى و جهار
* الق�صيدة الفائزة بجائزة جامعة فيالدلفيا
**طالبة مدر�سة
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قصائد

أس ُرجوا َ
خيل التمني
ْ

إبداعات

ج�����ل����ال ب�����رج�����������س *

أ��سرجوا خي َل التمني
ف�إين
على أ�هْ َبة احللم
أ�رك�ض يف مداي
و ْا�ش َر ُع بال َتغني
و�إين
ا�سم ُع يف دمي
�شجراً
ني -
لريح � -سوف تمَ ْ َن ُحني جناح ِ
ٍ
ُت َغني

قصائد

ورائي
و أ��س َم ُع من َ
َردماً جلر ٍح
لي ً
ال
ُيلَ ْم ِل ُم من بقاياه املتاه
عط�شاً
ُي َق ِّب ُل لثغتي يف املاء
�شوكاً
اىل نار انك�سا ٍر
َي ُّ
غذ خطاه
مطراً
17

يجيء كما خدر العا�شقني
يرتب �آخر الفو�ضى
ويرفع ياق َة الرو ِح
اىل مرمى كوكبني
من �شبق احليا ْة
و أ� ْ�س َم ُع َ
�صوت أ�مي
ُّ
ي�شق ال�سما َء
ويعجن فو�ضاي
مباء التمني
لعلي
أ�ُ�صال ُح نف�سي
بطري امل�سراتِ
لعلي
أ� ُ�ش ُّق �صدري ل�ضو ٍء
يزوج عتمتي بال�شم�س
فت�صر ُع عت َمتي
�شم�س احليا ْة
ُ
ا�سرجوا خي َل التمني
على أ�ُهْ َبة احللم أ� ُ
نه�ض من رقاديْ
رماداً
رغم أ�ين اخاف الري َح
َتذروي
يل
جديدي
ف أ�رجع مر ًة أ�خرى
 غزيراً بليلي-باجتاه
املتاه.
* �شاعر من أ
الردن
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ٌ
شـار َدة
ـماك
س
أَ ْ
ِ
ج��م��ي��ـ��ل أ�ب����و ���ص��ب��ي��ـ��ح

ث َّم َة �ص ّيا ٌد ..
مِ نْ أ�َ ْبنا ِء َّ
ال�ش ْم ْ�س
َي ْب َح ُث َعنْ طا ِئ ِر َم ْعنى
َي ْن ُت ُف ُم ْنهَمِ كاً َ
ري�ش ا ْل َو ْقتْ
ُث َّم بمِ َ ْغز ِل ِه َّ
ال�ض ْوئ ِّي
ري
َي ْن ُ�س ُج أ�َ ْجن َِح ًة َو َيط ْ

ــــت !!
يا َل ْي ْ

َ
بات عَلى المْ َ ْق َع ْد
وام َر أ�َ ٍة َوجِ دا ْر
َي ْح ُل ُم ِبف ٍ
ِرا�ش ْ
ال بيت َل ْه
� إ ّال يف أ� ْق�صى أال ْر ْ�ض
وا�س َ�سما�سِ َر ٍة و أ�َيادي َق َتلَ ْة
َت َتنا َز ُع ُه أ�َ ْم ُ

َب ْيتٌ مِ نْ َق ْرميدٍ أ�َ ْح َم ْر
بِ�سِ يا ٍج مِ نْ َ�ش َج ِر ال ِّت ْ
ني
َي ْغفو يف ُح ْ�ض ِن ال َّت َّل ْة
ُجد ٌ
ْران بيِ�ض
أ�َ ْبنا ٌء َو َبنات
َث َّم َة أ� ْخ َو ُت ُه ا ْرتحَ َ لوا
ُ�ش َعراء َج ّو ْ
الون
ا�س بِنايات
ُح ّر ُ
َو َ�شوار ْع
ُ�شهَدا ٌء َم ْن�سِ ّي ْ
ون
َوه َو َيبيتُ عَلى حا�شِ َي ِة الجْ امِ ْع
يمَ ْ َت ّد عَلى ما َظ ّل مِ َن المْ َ ْق َعد
ِرا�ش َو ْام َر أ�َ ٍة
َي ْح ُل ُم ِب أ�َ ٍخ َوف ٍ
َوا ْل َب ْيتْ
19
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ال ْعنى
أَ� ْج ِن َحةُ مْ َ

*

قصائد

َب ْيتٌ يف ُح ْ�ض ِن ال َّت َّل ْة
بِ�سِ يا ٍج مِ نْ َ�ش َج ِر ال ِّتني
َي ْجل ُِ�س م ْرتا َح ا ْلبالِ عَلى عَتب ِت ِه
َو ُي َغ ِّم ُ�س ُل ْق َم َة ك ِْ�س َر ِت ِه
مِ نْ َ�ص ْح ِن ال َّز ْيتْ
يـَا َل ْيتْ

ِ
ل�ض ْوء
نافذ ٌَة ِل َّ

نا ِف َذتي م ُْ�ش َر َع ٌة ل َّ
ِل�ض ْو ْء
َته ُْج ُم مِ ْنها أ�َ ْح ِز َم ُة َّ
ال�ش ْم ِ�س �إِىل ُغ ْر َف ِة َن ْومِ ي
ال�ص ّبا ْر
ِت ْل َك المْ َ ْ�سكو َنة بِا ْلوَهْ ِم ال ّل ْيل ِّي َو أ�َ ْ�شجا ِر ُّ
َي َت َ�س ّل ُل مِ ْنها أ�َ ْ�ص ُ
وات ا ْلبا َع ِة َوالجْ َ واّلو َن
�شِ جا ُر أَ
ال ْوال ْد
َو َ�صري ُر ال َع َجالتْ
ِت ْل َك ال ّنا ِف َذة َّ
ال�ض ْو ِئ َّية
باب ا ْل َو ْقتِ عَلى ّ
ال�شارِع
َت ْف َت ُح َ
َت ْل َتق ُِط ال َّن َظراتِ ا ْل َع ْجلى َوظِ ال َل املا َّرة ..
َوا ْلق َِط َط ّ
ال�شا ِر َد َة َو ُطيوراً َم ْذعُو َر ْة
لكِنْ فيِ ُك ِّل َ�صباح
�شاب َ�س ْودا ْء
َت َت َ�س َّل ُق أ�َ ْع ٌ
زاح ُم َح ّتى ُت ْغ ِل َق نا ِف َذتِي
َت َت َ
ِت ْل َك المْ ُ ْ�ش َرعَة عَلى َ�ش ْم ِ�س ّ
ال�شا ِر ْع
هـــ ..

ال َج َ�سـد لِـي
�صـاب
لِـي غا َبـ ُة أ� ْع ْ
ـو�س بِالـزيتْ
َح َط ٌـب َم ْغم ٌ
و أ��صـا ِب ُع مِ نْ َ�ضحِ ـكِ المْ َـ ْوتْ
20

ـاب
ُت ْ�شـ ِع ُل عـو َد ِثق ْ

***

َت َتـ َه ّي أ�ُ لِـي..
َ�سـ َتد ُُّ�س َلظـاها يف َح َـطبِ ال ّل ْح ِـم
َو ُتـو ِق ُد عُـ ْر َ�س ال ّنـا ْر
***

َث ّمـ َة ُد ْنيـا أ�َ ْ�سـرا ْر
َت ْنه ُ
َـ�ض..
َو أ�َنـا ..ال َج َ�سـد لِـي
ال َّن ّحــــات

�إىل عَرار يف مئويته
ال ِّري ُح ال َّن ّحاتْ
ال�ص ّو ْان
َي ْن َح ُتني يف ُّ
ال�ص ّوانِ أال ْز َر ْق
َج َبلِ ُّ
َي ْف ُ
ال�ص ْخ َر ْة
لق بِا إل ْزميلِ َّ
َفيرَ ى َر أ�ْ�سي َت ْق ُط ُر د َّما
َت َت�سا َق ُط مِ نْ َع ْي َن ْي ِه ُخ ُ
يوط ُدمُو ْع
ه َْل َي ْبكي ليِ
أ�َ ْم ِي ْبكِيني!؟
ال أ�َدْري
ل ِكنَّ ال ِّري َح ال َّن ّحاتْ
ال�ص ْخ َر ْة
ُي ْغل ُِق ِت ْل َك َّ
َو َي ُ�شدُّ ا إل ْزمي ِْل
ال�ص ّو ْان
َي ْن َح ُتنِي فيِ ُّ
*   �شاعر من أ
الردن
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ٌ
ٌ
العماء
دب في
كلمة
ضريرة َت ُّ
ِ
ح���������س��ي�ن ن�����������ش�����وان

***

ه َو الذي ع َّل َم أال�سما َء ُك َّلها
كالمي
وقال للرو ِحُ :كوين
ْ
و�صمتي
ْ
َ
َّ
و ُكوين ارتعا�ش ال�ض ْو ِء على �صفح ِة املا ِء
وقا َل للطنيُِ :كنْ
فا�ستوىَ
***

ه َو الذي ع َّل َم أال�سما َء ُك َّلها
ري مناز َل النجو ِم يف ال�سما ِء
وع َّلم الط َ
احلروف
وع َّلم النايَ ُ�س ّك َر
ِ

تعاىل قو ُل ُهُ :كنْ
َي َرق ًة
وكلم ًة �ضرير ًة تدِ ُّب يف العما ِء
ُكنْ
�صور ًة ُتعا�ش ُر الفرا َغ
ومعنى
ً
َ
َ
َ
غ�صن الرجا ْء
تعرب�ش
كن خامتا
***

تعاىل قو ُل ُه
ع َّل َم
النوار�س مفاتي َح اجلهاتِ
َ
وابواب الرتاب اذ تودع الروح لذة ال�سكون
َ
وع َّل َم الظ َل
افرتا�ش الرملِ
�سِ جاد ًة لل�صال ْة
***

تعاىل قو ُل ُه
ع َّل َم أال�سما َء
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ه َو الذي ع َّل َم أال�سما َء ُك َّلها
وا�صطفاك ِ
ع َّل َم أال�سما َء ُك َّلها
وقا َل للطنيُِ :كنْ
فم�شى
َ

*

قصائد

فتن َة الكال ِم
ُ
ري أ�نني
ني ال�شكِ
�سهوت عن يق ِ
غ َ
ُ
ف�ضول احل�صى
واعرتاين
ُ
ف�ضول الغبا ِر
واعرتاين
ُ
ف�ضول املال ْم
واعرتاين
َفهَما دمي..
و�سا َل بال� ؤ
س�الِ
***

تعاىل قو ُل ُه
ع َّل َم أال�سما َء
ري أ�نني ن�سيتُ
غ َ
يف َبرز ِخ الوجدِ
�صفاتي.
***

أ�نا الذي ر أ�ى
عتم ًة ُت�ضي ُء الرو َح
ور أ�ى
َ�ضوءاً ي�شع�ش ُع يف الرما ِد
ور أ�ى َق ْبلَ ُه َب ْع َد ُه
ور أ�ى الدنيا �سحاب ًة من را ٍح
فازدرى..
ور أ�ى
ُقدَّا َم ُه ورا َء
تعاىل الذي ع َّل َم أال�سما َء
َ
احلروف يف فمي
ر ّت َب
فارتويتُ مبا أ�رى
وكان ..
ما أ�رى هبا ْء
*  كاتب وت�شكيلي من أ
الردن
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رمادي
رب����������ى ح���������ج���������ازي

*

و أ�نت
و أ�نت..زقزقة ع�صفور نبهتني ف أ�يقظتني
ح�سبتك كل احلياة فت�شبثت بتلكم اليقظة
أ�و خلتك قزحا يتقو�س على وجه ال�سماء
موارياً دمعة بكا ؤ�ها..لتتجمل
و�إذ بك خرب�ش ُة قلم ر�صا�ص ,بلون الرماد
تتهادى على �صفحتي ثم تمُ حى

إبداعات

ن�صحو من فجر طفولتنا �إىل �صباح احلياة وحتت أ�جفاننا حالة ع�شق تتكد�س

قصائد

وتظل رمادياً
رغم ما يعرتيك من أاللوان
تظل أ�نت رمادياً
ال ترت ُد عن جدرانك أ� ُ
طياف ال�ضوء
وال متت�صها خالياك فتظل معتماً قامتا غام�ضاً رمادياً
كالظل
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رمادي
رماديٌ جداً
كغيمة تعرب ال�سماء مُوهِ م ًة باهتياج ..ب�إع�صار ..مبطر
غيم ُة رمادية تعرب ال�سماء وال متطر
رماديٌّ متاماً
ك أ�عقاب �سجائرك ..أ�خمدتها على قلب �صريته منف�ضتك
و أ�نت الذي ال ينفث أ�عقاب ال�سجائر
رماديٌ بحت
أ
كحبات أ��سفلت مر�صو�صة ..مر�صوفة حتت �قدام املارة
وجدت لتحميهم من عرثات طريق أ�بدي ال ينتهي
فيعرثون بها
*  طالبة جامعية /ك.الهند�سة

فلسفة أقالم جديدة
•
•
•
•

��الب��داع ال�شبابي أ
والدب اجلديد
أ�دبية ثقافية �شهرية ،تعنى ب إ
ن��اف��ذة للمبدعني م��ن ���ش��ب��اب أ
ال ّم����ة ي��ط�� ّل��ون منها ع��ل��ى العامل
��ع�َّب� فيه ع��ن أ
الف��ك��ار والتطلعات وامل�شاعر والر ؤ�ى
منرب ح��ر ي رَّ
ل�ل�ب��داع أ
ً
وق�صة ،وم�سرحية ،ومقالة..
الدب���ي �شعر ًا،
حا�ضنة إ
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وأنت مع القم ْر
أ َنا
ِ
ط����ل���ال غ�����راي�����ب�����ة

ف � � � � ُي � � � �ج � � � �ي� � � � ُ�ب ق� � � �ل� � � �ب � � ��ي يف هنا ْه
ون � � � � �ح � � � � ُ�ن �إذ ْ عِ � � �� � � �ش � � �ن� � ��ا ال َه َوى
َ
الق�ضا ْء
ف� � � � ِع� � � �ن� � � � َد َم � � ��ا ق� � � �� � ِ� ��ض � � � َ�ي
ال�سماء
ف � � � � أ�ن� � � ��ا � � � َ� ��س� � � � � َم� � � � � ْو ُت �إىل
َ

وال � � � � � ُك� � � � � ُّ�ل َي � � � ��� � ْ� ��س � � � � أ� ُل َم� � � � ��ا اخلبرَ ْ ؟
انتح ْر
َوب� � � � �خ� � � � � ْو� � ِ� � ��ض� � � � � ِه ق � � � ��ال � � � ��وا
َ
انح َ�س ْر
وامل َ� � � � � � � � � � � � ْو ُج َه� � � � � � � ��ا َج و َم � � � � � ��ا َ
َل� � � � � � � � � ْو ُد َّق ن � � � ��اق � � � ��و� � � � ُ��س اخلط ْر
ال�سف ْر؟
َه� � � � � ْ�ل َع � � � � � ��ا َد مِ � � � � ��نْ َب� � � � ْع � � ��دِ َ
�ام� �ي� � ُ�ن الظف ْر
َوب � � � � � � � � � � � َدتْ َم � � � ��� � َ� ��ض� � � � ِ
وال� � � � � �ن � � � � ��ا� � � � �ُ ��س غ � � � �ْي � � � ��رْ ي تع َتمِ ْر
مب � � � � � � � ��نْ َكف ْر
و أ�ن � � � � � � � � � ��ا َك � � � � � � �ف � � � � � � � ْر ُت َ
عت�ص ْر
وال � � � � ِع � � � ��� � ْ� ��ش� � � � ٌِ�ق � � � َ��ش� � � � ْه� � � � ٌد ُي َ
�اب ل� � �ن � ��ا الق َد ْر
َوق� � � � � � � � ْد ا� � �ْ ��س� � � �ت � � � َ�ج � � � َ
َوب� � � � ْ�ح � � � � ُرع � � � �� � � � �ش � � � � ِق� � � ��ي ق � � � � � � � ْد غ َم ْر
َوب� � � � � � � � � َزهْ � � � � � � � ��و ِ ق � � � � � � � � � � � ْويل مُقتدِ ْر
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ال�س ُك ْ
ون
َف � � � � أ�ن� � � ��ا خ� � � � � َر ْج � � � ��تُ َع � � � ��ن ُ
ف � � � ��ال� � � � � ِع� � � � �� � � ْ� ��ش � � � � ُ�ق ب� � � � � ْ�ح� � � � ��ر ٌ ها ِد ٌر
ف � � � � � � � � � � َم � � � � � � � � � � ْو ُج ْح� � � � � � �ب � � � � � ��ي َزاخِ ٌر
و أ�ن� � � � � � � � � ��ا امل ُ� � � � � �غ � � � � ��امِ � � � � � � ُر يف الغرا ْم
ا�س
وال � � �ن� � ��ا�� � �ُ�س ت � � ��� � ْ��س � � � أ� ُل فيِ ال ِت َم ْ
ف � � � � � � � � � � � � � � ��ر أ�وا ب � � � � � � َو ْج � � � � � �ه� � � � � ��ي هَال ًة
ف � � � � � � أ�ن� � � � � ��ا أ�ح� � � � � � � � � � � � ُّ�ج �إىل املَقا ْم
َك� � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � ُروا ب � � � � ُ�ح� � � � �ب � � � ��ي ظامل ْ
ني

*

قصائد

ف � � � ��ال� � � � � َّر ْع� � � � � ُد ي � � �ق � � �� ِ� ��ص � � ُ�ف يف عُال ْه
ن � � � � � � ْب � � � � � � ُع ا إلب ِت َكا ْر
ف � � � � � � � أ�ن� � � � � � ��تِ
ف � � � � � ��� � � �َ � ��ش � � � � � � َد ْو ُت أ�ح � � � � �ل � � � ��ام ال َكال ْم
وب � � � � ُ�ح � � � �ب � � � �ن � � � ��ا ن� � � � � �ط� � � � � � َق الهَيا ْم
ف� � � َي� � � َف� � �ي� � �� � ُ��ض َم� � � � ْع� � � �� � �ُ ��س � � � ُ
�ول الكال ْم
ف � � ِع � �� � �ش � �ن � ��ا فيِ ُدن � � � � � َي� � � � ��ا ان�سِ َجا ْم
ف � � � � �غ � � � � � َد ْون � � � � ��ا َر ْم� � � � � � � � � � � � � ��زاً لل َوفا ْء
ر لِلغ َرا ْم
ف � � � � � � أ�ن � � � � � ��ا � � � � َ� ��س � � � � ��مِ � � �ي� � � ٌ
ف � � � � أ�ن� � � ��ا ا� � �ْ ��ش� � � �ت� � � �ه� � � � ْر ُت ب � � � � � ِه الغ َرا ْم
ف � � � � � أ�ن� � � � ��ا أ��� � � � ِ� � � ��س� � � �ي� � � � ُ�ركِ يف اله َوى
ال َز ْم � � � � � � � � � � � ��تُ ُح� � � �� � �ْ ��س� � � �ن � � ��كِ خا�شِ َعا
ف� � � �ل� � � �ث� � � � ْم � � ��تُ
اخلدو ْد
َو ْردَاتِ
ف� � � � � �غ� � � � � � َد ْو ُت أ�� � �ْ ��س� � � �ع� � � � َد م � � ��ن َ�سعِي ْد
ق� � � �� � � َ��س� � � � َم � � � ُ
ت�ستب ْ
ني
�ات َو ْج� � � � � �ه � � � � � ِ�ك ْ
ل � � � �ك � � � � َم� � � ��ال � � � � َه� � � ��ا َح � � � � � � � � � � َّج اجل َم ْال
ف � � � � �ق � � � � � َوا ُم � � � � � َه� � � � ��ا ج � � � � � � � � ��داً َر�شِ ْ
يق
وال � � � � � �ب� � � � � � ُ
�ان غ � � � � � � ��ا َر مِ � � � � � � � َ�ن ال َبهَا ْء
ْ
الربيق
ب � � � �ع � � � �ي� � � ��ون � � � �ه� � � ��ا مل َ� � � � � � � � � � � � � َع
ياب
وال � � ��� � َ��ش � � �ع� � ��ر َي � � ��رق� � � �� � � ُ��ص بان�سِ ْ
نق�ضي
ف � � � � َي� � � ��ا �� � � ُ� � ��ش � � � � � � ؤ� َم َي � � � � � � ��وم ٍ َي ِ
ب � � � �ف � � � � َراق � � � � َه � � � ��ا أ��� � � � �ش� � � � � ُك � � � ��و اجلرا ْح
ب� � � � �غ� � � � � َي � � � ��اب� � � � � َه � � � ��ا َح � � � � � � � � � � � َّل الظال ْم
ر ُت علىالف َر ْاق
ف � � �ل � � �ك � � � ْم � � � َ� � ��ص� � �ب� � � ْ
26

َوب � � � �ن � � � � ْب � � � ��� � � ��ض ِ ق� � � �ل� � � �ب � � ��ي يَنفجِ ْر
وال� � � �ق� � � �ل � � � ُ�ب ِف � � � �ي� � � ��كِ ق � � � � � � � ْد ا ْبتك ْر
َوب � � � � � � �ل� � � � � � ��ون أ�ط � � � � � � �ي� � � � � � ��اف ال ّزه ْر
ذ ْو ٌق
وال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � َذ ْوقِ
ُمعتبرَ ْ
�ان ف� � � �م � � ��ا َع ْ
وه � � � � � � � ��ذا ال � � � �ل � � � ��� � �َ ��س� � � � ُ
رث
أ� َم ْر
ف � � � �م � � ��ا أ� َم � � � � � � � � � � � � � � � � � ْر ُت َوال
َول� � � � � � ْي� � � � � �� � � � �َ ��س مِ � � � � �ن � � � ��ا َم� � � � � � � � ��نْ غ َد ْر
ب � � � � � � � � � � � � َد َوام ِ �� � � ِ� ��س � � � � �ح � � � � � ُركِ َي ْزدهِ ْر
َوب � � � � � � � � َ�ي ال � � � � � �غ � � � � � � َرا ُم ق� � � � � � ْد ْا�شت َه ْر
أ�ي � � � � � � ��ا خ � � �ْي � � ��رْ َ م � � � ��ن ف� � � �ه� � � � َم ال ِعبرَ ْ
َوب� � � � � � � � � � � ِه َج � � � � � َم� � � � ��ال� � � � � ِ�ك ق � � � � � � � ْد َزخ ْر
وال � � � � � � � � َه � � � � � � � ُّ�م غ � � � � � � � � � � � � ��ا َد َر واندَث ْر
َوب � � � � � � � � ��ذا امل ُ� � � � � ِف � � � � �ي � � � � � ُد املُخ َت َ�ص ْر
ال�ص َو ْر
ب � � �ج � � � َم� � ��ا ِل � � �ه� � ��ا حت � � � �ل � � � � ُو
ُّ
ول � � � � � �ه � � � � ��ا أ�ري � � � � � � � � � � � � � � � � ٌج يَنت�شِ ْر
خل � � � ��� �ْ � ��ص � � � � ُر ُي� � � � ْب� � � �ه� � � � ُر َم� � � � ��ن َ
نظ ْر
وا ِ
وال � � � � � ِع � � � � �ط � � � � � ُر مِ � � � �ن � � � � َه� � � ��ا يعتطِ ْر
م � � � ��ن وَهْ � � � � � �ج� � � � � � ِه ق� � � � � � � � � َد َح َ
ال�ش َر ْر
� � � � � � َ� � � ��ش� � � � �ل� � � � � ّ
ا ُل ت � � �ب � � ��ر ٍ ينهَمِ ْر
�اب ح � � � � ِّب� � � ��ي أ�و ه ََج ْر
� إ ْن غ� � � � � � � � َ
وال� � � � � �ق� � � � � �ل � � � � � ُ�ب مِ � � � � �ن� � � � ��ي ينفطِ ْر
َك� � � � � ِغ� � � � � َي � � � ��ابِ � � َ��ش� � � ْم� � �� � ��س ٍ ع � � � � ��ن َ
نظ ْر
أ� ّي� � � � � � � � � � � � � � ُ
�وب مِ � � � �ث� � � �ل � � ��ي َم� � � � � � ��ا َ�صبرَ ْ

َوهُ � � � � � � � � � � � َو ال � � � �غ � � � �ف� � � ��و ُر َوق � � � � � � � � � ْد غف ْر
ب � � � ��� � َ� ��ض � � � � َي� � � ��اع ُح� � � � �ب � � � ��ي ُ أ�ن َد ِث ْر
َوب� � � � �� � � ِ� ��س � �ي� � َ�ر ِت � � � ��ي ْ
حت� � � �ل � � ��و ال�سِ يرَ ْ
*
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ول � � � � َك � � � � ْم � � َ� ��ض� � � �ج� � � � ْر ُت م� � � � � َ�ن ال ُب َعا ْد
رتيح
ن�س ْ
َول� � � � � � � � � � � �دَى ال � � � �ت � �ل ��اق� � � ��ي ْ
ب � � ُ�ح� � ��� � �ض � ��ور َه � ��ا َي� � � ��زهُ � � � ��و ا ُ
حل ُ�ضو ْر
ف� � � � �غ � � � ��رق � � � ��تُ
بحرالهِيا ْم
فيِ
حل� � � � � � � � � ��ا َن ا َ
و� � � َ� � ��ص� � � � � �د َْح � � � � ��تُ ا َ
حل ْ
نان
و ُب� � � � � � � �ي � � � � � � � ُ
�وت � � � ِ� ��ش� � � � �ع � � � ��ري أ� ْيقنتْ
ف � � � � � أ�ن� � � � ��ا َو أ�ن � � � � � � � � � � � � ��تِ َم� � � � � � � � � َع الق َم ْر
حل � � � � � � ُّ�ب عِ � � � � � � � �ن � � � � � � � � َو ُان ا َ
ف � � � � � ��ا ُ
حليا ْة
َف � � � �غ � � � �دَون � � � ��ا فيِ ُدن � � � � � َي� � � � ��ا ال َك َم ْال
و� � ِ� � ��ص� � � � � ْرن � � � ��ا فيِ ح � � � � � � � � َرم ِ اخلل ُو ْد
ف� � � � َي � � ��ا َر ِّب أ�ن� � � � � � � � ��تَ امل ُ ْ�ستطِ ي ْع
املُ� � � �ق� � � �ت � � ��دِ ْر ف� � � ��ال � � � � َّر ُب غ � � �ف� � ��ا ٌر َرحِ ي ْم
�اح� � � � � � ��م ِ يل ُح � � � � � �ب � � � � ��ي املت ْ
ني
ف� � � � � � � ْ
ل� � � �ك� � � � َم � � ��ا ِل� � � �ه � � ��ا � � � �َ ��س � � � � َ�ج � � � ��د أالنا ْم

خل � � � َي� � � ُ
�� َ� ��ض � � �ج � � � َرا َ
َ
ال�ض َج ْر
�ال م� � � � َ�ن
وت� � � � � � � � � � � � � � � ُز ُ
ول أ�م � � � � � � � � � � � � � � � � َوا ُج الك َد ْر
ال�س َه ْر
َم � � � � � � ْع ط� � � ْي� � � ِف� � �ه � ��ا َي � � ْ�ح � � �ل � ��و َ
َو� � �ِ ��س� � � �ح� � � � ُر� � �ِ ��س � � � ْ�ح � � ��ركِ ق � � ��د ْ َ�س َحر
َو َع � � � � � � � � � َزف� � � � � � � � ��تُ أ�حل � � � � � � � � � ��ان ال َوت ْر
َوت� � � � � َه � � � ��اط� � � � �ل � � � ��تْ َو َك� � � � � � � َم � � � � � ��ا املَطر
ْ
َم� � � � � �ل� � � � � � ُك � � � � � ُ
ي�شت ِه ْر
�وت
ُح � � � � � � ��ب ٍ
ف� � � � َ�ح � � � �ل� � � ��تْ ب � � � � �ن� � � � � ْ�ج� � � � ��وا ُه ال ِف َك ْر
ك � �ن � �ق � ��� ��ش ٍ � � َ��س� � � ُي� � �ن� � �ق� � �� � � ُ�ش با َ
حل َجر
َك � � � � �ت � � � � ��اج ٍ ت � � � � � � َر�� � � َّ� � ��ص � � � � � � َع بال ُد َر ْر
و أ�ن� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��تَ
القدِ ي ُر

قصائد
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لن يغفرالتاريخ
ع��ب��د ال���ه���ادي ����س�ل�اق

يل بعد انق�ضاء العام
أالول ٌ ...
تاريخ زئبقي
اللون و القوام ...
يل بعد انتهاء البداية
م ؤ�ر ٌخ ي�ضع ا�سمي جانباً
و يعيد تنظيم الفوا�صل
فيه ...
و للمن�سيني من منت الكتاب
تاريخ غا�ضب يلفظ (تراجيديا)
تعنيهم وحدهم فقط
هم الذين أ��سقط عليهم
التاريخ من فجوة التكوين
ال�سرية
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أ�ولئك احلا�ضرون ،امللهِمون
امللهِمون ،املح�ضرون من طينهم
اليدوي اىل رخام التاريخ
امللكي
كف
الذين يحملون عرو�شهم على أ� ٍ
مل�ساء و ي�صعدونك أ�يها التاريخ ...
***

م ؤ�رخ يعاد �إليهم من فجوة أ�خرى
فجوة ا�صطناعية و مل�ساء ...
يحفظ جملة منتجة يف بالده
( عندما يعود امل�ساء مطابقاً
ل�صور امل�ساء “ لن يغفر التاريخ” )
لن يغفر التاريخ لك
ال�سقوط املفاجئ من

موز ٍة �سمائيةٍ...
اىل درك املجهولني
كنت ت�ستطيع �إيهام الوقت
ب أ�نك ما زلت �سمائي العقيدة
و تع�شق ا إل�ستثنائيني...
( لن يغفر التاريخ ) لك
�صباحاتك التي انقظت
دون ا إلعتزازبه
وبفر�سانه الغابرين ...

(لن يغفر التاريخ) لك
ان�شغالك عن �سقوط �سقف
ال�سماء على �سيدك املن�شغل
ب�إعداد فطوره اخلا�ص !!
كنت ت�ستطيع حمل ال�سماء
بيدٍ وبيدك أالخرى تدخن
�سيجارة أالفيون ...
(لن يغفر التاريخ)
لك فقر الدم يف الق�صيدة  ،وال�ضعف
ا إلن�شاد يف م�ساء أال�سياد
لن يغفر التاريخ  ...و ال امل ؤ�رخ
جتاهلك لهم  ...و هم احلري�صون
على بقائك أ�مرياً لع�شوائيتك
و �سيد ( قبعتك الفارغة) !!
حينها  ...ي�صحو ذلك املطارد ب�إ�سمه
لريد على طريقة الدجاجة التي
ت�ضع بي�ضة احلياة
و أ�نا أ�ي�ضاً  ( :لن أ�غفر أ�يها التاريخ)،
و أ�نا أ�ي�ضاً  :لن أ�غفر أ�يها التاريخ !!!
* طالب جامعي
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(لن يغفر التاريخ)
جهلك لفال�سفة
الوقت املفرو�ضني ...

ملاذا مل تقر أ� تاريخ
العداء بني املال و نقي�ضه
و لمِ مل تقر أ� ف� ً
صال
عن طهي ا إلغريق..؟؟!

قصائد

إبداعات
قصائد

ٌ
جدار القلب
بالطبشور على
نقش
ِ
ِ
حم������م������ود احل�������������اج

()1

*

ني يف ك أ��سي ،وك أ��سي أ� ْح َم ُر
مل يب َق يا أ� ّمي �سوى يوم ِ
تلعب يف دمي�َ ،سبـ ْ َق املماتِ �إىل املماتْ
وطليع ُة أال�شال ِء ُ
مل ي ْب َق �إال ب�سمة املا�ضي ولثغة �سِ ـ ْيـ ِن ِه
ُ
و�صوت أ�بوابِ اخلنادقِ َت ْن َغل ِْق
ري
جن الكب ِ
ال�س ِ
وعوي ُل كانونٍ بقربِ نوافذِ ِّ
و�شباكٍ علي ِه دف ُ
�سطح ُ
رت
مل يب َق يا أ� ّمي �سوى ٍ
ْ
الورق
كانتْ يدي متلي �شعوري يف ثن َّياتِ
ْ
احلبق
كا َن الهوى يرمي جفوين مثلما ُيرمى
من َ�س ْطحنا  ،أ� ْرمي ر�ساالتي لها
عن َد ال�صبا ِح ر�سال ًة ،عن َد امل�سا ِء ر�سال ًة
و�سطوحها !!
َ
ت�ضج بالور ِد الذي ي ْغ ُ
تال ُع ْنوا َن ال َّر�سائلِ ك َّل يو ْم
تلك الفتا ُة ُّ
أ� َّماهٌُ ،
كاف ل َتـ ْن�سِ َل ُجـ َّثتي
خيط واح ٌد ٍ
اللي ُل يا أ� ّمي ُيـ َعرب ُد فو َق أ�حزاين ،وفو َق بحو ِر ا�شعاري ْ
وفوق
ْ
الطويل !
مل يب َق من ُع ْمري �سوى ليلي
ْ
الطويل !
مل يب َق من �شِ ْعري �سوى بح ِر
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ِتاب ينتهي و أ�عو ُد أ�قر أ�ُ من جديدٍ ك َّل �صفحاتي ب ِه
هذا ك ٌ
خم�سو َن وجهاً يل ب ِه
الكتاب
�ص َوري و أ��شعاري و أ�قالمي هُ نا يف ذا
ْ
عنوان ُه !..؟
ال أ��ستطي ُع  ،دعي ِه �سِ َّراً بيننا أ�ف�ضي ِه عن َد العود ِة
مل يب َق يا أ� ّمي هنا � ،إال أ�نا !
فلتحقبي ز ّواد ًة من ذكرياتِ طفولتي
رب تغم�سي ِه بخافقي
وفتي َل �ص ٍ
و ْل ُت ْ�سرِعي !
قب َل ان�سدالِ الليلِ فو َق �س َواحلي
مل يب َق �إال عود ُة ّ
م�س التي مل أ�لقها من مد ِة
ال�ش ِ
و أ� ُ
كون ُح َّراً  ،والكفال ُة عودتي !!

()3

الغروب
ني َ�سهَتْ أ�كتاف ُه قبل
أ�م�شي على ط ٍ
ْ
أ�م�شي أللقى من أ�بيع ُه َنـخوتي و أ�ظافري ألكو َن (عق ً
ال) مثلما هُ ْم يد ْ
َّعون
تتعثرَّ ُ
ُ
رت
اخلطوات  ،ال من ُم ْ�ش ٍ
ُّ
�شوب
فالكل يكر ُه ما تخ ِّلف ُه أالظاف ُر بال ُّن ْ
نف�س ذا َ�شم ْم
مي ٍ
أ�م�شي ُتق ِّيدين �سمائي  ،كي أ�ظ َّل كر َ
الهروب
أ�م�شي ..و أ�م�شي ال حما َل من
ْ
ُ
امل�صف ّر
والثل ُج
ي�سقط من قوَاعدِ ت ِّل َي ْ
ُ
يهبط للقِم ْم !
�شرب الن�سيا َن ك أ��ساً ههنا ،
لن أ� َ
لن أ�متطي خي َل التنا�سي َم َّر ًة أ�خرى ..ولنْ
قرب أ�روا ٍح ..
أ�ر�ضى ٍ
بعي�ش َ
و ُكـ ْف ٌر أ�ن أ�ناديها برو ٍح
�إنمَّ ا !!
َك َف ٌن يجم ُع يف خمابي ِه الدِّمنْ !!...

قصائد

* �شاعر من �سورية
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شارع ونه ٌر وبيت
م����������رمي �������ش������ري������ف

يف الطريق التي حتملني
طريق أ�حملها....
يف �سريها ت أ�ت أ� ٌة،
تق ُع يف �سمع احل�صا
كلما أ��صغى حلديث خطاي مع امل�سافات
وتحُ ني كتف أالفق قليال
لتبحث حتت كالمي عن �شيئ
�     ض ّيع ْته مثال....
أ�و لتب�صر ظ ّلها ي�صي ُح يف فم الظالل..
للطريق التي حتملني عينان ال عمر لهما
وللطريق التي أ�حملها
عني من �صدى...
***

احلكاية التي ع ّل ْق ُتها يف �سقف ال�سماء
لت�شرب ال�سماء ك ّلها
32
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أ�عاد ْتها ال�سماء �ضامر ًة �إىل �سقفي
ُ
عيني
أ�عادها
ال�سقف �إىل ّ
ودومنا عناء
عيني �إىل قلب الطريق.....
ن َز َلتْ من ّ
وكعادتها،
تن�ساب الطريق بني أ�قدام العابرين
ال ت�شكو كثاف ًة مباغتة يف الريح مثال
أ�و ظ ّ
ال مرتبكا تر�سل ُه عيون ال�سماء.....
***

إبداعات

يف كلماته القليلة
أ�بحث عن قطرة ماء،
َع ِل َقتْ ب�سقف �إحدى الكلمات
أ�بحث يف قطرة املاء عن نهر
أ�بحث يف النهر عن ك أ��سي التي أ��ض ْع ُتها منذ �سنني
أ�ُمللم طفولة الر ؤ�ى التي أ�حاطت ال�سراب منذ أالزل
أ�ُ�شاهدها تلوي عنق ال�سنني
وتعبئ النهر يف ك أ��سي
أ��شاهد ج�سد الكون يتبادل الدور
مع الك أ��س التي �شر ْب ُتها للتو.....

قصائد

***

حتتاج الطريق أ�ن ترف َع عنقها كثرياً
لرتبط بيتي ب�سيقان ال�ضجيج
طيلة أ�عوام كان بيتي فوق تلة مرتفعة
وها أ�نا أ�فتح قلبي على ات�ساعه،
ال أ��شاهد �سالما خمتلفا،
أ� ْل َق ْته التلة يف �صوتي
ال أ�كرث من احلديث،
الرتاب عاد ًة للبيوت...
الذي يحكيه
ُ

� *                                                          شاعرة من أ
الردن
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شريدة ؟!
ه��ن��د حم��م��ود ي��ح��ي��ى

يا فل�سط ُ
ني
ما العم ُل
و أ�نا أ�خرج من �سجنك
بعد ثمانية ع�شر عاما
و أ� ُ
رك�ض وراء أالحالم
يف �ساحاتك
أ
وهي تتل ّذذ بال ّرمق الخري.
انتهت مد ُة جواز �سفري
وهو ّيتي ...
آ
ما العم ُل الن....
أ� أ�تركك مع ّلقة بني جوانحي؟
ال أ�دري؟
ال�صعود على جبلِ مِ عطاء
أ� ري ُد ّ
ر�ض خ�صبا
و أ� ٍ
و أ�لتقي ب�إخوتي و أ�هلي
و أ�نظر اىل البعيد
هل من مزيد؟؟
أ��شتاق اىل العناق،
أ��شتاق اىل الكربياء،
34
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و�إىل أ�وراقي امللعونة
أ��شتاق �إىل غرفتي ال�صغرية،
ومدف أ�تي ،ومعطفي..
أ��شتاق �إاىل �سريري ،حيث أ�رتاح
يف �ساعات امل�ساء القائظ
أ
أ��شتاق �إىل �سريري ،حيث �رتاح
ال�صباح املدفون
يف �ساعات ّ
أ
أ�ر ّوع ع�شقي لكي �كون من املزيد...
و أ��سهب يف �ساحات املعركة
هل من مزيد...
ي�صرخ الزمن  ...ويلهج :ال.
ويلهج �إخوتي :ال
و أ�مّي  :ال.
و أ�بي :نعم؟! �إجابة غريبة،
وال�صرب وامل�ساحمة.
ع ّلتني الت�ضحية ّ
وال�سخاء.
�إجابة غريبة علمتني العطاء ّ
ع ّلمتني كيف أ� ؤ� ّلف ّ
ال�شعر
و أ�كتب الق�صائد...
أ��شتاق �إىل حائكي حيث
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ال�صور املعلقة وخارطة العامل
ّ
ووردتي ال�صفراء الذابلة بني ر�سوبيات
احلياة املتكدّ�سة
حيث أ��شرب زهر امل�ستقبل
و أ�جت ّرع املا�ضي دوا ًء
لل�سرت من ك ّل عورة
و أ�رتدي قما�شة ّ
ه ّيا ا�سرتوا أ�نف�سكم ببع�ض
والغنيات أ
الكلمات أ
والحلان
التي نرتديها ونر ّتلها تراتيل احلياة
وال�شوق.
أ�زداد جت ّرعا أ
للمل بل أالمل
و أ�زداد رونقا يف احلب والذهاب
�إىل ما بعيد والعي�ش يف الالوجود
يف الالهواء يف الالار�ض.
نعم ،ا�سمعوا ت أ�بينتي أ� ّيها الك ّتاب
املمجد.
أ�يها ال�شعراء ّ
أ�رك�ض من املوت خائفاً بل متح ّرعاً
به ف أ�كرث.
فدمعي ال يجف وقلمي لن ين�ضب
وقلبي لن يحرتق ...ألجلكم ف أ�نا
ٌّ
م�ستقل بذاتي وروحي وح�سدي
مما عندي �شيئاً
لي�س لكم ّ
لتختالوا ب أ�نف�سكم أ� ّيها (())...........
احلب أ�كرب
أ�عطيكم م�ساحة ّ
و أ�كرث للغزل.
تت ّم مقاطعتي يف ك ّل وقت وال أ�دري ال�سبب
أ�نتم مت ّلون الكتابة حيا ًء
وال�شعر خج ً
ال وال ّزواج ر�ضا ًء
أ�حتدّاكم بقول أ�نا
و�سجدا ...
و أ�ركع لل ّرب �شاكر ّ
و أ�ن�شد املو�سيقى و أ�عزف الكلمات
الطاوالت ّ
و أ�ر�ض يف ك ؤ�و�س ّ
الطوال
و أ�حرق أ�ناملي ب�سيجارة العد ّو
و أ�حرق دمعي مباء العد ّو!!! أ�ال املاء يحرق؟

وال�سيجار املطف ؤ� يحرق.
ّ
أ
والقالم حترق وحترق.
يا بن ّيتي ال جتزعي ف� إ ّن املل ّمات بنا قريبة
أ�ينما ذهبنا؟؟؟!!!
ال�سواعدْ.
�إىل امل آ�رب أ�م �إىل ّ
أ�نا ل أ�ق ّل �شعرا عن ّقباين
دروي�ش ...
وال نرثاً عن
ٍ
ف أ�نا جزيل لل�شكر لهم
وهم كانوا يل أ�جدادا
ملاذا مت ّلون احليا َء واخلج َل وال ّر�ضا َء
امل�ستبيحا ...................
ال يا بن ّيتي أ�تعلمني أ�نه لي�س يل بن ّية
ف أ�نا ياف ٌع يف العمر ٌ
ري
وكهل يف التعب ِ
نعم يا بالدي........
ألذكرها أ� ّول مر ٍة  ....و أ�علن عن جعل
قلبي دولة ثانية.
ف أ�نا �شاع ٌر لك ّل من أ�راد و�شاعر لك ّل من أ�بى.
هكذا فر�ضتني ّ
الطبيعة والقدر.
الرب خليفة ّ
لل�شعر
و أ�رادين ّ
يف أالر�ض والقلوب املهي أ�ة؟!
 ...........للمجازر والعتب .......
خرج التعبري عن قافية أ�جدادي،
ولكن ال �ضرر.
أ��ش ّكل ب أ�وراقي زوار َق آالخرين.
و أ��ش ّكل تعابري آالخرين بقراءتي.
نعم ،أ�طلت عليكم يف خطابي
ال�سق ْم.
لل�س أ�م وال ّ
فال داعي ّ
در�ست َ
ُ
لغات أ�جدادي
وتع ّمقت يف قلوبهم وا�شرايينهم.
حيث ال يبقى أ�حدهم ح ّياً
ُ
يا بالدي ،يا عابرة ال ّزمان وامل�ستحيل
يا ما ّرة امللح أالبي�ض املح ّمر
يا راق�صة التالل ا َ
خلجلة
يا �ساعة ا إلقالة ال ّتامة...
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تروي ّ
ق�صة املَعْبرَ
وق�صة اجل�سر املغلق ربمّ ا القافلة.
ّ
نعم ،يا موالي:
واحلب وال ّر�سائل املُر�سلة.
دخلنا زما َن احلروب
ّ
دخلنا ف�ضائِح ال ّليل املُعتِمة.
ربجدار ال ّزمن
دخلنا ع َ
حل َمم وعرب
وعرب �سيول ا ِ
ح ّمام البا�شا
جنوب أالزقة بدون خيال أ��صابعنا
و�إبهامنا أالكرب
َت ِع ْب ُت من حمل أالقالم أ
بحر.
وال ُ
بدائي ال ميلك ّ
الطعام.
جنوب البحار ّ
كرحالة ٍّ
ال�سلطة :بل ميلك احلكمة والوداعة.
ال ميلك ّ
نعم يا موالي:
أ�طلت عليك بال فائدة
و أ�طلت على زائريك بال �سلطة!
رحالة قدمية :ولكن يا موالي:
ف أ�نا ّ
ورحالته؟
رحالتي ّ
هل تدري ما الفرق بني ّ
نعم يا مالتي:
رحالة للحرية والالواقع
أ�نا ّ
رحالة لال�ستك�شاف....
وهو ّ
آ
ر�س ْم ُت ُ�صو َر الخرين لال�ستمتاع
َ
ث َّم أ�درت لك ّل العازفني.
أ�تدرين ملاذا؟ بال يا موالي:
أ�حببت العزف وال ّرماية ،فال ّر�سم واال�ستلقاء.
فالوحد ُة والظروف توّقتني عُقداً
يف مرمى احلامية!...
أ��شرب تناو ًال يف التاريخ والق�صائد الباردة.. ..
أ�وج َع ْتني و�آملَتني أ��سناين كثريا
ف أ�نا ال أ�حتمل �شرب الباردة وال ال�ساخنة ح ّتى.
ك ّلها ت ؤ�ملني  .يا موالي
أ� أ�بقى أ�حدّثك يا موالي أ�م يا موالتي.
ي�صعب الفراق يا حبيباً يا حبيبة.
��ص�ف�ح��ات��ي َك �ُث �ررُ ت  ...و أ�ق�ل�ام ��ي جت� � � ّردت من
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حملها
و أ�فكاري ازدادت �إ�صراراً على مواكبتي.
بينما أ��ستع ّد المتحان .أ�نظر �إىل أال�سئلة
فال وجود لها؟!
ظهر فج أ� ًة يف خم ّيلتي ،وقال يل:
ال :أ�كتبي الوجود املن�شود؟!!!
ري مطالبة بلال وجود بلال واقعي
ف أ�نت غ ُ
أ�نا مطالب بال ّتدفئة والوقائع على
�صدع أ�ج�سادي.
أ��صابعي احرتقت يف أ�ثناء التعبري.
يف نهاية ال ّزمن املق ّرر ،أ�نظر على الورقة
ف أ�جد أ� ّن الذي يُك َتب يمُ حى مع ال ّزمن؟!
ال يا موالي:
ال ت�صدّق �إنهم كذبوا وال ّرب يحا�سب
هم أ�رادوا معرفة الفاعل ،.والتاريخ ب�صق
عليهم مبخرجاته .. .. ..
ال يا موالي بل بال يا موالي:
أ� َ
نت موالي  ...أ�نتِ موالتي  ...أ�نت �شعبي
ويف نهاية االمتحان يا موالي:
أ�نتظر يف اخلارج و أ��سمع ت�صفي َق الوجود،،
ملا كتبت وملا عبرِّ َ ْت �شِ فاي
ويف طريقي �إىل امل أ�وى.. .. ..
تع ّلمت در�ساً ب
( أ� ّن التاري َخ �إن�سانا يعي�ش يف �إحتاللٍ دائم،
والعد ّو يعي�ش يف �سالم)...
والوطن هو �شعبي ّ
وال�شعب هو الوطن.
فيا فل�سط ُ
ني  ...ما العم ُل
و أ�نا أ�خرج من �سجنك بعد ثمانية ع�شر عاماً.
ق�صة الت ّل أالخ�ضر .. .. ..
أ�روي ّ
ف�ساحميني  ...أ�رجوكِ ...
ق�صرت.
�ساحميني �إن ّ
عربي !!..............
ف أ�نا ً
فتى ّ
ال أ�دري ما الهو ّية.
 *    طالبة مدر�سة
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تجربة يوم*
إبداعات

آ�ي�������ة احل����ل����ب����ي

**

ع��ن��دم��ا ت��ر���س��م ت��ل��ك الب�سمة امل�ضيئة ...ال�سعادة ،أ � أ�تركه لتجرحه الدموع؟؟
�إن��ن��ا دوم��� ًا نطمح بالبعيد ،نر�سم �آمالنا
عندما تر�سمها و أ�نت ال تعلم أ �هي ما ت�شعر به
حقا؟! قد تكون حلظات كئيبة ،حلظات ال حتمل لتحقيق امل�ستحيل ...نحلم ونحلم ...وتدفعنا
قصص قصيرة
معنى ،حلظات ت�صدمنا ،ت�سكتنا ،وبالت أ�كيد أ�حالمنا ال�ساذجة ،الربئية للعمل ،للحياة ...هي  
أ
الحالم لي�س لها حدود ،لي�س لها حواجز ...هي
حتكمنا...
ت أ�تي تلك الب�سمة لتنقذنا ت أ�تي وكلها أ �مل أ �ن للقلب الزاد أ
ال�صيل ،تعطيه ا إلرادة واحلياة...
متحو ظالم ال�صدمة ،وحرارة الدمعة ...ت أ�تي تخرجه خارج عامل الواقع� ،إىل عامل اخليال،
فتنري الوجوه ،تعطي القلوب دفعة للحياة وطعم ًا عامل مليء باحلب ،بالنجاح ،بال�سعادة ...عامل
ال  تر�سمه أ
 �ح�لام��ن��ا �إال  عندما ن��ري��د ،عندما
أ
لليام...
يف تلك اللحظة بالذات ب�شدتها ،بطعمها نرغب بالهروب ،عامل للهاربني...
أ
لقد ر�سمت تلك الب�سمة ...ر�سمتها و�ردتها...
املرير الذي يخبئ فيه احلقيقة ،نعم احلقيقة
التي مل يكن لنا دور بها ،كنت أ �حتاج الدمعة ،ج��اء اجلميع ي�ساندوننا ،يوا�سوننا ...جاءوا
كنت أ
 �حتاجها و أ�ري��ده��ا ،نظرت ح��ويل بع�ض  مثبتني أُلخُ َوتِنا ،لوحدة قلوبنا ،لتميزنا؛ب أ�رواحنا
دموعهم قد �سقطت ،دمعتي التي كانت عادة الريا�ضية ،وب�سماتنا الالمنتهية ...جاءوا
ت�سيل ،يف تلك اللحظة كانت قريبة ،أ
 �و�شكت ف أ�ثبتنا معهم أ �ن ال جمال للحزن ،أ �علنا أ �نَّا نريد
على النزول .....لكن ا�ستدركت نف�سي ...لي�س الب�سمة ،نطلبها ،نبغاها...
نعم لقد ر�سمت الب�سمة ،ر�سمتها بكل ذرة
هذا يوم البكاء ،لي�س هذا وقت الدموع ...يوم
كان ب أ��شخا�صه ،ب أ�فكاره ،بلحظاته درة من درر من ذرات قلبي ،ر�سمتها لتعيد أ
المل �إىل قلبي
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وقلوب اجلميع ،لقد هتفنا هتافات الرت�ضية،
�صرخنا �صرخات الفرح ،لقد كانت خ�سارتنا
فوز ًا ،لقد كانت جائزتنا جوائز...
ال للحزن ،ال للدموع ...هذا ما وقفنا نهتف
به فرحني ...قمنا نت�ضامن مع اجلميع ...ونثبت
لهم من نحن حق ًا ...مل ن أ�تي للفوز يف امل�سابقة
فقط ،كان هذا مطمح ًا ،مل نكن نريد اخل�سارة

38

أ�ي�ض ًا ...لكننا خ�ضنا التجربة ...جتربة يوم يف
هذه احلياة ...جتربة ر�سمت جت��ارب ،ر�سمت
درو�س ًا و أ�هداف ًا ...جتربة ر�سمت حياة...
 *   الق�صة الفائزة بجائزة مركز اللغات احلديثة
*   طالبة جامعية  /كلية اللغات أ
الجنبية

إبداعات
قصص قصيرة

أسرار المحيط*
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��وم م��ن أ �ي����ام ال�صيف امل��ا���ض��ي ،ح�ين ك��ن��ت م��ع أ ����س��رت��ي على
يف ي� ٍ
الج��ن��ب��ي��ة ،حيث ك��ن��ت أ
�شاطي بلد م��ن ال��ب��ل��دان أ
  ����س��ب��ح فابتعدت
ع��ن ال�����ش��اط��يء م�سافة ي��ك��ون فيها البحر عميقا ج���دا ،ف�سمعت
�صوت ًا ينادي ب�إ�سمي نظرت فوجدت طاقم ا إلن��ق��اذ قادما نحوي
�شي ر أ�ي��ت��ه قبل أ �ن ت�ضربني موجة كبرية جعلتني
وك��ان ه��ذا �آخ��ر ْ
أ�حمد ناجح ال�شاعر* *
أ�غو�ص يف أ
العماق ،ويف ذلك الوقت كنت قد ب��د أ�ت أ �رى احلركات
اجلميلة والر�شيقة أ
لل�سماك يف امل��ي��اه ،وب�سرعة خطر يف بايل
�س ؤ�ال ،مل��اذا أ
 ال ��شعر باالختناق فعرفت من ف��وري أ �ن يل ق��در ًة خا�صة على التنف�س حتت املاء.
أ
غو�ص لرى حيوانات ال ي�ستطيع أ �حد ر ؤ�يتها خارج املياه.
فبد أ�ت أ �غو�ص و أ�
ر أ�يت املرجان ب أ�لوانه املتعددة الزاهية ،ثم ملحت �شيئا يتحرك حتت املرجان وكان لونه ح�سب
البيئة التي يعي�ش فيها ليحمي نف�سه.
ابتعدت عنه ألرى أ ��شياء أ �خرى ،و أ�ثناء جتوايل �سمعت �صوتا يقول يل من أ �نت :نظرت حويل فلم
دولفني على بعد أ �متارٍ مني ،ف أ�كملت طريقي ،ثم �سمعت ال�صوت مر ًة أ �خرى.
أ�جد غري
ٍ
فتلفت ثم نظرت اىل الدولفني متعجب ًا مت�سائ ً
ال يف نف�سي
هل أ ��ستطيع التحدث مع احليوانات؟!
ف�س أ�لته هل تفهم لغتي؟
قال :نعم تعال معي ألريك ما مل ت�شاهده عني من قبل.
فبد أ� ي�شرح يل عن كل ما نراه ،ويجيب عن أ ��سئلتي وعندما انتهى نزل �إىل منطقةٍ �ضحلةٍ يف قاع
البحر فالحظت أ �نه يفعل أ ��شياء غريبة ف�س أ�لته ماذا تفعل؟
قال :نحن دالفني البطليمو�س ن�ضع أ �فواهنا الطويلة يف الرمال لن�صطاد طعامنا املف�ضل �سمك
الريزا.
ثم قال :اتبعني وبد أ� بال�صعود �إىل ال�سطح ،وعندما تبعته ر أ�يت جمموعة من الدالفني تقرتب
منا.

قصص قصيرة

فقال يل :هذه عائلتي ودار حديث ق�صري بيننا ،ثم تركهم وغا�ص يف املاء ،وعندما تبعته قال
الن ،ثم غ�صنا يف أ
يل� :ستبد أ� رحلتنا آ
العماق حتى أ ��صبحت الر ؤ�ية �صعبة ب�سبب الظالم ،وعندما
ال�سفل ،ر أ�يت أ ��ضوا ًء �صغري ًة تتحرك ف�س أ�لت الدولفني ما هذه أ
اجتهت بنظري �إىل أ
ال�ضواء؟
قال :هذه أ ��سماك ط ّو َرت قدرتها ،لت�ستطيع العي�ش يف هذا الظالم بف�ضل – اهلل تعاىل -فهي
متتلك أ �ع�ضاء ج�سدية م�ضيئة متكنها من الر ؤ�ية يف الظالم ،وبعدها تابعنا طريقنا فر أ�ينا الرباكني
وحيوانات أ �خرى ال ي�ستطيع العقل
ٍ
فاع مائيةٍ
حتت املاء عن بعد ومررنا ب أ��سماك ذات أ ��شكالٍ غريبةٍ و أ� ٍ
و�صفها.
فمنها ال�شائك وامل�ستدير ومنها الكبري والزاحف وال�صغري أ �ي�ضا- ،ف�سبحان اللهّ تعاىل -على
خلقه البديع ،وفج أ� ًة �سمعت أ ��صوات ًا غريب ًة ت أ�تي من ال�سطح ،فنظرت أ
للعلى فوجدت جمموعة
كبري ًة من احليتان تذهب ب�إجتا ٍه واحد.
فقال الدولفني من فوره :حتى قبل أ �ن أ ��س أ�له عن ذلك ،هذه احليتان تهاجر �سنويا للبحث عن
أ�ماكن دافئةٍ تذهب �إليها.
وبعد أ �ن أ �نهى حديثه قلت له :كيف عرفت
أ�نني �س أ��س أ�لك عن ه��ذا؟ فقال :نحن الدالفني
نُعرف بذكائنا احلاد.
ثم ق��ال :هيا لنكمل رحلتنا ،وبعدها بقليل
ب���د أ�ت أ
 ��شعر ب��ال�برودة ف�صعدت �إىل ال�سطح،
�دت ج��ب��ا ًال جليدية
ون��ظ��رت خ���ارج امل��ي��اه ف��وج� ُ
�ضخمة ،فلحقني الدولفني قائال:
نحن يف القطب ال�شمايل للكرة أ
الر�ضية
و أ�نحى حديثه قائال� :إهداء ،وبعد ثوانٍ قال يل:
هناك خطر ،توجد �سمكة قر�ش يف اجلوار حتاول
ا�صطياد فري�سة.
ف أ�حببت أ �ن أ �رى �سمك القر�ش وهو ي�صطاد،
وعندما نظرت �إل��ي��ه ك��ان ق��د أ
 �م�سك الفري�سة
ب أ��سنانه الكبرية احلادة ،فكانت الفري�سة �سمكة
�صغرية ،ولكن مل تنزف وال حتى قطرة دم واحدة
 .فقلت للدولفني متعجب ًا! مل��اذا مل تنزف هذه
ال�سمكلة؟!
ال :هذه ال�سمكة ا�ستطاعت أ
أ�جابني قائ ً
 �ن
تطور نف�سها للتعاي�ش مع هذه البيئة الباردة جد ًا،
فتحول دمها من اللون أ
الحمر �إىل مادةٍ بي�ضاء
ال تتجمد.
وبعد أ �ن أ �نهى كالمه بد أ� يبتعد عني فحاولت
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اللحاق به ولكن مل أ ��ستطع ،فما لبث أ �ن ابتعد كثري ًا حتى بد أ� أ �كرب و أ��شر�س نوع من أ �نواع �سمك القر�ش 
أ
القر�ش البي�ض يقرتب مني ليحاول التهامي ،ف�سبحت �صاعد ًا �إىل ال�سطح حماو ًال الهرب منه،
وهو
ر�ض من الثلج أ �مامي ومل يكن يل خيار غري ال�صعود �إليها ،وعندما وقفت ونظرت
فلم أ �جد �سوى أ � ٍ
من حويل وجدتها أ �ر�ض ًا كبري ًة جد ًا مغطا ًة بالثلج أ
البي�ض النا�صع.
ختبي فيه من الربد ،وعندها وجدت كهف ًا �صغري ًا حمفور ًا بالثلج،
فبد أ�ت أ �بحث عن مكانٍ أ � ْ
وعندما دخلت �إليه الحظت أ �ن الكهف أ �كرب حجم ًا من الفتحة التي دخلت منها ،وفج أ� ًة �سمعت �صوت
قدام تقرتب� ،شعرت باخلوف ،ومع كل خطوة كان يزداد خويف وعندما دخل كان دب ٍا قطبي ًا متو�سط
أ� ٍ
احلجم.
ؤ
وملا ر�آين بد أ� بالرتاجع لكي يهرب ،وب�سرعةٍ قلت له  ال تهرب لن أ ��ذيك أ �بد ًا ،فتقدم نحوي ببطءٍ
خطو ًة  ........خطوة.
ؤ
فقلت له :هل هذا خمب�ك؟
قال  :نعم ،ثم �س أ�لني  :من أ �نت؟ ف أ�جبته �إنني من الب�شر ولكني أ ��ستطيع التحدث مع احليوانات
بطالقة ،ثم �س أ�لته :ملاذا جعلت الكهف أ �كرب من املدخل؟
ف أ�جابني قائ ً
ال :لكي ُيحب�س الهواء الدافىء بالداخل وعندها �ستبقى درجة حرارة الكهف أ �على
من اخلارج ،ثم نظرت حويل فوجدت �سمكة ميتة ،قلت له :كيف متكنت من �إ�صطياد هذه ال�سمكة؟
فقال يل :أ �و ًال أ �بحث عن مكان يكون فيه اجلليد رقيق ًا ثم أ �بد أ� القفز بقوةٍ عليه و أ�فعل هذا برفع
قوائمي أ
المامية و�ضربها باجلليد وعندما ينك�سر أ �نتهز اللحظة املنا�سبة إل�صطياد ال�سمكة ،وهكذا
 .ويف هذا الوقت كنت أ �نظر �إليه فقلت له :ما أ �جمل هذا الفراء أ
البي�ض وما أ �روعه ،فقاطع حديثي
الخرين يرونه هكذا ب�سبب انعكا�س لون الثلج أ
ال :فر ائي لي�س له لون لكن آ
قائ ً
البي�ض عليه ،وبعد أ �ن
ال يف اخلارج ،فذهبت للبحث عن �شخ�ص ي�ساعدين ،قصص قصيرة
انتهى من حديثه الحظت أ �ن اجلو قد هد أ� قلي ً
فالحظت
و أ�ثناء �سريي وجدت منطقة �صغرية تطل على البحر ال يغطيها الثلج ،ف أ�معنت النظر
ُ
جمموعة كبري ًة جد ًا من طائر البطريق تتجمع يف هذه املنطقة ال�ضيقة وفج أ� ًة بد أ�ت هذه الطيور
ت�صيح ،ومبا أ �نني أ �فهم لغة احليوانات علمت أ �ن هذا نداء خوف فذهبت ألرى ما يح�صل وعندها
�شعرت أ �نهما أ �طم أ�نا يل ف�س أ�لت والده :ماذا تفعلون هنا؟ فقال :نحن ن أ�تي �إىل هنا كل عام للتزاوج
والتكاثر ،ثم �س أ�لته :متى �سرتحلون من هذا املكان؟ ف أ�جابني :آ
الن ،بعد أ �ن تع ّلم �صغارنا ال�سباحة،
ثم �شكرين على �إنقاذي إلبنه وذهب.
وعندما ابتعد �شعرت أ �ن �شيئ ًا يحدث يل وعندها بد أ�ت أ �طرايف تتال�شي وتختفي.
فا�ستيقظت من غيبوبتي و�إذ بي يف امل�ست�شفى مع عائلتي وطاقم ا إلنقاذ حويل.
فحمدت –اهلل تعاىل -على أ �نه كان حلما فقط ،وحدته ثاني ًة على �صحتي وعافيتي.
* الق�صة الفائزة مب�سابقة جامعة فيالدلفيا
  * *طالب مدر�سة
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إبداعات
قصص قصيرة

ذاك اليوم البارد *
أ�م��اين حممد بني خلف

أ�خرجت قدمها من حتت الغطاء بعد ذلك
ال�صراع يف التقلب  ,كانت متكورة على بع�ضها
رغم أ �ن اجلو ال يتطلب ذلك.....
ملعت عيناها ال���زرق���اوان يف تلك العتمة
وات�سعت حدقتاها وه��ي متعن النظر يف ذلك
ال�شق يف �إحدى زوايا ال�سقف املت آ�كل ...أ �طلقت
تنهيدة مطولة  ,حيث أ �يقنت أ �ن ال�صبح مل ي أ�ت
بعد ..أ �خذت تق�ضم أ �ظافرها وت�سرح بخيالها
الطفويل لعل الوقت مي�ضي  ,وتراءت لها اختها
الكربى حني ابتلت باملاء وه��ي نائمة يف ذاك
اليوم البارد ب�سبب فتحة التهوية�   !..صدقتها
طفولتها فارت�سمت على وحهها ابت�سامة �سرعان
ما حتولت ل�ضحكات متقطعة  ..ر أ�ت يف العتمة
تقلبات والدها فو�ضعت ر أ��سها حتت الغطاء
خ�شية ان ي�ستيقظ ..وابتلعت بقية ال�ضحكات..
وال���ذك���ري���ات يف ه����ذا امل����ن����زل ..ب���ل الغرفة
ال�صغرية!...
رنحت بقدميها مرارا وهي تعلو بهن وتعود

42

**

ت�ضربهن بالفرا�ش  واخ��رج��ت يدها من حتت
بطنها و أ�خذت تلعب بفمها !..ثم اح�ست بركلة
يف قدمها وب أ�خرى يف بطنها ..لقد علمت أ �نها
جتاوزت مكان نومها فنظرت من حولها و أ�خذت
تت أ�مل والدها ووالدتها واخواتها ..بدت البالهة
على وجهها الربىء  ...رباه كيف تت�سع الغرفة
ال�صغرية لكل هذا..؟ أ
  �ح�س ...أ �ننا  ...أ �ننا..
كعلبة �سردين� ..آه  ..طعام!!...
أ
وب�سرعة و�ضعت يدها على بطنها و�ح�ست
به يتقل�ص ...لو أ �علم أ �ن التخمة التي أ ��صابتني
من ع�شاء البارحة قد أ
 �ح��دث��ت يل اجلوع!!..
و أ�خ��ذت تنظر �إىل �ساعتها العجيبة راجية ان
ينبلج ال�صبح!! و�إذ أ �خذ خيط ال�ضوء بالت�سلل
�شيئا ف�شيئا ...رب��اه ...ها قد طلع ال�صباح..
طلع ..القت نظرة �إىل فرا� أ
ش �مها فر أ�تها تتقلب
ثم نه�ضت ذاهبة �إىل تلك ال��زاوي��ة ال�صغرية
التي تدعى املطبخ!...
أ
نه�ضت ندى من فرا�شها ب�سرعة نحو �مها

إبداعات

حيث جل�ست تعد ال��ط��ع��ام   ,عانقت رقبتها ال�سلة املليئة باالحذية املهرتئة ..نه�ض والدها
وانتعل ح��ذاءه وتفقد ال�سلة وو�ضع ن��دى فيها
ور�سمت على وجنتها تلك القبلة الربيئة...
فوق االحذية فهي �صغرية احلجم ال تاخذ حيزا
�صباح اخلري يا حبيبتي...
و أ�خ��رج��ت م��ن ال���درج قطعة �صغرية من اكرب من حيز االحذية  ,وو�ضع ال�سلة على ظهره
اخلبز وو�ضعت عليها قطعة �صغرية من اجلبنة وذهب يف طريقه اىل مكان رزقه...
واعطتها اي��اه��ا أ
رغم اعتياد ندى على ال�سوق الذي تعمل به
�  ,خ��ذت��ه��ا ن��دى وج���رت نحو
اخواتها ووالدها فايقظتهم وجل�ست يف ذلك مع والدها اال انها حتب ان ت�شاهد جموع النا�س
املكان من الغرفة حتتل مكانا على املائدة ...وقد كوموا ب�ضاعتهم يف خمتلف االماكن وحتب
و�ضعت ال��وال��دة الطعام و�سرعان ما جتمعت ان ترى خيوط ال�شم�س وهي تنفرح من �شقوق
البنات على رائحة البي�ض  املقلي ...و أ�خذن احلديد امل�صفح ...كل �شيء يف املكان حتبه ..
بائع االلعاب ...اكوام االحذية ..امل��ارة ..حتى
بال�شجار على املكان...
لكن احل��رب انتهت حني ق��دوم والدهن ..لهيب ال�شم�س وب��رودة ال�شتاء  ..كلها حتبها..
والنقود ...اه منها ...تكفي انها ت�شعر والدي
وهو يحمل بعينيه نظرات احلزم وال�صرامة
ب��ال�����س��ع��ادة ...ح�سنا ..عندما ا�صبح كبرية
�صباح اخلري أ �بي....
توالت أ ��صواتهن وبد أ� الكل بالتهام الطعام�   ,ساح�ضر ل��ه ن��ق��ودا ك��ث�يرة ..ك��ث�يرة ..بحجم
هم�ست البنت الكربى يف اذن والدتها بارتياب ... :بحجم �سلة االحذية ...ال  بل بحجم وجبة
طعام كبرية لذيذة تلك املل�صقة على ابواب من
ماذا؟   ...أ � أ�قول له؟ ....ام ال؟
بدت احلرية على وجه والدتها فهزت كتفيها زجاج ...او بحجم غطاء دايفء يف ت�شرين ....ال 
ومل تعرها انتباها ثم ترجلت الكلمات يف فم اعرف املهم انها كبرية  ...اكرب مني ...هزت
كتف والدها مرات عدو وهي تقول ب�سذاجة:
البنت وخاطبت والدها:
 �ب�����ي ...أ
أ�ب ...أ
ابي امل تقل يل انك ال حتب النقود كثريا قصص قصيرة
 �ري����د ب��ن��ط��اال  جديدا...
 ...ملاذا؟
فبنطايل متزق...
ابت�سم برقة وامتدت يده اىل اخللف فداعب
دعي امك حتيكه لك...
مل يعد به رقعه اال وحاكتها امي من قبل ...احدى خديها وهو يقول:
لكي ال افكر اال بيومي  .....ولكي اكون قريبا
خذي بنطال احدى خواتك..
بنطال اح��دى اخ��وات��ي !!..معذرة يا ابي ..من اهلل دائما...
وكيف نكون قريبني من اهلل؟
لكن ماذا يلب�سن او اخذته...
بكل �شيء ...يكف ان ن�ست�شعره يف كل يوم
اف� ...سافعل ...وهز را�سه بتوتر
وكل حلظة..
ابي وانا اريد
ابي ...اه ...ماذا باجلنة...؟
كلمته ندى برباءة وهي تهز قدمه  ,رمقها
ها ..ها ..ماذا تريدين؟!
بنظرته ال�����ص��ارم��ة ف�����ازدردت ري��ق��ه��ا بجفاء
اه ..اريد ..العابا ..و ..العابا ..و ..كل �شيء
وتابعت متلعثمة:
اريد ...اريد ان ...ال اريد �شيئا
احبه...
ون��ه�����ض��ت ب�����س��رع��ة ن��ح��و ال���ب���اب  ,لب�ست
ها ..ها ها ...ح�سنا يا حبيبتي ...فلتحيي
ح���ذاءه���ا امل���ه�ت�رىء ال����ذي ت��ط��ل م��ن �شقوقه اهلل ...هيا انزيل....
اناملها ال�صغرية   ،واعدت لوالدها اخر وتلك
نزلت ندى عن ظهر ابيها حني و�صال اىل
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مكانهما يف ال�����س��وق   ,وب�سرعة اخ���ذت ترتب
تلك االحذية...ثم جل�ست على �صخرة اعتادت
اجللو�س عليها واخ��ذت تراقب ذاك البيا�ض 
ال��ذي غزا �شعر والدها  ,وتلك التجاعيد التي
تكتظ على وجنتيه ,كانت ال�سماء غائمة واجلو
باردا قليال...
يف كل دقيقة كانت تنتقل فيها من �شخ�ص 
اىل اخ��ر وه��ي حت��اول بيع �شيئ من االحذية  ,
مل تغب عيناها عن االلتفات اىل ال�سماء وهي
تراقب ال�شم�س بعيون مثقلة ...وج�سد نحيل ال 
يقوى على ال�صمود امام يوم حافل كهذا.
اب��ي ..لقد اختفت ال�شم�س هيا نذهب اىل
البيت.
م���������اذا؟  ه����ل ت����ع����ود م����ن ج����دي����د حيث
ال�شروق...؟
ها ها  ..ال �ستكمل م�شوارها ال تقلقي لقد
اقرتب موعد رجوعنا اىل البيت.
انظر انها هناك ..لقد عادت انها تقرتب
من الغروب..
ح�سنا� ..ساحزم امتعتنا.
وقفزت مرات عدة فتطاير �شعرها املنكو�ش 
ال��ذي رمب��ا �سيكون يوما م��ا جميال !..وفجاة
ا�ستوقفها ذاك الطفل الذي تقوده والدته وهو
يحمل لعبة جميلة كتلك التي تراها يف ..يف..
احالمها ..ويف ال�صحيفة التي يقر أ�ها والدها
يوميا ي��ا ال��ه��ي ....ان��ه لي�س مثلنا ...يختلف
مت��ام��ا ...مل يلب�س ه��ك��ذا؟ ومل ي��رت��دي قبعة
ووالدته حتمل مظلة...؟ ال يوجد مطر ..حتى
وان ك��ان فاملطر اج��م��ل ان يت�ساقط علينا..
ويبللنا ..رباه ما اجمل تلك اللعبة ..امل يقل يل
وال��دي ان ثمنها باهظا ويكفي ان نعمل �شهرا
كامال حتى نح�صل على واحدة مثلها!....
وب�سرعة فرت دمعة من عينيها ...اح�ست
بغ�صة جتثم على �صدرها ومتنعها من التنف�س..
اح�ست  ..ب ..بجوع  ...وبجوع ..وبد أ�ت دموعها
باالنهمار ..التفت والدها اليها   ,وراى ذاك
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الطفل وب�سرعة ا�شار اليها بالرحيل ...اال  ان
خطواتها تثاقلت ومل تكن خطوات العودة...
حملها والدها على كتفه يف ال�سلة وح��اول ان
ي�سرع اخلطى اال ان ب�صرها تعلق بالولد ..ان
�شيئا ما ايقظها ..فتوقفت عن البكاء وهزت
والدها..
ابي ...ابي ...هل ادخل اجلنة؟
التفت اليها با�ستغراب وهو يقول:
ان �شاء اهلل...
أ
يف ت��ل��ك اللحظة ب���د� امل��ط��ر بالت�ساقط  ,
فو�ضعت املراة املظلة على ولدها ...نظرت ندى
اليه نظرة اخرية وجففت دموعها ..وابت�سمت
ابت�سامة عري�ضة ..ابت�سامة الكربياء ..واح�ست
بغطر�سة ت�سري يف م�لام��ح وجهها ال�صغري
فرفعت را�سها اىل ال�سماء وابت�سمت ....مل
ت�ستطع مقاومة املطر فاغم�ضت عينيها واخذت
ت�صرخ وهي ت�صفق بيديها...
انني اح��ب��ك ....اين احبك يا اهلل ...اين
احب اهلل ...واحب ابي ..اين احبك ابي...
عانقت والدها وهي ت�ضحك متنا�سية ما
حدث متفائلة يف مطر الرحمة......
* الق�صة الفائزة مب�سابقة جامعة فيالدلفيا
* * طالبة مدر�سة

إبداعات
قصص قصيرة

قراءة لمكان ما
إبداعات

حليمة عبد املعطي ال��درب��ا���ش��ي

*

أ��صابتني رع�شة الغمو�ض و أ�نا أ ��صعد ذلك ال�سلم العتيق مت�شبثة بيد رفيقتي كت�شبثها بغباره،
أ�ح�س�ست ب � أ�ين أ �خ��رق زمني باجتاه املا�ضي� ،شعرت ب � أ�ين ق��ادرة على خ��رق كل احلواجز بيني
وبينه...
قصص قصيرة
ً
ً
بد أ�ت هم�ساتنا تخفت رويدا رويدا عندما �شارفنا على االنتهاء من درجات ذلك ال�سلم حيث
وجدنا من يجل�س هناك �صامت ًا ،وك� أ�ن الزمن قد توقف عنده وهو يعتلي كر�سي ًا خ�شبيا �إىل أ �ن
أ�تينا...
أ
أ
أ
أ�خري ًا ا�ستقر بنا الزمن منت�صبني �مامه� ،س�لته ب�صلف:من هنا؟!ف�غم�ض عينيه ب�سرور ورحب
بنا قائال:تف�ضلوا...
ب�ضع خطوات ون�صبح جزء ًا من املا�ضي ،املا�ضي الذي ر أ�يته كثري ًا يف امل�سل�سالت التي تعر�ض 
كارثة اال�ستعمار من العثماين �إىل الربيطاين �إىل احلايل..والذي طاملا أ �حببت أ �ن متر بع�ض من
دقائق عمري يف ح�ضرته..
ً
ً
أ �حاول أ �ن أ ��سيطر على ده�شة كانت متلك مالمح وجهي ونحن ندخل غمو�ضا جميال ،غمو�ض 
ما�ض عتيق ترتاح لذكره ال��ذاك��رة..ك��ان املكان مكتظ ًا باملقاعد الفارغة ،وهناك جتل�س ثالث
ٍ
فتيات,ويف اال�ستقبال �شاب أ �عرف مالحمه جيد ًا .أ �تذكر أ �نه من زمالء رفيقتي ،كان يعمل هناك،
توجهت بنظري �إىل الداخل ،كنت على عجل ألن أ �كت�شف كل زاوية وكل مقعد وكل جال�س.
فوجئت بعتمة يخرج من بني ثناياها �ضوء خافت ،يبث نوره بخ�شوع يف أ �جزاء املكان ،يندمج
مع بع� أ
ض �غاين ال�شتاء الدافئة ،لي�ضفي على املكان �سحر الهدوء الذي يوجه يل دعوة لال�ست�سالم
ل�سلطانه و�إطالق العنان ألحالمي..
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الج����واء وجل�سنا على أ
اقتحمنا تلك أ
 �حد
ً
الطاوالت التي كانت قد اختارت لها مكانا بجوار
املدفئة ،حتى مقاعد املا�ضي تبحث عن الدفء.
أ�ما اجلدران ال�سنديانية فكانت ت�ضم املكان
بحنان ن��ادر ،حتتوي تلك العتمة بحب فتاة ألن
يحتويها ح��ب م��ا ،تنتمي للمقاعد والزوايا،
وترحب بخيوط دخان أ �رجيلة ما هناك ،تنفث
رائحة املا�ضي ،فتت�سلل تلك الرائحة �إىل أ �عماقك
كت�سلل عا�شق �إىل قلب فتاة ،تعيدك �إىل زمن
م�ضى دون أ �ن ينتظرك ،لكنه يعود آ
الن ويقف يف
هذا املكان بانتظار من يحن �إليه..
يجذبني مقعد خ�شبي ك���ان �إىل الي�سار
 �ح�����س ب��ه يناديني ،فاقرتحت أ
مني ،أ
 �ن ننتقل
�إىل ذلك اجلزء من املا�ضي ..ت�صادمت داخلي
أ
الحا�سي�س ،أ �نا أ �جل�س على ذلك املقعد اخل�شبي
امل�سترت بب�ساط قد يكون من غزل أ �نامل جدتي
أ�و �إحدى جاراتها..ح�ضرت القهوة ..احت�سيتها
ب�شيء من البطء املتعمد كي حتلو يل مراقبة أ �حد
املثقفني الذي أ �خذ أ �ق�صى اليمني مكان ًا له.جل�س
بثقة جذّ ابة ،بد أ� ب�إخراج ما يف حوزته من ذاكرة ونرثه أ �مامه ،ولعله كان يق�صد أ �ن ينرثه أ �مامي،
جاء النادل يحمل له كوب ًا من ال�شاي بيمينه ،و أ�رجيلة بي�ساره ،و�شرعت أ �نا باملراقبة ،لكنه كان يغيب
ويح�ضر يف ح�ضرة العتمة ،ومل يطل أ
المر كثري ًا ألنه غادر قبلنا ،وك أ�نه اكتفى بهذه اجلرعة من
املا�ضي وم�ضى..
جل�سنا أ �نا ورفيقتي وزميلها نتحدث عن احلرب وعندما غادرنا ذلك الزميل حتدثنا عن احلب،
مل يكن ب�إمكان ذاكرتي يف هذا املكان جتنب ذكره ،ذلك الغائب احلا�ضر ،فهو آ
الن من املا�ضي فال
�ضري من تذكره..
ومل يكن ب�إمكاين أ �ي�ض ًا أ �ن أ �خفي رغبة �شديدة باجللو�س معه يف هذه العتمة ،لكنني ف�ضلت
اال�ستماع ل�صديقتي ومل أ �رغب باحلديث عنه كي أ
 ال �ف�سد متعة اال�ستماع لق�صة حب يف ح�ضرة
الذاكرة..
أ
أ
أ
ما�ضيا عما قريب ،خرجنا
كان ال بد �ن �غلق باب املا�ضي ،و�ع��ود للحا�ضر الذي �سي�صبح ٍ
مودعني على أ �مل اللقاء القريب ،نزلنا ذلك ال�سلم العتيق ،متجهني نحو الر�صيف ،م�ستقلني �إحدى
احلافالت عائدين �إىل احلا�ضر منتظرين امل�ستقبل دون أ �ن ندرك أ �ن ذلك املا�ضي أ ��صبح ما�ضيا
�آخر...
* قا�صة من أ
الردن
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إبداعات
قصص قصيرة

أحالم مؤجلة

�ساعات طويلة من�ضيها يف عملٍ مكرور   ُيدخل الروح يف دهاليز مللٍ قاتل ،أ �حاول الهروب من
�سطوة الفراغ اىل عوا َ
مل بعيدةٍ        .
ما نوع تلك ال�شجرة؟
أ
أ
أ
أ
    �رفع ر أ��سي ببهجة باهتة و�نا ��ستطلع منظر الغ�صان التي تظهر من النافذة الوحيدة يف
الغرفة� ..آه �..صوت ع�صافري! أ�بتعد للحظات عن الدفاتر املتك ّومة أ �مامي التي تنتظر بربود وحياد أ �ن
تقت�ص بع�ض عمري ،اتن ّبه لع�صفور وقف على حافة النافذة ،كم أ �ح�سد الع�صافري!
اقوم بت�صحيحها
َ
ّ
أ
أ
أ
أ
أ
أ�فكر ب��سى ب�جنحتي املق�صو�صة ،تت�س ّلل كلماته �ثناء فرتة اخلطبة «ع�صفورة قلبي �نت!»�خربه
ب أ�ين أ
 ال �حتمل فكرة مالزمة البيت «�إذهبي حيث ت�شائني ،أ �نا أ �دعمك ،أ � أ
مل دنياك فرحا »...
أ��ضع ر أ��سي بني كفي ،تباغتني ن�برات �صوته أ �م�س وهي تتواتر عرب اخلليوي»ملاذا كل هذا
وكنت أ ��ست أ�ذنته بزيارة �إحدى �صديقاتي بعد احلاحها وت أ�جيل الزيارة عدة مرات..يتك ّرر
الت أ�خري؟!» ُ
أ
أ
ح�س بل�سعة خجل يف خدي ...
رنني اخلليوي ويت�صاعد الدم �إىل ر��سي و� ُّ
قلت ب�صوت أ �تك ّلف فيه الهدوء�:آلو ...أ�هلني حبيبي !..
ُ
فاقتحم �صوتُه �سكون نف�سي وهو يلعلع يف أ �ذين  ...أ�ريد أ �ن أ �خرج  عندي موعد أ
!الوالد جنّنوين،
كفاك كالم ًا فارغ ًا وثرثرة..
ِ
أ
ا إلحراج مينعني من جمرد املقدرة على الرد�� ،ستطلع وجوه زميالتي يبدو الفهم يف مالحمهن،
�صوته ميت�ص فرحتي ويك�سر توثبي أ ��شعر أ �ين خمنوقة  ..أ�ين كلماتك ووعودك ؟ أ�هرول للبيت أ �راهن
ب أ�نه �سيغتال �آخر بذور فرحي و أ
ميل قلبي بالعتمة .
أ�جفل �إذ أ �جده يقف بالباب ،وجهه حمتقن و�سيجارته تتوهج م�شبهة  نظراته وكلماته أ ��شبه
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ح���ن���ان ب��ي�روت����ي

*

قصص قصيرة

بر�صا�ص « :أ�خّ رتيني عن موعدي!
أ
أ�قول له بهدوء حماولة عدم تطور املوقف :لكنك مل تخربين ب�نه عندك موعد؟
يجيبني ب�سرعة:و�صار عندي ...عندك مانع؟!
تك�سر كل ما يف قلبي من فرح تلك اللحظة :موعد؟..مع مني؟ يعني مع الوزير؟!
أ�دخل وقد ّ
مل ي�سمع ما قلت ألنّه تناول مفاتيح ال�سيارة وغادر م�سرع ًا ،أ �عرف �سي�سهر مع أ ��صدقائه ولن
يجد من ي�س أ�له متى يرجع�...سيم�ضون ال�ساعات يف الرثثرة والنقا�شات والتنظري ...
�صوت زميلتي التي ال تتحدث �إال نادرا يعلو فج أ�ة:ا�سمعوا�...صفري القطار! ثمة �سكة قريبة آ
الن
يغادر يف رحلة! تعلن أ �خرى وقد عال وجهها �شحوب :مل أ �ج ّرب ركوب القطار...هل ج ّربته أ �جيبها
تخيلت احلياة رحلة  يف قطار ّ
كل ينزل يف حمطته املحددة له التي مل
بالنفي و أ�تابع �صمتي ...لكم
ُ
أ
يخرتها ،بع�ضنا يركب منذ  البداية يف املق�صورة اخلط� وتداهمه النهاية وهو مل يجد مكانه بعد!
اعد غيوم احللم أ
البي�ض يف كفيك ...أ�حلم أ �ن أ ��سافر يف قطار نافذته م�شرعة
ُ
     ...قلت لك و أ�نا ّ
على مدى متغري ،ال يهم أ �ن تكون طبيعة خالبة أ
  �و مدى مفتوحا أ �و حتى �صحراء املهم أ �ن تتغري
كل حلظة ..كما العمر ّ
ق�ص عليك حزين وبع�ض 
لكل حلظة مذاقها املختلف ..نتحدث ون�سهر و أ� ُّ
أ
أ
فرحي و أ�حالمي حتملني على زندك وت�سافر بي...قال�:س�جعل �يامك مدى مفتوحا وحلظاتك قطار
تهمت احلياة
م�سافر « أ�تذكر تلك اللحظات املبهرة املفعمة بالده�شة والبهجة ال�صافية أ �تذكر كيف أ � ُ
غيم ال متطر:فرحي
ب أ�نها
ن�سيت أ �حزانها يف �سلة على باب عمريُ ،
ْ
قلت لك ودموعي تتدافع مثل تالل ٍ
وعمري آ
�ضممت أ �ناملي بكفك ولثمتُها طويال بحن ٍو أ �بكاين»...
التي أ �نت»..و أ�ذكر كيف
َ
أ
أ
     دموعي تن�ساب هذه املرة على وجنتي ��سارع مل�سحها بظاهر كفي املخ�شو�شنة من كرثة العمال
البيتية والواجبات املت�شعبة و�صراعاتي مع ال�صغار الذين ال � أش�ن له بهم � إ أ
ال �نهم يحملون ا�سمه ،قلت
�صمت طويل أ �عقبه بال�شخري...
له مرة « أ�نت تعي�ش عمرك على ح�سابي!» اكتفى ب�إ�شراع
ٍ
اكت�شفت ر�سالة حب مع احداهن :احلب يف زمننا م�صيبة وخدعة كبرية،
قلت لطالباتي بعد أ �ن
ُ
أ
أ
أ�ن تعي�ش حلظات حب تعني �ن تدفع ثمنها طيلة عمرك! �إما ان تفقد احلبيب وتعي�ش على �وهام
المري من أ
�سعادة �ضائعة أ �و أ �ن ترتبط به ،والنهايات ال�سعيدة يف الق�ص�ص التي تنتهي بزواج أ
المرية
والعي�ش يف �سعادة وهناء واجناب بنني وبنات نهاية ال تفا�صيل فيها! ثمة �سل�سلة تنازالت ينتظرها
احلبيب وثمة عوامل من أ
الوهام الوردية ت�صطدم بواقع بارد وحياة يومية ،هي عليها العطاء و�إثبات
أ
احلب؛ أ �ما هو فمخا�ض عطائه طويل عليها �ن مت�سح جبينه املتع ّرق وتقدم له امل�سكنات وتدعو له
بال�سالمة يف خما�ضه الع�سري الذي  لن يلد غري الوعود والت�سويف والتذمر أ
والحالم امل ؤ�جلة »...
�إحدى املعلمات تخرتق �سكوين وتنت�شلني من أ �فكاري :تدرين؟التقيتك قبل �سنوات لكني بالكاد
تغريت كثري ًا؟
كنت م�شعة جما ًال ...ملاذا
عرفتك ِ
ِ
ً
أ
أ
أ
تنكم�ش الفرحة يف �عماقي �قول كمن يريد �ن ينهي مو�ضوعا:احلياة تغيرّ ناكثريا...ظروف!
أ�ق ّلب اخلليوي ال ات�صاالت ال ر�سائل أ ��شبه ب�صحراء من�سيه ، ،أ �ت أ�مل زميالتي ّ
كل ت�سكن �صمتها
وت�ستغرق يف رتابة اللحظة ال�ساكنة � إ أ
ال �نا تتق ُّد بداخلي امل�شاعر ،اقنع نف�سي ب أ�نّها طبيعة احلياة لوال 
�سماعي ل�صفري القطار معلن ًا عودته أ �و ...بدء رحلة جديدة !
* قا�صة من أ
الردن
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�����س����ون����ا ب������دي������ر

*

الكاتب

قصص قصيرة

كتب مبتدئا للم�ستقبل� ،صار كاتب ًا  -يف امل�ستقبل  ،-فكتب باملا�ضي .

أ��سباب ونتائج

جاع رجل ،فقرر ذبح النعجة ،غرقت عيناه مباء مالح ،ثم ذبح النعجة باكي ًا� ،شبع ،أ ��صيب
بالتخمة ،مل يجع ،فا�شتهى ذبح النعجة الثانية ،فذبح النعجة باكي ًة .

ابن منر بعد اليوم العا�رش

باع منر ب�ستانه يف اليوم العا�شر من اجل��وع ،أ �ك��ل منر ع�شرة أ �ي��ام ،جاع منر وابنه يف اليوم
العا�شر ،عمل ابن منر جائع ًا ،بلي ثوبه ،عمل بجد أ �كرب لي أ�كل ويلب�س ،ح�صد ثروة تطعمهم ع�شرة
أ�يام ،فا�شرتى ب�ستان أ �بيه .

كتابة

كتب ق�صيدة بقلم ر�صا�ص ،نُ�شرت الق�صيدة ،تقا�ضى أ �جر ًا ،ابتاع خبز ًا وقلم حرب وورقة ،أ �كل
اخلبز ،ف�شبع ،حاول أ �ن يكتب ،ن�ضبت أ �فكاره ،ك�سر قلم احلرب ،و�شق الورقة ،جاع ،و عاد يكتب على
الق�صا�صة .
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ق�شور غريبة

رف�ض غريب بعد عوته من بالد الغربة �إلبا�س زوجة امل�ستقبل خامت الزواج ،مف�سرا ذلك بقوله
« أ
 ال �حب القيود يف مع�صميك » ،قبلت خطيبته ب�سل�سلة الذهب عو�ضا عن اخلامت ،ونامت لتحلم
بغريب ،التفت ال�سل�سلة حول عنقها ،فماتت خنقا .
خراف

قررت جمموعة من اخلراف الفتية التمرد على غباء �آبائها و أ �جدادها ،فقد �آن لها أ �ن متلك
ذاكرة تراكمية تقيهما من غدر الراعي ،الذي يطعمها و ي�شربها �إعداد ًا للذبح ،ا�ستعانت اخلراف
بذلك الكائن اللطيف الذي ي�سعى الراعي دائم ًا إلبعاده عنها مدعي ًا عداوة فطرية بني اخلراف
والذئاب ،فقرر الذئب م�ساعدتها ،هربت اخلراف �إىل مكان ناء كان قد قرره الذئب ،حلقها الراعي،
فانق�ض الذئب على الراعي� ،سجدت اخلراف للذئب املخَ ِّل�ص ،ثم بد أ�ت بفهم معنى العداوة الفطرية
بني اخلراف و الذئب .
حرب الدينا�صورات

الرانب على االنقرا�ض ،ومل ت�شبع الدينا�صورات بعد ،تختبئ أ
أ�و�شكت أ
الرانب اللعينة يف جحور
أ
عميقة و�ضيقة ،يخرج بع�ضها أ �حيان ًا لت�مني الطعام ،جاعت الدينا�صورات ،قرر دينا�صور نهم أ �كل
دينا�سور أ ��صغر منه ،انقر�ضت الدينا�صورات ،فخرجت أ
الرانب ،و لكن بقاءها طويال يف اجلحور
أ�نبت لدى بع�ضها أ �نياب ًا حادة وخمالب قاطعة كالتي امتلكتها الدينا�سورات املنقر�ضة .

�صباحات رمادية

« �صباح اخلري حبيبتي » ،قالها و أ ��سنانه مرتا�صة ،تعاين �ضيق اللغة  -كالعادة  ،-بعد أ �ن طبع
أ
برتا�ص ال�سنان نف�سه « �صباح النور حبيبي » ،دافعة
قبلة باردة على خدها الذي ت�شقق عط�ش ًا ،ردت
الزل اللون أ
له بفنجان القهوة الرمادي الناجت من اقتتالهما عند البائع ،فهي أ �حبت منذ أ
البي�ض،
ال�سود ،فما كان منهما � إ أ
الزل أ �حب اللون أ
ولكنه منذ أ
ال �ن ي�شرتيا اللون الرمادي – كالرماد اله�ش 
الناجت من اغتيال الزمن جمرة حمراء ملتهبة  ،-م�ضغ ر�شفته أ
الوىل من القهوة ،ثم ت�ساءل  :أ �ما �نآ
لك أ �ن تتعودي طريقة �صنع القهوة التي أ �حب ! أ �مل تعريف أ �ين أ �حبها مرة !
 و أ�نت تعلم أ �ين أ �حبها حلوة ،وقد اتفقنا عند ارتباطنا أ �ن ن�شربها و�سط ًا ،أ �ال تذكر كم مرة قلتيل أ �نك �ستعتاد يوم ًا على تو�سطها !
أ
أ
أ
أ
مل يرغب يف �إكمال هذا النقا�ش العقيم ،ف�خربها ب�نه �سيت�خر يف العمل الليلة ،كانت متيقنة �نه
ذاهب إلحدى املقاهي مع �إحداهن ،فعر�ضت عليه بلهجة املتيقن من الن�صر بنود التواط ؤ� الزوجي :
هل �ستعطيني ما �ست أ�خذه لعملك وقتا ا�ضافيا !
ف أ�جابها موقعا على معاهدة التواط ؤ� بابت�سامة جاهد الطبيعة على نحتها .
ثورات مكبوتة

قرر غريب التخل�ص من قيد زوج أ �مه ،أ �علن التمرد على أ ��سماع العائلة ،أ �عد حقيبته� ،سي أ�خذ معه
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كل ما يخ�صه يف هذا البيت ،الذي لن يعود �إليه �إال رجال� ،سيعمل ويدر�س دون و�صية زوج أ�مه الذي
كبله ب�شروط و أ�حكام �صارمة ،خرج من البيت �إىل ال�شارع ،ومن ال�شارع �إىل ال�ساحة العامة ،تذكر
عندها أ�ن احلقيبة مل تخرج من بيت زوج أ�مه .
�رساب

قيد اجلديلة

قيدتني تلك اجلديلة� ،سحبتني  ..من أ�ول وهلة خطفتني ،مل أ�تذكر يومها حق �صداقتي ألخيك،
فكل ما أ
ملين حينها رغبتي يف فك جديلتك ،و�شمها �شعرة �شعرة ،هذا ما قاله لها مرار ًا و تكرار ًا
أ�ثناء خطبتهما ،وكانت يف كل مرة تر�سم على وجنتيها حمرة أ�نثوية ،تزيد قيد اجلديلة رونق ًا يف
عينيه ،نف�س اجلديلة التي اغتاظ دوما من ر ؤ�يتها خارج قف�صهما الذهبي ،فقال لها يوما  :ال بد
أ�ن أ�غطي جديلتك بغطاء ر أ��س يقيها من مل�سات عيون الرجال ،مل تفهم حينها كيف ميكن للعني أ�ن
تلم�س ،لكنها أ�حبت غريته عليها ،وغطت ر أ��سها تكرميا لهذه الغرية التي مل تعن لها حينها �سوى
مقدار حبه لها� ،آالن بعد انغما�سها يف متطلبات احلياة الزوجية اليومية من غ�سيل وطهي و ..غدت
جديلتها قيدا لها يحول دون ممار�ستها أ
للعمال الواجبة ،ورغم كونها ملكة يف بيتها كما قال لها،
ويف مطبخها حتديدا كما قالت أ�مها ،اعتادت النزول عن عر�شها الزوجي �صباحا ،مقيدة جديلتها
الطويلة ال�سوداء بقطعة من القما�ش الرمادي ،و اعتاد زوجها مع مرور الوقت على جديلتها مقيدة،
لكنه قرر ثورة على القيد كل م�ساء عندما يعتليان العر�ش ،ولكن متطلبات احلياة أ�جربته على ذبذبة
هذه الثورة فيجعلها أ��سبوعية ثم �شهرية ثم  ..مل تعد تذكر �آخر مرة فك فيها زوجها – أ�بو ابنتها
– قيد جديلتها ،لذلك قررت الذهاب و ابنتها �إىل �صالون التجميل ،لعلها جتد حال للجديلة التي
مل تعد جتد �سببا لثقلها ،ق�صت اجلديلة التي كادت تالم�س ركبتها ،فغدت مالم�سة ألذنها ،أ�رادت
ابنتها أ�ن تق�ص جديلتها ك أ�مها ،لكن أ
الم رف�ضت ذلك رف�ضا باتا ؛ فما زال أ�مام اجلديلة الفتية
الكثري حتى تق�ص .
*

طالبة جامعية/ك .آ
الداب

51

إبداعات

تبد أ� الق�صة كاملعتاد ؛ ي�ستيقظ �صاحب احلمار باكر ًا ،أ�مال بعمل جمدُ ،يخرج حماره الك�سول
من الزريبة ،لكن احلمار العنيد يرف�ض العمل كالعادةّ ،
مل �صاحب احلمار هذه الق�صة الطفولية،
التي حت�صر دوره مبجرد �إن�سان متحايل على حماره ،متنا�سيا حقه فيما �سخره اهلل له من أ�نعام
وحماره العنيد جزء منها ،فرف�ض أ�ن يربط اجلزرة أ�مام احلمار ليتبعها احلمار ،فتمرد بذلك
على قرار امل ؤ�لف ،الذي وقف مكب ً
ال أ�مام هذه الثورة غري املتوقعة من قبل ال�شخ�صية اللطيفة ،التي
خلقها لت�سيري أ�مور احلمار العنيد ،فقد أ�خرج ال�سوط بدل اجلزرة ،و أ�خذ ي�ضرب احلمار ،مغري ًا
أ��سلوبه من الرتغيب �إىل الرتهيب ،لكن احلمار ي�ستمر يف أ�داء دور العنيد ،كما قرر امل ؤ�لف ،واعتاد
أ
الطفال ،متنا�سيا �آالمه من�شغال بتدبري خمرج من هذا املوقف املحرج ،ثم ر�سم جزرة لتمثل دور
ؤ
أ
أ
ً
اجلزرة التي كان مقدرا لها �ن تغريه بالتقدم ،ربطها �مامه ،و�سار خلفها م�منا بانت�صاره على
�صاحبه ،فهو �سار رغبة ومل ي�سر رهبة .

قصص قصيرة

إبداعات
قصص قصيرة

قصص قصيرة جداً

ع��ام��ر ال�����ش��ق�يري

م�شهد

بيت عتيق ي�شرع ن��واف��ذه خليوط ال�شم�س
احل���ارق���ة ،يف اجل����وار..ج����دار �آي���ل لل�سقوط
و�شجرة،
فار�س منهك تبدو على مالحمه �آثار
مي ّر
ٌ
هزمية...يتفي أ� ظل ال�شجرة ،مي� ّر ل�ص يلهث
يبدو أ�نه رك�ض كثريا..يتفي أ� ظل ال�شجرة ،مي ّر
طفل يبكي يبدو مك�سور اخلاطر...يتفي أ� ظل
ال�شجرة ،هكذا مي�ضي النهار ببطء ..ويتكرر
امل�شهد ..بيت عتيق جدار و�شجرة ..يرقبون عن
كثب...خ�سارات املارة!
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*

انتظار

يف أ�ول احل��رب..ق��ال��وا لها ل��ن يعود..مل
ت�صدق ،يف �آخر احلرب..قالوا لها لن يعود..ومل
ّ
ت�صدق ،وحني عاد اجلنود اىل القرية مط أ�طئي
ّ
ال طوي ً
الر ؤ�و�س يجرون خلفهم ذي ً
ال من هزائم
رك�ضت اليهم ت� أس�لهم واح��د ًا واح��د ًا عنه..مل
يره أ�ح���د �..إ ّال أ�نهم أ�جمعوا على �إجابةٍ واحده
مفادها أ�نهم تركوا خلفهم جثثاكثرية غادرها
أ��صحابها برفق...
عادت جهة املنحدر تنتظره بفارغ ال�صرب...
كانت القرية يف حالة �سكون �شديد ك أ�نها تتهي أ�

حلداد..وكان املطر يغمر �شالها املخملي الذي
طار �إىل جهةٍ ما!
لقاء

ر�آها م ّرة يف حديقة املدينة الكبرية ..جال�س ًة
خ�شبي ه��رم ترقب �سرب
ك� أ�م�يرة على مقعدٍ
ٍّ
حمام وتق�ضم تفاحة..حاول أ�ن يلفت انتباهها

بطريقة أ�و ب � أ�خ��رى ،وبعد حم��اوالت��ه الكثرية
ٍ
أ
نظرت �إليه ونظر �إليها�..إال �ن لهجته القروية مل
ت�سعفه أ�ن يهم�س لها أ�ي كلمة وبنف�س ال�سرعة
التي التقيا فيها..افرتقا
م�ضى عام اكت�شف بعده أ�نه ي�شتاق �إليها..
ف��د ّرب �شفتيه على أ�ب�سط كلمات احل��ب ،ويف
العام الثاين لقيها يف ذات احلديقة جال�س ًة

إبداعات
قصص قصيرة

53

على املقعد اخل�شبي ذات��ه..و�إىل جوارها رجل
ي�شبهه كثري ًا..ابت�سمت حني ر أ�ته وراحت تق�ضم
تفاحة!!
�سبب

انتابه �شعور غريب براحة تامة و�صفاء يف
ذهنه على �شكل موجةٍ من ا�سرتخاء عمت ج�سده
كام ً
ال...يف الواقع هو �شعور عادي ألي �إن�سان
مير يف عطلة نهاية أ��سبوع �شاق ،خا�صة و�إنه
حرم هذا ال�شعور مع زوجته أ
الوىل التي كانت
تغرقه ب آ�الف الطلبات أ�يام العطلة ..كانت ترثثر
كثري ًا ومع هذا كله ال تنام �إال مت أ�خر ًا وعلى �صوت
املذياع العايل أ
المر الذي كان يغيظه جد ًا.
أ
أ
أ
حاول أ�ن يطرد هذه الفكار من ر��سه و�خذ
يتمعن زوجته اجلديدة بطولها الفارع وهي تهم
برتتيب �سريره كي ينام �..أس�لها �إن كانت تنوي
النوم فردت بابت�سامه وقالت أ�نها ال تنام عادة
يف هذا الوقت..د�س ج�سده حتت الغطاء وقبل
أ�ن يغرق يف نومه أ�ح�س بقنبلة تنفجر يف ر أ��سه
حني �سمع �صوت املذياع العايل..اعتقد لوهلة
أ�نه يحلم لكنه �سرعان ما رفع الغطاء عن وجهه
وطلب منها أ�ن تخف�ض �صوته ،مل تبت�سم هذه
املرة �إمنا ردت ب��ازدراء  ..أ�ن املذياع كان أ�حد
أ��سباب طالقها من زوجها أ
الول!
مقهى

تو�سلوا �إليه كثري ًا أ�ن يتمهل باتخاذ قراره
وحاولوا ب�شتى الو�سائل أ�ن يثنوه عن هدم املقهى
حتى أ�ن أ
المر و�صل بهم �إىل دفع ما يطلبه من
ً
أ
مال يف �سبيل �ن يبقيه مفتوحا..لكنه رد عليهم
قائ ً
ال أ�ن هذا املقهى مل يجلب له �سوى اخل�سارة؛
فمن �شهور مل يدخله أ�حد غريهم اخلم�سة كما
أ�ن مقهى قدميا كهذا و�سط املباين ال�شاهقة
واملحال التجارية الكبرية أ��صبح ي�شعره باخلزي
ف آ�ثر أ�ن يهدمه ويبني مكانه بيت ًا أ�و حمال جتاريا
متوا�ضعا ،ك��ان��وا يف ك��ل ي��وم ي� أ�ت��ون��ه �صباح ًا
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يعيدون عليه ذات الطلب فقد أ��صبح هذا املكان
جزءا من حياتهم وهدمه �سيرتتب عليه أ��شياء
كثرية لن يفهمها ه��و�..إال أ�ن حماوالتهم باءت
بالف�شل..
أ
بعد ��سبوع قام ببيع الطاولة الكبرية التي
تتو�سط املقهى وتطل على ال�شارع املحاذي له،
ويف اليوم التايل كتبت ال�صحف عن انتحار
�شاعر ..يف أ
ال�سبوع الثاين هدم املدخل..وكتبت
أ
ال�صحف عن انتحار ناقد...يف ال�سبوع الثالث..
حزم أ�متعته وم�ضى راح ً
ال عن املدينة ..تارك ًا
خلفه ن�صف مقهى!
منا�ضل

ع�شرة أ�عوام م�ضت على احلرب ،خاطبوه
فيها من فوهات البنادق و أ�مطروه فيها جب ً
ال
من ر�صا�ص �إال ان��ه مل ي�سقط ،ع�شرة أ�عوام
طاردوه فيها من جبل �إىل جبل ومن وادٍ �إىل واد
وبحثوا عنه يف املنحدرات و ال�سهول والكهوف
دون جدوى ،أ��صبح حديث النا�س وال�صحف �إذ
�إنه أ�وقع خ�سائر فادحة يف جي�ش العدو دون أ�ن
ي�سقط ،كما مل ي�سجل يف تاريخه أ�نه خد�ش أ�و
نزف...هكذا م�ضت ع�شرة أ�ع��وام من احلرب
�سقطت بعدها البالد وعاد الث ّوار �إىل قراهم
يبحثون عن عمل يك�سبون منه رزقهم ومل يبق
يف املكان غريه،
وح�ين ن��وى ال��رج��وع ..ويف طريق العودة..
ا�ستوقفته دمعة طفل خائف ا�ستقرت يف عينه
ك�شظ ّيةٍ مقيتة ،مل يطل النظر �إليه ألنه �سقط
خج ً
ال وراح ينزف �إىل ماال نهاية!

* طالب جامعي  /ك.التمري�ض
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طريد الموت والظالل
ع���ام���ر م���ل���ك���اوي

تر أ�ن يف اختيارها لهذا القرب موطن ًا
أ�مل َ
يف�سر ما هي عليه من اجلمال الذي يطغى على
ّ
جمال ّ
كل الزهور التي حتيطنا؟ و�شكلها الغريب
ال ّرقيق ،الذي مل أ� َر له �شبيها أ�بد ًا يحمل �إ�شارة
ما ،و�سرا ي�ستدعي التخمني واالحتمال .أ�كاد
أ�ج��زم أ�ن من ي�سكن جوف هذا القرب �إمنا هو
�شاعر مات من حب وهيام قبل أ�وان الق�صيدة،
وهذه اجلميلة �إمنا تقتات ما أ
ميل قلبه من ماء
الع�شق ورغبة اخللود .أ�ظنه مات منتحر ًا.
 أ�ما أ�نا فال ت�ستدرجني مقا�صد أال�شياء،
وكل ما يهمني هو فعلها يف روحي اجلاحمة التي
جلمها احلنني فجاعت حبا� ،إن هذه الوردة هي
امل�سجى يف ح�ضرة
كل �شيء ،كما أ�ن هذا القرب
ّ
املوت هو متاما كوجهك امل�سكون باملعنى ،يختزل
عفّة اللحظة و جمال الكون يف كل رع�شة يلدها
قلبي امل�صاب بهدوء وجهك .
عيني غبار الك آ�بة ،أ�نا
حديثهما نف�ض من
ّ
القابع خلفهما دون أ�ن ي�شعرا بخطواتي التائهة،
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لك أ�نها كانت تنبت يف أ�عماقي منذ أ
الزل...
مالحمك على حائط
دون �شكل كانت تر�سم
ِ
قلبي ،ولطاملا �شعرت بحاجتي �إىل البكاء ك ّلما
ف�شلت يف العثور على ظ ّلها واقعا أ�م��ام �شهوة
انتظاري.
تلب�سك
التقيتك أ� ّول م � ّرة كانت
عندما
ِ
ِ
كنت تتقم�صني لونها  ...ذلك
ب�صدق ،وب�صدق ِ
أ
ّ
ا�سمك كلما ت� ّملته.
اللون الذي م��ازال يرافق
ِ
آ
الن أ��شعر باالكتمال ،وال يده�شني وجودها
أ�مامنا ،هنا ،تتكئ بكل هيبة وبهاء على تراب
عيني حتى
هذا القرب .فعندما أ�
ِ
�شتاقك أ�غم�ض ّ
آ
كنت معي  ...كما الن .
و�إن ِ
 فلتف�صح عن عينيك ،ولتنعم مبا ت�ضفيههذه الوردة على القلوب من هدوء و�سكينة فهي
حر ّية ب أ�ن نهبها ما منلك من حب  .عندما ر أ�يتها
َ
حببتك أ�كرث.
ابت�سمت يل ،فابت�سم قلبي لها ،و أ�
� .شعرت باحلنني �إىل �شيء ال أ�ع��رف��ه ،لكنني
أ�عرف أ�نه م�ستحيل.

*
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التهمني بوح العطر الذّ ائب يف أ
الثري و أ��سكتت
رائحة الكلمات �صوت ن�شيجي ال ّرتيب  .وهل
ميلك َتعِب مثلي من اجل��ر أ�ة �شيئا أ�م��ام ذلك
امل�شهد ال�ضارب يف ال�سكينة ؟.
كانت ال�شم�س الذاهبة �إىل غ��روب تنهب
ال�صب ّية ب�سالم
ذاكرة النهار ،فيما يرقد �شَ عر ّ
فوق كتف حبيبها الذي �آواه ال�شرود �إغواء تلك

56

ال���وردة التي اعتلت ق�بر �صديقي ،فيما غرق
اجلميع يف بحر من زهر وع�شب.
���س��ري��ع��ا ت��ب��دد ك��ل ���ش��يء ك � أ�ن��ه مل ي��ك��ن .
وعادت نوافذ الذاكرة تنفتح أ�مامي على طريق
اخلال�ص :ذات امل�شهد مل يزل يتك ّرر ،يتدفّق �إىل
خميلتي ثانية  :العجوز احلافية ،تنكر قدماها
برودة ال ّثلج ،طرقت باب بيتنا ذات �شتاء ت� أس�ل

*
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قا�ص من أ
الردن

إبداعات

�إن ر أ�ى أ�حدنا قططها الثالثة � :آري ،م�سكوب
و�شمعون .مل ت�ستجب إلحلاحنا عليها بالبقاء،
ومل تبدِ أ� ّي انزعاج من �سوء الطق�س يف اخلارج .
وقبل أ�ن تغادر ،ت�س ّمرت يف مكانها و�سط الغرفة
ال�سقف الذي عبث
و�شخ�صت بب�صرها تت أ�مل ّ
أ
به دلف املطر حمدثا فيه بقعا خمتلفة ال�شكال
والحجام أ
أ
واللوان  .متتمت ب�صوت مف�ضوح  :ما
�شاء اهلل� ،إنها لزخرفة جميلة.
مل يحزين وقتها ما كانت عليه من اجلنون،
لكن منظر الدماء التي تلونت بها قططها الثالثة
عندما كان يلهو بها أ�طفال القرية جعلني أ��شعر
بذلك ال�صقيع ال��ذي مل تتعرف عليه قدماها
العاريتان .
وقتها خاجلني �شعور غامر ب أ�ن أ�وان النهاية
قد ح��ان ،وم��ن فورها أ�خ��ذت كلمات �صديقي
اجلاثم حتت ت��راب ذل��ك القرب ال�شاحب تعلو
ب�صوتها ف��وق ك��ل أ
ال���ص��وات التي كانت أ
متل
أ�عماقي .كانت زيارتي أ
الخرية له يف �سجنه ،بعد
أ
�صدور احلكم ب�إعدامه  .قال دون �ن يرتك يل
فر�صة للموا�ساة :ل�ست بنادم على أ�ي �شيء ،وكل
ما قمت به �إمنا أ�قدمت عليه بكل ثقة وق�صد،
ولو مل أ�فعل ذلك لفعله غريي.
ك��ان �صديقي يحب ال��دم��اء ،وق��د أ�خربين
يوما أ�نه ي�ستلذ القتل ،وكنت كلما �سمعته ي�سرف
يف احلديث عن جنونه ال�صاخب ذاك  ...أ�فزع
من نف�سي ،و أ��شعر بعاطفة خمتلطة ،ت�ضمر �شيئا
من النفور وال ّراحة يف �آن .أ�ما اليوم فقد أ�تيته
مذعنا لرغبة املوت وقد �سئمت ذلك التناق�ض
الذي ما ّ
انفك ينه�شني من كل �صوب ،مل أ�عد
أ�ري��د �شيئا �سوى اخلال�ص من ذات��ي ،و�شعوري
الدائم بالذنب بات هاج�سي الوحيد حتى أ�نني
أ��صبحت يف هروب دائم من �شيء ما ال أ�عرف
كنهه ،يالحقني يف أ�عماقي� ،إح�سا�س م�شوب
برائحة موت معتّق  ...أ�و خوف �شر�س ،يرافقني
يف كل أ
الوقات .أ�م�سيت يف عزلة موح�شة ،لي�ست

كتلك التي كنت أ�قا�سمها حزين قبال ،فال أ�نا
ق��ادر على البقاء وح��ي��دا معي ومل أ�ع��د ذلك
الكائن الذي يت�سلل �إىل أ�رواح أ
ال�شياء.
بات كل �شيء بال هو ّية .هناك فقط رائحة
موت كريهة تنبعث من أ�ح�شائي .أ�حاول جاهدا
ا�ستح�ضار كل ال�صور التي كانت ت�سحبني من
وعيي ،لكن بال جدوى ،مل يبقى هناك �سوى بقعا
�سوداء ما تلبث أ�ن ت�ستحيل ظالال باهتة أل�شباح
مل تختربها خميلتي م��ن ق��ب��ل .حتى جر أ�تي
املجنونة التي كنت أ�راه���ن عليها أ�م�ست غري
قادرة على مواجهة ما يعرتيني من جنب .بات
املوت هو كل ما ي�سود الكون ،وكل ما أ�خاف.
على �صوت البيبان وقد أ�غلقت على ع�شق
بقيت أ�نفا�سه عالقة يف خاليا املكان� ،صحوت
م��ن �إغ��م��اءت��ي ال��ط��وي��ل��ة ،وك���ان احلبيبان قد
ا�ستقلاّ �سيارتهما ،ت��ارك�ين يل غ��رب��ة املكان
ووح�شة الغياب .أ��سرعت بخطى �آلية ودومنا
نية م�سبقة �إىل ذات ال�صخرة التي اقتعداها.
جل�ست ،وحاولت ا���س�ترداد كل ما كنت أ�توفر
عليه م��ن �شجاعة ،ك��ي أُ�ج��ه��ز على أ�وجاعي
املحت�ضرة ،ف أ�حت ّرر من ذلك ال�شبح الذي ما زال
يطاردين ،و�إذا بي أ�رى �إىل زهرة القرب وك أ�نها
ر�سم المر أ�ة فاتنة احل�سن تفرت�ش تراب أ
الر�ض
على امتدادها ،أ�خذت �إمياءات وجهها تلتهم ما
يعرتيني من ك آ�بة وي أ��س .أ�ح�س�ست ب أ�نني أ�م�سيت
أ�حدا �آخر غريي .وكي أ�ت أ�كّد من �صدق ما ر أ�يت
عيني أ�جفاين ،و�إذا بها لوحة تبعث
أ�غلقت على ّ
على القلب ده�شة و�سكينة و�صمت �شهي ،ترت�سم
على جدران �صدري  :قرب تعتليه زهرة باذخة
اجل��م��ال ويف اجل���وار عجوز حافية تنظر � إ ّ
ىل
ب�شيء من الرجاء.

قصص قصيرة

إبداعات
قصص قصيرة

عندما رحل والدي
مرمي حممود أ�بو ال�سعود

عندما تويف والدي أ��صبحت حياتنا أ�ف�ضل
 ....ال بل العامل معنا أ��صبح أ�ف�ضل ,ال ,أ�خط أ�ت
مرة أ�خرى لقد أ��صبح الكون بكله أ�ف�ضل  ,أ
فلول
مرة تفتح أ
البواب وترفع ال�ستائر كلها حتى مل
يعد يل منزل  .أ�خ�يرا ا�ستطعنا البقاء خارجا
�إىل ما ال نهاية ,حيث ال وجود له  ,ذلك الوالد
العجوز اخل��رف  .ف أ�مي أ�خ�يرا ا�ستطاعت أ�ن
تنفذ وعودها أ�و تهديداتها التي أ�ثقلت بها جثة
العجوز عندما كانت التزال على قيد احلياة ,نعم
و أ�خ�يرا وفورا تزوجت بغري والدي وخرجت ال
بل ,ومل تعد  ,فعندما ر أ�ت اخلارج قررت البقاء
خارجا ,وهي آ
الن جال�سة هناك وبيدها طفلها,
ت� أس�ل املارين قليال من املال بعد أ�ن تخلى عنها
زوجها العزيز الذي وعدها بالتعوي�ض عما فاتها
برفقة والدي املتخلف ولقد فعل فلي�س عليها اال
ال� ؤس�ال .
أ�م��ا أ�خ��ي فحياته هي أ
الف�ضل ,فهو آ
الخر
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خرج ومل يعد  ,أ�راد أ�ن يح�صل على كل �شيء
من ال �شيء ,فوالدي كبت عنه معظم ما أ�راد
حتقيقه بحجة التعليم ,و أ�ن هناك ما ي�سمى
بالطريق ال�سليم ,ولكن حاله آ
الن و أ�ف�ضل  ,فهو
يف ال�سجن ي ؤ�دي عقوبة من دون نهايه لقتل رجل
غبي ,دافع عما يكافح من أ�جله طول حياته يف
الطريق ال�سليم واحلالل .أ�ما أ�نا فقد كانت وفاة
والدي يف وقتها متاما �إذ كنت يف بداية �شبابي
أ�بي كان �آخر �شيء أ�حتاجه ,وكنت أ�حب �شابا
و�سيما طيب القلب أ�بدلته بوالدي املجنون وكل
�شيء .
نعم أ�خذ مني كل ما يحتاج من مال من حب
واختفى ,أ�و مل يختف رمبا تاه أ�ثناء عودته ,ومنذ
ذلك الوقت و أ�نا أ�بحث عن والد لطفلي الذي
مل يكن مل يكن �إال جمرد غلطه أ�و ال أ�علم ,فهو
مل ي أ�ت من الطريق ال�سليم اللعني الذي اعتاد
والدي اتخاذه يف كل مرة ولذلك كان تعي�سا وكنا

نحن معه تع�ساء ,مرة تتذكر ما كانت عليه وما
أ��صبحت فيه ,و أ�خي مازال ي�ضحك يوميا داخل
�سجنه اجلديد ,فلقد هرب وتاب وماعاد ي�شرب
اخلمر بل أ��صبح ي�شرب ال��دم أ
الحمر بعد أ�ن
أ��صبح رجل ع�صابه جل ما يفرحه املوت ,و أ�نا
أ�ي�ضا � أس�موت فرحا عندما أ�رى م��ايف بطني
املنتفخة يكرب  ,وي�صبح رجال من دون والد ,

لي�صبح رج�لا و�سيما طيب القلب يفر ويتوه
وي�سلك الطريق التي يحب لي�شعر بال�سعادة,
حيث ال تهم الو�سيله مادام الهدف هو حتقيق
الغاية فقد ي�شرب أ� و يدمن  ,أ�وي�سلب  ,أ�و بقتل ,
فهو كوالده ولكن حمال أ�ن يكون كوالدي.
* طالبة جامعية
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أُحييت التي لم تمت

م�����ن��ي��رة �����ص����ال����ح

تعوذت من ال�شيطان ووعظتني :قويل
-1
ْ
احلمد هلل.
ق��ل��ت :احل��م��د هلل ع��ل��ى ذل��ن��ا وانك�سارنا
وهزميتنا وجلوئنا.
مقدر ومكتوب ،و�سيبقى �إىل يوم يبعثون.
اخلنوع أ�وقف تدحرج دمعي ف�صارت ثورة
دمي نهر ًا هادئ ًا حزين ًا.لنا من الوطن الذي مل
نره �إالعلى �شا�شات الف�ضائيات.وذكرى نكبة ال
تنتهي ،و أ��سماء �شهداء حفرت يف جبهة التاريخ.
و�سرطان ا�سمه �إ�سرائيل يعي�ش يف رئاتنا.
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 -2أ�م�س جبت املواقع ا إللكرتونية  ،بحث ًا
عن أ�غنيات فرقة بلدنا الوطنية  .وملا اهتديت،
أ�هديت ما �سمعت طوال �ساعتني �إىل تراب بالدي
احلزين .كنت أ��ستمع للحن الثوري(الوطن من
لون النا�س وال�سجن لون احلرا�س) وكان الرثى
العاط�ش ي��ف��ور دم��� ًا قانيا م��ن �شقوقه وحتت
زيتونه .ا�ستماعي أ
للغنيات امتدادا لقراءتي
لكتاب «�إبراهيم ن�صراهلل » أ�قل من عدو أ�كرث
من �صديق» ال��ذي �صاحبته ث�لاث ليال وثلث.
وقد كان أ�نني البالد يف ال�صفحات أ��شد توجعا

*
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قا�صة من أ
الردن

إبداعات

من جراح املغني .ويف الكتاب عرفت أ�ن م ؤ�لفه
�صاحب الكلمات يف معظم أ�غاين فرقة بلدنا.
 -3اع��ت��ق��دت و أ�ن���ا أ�ح��ي��ي النكبة ال��ت��ي مل
مت����ت ،أ�ين � أس�كتفي بنجيع ال���دم ال���ذي غطى
احل��واج��ز واحل���دود و ال�ثرى العاط�ش و�صوت
امل��غ��ن��ي.غ�ير أ�ن ال�����ص��ب��اح أ�ت���ى حم��م�لا بريح
�صر�صر مزجمرة.
كانت الريح خلف نوافذ ال�صفوف تزجمر
بغ�ضب كانت الريح تهب من (غربا) وعالية.
كانت الريح تزوبع لتحيي النكبة التي ال
متوت .
� -4صوت الطفلة يف �إذاع��ة املدر�سة حول
انتباهي عن ثورة الكون.
رفعت الطفلة ���ص��ورة فتاة متاثلها عمرا
وقالت ألوالد املدر�سة :ه��ذه زينة بنت خالتي
ه��ي آ
الن �شهيدة .كانت تعي�ش يف فل�سطني ،
وتلعب يف �ساحة البيت مع رفقتها  .ثم اخرتقت
جمجمتها ر�صا�صة لي�ست طائ�شة أ�طلقها الغدار
من بندقيته ل�تردي ال�صغرية على ال��ف��ور .يف
الليلة نف�سها أ�علنوا ا�ست�شهادها  ،يف الليلة
ذاتها ر أ�يتها يف احللم .كنت نائمة وزينة أ�يقظت
�صحوتي.ر أ�يت أ�جنحة لها فعجبت .الحظت زينة
عجبي وظلت ترفرف .
 أ�نت تطريين.نعم أ�طري.ملاذا؟اهلل جعلني أ�طري.قلت أ�ريد أ�ن أ�طري مثلك .وقالت ال .أ�نتمال تطريون.
أ
�إذن دعيني �س�نام .غفوت فع ً
ال وع��ادت زينة ت�شعل �صحوي.
هزتني ب��ط��رف جناحها أ
الب��ي�����ض .تقلبت يف
فرا�شي وق��ل��ت ل��ه��ا :أ�ري���د أ�ن أ�ط�ي�ر .رفرفت
بجناحها وج��اءت �إىل اجلهة الثانية لل�سرير
وقالت � أس�جعلك تطريين.
-احلفي.

واهلل.أ
م�ستني بجناحيها امل��ت�ل�ل��ئ�ين ف��ط��رت يف
�سريري .لهونا قلي ً
ال و أ�رجعتني رغم أ�ين أ�حببت
البقاء معها .قربها مل يكن بعيدا .ذهبت ومالك
�إليه .بال �شاهد تربته طرية .على حجر والوقت
�صباحا خط مالك عند ر أ��س القرب :زينة فادي
� 8 - 2007/10/22سنوات.
ر أ�ينا قرب زينة ي�ضحك  .أ��شار مالك للقرب
وبكى .ابتعد مي�سح دمع ًا  .ناديته أ�ين تذهب؟
قال  :؟ أ�ح�ضر البارودة ألطخ اليهود مثلما قتلوا
زينة.
 -5الريح زوبعت يف ر أ��سي فا�ستجاب دمعي
هادر ًا غا�ضب ًا .زينة ارتقت �شهيدة  .أ
والر�ض
غ��رب � ًا م��ا زال���ت م�سبية ت�ستبيحها ب�ساطري
العجم.
جاءت ت�شاركني حزين .ومل تك�شف لها أ�نه
من أ�حزان النكبة ال�ستني ،وا�ست دمعي احلارق
بخنوع أ�خ��رق ،وقالت احمدي ا إلل��ه .فحمدته
على ذيل وانك�ساري وغادرت.
لفيف من الطالبات حويل أ
والح��زان ذات
ا إلي��ق��اع أ
الوح���د ���س�يرت تداعياتنا .ي��رق��د يف
ذاكرة كل واحدة منا �شهيد  .ولكل �شهيد حكاية
ت�ستدعي ثورة حجر وبواريد.

قصص قصيرة
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ليس ثمة ما يقال

ه����دي����ة ح���������س��ي�ن

كعادتي ،أ�خرب�ش على أ
الوراق.
ً
أ�ر�سم طرق ًا غري نافذة ..لي ً
ال معتما ت�سقط
جنومه وراء أ�فق ال يبني ..قطيع ًا أليائل �شاردة
يف الرباري من منر يطاردها� ،سبق أ�ن �شاهدت
هذا مرار ًا يف أ�فالم ت�سجيلية عن عامل احليوان
ورحت أ�ت�ساءل :ملاذا ال يجتمع القطيع ويحيط
بالنمر الهائج من اجلهات جميعها فيبث الرعب
يف أ�و�صاله ليجربه على الهرب؟
أ�ر�سم امر أ�ة تفتح ذراعيها الحت�ضان طفل ال
وجود له ،وجوه ًا عاب�سة ت�شعر ب أ�نها حمل ثقيل
على احلياة ،و�سهام ًا تنطلق على كائن خرايف
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ال تت�ضح مالحمه ،و أ�ر�سم أ�ي�ض ًا مراكب راحلة
يتبعها موج �صاخب ي�شي ب أ�نه �سينق�ض عليها
قبل أ�ن ت�صل ال�شاطىء.
ث��م ف��ج� أ�ة يخت�ض ب��دين ح�ين ي� أ�ت��ي �صوته
زاعق ًا وي�سحبني من عاملي:
 �سنموت ميتة ب�شعة على يديك ،عاج ًال
ولي�س �آج ً
ال.
رميت ري�شتي ،حدقت به و أ�نا أ�درك ما يرمي
�إليه ،أ��سرعت �إىل املطبخ.
رائحة ال�شياط أ
متل املكان ،والنافذة ت�س ّرب
الدخان ..لقد احرتق الطعام،وهذه لي�ست املرة

** *

تلك اللوحة هي الوحيدة بني اللوحات التي
يقف أ�مامها الزوار مذهولني،حتمل توقيع امر أ�ة
ال يعرف عنها املخت�صون بالفن الت�شكيلي أ�ي
�شيء.
لقد باعها ل�ص حم�ترف لر�سام أ�هداها
بدوره �إىل مركز الفنون منذ ع�شر �سنوات.
*
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قا�صة من العراق

إبداعات

أ
الوىل التي يحدث فيها ذلك.
حل���ق ب���ي وزجم�����ر :مل أ�ع����د أ�ح��ت��م��ل هذا
ا إلهمال.
أ
أ
مل أ�علق ف��ضاف :قلت لك �لف مرة ال تقومي
ب أ�ي عمل حينما يكون الطعام على النار.
بربود قلت :يفرت�ض أ�ن نكون �شريكني يف كل
�شيء.
ردد العبارة التي �سمعتها مئات املرات� :ناأ
رجل و� ؤش�ون البيت لي�ست من اخت�صا�صي.
�سخرت منه :هل مطلوب من املر أ�ة أ�ن يكون
الطبخ من مهماتها بينما يجل�س الرجل أ�مام
التلفزيون باحث ًا عن نان�سي عجرم ،أ�و يظل
م�شغو ًال ل�ساعات طويلة با إلنرتنت يتنقل حول
العامل وهي تنظف احلمامات؟
احتقن وجهه فك ّور قب�ضته و�ضرب احلائط
قائ ً
ال :أ�نا أ�بحث ع ّما أ�فتقده.
� أس�لته بال مباالة :وهل وجدته؟
ع�����ض ع��ل��ى �شفتيه م���ن ال��غ��ي��ظ ،وحاول
ا�ستفزازي :ليكن مبعلومك ،لن ت�صبحي ر�سامة
يف ي��وم من أ
الي���ام ،أ�ن�صحك أ�ن تخرجي هذا
الوهم من ر أ��سك.
ت��رك��ت��ه غ�ي�ر ع��اب��ئ��ة مب���ا ���س��م��ع��ت وعدت
ألوراقي.
أ
هذه املرة ر�سمت امر�ة تفتح ذراعيها بينما
الرياح تطيرّ ذيل ثوبها فتك�شف �ساقيها ،وتعمدت
أ�ن تكون مغم�ضة العينني لتعطي انطباع ًا ب أ�نها
حتلم برجل مل تتح له امل�صادفة أ�ن مير حتى
آ
الن يف طريقها.
عاد ووقف عند الباب ،كز على أ��سنانه ثم
قال :أ�نا جائع.
كانت الورقة التي أ�مامي يف هذه اللحظة
بي�ضاء ،راحت أ��صابعي تعمل �سريع ًا فر�سمت
رج ً
ال م�ستلقي ًا على ظهره ،حتت يفء نخلة مثقلة
بالرطب بانتظار رطبة ت أ�تي بها الريح وت�سقطها
داخل فمه املفتوح على �سعته.
اقرتب مني ،حدق �إىل الورقة ثم �صرخ :ما

هذا ؟
قلت بالربود ذاته� :إنها حكاية من الرتاث.
طبع ًا فهم املعنى فاهتاج ،وانق�ضت أ��صابعه
لتمزق الورقة وترميها على أ
الر�ض.
مازلت م�ست�سلمة ل�برودي و أ�ن��ا أ�نظر �إليه،
فلم يجد �إال أ�ن ي�صفق الباب ويخرج من البيت..
بينما �سحبت من ال��درج أ�وراق��� ًا أ�خ��رى ورحت
أ�ر�سم من جديد.
م � ّر ال��وق��ت بطيئ ًا حتى متكنت م��ن ر�سم
ام��ر أ�ة ،جتل�س عند مفرتق طرق ،تنظر بحرية
اىل املارة ،وكلهم من الرجال ،باحثة بينهم عن
ذاك الرجل الذي �صفق الباب وخرج من حياتها
اىل أ
البد.
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أبواب*
ه����م����ام ي���ح���ي���ى

أ�ذكر متاما ،أ�نني كنت أ�ول من رفع ر أ��سه
ور أ�ى الباب الذي يو�صد الغرفة ،ويف�صل عن
ع��امل يختفي خلفه .كانت ر ؤ�و���س��ه��م م��ا تزال
اكت�شفت
مط أ�ط أ�ة ،و أ�ب�صارهم حا�سرة ،حني
ُ
أ�ن مفتاح ال��ب��اب يف ي��دي .مل أ�ت���ردد ،فتحتـُه
وخرجت .مل أ�ر العامل الذي توقعت ،بل كانت
غرفة أ�كرب من �سابقتها ،وبابها أ��ضخم ،فتحه
�سيكون أ��صعب بالت أ�كيد .مل يلبث مفتاحه أ�ن
ت�ش ّكل يف يدي ،وبدا من �شكل املفتاح أ�ن الباب
يقنت أ�ن الكون ينتظرين يف
مو�صد ب�إحكام ،و أ� ُ
بذلت بع�ض اجلهد يف فتح الباب ،ومل
اخلارجُ .
أ�كد أ�م ّر حتى ر أ�يت رفاق الغرفة أ
الوىل بالكاد
جتاوزوا الباب أ
الول .تركتهم وعربت الباب.
�صبت مبزيج م��ن ده�شة وم���رارة ،فهذه
أ� ُ
الغرفة أ�ك�بر ،ولها بابان ،كبريان وخمتلفان،
وح�ين كنت أ�نتظر ت�ش ّك َل مفتاحني يف يدي،
اكت�شفت أ�ننا مل نكن وحدنا يف لعبة أ
البواب
ُ
تلك ،فجدران الغرفة اجلانبية �شفافة ،و أ�رى
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من خاللها ع��ددا ال ينتهي من الغرف ،يف كل
غرفة �شخ�ص مثلي أ�و أ�كرث ،و أ�بواب تنتظر.
بع�ضهم ك��ان يت�شكل املفتاح يف ي��ده بلمح
الب�صر ،وبع�ضهم كان ّ
ميل انتظار ت�شكل املفتاح،
فيموت مكانه أ�و يرطم ر أ��سه بالباب يائ�سا،
ُ
فيتناثر ر أ��سه �إىل أ��شالء .كان امل�شهد مربكا
وكنت � أس�فكر يف مزيد من أ
البواب لوال
خميفاُ ،
ت�شكل املفتاحني يف يدي .لكن ،مفتاحان وبابان..
قنعت نف�سي
ُ
�شعرت بحرية ..من أ�ين أ�م ّر؟  ..أ� ُ
أ�ال ف��رق ،فكال البابني ي ؤ�ديان للغرفة التالية،
لقيت
هكذا توقعت .وع�بر اجل���دار اجلانبي أ� ُ
ب أ�حد املفتاحني �إىل �شخ�ص يف الغرفة املجاورة،
ن�سيت أ�ن
يهم بته�شيم ر أ��سه على الباب.
ُ
كان ُ
أ�فكر يف �صالحية املفتاح الهدية لباب غرفته،
لكنه للغرابة كان �صاحلا .مل ي�شكرين على �إنقاذ
�شعرت
ر أ��سه ،بل فتح الباب وم�ضى دون التفات.
ُ
وعربت بابي.
بغيظ،
ُ
غ��رف��ة ج��دي��دة ،و أ�ب����واب أ�ك�ث�ر ،واملفاتيح

* الق�صة الفائزة مب�سابقة عمادة � ؤش� ؤ�ن الطلبة
** طالب جامعي /ك .الطب

إبداعات

ت�شكلت يف يدي ،رميت أ�حدها �إىل جار انحنى
وع�برت ،وتكرر
�شاكرا.
ُ
ُ
�شعرت بارتياح ،ع�َبررَ َ
امل�شهد ،رميت مبفتاح �إىل �شخ�ص ثالث ،ابت�سم
ب�سخرية وقال  � :أس��سبقك ،وعرب بابه  ..أ�ق�سمت
بيقني مطلق ،أ�ال أ�عطي أ�حدا مفتاحا .ويف الغرفة
ذت ق�سمي ،مع ان املفاتيح زادت يف
التالية ،نفـ ّ ُ
يدي عن أ
البواب ..مل يح�صل هذا من قبل.
الحظت أ�ين بد أ�ت أ�تقبل اللعبة ،ن�سيت �نأ
هناك عاملا يف اخل��ارج ينتظر ،أ�و توقفت عن
التفكري يف ذل��ك� ،إذا ك��ان ال��ع��امل م��زي��دا من
غرف و أ�ب��واب ،فالفكرة لي�ست �سيئة جدا كما
تبدو للوهلة أ
الوىل.
على غفلة مني ،راودت��ن��ي فكرة أ�خافتني
المر � ،أس�دخل من كل أ
بادئ أ
البواب ..مفاتيحها
معي ،وك��ل ما علي فعله هو ف�صل روح��ي �إىل
أ�رواح بعدد أ�بواب الغرفة.
فوجئت أ�ن الفكرة جنحت ،وكل روح وجدت
ُ

نف�سها يف غرفة خمتلفة ،كنت خمطئا �إذن،
�سررت أ
بالمر،
كل باب ي ؤ�دي لغرفة منف�صلة.
ُ
�دت الك ّرة .كانت أ
الب��واب تكرث با�ستمرار،
و أ�ع� ُ
أ
و أ�ج��زاء روحي تتجزّ � � .صار ي�ضعف �إح�سا�سي
بت أ��شعر أ�ن
بروحي التي تكاثرت بفو�ضويةّ ،
كثافة روحي ت�ضعف مع كل انق�سام .يف كل روح
من هذه أ
الرواح �شيء مني� ،شيء �صغري جدا.
أ
أ
أ�ن��ا كل ه��ذه الرواح ،لكني �فقد ال�شعور بها
بالتدريج .فج أ�ة ،د ّوى �صوت رهيب :ه��ذا هو
الباب أ
الخري!
وج��دت كل روح من أ�رواح���ي املتناثرة بابا
أ�مامها .اكت�شفت أ�ن روح��ي تناثرت �إىل حد
التال�شي .كل روح َعبرَ َ ْت بابها ،لكنّي يف الوقت
نف�سه ،مل أ�عرب أ� ّي باب !..

قصص قصيرة
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عكس االتجاه
ي��ح��ي��ى ف�����ض��ل ���س��ل��ي��م

كاد ي�صطدم ب أ�ج�ساد النا�س  ،وهو يهرول
عك�س اجتاه اجلميع  ،حائر ًا قلق ًا يجره وراءه
أ�ينما ذهب .
أ�م�سكت العجوز بكفه  « :خط العمر يقف
عند نقطة ماء «
أ
ـ أ�م��ك خرفت هو �حنا فى �صحرا ..قوم
دورك على �شغالنة .
قالت زوجته وهى ترفع طبق الفول املدم�س
الذى م�سحه أ�والده قبل أ�ن ي�ضع لقمة فى فمه .
وجد الر�صيف غري متاح للب�شر  ،هد أ� من
خطوه � ،ضاق ���ص��دره أ�ك�ثر  ،نفث �آخ��ر نف�س
من دخ��ان �سيجارته أ
الخ�يرة  ،ون��زل من على
الر�صيف .
ملحه فى اجلانب آ
الخ��ر من ال�شارع  ،يكاد
ي�صطدم بالنا�س  ،نف�س احلجم  ،لون البذلة ،
طريقة الهرولة � ،شعر ـ حينما التفت الرجل ـ
أ�نه أ�مام مر�آة  ،و�ضعت فى اجلانب املقابل من
ال�شارع .
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خفق قلبه  ،ا�ضطرب  ،غافلته �سيارة ،
أ��سرعت يد بجذبه من أ�مامها  ،جذبة �شديدة
أ�طاحت به أ�ر�ض ًا تركه النا�س وم�ضوا عندما فتح
عينيهوقبل أ�ن يطلب ماء مل ير ال�سيارة امل�سرعة
لكنه تخيلها فارهة و�سوداء وال اليد التى جذبته
و أ�ح�س أ�نها خ�شنة .
وق��ف ينف�ض مالب�سه تذكر الرجل آ
الخر
الذى أ�ن�ساه ما حوله .
كان ال�شبيه ينه�ض من على أ
الر�ض متثاقال
يتلفت حوله فى فزع
« لعله يبحث عن ال�سيارة الفارهة ال�سوداء
واليد اخل�شنة « قال لنف�سه وهو يقف أ�مام �شجرة
حديدية ثمارها قلل مقلوبة أ�ح�س بالعط�ش و
الغيظ اندفع ليك�سرها كان الرجل آ
الخر حطم
�آخر قلة فى الناحية أ
الخرى .
« خط العمر يقف عند نقطة ماء «
« هذا يوم � ؤش�م لو �شربت نهرا ما ارتويت
� أس�عود للبيت أ�ف�ضل لو فتحت فمها � أس��سود

*

67

قا�ص من م�صر

إبداعات

عي�شتها لكنها معذورة و أ�نا مل أ�ق�صر ..أ�عطيها
امل��رت��ب ك��ام�لا م��رت��ب امل��ع��ا���ش امل��ب��ك��ر أ��سبوع
وت�صرخ :أ�ت�صرف الفلو�س خل�صت ».
« لو أ�ن التغيري طال أ
اليام و ال�شهور في�صبح
اليوم ب�ضعة �ساعات و أ
ال�سبوع يخت�صر �إىل
يومني وال�شهر يختزل �إىل أ��سبوع ».
ف��ى مكتب العمل ق��ال��وا  :انتم م�شاغبون
ال�����ش��رك��ة ات��ب��اع��ت أ�خ����ذمت حقوقكم تريدون
�صاحبها ي�شغلكم بالعافية.
ق��رر أ�ن ي�سلك طريق الكوبرى هو أ�ق�صر
طريق �إىل منزله .
آ
فى اجلانب الخر كان �شبيهه يقفل عائدا
ي�سبقه بخطوات قلقة �شاقا طريقه �إىل الكوبرى

وك أ�نه يقوده �إىل منزله توقف غاىل فج أ�ة عند
منت�صف الكوبرى غاىل هو اال�سم الذى منحه
ل�شبيهه اقرتب غاىل من ال�سور احلديدى تناول
ورقة من فوق املالب�س النائمة على ال�سور قر أ�ها
ت�سمر فى مكانه أ�ر�سل ذراعيه ت�سقط بجانبه
الورقة بني أ��صابعه ي�صوب نظره الزائغ فى كل
اجتاه أ�طل من فوق ال�سور متعن ذاهال فى النهر
ارتد خطوة للوراء رفع يده بالورقة عاود قراءتها
تلفت حوله اخرج قلم ًا وكتب على الورقة �شيئا
أ�عادها �إىل مكانها خلع مالب�سه و�ضعها بجانب
املالب�س طاف بب�صره مي�سح املكان كان الكوبرى
خاليا و ال�شم�س غافلة اعتلى ال�سور وقفز .
جرى �إليه �ضاع �صوته فى ك آ�بة ال�سكون نظر
�إىل النهر كانت يدا غاىل تظهران وتختفيان رفع
وجهه لل�سماء ثم حط بب�صره على وجه النهر
أ��ضناه العجز فهو ال يجيد ال�سباحة اختفت
اليدين فى هدوء النهر تراجع للوراء فكر فى
الرك�ض ا���ض��ط��راب ..خ��وف ارت��ب��اك وم�شاعر
أ�خرى قيدته .
مل ي�ستطع �إال أ�ن يتقدم ميد يده �إىل الورقة
يقر أ�ها متعن فى �سطح النهر ر أ�ى احلياة كئيبة
تافهة ال ت�ستحق أ�ن تعا�ش أ�عاد الورقة فكر فى
أ�ن يدون عليها رثاءه ويخلع مالب�سه ليلحق بهما
تقدم طاف بب�صره وجد الكوبرى خالي ًا �إال من
ال�سيارات املارقة ال�شم�س تنبهت وخنقت املكان
ب�صهد حارق .
أ
اق�ترب ب��ه��دوء..مل ي�ستطع التحديد� ,ى
املالب�س تخ�ص غاىل..تلفت حوله ,وهو يزدرد
اخليبة ..كلما ارتدت يده ـ من جيوب املالب�س
ـ خاوية ..بقى جفاف حلقه كما هو ..نظر �إىل
النهر� ..شعر نحوهما ب أ��سى ..مل مينعه من أ�ن
يحمل املالب�س ..ومي�ضى بخطوات ,جاهد لتبدو
منتظمة ..وعينان زائغتان ..تت أ�كدان من أ�ن
أ�حدا مل يره.

قصص قصيرة

إبداعات
قصص قصيرة

على أبوابكم
يحيى ول��ي��د ا���س��ت��ان��ب��ويل

��ي أ
ال ّيام
ال��راب��ع��ة م�����س��اء ،أ�ح����د أ�م���ا�� ِ��س� ِّ
اخلريف ّية ..وقت ت�شر ُع اجلامِ عة ب�إغالق أ�بوابها
ال ّرئي�س ّية ..تاركة أُ
الخرى ُمواربة لبقايا ط ّ
ال ِب
�ات ال ُعليا ذوي أ
الف��ك��ا ِر املخروط ّية،
ال� ِّ�درا���س� ِ
وامل��ب��ادئ ا إلهليلج ّية ،آ
والخ��ري��ن من �شراذِ م
الغربان املتعانقة مع بدايات احلكاك ال ّليل..
فتجل�س هناك ..يف �آخرِ احلافلة،
أ� ّما هي؛
ُ
قافلة من اجلامعة �إىل بيتها ،يف أ��سو أ� ُ�سويعات
ُ
ترحتل من �شيء �إىل �آخر،
النّهار �إليها ،عِ ندما
جال�سة يف الذّ يل متاما ..هناك حيث ال أ�حد
يهتمُ ،هناك ..حيث يكونُ �شعو ُرها
ي ُه ّم ،وال أ�حد ّ
أ��سو أ� و أ��سو أ�..
قطرةٌ ،بل هي أ��صغ ُر من قطرة..
ال�سما ُء كئيبة �إىل
من قطرة �إىل أ�خرى تبدو ّ
الرمادي .و من قطرة
أ�بعد ما
يذهب �إليه ا ّللونُ
ّ
ُ
�إىل أ�خرى تعبقُ احليا ُة برائح ِة من ُيريد ال ُبكاء.
املطر فما زال قيد االحتمال؛ كما هو أ
ال ُ
مل
أ� ّما
ُ
قريب بقد ِر ما نع ِّولُ عليه ،بعي ٌد بقد ِر ما
دوما،
ٌ
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ني أ� ُ�س مِ نه..
احلافل ُة القدمية ،و�سا ِئقُها ن ُ
ِ�صف النّائم،
وب�ضع ُة ر ّك��اب ،وه��ي ..قد انطلقوا أ�خ�يرا بعد
الذهني« ..يبدو أ� ّن
ِ�صف �ساعة من الفراغ
ن ِ
ِّ
ّ
يحاءات اخلاطئ ُة
الظالم �س ُيخ ِّيم»؛ رُبمّ ا كانت ا إل
ُ
كاب بينما
التي أ�ك�سبتها
لل�سائق ُمفيدة لل ُّر ِ
ُ
الغيوم ّ
ال ي��زالُ
الع�صر ُيجاهِ ُد – م�شكورا – للبقاءِ ؛
ُ
آ
ال�سماء حكمت عليه
بة
�
ك
ولكن
ة،
ي
طر
ّ
كنزعة فِ ّ
ّ
با إلعدام قبل أ�ن يحكم عليه الغروب بذلك..
ال�سماوات..
يا �إله ّ
واح � ٌد وع�شرون عاما يف احل��ي��اة ،يقابلها
ري على أ�فكارها..
ح� ٌ
�زن واح � ٌد ،هذا كثري ..كث ٌ
ري عليه هو أ�ي�ضا!..
على عواطفها ..كث ٌ
�آه يا أ�نت..
أ
أ
يجب �ن تكون �بعد ما تكون
الق�صةُ ،
هذي ّ
ال�صدفة املح�ضة امل��ج � ّردة لت ؤ�من ب أ�نّها
ع��ن ّ
ال�سرمد ّية
ق�صتها وحدها ،و�إذ ذاك ف�إنّها ّ
ّ
ق�صة ّ
مر ال ُع ُ�صور؛ ُي ُ
خطئ املر ُء جلهله ،ومن خطئه
على ِّ

***

جتل�س أ�م��ام نافذ ِة غرفتِها
�صباحا ،كانت
ُ
ُ
ت�ست�شرف الوادي ،أ�خ�ضرا؛ �إىل درجات يعجزُ
نف�سهُ ،ف�سيحا؛ �إىل درج��ة تدف ُع
عنها ا ّل��ل��ونُ ُ
أ
عينيها �إىل الترّ قرق �مام الذّ ُهولِ من احلقائق
الكون ّية ..هذه الفتا ُة ال ُيذهلها �شي ٌء يف العامل
وال حتّى يف أ
ال�سماءِ
تلل ؤ� النّجوم وف ُْ�سح ِة أ�رجاءِ ّ
يف الّليايل القمراء ،بقد ِر ما ُ
يفعل هذا الوادي؛
وف�سيح..
أ�خ�ض ٌر
ٌ
كان هناك يف الذّ هول أ
الخ�ضرِ ؛ راع عجوز
مي�شي ،و أ�مام ُه خِ رافه..
واح ٌد ،اثنان ،ثالثةٌ ..واح ٌد وع�شرون..
ني
واح ٌد وع�شرون خروفا؟ ّ
بال�ضبط مثل ِ�س ِّ
ُعمرِ ها ..يا للم�صادفة!مل تبت�سِ ْم..
أ�ل�صقت نا�صيتها بالنّافذة حتى تراءى لها
وج ُهها؛ « أ�وه� ،إنّها أ�نا مرة أ�خرى ..يا للب ؤ��س»
ْ
أ
أ
آ
بر ّمتِها �م�ست ق ْيد الت�كل،
يبدو � ّن حياتها ُ
م�س احلاجة �إىل �إع��ادة ترميم ُبناها
وباتت ب أ� ِّ
التحت ّية ،والتوقّف عن ترتيب م�شاعرها مثل
أ�ح��ج��ار «ال��دوم��ي��ن��و» املُ��ت��ق��ارب��ة ،م��ا �إن ت�سقط
ولكن يبدو أ� ّن بع�ض
واحدةٌ ،حتى تهوي جميعاْ ..
ّعامل مع أ�حداث احلياة
العادات ال ّرديئ ِة يف الت ُ
قد ي�صعب التّخل�ص منها أ�حيانا ،ربمّ ��ا ألنّها
�سليل ُة الوراثة ..ربمّ ا!
أ
أ
أ
ل�صقت نا�صيتها بالنّافذة �كرث و�كرث� ،وه..
أ�
ْ
�إنّه كلب!اثنان ،أ�ربعة� ،ستّة ..ع�شرون خروفا..
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وال�صواب،
يتع ّلمْ ،
ولكن أ�ن حتدث لعبة اخلط أ� ّ
أ
القريب قبل البعيدِ ،
حتْ ت وط أ� ِة �نظار اجلميع؛
ِ
ث� ّ�م يكتفون جميعا باملُ�شاهدة ،وباملُ�شاهدة
ت�ستلزم املطر..
وح�سب ..أ�مو ٌر كهذه
ُ
مت ُحزنا
ال�ص ُ
يف أ�ح��ي��ان كثرية ،ال يكونُ ّ
كما يبدو للوهل ِة أ
بهم،
الوىل ..هنالك �شي ٌء ُم ٌ
مخُ ��ي� ٌ
ال�صمت عندما نكونُ
�ف ،ي��ت��وارى خلف ّ
يفهمون
م�س احلاجة �إىل الكلمات،
ُ
والعرب ُ
ب أ� ِّ
هذه أ
المور ج ِّيدا..
ُ
ُ
ت�صبح
باختمار احل��زنِ يف ك� ُ�روم ال���ذّ ات،
ُ
وي�صبح ال�شي ُء
جدا،
احلقيقة �شيئا هام�ش ّياّ ..
ُ
هم الوحيد هو املا�ضي ،لي�س ل�شيء ،ولكن أل ّن
املُ ُّ
فيه بقايا �سعادة ..حتى و�إن كانت غري قابلة
للتّطبيقِ ..
ولكن ُ
احلزن وجب أ�ن يتوقّف..
ّ
أ
أ
ميار�سوا عادات
ن
�
يحلو
ن
�
يحدث
قد
ُ
للب�شرِ
ُ
ولكن يف
�شيزوفرين ّية يف ُمعاقر ِة احلزن أ�حيانا؛ ْ
ُ
تنتقل �إىل و�سط ع ّمان ،وقد
هذه احلافل ِة الّتي
لوان حمرا ُء ُمتفاجئةٌ،
أ��ضاء �سقفها
الداخلي أ� ٌ
ّ
فيما يعلو نوافذها
ذات أ��شكال �شبهِ
�ستائر ُ
ُ
مبهمة ،و أ�لوان �شب ُه باهتة ،فلي�س هو ُ
احلزن ما
كن أ�ن ُيعاقر ه ُهنا ،بقد ِر ما هو ال ّرثاء..
يمُ ُ
لبع�ض أ
الغاين واملغن ّيني فيها
حتى اال�ستما ُع ِ
بحد
للحزن ..هذه �إهان ٌة ِّ
يغنّون ،ب�صورة منط ّيةُ ،
ذاتِها لهُ..
ُ
يع�شع�ش يف
بغي�ض..
كائن
ٌ
أ�تعلمون؟ احلزنُ
ٌ
رث أ
ال�صدر ..بحيثُ ي�ص ُع ُب
أ�ك ِ
ال ِ
ماكن غ ْورا يف ّ
حزين أ�ي�ضا ،ففي
كائن
ٌ
عليك ا�ستنزافُه ،ولكنّه ٌ
ح�ضرتِه أ�نت ال ي�س ُعك � إ ّال أ� ْن تخ�شع..لقد بدت
ليلة البارح ِة أ�ثناء زيار ِة أ�قاربهم لهم ُم�ستهلكة
مم��ا دف��ع اجلميع أ�ن ي� أس�لها
ح� ّ�د ا إلت��ل�افّ ..
الم��ر ا ّل��ذي دف��ع أ�خ��اه��ا أ
عن ِ�ص ّحتها ،أ
الكرب
ؤ
ال�ستهجانِ أ��سئلتهم ،ول��ي��ك� ّ�د أ�م���ام اجلميع،
�رب ما تكونُ �إىل طريق ِة حمارب،
بطريقة أ�ق� ُ
وبيقني ال تقط ُعه ُ�س ُ
ري
يوف ال�شّ ِّك ،ب أ�نّها على خ ِ
الدرا�سة،
ما ُيرام ،وب أ�نّها ُمرهق ٌة فقط نتيجة ّ

االمتحانات ال غري..وقتها ،كان
والقرتاب موعدِ
ِ
ِ
أ
ال�ص ْمت ،ذلك
من حقّها �ن تطالبه بقليل مِ ن ّ
الّذي يرب ُع فيه..
�إنّها ترثي لنف�سها�..إنّها ال ترثي لنف�سها
وح�سب؛ �إنّها فعال ترثي ّ
لكل �شيء؛ ال�سمرا ِر
ب�شرتها ا ّل��ذي ورثته عن وال��ده��ا ،والخ�ضرا ِر
عينيها الّذي ورثته عن والدتها ،ولطيب ِة قلبها
الّتي ال تدري مِ ن أ�ين ورثتها ،رُبمّ ا ابتكرتها..
يا حزنا من ورق ما أ��ضعفنا..

قصص قصيرة

� إ ّن��ه��م ع�����ش��رون خ��روف��ا ..وك��ل� ٌ�ب واح����د ..هذه
تبت�سم..
بال ّت أ�كيد لي�ست م�صادفة..مل
ْ
ال � ّن��اف��ذةُ��� ،س��ري� ُره��ا ،ال��و���س��ادةُ ،مكت ُبها،
ُ
ُو�س القراءةِ؛ جمي ُعهم كانوا يعلمون
احلائط ،فان ُ
تبت�سم ،ولن تبت�سم ..يا للعجب!! كيف
ب أ�نّها مل
ْ
أ
ُ
بعمر
تخطئ فتا ٌة
البابوجن ال ِ
بي�ض يف متييزِ
ُ
ِ
الكالب عن احلِ مالن! عجيب..
ال�سادة ،يا أ�باطرة الوهم؛ قد مي ّر على
أ� ّيها ّ
ثم ي�ستلزِ ُمه
املرء ت�سعون عاما يف هذه اخلليقةّ ،
أ�حيانا أ� ْن يقف لي� أس�ل :أ�ي��ن ّ
الطريق؟ متاما
ابن أ
الربعة ع�شر
ِ
ال�سذاجة الّتي ي� أس�لُ بها ُ
بنف�س ّ
نحن دوما نحتاج دليال ذا أ�ثر خلطواتنا..
عاماُ ..
والد ُ
أ� ّما أ� ْن يكون ّ
ليل أ�عمى..
الطريقُ طويالّ ،
ي�ستلزم املطر..
هذا أ�ي�ضا
ُ
برمتها طافية يف دموع �سرمن ّية،
ِ
بدت الغُرف ُة ّ
بدت ال ّر ؤ�ي ُة أ�كرث �ضباب ّية ،و أ�ق� ّ�ل أ�هم ّية..
كما ِ
ولكن لي�س هنالك
لي�س هنالك ما يدعو للبكاءْ ،
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ما مينعه أ�ي�ضا..
احل��زن وج��ب أ�ن يتوقّف ،يكفيه �نأ
ولكن ُ
ي أ�خُ ذ مِ ن حياتك أ
الم�س..توقّف.
للدموع بعد ال��ي��وم ،فلي�س
نح ُن لن نكتب ّ
ْ
ُ
�سرنجتل الفرح على م�سار ِِح
من ي�شفق عليها..
احل���زن ،و�سنغنّي للحياة يف جوقة أ
ُ
ال ْموات،
ال�ضحِ ك مِ أل أ��شداقنا الباكية ،و�سنظ ُّل
و�سنبتكر ّ
ُ
ن�صرخُ
ال�صامِ تني ..و�إن ح�صل يوما
لق�ضايا
ّ
اخلدود
فمنحنى ال ُبكاءِ على ُ
وبكينا� ،سامحِ ُ وناُ ..
قد اعتادته ،قهرا ،هذي ال ُّد ُموع..
غمرة بحثنا عن ُ
احل ِّب
نعمُ ..
يحدث أ� ّن ُه ويف ْ
الكاملّ ،
ن�ضط ُر أ�ن نتعثرّ ب�شخ�ص ّيات ُم�ش ّوهة يف
رِواي ِة حياتِنا حتّى نتع ّلم ،وكي نكت�شف الحقا أ�نّنا
وعن اهلل وحد ُه..
عن اهللِ ..
كنّا ن ْبحثُ ِ
* طالب جامعي/ك .الهند�سة

تجارب واعدة

عابسات الدهر

عاب�سات الدهر بادت مر�سالت
جري ريح تتقى هل من عنان؟

وانق�ش أالطراف رطبا كالو�شاح
خلته من نظرة خري اجلنان

يا ليايل حدثي القوم العظام
أ�ي �شيء فدت حتى من زمان

يا زماين كنت يوما يل رخاء
يا زماين أ�ي عهد ذاك دان؟

أ�يهذا البدر لون وا�صطنع
يل تويجا م�صطفى من جمان

كن خليلي من عقيق أ�و أ�ريج
رجف قلبي أ�ن تكون من دخان

عاي�ش أاليام ما كان الربيق
وليكن �سطعه من �سيف اليمان

كن عجاجا أ
ميل املرء انت�صارا
ي�صطفي أالحالم جنبا من تفان

وار�سل أالمطار غوثا وار�سم
ألنحاء زهرا يرتقي كالفرقدان

�سر زماين كلما عاد افتكاري
كل ذكرى منك حاال يف مكان
* طالبة
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أ�����س���م���اء ج����اد اهلل

*

تجارب واعدة

فضاء آخر
�سيما �إيهاب ال�شلبي

يف علبة ا إل�سمنتِ
حيث أ�نا أ�عي�ش
و أ�ُراقب الذين يعربون من نافذة �صغرية
وكلهم مثلي متاماً ذاهبون كالقطيع
نحو ف ْوهة احلظرية
كالدمى يتح ّركون دومنا �إرادة
ك أ� ّنهم
يف لعبة �آل ّية
أ�دوارهم مر�سوم ٌة
أ�قدامهم أ��سرية
يج ّرها الفراغ وال�س أ�م
من علبة ملثلها
وربا ت أ�خذهم �شوارع ا إل�سفلت
مّ
يف املدينة
�إىل الي�سار تارة وتارة �إىل اليمني
حيثما ال�ضجيج دون طائلٍ
يقيم يف ردهاته الكبرية
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*

و�صوب كل ناحية ي�ستند ا إل�سمنت
غرف مكعبة
يف ٍ
�سميكة اجلدران
�شاحب ُة أاللوان
مقفل ٌة ومُت َعبة
كانها أالقفا�ص للطيور
تدور بي تدور
يف حلق ٍة رتيب ٍة ومرعبة
تكاد أ�ن تخنقني أال�سوار
اح�س أ
بال�سى وبالدوار
لكم انا حزينة ..لكم انا �سجينة
وحينما يحا�صر ال�س ؤ�ال عاملي ال�صغري
أ�ف ُّر من أ�وراقي الكثرية
و أ�فتح ال�سماء يل
ألمتطي أ�حالمي أالثرية
أ
فالر�ض رحب ٌة هناك
هناك حيث تنت�شي آالفاق باجلمال

تجارب واعدة

يف لوحة مثرية
حيث ال�سهول راك�ضة
والبحار �سابحة
واجلبال راق�صة يف بهجة الطبيعة الغ ّناء
و أ�لفة أال�شجار للرياح
ونغمة ال�صباح يف النايات
نق ّية ال�سريرة
أ��شتاق أ�ن أ�ملّني
من نف�سي املرهقة الك�سرية
ري
و أ�ن أ�ط َ

يف ف�ضاء كوين اجلميل
مثلما ق�صيد ٍة أ�و �صورة
ما دام يف احلياة
خلف �سور هذه املدينة
واحة �شا�سع ٌة
واملاء ما يزال عازفاً خريره
وما تزال بع ُد يل فر�ص ٌة أ�خرية.
* طالبة مدر�سة
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ذات ليلة *
ع����دي ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��م�يري�ين * *

لقد ا�ستغرقت يف ق��راءة ((ت��اري��خ الثورة
العربية )) مم�سكا ر أ��سي بني يدي  ،نا�سيا كل
�شيء يف العامل من حويل  .جذبني أ�حدهم من
�سرتتي من اخللف  .ومن بعدها خد�ش ظهري
بظفره ثم اند�س ر أ����س بقرة ريفية غبية حتت
ذراعه  .ت�صنعت موقف عدم االكرتاث لكل هذه
أ
الالعيب .فما كان منه اال ان جل أ� �إىل حماولة
فا�شلة لتحريك الكر�سي من خلفي  .وبعد ذلك
قالت :
 أ�خي! ماذا وراءك،عروبة؟ ماذا تفعل؟اين ع��ادة ما اتخذ يف الكالم مع ال�صغار
ا�سلوب التغابي .
انني أ�قر أ� يا �صغريتي عن تكتيكات اجلي�شالرتكي يف حماربة الثورة العربية .
 ت أ�ملتني مليا. وملاذا ؟ كي ا�سلط �ضوء املنهج التحليلي �ساطععلى �ضبابيه ادارة ذلك الزمان.
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 وملاذا ؟ من اج��ل زي��ادة معرفتي ومليء دماغيمبادة رمادية (حرفيا ،وجمازا  ،مادة مملة)
 رمادية نعم هذا م�صطلح باثولوجي وملاذا ؟ أ�وه....ل��دي��ه��ا �صرب العفاريت  .ميكنهاايراد � ؤس�الها (ملاذا) �آالف املرات .
 !........تكلمي ب�صراحة :ماذا تريدين ؟االنكار ال يفيد اال يف زيادة الذنب
 ترتدد على طريقة الن�ساء  ,ثم جتيب . ال اريد �شيئا  ......فقط تريد م�شاهدةال�صور ,
 أ�ن��ت يا عروبة  ،فتاة م�شاك�سة ،فارغة،اليكي جملة ،وانطلقي جملجلة نحو اجلبال .
 كما انني اريد حكاية اي�ضا .(ان تاريخ الثورة العربية ) يبدو �شاحبا
مقابل عيناها الع�سليتان و�شعرها اال�سود كقطعة
ليل مظلم حالك .
 -أ�وه .....ان الطلب ،لديك يا عزيزتي يفوق
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العر�ض وهذا غري ح�سن .
 االف�ضل ان تق�ضي انت علي حكاية . ت�سلقت على ركبتي وقبلت رقبتي . لقد اث��ارت مللي باحلكايات ،احكي يل.....احكيلي ....
 ا���س��م��ع اذن  :ه���ل ت��ع��رف ق�����ص��ة ليلىوالذئب؟
 (ت�صنعت الده�شة على وجهي )،اننيأ��سمع بها ألول مرة
 اذن ا�سمع : .....كان يا ما كان  ،عا�شتيف قدمي الزمان  ،بنت ا�سمها ليلى .
 ارجو املعذرة ......أ�ال ميكنكي ان حتدديب�شكل دقيق مكان اقامتها فقط  ،ملزيد من
الو�ضوح يف حركة تطور احلكاية ؟
 وملاذا ؟ اين كانت تعي�ش ؟! ا�ستغرقت  ....قليال يف التفكري  .ثما�شارت اىل املدينة الوحيدة التي تعرفها  :يف
(معان) .
 رائ��ع !ا�شعر بف�ضول �شديد جدا ل�سماعاملزيد .
  ....اخذت ليلى الزبد والكعك وانطلقتاىل اجلدة عرب الغابة .
 هل كانت الغابة جزءا من ملكية خا�صةام حكومية؟
 ول��ك��ي ت��خ��رج م��ن ال��ورط��ة ال��ق��ت اجابةحازمة :
 حكومية  ..م�شت وم�شت  ،وفج أ�ة ظهر منعمق الغابة ذئب !
 ماذا ؟ انني ا� أس�ل  :هل كان ذئبا كبريا ؟ه��ك��ذا(م��ع ا���ش��ارة ب��ي��ده��ا ل��ل��دالل��ة علىاحل��ج��م ) .وب��ع��د ذل��ك ك�شرت ع��ن انيابها ،
وج أ�رت وقالتلها:
 ليلى اىل اين انت ذاهبه ؟! ...... -هذا غري حقيقي ! الذئاب ال تتكلم

 .انك تكذبني على اخيك امل�سكني.
 راحت تع�ض على �شفتها معذبة . لن اق�ص احلكايات بعد آالن .
 كنت خجال. ال ب أ��س  � ...أس�ق�ص انا عليك  .كان ياماكان ،عا�ش يف قدمي الزمان ...ولد...
 � أس�لت بخبث : واين عا�ش ؟ كان يعي�ش قرب جبال ال�سلط  .اخذ ابوهيوما اىل حديقة تفاح .اجل�سه حتت ال�شجرة،ثم
ت�سلق ال�شجرة كي يقطف الثمار �.أس�ل الولد:
ابي...هل للتفاح اقدام؟
 ال يا عزيزتي اذن مالتهمته انا كان �ضفدعا بريا ! اي اي ....احلكاية بلهاء،و�سخيفة،و�سبقيل ان �سمعتها يوما ما من حا�ضنة غبية....ومع
ذلك فقد تركت انطباعا مزلزال لدى عروبة .
اوه،ابتلع �ضفدعا ؟ تخيلي ال بد ان حا�سةالذوق لديه �ضعيفة واالن ان�صرايف اريد ان اقرا
.
ومن ثم رجعت اىل قراءة الكتاب  ...وبعد
ن�صف �ساعة �شعرت مبن يجذب �سرتتي بطريقة
مالوفة وخم�شات خفيفة بالظفر والهم�س :
 اخي !انني اعرف حكاية. كان من ال�صعب ان اخيب املها  ...العينانتلمعان مثل جنمتني ،وال�شفتان تختجالن ب�شكل
م�ضحك .
 ال ب أ��س ......افرغي ما يف نف�سك . احلكاية!كان يا ماكان يف قدمي الزمانف��ت��اة  ،أ�خ��ذت��ه��ا أ�م��ه��ا اىل احلديقة،املزروعه
ب�شجر.........ما أ��سمه ....الرمان .ت�سلقت
االم ال�شجرة،والفتاة جال�سةحتتها.ح�سنا وهذة
الفتاة ت� أس�ل :
أ
 أ�مي هل للرمان �قدام؟ ال،يا حبيبتي. -أ�ذا ما أ�بتلعتة كان دجاجة!

  !............لكن هذة حكايتي! وراح���ت تلوح بيديها وت�صيح خمتجلةاعجابها بنف�سها:
 ال أ�نها يل ......يل......يل !.....أ�نها غريق�صتك .
أ
 !....ه����ل تعرفني �ن هذاي�سمى �سرقةأ�دبية؟ أ�خجلي!
لكي تغريي املو�ضوع ،طلبت مني أ�ن أ�ريهاال�صور يف الكتاب!
أ
أ
أ
 الب��� أ�����س �......ت���رغ���ب�ي�ن �ن �ج���د لكي�صديقتكي يف املجلة ؟
 جدها. اخ��ذت جمله قدمية ,ورح��ت ابحث فيهاعن وح�ش ميثل �صورة ال�شيطان وقدمتها مغيظا
الفتاة.
 هذة هي �صديقتك. وراح��ت تنظر اىل الوح�ش برعب ،وبعدذل���ك ق��ال��ت ب���ود م�صطنع خم��ف��ي��ة غ�ضبها
ال�شديد:
 ح�سنا ......و أ� آلن أ�عطيني الكتاب ......� أس�جد لك �صديقتك.
 أ�نت تق�صدين �صديقتي؟ ال ب أ��س�،صديقتي. ّحل الهدوء من جديد ....ت�سللت ...خلف
االريكة وهناك راحت تقلب وتقلب ال�صفحات
متنف�سة ب�صعوبة .........
 نادت بغري ثقة : أ�خ���ي! أ�ق�ت�رب هنا ،ه���ذة ه��ي �صديقتك.........
أ
أ
 وكان ��صبعها ي�شري برتدد اىل جذع �جعدل�صف�صافة هرمة متحطمة.
 اوه ،ال يا عزيزتي .اي �صديقة هذه؟ هذة�شجرة  .أ�بحثي عن �صديقة خميفة أ�كرث .
 ومرة أ�خرى بهدوء وحفيف تقليب االوراقاملعتاد .....ثم بكاء هادئ وحاد.
 ........،......... -ماذا دهاك ؟
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 انكبت على الكتاب ،وهي ال تكاد ،تقدرعلى الكالم من غزارة الدموع ،وقالت �صائحة:
 أ�نني.....ال أ��ستطيع.....ان أ�ج��د.......لك�....صدي�سقة....خميفة.
 ه��ززت كتفي م�ستغربا ،وع��دت للجلو�سملتابعة قراءة كتاب الثورة،م�ستغرقا يف القراءة
.هدوء .....نظرت من حويل م�ستطلعا .
ك��������ان��������ت،.....ومل جت����ف ع��ي��ن��اه��ا منالدموع،مت�سك مبفتاح الباب أ�مام عينيها،وتنظر
ايل من خالل فتحتة .وكانت كلما أ�بعدت املفتاح
ر أ�تني كامال ،وكلما قربته اىل عينها،ر أ�ت جزءا
مني.
 ان�سلت من خلف أالريكة مت أ�وهة ،ومقرتبة
مني ،ث��م راح��ت تنظر م��ن خ�لال املفتاح من
م�سافة مرت واحد من ظهري.
 وكانت تلمع يف عينيها ده�شة غريم�صطنعةوف�ضول نحو أ�حجية الطبيعة الع�صية على
احلل........
* امل�سرحية الفائزة بجائزة جامعة فيالدلفيا
** طالب مدر�سة
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زبيدة*

ال�شخو�ص :زبيدة(فتاة م�سلمة يف الع�شرين
من عمرها) أ��سيد خاطب زبيدة  ٢٥ ،عاما،
هرييو�س (قائد كتيبة يف اجلي�ش)
ليليا (جارية يف الق�صر)
�سانتو (جندي من حر�س الق�صر)
القا�ضي ( يف الق�صر)
احلرا�س(يف الق�صر)
امل�شهد أ
الول

يفتح ال�ستار  -جتل�س «زبيدة» تنظف أ
الواين و
تبدو �سارحة يف خيالها ..مت�ضي فرتة ق�صرية
يتخللها مو�سيقى حزينة...
تنقطع هذه املو�سيقي عند دخول «�شا�سا» و هي
ترتدي ف�ستانا زاهيا:
أ
«�شا�سا»  :ما بك جتل�سني كالبلهاء؟؟ �مل تنتهبعد من تنظيف أ
الواين؟؟ ملاذا ال تردين علي؟!!
هي ..أ�يتها اخلادمة ؟!
«زبيدة» (وكمن انتبهت ل�شيء) :نعم؟؟ ماذا؟؟هل حتدثينني؟!!

 «���ش��ا���س��ا»(ب��ازدراء) :م���اذا؟ م����اذا؟؟ كنتاحدث أ
الواين التي بني يديك؟؟ و من تظنني
أ
أ
�إنني أ�حدث؟؟ بالطبع �حدثك �نت يا..يا ..ما
هو ا�سمك أ�يتها اخلادمة ؟
«زبيدة» (بربود) :ا�سمي زبيدة...«���ش��ا���س��ا» :على ك��ل ح��ال ي��ا زب��ي��دة اخلادمة،
يجب عليك أ�ن تنهي ما بيديك ب�سرعة ..حتى
حت�ضري يل مالب�سي حلفلة الليلة ..ف�سي أ�تي من
وددت ما أ�ن اقابله «هرييو�س» قائد اكرب كتيبة
يف جي�شنا..
أ
أ
أ
أ
ا�سمعي!! يجب �ن �ك��ون �بهى الم�يرات الليلة
نعم � أس�كون أ�جملهن ( وت�سري للخارج من�شكحة)
 ...نعم لن يرى أ�جمل مني  ..أ�نا التي...
«زب��ي��دة» (و قد تذكرت م أ��ساتها)� :سبحاناهلل  ..كل يغني على هواه ..يف مثل هذه الليلة
من ال�شهر املا�ضي ..كان يجب أ�ن يتم زفايف
بك يا أ��سيد ..لوال تلك احلادثة ..ترى أ�ين أ�نت
آ
الن؟؟
أ
أ
أ�ما تزال على قيد احلياة �م م م م م� ...ح�س
بداخلي ان��ك بجانبي ت�سمع �آه��ات��ي ..و جتيب
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ه�����دى ري����ا�����ض ال���ك���ف���اوي���ن * *

ندا�آتي ..ياهلل يا من حفظتني من غدر أ
العداء
حتى آ
الن ....أ�حفظني و « أ��سيد» من كيدهم
وردنا �إىل ديارنا مرة أ�خرى( ..وتتنهد)
و أ�ي��ة دي��ار � أس�عود �إل��ي��ه��ا؟!! فلم يبق يل أ�حد
هناك ..لقد �سرقوا مني أ�مي و أ�بي�..إخوتي..
وك��ل خليل و ع��زي��ز��� ..ش��ردوا و قتلوا..دمروا
وعذبوا..
ياهلل ماذا افعل؟؟!! ماذا؟؟ يارب؟؟
وتكمل عملها ببكاء �صامت( ..مو�سيقى حزينة
و �آهات)
يغلق ال�ستار
امل�شهد الثاين

يفتح ال�ستار
 ..الغرفة على حالها ..جتل�س زبيدة بعد أ�ن
أ�متت عملها ...بني يديها أ�حجار تذكر اهلل بها
و مت�ضي وقتها...
يطرق الباب فتهب زبيدة ه لتفتحه ولكن هاج�سا
ما بداخلها يوقفها ...أ�ين تذهبني؟! أ�نت آ
الن
وح��دك بالغرفة ..ح�سنا � أس�� أس�ل الطارق عن
هويته قبل أ�ن أ�قتح ال��ب��اب.........م��ن؟!! من
وراء الباب؟؟!!
«�سانتو» :ان��ا احلار�س لقد اح�ضرت حوائجآ
للن�سة «�سا�شا» افتحي الباب ألدخلها..
«زبيدة»(خائفة) :ال ..اق�صد� ..ضعها خلفالباب وبعد قليل � آس�خذها..
«�سانتو» (بخبث) :ال ا�ستطيع ..ألن آالن�سة
أ��صرت على أ�ن أ�و�صلها للداخل خ�شية أ�ن تنه�شها
كالب الق�صر..
آ
«زبيدة»(:مرتبكة) :ال تخف� ..س�خذها قبلأ�ن ....
«�سانتو» (مقاطعا و قد بد أ� يغ�ضب) :ال..لنأ�فعل ..ملاذا ال تريدين أ�ن تفتحي يل الباب؟!!
أ�نا أ��صر أ�ن ادخل احلوائج بنف�سي!!
«زب��ي��دة»(ت��ت��م��ال��ك نف�سها) :ب�صراحة ..أ�ناوحدي بالغرفة ..ولهذا ال ا�ستطيع أ�ن افتح لك

78

الباب ..أ�فهمت؟!!
أ
«�سانتو»(وقذ نفذ �صربه) :ما هذا؟!! من �ينت أ�تني بهذه القوانني الغبية؟!! مل أ�ر بحياتي
خادمة مثلك قط!! كل اخلادمات تفتح يل الباب
و تدخلني� ..إال أ�نت؟!!
أ
أ
على كل حال � أس�ريك ما مل تريه �ب��دا!! �عدك
بهذا!! أ�يتها اخلادمة احلقرية ..فمثلك لي�س
لهن أ�ية قيمة يف ق�صرنا هذا ..أ�فهمت ..و أ�نا..
«هرييو�س»(مقاطعا) :م��اذا تفعل هنا أ�يهااحلار�س؟؟
«���س��ان��ت��و»(ف��زع��ا) :اح�ترام��ي ���س��ي��دي!! كنت ..أ�نا ..لقد أ�ح�ضرت حوائج آ
الن�سة
«�شا�سا» ابنة القائد ..لقد أ�ردت �إدخالها..ولكن
...
«هرييو�س»(مقاطعا ثانية)�:آمرك بان تعود �إىل
عملك فورا..
«�سانتو» :حا�ضر �سيدي (....ومي�ضي منزعجا)
«هرييو�س» :آ
والن ادخلي احلوائج يا زبيدة...
(يف هذه أ
الثناء تقف زبيدة حامدة هلل الذي
خل�صها من ذلك احلار�س ..وبنف�س الوقت
م�ستغربة من «هرييو�س» ال��ذي عرف ا�سمها
دون أ�ن ي� أس�لها أ�و يكلمها يف �شيء ويظل
التفكري ينقلها بني ريب وت أ�كيد �.......إىل أ�ن
يغلق ال�ستار
�آهات توتر تنقطع ب�شكل متدرج
امل�شهد الثالث

يفتح ال�ستار ...تتعرف زبيدة جلارية يف الق�صر
................................
«زبيدة»:ا�سمي زبيدة.....
«ل��ي��ل��ي��ا» :نعم �سمعت عنك  ..ان��ت اخلادمة
اجلديدة ،أ�نت م�سلمة �..صحبح؟
«زبيدة» :هذا �صحيح ..ماذا عنك؟!ما ا�سمك ؟
أ�نا ليليا ..أ�نا من هذه البالد ،كنت اعمل خادمة
البنة قائد اجلي�ش آ
الن�سة «�شا�سا»
ولكن عند ح�ضورك أ�مرين اجلرنال «هرييو�س»
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أ�ن اعمل ب�شيء �آخر  ..لقد قال يل:
هناك من هي أ�حق منك بهذا العمل..........
«زبيدة»( :م�ستغربة) :ماذا؟!! حقا ؟!! هل قال
هذا؟!!!
«ل��ي��ل��ي��ا» :نعم  ....ول��ك��ن ال اع���رف مل����اذا!! يف
احلقيقة ..نحن يف هذا املكان  ،القيمة
لنا كخادمات  ..ال احد ي أ�به بنا أ�و يكرتث ......
أ�فراد هذا الق�صر �سواء كانوا أ�مراء أ�و
أ�مريات  ..أ�و حتى حرا�س ..يعاملوننا باحتقار
�شديد ،باعتبارهم أ�ننا خلقنا لهذا العمل
ولهذه املنزلة (.......وتبدا بالبكاء)
«زب������ي������دة» :م����ا ب����ك ؟!!ل���ي���ل���ي���ا !! أ�رجوك
�صارحيني!!....
أ
«ليليا» (تتنهد)� :نا ابكي على حالنا يا زبيدة
!....فالواحدة منا قد تعر�ض لها الكثري
من اجلنود هنا  ،وخ�صي�صا من احلرا�س  ...و
مل جند أ�حدا يحمينا أ�و يردع عنا هذا
الكابو�س املزعج(....................وت�سكت)
وب��ع��د ���ص��م��ت ق�����ص�ير ت��ق��ط��ع��ه ل��ي��ل��ي��ا ب� ؤس�ال
م��ف��اج��ىء.....)......زب��ي��دة!! و أ�ن��ت أ�مل متري
بتجربة
أ
كهذه؟؟ ...حدثيني� ....نا واثقة بان احلار�س
اللعني «�سانتو»قد حاول �إيذائك ب�شىء ،
فهذا احلار�س معروف بكل الق�صر ب أ�نه يرت�صد
كل اخلادمات اجلديدات ليلقنهن در�سا
قا�سيا ـ على حد قوله ـ حتى لو مل تفعل له �شيئا،
فنف�سه دنيئة ..وروحه �شريرة......
«زب��ي��دة» :أ����ص��ارح��ك ال��ق��ول ..لقد ح��اول أ�نيدخل �إىل الغرفة التي اعمل بها -غرفة �شا�سا-
و لكنني مل ا�سمح له بالدخول ..ومع انه أ��صر
علي ب�شدة- ..ال أ�خفيك القول -لقد كنت خائفة
جدا وقتها ..ولكن ..فج أ�ة ..جاء ذلك القائد
الذي يدعى «هرييو�س»،
و أ�م��ره ان يغادر املكان ب�سرعة- ..احمد اهلل
الذي خل�صني منه...-
«-ليليا» :أ�نت حمظوظة جدا يا زبيدة !..أ�تعلمني

ملاذا..؟..
أ
«زبيدة»� :ظنني جنوت منه؟؟«ليليا» :لي�س هذا فح�سب !..امنا أ�ق�صد القائد«هرييو�س» ،فله الف�ضل يف �إنقاذ حياتك من
ذلك اللعني «�سانتو» ..حيث انه..
أ
«زبيدة»(مقاطعة) :م���اذا؟!! م���اذا؟!! �بهذااكون حمظوظة؟؟ وما احلظ يف ذلك؟؟!!
«ليليا» :ماذا تقولني؟! القائد»هرييو�س» رجلتتمنى ك��ل الفتيات أ�ن تقابله أ�و أ�ن حتذثه،
ألنه...
«زبيدة»(مقاطعة ثانية) :ألنه م��اذا؟!! أ�ظنه�شرد عائلتي و قتلها � أس�ود أ�ن أ�قابله؟؟!!
أ�م ألنه فرقني و خاطبي � ..أس�ود ان أ�حدثه؟؟!!
أ
النه قتل أ�مي و أ�بي أ�مام ناظري ليلة زفايف..
أ�ود أ�ن أ�راه؟؟!!......
(وجتل�س زبيدة تبكي لوعتها و الذكريات حتملها
من �ساعة ال�سكن �إىل �ساعة أ
المل و احل�سرة)
أ
أ
آ
«ليليا» :أ�رج���وك اه��دئ��ي� ...ن��ا ��سفة لننيف��ج��رت ف��ي��ك ه���ذا ال�����ش��ج��ن !..و أ�ع���دت���ك �إىل
املا�ضي احلزين ..ولكن أ�ري��د أ�ن أ�� أس�لك :هل
كنت خمطوبة؟
«زبيدة» (وتتنهد) :نعم ..كنت خمطوبة ل�شابمن قريتنا يدعى أ��سيد ..وليلة عر�سنا أ��سرنا..
وبنف�س الليلة �شهدت م�صرع عائلتي ومل يعد يل
أ�حد �إال اهلل...
أ
«ليليا»(منده�شة) :عزيزتي �ن��ت تعي�شنيم أ��ساة حقيقية ..أ�تعرفني!! مل أ�ك��ن اعلم ان
جي�شنا يفعل كل هذا يف اخلارج ..مل أ�كن أ�توقع
ذلك أ�بدا...
أ
أ
«زبيدة»(:وقد هد�ت) :على �ية حال ...ان�سي
أ
المر ..يخلق اهلل ما النعلم...
«ليليا» (م�ستغربة) :اهلل ...ه��ل ه��ذا ا�سم�إلهكم؟!
أ
«زبيدة»(وقد ن�سيت همها) :نعم  ...وله ��سماء
أ�خ����رى ك��ث�ير وم��ن��ه��ا ..الرحمن..الرحيم..
الودود ..ال�شكور ..احلنان ..املنان ..الر ؤ�وف..

و عددها ت�سعة و ت�سعون ا�سما ..و يف ديننا أ�نه
من أ�ح�صاها دخل اجلنة...
«ليليا» (م�شدوفة)  :ولهذه ال��درج��ة حتبون�إلهكم؟!!
«..زبيدة» :و أ�كرث من ذلك ..ألنه أ�عطانا كل ما
نريد و�صرف عنا كل ما ي�ضرنا و ال يريد منا
ج��زاء و �شكورا ..ال يريد �إال ن�شر املحبة بني
النا�س ،ن�شر ال�سالم والوئام..
«ل��ي��ل��ي��ا» :وك��ي��ف ي��ك��ون ن�����ش��ر ه���ذه التعاليم
اجلميلة..؟؟ حقا �إنها معان �سامية..
«..زبيدة» :يكون هذا بالتعاون و املحبة وعدم
اذاء آ
الخرين ..ومعاونة كل ذي حاجة..
ويكون باحرتام الكبري و توقريه ..والعطف على
ال�صغري واحتوائه ..يكون ب أ�داء العبادات التي
أ�مرنا بها اهلل عز وجل ..من �صالة تريحنا من
عناء اليوم و ت�صلنا
بخالقنا ..و �صيام يردعنا عن كل رذيلة تهم بها
أ�نف�سنا ..وزكاة تطهر نفو�سنا من كل كرب دخل
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لها من غنى دنيوي ..وحج ملن ا�ستطاع �سبيال
�إىل البيت احلرام...
«ليليا»(وقد أ�عجبها احل��دي��ث) :ي���اااه ..لقد
�شوقتني ل�سماع املزيد ..هل متانعني..؟؟
«زبيدة» :بالطبع ال ..ا�سمعي يا عزيزتي...!...(وت�ستمر زبيدة باحلديث مع ليليا عن ا إل�سالم
يغلق ال�ستار
امل�شهد الرابع

يفتح ال�ستار ................جتل�س «�سا�شا» يف
غرقتها تهام�س «هرييو�س» ويبدوان مزتبكان:
«هرييو�س» :هل أ�نت مت أ�كدة؟«���س��ا���ش��ا» :ن��ع��م ...لقد ر أ�ت��ه��ا خ��ادم��ة تدعىجويل ..ر أ�تها البارحة تد�س له ال�سم يف الك أ��س
 ...و بالن�سبة يل مل أ�� أش� أ�ن اتخذ أ�ي �إجراء معها
قبل أ�ن �آخذ ر أ�يك فيه...
«-هرييو�س» (منده�ش) :ولكن هذا اليعقل!!...
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ال ا�صدق أ�نها تفعل هذا ألنها ..
�«..شا�سا» (منزعجة) :ملاذا؟! ملاذا ال ت�صدق؟!
أ�نها خادمة ..وفعل كهذا لن يعيها
(يطرق «هرييو�س» من هول ما �سمع ثم يردف
قائال) :و أ�ين هي آ
الن؟
أ
�«..شا�سا» :ومل��اذا ت�س�ل عنها؟!! �إن��ه��ا� ..إنها
باملطبخ تعد لنا ال�شاي...
«ه���ي��ري������و�������س» :وم���������اذا ح�������ص���ل لذلكاحلار�س؟؟...
أ
أ
�«..سا�شا» (مندفعة)� :مل �قل لك؟! لقد مات
من الفور..
«هرييو�س» :ومل��اذا أ�خربتني؟! م��اذا تريدينمني أ�ن افعل؟!
أ
�«..شا�سا» :يجب علينا �ن نعاقبها على فعلتها
ال�شنيعة هذه ..ف�إن مل نعاقبها �ستتخذ اخلادمات
أ
الخريات منها قدوة ..و�ستتواىل اجلرمية يف
هذا الق�صر ..و ب�صراحة أ�نا خائفة عليك...
«هرييو�س» (م�ستغربا) :تخافني علي؟! ملاذا؟!
ومن ماذا؟!!
�«..شا�سا» :من تلك املجرمة ..أ�خاف أ�ن تفعل
ال�شيء ذاته معك
«هرييو�س» (مهمال ما قالت) :ال تخايف علي..أ�نا اجلرنال ول�ست حار�سا متدين الرتبة
(وينه�ض من جمل�سه غا�ضبا و منده�شا مما
�سمعه ..قتوقفه» �سا�شا» قائلة)
أ
�إىل أ�ين أ�نت ذاهب؟؟ هل �ستعاقبها �م ماذا؟؟
أ�نا اقرتح ال�سجن..
«هرييو�س» ح�سنا �سرنى يف أالمر الحقا...
(تدخل يف هذه أ
الثناء زبيدة ومعها ليليا حتمالن
الطعام وال�شراب)..
«ه�يري��و���س»� :ضعا م��ا يف أ�ي��دي��ك��م��ا ...ليليااذهبي لعملك� ..سنخرج أ�نا آ
والن�سة «�سا�شا»
أ�ما أ�نت يا زبيدة فابقي هنا وال تخرجي أ�بدا...
أ�فهمت!!...
«زبيدة» :ح�سنا لن أ�خ��رج ...ولكن ملاذا؟!!..ماذا هناك؟!

«هرييو�س» :ال ت� أس�يل عن �شيء ال يخ�صك!!..ف أ�نت خادمة وعليك تنفيذ أ
الوامر فح�سب....
(تفرح «�سا�شا» عندما ترى معاملة «هرييو�س»
لزبيدة ..هرييو�س و �سا�شا يخرجان مت�ضي
فرته وجيزة على خروجهما ثم يطرق الباب..
«زبيدة» :من الطارق؟؟«هرييو�س»(بهم�س) :أ�نا اجلرنال هرييو�س...تذهل زبيدة عند �سماعها �صوته ..و يغزوها
�شعور اخلوف و الرهبة فتحدث نف�سها قائلة:
ماذا يريد هذا آ
الخ���ر؟؟!! ..يا رب ..ا�ستغيث
بك !!..احمني من مكره..
وتظل تدعو ربها و تتو�سل ...فبقطع «هرييو�س
�صمتها و دعائها بنداء �آخر
ؤ
أ
أ
ال تخايف يا زبيدة ...لن أ��ذيك ..ف�نا ال �طلب�إليك فتح الباب يل...
«زبيدة»� :إذا ماذا تريد مني؟ؤ
«هرييو�س» :أ�ريد أ�ن أ�� أس�لك �س�اال مهما!..«زبيدة» :ت� أس�لني أ�نا؟ ومل��اذا؟ ال تربطني بكمعرفة أ�و عالقة حتى تتوجه �إيل ب�����س� ؤ�ال أ�و
غريه....
«ه�ي�ري���و����س» :أ�ن���ت خم��ط��ئ��ة ..ن��ع��م خمطئةمتاما� ...إذا كنت قد ن�سيت ..ف أ�نا مل ان�س...
ولن ان�س قط...
«زبيدة»(منده�شة) :مل تن�س م��اذا؟ مل اعدافهم �شيئا؟!! من تكون أ�نت؟!
أ
أ
«هرييو�س» :هاذا ما كان عليك �ن ت�س�ليه منالبداية ..يف احلقيقة أ�نا ..أ�نا أ�كون...
«زبيدة» (مقاطعة) :نع عرفتك !!..أ�نت قاتلعائلتي� ...آن��ت من �شتت �شملي وخاطبي ليلة
زفايف ...هل هذا ما تود قوله؟!!
«ه�يري��و���س» :عم تتحدثني؟؟!! أ�ي قتل و أ�يت�شريد؟
تقف زبيدة م�ستغربة من أ��سلوب «هرييو�س» يف
احلديث معها ..ولكنها ت�صر على موقفها يف
اتهامه...
-مل��اذا تتجاهل كل ما يح�صل حولك؟!! أ�نت و

رجالك الذين فعلتم كل هذا ..ومل تبقوا ركنا
�ساملا يف قريتي..
«هرييو�س» (حماوال تربئة نف�سه)� :صدقينيأ�نا ال اعرف أ�ن جنودي فعلوا كل هذا يف قريتك..
كل ما كان يهمني هو أ�نت...
أ
«زبيدة» (م�صدومة) :أ�نا؟!! ملاذا؟!! من �ينتعرفني حتى يهمك أ�مري؟؟!
«ه�يري��و���س» :ه��ذا م��ا كنت م��ا كنت أ�حاول�إي�صاله لك من البداية ...ولكنك مل ترتكي يل
الفر�صة ...على كل حال � أس�خربك ..أ�نا...
(وقبل أ�ي يطلع :هرييو�س» زبيدة على هويته،
ينق�ض عليه رج��ل ملثم من خلفه و يطعنه يف
يف كتفه ..في�سقط على أ
الر����ض ال يقوى على
احلراك)..
ثم يهرب امللثم �سالكا ممر اخلروج ...وجتل�س
زبيدة خلف الباب ال تعرف ماذا ح�صل ولكنها
ت�سمع ا�صواتا غريبة ..وبعد برهة من الزمن
ي أ�تي حرا�س الق�صر و ينت�شلون «هرييو�س» عن
أ
الر�ض بعد أ�ن اغ�شي عليه
يغلق ال�ستار
امل�شهد اخلام�س

يفتح ال�ستار ........تبدو زبيدة يف حالة توتر
���ش��دي��د ....وه��ي تتعر�ض مل�ساءلة أ�ح��د ق�ضاة
الق�صر:
«ال��ق��ا���ض��ي» :ال حت����اويل ال��ت��ه��رب م��ن هذهالق�ضية ....فكلنا يعلم مدى تورطك بها!..
«زب����ي����دة»��� :ص��دق��ن��ي ...أ�ن����ا ال أ�ع����رف عماتتحدث!!..
«ال��ق��ا���ض��ي»  :ال ت��ع��رف�ين !!..ه��ذا م��ا يقولهك���ل م���ت���ورط يف ج���رمي���ة ف��ك��ي��ف احل�����ال يف
جرميتني..؟؟
أ
«زب��ي��دة» (ف��زع��ة) :م��اذا ت��ق��ول؟!�ي جرمية؟و أ�ي ج��رمي��ت�ين؟ مل مي�ض على و���ص��ويل لهذا
املكان �سوى ال�شهر والن�صف !!..فكيف � أس�فعل
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كل ما قلته..؟
«القا�ضي» :ال يهمني ما ت��ق��ول�ين !!..افتحيالباب و�إال ك�سرته!.
«زبيدة» (على حال فزعها) :ولكنني لن أ�دعكمت أ�خذونني ألنني مل أ�فعل �شيئا ..هذا ظلم...
ظلم كبري...
«القا�ضي»  :ح�سنا � ..إذا � أس��ضطر لك�سرالباب ،جرك لل�سجن كما جتر الكالب..
�آيها احلار�س ..يا حرا�س هذا الق�صر ...هيا
أ�روين ما لديكم من ق��وة ...اخلعوا هذا الباب
من أ��صوله( ..تقف زبيدة مبتهلة لربها و�ضارعة
ليخل�صها من هذا امل أ�زق الرهيب)
 ( ..ويبد أ� احلرا�س بك�سر الباب حتى افلحوا يف
ذلك .. ..وقبل ان يهوا بالدخول للغرفة ..ينادي
�صوت منهك من خلفم)
اتركوها ...انها لي�ست املتهمة املطلوبة..!!..(ينظر احلرا�س خلفهم و يذهلون عندما يرون
القائد «هرييو�س وقد نه�ض من �سريره  ،و�سار
متعبا حتى و�صل �إىل غرفة زبيدة ليعلن برائتها
أ�مام اجلميع ..فيهلع احلرا�س ومعهم القا�ضي
�إىل ال��ق��ائ��د مظهرين ل��ه ال���والء و ا إلخال�ص
التام)..
و تتعاىل أ��صوات احلرا�س � - :سيدي  ...ملاذا
تتعب نف�سك؟!
 ����ص���وت �آخ������ر :أ�ن�����ت م��ري�����ض ي���ا ح�ضرةاجلرنال...؟!
وثالث :هيا بنا �إىل غرفة العالج...«ه�يري��و���س» ولكنني �آم��رك��م أ�ن ت�ترك��وا هذهاخلادمة و� أش�نها  ،ألنها لي�ست الفاعلة  ...لقد
كان رجال ملثما ...جاء من خلفي و فعل فعلته
النكراء ثم هرب
«القا�ضي» :ولكن يا �سيدي!!..«هرييو�س» :ال أ�ريد نقا�شا يف ذلك ..أ�فهمتم!«القا�ضي» :و لكنها متورطة يف جرمية أ�خرى..لقد د���س��ت ال�سم للحار�س «�سانتو» و أ�ردته
قتيال....

يغلق ال�ستار
امل�شهد ال�ساد�س

يفتح ال�����س��ت��ار ...................زبيدة وا�سيد
ب��ال��زن��زان��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ..م��ك��ب�لان ب�سال�سل
حقيقية...
« أ��سيد» :أ�رجوك ا�صمدي ..أ�نا واثق بخروجنامن هذا املكان ...حتما لن ي�ضيعنا اهلل
«زب��ي��دة» (منهكة م��ن �شدة امل��ر���ض) :ونعماالتكال ...أ�نا ال أ�قول �إال كما تقول ولكنني وكما
ترى ال أ�قوى على احلراك ...لقد أ�عياين املر�ض
بعد أ�ن تعر�ضت لع�ضة ذلك احليوان ال�صغري
احلجم ..ومل أ�جد طبيبا يعاجلني...
«ا�سيد» (حزينا على حالها) :ال تقويل هذا !!..أ�نت قوية وقادرة ب�إذن اهلل أ�ن تتغلبي على
املر�ض اخلفيف !!..
«زب���ي���دة» :م��ر���ض خفيف!! ال��ط��اع��ون مر�ضخطري ومعد  ...أ�دعو اهلل أ�ن ال ت�صاب به أ�بدا
يا أ��سيد ...و أ�ن ال ترى مثل هذه املعاناة التي
أ�عانيها مع هذا املر�ض ...ف�سالمتك
عندي أ�هم من الدنيا وما فيها...
« أ��سيد» :أ��صارحك ال��ق��ول ...مل يعد يهمنيأ�مري بقدر أ�مرك ...أ�دعو اهلل أ�ن ي�شفيك منه
عاجال غري �آجل......
أ
«زب��ي��دة»(وق��د ن�سيت مر�ضها)� :ت��ع��رف ياأ��سيد ..وجودي معك هنا ...رغم هذا املر�ض..
ورغم هذه أ
الغ�لال ...أ�ف�ضل عندي من �سابق
العي�ش م��ع أ�ول���ذك ال��ق��وم يف اه��ان��ة �صباحية
وم�سائية...
«زبيدة» (حماولة تغيري املو�ضوع) :أ��سيد كيفعلمت ب أ�مر ذلك القائد هرييو�س؟؟ ثم طعنته
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مسرحيات فائزة

«ه�يري��و���س»  :ه��ذا �إدع���اءات باطلة ...لي�سلدينا أ�ي دليل يثبت طورتها...
يذهل اجلميع من موقف هرييو�س حيال زبيدة
ودفاعه عنها ..ومن خلفهم �سا�شا التي حلقت
بهرييو�س عندما ر أ�ته م�صادفة يخرج العالج...
فيزداد حقدها على زبيدة..........
(ث���م ي�سري اجل��م��ي��ع لي�صلوا ال��ق��ائ��د لغرفته
ان�صياعا المره ...ويبقى املكان خاليا)..
«زبيدة»( :من وراء الباب املحطم) :ال اعرفم��اذا أ�ف��ع��ل؟!! مل��اذا فعل كل ه��ذا معي؟!! هذه
املرة الثانية التي ينقذ حياتي بها من أ�فراد هذا
الق�صر املخيف ..ترى من يكون؟!!
ومن أ�ين يعرفني ،ليكون هذا موقفه جتاهي؟!!
 ،،،يا رب� ...آنا يف حرية من أ�مري� ...ساعدين
يا ربي( ...تنتبه زبيدة �إىل الباب املحطم ..و
ترى أ�ن املكان أ��صبح خاليا ..فتجول يف بالها
ف��ك��رة ال��ه��رب ...فت�سارع ملطاوعة فكرها..
وتهرب ..و تظل جتري �سالكة ممر اخلروج..
واخلوف ي�صطرع �صدرها...
ت��رواده��ا أ�ف��ك��ار م��ري��ب��ة ..و كلما اق�ترب��ت من
املخرج زاد وهج أ
المل يف عينيها ...لقد اقرتبت
احلرية من هذه الزنزانة وتلك ال�سال�سل
يف املمر الذي يجانب ممر اخلروج ي�سري امللثم
يبطئ و عند �سماعه خطوات زبيدة امللتهفة تقف
قدماه عن امل�سري ...و يرفقها بعينان تلمعان..
من بعيد...
يتزامن مرور زبيدة أ�مام املمر الذي يقف فيه
امللثم مع مرور حرا�س قد علموا بهربها فهموا
بالبحث عنها ...فيلتقط امللثم يدها ويخفيها عن
أ
النظار ...فتحاول الهرب ولكنها التفلح....
وعند ذهاب احلرا�س ..يك�شف هذا الرجل عن
لثامه ...فت�صعق زبيدة عندما ت��رى أ�ن هذا
الرجل هو خطيبها أ��سيد ...فتختلط يف ف ؤ�ادها
م�شاعر ال��ف��رح��ة باللقاء احل���ار م��ع م�شاعر
احل��زن واخل��وف من أ�ن تكون يف حلم يوقظها
منه احلا�سدون والعذال ....وما يلبث البعيدان

أ�ن يلتقيا حتى تتجدد آ
الالم والغربة فيهما...
فيم�سك بهما حرا�س الق�صر ويزجان بهما يف
ال�سجن ...وبالفعل تتبدل �ساعة ال�سكن �إىل
�ساعة ح�سرة و�سقم...

(مع تعجب زبيدة مما �سمعته� ،إال انها
وجدت أ�جوبة على أ��سئلتها التي طرحتها
على هرييو�س �سابقا ..ودفعها هذا
املوقف �إىل تذكر اليوم الذي جاء ابن
عمها (نف�سه) مع والدته وطلب يدها
ولكن أ�بيها مل يوافق ألن��ه أ�عطى كلمة
لوالد أ��سيد ...وجعلت زبيدة تربط بني
كل حادثة وق�صة حتى جالت بخيالها
أ�رجاء العامل
(انه املر�ض ثانية ...انه الزائر الوحيد
قبل املوت -الذي ال يفرق بني غني وفقري ...بني عزيز و ذليل ...بني ظامل
او مظلوم)..
(و ي�ضل ب�صي�ص امل احلياة يف نف�س
زب��ي��دة ي�صارع روح امل��وت االبدية...
و ت���زداد معانتها عندما تكت�شف ان
ا�سيدا قد ا�صيب بنف�س املر�ض جراء
العدوى)..
(وي��ب��ق��ى االث��ن��ان يلفظان أ�نفا�سهما
أ
الخرية حتت وط أ�ة املر�ض القا�سي....
وجور أ
العداء املر وظلمهم).........
يغلق ال�ستار
وهربت....
أ
« أ��سيد»� :ع��رف �شكله من تلك احلادثة التيفرقتني و�إي��اك ...أ�تعلمني!! لقد كان ب�إمكاين
قتله ولكنني مل افعل ..أ�تدرين ملاذا؟
«زبيدة» (با�ستغراب) :ال.....ال أ�دري«ا�سيد» :فعلت ذلك من أ�جلك انت.«زبيدة» (با�ستغرابها ذات��ه) :وما � أش�ين أ�ناأ
بالمر؟!
ؤ
«ا�سيد» :علمت م�خرا انه ابن عمك ،ولكنهانتحل �شخ�صية قائد الكتيبة ...لهذا قررت
أ�ن أ�عاقبه على فعلته النكراء بطريقة خا�صة
وخمتلفة ...بحيث يبقى على قيد احلياة ب�إذن
اهلل ...وبنف�س الوقت يعاين �آمل الندم...
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امل�شهد أ
الخري

يقتح ال�������س���ت���ار .....................تقف ليليا
تدافع عرباتها أ�مام قربين:
أ�ع��رف انك مل ت�سمعيها من فيه يف حياتك...
ولكنني أ�قولها آ
الن ...فا�سمعيها...
وا�سمع ايها العامل املتجرب الظامل:
( أ��شهد ان ال ال��ه �إال اهلل و أ��شهد ان حممدا
ر�سول اهلل) و مت�ضي باكية.......
يغلق ال�ستار
* امل�سرحية الفائزة بجائزة جامعة فيالدلفيا
**طالبة مدر�سة

مقاالت فائزة

و تستمر المسيرة*

الطاهر ال ينجب �إال طاهرا ,و م�سرية تكمل
أ�خرى ,حبل العطاء ال ينقطع و العمل الد ؤ�وب
ال يكلل �إال بالنجاح ,هذه باخت�صار هي رواية
�سطرتها القيادة الها�شمية بحروف من ذهب
 ,و نق�شتها باقتدار يف ثنايا التاريخ ب�إجنازات
وانت�صارات ت�شهد لنا بها أ
المة.
قد يت�ساءل البع�ض عن ماهية هذا ا إلجناز
العظيم  ,وق��د ي�ستخفون بقيمته وي�ستهرتون
به ولكنهم عاجال أ�م �آجال �سيدركون أ�هميته ,
م�سريتي امل�ستمرة هي م�سرية التعليم يف أ
الردن
التي مل و لن تنتهي �إن �شاء اهلل.
ب��د أ�ت رحلة التعليم يف عهد جاللة امللك
ح�سني – رحمه اهلل -اىل ان حالت ظروف
القدر دون ا�ستكمالها  ,فقد انتقلت روح مليكنا
ال��ط��اه��رة اىل ال��رف��ي��ق أ
الع��ل��ى  ,ول��ك��ن حمبة
جاللة امللك ل�شعبه و �إخال�صه لهم مل ت�سمح
له بالرحيل حتى ي�ستودعهم يف أ�ي��دي أ�مينة ,
و لي�س هناك يد أ�ك�ثر أ�منا من يد طاهرة من

�صلب رجل عظيم
و م��ن ه��ن��ا ت�سلم ج�لال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل
راي��ة الكفاح .راي��ة عرف جاللته حني ت�سلمها
امل� ؤس�وليات الكبرية التي تقع على عاتقه فحملها
رغم عجز جبال أ
الردن ال�شاخمة عنها و أ��صبح
يف تلك اللحظة أ�با للماليني.
ككل أ�ب ي�ضع م�صلحة أ�بنائه ن�صب عينيه
�سعى جاللة امللك لتحقيق م�صلحة أ�بنائه و
نابعا من معرفته ب � أ�ن أ�ط��ف��ال اليوم هم بناة
الغد  ,و م�صري م�ستقبل أ
الردن يقع بني أ�يديهم
ال�صغرية ,قرر جاللة امللك عبداهلل أ�ن يجعل
التعليم �شغله ال�شاغل ,ف�شيد من امل��دار���س و
اجلامعات ما �شيد يف كل بقعة يف أ
الردن ويف
كل زاوي��ة ,و�ضمن لكل طفل يف أ
الردن حقه يف
التعليم أ
ال�سا�سي فجعله �إلزاميا ولكل من قال:
ال ن�ستطيع تكفل تكاليف �إر���س��ال ابنائنا �إىل
املدار�س  ,بغية �إعاقة عملية التعليم أ�و �إثر حاجة
يف أ�نف�سهم قال جاللته :التعليم جماين  ,و أ�نا
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مقاالت فائزة

ف��رح خمي�س اليو�سف

* *

أ�تكفل بغذاء أ�بنائي وهم يف املدار�س  ,فجعل
جاللته لكل طالب وجبة �صحية يف كل يوم ع َلها
تقوي بدنه  ,و ت�ساهم يف تن�شيط عقله.
و رغبة من جاللة امللك يف تك�سري حواجز
الزمن  ,وانطالقا من القول امل�شهور »:اطلب
العلم من املهد �إىل اللحد» أ�قام جاللته من� آش�ت
و مراكز حمو أ
المية ..ال أ�ق�صد جهل القراءة
أ�و الكتابة بل أ�ق�صد جهل التكنولوجيا كي مينح
�شعبه راية الريادة.
أ
أ
«فالردن أ�وال» ونحن ال نقبل ب�قل من هذا ,
ولهذا و�ضع حجر أ
ال�سا�س لعملية التعليم التي
ما لبثت حتى بد أ�ت تتطور �شيئا ف�شيئا فقد كان
يقال  »:اطلب العلم ولو يف ال�صني» ,لكن جاللته
وفر علينا عناء ال�سفر ف أ�ح�ضر ال�صني بكل ما
متلك من تكنولوجيا �إلينا  ,فقد خرجت الدرو�س
اجلامدة عن �صمتها و �صدحت ب�صوتها الذي
أ��صبح م�سموعا عن طريق الدرو�س املحو�سبة

86

ال��ت��ي تخاطب عقل ال��ط��ال��ب بوا�سطة ر�سوم
و أ��ساليب حمببة �إىل القلب جتذب انتباه الطالب
و ت�شعره برغبة يف التعلم و حما�س إلكمال
الدر�س.
�إن ا�ستمررت يف الكتابة ف� أس��ستمر �إىل أ
البد
ففي كل يوم ن�شهد تفجر ينبوع علم جديد.
التعليم يف أ
الردن �شجرة �صغرية ترتوي
بعطاء جاللة امللك عبداهلل الثاين ..قد ال تعانق
أ�ع��ايل ال�سحاب يف ال�سماء آ
الن لكنها �ستنمو
و�ست�صل اىل ما بعد ال�سماء ..قد حتتاج �إىل
بع�ض الوقت ,فالطريق �إىل ذاك ال�ضوء أ
املتللئ
يف أ
الفق طويلة ولكننا �سنتوج جهدنا يف النهاية
فم�شوار أ
اللف ميل يبد أ� بخطوة
* املقالة الفائزة بجائزة جامعة فيالدلفيا
**طالبة مدر�سة

مقاالت فائزة

زهرة المدائن*
مقاالت فائزة

والء يعقوب ع��رم��و���ش

**

م����دي����ن����ة ت�������س���ت���ظ���ل ب����ظ����ل ال�سماء
ب�������س���ح���ر روع����ت����ه����ا ي���ت���غ���ن���ى ال�شعراء

�إنها القد�س حا�ضرة فل�سطني احلبيبة ،هذه
املدينة القدمية التي أ��س�سها اليبو�سيون� ،إحدى
القبائل الكنعانية املهاجرة من �شبه اجلزيرة
العربية �إىل فل�سطني ،فاتخذوها وط��ن� ًا لهم
و أ�طلقوا عليها ا�سم مدينة يبو�س ن�سبة �إليهم،
وه��ذه املدينة ك��امل��ر أ�ة احل�سناء بالغة اجلمال
الخرين ب�سحر رونقها أ
التي تفنت آ
الخّ اذ ،فيبد أ�
ال�شعراء بنظم ق�صائد الغزل فيها ،والتغني
بجمالها.
وت�س ّمى مدينة القد�س مبدينة ال�صالة،
ويعود ال�سبب يف ذلك كونها املدينة التي حت�ضن
يف قلبها العديد من أ�ماكن ال�صالة والعبادة
لكافة أ
الدي��ان ال�سماوية ،ا إل�سالم وامل�سيحية
واليهودية .والقد�س هي املدينة الوحيدة يف
العامل التي حتظى بالقدا�سة لدى هذه أ
الديان،

�شي ف�إنه ال يدل �إال على
و�إن كان هذا يدل على ْ
عظم أ�همية القد�س .وحتتل مدينة القد�س
ري من قلوب امل�سلمني وغري امل�سلمني،
جزء ًا كب ً
أ
أ
أ
فهي حمط �نظارهم وهوى �فئدتهم ،لن فيها
امل�سجد أ
الق�صى أ�وىل القبلتني وثالث احلرمني
ال�شريفني  ،وهو املكان الذي أ� ْ�سرى �إليه الر�سول
–�صلى اهلل عليه و�سلم� -إمام ًا أ
بالنبياء جميع ًا
يف ليلة ا إل�سراء واملعراج.
والناظر �إىل مدينة القد�س من �إرتفاع جبلي
يراها أ
كالمرية التي يحميها احلرا�س من كل
�إجتاه ،تزين ق�صرها أ��شجار الزيتون املباركة
وتعطره رائحة الليمون الرائعة ،فنجد زائرها
أ
مي�ل� ناظريه من روع��ة م�شهدها البهي الذي
يجلب الفرحة وال�سرور.
أ
ولهمية القد�س الكبرية جندها حمط طمع
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ال��ع��دو الغا�صب ،ف�نراه��ا كمثيالتها م��ن مدن
فل�سطني أ
ال���س�يرة قد عانت الكثري من أ�لوان
التعذيب ا إل�سرائيلي  ،فها هو امل�سجد أ
الق�صى
ُيحرق ت��ار ًة وها هم أ�ه��ل هذه املدينة املباركة
وغريهم من أ�هل فل�سطني يحرمون من ال�صالة
تعذيب كثرية ،ف أ��صبحت
فيه تار ًة أُ�خرى  ،و أ�لوان
ٍ
�إ�سرائيل وك أ�نها �صاحبة أ
ال�صل يف فل�سطني ،
و أ�هل فل�سطني هم الغرباء يف أ�ر�ضهم ووطنهم.
لقد أ�جنبت القد�س أ�بطا ًال عظام ًا ك أ�مثال
�صالح ال��دي��ن� ،إنهم أ�ط��ف��ال احل��ج��ارة ،ه ؤ�الء
أ
الط��ف��ال الذين جرعوا كل أ��صناف العذاب،
أ�ط��ف��ا ٌل كالع�صافري ال�صغرية  ،م��ا �إن تبد أ�
بالتحليق يف �سماء وطنها تعود فور ًا اىل ع�شها
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ال�صغري خوفا مما ر أ�ت��ه من حرب يف ال�سماء
بني �صاروخ ي�سقط من طائرة وب�ين ر�صا�صة
بندقية وقذيفة مدفعية� ،إن كانت تلك احلرب
يف ال�سماء فكيف تكون على أ
الر�ض؟؟!!
ولكن رغم ذلك يبقون كاجلبال ال�شاخمة
ال�صامدة ،رافعة ر أ��سها �إفتخار ًا وهي تدافع عن
أ�ر�ضها.
ح���رر اهلل فل�سطني م��ن أ�غ��ل�ال اليهود،
و أ�عادها كما كانت عربية ح ّر ًة أ�بية.
* املقالة الفائزة يف م�سابقة جامعة فيالدلفيا
**طالبة مدر�سة

مكاشفات

احتشاد ينبئ عن مطر مخبوء
د .خالد عبد ال��ر ؤ�وف اجلرب *

أوال :في المحاوالت ّ
ّ
الشعريّة

ق�صيدة ( :أ��سرجوا خيلَ التم ّني) جلالل برج�س
جت�سد ( أ��سرجوا خيل التمنّي) جلالل برج�س حماولة جديدة يف ت�شكيل الق�صيدة ،وهي ق�صيدة
ّ
ً
ُ
ال�شِّ
اخلارجي لتكون موزونة من
من عر احل ّر (ق�صيدة النرث) كان ميكن االعتناء قليال ب�إيقاعها
ّ
�شعر التفعيلة .الق�صيدة م ؤ�لّفة من �سبع لوحات تف�ضي �إىل �صورتني يف �آخرها ،وال ّرابط بني اللوحات
تركيبي (ف�إنيّ  ،و�إنيّ  ،و أ��سمع ،و أ��سمع ،لع ّلي ،لع ّلي )...هو ع ّلة طل ِبه
لغوي
واح ٌد من وجهني أ� ّولهما ّ
ّ
يف مطلعها بالقول ( :أ��سرجوا خيل التمنّي) ،و أ� ّما ال ّرابط بني مطلعها و�صورتيها اخلتام ّيتني فجاء
ال�سبع متثيال لغو ّيا جميال ملحاولة ّ
بتكرار ّ
تخطي
الطلب م ّرة أ�خرى .و�إذا كانت أ�ربع من اللوحات ّ
العجز القدمي القائم ،ف� إ ّن الثالث أ
واع لالنبعاث من رحم الرمادِ عنقاء خ�ضراء
الواخر منها متثيل ٍ
الزمني من جديد.
يانع ًة جترتح أ�فقها
ّ
ثم تغدو َ
مناط اخلوف يف
واجلميل يف املحاولة تنوي ُع �صورة ال ّريح التي تبدو �إيجابية يف أ� ّولهاّ ،
ب�ضد ّية أ
ّ
ال�شياء ّ
والظواهر يف احلال نف�سه ،فلي�س ث ّمة وج ٌه واحد للظاهرة � .إ ّن
وعي ّ
أ�واخرها ،وهذا ٌ
العبارة عن حراك الذّ ات الكل ّية بالنّهو�ض من الرقادِ رمادا تنبئ عن قريحة �شعرية متم ّيزة ،وهي
على أ�بواب التّكوين النا�ضج:
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ميكن التن ّب ؤ� لكتّاب هذا العدد من جم ّلة أ�قالم جديدة بحياة أ�دب ّية واعدة حقّا ،مع أ� ّن أ�كرثهم
ُ
آ
ُ
غُ
ال�صورة
يف
ّجديد
ت
ال
بذور
حتمل
بداعية
ل
ا
الكتابة
من
فاق
�
واجرتاح
مق�صود،
مو�ض
ىل
إ
مييل � إ
ّ
خا�صةّ ،
تنم عن قراءات واعية لكثري من كتاب
ولعل اللغة التي انك�شفت عنها النّ�صو�ص املقروءة ّ
ّ
وكاتبات تلك الن�صو�ص ،وتدلّ على احت�شاد ينبئ عن مطر خمبوء...

ق�صيدة (�س ّيد أ
البواب) أل�سامة غاوجي
يظهر ت أ� ّثر أ��سامة غاوجي يف ق�صيدته (�س ّيد أ
البواب) ،وهي ق�صيدة رائقة من �شعر التفعيلة،
ويتقن كاتبها تدوير القافية ،وا�ضحا ب�شاعرين كبريين هما :املتن ّبي ،وحممود دروي�ش عا�شق املتن ّبي.
تنا�صا عميقا
ح�س عالٍ ال �س ّيما أ�نّه مي ّثل ّ
ولي�س الت أ� ّثر هنا واقعا يف باب ّ
ال�سلب ّية ،بل هو ينبئ عن ّ
بالم ّية املتنبي (ما لنا ك ّلنا ج ٍو يا ر�سولُ )ّ ،
ولعل أ��سامة غاوجي ي�ستح�ضر أ�با الط ّيب يف قوله (نحن
أ�درى وقد � أس�لنا بنجدٍ  ،)...وذلك يف قوله:
وقت أ
ال�سئلة
قد ن�شي بدمائنا �إن حان ُ
املوت البليد أ�مام ب�سم ِة طفلةٍ للقنبل ْة
قد ُيذعن ُ
غ�ضا...
ما زال وجه ال�شِّ عر ّ
وامل�ساف ُة بيننا أ�ق�صى و أ�دنى ما تكونُ املُع�ضل ْة
ويف املقطع نف�سه ي�ستح�ضر عا�شقَ املتن ّبي حممود دروي�ش ،وذلك يف ق�صيدته آ
(الن يف املنفى)
�إذ يقول:
ا�ستطعت من الهدوء،
فافرح ،ب أ�ق�صى ما
َ
ْ
�ضل ّ
أل ّن موتًا طائ�شا ّ
الطريق � إ َ
ليك
حام و أ� َّج ْ
لك!
من ْ
فر ِط الزّ ِ
يف عبارة �شعرية واحدة كثيفة ،حني قال:
كم َّ
الق�صيد و أ� َّجل ْه!
موت فوقَ أ�كتايف فعات َب ُه
ُ
حط ٌ
الن�ص ّيةّ ،
ويوظفها توظيفا ممتازا يف ق�صيدته،
و أ��سامة غاوجي �شاع ٌر مقتد ٌر على توجيه حافظته ّ
تنا�صه معها ناتئا ،بل هو يف مكانه ُلغ ًة وم�ضمونا و�إيقاعا .جنده يت أ� ّثر القر�آن
من غري أ�ن يظهر ّ
احلجاج وب�ضعة أ�بيات جلرير م ّرة واحدة يف قوله:
الكرمي وخطبة ّ
ونلقى ح َّبنا من أ� ّي باب؟
العذاب؟
أ�يكونُ باطنه
ْ
أ�يكونُ ُ
قاب؟
بعد التِّيهِ منتظرا
�سيف ِ
َ
املوت َ
الر ْ
عناقيد ِّ
�إنيّ على باب ال ّرجاء مت ّي ٌم  ...يا �س ِّي َد أ
بواب
ال ْ
وكم �س ّرين أ�ن قر أ� ُت أل�سامة قوله:
يا �س ّيد أ
بواب
ال ْ
اب أ�ناملي
�شَ رِ َب الترّ ُ
ظن أ�نّها �صور ٌة جديدة ّ
بكل ما يف الكلمة من معنى ،ناهيك عن �إيقاعها العذب! ويعود أ��سامة
و أ� ّ
للتنا�ص مع دروي�ش م ّرة أ�خرى ،ال �س ّيما يف قوله:
غاوجي
ّ
ِّ�صاب
ماذا تبقّى؟  ...ك ّلما
ْ
نق�صت حرويف ك ّلما اكتمل الن ْ
رب ِر ِ�شعر ّيا ،فهو يكا ُد يكونُ متاهيا مع قول
ومع التّنبيه على تكرار (ك ّلما) غري املقبول لغة ،امل َّ
دروي�ش:
قلْ
ح�ضرت أُلكْمِ ْ
لك!
َ�ص َتنِي ،و أ�نا
ِ
ُ
للغياب :نق ْ
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ق�صيدة (انتفا�ضة احلجر) ألمل حممد �سليمان ال�شافعي

ق�صيدة ( أ�نثى) جلهاد املرازيق
حماولة �شعرية من ال�شعر احل ّر (ق�صيدة النرث) � .إ ّن حماوالت كتابة هذا ال�شكل من ال�شّ عر متنح
�صعب يف ما أ�رى من كتابة ال�شّ كلني آ
الخرين �إذا
املحاول �إمكانيات كثرية متن ّوعة للكتابة ،مع أ�نّها أ� ُ
أ
حتتاج
أُ�ريد بلو ُغ درجة ا إلتقان بها .ق�صيدة ( أ�نثى) جلهاد املرازيق ج ّيدة يف عمومها ،غري �نّها
ُ
الفعال يف الق�صيدة مع أ� ّن الفعل أ
فعالم ُجزمت بع�ض أ
الخري منها جاء
�إىل مراجعة لغو ّية واعية،
َ
�صحيحا؟ مع التنبيه على جمال مطلعها:
ال�سراب
تركبي موج ّ
تطعني القلب منّي
توقظي أ�وجاع التمنّي
احلب جبنا
حت�سبني ّ
العبارت آ
الت��ي� ُة يف حماولة �شعر ّية ،مع التنويه أ�ي�ضا اجلماليات العبارة قبل
تنتظم
وكيف
َ
ُ
ُ
أ
الخرية:
ح�سا �إيقاع ّيا ج ّيدا ،وكان يف قدرته أ�ن تكون ق�صيدتُه من
أ�قول أ�خريا � :إ ّن جهاد املرازيق ميتلك ّ
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جت�سد ق�صيدة (انتفا�ضة احلجر) ألمل ال�شافعي ،وهي ق�صيد ٌة من �شعر ال�شّ طرين مط َّولة �شيئا
ّ
ما ،حماول ًة �شعر ّية ل�صياغة الفعل املقاوم يف فل�سطني .ومن اجلميل هنا أ�ن نذكّر بثالث ِة أ��شكال
لل�شّ عر يف ع�صرنا هذا هي :ق�صيدة ال�شّ طرين ،وق�صيدة التفعيلة ،وال�شّ عر احل ّر امل�س ّمى خط أ�
كان ال�شّ كل أ
اخلارجي) ويته ّرب
الخري يتح ّرر من الوزن والقافية (ا إليقاع
ق�صيدة النّرث .و�إذا َ
ّ
من أ
ال�صورة املوحية أ�حيانا واملغلقة أ�حيانا
على
ّز
ك
وير
ومعنى،
ا
و
نح
الرتكيب
يف
المناط املتعارفة
ً
ّ
أ�خرى ،ف� إ ّن ال�شّ كل الثاين ينما ُز بوحدة التفعيلة فيه من حيث الوزن ،والتنويع يف القافية مع االهتمام
ويهتم بال�صورة وا إليحاء والرتميز ال ا إلغالق؛ أ� ّما ال�شّ كل أ
ال ّول فهو ممتاز
بها ب�صورة متفاوتة،
ّ
ّ
اخلارجي قبل كل �شيء (الوزن والقافية) ،ف�ضال عن اهتمامه بر�صانة الرتكيب
عن غريه با إليقاع
ّ
وال�صورة .ف�إذا ّ
اختل الوزن والقافي ُة يف ق�صيدة ال�شّ طرين برز ذلك ناتئا خم ّيبا
العايل
احل�س
وبروز
ّ
ّ
آ
للمال!
َ
ني
(لفتات
وقد وقعت أ�مل ال�شافعي يف َهنات من هذا القبيل ،كان املطل ُع أ�ه ّمها
�شوقك أ�م حن ٌ
ُ
(لفتات �شوقك �مأ
ت�صحيح ذلك بالقول:
الدار) والق�صيد ُة من وزن الكامل ،وكان يف ُمكنتِها
ُ
�إىل ّ
ُ
احل�س
ن
�
القول:
املهم
من
لكن
الق�صيدة.
يف
عديدة
ة
ي
العرو�ض
االختالالت
ومواطن
ِ)...
ر
ا
الد
ُ
إّ
حن ُ
ّ
ني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الظاهر با إليقاع لدى ال�شّ افعي يب�شّ ر بخري كثري.
ومن اجلدير ب أ�مل أ�ن تلتفت �إىل َجمال ّ
فرتكيب العبارة ال�شّ عر ّية
الطبع يف ق�صيدة ال�شطرين،
ُ
أ
أ
ُّ
حرف
ينبغي أ�ن يكون �سل�سا عذ ًبا ال ت�شو ُبه �شائب ُة �إقحام كلمة هنا� ،و لفظة هناك� ،و تكلف �إيراد ٍ
متام الوزن ،ومن ذلك يف ق�صيدتها �إيرا ُد حرف اجل ّر (مِ ن) أ�كرث من
من احلروف قبل القافية إل ِ
ت�سع م ّرات قبل كلمة القافية يف الق�صيدة!
ّ
مما ال ي�ستطي ُعه
ختم با إل�شادة بتلك ال ّروح احلوار ّية املمتعة التي �سرت يف الق�صيدة ،وهي ّ
ولعل أ� ُ
أ
� إ ّال من ه ّي� نف�سه ليكون مبدعا يف �شعره.

�شعر التفعيلة لو أ�نّه تن ّبه على �إيقاع (فاعالتن) من وزن ال ّرمل الذي �سا َد جمموعة من العبارات
ال�شّ عرية يف حماولته!
ق�صيدة (ليتني كنت الكاتب لتلك الق�صة) آلية عي�سى ال�شّ خرة
مت ّثل حماولة (ليتني كنت الكاتب لتلك الق�صة) آلية ال�شخرة ق�صيدة من ال�شعر احل ّر (ق�صيدة
النرث) ،وتركّز �آية – كما يفعل كثري من ال�شّ عراء الكبار واملبتدئني كذلك – على املطلع والنّهايةّ ،
ولعل
هذا ما كان قد أ�و�صى به النق ّاد العرب القدامى ،فاملطلع أ� ّول ما يطرق أ��سماع املتلقّني و أ�ب�صارهم،
ال�سماع أ
واخلواتيم �آخر ما يتبقى يف أ
والب�صار .تقول:
أ
أ
بد أ�نا من النهاية ،وانتهينا حيث ُيفرت�ض �ن نبد�..
احلب التي تف�ضي أ�حيانا �إىل
وجت�سد الق�صيدة بعد ذلك م�شاعر مت�ضاربة ،ذلك أل ّن م�شاعر
ّ
ّ
النهايات الفا�شلة متتلك على املح ّبني رغباتهم ،فهم ال يق َو ْون على تبديد جماليات التجربة ،لكنّهم
أ�ي�ضا ال يقدرون على احتمال أ
المل النا�شئ عن الف�شل؛ لهذا جندها تقول:
أ
ليتني أ�ملك أ�ن أ�عيد عقارب ال�ساعة �إىل تلك اللحظة ،التي جمعنا فيها طريق واحد لغيرّ م�ساري
و أ�دعك ترحل ب�سالم
القدار ألجعلك قدري و أ�جعلني قدرك ،دون أ�ن تلعب بنا أ
ليتني أ��ستطيع أ�ن أ�لعب لعبة أ
اليام
ومع ما حتمله املحاولة من جماليات ،ف� إ ّن االهتمام فيها بالقافية يدلّ على رغبة يف كتابة ق�صيدة
لكن هذا ال ين�سجم مع ال�شعر احل ّر ،و� إ ّال أ��صبح نرثا م�سجوعا مبا فيه من تك ّلف:
التفعيلة املوزونة؛ ّ
ليتها تت أ�خّ ر �سنوات بل �ساعات
ألجيب عن تلك الت�سا ؤ�الت
عن تلك النظرات
ق�صيدة (�شريدة؟!) لهند حممود يحيى
�س ّرين يف هذه املط َّولة من ال�شّ عر احل ّر ّ
للطالبة هند حممود يحيى أ�مور كثرية؛ ّ
لعل أ�ه ّمها هذا
النّف�س ّ
عبارات رائعة تناثرت َب� َ�د ًدا فيها ،و�آخرها �إح�سا�سها العميق
الطويل يف الكتابة ،وثانيها
ٌ
ُ
رحم الهجري.
اجلميل بق�ض ّية فل�سطني و�شعب فل�سطني مبا ّ
ج�سدها من أ�ملٍ يف اللقاء واالنبعاث من ِ
غري أ� ّن يف املحاولة بذَ خا لغو ّيا و�إ�سرافا زائدين كان يف م�ستطاع هند يحيى أ�ن تتجنّبهما ،وتك ّثف
عباراتها لتكون جميلة موحي ًة دالّة على ما تريد.
وقولها املنبئ عن �شاعرة يف ثياب طالبة مدر�س ّية ،يتوقّع لها أ�ن ّ
تتخطى مراحل طويلة من الكتابة
ا إلبداع ّية يف زمان ق�صري:
الرب خليفة لل�شّ عر
و أ�رادين ّ
الر�ض والقلوب امله َّي�ةأ
يف أ
 .....للمجازر والعتب
خرج التعبري عن قافية أ�جدادي،
َ
ولكن ال �ضرر.
ممن يحاولها �نأ
و�إذا كانت هند ما تزال طالبة يف املدر�سة ،ف� إ ّن حماولة كتابة ال�شّ عر تقت�ضي ّ
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يرب َع يف حت�سني لغته لتكون خِ لْوا من أ
الخطاء التي ُ
تقتل جماليات ما يكتب ،وقد ظهرت يف املحاولة
اللغوي الذي حاولته هند أ� ّوال ،ف�ضال عن تطويل غري
أ�خطاء كثرية ،ولع ّلها كانت ب�سبب هذا البذخ
ّ
ربر يف املحاولة (� 11صفحة)!
م ّ
ق�صيدة (رمادي) لربى حجازي

احلاج
ق�صيدة (نق�ش بالطّ ب�شور ...على جدار القلب) ملحمود
ّ
اهتم كاتبها ب�إيقاعها
ق�صيدة حممود
احلاج (نق�ش بالطب�شور على جدار القلب) من �شعر التفعيلة ّ
ّ
اخلارجي اهتماما وا�ضحا ،وموزونة على �إيقاع (متفاعلن) من وزن الكامل ،وقوافيها تتن ّوع يف كلّ
ّ
مقطع من مقاطعها مع �ضعف وقلق يف القافية يف بع�ض املقاطع.
ويظهر قلق القافية و�ضعفُها يف اعتماد القاف ال�ساكنة (قْ ) يف املقطع أ
ال ّول منها( :تنغلقْ ؛ الورقْ ؛
احلبقْ ؛ و َف ْوقْ )؛ ويف اعتماد التاء املك�سورة يف املقطع الثاين( :العودةِ؛ طفولتي؛ ُم ّدةِ؛ عودتي)...
تبدد جمال ا إليقاع ولذّ ة ا إلح�سا�س به؛ ف�ضال
وم�شكل ُة القافية القلقة ّ
ال�ضعيفة املُجتلبة اجتالبا أ�نّها ّ
عن أ� ّن يف قدرة ّ
احلاج أ�ن ي�ستح�ضر قوايف لذيذة منا�سب ًة
كل �شاعر يتقن العرو�ض ج ّيدا كمحمود
ّ
ل�سياق ق�صيدته.
أ
الدالّ على التك ّلف أ�حيانا يطعن جمال العبارة ال�شّ عرية يف ظهره ،ويجعل ت�ثريها
ثم � إ ّن احل�شو ّ
ّ
ً
أ� ّ
مما لو خلت منه وقوله املت�ض ّمن خلال يف العرو�ض:
قل ّ
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قدمته بني يديها
نرثي ّ
بد أ�ت ربى حجازي حماولتها ال�شعرية (رمادي) من ال�شعر احل ّر مبقطع ّ
تتكد�س) ،وهي
بالقول( :ن�صحو من فجر طفولتنا �إىل �صباح احلياة وحتت أ�جفاننا حالة ع�شق ّ
م�سر ٌب من �آالم مرتاكمة لع ّلها متّ�صلة بتجربة قا�سية
عبار ٌة تثري ّ
الده�شة حقّا! والق�صيدة بعد ذلك َ
عرفتها ربى.
ؤ
أ
أ
الن�ص ،فتكرار
يف
ة
ي
بالغ
وظيفة
ي
د
�
ي
عم
ال
غلب
ال
يف
والتكرار
ّكرار،
ت
ال
الق�صيدة
يف
و أ�ظهر ما
ّ ّ
ّ
ّ
ال�سود أ
الرمادي لونًا بني أ
َ
والبي�ض مبا يدلّ على
للمخاطب /الغائب ،وكون
(ال ّرمادي) اللون �صف ًة
ّ
وال�ضعف عن اتّخاذ القرار ،هو دليل على عمق ا إلح�سا�س بحالة من أ
ال�سى
الغمو�ض وانعدام الر ؤ�ية ّ
َ
املخاطب /الغائب الغام�ض الذي يع�شق غمو�ضه ذلك ،ويرتك للذات احلائرة ُمتعة
وال�ضياع تجُ اه
ّ
مواجهة أ
ال�سئلة القاتلة.
بد أ�ت ربى حجازي ق�صيدتها النا�ضجة مبا يده�ش حقا من قدرة على الت�صوير:
الرمادي لرتكيز دالالته ،ختمت مبقطع مده�ش أ�ي�ضا ،م�ستعرية ُ
الطرفة
وبعد مقاطع يتك ّرر فيها
ّ
التي يتداولها طلبة اجلامعات ع ّمن ال ين�شئ عالقة مع فتاة كانت على عالقة ب أ�حدهم من قبله� ،وأ
الفتاة التي ال تن�شئ عالقة مع �شاب كانت له عالقاته ( أ�نا ال أ�دخّ ن أ�عقاب ال�سجائر):
رمادي متاما
ّ
ك أ�عقاب �سجائرك ...أ�خمدتَها على قلب �صيرَّ ته منف�ضتك
و أ�نت الذي ال ينفثُ أ�عقاب ال�سجائر
رمادي بحت

كون (عق ً
يدعون
أ�م�شي أللقى من أ�بيع ُه نخوتي و أ�ظافري أل َ
ال) مثلما هم ّ
لكنّني ال أ�قوى على ن�سيان روعة عبارته ،وفذاذة �صوره ال�شّ عرية يف:
 مل يبق يا أ� ّمي �سوى يومني يف ك أ��سيت�ضج بالورد الذي يغتالُ عنوان الر�سائل ّ
كل يوم
 تلك الفتاة ّ لن أ�متطي خيل التنا�سي مرة أ�خرى /وهي �صورة جديدة فريدةاحلاج جاحمة ،فهبوط الثلج من القاعدة للق ّمة
والرغبة يف ت�صوير انقالب احلال لدى حممود
ّ
ّ
احلاج بكل ما ي�ستطيع .من هنا كانت الق�صيد ُة
يذمه
م�ستحيل ،وهو تعبري عن انقالب احلال الذي ّ
ّ
تعبريا عن ثورة عارمة على �سوء احل��ال ،ورغبة جاحمة �إىل التغيري ،فما حوله من أ�رواح أ� ْولىَ
بالد َمن ،وال ُكفر ّ
الهروب ال
كل ال ُكفر أ�ن ي�س ّميها أ�رواحا ،أ�و أ�ن يعي�ش بقربها ،ولهذا كان
ت�سميتُها ِّ
ُ
حميد عنه!!
ق�صيدة ( أ�نا و أ�نت مع القمر) لطالل غرايبة
مت ّثل ق�صيدة ( أ�نا و أ�نت مع القمر) لطالل غرايبة حماولة ال ب أ��س بها لكتابة ق�صيدة ال�شّ طرين ،فهي
موزونة يف أ�كرثها على (متفاعلن) من وزن الكامل ،ومقفّاة بال ّراء ال�ساكنة ( ْر) .غري أ� ّن طالل
غرايبة ق ّلل من جماليات ق�صيدته بطرق كثرية ،ومنها:
الوىل من أ
ال�شطار أ
 أ�نّه جعل أ�كرث نهايات أنحوي؛ �إنمّ ا جاءت على غري
ربر
ّ
البيات �ساكن ًة بال م ّ
أ
أ
العربي ،مع �نّها جاء بها طبيع ّية �حيانا.
قيا�س خارج ًة عن املعهودِ يف ال�شعر
ّ
 و�ضوح االختالالت العرو�ض ّية يف الق�صيدة يف أ�بيات كثرية منها ،وكان طالل غرايبة قادرا علىتخلي�ص تلك أ� ألبيات من اختالالتها بب�ساطة ،ومن ذلك قوله:
ونحن �إذ ع�شنا الهوى
ُ
وقد ا�ستجاب لنا القدر
وكان ت�صحيحه:
�إنا وقد ع�شنا الهوى  /...أ�و� :إنّا �إذا ع�شْ نا الهوى
وقوله:
يوم ينق�ضي ....
فيا � ْ ؤش� َم ٍ
ت�صحيحه بحذف الفاء فقط:
وكان
ُ
يوم ينق�ضي ...
يا �شُ ْ ؤ�م ٍ
تامة لتفعيلة
ولي�س غريبا على ال�شعراء يف البدايات أ�ن يخلطوا بني ُ
(متْفاعِ ُل ْن) وهي �صور ٌة ّ
أ
(م َتفَاعِ ُل ْن) من وزن الكامل و(م�ستفعلن) وهي �صورة تفعيلة بحر ال ّرجز ،وبع�ض �صورها الخرى
ُ
(م َت ْف ِع ُل ْن) كما فعل طالل أ�حيانا.
مثل
ُ
نات أ�خرى ،لكنّه ين ّبه على أ�هم ّية أ�ن يعر�ض ال�شّ اعر
تقدم ال يق ّلل من � أش�ن املحاولة ،وفيها َه ٌ
� إ ّن ما ّ
يقدمون له يد العون � إ ّما
ما يكتبه يف البدايات على غريه من زمالئه و أ�قرانه و أ��ساتذته ،لع ّلهم ّ
أ
بت�صحيح بع�ض الهنات اللغو ّية ،أ�و ب�إر�شاده �إىل بع�ض االختالالت يف الوزنّ � .ما �سائر امل�سائل من
ال�صورة فهو ُ
مالك أ�مرها ي�ص ّرفها أ�نّى �شاء.
امل�ضمون �إىل الفكرة �إىل ّ
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ق�صيدة (لن يغفر التاريخ) لعبد الهادي �سالّق

ثانيا :في المحاوالت القصصية

ق�صة (عندما يّ
توف والدي) ملرمي حممود أ�بو ال�سعود
ّ
لق�صتها (عندما توفيّ والدي)؛ ف�إذا كان
تفرتع مرمي حممود أ�بو ال�سعود افتتاحية �صادمة مفاجئة ّ
أ
املوت حدثا م ؤ�ملا مفاجئا ،أ�و مرتقبا أ�حيانا ،ف� إ ّن انقالب ا إلح�سا�س به من المل �إىل الفرح واالنفراج
ُ
أ�م ٌر ُ
يربك القارئ وي�صدمه مبا يحمله من معانٍ ودالالت و�إيحاءات( :عندما توفيّ والدي أ��صبحت
حياتنا أ�ف�ضل)؛ أ��صبحت حياة أ
ال ّم فُ�ضلى بعد أ�ن تز ّوجت برجل �آخر ،وعلى ال ّرغم من �شقائها مع
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تقوم ق�صيدة (لن يغفر التاريخ) لعبد الهادي �سالق ،وهي من ال�شعر احلر ،على املقابلة بني
الطني وال ّرخام ،بو�صف أ
للن�سان يف حالته ا إلن�سانية الربيئة العليا ،وو�صف آ
ّ
الخر رمزا
ال ّول رمزا إ
للمارق من �إن�سان ّيته يف حالته الق�صوى.
قدمه نقّاد أ�و �شعراء لق�صيدة النّرث ،ف�إنّها ما تزال غري م�ستق ّرة �إىل آ
ومع ّ
الن؛
كل التنظري الذي ّ
بع�ضهم يراها هكذا :يجب أ�ن ّ
تظل بال تقنني أ�و �ضوابط ،يف حني يرى �آخرون أ� ّن خل ّوها من ا إليقاع
اخلارجي (املو�سيقى  /ال��وزن  /العرو�ض) ،وك�سر رتابة القافية ،وتفتيت اللغة ب�إبداع /ابتداع
ّ
تركيبات جديدة فذّ ة غري معهودة ،وتركيزها على كثافة اللغة املوحية ال املبا�شرة ،واتّكاءها على
الدالة ،هي أ��صولها و�ضوابطها التي تقوم عليها.
ال�صورة االنزياحية املُغايِرة ،واملفارقة ّ
تنم على وعيه
وتقع حماولة عبد الهادي �سالق يف ا إلطار الثاين ،فعبارته التي ابتد أ� بها ق�صيدته ّ
بجماليات الرتكيب املوحي ،وذلك قوله:
يل بعد انق�ضاء العام
أ
زئبقي
ال ّول ...تاريخ
ّ
اللون والقوام ...
أ
هو �إذن يكتب عن وعي مب�س�لة كان تق ّولها بع�ض الراف�ضني للق�صيدة الغنائية ا إلن�شاد ّية التي
ماطني أ�مام أ
ال�س َ
ال�سياد؛ بل لع ّله يبلغ أ�حيانا ببع�ض مقاطعه جماليات ما يكتبه
كانت تُلقى بني ِّ
�شعراء كبار من كتاب ق�صيدة النرث؛ ومنه قوله:
لن يغفر التاريخ لك
ان�شغالك عن �سقوط �سقف
ال�سناء على �سيدك املن�شغل
ب�إعداد فظوره اخلا�ص !!
و�إذا كانت كثافة اللغة من �سمات ق�صيدة النرث ،فما وجه قوله:
هم الذين أ��سقط عليهم
التاريخ من فجوة التكوين
ال�سر ّية ؟

حت�سنت ،وكذلك حال أ
و�سجِ ن بعد قتله رجال و�صفته الكاتبة
الخ الذي اعتُقِ ل ُ
اجلديد ف� إ ّن حياتها ّ
بالغبي ألنّه (دافع ع ّما يكافح من أ�جله طول حياته يف الطريق ال�سليم واحلالل) ،وحياة ال�ساردة
ّ
أ
ّ
حت�سنت مع كل ما واجهته من رجل تز ّوجته ،ثم اختفى و�خذت تبحث عن والد لطفلها ...
كذلك ّ
ق�صة �سوداوية ما�سو�ش ّية ،أ��سو أ� ما ت�صفُه فيها ال�ساردة هو أ� ّن الذي ي أ�تي من الطريق
يف
الكاتبة
تُغرق
ّ
ال�سخرية واملفارقة امل ؤ�ملة!
ال�سليم اللعني ي ؤ� ّدي �إىل التّعا�سة؛ �إنّها ّ
ّ
�شن
تنم على رغبة الكاتبة يف ّ
الق�صة التي ت�سر ُدها ال�سارد ُة دون حوار بني �شخ�ص ّياتها ّ
� إ ّن أ�حداث ّ
الق�صة تنتهي بقول ال�ساردة بطلتها( :و أ�نا أ�ي�ضا � أس�موت فرحا
هجوم مرير على الواقع ،و�إذا كانت ّ
عندما أ�رى ما يف بطني املنتفخة يكرب ،وي�صبح رجال من دون والدي) ،ف� إ ّن هذا يقلب متاما ما كنّا
ورثناه يف أ
المثالّ :
“كل فتاة ب أ�بيها ُم ْع َجبة”.
حتتاج �إىل تقنيات أ�خرى
الق�صة
ال�سردّ ،
ُ
لكن كتابة ّ
تدلّ موهبة مرمي أ�بو ال�سعود على قدرة فذّ ة يف ّ
ّ
هم ما فيها �إتاحة الفر�صة لل�شخ�ص ّيات لتعبرّ عن نف�سها بال تدخّ ل!
لعل أ� ّ
ق�ص�ص ق�صرية ل�سونا بدير
وامتد بع�ضها على
قدمت �سونا بدير جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية ،بع�ضها كان �سطرا واحدا،
ّ
ّ
مدار �صفحة كاملة تقريبا .وعناوينها هي( :الكاتب؛ أ��سباب ونتائج؛ ابن منر بعد اليوم العا�شر؛
كتابة؛ ق�شور غريبة؛ خراف؛ حرب الدينا�صورات؛ �صباحات رمادية؛ ثورات مكبوتة؛ �سراب؛ قيد
يجد القارئ رابطا مبا�شرا بني هذه الق�ص�ص � إ ّال أ� ّن كاتب ًة واحدة كتبتها .أ� ّما من حيث
اجلديلة) .وال ُ
مو�ضوعاتها وترتيبها على هذا النّحو ،فال ميكن ا�ستنتاج �شيء ما يف � أش�نهما.
للقدام
غري أ� ّن قراءة الق�ص�ص قد ت�شي ب أ� ّن جامعا ما يجمعها؛ فاجلو ُع الذي ي�ضط ّر �صاحبه إ
على فعلٍ من أ
ثم النّدم على ما فاته ج ّراء
الفعال ،ك أ�ن يبيع ما لديه ويتخ ّلى عنه لقاء لقمة من خبزّ ،
ذلك التخ ّلي والبيع ،وكذلك ال ّثورة والتم ّرد ،كالهما مي ّثل حمورا من حماور هذه الق�ص�ص .يف
الق�ص�ص أ
الوىل (الكاتب؛ أ��سباب ونتائج؛ ابن منر يف اليوم العا�شر؛ كتابة؛ ق�شور غريبة؛ خراف؛
حرب الدينا�صورات؛ �صباحات رمادية) جند اجلوع للمال وللطعام ولل�شهرة وللجن�س .ويف الق�ص�ص
أ
يتج�سد التم ّرد وال ّرغبة العارمة يف ال ّثورة حمورا
الخرية (ثورات مكبوتة؛ �سراب؛ قيد اجلديلة)
ّ
بارزا.
أ�جد من املنا�سب القول � إ ّن أ�مناط العالقات بني ال�شّ خ�ص ّيات يف هذه الق�ص�ص مت ّثل حمورا �آخر
طريفا فيها؛ فعالقة أ
البناء آ
بالباء يف ق�صة (ابن منر) ،وعالقة الكاتب بقلمه وورقه وخبزه؛ وعالقة
أ
أ
الرجل بنعاجه؛ وعالقة املر�ة بالذّ هب ،وعالقة الذئب بالنعاج والخرية بالراعي ،وعالقة الزّ وج
وظل على عالقاته اخلا�صة؛ وعالقة زوج أ
بالزّ وجة وقد ارتبطا حديثا ّ
ال ّم بابنها ،وعالقتهما معا
جت�سد
بكاتب الق�صة ،وهي ب أ� ّمها ،وت أ�ثرها هي برتبية ابنتها على ما عهدته من أ� ّمها  -ك ّلها
ٌ
عالقات ّ
متعددة على م�ستويات متن ّوعة ،مبا يجعلها �شخ�ص ّيات ميكن ت�صنيفُها يف جمموعات
ٍ
�صراعات ّ
أ
بح�سب موقفها من اجلوع �و مت ّردها على واقعها!
ق�ص�ص ق�صرية جدا لعامر ال�شّ قريي
جدا ،وهي( :م�شهد؛ انتظار؛ لقاء؛ �سبب؛ مقهى؛
م ّثلت عناوين ق�ص�ص عامر ال�شقريي الق�صرية ّ
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منا�ضل) مداخل أ��سا�س ّية لتلك الق�ص�ص .وق�ص�ص عامر ال�شقريي قائمة على فكرة تتك ّرر يف
الق�صة عنده ألنّها تك�شف عن املفارقة فيها؛ فعلى ال ّرغم من
جت�سد جماليات ّ
الق�ص�ص ك ّلها وهي ّ
جتدها تقع يف ما كانت واقعة فيه من قبل؛
حماوالت بع�ض ال�شّ خ�ص ّيات تغيري امل�شهد
احلياتي ف�إنّك ُ
ّ
ّ
ولعل عامر ال�شّ قريي يريد القول � :إ ّن حماوالت التغيري غري جمدية ،فا إلن�سان واقع ال حمالة يف دائرة
ثم ي�صل �إىل النّقطة التي بد أ� منها.
مغلقة ،تدور به أ�و يدور هو مع حميطهاّ ،
ق�صة ،تتغيرّ أ
بد له من ابتداع ثابت يف ّ
ال�شياء ظاهريا ،وهو يف مكانه يرقب
ولذلك كان ال ّ
كل ّ
أ
أ
الق�صة الوىل كان البيت العتيق واجلدار وال�شجرة
ما يدور� ،شاهدا على عبث ّية احلياة �حيانا .يف ّ
�شهود ًا (يرقبون عن كثب خ�سارات املا ّرة!) ،ويف الثانية عاد اجلنود جميعا ،ومل يعد من كان يخربها
ت�صدقه ،وظ ّلت هي واقفة تنتظره بال جدوى.
أ�نّه لن يعود ومل ّ
ق�صته أ
ولغة عامر ال�شقريي لغة حافلة بالكثافة واجلمال ،وعبارته أ
الخرية (منا�ضل)،
الخرية يف ّ
أ
أ
ذاك الذي مل تقو عليه اجليو�ش والر�صا�ص والبنادق حتّى أ��صبح رمزا �و ��سطورةً ...دالّة على
م�ستقبلٍ متم ّيز يف الكتابة أ
الدب ّية.

فق�صتها مكانية بامتياز،
ال�سرد
تتمتّع حليمة
الو�صفي للمكانّ ،
الدربا�شي بقدرة ممتازة على ّ
ّ
ّ
ؤ
أ
أ
أ
آ
ّ
ق�صتها بلغة م�ثثة ت�ثيثا ج ّيدا حينما تبد� ببيان �ثار املكانِ يف
ال�صدفة� .إنّها تبد� ّ
وزمان ّية مبح�ض ّ
ذات ال�ساردة ،وهي تدرج تفا�صيل �سرد ّية للمالمح واملكان و�سلوك ال�شخ�ص ّيات الناجت عن ت أ�ثري
املكان فيهاّ ،
كل ذلك بلغة جميلة يف أ�كرث مقاطعها ال�سرد ّية ،وهي جديدة تنحو منحى اال�شتقاق
والرتكيب اجلمايلّّ ،
متقدمة،
تقدم ينبئ عن موهبة ّ
غ�ضة ج ّيدة �صاحلة إلنتاج مناذج �سرد ّية ّ
وكل ما ّ
ولع ّلها تكون كاتبة رواية متم ّيزة ذات يوم.
ال�سرد تتمتّع بدقّة املالحظة لتكون قادرة على التّ�صوير باللغة يف ما بعد ،ولع ّلي
� إ ّن عني كاتب ّ
ح�س به يناديني،
أ��سوق ما ي أ�تي دليال على ما ّ
قدمت( :يجذبني مقعد خ�شبي كان �إىل الي�سار منّي ،أ� ّ
فاقرتحت أ�ن ننتقل �إىل ذلك اجلزء من املا�ضي.)..
ق�صة (ذاك اليوم البارد) ألماين حممد بني خلف
ق�صتها (ذاك اليوم البارد) بطريقة ممتازة تدلّ على فطنتها
حبكت أ�ماين حممد بني خلف ّ
ق�صتهاّ .
َ
احلبك ينبئ عن كاتبة واعية يقظة متاما ملا
ولعل
وذكائها ،وعلى ُعمق تفكريها يف بناء ّ
الق�صة والرواية ،ذات يوم
تفعله يف �سردها ،ولع ّلها تتوافر على موهبة متم ّيزة يف الكتابة ال�سرد ّيةّ :
�إن هي ك ّثفت لغتها ،وحافظت على م�سارها هذا م�ستزيدة بالقراءة لكبار الكتاب.
� إ ّن أ�ماين واعي ٌة ل�ضرورة أ�ن ي�شرتك القارئ يف �صنع أ
الحداث وفهمها مع الكاتب ،ولهذا ف�إنّها
ال�ساعة العجيبة ...قالت يف
يف�سر ويفهم وي�ستنتج ،وال �س ّيما م� أس�لة ّ
تركت م�ساحات للقارئ لكي ّ
ت�صحب أ�باها لعمله يف بيع أ
الحذية املهرتئة يف
ال�صغرية (ندى) التي
ُ
الق�صة عن الفتاة ّ
بدايات ّ
ال�سوق( :ملعت عيناها الزرقاوان يف تلك العتمة واتّ�سعت حدقتاها ،وهي متعن النظر يف ذلك ال�شقّ
ثم قالت بعد حني على فرتة( :و أ�خذت تنظر �إىل �ساعتها العجيبة
يف �إحدى زوايا ال�سقف املت آ�كل)...؛ ّ
ال�سقف ...وقالت بعد فرتة
راجية أ�ن ينبلج ّ
ال�صبح)؛ ومل تك �ساعتها غري ذلك ال�شقّ يف �إحدى زوايا ّ
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الدربا�شي
ق�صة (قراءة ملكان ما )...حلليمة ّ
ّ

(وحتب أ�ن ترى خيوط ال�شّ م�س وهي تنفرج من �شقوق احلديد امل�صفّح.)...
من الكتابة أ�ي�ضا:
ّ
ق�صتها مبا يتنا�سب
الق�صة ،ف أ�ماين تكتب احلوار على أ�ل�سنة �شخ�ص ّيات ّ
وث ّمة ما يده�ش أ�ي�ضا يف ّ
أ
مع طبيعتهم؛ أ
ّ
فالطفال يف ّكرون بطريقة خمتلفة ع ّما يفكر به الكبار ،وي�س�لون بطريقة خمتلفة وعن
ق�صتها.
أ��شياء خمتلفة  � ...إ ّن أ�ماين واعية بهذا ك ّله يف ّ
ال�سرد ،ومن ذلك قول ال�ساردة عن الفتاة
ومع هذا فهي أ�حيانا تتدخّ ل ب�صورة ّ
فجة يف م�سار ّ
عدة ،فتطاير �شعرها املنكو�ش الذي ربمّ ا �سيكون يوما ما جميال)! و� إ ّن انتقال
ندى( :وقفزت مرات ّ
ؤ
أ
أ
الق�صة �إىل ال�س�ال عن دخول اجلنّة ،و�ثارت رغباتها املكبوتة يف �ن تكون
ال�صغرية ندى يف �آخر ّ
كخلق اهلل آ
واقعي ،وم ّثل تدخّ ال
الخرين � ...إ ّن ذلك االنتقال لفت ٌة ذك ّية من الكاتبة؛ لكنّه كان غري
ّ
�ضروري لتوفري نهاية مرغوبة مريحة للطفلة
واعيا من الكاتبة /ال�ساردة ،وهو يف الوقت نف�سه تدخّ ل
ّ
ندى ،ولقارئ الق�صة أ�ي�ضا ،و� إ ّال لرتكت الكاتبة القارئ يف حرية وجود ّية أ�مام :هل �سيجد املحرومون
تعوي�ضا عن حرمانهم ذات يوم؟؟
ق�صة ( أ��سرار املحيط) ألحمد ناجح ال�شاعر
ّ
ق�صة تعليم ّية بامتياز يف ( أ��سرار املحيط) مع أ�نّه يخرج عن املحيط قليال يف
ّ
يقدم أ�حمد ال�شّ اعر ّ
والق�صة التعليمية تقوم على ا�ستح�ضار �شكل من أ��شكال ُ
احللم أ�و ت ّيار الوعي
الق�صة.
ّ
بع�ض أ�جزاء ّ
تعالج أ
الحداث فيها بطريقة
أ�و الغيبوبة أ�و ال�سحر أ�و  ...لتنقل القارئ من بيئة الواقع �إىل بيئة ما
ُ
�سرد ّية حم�ضة بالغة الو�ضوح ،و�إن تكن خيال ّية جمتلبة اجتالبا ظاهرا .ولهاذ ف� إ ّن القارئ يلحظ
أ�حيانا جفافا يف العبارة التي هي معلومة علم ّية ال غري ،ومن ذلك مث ً
القطبي الذي ظهر
الدب
ال قول ّ
ّ
ثلجي يف القطب ال�شمايلّ( :فرائي لي�س له لون ،لكن آ
الخرين يرونه
لل�سارد بعد أ�ن دخل �إىل كهف ّ
هكذا ب�سبب انعكا�س لون الثلج أ
البي�ض عليه).
أ
تخت�ص
ق�صة املعرفة التعليم ّية مرهقة ،وحتتاج �إىل تع ّمق يف البحث واملالحقة ،وعلى الكرث
ّ
� إ ّن ّ
أ
أ
أ
تقدم �شيئا للكبار،
ا
مم
كرث
�
طفال
ال
تنفع
تقدير
كرث
�
يف
وهي
م،
تقد
كما
اجلوانب
من
بجانب
ّ ّ
ّ
تقدم لهم املعرفة يف هيئة ق�ص�ص ّية ،وهذا أ��سلوب من أ��ساليب
وترثي خيالهم وتن ّمي مواهبهم حني ّ
التدري�س املتّبعة لدى بع�ض املد ّر�سني واملد ّر�سات .أ
ولنّها معرف ّية تعليمية ،فمن الواجب أ� ّال يكون فيها
علمي ،وذلك من قبيل اخلط أ� الذي وقع فيه أ�حمد ال�شّ اعر عندما قال الدولفني لل�سارد( :نحن
خط أ� ّ
يف القطب ال�شمايل للكرة أ
الر�ض ّية .و أ�نهى حديثه قائال :اهد أ� .وبعد ثوان قال يل :هناك خطر،
تُوجد �سمك ُة قر�ش يف اجلِ وار حتاول ا�صطياد فري�سة)!!
الدافئة!
� إ ّن أ��سماك القر�ش ال تعي�ش يف املياه القطبية� ،إنمّ ا يف املياه ّ
(جتربة يوم) آلية احللبي
واقع أ
ق�صة؛ غري أ�نّها أ�قرب �إىل اخلاطرة منها �إىل
المر أ� ّن �آية كتبت هذه املحاولة بو�صفها ّ
واملهم يف هذه املحاولة أ� ّن لغتها م�شرقة جميلة،
الق�صة الق�صرية.
ّ
الق�صة ،فهي خالية من عنا�صر ّ
ّ
ؤ
ف�ضال عن أ�نّها تنتهي نهاية جميلة واعد ًة أ�ي�ضا باخلري وبالتفا�ل ومفعمة مب�شاعر الر�ضا بعد جتربة
قا�سية.
تر�سمها مل�شهد من م�شاهد
التي
ور
وبال�ص
لغتها،
وكثافة
يجازها
�
ب
ّ�سم
ت
ت
ُ)
ة
(اخلاطر
الق�صة
إ
ُ
ّ
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احلياة ميكن للقارئ أ�ن يعترب بقراءتها ،و أ�ن ُي�س َّر ،أ�و يتع ّلم �سلوكا أ�و موقفا أ�و لغة ،أ�و يتف ّكر يف
حد بعيد.
امل�شهد الرئي�س الذي تركّز عليه .وقد أ�تقنت �آية احللبي هذا �إىل ّ
ق�صة (طريد املوت والظِّ الل) لعامر ملكاوي

ق�صة ( أ�بواب) لهمام يحيى
ّ
الق�صة متثيال لغو ّيا واعيا لرمز ّية احلياة التي نعي�شها ،فهمام يحيى ي�ستح�ضر الغرف
جت�سد
ّ
ّ
أ
والبواب واملفاتيح ليدلّ على طبيعة احلياة التي يعي�شها ا إلن�سان بني اختياراته وقدره ،وير�سم �صورة
ًّ
تجُ
الفردي كال اه م�صريه وحراكه يف احلياة.
الب�شري
ال�صراع
ّ
ّ
ّ
أ
أ
هم ما فيها هو أ
البواب واملفاتيح التي
�
و
تها،
ي
رمز
يف
للحياة
موازية
ة
ي
خيال
ة
ق�ص
بواب
�
ة
وق�ص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تت�ش ّكل يف يد ال�سارد ،و أ�يدي من يراهم ،حينما يواجه الغرفة اجلديدة ،أ
والبواب اجلديدة؛ و�إذا
الرمزي امل�صطنع هي ذاتها القرارات يف امل�شهد
ما�شيناه يف رمز ّيته قلنا � :إ ّن املفاتيح يف امل�شهد
ّ
الواقع املُجرتح.
ق�صة (عك�س االتجّ اه) ليحيى ف�ضل �سليم
ّ
ق�صة (عك�س االتجّ اه) ليحيى ف�ضل �سليم عن قراءة واعية ألدب الكتاب الكبار؛ فهو يبني
تنبئ ّ
ق�صته بوعي يقظ من مفتتحها �إىل نهايتهاّ ،
لي�شد القارئ �إىل املتابعة
ويوظف الغمو�ض ال�شّ فيف فيها ّ
ّ
ويجربه على التفكري معه يف لواعج متاعب الذّ ات ا إلن�سان ّية الرازحة حتت �ضغوط احلياة والعمل
والتقاعد أ
ق�صته هذه بق�صيدة ملحمود
وال�سرة واملا ّرة يف ال�شّ ارع  ...ويذكّرين يحيى ف�ضل �سليم يف ّ
يتحدث عن ظ ّله الذي قابله يف املر�آة ويفعل مثل ما
دروي�ش يف ديوانه (ال تعتذر ع ّما فعلت) حينما ّ
الق�صة
يفعل بطريقة معكو�سة مقابلة له .لقد جعل يحيى ف�ضل �سليم �شخ�ص ّيته الرئي�سية يف هذه ّ
تعي�ش حالة من الف�صام الواعي (ال�شوزيفرينيا) التي جتربنا احلياة عليها يف بع�ض أ
الحيان.
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ق�صة عامر ملكاوي (طريد املوت والظالل) ما فيها من عنا�صر الغمو�ض ،ف�ضال عن
أ�برز ما ّ
توظيف هذا الغمو�ض أ�حيانا لت�شويق القارئ لكي يتابع القراءة؛ و أ��ضيف �إىل هذين ملكتَه اللغوية
ق�صته حتفل بعبارات �شفّافة ند ّية مثل قوله( :ولطاملا �شعرت بحاجتي �إىل البكاء
اجلميلة التي جعلت ّ
أ
ّ
ك ّلما ف�شلت يف العثور على ظلها واقعا �مام �شهوة انتظاري)!
ق�صة عامر هذه ،ف أ� ّول عبارة فيها حتتوي �ضمريا ال يعرف القارئ من /ما يعود
ي�سود الغمو�ض ّ
عليه( :لك أ�نّها كانت تنبت يف أ�عماقي منذ أ
ال�سرد أ� ّن ال�سارد
الزل)ّ ،
ثم يتبينّ القارئ بعد حني من ّ
أ
يتحدث عن وردة نبتت على قرب �صديق ...ولي�س الغمو�ض مت�تّيا من هذا اجلانب وحده ،فاللغة يف
كثري من عباراتها موحية ت�شي وتل ّمح دون أ�ن تك�شف وت�ص ّرح وت�شري .واقع أ
المر أ� ّن الغمو�ض ،أ�و
ا إلغما�ض ،لعبة لغو ّية �سرد ّية بالغة اجلمال أ�تقنها عامر ملكاوي ،وجعلها مدخ ً
ال لطيفا لي�شرتك
القارئ معه يف التف�سري والفهم وربط أ
ثم � إ ّن ا�ستح�ضاره
الح��داث وال�شخ�صيات بع�ضها ببع�ضّ ،
بق�صة
الق�صة نف�سها أ�مر مده�ش! وال أ�دري �إذا ما كان عامر ملكاوي على وعي ّ
لق�صة فرع ّية داخل ّ
ّ
أ
فق�صته تنبئ عن معرفته بها!
الوردة والبلبل لو�سكار وايلدّ ،

الق�صة ،أ�و
الق�صة من الذي قفز يف النهر منتحرا :ال�شخ�ص ّية الرئي�سية يف ّ
ول�ست تدري يف نهاية ّ
غايلّ :
الظل الذي ابتدعه ال�سارد أ�و ر أ�ته ال�شخ�ص ّية الرئي�سية ي�سري قبالتها على الر�صيف املقابل،
أ
ثالث ال ي�ستطيع التمييز
يفعل مثلما تفعل ،ويلب�س مثلما تلب�س ...وال �سيما � ّن الق�صة تنتهي �إىل وجود ٍ
بني مالب�س غايل ومالب�س غريه ،مبا يدلّ على أ� ّن املنتحرين كانا ميثالن ال�شخ�صية الرئي�سة وظ ّلها
غايل.
ّ
للدارجة امل�صرية أ�حيانا يف احلوار يدلّ على الرغبة يف أ�ن يكون
ولعل توظيف يحيى ف�ضل �سليم ّ
أ
واقعيا يف لغة ال�شخ�صيات ،وقد ظهرت الدارجة يف مقاطع قليلة معدودة ال غري ،ومع � ّن لغته ج ّيدة
يف أ�كرثها ،ف�إنّه يقع يف أ�خطاء ال ينبغي ملثله الوقوع فيها من مثل قوله( :تركوه النّا�س؛ اختفت
اليدين.)...
ق�صة (على أ�بوابكم) ليحيى وليد �إ�ستانبويل
ّ
حد
يقرتب يحيى وليد �إ�ستانبويل بلغته من �سمات لغة املت�ص ّوفة أ�حيانا ،وهذا �شيء جميل يف ّ
الق�صة مكانا منا�سبا لها ،ال �س ّيما يف
ذاته .لكنّه مييل أ�ي�ضا �إىل توظيف أ�لفاظ ناتئة الدالالت لي�ست ّ
ال�سرد؛ ولو أ�نّه ّ
وظفها يف احلوار بني ال�شخ�ص ّيات ،أ�ي كانت �إحدى ال�شخ�ص ّيات متيل �إىل مثل هذه
المر طبيع ّيا .ومن ذلك قوله( :ذوي أ
اللغة ،لكان أ
الفكار املخروطية؛ واملبادئ ا إلهليلج ّية؛ ذراذزم
ال�سرمد ّية؛ .)...
الغربان؛ ّ
ق�صة ّ
آ
الق�صة،
يف
�سافر
ل
وهذا
رد،
ال�س
يف
ة
ي
الفل�سف
رائه
�
عر�ض
فر�صة
ارد
لل�س
يرتك
الكاتب
ثم � إ ّن
تدخّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
من مثل قوله( :قد يحدث أ�ن يحلو للب�شر أ�ن ميار�سوا ع��ادات �شيزوفرينية يف معاقرة احلزن
أ�حيانا ،)...وقوله أ�ي�ضا ( :أ�يها ال�سادة ،يا أ�باطرة الوهم ،قد مي ّر على املرء ت�سعون عاما يف هذه
فجا من ال�سارد يف م�سار أ
الحداث
اخلليقة � .)...إ ّن هذه العبارت الفل�سفية التي مت ّثل تدخّ ال مبا�شرا ّ
الق�صة
الق�صة ،ولو ُحذفت لكانت ّ
تقطع عن القراءة ،ولع ّلها أ�دخل يف باب اخلاطرة منها يف باب ّ
أ��سلم و أ��سل�س و أ�جمل!
ومع هذا كله ،ف� إ ّن لغة يحيى �إ�ستانبويل لغة جميلة ،كقوله( :واحد وع�شرون عاما يف احلياة،
يقابلها حزن واحد) ،وقوله( :باختمار احلزن يف كروم الذات ،ت�صبح احلقيقة �شيئا هام�شيا..
جدا).
يوظف أ
من اجلميل أ�ي�ضا أ� ّن يحيى ّ
ق�صته ،مبا يوحي أ� ّن
الل��وان توظيفا واعيا ،وهي كثرية يف ّ
تركيزه يف الكتابة على ال�صورة الب�صر ّية!
ثالثا :في الكتابات الواعدة

ق�صيدة (ف�ضاء آ�خر) ل�سيما �إيهاب ال�شلبي
نات يف الق�صيدة
ح�س عالٍ با إليقاع يف ق�صيدة (ف�ضاء �آخر) ل�سيما �إيهاب ال�شلبي ،ولوال َه ٌ
ث ّمة ّ
لكانت موزونة متاما؛ ف أ�كرث أ�فاعيلها من وزن الرجز (م�ستفعلن) أ�و �إحدى �صورها؛ أ
ولنها كذلك
اخلا�صة بوزن الكامل يف قولها (يتح ّركون) .وث ّمة اختالالت أ�خرى
(متَفاعِ ُلن)
فقد قاربت �سيما ُ
ّ
الرتكيبي ،فمثال:
الن�ص عن م�ساره
ميكن التغ ّلب عليها بب�ساطة ،وبدون َح ْرف ّ
ّ
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ق�صيدة (عاب�سات الدهر) أل�سماء جاد اهلل
جت�سد هذه املحاولة لكتابة ق�صيدة ال�شطرين حماولة ال ب أ��س بهاّ ،
ولعل أ��سماء ما تزال يف بدايات
ّ
كتابتها أ
الدبية ال�شعرية ،ويدلّ على هذا عنايتها بالعرو�ض قبل العناية بان�سجام الرتكيب واتّ�ساق
جدا .بل � إ ّن عرو�ض الق�صيدة ليظهر فيه اخللل أ�حيانا قليلة
املعنى وال�صورة ،وهذا أ�مر طبيعي ّ
كقولها:
أ
		
�سيف ال َيمانِ
وليكن �سط ُع ُه من ِ
عاي�ش اليام ما كان الربيقْ
ْ
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و�ص ْو َب ِّ
كل ناحي ْة
�سمنت يف غرفِ هِ املك َّعب ْة
ي�ستند ا إل
ُ
ُ
بد ًال من قولها:
و�صوب ّ
كل ناحية ي�ستند ا إل�سمنت
غرف مك ّعب ْة
يف ٍ
وكذلك بد ًال من قول �سيما:
ال�سهولُ راك�ض ْة
حيث ّ
والبحا ُر �سابح ْة
واجلبالُ راق�صة يف بهجة الطبيعة الغنّا ْء
ميكن القول:
حيث ال�سهول راك�ض ْة
حيث البحار �سابح ْة
حيث اجلبال راق�ص ْة
يف بهجة الطبيعة الغنّا ْء
أ
ّ
ّ
� إ ّن الكتّاب ال�شباب يتمتّعون بحنكة مبكرة؛ ف�ن تطل طالبة مدر�سة بهذا املوقف من املدينة التي
أ� ّرق املوقف منها كبار ال�شعراء ،و أ�ن تر�سم هي لها �صورة بهذا العمق يف تغ ُّولها ،و�إح�سا�س ا إلن�سان
بال�ض آ�لة نتيجة دخوله ت ُْر�سا �ضمن م�سنّناتها حتّى يفقد �إح�سا�سه ب�إن�سان ّيته وي�ضحي جزءا من
فيها ّ
روتني قاتل ،و أ��سريا لفو�ضاها الرتيبة املُخ ّلة برباءته والقاتلة لب�ساطته – أ�مران ت�ستحقّ عليهما
�سيما ال�شلبي كل تقدير.
الرومان�سي أ
ال ّويل الذي ب ّثته �سيما �إيهاب ال�شلبي يف ق�صيدتها ،راغبة يف أ�ن حتت�ضنها
و� إ ّن املوقف
ّ
بالر�ض وال�تراب و أ��صل اخللقة أ
الطبيعة البكر الربيئة لتحافظ على عالقتها أ
(لمتطي أ�حالمي
ح�سوا وط�ةأ
الث�ير ْة أ
أ
فالر�ض رحبة هناك) ،موقف يكاد ي�صبح كال�سيكيا لدى ال�شعراء الذين أ� ّ
ا إل�سمنت وا إل�سفلت يف املدينة على م�شاعره و�إن�سانيتهم؛ لكنه موقف فذّ مده�ش حينما ي�صدر عن
طالبة يف املدر�سة!
لقد قتلتني عبارتها التي أ�نهت بها الق�صيدة حيث قالت:
أ��شتاقُ أ�ن أ�لمُ ّني
من نف�سي املرهق ِة الك�سري ْة
ري
و أ�ن أ�ط َ
يف ف�ضاء كوين اجلميل

فالق�صيدة جتري على وزن ال ّرمل (فاعالتن) ،ومن املي�سور أل�سماء أ�ن تتغ ّلب على ما يف أ�بياتها
املتقدم ميكن أ�ن ي�صبح آ
كالتي:
من اختالالت تركيب ّية أ�و ت�صويرية أ�و عرو�ضية ،فالبيت
ّ
عاي�ش أ
يف يف ِّ
يام ما �ش َّع ْت بريقًا
كف ال َيمانِ
كال�س ِ
ال َ
		 �ساط ًعا َّ
(وت�ستمر امل�سرية) لفرح خمي�س اليو�سف
مقالة
ّ
املهم يف الكتابات أ
الدبية لغتُها ،فال أ�دب دون لغة
ّ
تقدم يف التعليق على بع�ض الكتابات �آنفا أ� ّن ّ
أ�دبية ،وينبغي لهذه اللغة أ
الدبية أ�ن تكون م�ستقيم ًة �صحيحة قبل ّ
كل �شيء .ومع أ� ّن فرح اليو�سف
أ
تكتب عن وعي بالفكرة ،و أ�نّها تكتب بلغة ج ّيدة يف �كرث عباراتها ،ف�إنّها يف حاجة �إىل تدقيق ما تكتبه
ب أ�ن تعر�ضه على من هو أ�علم منها بالعربية نحوا و�إمالء.
املهم يف املقالة أ
لكن أ��سلوب الكتابة
الدب ّية ،و�إن يكن املو�ضوع ذا أ�هم ّيةّ ،
لي�س املو�ضوع وحده هو ّ
أ
مييزُ بني كاتب و�آخر ،فقد يكتب أ�حدهم عن املو�ضوع نف�سه ب��سلوب أ�ف�ضل و أ�كرث �إ�شراقا.
و أ�ن ّبه فرح اليو�سف على �ضرورة جتنّب ا إلف��راط يف املبالغة؛ أل ّن ذلك يفقد املقالة وكاتبها
كل بقعة أ
مو�ضوع ّيته ،ويجعل القارئ ينفر من املتابعة ،فما معنى قول فرح ...( :ما �ش ّيد يف ّ
ردن
ال ّ
ويف ّ
ال�سماء)؟
كل زاوية)؟ وما معنى القول( :لكنّها �ستنمو و�ست�صل �إىل ما بعد ّ
ظن أ� ّن فرح قادرة على ما هو أ�ف�ضل كذلك!
حماولة كتابة ج ّيدة ،و أ� ّ
مقالة (زهرة املدائن) لوالء يعقوب عرمو�ش
تقدم يف � أش�ن مقالة زميلتها فرح اليو�سف ،و أ��ضيف �إليه � :إ ّن املقالة ينبغي
ينبغي لوالء أ�ن تقر أ� ما ّ
أ�ن تخلو من التناق�ض! فالقول( :وت�س ّمى مدينة القد�س مبدينة ال�صالة ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل
كونها املدينة التي حت�ضن يف قلبها العديد من أ�ماكن ال�صالة والعبادة لكافة أ
الديان ال�سماوية:
أ
ا إل�سالم وامل�سيحية واليهودية) يثبت أ�ن لليهود حقّا يف القد�س؛ ثم تقول والء يف مقالتها( :ولهم ّية
حمط طمع العدو الغا�صب ...ف أ��صبحت �إ�سرائيل وك أ�نّها �صاحبة أ
القد�س الكبرية جندها ّ
ال�صل يف
فل�سطني)!
أ
ثم ت�صف والء أ�بناء فل�سطني بالقول( :لقد أ�جنبت القد�س أ�بطاال عظاما ك�مثال �صالح الدين)
ّ
أ
أ
ثم تتابع يف و�صفهم ب�نهم ي�شبهون الع�صافري ال�صغرية التي( :ما �إن تبد� بالتحليق يف �سماء وطنها
حتى تعود فورا �إىل ع�شها ال�صغري خوفا مما ر أ�ته من حرب ،)...وهذا تناق�ض �آخر ينبغي جتنّبه.
* �شاعر وناقد من االردن
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هانيبال *

هانيبال

(م��ك��ان مهجور ،بيت �شبه منهار،
�صوت �صهيل ح�صان �ضعيف يف اخلارج،
ب��ع��د ق��ل��ي��ل ي��دخ��ل امل���ك���ان رج���ل طاعن
�ضر�سته احل��روب ،وبلغ به التعب مبلغا
كبريا ،يتكئ على �سيفه ،له حلية طويلة
و�شائبة� ،شاربه حليق ،بعني واحدة ،أ�ما
أ
الخ���رى فمغطاة ب��رب��اط ج��ل��دي فيبدو
وا�ضحا �إنه أ�عور ،ي�سري مرتعا ومتلفتا يف
كل اجتاه برتقب وحذر ،ويكلم نف�سه)
هانيبال  :أ�ر���ض بعيدة ...حجارة
يطل منها امل��وت واخل��ذالن (�صوت ريح
قوية)وريح تذر الرمال يف وجهي ووجه
ج��وادي ،خلعتني ممالكي وباعني جتار
قرطاجة لنخا�سي روما.غريب على باب
ال�سراب ،عني ترقب مطاردي وعني ماتت
قبلي ب أ�ربعني عاما ،و أ�لف معركة تركب
أ�كتايف ،أ�هل و�شاة تركوين خليل الردى
جتو�سني ،فال أ�فرت�ش أ�ر�ضا وال أ�لتحف
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ه�������زاع ال����ب����راري **

�سماء ،غري ح�صان يو�شك أ�ن ي�سلمني ل�سيف
عدوي ،لفرط ما أ�قتات من �سني عمره ،ولقلة
ما وهبته م�سالك الهرب من أ
كل وماء...
(يت أ�مل �سيفه بيده بحزن)حتى أ�نت...غدوت
ع�صا بيد عجوز أ�عطى احلرب �شبابه فطمعت
ب�شيخوخته ،كنت مثل �صبية تت�شبث كف حلمها،
ف أ�خل�صت لك ولعجاج الدوائر ،فلم يخل�ص أ�حد
غريك ،حملتك على أ�عناق من أ�رادوا فرقتنا،
و�سوء مال ،هم ابتلعوا قواي ورغبوا عني ،و أ�نا
أ��شهرتك �شراعا يف وجه روما ،فلم تنك�س لك
راية ،ومل تهبط لك �صارية ،مل يحن را�سك نحو
ال�تراب �سواي ،فارفق بي وال تلمني ،ال غريك
متك أ� وال مثلك �صابرا� ،ضع ر أ��سك يف الرتاب
و�ساعدين يف م�سريي(يتكئ على ال�سيف) فلقد
اختب أ� عني أ�عدائي كثريا فظهرت لهم من بني
أ�عتاب الظالم و أ�فنيتهم ،لكنهم يولدون من
الحبة ومن أ�ح�شاء أ
أ�ح�شاء أ
آ
�شقاء...الن افعل
ال
أ�م��را علمته خل�صمي ون�سيت نف�سي ،هارب ال
يعرف الهرب ،قائد مك�سور القلب ،يتعكز �سيفا
مل ي��غ��ادر غمده منذ طالبت �صكوك ال�صلح
بر أ��سي.
أ
أ
(حتدث زوبعة قوية وتدخل امر�ة يف الربعني
من العمر بهيئة الغجريات ،وحتمل كي�سا �صغريا
على كتفها وت�ضعه دون اكرتاث لهانيبال اخلائف
واملرتبك ،الذي يحاول �إخراج �سيفه من غمده
فيف�شل لذلك ت�ضحك بجنون).
امل���ر أ�ة :ال حت��اول ...م��ن هم يف مثل �سنك
تخونهم أ��سلحتهم !!..
هانيبال :من أ�نت؟؟هل خلفك جي�ش روما...
أ�و و�شاة قرطاجة..؟
املر أ�ة ( :تكف عن ال�ضحك ) أ�نت قرطاجي
..لكنك غريب ومعدم...
هانيبال :أ�نا حاكم قرطاجة وقائدها...
املر أ�ة( :ب�سخرية)�ستقول يل ب أ�نك هانيبال
و� أ
��س������ص��دق  ...أ�و رمب��ا ت��خ�برين أ�ن���ك حتبني
�...ستكذب بالت أ�كيد...
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هانيبال :من أ�ين خرجت يل ؟؟حلم أ�نت أ�م
حقيقة ؟ مل تكن يل ام��ر أ�ة يف حياتي احلربية
 ...أ�نت كابو�س ...ل�ست حلما ول�ست واقعا!!
امل����ر أ�ة :رج��ل عجوز وم�شرد مثلك ،ماذا
تعتقد؟ أ�نا من أ�عماقك خرجت...فكرة مهملة
مل تلقي لها ب���اال ،عندما أ�هملتك قرطاجة
أ�خرجتني من ذات��ك ...كلما نظرت يف عينيك
 ...أ�ق�صد عينيك أ�جدها فارغة ...رمبا عرفت
ن�ساء لكن �شيئا من احلب مل يدخل قلبك ،لدي
يقني أ�ن لي�س لك امر أ�ة أ�و أ�والد...
ه��ان��ي��ب��ال :ك���ان يل وط���ن يحت�ضن بحر
قرطاجة مثل ر�ضيع �صغري .
املر أ�ة :لذلك �ستقول �إنك هانيبال ؟
هانيبال :أ�نا هانيبال (بغ�ضب ).
املر أ�ة( :ت�ضحك) أ�عرف  ..أ�عرف.
هانيبال  :أ�نت �ساحرة...هيئتك الغجرية
تف�ضحك ،أ�نت ل�ست من ذاتي ،بل أ�نتي رامية
ودع ماكرة .
املر أ�ة( :بجدية )و أ�نت...رجل غريب الوجه
و أ�ع��ور ،ترى من أ
ال�شياء التي حولك الن�صف
فقط  ...أ�نا ن�صف ذاتك ال�ضائعة.
هانيبال :اخر�سي...لو ال أ�نك امر أ�ة لعلقت
ر أ��سك على عنق ح�صاين ...لكنك جمرد حلم
فارغ.
امل���ر أ�ة :نعم...لو مل أ�ك��ن ام���ر أ�ة ،مثل تلك
اجلمجمة املعلقة على عنق جوادك...
(ي�صاب باحلزن وال�صدمة معا ،وي�صرخ
مثل املجنون).
هانيبال::تبا لكي أ�يتها البومة ال�شمطاء
...اخرجي من هنا ...هيا...
امل�����ر أ�ة :م���اذا ت�ت�رك ه���ذه ال���ر أ�����س معلقة
كاجلر�س ،هل هو عدوك ؟؟
�صديقك؟؟ أ�م ترى...
هانيبال( :يقاطعها �صارخا) كفى ...كفى...
مل أ�جتز على ظهر ج��وادي مئات أ
الميال حتى
أ
و�صلت �إىل ثب�سو�س ثم أ�ركب البحر �إىل �نطاكية،

(*)�سبيو القائد الروماين الذي هزم جي�ش هانيبال
* امل�سرحية ال��ف��ائ��زة بجائزة حممد تيمور للن�ص
امل�سرحي 2004
** كاتب من أ
الردن
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و أ�دف��ع انتبوخو�س الثالث لقتال روما ثم أ�خرج
أ
بيثونيا...لجد امر أ�ة من
�إىل كريت حتى و�صلت
بع�ض أ�وهامي� ،شقية وبلهاء حتا�سبني .
املر أ�ة( :غا�ضبة) أ�نا �شقية ،ورمبا أ�نا وهم
وخيال ،لكنني ل�ست بلهاء وال �آلهة ألحا�سبك...
وما أ�نت �سوى رجل طاعن وخرف  ...رمبا مل
من ثرثرتك أ�والدك فدفعوا بك �إىل أ
الر�ض
الغريبة...
أ
هانيبال( :بح�سرة) لي�س يل �بناء ...كنت
أ�قود جي�شا من خم�سني أ�لف راجل وع�شرين أ�لف
فار�س...كانوا أ�والدي ..
امل������ر أ�ة :ال أ�ع����رف م��ن ت��ك��ون ،وم���ن أ�ين
أ�تيت...؟؟لكن اجلي�ش ي أ�خذ أ
البناء وذويهم
(...حتاول اخلروج ) � أس�بحث عن طعام...
هانيبال� :إن وج���دت �شيئا أ�ح�����ض��رت لك
منه...
أ
أ
امل���ر�ة� :ن��ت...ي��اه��ذه...م��اذا تعرفني عن
هانيبال؟
جتولت يف ب�لاد كثرية ومتباعدة ...ومل
أ�عرب أ�ر�ضا �إال و�سبقتني �إليها جيو�ش هانيبال
من �إفريقيا �إىل ا�سبانيا وحتى مر�سيليا وجبال
أ
الل���ب وب�ل�اد الغاليني وايطاليا حتى أ��سوار

روما...
قالوا مل تنجب امر أ�ة هانيبال لكنه نزل من
ال�سماء على ظهر ح�صان جمنح ...ولن ميوت،
لن يقتله �سيف ...لكنه �سي�صعد �إىل ال�سماء
مع ح�صانه ،حتيطه أ��سراب من طائر الفينيق
وحوريات يلب�سن البيا�ض والفرح...
(تخرج املر أ�ة وهانيبال �صامت وحزين )
(ه��ان��ي��ب��ال يجل�س ي�سرتيح ب��ال��ق��رب من
اجلدار ،ثم يقول)
ه��ان��ي��ب��ال :تلك امل����ر أ�ة ال تعرفني ،لكنها
تراين أ�موت ،كيف يكون موتي دون �سيف يجتث
عنقي؟ ،أ�و رمح يخرتق أ�ح�شائي ،هل أ�موت مثل
دابة هرمة ومهملة...؟ال...ال ...أ�نا هانيبال...
�سحقت أ
ال�سبان واملر�سلني وبالد أ�لغال واليونان
و أ�ب��ن��اء روم��ا ف��ان ال بد أ�ن أ�م��وت بعد خم�سني
عاما من حرب ال تنتهي ،فليكن ب�سيف قاهري
�سبيو�...سبيو(*)

شهادة مبدع
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����ش���وق���ي ب�����غ�����دادي *

ما أ��صعب أ�ن يتحدث ا إلن�سان عن نف�سه من
دون أ�ن يتحيز لها .وما أ��سهل أ�ن يكذب عليها
وه��و ال ي��دري أ�ن��ه ك��اذب! لي�ست ه��ذه الكلمات
مقدمة الدعاء ف�ضيلة التوا�ضع فيما أ�نا فيه من
حديث عن نف�سي كمبدع .مبدع م��اذا؟ وماذا
أ�بدعت حقا؟ وكيف ي�ستحق أ�ي عمل نقوم به أ�ن
ي�سمى �إبداعا ؟! ..
ب���د أ�ت مثال بنظم ال�شعر وكتابة الق�صة
الق�صرية و أ�ن���ا بعد مل أ�جت���اوز الثانية ع�شر.
كنت ال��ول��د البكر على ث�لاث��ة أ����ش��ق��اء وثالث
�شقيقات ،وعلى ذمة الوالدة -رحمها اهلل -كنت
منذ الطفولة خمتلفا ج��دا ع��ن أ�والده���ا فلقد
ع�شقت مثال املو�سيقى أ
والغ��اين منذ كنت يف
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الثالثة أ�و الرابعة وكانت أ�ف�ضل متعة يل �آنذاك
الذهاب مع أ�بي �إىل املقهى الذي ا�ستورد أ�ول
“فونوغراف” -أ�و احلاكي-يف املدينة ال�صغرية
“بانيا�س”الواقعة على ال�ساحل ال�سوري جنوبي
الالذقية .هناك كان ذلك الطفل ي�صغي بكل
جوارحه �إىل اال�سطوانات الغنائية وعلى أ
الخ�ص
أ�غنية “ت��ع��ا ودع” للمغني ال�شعبي اللبناين
أ
ال�شهر”عمر ال��زع��ن��ي” على م��ا اذك��ر حتى
لقد �صار ينادي با�سمها حني كان رواد املقهى
يب�صرونه قادما من بعيد مع أ�بيه.
ما من �شك يف أ�ن ا إلب��داع قبل أ�ي تو�صيف
هو وليد املوهبة – أ�و الفطرة -التي جبل عليها
ال�شخ�ص امل��ب��دع منذ والدت���ه ،وال�ترب��ي��ة فيما
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بعد أ�و االكت�ساب هو الذي ي�صقل هذه املوهبة
ويدفعها يف هذا املنحى أ�و ذاك فتت أ�لق ،أ�و تخبو
وتنحرف.
مل يعلمني يف البداية �سوى معلمي املدر�سة؛
ففي دارن���ا مل يكن بالطبع ���س��واي و أ�خ �صغري
م��ع وال��دي��ن ال يهتمان بالثقافة �إال يف حدود
قراءة ال�صحف اليومية بالن�سبة للوالد موظف
حما�سب يف املالية ومكلف بجمع ال�ضرائب ودفع
روات��ب املوظفني؛ أ�م��ا الوالدة فلرمبا اكت�سبت
أ�و ورثت منها بع�ضا من هواياتها  .كانت أ�مي
جميلة -ت�شبه ليلى م��راد -وذات �صوت �شجي
رخيم �ساحر وكانت تعزف على العود  ،وهي التي
علمتني فيما بعد العزف على تلك آ
اللة الرائعة
فكانت أ�ول درو�سي معها  .وكانت حتفظ كثريا
من أ
الغاين وتغني يل و إلخوتي أ�حيانا ف أ�خ�شع
�صامتا م أ�خوذا ب�صوتها اخلارق  .وكانت حتب
ق��راءة الروايات بالرغم من أ�نها تزوجت من
دون أ�ن تكمل تعليمها االبتدائي  .رمبا أ�ين ورثت
موهبتها وت أ�ثرت بها كثريا و أ�نا طفل بل حتى يف
كل مراحل عمري �إذ كانت الوحيدة يف أ
ال�سرة
التي تهتم وتفرح بن�شاطي الفني املبكر وتطلب
أ�ن أ��سجل ما كنت انظمه من �شعر و أ�دبجه من
ق�ص�ص وحكايات.
ك��ان طبيعيا �إذن يف البدايات بني مرحلة
ال�شهادة االبتدائية و�شهادة املرحلة ا إلعدادية
أ�و“الكفاءة” أ�و “الربوفيه” أ�ي مايعادل ثالث
�سنوات أ�و أ�رب���ع .وباملنا�سبة كنا يف منطقة
ال�ساحل نتلقى العلم بالفرن�سية يف جميع املواد
– �إال العربية طبعا -ف أ�تقنّا تلك اللغة اللطيفة
بالرغم من أ�نها كانت لغة أ
الج��ان��ب يف ذلك
الزمن و�صرنا نتحدث ونكتب بها ب�سهولة وهذا
ما �ساعدين على نظم ال�شعر وكتابة الق�ص�ص
بالفرن�سية كما كنت بالعربية أ��صنع .
ك��ان طبيعيا �إذن أ�ال ينظم الفتى املراهق
ال���ذي كنته وه��و يف ع��ه��دة امل��در���س�ين وهيمنة
ا�سم الوطن ب أ�حرفه الكبرية وم ؤ�ثرات املراهقة

اجلن�سية وه��ي مقيدة �إال الق�صائد يف حب
الوطن واملحبوبة املتخيلة أ�و الواقعية ال�ساكنة
جوارنا أ�و التي متر أ�مامنا يف كل �صباح بثيابها
املدر�سية النظيفة املثرية وهي يف طريقها �إىل
مدر�ستها و أ�حيانا ال ب أ��س من احلوار مع الطبيعة
احلميمة أ�و ق�ضايا املجتمع على غرار البحرتي
واملتنبي و أ�حمد �شوقي و أ�مثالهم.
غ�ير أ�ن ال��غ��زي��ر امل��ت��دفّ��ق م��ن أ�ع��م��اق��ي مل
يلبث ،وقد �شرعت أ�خو�ض يف غابات املرحلة
اجلامعية ،و أ�ن أ����ص��ط��دم ب�شيء ال ي�شبه ما
اعتدت على درا�سته مع معلمي املدر�سة ،وكنت
ُ
قد ا�شرتيت م�صادفة ديوان �شعر ل�شاعر جديد
ا�سمه نزار قباين بعنوان”قالت يل ال�سمراء”..
وعلى الغالف �صورة فوتوغرافية  ....ق�صائد
جن بها املراهق الذي كنته.
املهم أ�ن ن��زار قباين ا�ستطاع أ�ن يقذفني
على �شاطئ جزيرته اجل��دي��دة امل��ث�يرة بع�ض
الوقت �إذ �شرعت أ�قلده يف نظم ق�صائد �سيا�سية
خ��ف��ي��ف��ة ،فن�شرتها يف ال�����ص��ح��ف امل��ح��ل��ي��ة يف
العا�صمة دم�شق ،ووجدت من يعجب بها ،غري
أ�ين �سرعان ما تخليت عن هذا الهو�س ال�شعري
حني ب��د أ�ت ري��اح الي�سار املارك�سي اال�شرتاكي
تهب على البالد وجت��ذب �إليها الكثريين من
مبدعي ال�شارع الثقايف ورواده الذين بهرتهم
نظرية العدالة االجتماعية.
هكذا أ�خذتني أ�ح�لام الطوباوية اجلديدة
امل�����س��م��اة “ع��ل��م��ي��ة” ب أ���ح�لام��ه��ا و أ�وهامها
أ
اليديولوج ّية و أ�بعدتني عن جزيرة نزار كي أ�هب
روحي وموهبتي للم�شاركة يف حتقيق الفردو�س
أ
م�صدقا مثل
الر���ض��ي املوعود – أ�و امل��زع��وم-
ّ
الكثريين من ال�شباب أ�نه م�شروع ممكن حتقيقه
فع ً
ال.
مل أ�كن بالطبع أ�دري ما كان يجري هناك
يف ما ك��ان ي�س ّمى باالحتاد ال�سوفييتي “قلعة
اال�شرتاكية أ�و ال�شيوعية” .لقد كانوا يتخموننا
ب��امل��ع��ل��وم��ات امل�����ز ّورة ع��ن ال��ت��ق ّ��دم وال�سعادة

والنجاح أ
الك�بر .و أ�ن العامل اال�شرتاكي �سوف
يك�سب املباراة مع الغرب ال�صناعي الر أ��سمايل
ال�برج��وازي “العفن” كما ك��ان��وا ي�س ّمونه يف
أ
الدبيات ال�سوفييتية ون�صدقهم ونردده معهم.
كان زمانا عجيبا مل نفق من �سكرته �إال بعد
امل ؤ�متر الع�شرين للحزب ال�شيوعي ال�سوفييتي
ح�ي�ن ف�����ض��ح أ
الم��ي��ن ال���ع���ام اجل���دي���د للحزب
“خ��رو���ش��وف” الطبيعة اال�ستبدادية املريعة
لنظام احل��ك��م ال�ستاليني وم��ن��ذ ذل��ك احلني
عام  1956بد أ�ت ال�شكوك حول م�صداق ّية ذلك
النظام ت��راودين مع كثريين فتحوا ب�صريتهم
أ�خريا كي يفهموا أ�ن الثورة –كما يقال -ت ؤ� ّمل
أ�بناءها بل أ�نها مل تكن ثورة للمعنى احلقيقي
للكلمة مثل الثورة الفرن�سية مث ً
ال.
�صحيح أ�نني أ�ت أ���مل لفقد أ
الم��ل نهائيا بعد
تلك الف�ضيحة املدوية �إذ ظل هناك �شعاع �صغري
منه يقول لعل وع�سى أ�ن ي�ستطيع خلف �ستالني
�إ�صالح أ
الحوال ولكن هيهات...
لقد كانت “القا�سم الفوالذي” كما �سماها
بع�ضهم منخورة �إىل حد مل يعد ممكنا �إطالقا
ترميمها فانهارت وانتهت.
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ماذا كنا نبدع �آنذاك نحن جمهور الكتاب
الذين مزقتهم الو�ساو�س وال�صدمات؟
كنت �صادقا دائما فيما كنت أ�كتب و�إن بدا
أ�حيانا م�شوها بنوع من املثالية واخلطابية...
غري أ�ن اخلزان ا إلبداعي اجلمايل الكامن يف
أ�عماقي واملتحيز با�ستمرار للتعبري عن ح�ضوره
كان يلهمني أ�ن أ�حت��رر و أ�ع�بر ب أ��سلوب �ضمني
عن “تنازيل الثوري” كما كان ي�سمى �آنذاك.
فقد اتهمت باملنربية واخلطابية دون أ�ن أُ�قر أ�
– خ�صومي يف الفكر �آن���ذاك وفيما بعد-
جيدا وكثري من النقاد قر أ�وا بع�ض املقتطفات
والق�صائد املن�شورة هنا أ�و ه��ن��اك ف أ��صدر
بع�ضهم أ�حكامهم ومل يحاول آ
الخرون أ�ن يتابعوا
نتاجي كما تقت�ضي مهنة النقد النزيهة والذكية
بل اكتفوا مبا ق��ر أ�وه من أ�حكام أ��سالفهم من
النقاد.
لقد �سئلت مرة على �سبيل املثال ال�شاعرة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة أ
ال����ص���ل “���س��ل��م��ى اخل�ضراء
اجليو�سي” املقيمة يف ال��والي��ات املتحدة منذ
زمن بعيد املخت�صة يف درا�سة ال�شعر العربي
احل��دي��ث وت��وث��ي��ق من��اذج��ه وترجمتها للقراء

* �شاعر من �سوريا
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واملهتمني يف الغرب ،وذك��رت أ��سماء الكثريين
يف درا�سة توثيقية دون أ�ن تذكر ا�سمي نهائيا،
ثم قابلتها يف دم�شق ذات يوم � أس�لتها مداعبا
معاتبا :لقد ن�سيتني نهائيا يا �سيدة �سلمى مع
أ�نني ل�ست أ��سوا من كثريين ممن ظفروا بر�ضاك
“...ف أ�جابت على الفور ”:لقد ظلمناك كثريا يا
أ��ستاذ �شوقي ،أ�ع�ترف بذلك و أ�عتذر لك فلم
أ�جدكتبك ومل ت�صلني وحني أ�عود � أس�عو�ض عن
هذا التق�صري ...وعد �شرف ،وبالفعل و�صلتني
منها ر�سالة بعد مدة تطالبني فيها ببع�ض كتبي
أ�و من��اذج منها على أ
الق��ل ...ف أ�ر�سلت لها ما
قد طلبته مني ومل اعرف حتى آ
الن �إذا كانت
ا�ستفادت مما بعثته لها.
أ
يف منا�سبة أ�خ��رى كنت يف خلوة مع �حد
النقاد العرب امل�شهورين ف� أس�لته :ما دمنا وحدنا
أ�رج���وك أ�ن ت��خ�برين بكل �صراحة ه��ل قر أ�ت
جمموعاتي ال�شعرية حتى تتمكن من �إ�صدار
أ�حكامك النقدية؟
ف أ�جاب ب�صراحة :احلق أ�نني مل أ�ق��ر أ� لك
�إال بع�ض مناذج من�شورة يف املجالت وال�صحف
أ
.لنني مل أ�ح�صل على جمموعاتك ال�شعرية..
قدرا للناقد ال�شهري
�صدمني اجلواب وان كنت ُم ِّ
���ص��راح��ت��ه ه���ذا رج���ل فهيم – ك��م��ا يقولون-
وم��� ؤ
��س���ول ع��ن الو�ضع الثقايف العربي ي�صدر
أ�حكاما �سمعها أ�و نقلها عن أ�حد املراجع ،فماذا
ي�صنع النقاد ال�صغار أ�و غري امل�شهورين ؟
ع�صفت بنا �إذن تلك املوجه من الو�صاية
وحتررنا منها منذ أ�ك�ثر من أ�ربعني عاما وما
ت��زال متميزه حتى يف الق�صائد الوطنية أ�و
التب�شريية القدمية ك��ان هنالك دائ��م��ا نف�س
خا�ص ذاتي يتالقح بعناد وبقوه أ�حيانا ومع ذلك
مل يبذل ناقد من النقاد جهدا حقيقيا يف ت أ�مل
تلك الظاهرة والك�شف عنها يف درا�سة من�صفة
�إال فيما ندر من االنطباعات العابرة.
�صحيح أ�ن��ن��ي مل أ�رقَّ���م يف تيار احلداثات
الوافدة كليا ،ذلك ألنني كنت أ�وم��ن دائما أ�ن

احلداثة احلقيقية ذاتية بقدر ما هي مو�ضوعية،
( وان أ
الهم يف اعتقادي هو أ�ن أ��صنع حداثتي
التي تخ�صني وح��دي) �إنني أ�وم��ن كل ا إلميان
بالتغيري والتجديد غري أ�نني أ�وم��ن يف الوقت
نف�سه ب أ����ن هنالك ث��واب��ت لكل ف��رد كما لكل
�شعب و أ�مة هي حم�صلته ال�شخ�صية والتاريخية
وا إلن�سانية معا ت�سهم يف �صنع خ�صو�صيته وهي
�صعوبة ال يقدر على حلها �إال الذين يجيدون
ولل�صوات أ
ا إل�صغاء ل�صوتهم الداخلي أ
الخرى
آ
التية من الرتاث ومن العامل أ�جمع.
�إنني ال أ�كتب مثال ق�صيدة النرث غري أ�نني
أ�كاد أ�قول �إن بع�ض مناذجنا أ�جمل و أ�ف�ضل من
كثري من الق�صائد العمودية من من��اذج هذه
أ
اليام أ�و من ال�شعر املكتوب على التفعيلة غري
أ�نني ال أ�ث��ق أ�ب��دا أ�ن ق�صيدة النرث هي البديل
الوحد أ
أ
والرقى دائما.
ال بد من التجديد والتحديث ،ه��ذا ديدن
احلياة ،ولكن �شريطة أ�ن يتم ذلك داخلنا أ�وال
كب�شر نعي�ش يف دم�شق أ�و القاهرة أ�و الريف
ال�شامي أ�و ال�صحراوي ولي�س يف باري�س أ�و
لندن أ�و نيويورك .أ�نا ال أ�عرف كيف يتم ذلك
وال أ�ملك و�صفة جاهزة ملعاجلة هذه امل�سالة .
�إنني أ��صغي جيدا ل�صوتي الداخلي كما أ��صغي
أل���ص��وات الع�صر ال��ذي أ�عي�ش فيه ولكنني ال
أ��سمح لها أ�ن تلغي �صوتي الداخلي.
�إنني أ�تطور با�ستمرار كنهر يجري يف جمراه
الطبيعي ولي�س يف قناة �صلبة م�صطنعة .وهذا
ما يبهجني �إنني حر وم� ؤس�ول يف الوقت ذاته
وان حريتي تعادل �إبداعي فانا أ�ر�سم حدودها
بنف�سي أ�وال وبهدي آ
الخرين الذين أ�عي�ش معهم
و أ�حبهم ولكنني ال أ��سمح لهم أ�ن يلغوا ح�ضوري؛
كما ال أ��سمح أ�ن أ�ل��غ��ي ح�ضورهم...تلك هي
معادلتي وجذوة �إبداعي.
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روحي «إستنبول»
ال�شاعر الرتكي :جنيب فا�ضل
ت��رج��م��ة:د .أ����س��ام��ة امل��ج��ايل **
*

أ�ذابوا روحي جعلوها قالبا
ويف الرتاب غر�سوا “ �إ�ستنبول ”
تتربعم دواخلي رق�صا طق�سا مو�سما لونا
يتجاوز يا حبيبتي الزمان واملكان
زهرها جنمة ذهبية ما ؤ�ها جملل باحلبور
منذ أالزل ال�شم�س والقمر هما من �إ�ستنبول
عند أ�قدامها يتعانق الرمل وال�شط آ�ن
وعندها و�صول احللم آ
والمال
�إ�ستنبول يا ا ا ا ا روحي
يا وطني  .....يا وطن
�إ�ستنبول يا �إ�ستنبول
***

التاريخ عيون م�شرعة تنظر عرب املاء العميق
وال�سروات  ....ال�سروات العظام �ستار آالخرة
وخيول برية منذ “ الفاحت ( ” )1تعتلي الغيوم
وقباب ما�سية رمبا أ�لف قرياط
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تت�شهد امل آ�ذن عاليا نحو ال�سماء
يف كل نق�ش معنى  :ميتون ال منا�ص .
موت أ�قوى من احلياة .....رحمة ت�سع اخلطايا
وبينما يتلوى ويرق�ص “ بيك أ�غلو ( ...”)2يبكي “ كر ا ا جا أ�حمد(”)3
�إبحث �إبحث عن هذا املعنى
�ستجد دوما �إ�ستنبول
�إ�ستنبول يا ا ا �إ�ستنبول

***

أدب عالمي

امل�ضيق منقل ف�ضي  ,يذري الكائنات
يف “ �شامليجا( “ )4عمق ال�سموات يتجلى أ
للر�ض
مياه امل�ضيق تالطم الطوابق ال�ستة للق�صر
وال�سفري القدمي يف ال�صورة حزين من عامل جديد
()5
يخرج كل م�ساء حريق هائل من نوافذ “ أ��سكودار ”
يف الق�صر اخل�شبي القدمي املرتامي أالطراف كما مدينة
تتناثر ال أ�دري أ�نغام عود رمبا  ...أ�و أ�نغام “ طنبور(” )6
بني الغرف املوح�شة يعلو أ�نني ينادي يا “كاتبي ”
ن�سا ؤ�ها قاطعة ك�سكني
طازجة كدم ف ّوار
اه �إ�ستنبول يا �إ�ستنبول

***

طرز الزمان “ �إ�ستنبول ” فوق تالل �سبعة منذ أ�قدم الع�صور
مزج فيها �سبعة أ�لوان خملوطة ب�سبعة أ�حلان
يقبع “ أ�يوب( ” )7وحيدا  ....يتزين “ كادي كوي( ... ” )8وتنت�شي “ مودا(” )9
ويف “جزر أالمريات( ....” )10نلوم الريح على تطاير التنانري
يف امل�ساء ما زالت ال�سهام تت�ساقط من كل القالع
()10
وال�صيحات ما زالت ت�سمع قوية من ق�صر “ توب كابي ”
ال حمب ك أ�م  ....وال “ ك�إ�ستنبول ” ديار
�سعيدها �سعيد ....حزينها خمتار
ليلها يفوح �سنبال
وحكيها يفوح بلبال
�آه �إ�ستنبول يا �إ�ستنبول
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أ
الر�صفة
يف و�سط الزقاق  ,يف و�سط الزقاق الفارغ
أ�م�ضي م�صمما ال أ�نظر خلفي
وعند حافة الطريق الغارق يف الظالم
ك أ�منا أ��شباح تنتظر
ال�سماء ال�سوداء مغلفة بغيوم رمادية
وال�صواعق تتدحرج بني مداخن البيوت
يف كل هذه الوح�شة الطاغية ال أ�حد م�ستيقظ
�إال أ�نا أ
والر�صفة التائهة
يرتاكم اخلوف يف داخلي نقطة نقطة
ترتاءى يل أالزقة وحو�شا مقطوعة الر ؤ�و�س
واملنازل حتدجني نوافذها ال�سوداء
كما لو أ�نها غول مقلع العيون
أالر�صفة  ,أ�م الوحيدين الثكاىل
أالر�صفة � ,إن�سان يع�شع�ش داخلي
أالر�صفة � ,صوتها يئن عندما ي�صمت الوجود
أالر�صفة  ,تتلوى مزجمرة يف داخلي
من أ�نا كي أ��ضحي ؟ أ�لي�س من حقي ح�ضن دافئ
أ�نا طفل أ�ر�ضعته أالزقة
ال أ�ريد ال�صباح  ....ليبق الظالم يف هذا الزقاق
ليبقى رحيلي دائما يف عتمة الطريق
�س أ�م�ضي ومي�ضي الطريق � ,س أ�م�ضي ومي�ضي الطريق
ومن على حواف ال�شارع �ست�سيل املنارات
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طق طق لت�سمع الكالب اجلائعة وقع أ�قدامي
والطريق مزنر منت�صر بظالل حجرية
ال أ�ريد أ�ن أ�رى ال�صباح  ,ال أ�ريد ال�صباح أ�ن يراين
لتبق لكم نوار النهار ولتبق يل كل الظلمات
كما حلاف مبلل دعوين أ�تدثر
دثروين دثروين بالظلمات الباردة

أدب عالمي

دعوين أ�مد قامتي على الطريق من الر�صيف �إىل الر�صيف
دعوا احلجارة الباردة ت أ�خذ من جمر جبيني
يغو�ص يغو�ص عميقا يف أالر�صفة الغام�ضة
ميوت ويفنى حزينا رفيق أالر�صفة

( )1الفاحت � :إ�شارة �إىل ال�سلطان حممد الفاحت الذي فتح �إ�ستنبول عام  1458ميالدية منهيا االمربطورية الرومانية
البيزنطية وكذلك الع�صور الو�سطى كما ي�شري امل ؤ�رخون .
( )2بيك أ�غلو  :حي ال�سهر والنوادي يف �إ�ستنبول .
( )3كراجا ا ا أ�حمد  :مقربة �إ�ستنبول أال�سا�سية .
(� )4شامليجا  :ا�سم أ�على نقطة يف ا�ستنبول حتيط بها غابات ال�صنوبر .
( )5أ��سكودار  :حي م�شهور من أ�حياء �إ�ستنبول ال�شرقية القدمية .
( )6طنبور� :آلة مو�سيقية ت�شبه العود .
أ
أ
أ
( )7أ�يوب :حي من أ�حياء �إ�ستنبول القدمية وفية مقام ال�صحابي اجلليل �بو �يوب الن�صاري “ر�ضي اهلل عنه” .
( )8كادي كوي  :حي م�شهور وميناء مهم من أ�حياء �إ�ستنبول ال�شرقية .
( )9مودا :حي من أ�حياء ا�ستنبول ال�شرقية الغنية .
( )10توب كابي  :أ�حد أ�حياء �إ�ستنبول الغربية وفيه البوابة الرئي�سية التي عربها جي�ش الفاحت عندما فتح
�إ�ستنبول وهو أ�ي�ضا ا�سم الق�صر ال�سلطاين الذي كان يقيم فيه ال�سالطني ويحكمون ا إلمربطورية العثمانية .
* جنيب فا�ضل �شاعر تركي من مواليد  1904يف �إ�ستنبول  ,تخرج يف كلية الفل�سفة يف دار الفنون عام , 1924
أ�كمل درا�سته يف ال�سوربون بفرن�سا ق�سم الفل�سفة  ,يعد جنيب فا�ضل لكثري من املراقبني أ�حد أ�هم ال�شعراء أالتراك
املعا�صرين  .تويف عام  1983تاركا خلفه أ�كرث من  100كتاب.
** مرتجم من أالردن
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سيدة المشرب الفتاكة
جوان ماريا ماكنلي*
ترجمة� :سعدي يو�سف**

“�آن ت�سقط التفاحات
فل�سوف تتبعها أالوراق”
هم�ست ال�سيدة الفتاكة
وهي متيل،مفعمة أ
بال�سى،نحوي؛
كانت ثمار خريفها العارية
ذات احلكمة آالن
تتهدل
منتظرة الهزة أالخرية
قبل قبول ال�سقوط.
“قد يحدث هذا ،الليلة”
تنب أ�ت مثل حورية
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مالئة كا�سي أ�كرث قليال
حتى فا�ضت بطيئة ،قطرات على جنباتها
بللت أ�ناملها النحيلة
قبل أ�ن متنحني حمتوى الك أ��س الداكن
واالبت�سامة التي تتمهل
عارفه
نزقة.
*ج��وان ماريا ماكنلي� :شاعرة بريطانية نالت
جوائز عدة لن�شاطها الثقايف ،وقد ح�صلت على
دكتوراه الفل�سفة من كنجز لولج بجامعة لندن
بجهدها النظري والعلمي حول اللغة والثقافة.
** �شاعر من العراق

أدب عالمي

الجورب
ليديا ديف�س*

زوجي متزوج من امر أ�ة أ�خرى آ
الن ,أ�ق�صر
مني ,يبلغ طولها حوايل خم�سة اقدام وممتلئة
اجل�سم  ,وبالطبع ف�إنه يبدو أ�طول و أ�نحف مما
هو عليه  ,ر أ����س��ه يبدو أ��صغر  .عندما أ�كون
بجانبها أ�بدو مثل هيكل عظمي غري ر�شيق ,وهي
أ�ق�صر مني حني أ�نظر يف عينيها مبا�شرة لذلك
ف�إنني أ�حاول أ�ن أ�قف أ�و اجل�س �إىل ميينها كي
أ�متكن من عمل ذلك  .ذات مرة كان لدي فكرة
وا�ضحة عن نوعية املر أ�ة التي يجب أ�ن يتزوجها
يف امل��رة القادمة لكن مل تكن أ�ي واح���دة من
�صديقاته ترتقي �إىل م�ستوى ما يجول بخاطري,
وهذه أ�قلهن.
جاءوا �إىل هنا ال�صيف املا�ضي لعدة أ��سابيع
لر ؤ�ية ابني ,وهو ابني وابنه.
كانت هناك بع�ض اللحظات امل ؤ�ثرة  ,لكن
كانت هناك أ�وقات جيده  ,ومع ذلك فان اللحظات
اجليدة كانت غري �سهلة لنا .بدا االثنان وك أ�نهما
يتوقعان مني الكثري من ال�ضيافة ,رمبا ألنها

كانت مري�ضة وتت أ�مل وعاب�سة الوجه والدوائر
ال�سوداء حتيط بعينيها.
ا�ستعمال هاتفي و أ��شياء أ�خرى يف منزيل,
ك��ان��ا ي�����س�يران ب��ب��طء ���ص��ع��ودا �إىل امل��ن��زل من
ال�شاطئ ليغت�سال ,ويف امل�ساء يغادران بحيوية
ون�����ش��اط وق��د ت�شابكت أ�يديهما واب��ن��ي ي�سري
بينهما.
أ
أ�قمت حفلة فح�ضرا ورق�صا معا مما �ده�ش
أ��صدقائي خ�صو�صا �إنهما بقيا حتى النهاية.
غ�يرت طبيعة حياتي من اجلهما أ�و أ
بالحرى
من اجل ابني  ,اعتقدت �إننا جميعا يجب أ�ن
ن�ساير أ
المور ألجله  ,يف نهاية زيارتهما كنت
قد تعبت .
الليلة التي �سبقت ذهابهما كان لدينا خطة
أ�ن نتناول الطعام يف مطعم فيتنامي مع أ�مه ,
فقد ح�ضرت والدته بالطائرة من مدينة أ�خرى
حيث يخطط ثالثتهم لل�سفر معا يف اليوم التايل
�إىل الغرب أ
الو�سط .
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ترجمة:رجاء يا�سر مهاين**

وال��دا زوجته كانا يح�ضران إلق��ام��ة حفل
زف��اف �ضخم لهما بحيث يح�ضره كل الذين
ن��� أ
��ش���ت وت���رب���ت م��ع��ه��م وك��ذل��ك املزارعون
وعائالتهم.
ذهبت �إىل مكان �إقامتهما يف املدينة
عندما
ُ
خذت كل ما تركاه وكنت قد وجدته
تلك الليلة أ� ُ
حتى ذلك احلني يف منزيل :كتاب (وجدته قرب
باب اخلزانة) وجورب وجدته يف مكان �آخر.
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قدت ال�سيارة �إىل البناية و�شاهدت زوجي
ينتظرين خارجا على ممر امل�شاة أ�,راد التحدث
�إىل قبل الدخول أ�,علمني أ�ن أ�مه كانت يف حالة
ُيرثى لها ومل تتمكن من البقاء معهما ،وطلب
مني �إن كان ب�إمكاين أ�ن ا�صطحبها معي فيما
بعد  .قبلت دون تفكري ,ون�سيت تلك الطريقة
التي �ستنظر بها �إيل عندما ت�شاهد منزيل
املت�سخ وكيف � أس�نظفه وهي تراقبني.

* ليديا ديف�س :
كاتبة أ�مريكية معا�صرة تكتب الق�صة الق�صرية ،تن�شر
ق�ص�صها يف العديد من املجالت أالدبية يف الواليات
املتحدة.
** كاتبة من أالردن
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كانتا جتل�سان متقابلتني على كر�سيني
مب�ساند يف ال��ب��ه��و ,ك��ان��ت ه��ات��ان ال�سيدتان
الق�صريتان جميلتان بطريقة خمتلفة ,كالهما
ت�ضعان أ�حمر ال�شفاه بلون خمتلف ويبدو عليهما
االنك�سار وال�ضعف كما خطر ببايل الحقا.
�سبب جلو�سهما هنا هو أ�ن أ�مه كانت خائفة
من ال�صعود �إىل أ
العلى ,مل تخف من ال�سفر
بالطائرة لكنها ال ت�ستطيع أ�ن ت�صعد أ�كرث من
طابق يف بناية متعددة الطوابق .أ��صبح أ
المر
أ��سو أ� آ
الن مما كان عليه يف ال�سابق كان ميكن
أ�ن تكون يف الطابق الثامن �إذا توجب عليها ذلك
طاملا أ�ن النوافذ مغلقة ب�إحكام.
و���ض��ع زوج���ي الكتاب يف ال�شقة قبل أ�ن
نخرج للع�شاء  ,وو�ضع اجلورب يف جيبه اخللفي
دون تفكري عندما أ�عطيته �إياه يف ال�شارع وبقي
يف جيبه طوال فرتة تناول الع�شاء يف املطعم،
جل�ست أ�مه مت�شحة بال�سواد يف طرف الطاولة
م��ق��اب��ل مقعد ف���ارغ  ,تلعب أ�ح��ي��ان��ا م��ع ابني
و أ�حيانا أ�خ��رى ب�سياراته ال�صغرية ويف بع�ض
أ
الحيان ت� أس�ل زوجي أ�و ت� أس�لني ثم ت� أس�ل زوجته
الكثري م��ن أ
ال�سئلة ح��ول الفلفل والبهارات
القوية أ
الخرى التي قد تكون يف طعامها  ,بعد
أ�ن غادرنا املطعم جميعا وكنا نقف يف مر�آب
ال�سيارات �سحب اجلورب من جيبه ونظر �إليه
م�ستغربا كيف و�صل �إىل هناك .
أ
أ
أ
كان �شيئا �صغريا  ,لكنني مل ��ستطع �ن �ن�سى
اجلورب فيما بعد ألنه كان يبدو غريبا يف جيبه
اخللفي يف حي غريب يف اجل��زء ال�شرقي من
املدينة يف احلي الفيتنامي قرب ردهة امل�ساج،
مل يكن أ� ٌّي منا يعرف حقيقة هذه املدينة لكننا
كنا جميعا هنا معا وك��ان ذل��ك غريبا ,ألنني
ما زلت أ��شعر �إننا ما زلنا متزوجني ,لقد كنا
م��ت��زوج�ين ل��ف�ترة طويلة ومل ا�ستطع التوقف
عن التفكري بكل ج��وارب��ه التي التقطتها وقد
تيب�ست من العرق ومتزقت من أ�خم�ص القدم

طوال حياتنا معا من مكان �إىل �آخر وقدماه يف
هذه اجلوارب  ,كيف كان جلده يربز من عند
الكاحل والكعب  ,كيف كان ي�ستلقي على ظهره
ليقر أ� وقدماه مت�شابكتان عند الكاحل في�شري كل
أ��صبع من أ��صابع قدميه �إىل زاوية خمتلفة من
الغرفة  ,وكيف ي�ستدير �إىل جانبه وقدماه معا
مثل ن�صفي حبة فاكهة ,كيف ي�ستمر بالقراءة
هكذا  ,ينحني ليخلع جواربه ويكورها ويلقيها
على �شكل ك��رات �صغرية على أ
الر���ض ثم يعود
أ
ويعبث ب أ��صابع قدميه وه��و ي��ق��ر�  .يف بع�ض
أ
الح��ي��ان ك��ان ي�شركني فيما ي��ق��ر أ� ويفكر به,
ويف أ�حيان أ�خرى مل يكن يدرك �إذا ما زلت يف
الغرفة أ�و يف مكان �آخر.
فيما بعد مل أ�متكن من ن�سيان ذلك  ,بعد
الغرا�ض أ
ذهابهما وجدت بع�ض أ
الخرى التي
تركاها  ,أ�و ب أ
��الح��رى تركتها زوجته يف جيب
�سرتتي مثل م�شط أ�حمر و أ�حمر �شفاه وعلبة
حتتوي بع�ض حبات الدواء .
بقيت هذه أ
الغرا�ض لفرتة يف جمموعة من
ثالثة على �إح��دى ط��اوالت املطبخ ثم انتقلت
�إىل أ�خرى  ,بينما كنت أ�فكر يف �إر�سالها �إليها ,
فقد ظننت أ�ن الدواء كان مهما لكنني ن�سيت أ�ن
أ��سال عن ذلك ,حتى و�ضعتها يف النهاية يف احد
أ
الدراج ألعطيها لها عندما ي أ�تيان مرة أ�خرى،
ألنه بحلول هذا الوقت مل يكن أ
المر ليطول وهذا
ما جعلني مرهقة ملجرد التفكري بذلك .

مقاالت

االحتفال بالمدينة المقدسة
عاصمة الثقافة العربية

د .حممد �صالح امل�سفر

()1
الثقافة – لغ ًة  -م�شتقة من الفعل الثالثي
ثقف ،فيقال ثقف ال�شيء حذقه ،ورجل ثقف أ�ي
حاذق ،وتعني أ�ي�ضا ت�سوية وت�شذيب ال�سيف أ�و
الرمح  ..كما ورد يف ل�سان العرب.
��ا -فهي مفهوم
أ�م���ا الثقافة –ا���ص��ط�لاح ً
وا�سع يعني الت�صور ال�شامل للعامل ،ويتج�سد
يف اجلانبني املعنوي واملادي ملجتمع معني .كما
يقول حممود أ�مني العامل .و أ�ول من و�ضع تعريف ًا
ال للثقافة هو العامل أ
�شام ً
النرثوبولوجي �إدوارد
تيلور �سنة  1871فقال« :الثقافة هي الكل الذي
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*

ي�شمل املعارف واملعتقدات والفنون والعادات
والتقاليد التي يكت�سبها االن�سان كفرد �ضمن
املجتمع .وهي متغرية متطورة وتراكمية عرب
الع�صور» .ومن منتجات الثقافة يف أ�ي جمتمع،
مظاهر ال��ع��م��ران وال��ل��غ��ة وال��ق��وان�ين والفنون
آ
والداب املدونة .ولكل ثقافة �شخ�صية وهوية
متيزها عن �سواها وقوا�سم م�شرتكة مع غريها
من ثقافات العامل.
وحني ن�شري اىل الثقافة العربية اال�سالمية،
ف���إن املفهوم ي�شمل ثقافتنا بجانبيها املعنوي
وامل����ادي ،ع�ل�اوة على تفاعلها م��ع الثقافات

أ
الخرى ،انطالقا من معاين آ
أ�ن الثقافة ال تقدر حق قدرها كما هو احلال
الية الكرمية:
َّا�س ِ� إنَّا خَ َل ْقنَا ُك ْم مِ ْن ذَ َكرٍ َو أُ� ْن َثى بالن�سبة لل�سيا�سة واالقت�صاد ،ودعت �إىل جعل
َيا َأ� ُّي َها الن ُ
َو َج َع ْلنَا ُك ْم �شُ ُعو ًبا َو َق َبائ َِل ِل َت َعا َرفُوا � إ َِّن َأ�ك َْر َم ُك ْم الربنامج و�سيلة لتطوير املدن ثقافيا واقت�صاديا
ري� .صدق اهلل واجتماعيا .وبعد ذل��ك أ��صبح ا�سم الربنامج
عِ ن َْد اللهَّ ِ َأ� ْتقَا ُك ْم � إ َِّن اللهَّ َ َعل ٌ
ِيم خَ ِب ٌ
االحتفال بعا�صمة الثقافة أ
الوروبية.
العظيم (�سورة احلجرات ،آ
الية .)13
أ
ويف أ�مريكا� ،ن�شئت منظمة
�إن التعاون والتفاعل مع
العوا�صم الثقافية أ
المريكية
ال��ث��ق��اف��ات أ
الخ�����رى يناق�ض
لتنفيذ ال�برن��ام��ج ن��ف�����س��ه ،مع
م���ا ذه���ب �إل���ي���ه ب��ع�����ض دعاة
االحتفال بالقد�س
مراعاة تعميق التعاون و�إيجاد
�صراع احل�ضارات ،و أ�برزهم
عا�صمة للثقافة
قوا�سم م�شرتكة بني العوا�صم
هتنجتون ،فثقافتنا ت�ستند �إىل
العربية ينبغي أ�ن
يف أ
المريكتني واح�ترام التنوع
التفاعل اخلالق عرب الع�صور
ير�سخ املفهوم العربي
الثقايف يف القارة أ
المريكية.
م����ع احل���������ض����ارات أ
الخرى
الن�ساين
�إن االح��ت��ف��ال بالعوا�صم
ال�سالمي إ
إ
رغ��م قيام �صراعات فر�ضت
على أ�م��ت��ن��ا م��ن خ�لال الغزو للتفاعل بني احل�ضارات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب�شكل ع���ام يهدف
اىل تطوير العوا�صم الثقافية
واال���س��ت��ع��م��ار وم��ا ج��رت��ه على
اجتماعيا واقت�صاديا وثقافي ًا،
هذه أ
المة من حمن وكوراث.
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��ظ��رة العامل
ويدح�ض املفكر الفل�سطيني
�إدوارد �سعيد مقولة �صراع احل�ضارات وميقتها لتلك الدولة ولعا�صمتها الثقافية و�إبراز تراثها
ألن��ه��ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ى م��ف��ه��وم عن�صري يتنايف الثفايف ،و�إق��ام��ة ج�سور التوا�صل مع القارات
م��ع تطلعات ا إلن�سانية نحو املحبة والعدالة و�إجراء حوار ثقايف بني ال�شعوب يحرتم مقومات
الهوية الثقافية الوطنية وي��راع��ي التنوع بني
وال�سالم.
احل�ضارات على أ��سا�س وحدة القيم اجلوهرية
()2
االن�سانية.
انطلفت فكرة العوا�صم الثقافية من امل ؤ�متر
()3
العاملي لل�سيا�سات الثقافية الذي أ�قامته أ
المم
و�ضمن هذا ال�سياق ،ف�إن االحتفال بالقد�س
املتحدة يف املك�سيك عام  ،1982والذي أُ�ق ّر فيه
أ
برنامج العقد العاملي للتنمية الثقافية ( -1988عا�صمة للثقافة ال��ع��رب��ي��ة ينبغي �ن ير�سخ
 )1997وقد تبنت املجموعة العربية يف اليون�سكو املفهوم العربي اال�سالمي االن�ساين للتفاعل
يف عام  1995م�شروع �إط�لاق عا�صمة ثقافية ب�ين احل�����ض��ارات .وي�برز ال�ت�راث الفل�سطيني
عربية .ف أ�ن�شيء برنامج العا�صمة الثقافية والعربي وا إل�سالمي امل�سيحي ال��ذي تزخر به
القد�س .كما ينبغي أ�ن ي�سهم االحتفال يف تطوير
العربية.
أ�م��ا يف أ�وروب���ا ،فقد انطلق تنفيذ برنامج املدينة املقد�سة ثقافيا واجتماعيا واقت�صاديا،
االحتفال «باملدن» الثقافية يف عام  1983حني ويكر�سها كمدينة عربية فل�سطينية ،عا�صمة
الوروبية .وقد لدولة فل�سطني ،ولكونها مهد أ
النبياء و أ�ر�ض
مت اختيار أ�ثينا «مدينة» للثقافة أ
أ��سهمت الثقافة اليونانية ميلينا مريكوري و�ضع احل�ضارات القدمية ،مدينة ال�سالم ،وزهرة
ال�برن��ام��ج مو�ضع التنفيذ ،وق��د ك��ان��ت تعتقد املدائن مب آ�ذنها وقبابها وكنائ�سها و أ��سوارها

،،
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،،

،،
،،

و أ����س��واق��ه��ا و أ�ب��واب��ه��ا العريقة
ن�شاط فل�سطيني يف مدينة القد�س
وتاريخها العظيم.
ال�شرقية املحتلة!
م��ن امل��ع��روف وامل�ستنكر� ،نأ
ثقافتنا ت�ستند �إىل
()4
التفاعل اخلالق عرب ال��ع��دو ال�صهيوين أ�ع��ل��ن القد�س
وال��� ؤ
هل
��و:
ه
الكبري
��س���ال
الع�صور مع احل�ضارات عا�صمة م��وح��دة و أ�ب��دي��ة للدولة
ميكن حتقيق ه��ذه أ
الهداف
ال��ي��ه��ودي��ة .وه���و ينفذ م��ن��ذ عام
أ
الخرى
والقد�س حتت االحتالل؟ لقد
 ،1949ح��م��ل��ة وا���س��ع��ة ومنظمة
حالت ال�سلطات ال�صهيونية
لتهويد ال��ق��د���س وت��غ��ي�ير هويتها
دون اف����ت����ت����اح ن�شاطات
العربية ومالمح وجهها احل�ضاري
وب���رام���ج «ال��ق��د���س عا�صمة
وال��ت��اري��خ��ي وال�تراث��ي اال�سالمي
الثقافة العربية» ف أ��صبحت العوا�صم العربية
وامل�سيحي ،وتهمي�ش ال��وج��ود الفل�سطيني يف
وا إل���س�لام��ي��ة – وم���ن بينها ع��م��ان والدوحة امل��دي��ن��ة ،وت���ذوي���ب أ
الح���ي���اء الفل�سطينية يف
وغريهما  -هي القد�س ،اىل حني عودة القد�س،
البلدة القدمية ويف حميطها من خالل التو�سع
عا�صمة عربية لفل�سطني .لقد جرى االحتفال
اال�ستيطاين املتغ ّول واال�ستيالء على العقارات
االفتتاحي الر�سمي الحتفالية القد�س عا�صمة
وبناء اجل��در وتدمري امل��ن��ازل وو�سائل الطرد
الثقافة العربية  2009يف مدينة بيت حلم وقد
أ
الخرى ،وحذف اال�سماء العربية من �شوارعها.
منعت �شرطة االحتالل اال�سرائيلي �إقامة أ�ي
()5
ويف هذا املجال أ�حذر كما حذر أ�ئمة فل�سطني
وامل�سلمني من خمططات العدو ال�صهيوين �إزاء
القد�س ،ومن خطر انهيار امل�سجد االق�صى من
ج��راء احلفريات اال�سرائيلية اجل��اري��ة ا�سفل
امل�سجد وال�صخرة امل�شرفة .و أ�رج��و أ�ن ،تكون
هناك حياة يف كل من ندعو وننادي!
لقد قاومت القد�س على م ّر التاريخ أ�ربع ًا
وع�شرين حماولة تدمري ،و�صمدت وال بد لها من
أ�ن تظل �صامدة ومقاومة وال بد من أ�ن نقاوم
معها كل حم��اوالت تغيري هويتها ومالحمها.
ويجب أ�ن تكون ثقافة املقاومة امل�شروعة �إن�سانيا
ودول��ي��ا ج��زء ًا من برامج ون�شاطات االحتفال
بالقد�س عا�صمة الثقافة العربية ،فثقافة أ�متنا
العربية وا إل�سالمية تقوم على أ��س�س احلرية
والكرامة والتم�سك باحلقوق ،وحتقيق ال�سالم
القائم على العدل ..
* أ��ستاذ العلوم ال�سيا�سية – جامعة قطر ،الدوحة
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المرأة في قصائد «مهنا أبو غنيمة»
شاعر مقاتل في إدراكه وفهمه

د .حممد علي ال�صويركي *

الردن ثاني ًا ،وكان لوالده أ
أ
ال�ستاذ حممود أ�بو
ول���د ال�����ش��اع��ر الطبيب ُم��ه��ن��ا حم��م��ود أ�بو
غنيمة يف مدينة اربد عام  ،1943وتلقى تعليمه غنيمة دور كبري يف هذا ال� أش�ن ،ف أ��س�س مدر�سة
االبتدائي والثانوي يف مدار�سها ،و�سافر �إىل خا�صة يف مدينة �إرب��د دعاها با�سم» مدر�سة
تركيا إلكمال درا�سته ،حتى تخرج يف كلية الطب العروبة « �سنة  ،1944وكان ملدر�سته الف�ضل على
يف جامعة ا�ستانبول ،ثم ذه��ب �إىل بريطانيا املئات من أ�بناء ال�شمال يف �إكمال حت�صيلهم
وت��خ�����ص�����ص ب أ����م���را����ض أ
التعليمي ،و�صار منهم ع�شرات
النف
املهند�سني أ
أ
والطباء واملدر�سني
والذن واحلنجرة ،وبعد �إكمال
وكبار املوظفني والوزراء والنواب.
الدرا�سة عاد �إىل وطنه ليعمل
طبيبا يف اجلي�ش أ
وخري من قدم لنا و�صفا دقيقا
الردين ،حتى
وهو
منيته
«القى
أ�درك�����ه أ
عن �شخ�صية ه��ذا ال�شاعر هو
الج����ل وه���و يف ريعان
ال�شباب
ريعان
يف
الدكتور حممود مهيدات الذي
ال�شباب .1978/6/13
ذاهبا
كان
عندما
قال عنه:
وه��ذا ال�شاعر �سليل أ��سرة
ليت�سلم
املطبعة
ىل
�
إ
خداه
د
ر
تتو
خجوال
«عرفته
كانت رائ���دة الرتبية والتعليم
ّ ّ
يف م��دي��ن��ة �إرب�����د؛ �إذ و�ضعت ديوان �شعره أ
الول»
لدى أ�قل حديث ،عرفته عبقريا
ا إلره���ا����ص���ات أ
حتدى
الوىل للنه�ضة
ال تهمه م�صاعب الدر�سّ ،
أ
�ق�����س��اه��ا ب��ك��ل ه���دوء و�سكينة،
التعليمية يف اربد أ�و ًال ،و�شرقي

،،

،،
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للفن واألدب ،وللشعر بشكل خاص

،،

ي�ستمع أ�كرث مما يتحدث� .سمى
نف�سه با�سم ( نور�س البحر)،
فكان �شاعر ًا وطبيب ًا ومقات ًال من «تفهم ال�شاعر نف�سية
أ�ج��ل وط��ن��ه ،اكت�سب �شاعريته
املر أ�ة تفهم ًا عميق ًا
بالفطرة ،وظلت املر أ�ة الهاج�س
من خالل عالقاته
ال��وح��ي��د امل�ترب��ع ع��ل��ى أ��شعاره
االجتماعية
ب��ج��دل��ي��ة ت أ����ب���ى م��ف��ارق��ت��ه��ا أ�و
ال�شخ�صية»
االنعتاق عنها «.
(مهنا) مرهف
وهكذا كان ُ
احل�س ،موهوب ًا ،قر�ض ال�شعر
منذ حداثة �سنه ،ورافقه ذلك
امل��ي��ل يف درا���س��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة ،ويف الوظيفة ،نف�سه مقات ً
ال».
لقد كان أ�بو غنيمة مقات ً
ال من طراز ال�شاعر
فا�ستخدم ال�شعر للبوح عن جتاربه ا إلن�سانية،
وال �سيما مع امل��ر أ�ة ،وقد نهج يف �شعره أ��سلوب الداغ�ستاين ر�سول حمزاتوف يف واقع حياته،
ويف �إدراكه وفهمه للفن أ
والدب عموما ،ولل�شعر
ال�شاعر الكبري نزار قباين فجاء �شعره رقيق ًا.
لقد خ�ص دي��وان��ه للمر أ�ة ،وع�بر عن هذا على وجه اخل�صو�ص.
فقد ك��ان مهنا ال�شاعر يف حياته �ضابط ًا
ا إلع��ج��اب بال�شعر ،ولكن جتربته ال�شعرية مل
تكتمل ،فقد الق��ى منيته وه��و يف قمة العطاء يف اجلي�ش يقاتل من أ�ج��ل وطنه ،ويف الوقت
ويف ري��ع��ان ال�شباب عندما ك��ان ذاه��ب��ا �إىل نف�سه ي�صوغ أ�جمل الق�صائد ب�إح�سا�س مرهف
املطبعة ليت�سلم ديوان �شعره أ
الول» أ�غاين طائر مقات ً
ال يف �سبيل املر أ�ة اجلميلة ،لقد تفهم هذا
النور�س» ،وكان ميلكه ال�شوق الكبري لر ؤ�يته بني ال�شاعر نف�سية امل��ر أ�ة تفهم ًا عميق ًا من خالل
عالقاته االجتماعية ال�شخ�صية ،وم��ن خالل
أ�يدي القراء ،و�إىل معرفة النقاد فيه.
أ
مزاولته مهنة الطب التي �تاحت له التعرف �إىل
مناذج متعددة من الن�ساء ،أ
المر الذي �ساعده
املر أ�ة يف �شعره:
ك���ان م��ه��ن��ا أ�ب����و غنيمة ���ش��اع��ر ًا موهوب ًا كثري ًا على ا�ستجالء خبايا املر أ�ة ،التي أ�برزها
بالفطرة ،ومل يكن من نحات الكلمة ،و�صناع يف �شعره ،فكانت املر أ�ة اجلميلة ،املر أ�ة امللهمة،
ال�شعر ،فموهبته هي التي كانت وراء �شاعريته ،املر أ�ة املدمرة ،املر أ�ة ا إلن�سان....
�صدر ديوانه الوحيد « أ�غاين طائر النور�س»
ولي�ست ال�صنعة ،أ�و فن النحت يف الكلمة.
ال ،بعد وفاته عام  ،1978ويقع يف (� )105صفحات
ويف احلقيقة فقد كان مهنا �شاعر ًا أ��صي ً
�صور أ�حا�سي�سه وم�شاعره مب��ف��ردات تت�صف م��ن ال��ق��ط��ع ال�����ص��غ�ير ،وي�شتمل ع��ل��ى ()26
ب��ال��ر���ش��اق��ة وع���دم ال��غ��م��و���ض ،ف��ات�����س��م �شعره ق�صيدة ،وق��د ق�ضى ال�شاعر نحبه بحادث
بالب�ساطة ،وال��و���ض��وح ،وال��دق��ة ،وك���ان ينظم �سيارة قبل أ�ن يرى ديوانه املطبوع ،وهو جتربة
ال�شعر ب�إح�سا�س ���ص��ادق ،وم�شاعر مرهفة أ�ولية بد أ�ت تن�ساب رويدا رويدا �إال أ�نها توقفت
�شفافة ،وكلمات ب�سيطة ،وا�ضحة تدفع املرء �إىل فج أ�ة ب�سبب م أ��ساوية احلياة يف موت ال�شاعر
املفاجئ ،واملطالع لق�صائد هذا الديوان يرى
ا إل�صغاء ،وت�شد ال�سمع �إليها.
اخ��ت��ار أ�ب��و غنيمة امل���ر أ�ة مو�ضوع ًا وحيد ًا فيه الذوق الرفيع ،واملوهبة أ
ال�صيلة ،والب�ساطة

،،
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ل���ق�������ص���ائ���ده ،وي���ع���ل���ق الناقد
وال�شاعر �سلطي �صالح التل على
ه��ذا امل��و���ض��وع بقوله « :وك أ�ين
ب���ه يف ه���ذا امل���ج���ال ويف واقع
حياته العملية ،يتفق مع ال�شاعر
ال�����ش��ه�ير( ر���س��ول حمزاتوف)
للن�سان
عندما ق��ال »:ال يحق إ
أ�ن يحمل ال�سالح ويحارب غريه
�إال يف �سبيل أ�م��ري��ن :الوطن،
واملر أ�ة اجلميلة ،و�إذا قاتل لغري
ذلك فهو أ�حمق ال يحق أ�ن ي�سمي

يف التعبري.
أ
أ
جت�سد ق�صائد ال���دي���وان امل����ر�ة ب�و�ضح
�صورها ونقائها اجلمايل ،فيتخذها يف غالبية
ق�صائده ،بل جميعها رم��زا للجمال ومفتاحا
له ،ويجعل منها ُملهمة أل�شعاره وق�صائده ،فهو
من خالل أ��شعاره ي�صور حاله عبدا للجمال،
وعا�شقا للن�ساء ،يهيم بحبهن أ�مي���ا ه��ي��ام ،
وير�سم من أ�ح���داق عيونهن أ�جمل الق�صائد
مبو�سيقى عذبة ،ولغة �سل�سلة بعيدة عن الكلمات
الغام�ضة ،جتعله يقتفي أ
ال�سلوب ال�سهل املمتنع،
مما أ�عطى أ��شعاره قوة وجزالة ،وهذا جلي يف
ق�صيدته ( بطاقة هوية) ،التي يقول فيها:

ف� � � � � � � � � � ِ
�داك ..دم� � � � ��ي و أ�ع�صابي
وابت�ساماتي
ودم� � � � � � �ع � � � � � ��ي..
أ
ف � � � � � � � � ��داك ...دف � � ��ات � � ��ر ال�شعار
ي� � � � � � � ��ا أ�ح � � � � � � � �ل� � � � � � � ��ى كتاباتي
ف� � � � ��داك ال� � � � � � � ��روح ..أ�ن� � � � ��ت الروح
ي� � � ��ا ُح � � � �ل � � � � َم ال � � � � � �غ� � � � � ��دِ  ...آ
التي
وي� � � � ��ا وج � � � � �ع � � � � �اً� � � � ..س� � ��رى بدمي
و� � � � � �ش � � � � � َّر�� � � � َ��ش ..يف م�ساماتي
لكن ذلك اجلوى واحللم يتبدد أ�م��ام تغري
املحبوبة ،فتقرر رف�ض كل ق�صائده اجلميلة،
وت�صارحه ب أ�ن كل ما نظم من ق�صائد وكلمات
وما بها من م�شاعر جيا�شة ال حياة فيها ،وال
دفء ،وال �شوق ،لذا يقول يف ق�صيدة « ال أ� َ
ريدك»
على ل�سانها:

جديد
ه� � ��ل ع� � � � ��دتَ ت � �ك � �ت� � ُ�ب م� � ��ن
ْ
الوريد
ق� ��� �ص� ��� �ص� �اً  ..مم � � � ّزق� � ��ة
ْ
ن � � ��زف � � ��تْ دم� � � � � � ��ا ُء �سطورها...
ـيد
ف� � � � �ب � � � ��دتْ ...ك� � � � � أ�ل � � � ��واح اجلل ْ
كلماتـــها..
يف
دف َء
ال
ــديد
ال ُح� � � � � � َّ�ب ال �� � �ش � ��وق� � �اً َج ْ
وي��ب��د أ� يح�س ب��غ��در مع�شوقته ويحذرها
م��ن اللعب بعواطفه ،وت��رك��ه يف مهب الريح،
وي�ستحلفها ب أ���ن تبقى خمل�صة لذلك احلب
 ...و�إذا مل تن�صع لكالمه ف���إن بركان غ�ضبه
�سين�صب عليها  ..ولن تفلت من نقمته حتى لو
طواه املوت حتت الرثى:

ال�سحاب
علّمتيني التحليق ف��وق
ْ
الرتاب
يف
* ويبلغ الع�شق عند ال�شاعر مبلغ ًا �سامي ًا ،وف � �ج � �ـ � � أ�ةً ....أ�ل �ق �ي � ِت �ن��ي
ْ
فيهب حمبوبته كل ما ميلك قربانا لذاك احلب خ �م��ري��ة اخل ��دي ��ن ال تظلـمي....
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ال ت �� �س � أ�يل م ��ن ذاك؟� ...سيدتي
أ�ن� � ��ا �� �ش ��اع ��ر ..ق �ل �ب �ـ �ـ��ي مبحربتي
ع� �ب ��د اجل� � � �م � � ��ال ...أ�ن � � ��ا وحار�سه
واحل � � ّ�ب  ..يف ق �ل �ب��ي  ..و أ�وردتي
ع ��ر�� �ش ��ي ..ب� � أ�ج� �ف ��ان ال� �ن� ��� �س ��اء ويف
أ��� �ض�ل�اع� �ه ��نّ  ..ت� �ق ��وم �صـومعتي
ودف � ��ات � ��ري  ..ن� �ه � ٌ�د  ..وخا�صر ُة
�دب أ�ث� � ��واب� � ��ي و أ�غطيتــي
وال � � �ه� � � ُ
�دي ُملهـمةٌ
ك � � � ُّ�ل ال � �ن � �� � �س� ��اء ..ل � � � � ّ
ف� � � ��إذا أ�ردتُ ..ج �ع �ل��ت ُملهمتـي
� � �س � � أ�� � �ص� ��وغ م � ��ن ع� �ي� �ن� �ي ��ك قافية
م � ��ن م �ث �ل �ه ��ا أ
الي� � � �ـ � � ��ام م � ��ا وعــت
و��س�ترك���ض�ين � ..إذا أ�ردت ..معي
ن �ح ��و ال� �ن� �ج ��وم  ..ف� �ه ��نَّ أ�قبيتي
ك� � أ��� �س ��ي � �� ..ش� �ف ��اه احل� ��امل� ��ات ومن
أ�ح� � ��داق � � �ه� � ��نّ  ..م � �ل � أ��ت خابيتـي
ل ��والي ...م��ا �شبع اجل �م��ال ...ر ؤ� ًى
وزه ��ور ه��ذي أ
الر� ��ض...م ��ا ارتوت
أ�ع ��رف� �ت� �ن ��ي...؟ وع ��رف ��ت ك �ي��ف أ�نا
ف ��وق ال��رم��و���ش ن���ص�ب��ت أ��شرعـتي

ال��روح��اين ال�����ص��ايف ،فهو حلم ال��غ��د القادم،
فيقول لها:

ـذاب
ف� ��إن� �ن ��ي أ�ه � � �ـ� � ��واك رغ� � ��م الع ْ
ح � �ت� ��ى م � �ت� ��ى ت �ب �ق �ي �ن �ـ �ن ��ي راكـعاً
أ���س�ت�ن� ُ
الثواب
�زل ال�ع�ـ�ف��و ...و أ�رج �ـ��و
ْ
احل � ُ�ب م �ع �ط��ا ٌء ...ف�لا تبخلـي....
ال�سراب
�إين �سئمتُ اجل��ري خلف
ْ
ف � �ح � ��اذري ...ي ��ا أ�ن� �ـ ��تِ م ��ن ثـورتي
ــاب
وق� ��د ي� �ث ��ور ال �ن �ـ �ه��ر ب �ع��د ان�سي ْ
�إن م� ��تُّ ع �ط �� �ش��ان �اً ف �ل �ـ��ن ت�سلــمي
العقاب
م��ن ن�ق�م�ت��ي� ...إنيّ �شديـ ُد
ْ
ولكن ما كان يتوقعه ح�صل ،وتتبدل أ
الحوال
من حب حامل �إىل غدر مك�شوف من احلبيبة،
ويتحول احلب �إىل انتقام  ،وي�صب ال�شاعر نار
ثورته على ذلك احلب اخلادع ..ويك�شف أ��سراره
مع تلك امل��ر أ�ة اللعوب ...فيف�ضح اللقاءات...
على نهج نزار قباين:

أ�ن� � � � � ��ا ك � � ��م ك � � �ن� � ��تُ �سخيفــاً...
ِ
عينيك أ�غلى �صلواتي
عندما رت ّلتُ يف
ول� � � �ك � � ��م ك� � � �ن � � ��تُ �ضعيفــاً...
عندماغنيتُ من أ� ِ
جلك أ�حلى أ�غنياتي
ل� � ��� � �س � ��تِ ح� � � �ـ�ُ � � �ـ� � � �ب� � � �اً ...أ�بداً...
م ��ا ك� �ن ��تِ �إال ن � � ��زو ًة م ��ن نزواتـي
و�� � ِ��ش � � �ف� � ��اه � � �اً أ�ف � � � ��رغ � � � ��تُ فيها..
� � �ش � �ف� ��اه � �ـ � �ـ� ��ي ب � �ع � ��� ��ض ذاتـــــي
ك � � � � ُّ�ل م � �ـ � �ـ� ��ا ظ � � � � َّ�ل م � � ��ن ا ُ
حل ْ�سنِ
ب� �ع� �ي� �ن� �ي ��ك ب� �ق ��اي� �ـ� �ـ ��ا ف�ضــالتي
ف ��ام� �ن� �ح� �ي� �ه ��ا ك� �ي� �ف� �م ��ا �شئتِ ...
ل� � � � � �ط� � �ل � ��ابِ
الفتــــــــات
أ�حت� � � � � � �ـ� � � � � � �ـ� � � � � � � ّد ِ
اك .......ف � �ف� ��ي كل
زواي � � � � � � � � ��اك ب� � �ق � ��اي� � �ـ � ��ا هجماتي
ِ
فيك.........
�� � � �ش� �ب � ٍ�ر
أ�ي
لمَ ْ تحَ � ��رِ ْق � ��ه ن � � � ��اري ...قبـــالتي
ب � � � � � � ّديل م � � ��ا �شئتِ ..........
ع � �� � �ش� ��اق� � ِ�ك ف� ��ال � �ـ� � ّ�ج� ��و ُمواتـــي
ر أ�نيّ � � � �س� � ��وف أ�بقى...
غ� � �ي � � َ
واح � � � � � � � � � � ��داً يف معجزاتـــي
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أ
ورج � � � � � � ُ
ال ِ
ر�ض........لن
�ال
ي � �غ � �ن� � ِ
�وك �� �ش� �ي� �ئ� �اً ع � ��ن �صفاتـــي
وبعد رحلته مع امل���ر أ�ة  ،ننتقل �إىل جانب
�آخر يف �شعره وهو أ�ن ال�شاعر كان يح�س بدنو
أ�جله ،فوقف وقفة ق�صرية يرثي نف�سه ،ويودع
أ�غلى النا�س عليه :وهما زوجته و أ�طفاله ،ويقول
لهما:

وداع� � � � � � � � � � �اً ي � � � ��ا أ�ع� � � �ـ� � � �ـ � � ��ز النا�س
غربتنــــا
أ�وان
�آن
و� � � � � �ض� � � � ��اع احل � � � �ل� � � ��م وابتد أ�ت
آ
رحلتنــــا
الالم
م� � � � � ��ع
و أ�� � � � � �س� � � � ��دل� � � � ��ت ال � � �� � � �س � � �ت� � ��ار على
ه � � � ��وان � � � ��ا وال � � � � � �ف� � � � � ��راق دنـــــا
وك� � � �ن � � ��ت وه� � � �م � � ��ت أ�ن الدهر
ق� � � ��د م � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��د ال� � � �ط � � ��ري � � ��ق لنا
و أ�فراحــــــــاً
أ�زاه � � � � � �ي� � � � � ��راً
و أ�ق� � � � � � ��داح � � � � � � �اً ه � �ن � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ا وهنـا
وخ � � � �ل� � � ��ت ن� � � �ه � � ��اي � � ��ة أ�خــــرى
ت� � � � �ت � � � ��وج ع� � � �م � � ��ر ق�صتنـــــا
* كاتب من أ
الردن

امل�صادر واملراجع
 عي�سى ال��ن��اع��وري :احل��رك��ة ال�شعرية يف ال�ضفةال�شرقية من اململكة أالردنية الها�شمية ،عمان ،وزارة
الثقافة وال�شباب.1980 ،
 حممد احمد أ�بو زبيد :أالطباء الكتاب يف أالردن يفالقرن الع�شرين ،اربد ،الروزنا للطباعة.2003،
أ
 حممود مهيدات :اجتاهات �شعراء �شمايل الردن،عمان ،دار ابن ر�شد1985،
 حيا �سليم الروا�شدة :احلركة أالدبية يف بالد ال�شاماجلنوبية  ،1980-1850عمان ،وزارة الثقافة.1999 ،
 مهنا حممود أ�بو غنيمة :أ�غاين طائر النور�س .عمان،ال�شركة العربية للطباعة والن�شر.1978 ،

أعالم

الدور التنويري (للبدوي الملثم)
في الحياة الثقافية في األردن
أعالم

ن���������ض����ال ال����ق����ا�����س����م *

يعد يعقوب العودات واحد ًا
م��ن ق��ادة الفكر التنويري يف
أ
الردن و أ�دي��ب��ا با إل�ضافة �إىل
ؤ
كونه مفكرا وبحاثة وم�رخا
وقا�صا ومرتجما ،والعودات
م��ن م��وال��ي��د م��دي��ن��ـ��ة الكرك
عام 1909م ،و أ�م��ا وال��ده حنا
العودات فهو أ� ّول رئي�س لبلد ّية
ال��ك��رك يف ال��ع��ه��د العثماين
ووالدته فهي هدباء بنت جابر
العودات.
مل ي�ستطع يعقوب –يف بداية حياته� -إكمال
درا�سته؛ �إذ توقّف عند التعليم االبتدائي ،فقد
ا�ضط ّر �إىل ترك الدرا�سة التي تلقّاها يف مدر�سة
طائفة الروم أ
الرثوذك�س ومدر�سة (�إالليان�س)-
أ
المريكية ،ومدر�سة امل��ع��ارف يف الكرك بعد

أ�ن فقد وال��ده ،فمار�س بع�ض
أ
العمال التجارية املتوا�ضعة
���وت اف��ت��ت��ح��ه مبدينة
يف ح���ان ٍ
الكرك لي�ستعني بدخله على
�إعالة والدته و�شقيقته ،وفـي
ه��ذا الوقت در���س على نف�سه
ا إلع��دادي��ة مب�ساعدة أ��ساتذة
املدر�سة أ
المريية يف الكرك،
واجتاز امتحان هذه املدر�سة
بتف ّوق ،ثم أ� ّ
مت املرحلة الثانو ّية
يف �إربد �سنة .1931
ال��ت��ح��ق ال���ع���ودات ب��اجل��ام��ع��ة ال�����س��وري��ة يف
دم�شق – جامعة دم�شق حالي ًا� -إال أ� ّن �ضيق
ذات اليد حال بينه وبني �إكمال درا�سته فيها،
ف�صرف النظر عن الدرا�سة �إىل حني ،والتحق
بالوظيفة ،فعينّ مع ّلم ًا يف وزارة املعارف ومار�س
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تدري�س أ
الدب العربي وال��ت��اري��خ يف مدار�س ال�شخ�صية لكنه مل يعرف به يف املحافل أ
الدبية
أ
ع�� ّم��ان ،و���س��وف ،وال��رم��ث��ا ،وج��ر���ش م ّ���دة �ستة والو�ساط الثقافية و�إمنا ا�شتهر بلقب (البدوي
أ�عوام ،ومن ثم نُقل من �سلك التعليم �إىل رئا�سة امللثم) � أش�نه يف ذلك � أش�ن بدوي اجلبل« :حممد
الوزراء ب�إيعازٍ من �إبراهيم ها�شم رئي�س الوزراء �سليمان أ
الح��م��د» وزم��ي��ل��ه ال�شاعر اللبناين
أ
خا�صة
الخطل ال�صغري« :ب�شارة اخلوري»  .وكان قبل
�آنذاك ،حيث أ�وكلت �إليه مه ّمات كتابية ّ
مبكتب الرئي�س ،ثم نقل �سكرتري ًا معار ًا للمجل�س أ�ن يعتمد هذا اللقب أ�و اال�سم امل�ستعار الذي
الت�شريعي ،وبعد ثماين �سنوات أ�م�ضاها يف ي�سرتعي االنتباه ألن��ه يذكرنا بالطوارق أ�بناء
الوظيفة احلكومية يف �شرقي أ
الردن ا�ستقال ال�صحراء يف ليبيا واجلزائر ين�شر ما يجود به
و�سافر �إىل القد�س ،ليعمل يف قلم الرتجمة التابع قلمه من مقاالت وخواطر يف �صحف وجمالت
العامة حلكومة فل�سطني ،وكان ذلك �سوريا ولبنان وفل�سطني ب أ�لقاب م�ستعارة نذكر
لل�سكرتارية ّ
�سنة  ،1944ويف القد�س تز ّوج من جنالء ابنة منها « :أ�بو بارودة -أ�بو نظارات -نواف البدوي-
ال�صحايف الفل�سطيني بول�س �شحادة ،وعا�صر غريب القد�س»  ،و���ص��ادف ذات ليلة �صيفية
النكبة الفل�سطينية ع��ام  .1948وع���اد �إىل ق��م��راء يف م�سقط ر أ����س��ه «ال��ك��رك» يف أ
الردن
�شرقي أ
الردن مع أ�فواج الالجئني الفل�سطينيني ،بدوي ًا ملثم ًا ب�شملة على ظهر ناقة عظيمة اجلثة
وا�ستوطن مدينة الزرقاء فمدينة ع ّمان ،ويف ت�سري به مهرولة والع�صا الغليظة يف يده فراق له
هذه آ
الونة عينّ يف ديوان املحا�سبة بوزارة املالية منظره العام و أ�ثار يف نف�سه كوامن ال�شجون وهو
م ّ��دة ع��ام واح��د ،ثم ا�ستقال ،و�سافر يف �سنة املحب العا�شق للعرب والعروبة و أ�لق ال�صحراء
 1950يف رحلة علمية �إىل املهاجر العربية يف فقرر أ�ن يكون ا�سمه امل�ستعار (البدوي امللثم)
أ�مريكا اجلنوبية ،وا�ستغرقت الرحلة مدة عامني كان ذلك يف حوايل عام  1927على حد تعبري
ون�صف العام .عاد على أ�ثرها �إىل وظيفته يف الراحل الكبري عبد اهلل يوركي حالق �صاحب
وزارة املالية ،وبقي فيها حتّى أ�حيل على التقاعد جملة (ال�ضاد) احللبية.
بناء على طلبه يف أ�واخر �سنة  ،1968ثم �سافر
والبدوي امللثم يعد من الرواد الذين دافعوا
�إىل الكويت للعمل يف �إحدى ال�شركات ،ومل يلبث بقوة عن احل��ق العربي الفل�سطيني قبل قيام
فيها �سوى ب�ضعة أ��شهر ب�سبب متاعب �صح ّية ،الكيان ال�صهيوين منبه ًا العرب يف كل مكان
ا�ضطرته �إىل العودة �إىل أ
الردن ،وان�صرف �إىل على أ
الخطار املهلكة التي �ستداهمهم نتيجة
الت أ�ليف.
زرع هذا اجل�سم الغريب يف الوطن العربي عن
و أ�م��ا عن ق�صته مع ا�سمه ال��ذي ا�شتهر به طريق مقاالته وحما�ضراته وحتذيراته ألبناء
( البدوي امللثم ) فهناك العديد من الروايات قومه.
ومل يكتف ب��ذل��ك ب��ل ن�شر درا���س��ة مطولة
يف هذا ال� أش�ن و أ�م��ا الرواية التي �شعرت ب أ�نها
أ
القرب �إىل نف�سي فهي التي أ�وردها هاين اخلري بعد أ�ن ترجمها للعربية يف ع��ام  1947كان
يف ج���ري���دة الثورة
قد كتبها الدكتور جابر
أ
ال�سورية ويقول فيها.:
�شبلي المريكي اجلن�سية
ا���س��م��ه احلقيقي
واللبناين املولد و أ��ستاذ
العدادية على
در�س العودات إ
ي���ع���ق���وب العودات
العلوم الريا�ضية يف جامعة
نف�سه مب�ساعدة أ��ساتذة املدر�سة
بن�سلفانيا ،وقد ت�ضمنت
(،)1971 -1909كما
أ
المريية يف الكرك
ه���ذه ال��درا���س��ة املحكمة
ت��������ق��������ول هويته
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ع�����ش��رات أ
الكفاح وات�سمت م ؤ�لفاته ب�سمة
الدل����ة ال�صريحة
أ
أ
ً
وطنية وقومية و� ّرخ لعالم
وه��ي تثبت مبا ال ي��دع جماال
اهتم ب أ�دب ال�سري
الردن وفل�سطني من أ
أ
الدباء
للريبة واحل��ي�رة ب أ����ن أ�بناء
الكفاح
وق�ص�ص
والرتاجم
واملفكرين يف كتابه املو�سوعي
فل�سطني العرب هم أ��صحاب
ؤ
ب�سمة
لفاته
�
م
وات�سمت
أ
الر�ض واملزارع أ
أ
ال�ضخم (م��ن �ع�ل�ام الفكر
والبنية و�إنه
أ
وطنية وقومية و� ّرخ
أ
والدب يف فل�سطني) الذي
ملن الظلم الفادح وا إلمعان يف
أ
أ
اجلرمية أ�ن يطرد أ�هلها �إىل لعالم الردن وفل�سطني
�صدر بعد وفاته يف عام 1976
أ
أ�نحاء املعمورة ودول ال�شتات
يف ع��م��ان .ت�لفت جلنة من
ل��ت��ح��ل حم��ل��ه��م م���وج���ات من
بع�ض أ��صدقائه اخلل�ص تولت
اجل����راد ال��ب�����ش��ري والغرباء
طباعة هذه املو�سوعة امله ّمة
من �شذاذ آ
الفاق والقتلة الذين يبهجهم �سفك ون�شرها �إذ تتكلم على �سري ثالثمائة من أ�عالم
ال��دم��اء ،وق��د ���ص��درت ه��ذه ال��درا���س��ة يف عدد فل�سطني ،وهذه املو�سوعة تظهر منهج العودات
خا�ص من جملة (ال�ضاد) العريقة حتت عنوان :املعتمد على توخي الدقة والتوثيق .وقد �شهد
« أ��صراع أ�م تعاون يف فل�سطني؟» .1947
له ال�شاعر حممد عبد الغني ح�سن بقوله� :إن
ً
أ
للبدوي امللثم أ�كرث من ع�شرين كتاب ًا مطبوعا ال�ستاذ الكبري يعقوب العودات بهذه احل�شود
نذكر منها� :شاعر الطائرة فوزي املعلوف ،ديك الهائلة من أ�عالم فل�سطني قد أ�غنانا عن كثري
اجلن احلم�صي ،عرار �شاعر أ
الردن ،الذي أ�عيد من اجلهد يف البحث عن تراجم الرجال حتى
ن�شره م ؤ�خر ًا يف أ
ً
الردن ،و أ�خريا كتاب الناطقون املتوفني منا واملوجودين بيننا.
ب��ال�����ض��اد يف أ�م��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة ال���ذي ي��ق��ع يف
جرح وال ُيجامل
و أ��ضاف� :إن العودات ال ُي ِّ
جملدين م�صورين وفيه يوثق بكل أ�مانة الكلمة و�إذا جامل فبمقدار ال يطغى على احلقيقة.
أ�حوال العرب و�إجنازاتهم يف دنيا االغرتاب.
لقد ك��ان ال��ع��ودات كثري ال��ن�����ش��اط ،غزير
ويف عام  1937ن�شر كتابه أ
الول (�إ�سالم ا إلنتاج ،دائم احلركة يف �سعيه وراء احلقيقة.
مييزه وفاءه أل�صدقائه وكرمه
نابليون) ويف هذا العام عينّ �سكرتري ًا للمجل�س �إال أ�ن أ�كرث ما كان ّ
الت�شريعي أ
الردين ،وبعد ثماين �سنوات ا�ستقال ال�شديد حتى ولو على ح�ساب نف�سه وعائلته التي
ً
و�سافر �إىل القد�س عام  1944وعمل موظفا يف عانت من �شدة كرمه وان�شغاله الدائم عنها
قلم الرتجمة التابع لل�سكرتارية العامة حلكومة بكتاباته وك�ثرة أ��سفاره.وافته املنية بال�سكتة
االنتداب.
القلبية بتاريخ .1971/9/23
ه��ذا هو البدوي امللثم ،يعقوب العودات،
ويف ع���ام  1956ط��ب��ع ك��ت��اب��ه املو�سوعي
(الناطقون بال�ضاد يف أ�مريكا اجلنوبية) يف أ�بو خالد ،أ
الديب وا إلن�سان ،الرجل الذي أ�ثرى
ج��ز أ�ي��ن و���ص��در ع��ن دار ال��ري��ح��اين يف بريوت الثقافة العربية بكم وافر من املقاالت أ
والبحاث
وا�شتمل على ق�صة الهجرة العربية ومعامل وامل ؤ�لفات .وهو الذي أ�عطى كثري ًا ومن واجبه
احل��ي��اة االق��ت�����ص��ادي��ة والثقافية وال�سيا�سية علينا يف الذكرى املئوية أ
الوىل مليالده أ�ن نعيد
الدباء وال�شعراء طباعة أ�عماله الكاملة و أ�ن ننحني لتجربته
واالجتماعية وتراجم ألعالم أ
املهاجرين وت�ضمن �إح�صاء دقيق ًا لل�صحف الرائدة بتقديرٍ واحرتام كبريين.
ً
العربية التي �صدرت يف املهجر.
لقد اهتم ب أ�دب ال�سري والرتاجم وق�ص�ص
* �شاعر من أ
الردن

فضاءات

القاصة اإلماراتية
شيخة المسماري:

روتين العمل
يق ّلص مساحة
الكتابة

حاورها :أ�حمد الطراونة *

ت�ستند الكاتبة وا إلعالمية �شيخة امل�سماري
�إىل �سمتني أ��سا�سيتني هما :اللغة ال�شعرية،
واالن��غ��م��ا���س ال��وا���ض��ح يف ال��واق��ع االجتماعي
بتناق�ضاته العديدة وازدواجية تفكريه ،وتر�صد
القا�صة املفارقات االجتماعية ثغرات تنفذ منها
�إىل مكان أ�ك�ثر أ�م��ان��ا لتن�سج خيالها وتر�سم
وقائع حلمها ،وتغ�ضب وت�سخر من الواقع الذي
يلتف حولها ،ت�صور م آ��سيه ومعاناته وتر�سل
�إ���ش��ارات وا�ضحة ت�سهم يف ك�شف تناق�ضاته
و���س��ي��اق��ات��ه غ�ير ال��ع��ادل��ة يف اغ��ل��ب أ
الحيان.
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وتعمل امل�سماري على ا�ستق�صاء الوجع أ
والمل
ب�شعور نبيل ،والتحليق بت�ضاري�س الروح نحو عامل
احللم اجلميل ليكون أ�كرث قبوال و أ�و�ضح ر ؤ�ية.
�صدر لها جمموعة ق�ص�صية حملت عنوان
«و�صية ح��امل��ة» ،وفيها جنحت يف كتابة ق�صة
ق�صرية ج��دا مغلفة بلغة �شعرية ،حاولت أ�ن
تطرح من خاللها الت�سا ؤ�الت وت�ترك أ
البواب
للجابة ،م�شركة القراء يف
على م�صراعيها إ
ا إلجابة التي ال تنتهي بحد فا�صل أ�حيان ًا ،خا�صة
يف الق�ضايا التي تخ�ص اجلوانب االجتماعية

حلياة املر أ�ة العربية التي كما ترى القا�صة من
عنوان جمموعتها �إنها و�صية حاملة لها احلق يف
أ�ن حتلم.
أ�ق�لام جديدة التقت امل�سماري وك��ان هذا
احلوار:

* هل هنالك أ�دب ن�سوي يف �إم��ارة الفجرية
وكيف تق ّيمني هذا أ
الدب؟

* م � ��ن اجل � �ي� ��ل ال�سابق
(�صاحبات البدايات) وهل
تعتقدين أ�ن هنالك جيال
جديدا تعقد عليه آ
المال,
ومبن يتمثل هذا اجليل؟

 م��ن ال�صعب أ�ن أ�ذكرذل��ك ،ألنني ال أ�عرفهن و�إن
م���رت ع��ل ّ��ي ب��ع�����ض أ
ال�سماء
ف��م��ع��رف��ت��ي ب��ه��ن ك���ان���ت يف
منا�سبة ما م�ضت ومل جنتمع

البداع
* م� ��ا أ��� �ش� �ك ��ال إ
الن�سوي يف الفجرية ,و أ�ين
ترين القاعدة أ
الك�بر من
البداع ؟
بني �صنوف إ

 أ��ستطيع القول �إن ال�شعر�صاحب القاعدة الكربى ومن
بعده ت أ�تي الق�صة ،أ�ما الرواية
فبعد مل تطرق ن��ون الن�سوة
بابها علن ًا ،وم��ن ي��دري رمبا
هناك من ت�سعى وتعمل للولوج
أ�حب ال�شعر ،و أ�حب
�إىل ه����ذا اجل��ن�����س أ
الدبي
النرث و أ�متنى كتابة
ال�صعب ال��ذي يتطلب جهد ًا
ك���ب�ي�ر ًا ووق���ت��� ًا ط ً
���وي�ل�ا لريى
ق�ص�ص ق�صرية مكتملة
النور.
العنا�صر ،و أ�خطو جاهدة

،،

،،

جن�س
يف الرتكيز على ٍ
أ�دبي واحد

* �إىل أ�ي حد ي�شكل الزواج
للبداع ومعوقا له,
كابحا إ
أ
عند امل ��ر�ة العربية ,وعند
املر أ�ة يف الفجرية؟
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فضاءات

 من الظلم أ�ن أ�جتاهل الوجود أالدبي الن�سوي
يف �إمارة الفجرية ،و�إن كان على ا�ستحياء ،حيث
تربز مالمح هذا احل�ضور يف املنا�سبات الوطنية
والعربية وامل�شاركات املدر�سية ،ورمبا يعزى هذا
ال���وج���ود ال��ب�����س��ي��ط �إىل عدم
توفر أ�م��اك��ن حتت�ضن املر أ�ة
وت��ه��يء لها امل��ن��اخ املنا�سب
ملمار�سة ن�شاطها يف الوقت
احلايل ،ولكن يف امل�ستقبل
ال��ق��ري��ب �ست�شهد �إمارة
الفجرية والدة ناد خا�ص
بال�سيدات ،الح��ت��واء كل
طاقات ن��ون الن�سوة يف
ا إلمارة ،و�سيكون مبثابة
الرئة التي �سيتنف�سن
م��ن��ه��ا ه�����واء جديد ًا
ل��ل��ع��ط��اء وا إلبداع
والتميز.....

بعدها وه��ن مقالت يف احل�ضور ،وال أ�لومهن
خوفا من نظرة املجتمع الفجريي ،أ�م��ا اجليل
اجلديد فنحن نعقد عليه الكثري من آ
المال،
هناك دم��اء جديدة مفعمة باحلياة والعطاء
تب�شر باخلري �إن وا�صلت اجلد واالجتهاد ومل
تكتف بامل�شاركة والتميز يف ح��دود املدر�سة
ِ
وداخ���ل أ����س��واره��ا ،أ�و امل�شاركة يف املنا�سبات
واالحتفاالت ،و�إن توقفنا عند أ
ال�سماء املوجودة
يف الوقت احلايل فنجدها قد بد أ�ت تر�سم دربها
الدب��ي ب�إ�صدارات جميلة كال�شاعرة أ
أ
والديبة
ليلى حممد ح�سني ،وال�شاعرة فاطمة جمعة التي
تعكف يف هذه الفرتة على ا إلعداد إل�صدار ديوان
�شعري ي�ضم جتربتها يف
ال�����ش��ع��ر ،ورمب����ا هناك
أ��سماء أ�خرى مل أ�لتقيها،
ومل ت��ت��ح ل��ن��ا الفر�صة
للتوا�صل مع بع�ضنا.

 لكل زواج ظروفه وم� أس�لة أ�ن ي�شكل الزواجللبداع أ�مر ن�سبي ،ال ن�ستطيع
كابحا أ�و معوقا إ
تعميم أ�ث���ره ال�سلبي ،ول��ك��ن ال�����ص��ورة اجللية
الظاهرة للعيان أ�ن الزواج قدمي ًا وارتباط املر أ�ة
فيه ارتباط ًا وثيق ًا كان من ال�صعب فك خيوطه
القوية والتزاماته املت�شعبة� ،سواء كان يف الوطن
العربي أ�و يف �إمارة الفجرية ،واملر أ�ة مبدعة يف
كل حاالتها احلزينة أ�و ال�سعيدة ،فقط تبقى
امل�ساحة التي تختارها ،للتعبري عن هذا ا إلبداع
مرتبطة بالبيئة التي تعي�ش فيها من أ��سرة أ�و
زوج ،كلما ات�سعت امل�ساحة ،ات�ضحت معامل هذا
ا إلبداع ،وكلما كانت البيئة �ضحلة وغري مقدرة
للعطاء وا إلب�����داع ،تقل�صت م�ساحة ا إلبداع
للمر أ�ة ،واملر أ�ة يف �إمارة الفجرية ال تختلف عن
أ�خواتها يف �إم��ارات الدولة ،فهي تعمل ب�شكل
مم��ي��ز ي��ق��دم نتاجها يف ال�����س��اح��ة أ
الدب���ي���ة يف
ا إلمارات وخارجها.

العمل يقل�ص م�ساحة الكتابة ،و أ�ج��واء العمل
جتمعك ب أُ�نا�س ال يعرفون مفردة ا إلبداع وتقدمي
الم����ور أ
أ
والف���ك���ار بطريقة مبتكرة ،ل��ذا فهم
يحرتفون ا إلحباط وتقزمي مواهب من حولهم؛
ولكن أ�غبط نف�سي ألين حماطة ب أ�رواح �إيجابية
حمبة أ
للدب ،حمر�ضة على الكتابة ،وت�شد من
عزمي �إن ان�شغلت وت�شحذ همتي ملوا�صلة الكتابة
وامل�شاركة وتفرح ب�إجنازاتي ال�صغرية.

* ه��ل ت �خ��اف�ين امل�ج�ت�م��ع و أ�ن � ��ت متار�سني
الب � ��داع وت�سقطني �إب��داع��ك ع�ل��ى �إحدى
إ
الق�ضايا ,و�إىل أ�ي حد عاجلت ق�ضايا املر أ�ة
يف أ�دبك؟

 متى ما ت�سلل اخلوف �إىل ال�صدر� ،ص ُعبعلينا �صياغة امل�شاعر املت أ�ججة بداخلنا وبالتايل
تظل بنات ال�صدر يف مكانها ،ال �سبيل للبوح بها،
برغم أ�ين كنت خائفة يف البداية �إال أ�ن بيئتي
ال�صغرية و أ�عني أ��سرتي ا�ستوعبت حبي للكتابة
أ
أ
أ
* �ي��ن جتد �شيخة نف�سها ب��ي من الجنا�س و�إن حتفظت على بع�ض املو�ضوعات خوف ًا من
أ
الدبية ؟
نظرة املجتمع ,لذا ف�إن خفت من نظرة املجتمع
أ
أ
مل �جد نف�سي بعد يف �ي منها ،بالرغم من فلن أ�خطو خطوة واحدة ،ي�ساورين القلق ولكنهأ
أ
أ
�ضرورة التخ�ص�ص يف �ح��د الجنا�س الدبية ال يكبلني عن الكتابة التي متنحنا قلوبا توا�صلت
�إال أ�ين ما زل��ت أ�ن�سج كلماتي بها ميليه ّ
علي ب أ�حا�سي�س ومواقف م�شرتكة ،ورمب��ا مل أ�عالج
أ
أ
قلبي ،و�قطف �حا�سي�سي ب�إ�شراف دقيق من ق�ضية ما ولكني ا�ستعر�ضتها يف كتاباتي� ،سلطت
أ
أ
أ
روح���ي� ،..ح��ب ال�شعر ،و�ح���ب النرث و�متنى ال�����ض��وء على ن��ق��اط قوتها و�ضعفها ،ف�صلت
أ
كتابة ق�ص�ص ق�صرية مكتملة العنا�صر ،و�خطو العاطفة بكل أ�بعادها خا�صة �إن تعلقت الق�ضية
ٍ أ
ج��اه��دة يف الرتكيز على
جن�س �دب���ي واحد ،باملر أ�ة وبينت موقف املجتمع من خالل موقف
أ�كثف فيه م�شاعري و أ�جمع أ�فكاري ومالحظات
وردة فعل وهكذا ..ف���إن مل
م��ن �سبقوين يف جم��ال أ
الدب
أ�جد احلل ..يكفيني �شرف
ل��ت��ك��ون جت��رب��ة ج��ي��دة ،أ�متكن
حماولة عر�ضها والتوقف
من عنا�صرها و أ�درك مكامن
عند نورها وعتمتها.
“كلما كانت البيئة
متيزها ليكون عطائي خمتلف ًا
* ه��ل ه �ن��ال��ك أ�ن ��دي ��ة أ�و
�ضحلة وغري مقدرة
وب�صمتي ال ت�شبه أ�حد ًا �سواي.

* �إىل أ�ي حد انعك�س عملك
على �إبداعك أ�و العك�س؟
-ك��ث�ير ًا م��ا أ�ف��ك��ر أ�ن روتني
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،،
،،

والبداع ،تقل�صت
للعطاء إ
أ
البداع للمر�ة”
م�ساحة إ

جمعيات أ�و هيئات ثقافية
حتت�ضن أ
البداع
الدب أ�و إ
ال�ن���س��وي وك �ي��ف تعمل؟
وحتت أ�ي مظلة ؟

* لديك جتربة �إعالمية �إذاعية من خالل
الذاعية و�إعدادها,
تقدمي بع�ض الربامج إ
�إ�ضافة �إىل الكتابة ال�صحفية ,م��اذا يعني
العالم؟
لك إ

 بكل ���ص��راح��ة ا إلذاع����ة م��در���س��ة أ�ثريية،در���س��ت فيها تلميذة مثابرة ويف ك��ل م�شاركة
الجمل أ
أ�ود أ�ن أ�ق��دم أ
والف�ضل ،أ�حببت كل ما
يتعلق بها :اال�ستوديو ،غرفة الكنرتول ،املك�سر،

* “و�صية حاملة” ,جمموعة من الن�صو�ص
الوجدانية ,اختزلت من خاللها جتربتك
الح�سا�س,
احل �ي��ات �ي��ة ب �ط��ري �ق��ة م��ره �ف��ة إ
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فضاءات

 ه����ن����اك جمعياتعامة ،تخ�ص�ص فعاليات
أ�و أ�ن�شطة لنون الن�سوة
يف �إم���ارة الفجرية ولكن
االهتمامات أ
الخرى تغلب
أ
ع��ل��ى االه��ت��م��ام بالدب
ال��ن�����س��وي ،يف ح�ين وجود
ه��ي��ئ��ة ال��ف��ج�يرة للثقافة
وا إلعالم أ�وجدت م�ساحة
ل��ب���داع ب�شكل
خ�صبة ل� إ
ع��ام ،ت أ�خذ على عاتقها
م��ه��م��ة رع����اي����ة احلياة
الثقافية وا إلع�لام��ي��ة من
خ�لال ت��وف�ير امل��ن��اخ امل�لائ��م للفعل ا إلبداعي
الثقايف ،وتعزيز احلركة الثقافية وتن�شيطها
با�ستغالل الطاقات الثقافية املتاحة والعمل على
دعمها وتطويرها  ..وه��ي ر�سالة الهيئة التي
ت�سعى لرتجمتها فعلي ًا على أ�ر�ض الواقع ونرى
مالحمها وا�ضحة يف الفعاليات التي تقيمها
الدب��اء أ
وتعزز فر�ص االحتكاك بني أ
والديبات
اجل����دد ،وت���دع���م امل���واه���ب ال�����ش��اب��ة يف كافة
جم��االت ا إلب���داع الثقايف وتوفر �سبل الرعاية
لهم ،ك أ�هداف �سامية ومهمة ال تفرق فيها هيئة
الفجرية للثقافة وا إلع�لام بني رجل و أ�نثى ألن
ا إلبداع ال يرتبط بجن�س دون آ
الخر ،كما تدعم
الهيئة اجلمعيات وال��رواب��ط الثقافية القائمة
والعمل على �إن�شاء فعاليات جديدة.

امل���ي���ك���روف���ون ،الربامج
أ
وال�صوات املختلفة املعربة
عن كل حالة تتحدث عنها..
م�����ش��ارك��ت��ي يف براجمها
امل��خ��ت��ل��ف��ة ج��ع��ل��ت��ن��ي أ�قر أ�
الكثري و أ�بحث عن املعلومة،
و����ش���ارك���ت ك��م�����س��ت��م��ع��ة يف
�إع���داد الكثري م��ن حلقات
الربامج املختلفة وفقراتها
يف �إذاع����ة أ�ب��وظ��ب��ي ،كنت
م��غ��رم��ة ب�شكل ال ي�صدق
لكنها احلقيقة ،حتى أ�ين
غريت تخ�ص�صي ودر�ست
ات�����ص��ال ج��م��اه�يري م�����س��ار �إذاع����ة وتلفزيون
وتعرفت �إىل هذا العامل أ�كادمييا ودخلت ميدان
العمل ،بد أ�ت م�ستمعة �إىل أ�ن أ�تت فر�صة جميلة
زكتها م�شاركاتي الدائمة يف ا إلذاع��ة وحر�صي
امل�شهود مبتابعة كل ما يبث عرب أ
الثري فان�ضممت
�إىل فريق عمل ن�شرة حملية يف �إذاعة أ�بوظبي
حملت ا�سم ا إلمارات آ
الن ،مرا�سلة متعاونة يف
أ
�إمارة الفجرية إلذاعة العا�صمة� ،نقل احلدث
و أ�عي�شه يف تقرير أ�و ريبورتاج �صوتي ف�شكر ًا لكل
من ر�شح ا�سمي واختار �صوتي ألكون بني أ�فراد
�إذاع��ة أ�بوظبي ..وها أ�نا اليوم أ�خو�ض جتربة
جديدة يف �إذاع��ة الفجرية �إف �إم للعمل فيها
مقدمة ب��رام��ج ،بو�صفي �صوتا جديدا ين�ضم
�إىل أ��سرة ا إلذاعة ،أ�ما الكتابة فهي الرئة التي
أ�تنف�س بها يف هذه احلياة ،والكتابة ال�صحفية
هواية ال أ��ستطيع أ�ن أ�متهنها خ�شية أ�ن أ�فقد
�شغفي بالتعبري عني وعمن حويل ونقل ال�صورة
بكلمات تو�ضح وت�شرح ،وتعر�ض م�شكلة ومنها
رمبا ن�صل �إىل حلول جيدة ..لذا ف�إن ا إلعالم
يعني يل الكثري.

الب��داع احلياة
كيف يج�سد إ
وي �ح � ّول واق�ع�ه��ا امل� � ؤ�مل �إىل
حقائق �سهلة التقبل؟

،،

“الذاعة مدر�سة أ�ثريية،
إ
در�ست فيها تلميذة
مثابرة ويف كل م�شاركة
أ�ود أ�ن أ�قدم أ
الجمل
أ
والف�ضل”

 ح�ين ارت��ب��ط��ت بال�سيدةالبي�ضاء ون� أش�ت بيني وبينها
عالقة ود ،كنت أ�ت�سلل �إليها
يف التورد وال�شحوب ،و أ��شعر
أ�ن��ه��ا ت�ضمني �إىل �صدرها
أ
البي�ض ألنف�ض كل ما ي�سكنني
م��ن أ�حا�سي�س وح����االت ،ومل
أ�ن���و مطلق ًا أ�ن أ����ص��وغ��ه��ا يف
أ
أ
جمموعة ن�صو�ص ،كل ما يف الم��ر �ين كتبت
ب��إ���ش��راف ع��ام م��ن قلبي ومتابعة ك��رمي��ة من
روحي ألتنف�س ب�شكل �صحي و�سليم ،و أ�عرب عن
مكنونات قلبي ،واحلياة التي ج�سدتها يف و�صية
حاملة كتبتها ب�صدق متناهٍ ،بعيد ًا عن �إطرائهم
وثنائهم على مفرداتي� ،إن رغبتي يف التعبري
دفعتني للكتابة ب�شكل خمتلف قلي ً
ال ..من ال�سهل
أ�ن نقول :ماتت حاملة ..لكن حني نقول فارقت
حاملة احلياة وهي ما زالت على قيدها ،يختلف
أ
الم��ر ك��ث�ير ًا ،ويف ا إلط���ار ذات��ه ال ت�ستطيع أ�ن

،،
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جتاهر ب� أ�مل��ك وب�صراخك،
ل��ك��ن��ك ت�ستطيع أ�ن ترتك
أ�ثر ًا عظيم ًا �إن هام�ست قلب
املتلقي و أ�ف�سحت له املكان
ليكون قريب ًا منك ،فيقر ؤ�ك
قبل أ�ن تتحدث ،وك أ�نك تهز
ق��ل��ب��ك ل��ت��ت��ن��اث��ر م�شاعرك
أ�مامه فيلتقطها بود جميل..
وي��ت��ح��ول ال��واق��ع امل��� ؤ�مل �إىل
حقيقة �سهلة التقبل.

* �آخر م�شاريعك الثقافية
التي من املمكن أ�ن ن�سمع عنها ؟

طموحاتي عري�ضة بات�ساع ال�سماء رمبا لنيت�سع لها مكان هنا ولكن أ�حلم أ�ن أ�كتب اجلميل
واملفيد والق ّيم و أ�ن يكون أل�سلوبي ب�صمة ال ت�شبه
�إال ال�صدق واجلمال ،و أ�ن يعينني اهلل على ما
أ��سعى �إليه ،وي�سهل أ�مري يف الفكرة التي أ�عمل
عليها.
* �صحايف وروائي من أ
الردن

فضاءات

«عزازيل» رواية تناقش الصراع األزلي

أ��سيل غ�سان عبداخلالق

عزازيل رواية عربية
أ
والكادميي
ل���ل���ك���ات���ب
امل�صري يو�سف زيدان،
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ترجمة
رائ��ع��ة وب��ل��ي��غ��ة ملجموعة
م��ن ال��رق��وق ال�سريانية
القدمية تعود �إىل الن�صف
أ
الول من القرن اخلام�س
امل����ي��ل�ادي ،وج�����دت بني
أ�ن��ق��ا���ض دي���ر ق���دمي يقع
�شمال غرب مدينة حلب،
ه��ذه ال��رق��وق م��ا ه��ي �إال
����س�ي�رة ذات����ي����ة لراهب
م�صري من رهبان الدير
يدعى هيبا ،وفيها ي�سرد
تاريخ حياته القلقة واملتقلبة على طريق الرهبنة،

فضاءات

بين اإلنسان والشهوة
*

�إ�ضافة �إىل ت�سليطه ال�ضوء
على كثري م��ن أ
الحداث
الكن�سية ال��ت��ي وق��ع��ت يف
ت��ل��ك احل��ق��ب��ة ،مب��ا فيها
من جدال ونقا�ش منطقي
يخو�ض فيه ال��راه��ب مع
نف�سه حينا وم��ع �آخرين
يف أ�ح��ي��ان أ�خ����رى .علما
ب أ�ن الرواية تقع يف ثالثني
ف�صال -وهي عدد الرقاق
التي عرث عليها يف الدير-
 ،كل ف�صل يحمل عنوانا
خم��ت��ل��ف��ا أ�ط���ل���ق���ه عليه
املرتجم.
حينما تقع عينا القارئ
على هذا الكتاب أ�ول مرة ي�شده العنوان لغمو�ضه
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وغرابته ،في�ضعه يف خانة الت�سا ؤ�ل وال�شغف معها ثالثة أ�يام ،وهي ال تعلم أ�نه راهب ن�صراين
ملعرفة :م��ن يكون ع��زازي��ل ه��ذا؟ فيجاب عن �إذ كانت توغل باحلديث عن كرهها للن�صارى
� ؤس�اله ب�شكل مبهم يف الف�صل أ
الول وفيه يناجي وحنقها عليهم لقتلهم زوجها ،حتى جاء اليوم
الراهب هيبا اهلل راجيا عفوه ومغفرته جراء الذي �صارحها فيه بحقيقة أ�مره فطردته ليجد
ان�صياعه لو�سو�سة عزازيل عدو االن�سان وعدو يف ذل��ك فر�صة حل�ضور حما�ضرة الفيل�سوفة
اهلل أ
الول الذي أ�وحى �إليه بفكرة تدوين �سريته هيبا�شيا يف علم املنطق والريا�ضيات ففنت بها
قبل مغادرته الدير ،فيت�ضح لنا أ�ن عزازيل هذا وبعلمها ،ومن ثم ان�ضم �إىل �صفوف الرهبان
والكهنة يف الكني�سة املرق�سية هناك ،لكنه حرم
ما هو �إال �إبلي�س يف اللغة ال�سريانية القدمية.
ال���رواي���ة ت��ب��د أ� م��ع ب���دء ال��ت��دوي��ن وتوايل من الذهاب �إىل درو�س هيبا�شيا وذلك ألنها يف
الذكريات ،فبد أ� ال��راه��ب هيبا ب�سرد ما وقع نظر الكني�سة كافرة ومهرطقة ،ف أ�درك ال�صراع
معه من أ�حداث يف أ�ور�شليم حيث ق�صدها كما الدائر بني أ�تباع الكني�سة وغريهم من وثنيني ما
يقول ليتعرف �إىل أ��صل
زالوا يقطنون يف املدينة،
ف� أ
ال���دي���ان���ة وي�����ش��ع��ر به،
��ال����س���ق���ف كريل�س
فكان هناك لقا ؤ�ه أ
بالب
أ����س��ق��ف ا إل�سكندرية
ن�سطور و أ��سقف أ�نطاكيا
م��ت�����ش��دد ج���دا ب آ�رائه
يعود هيبا �إىل دوامة ال�صراع
وم���ت���ط���رف بحلوله،
تيودور امل�صي�صي الذي
الداخلي بني احلب والواجب ،بني
وع��م��وم��ا ف��ق��د أ�م�ضى
أ����ش��رف ال��راه��ب هيبا
الغريزة والنقاء ،فتعود نف�سه
هيبا يف ا إل�سكندرية
ع��ل��ى ع�لاج��ه ،وتقرب
لرتدد أ��سئلة عديدة عن أ��صول
خم�سة أ�ع����وام يدر�س
م���ن���ه وم�����ن حا�شيته
الديانة وتف�سرياتها املختلفة.
خا�صة املبجل ن�سطور
ف��ي��ه��ا ال���ط���ب ويتفرغ
ال������ذي أ�م�������ض���ى معه
للعبادة حتى جاء ذلك
�ساعات ط��وال يحدثه
اليوم ال��ذي غري حياته
الب��د و أ�خرجه من بالده أ
عن نف�سه وعن ما ي ؤ�رق باله من أ�مور الديانة� ،إىل أ
الوىل فارا على
ع ّله يجد عنده اجل���واب ال�شايف ،في أ�خذهما غري هدى.
أ
حديثهما �إىل ما�ضي هيبا الذي ق�ضاه يف م�صر
يف قدا�س الح��د ال��ذي تعقده الكني�سة كل
من مقتل أ�بيه الوثني على يد الن�صارى يف قريته أ��سبوع لي�ستمع الرعايا فيه �إىل أ��سقفهم ،دعاهم
أ
جنوب أ����س��وان ،و�صوال �إىل انتقاله ليعي�ش مع
ال�سقف كريل�س �إىل تطهري املدينة من الوثنيني
عمه الن�صراين ال�صالح يف بلدة جنع حمادي ،وخ�ص بالذكر هيبا�شيا وحث اجلموع على طرد
وم��ن ثم درا�سته للرهبنة يف أ�خميم فذهابه الوثنيني من ديارهم ،فما كان من النا�س �إال أ�ن
ا�ستجابوا لدعوة أ��سقفهم وخرجوا ليعيثوا يف
لل�سكندرية لدرا�سة الطب فيها.
إ
ي��ذك��ر هيبا أ�ي��ام��ه ب��ا إل���س��ك��ن��دري��ة ،يذكر املدينة تدمريا وقتال ،فخرج هيبا مع اجلموع
ال�ساعات أ
الوىل لو�صوله هناك و�ضياعه يف لريى ما �سيفعلون ،وحلق براهب يدعى بطر�س
زحمة املدينة الكبرية التي مل ير لعظمتها مثيال ورعيته ،فلحق بطر�س ه��ذا بهيباتيا وعذبها
من قبل ،ور ؤ�ي��ت��ه البحر ألول م��رة حني التقى أ�وال عذابا �شديدا ونزع جلدها عن حلمها ثم
أ�وكتافيا خادمة التاجر ال�صقلي التي أ�غوته أ�حرقها وقتل أ�وكتافيا التي جاءت لتدافع عنها،
فارتكبا اخلطيئة ،ومكث يف بيت التاجر ال�صقلي فما ك��ان م��ن ال��راه��ب هيبا بعد أ�ن أ�ف���اق من

،،
،،
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فضاءات

�إغماءته عقب هذا املنظر املريع �إال أ�ن خرج من ه��ذه فتاة دم�شقية أ��صولها من مدينة تدمر
ا إل�سكندرية متجها نحو �صحراء �سيناء ومنها املدمرة ،رائعة اجلمال والتقا�سيم ،جاءت هي
وعمتها املري�ضة فا�ستقرتا يف كوخ قريب من
�إىل أ�ور�شاليم.
وم��ن املالحظ أ�ن ا�سم الراهب الكن�سي ال��دي��ر طلبا للعالج ،فلما �سمع رئي�س الدير
“هيبا” ما هو �إال ال�شق أ
الول من ا�سم هيباتيا ،بجمال �صوتها وعذوبته أ�دخلها اجلوقة لتهز
فقد �سمى نف�سه هكذا تيمنا بها .وبعد مكوث كيان هيبا بعد أ�ن ا�ستقر �سنني طواال ،يعود هيبا
هيبا يف أ�ور�شاليم ولقائه ن�سطور ن�صحه أ
الخري �إىل دوامة ال�صراع الداخلي بني احلب والواجب،
أ
بالتوجه �إىل دير يقع �شمال غرب مدينة حلب ،بني الغريزة والنقاء ،فتعود نف�سه لرتدد ��سئلة
فعمل هيبا بالن�صيحة و�شد رحاله وم�ضى �إىل عديدة عن أ��صول الديانة وتف�سرياتها املختلفة.
لقد ح���اول هيبا ج��اه��دا أ�ن ي��ق��اوم نف�سه
الدير ،فاحتفى به الرهبان هناك وذاع �صيته
كطبيب يف تلك أ
النحاء ،فيبد أ� ب�إلقاء ال�ضوء وي��ب��ع��ده��ا ع��ن م��رت��ا� ،إال أ�ن���ه ع��ج��ز ع��ن ذلك
أ
أ
أ
ف�حبها و�حبته ون�ش�ت
على ال�صراع الكن�سي
القائم يف ذلك الزمان
ب��ي��ن��ه��م��ا ق�������ص���ة حب
ر�سم
ط���اه���رة ب��ق��ي��ت كذلك
بني ن�سطور الذي ّ
أ��سقفا
حتى دن�ستها اخلطيئة
للق�سطنطينية رواية يو�سف زيدان مزيج رائع من
ب��ع��د وف�����اة أ
ال�سقف
يف يوم اختلى فيه هيبا
يكتب
وامل�شاعر،
والتاريخ
الواقع
أ
وال�سقف
ت�����ي�����ودور
مب��رت��ا يف ك��وخ��ه��ا ،فقد
من
بطلب
رقوقه
هيبا
الراهب
أ
أ
ك��ي�رل���������س ��سقف
�خربته عمتها بنيتهما
ال�شيطان “عزازيل”
ا إل�سكندرية ،وكان هذا
الرجوع �إىل حلب وهناك
اخل�لاف ح��ول أ�لوهية
ميكن ملرتا أ�ن تغني يف
امل�سيح أ�و �إن�سانيته،
احل��ان��ات وتك�سب ماال
ف��ن�����س��ط��ور ي��دع��و �إىل
ك���ث�ي�را ،ف��اح��ت��ار هيبا
�إن�سانية امل�سيح وكريل�س يدعو �إىل أ�لوهيته ،على مبا يفعل فمرتا ت�شجعه على الهرب من الدير
أ�ن هذا ال�صراع الذي ا�ستمر أ�عواما و�إن أ�لقى والزواج بها و العودة �إىل بالده أ
الوىل ،وهو ي�شق
بظالله على الدير ال��ذي يوجد فيه هيبا ف�إن عليه ترك �سلك الرهبنة والفرار مع مرتا التي
ظالله يف نف�سه كانت أ�كرب بكثري؛ فهو �صديق تعلق بها قلبه.
ن�سطور وتلميذه وله يف قلبه مودة كبرية ،وهو
ي�صاب هيبا بحمى �شر�سة تقعده يف فرا�شه
أ
امل�صري اخلبري بق�سوة ال��ره��ب��ان امل�صريني ��سابيع بني احلياة و املوت يف �إغماءات يظهر له
وجربوت أ��سقفهم.
فيها عزازيل بهيئات خمتلفة ،ويحاوره ويخربه
ط��ر أ� ط��ارىء أ�بعد ذه��ن هيبا عن التفكري ب أ�نه ما هو �إال �شماعة اختارها الب�شر ليعلقوا
فيما يدور حوله� ،إذ قرر رئي�س الدير �إح�ضار عليها أ�خطاءهم ،و أ�ن��ه و�إن ك��ان معنى ا�سمه
قيثارة و�إن�شاء جوقة مو�سيقية لتغني تراتيل (�ضد اهلل) ف ��إن ذل��ك ال يعني ع��دم �إميانه.
أ
الحد ،وكلف هيبا با إل�شراف عليها ،ف أ�ر�سل له وي�صحو هيبا بعد �إغماءته الطويلة ليجد وجه
جمموعة من أ
الطفال ترافقهم �صبية بالع�شرين �صديقه الراهب الفري�سي مقابله في� أس�له هيبا
أ
أ
هي املغنية مرتا التي قلبت كيان هيبا و�يقظت ع ّما حل بن�سطور فيقول له ب�نه قد عزل عن
يف نف�سه و�سو�سات عزازيل مرة أ�خ��رى ،مرتا من�صبه ونفي بعدما ثار عليه أ
ال�ساقفة فان�صاع

لهم ا إلمرباطور خوفا على حكمه ،وعندما � أس�ل
عن مرتا قيل له �إنها غ��ادرت الدير وتركت له
ر�سالة من كلمة واحدة “م�ضطرة”! فا�ستحال
يقينه �شكا من جديد وعاد ليحدث عزازيل كل
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ي��وم ،ف أ�قنعه أ
الخ�ي�ر بتدوين
�سريته قبل خروجه من الدير،
و أ�م�ضى هيبا أ�ربعني يوما وهو
ي��دون فيها �سريته ث��م ختمها
بقوله ب أ�نه �سوف يدفن خوفه
امل�����وروث و أ�وه����ام����ه ك��ل��ه��ا مع
ه��ذه الرقاق عند ب��اب الدير،
ثم يرحل مع �شروق ال�شم�س،
حر ًا...
ه���ذه ال���رواي���ة التاريخية
�ساحرة ج��دا ،فالراهب هيبا
خلف وراءه على ما يبدو كنزا
أ�دب��ي��ا خ��ال��دا مليئا بال�صور
البالغية والفنية ،ف أ�تى يو�سف
زيدان ليرتجمه ترجمة �ساحرة
جتذب القارىء ومتتعه بعيدا
عن الرتابة ،وعدا عن أ�ن هذه
الرواية تناق�ش ال�صراع أ
الزيل
أ
بني ا إلن�سان وال�شهوة ،والر�ي
القائل ب أ�ن ال�شيطان ما هو �إال
ج��زء منا ال ينف�صل عنا وال
ننف�صل عنه ،ف�إنها ت�ضم ق�صة
حب جميلة تدور على هام�شها،
ورواب��ط �إن�سانية لطيفة تظهر
ب�ين احل�ين آ
والخ���ر م��ن خالل
ال�شخ�صيات� .إن رواية عزازيل
ليو�سف زيدان مزيج رائع من
ال��واق��ع وال��ت��اري��خ وامل�شاعر،
وه��ذه ال��رق��اق أ�ع��ادت��ن��ا لزمن
بعيد م�ضى من تاريخ الديانة
امل�سيحية وفيها توثيق لوقائع
و أ�ح������داث ت��اري��خ��ي��ة ح�صلت
ونعلم بها وا�ستعادة أ�خرى ح�صلت ومل ي�صلنا
عنها خرب.
*

طالبة جامعية /ك.اللغات أ
الجنبية

فضاءات

مبدعون يق ّيمون تجاربهم
خالل إنجاز أعمالهم الفائزة
ويطالبون مب�ساحة أ�كرب من االهتمام

ا إلبداع انطالق ُة الروح نحو أ��سئلتها أ
الوىل،
و�إعاد ُة �إنتاج احلياة وفق ًا لر ؤ�ية املبدع يف النظر
�إىل تفا�صيل أ
ال�شياء.
“ أ�قالم جديدة” حتاور مبدعيها ال�شباب
للطاللة على ما
الذين نالوا جوائز م ؤ�خر ًا ،إ
ميثله الفوز لهم من قيمة معنوية ،وما يفتحه
أ�مامهم من �آفاق جديدة.
أ��سامة غاوجي:
اختالط يف معايري اجلمال
أ�ك���د ال�����ش��اع��ر أ����س��ام��ة غ��اوج��ي أ�ن الفوز
لي�س و�سيلة لالرتقاء ،و�إمنا هو تقدير للمبدع،
و أ�و�ضح�“ :إنه تقدير لقيمة ال�شعر الذي أ�حمله،
وتقدير لقيمة ا إلن�سان التي أ�غر�سها يف هذا
ال�شعر” ،و أ����ض��اف“ :رمب��ا يفتح ال��ف��وز �آفاق ًا
لينت�شر هذا ال�شعر ،أ�و ليكون ال�شاعر أ�كرث قرب ًا
من �سامعيه و أ�كرث ت أ�كد ًا من قيمة �شعره”.
ولفت �إىل أ�ن ا إلب���داع ال يتطلب أ�ك�ثر من
ثم
قلب ذكي يتمثل فيه ال�شعور ال�صادق ،ومن َّ
ميكن نقل هذا ا إلح�سا�س �شعر ًا وفق ًا للمتطلبات

اجلمالية ،وت�ساءل :هل هناك تقدير لل�شعر
احلقيقي يف هذه امل�ساحة؟ ،م ؤ�كد ًا يف مقاربته
ً
اختالطا يف معايري
ا إلجابة “ :أ�كاد أ�جزم أ�ن ثمة
التقييم حول جمال ال�شعر وقيمته”.
وعن بداياته يف كتابة ال�شعر قال غاوجي:
“كنت أ�داف���ع عـن تلقائية الن�ص ،و أ�رى أ�ن
يعدل ،و أ�ن ال�شعر
ال�شاعر ال يتدخل لي�ضيف أ�و ّ
يحتمل كثري ًا من اجل��دل” ،وتابع“ :لكن هذه
النظرة تغيرّ ت ،فبالت أ�كيد مل أ�كتب ،ما مل أ�كن
را�ضي ًا عن جمال ما أ�كتب ومعناه وفكرته ،وقد
زخرفت كل ق�صيدة بلون خمتلف”.
همام يحيى:
هناك م�ساحات دون طموح
من جهة ثانية ،أ�و�ضح ال�شاعر همام يحيى
أ�ن ما يقدمه الفوز من دعم للمبدع يعتمد على
طبيعة ال��ف��وز؛ �إذ يكت�سب ال��ف��وز قيمته حني
يكون يف مناف�سة على م�ستوى عال ،وحني يكون
املحكمون أ�كْفاء .يف هذه احلالة ي�شعر املبدع
ب أ�همية ما ينجز ،و أ�ن ما ينجزه ي�ستحق العر�ض
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�إع����داد :هيا احل����وراين *

،،
،،

ينظر امل� ؤس�ولون �إىل ذلك ا إلبداع
على �شريحة أ�و�سع.
أ
ال�شبابي اجل��م��ي��ل ب� ُع��م��ق �كرب.
ويف ���س��ي��اق احل���دي���ث عن
أ�مت��ن��ى ذل��ك م��ن ك��ل قلبي .كما
امل�����س��اح��ة امل��م��ن��وح��ة إلبداع
�شباب
م�شاورة:
ٌ
أ
تفعل (�قالم جديدة) مث ً
ال”.
ال�شباب ،أ�كد يحيى أ�نها “دون
كثريون َك َبتْ
ومب��ا يخ�ص أ����س��ل��وب الن�ص
الطموح” ،و أ�ن املبدع ال�شاب ما
ّ
ة
ل
لق
بهم
خيولهم
املكتوب م�سبق ًا من أ�جل امل�شاركة
ي��زال يجد �صعوبة يف التوا�صل
أ
واالهتمام.
الرعاية
يف م�سابقة ،قال م�شاورة�“ :كتب
م��ع اجل��م��ه��ور ،وم���ع غ�ي�ره من
مراعي ًا عني الناقد الالذعة ،كما
املبدعني ،ومع النقاد كذلك.
ال يغيب عني ذوق املتلقي ،وهو
وق���ال ي��ح��ي��ى�“ :إذا كانت
أ
الهم من وجهة نظري” .مو�ضح ًا
امل�سابقة ت�شرتط �شروط ًا ما،
أ�ن الناقد ي�ضع جدو ًال جمي ً
ال أ�مام
ف ��إين أ�عر�ضها على مقايي�سي
أ
أ
أ
توافقت معها فال ب��س ،و�إن عينه ،ثم يبد� بقراءة العمل .واملتلقي يقر� ثم
الفنية ور ؤ�يتي ،ف�إن
ُ
�صرح
مل تكن ،أ�حجم عن امل�شاركة” ،م�ضيف ًا“ :ال �شك ي��ذرف الدموع أ�و يطري من الفرح ثم ُي ِّ
أ�ن من يكتب ن�ص ًا خم�ص�ص ًا مل�سابقة� ،سي�ضع يف برداءة ذلك العمل أ�و جماله.
ح�سبانه هوى حمكميها ،وهذا لي�س عيب ًا ما دام
الدبية” ،م�شري ًا يف �سياق هدى كفاوين:
مقتنع ًا بخياراتهم أ
مت�صل �إىل أ�ن��ه حني ت�شرتط م�سابقة �شعرية ،لدينا طاقة هائلة
لا ،أ�ن ت��ك��ون أ
ت�شكر هدى كفاوين “ أ�ق�لام جديدة” على
م��ث� ً
الع��م��ال امل�����ش��ارك��ة ق�صائد
أ
عمودية ،فهو ال يجد غ�ضا�ضة يف امل�شاركة ،ألنه جهودها يف �إب��راز املبدعني يف الدب وال�شعر.
ال ،لكن �إن ا�شرتطت وت ؤ�كد أ�ن الفوز منحها جرعة فعالة للتقدم نحو
يكتب ال�شعر العمودي أ��ص ً
امل�سابقة أ�ن تكون الق�صائد املتناف�سه نرثية ،ا إلجناز ،ودفعها للم�ضي قدم ًا يف املجال الذي
ف�إنه لن ي�شارك ألن��ه ال يكتب يف هذا اجلن�س نالت جائزة ا إلبداع أ
الدبي فيه.
أ
وت��ت��ح��دث ك��ف��اوي��ن ب ��إي��ج��اب��ي��ة ع��ن طاقة
الدبي.
ال�شباب الكبرية ،وقدرته على �صنع م�ستقبل
عثمان م�شاورة:
م��رم��وق ،م � ؤ�ك��دة أ�ن���ه لو
كافية
غري
لنا
املمنوحة
امل�ساحة
أ�تيح لل�شباب فر�صة أ�كرب
أ�م��ا عثمان م�شاورة ،فريى أ�ن مبد أ� الفوز ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د أ
الدبي،
ُيو ِّرث الر�ضا ،ويجعل الفرحة تُهرول يف خلجات لكان الناجت �إبداع ًا أ
ميل
النف�س ،يقول“ :كنت أ�بت�سم يف داخلي بينما الدنيا .و أ�و�ضحت�“ :إذا
أ�نتظر أ�ن يقول الرجل :عثمان م�شاورة ،أ
الول يف أ�راد ال�شاب أ�ن يكون مع
ا إلبداع الفني� .إنه �شعو ٌر يجعل ا إلن�سان القابل أ�ول��ئ��ك الثلة املبدعة فله
للتطور يرتقي درج ًة �إ�ضافية يف ال�س ّلم املو�صلة ذل��ك؛ ألن امل��ب��دع ُي�صنع
للمجد الذي ين�شد”.
وال يولد مبدع ًا ،لكن ال�شرط أ
ال�سا�سي أ�ن يكون
و أ�ك��د أ�ن امل�ساحة املمنوحة لل�شباب “غري الدافع نابع ًا من الداخل ولي�س با إلجبار”.
كافية ،ولي�ست بتلك البحبوحة املُف�ضية �إىل
املنجزة بهدف امل�شاركة يف
وحول الكتابة َ
مزيد من ا إلب��داع الفعلي ،فـ”كثري هم أ�ولئك م�سابقة ما ،قالت كفاوين“ :بالت أ�كيد �سيختلف
ال�شباب الذين كبت بهم خيولهم
ٍ
ب�سبب من أ����س��ل��وب الكاتب عندما يعي أ�ن ن�صه مقدم
أ
أ
“
قلة الرعاية واالهتمام” .و أ��ضاف:
ن
�
متنى
�
مل�سابقة ،لكنني أ�جزم أ�ن هذا االختالف يكون
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�إيجابي ًا و�سيح�سن من أ�داء الكاتب” ،موجزة
أ��سباب ذلك يف أ�ن فكرة امل�سابقة بحد ذاتها
ت�شجع امل�شاركني على التناف�س ال�شريف ،كما
أ�ن امل�شارك عندما يكون على علم بالثناء الذي
�سيناله جراء فوزه بامل�سابقة من تكرمي و�شهادة
وجوائز وغري ذلك ،ف�إنه �سيندفع باجتاه الكتابة
اجلديدة واجلادة.

�صالح القا�سم:
الفوز درجة جديدة للمبدع
من جانبه ،أ�و�ضح �صالح القا�سم أ�ن الفوز
مبعث بهجة و�سرور ،وهو ي�شكل بالن�سبة للمبدع
أ�حد أ�وجه اعرتاف النقاد بقيمة منتجه ا إلبداعي،
ف�ض ً
ال عن لفت انتباه القراء ،وبخا�صة ملن مل
ي�سبق لهم ق��راءة ه��ذا املنتج .وق��ال القا�سم:

* ع�ضو هيئة التحرير
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ح�سن ب�سام:
يحد �إبداع
ال ف�ضاء
ّ
ال�شباب
ال�����ش��اع��ر ال�شاب
ح�سن ب�����س��ام ،أ�ك���د أ�ن
الفوز �شعور رائع ،وقال
�إن أ�ي �إن�����س��ان عندما
يفوز أ�و ي�شعر بالتميز
ف�إن هذا ي�شكل له دافع ًا
ليحقق �شيئ ًا مبدع ًا ،و أ��ضاف “ :أ�رى أ�ن آ
الفاق
ال نهاية حتدها ،و أ�نظر دائم ًا بعينني حت ّبان
اجلمال”.
أ
وحول م�ساحة ا إلبداع املتاحة لل�شباب ،ر�ى
ب�سام أ�ن ال ف�ضاء يحد �إبداع ال�شباب .وت�ساءل:
م��ا الق�صد بامل�ساحة ه��ن��ا؟ ه��ل ه��ي م�ساحة
احلرية ،أ�م م�ساحة الدعم واالهتمام؟ م ؤ�كد ًا
يف �سياق مت�صل أ�ن ا إلن�سان املبدع ال ينتظر
املجامالت ،وال تهبط من عزميته قيود .وقال:
“عندما أ�كتب ن�ص ًا أ�م ّثلني فيه� ،سواء أ��شاركت
به يف م�سابقة أ�م مل أ����ش��ارك ،ول��ن أ�ر���س��م �إال
�صورتي على ورقتي التي أ�راين بها”.

“ال��ف��وز درج��ة جديدة
للمبدع ،وهي ال تفتح له
�آف��اق� ًا جديدة وح�سب،
لكنها جتعله أ�كرث جدية
و أ�كرث اهتمام ًا ب�إبداعه
أ�ي�ض ًا”.
وعن م�ساحة احلرية
والدعم املقدم للمنجز
أ
ال�����ش��اب ،ت�ساءل القا�سم�“ :ي���ة م�ساحة؟”،
م ؤ�كد ًا أ�نه �إذا كان املق�صود امل�ساحة أ
الردنية،
فهناك الكثري من عالمات اال�ستفهام والتعجب،
بل والف�ساد أ�ي�ض ًا ،وال يحتاج أ
المر لذكاء �شديد
لتبيان ذل���ك ،فكثري م��ن املبدعني أ
الردنيني
وبخا�صة ممن نالوا جوائز على م�ستوى الوطن
العربي ،مل يكن أ�حد يلتفت �إىل �إبداعاتهم على
ال�ساحة املحلية ،ومل يكن تتوفر لهم ب�سهولة
م�ساحة ن�شر منا�سبة يف و�سائل ا إلعالم املحلية،
بل �إن بع�ض أ
العمال الفائزة �سبق و أ�ن ُرف�ضت
من جهات ر�سمية داعمة.
و أ�ك��د القا�سم أ�ن هناك خل ً
ال يف م�ساحة
عموما ،وما هو حق للمبدعني ال�شباب
الن�شر ب
ً
خا�صة ،قائ ً
ال“ :نعم امل�ساحة املتاحة لل�شباب
�ضيقة ج���د ًا ،ت��ارة ت�صطدم ب�شِ َلل الكبار مع
حتفظي على كلمة (ك��ب��ار) ،وت���ارة ت�صطدم
ب�سقف احلرية التي ي�صنعها ر ؤ��ساء التحرير
ألنف�سهم غري مدركني ر�سالة جاللة امللك عبد
اهلل الثاين حول �سقف احلرية”.
أ�ما عن معايري الكتابة ا إلبداعية ف أ�و�ضح
القا�سم“ :ال أ�عتقد أ�ن املبدع يفتعل أ��شياء معينة
لتنا�سب هذه امل�سابقة أ�و تلك ،فمن غري املعقول
أ�ن يكون من املنتج ا إلب��داع��ي طبعتان واحدة
لال�ستهالك مث ً
ال ،و أ�خرى (�سوبر) للتقدم بها
�إىل جائزة ما ،فهذا ال ي�سمى �إبداع ًا ،وال ي�سمى
�صاح ُبه مبدع ًا” .م�ضيف ًا“ :املبدع يكتب ،ومن
ثم يحكم عليه النقاد أ�و القراء �إن كان �إبداعه
ي�ستحق االلتفات �إليه أ�م ال”.

اصدارات

�إع��������داد  :ه���ي���ا ����ص���ال���ح

*

الغائب المحكي :دراسة في أدب مؤنس الرزاز السياسي

يك�شف كتاب “الغائب املحكي :درا�سة يف أ�دب م ؤ�ن�س الرزاز
ال�سيا�سي” ال�صادر عن أ�مانة عمان الكربى ( )2008للباحث
قتيبة احلبا�شنة ،العالقة التي تربط ال�سيا�سة ب� أ
�الدب ،من
خالل �شخ�ص الروائي الراحل م ؤ�ن�س الرزاز و أ�عماله ،مقدم ًا
ق��راءة للواقع ال�سيا�سي ال��ذي �شكل الوعي املبكر للروائي،
وم ؤ��شر ًا على املالمح العامة ل�سريته ال�سيا�سية واحلزبية ،ثم
العبور من هذا املدخل للبحث يف أ�ثر الر ؤ�ية الفنية للرزاز يف
ت�شكيل أ�عماله الروائية.
اختار الباحث ق��راءة تقاطع ال�سيا�سي ب� أ
�الدب��ي يف روايات
الرزاز “ :أ�حياء يف البحر امليت”“ ،متاهة أالعراب يف ناطحات
ال���س��راب”“ ،اع�تراف��ات ك��امت ��ص��وت”“ ،جمعة القفاري”،
“يوميات نكرة”“ ،ال��ذاك��رة امل�ستباحة”“ ،قبعتان ور أ��س
واح��د”“ ،م��ذك��رات دينا�صور”“ ،ال�شظايا والف�سيف�ساء”،
“حني ت�ستيقظ أالح�لام” و”ليل ع�سل” .كا�شف ًا عن قدرة
الرزاز املتفردة على اال�ستجابة والتفاعل مع أ�دق التفا�صيل يف احلياة العامة واخلا�صة.
يقر أ� الباحث م�شهد الواقع العربي كما عاينه الرزاز أ�دبي ًا ،الفت ًا �إىل أ�ن الواقع القامع واملقموع مع ًا ،واخلراب
واالنهيار والت�شظي ،عوامل أ�نتجت مبدع ًا ع�صابي ًا و�سوداوي ًا يعاين من حالة الف�صام ،ما قاده إلعادة
�إنتاج أالزمة الفجائعية ب�إنتاج عامل فني بديل عن عامل الواقع ،دون أ�ن يرتك يف عامله اجلديد املتخيل
ب�صي�ص ًا أ
للمل ،على عك�س الروائيني ا آلخرين الذي أ�بقوا على �شذرات أ�مل ت�سربت عرب كتاباتهم.
ويف �سياق مت�صل ،يرى الباحث أ�ن الت�شظي والته�شيم والتخريب طال أ�ي�ض ًا ال�شكل الروائي �ضمن لعبة
غنية من التجريب والتخريبّ ،
منت عن روح متمردة على ال�سلطة بكل أ��شكالها ،و�سائر مظاهرها .م ؤ�كد ًا
ج�سده م ؤ�ن�س �إبداعي ًا مل يدع جما ًال لل�سيا�سي يف
أ�ن ا�شتباك الروائي بال�سيا�سي على النحو املراوغ الذي ّ
الواقعي يت�سرب يف ن�سيج الف ّني،
�إ�ضعاف الروائي وا�ستالبه باجتاه التقريرية واملبا�شرة ،فجعل الرزاز
َّ
فبدا متكام ًال ومن�سجم ًا معه.
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حوارات فدوى طوقان

السياسة الثقافية في األردن بين الواقع والطموح

يلقي كتاب “ال�سيا�سة الثقافية يف أالردن بني الواقع والطموح” ألحمد يو�سف التل ( أ�مانة عمان،
 ،)2008ال�ضوء على ال�سيا�سة الثقافية يف أالردن ،من خالل التعريف بامل ؤ��س�سات الثقافية الر�سمية وغري
الر�سمية من حيث قوانينها و أ�نظمتها ون�شاطاتها و�إجنازاتها وما جتابهه من معيقات ،ويلفت �إىل أ�ن
بع�ض هذه امل ؤ��س�سات تعاين من تنازع يف االخت�صا�ص ،و�ضعف يف الدعم املايل ،وعدم القدرة على حتقيق
ما تطمح �إليه ،وا�ستبعادها من امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سة الثقافية العامة ،وعدم قدرتها على مواكبة
الع�صر وم�ستجداته ،كما أ�ن معظم هذه امل ؤ��س�سات تنطوي على طموحات ثقافية كبرية تفوق قدرتها على
حتقيقها.
ي ؤ�كد الكتاب أ�ن أ�برز امل�شاكل يف امل ؤ��س�سات الثقافية الر�سمية تتجلى من خالل الت�شابه والتداخل يف قوانني
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إصدارات

ي�شتمل كتاب “ح��وارات فدوى طوقان” ليو�سف بكار ال�صادر
عن دار اليازوري على اثني ع�شر حوار ًا ُرتبت بح�سب ت�سل�سلها
التاريخي بدء ًا من  1962وانتهاء ب آ�خرها  .2003تكمن أ�همية
هذا الرتتيب وفق ًا لبكار ،يف الك�شف عن ظروف حياة طوقان
ومالب�ساتها وتطورها مترد ًا وبوح ًا وحتو ًال وجتديد ًا وتغري ًا يف
ال��ر ؤ�ى واملفاهيم أالدبية واالجتماعية وال�سيا�سية والوطنية،
وعن ت أ�ثراتها أالوىل بالقدماء والتالية باملعا�صرين.
�ضم الكتاب ح��وارات أ�جراها مع ف��دوى ك ٌّل من :أ�م�ين �شنار
ملجلة أ
“الفق اجلديد” ،ليلى أ�بو ناب ملجلة “البيت العربي”،
ليانة بدر ملجلة “الكرمل” ،زهري الدبعي ل�صحيفة “نابل�س”،
طلعت �شناعة ل�صحيفة “الد�ستور” ،جملة “ أ�خبار أالدب”،
حم�م��د ع�ط�ي��ات ل�صحيفة “ال� � ��ر أ�ي”� ،سمري داوود ملجلة
“امل�شاهد ال�سيا�سي” ،عبد اهلل ال�شحام ل�صحيفة “الر أ�ي”
ولـ” أ�خبار أالدب” القاهرية ،فيدا م�شعور وزكريا حم�سن ملجلة “�سيدتي” ،عالء بدرانة ل�صحيفة “القد�س
العربي”.
ً
أ
كما �ضم الكتاب ملحقا عن “فدوى طوقان وق�صيدتها الوىل” ،وفيه ثالث مقاالت ق�صرية عن طوقان
كتبها عز الدين املنا�صرة ،يحاول فيها الت أ�ريخ ألول ق�صيدة ن�شرتها فدوى ،و�إن مل يكن تاريخها واحد ًا
عنده يف املقاالت الثالثة جميع ًا ،العتماده رمبا على ذاكرته كما يذكر يف املقالة أالوىل.
ّ
توخي ًا لدقة التوثيق ،و�ضع بكار هوام�ش ومراجع للتو�ضيح وال�شرح يف املكان الذي يحتاج ذلك ،ليكون الكتاب
ؤ
أ
وثيقة ت�رخ وتربز �شذرات من حياة ال�شاعرة فدوى طوقان ،التي تع ّد من �برز �شعراء العربية بعامة ،وجيلها
على وجه اخل�صو�ص.

ال ��وزارات و أ�نظمتها املتعلقة باجلوانب الثقافية املتعددة،
ما يربك العمل الثقايف ويجعل منه ميدان ًا وا�سع ًا تتكرر من
خالله أالعمال الثقافية.
كما يبني الكتاب أ�ن املجتمع أالردين ي�ع��اين ،ك�غ�يره من
املجتمعات العربية املعا�صرة ،من �صراع يف القيم ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ب�شكل يعيق قدرته على
التعامل مع احل�ضارة العاملية اجلديدة ،و أ�ن ثقافته يغلب
عليها احلفظ والرواية ،وهي متحجرة وقفت عند مرحلة مل
ت�ستطع جتاوزها ،و أ��صبحت جت ّرت نف�سها يف �صورة جتميع
للمعارف ال�سابقة يف كتب مو�سوعية جامعة ال ت أ�تي بجديد،
كما أ�ن الثقافة أالردنية يف حالة تناق�ض و�صراع و�صريورة من
أ�برز مالحمها :تخلُّف ا إلب��داع ،التقوقع على ال��ذات� ،ضعف
االنفتاح على العامل� ،سيطرة املا�ضي على العقل ،الع�صبية والتع�صب ،روح املحافظة ورف�ض التغيري،
واالفتقار �إىل حلوار.

1986
ب�إ�صداره “ ”1986يوقع القا�ص �سعود قبيالت ،القارئ يف �شرك
مرحلة تاريخية تعبرّ  ،ال عن جتربته ال�صعبة املتمثلة يف حادثة
ح�سب ،و�إمنا عن ت أ�ثريات هذه احلادثة
�سجنه آلرائه ال�سيا�سية ْ
يف جتربته ا إلبداعية التي أ�جنز فيها“ :يف البدء ..ثم يف البدء
أ�ي�ض ًا” (“ ،)1980م�شي” (“ ،)1994بعد خراب احلافلة”
( ،)2002ثم “الطريان على ع�صا مكن�سة” (.)2009
تتحرك �شخ�صيات املجموعة �ضمن ف�ضاء يبدو مفتوح ا آلفاق،
لكنها ت�شعر أ�نها حبي�سة داخلها ،تنظر للم�شهد من اخلارج،
وال متتلك ردة فعل حتى �إزاء أالح��داث التي لها ت أ�ثري مبا�شر
عليها.
ا�شتملت املجموعة على الق�ص�ص“ :الطريق �إىل مليح”،
“عطفة جانبية”“ ،متابعة”“ ،العقبة ( 86نداء مثري)”،
“العقبة ( 86غيمة يف بنطال)”“ ،نقل ر�سائل”“ ،جمرد
انطباعات عادية”“ ،الع�صفور الذي كان يحك ج�سمه بجذع ال�شجرة”�“ ،إمياءات أ�هل الكهف”“ ،رحلة
�صيد عادية”“ ،بل�سم أ�حمر” و”يوم جمعة عادي من العام .”1986
أ
يتجلى اجلانب الفانتازي يف املجموعة ،رغم ما ُت ْوهم به تعاقبية الحداث وت�سل�سلها من تقدمي خربة
حياتية (واقعية) ،حيث يتداخل العجائبي يف منت الواقع لينفي عنه “حقيقيته” ،وهنا ي�شتبك ال�سرد
الواقعي باملتخيل والالواقعي ،ولعل هذا التداخل هو ما أ��شار له الروائي �إليا�س فركوح على الغالف أالخري
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للمجموعة بقوله �إن قبيالت “مت ّكن من جعل امل�سافة الفنية يف الكتابة الناظرة للواقع ،م�سافة مقنعة �إذا
قار ّناها بالواقع كما كان .ال بل متتلك تلك امل�سافة جماليتها اخلا�صة ،ألنها ح ّثتنا على النظر با�ستمتاع �إىل
كيف ميكن أ�ن يت�شكل الواقع وفق ًا لزوايا نظر متعددة ،و أ�ن يحتفظ بواقعيته املتكرثة يف الوقت نف�سه”.

الجولة األخيرة

مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة
جاء كتاب «م�سارات النقد ومدارات ما بعد احلداثة» للباحث حفناوي بعلي ،يف مقدمة وف�صلني ،أالول
يتناول «م�سارات النقد ..تروي�ض الن�ص» ،ويناق�ش جملة من الق�ضايا ،أ�همها :جمالية «القيمة» والنقد
اجلمايل يف اخلطاب املعا�صر ،والتداولية (الرباغماتية اجلديدة) ،والنقد أال�سطوري ،والنقد الثقايف
والن�سوي أ
والنثوي.
أ
يتطرق الف�صل الثاين من الكتاب ال�صادر عن �مانة عمان الكربى (« ،)2007مدارات ما بعد احلداثة..
تقوي�ض اخلطاب»� ،إىل معامل النقد اجلمايل يف جتربة �إح�سان عبا�س ،ومعامل النقد أال�سطوري يف جتربة
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تتج ّلى يف املجموعة الق�ص�صية «اجلولة أالخ�يرة» خلوليو
كورتاثار ترجمة حممد أ�بو العطا ،ال�صادرة عن دار أ�زمنة
للن�شر والتوزيع ،2009 ،ر ؤ�ية جديدة للعامل ترى أ�ن الطبيعة
احلقيقية أ
لل�شياء ال تكمن يف قوانينها ،بل يف ما ي�شذ عنها،
أ
أ
�سعي الرتياد
وفيها ي ؤ�كد الرجنتيني كورتاثار �ن الفانتازيا ٌ
�آفاق �إن�سانية جديدة بغية حتقيق الذات ،واالبتعاد عن العبث
واالقرتاب منه يف الوقت نف�سه ك أ�منوذج طبيعي يقدم واقع ًا
غري مفهوم ،وهو ما يعني قبول الواقع على أ�نه عبثي ،بل ع ّد
العبث حتدي ًا لقوانني الفيزيقا والفكر امليتافيزيقي املتحمور
يف الذات.
يبني الكاتب ق�ص�صه على مواقف غري معتادة تطر أ� على
الواقع اليومي امل أ�لوف ليبدو ،بتدقيق النظر ،غري م أ�لوف ،يف
أ
حماولة لالقرتاب وفهمه ،وتو ُّقع ما ال ميكن تو ُّقعه؛ لذا ف�إن ثمة روحا �سخرية يف الق�ص�ص ،مت�تية من
غرابة املوقف وتناق�ضاته عرب الرتكيز على وجوهه املتعددة.
تدور أ�حداث الق�ص�ص غالب ًا يف ف�ضاءات مغلقة ،وح�ضور قوى جمهولة يبدو أ�ن لها يد ًا حترك م�صائر
وح�سب �إزاء املواقف ال�شاذة التي تعرت�ض
ال�شخ�صيات التي ال ت�ستطيع القيام بفعل ،مكتفية بردود أ�فعال ْ
أ
أ
حياتها ،وهو ما ينعك�س بال�ضرورة على القارئ الذي يجد أ�نه ال ميتلك �إال �ن يتقبل الحداث دون القدرة
على الت أ�ثري فيها� .إىل جانب ذلك ثمة تقنيات متنوعة يلج أ� الكاتب ال�ستخدامها من مثل :تداخل م�ستويات
ال�سرد و أ�زمنته وف�ضاءاته ،ا�ستخدام الفعل امل�ضارع ،والنهايات املفتوحة.

جرب �إبراهيم جربا ،و�إدوارد �سعيد وخطاب ما بعد اال�ستعمار،
ومعامل النقد الن�سوي اجلديد يف جتربة مينى العيد ،والرتاث
يف خطاب حممد أ�رك��ون ،ومعامل النقد الوجودي يف خطاب
عبد الرحمن البدوي.
يحلل الكتاب جملة من احلقائق عن طبيعة «القيمة اجلمالية»
يف ا إلبداع أالدبي والفني ،لي ؤ�كد أ�ن كل عمل فني أ�دبي ال بد
ينطوي على حقائق ،و أ�ن هذه احلقائق لي�ست قيمة بحد ذاتها،
كما أ�ن أ�ي م�ضمون داخل العمل الفني مهما تكن أ�هميته ،ال
ميكن أ�ن يكون ذا قيمة فنية يف ذاته ،ويتحقق جناح العمل
أالدب��ي من خالل متازج عنا�صره جمتمعة وارتباط بع�ضها
ببع�ضها ا آلخ��ر .وي�شري الباحث �إىل أ�ن اللغة هي «القيمة
أالولية» للخطاب أالدبي ،و أ�نها تتنوع بح�سب اجلن�س أالدبي
الذي تُ�ستخدم يف �صياغته.
أ
ً
ي��رى الباحث أ�ن النقد أال��س�ط��وري اكت�سب �ب �ع��ادا نظرية
وتطبيقية وا�سعة يف �إ�سهامات النقاد اجلدد الذين يقوم نقدهم على حتديد النموذج أالعلى ب أ�نه منط
من ال�سلوك أ�و الفعل أ�و نوع من ال�شخ�صيات أ�و �شكل من أ��شكال الق�ص ،يعك�س أ�مناط ًا أ�و أ��شكا ًال بدائية
وعاملية جتد ا�ستجابة لدى القارئ.

قناع الوردة
يف «قناع ال ��وردة» يبني ال�شاعر يو�سف عبد العزيز معمار
ق�صيدته وفق م�شهدية قوامها املرجعيات الب�صرية الفنية ،من
مثل الت�شكيل وامل�سرح والدراما� ،إىل جانب ال�سرد.
تت�ضمن املجموعة ال�صادرة �ضمن من�شورات وزارة الثقافة،
م�شروع التفرغ ا إلبداعي ( ،)8ق�صائد ت�ستلهم البيئة أالردنية
والعربية ،من مثل ن�ص «البرتا :حماولة أ�وىل للعناق» ،ي�ستعيد
ال�شاعر يف حلظة راهنة ،م�شاهد من ما�ضي املدينة التي مرت
عليها ح�ضارات عدة ،ويحاول أ�ن ي ؤ�ن�سن مدينته الوردية التي
تغويه لعناقها ،ليكت�شف أ�نه جمرد «طيف ناحل» يف مراياها،
مت�سائ ًال كيف ل�ضعيف مثله أ�ن يواجه أ��سطورة مثلها؟
من وحي الطفولة ي�ستلهم عبد العزيز ن�صو�صه «على كتف
القد�س» ،حيث يت أ�مل ،بعد مرور خم�سني عام ًا ،ذلك ال�صبي
النحيل الذي كا َنهُ ،ويف �سياق حواري مع الذات ،يظل ال�شاعر يتتبع حركات ال�صبي ،ويرتقب خوف ًا من

144

مواجهة ال� ؤس�ال« :من أ�نت؟» ،لي ؤ�كد بعدها« :ال �شيء يف جعبتي  /غري حقٍّ من الذكريات  /أ�كبكبها يف جرود
املنايف  /فتخ�ضر».
�إىل جانب ذلك ،ا�ستلهم عبد العزيز أال�سطورة يف ن�صه «قيامة �سدوم» ،التي ا�ستدعى فيها أ��سطورة �سدوم،
ل ُي�سقط عليها ما يعانيه العرب يف الراهن ،بخا�صة يف فل�سطني والعراق.

«الخشت :وللعبة أدوار أخرى»

*

كاتبة من أ
الردن
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إصدارات

يف رواي��ة «اخل�شت :وللعبة أ�دوار أ�خ��رى» لل ُعماين حممد بن
�سيف الرحبي ،عن امل ؤ��س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
 ،2008تتداخل أالح ��داث وال�شخ�صيات وال��زم��ان واملكان
وال�صور امل�سرتجعة من الذاكرة �ضمن قالب �سردي فني يعاين
مفهوم الهوية ،وق�ضية االنفتاح على ا آلخر ،ويتناول ال�شخ�صية
العمانية الب�سيطة ك�سيف وع�شيقته ،واملركبة ك�شخ�صية �سعيد،
وامل�ستلبة ك�شخ�صية الفتاة الزجنبارية ،وهذه ال�شخ�صيات
جميعها ،على تعدد م�ستوياتها الثقافية ور ؤ�اه��ا و أ�فكارها،
تظهر �ضمن املنت ال�سردي غري قادرة على مواجهة واقعها أ�و
تغيريه.
بنيت الرواية وفق منطق لعبة «اخل�شت» ،وهي لعبة ُعمانية
تقليدية ال ي ؤ�دي أ�دوارها �إال الذكور .وبني جتربة اللعبة وجتربة
الرواية هوام�ش يتداخل بع�ضها يف بع�ض لت�ضيع الفوا�صل بني
أ�رواح الالعبني و أ�ج�سادهم .اللغة ج�سد ،اجل�سد لعبة ،اخل�شت
لها  28حفرة ،كل العب له حفرة يف طرف املربع تف�صله عن حفرة الالعب ا آلخر  6حفر ،فحفرته ال�سابعة
وحفرة ا آلخر هي ال�سابعة وكذلك .هكذا يف ف�صول الرواية ،أ�دوارها ،جتربة ال تدعي أ�نها متفردة ،لكنها
تقارب بني خطوط التما�س .هناك امل�ستح�ضر/املغيب يف ذهنية املجتمع املتوارثة ،وهناك حا�ضر/الغائب
�ضمن تفاعالت املجتمع يف أ�لعابه اجلديدة.
للقارئ حرية االلتقاء ب أ�بطال الرواية ،قد ال جتمعهم �إال حفر ،لكنها كافية ألن يكونوا يف لعبة واحدة ،كل
واحد منهم يختار حفرته وم�سار خطواته داخل مربع اللعبة/احلياة.
أ
نهاية اللعبة غالب ًا غري متوقعة ،وكذلك الرواية ال تنتهي وتظل م�شرعة البواب على ف�ضاءات �ستقرتحها
لعبة أ�خرى ،وهكذا ت�ستمر دائرة اللعبة با�ستمرار دائرة احلياة.

فنون

نال جائزة �إ�سماعيل �شموط للت�صوير

أحمد الشاويش ..
تألق في أستخدام األلوان الفاتحة والغامقة
غ������ـ������ازي ان����ـ����ع����ـ����ي����ـ����م

ي �ع��د ال �ف �ن��ان ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي “ أ�حمد
ال���ش��اوي����ش” ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز أ
الول يف
امل �ع��ر���ض ال � ��ذي أ�ق ��ام ��ه ن � ��ادي �شباب
ال ��وح ��دات ع�ن��دم��ا ك ��ان ال ي �ت �ج��اوز أ�لـ
الثانية ع�شرة ع��ام�اً ،واح��دا م��ن أ�برز
ال �ف �ن��ان�ين ال �� �ش �ب��اب يف أ
الردن ،فقد
ا�ستطاع خ�لال رحلته الت�شكيلية ،أ�ن
يبتدع لنف�سه حالة خا�صة فيها الكثري
البداع ..أ�هلته ألن يتوج رحلته مع
من إ
اخل��ط وال �ل��ون باحل�صول على درجة
املاج�ستري من جامعة الريموك 2008
واالن�ضمام يف العام نف�سه �إىل أ
ال�سرة
التدري�سية يف كلية الفنون يف جامعة
العلوم التطبيقية ،ث��م ال�ف��وز باملركز
أ
الول جلائزة الفنان الراحل �إ�سماعيل
�شموط ـ  2009ـ يف الت�صوير منا�صفة
مع الر�سامة ال�شابة ن�سرين �صبح.
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*

فنون
والعمل الفائز الذي �شارك فيه الفنان أ�حمد
�شاوي�ش يف م�سابقة �شموط  ،2009ميثل رجال
كبري ال�سن يحمل طفال بني يديه ا�ست�شهد نتيجة
الق�صف ال�صهيوين الهمجي على غ��زة .وقد
قدم ال�شاوي�ش �شخو�صه التعبريية ب أ��سلوب م ؤ�ثر
وناب�ض باحلياة ..وم�شاعر فيا�ضة بالعاطفة..
وقد بالغ الفنان يف حركة أ
اليدي وعيني الرجل
وكذلك يف قدميه عندما ثبتهما يف أ
الر�ض..
وق��د ج��اءت أ�ل��وان��ه متنا�سقة على م�ساحة
ال��ك��ان��ف��ا���س ..ف � أ�ظ��ه��ر م��ن خ�لال��ه��ا ت � أ�ل��ق��ه يف
ا�ستخدام أ
الل��وان الفاحتة والغامقة ..عندما
أ�وح���ى للمتلقي ب��� أ�ن أ
الم���ل م��وج��ود م��ن خالل
ا إل�ضاءة التي انت�شرت يف خلفية اللوحة؛ فقد
ا�ستخدم الفنان �شاوي�ش هارمونية من أ
اللوان
ال�ساخنة يف و���س��ط ال��ل��وح��ة ،لت أ�كيد درامية
املو�ضوع ،كما ا�ستخدم التباين اللوين إلعطاء
احلد أ
الق�صى من الفاعلية يف ت�صوير احلدث،
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أ�ما بالن�سبة للتكوين العام يف اللوحة فقد
جاء متزنا را�سخ البناء.
وعن أ�همية الفوز بهذه اجلائزة قال
�شاوي�ش :هذه اجلائزة تعني يل الكثري..
فهي تكرمي للوحة الت�شكيلية أ
الردنية،
يف غمرة ما حتققه على ال�صعيد املحلي
واخلارجي ..أ
ولنها متثل قامة ت�شكيلية
عظيمة ،قدمت للق�ضية الفل�سطينية
الكثري ..الكثري ..منوه ًا ب أ�همية اجلائزة
يف ت�شجيع الفنانني ال�شباب على تطوير
أ�عمالهم الفنية.
واجلائزة التي مت ا إلعالن عـنها ألول
مرة يف متوز 2007م ،تقدم يف جماالت
الت�صوير ( )Paintingوالر�سم الزيتي،
أ
الك��ري��ل��ي��ك وامل���واد املختلفة (Mixed
.)media
وي�شرف على تنظيم اجلائزة التي
تبلغ قيمتها ( )5000دوالر �سنوي ًا
“م ؤ��س�سة فل�سطني الدولية” واجلائزة
مقدمة من د .ه�شام حماد ،ومتنح �إىل
مبدع أ�و مبدعة من ال�شباب وذلك �ضمن
أ
ـ ف�م��ن ه��و ف�ن��ان�ن��ا ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الول ـ
حفل يقام يف ذك��رى رحيل الفنان الكبري ،يف
منا�صفة ـ جل��ائ��زة الفنان ال��راح��ل �إ�سماعيل
�صيف كل عام.
وي�شرف على اجلائزة جلنة حتكيم مكونة �شموط للت�صوير ؟
من خم�سة أ�ع�ضاء ،هم :الفنانة متام أ
وماذا عن م�سريته الت�شكيلية؟
الكحل،
ول��د ال�شاوي�ش يف ع��م��ان ع��ام 1970م
الدكتور خالد خري�س ،الدكتور مازن ع�صفور،
ال��دك��ت��ور ح�سني أ�ب����و ك���رمي وال��دك��ت��ور حامت و أ�ثناء طفولته ب��د أ� يبتدع لنف�سه حالة خا�صة
فيها الكثري من أ�ل���وان ا إلبداع،
ال�شريف.
ه���ذه احل��ال��ة ب���د أ� ي��درك��ه��ا منذ
وقد أ�علنت جلنة التحكيم
أ
أ
نعومة �ظفاره ،عندما بد� ي�شعر
امل����ذك����ورة وامل��ك��ل��ف��ة اختيار
قدم ال�شاوي�ش
ب� أ�ن هناك �شيئا ما ي�شده للفن،
الفائزين ب��اجل��ائ��زة ال�سنوية
للفنان �إ�سماعيل �شموط � 2009شخو�صه التعبريية
ول�سبب غام�ض كان ميد يده �إىل
ف��وز الفنانني ال�شباب أ�حمد ب أ��سلوب م ؤ�ثر وناب�ض
أ
اللوان لري�سم على الورق ما ر أ�ته
باحلياة ..وم�شاعر
عيناه باملحيط ال��ذي كان يعي�ش
م��و���س��ى ���ش��اوي�����ش ال����ذي يعمل
فيا�ضة بالعاطفة
ف��ي��ه ،وخ�ل�ال م��راح��ل الدرا�سة
يف التدري�س يف جامعة العلوم
االبتدائية أ�ظهر اهتمام ًا ملحوظ ًا
التطبيقية ون�سرين عايد �صبح
بح�ص�ص الرتبية الفنية ،وكان
التي تعمل يف املتحف الوطني.
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يتفوق على زمالئه يف الر�سم ،وكانت ر�سوماته
تنفذ بخطوط وا�ضحة املعامل ،بل �إن تلك الر�سوم
كانت تعلق يف مر�سم املدر�سة ،و�صارت تنال
ا إلطراء والت�شجيع من حوله ،وب�شكل خا�ص من
مدر�س مادة الرتبية الفنية يف مدر�سة الوكالة
باجلوفة ،الذي لعب دور ًا مهم ًا يف ت�شجيعه ،ويف
توفري امل��واد الفنية ،ودفعه لتجريب ع��دد من
اخلامات يف �إجناز ر�سوماته ،ومنها لوحته التي
فازت باملركز أ
الول يف املعر�ض الذي أ�قامه نادي
�شباب الوحدات.
ذل��ك ال��ف��وز ال���ذي حققه وه��و يف ال�صف
ال�سابع ،دفعه �إىل بذل املزيد من اجلهد ،و أ�تاح

له أ�ن ي�شارك بفعالية يف املعار�ض وامل�سابقات
التي تنظمها املدار�س التي تلقى فيها تعليمه
على مدار العام حمليا وخارجي ًا ،كما كان مبثابة
نقطة االنطالق أ
الوىل نحو اقتحام عامل الفن.
م��ع ت��ق��دم��ه يف م��راح��ل ال��درا���س��ة تطورت
موهبته الفنية ،و أ�خذ يعرب عن ر ؤ�يته امللتزمة يف
الفن ب�صدق ودون ادعاء ،فلج أ� �إىل ر�سم لوحات
الفتة ،هي عبارة عن درا�سات يف أ�عمال تنتمي
�إىل املدر�سة ال�سريالية ،تناول على م�سطحاتها
م�ضامني �إن�سانية ومو�ضوعات متعلقة بالق�ضية
الفل�سطينية ،وذل��ك من خ�لال االعتماد على
بع�ض الرموز وا إل�شارات.
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اجلميلة بجامعة ال�يرم��وك يف
كما ك��ان لعملية ا�ستن�ساخ
�إرب���د ،وهناك تتاح له الفر�صة
لوحات كبار الفنانني العامليني
ي�صوغ الفنان من
ك��ي يطرح أ��سئلته املقلقة حول
دور م��ه��م يف ت���دري���ب أ�حمد
ً
�شاوي�ش على الر�سم والتلوين ،الطبيعة ال�صامتة عاملا ج��دوى الفن ومفهومه بالن�سبة
و أ�درك يف هذه املرحلة أ�ن للفن فريد ًا يف خ�صو�صيته
للفنان ،وعا�ش قلقا يف املنهج،
أ�و أ
أ�بعاد ًا ال يزال يجهلها وعليه أ�ن وبناءاته الت�شكيلية
بالحرى :قلقا باختيار املنهج
اجلميلة ،من خالل
التعبريي للر�سم بعد أ�ن جرب
يدركها ويتعلمها فقرر االنت�ساب
�إىل دورات متخ�ص�صة بالفنون �إبداع خطوط متناغمة عدة مدار�س ،ولقد أ�جاب الفنان
من ناحية ،وم��ن ناحية أ�خرى حت�صر داخلها مفرداته عن بع�ض ما كان يدور يف ذهنه
خالل ال�سنة الدرا�سية أ
الخرية،
الرتكيز على القراءة يف تاريخ
الفن واحل�ضارات أ
ع��ن��دم��ا ب����د أ� ي��ب��ح��ث ويجرب،
وال�ساطري
وا���س��ت��ط��اع مب��ث��اب��رت��ه واجتهاده
و�سرية حياة الفنانني العامليني،
ؤ
مع احلر�ص على متابعة املعار�ض الفنية وجتارب أ�ن يلفت االنتباه �إىل ر�يته التعبريية يف ر�سم
ا إلن�سان والطبيعة ال�صامتة ،واملنظر الطبيعي،
زمالئه.
أ�درك �شاوي�ش أ�ن م�شوار الفن يحتاج �إىل وجن��ح يف أ�ن ي�ستخل�ص من تلك ال��ر ؤ�ي��ة قيم ًا
الكثري من ال�صرب ،و أ�ن املوهبة وحدها ال تكفي ،خا�صة بالن�سبة للخط واللون والتكوين.
لكن ما تعلمه يف كلية الفنون عن املدار�س
لذلك التحق بعد الثانوية العامة يف كلية الفنون
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و�آخ���ر ال�صيحات الفنية مل يكن يلبي ميوله
و أ�فكاره يف الفن ،وبناء على ذلك ب��د أ� الفنان
ال�شاب “ أ�حمد �شاوي�ش” ي�شق م�سالكه اخلا�صة،
وتعرف يف العام الذي تخرج فيه ـ 1993ـ �إىل
َّ
أ
الفنان الدكتور “ ح�سني �بو كرمي ” الذي مل�س
لديه املوهبة والطموح ف�شجعه على االلتحاق
مبر�سمه ،الذي كان مبثابة املدر�سة التي تعلم
فيها “���ش��اوي�����ش” �صنعة ال��ر���س��م أ
بالقالم،
والل��وان الزيتية ،أ
أ
والل��وان املائية ،التي يرجع
تاريخها �إىل أ�ك�ثر من  500ع��ام ،ا�ستخدمها
العرب يف ر�سم املخطوطات وال�صور اجلدارية،
وه��ي خ��ام��ة تتطلب م��ن ال��ف��ن��ان اجل��ه��د حتى
ي�ستفيد من مزاياها يف نواحي ال�شفافية ،و�شكل
البقع اللونية ،والتدرج واالختالط ،والن�ضارة،
كما تعلم الفنان ما ي�سمى “ امل��درك اجلمايل
للمرئيات ” وتهيئة القالب الذي يج�سد فيه ر ؤ�اه،
واكت�سب خربة لونية وخطية مهمة انعك�ست على
أ�عماله الواقعية الالحقة من ناحية أ�خرى.
وهكذا وجد الفنان ال�شاب “ أ�حمد �شاوي�ش”

يف مر�سم “ د .ح�سني أ�ب���و ك��رمي ” ا إلجابة
ال�شافية عن كل ما كان يدور يف ذهنه من أ��سئلة
عندما جتاوز القلق ل�صالح البحث الفني..
من هنا ب��د أ�ت تتبلور لديه اللوحة الفنية
عمال مدرو�سا مبنيا على أ��س�س �سليمة وقاعدة
أ�ك��ادمي��ي��ة �صحيحة��� ،س��واء يف ال��ر ؤ�ي��ة أ�و يف
املعاجلة الت�شكيلية ،وقد ب��د أ�ت تتحرك أ�نامله
على امل�سطح أ
الب��ي�����ض بثقة ،بعد أ�ن اختار
ما يربط فر�شاته و أ�ل��وان��ه ب��ه ،وب��د أ�ت اللم�سة
ال�سحرية التي ورثها عن د .ح�سني أ�ب��و كرمي
ت�ضيء ،و أ��صبح له خ�صو�صيته ،ومل يعد الفن
عنده جمرد حدوتة �صغرية أ�و كبرية ،بل أ��صبح
أ�بعد من ذلك بكثري ..لذلك مل ين�شغل باله أ�بد ًا
بال�شهرة بقدر ما كان ين�شغل باجللو�س �إىل أ�لوانه
و أ�وراقه و أ�قالمه ،لي�صور ده�شته ور ؤ�اه للحقول
وال�شجار والقرى أ
أ
الردنية ..التي تنب�ض باملعاين
أ
والفكار يف �سل�سلة من اللوحات البديعة ..و�إذا
مل يت�سع ال��وق��ت للتلوين ،ك��ان يكتفي بر�سم
درا�سة �سريعة للمنظر ..ثم ي�ستكمل ر�سمه يف

البيت من اخليال.بعد تخرجه يف كلية الفنون،
د ّر�س م�ساقات الر�سم والت�صوير الزيتي يف كلية
اخلوارزمي ثم عني مدر�سا للرتبية الفنية يف
منطقة عمان الثانية ،ومن ثم أ��صبح م� ؤس�ول
ن�شاط وزارة الرتبية والتعليم ،ومدر�س ًا للر�سم
والت�صوير الزيتي يف مركز نون كل ذلك جعله
قريبا من أ�دواته الفنية املختلفة.
خالل هذه ال�سنوات مل يلتفت الفنان �إىل
تراكم جتربته ولوحاته من أ�جل عر�ضها �إال يف
عام  1995عندما أ�قام معر�ضه أ
الول يف �صالة
رابطة الفنانني الت�شكيليني أ
الردنيني ،وبعد أ�ربع
�سنوات ،أ�ق��ام معر�ضه الثاين يف �صالة املركز
الثقايف الفرن�سي.
ومي��ك��ن اع��ت��ب��ار ع���ام  2001نقطة حتول
يف جتربة هذا الفنان املندفع ب أ�فكار النجاح
والطموح وتعميم الفن ،عندما أ��س�س ا�ستوديو
( )11املتخ�ص�ص يف عمل دورات تدريبية يف جمموعات رئي�سية هي:
أ
املجموعة أ
أ��س�س الر�سم ،ومعرفة توزيع الن�سب والظالل
الوىل� :ول ما يلفت نظرنا يف
ثم ا�ستخدام أ
اللوان الزيتية واملائية وغري ذلك هذه املجموعة هو ذلك ا إلن�سان الذي ر�سمه يف
من التقنيات ،وميكن القول �إن الدور الذي لعبه مواجهة احلياة ب أ��سلوب واقعي �سعي ًا لتحقيق
وم��ا زال يلعبه �شاوي�ش يف تدريب ه��واة الفن التعبري عن روح املو�ضوع من خالل االهتمام
و�إعدادهم للم�ستقبل يف أ
الردن مهم جدا ،فقد بال�ضوء والظل يف �سبيل ت أ�كيد اجلانب التعبريي،
ب��د أ�ن��ا ن�شاهد طالبه ي�شاركون يف الكثري من وا إلح�سا�س اجلمايل يف بناء العمل ككل� ،سواء
املعار�ض الفنية ،وق��د تعددت م�شاركاته على أ�ك���ان م��ن ناحية جل�سة امل��ودي��ل امل��ح��وري��ة يف
ال�صعيد املحلي و اخلارجي،
اللوحة ،التي تعرب عن ا إلح�سا�س
بال�ضياع واحل���زن والعجز� ،وأ
وكان �آخرها م�شاركته �إىل جانب
أ��ستاذه الفنان د .ح�سني أ�بو كرمي
من ناحية االلتزام بالتفا�صيل
ال�شاب
الفنان
وجد
يف �سيمبوزيوم الت�صوير والنحت
الت�شريحية ،وال تخلو أ�ي لوحة
أ
�شاوي�ش
حمد
�
بدبي ،وال��ذي أ�قيم يف 1 / 12
من �إجن��ازه من عالقة حماورة
 2007 /م ،وبعد ح�صوله على يف مر�سم “ د .ح�سني
بني الوجه و أ�ي���دي م�شخ�صاته
الجابة
أ�بو كرمي “ إ
املاج�ستري يف عام  2008ان�ضم
املو�ضوعة �سواء فوق الفخذ أ�و
كان
ما
كل
عن
ال�شافية
�إىل أ����س��رة الهيئة التدري�سية
الركبة ،مع اختالف كل لوحة
أ
�سئلة
�
من
ذهنه
يف
يدور
عن أ
يف كلية الفنون بجامعة العلوم
الخرى ب أ��سلوب متميز.
عندما جتاوز القلق
واملدقق يف البورتريهات �وأ
التطبيقية.
الفني..
البحث
ل�صالح
أ
حمد
�
��ان
�
��ن
�
��ف
�
ال
��ة
�
��رب
وجت�
ال��وج��وه ال��ت��ي ر�سمها ،يالحظ
����ش���اوي�������ش ت����ت����وزع �إىل ثالث
أ�نها تعرب عن مر�آة النف�س كما
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عك�ستها نف�س الفنان لتلب�س الواقع لبا�س ًا من
املبادئ ا إلن�سانية الراقية ،با إل�ضافة �إىل أ�نها
وج��وه تعرب عن جمال كامن خلف مالحمها،
حيث ت�شعرنا بوجودها من خالل جمود احلركة
و�صرامة املالمح ،ورغم تلك ال�صرامة �إال أ�ن
الفنان أ�كد املدلول الداخلي يف التعبري والنزعة
الرتكيبية.
ورغم ا�ستخدامه للمنظور وال�ضوء والظل
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لتج�سيم عنا�صر الوجه ا إلن�ساين مثل :اخلدين
واجلبهة وال�شعر ومعامل أ
الن��ف والعينني ،وما
أ
يحمله ال��وج��ه م��ن تعبري ..فقد ����ش��اع الفنان
بروحه املت أ�ملة من خ�لال الت�ضاد اللوين بني
البي�ض أ
أ
وال�سود ،والفراغ والكتلة� ،صفة ال�سكون
واحلركة يف بورتريهاته.
أ�ما بالن�سبة ألج�سام م�شخ�صاته ـ بحركاتها
املختلفة ���س��واء كانت م�ستلقية أ�و جال�سة أ�و
واقفة .فقد ر�سمها بخطوط جريئة مما يزيدها
تعبريية ويجعلها ت�برز �إىل أ
الم��ام بكل �شموخ
على نحو يوحي بقوة البناء يف لوحاته.
ال��ل��غ��ة ال��ت��ع��ب�يري��ة ل���دى ال��ف��ن��ان يف هذه
املجموعة ت�صل حل�س املتلقي يف بالغة متناهية،
مما جعله يحقق قدر ًا من التفرد وبراعة أ
بالداء
وخ�صو�صية يف الر ؤ�ية.
املجموعة الثانية :احتوت على (ت�صاويره)
للطبيعة ال�����ص��ام��ت��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى عالقات
ال�شكال أ
أ
والل��وان واملالم�س التي �صاغ الفنان
ً
ً
منها ع��امل �ا ف��ري��دا يف خ�صو�صيته وبناءاته
الت�شكيلية اجلميلة ،من خ�لال �إب��داع خطوط
متناغمة حت�صر داخلها مفرداته التي تتكون
والباريق ،أ
(الواين ،أ
من :أ
والك��واب الزجاجية

والفخارية ،و�سالل الق�ش ،والزهور ،والفواكه،
القم�شة املتعددة أ
وملبات الكاز ،وقطع أ
اللوان،
بثنيتها وتك ّومها والتفافها حول بع�ضها ).
تلك العنا�صر الب�صرية ،واحلاملة تعبريات
خمتلفة ومتعددة ،هي من أ�ح��ب املو�ضوعات
لدى الفنان ،و أ�كرثها ت��ردد ًا يف أ�عماله ،ومن
ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق �صبغ ال��ف��ن��ان أ�ح��م��د �شاوي�ش
تكويناته للطبيعة ال�صامتة ب�صبغة �شاعرية،
و أ��سقط عليها م�شاعره عندما اختزل التفا�صيل
والدرجات اللونية ،وا�ستخدم امل�ساحات الوا�سعة
ذات أ
اللوان املتناغمة وال�صافية بطريقة رمزية
لتعرب عن أ
البعاد الوجدانية.
املجموعة الثالثة :ت�ضم املناظر الطبيعية
التي أ�بدعها الفنان أ�ثناء قيامه برحالت لبع�ض
امل��ن��اط��ق يف أ
الردن ،مثل البقعة ،ومر�صع،
و�سلحوب ،وزي ،وامل أ�مونية ،ومادبا ..ومناطق
أ�خ��رى ،ويف كل رحلة كان يقوم بر�سم املناظر
الطبيعية ،ليك�شف عن ر ؤ�يته الواقعية ،ولكن
هذه الواقعية لي�ست مبعنى املحاكاة أ�و التقليد،
و�إمنا اخللق واالبتكار.
والالفت يف جمموعته هذه تنقله الدائم
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بني اللوحة الزيتية ،واللوحة املائية البديعة.
أ
فالخرية حتتوي على حرفية وا�ضحة و�شفافية
ال نظري لها اليوم يف حركتنا الت�شكيلية ال�شابة،
م�ستخدم ًا تقنية ال��ف��احت وال��داك��ن ،م��ع عدم
التزامه بقواعد املنظور وال العناية بالتفا�صيل
الدقيقة للمنظر الطبيعي ،وهنا جمع الفنان
يف املناظر التي ر�سمها بني امل�شهد الت أ�ثري..
وامل�شهد الت أ�ملي ،وذه��ب بامل�شهد �إىل أ�ق�صى
اح��ت��م��االت ا إلي��ج��از واالخ��ت�����ص��ار يف تكويناته
اللونية وال�شكلية ،دون أ�ن يتخلى عن روح امل�شهد
امل�ستمد من الواقع ،الذي يحمل مالمح الطبيعة
امل�ستقاة من امل�شاعر.
�إن ال�ضربات اللونية املتتابعة واحلاملة
خال�صة بحوثه التقنية يف هذه املجموعة تعطي
لوحاته الدفق التعبريي املطلوب وتبقي �إيقاعاته
اللونية الدالة عليه ،التي تك�شف لنا عن حب
الفنان للطبيعة و�سحرها الفذ .لهذا كان أ�حمد
�شاوي�ش من أ�ك�ثر الفنانني أ
الردن��ي�ين ال�شباب
�إخال�صا لبحثه الفني العميق الذي يظهر االجتاه
أ
الكادميي الذي هو أ��سلوبه ال�شخ�صي ،كما أ�ن
مهارته ال تكمن يف درا�سته للطبيعة ،والطبيعة
ال�صامتة فح�سب ،بل يف بع�ض التفا�صيل ،ومنها
ب�شكل خا�ص درا�سته لل�صور ال�شخ�صية لبلوغ
دواخله العميقة.
أ�خ�ي�ر ًا ن�ستخل�ص م��ن �سرية ه��ذا الفنان
املبدع وجتربته ،وهو ال��ذي عرف كيف يوظف
قدراته يف مكانها ال�صحيح ،در�س ًا وا�ضح ًا :أ�ن
جتربته منذ فوزه باملركز أ
الول عندما كان عمره
ال يتجاوز  12عام ًا ،وحتى فوزه منا�صفة بجائزة
�شموط  2009وه��و يف التا�سعة والثالثني من
عمره ما تزال حيوية ون�شطة وت�ستحق التوقف
عندها ،وعند غريها من جتارب ال�شباب ألنهم
أ
الم��ل وذخ�يرة امل�ستقبل الفعالة ..ويقع على
عاتقهم يف امل�ستقبل القريب قيادة م�سرية الفن
الت�شكيلي أ
الردين.
*

نـاقــد وت�شـكيـلي من أ
الردن

فنون

الروح البدائية في أعمال
أحمد نعواش

حم���م���د أ�ب��������و ع�����زي�����ز

*

    عندما ن�شاهد أ�عمال
الفنان الت�شكيلي أ�حمد
ن �ع��وا���ش ن��رج��ع لنتذكر
ال��ر� �س��وم ال �ق��دمي��ة التي
خ �ط �ه��ا ال� �ف� �ن ��ان أ
الول
(البدائي ) على جدران
ك� � �ه � ��وف � ��ه م� � �ن � ��ذ �آالف
ال�سنني.
   وم��ع ذل��ك فقد ا�ستطاع
الفنان أ�ن يه�ضم العديد من
أ
ال���س��ال��ي��ب الفنية القدمية
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فنون

نعوا�ش فنان يعي�ش عامله الربيء وامل�شاك�س يف عامل
تعمه تكنولوجيا ال�صخب

واحلديثة من خالل املتابعة والدرا�سة والبحث
والتنقيب ،كي يخو�ض مرحلة ذات تطلعات
ليو�صل ر ؤ�ياه من خالل أ�عماله التي يطرحها
(للمتذوق الفني واملتلقي  -امل�شاهد).
   ف أ�عماله الفنية م��ن �ستينيات القرن
الع�شرين ب��د أ�ت بالتفتح ،ون�ضوجها كفكر
عال ذي ر ؤ�ية واحدة �شكل والدة حديثة على
�صعيد امل�شهد الت�شكيلي العربي؛ فنتاجاته
تخطيطات ت�شكيلية رمزية ب�سيطة حتمل يف
طياتها معاين ع��دة ،وذل��ك بف�ضل خميلته
ا إلبداعية ،فالعامل أ
وال�شياء وا إلح�سا�سات
والتكوينات والطبيعة ذات تغري م�ستمر؛
فالديناميكية الت�شكيلية ال ب��د ب � أ�ن ي أ�تي
الفنان بعنا�صر جديدة ت ؤ�لف
ديناميكية ح��رك��ة أ
ال�شكال
أ
ا�ستخدامه لللوان
والل��وان أ
والج�سام أ
أ
وال�شياء
الرمادية م�ستوحى
التي يقدمها للمتلقي العربي
من الطبيعة نتيجة
والعاملي.
الح�سا�س بالعدم
إ
   ل��ق��د ظ��ه��رت يف أ�عمال
والت�شبث بالبقاء
نعوا�ش ا�ستعارات ت�شبيهية
ي�صور فيها املعاناة ا إلن�سانية

،،
،،

156

ب أ��سلوب بريء (طفويل) يحاول
م��ن خ�لال��ه �إي�����ص��ال مفاهيم
بعيدة عن الواقع املتعاي�ش معه
في�صور (ا إلن�سان واحليوان)
لي�صيغهما �صياغة �سريالية
أ�ق��رب اىل احللم أ
وال�ساطري
عرب اخليال وجتلياته.
   أ�خذت مفرداته (اجلمل،

ال�سمكة ،القط والبقرة) تتنوع بتعبريات
ذات أ�حا�سي�س تنبع من خالل نتاجات أ�عماله
(احلب ،العاطفة ،الوجدان ،التمرد وال�صلة
ب�ين ا إلن�����س��ان واحل����ي����وان )...ل��ك��ي تعي�ش
مفرداته �ضمن طقو�س يتجلى بخ�صو�صيتها،
آ
وبالنية بنف�سها لتك�سب امل�ساحة احلقيقية
للحفاظ على احلرية املحاطة بف�ضاء �سطحه
الت�صويري.
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فنون

   نعوا�ش فنان يعي�ش عامله الربيء وامل�شاك�س
يف ع��امل تعمه تكنولوجيا ال�صخب ...لذا
متتلك عنا�صر عمله م��ن ناحية (اخلط،
التكوين واللون) توافقا بني الكتل والفراغات
بحيث تتحرك كتله �ضمن خطوط موزعة
ب��إح��ك��ام تبدو رفيعة تنت�شر بحيث تتوالد
لتتكاثر وتعرب عن م�سائل وجودية ،هذا غري
التوازن يف أ��شكال ديناميكية احلركة للتمرد
على الواقع (بخطوط
كاريكاتورية  -أ�قرب
للنقد املبا�شر) .
أ�م��ا ا�ستخدامات
نعوا�ش اللونية أ
للزرق
وال��رم��ادي يف نتاجاته
جن��د أ�ن أ
الزرق -هو
أ�داة� -إن �صح التعبري
للبعد والف�سحة واملجال
اجلوي و�صفاء ال�سماء
واحل��ي��وي��ة ،والربودة،
وال��ظ��ل��م أ�ي�����ض��ا .فهي
عملية تفاعل ال �صفة
ج��ام��دة وم���ا ا�صطلح
ع��ل��ى ت�سميته «تعبري
أ
الزرق» �إذ �إن���ه رمز
ل��ك��ث�ير م���ن ال�سمات
( ال�����ص��دق ،احلكمة،
اخل���ل���ود ،ا إلخال�ص،
الثبات ).
   أ�م���������ا أ
اللوان
الرمادية فهي م�ستوحاة
م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة نتيجة
ا إلح�������س���ا����س بالعدم
والت�شبث بالبقاء.
   لقد انتهج نعوا�ش

اف��ت��ت��ح م��ط��ل��ع ح����زي����ران  2009معر�ضا
ا�ستعاديا للفنان الت�شكيلي أ�حمد نعوا�ش يف
دارة الفنون  -م ؤ��س�سة خالد �شومان يف جبل
اللويبدة مبدينة عمان.
   ويذكر أ�ن نعوا�ش من مواليد 1934  عني
كارم بفل�سطني ،حا�صل على بكالوري�س بدرجة
امتياز ،أ�كادميية الفنون اجلميلة ،روما،
ايطاليا  ،1964وحائز على دبلوم يف احلفر،
كلية الفنون اجلميلة ،ب��وردو ،فرن�سا .كما
در�س فن احلفر وترميم اللوحات با إل�ضافة
اىل املحافظة على ال��ف��خ��ار� ،إيطاليا عام
 .1980له العديد من املعار�ض ال�شخ�صية
اجلماعية داخل أ
الردن وخارجه ،وهو حائز
على العديد من اجلوائز أ�همها :امليدالية
الذهبية  -بينايل الكويت ال�سابع .والدرع
ن��ه��ج��ا خ��ا���ص��ا وخ��ال�����ص��ا مب��ع��ط��اه الفكري الذهبي جلمعية الفنانني العرب ،وجائزة
وبخربته ا�ستطاع معاجلة �سطحه الت�صويري الدولة التقديرية  -أ
الردن عام .1990
لي�صل بنا ملعان عديدة منها( :الفرح ،احلزن
* فنان ت�شكيلي من أ
الردن
والده�شة ).
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ريـاض الكـلـم

من أجل بقاء أفضل

لوال ا إلبداع واالبتكار لكان العامل الذي نعي�ش
فيه اليوم خمتلف ًا جد ًا ولكان الب�شر يت�صرفون
ح�سب ما متليه عليهم غرائزهم أ�و تعليمات
جيناتهم ،ولن�سوا كل �شيء تعلموه يف حياتهم
بعد موتهم مثل أ�فكارنا عن احل��ب واحلرية،
والدميوقراطية وحقوق االن�سان ...لوال ا إلبداع
واالبتكار ما اختلف ا إلن�سان عن احليوان مع
أ�نه ي�شرتك مع ال�شمبانزي يف  %98من التكوين
اجليني.
ا إلب�����داع واالب��ت��ك��ار – ك��م��ا ي���رى ك��ث�ير من
املفكرين– هما املعادل الثقايف لعملية التغريات
اجلينية الفطرية  ))Endogeneticالتي ت ؤ�دي
�إىل ال��ت��ط��ور البيولوجي ال���ذي ينتقل أ�ثره–
أ�وتوماتيكيا– من جيل �إىل جيل .أ�ما الثقافة

رياض الكلم

ح � �� � �س � �ن� ��ي ع � ��اي� � �� � ��ش

*

فال يوجد– ميكانيكي ًا– مكايفء جيني لها .ومن
ثم فهي ال تتنقل – أ�توماتيكي ًا – من جيل �إىل
جيل ألنها ال تنطبع يف اجلهاز الع�صبي أ
للطفال
املولودين� .إن على كل طفل جديد أ�ن يتعلمها.
امل�����ش��اب��ه ل��ل��ج��ن�ين يف ال���ت���ط���ور ه���و وحدة
املعلومات ( )Memesأ�و اجلينات املكت�سبة
( )Ectogeneticال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى اجليل
اجلديد تعلمها كاللغة ،أ
والع��داد ،والنظريات،
وال��ق��وان�ين ،والقيم ،أ
والغ���اين ،واملو�سيقى...
وهي التي يحدث فيها املبدع تغيري ًا أ�و �إبداعاً،
وي�صبح ما يغريه أ�و يبدعه جزء ًا من الثقافة �إذا
أ��ضاف اليها أ�و �ش ّكل حت�سين ًا جوهري ًا فيها.
ول�صنع ع��امل �إن�ساين أ�و ثقايف جت��ر أ� بع�ض
النا�س وك�سروا عبودية التقاليد ،و أ�وجدوا طرق ًا
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الفكار ونقلها �إىل أ
لت�سجيل أ
الجيال القادمة .ون�سمي الذين انغم�سوا يف هذه العملية باملبدعني
أ
أ
– ويف حالة العلوم باملبتكرين باالكت�شاف واالخرتاع – لنهم لو م�شوا على خطى غريهم �و �سبحوا
مع التيار ما تركوا أ�ثر ًا بعد موتهم ،ألن كل �إبداع ال يجعل �شكل احلياة بعده ي�شبه �شكلها قبله� .إن
الثقافة هي تلك أ
الجزاء من أ�نف�سنا التي ن�ستدخلها من البيئة االجتماعية من �إبداعهم .و�إذا �صح
ذلك – ويبدو أ�نه �صحيح – ف�إن ا إلبداع واالبتكار (باالكت�شاف واالخرتاع الناجمني عن البحوث
والتطوير) هما م�صدر البقاء ا إلن�ساين أ
الف�ضل �إذا متكن ا إلن�سان ،أ�و املجتمع والعامل  ،من تغليب
للبداع واالبتكار على اجلانب ال�سلبي الذي ميكن أ�ن يهدد م�صري العامل.
اجلانب ا إليجابي إ
�إن العامل الذي نعي�ش فيه اليوم يت أ�رجح بني أ�ن ي�صبح جنة �إن�سانية فاتنة أ�و �صحراء قاحلة.
وتتوقف النتيجة يف احلالتني على طبيعة ا إلبداع واالبتكار وطريقة توظيفهما.
وعليه يجب أ�ن تغني نتائج ا إلبداع واالبتكار الثقافة وحت�سن احلياة� .إن حت�سني احلياة – جمرد
حت�سينها – ال يكفي إلزالة ما فيها من أ�خطاء ،بل يجب أ�ن يكون للمبدع واملبتكر هدف �إن�ساين
�إيجابي يتجاوز الو�ضع الراهن �إىل ما هو أ�ف�ضل و�إال فما الفائدة من ا إلبداع واالبتكار؟!
يرى العلماء أ�ن كل �إن�سان مزود بنزعتني أ�و برناجمني متعار�ضني :نزعة املحافظة على الو�ضع
القائم امل�ستمد من غرائز البقاء وتوكيد الذات وال�سيطرة ،وتوفري الطاقة؛ ونزعة النمو أ�و ا إلبداع
امل�ستمدة من غرائز الده�شة ح�سب اال�ستطالع واالكت�شاف واالخرتاع واال�ستمتاع باجلديد واملغامرة
املخاطرة التي ت ؤ�دي �إىل ا إلبداع واالبتكار.
وا إلن�سان بحاجة للربناجمني معا  ،:لكن املفارقة أ�نه بينما يتطلب الربنامج أ
الول قلي ً
ال من
الت�شجيع والدعم اخلارجيني ليعمل ،يذوي الربنامج الثاين �إذا مل ي�شجع ويدعم وي�ستثمر.
ويف �ضوء ذلك نقول� :إنه �إذا كانت فر�ص الده�شة وح�سب اال�ستطالع واملغامرة واملخاطرة أ�و
ا إلبداع واالبتكار نادرة ،والعوائق على طريقها كثرية ،ف�إن الدافعية الالزمة إلطالق الربنامج الثاين
تتال�شى وتنطفئ.
أ
أ
�إن التفكري ا إلبداعي عملية حيوية �و حياتية ن�شطة تتجدد باال�ستخدام �و بالفر�ص املتاحة لها.
أ�ما م�صدر الطاقة التي حترك هذه العملية فهو ال� ؤس�ال أ�و االندها�ش وحب اال�ستطالع .وهو م�صدر
الطفال ،ولكنه �سرعان ما يخبو وين�ضب يف أ
متوافر بكرثة عند أ
ال�سرة املت�سلطة أ�و العاجزة عن
جماراة متطلباته؛ أ�و يف املدر�سة والكلية واجلامعة التي تعتمد التلقني واحلفظ وا�سرتجاع أ
الجوبة
اجلاهزة أ�و املحفوظة م�سبق ًا؛ أ�و يف جمتمع أ�بوي أ�و ديكتاتوري يعتمد التخويف وا إلرهاب.
ويحذر ال�شاعر والناقد الفرن�سي بول فالريي من الطبيعة الفردية التناف�سية للتعليم املدر�سي
واجلامعي ألنها تعيق ا إلبداع واالبتكار فيقول :ال بد من وجود اثنتني على أ
القل ألي �إبداع او ابتكار.
و أ�خري ًا نقول :يوجد يف كل جمتمع بنيتان� :إحداهما حتتية معروفة ،أ
والخرى فوقية أ�و عليا غري
معروفة عند الكثريين .والبنية التحتية ت�شبه اجلذور من ال�شجرة .و أ�ما البنية العليا املتولدة منها
والوراق أ
والغ�صان أ
فت�شبه ال�ساق أ
والزه��ار منها وهي الثقافة  .و أ�ما الفنون كاملو�سيقى والر�سم
والنحت وامل�سرح والغناء والرق�ص والباليه… فت�شبه الثمار ( قمة الثقافة) .وكل جذور ال تنبت
ال�شجرة (الثقافة) فهي ميتة .وكل �شجرة ال تنبت الثمار (ا إلبداع واالبتكار) فهي عقيمة.
* كاتب من أ
الردن
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