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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣية

ﻭﺣــــــﻲ الــــﻜﺘــــﺎﺑــــة
ﺛـــﺎﺋر الﻔـرﺣﺎﺕ
هي آخر فصول قصتي

يختلج في صدري ويدور في خاطري ويسبح في

التي بدأتها بالقليل من

فلك وجداني من املعاني اخملضبة بالعواطف

املفردات في جعبتي،

واألحاسيس ،فعزمت على إثراء قاموسي اللغوي

ال تقوى على سد قريحتي في التعبير عما

من املتشابه واملتضاد ،والكثير من كلمات
* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ/ﻋﻀﻮ ﻫيﺌة الﺘﺤرﻳر
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ومفردات لغة الضاد ،فبدأت أجني طيب املفردات

كحبو الصبي أتقدم سطرا ً وأعجز شهرا ،ولكنّي
أعدت احملاولة وأتبعتها باحملاولة ثم احملاولة،
أكتب كلمة وأمحو سطراً ،وهكذا دواليك ،حتى

ما حملت من القرب ،فرويت به قلبي وأسكنته

عرفت العلّة ،وسببها الغلة التي ملكتها من

جنبي ،فهممت بقراءة القرآن الكرمي ،أنهل مما

املفردات والكلمات واحلكمة ،فأعدت الكرّة ،أقرأ
وأقرأ وأحفظ ما قرأت مستحضرا ً قوله تعالى

وأطيب وأعذب ما وردت.

«سنقرئك فال تنسى».

وبعد مرار هذا التعب الذي بدده حلو األدب،

ثم عاودت محاولة الكتابة ثانية ،فجلبت ما

استللت قلمي اخلشبي محاوال ً الكتابة ،ولكن

في خاطري من املعاني وأركبتها ما يناسبها

من بي حرث السطور ،وقصدت بطون الكتب
أستخرج من رحمها خالصة األدب وأمأل منه

حوى من الذكر احلكيم ،فكان خير ما تزودت،
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مما جمعت من الكلمات ،واستدررت قلمي حبرا ً
ليقوى على حملها لتبحر فيه إلى سطور أوراقي
فأركنها بلطف وتأ ٍّن خوفا ً من أن تتحطم

بنيتها فيتبدد معناها.

وهكذا متكّنت من أن أفترش ما انطوى في بالي
وذهني من أفكار بسالسة شابها العناء وغلبت
عليها املتعة ،وهكذا صرت كلما أضربت أو
اختنقت في نفسي املعاني أسوقها بقلمي إلى
دفتري ،فأصبحت الكتابة هاجسي ومرآة خلاطري.
حتى إن الكتابة الزمتني في نومي ،فكأن روحي
عندما تخرج من جسدي أثناء نومي تصاحب
وحيا ً ليس كوحي األنبياء أسميته وحي الكتابة،
ولكن روحي سرعان ما تعود يدفعها ذلك الوحي
إليقاظي حامال ً معه رسالة عنوانها «اكتب»،
ومضمونها يختلف كل مرّة ،فمرة تكون بيتا ً
من الشعر ،وأخرى تكون صورة فنية متميزة،
وتارة تكون فكرة لقصة متتاز باجلدة ،وأخرى
عنوانًا ملقال كنت قد كتبته ....،وهكذا ،فصرت
حريصا ً أشد احلرص على أال ّ أفقد حرفا ً واحدا
مما أماله الوحي علي َّ  ،فقبل أن أنام أضع قلما ً
وورقة بجانب فراشي لكي أكتب فال أنسى ،كم
أحتي قدومه
هو جميل ذلك الزائر الذي أصبحت نّ
ألستمتع مبا ميليه متشوقا ً ملا يليه.وال بد هنا
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من أن أشير إلى عامل مهم أعانني في مهمتي،
أال وهو تلك الطمأنينة والسكون بل روحانية
املكان أيضا ً الذي تتحلى به قريتي الوادعة التي
تسكن بطن اجلبل حتفها أشجار الزيتون وحتيط
بها أشجار البلوط وامللول ،مساكنها قدمية بنيت
على األطالل بحجارة كبيرة تكسوها طبقة من
خليط التنب والطني يحفظ متاسكها وينشر عبق
األرض وأصالة املكان في الفناء ،وتسمع خرير
مياه جداولها التي شكلتها العيون العذبة التي
تفجرت على ضفاف الوادي ،تلك املياه النقية
الصافية التي متأل النفس حياة ،أو كما نقول:
«ترد الروح ،وتضع على القلب عافية» ،سالم
على قرية «الساخنة» في عجلون بوداعتها،
سالم على أهلها ،وسالم على شيوخها الذين
رسم الزمان على وجوههم جتاعيد تقرأها وكأنها
أسفار األمل واحلياة والقوة واحلب والعطاء...
هكذا تكاد قصتي مع الكتابة تنتهي ولكنني
أستشرف بداية قصة جديدة أطور فيها مستوى
ي قراره ال يدرك،
كتابتي ،فاألدب وفنونه بحر لجُ ّ
ولكنني أدمنت تلك النشوة املتأتية من فرحة
إجناز ما كتبت ...وسأبقى متعطشا ً مهما بلغت
وغصت وتعمقت.

ﺇﺑــــﺪاﻋــــﺎﺕ

ﺷــــــﻌر.....

ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻗصر ﻣﺘﺤرﻙ

ﺃﻧﻤﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﻨة

على مدخل الفكر أرخى ظالله
جميلجُ احمليا  ...وفيه استطاله
خـفـيـف
كطـيف
مييلجُ عليَّ ...
ٍ
ٍ
رشـيق عريق السـاللـه
غـزال
ٍ
ٍ
سموا ً رفيعا ً
رأيـت  ...وأعـني
جُ
ّ
سمو األصاله
سمو العيون ...
ّ
ّ

فـسـيح
بـهـو
فقصر ٌ هو الوجه
ٌ
ٌ
أتيه به  ...إن رأيــت جــاللــه

* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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فأحـتــار جُ أي األمـاكـن أحـلــى

فأرشـف من فــكـرهــا رشـفـ ًة

أروم وصاله
ألجلـس فيها  ...جُ
يالـلــتــطـور
أريكتها خ ّدها ...
ّ

الثــمـالـه
لتـبــلــغ
مـنـي حــ ّد ُّ
َ
فأسكر  ...أسكر  ...حتى أحال
ضيا ًء يــوزّع ســّرا ً جـــمـالـه

دالال ً  ...فـمـن ذا يـحـوز دالله؟!!

ّ
ت سـؤالـه؟!!
سؤوال ً ...
فهـال أجب ِ
يريد الوصال ويخشى النصال

تزيد على القصر سحر اجلالله

مقلـتيك  ...أضاع ظـاللـه
ففي
ِ
فإما تريه اليـقـيـ َن  ...فيـرضى

بـهـاء  ...كهــالــه!!!
للخـ ّد مـنك
ٌ
جلود الغــزال أرائـك حـبـلــى

مـلـسـاء في قـصرهـا
أرائـــك
جُ
جُ

هـــ ّن نـجـوم القصور
وعـينان جُ
تــشـعـَّان فكرا ً عـظيـم الـدالله
جُ
جُ
تـطـال ّن من شـرفـ ٍة قـد أسـنـّت
جُ
يفك الغـالله
رمـاحا ً  ...فمن ذا
ّ
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جفونـك ِشــعــري
فأرفقت بي
ِ

ت منه  ...استـقـالـه
وإما تقـبـّـل ِ

ﻫﺒﺎﺀ ﻫﺬﻩ الﺪﻧيﺎ

ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺎﻡ

هباء هذه الدنيا،
ٌ

ولسنا نعشق اإلبحار َ في األمواج واملجُط َلق ْ..
واإلصباح واإلمسا ِء
نهتم
وال
ِ
ُّ
باألفالك واألقمارِ
ِ

كلٌّ زيفجُ جُه ينطِق ْ..
كؤوس
نبحث في
ولكنْ  -رغم بعض البؤس-
جُ
ِ
الشاي عن لغ ٍة،
النعناع،
جُحتاكي نكه َة
ِ

قد جاءت من املاضي ،تنادينا،
هباء هذه الدنيا ،ولكن من يجُري جُد اجمل َد،
أال ه ّبوا،
ٌ

نداء احلَق ْ..
رداء اجمل ِد وليتبع َ
فليلبس َ
هباء هذه الدنيا،
ٌ
فال حتفل مبا فيها.

ت الده ِر،
وال تيأس لبن ِ
خلِّ الدهر َ يجُلغيها.

* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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الزمتان،
واإلفالس،
الناس
عيو ُن
ِ
ُ
ِ

حت ألقى منهما شيئاً،
أينا ر ُ ُ

يُراودني عن التفكي ِر بالتفكي ِر والزنبق ْ..

اإلختفاء،
وزنبقتي تحُ ُّب
َ
ودهري األعمى يُثير ُ بنات ِ ِه ض ّدي،
طبق ْ..
وحولَ مواجعي ي ُ ِ

مررت ،لكي ترى،
اإلختفاء إذا
وزنبقتي حتب
ُ
َ
بعض الذكا ِء،
عقل الفتى
هل ظلَّ في ِ
ُ

هباء هذه الدنيا،
ٌ

بعض احلقيق ِة؟
لكي يرى
َ

هباء هذه الدنيا،
ٌ

فه َو أجدر ُ بي،
إ ْن رآها ْ

العاشقات،
وحول البرك ِة البيضا ِء جتتم ُع الطيور
ُ

سألقي حضني الدافي على زنديهِ ،يا عمري،

وتنثني فوقَ امليا ِه كأن ّها زورقْ ..

باحلب،
وكلّلْ جبهتي
ِّ

نظم الشع ِر،
تهم الطير ُ بالتحليق ،والتغري ِد،
ِ
ُّ

دعنا مع خبايا نفسنا نص ُدقْ ..

َخ ِّ
طق ْ..
ط قواع ِد املن ِ

وال نأسى مبا فيها.

أنا سأكو ُن طيراً ،لن أكو َن مح ّددا ً أبداً،

ونطوي صفح َة األفالك،

كلِّ
أهل
أهل
ِ
ِّ
احلب ،فوقَ جبا ِه ِ
رياض ِ
سأرمي فوقَ ِ

اجلميل
نفسنا شيئا ً من اإلحقاق لآلتي
نُعطي
َ
ِ

احلب،
ِّ

املنتشي األزرقْ ..

احلب،
ألهل ِّ
أشعارا ً تصوغ لهم دساتيراًِ ،
ثم تعودُ للدنيا ،تُزيلُ هباءها،

بصر ْ.
ولكن قد مير ُّ الدهر ُ دون حقيق ٍة ت ُ َ

اليوم زنبقتي،
اختفاء
وتُزيلُ فعلَ اإلختفا ِء ،فال
َ
َ

نفسنا تص ُدر ْ.
رياح من خوافي ِ
وتصفعنا ٌ

ك ساعدي،
تعالي كي
يضم ِ
َّ

وقد تتف ّتت الدنيا،

األفالك،
هيا ،لنطوي صفح َة
ِ
ّ

باسم ُمش ِرقْ ..
إبليس بوج ٍه
وت ُ ِ
ٍ
ٍ
بصر ُ عني َ

يا ليالي ،فلنعشق ْ..

ليالك ،يا ليلى،
شوك الده ِر عن
وتبحث بني
ُ
ِ
ِ
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اﺳﺘﺒﺎﺣة ﺷﻌﻮﺭﻳة
ﻋﻼﺀ ﺑﺸﻤﺎﻑ
جنون قد اقترب

ها قد اختلط

من فم تلك الوحوش احلادة األسنان

أسف على ندم الشعور
ٌ

فتجرعت لذة فيها

وجترأت طفرة متتطي اخلاليا ركبا ً لها

تنهش حلم أخيها
وتستبيح سفكا ً في الظلم تيها ً

ج مهترئ البقايا
على نوا ٍة في نسي ٍ

وتشتهي القمع واإلذعان

رعشت جثة اإلنسان

ثوب خرقته رصاص ٌة
من ٍ

***

***
* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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ضغط
زر البداية قد جُ

وعادت لعبة اإلنسان
متأهب في وضعه قد ثبت
ٌ
ولكن خطوطه قد انثنت

وانعكس ِظل جُه من ضوء املغارة السوداء

ليقذف املاضي
قابعا ً خلف أسطورة اإلنسان
فانقسم إلى اثني
ما زاال في أعماقه يتعاركان
***
حتى جاء الليل
لثم األفواه بالقطن األسود
و َ

وسد باب املغارة بإحكام

ووَضع الشاهد في األمام
***

14

14

أصوات قد تلت أدعية الرحمة
ت من اخلذالن
كوحش
يصرخ الذلَ بصو ٍ
جُ
ٍ
وبقي طوال الليل يئن

لم يسكت ذلك اخلذالن
أقسم الليل
بأن فجر الصباح لن ينبلج
وأنه لن يصمت ذلك اخلذالن
حتى يتقيأ الذل من جوف اإلنسان
***

ﺑيﻦ ﻳـــــﺪﻱ ﻋراﺭ

لﺆﻱ ﺃﺣﻤﺪ

)نظمت يوم قال الشاعر حبيب الزيودي في مئوية عرار:
أبعد ظاللك عن كالمي إني عبدتك ألف عام(

ك وَن َ ِّح َّ
ك عَ نْ جُس جُبلي
الشوْ َ
َهبْني ر جُ َؤا َ

ك وَقَـدْ أَوْرَث ْـ َتـني قَـلَقي
آ ٍ
لـي َ
ت ِإ ْ

ك عَ نْ عَ ْيني وَعَ نْ جُج َملي
فض دجُ جُموعَ َ
وَان ْ ْ

ـجلي
ض ِمنْ َخ َ
وكجُـلَّ َ
ص ْعـ َلكَتي وَال َب ْع َ

وَاب ْ جُس ْ
َـك فَـوْقَ الث َّـ ْغ ِر قَافِ َي ًة
ط ِظالل َ
ت في القجُ ـ َب ِل
الوقْـ ِ
عَ لِّي أجُطِيلجُ َم ِقـيلَ َ

س َحرجُني
آ ٍ
َـي َ
س التِّـي ِه ي َ ْ
ك و َ َطـقْ جُ
ت ِإل ْ
اب جُمبْـ َت ِه ِل
ِ
س ْ
حر َ التَّ َجلِّي عَ ـلَى أَعْـ َت ِ

* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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ـيش َمفْـ ُتـونَا ً ب ِ َسوْ َس َن ٍة
ب َ نْي َ اخل َرَاب ِ ِ
ـل
ـمر َ القَ ْ
ـه ِر بِاأل َ َم ِ
ـمآ َن تَك ِْسر ُ َخ ْ
َظ ْ
ْـمـ ُت ُه
ت ُ َعـان ِ ُد ال َب ْ
حرَ ،والـتَّـاريخُ ِحك َ
َـل
خ َ
حر َ ال ي َ ْ
َمـنْ يَرْكَبِ ال َب ْ
ش ِم َن ال َبل ِ

***
ام َل ُه
ك َحبْلٌ ال
ـيني وَب َ ْيـ َن َ
َ
انـفص َ
بَ ْ
ِع ْ
َـل
اب وَبَوْ ُح الـرِّيح َ
للطل ِ
شق ُ ال ُتـر َ ِ
صورِ يَدي
اح ُ
الع ُ
لـو ُ
فَـمي ر ُ َؤ َ
اي وَأ َ َ
لف الـن َّ َدى ِإرْبِـ ِد ُّي اللَّـوْ ِن وَاملُقَ ِل
ِإ ُ
َم تَكَنْ ِمنْ عَ َطايَا اجلِنِّ أ َ ْحرُفُـ َنا
لَوْ ل ْ

ح ِل
ض ُمنْـ َت ِ
الورَى ِمنْ بَـ ْع ِ
لكَا َن كُلُّ َ

الو ْحي ِقدْ َحـ ُت ُه
يض َ
َهـذ َا و َ ِم ُ
ك قَطْ ُف َ
العـتْ َم ب ِ ُّ
الش َع ِل
يَطْ وي الل ََّيالِي وَيوري َ
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ـت قَـ َناةُ ِّ
ض ٍر
الش ْع ِر فِي ُم َ
أَغفى فالن َ ْ
م آ ِخرَاألُوَ ِل
ـدما كُـنْ َ
ِمنْ ب َ ْع َ
ـيه ْ
ـت فِ ِ
سـ َتنْ ِس ُب ِّ
ـط
م ِق َط ٌ
تَ ْ
الش ْعر َ فِي أ َ ْح َيائِ ِه ْ

خ َمتِ َها ت َ ْ
َـل
ِمنْ فَـر ْ ِط ت ُ ْ
ـشكُو ِم َن املَل ِ

ـعي
يَـ ْف ِد َ
يك قَـوْلي وَقَوْلُ القائِلني َ َم ِ
ـل
َم تَـقُ لْ فَـكَـأَنَّ القَ ـوْلَ ل ْ
ِإ ْن ل ْ
َم يَقُ ِ

***
وح يَا وَ َطـ َني
ي املَفْـ َت َ
وَأَن ْ َ
ت يَا ُجـر ْ ِح َ

َم تَـ َن ِل
َـت دِ ِما َ
َسال ْ
ـير َ الـد َّ ْم ِع ل ْ
ك وَغَ ْ

ـاوعُ ـ ِني
ريح ت ُ َ
َـي َ
ـك وَال ٌ
قَلْبي عل ْ
ـط ِ
سـل
ـيــولٌ كَـأَنِّـي أَوَّلُ الر ُّ ِ
وَال ُخ ُ
ـوسفَ ُه
يص َ
ك أ َ ْه َدى الـذِّئْ َب ي ُ ُ
َهذ َا ق َ ِ
ـم ُ
ـل
َما قُـدَّ ِمنْ دُبُـ ٍر بَـلْ قُـد َّ ِمنْ قُـ ُب ِ

*****

َـت قَـصي َدت جُ َها
ص َ
َ
ت بِـالدِ َي جُمذ ْ َطال ْ
اح ْ

ـظي َ و َ َما
ت عَ ْه َد ِك ب َ ْي َ احلَافِ ِ
َما جُخـنْ جُ

ـل
دَ ْع ِني و َ َمل ِْل ْ
وح وَار ْ َحت ِ
م بَـقَ ايَا الر ُّ ِ

ـصر َ ْت ِح َيلي
َّت جُخ َ
اي وَلَـ ِ
َ
كنْ ق َ َّ
ضل ْ
ـط َ

جُوب غَالِـ َب جُه
َـما يَـتْ َب جُع املَغْـل جُ
وَ ِمث ْـل َ
ثل
َطـأ ْ َطـأ ْ جُت رَأْسي وَقَـلْبي غَ ْير جُ جُمم ْ َت ِ

ص جُف َحقْ ٍل ِم َن األ َ ْش َعارِ فِي َشفَ ـتي
ِإذ ْ ن ِ ْ
اتِ ،حـي َ ت جُ ِلي
اب ا ْحـتِرَاقا ً وَن ِ ْ
ص ٌف َم َ
ذَ َ
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الـــﻨﺴـــــر الﻄــــﻠــيــﻖ
في رﺛاء الشهيد وصفي التل

ﻣﺤﻤﺪ الﻄرﻳﻤﺎﺕ

مرت سنون احلزن وحزن األمس ما مرّا
والعي قد ذرفت من دمعها املجُرّا
مرت سنون وهذا احلزن منبثق ٌ
يجدد اخلطب جمرا ً ناره حرّى
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فكيف ننسى شهيد ال ّتلّ مصرع جُه
أم كيف ننسى يدا َ قد ل ّجُطخت غدرا

يا من أتى البلد َاملأمو َن ساك جُن جُه
تبغي انقالبا ً على أحكامه كجُفرا
* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ

احملْ بجهلك فكرا ً أنت منشئه
ت تقبل ّ
الشرّا
ألرض موا ٍ
وعدٌ ٍ
قاب ألنّاها لقادتنا
هذي الر ّ ُ

فلم نشق َّ عصا ً أو نعصهم أمرا

لن نرتضي ملكا ً إال هواشمنا
		

هل نرتضي حجرا ً ونترك ال ّدرّا

كانت شمائل ُه األبطال تعرفها

		

وذو الشهامة من أفعاله ُسرّا

بجوده ح ّدث الطائي أضيف ُه
بعز ّ ٍة أخذت أفق السما برّا
		
بالقتل مضرب ُه
سيف
وحزمه
ٌ
ِ
أم أشواقها تترى
		
وعطفه ٌّ
قد كتب الدهر سودا ً من صحائفه

وأما القاتلو َن لهم
لل ّتلِّ مدحي ّ

من جائ ٍد غيلَ من أضيافه غدرا

تسميلُ أعينهم أهجوهم ّ
الشعرا

في ليل ٍة فزعت أحداثها فإذا
أردت
فلتخسئوا قاتلي وصفي فقد ْ
القدس قد كرّا
أيديكم رجال ً في
ِ
وصان أرضك ُُم فالنّار ُ منطلق ٌ
الضفّ ة األخرى
من بندقيته في ِّ
قد كان مدفع ُه على اليهود فلم
يقتل أخا ً يعربيا ً أو يذق ذعرا
		

بالليل ال ليلَ أو بالفجر ال فجرا
حمائم قد كُن َّ صواحبه
ناحت
ُ

		

كأن ُّه ّن نساء شقّ ت النحرا

وأصحاب له تبكي
والذئب يبكي
ٌ

من علمهم ذئبا ً ما خاف أو فرّا
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ٌ
معترف
منخسف والنجم
والبدر
ٌ
متصف من غيره فخرا
أن ليس
ٌ
سيكتب اجملد شخصا ً كان مقصد جُه
جُ
جمع العروب ِة حي َّ
الشمل ما يجُشرى
ومصرع ِه
ويخلد النوم من وصفي
ِ
يضحي به حيا ً ميسي به ذكرى

يا ابن الذي كتب األبيات رائع ًة
فازَّيَّن الرّوض من أشعاره زهرا
فالروح قد سكنت
وصفي وما وصفي
جُ
في جوف طي ٍر فكنت الطائر َ احلجُرَّا
حي في ضمائرنا
فعش فإنك ٌّ

ت األرض يحيا أن يذق خيرا
فمي جُ
ّ

السالم أطي جُب جُه
عليك من ربي ّ
السالم على حل ٍد حوى نسرا
ثم
جُ
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ﺗـــﻤــ ﹼﻨـــﺖ لــــــــــﻮ
ﻣﻮاﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﻨﻪ

وعاشت عمرها

***

لكن بال أنثى

وعاشت...

بال آهات عاشقة تفرغها

كم متنت لو على صفحات دفترها

فتدفنها وسادتجُها
بال ضحكات عذراء ٍ
تغزل من حتب بها ...فأسعدها
بال ذنب ...وال إثم تسر به
إلى جدران غرفتها
بال خفقات قلب هائم عذب ٍ
بجسم ناعم يغفو كبركان
يخبئ جمره وتذوب في أعماقه
نيران ثورتها

تخبئ وردة من عاشق مشتاق
وأسطر َ لهفة مخبوءة سرا ًعلى الدفتر
وأيدي العابثي جتول بي دفاتر األسرار
تفتش عن مراهقة ٍ
فتكشف سرها وتثور
وتضربها
وتغلق باب غرفتها
وحترمها من املصروف

* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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***

وجدت أنوثتها

وعاشت…

ولكــــن كان كل العمر قد ولّى

كم متنت لو يغازلها من الشباك

وال نفع ألنثى في خريف العمر

ابن اجلارة املفتون

فحارت… ثم حارت

الطفلة السمراء
وتظهر في دالل َ

ثم أطلقت العنان لضحكة املقهور

ال أرغب… وكم ترغب

فدوت في سماء احلزن ضحكتها

متنت لو إلى األسواق يتبعها

وقالت:

وفي درب صغير ضيق يتجرأ احملبوب

سالم يا أماني العمر

فيركض نحوها

سالم يا ليالي القهر

يجثو أمام جمالها كاحلبر في املعبد
ميد لها أصابعه

سالم صورة األنثى…
مشوهة بال منظر

برجفة من تزيد ذنوبه

سالم

ويخاف أن يجلد

إن طعم املوت أشهى من طفولتنا

فتبسم مثل آلهة اجلمال

تفكر في زيارتنا

وبعد رجائه

ونحن نودع األيام في شيب

بصالبة… ترفض

يبشر بانقضاء العمر

***
وعاشت…
كم وكم بل كم وكم تبكي وتتنهد
وعاشت…
كم متنت لو على املفروض تتمرد
وملا في طريق املوت سارت
إلى الدنيا مودعة… أدارت وجهها
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ﺻــﺤـــﻮ اﻷﺻـــيـــﻞ
ﻫﺸﺎﻡ ﻗﻮاﺳﻤة
ما بي صوتك واملدى

وتر يغط على املدى

نسق ٌ حزين

يلوح للصدى
وتر ّ

تتلو جُن األحياء فيهِ
الطيوب
على
ْ

عبر النواف ِذ ..يعبر احللم امل جُ ّ
وشى بالندى
ميتد شعري نحو أغنية

* ﺷــﺎﻋر ﺃﺭﺩﻧﻲ
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على غفواتها

ليعيد بوحك مرة أخرى على عتباتنا

يصحو األصيل

ويدمي قامتك الرشيقة نرجسا

بوح قصيدتي
تتجاوز
األحالم َ
ُ

تتلو على صمت املدائن بوحها

وتعود من قحط الفصول

ليضيء رمحك صوتها
هي قصتي هي فرحتي

ثمال
نسيجا من حكايات النساء
من قال إن حديقتي ذبلت وأرقها املساء؟!

هي غفوتي

وأتى الشتاء

متتد أغنيتي يلونها الهديل

في البدء كان الليلُ

ميتد شعري نحو أغنية

يحملني على جنباته عمقا

يلملمها عراة احلزن..

ويذرفني البكاء

غابت مواسمه هنا

في البدء كان الليلُ

هل كنت وحدك

كنت هناك
ُ

تنثر اآلمال فوق جراحنا

أحمل قامتي وألفها..

ومتد أجنحة السهاد

ال ياسمني سوى حضورك ها هنا

هل كنت وحدك

بجنوننا ..باحلب ينشلني هنا

دون أن جتتازنا

بالشعر باألحالم باخلوف

تغفو على صمت القرى

املوشى باألرق

وتعيدنا للفقد ..للفوضى ..حلزن عابر

بالرمل أرقني هنا

وتعيدني من غيبتي

ورمى على بوحي

ها أنت وحدك

أعاصير الهباء

صوتك الساري إلى جسدي

لم يبق في وطني سوى حلم

يحاصرني
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يلملم كل قامات الصباح
ويعيدني للياسمي
ما بي صوتك واملدى
وتر حزين
وتر ويرتعش احلني
تتلون اآلفاق فيه ..فيرتقى
ثلجا على شفة الغياب
هو ما تبقى من خرافات النساء
عطرت موتي وارحتلت بال شراع
وطن تلون في دمي وسرى على روحي الفناء
أجلت موتي كي تعود نوارسي للبح ِر
للغة التي قد غادرتني..
متى تعود؟
ومتى أعود ْ
للبحر أنشل بوحه
وأصوغها للعابرات على دمي
شدوا ..وال يأتي املساء

25

ﺗـــــﻜــﻠـــﻤـــﻲ...
ﻳﺎﺳر ﺑرﻛﺎﺕ

قلت الهوى صمت فال تتوهمي
ما الصمت أبلغ للهوى فتكلمي
ومتردي فاحلب أجمل ماردٍ
إن جئت من غير التمرد تؤثمي

* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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وتقلدي فوق الفؤاد مليكة
		

مثل الندى فوق الورود ترسمي

إني ألجلك صرت ربان الهوى

يشدو بأجمل ما ملكت من الهوى
		

يا واحة تسقي احلياة ربيعها

فعبير طلعك بات يسرى في دمي
وألجل عينك بني آفاق السما
نصبت حبي فوق عرش األجنم
ّ
وصنعت مرآة الغرام قصيدة
فيها الفؤاد بحضن وجدك يرمتي
ووهبت شعري للدجى قيثارة
		

كي تعزف النجمات حلن متيم

قلبي بدرب احلب يتبعه الشذى
		

يعلوه سحرك في مدار املغرم

بحر الغرام عيونه ملا رأت
		

روحي أنا بحمى عيونك حتتمي

يسمو مبوجي نحو در املبسم

اسقي الفؤاد ببسمة كالبلسم
كوني لعمري كالشروق لوردة
		

فالعمر من غير الهوى كاملأمت

كوني القوافي في قصيدة عاشق
		

رسمت هواك بتبر قلب مضرم

فأنا الذي للحب نبع قصائد
		

وأنا الذي لديار عشقك أنتمي

قلبي يلوذ بخافقيه إلى الذي
قذف الهوى بنسيمه كاألسهم
فتمردي مثل العواصف واعلمي
ما الصمت أبلغ للهوى فتكلمي

نطق الهدير بوحي شعري للمدى
		

الشاعر الهيمان زاد ترمني
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ﺇﺑــــﺪاﻋــــﺎﺕ

ﻗصة ﻗصيرة

ﻓﻮﻕ ﺳـرﻳـــر ﺃﺑـــيﺾ
ﺃﺭﻳﺞ الﺸﻼلﻔة

أفتح عيني على ذات املنظر

وحي ينفرج باب الغرفة كل صباح عن واحدة

الذي أغلقهما عليه أعرف

من هذه الوجوه ،فتدلف ملقية حتية الصباح

أنني وجُهبت احلياة ملدة أخرى،
وأتساءل :متى حتي تلك اآلن التي يتوقف فيها

بطريقة خاطفة ،وتندار لتراقب تلك األجهزة،
وتأخذ قراءاتها الطبية ،وتغادرني بابتسامة

كل هذا :تنفسي ،نبضات قلبي ،األصوات الرتيبة،

متضامة تهدف لرفع معنوياتي ،أعرف أنني ال

وتلك الوجوه املتحاشية لفعل أي شيء غير

زلت قابعا حتت رحمة محاولة أخرى للعالج،

االبتسام.

وقريبا سيأتي طبيبي العزيز لشد عزميتي ،ورفع
* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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معنوياتي  -فامللتحقون بالسلك الطبي ميلكون

إنك عندما تتحول إلنسان محتضر تتكون ألفة

شعورا دائما بضرورة مواساة أي مريض -ورغم

بينك وبني املوت ،ويصبح واقعا متارسه يوميا،

ذلك لن يَخدع طبيبي سوى قلب أمي املتعلق
بقشة للنجاة ،إن أمهر األطباء لن يستطيع فهم

فتمتلك القوة الكافية لتواسي من سيفقدك،
فعندما يهبك اهلل جسدا ضعيفا ،وقلبا ينبض

جسمك كما تفهمه أنت ،ولن يستوعب اإلرهاب

باحلياة ،فإنه يهبك أيضا فرصة لرؤية احلياة بزاوية

الذي ميارسه األلم عليك ،إن الفرق بينك وبينه –

أخرى –زاوية رجل يحتضر. -

الطبيب -هو أنك تستطيع أن تدرك ما يؤمن هو
بوجوده ،فبينما تعيش أنت حلظة مباغتة األلم

وعندما تدرك أنك تستنشق آخر ُمقدراتك من

الهواء على سرير أبيض في بالد بعيدة ،تتحدث

لسكينتك ،يشاهدها هو! ،أنت وحدك من يعلم

لغة ال تفهمها ،لغة ال حتكيها نسوة بالدك في

كيف ميتزج اخلوف من األلم به ،وكيف تصبح

مجالس النميمة ،ستزدحم ذاكرتك بالوجوه،

احلقيقة بأحجام مضخمة ،وكيف تصبح رهينة

واملواقف ،واألمنيات ،ويعود شريط احلياة سريعا

بني اثنني أحالهما مر احلياة باملرض والشفاء

إلى نقطة البدء ،إلى وجه أبيك وقد ماتت عليه

باملوت.

كل التعابير ،ينظر إليك بعينني مملوءتني بالدموع،

إن أكثر ما أحتاشاه في صباحات هذه الدولة

بينما يتهاوى جسد أمك ببطء شديد على

البعيدة واملتطورة طبيا،هو أن تلتقي عيناي

األريكة ،ويدها حتاول إفشال صرخة فتفلت منها

بالوجه احلزين وقد حفرت دموعه على مر

على شكل شهقة ،وجسدك شبه العاري تثقبه

السنني أخاديد عميقة في قلبي ،من باب الغرفة

العيون املشدودة إليه ،بينما الطبيب صامت بعد

املشقوق يبرز ،وبقلقه الصامت سوف يسألني عن

أن أحدث كل ما سبق ،سوف لن تنسى ذلك املأمت

أشياء ال أريد اإلجابة عنها ،فأحلق ببصري بعيدا

خيم على املنزل ألسابيع ،حني
الصامت الذي ّ

عنه ،فتقترب هي بجسدها كله قريبا جدا من
سريري ،وتسألني بصوتها اخملنوق«:أحقا ترغب

ُخرّست فيه الضحكات ،وانزويت أنت في غرفتك

راقد على سرير أبيض ومن حولك والداك

بإجراء العملية» ،فأهز رأسي الباسم وأحضنها،

يذويان حزنا.

وأبدأ النحيب بصمت.

كان ذلك في الثامنة من عمرك ،وها أنت اآلن تبلغ
الثامنة والعشرين منه ،عمرا ال تدري أكان مقبال
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أم مدبرا ،ولكنك لم تره بعينيك قط يا حسن.

وفرضتها عليكم جميعا ً.

وكغيرك من آالف األطفال هنا ولدت ألم وأب

أمك أنثى قوية ،جنحت في إخفاء حقيقتك حتت

ينتمون جملتمع يقدس الرجل ،وعندما وُهبت ألب

أكاذيبها ،فحسن ال يشارك األطفال اللعب

وأم قد باركتهما الظروف فأجنبا قبلك أربعة

ألنه انطوائي بطبعه ،وهو متعلق بأمه لدرجة

من الذكور قدموهما قربانا إلخراس ألسنة

التصاقه الدائم بها ،والدالل الزائد أفسده،

ذلك اجملتمع ،كنت أنت أجملهم ،وأخفهم ظال،
وأكثرهم ذكاء ،لقد كنت حقا قربانا ً تفخر بك

فأقعده عن احلضور املتواصل للمدرسة ،لم تدرك
أمك حينها أنها تصنع منك شخصا غيرك،

العائلة ،إلى أن ارتكبت أشنع أخطائك وصرت

ولن يدرك أي أحد ألم ذلك في نفسك ،إن أمك

صاحب علة ...لقد جعلت أسرتك في حرج أمام

كقطة التهمت أطفالها ظنا منها أنها حتميهم

اجملتمع من قربانها املعلول ،لقد وضعت أبويك دون

من اخلطر ،إن دموعها احملبوسة في عينيها وهي

رحمة بني شقي رحى تدور بهما ،أعالها شفقة

تطببك كانت كافية إلخراس أملك ،لتكبح رغباتك

وأدناها شماتة.

الدائمة في كسر حصار األكاذيب تلك ،خلوض

واعتدت من يومها أن تستمع جللسات النميمة

غمار احلياة كما يفعل أي إنسان آخر.
لقد كنت أبدا ً يا حسن بجسدك الضعيف هذا

بتقديس ذكورهن ،منتقالت إلى ذكور أسرة مبتالة

قريبا من املوت ،إن ما يخيف إنسانا ً يجاور املوت

كأسرتك ،فتخفت األصوات ،وتبدأ التفسيرات

مثلك ،ليس املوت بحد ذاته ،بل الوقت الذي يجعله

تتوالى« :النية ليست صافية»« ،اهلل ما برمي

قريبا منك أكثر ،لقد كان الوقت كابوسا حتاول

الناس بحجار» ،وغيرها من تعليقات جتد طريقها

جاهدا اخلالص منه ،وفي حياتك خضت السباق

بعنف لقلبك الضعيف.

معه ،فسريعا شب عقلك ،وفاق جيلك وعيا،

وأمك أنثى قوية ،عرفت كفرد من هذه اجملتمع أن

وتفوقت في دراستك ،فتخطيت الثانوية العامة

أربعة أصحاء لن تخرس األلسنة ،فهي لذلك لن

بنجاح ،وأصبحت مهندسا معماريا في سنني

تسمح بأي أذى أن يدخل حياتكم ،ولن تسمح

قليلة ،جتلس بهدوء خلف مكتبك ترسم وتصمم

التي تعقدها النسوة في أي مكان ،مبتدآت

لألفواه أن تلوككم ،فتحولت ألجل ذلك كله سرا ً

املباني ،متاما كما حلمت أمك ،التي كانت كلما

مدفونا ً فوق كتلة من األكاذيب اخترعتها أمك

اشتد األلم وضعت وجهك بني كفيها الدافئتني
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وقالت خلف حجاب دموعها املنهمر :إنك قوي مبا

ابتسامتها الباردة ،وأعمق من أكاذيبك املتواصلة

فيه الكفاية لتأخذ من احلياة كل شيء ،ولكنك

عليها ،إنها تدرك رويدا أنك حتاول اخلالص منها،

علمت بوعيك السابق ألوانه أن احلياة لن تعطيك

وأنها لن تكون لك ،لذلك ومنذ أن جئت إلى هنا

شيئا؛ فهي ال تنتظر من ينتظرهم املوت! فأعدت

وأنت تتهجد ليال أن متوت قبل أن تتزوجا ألن

غاضا طرفك عن
ألمك حلمها لك متحققا،
ًّ

من يستحق أن يعيش في قلب روان أكثر من

التعاسة التي تسجنك فيها أوراق الرسم وأدواته.

جثة حية.

وعندما مرت في حياتك الكثير من الفتيات،

ومع ذلك فإن جراح روان ال تشغلك ،فقد عهدتها

خشيت أن يدققن باب قلبك ،كما دققن أبواب

فتاة قوية ستدرك بعد خيبتها بك أن ذلك العقد

قلوب إخوانك األربعة ،ففتحوا لهن األبواب،

الذي وقعته لم يكن ألجلك أنت ،بل ألجل أي زوج

وشرّعوا مراكب حلياة جديدة ،وساروا بها بعيدا ً
عن مركب العائلة ،فتيات كثيرات التقيت بهن

ستلقي بحمولة مشاعرها املكتنزة على أعتاب

في عملك ،وفي حياتك ،غلقت أبواب القلب

أول زوج تلتقي به في حياتها ،إن ما يشغلك حقا

عنهن ،ألن األكاذيب التي غمرتك منذ الطفولة

هو أبوك الذي تخشى عليه من ضعفه ،لقد كان
ضعيفا وقت أن مرضت ،وضعيفا أبدا ً أمام أملك،

سيجيء به القدر ،فهي ككل الفتيات احملافظات

ضيع
سوف تتكشف رويدا أمام أي عالقة ،وس ُت ِّ
مع –العالقة -عمرا ً طويال ً من جهود أمك

وتذكر تلك اليد التي متتد لكتفك إذا تعبت ،كيف

بستر سرك ،ولكن أمك أنثى قوية ،تشعر بذلك

تستفسر بصمت رهيب إن كنت ستموت اآلن

القلب الذي ينبض بشبابك ،فقررت أن تبني

أم ال ،في حني تزيلها أمك عنك؛ ألنها بصمتها

لك مركبا ل ُتشرع به ،فجاءت لك بروان تلك الفتاة

الرهيب أيضا ترفض هذا االحتمال.

الطيبة ،التي أخفيت عنها سرك ،والتي اعتبرت

أمك تلك األنثى القوية ،دفعتك إلى هذه البالد

عقد زواجها وعدا لك بالزواج ،فهي ما تزال حتاول

البعيدة املتقدمة طبيا ،ألنها رأت أن العملية

أن تبره ،رغم أنها وجدت بك فتى غريب األطوار،

املستعصية التي ستقدم عليها ،سوف حترر

و ِجد حساس ،وال يقبل بأمومتها ،ألنه يخشى

خوفها من فقدانك ،فجئتما إلى هنا ،أنت وأمك

سرا أن يصبح أبا لطفل سوف يصير يتيما ال

فقط ،أما أبوك فقد كان أضعف من أن يرافقك،

محالة ،تعرف أنت أن ما يدور بخاطر روان أعمق من

وقالوا هنا إن نسبة جناح العملية عشرة باملئة
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فوجدت أمك فيها حياتك ،في حني وجد األطباء
موتك في التسعني الباقية ،وهكذا تقبع اآلن
على سرير أبيض في هذه البلد البعيدة حيث
التطور الطبي ،وحيث لغة ال تفهمها ،وحيث
يتحقق حلم أمك الوحيد.
أنت تدرك أن املوت أزف ،وأن آمال أمك في النسبة
الضئيلة لن حتييك أبدا ،ولكنك ترغب في حتقيق
آخر أحالم أمك قبل موتك ،وأن سؤالها لك عن
«إصرارك على العملية» هو خوفها من أن
تفقدك ،من أن يحمل إصرارها موتك.
هنا أخيرا سوف توضع نقطة في آخر سطور
حياتي ،ليدفن سري بعيدا عن مجالس النميمة
التي تعقدها نسوة بالدي-تلك اجملالس التي
دفعت في سبيل إخراسها جل حياتك  ،-محققا
ألمي آخر أحالمها ورغباتها كبديل عن دموعها
املنهمرة على أملي ،لكني سأبقى مدينا لها
بدموعها التي ستنهمر على جثتي وهي وحيدة
تقف بشموخ أنثى قوية.
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ﺳــﻮﺭ الــــﺸرﻓــــة
ﺃﺳﺎﻣة الﺴﺎﺣﻮﺭﻱ
علي رغبة بصبغ احلائط
ّ
اخلارجي املواجه للشرفة التي
ألفنا اجللوس بها برفقة العائلة
واألصدقاء ،كنت أجد لذة في اجللوس فيها وتأمل
سير الناس في الطرقات ليل نهار ،ننفر إليها عند

اشتداد احلرّ ،تكون مكانا مؤقتا لتناول الطعام
في الصباح ورمبا شرب القهوة.
أزلت أوال ما تدلى من الياسمينة واملديدة على
احلائط الصغير الطويل نسبيا مقارنة مع حجم

* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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الشرفة ،لم أُرد أن أزيد من عري احلائط الذي ّ
تقشر
في أغلب مواضعه إال في األماكن التي التقت
فيها النباتات مع احلائط.
ميكن لألماكن أن تشهد حلظات من حياة املرء،
جملة سمعتها تتردد في أنحاء ذاكرتي وأنا أنظر
لهذا السور القابع في مكانه أمام من يجلس
على الشرفة،إن كنت وحدي أو مع عائلتي فهو
دائما أمامي يسجل هذه اللحظات في صندوقه
األسود املُتعري بفعل حملقة الفضوليني فيه.

في جهته اليمنى جتد تصدعا إثر رحيل صديق،
وتقشرا في وسطه من كثرة اجللوس حول املائدة

املستديرة ،كل صدع يسجل فصال من حياة
قاطنيه ،كان خريطة رخيصة ترسم أسرارنا
الدفينة وتعكسها مظهرة لوحة؛ لعب اليأس
اللون الرئيسي فيها.
ميكن جلدارنا أن يتنبأ بالطالع ،عنوان وجدته ُملقى
«بالبونط» العريض في إحدى الصحف ،كتبه
ضيف زارنا ف ُبهت عند رؤية السور بكل األخبار

التي تشح منه كالقيح.

مررت بالفرشاة على احلائط ،وأزرتها غابته احملترقة
التي مرت عليها بحنو ورفق محولة ألسنة
اللهب إلى حديقة أزهار ملونة مزدانة بالياسمني
والريحان .سرني أنني أخلص العالم أو عاملي من
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أتونه املستعرة ،جاعال منه صفحة بيضاء جديدة
تطل بإشراق على وجوه اجلالسني.
خاليا من
حتول السور إلى قطعة فنية خالبة،
ً
الصدوع واحلفر ،لونه األبيض يبعث أمال في نفس
الناظر إليه ،وبعد أن كنست جلده امليت الذي
اختلط بورد الياسمينة املتساقط ،أخذت البتالت
اليانعات بالتفتح ناشرة عبقها الزكي في ثنايا
اجلدار لتصبح جزءا منه.
جلست أنظر إليه مزهوا وفي يدي كوب شاي،
رشفت منه قليال ،وقفت مت نظرت إليه مجددا من
مكان أقرب ،استحسنت عملي وجرعت ما تبقى
من قطرات.
مر ّ بي وأنا في حالة االنتصار هذه رجل طاعن في
التفت إلى اجلدار ،أمعن النظر فيه بعينني
السن،
َ
صغيرتني نصف مغمضتني تدالن على خبرة
ودهاء ثم قال :أعتقد أنه يحتاج إلى وجه آخر
من الطالء ،انظر ما زالت بعض احلفر هنا ظاهرة،
وبعض األسطح هناك نافرة .بحثت عن علبة
الدهان ألنفذ تعليمات العجوز فوجدتها فارغة.

الﺠﺪﺭاﻥ الﺒﺸﻌة
ﺭﻭﻋة ﻋﻮاﻣﻠة

الطالء

اجلديد

للجدارن

قوية ،فتحت النافذة على
مصراعيها ،واستلقيت على

واختزنت كل كلماتي التي قلتها والتي لم أتفوه
بها بعد.
ثمة جنمة هاربة من قيود السحاب املتفتق

سريري أسفل منها.

عنها ،تسطع بضوئها ،وما زلت أرقبها ،وال

الغيوم السوداء املنخفضة متناثرة في السماء

تطرف عيني أبدا خوفا من أن تغيب حلظة

حتتجز بداخلها النجوم ،كم أعشق ذلك العلو.

واحدة عن ناظري ،تارة يخفت بريقها ،تارة

فهي التي خطت تفاصيل حياتي مبشاعرها

أخرى يعود ،فتبدأ عيني بالتناوب في اللمعان ،ال

* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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أعلم أهي فرْحة ،أم حسرة أم ألم ،كل ما أعرفه

أن مشاعري بدأت متوج وروحي تتصاعد صارخة

اآلن ،في هذه اللحظة ،اقترب القمر املنزلق في
كبد السماء ،لكن حدود النافذة ،كم أكره هذه

ومتحسرة على وجودها وكأنها مقيدة باألصفاد

احلدود ،تزيد في حسرتي ألنها متنعني من رؤيته

داخل غرفة مليئة باألحالم التي ال تتحقق ،بل

كما هو بكامل بهائه وطلته ،لذلك قمت ألقف
عند النافذة ،أمط جسدي وأُخرج رأسي منها،

متناثرة ،ورغبات جائعة ،كل هذه داخل هذه

وبسبب أني التصقت باجلدار املطلي للتو ،فقد

اجلدران التي كم حرمتني من التحليق ،وكم

علق قميصي عليه والتصق به ،ابتسمت لرؤية

سببت لي الضجر والشقاء ،فبسببها شعرت

منظر احلائط اللعني بعد أن أبتعد عنه ،كيف

كأني قصيرة النظر ،ما عدت أملح األشياء البعيدة

سيترك ثوبي أثرا مشوها عليه ،عدت إلى اخللف

املنال ،وما عدت أطمح باملزيد ،بحثا عن سعادتي

وبدأ الطالء بالعودة معي ،بالفعل سررت لذلك،

التي أنا في غاية اليقني أنها موجودة هناك خلف

ألني اآلن بالتحديد ،بدأت االنتقام من جدراني

هذه القفص.

البشعة.

تخرج من النافذة كالزفير ،آمال معلقة ،خياالت
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ﻭاﺣﺪ ﺛﺎﻧيﻪ ﻫﻮ
ﹲ

ﺳـﻠــﻤﻰ ﻋـﻮﻳـﻀـة

ذو الذقن املمتلئ واحلاجنب
الكثّي بالغ في عبارات
التهنئة فور انتقال ملكية
املنزل لي بطريقة لم أفهمها.
 بإمكانك اآلن أن تستلم املفاتيح.خطان متجعدان لم يرهما أحد
قالها وبي عينيه ّ

سواي
 شكرا.قلتها باقتضاب وانصرفت.
أسير نحو امللكية املبهمة ،نحو الوطن الذي
سأسكنه وال يسكنني ،ما معنى أن يصبح لدي
منزل وال أحد يشاركني اختيار عدد درجات سلمه،
ولون سلة القمامة في زاوية غرفة اجللوس..

* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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هكذا يتخذ املنزل معنى ُمفرغا
أوووووه ما هذا ؟

عيني ألبعد
حركت رأسي ميينا ويسارا مغمضا
ّ
هذه الهواجس عني ،وأنا على بعد خطوتني من
املنزل نفسه.
وجلت باب البناية ،وصعدت الدرج مدندنا بأغنية
رديئة كان يبثها مذياع بائع الكعك في اخلارج
أدرت املفتاح في الباب ،وكأن رائحة ما ابتعثها
الفتح املبني في رأسي ،لم أكترث لها ودخلت
مسرورا.
 هذا املنزل لي ،أجل ليسأمتدد هنا بكسل ،وهنا سأقف على الشباك
منزعجا من صوت اجلارة ومن رائحة طهيها املثير
للتقيؤ ،وهنا...
 من يتكلم؟أستدير مفزوعا ألرى مصدر الصوت ،فال أجد أحدا
أُطمئ ُن نفسي مؤكدا لها أن هذه مخاوف
طبيعية يشعر بها السكان اجلدد لبيوت ليست

لهم!
علي ،سأذهب إلعداد
 حسنا ،حسنا ...الّ
فنجان قهوة يليق بسكناي هذه.
 ما هذا؟ -من يتكلم؟
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أستدير مفزوعا ألرى من يريد أن يحتفي بسكناه
ويعد القهوة ،ال أجد أحدا سواي
أعود ثانية ألطمئن نفسي..
 مخاوف طبيعية ،مخاوف طبيعية .تراود كلالساكنني اجلدد لبيوت ليست لهم!
أتابع طريقي إلى املطبخ..
 حلظة ما هذا؟غرفة على اجلانب األمين من املطبخ ،وكأنها
تستدرجني للدخول..
أدخل حذرا ،بطيئا ،أحتسس األشياء بعيني:
نظارة متعبة
منفضة سجائر بال أعقاب
وبصمات استقرت في قعر فناجني قهوة رديئة
 ما هذا؟أقترب أكثر
كتاب مقلوب أظنه رواية ،رواية ملاركيز
 لن أدع الفضول يغلبني ألرى ما عنوانها!همست لنفسي منتصرا على أهوائي.
ضوء خافت أصفر هزيل يضيء العتمة الواثقة
نافذة بجاردينيا مهجورة
مررت بكفي على أحد الرفوف
 ما هذا ال يوجد غبار!فاجأني مشهد شريط اإلسبرين الذي ينقصه

أربع حبات تشجب في زاوية الغرفة معلق عليه
قميص أبيض منزوع لتوه...
بقايا ملسات على األشياء
كأس مكسور
بطاقة دعوة
وتذكرة سفر مثقوبة.
 ترى ملن هذا املنزل؟من أتى هنا قبلي؟
أهو لي؟
لكن من أنا؟
 أها...لم أنتبه لي وأنا متدليا ً من السقف
إنني معلق من رقبتي!
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ﻃﺎﺋر ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﺣيﻦ

ﻛـــــــــﻮﺛر ﺣﻤﺰة
بال مكان سوى
ليل في عينيه،
ذو شقاوة
صبيانية ووميض نبي ،يطالع
في مرآتها مالمحه ،يبعثره
أمامها كقصيدة كتبتها يد
املطر ،وتلملمها أنفاس عاشق.
موعدهما «زمن احتسائهما
للقهوة» وكانت تنفخ من
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روحها ابتسامات تتلوى في املقعد
أمامه ،تبوح رقصات وجهها ،ويسرقه
ارتباك وردها ،فهي نشيد بكر ،ورائحة
والدة موجة هزت صمت البحر...
هي موجة ...وذراعاه شاطئ ليلي
يظلله القمر.
حدثته عن لون القمر ،عن
إيحاءاته ..وحدثها عن شواطئه.
حدثته عن ترنيمة اللون في

جسدها ..وحدثها عنه.

للملمة بعضها الذي تطاير في السماء ،منها

حدثته عن خريف الرجل ،عن خياناته وملله،

ما بقي رغما عنها وبرغبتها عالقا فوق جناحيه

وشقاء األنثى..

وحدثها عن موعد قريب

ومنها ما يدور كدوامة داخلها
ومنها ما يحاول مللمة اجلزأين

جلسديهما.

«إنه يريدني ويرديني»...

ابتسمت واشتعلت ..ألنه يقرأها جيدا.
قالت إنها تخاف اآلالم التي يتركها حريق الروح

كانت في حالة صراع بني املوجة والصخرة وهل

التي ال يشفيها سوى حريق آخر.

تختارهما معا ..الذي يحملها اآلن وال يفعل ،وبني

فحدثها عن رقصة طائر الفينيق بينما كانت

غد عله يعيد ترتيب احلياة بشكل أكثر جنونا...

ترشف من فنجانها بضعا من الوقت.

مع هذا الطائر.

صمتا قليال وحلقا بجناحيه ..حدثها عن ترانيم

كان يحدق بها ،يحاول جاهدا أن ال يقرأ

البوح،أسراره ،ومفاتيحه،عن اهلل ..،عنها ..عن

أفكارها،ليس ألنه يعرفها ضمنا ،بل ألنه مشغول

حقيقة الوهم...

بترتيب اللحظة بأثاث دافئ يناسب هذا احلضور

عن العدم ...وإله اللغة.

األنثوي املربك «علها تسكنه» ..أما هو فلن

عن والده البحر وأمه اجلبل ..وعن ابنهما الصخرة.

يسكنها ويسكن غيرها ألنه طائر ال يحط في

كانا يحلقان في املطلق ،بال جسديهما.

مكان إال ليغادره إلى مكان آخر ...في فصل آخر.
فوق

«لكل فصل طيوره»...

جسدها،لتالمس مسامات روحها وتنفض عنها

«ولكل طير...فصوله».

الوجود..

مضى نحوها مسكونا باحلالوة واملرارة

ارتبكت قليال حني وجدتها تتورط فيه..

مر ّ به في داخلها ...يرتل ويخلق...

شعرت

بأنها

عارية،

وتعبر

مياه

تتوحده،فارتطم جسدها باألرض تاركة إياه يحلق
وحيدا.
هكذا حتلق وتهوي كيفما حركتها ريحه.
«إنها موجة»
رشفت من الفنجان وقتا آخر في محاولة منها
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ﺟــــــﺎلﺴة
ال زلت أجلس في مكاني ،على
هذا املقعد ،أحدق في احلائط
الذي أمامي أرمقه بنظرات
استحقار وأخرى إعجاب! أتفحصه بقعة بقعة،

لﺒﻨﻰ الﻌﺎﺟيﺐ

أنظر إليه من األسفل صعوداً ،وأنظر إليه من
األعلى نزوالً ،وأبقى جالسة ،ساعة أقدم املقعد
لألمام وساعة أرجعه للخلف ،وأنام وأنام أليام،
وأبقى على هذه احلال حتى متلني ثيابي وتصبح
* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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رائحتها رائحتي وتتعب شعرات رأسي من الفروة

ال يذهب حلظات ويأتيني صوتهم على حني غرة،

العطشة لقطرات ماء صافية غير تلك التي

صوتهم املزعج ،ليس أحدهم؛ بل جميعهم
أحيانا ً أظن أنهم اتفقوا أن تنطلق أصواتهم

امتألت بالسموم ،وأحس في ساعات الصباح
الباكر بحرارة في عيوني ،وأعتقد بأنها نار قد

في الوقت نفسه ،يأتي قويا ً مزعجاً ،ولكن بعيدا ً

أضرمها أحد الذين أشتمهم في صمتي.

كصوت ضمير دفن وهو على قيد احلياة ،ولم ميت،

أترنح قليال ً ألستجمع قواي ،ها أنا أقف على

قد أكون ال أسمع ما يقولون ،إال أنني ال أطيقهم

قدمي ،ألول مرة منذ أشهر بعيدة ،عددتها دقيقة

وكالمهم.

دقيقة ،إال أنني عدلت عن عد الدقائق فيما بعد،

أبحث عن شيء يقول لي إن احلياة تسير ،والساعات

فال فائدة ترجى من عد الدقائق ،حتى أن عد اخلراف

تأتي واحدة تلو األخرى وتكرر نفسها إال أنني ال
أجد شيئاً ،أو أحدا ً يزف لي هذه البشرى ،حتى

أذهب؟ ال أعرف حتى ملاذا كنت أحاول الوقوف؟ وملاذا

الساعة امللقاة على أحد أطراف طاولتي؛ قررت أن

وقفت؟ أحس أنني بدأت أخسر كل قواي ،وأحس

متوت؛ بعدما عانت أياما وساعات ،وعقربها يتأرجح

بالدوار ينسكب كماء بارد على رأسي ،ولكنني

ثانية لألمام وأخرى للخلف ،لكنه استطاع أن

أظل واقفة متعبة في مكاني ،إنه لنشاط فريد

يقرر ،فقرر أن يستقيل بعدما عانى ما عاناه من

من نوعه يزورني اليوم؛ في البداية أقف! وها أنا

عجزه أما أنا؛ فال زلت هنا جالسة.

أفضل ،ال أزال واقفة ،ال أعرف ماذا أفعل؟ إلى أين

أحاول أن أخطو خطوتي األولى واألخيرة جنحت
احملاولة!
إنني أمام املرآة! كل شيء يهون أمام وقفتي هذه؛
يا له من وجه! عيناي غارقتان بلون الدم ،أضع
إصبعي حتت عيني وأشدها لألسفل فال يتغير
اللون لكنه يزداد احمراراً ،أحدق في وجهي جيدا ً
لعل إحدى البثور التي اعتدت عليها قد اختفت،
أو لعل ذلك الهرم في منتصف وجهي قد ذهب.
وأعود ..أعود ..لطاولتي ،كما أنا يا نزار ،النعاس
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ﺇﺑــــﺪاﻋــــﺎﺕ

ﻧـــــــــــصﻮﺹ

ﻋـﺸﻮاﺋــيـــﺎﺕ
دنيا تناقضات
بظالم الليل عن دنيا عشت
بها ،ذهبت أدور بي جبالها
أمشي تارة وأقف تارة أخرى،
أخاف حلظة فأختبئ ،أجترأ بأخرى فأواجه ،أضيع
بكل هذا وذاك ،فأستدل بأضواء جبال مبعثرة
كحروف تاهت نقاطها فباتت قراءتها وهما ً
في خيال حالم ،أخذت ألتقط أنفاسي أحاول
فاشلة تهدئة روعي ،كان من أنقى األنفاس ،كان
انتعاشا ً لروح فشلت الظروف في سلبها احلياة،

ﺗﻤﺎﺭا ﻣﺤﻤﺪ
عيني
لروح قاومت وستقاوم ،حلظتها ملعت في
ّ
الدامعتي سطوع النجوم التي جعلها ربي زينة
للسماء ،تدفق على وجداني مشاعر ال يعرف
القلم لها سبيال ،وال يعرف الورق لها عنوانا،
بقيت جاهدة أحاول وصفها ملّ قلمي ولم أمل،
وكيف أمل وبنظرة إليها تاه امللل عني ،ما أكبرك
يا سماء وما أصغرنا ،لم ولن أكتفي من النظر إلى
اجلبال اخملتبئة بي أحضانك ،كم أحسد شموخها
صالبتها قوتها ،منها استمد قوتي وبها أرمي
* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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ضعفي ،من سمائي أستمد أملي وعليها ألقي
يأسي ،أعشق سكون الليل وكيف ال أعشقه وبه
راحتي وجالء همومي ،به اخلوف واألمان ،به األلم
والدواء ،به الفرح والدمع ،به األمل واليأس ،هكذا
هو ليلي دنيا تناقضات...
طريق العودة
في طريق العودة أخذت أودع جباال ً شكوت لها
همومي ،كادت الصخور أن تنطق من جمالها،
تركت قلمي إنصاتا لها ،أشعر بالرعشة
بأصابعي أستغرب ممن رأى ما أرى ولم يكتب كما
أكتب ،ذكرى أخطها على صفحات من عمري،
ما أجملك يا نسمات هوا ٍء كانت مراسيلي
سأغادرك لكن
إلى جبال طاملا داعبتها الرياح،
ِ
لن يفارق طيفك مقلتي سيكون شموخك
راوي حكاياتي ،وستكون أسرارك محور أشعاري،
يا جباال ً عشقتها هويت ترابها مالي ال أكف
إليك ،حتى أني بت أكتب من غير أن
عن النظر
ِ
ترى عيناي ما كتبت ،حتى أني بت أكتب كطفل
تلقنه أمه تهجئة حروف كلماته تداري عيوبها،
خالقك فكم وقف لساني عاجزا ً أمام
سبحان
ِ
وصفك وإني ما عجزت يوما ً
ولكنك أعجزتني ،ها
ِ
أنا أعترف أمام شموخك بعجزي آلخذ منك إرادة
تفوق كل اإلرادات تاهلل لو ناظرك مهزوم في يوم
ما كان ليهزم.

ال تسألني من أنا
ضعت بني صفحات أسرة لم أجد بها سطرا ً
يخصني ،قرأتها مرارا ً وتكرارًا لكن عبثا ما
وجدتني ،كنت فيها راوية األقدار ،أو رمبا كامتة
األسرار ،كنت فيها من سهر الليالي أحاول
إسكات نسمات الهواء كي ال تزعج أحبابي،
كنت فيها من ذاق املرار إلبقاء أبطالها سعداء،
كنت فيها مثل اجملهول لم أذكر ولو بخيال
األبطال ،فما كان من سنوات عمري إال أن تخط
على كتاب أسرتي نهاية رمبا كانت هي بدايتي:
«متر األيام ومتضي السنني وأنا ها هنا ما زلت كما
أنا شجرة تظلل على من حولها وال يطالها إال
احلفر على جذعها».
مسرحية القناع
وراء الوجه البريء يختفي وحش كتبت عنه
األساطير ،خدودٌ تزداد احمرارا ً فوق احمرار تخفي
حقد الوجنات ،ابتسام ٌة تطلّ على مسرح
الشفاه لتمثل مسرحية اخلداع ،تخرج كلماتها
من وراء الستار لتؤدي عرضها األخير باجلراح،
تدهش كل من لم ير َ عرضا كان فيه كل شيء
باملقلوب ،فما كان في مسرحية كاتب شرا ً ميثل
دور املغدور.
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ﻣﻌﺎﻃﻒ ...ﻭﺭﺟﺎﻝ

ﻧﻮﺭا ﺃﺑﻮ ﺧﻠيﻞ

()١
أنت
بالترتيب الزمني..
خفضت بصرك..
َ
أشحت بوجهك..
َ
ابتعدت بجسدك..
َ
نأيت مبكنونات صدرك..
َ
سحبت معطفك من على ظهر األريكة..
َ
قمت عن األريكة..
َ
لبست املعطف..
َ
وخرجت.
***

* ﻃﺎلﺒة ﻣﺪﺭﺳة
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أنا
بالترتيب الزمني منذ البداية..
نظرت إليك كأمنا هي أول مرة..
ُ
راقبت من مكاني..
ُ
رأيت مكنونات صدرك بجرحه املندمل جيدا ً..
راقبت يدك متتد إلى املعطف..
ُ
املعطف احلزين يود البقاء..
حاول التشبث بظهر األريكة..
تض َيق َّ..
حاولت
أكمامه أن ْ
ْ
ُ
لكنه غادر معك..
ملقيا ً آخر نظرة وكأنه يودع املكان..
وغادر معك...
استغربت!
أخاف عليه...
(املعطف).

أنا
الحقاً ،في الوقت نفسه بالتتابع..
قبل أن يرنَّ اجلرس..
فتحت الباب..
ُ
تفحص ُتك..
نظرت مطوال ً..
ُ
قطع قليلة ناقصة منك..
لكنك ما زلت كما أنت..
اطمأننت..
ذهبت إلى األريكة كأمنا هي املرة األولى..
ُ
راقب ُتك تأتي واملعطف يُلقى بجانبي..
معطف جديد!

()3

()2

أنت
الحقاً ،وبالترتيب الزمني أيضا ً..
عدت..
َ
وقبل أن تطرق الباب..
ُفتِ َح الباب..
نظرت مطوال ً..
َ
(حتمل معطفك ملقيا ً به وراء ظهرك)..
عدت إلى الداخل..
ُ
حلق َتني كأنك تفعلها دائماً..
وعلى األريكة..
ركعت بجانبي..
َ
ألقيت املعطف على األريكة..
َ
وغفوت على ركبتي...
َ
***

أنت
في صباح آخر ،بالترتيب الزمني كالعادة..
صحوت..
َ
رفعت رأسك عن ركبتي..
َ
إلي..
نظرت
َ
ّ
وجدتني نائمة..
تركت املعطف مكانه كأنك معتاد على ذلك..
َ
وخرجت.
ثم عدت.
وضعت رأسك في مكانه السابق لكن بزاوية
َ
مختلفة ،وتابعت النوم.

***
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أنا
جاء الصباح..
وال زالت أفكاري معلَّق ًة على املعطف القدمي..
واملعطف اجلديد معلقا ً بجانبي..
يتدلى معي بي أصابع القدر..
يبادلني النظر..
حترّك شيء ما على ركبتي..
فأغمضت عينيَّ مدعية النوم..
جُ
وعندها تنهد املعطف..
فتتالت الصور في عقلي فجأة قادمة من كل
األزمنة..
بال ترتيب زمني..
فهمت.
سمعت الباب يجُفتح ..تشك.
جُ
يجُغلَق ..طع.
يفتح مجددا ً بعد قليل..
ثم يجُغلق..
شيء ما يستقر على ركبتي..
لكنه أصغر قليال ً..
بعد فترة أزح جُت جُه بكل حرص..
وقبل أن يجُؤخذ املعطف الذي ما زال بجانبي
مجددا ً..
كنت قد خرجت..
جُ
آخذةً املعطف اجلديد معي..
متدثرة فيه..
وبداخلي إحساس غريب يدفعني حلمايته..
مغلق ًة الباب خلفي..
ولشدة دهشتي من عدم دهشتي..
خلف الباب كان هناك..
متجر للمعاطف..
وبجانبه....
........
متجر للرجال.
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* ﺳﻜرﺗيرة الﺘﺤرﻳر
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.2في حضرة املوت :لؤي أحمد
تظهر املوهبة الشعرية املتقدة في نص لؤي
أحمد بدْءا ً بعنوان القصيدة "في حضرة املوت"؛
فكأن املوت سلطان أو ملك ذو سطوة يجلس
على عرشه واآلخرون في حضرته .ويقر الشاعر
بحقيقة املوت وبسطوته من أول بيت شعر ّي،
ولم يخلف النبأ وعده في أن املوت نهاية حتمية:

حرّان أقـدح للدنيا قصيدتها
وأركب الهول مفتونا وأجتـرئ
في النص شعرية عالية ،وقدرة لغوية ظاهرة،
مكّنت صاحب النص من بسط ما في خاطره
باللفظ املناسب للمعنى ،دون تكلّف أو تصنّع:
أصابح الليل مرهونا لدى حجر
في حضنه الرطب أبلى عظمي احلمأ
 .3أماه..ال حتفلي :مروان البطوش
يعبر مروان البطوش عن عاطفته الفائضة،
ومشاعره املتأججة جتاه أمه ،ويطلب منها
عدم االهتمام باملصاعب والهموم ،فها هو
إلى جانبها ،سيحاول أن يجنبها هموم الفقر،
وعسر الظروف:
ودعي الظروف وعسرها وغبارها
ودعي هموم الفقر واجليب اخللي
وفي غالب أبيات القصيدة ميدح الشاعر أمه

في حضرة املوت أمضى وعده النبأ
العوْد يبتدئ
		
وأذهل الطني أن َ
التمهل ،فما
يخاطب الشاعر املوت ويطلب منه
ُّ
زال متعطشا للحياة ،يبغي طول العمر والعيش
السعيد ،ولو واجه في سبيل ذلك املصاعب:
هال متهلت فالكأس التي بيدي
ما زال ميلؤها من رملك الظمأ
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ويذكر كل صفاتها العظيمة ،وما علمته إياه في
سبيل مواجهة احلياة ،فأكسبته اخلبرة بحبها
وحنانها وحكمتها وعقلها:
كنت بحر َ فضائل
وسقيتِني مذ
ُ
بسـجية ،ومحـ ّبة ،وتعـقُّ ل
		
ّ
وقرأت في كفّ يك سفر سعادتي
فخذي ابتسامة عزتي وتدللي
نحن أمام نص شعري جاء بلغة مباشرة بعيدة
عن الصور الغامضة والعبارات اجملازية ،فعبر
النص عن فكرته ببساطة واضحة وشعرية البد
لها مع الدربة وكثرة القراءة من التطور واالرتقاء.
.4قصائد قصيرة :مصطفى حسني
هذه خواطر ملعت في ذهن الشاعر ،وحاجات
نفسية عبر عنها بعبارات قصيرة مقتضبة،
لكنها أفكار إنسانية مشتركة قد تعبر عن
أفكار مجموعات متعددة من الناس ،ومن

األمثلة على ذلك قوله:
مع أنه يعرف أن القضبان فوالذية
وكذا األقفال،
ال يكف عن مداومة النقر...
ويعبر الشاعر عن احتياجه حملبوبته بجمل
مفارقة للمألوف:
أحتاج لصحراء
كي أبحر
في عينيك
فاملعروف أن اإلبحار ال يكون إال في املاء وليس في
الصحراء.
.5عيناك...مناهل العساف:
تعبر الشاعرة عن حبها ومشاعرها جتاه من
تهوى ،وقد تعلقت بعينيه التني جذبتاها،
وكانتا مبثابة السحر والقدر الذي ال انفكاك
منه:
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عيناك والشفق اجلميل إزاهما
قدر تعلق في عُ رى أيّامي
		
وتعلن اكتفاءها به وبحبه وتستغني به عن
اآلخرين ،واألقارب والغرباء:
وتركت كل الكون خلفي راضيا
حتى القريب إن ادّعى إيهامي
		
تكثف الشاعرة معظم أبيات القصيدة
للتعبير عن معنى واحد؛ وهو حبها ووفاؤها
الذي سيستمر ،وقد تقع أحيانا في التكرار
الذي كان باإلمكان جتاوزه:
عيناك والشفق اجلميل إزاهما
عطش احلياة وموطن األحزان
		
عيناك والشفق الدفني بعمقها
سـر احلياة وغـاية تغشاني
		
ب)القصة القصيرة:
 .1إذا السماء انشقت :أحمد مصطفى
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يطرح الكاتب فكرة غامضة في قصته،
ويستوحي عنوان قصته من القرآن الكرمي "إذا
السماء انشقت" ،فقد يكون حديثه عن عالم
غريب يعيشه اإلنسان ،يكون فيه مغيبا عن
احلقائق والوقائع .ويعبر عن كل ذلك بجمل قصيرة
دون إطالة لتتناسب مع هذا العالم الغريب( :هذا
إذا كان للموت معنى في عامله) ،فعن أي عالم
وخفية يتأقلم
يتحدث؟!عوالم كثيرة حاضرة
ّ
معها اإلنسان ليستمر باحلياة( :أفاق على أضواء
وأياد تلقفه ولم يتذكر أي شيء عن العالم الذي
أتى منه ،واندمج في عامله اجلديد).
 .2بقايا متثال :إيناس الساحوري
متتلك الكاتبة قدرة الفتة على الوصف ،وجتعل
القارئ يتخيل املشهد ويستحضر التفاصيل،
وتنتقل من وصف مشهد في مكان مغلق
ومحدود إلى مكان مفتوح غير محدود بإطار؛
فاملكان األول هو غرفة عرض اللوحات والتماثيل:
(يضج املكان بالغرباء ...لوحات معلقة على
اجلدار).

واملكان الثاني هو املدينة بشوارعها ومبانيها
ومرتاديها( :يتجول في املدينة ،يقيس شوارعها
ويزور زقاقها ويلقي التحية على أوصفتها ...وقد
امنحت من خياله كل املعالم والوجوه).
تركز الكاتبة على التمثال الذي رآه بطل القصة
في املعرض ،فيغادر املكان ويبقى التمثال الصامت
عالقا في ذهنه ،فعاد يحاوره ويو ّجه إليه األسئلة،
فال إجابة من متثال حجري ال ميلك من أمره شيئا.
وعلى الرغم من هذا الصمت في احلجر الصلب إال
أنه استمد منه القوة والعزم ليشكل مستقبله
ومشاريعه اجلديدة.

وزوجها ،بل إنها أجلت إجناب االطفال حتى تتفرغ
لعملها .وزوجها صابر على هذا اإلهمال ،لكنه
في ذروة جناحها يصارحها بفشلها؛ فهي تزين
النساء في لوحاتها بكل ما ينقصها من احللي
واألطواق وملسات احلنان مع األطفال ،وبعد هذا
يغادر املنزل ،فتكون فرصة للمراجعة والتفكير،
فتقرر العودة لتكون هي اللوحة األجمل في
حياتها وحياة زوجها.
.4أرنبة صغيرة :عثمان مشاورة

 .3اللوحة األجمل :رانيا دوجان
طاملا قرأنا عن انشغال الرجل بعمله وجتارته
ومشاريعه عن زوجته وبيته وأطفاله ،وفي
هذه القصة ترصد الكاتبة مشهدا معاكسا،
فالبطلة فنانة مشغولة بلوحاتها ورسوماتها،
وال ترى في احلياة شيئا غيرها ،فأهملت بيتها

يعرض عثمان مشاورة في قصته إلى ظاهرة
مجتمعية حقيقية ،وهي مالحقة الفتيات
فيعبر عنها بحرفية قصصية عالية ،تصور
املشهد بكل تفاصيله الدقيقة ،وقد جنح
الكاتب في اختيار األلفاظ املناسبة لطرفي
القصة؛ األرنبة الصغيرة الهاربة ويقصد بها
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الفتاة ،واألفعى الضخمة ،ويقصد بها الرجل
الذي يالحق الفتاة بوحشية وقذارة.
يحشد الكاتب الصفات التي جتعل الفتاة
مطاردة؛ فهي صغيرة وجميلة صاحبة قوام
رشيق .وهو رجل ال يتحلى بأي خلق يردعه عن
سوء تصرفه ووحشيته ،لكن القاص اختار له
نهاية تريح القارئ بأن دهسته سيارة شحن لم
ينتبه لقدومها وهو منشغل في مطاردته.
قدم القاص قصته بتشويق وبأسلوب يكشف
عن موهبة قصصية مكتملة.
.5رجل بكامل قواه العقلية :علي اخلوالدة

في هذه القصة معاجلة لهموم املواطن اليومية،
وضغوط احلياة التي قد تصل بصاحبها للكوابيس
املزعجة فتخرجه عن طبيعته فيجنح لتصرفات
قد توحي بجنونه ،ويقتنع هو كذلك بأنه مجنون
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ومكانه الصحيح في مستشفى األمراض
العقلية.
يقدم الكاتب قصته بسرد األحداث بسرعة
تتناسب مع هول ما يشعر به من التعب واالنزعاج
من الكوابيس ،بلغة بسيطة وقريبة من القارئ
بكافة مستوياته؛ فعناصر القصة متوفرة في
النص من الزمان واملكان والشخوص بصورة تالئم
جو الكتابة دون إقحام.

ﻣـــقـــﺎﻻﺕ

ﻃﻠﺒة الﺠﺎﻣﻌة ﻭالﻮﺟﺒﺎﺕ الﺴرﻳﻌة
ﺗﻤﺎﺿر ﻣﻌﺎﻳﻌة
الكثير من الدول بنشر ثقافة
الوعي الغذائي ،وذلك بعد أن
أظهرت البحوث والدراسات
املكثفة أهمية الغذاء الصحي السليم على
صحة أفراد اجملتمع سواء على املستوى القريب
أو البعيد ولكافة األعمار.
وقد أظهرت الكثير من الدراسات أيضا أن
األشخاص الذين يتناولون غذاء صحيا تقل
عندهم نسبة اإلصابة باألمراض املزمنة املنتشرة

في العصر احلالي وأكثرها شيوعا أمراض القلب
والسكري ،لذلك ،وحرصا من أقالم جديدة كونها
منبرا للوعي واملعرفة سنبحث في مشكلة
انتشار الوجبات السريعة ومدى تأثيرها على
تغذية طلبة اجلامعة إضافة إلى كيفية حتسي
تغذية الطلبة.
يتصف كل عصر مبظاهر متيزه عن غيره ،ويتم
تقييم تلك املظاهر واملميزات بقدر ما تتضمنه
من فوائد ،وما تبعده من أضرار ،ومبدى انسجام
* ﻃﺎلﺒة ﺩﺭاﺳﺎﺕ ﻋﻠيﺎ
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تغيراته مع مبادىء الصحة العامة ،ومن متغيرات
عصرنا هذا انتشار املطاعم بشكل واسع وال
سيما مطاعم الوجبات السريعة.
ومن أسباب هذا االنتشار ،تغير أساليب احلياة
وساعات العمل والراحة ،وزيادة مساحة احلرية
املعطاة للشباب في التنقل والتجوال والغياب
عن البيت ساعات طويلة ،وكذلك دوام اجلامعات
وانقضاء الوقت الطويل بي احملاضرات وساعات
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الفراغ التي يقضى معظمها في مثل تلك
املطاعم ،بعد أن توفرت لديهم القدرة الشرائية
بشكل لم يسبق له مثيل ،هذه األمور إضافة إلى
الدعايات واحلمالت الترويجية في وسائل اإلعالن
اخملتلفة ،أدت إلى انتشار عادة األكل في املطاعم
وخاصة تلك التي تقدم الوجبات السريعة محور
موضوعنا اليوم.
ميكننا تعريف الوجبة السريعة بأنها الوجبة
التي حتتوي على أطعمة سريعة التحضير مثل

شطائر الشاورما والبرجر والفالفل والفطائر
والبيتزا وقطع الدجاج املقلية ،مع مشروب غازي
أو كأس من العصير وشرائح البطاطا املقلية،
وأهم ما مييز الوجبات السريعة أنها ال حتتوي على
الفاكهة والسلطات ،وأنها تؤكل على عجل.
واملالحظ أن أكثر الناس إقباال ً على الوجبات
السريعة هم طالب اجلامعات ،فأصبحت عادة
تناول الوجبات السريعة جزءا من روتينهم
اليومي.
صفات الوجبات السريعة:
 سريعة التحضير ،فال يحتاج املستهلكالنتظار حتضير الوجبة كثيرا ً.
 محتوية على كميات كبيرة من الدهون،وبالتالي سعرات حرارية عالية.
 فقيرة في العناصر الغذائية املفيدة،مثل الفيتامينات واالمالح واملعادن الضرورية
كالكالسيوم واحلديد.
 غنية بالصوديوم املوجود في ملح الطعام. ذات مذاق مميز يجذب املستهلكني باإلضافةلإلعالنات التي ترفق معها في كثير من األحيان.
 قيام الكثير من مطاعم الوجبات السريعةبخدمة التوصيل املنزلي.
 متثل تغييرا ً عن رتابة احلياة وتناول األطعمةاالعتيادية احملضرة في املنزل.
عيوب انتشار مطاعم الوجبات السريعة:
 كثرة استهالك الدهون والسكريات والبروتيناتونقص االلياف والفيتامينات واملعادن املفيدة،

وذلك يؤدي إلى تراكم الدهون والسكريات في
اجلسم ومن ثم زيادة الوزن.
 األكل بسرعة دون مضغ جيد مما يسببعسرا ً في الهضم.
 ازدياد احتمالية التعرض للتسمم الغذائيوخاصة في فصل الصيف.
كيف ميكن التقليل من مشكالت الوجبات
السريعة؟
ً
ً
إن الوجبات السريعة ليست شرا محضا وميكن
ببعض التغييرات جعلها أفضل وأكثر مالءمة
للصحة وبعدا ً عن األضرار.
ومن الوسائل املساعدة على إحداث هذه
التغييرات ما يلي:
 يفضل عند طلب البيتزا اختيار األنواع التيحتوي كميات أكبر من اخلضار وأقل من اللحوم
واالجبان وأن تكون القاعدة رفيعة للتقليل من
السعرات احلرارية.
 في حالة األكل في مطاعم البرجر ،يفضلطلب احلجم الصغير كما ويفضل طلب
املشوي بدال ً من املقلي ،وجتنب البطاطا املقلية،
واستبدال املشروبات الغازية بقطعة من
الفاكهة وكأس من العصير الطازج غير احمللى.
 اختيار السلطات التي حتتوي اخلضراواتالطازجة والبعد عن االضافات الدسمة مثل
املايونيز واخلبز احملمص والبقوليات.
 اختيار احللويات التي تعتمد على الفاكهةالطازجة مثل سلطة الفواكه أو اختيار
احللويات ذات احلجم الصغير لتقليل كمية
السعرات احلرارية فيها.
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نصائحنا لﻚ...
اعلم أن تنوع األغذية أمر مهم لصحتك فالصحة
اجليدة تعتمد على تناول الطعام املتوازن الذي
يؤمن كل العناصر الغذائية وهي كما يلي:
 البروتينات :وتوجد في اللحوم واحلليبوالبقول واألسماك والبيض.
 السكريات :وتوجد في اخلبز والبطاطاوالسكر.
 الدسم :وتوجد في الزيوت والزبدة والسمن. األمالح املعدنية والفيتامينات :وتوجد فياخلضار والفواكه.
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وتذكر أن الوجبات املتوازنة الصحية:
 حتتوي على املقادير الضرورية من العناصرالغذائية.
 تفي باحلاجة من السعرات احلرارية.وحتضر بطريقة صحية سليمة.
 متنوعةّ

ﺑيﻦ ﺩﻓﺘﻲ الﻤصﻄﻠﺢ اﻷﺩب الﻨﺴﻮﻱ
ﺳـــــــﻮﻧﺎ ﺑـــــﺪﻳر
نسائي ،أدب نسوي ،أدب املرأة،
األدب األنثوي ،مصطلحات
عديدة تطرق أسماعنا بي كتاب
نقدي وآخر مما يدفعنا للتطرق للموضوع بشيء
من اإليجاز والتوضيح في ٍآن معا؛ فمصطلح

"نسائي" هو جمع امرأة كمعنى بيولوجي
لفئة من اإلناث ،أما مصطلح (نسوي) فله
معنى أشمل يضم مختلف األطر االجتماعية
ملواقع النساء ..ويرتبط في معناه باخلطاب

* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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التنويري الذي ساد في أوروبا ودعا إلى مناصرة
حقوق النساء ،وهو يحمل بعدا ً أيديولوجياً،
وهذه القسمة في التسمية واملصطلح تتسلح
مبنطق الهوية اجلنسية ويروج لها في كتابات
الرجال لتستنسخها النساء ،فتكتنب ما
يحسبنه مغامرة أو محاولة للخروج عن الصورة
املدسوسة وإثبات الهوية وانتصار الذات ،لكنهن
يبقني عاجزات بسبب افتقار الذات نفسها
وعجزهن عن الفعل ،لتنتهي البطالت املتمردات
إلى مصير مؤلم ،وهذا طبيعي؛ ألن التمرد نوع
من الثورة وليس بالضرورة أن يتضمن النهضة،
وقد يُطرح تعبير "أدب نسائي" فيكون معيارا ً
تصنيفيا ً كما نقول "أدب املهجر".
ّ
املقصود هنا دراسة آثار النساء األدبية
وخصوصية طرحها ،ولكن هل متكنت املرأة حقا
من طرح رؤاها؟ إن ما كتبته املرأة عن املرأة ،يبقى
ضمن أطر رسمت لها بشكل مسبق ،فهي ال
املتخيلة،
تعبر عن ذاتها بقدر ما تعبر عن صورتها
ّ
واملطلوبة منها ،فمن املالحظ على سبيل املثال أن
خصوصية األمومة تبقى في شكلها الطهراني
دون أن تخدشها كتابة الواقع أو واقعية الكتابة،
يحدث هذا بسبب أن املرأة ما زالت ذاتًا غير واعية
لنفسها وغير قادرة (كأمرأة) على خلق كيانها
اخلاص ،بعيدا ً عن تأثيرات اجملتمع ورغباته،
وتصوراته عنها ،مبا يفرضه من سطوة..
فلم تخرج املرأة في صراعها الفكري داخل
الرواية عن مناذج ثالثة ،فهي إما راضخة للواقع
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ومستكينة لظروفها ،أو متمردة ال جتد أمامها
بابا ً للصراع سوى الرجل ،أو هي امرأة تخوض
صراعها ضد التخلف جنبا ً إلى جنب مع
الرجل..
إن الرهبة من قسوة النقد سواء االجتماعي أو
األدبي ،يكبل اإلبداع عند املرأة ،فالنقد األدبي
يتعامل مع ما تكتبه املرأة بفوقية ،في الوقت
نفسه يغيب مشروع النقد النسائي املغاير
لثوابت النقد السائدة والذكورية األصول ،إذا
ما اعتبرناه – أي النقد النسائي -موازيًا عادال ً
ملصطلح الرواية النسائية.
والنقد الذي تتعرض له السرديات النسائية يأتي
إما متحامالً ،أو احتفائيا ً بشكل مبالغ به ،ليس
ألهمية الرواية وقيمتها بقدر ما هو محاباة جلنس
الكاتبة ،وكثيرا ً ما تعرضت األقالم النسائية
للتشكيك بإحالتها إلى كتابة رجل ،وهذا ما نال
الكثير من املبدعات.
وقلم املرأة عندنا ما زال متهما ً
ومغيبا ً ومستلباً،
ّ
وما زال النتاج اإلبداعي للمرأة قليال ً نسبيا ً
إذا قيس مبا يقدمه الرجل؛ فالسلطة األبوية
لإلبداع ال تنفصل عن السلطة البطريركية
تلك التي تقصي األنوثة وتهمشها ،تهميش
قيمة األعمال األدبية للمرأة ومن ثم االنتقاص

من شأن موهبتها ،وإظهارها مبدعة من املرتبة
الثانية بعد الرجل ،رغم حضورها املؤثر واجلادّ في
مختلف مجاالت األدب اإلبداعي ،ويتضح ذلك من
خالل وصف نتاجها اإلبداعي بـ(النسوي) ،في
حي ال يجري ذلك مع ما يصدر عن املبدعي
الذكور ،فال يصطلح على أعمالهم بنسبتها
إلى جنسهم ،فكأن األدب بنثره وشعره إبداع
ذكوري.

املرسومة لها من قبل اجملتمع الذي يتوقع منها
االمتثال ألدوار وقوالب وجدت نفسها سجينة
فيها بحكم انتمائها البيولوجي ،ولكن هذا ال
يدفعنا للمطالبة ب"كوتة" أدبية نسوية بل
يدفعنا للدعوة إلى وضع النص على محك الفن
بتلك املعايير الفنية اخلالصة التي تكفل للنص
اجليد اخللود واالنتشار دون النظر إلى التصنيفات
اجلندرية للمبدعي.

وال بد من القول بأن تاريخ منطقتنا املوبوءة
باحلروب ومخلفات التابوهات الداعية إلى
طمس شخصية املرأة خلف جدران سميكة
من املمنوع وغير املرغوب تلك املنطقة املصابة
بكل أنواع الصدأ الفكري والتكلس األخالقي
واحلضاري وكافة األمراض التي هي من ترسبات
اإلرهاب األسري واإلرهاب الفكري والسياسي
والديني واإلنساني على كل األصعدة ،بكل أسف
أقول إن تاريخ تلك املنطقة تاريخ مذكر خشن،
وهذا ما يساعد بسهولة على ظهور االجتاهات
الفكرية التي تعمل بإحلاح على تهميش دور
املرأة في اجملتمع ،وهذا أمر متوقع؛ ففي الغالب
يعمد الكاتب الذي يسعى إلى تغيير مجتمعه
إلى ابتكار خطاب جديد ،خطاب من نوع خاص
يوصله إلى املتلقي دون استفزاز أو تعسف،
ولعله في هذا كمن ميارس نوعا من التبشير
بأناة وصبر ورمبا بالتدريج ،هذا يفسر الصعوبات
واملشاق املضاعفة التي تعترض سبيل الكاتبة
التي ترفض الوقوع في َشرَك الصورة النمطية
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ﺗــﺤقيﻖ

الﺪﻋﺎة الﺠﺪﺩ ،ﻃﻠﺒة ﻓﻲ الﺠﺎﻣﻌﺎﺕ اﻷﺭﺩﻧية

الﻮﺳﻄية ﻫﻲ الﺤﻞ

ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺳﻨيﻨة
مطرقة اخلواء
الفكري

ولعل فكرة اإلميان باهلل واالنحياز املعلن

والروحي الذي

وغير املعلن لهذه الفكرة والتطرف في

تشهده األمة ،وسندان ظروف

التعامل معها أو الليونة كما سبق هو

البؤس املتمثلة بأمناط احلياة

ما جعل األفكار اإلميانية تزدحم دون ناظم

اخملتلفة ،يقع الشباب فريسة

لها؛ فإما أن يلتقطها الشاب كما هي

سهلة ألفكار تتراوح بي التطرف

ويتعامل معها دون متحيص وتدقيق أو

املؤذي والليونة القاتلة.

أن يتركها مبجملها ليكون بذلك فريسة
* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
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ألفكار أخرى التستند إلى أسس روحية وإميانية.

ولعل اخلطاب العام والبسيط الذي يستخدمه

في هذه املساحة الشاسعة وبي هذه األفكار

الدعاة قد يجعل من استقطاب العدد األكبر

املرغوبة أو غير املرغوبة يقف ما يسمى بالداعية

أكثر سهولة وهو األمر األخطر في الوقت نفسه؛

الوسطي املتزن ساعيا وراء توضيح فكرة اإلميان

إذ يبقى الشباب الذين يتعاملون مع هذا النوع

باهلل على حقيقتها بعيدا عن التطرف والغلو

من اخلطاب أقل قدرة على التفاعل مع القضايا

وبعيدا عن التعامل مع الدين كسلعة تستغل

العامة وأقل وعيا بها.

وقت احلاجة.

ورغم ذلك ينتشر هذا اخلطاب بشكل كبير في

وبعيدا عن الفقه والسياسة وقريبا من األخالق

اجلامعات وبي الشباب ،فقد استطلعت أقالم

والسلوك احلسن ومجاهدة النفس في الرجوع

جديدة آراء الشباب حول هذه الظاهرة .وحتت

إلى اهلل تكمن مهمة الداعية ،وهو ما يلجأ إليه

عنوان اجلليس الصالح وعلى هدي رسول اهلل

غيب
الشباب اليوم عساهم يهتدون إلى ما ي جُ ّ

عليه السالم « إمنا مثل اجلليس الصالح
واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكير

عنهم قصدا وما يجُلقنوه من وسائل اإلعالم
اخملتلفة.

فحامل املسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه

األمر الذي يجعل من هذه الظاهرة منط عالقات

وإما أن جتد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن

وطريقة يراهن عليها في جذب أكبر قدر من

يحرق ثيابك وإما أن جتد منه ريحا خبيثة»متفق

الشباب فكريا إلى اجتاه ما.

عليه .وكما يقال «قلّي من تصاحب أقلك من
أنت».
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وحول ذلك كانت اآلراء متباينة ومختلفة في

لاللتزام باللباس الشرعي.

الداعية ،وخاصة الدعاة اجلدد الذين ينتشرون

من ناحية ثانية ظهرت آراء تؤيد مثل هذه الدعوات

بي صفوف الطلبة ،فالطالب نصر من الهندسة

داع له تأثير
والسيما في اجلامعة؛ وترى أن كل ٍ
سلبي وإيجابي ،يعود ملدى إخالصه في الدعوة أو

الصحيح عن الداعية ،ويقول إن االلتزام ال يقتصر

ادعائه لها.

يرى أن تأثيرهم سلبي ألنهم ال يعطون االنطباع
على الشكل فقط وأنا أالحظ أن كل شيء
عندهم محرم إال التنفس.

يقول الطالب عمار من الهندسة إن الداعي يؤثر
إيجابا ويكون قادرا على اجتذاب اآلخرين إذا كان

وتوافقه الطالبة رمي من اللغات األجنبية وتضيف

قدوة في األخالق ويدعو إلى سبيل ربه باحلكمة.

أن شكلهم يوحي بأنهم دعاة حقيقيون لكن

ويكون تأثيره سلبيا إذا كان م ّدعيا يتوسل بالدين

تصرفاتهم ال توحي بذلك ،ويظنون أنهم وصلوا

لزرع الفتنة وتشويه الصورة احلقيقية لإلسالم

إلى اإلميان الكامل فهم أفضل فئات اجملتمع،

واملسلمي ،فيقول ما ال يفعل ويستخدم أسلوب

وتزيد أن كل شخص مسلم هو داعية للخير

التنفير ويركز على العقوبات والذنوب ،وليس هذا

ولإلصالح ويجب أن ال نحصر

هو الدين فقط؛ فديننا دين

الدعوة في مجال معي

يسر ولنتذكر قول رسولنا

وألشخاص معيني.

الكرمي «بشروا وال تنفروا
ويسروا وال تعسروا».

وترى عبير أن أسلوب الدعوة

وجند عمير من  ITيقول إنه

القاسي منفّ ر ،وقد كان تأثير

ال يحتاج إلى من يرشده إلى

الداعيات

فالتربية

بعض

الطالبات

الصواب

واخلطأ؛

عليها سلبيا؛ ألن إحداهن

هي األساس فرغم اختالطه

قالت لها إنها ستدخل النار

بالبيئات األخرى فهو ال يتأثر

الرتدائها املالبس الضيقة رغم

بسهولة ويبقى محافظا على

وجود اإلرادة القوية بداخلها
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حسن تربيته ،وتأثير مثل هؤالء الدعاة أو امل ّدعي
فيه يبقى سطحيا؛ فأنا وصلت إلى مرحلة أميز

إيجابي ألنني اكتسبت منهم األخالق الفاضلة
وأسلوب التعامل مع الناس وزادت ثقافتي الدينية

بها اخلطأ من الصواب.

وهذا شيء مهم.

وعلى صعيد آخر ينكر الطالب خليل-ماجستير

ويؤكد الطالب أحمد بكر من علوم التأهيل أن

تربية أي تأثير إيجابي للدعاة ويقول إن تأثيرهم

إيجابيا على الطالب فهم ميثلون
للدعاة تأثيرًا
ًّ
اإلسالم في مجتمع متعدد

سلبي باملطلق ألنهم يعدون
أنفسهم أوصياء على الدين

الديانات ووجودهم مهم في

وينظرون لآلخرين نظرة تقييم

اجملتمع ألنهم يسعون للخير

وال تخلو أحكامهم وآراؤهم

وللتغيير دائما.

من التعميم.
ولكن بعض الطالب يرون أن

وعند التوجه للمختصي في

تأثير الطالب الدعاة عليهم

هذا اجملال ملعرفة رأيهم مبدى

كان إيجابيا بشكل كبير وغيروا

تأثير الطالب الدعاة على

في مجرى حياة بعضهم؛

غيرهم فكان قول الدكتور

فهذا محمود من الهندسة

أحمد نوفل-الشريعة  :أن

يقول إن تأثير صديقه الداعي

يتحارو الطالب مع بعضهم

عليه كان إيجابيا بشكل كبير

مهم جدا وأن يحدث بينهم

فالتزمت بالصالة أكثر وكان صديقي يرشدني
جُ
وغير كثيرا في شخصيتي وحتولت حياتي
للخير ّ
من االستهتار واإلهمال إلى حياة مليئة بالقيم

حوار لتصويب األفكار مهم جدا لكن بعض
اإلخوان واألخوات لديهم أحيانا أساليب فظة
فجة منفرة وال يتوفر لديهم اإلخالص؛ والسبب

واألهداف والتفوق.

في ذلك عدم وجود اخلبرة الكافية وقلة املعرفة

ويؤيده الطالب أحمد البراهمية من األعمال

باألساليب ،وينقصهم العلم في هذا اجملال

فيقول إن تأثير األصدقاء الدعاة على شخصيتي

فتكون نظرة اآلخرين عنهم سلبية وهناك من هو
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موفق في الدعوة ويوصل فكرته بأجمل األساليب
فهذا موجود وهذا موجود.
وفي السياق نفسه قال الدكتور عالء الدين عدوي
على الداعية أن يكون ملتزما شرعا باإلضافة إلى
حمله واجب الدعوة إلى اهلل وهذا أمر ال يقتصر
على زمالئه في اجلامعة أو في العمل ،بل هو أمر
اتخذه هذا الشخص منهج حياة إميانا منه بأن
تبليغ رسالة اإلسالم ودعوة الناس إليه وحب
الهدى واإلميان لهم أمر واجب على كل مسلم.
مضيفا أنه ال بد من التمييز بي من تأهل للقيام
بهذا الواجب من الناحية املعرفية والعلمية ومن
ناحية األسلوب املتبع في الدعوة فأصبح داعية
مؤهال علميا ومعرفيا ألداء هذا الواجب ،وبي من
دفعه نوع من الشغف الديني إلى الدعوة إلى اهلل
تعالى بالرغم من حاجته إلى التزوّد في اجلانبي

املعرفي واألسلوبي للقيام بهذا العمل.

أما األسلوب الذي من الواجب أن يتبعه الداعية
فيختلف باختالف العوامل الثالثة التي يستجيب
لها اإلنسان وهي الزمان واملكان والشخص ،فما
يصلح أسلوبا دعويا ألحد هذه الثالث قد ال يصلح
على بعضهم ومن هنا على الداعية أن يتخير من
األوقات أحسنها ومن األماكن أنسبها وأن يراعي
الشخص اخملاطب.
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لهم ثانيا ،ذلك أن اإلسالم كله خير على املسلم
وعموما األسلوب الدعوي القائم على احلكمة

في الدنيا واآلخرة ويحث على مكارم األخالق

واملوعظة احلسنة واحملصن بالعلم الصحيح

ومحاسنها ويعزز القيم اإليجابية السوية في

للنصوص واألدلة وفقه الواقع وفقه األولويات

الفرد.

الذي يعزز معاني اخلير في هذه األمة ووسطيتها

وال ننسى أن في داخل كل إنسان بذرة اخلير التي

ويصدق عليه الوصف بأنه من اجملادلة بالتي

تفوق بذرة الشر؛ فعلى الداعية أن ميتلك املفتاح

هي أحسن.

املناسب لتنمية هذه البذرة اخليرة باألسلوب
املناسب وباحلكمة واملوعظة احلسنة وأن يضع

وعن نظرته للطالب والطالبات السائرين في

رسولنا الكرمي القدوة احلسنة في الدعوة ،وأن

طريق الدعوة يضيف عدوي :من خالل التعريف

يتخير أفضل األوقات لإلصالح والتغيير ،فجميع

بالداعية وأسلوب الدعوة جند أن هؤالء الدعاة

الشباب والشابات بحاجة إلى الكلمة الطيبة

يحظون باحترام وتقدير كبيرين من أفراد اجملتمع

واملعاملة اللطيفة حتى يغيروا ما بأنفسهم

عموما وينظر إليهم نظرة إجالل وتقدير ملا

ويزهو مجتمعنا باخلير.

يحملونه من العلم واملعرفة واخلير جملتمعهم
ككل وألفراده جميعا ،لذلك جند أن هذه الروح
اإليجابية هي التي تدفع بالداعية إلى االنخراط
مبجتمعه وبيئته ،وهمه في ذلك كله الدعوة إلى
اهلل على بصيرة وإرادة سعادة الدارين للمجتمع
عموما فيكون بذلك شخصا فاعال مؤثرا في
من حوله ،وكم من زمالئه الذين يتأثرون ظاهريا
بسلوكه القومي ويبحثون في هذا السلوك عن
القدوة واملثل الذي يحتذى ،وبدعوته املباشرة
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ﺃﺩب ﻋﺎلﻤﻲ

ﺟﻨﻮﻥ الﻌقﻼﺀ
ﺗرﺟﻤة

ﻣﻨﺎﺭ ﻓﻠﺴﻄيﻦ الﺴﻌيﺪ

املعاني وبكل معايير الكالم،أنا
فعال متوتر متوتر جدا جدا،
كنت وال زلت .ولكن ملاذا تقول
عني إنني مجنون ،هذا املرض قد أيقظ حواسي,
لم يدمرها ولم يخفف منها ،وأكثر احلواس
تنبها عندي كانت حاسة السمعح سمعت كل
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ما كان يجري في السموات واألرض ،وسمعت
أيضا،الكثير مما كان يجري في اجلحيم ،كيف
تقول إذا عنّي إنني مجنون؟! الحظ أنني بكل
تركيز وهدوء سأروي لك القصة كلها.
يصعب علي أن أحدد كيف بدأت الفكرة ،ولكنها
حينما تكونت لدي ،بدأت تالحقني ليل نهار .لم
* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
** ﻗصة ﻹﺩﺟﺎﺭ اﻻﻥ ﺑﻮ

يكن لدي أي هدف ،ولم يكن لدي أي مشاعر،أحببت
الرجل العجوز ،لم يحاول أن يتهمني باخلطأ أبدا،
أو يوجه لي أي إهانة ،ولم تكن لدي أي رغبة في
ما ميلك من ذهب ..أعتقد أنها كانت عينه ،نعم
تلك هي كان لديه عني صقر ،عني شاحبة زرقاء،
كلما نظرت باجتاهي جتمدت الدماء في عروقي
وبالتدريج ،قررت أن أقتل ذلك الرجل العجوز
ألتخلص من تلك العني إلى األبد.

املهمة ،فلم يكن الرجل هو من يستفزني،
بل عينه الشريرة .وفي كل صباح عندما يهل
النهار وتنتشر أشعة الشمس،كنت أذهب إليه
وأحتدث معه بشجاعة ،وأنادي عليه بصوت ينبع
من القلب وأسأله عن ليلته ..أترى إذن كيف
كنت أتعامل مع الرجل العجوز حتى ال تساوره
الشكوك مبا أفعله كل ليلة ،في الساعة الثانية
عشر نظرت إليه وهو نائم.

هذه هي النقطة املهمة هنا تتصور أنني مجنون..
لكن الرجل اجملنون ال يعرف شيئا لكن يجب أن
تراني ويجب أن ترى التعقل الذي سرت عليه -وأنا
أدقق بكل احملاذير ومبا ميكن أن يحدث .ذهبت إلى
العمل ،ولم أكن في حياتي أكثر لطفا مع هذا
الرجل العجوز في ذلك األسبوع قبل أن أقتله.
وفي كل ليلة ،وحوالي منتصف الليل،كنت أفتح
وأغلق قفل باب بيته بهدوء ،وبعد بذلك ،أي بعد
أن قمت بعمل فتحة تتسع إلدخال رأسي ،كنت
أقفل الفتحة بقطعة قماش حتى ال يظهر منها
أي ضوء .وكنت ستضحك علي لو أنك كنت ترى
كيف أمرر رأسي عبر الفتحة ببطء شديد كي
ال أزعج الرجل العجوز أثناء نومه .وقد استغرق
الوقت مني ساعة كاملة،وأنا أحاول أن أدخل رأسي
في الفتحة حتى أمتكن من رؤيته .هل ميكن لرجل
مجنون أن يكون بهذه احلكمة والتعقل؟! وبعد
ذلك كنت أغلق الفتحة بقطعة القماش،وأبقي
بحذر شديد جزءا من الفتحة يتسع فقط ألشعة
تتسلط فقط على عني الصقر التي ميلكها الرجل،
وقد قمت بذلك ملدة سبع ليال طويلة ..وفي كل
ليلة ..في منتصفها،كنت دائما أجد عني الرجل
مغلقة ،مما كان يجعل من املستحيل تنفيذ

خالل الليالي الثمانية ،كنت أكثر من حذر
وأنا أفتح الباب ،كانت عقارب الساعة تتحرك
بسرعة تتجاوز سرعة أفكاري (ولم أشعر قبل
تلك الليلة مبدى القوة التي أملكها واإلصرار
الذي تولد عندي .وبالكاد كنت أستطيع التغلب
على إحساس النصر في داخلي ،ولم أكن أعتقد
أنني أملك ذلك ..فتحت الباب قليال قليال (ولم
يكن ليحلم حتى بنيتي اخلفية أو بأفكاري.
ولم أتردد في أفكاري ..رمبا يكون قد سمعني
حني حترك في سريره فجأة ..وقد تعتقد اآلن
أنني تراجعت ،لكن ال ،كانت غرفته مظلمة،
وقد أغلق أباجورات منزله خوفا من اللصوص،
ولهذا كنت أعلم أنه لن يرى الفتحة التي
عملتها ،فقد كنت حريصا ً على إخفائها حتى
ال يتمكن العجوز من رؤيتها.
كان تفكيري واضحا ،كنت على وشك حتريك
قطعة القماش ،عندما ارتطم إبهامي بقفل
الباب ،وحترك الرجل في سريره وهو يصرخ "من
هناك؟" بقيت هادئا ثابتا ولم أقل شيئا ..وملدة
ساعة لم أحرك عضلة من جسمي .وفي هذه
األثناء لم أسمعه يستلقي ،كان ال زال جالسا
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في سريره يصغي ..متاما كما فعلت ليلة بعد
ليلة ،كساعة املوت املعلقة على احلائط.
في الوقت احلاضر سمعت صوت أنني ضعيف
وكنت أعرف أنه زئير املوت .لم يكن زئيرا يعبر
عن األلم أو احلزن ..ال لكنه كان صوتا يصدر من
قاع الروح عندما يتجاوز شحنها باألنني ،أعرف
الصوت جيدا ..وفي منتصف الليل متاما عندما
كان العالم نائما وصدى صوت املوت كان هو
الرعب الذي شتت انتباهي ..قلت إنني أعرفه
جيدا .وأعرف كيف كان شعور الرجل العجوز.
رغم أن قلبي قد أصابته الرجفة عندما استيقظ
العجوز من أول صوت ضجيج سمعه ،وعندما
استدار في سريره كان خوفه قد جتاوز كل شيء،
وكان يحاول أن يقول لنفسه بأنه ال داعي ملثل
هذا اخلوف،لكنه لم يستطع ،وكان يقول لنفسه
"إن ذلك ال شيء سوى صوت الريح واملدخنة ،أو
رمبا هو فأر مير على األرض ،وكان ذلك مجرد صوت
بسيط قد حدث ..أجل كان يحاول أن يطمئن
نفسه بهذه االفتراضات .لكن ذلك كله كان
عبثا ،ذلك أن املوت قادم إليه ،نعم أنه لم يسمع
أو يرى شيئا يشير إلى أنني أو غيري في غرفته.
انتظرت بصبر طويل ،دون أن أسمعه يعود
لالستلقاء ثانية ،قررت أن أفتح فتحة صغيرة
جدا في قطعة القماش ،وفعال فتحتها ،ال
تستطيع أن تتخيل كم كانت صغيرة ،إلى
أن ظهر خيط أشعة بسيط كخيط العنكبوت
اخترق عني الصقر التي ميلكها الرجل.
كانت مفتوحة ..مفتوحة ..مفتوحة كلها
فاستشطت غضبا وأنا أحدق بها ،رأيتها بكل
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وضوح (كانت زرقاء باهتة مغطاة بشيء خفي
جمد النخاع في عظامي ،لكنني لم أر شيئا
ّ
آخر،ألنني وجهت األشعة متعمدا إلى تلك
البقعة اللعينة).
هل أخبرتك أن ما تقوم به من خطأ ليس إال بسبب
حدة احلواس .اآلن أقول بأن صوتا سريعا وخامال
وخافتا وصل إلى أذنير كذلك الصوت الذي يصدر
عن الساعة عندما تلف بقطعة قطن .أعرف
ذلك الصوت متاما ،لقد كان صوت ضربات قلب
الرجل العجوز؛ فقد زادت من حدة غضبي ،كما
هو احلال بالنسبة لصوت قرع الطبول الذي يوقظ
الشجاعة في اجلنود .ورغم ذلك بقيت ساكنا
وكدت ال أتنفس ،دون حراك ،وحاولت أن أظل ثابتا
وأحافظ على رؤية أشعة الضوء في عني الرجل.
في الوقت الذي استمر فيه صوت ضربات القلب،
وازداد أكثر فأكثر وأصبح أعلى وأعلى ،ال بد أن
الرعب الذي انتاب الرجل العجوز كان بالغا،وأصبح
صاخبا ،وفي كل دقيقة أقول أصبح أعلى ،هل أنت
متنبه لي جيدا ،أخبرتك بأنني منتبه وعصبي،
وها أنا كذلك ،واآلن وفي ساعة الصفر هذه ،وفي
منتصف الصمت الرهيب في هذا املنزل القدمي،
من الغريب أن جتد صوتا مبثل هذه اإلثارة وعدم
السيطرة على هذا الرعب ،ولدقيقة بدت طويلة
جدا بقيت ساكنا،لكن ضربات قلبي أصبحت
أكثر صخبا ،واعتقدت أن قلبي يحترق ،وها هو
قلق جديد ينتابني وميسك بي بقوة ،ال شك
أن هذا الصوت قد سمع من قبل اجليران ،لقد
حانت ساعة الرجل العجوز وبصوت قوي ،دخلت
عبر فتحة الباب ،تراجع للحظة ،مرة واحدة
فقط ،وبلحظة سحبته على األرض وسحبت

السرير ألضعه فوقه ،بعد ذلك ابتسمت بلؤم
بعد أن أنهيت املهمة .ولكن ولبضع دقائق بقي
القلب يدق بصوت غريب لكن ذلك لم يخفني؛
فصوته لم يكن مسموعا عبر احلائط وسوف
يتوقف ،الرجل العجوز ميت اآلن ،حركت السرير
وتفحصت اجلثة،نعم ،كان كاحلجر ،وضعت يدي
على قلبه وأبقيتها لبضع دقائق ولم يكن هناك
أي نبض ،كان كاحلجر ولن تزعجني عينه بعد
اآلن..
إذا كنت ال تزال تعتقد أنني مجنون ،فإنك لن
تفكر بي كذلك بعد اآلن وأنا أصف لك اإلجراءات
احلذرة واحلكيمة التي اتخذتها إلخفاء اجلثة،ومرت
الليلة وأنا أعمل بقوة ،ولكن بصمت وأول شيء
تذكرته كان اجلثة ،لقد قمت بقطع الرأس ثم
الذراعني ومن ثم األرجل.
بعد ذلك أخذت ثالثة ألواح من اخلزانة ،ووضعت
اجلثة بينها ووضعت األلواح بطريقة ذكية ال ميكن
لعني بشرية – حتى عينه هو -أن تدرك أن هناك
خطأ ما ،لم يكن هناك ما يحتاج إلى غسيل،وال
يوجد بقايا من أي نوع ..وال بقع دماء ولو كانت
صغيرة ،كنت حريصا جدا فيما يخص ذلك.
عندما وصلت إلى نهاية هذا العمل ،كانت
الساعة قد بلغت الرابعة صباحا ،وكان الظالم
مخيما ً وكأنها منتصف الليل ،وكما يرن
ال يزال
ّ
اجلرس معلنا الساعة ،ها أنا أسمع صوتا يطرق
الباب ،فنزلت إلى األسفل ألفتح الباب بقلب
منشرح فال يوجد اآلن ما أخاف منه ،وهناك
وجدت ثالثة رجال يدخلون ،قاموا بالتعريف على

أنفسهم أنهم رجال شرطة ،فقد اشتكى أحد
اجليران من سماع صوت أثناء الليل ،مما دفعهم
للشك ،والتقدم بشكوى إلى الشرطة ،وكان لدى
رجال الشرطة إذن بتفتيش الشقة.
ابتسمت ملا سمعته ،رحبت بالرجال ،وقلت
باستغراب" :الصوت" كان صوتا في احللم
وأخبرتهم أن الرجل العجوز قد ذهب إلى
الريف،واصطحبت الرجال ليفتشوا أنحاء
املنزل،واصطحبتهم ليروا غرفة الرجل ،فلم
يكن هناك أي مظهر غير طبيعي قد يثير
الشك،أحضرت الكراسي إلى الغرفة ،وطلبت من
رجال الشرطة أن يستريحوا ،أما أنا فقد قمت
بوضع الكرسي الذي سأجلس عليه فوق
املكان الذي أخفيت فيه اجلثة.
اقتنع رجال الشرطة مبا توصلوا إليه ،ألن
تصرفاتي معهم كانت طبيعية جدا ،كنت
أشعر باالرتياح،فقد أجبت عن أسئلتهم بوضوح،
وحتدثنا بأمور عامة ومألوفة ،شعرت بأن وجهي قد
أصبح شاحبا ومتنيت أن يغادروا ،شعرت بدوار في
رأسي ,وسمعت أصواتا في أذني ،وكانوا ال زالوا
جالسني يتحدثون ،أصبح الصوت أكثر ارتفاعا
وأكثر وضوحا ،حتدثت بحرية أكبر ألتخلص من
مشاعري ،لكنه استمر وأصبح أكثر وضوحا إلى
أن أدركت في النهاية أن الصوت ال يأتي من خالل
أذني.
لم يكن لدي شك اآلن بأني ازددت شحوبا،لكنني
كنت أحتدث بطالقة وبصوت مرتفع ،لكن
الصوت ازداد ،وماذا ميكنني أن أفعل ..كان صوتا
خافتا،وسريعا ومنخفضا ،كصوت الساعة
عندما تلف بقطعة قطن ،حاولت أن ألتقط
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أنفاسي،لكن رجال الشرطة لم يسمعوه بعد،
حتدثت بسرعة أكبر ،لكن الصوت كان يزداد بثبات،
بدأت أجادل ومالمح عنيفة على وجهي .لكن
الصوت كان يزداد بثبات أيضا ..ملاذا ال يذهبون؟
التصقت باألرض كما لو كنت مهتما مبالحظتهم
لي،لكن الصوت كان يزداد بثبات أيضا ،يا إلهي..
ماذا ميكنني أن أفعل ..بدأ الزبد يظهر في فمي،
حتدثت بحماس،أقسمت ،وتأرجحت على الكرسي
الذي كنت أجلس عليه وحتركت فوق األلواح ،لكن
الصوت كان مستمرا في االرتفاع ،أعلى ..وأعلى
إلى أن سمعوه ..وبدأ الشك يساورهم ..لقد
عرفوا ..كانوا يسخرون من رعبي ..هذا ما كنت
أفكر فيه ...كل شيء كان أفضل من هذا الذي
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أشعر به ..كل شيء كان ميكنني حتمله ما
عدا هذه املهزلة .لم أعد استطيع حتمل هذه
االبتسامات الناقدة بشدة .شعرت أنني يجب
أن أصرخ ،أو أموت اآلن ..ومرة أخرى أعلى ..وأعلى
وأعلى ..وكانوا ما زالوا جالسي.
شهقت ..ال قيمة ملا فعلته مقابل ما أحس به
اآلن ..لن أتظاهر مبا هو غير حقيقي بعد اآلن..
اعترفت مبا فعلت ..مزقت األلواح ..وأنا أقول :هنا..
هنا ..كان الصوت ،صوت ضربات قلبه اخملبأ..

ﻛـــــﻦ ﺃﻣرﻳﻜيﺎ

ﺗرﺟﻤة

ﻳﺴرﻯ ﺃﺑﻮ ﻏﻠيﻮﻥ

يكن خطأ كونسورسيو
فقد كان ابن عمي فالحا
أميا من حقول لوزون
ًّ
الفسيحة .عندما وصل بالسفينة إلى سان
فرانسيسكو لم يكن بإمكانه القراءة والكتابة
ال باإلجنليزية وال بلهجتنا احمللية .قابلته عندما

وصل وكانت أفكار المعة متأل رأسه الصغير.
قال لي « :أريد أن أصبح أمريكيا يا ابن العم»
قلت« :حسنا هذا ما عليك فعله ولكن لديك
الكثير من الوقت لذلك .أتخطط للعيش بشكل
دائم في الواليات املتحدة؟
* ﻃﺎلﺒة ﺟﺎﻣﻌية
** ﻗصة لﻜﺎﺭلﻮﺱ ﺑﻠﻮﺳﺎﻥ
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أجاب« :بالتأكيد» ولكني أريد أن أصبح أمريكيا
اآلن وفورا
«كونسورسيو سيدرس اإلجنليزية اآلن وفورا»
قلت :وما زلنا في السفينة
فكرة جيدة يا ابن عمي
قلت« :نعم إنها كذلك ولكن عليك أوال البحث
عن عمل » بالتأكيد  ،ألديك عمل لي ؟
اصطحبته إلى واحد من أبناء بلدنا ميلك مطعما
صغيرا في شارع كيرني .لم يعمل ابن عمي غاسل
صحون من قبل في الفلبني لذا كسر عددا منها
قبل أن يدرك أن الصحون ليست كقشور جوز
الهند التي يستطيع أن يرميها بعنف في األرجاء
كما كان يفعل في قريته حيث كانت قشور جوز
الهند صحونا وسيقان االشجار املقوسة أطباقا
للتقدمي وأصابعه مالعق .لم يذق ابن عمي اخلبز
واجلنب من قبل لذا فقد الكثيرمن وزنه قبل إدراكه
أن عليه تناول هذه االشياء األساسية كالبقية
ويحقق حلمه األول :أن يصبح أمريكيا.
لم ينم في سرير من قبل فعانى من برد شديد
في أول أسبوعني قبل أن يدرك أن النوم في السرير
يعني النوم حتت الغطاء وليس فوقه .وبالتأكيد
لم يرتد ابن عمي حذاء من قبل ،لذا كان عليه
أن يعاني من بعض البثور والقروح في كلتي
قدميه قبل أن يستطيع املشي باحلذاء بخطى
رشيقة ولبقة بعكس مشيته في القرية فقد
كان يبدو وكأنه يصارع ثورا أو ماعزا.
توجب عليه تعلم كل هذه األمور األساسية خالل
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أول أسبوعني له في أميركا وبالرغم من ذلك كان
يتحدث عن أمركته بثقة عالية .قال لي« :أترى
يا ابن العم» لقد كسبت نقودا بسرعة ،أضع
الصحون املتسخة في احلوض ،أغسلها متضي
األيام لينتهي األسبوع ،ألصل إلى قبض النقود
أمر سهل؟
أتعرف ماذا فعلت بالنقود؟
أجبته :ال
لقد أنفقتها بالكامل
كيف؟
 على الكتب تعال إلى غرفتي وألق نظرة.ذهبت إلى غرفته الصغيرة قرب غرفة الغسيل
خلف املطعم الذي يعمل به وتأكدت فعال فقد
امتألت جدران الغرفة بكتب كبيرة تفحصت
العناوين كانت طبع رخيصة من الكالسيكيات
وكتب العلوم والقانون والرياضيات وقد كان لديه
بعض النشرات السياسية وملصقات تتعلق
بأمور حكومية كانت تلك الكتب حتتاج الكثير
من الوقت ليقرأها طالب أو حتى بروفسور.
إلتفت الى ابن عمي وكان يضحك بفخر .
«حسنا آمل أن جتعلك هذه الكتب أمريكيا
بشكل أسرع » قلت له.
بالتأكيد يا ابن العم ولكن كم من الوقت
سأنتظر؟
خمس سنوات
 خمس سنوات؟ كان وقع املفاجئة واضحا فيوجهه الريفي «إنها فترة طويلة جدا لن أنتظر
سأصبح أمريكيا بوقت أسرع؛ سنة واحدة

إنه القانون  :قلت له
 إنه ليس بالقانون اجليد سنة واحدة كفيلةبجعل كونسورسيو مواطنا أمريكيا صاحلا
 سأغير القانون ماذا تنتظر؟ سترى يا ابن العمبدا مرتبكا فتركته وتركت سان فرانسيسكو
وعندما التقينا بعد عام كان قد ترك عمله
كغاسل صحون ولكن سذاجة الفالح األمي من
حقول لوزون لم تتركه بعد «.أين تعمل اآلن»
سألته
أجاب« :خباز» أصنع اخلبز والفطائر والبيتزا
أين؟
 تعال سأريككان يعمل في محل صغير مع عاملني آخرين
وكان كونسورسيو أجير الصنعة ينظف األرضية
ويغسل األواني واملقالي ويعمل كرسول أيضا.
كان يقطن خلف مبنى اخملبز بالقرب من غرفة
الغسيل وفي زاوية غرفته املظلمة سرير صغير
ولم يكن هنالك أي كتب
سألته :ماذا حدث للكتب
أجاب بنظرة حزن :لقد بعتها كلها
 ملاذا ال أستطيع القراءة ال أقدر على الفهمفالكلمات كبيرة جدا وطويلة جدا
 عليك البدء بكتب القواعد البسيطة ال أستطيع قراءتها ماذا أفعل ؟ -أال تريد أن تصبح مواطنا أمريكيا؟

 بالتأكيد اذهب للمدرسة الليلية أيوجد مكان كهذا؟ نعم ال فائدة فليس لدي نقودقلت له :الدراسة مجانية إنها للبالغني من
اجلاليات األجنبية حتى يتمكنوا من دراسة تاريخ
أميركا
 مجانية؟ سأذهب حاال ولكن املدرسة تفتح ليال فقط ولكني أعمل ليال حسنا ملاذا ال تعمل في النهار وتبحث عنعمل آخر أما زلت تريد أن تصبح أمريكيا؟
 نعم ولكني أحب صاحب العمل. أخبره احلقيقةأتساعدني؟بعد ذلك ذهبنا إلى رب العمل وشرحنا له
الوضع مبنتهى الصراحة ،وقد تفهم مشكلة
كونسورسيو ،لكنه طلب مني أن أجد أحدهم
ليحل مكان ابن عمي ففعلت .ساعدته في
التسجيل في املدرسة الليلية والبحث عن عمل
آخر كبواب ملبنى قريب وتركته بعد ذلك متمنيا
له أطيب احلظ .
عملت في أالسكا ملدة عامني وعندما عدت إلى
واليتي األصلية جعلت املرور بسان فرانسيسكو
عادة لي .ترك ابن عمي وظيفة البواب وترك
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املدرسة الليلية ،ولم أستطع العثور على عنوانه
اجلديد فلم يكن يعرفه أحد من اجلالية الفلبينية.
لم أشغل تفكيري كثيرا في اختفائه ،فنحن
نتجول حسب طبيعة اهتماماتنا املتواضعة التي
تنقلنا من مكان آلخر تبعا للمواسم .فعندما
استلم صندوقا من العنب من صديق أعرف أنه
يعمل في حقول فريسنو أو ديالنو حسب عالمة
الشحن .وعندما أتلقى صندوقا من الهليون
أعرف أنه يعمل في ستوكتون وإذا كان صندوق
خس أعرف أنه يعمل في سانتا ماريا أو في
سلينز وعندما تصلني طرود مليئة بسمك
السلمون أيام الصيف كنت أعرف أنه يعمل
في تعليب السلمون في أالسكا .لم تكن
ترافق تلك الطرود رسائل أو بطاقات بريدية ال
شيء لكن هذه الصناديق املفاجئة التي كانت
تصلني بشكل دوري كانت أفضل الرسائل في
العالم فقد كان كل ما حتويه يوزع بي أصدقائي
في البلدة ،وباملثل عندما كنت أجتول في القرى
أو املدن كنت أرسل ألصدقائي مغلفات غير
مختومة مزينة بالصور امللونة ملمثالت وصور
النساء اجلميالت كنت أرسل هذه الهدايا إلى
املطاعم والغرف الرخيصة في البلدة حيث كان
أصدقائي يعملون أو يعيشون.
ولكن كونسورسيو لم يتعلم القانون غير
املكتوب للهائمي بعد فلم أكن أتوقع أن يرسل
لي هذه الطرود والصناديق من مكان بعيد
كأالسكا لذا لم يكن بإمكاني حتديد موقعه.
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جتولت في لوس أجنلوس لعامني وفي بداية العام
الثالث عندما كنت أناجي الطيور النائمة في
ميدان بيرشينغ أحسست بيد دافئة تطوق ذراعي
لم يكن لدي الفضول ألعرف يد من هي ولكن
الليل قد انتصف والشرطة جتول في األرجاء
فالتفت وإذ بكنسورسيو جديد أمامي فقد كبر
وتالشت السذاجة الريفية من رقعة وجهه وبدا
في عينيه اآلن خوف دفني  .كانت يداه ترقصان
وتطيران ،عندما يتحدث وحتى دون أن يتحدث بدا
وكأنه يصفع الريح بكلتا يديه أو كأنه يصفق
بيد واحدة .أسمعت يوما صوت تصفيق اليد
الواحدة؟
ذاك هو كونسورسيو بعد خمس سنوات في
أميركا لم يكن يصفع الريح بكلتا يديه ولم يكن
يصفق بيد واحدة .قدته من موقف السيارات
املظلم خارجا باجتاه الضوء حيث احتسينا
القهوة إلى أن استيقظت املدينة لتهبنا يوما
آخر لألمل.
بالطبع لذت بالصمت لفترة طويلة ألن هذه
السنة سنة الصمت .كونسورسيو تدثر
بالصمت فقد تعلم منذ اآلن كيف يغرق في
الصمت الذي يلف املكان كما يلف ثوب احلداد
وجه األرض .حتدثنا وكانت جملنا قصيرة.
 تسكعت في كل مكان ال عمل ال شيء في أي مكانأين كنت طيلة هذه السنني

صمت
لم تنه الدراسة؟
صمت
 لم تصبح مواطنا أمريكيا بعد؟ كان عليك إخباري؟ مباذا؟ بأن الفلبينيني ال ميكن أن يصبحو مواطننيأمريكيني.
 حسنا كان بإمكاني إخبارك ولكني أردت أنتتعلم بنفسك.
 إني أحتدث اإلجنليزية بشكل أفضل علىاألقل.
 هذه بالد الفرص العظيمةصمت
 ال عمل منذ متى؟ نسيت األوقات اجلميلة ستأتي لديك حلم رائع يا ابن العمقالها وانصرف ،وقد ترك لوس أجنلوس لوقت
طويل ،وبعد سنتني تلقيت صندوق برتقال منه
كانت عالمة الشحن تشير إلى سان جوس
فعرفت أنه يعمل اآلن وأنه تعلم القانون غير
املكتوب للمتسكعني في األرض املوجعة .كلما
أكلت من البرتقال تذكرت جملته األخيرة «لديك
حلم رائع يا ابن العم نعم كان لدي حلم رائع
ولكني حلمته لنا نحن االثنني بل للكثيرين منا
نحن الغرباء املتسكعني بصمت.
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أصبحت الصناديق والطرود تصلني بانتظام أكبر.
وأخيرا تلقيت الرسائل .ابن عمي ذلك الفالح
األمي من حقول لوزون الفسيحة أصبح أمريكيا
دون أن يدرك .لقد أدرك سر سذاجته عنما استقر
في سان فرانسيسكو كما أدرك أيضا أنه ال ميكن
طلب الكثير في بالد غريبة ولقد حررته هذه
احلقيقة من سجنه الريفي
كنت في أوريجون عندما تلقيت صحيفة من
كونسورسيو لقد كانت اإلصدار األول لعمال
الزراعة في كاليفورنيا وكتبت باإلجنليزية ومنذ
ذلك الوقت استلمت كل أعداد إصداراته.
خلمس سنني دافعت صحيفته عن العمال وحريات
األمريكيني األصليني واملهاجرين .لقد بدأ صديقي
يفهم طبيعة اجملتمع األمريكي فبدا مهاجما في
افتتاحيات الصحيفة التي تولى كتابتها بنفسه
فيما تسبب بسجنه أكثر من مرة بسبب آرائه
عن احلرية والسالم .في احلقيقة يا كونسورسيو
لقد أصبحت أمريكيا وهذه األرض التي تعرفها
جيدا لم تخل من بعد من شهامة الرجال :تدور
كامرأة عظيمة .إليها نعود بعد تيهنا املفرط
ونبحث فيها عن مرسى يضمنا في بحر احلياة
منها نستمد قوتنا وأفكارنا النبيلة لنضيف إلى
تاريخها اجمليد.
نشبت احلرب وأنهت عمل كونسورسيو في
الصحيفة وأنهت حملته العسكرية لغد أفضل
ألميركا وأنهت حياته أيضا .عندما أعيد ثانية عبر
البحار كان يعرف أنه لن يعيش طويال ولكنه حتدث
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بنفس الطريقة التي حتدث بها في افتتاحياته؛
جمل موزونة ترن كموسيقى أو قل كشعر
عظيم .لن يذرف دمعة ولكن قلبه سينتحب
حتما عندما يرى الظالم األبدي يداهمه بعنف
ليلة النوم األزلي .نعم لن يذرف دمعة ولكن
ال بد أن ينفطر قلبه عندما يدرك أنه ما زال
الكثير ليقوم بفعله فيما تبقى من الوقت.
لقد كان صوته ملفعا باللطف أو رمبا بالشقاء
فلم يكن باستطاعته نقل ما تعلمه خالل غربته
على هذه األرض واآلن بعد خمسة عشر عاما من
وصوله إلى سان فرانسيسكو ميوت.
لقد مات كونسورسيو ولكنه حقق أخيرا حلمه
اخلالد :اجلنسية األمريكية لقد أدرك أخيرا أنه
أصبح أمريكيا قبل أن يتسلم تلك األوراق لقد
أصبح أمريكيا عندما بدأ بالتفكير والكتابة
بحب عن أميركا .لقد تخلى عن الكثير من
األشياء كان آخرها حياته ليدرك هذا احللم.
كونسورسيو لم ميت فهو يعيش في حبي اخلالد
لألرض األمريكية وقريبا عندما يقتحم الشتاء
آخر ورقة شجر سأشعر بالدفء ألني سأفكر
بغريب جديد سيرث هذا احللم اجلميل ذاك احللم
الذي حلمته أنا وابن عمي وحاولنا جاهدين
حتقيقه في أميركا.

ﺫاﻛرة الﻤﻜﺎﻥ

الـــﺴﻠـــﻊ
ﻗـــــرﻳــــة ﱢ
ﹸﺣﺒﻮﺭ الﺒﻼﺑﻞ ﻭﺣﺰﻥ ﱠ
الﺸﻤﺲ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭة
بنا سيارة الغولف السوداء
إلى اليمي بال هوادة ،أنا وراوية،
كان الفجر قد أرخى سدوله
البيضاء املزرقة فوق الطريق الصحراوي ،وقد
ترقرقت شمس ذلك النهار في األفق القرمزي،
لكي تشرق بتؤدة من خلف حدب اجلبال البعيدة

على أطراف الصحراء اجلنوبية ،وعلى ناحية
اليمي ،فوق السهول البنية املليئة بأحجار
الصوان السوداء ،استطال ظل سيارتنا حتى
بري باجتاه
صعد التالل املقابلة ،وطار سرب حمام ٍّ
الغرب ،وكانت خراف كثيرة جتر ُّ أذيالها السمينة
بنشاط خلف صبي صغير يقرفص فوق حمار.
ٍ

* ﻃﺎلﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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فوق ذلك ،ثمة كلب يُهرول حولهم بخفة ،وقد
حافظ على فمه مفتوحا بانتظام.
بعد ما يربو على الساعتني من املسير ،وصلنا
بلدة «العني البيضاء» ،إلى اجلنوب من مدينة
الطفيلة ،كان الرعاة قد تقدموا أغنامهم إلى
املراعي املترامية حول البلدة الريفية ،وتطلع
زقاق ترابي
إلينا حصا ٌن من فوق سياج قريب ،وفي ٍ
قصير ،رأينا طفلة منفوشة الشعر ،تمُ سك بطرف
ثوب أمها ،كان وجهها الصغير سمينا ومحمرَّا،
لكنها حافية ،بينما حتمل املرأة النحيلة على
رأسها خبزا طازجا صنعته في «طابونها»قبل
الفجر.
في منتصف البلدة الهادئة ،ذات الشارع الرئيسي
الواحد ،الذي يوصلك إلى العقبة دون أي محاباة،
تبعنا لوحة زرقاء رُسم عليها سهم صغير ،وكُتب
ضيق معبَّد،
عليها
ِّ
«السلع» ،تقودك إلى شارع ِّ
قاس بعض الشيء.
ينحدر إلى األسفل بشكل ٍ
سرنا عدة دقائق ،بسيارتنا ،بسرع ٍة متوسطة
تالئم خطورة املنعطفات ،وألن املكان بدا وكأننا
نسير باجتاه اجلبال البعيدة لنكتشفها ،فقد
راودت راوية فكرة عدم وجود أية قرية قدمية في
هذه األرجاء" ،لكني أتيت إلى هنا في صغري يا

أكدت لها.
راوية ،وأكلت توت بري أسود
ُ
ابتسمت بهدوء:
وقد
أضفت بعد ذلك بقليل،
ُ
«ها قد وصلنا يا عزيزتي راوية».
كانت القرية ،التي نظرنا إليها في األسفل،
فراشة أفاقت من نومها الهادئ داخل ياسمين ٍة
ديك يصيح
للتو ،وعلى سياج خشبي قريب راح ٌ
تنبش الدجاجات مبناقيرهن
ُ
ماطا عنقه ،بينما
ًّ
وأرجلهن الصغيرة في أرض احلقل أسفل منه،
جدي صغير حول أمه
عالوة على ذلك تقافز
ٌّ
املوثوقة في الباحة اخللفية ألحد البيوت ،وهي
مبنية من الطني اخمللوط بالتنب ،مليئة بالقناطر،
حتاكي قرية ضانا ،شقيقتها الكبرى في اجلانب
اآلخر من الوادي ،وفي أحضان اجلبال البنفسجية
يربض وادي عربة ،وإذا
البعيدة ،في الغرب متاما،
ُ
ما ركض بصرك إلى الغرب أكثر ،تترقرق أمامك
ُ
األكتاف العريضة جلبال فلسطني اجلنوبية.
من مياه باردة لنبعني رئيسيني ،يتدفقان
بغزار ٍة في بساتني هذه القرية ،قمنا بغسل
عنقود من العنب األسود اللذيذ ،وحبات
ناضجة من التني األزرق واألخضر ،قطفناها للتو
من شجرة على حافة ممر بني حاكورتني ،ال تقولوا
بأنها َس ِرقة ،ألن رجال في الداخل ،ابتسم لنا،
وأشار بيده يرجونا أن نقطف املزيد ،ثم ألني أحب

** تقع إلى اجلنوب من محافظة الطفيلة على بعد 16كم تقريبا وتقع أسفل منها ،قلعة
السلع .وحتتوي القلعة على خراب وكهوف ومناذج من الفن والنحت والعمارة وأنظمة مذهلة للري
وأبراج للمراقبة ،محاطة باألودية من جهاتها األربعة ،ويصل ارتفاعها قرابة " "400متر عن سطح
البحر ،ومبساحة تزيد على "  "100دومن ،ذات طريق واحد ،صاعد على هيئة درج متعرج يصل بالزائر
إلى سفح اجلبل الصخري الذي يضم القلعة.
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التي بالفعل ،فقد قلت له« :لقد أخجلتنا أيها
الرجل الطيب ،إنك تجُصر ُّ على أن نقطف املزيد»،
لذلك تسلقت الشجرة ،مثلما كنت أفعل في
صغري ،وقمت مبلء يدي باحلبات الناضجة منه،
عندها ضحكت راوية بخفة ،وهناك فقط ،وفي
تلك اللحظة ،عندما جلسنا على صخرة صغيرة
بجانب الغدير ،وشرعنا بقذف حبات العنب في
أفواهنا ،رفرف بلبلٌ سمي على ارتفاع منخفض
فوق رؤوسنا ،وقد َّ
حط على رأس شجرة عجُ لِّيق ذات
ثمار حمراء داكنة ،ليغرد ،مبنقاره األسود املدبب
عدة مرات قبل أن يقفز من جديد ،برفقة بلبل
آخر ،لشجرة عليق أخرى قريبة.

السلع» من أعلى القرية ،طريق ٌ
تنحدر «قلعة ِّ
ترابية عبَّدتها أرجل الرعاة وماشيتهم لصق َ
سفح التل ،تنزل بك باجتاه حصن صخري أثري
محاط بوديان أربعة ،وإذا ما وقفت على رابية
قدمي،
ٍ
صغيرة مطلة ،فإنه بوسعك أن تشاهده ،متاما
أسفل الوادي ،جبل راسخ من الصخر الوردي،
رممت البلدية الدرج
املسمى «قلعة ِّ
السلع»َّ ،
القدمي الطويل الذي يصعد بك إلى سفحه ،حيث
الصخور املنحوتة فوقه ،يشبه كثيرا تضاريس
وديان اجلنوب احملاذية له جنوبا ،شماال وغربا.
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أخذنا جولة راجلة عبر األزقات الترابية
بي بساتي القرية ،وألن راوية فتاة مدنية منذ
طفولتها ،فقد كانت كثيرا ما متسك بيدي،
خصوصا إذا ما تعث َّرت بحجارة صغيرة في الطريق،
وقد فزعت وتشبثت بي أكثر ،عندما صرخت
«حرذون»
بذعر« :سحلية!» لكنه يا راوية،
َ
أطلّ برأسه ثم دخل مسرعا في الشقوق
الصغيرة بي احلجارة املرصوفة فوق بعضها
البعض بعناية ،لتصنع أسوارا صغيرة تسمى
«سناسل» ،حتيط بكل بستان ،املليء بشكل
أساسي بأشجار الزيتون املعمرة ،وبعضها من
أصل رومي ،ذات جذوع هرمة متشققة ،تقف كل
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واحدة منها وسط حوض كبير ميتلئ باملاء عندما
يتدفق من القنوات احلجرية ،املتفرعة بدورها من
البركة الرئيسية عند رأس النبع ،اجملهزة لري هذه
األشجار بناء على ترتيب زمني معد مسبقا من
البلدية ،كل حسب دوره ،وقد يأتي دور أحدهم
بالري في منتصف ليلة غير مقمرة ،لذلك عليه
أن يتناول مصباحه اليدوي ،وإبريقا من الشاي
بالنعناع ،ليشرع بسقاية أشجاره العطشى حتت
جنح الظالم.
انتهى ذلك اليوم الصيفي احلزين ،أصبحت
الشمس برتقالة ناضجة بي اخليوط القرمزية
املجُنسلَّة من شفق املغيب ،وحتت دالية صغيرة

في اجلوار ،نبشت دجاجة آلخر مرة برجلها
عدة مرات ،ورفرفت البالبل وبعض الزرازير وطيور
أبو احلناء بحبورٍ باجتاه أوكارها ،وصعدت عجوز
من أسفل التل باجتاه الطريق الترابي برفقة
نعجتي وجدي صغير ،تطلعت إلينا واضعة يدها
فوق جبينها ،ثم َّ
هشت على نعجتيها ومضت
مددت يدي وضممت راوية ،قبلتها فوق
ببطء،
ْ
جبينها ،همست لها :أترين ذلك البيت الطيني
على تلك التَّلة ،هذا بيت جدي في حياته ،بجُني
حديدي منذ
في األربعينيات ،لكنه مغلق ٌ بباب
ٍّ
أمد .تطلَّعت راوية إليه بكل حنو ،ثم أردفت« :ال

قلت
يسكنه أحد؟» «نعم ال يسكنه أحد»
جُ
بعد برهة صمت.
تأملناه طويال ،ثم انزلقت الشمس أكثر في
بعجل إلى صفصافة
أجُفق املغيب ،وطار بلبل آخر
ٍ
كلب عدة مرات،
قريبة ،ومن أسفل الوادي نبح
ٌ
ورأيت حمامتي حتلقان بأجنحة مهيضة باجتاه
همست لراوية:
القرية ،ثم
جُ
نظرت إليَّ برفق:
عمان!
ْ
رمبا تأخر الوقت ،لنعد إلى َّ
أجل لنعد.
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ﺗــــــراﺛــــيـــﺎﺕ

ﻓصﻞ ﻓﻲ الﺘﺰ ﱡﻳـﻦ

اﺑـــﻦ الـــﺤــﺎﺝ
وقال رحمﻪ اﷲ وروﻯ عن عبد اﷲ بن مسعود رﺿي
اﷲ عنﻪ أنﻪ قال :العقول معادن الدين والعلم داللة
على أعمال الطاعات واملعرفة داللة على ﺁفات األعمال
والبصائر داللة على اختبار عواقﺐ األمور واختيار
مواردها وتصريﻒ مصادرها.
والتزين اسم لثالث معان فمتزين بعلم ومتزين بجهل
ومتزين بترك التزين وهو أعظمها فتنة وأحبها إلى إبليس.
واعلم أن األساس الذي ينبغي للمريد أن يبني عليه دينه
معرفته نفسه وزمانه وأهل زمانه ،فإذا عرف عيوب نفسه
وأراد ماخذا ليسلم به من شر نفسه إن شاء اهلل تعالى
فليبدأ باخللوة وخمول نفسه فلعله حينئذ أن يدرك
بذلك احلزن في القلب واخلوف الذي يحتجز به

* ﻣﻦ ﻛﺘﺎب الﻤﺪﺧﻞ ﻻﺑﻦ الﺤﺎﺝ/الﺠﺰﺀ الﺜﺎلﺚ.
** ﻓقيﻪ ﻣﻐرﺑﻲ.
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عما نهى اهلل عنه ،والشوق الذي يدرك به أمله
من محبة اهلل وإال لم يزل متحيرا متلذذا متزينا
بالكالم؛ يأنس مبجالس الوحشة ويثق بغير املأمون
ويطمئن ألهل الريب ويحتمل أهل امليل إلى الدنيا
ويغتر بأهل احلرص والرغبة ويتأسى بأهل الضعف
ويستريح إلى أهل اجلهل ميال منه إلى هواه إلى
أن يفجأه املوت وحلول الندم.
وإذا وجدت املريد املدعى للعمل واملعرفة يأنس مبن
يعرف وال يهرب ممن ال يعرف وينبسط وميكّن نفسه
هم حاله؛ إما
من الكالم بني ظهراني من يعرف فات َّ ْ
أن ال يكون صادقا في إرادته أو يكون جاهال بطريق
سالمته أو مغلوبا على عقله وعلمه مستحوذا
عليه هواه وما التوفيق إال باهلل العلى العظيم.
ننب
واعلم يا أخي علما يقينا ال شك فيه أن ّا لم ِ
أساس الدين على طلب السالمة فيه من اخلطأ
وال على حسن السيرة منّا في األخالق واآلداب،
ولكننا ابتنيناه على أساس الهوى وعلى ما
خف محمله على قلوبنا واستخفته أنفسنا
طمعا
واستحلته ألسنتنا فأمضينا فيه أعمالنا
ً
في الزيادة من التقوى بزعمنا ودركنا حسن
السيرة منّا في األخالق واآلداب ،فنظرنا بعد
ذلك فإذا قد رجعت علينا أعمال إيثار الهوى
بالنقص من الزيادة في الدين وبقبح السيرة
منا في األخالق واآلداب بنظرنا ألمور الدنيا
فصيرنا
واآلخرة فورثنا ذلك اخلب والغش واملداهنة
ّ
الغش واملداهنة مداراة وصيرنا اخلب عقوال وآدابا
ومروآت يحتمل بعضنا بعضا على ذلك فأعقبنا
ذلك تباغضا في القلوب وحتاسدا وتقاطعا وتدابرا
فتحاببنا باأللسن مع الرؤية وتباغضنا بالقلوب
مع فقد الرؤية ،نذم الدنيا باأللسن ومنيل إليها
بالقلوب وندافعها عنا في الظاهر بالقول وجنرها
باأليدي واألرجل في الباطن فأصبحنا مع قبح
هذا الوصف وسماجته ال نستأهل به خروجا

عن النقص وال دخوال في الزيادة فإنا هلل وإنا إليه
راجعون واهلل املستعان.
وأصحابنا ال جند رجال صادقا فنتأسى به وال
خائفا فنلزمه للزومه له وال محزونا يعقل احلزن
فنباكيه ،فقد صرنا نتالهى بفضول الكالم
ونأنس مبجالس الوحشة ونقتدي بغير القدوة
مصرين على ذلك غير مقلعني وال تائبني منه وال
هاربني من مكر االستدراج فنعوذ باهلل من التولي
عن اهلل والسقوط من عني اهلل والشغل بغير
اهلل .إن اهلل جلّ ذكره أوجب على نفسه للطاعة
التفضل واإلحسان
ثوابا أي ما وعد به سبحانه من
ُّ
وعلى املعصية عقابا؛ فالثواب ال يجب للعبد على
اهلل إال من بعد تصحيح العمل وتخليصه
من اآلفات وتصحيح ذلك وتخليصه ال يتم
إال باملعرفة واالعتزام واحتمال مؤنته وتصحيح
العمل واالعتزام واالحتمال والصبر على العمل
ال يكون من بعد ثبات اخلوف في القلب ،واخلوف
ال يوجد إال من بعد ثبات اليقني في القلب وثبات
اليقني ال يكون إال من بعد صحة تركيب العقل
في العبد فإذا صح تركيب العقل في العبد وثبت
وقع اخلوف مما قد أيقن به فجاءت عزمية الصبر من
غير تكلف فاحتملت النفس حينئذ مؤنة العمل
طعما في ثواب ما قد أيقنت به على فعل الطاعة
ورهبة عقاب ما قد أيقنت به على فعل املعصية،
فتركت املعصية والشهوة هربا من عقوبتهما
واحتملت الطاعة باإلخالص رجاء ثوابهما فكلف
األحمق الكيس ولم يعذر على لزوم احلمق وكلف
اجلاهل التعليم ولم يعذر على غلبة الهوى
وكلف العامل الصدق واإلخالص والتيقظ في
عمله ولم يعذر على الشهوات والغفلة وترك
اإلخالص فيه وكلف العاقل الصدق في قوله
ولم يعذر بامليل إلى الكذب وكلف الصادق اخمللص
الصبر عن ابتغاء تعجيل ثواب عمله في الدنيا

85

من اخمللوقي من حب الدنيا والتكرمة والتعظيم
وعندها انقطع العمال خاصة وحل بهم اجلزع
وتركوا عزمية الصبر في طلبهم تعجيل ثواب
عملهم ولم يؤخروا ثواب األعمال ليوم يوفى
الصابرون أجرهم بغير حساب وخدعتهم األنفس
األمارة بالسوء عند ستر سرائر أعمالهم حتى
أبدوها للمخلوقي باملعاني واملعاريض وأظهروا
األعمال ليعرفوا بفضيلة العمل ليزدادوا عند
الناس فضيلة ورفعة فتعجلت أنفسهم
ذخائر أعمالهم وحالوة سرائرهم بحسن الثناء
والتكرمة والتعظيم ووطء األعقاب والرياسة
والتوسعة لهم في اجملالس وأغفلوا سؤال اهلل
لهم في عقدهم ملن عملوا وماذا طلبوا فخسروا
أنفسهم وأعمالهم.
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وخسارة ما هنالك باقية وندامة ما هنالك طويلة
ملا وردوا على اهلل فوجدوا عظيم ما كانوا يؤملون
من ثواب سرائر أعمالهم التي عاجلوا فيها
فمنعوها هنالك ألنهم قد
أنفسهم في الدنيا جُ
كانوا تعجلوا ثوابها من اخمللوقي وخرجوا من خير
أعمالهم ِصفْر اليدين فإن ّا هلل وإن ّا إليه راجعون.
ما أقبح الفضيحة بالعالم العامل البصير
الناقد العارف غب قلة الصبر وابتغاء تعجيل
الثواب وامليل إلى الدنيا وإيثار شهواتها ولذاتها،
فينبغي للعاقل احلازم اللبيب العالم العامل
العارف البصير الناقد أن يحذر ذلك كله ويتخذ
الصبر مطية وال يبغي تعجيل الثواب ههنا وما
التوفيق إال باهلل العلي العظيم.

ﺗــــــراﺛــــيـــﺎﺕ

ﻭﺻــﻒ الـﺤــﻤـــﻰ

ﺃﺑﻮ الﻄ ﹼيﺐ الﻤﺘﻨﺒﻲ
ملومكما يجلّ عن املالم
ووقع فعاله فوق الكالم
ذراني والفالة بال دليل
ووجهي والهجير بال لثام
فإني أستريح بذا وهذا
وأتعب باإلناخة واملقام
* ﺷﺎﻋر ﻣﻦ الﻌصر الﻌﺒﺎﺳﻲ
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عيون رواحلي إن حرت عيني
وكل بغام رازحة بغامي
		

أرى األجداد تغلبها جميعا
على األوالد أخالق اللئام
		

فقد أرد املياه بغير هاد
سوى ع ّدي لها برق الغمام
		

ولست بقانع من كل فضل
بأن أعزى إلى جد ُهمام
		

يذم ملهجتي ربي وسيفي
إذا احتاج الوحيد إلى الذمام
		

عجبت ملن له قد وحد
وينبو نبوة القضم الكهام

وال أمسي ألهل البخل ضيفا
وليس قرى ً سوى مخ النعام
		

ومن يجد الطريق إلى املعالي
املطي بال سنام
فال يذر
		
ّ

فلما صار ود الناس خبا
جزيت على ابتسام بابتسام
		

ولم أر في عيوب الناس شيئا
كنقص القادرين على التمام
		

وصرت أشك فيمن أصطفيه
لعلمي أنه بعض األنام
		

أقمت بأرض مصر فال ورائي
تخب بي املطي وال أمامي
		

يحب العاقلون على التصافي
وحب اجلاهلني على الوسام
		

ّني الفراش وكان جنبي
ومل َ
		

وآنف من أخي ألبي وأمي
إذا ما لم أجده من الكرام
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ميل لقاءه في كل عام

قليل عائدي سقم فؤادي
كثير حاسدي صعب مرامي
		

عليل اجلسم ممتنع القيام
شديد السكر من غير املدام
		
وزائرتي كأ ّن بها حياء

فليس تزور إال في الظالم

بذلت لها املطارف واحلشايا
فعافتها وباتت في عظامي
		
يضيق اجللد عن نفسي وعنها
فتوسعه بأنواع السقام
		
إذا ما فارقتني غسلتني
كأن ّا عاكفان على حرام
		
كأن الصبح يطردها فتجري
مدامعها بأربعة سجام
		
أراقب وقتها من غير شوق
مراقبة املشوق املستهام
		
ويصدق وعدها والصدق شر
إذا ألقاك في الكرب العظام
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أبنت الدهر عندي كل بنت
َ
فكيف وصلت أنت من الزحام
		

وما في ط ّبه أني جواد
أضر ّ بجسمه طول اجلمام
		

جرحت مجرحا لم يبق فيه
مكان للسيوف وال السهام
		

تعود أن يغبر في السرايا
ّ
ويدخل من قتام في قتام
		

أال يا ليت شعر يدي أمتسي
تصرف في عنان أو زمام
		

فأمسك ال يطال له فيرعى
وال هو في العليق وال اللجام
		

وهل أرمي هواي براقصات
محالة املقاود باللغام
			

فإن أمرض فما مرض اصطباري
وإن أحمم فما حم اعتزامي
		

فربتما شفيت غليل صدري
بسير أو قناة أو حسام
		

وإن أسلم فما أبقى ولكن
سلمت من احلمام إلى احلمام
		

وضاقت خطة فخلصت منها
خالص اخلمر من نسج الفدام
		

متتع من سهاد أو رقاد
وال تأمل كرى حتت الرجام
		

وفارقت احلبيب بال وداع
وودعت البالد بال سالم
		

فإن لثالث احلالني معنى
سوى معنى انتباهك واملنام
		

يقول لي الطبيب أكلت شيئا
وداؤك في شرابك والطعام
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ﺛقﺎﻓة ﻭﻓﻨﻮﻥ

ﻣﻬرﺟﺎﻥ الﻤﺴرﺡ اﻷﺭﺩﻧﻲ الﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸر
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸراﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ الﻤﺴرﺡ الﻌﺎلﻤﻲ
ﹸ
ﻏﺎﻧﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ
ﺇﻳﻨﺎﺱ ﻣﺴﻠﻢ
املسرح في األردن أيامه
ضيفا؛ يهب هذه األرض بعدا
استشراقيا جديدا على دنيا
املسارح العاملية؛ فيبعث ما سكن عبر القرون من
الروح املبدع التي عاش في مسارحها املتناثرة
في طول البالد وعرضها ،في مسارح اإلغريق
والرومان ،في جدارا في البتراء في أرابيال وجرش
وغيرها من مدن الفن املسرحي العتيق ،حيث

ضرب تاريخ املسرح على هذه األرض جذوره
في أغوار التاريخ املسرحي العاملي فما نبرح
نشتم عبق النصوص وظالل املمثلي وهموم
الساكني وأفراحهم.
حي أدرك اإلنسان الدور التنويري للمسرح فأطلق
عليه مسمى «أبو الفنون» -عنوان تقدم لألﱈ
والشعوب -ملا يطرحه من مناذج حتي التراجيديا

* ﻃﺎلﺒﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌيﺎﻥ/ﻋﻀﻮا ﻫيﺌة الﺘﺤرﻳر.

91

والكوميديا في أثواب من احلقيقة بدأت تفاصيل
الرسائل املشفرة حلرية الفكرة واملشاركة في
مسرح احلياة األكبر بالتحرر واالنعتاق.
انطالق مهرجان املسرح األردني في السابع عشر؛
بفاعلية وقوة يشي بتخطيه ملرحلتي العروض
احمللية ومرحلة العروض احمللية – العربية بفضل
اجلهود الداعمة لهذه احلالة الثقافية.
فتعددت العروض املشاركة من حيث جودة
النصوص واألداء واإلخراج إذ تشارك ثماني
عشرة دولة هي :املغرب ومسرحية كفر ناعوم ،
العراق ومسرحية (كامب) ،تونس ومسرحية
خيوط العشقة ،مصر ومسرحية اوبريت
الدرافيل،فلسطني ومسرحية  48دقيقة من أجل
فلسطني ،النمسا ومسرحية بال ظل ،إيطاليا
ومسرحية اليوم  ،177بلغاريا ومسرحية
ستيفان ،قبرص ومسرحية أمريكانا ،كندا
ومسرحية الثواني ال 15األخيرة ،سويسرا
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ومسرحية سماء خفيفة ،أما كل من فنلندا
وإيطاليا فقد شاركتا بورشتني بعنوان ما
وراء احلدود واألخرى عقدتها الفرقة الفنلندية
(مساحات أخرى) ،وقد شاركت أيضا كل
من اإلمارات واجلزائر ولبنان وسوريا ،باإلضافة
إلى مشاركة األردن بثمانية عروض مسرحية.
وتنقلت تلك العروض بني العاصمة عمان
وعاصمة الثقافة األردنية الزرقاء فكان املسرح
وكانت احلكاية.
يتحدث أمني عام وزارة الثقافة رئيس اللجنة
االستشارية العليا للمهرجان عن احلالة
املستقبلية للمسرح في األردن األستاذ جريس
سماوي قائال :ال يستطيع أحد أن يتكهن
مبستقبل املسرح ،لكن باإلمكان أن نتحدث عن
الطموح الذي نسعى إليه بهذا الفن العظيم
الذي سماه اإلغريق بأبي الفنون  ...فلقد تأسس
املسرح األردني مبحاوالت مدرسية وفردية رافقت
بزوغ الوعي بالقومية العربية على أيدي أندية
ومدرسني لهم أفكار تتعلق بالهوية العربية

في مقابل حركة التتريك التي قامت بها الدولة
العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر حتى قيام
الثورة العربية الكبرى على يد
الشريف احلسني بن علي ،ثم
تأسست الدولة األردنية في
العشرينات من القرن العشرين
فرأينا أن املسرحيات قد أخذت
بعدا توجيهيا أخالقيا قوميا
يحض على االفتخار بالعروبة
وأمجاد األسالف ،وقد ُمثلت
آنذاك روايات جلرجي زيدان على
يد أساتذة أذكر منهم العال ّمة
روكس بن زائد العزيزي واألب
أنطوان احليحي ،وقد مت في
العشرينيات من القرن املاضي
متثيل مسرحيات مثل هاملت
لشكسبير ،ومسرحيات أبي
زيد الهاللي،وسيرة بني هالل ،وحكاية عنترة ،ثم
انتشرت األندية في األربعينيات واخلمسينيات
إلى أن ظهر الفنان واخملرج هاني صنوبر الذي
درس املسرح والفن في أمريكا فأسس فرقة
مسرحية في الستينيات وبدأ عهد فيه نشاط
ملحوظ ملسرح محترف.
أما مستقبل هذا الفن فأعتقد بأن االهتمام بهذا
الفن ودراسته واإلقبال عليه قد بدأ يتزايد على
الرغم من سيطرة التلفزيون على وقت املواطن
واملتلقي ..وما نطمح إليه هو أن تتزايد الفرق
املسرحية احملترفة وأن تظهر مسرحيات تعالج
الواقع الذي نعيش وأن يصبح الفنان الذي
يحترف هذا الفن قادرا على التفرغ له ليعطي
ويبدع.

وهذا ما أكده اخملرج األردني خالد الطريفي :بأن ما مت
تقدميه من عروض مسرحية في املهرجان السابع
عشر يبشر بنهوض جديد
للمسرح األردني والعربي...
وأن القضايا الوطنية واحمللية
والكونية والوجودية أخذت
طريقها إلى خشبات املسارح
األردنية من خالل مخرجني
وممثلني شباب مبدعني حقا.
وبعد نهاية املهرجان سيكون
لنا نحن اخملرجني األردنيني
جلسات وحوارات نقدية لتجربة
املهرجان والعروض التي قدمت
في عمان وفي احملافظات.
املهرجان بالعروض والندوات
الفكرية التي عقدت في قلبه
أوضح بأن هناك تقدما ً واضحا ً
وإبداعا ً ساطعا ً خملرجني وممثلني عرب وأردنيني وهذا
الهدف األول واألمل الذي سنعمل له أبدا.
املهرجان هذا العام قام بتكريس عدة ندوات
تكرميية كرم فيها  -هاني صنوبر -أحد كبار
مؤسسي املسرح األردني ورواده – الذي توفي في
عام 2000م بعد مشوار عامر وحافل بالعمل
في املسرح ،وكرم املسرحي الكبير عبد الرحمن
عرنوس من مصر ويع ّد من عمداء املسرح العربي،
باإلضافة لتكرمي اخملرج واملمثل األردني سهيل
إلياس من رواد احلركة املسرحية األردنية املعاصرة،
والفنانة املصرية سميحة أيوب ،والفنان سلوم
حداد والفنانة سوزان جنم الدين –سوريا -والكاتب
املسرحي محمد سعيد الضنحاني من اإلمارات.
وحتدثت الندوة الرئيسية عن مفهوم الكوميديا
بني الفلسفة والتهريج تاريخها وتوجيهها النقد
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للسياسة ،وتخليص الكوميديا من مفاهيم
االبتذال الفنية.

عقود من اشتغال الفنان األردني املسرحي على
نفسه وخشبته ليسعد جمهوره املتزايد.

أما الورش املسرحية التي أقيمت فبعضها حتدث
عن كيفية حلول الفنان في الشخصيات التي
ميثلها ،وأخرى كانت مخصصة لفن الرقص.
النصوص التي أديت باللغة العربية وبلغات
أجنبية منها ما قد كيف عن روايات ومسرحيات
عاملية ومنها ما هو مستمد من البيئة العربية.
ويجيء حضور العروض املسرحية إلى األردن
لتجتمع على مائدة املسرح األردني من مختلف
دول العالم داللة على ازدهار احلالة املسرحية
في األردن ومحاولة خروجها من حالة املوسمية
التقليدية إلى عملية اإلفادة من املسارح الشرقية
والغربية ،وال يخفى أن هذه املرحلة قد بنيت خالل

اخلشبة املسرحية األردنية وما تشهده من
مخرجات تدل على وعي مسرحي ينضج وينمو
النيرة والقرائح التي تنقل إلى متلقيها
باألفكار ّ
مساحات من التنفيس عن أفكار الوجود
والسلطة واألمل؛ فيعلق اخملرج واملمثل األردني
زيد خليل على جتربته في مسرحية (اوبرا القروش
الثالثة ) قائال :
املشروع في ذهني منذ تسع سنوات وقد شاهدته
أول مرة في بغداد ،كتب النص في عام 1827
بقلم الكاتب اإلجنليزي جون جي ،وأعاد كتابته
بريخت بعد مائة عام بعد خروج أملانيا من احلرب
العاملية الثانية.
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في النص جملة تقول« :إنه حلق
إلنسان على هذه األرض والذي هو
فيها ليس مجرد عابر أن يكون
سعيدا وأن يشارك في كل فرح
حتت السماوات ،أن يأكل خبزا ال
حجارة» دعتني إلى بناء العرض.
وفي العرض نقد الذع للبرجوازية
التي حولت اإلنسان إلى آلة دون
عواطف فأصبح جامع قوت
وحسب.وقامت فكرة اإلخراج على
خلق الشخصيات من ورق الشدة
القائمة على أن احلياة مقامرة
يفوز فيها األكثر حذقا في اللعب،
وقد مت شطر اللعبة إلى مساحتني دراميتني؛
املمثل الذي يقدم العمل وهذا عماد النص
البريختي (املسرح امللحمي البرملان) الذي يدخل
املتفرج ليشارك بعكس السرح الطاليسي الذي
يخرج املتفرج منه متطهرا فقط .وصور النماذج
النصوصية األخرى في العرض ظهرت ضحايا
نظام أفسدها ،وما احلرية التي كانوا يطمحون
إليها إال مفردة للتقييد أكثر منها حتريرا؛ ألن
مفردة احلرية مفردة فلسفية مطلقة مستغلة
من القوي.

أما عن سينوغرافيا عرض
(اوبرا القروش الثالثة) فيحدثنا
املسرحي واملصمم األردني محمد
السوالقة فيقول :املسرح عمل
فني يحتاج إلى مصمم ومهندس
ديكور ،والسينوغرافيا هي شمول
الديكور واإلضاءة واملكياج
واالكسسوارات لصورة العمل
اجلمالية ،وهذا ما ظهر جليا في
نص الكاتب برتولد بريخت عندما
مثل على خشبة املسرح ،فقد
استطاع اخملرج األردني زيد خليل
أن يعيد توليف هذا النص
وتقريبه إلى مجتمعنا؛ لتشابه املرحلة التي
حاليا.
كتب فيها بريخت املرحلة التي نعيشها
ًّ
ويحدثنا أيضا األستاذ محمد اإلبراهيمي عن دوره
في التمثيل املونودرامي الرئيسي في مسرحية
(أكلة حلوم البشر) وقال :أنا في الوسط الفني
األردني منذ عام  1998ومن ذاك العام ولهذه
اللحظة لم أشهد جتربة مونودراما ناضجة،
فهناك خوف من هذه التجربة إذ يحكم هذه
التجربة أكثر من عامل ،كالنص ،والكاتب،
واملمثل ،وقيام هذا النوع من املسرح على ممثل
وحيد يفرض االلتحام مع الفضاء املسرحي وهذه
وحدها مهمة صعبة كونها تكشف عن املمثل
فيبقى مجردا ،ففكرة االنتقال بني الشخصيات
يدفع بقدرات الفرد إلى اإلشباع.
ويضيف مخرج العمل األردني علي اجلراح قائال:
إن جو العرض أو الصورة البصرية في مسرحية
(أكلة حلوم البشر) ترتكز على الغوص املنظم
املرتبط بأفعال املمثل وتفكير املتلقي؛ فقصد
اخملرج ذلك احلضور املشارك ،لذلك كانت اإلضاءة
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خطوطا ً متقطعة غير منتهية ومتالشية على
خشبة املسرح وأحيانا أخرى مضطربة مع ما
يدور على اخلشبة مع عدم انقطاعها عن العناصر
اجلمالية لدى املتلقي .أما مفردات العرض فقد
كانت جرارا ً فخارية ألن أساس العرض قائم على

مفهوم اخللق فكان املمثل يخلق شخصيات
من الطني على شكل جرار فخارية ،أحيانا يتفق
معها فيبقيها قائمة وفي حال االختالف يقوم
بتحطيمها.
ينتهي كالمنا في املسرح األردني السابع عشر
مبا قاله أمني عام وزارة الثقافة عندما سألناه
عن تقييم إدارة املهرجان للتجربة املسرحية في
األردن فأجاب:
مر على تأسيس مهرجان املسرح األردني أكثر
من سبعة عشر عاما ورسخ تقاليده وسمعته،
وكذلك جمهورا متابعا له على مر هذه السنوات...
ما هو جديد أيضا هذا العام استحداث جلنة
خاصة ملشاهدة العروض املتقدمة للمشاركة؛
فخضعت املشاركات ملعايير فنية عالية ،ولم
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نكن مضطرين لقبول مشاركات فرق مسرحية
رشحتها دولها للمشاركة في املهرجان .واختارت
جلنة املهرجان هذا العام العروض املقدمة وفقا
للشروط الفنية .لذا أستطيع أن أقول إن دورة هذا
العام كانت ناجحة وحققت األهداف والغايات.

ﺃﻓـــــــﻖ

ﺣقيقة الﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﻭاﻗﻊ الﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺎﺟﺪ الﻤﺠﺎلﻲ
على منوال املقالة السابقة
«في احلقيقة ...في الواقع»

بالشكالنية التي أودت باملعنى وجعلته بعيدا عن

متناول التطبيق العملي ,إذ إن األيام زجتنا في

أتطرق معكم لبحث تلك

بحر استيراد املنتج احلضاري فيما غيبتنا عن

اجلدلية املربكة التي ما زلنا ضحايا َشرَكها
بسبب اخللط بي املعاني واملباني؛ فقد أغرقنا

نستهلك هذا املنتج احلضاري دون النظر إلى

املضمون الذي أدى إلى إنتاج هذا املنتج ,فأخذنا

* ﺷﺎﻋر ﺃﺭﺩﻧﻲ
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كيفية إنتاجه مما أخر سيرنا نحو اللحاق
بغيرنا.
إن غيابنا الطويل عنا هو ما أدى إلى ما نحن فيه
من فوضى تقدم الشكالنية على املوضوعية مما
أفرز مؤسسات حاضرة األسماء واملباني غائبة

األدوار واملعاني ,لنقع في حيرة البحث عن
املفقود في املوجود واملوجود في املفقود .وهذه
احليرة مأزق من أهم املآزق التي أسهمت طويال
في إبعادنا عن اإلبداع بغياب النظم التي تؤطر
السير البشري الطبيعي الهادف إلى الوصول إلى
النتائج الطبيعية التي تتوخاها كل الشعوب
الساعية إلى اخلروج من مآزقها احلضارية إلى
فضاءات الوعي واإلنتاج والتحضر.

الوقوع في شرك اخللط بني املعاني واملباني ,بني

احلقائق والوقائع ,أدى إلى انعطاف خطير في
إدراك معيار التقدم ألننا بقصد أو بدون قصد
قد ربطنا هذا املعيار باالستهالك ال باإلنتاج مما
أفقر حصيلتنا اإلبداعية وجمد طاقات أفراد
مجتمعاتنا اخلالقة وحاصر مبدعينا باإلهمال
والتهميش عمال على إبقائنا حيث نحن

سوقا استهالكية ملنتجات اآلخرين ,واألخطر
من ذلك كله هو ما نعمد إليه أحيانا من
استيراد الوصفات اجلاهزة التي ال تنطبق على
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مجتمعاتنا ,وبوعي أو بدون وعي رحنا نعتمد هذه
الوصفات حلوال سحرية إلشكاالتنا االجتماعية

إعجابا منا مبصادر هذه الوصفات ,ظانني أننا
بذلك إمنا نقفز إلى األمام بهذه اجملتمعات في
حني أننا ننسى أو نتناسى الدراسة االجتماعية
الواقعية فنقفز بذلك عن مجتمعاتنا إلى سواها
محدثني بذلك اإلرباك األخطر في حقيقة املسيرة
االجتماعية الطبيعية.

فالقفز باجملتمعات

يختلف عن القفز عنها ,إذ إن حل مشاكلها
يتطلب دراستها هي ال دراسة غيرها باستيراد
الوصفات التي حتل إشكاالت مجتمعات أخرى ال
عالقة لطبيعة سيرها االجتماعي بطبيعة سير

مجتمعاتنا ,مما يتطلب بالضرورة إعادة النظر
في طريقتنا في البحث في مشكالتنا والبحث
عن حلولها احلقيقية الناجعة املنبثقة عن
دراسة حقيقية لواقعها وعن إميان بوجود العقل
احمللي القادر على الفرز احلقيقي لهذه املشكالت
وتلك احللول.
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