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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻧﻴﺴاﻥ ...لﻴﺲ ﻛﺬﺑﺔ

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻄﻴﺎت
ما حملته لي لوحات املكان من على
إحدى الطاوالت في أقدم مقهى
في األردن** ،من الزاوية نفسها
التي جلس فيها وصفي وهزاع ذات يوم فشربوا
الهم
الشاي أو احتسوا القهوة وهم يدركون أن
ّ
كبير والوجع قاس ولكن األمل أكبر وأقرب ،وهم
يعرفون أن وطنا بحجم بعض الورد يستيقظ
كل يوم على فجر ومجد جديدين ف ُتس َتنطق ُ
لك شوكة ردّت إلى
الصخور فيه لتقول " إال أنه َ
الشرق الصبا" ،لم يساورهم الشك يوما ولم
تراوغهم احلقائق فصعدوا شهداء على حبهم
وفقرهم وصدق نواياهم.

نيسان ليس كذبة ،فكل املارين من أصدقائي
على ذاكرتي ذات مساء في "األردنية األم" يعرفون
بأن يوما ما سيأتي وأنا أدون افتتاحية هذه اجمللة؛
قالوها كثيرا رغم شكوكي وسخريتي ،لم
أناكفهم لم أتراهن يوما معهم على املدة أو
املسافة ،لكنني أدرك اآلن أنها لم تكن طويلة،
وفي لم ميرر األكاذيب في
ذلك أن نيسان صادق
ٌّ
مفكرته ودفتر مالحظاته أو روزنامته اخلاصة
يوما.
نيسان مظلوم بوصف أول أيامه ،لقد كان مثاال
للنزاهة واملكاشفة في هذه األرض ،ما صنع
وهما وال ادّعى شرفا ،ما اختلق افتراءات وال نشر
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* ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
** ﻣﻘﻬﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ /ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻂ.

إشاعات ذلك أنه ال يؤمن بالتضليل حتى لو اتُّهم
أحب نيسان هذه األرض وبادلها
زورا وبهتانا ،لقد ّ
مفردات الغزل والعشق والوله وكان من صدق
حبه وإخالصه أنه لم يزرها يوما ويداه خاليتا
الوفاض والقارئ للتاريخ يوقن ما أقول.
في احلادي عشر من نيسان لعام  1921عرفت
األرض األردنية ألول مرة العمل املؤسسي
واستراتيجيات إدارة الدولة احلديثة ،لتستيقظ
على حلم بهي جديد حينما كلّف امللك الشهيد
عبداهلل األول ابن احلسني – األمير حينها -رشيد
طليع بتشكيل أول حكومة أردنية ودُعي مبجلس
املستشارين ،فكانت واحدة من هدايا نيسان
سجل في
لألرض التي أحبها وبداية حلدث َس ُي ّ
الذاكرة ما بقي في ثرى األردن روح.
سجل الثاني
وليس بعيدا عن هذا التاريخ بكثيرّ ،
من نيسان في عام  1929وباخلط العريض
الواضح الناصع بدء انطالق الدميقراطية األردنية
بانعقاد أولى جلسات اجمللس التشريعي في إمارة
شرق األردن ،فاستيقظ األردنيون وهم يعرفون أن
آمالهم تتحقق وأن نظام الغابة وشرائع الصحراء
لن تعود ل ُتدير حياتهم وشؤونهم وفيهم األطباء
واملهندسون واملعلمون وأصحاب احلكمة والقيادة
واملعرفة.
وحينما اشتاقت األرض وأهلها لنيسان بسبب
غيابه الطويل وانقطاعه املفاجئ إلحساسه
بالنكران ،ل ّبى نيسان النداء ولم يقف مترددا
للحظة في العودة ،فأتى على خيل أصيلة ،رافعا
قامته كرميا جوادا ،لم يبخل بشيء وقال" :
يجب األردنيون
ماذا ترون أني فاعل بكم ؟؟" ،لم ِ
فقد عرفوه حليما ،مهابا ،عفوا صادقا وكرميا
معطاء ،في اخلامس عشر من نيسان عام 1989
هب نيسان ذاته لنجدة األرض ومدَّها بالدماء من
ّ
جديد بعد غيبوبة قاسية عاشتها في قسم
الطوارئ ،عادت مؤسسات اجملتمع املدني لتمارس

ت أبواب األحزاب لتنفض
عملها بحرية ،و ُف ّت َح ْ
الغبار عن أوراقها ح ّتى تلك احملظورة منها،
وصوت الشعب لواحد من أقوى مجالسه
بل
ّ
التشريعية التي عرفها على اإلطالق ،فعاد القلب
األردني لينبض من جديد ،أجنزت التشريعات
والقوانني وعاد الكتاب واملثقفون إلى رابطتهم
وكل إلى رباطه ومنبر صوته ،أما نيسان فلم
مي ُ ّن على أحبته النشامى ،لم يستكثر عليهم
شيئا واسترخص الغالي لهم ومن أجلهم،
لقد كان سعيدا لفرحهم وسرورهم وهذ ُجلّ
ما ينشده منهم.
يا سادتي ،ما استأذن نيسان يوما وهو آت ليقدم
اخليرات والعطايا ،فقد شعر أنه صاحب الدار،
وصاحب الدار ال يدقُّ بابه ،عدا عن أن نيسان من
انتظر منا تقديرا وتقديسا ونصبا تذكاريا ،لكنه
إذا غاب ذات مساء فذلك ألن البعض قد ركب هواه
واستسلم لغرائزه وأراد العودة للغابة مرة أخرى،
أو تناسى فضائل نيسان وقطع صلة الرحم معه.
وقد يتساءل كثيرون ماذا يريد نيسان ليبقى بيننا
فال يغادر أبدا ،فأقول :ال يريد شيئا سوى أن نعيش
احللم ،أن نخلص لألرض ،أن نهواها بصدق كما
يهواها ،أن نلتزم احلكمة والعقالنية ،وأن ال ننسى
أبدا أن أردننا الغالي قد بناه رجال أفذاذ طيبون
طاهرون في حضرة آل البيت الهواشم ،ما رضوا
الذل يوما وما عاشوا الوهم والرجعية والتردي،
زرعوا فحصدوا وقالوا ففعلوا وما كانوا يوما
رهينة للغوغائية والعصبية والهمجية ،وحينما
قرروا أن يكون هذا الوطن مصنعا للهمم
والرجال ما تراجعوا قيد أمنلة ،نيسان ما طلب
اجلاه يوما لكنه يختزل األسى إذا ما تناسيناه
يوما أو خذلنا أرضه الغالية التي أحب.
نيسان ليس كذبة ،إنه سجل احلقائق كلها.
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اﻟــــﺸﻌﺮ

الﺸيﺀ ماﺕ،
أﺭاﻩ ،ﻭأﻧﺖ ﻛﺬلﻚ
أﺣﻤﺪ ﻳـــﻬـــﻮى

وعلى الرغم من نثار الكالم
واحتدام الصراع على التهلكة
على الرغم من نبشنا للخرائب تلك التي
عمرتها اخلوامت في املبتدأ
تبقى لنا أن نقول..
كنا نحبك يا حب..
الشيء ميتا ً أراه..
وأنت كذلك..
ولكن علينا التأني

علينا التروي
علينا التريث
علينا التمهل
أن تلك الشهور التي ستمر..
سوف متر
فعالم نعجل في جعل الذكرى ذكرى
ملاذا نهرع للنهاية..
إنها يا التي كنت..
ليست بقدر اجلمال الذي خبأته البداية
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* ﺷـــــﺎﻋــﺮ أردﻧـــــﻲ

حني هرعنا إليها
الشيء ميتا ً أراه..
والسقف خلعه احلب لفرط جهامته
إذا ً ..اتركي لي يدا ً كي أواسي بها احلب
على موت قصتنا ..أنها قصة حقة
يا التي لم تكن تعلمني..
أنا ال أخسر الطرقات
هي تخسرني..
بذلك واسيت قلبي
فأزبد..
وأجهش..
وملا أراد الكالم انخرس
لن أستقبح النهر يا التي كنت
ولن أشتم الورود ..وال هداياك التي قلما
أعجبتني
لن أدعي  ..كي أفوز
بأنك كنت قليلة قدر مثل نار الصيف
كما لن أنزعج اذا ذممت قالعي التي بنيتها لك
فاشتمي ما تشائني..
أنا اآلن منكب على حفظ تفاصيل وجهك
الكالم إذا طال ..صار ممال ً وقاذعا ً
ولكن السيوف التي تصدأت أذنبت
أسلحتنا التي كانت ستسعفنا أشفقت علينا
ولم يبق غير الكالم ..نقاتل فيه
فاتركيه يطول ..فذاك الذي سوف ينضب
أرى الشيء مات
فال تندمي ..حني تقولني لي
كنت جبانا ً..
وانا لن أتردد حني ابتسم بسخرية
وأجلجل في وجهك

كنت مومسا ً..
الشيء مات أراه..
ت كذلك..
وأن ِ
ولكن دعينا نزيح الستائر..
كي يدخل البغض مستبشرا ً
وكي تنتهر احلسرة البغيضة
من أثر توقنا للقتل
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ﺷـــــمﺲ حـــــ ﹺـراﺀ
ﹸ
أﻧﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﻨﺔ

شـمـس تـراءت في رؤى الصحرا ِء
ٌ
ـت إليـنـا  .....آخــر األنــبــا ِء
بــثــ
ّ ْ

تـرفـِّـعـا ً
هـيـهـات يـسـمـو نـحـوها ُم َ
س العــلــيــاء  ...وهو النـَّـائي!
يتلمـ َّ ُ

ـت التـاريـخُ نـحـو ضيـائهـا
ـلـفـ َّ َ
فـتـ َ
َ
ـشــت ُه من سحر املدى املترائي
فـغـ
َ َ

كنت قبل مجيـئها؟
ما أنت؟  ...ماذا
َ
كـنت غير َ ُمـبــعــثــر األشــالء
مـا
َ

ك كيف يبـصر سـحرها
ما عاد يُـدر ُ
وهو الضعيف ُ ...مـكبَّـلُ األعضاء!

النـكَـبـات فـيـك عـنـيـفـ ًة
تـتـالحــق ُ َ
جـري اخلـيـول على ثـرى البـيـداء

احلضيض إلى السما
يرنو إليها كما
ُ
وقد اعـتـرتـ ُه  ...مـعـالـم اسـتـحياء

التـفـت  ...وجدتـهـا
إن النفـوس إذا
َّ
تـتـقـمـّص األهـــواء  ...كاحلرباء
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* ﻃــﺎﻟــﺐ ﺟــﺎﻣــﻌـﻲ

وجدت مكانهـا
س ...
نـ ْ
َ
نـفـْ ٌ
ت َ
فـ َ
فإذا َ
ً
مـواعـظ األهــواء
ك
َ
ألـفـا  ...حتـو ُ

أفراخ
وتـفـتــّـحـت
وجـهك ُحـمـرةً
ُ
َ
وتـشـرّبـت شـفـتـاك  ...نـبـ َع دماء

ـل
فتـســوقـك األشـــواقُ مثل ُمـغــفـ َّ ٍ
مـرا ً  ...وكلٌّ في الشعـور ُمرائي
زُ َ

		
يا للصبابة!  ...كيف يبعثها الهوى
لتـعــيــد نـبـض الدمـعـة الزهــراء

		
ك يعتصر ُ األسى
قب
مضت وهوا َ
ْ
ِح ٌ
وعـيـونـك النجالء  ...نـهـر ُ بُـكـاء
َ

يا سر ّ تلك الشمس  ...ماذا أوقدت
في غيهب األرحـام  ...من أضواء!!!

		
ك عن الشموس وسـحرهـا
قد أخبرو َ
وعـن العــيــون الـدر ّ  ....كالألالء

		
فكأ ّن بُـعـ َد الضوء  ...مثل مـجـر ّ ٍة
تـتـضاعف األبــعــاد في األســراء

أدركت من سـحـر العيون وســرّهـا
َ
ما لـيـس يُـدركـه  ...خـيال الرائي

فالالهــثـون إلى الوصول أما دروا
أن الوصول  ....نــهـايـة األشـيــاء!!!

لكن شمسـا ً
ـب ضوءهـا
تــرق ُ ُ
َ
كـنـت َ
تـلـمـح بصيص ضياء
أزال ً  ...فلـم
ْ

تـبسـمت
يا ضوء تلك الشمس حني
ّ
نــبـــو ٍة ونــقــاء
وحــي
يــهــديــه
ّ
ُ

ـتــلـهـِّـفـا ً
مـ َ
وتُـ َبـشـِّـر ُ الدنـيـا بها ُ ...
ـب نــظـرة النجالء
ّ
ـرقـ ُ
كالصب ي َ ُ

ك باخليــال وبالرؤى
يا
تــدر َ ُ
َ
لسـت ُ
مـلـكت ذُكـائي؟!!
ماذا أقــول  ....وقد
َ

فرأيت في األشواق ريحا ً صرصرا ً
َ
حـيـنـا ً  ...وحينا ً شـهـقـ ُة اإلغــراء

يـكـفي البـريـّـ ُة من
ضيائـك َجـذوةً
َ
اللــجـّـة العــمـيـاء
في
تـمـشـي بها
ُّ

ومضت قرو ٌن  ...والفـؤادُ مؤمـّـلٌ
		
خــفـاء
وضياؤك املوعود ...
طي َ
ُّ

يـكـفي البـريـّـ ُة أن يـكـون بأفـق ِـه ِـم
ـحـرّرهم  ...كشمس ِحراء
شمسا ً ت ُ َ

واآلن  ...تـرنـو نحوه مـتـبـســّـمـا ً
		
فيـسـيـل دمـ ٌع  ...من عـيـون املاء
فتـخـضـّـبت منك اخلدود وأزهرت
قـاحـل  ...وظـمـاء
قـحـط
من بعد
ٍ
ٍ
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ﹾ
عـﺸـﻴـﻘــــﺔ
وصـمـت
سـكـو ٌن
ْ
وقهـر ٌ وحرقـةْ..
ودمـع يجـوب علـى وجـه دفتـر ْ..
شـعـا ٌع من الشـمس يرنـو بحمـق ْ
أرض متـوج بغرقـدْ
علـى سطـح ٍ
تعانـق ُ سـر ّ العصـور القدميـ ْة
ومتسـح ذكـرى سنـيِّ املدينـ ْة
ُ
متـوت..
ن
أ
ْ
ْ
أبـت ْ
ْ
تعيـش..
أبـت أ ْن
ْ
أبـت أ ْن تعـود ليوم الهزميـةْ..
ْ
أبـت أ ْن تغـوص بقلـب الرذيلـةْ..
ْ
مـآق حزينـةْ..
ٍِ
مـآق حزينـةْ..
ٍِ
تسـح منـها سخينـةْ..
دمـاء
ّ
ٌ
جتـف..
ء
مـا
وقطـرة
أبـت أ ْن ّ
ٍ
ْ
تـرفـرف فـوق الغصـون النديـّةْ..
12

ﺑﻨـﺎن اﻟﺼﺒﻴـﺤﻲ
ـى سقيـما
تشـاطر قلبـا ً ُمعنّ ً
حماقــةْ..
حماقــةْ..
بعيـن كسيـرة ْ..
هـي األرض متشـي
ٍ
هـي الشمـس تغلـي بنـارٍ سعيـرة ْ..
تشيـط..
ُ
ْ
تـشيــط.
تراقـص جسـدا ً معـرّى ً حريـرا
يـذوب..
ُ
يـــذوب
ْ
كـخـرقـة رقيقــ ْة ..
تغـطـي غريقــ ْة
ّ
متـور ُ..
متــــور ْ..
بيـوم عـشـيقـــةْ..
كمـا تستـفيـق
ٍ
* ﻃﺎﻟﺒﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

ﺯيﺘﻴﺔ
ﻭﺟﻪ مﻦ لوحﺔ
ﹼ
زاﻳــــﺪ اﻟﺨﻮاﻟﺪة

ألوان ..
ال لون لها ..
ووجه ال مالمح له ..
سوى ..
صمت يجولْ
ي
ج
و
ل
* ﻛـــــــﺎﺗــــﺐ أردﻧـــــــﻲ

ويقتل الناظر َ...
بني مواسم الذهولْ ...
بضع بصمات ..
بدم  ...بلون الكرز األحمر ..
على األوراق ..
الصفراء
يصلي
صالة الهطولْ ....
و
13

وجه
تتكسر فيه
سنون ْ...
بنفسجية اللون ..
حمراء
وصفراء
تختفي االبتسامة ...تأتي ..ثم
تزول ...
صمت صارخ من بصمات حزينة ...
يجول في أركان اللوحة ...يريد ...
الدخول ..
عالم السمع  ..والكالم ...
وينسى فرشاة ...
كانت تتحرك  ...مكسورة بني األقالم ..
ذابت األلوان وراء الدمع ...
وذابت الغيوم  ..خلفها ..
في كأس ..
مليء  ...باألحالم ...
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وعينان  ...تطيفان ..
كنرجستني  ..وسط الظالم ..
تقدحان ..
وترفان ...
وسط صمت ...
ذاب بني األلوان ..
كانت ....
رمادية
ْ
تاهت ...
بني األسود واألبيض
ْ
والنوارس  ....حطت على رأسها ورأسه ..
بال ميناءْ ...
وبال سماءْ ..
عادت  ..حتمل
لون البحر  ..ولون املاء...
لكي  ...يعود ...
وسط احلياة
الذبول ..

أﻧــا علﻰ ﺛـــرﻯ
ﻇــــلـــي
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ

ّ
رف الغياب على ِصبا رمشني من غنج ٍ وتيهْ
وريح
واللون أحمر واملدى َشعر ٌ ْ

يستريح
هائم ال
سرب احلمائم
ِ
ْ
ٌ
وقف املدى فوق الهضاب مناجيا ً
زُرْق الرُّؤى
هيا ارفعي مرساتنا

ْ
احلروف
ول ُتنزلي بالرّفق أشرعة

كي نكتب الغزل اللذيذ على قلوع من حري ٍر،..

ك والطريق إلى الطريق مسافة في قبل ٍة
كم أح ّب ِ
والو َهج اجلميلْ
قد أبعدتني عن ذرى
ِ
عينيك َ

ت لألعذار حبل
كنت أحمق َ حينما
كم
أرخي ُ
ُ
ْ

املستحيلْ

* ﺷـــــﺎﻋﺮ أردﻧـــــﻲ
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ووقفت أنتظر اإلجابة للسؤال وال سؤال عن
ُ

اجلواب
ْ
صمتت فال عَ ِلم اليما ْم
ْ

ّهاب
آثرت ل ُّج الذ ْ
وصمت أدرك أنها قد ْ
ُّ
خطوي باخل ُطى
فمضيت أنْحر ُ درب
ُ
َ
َ
الطريق تو ّجسا ً
نزف ّ
ُ
والنزف حلنٌ أحمر ُ
تساقطت،..
اجلفون
غيم في
ّ
ْ
فالتف ٌ
ِ

وارمتت،..
نأي
ْ
أمطار ٍ

فوق
ّ
األكف النّادبِات أزاهريْ
أرخيت لألعذار حبل
كنت أحمق َ حينما
كم
ُ
ُ

املستحيلْ

كنت أحمق َ فارفعي مرساتنا
كم
ُ
ْ
احلروف
ول ُتنزلي بالرّفق أشرعة

يباب
كي نكتب ال َغزَل اللذيذ على قلوع ٍ من ْ
السراب
وصمت أسمع شدوَ أرصفة
ْ
ُّ

أصطاد من واحاتها عَ فَ ن الفراقْ

فقبضت من أثر الغياب قالئد الذكرى،..
ُ

ب..من بعي ٍد
وصوتا ًمن قري ٍ
غيمهْ
س ّ
هم ُ
ْ
الصدى في أذ ْن ْ

تَعب املسافر في الهوى ْ
تَعب الكالم من الكال ْم

الظلم
للشك تغترف
واستسلمت
ّ
ْ
ْ
عني اليقني ْ
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لليل أغنية العبيدْ
املراكب
ونشيج أنفاس
ْ

هل باحث في الليل عن قمر ٍ يكون بضوئهِ
قمرا ً
غريب
ْ
وحدي أنا

خائف
لليل
ٍ
قمر ٌ ٍ
ذابل
شكلٌ لضو ٍء ٍ
ٌ
ينوح
عزف بال وت ٍر
ْ

يبوح
ت
صوت بال صو ٍ
ْ
ٌ
مستريح
والليل فوق سرير أمسي
ْ

وأنا الغريب على ثرَى ِظلٍّ أريح كآبتي
الهيام غوايتي
أوَ هكذا كان ُ

أرخيت لألعذار حبل املستحيلْ
أو َ هكذا
ُ

فلترتف ْع مرساتنا

ْ
احلروف
ول َتنزلي بالرّفق أشرعة

كي نكتب املوت املثير على قلوع ٍ من وداع ٍ،..
من وداع ٍ...من ودا ْع

مﻦ ﻧﺼوﺹ ﺇيﻼ
ﻣﺤﻤﻮد اﺻﺒﻴﺢ
ﺑﻴﻦ النﺠمﺔ ﻭاﻷﺭﺽ

ليس لنا أن جنتمع في كوكب
فأنت جنمة ...
وأنا لي األرض أبعد
أنت من حبات املطر أعذب
عصفورة في جنات اخللد
تلعب.
***
طﻴﻔﻚ ﻭالمرايا

إيال
أرسلت لك مع النسمة
سالمي
ونشرت أسمك أنشودة بني
األنام
أهديتك قصورا ً وورودا ً
وأرجوانيا
هجرت من أجلك أهلي
وخالني
ونثرت صورتك في كل األرجاء
ورويت للسنونوات عنك احلكايا
وعشقت رائحة عطرك حتى الثنايا
وتراقصت كلماتك في الزوايا
وطيفك سكن املرايا
* ﺷـــــﺎﻋﺮ أردﻧـــــﻲ

ﺭﺫاﺫ لﻬﺐ

نزعت فرحة قلبي
َ
وشعري تكسر
فآه  ..وآه
كيف السكون  ...؟
وعمري وطفلي
أمامي تبعثر
هناك بعيدا ً
شيطان ظلمي
يذهب مني
بياضي وحمقي
ويأتي بركب سواد لعني
إن انتصابي بدنيا الظنون
مني ومنك
قد بدأت أكبر
قتلت التوحد بيني وبيني
هل مات إيال
ذاك املدلل؟
وحلم التآم اجلروح تالشى
وهاك العمر
وعذرا ً
عمري من فيض جرحي
وعذر النساء
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أتاك مبلل.
*
أيامنا الحلوة

*

*

إيال
أعلم اآلن ما تشعرين
فأنا من تعلمتك منذ سنني
وأعلم أنك لم تعودي حتتملني
وأعلم أنه كثر حولك
العذ ّال واحل ُ ّساد
ُ
والالئمون
وأعلم أنه من الصعب أن تنسني
أيامنا احللوة
عندما كنا صبحا ً نحتسي القهوة
وجنري كاألطفال شماال ً
وميني
وكم مرة أوصلتك حيث تعملني
وكيف كنت أخفف عنك حني
تغضبني
ومنك أسرق القبل
وأعلم أنك اآلن تبكني
وكحلك األسود هارب
من اجلفنني
وتخفني وجهك بالكفني
وإنك على كرسيك العتيق
جتلسني
تبحثني عن شيء من احلنني
وأنك من داخلك حتترقني
وأنك ليال ً تخرجني
متشني ومتشني
18

ال تعرفني أين تذهبني
وال من ماذا تهربني
وفجأة جتدين
أنك قد وصلت إلى ذلك
املكان األمني
ً
حيث كنا دائما مجتمعني
وهمومك في البحر احلزين
تلقني
آن األوان كي
تصرخني
فأنا ال ألومك
وراضخ ملا تختارين
رغم يقيني أني سأكون
أول من تقتلني
وآخر من حتبني.
خاطرة

لهم سحرهم
ولي قافيتي
لهم موسيقاهم
ولي صوت ينادي
لهم دواوينهم
ولي جتربتي وآهاتي
لهم بحورهم
ولي عودي الهادي
لهم تفعيالتهم
ولي حبي السادي
لهم أسلوبهم
ولي إيال أجمل سمفونياتي

*
عمر يمضي

*

*

إيال
مر مائة وثمان وثالثون يوما ً
وسيمر غيرها على آخر لقاء
على آخر ما جمعنا معا ً من أشياء
يومها ما توقفت عن البكاء
ورويت املناديل بدموعك السوداء
صغيرتي...
ما في مخيلتي غيرك من النساء
وألف ...ألف ...مرة
أريد البقاء
ـ السادة يسقطون في اليأس
إيال...
الشوق يقتلني
اليأس حاصرني
ما عادت في فضاءاتي
الطيور تطير
وال في ساحاتي
اخليول خيول
جسدي مهزوم
سيفي مكسور
قلبي موتور
إيال....
ملن تهجرني
ملن تتركني
ملن تودعني
أليام عن نفسي تغربني
لوطن عن األحباب أبعدني
لسجان حتت القيد كبلني

إيال حبك يخنقني
يصرعني...
يرفعني...
سبع سموات
يسقطني...
شهبا ً من أعلى
ميطرني...
تشعلني...
حترقني ...
يأخذني للموت
ويرجعني...
*
		

*

*

حط الرحال

ذكرتك إيال
في املساء
بهية  ...فاتنة
حسناء
عذبة الشفتني
ملساء
تلك مالذي
وعندها أحط رحالي
إيال
يا حبيبتي السمراء
يا كوكبا ً في السماء
يا زهرة في اجلبال
يا منفى البقاء
*
*

*
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ﻫواﻱ  ..أﻧا
ﻣﺮوان اﻟﺒﻄﻮش

كلثغ ِة طفل ،كارتعاشة حرف ِه
كفرحة طير مع بداية عزف ِه
هواي أنا ،أهوى بقلب فراش ٍة
ونبضي نسيم الصبح أول صيف ِه
أحب بإحساس الطفولة ،من رأى
ذهول جديد الصف داخل صفهِ؟!
الصبا ،ببراءة
أحب بإحساس ِّ
بآمن أحالم املسا ،وبخوف ِه
وأعشق ِع ْ
حب حلظة هطْ لها
الس ْ
شق ُّ
وع ْ
شق أريج الﱭ حلظة رشف ِه
ِ
وع ْ
شق ثقوب الناي حلظة ملسها
ِ
وع ْ
شق حرير الشال حلظة لف ِه
ِ
20

* ﻃــﺎﻟــﺐ ﺟــﺎﻣــﻌـﻲ

أحاور أزهار احلقول ،أفر ُّ ِمنْ
كالم تقاليد الوجود وعرف ِه

هويت حبيبتي
قوي بضعفي إ ْن
ُ
ٌّ
احلب قوةُ ضعف ِه
وأعذب ما في
ِّ
ُ

أُسائِلُها عن عطرها ،لِ َم من دمي
يضوعُ ،ملاذا أستلذ ُّ بنزفهِ؟!
ملاذا أنا وحدي من انتقت الربا
سكو َن جفوني كي تلوذ بكهفهِ؟!
ملاذا أنا وحدي تصافحني السما
ويغمرني ذاك الغريب بلطفهِ؟!
نبوتي
أنا العاشق اخملتار ،سر ُّ ّ
طفول ُة ِكبْري وابتسام ُة طرف ِه
كشمع فوق ِكبْ ِر دفاتري
أذوب
ٍ
أشاح بسيف ِه
وأمضي حلزني إ ْن
َ
تعبت قصائدي
وأُلقي إذا ما قد
ُ
تستريح بك ِّف ِه
بكف املسا ،كي
ِّ
َ
النجوم لكي أرى
وأغفو بجفنات
ِ
وضقت بوصف ِه
إله الهوى قربي،
ُ
أتت
وأصحو على صوت املالئك إ ْن ْ
تُز َ ُّف بأحالم الّلقا وبطيف ِه
أضي ُع أنا – طوعا ً -بكف حبيبتي
وأكشف سرا قد سعدت بكشف ِه
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ﻯ ﹺﺑ ﹸﺨﻄﻰ اﻷحراﺭ
ﹸﻫ ﹶﺪ ﹰ
ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺴﺎف
ساع و ما َسعى
أال ّإمنا األقدار ُ ٍ
و إ ّن ظهور َ احلق ّ زُلفَ ى لِرا ِح ٍل
الطريق ُمبارِكا ً
سقى دَ َم ُه وَردَ
ِ
هلل ّ
ني مثْلَما
يجم َع ا ُ
و أن َ
الشتي َت ِ
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داع و مـــا دَعى
ثبات
و إ ّن
َ
السعي ٍ
ِ
وح أيّــا َن ودّعـــــــــــا
تقارُب ُ ُه للر ّ ِ
أرض ســـار َ ي َ ُ
نــعا
إلى أ ّي ٍ
نش ُد أي ْ َ
مـــعا
دَعَ وْنَا َفكُنّا فـــي َمسيرَتِهِ
َ
* ﺷـــــــﺎﻋـــﺮة أردﻧﻴﺔ

مض زَوالِها
َخلير ٌ ِم َن ال ُّدنيا و َ وَ ِ
وَف َْينا على األطالل ما ال يفي به
بني ُمنادِيا ً
وَ كُنّا إلى احلق ّ امل ُ ِ
شي ًة
مع َ
الع ِ
ني ذُ ّال ً و َخ َ
دَعَ وْنا ب ِ َد ِ
يزحف هادِئا ً
جاس فينا املوت
ُ
و إن َ
فوس صوارِما ً
و ق ُ ْمنا و ْ
أشرَعنا النّ َ
أال إ ّن صوت احلق ّ الب ُ ّد ظا ِهر ٌ
حتس َﱭ ّ اهلل مخ ِلف وع ِد ِه
فال َ
بخطى األحرار و احلر ّ سابِق ٌ
ُهدى ً ُ
ُهدى ً ب ِ ُخطى األحرار و احلر ّ ناطِق ٌ
باحث
ٌ
ُهدى ً ب ِ ُخطى األحرار و احلر ّ

اعيك أن تتجرّعا
كاس اللظى ال ّد
َ
و ِ
داه َن و ادّعى
ِ
القوم َ
ِ
ســـوانا ،وغير ُ
ألس َمعا
الضمير َ ْ
رحيما ً ولو نادى ّ
تتضرّعا
ـــــب أن َ
و إ ّن كَمالَ احل ُ
ّ
خيص تَرَفُّعا
نأيْنا عن املـــو ِ
ت الر ّ ِ
املوت يركَعا
لــك
و خير ُ منايا أ ْن
َ
ُ
يخضعا
و لكن على ّأال يـــ ِذ ّل و
َ
حتس َﱭ ّ احلَق َ خاذِلَ َمنْ َسعى
و ال َ
ص َنعا
يهز ّ زمــــا َن ّ
السا ِكنني َ لِ َي ْ
سمعا
الص ِ
امتني َ لِ ُي ِ
صمت ّ
َ
يحاور ُ
ِ
فأسرَعا
س نــورا ً في
الظالم ْ
ِ
و آن َ َ
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اﺳمﻴﻦ
ﻧـــــ ﹸ
الﻴ ﹶ
اﺭ ﹶ
ﹶ
ﻟــــــﺆي أﺣﻤﺪ

) إلى الذي قال :ال ،قبل أن يضيء( إليك محمد البوعزيزي

َم يَلْق َ ِمنْ ُحل ٍُم
ل ْ
ام ُه
يُ ِ
يء َم َن َ
ض ُ
ص ُحو
يَ ْ
الم
وَقَـدْ ب َ َل َغ َ
الظ ُ
ام ُه
َمت َ َ
َّيل
طِفْلٌ ب ِ ُح ْ
ض ِن الل ِ
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يَرْق ُ ُب أ ُ َّم ُه
كي أَبَا ُه
تَبْ ِ
ام ُه
وَتَر ْ َجتِي أَي ْ َت َ
َمنْ عَ لَّقُ وا بامل َ ْه ِد
ـي َة رُع ِْبهِ
دُ ْم َ
ت
ص ْم ٍ
ِمنْ أَل ِ
ْف َ
* ﻃــﺎﻟــﺐ ﺟــﺎﻣــﻌـﻲ

الم ُه
س َت ِ
تَ ْ
حلُّ كَ َ
وع
م َم َّ
كَ ْ
ص ِمنْ ُج ٍ
صاب ِ َع كَ ِّفهِ
أَ َ
اب
َحتَّى أَذَ َ
اب ِم َن الل َُع ِ
ام ُه
ِع َظ َ
ح ُن
فُقَ ر َ ُاء ن َ ْ
ام ٌة
وَللفَ قي ِر كَر َ َ
صا ُه
َّت عَ َ
َشق ْ
ام ُه
دَجيَّ ل َْي ٍل ن َ َ
فِي ُ
صر َّ ٍة لِلثأرِ
أ َ ْخفَ ى دَ ْم َع ُه
وَفَـتِيلَ قُـنْ ُب َل ٍة
َام ُه
يمُ ِ ُ
يط لِث َ
خ َل ًة
ُم القَ ـدمي َ وَن َ ْ
وَتَأَب َّ َط احلُل َ
تَـرْنُو ِإليهِ
ام ُه
س َت ُ
وَت َ ْ
ضيف َح َم َ
اء
لمَ اَّ أ َ َ
ض َ
كَـأَنَّ بَرْقَا ً
الم
َشق َّ َخ ِ
اصرَةَ الظَّ ِ
ام ُه
وَ َسـلَّ ِمنْ ُه ُح َس َ
ُه َو فِي رِ ِح ِ
اب النَّارِ
ي َ ْع ِر ُف دَرْب َ ُه
اللهيب
م
َ
َش َّ
َ
الم ُه
لِ َي ْف َت ِدي أ ْح َ
ح َت ِرقْ ِإال ّ
َم ي َ ْ
ل ْ
ت ز َ ْهرَةٌ
لِ ُتنْ ِب َ
َط ْيرا ً
ام ُه
ُم ِم َن الر َّ َمادِ ُح َط َ
يَل ُّ
َّبيح
ت عَ لَى كَتِ ِ
رَب َ َت ْ
ف الذ ِ
ام ٌة
غَ َم َ

لت ِإلي ِه
َح َم ْ
الم ُه
يل َس َ
ِم َن اخل َ ِل ِ
ت ابْتِ َهالُ التِيهِ
أَن ْ َ
يمهِ
ض َج ِ
ح ِ
نَبْ ُ
ش احل ُ َسينْ ِ ،
عَ َط ُ
ام ُه
ولي َحق ٍّ ر َ َ
ُّ
ت
ت ِإذ ْ غَن َّ ْي َ
أ َ ْعل َْي َ
َت
ِحك َْمـ َت ُه التي َطاف ْ
ت َ ُخ ُّط عَ لَى اجل ِ َدارِ
ـالم ُه:
كَ َ
َ
ص َل ٌة
للش ْعبِ ِمقْ َ
وء ب ِ َح ْم ِل َها
ي َ ُن ُ
الطغَا ِة
رَأ ْ ُس ُّ
ام ُه
ِإذَا ْ
اس َت َب َ
اح ذِ َم َ
ت ي َ َدا ُه
تَبَّ ْ
ْك التي
وَزَو ْ ُج ُه تِل َ
ت ت ُ ِع ُّد
كَان َ ْ
ام ُه
ِم َن الدِّ َما ِء ُم َد َ
س
ُشك ْرَا لِ ُتون ُ َ
صبْ ُح َها
َّس ُ
ُمذ ْ ت َ َنف َ
البالدِ
أَر ْ َخى ِّ
الض ُ
ياء عَ لَى ِ
ام ُه
ِخ َي َ
ضر َ ُاء
َخ ْ
اء ي َ ِج ُّف ب ِ ُعودِ َها
ال َم ٌ
ان ِمنْ َطلٍّ
َشفَ َت ِ
ام ُه
ي َ ُب ُّ
ث غَر َ َ
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اﻟــــﻘﺼﺔ

اﻷعــــرﺝ

أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺴﻴﺢ
(إلى من يستطيع رؤية أثر احلنني في خاصرة احلجر ،أحمد حتسني)
ساحة العني قطعة من
الصمت ذابت في العتمة
وامتدت لتحتضن باقي األحياء
القدمية ،يثقب هذا الصمت صوت عمر طالبا ً من
صديقه زجاجة أخرى من اخلمر.
انتبه لنفسك أيها األعرج ،أنت تفرط فيالشرب ،أنا ال أستطيع حملك
إنه اخلتيار الكلبمن؟!وهل يوجد غيره ،يريد أن يأخذ مني الغرفةالتي أعيش فيها ،ويقول إنه وجد لي واحدة
أكبر في "اخلضر" قريبة من شارع احلمام.
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ال جتادله كثيرا ً يا عمر ،إن هذا اخلتيار النذلما هو إال مصدر رزقك الوحيد ،فمن سيؤجر
عامال ً أعرج هذه األيام.
أعرج ...أعرج ،هذه الكلمة تكاد تخنقني،ثم يلقي الزجاجة من يديه أسفل الشجرة
القابعة وسط الساحة ،تقع عيناه على
جذعها الضخم فيبقيها عليه ،يبدأ بصره
بالصعود إلى أن يصل قمة الشجرة ،ثم يقف
منتصبا ً ال يتحرك.
عمر...عمر "ما زال حافرا ً بصره أمام الشجرة"يا حبيبي أتته احلالة .يقفز بصره إلى قمة
الشجرة ،ثم يبدأ باالنزالق إلى أسفلها ،لم
* ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ

يصبح جذعها ضخما ً بعد ،يرى زجاجة خضراء
فتتسع عيناه ثم يطلق صراخا ً مفاجئ ..
يا جماعة  ..يا أوالد  ..زجاجة خمر تعالوا  ،أحد
األطفال ميسك الزجاجة ثم يضعها على أنفه
ليشتم رائحتها  ،فيتقزز قاذفا ً بها وبكلمة "يع"
تعبيرا ً عن ذلك  ،ميسكها طفل آخر ويلقيها
بعيدا ً إلى حيث يجلس مجموعة من كبار السن
يلعبون "الطاولة" وأحيانا ً أخرى يلعبون بأعراض
الناس  ،تتشظى الزجاجة بجانب أحدهم فتتقد
عيناه شرراً ،ثم يبدأ بشتم األطفال ومن ربّاهم،
ويقوم آخر باللحاق بهم إما انتقاما ً ألنهم قاموا
بتجعيد حلظات الصباح الرتيبة ،أو انتقاما ً
خلسارته إحدى جوالت وفشا خللقه  ،وبالطبع
يدرك أبطأهم وهو عمر لعرجه الظاهر  ،ثم
يستل عقاله من على رأسه ويبدأ بضربه ،وعمر
من جهته يفتح فمه على مصراعيه ليطلق
من حنجرته زعيقا ً حادا ً ميأل الساحة ويعلو على
صوت الباعة ممتدا ً إلى آخر شارع احلمام حيث
يكون أصحابه وصلوا آمنني بالقرب من املسجد
الصغير  ،ينادي أحد أصحاب احملال احمليطة
بالساحة :
 يكفيك ضربا ً للفتى أيها العجوز  ،لقداهترأ جلده  ،دعه يذهب يتحامل على نفسه
مترنحا ً من شدة الثمالة ،هل أساعدك يخاطبه
صديقه الثمل أكثر منه.؟
ال ...ال أريد املساعدة ،أستطيع الذهاب وحدي،إ ّن رائحة الذاكرة املنبعثة من بني احلجارة
الصفراء تستطيع إرشادي  ،أليس كذلك؟ "
مخاطبا ً إحدى اجلدران " أجيبي  ،لكن احلائط ال
يجيب  ،فيبدأ صوته يعلو شيئا ً فشيئا ً وهو ينهال

على احلائط باألسئلة تارة وباللكمات تارة أخرى ،
إلى أن يسقط الرد عليه من إحدى النوافذ :
 أخفض صوتك يا ابن الكلب  ،نريد أن ننام ،وإال نزلت ألضربك  .تدمى يديه من مالكمة
احلجارة البارزة القاسية  ،ملاذا...ملاذا فعلتها يا
رجل ؟ لقد أخفضت صوتي  ،وأنت أيها احلائط
 ،ملاذا ال تدافع عني ؟ ثم يسقط على األرض من
شدة اإلعياء ويبدأ جسمه باالرجتاف والزبد يخرج
من حلقه مختلطا ً باخلمر .
لقد أتته نوبة الصرع املعتادة  .صديقه من بعيد
يصرخ:
ماذا بك؟ ملاذا سقطت على ظهرك ؟ هلهذا وقت ممارسة الرياضة ؟ ...انتظرني سآتي
ملساعدتك  ،ثم يهوي هو اآلخر مغمى عليه.
يذوب عمر في ضجيج املارّة وباعة احملال
والبسطات  ،جارّا ً كعادته عربة احملل الذي يعمل
فيه  ،حبات شعر ترشح من جسد احلجارة
الصفراء التي تلبس أبنية الشارع  ،وهواء نقي
ميتلئ مجازا ً فينكسر في رائحة الزعتر وبقية
البهارات التي تعج بها محالت العطارة وينعكس
أغنية ليوم جديد  ،وعلى مرمى رؤية من تلك
الشجرة القابعة في وسط ساحة العني يترك
عمر قلبه معلقا ً ويهيئ سمعه لتلقي تلك
األسطوانة التي يعزفها كل يوم ذلك العجوز
اخلرف الذي يعمل عنده.
أين كنت أيها الغبي؟ هل كنت مجددا ً معذلك اجملنون الذي يظن نفسه ما زال في عهد
جمال عبد الناصر  ،اسمع إذا علمت يوما ً
أن قدميك العرجاء هذه قد وطئت "مقهى
املغربي" سأقطعها وأريحك منها  ،أمسك هذه
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األغراض واذهب بسرعة إلى السيدة ليلى ألنها
طلبتها على عجل  .مير أحد أصحاب احملال اجملاورة
 ،يلقي السالم  ،ثم يخاطب العجوز :
ما بالك يا رجل؟ ملاذا كل هذا الصراخ علىالشاب؟
لقد أتعبني  ،ال يريد إعطائي غرفته  ،لقدعرضت عليه واحدة أكبر ومبلغا ً من املال وزيادة
في األجرة  ،ولم يقبل "قال ذكريات قال "
وأنت أيها اخلرف ماذا تريد من هذه الغرفة؟ادخل اآلن لنشرب الشاي ثم سأخبرك  ،وأنتأيها األعرج أسرع كما قلت لك وال "تتصرمح"
في الطريق  .ثم يذهب عمر.
لقد سمعت من راهب في كنيسة اخلضر أناحلكومة تتفاوض مع إحدى البنوك اليابانية
حول شمل منطقة اخلضر واحلمام من ضمن
املسار التاريخي الذي سيقع عليه الترميم ،
وسيكون هناك تعويضات مالية كبيرة  ،أتريد أن
يذهب كل هذا املال لهذا األعرج املصروع .
يفيق عمر من نوبة الصرع التي أصابته ،وينظر
إلى يديه املدماة  ،تذكر أنه كان ثمال ً ،استجمع
جسده بصعوبة ثم عاد إلى صديقه الذي كان
يغط في نوم عميق ملتحفا ً السماء ومفترشا ً
حجارة الساحة أسفل الشجرة  ،ثم قام بإيقاظه
 ،دقائق قليلة ويذوبان في إحدى األزقة ليعود
السكون إلى افتراش املكان وملئه.
يدق الباب بقوة  ،تسمعه السيدة ليلى فال
تكمل صب القهوة إلحدى العجائز التي جاءت
لتسليتها  ،فزوجها غائب في اخلليج منذ سنني،
وبالطبع تعرف الطارق  ،إنه عمر ،لقد أوصت
ذلك العجوز أن يأتي عمر خصيصا ً بحاجيات
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املنزل ،ليست السيدة ليلى فقط من تفضل
مساعدة عمر  ،بل معظم نساء الشارع
احلمام وبعض املناطق اجملاورة  ،كل واحده منهن
متعطشة لسماع أخبار جديدة تروى فضولها
الذي ال يرتوي أبدا ً  ،فعمر اآلن بات يعرف دواخل
بيوت املنطقة أكثر من رجالها.
حسنا ً يا عمر أنا آتيه  ،تفتح الباب فيرتطمبصرها بلهاث الشاب  ،فتعاتبه رابتة على صدره
بحركة توحي برغبة فاضحة  ،ألم أقل لك ال
تسرع  ،وأنت تصعد الدرج ...تعال ...تعال أدخل
أنا مثل أمك (رحمها اهلل) ،فتخاطب العجوز
نفسها :
 أيتها اخلبيثة  ،أمه ها ...نسوة اخلضر واحلماموحتى "اجلدعة" يعرفن نواياك  ،لقد شب
األعرج ولم يعد صغيرا ً.
ألم أقلك لك ال تلعب مع هؤالء األشقياء  ،أنظر
إلى جسدك "مدعدر" من كثرة الضرب  ،ملاذا
لعبت بجانب هؤالء العجائز شبه األموات؟ وماذا
فعلت حتى ضربوك؟
لم يكن بسببي  ،لقد قام أحد أصدقائيفتكسرت  ،ثم
بإلقاء زجاجة بجانب أحدهم
ّ
حاولنا الهرب لكنني كنت األبطأ.
ال تكرر هذه مرة أخرى  ،أنا امرأة وحيدة والأستطيع مجاراة الرجال،فألسنة النساء في
هذه البلدة مشرعة ال ترحم ،أال ترى ما حدث
للسيدة ليلى منذ أن غادر زوجها قبل أشهر
 ،لقد أصبحت "ملطشة" في جلسات نساء
املنطقة  ،آه لو يركزن شيئا ً من كيدهن على
القضية الفلسطينية ألبدن اليهود .
لقد لعبنا اليوم يا أمي مع "طنّوس" ورك ّبنا

على بغلته ثم دار بنا حول الساحة وصعد بنا
إلى وادي األكراد وعاد مرة أخرى  ،لعل صحيح ما
يقوله الناس عنه يا أمي ؟ إنه كان رجال ً مثقفا ً
وذكيا ً ثم ذهب إلى بيت "خالته" ولم يعد بعدها
إلى طبيعته  ،هل كانت خالته سيئة الطباع أم
ساحرة؟
ال أدري  ،اهلل وحده أعلم  ،نحن ال دخل لنا.يدور طنّوس ببغلته في شوارع السلط القدمية،
البسا ً بدلة عسكرية من أيام اجليش العثماني ،
واضعا ً صورة جمال عبد الناصر على صدره مناديا ً
بالناس  "،احذروا يا أهل السلط من اليابان  ،ألنها
ستلقي عليكم قنبلة ذرية  ،وسوف يتحول لون
حجارة املباني من الذهبي إلى األسود "
يدور مكررا ً هذه العبارة في البلدة طوال النهار،
ليعود في املساء إلى دخول مقهى املغربي ويكمل
سهرته مع زبائن املقهى حالفا ً لهم أنه تلقى
هاتفا ً من الزعيم الراحل عبد الناصر عن حقيقة
الهدف من وراء املشروع التطويري.
تصب السيدة ليلى للعجوز فنجان القهوة  ،ثم
تبادرها بالسؤال عن سبب عرج عمر وإصابته
بنوبات الصرع  ،فتأخذ العجوز رشفة من القهوة
ثم تلتمع عينيهما وكأنها كانت بانتظار هذا
السؤال لتبدأ على عجل بنسج خيوط إحدى
أكاذيبها.
 يقولون إ ّن عمر في صغره كان يحب اللعببجانب بيت أبي جابر قبل الترميم  ،وفي إحدى
األيام نسي نفسه في اللعب حتى حلّ املساء
ثم دخل إلى البيت والذي يقال إنه كان مسكون
والعياذ باهلل  ،ثم تتفل العجوز في ثوبها وتتمتم
عبارات مثل "تستور"

"يا خضر األخضر"وغيرها وتصمت قليال ً ممّا
يشعل فضول السيدة ليلى طالبة املزيد،
فتنبري العجوز من جديد.
ّ
"بزل" عليك ،يقولون إن "العالك"
 واهلل ماقد طلع له عندما "شخّ " عمر داخل البيت
فأصابه مبس.
املمر املؤدي إلى غرفة عمر يختنق بالعتمة،
يحاول عمر وصديقه اإلمساك ببعضهما كي ال
تتخطفهما أحابيل الظالم.
أترى ؟ يقول عمر لصديقه  ،أترى؟ماذا تقصد؟أنظر أال ترى حجارة البيوت؟ ،إن لونها يتحولإلى األسود
لم تتحول وال ما يحزنون ،يبدو أنك ما زلتثمال ً .
ً
ال  ...إني صاح ،أنظر جيدا ،أال ترى اجلدرانبجانبيك.
طبعا ً سوداء ،أيها الغبي ،فنحن نتمشى قبيلالفجر بقليل
ال إنها تتحول ،ثم يركض إلى أحد اجلدرانويبدأ بفركها بيديه وكأنه ميسح عنها سوادها،
ثم يبقى كذلك إلى أن يدمي يديه من جديد ،
ملاذا؟ ملاذا؟ لقد كنت أحاول إنقاذك ،لقد صدق
طنّوس ،يبدو أن اليابان قد فعلتها ،امللعونني
أكيد فعلوها عندما كنت ثمال ً.
ثم يسقط أرضا ً ليستسلم لنوبة صرع جديدة.
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ﹸ
ﺘﻴﻢ
حلﻢ ﹸم ﱠ
إﺧﻼص ﻫﺪﻳﺐ
بجسدها املثقل على مقع ِدها
املتأرجح ،فعكست على وجهها
اجملعد أشعة الشمس التي
كانت ومازالت تستمد من خيوطها احلاده أمال
برجوع ماضيها املدفون داخل أورِدَتها املتعبة،
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ب هستيري ،الذي حكَم
ماضيها املتيَّم بح ٍ
غضه
عليها القبوع خلف قضبانه التي مازالت ّ
ب مات
وطرية،فقد خاضت أول جترب ٍة لها في ح ٍ
ب
حيث بدأ ،بقيت مهمشة في معرك ِة ح ٍ
لم تخضها ،فالتاريخ ال بأبَه باملستج ّدين على
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ

امية ،تستر ِجع ماضيها شيئا ً فشيئا ً
ِ
أرضها ال ّد َ
فيمر ُّ حادا ً كالسكني استذكرت منه شهيدا
املنكسر ،حيث تشبث
مسجى بني أفنا ِء قلبها
ّ
ِ
بذاكرتها مذ فتحت أسوار قلبها املنيعة.
وها هي تنزف دموع ِجراحاتها على خدَّيها
املهتر َئني ،إذا ما دققت فيهما رأيت خيوطا ً
حتكي قص ًة أزلية ،بهذه الدموع ترجع إلى
الوراء منتشية لعلها حتيي به ما ابتلعته األرض
إذ ابتلعت املنتصف السعيد من حياتها الذي كاد
أن يكون ،وبدون سابق إنذار ُخطِ َف شابا ً بلمح
البصر تاركا ً وراءه فراغا ً كبيرا ً من الصفحات
البيضاء امللطخة بدما ٍء وردية ،فبثت بداخلها
األمل قائلة :لون وردي يخط هذه الصفحات أجمل
طياته
بكثير من لون قد يكون أسودً يخبئ بني ّ
قصصا حزينه ،فهو ما زال برئ بحب برئ وقلب
برئ ،في حينها سالت الدموع على وجنتيها
احلائرة التي ال تدري سببها ،يا ترى ....هل هي
تبكي فراقه أم ألم انتزاعه من جوف قلبها ؟
متالكت نفسها فهي في نظر ذاتها أقوى من
ذرف الدموع واكتفت بالعيش بني أكناف غص ٍة
أبديّة .

ليذهب من نحب ويبقوا مخلّدين في الذاكرة،
مبالي ٍة حلالها االن ،فما
ترفع رأسها غير
خلّفته من خسائر ال يساوي ما ستخسره،
أضاعت ماضيها خلف قضبان األحزان ،تناست
بني ثناياه شفاهها الكرزية وإجاصها اململوء
حلاف املتع ِة في أحالمها الوهمية
واكتفت بشد ِ
يجوب جماال ً شرقيا ً طاهر،
فارس أهوج راح
مع ٍ
ُ
فتستيقظ لتجد نفسها بال فارس وثمارها ما
غضه لم تقطف بعد .
زالت ّ
وهي االن تكتفي باسترجاع املشهد األخير برؤيته
مسجى على األرض مودعا ً إيّاها بغرس مخالبه
ّ
على جدران قلبها وتركها وحيدةً على مسرح
ب
تقمصت دورَها األخير بخفقات قل ٍ
احلياة حيث ّ
بطيئة تنذر بالنهاية.

يداها الراجفتان ترتفعان إلى خ ّديْها لتمسح
الدمع عنهما كي يصبح املاضي أكثر وضوحاً،
فمازالت من حلظة انتشال ما في قلبها من
حياه أن شبح املوت ليس بإجرام بل حق ٌ و ِج َد
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ملﻴوﻥ ﻗﺼﺔ للحﺰﻥ
د.ﺳﻨﺎء اﻟﺸﻌﻼن

يلخص حزنه املقيت
أن
ّ
املقيم في قصر إرادته في
مليون سبب،ولكن ألن ّه
يوقن أن ال وقت عند أحد ليسمع أحزان رجل كلّ
غيماته غير ماطرة بل مرعدة ومزبدة ومجلجلة
معني
قصة ،وألن ّه
وحسب ،وأل ّن حياته أقصر من ّ
ٌّ
بألم غيره أكثر من ألم نفسه املضناة ،فقد قرّر
أن يجعل احلزن هو مشروع حياته ،مادام قد ولد
ليجده توأمه املقيت ،راهن نفسه التي تكاد
ال متلك أ ّي رهان ،على أن ينذر نفسه لتدوين
يقيدها بقلمه الرّشيق
مليون قصة للحزن،
ّ
الساحرة ،ونفسه املكسورة على أحزانه،
ولغته ّ
لعلّه بعمله الغريب هذا يحبس اآلهات في
* ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎت /اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
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السماء،
كلماته ،ويجعل لها ِ
سفرا ً دونه لعنة ّ
ويثبت له طاقة إجناز في هذا العالم الذي بالكاد
يعترف بوجوده اخلامل على الرّغم من موهبته
ّ
الشمس ،وطاقاته اإلبداعية الفذ ّة.
يح ّدث نفسه دائما ً بأ ّن مشروعه غريب ،ولكنّه
يعزّي نفسه أيّان غزته هذه الفكرة بأن ّها ال تقلّ
غرابة عن هذا العالم اجملنون الذي يعيشه ،ال
يجد الكثير ممن يرثون ملصيره في هذا املشروع،
ليحتج عليه ،فمن هو
كما ال يجد الكثير
ّ
الذي سيعنيه أن يتوقّف عند رجل وحيد ميلك
قطيعا ً من األحزان وغابة من الغيمات غير
املاطرة؟!
قليلة هي األشياء التي حزمها لترافقه في
رحلته الهدف ،فمن ميلك األحزان ،وينذر نفسه
لها ،ال يحتاج إلى الكثير من الرفاهية أو املتع
أو الرّفاق .وهو منذور ألحزانه التي جعلته
وميسد على
يطوف ال ّدنيا يسمع احلكايا،
ّ
ّ
اآلالم ،ويربت على اجلراح ،حتى غدا ميلك مهارة
عجيبة جتعله بال منازع ملك االعترافات ،فقد
حفظ عن ظهر قلب مجاري األلم ،وأشكال
اللوعة ،ورائحة احلرمان ،ونكهة االشتياق،
احلب
الضغينة ،وهمس
ومرارة ّ
الظلم ،وملمس ّ
ّ
املكسور ،وأريج التمنّي ،وعبق الشهوة ،حتى ما
عادت نفسه تصمد أمامه أكثر من دقائق قبل أن
ْ
حتمله أحزانها ،وتبوح له بأسرارها ،وتناجيه
تشرع ّ
ويحول
مبكتومها ،فيشرع يخلّدها بكلماته،
ّ
عدمها إلى قصة خالدة في سفره العظيم ثم
يرحل من جديد نحو مبتغاه احلزن ،الذي أن ّى تو ّجه

وجده ،فهو أسهل مطلب ،وأسرع موجود ،فليس
هناك أقرب من حزن.
خمسون عاما ً قطعها يرحتل ويدوّن
املضمخة مبعاناة
في سفره العظيم قصصه
ّ
أهلها ،حتى عرف به القاصي وال ّداني ،وغدا
كتابه مضرب األمثال ،ورأس الشؤم ،وطلسم
األسحار ،وآمن النّاس خبط عشواء بأ ّن من يكتب
السفر يخلع نحسها عنه،
قصة حزنه في هذا ّ
ولذلك قصده النّاس من كلّ صوب ،ورافقوه في
تطوافه أمال ً في أن يكتب قصصهم في سفره،
وقد طاب له أن يؤمن النّاس بهذا ّ
الساذج
الشكل ّ
كي يخلو له وجه الكتابة.
وكمل كتابه أو كاد إال ّ قصة
واحدة بقيت ناقصة ،ف ّتش عنها دون جدوى،
وبدأ املوت يدقّ بابه بإحلاح وقد بلغ من العمر
عتياً ،وشرع جسده يخونه ،وصحته تخذله،
ّ
وهو مأسور لفكرة أن ينهي كتابه ،وينتصر في
رهانه على نفسه ،ولكن هيهات أن يحدث ذلك،
وهو لم يجد بعد القصة رقم مليون ،سكنه ألف
ألم جديد ،وشرع جسده في املزيد من اخليانات
التي تسقط أمام جبروت املوت ،وما وجد قصته
األخيرة ليفوز برهانه ،فكّر في أن يكرّر أ ّي قصة
تتشابه في تفاصيلها مع قصة أخرى في كتابه،
ولك ّن فكرة اإلخالص في عملهّ ،
والشرف في الفوز
فانتصرت على احتياله.
عيه،
ْ
أحلّت على ّ
رقد أليام طويلة في سريره يتمنّى أن يجد
ويؤمل النّفس في رحيل جديد
قصته املليون،
ّ
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وراء قصته األخيرة املنشودة ،وعندما أسدل
جفنيه على آخر مشهد يرقبه في حياته قبل
رحيله األبدي األخير كان ما يزال يجهل أ ّن قصة
حياته اخملتزلة في جمع أحزان النّاس ،وتدوينها هي
والضنك
بالهم
القصة املليون لرحلته املثقلة
ّ
ّ
واحلرمان الذي متثّل في أن ال يعرف أن ّه قد أدرك
غايته ورهانه حتى وإن جهل ذلك!!
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ﻗﺼﺺ ﻗﺼﻴرة ﺟﺪا
ﻣﺸﻬﺪ أول:
ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻘﻴﺮي

كل شيء كان مع ّدا ً بإحكام ،اجلنود اصطفوا في
الساحة بشكل منظم ..القائد شرع في إلقاء
خطبة حماسية ألهبت اجلميع إلى احلد الذي دفع
بالبعض للتكبير بشكل عفوي ،كلما تعثّر لسانه
بكلمه ..داهمته فاصلة ..أو انتهت فقرة من فقرات
اخلطاب الطويل.

كل شيء كان معدا ً بإحكام  ..والنصر كان مح ّتما ً.
لم يعرف أحد ما الذي يريده اخملرج الذي ما انفك
يقطع املشهد ويعيده ..كل حني!!

ﻣﺸﻬﺪ ﺛﺎن:
أعاد القائد خطبته التي كانت هذه املرّة مقفاة

مبا يشبه القصيدة ،اجلنود حافظوا على انتظام

صفوفهم بالرغم من حرارة الشمس احلارقة...
خيمت على املكان أعطيت
دقائق من الصمت ّ
بعدها اإلشارة ..والتحم اجليشان،

اخملرج كاد أن يغمى عليه عندما شاهد الرؤوس
نقية حمراء...
تتطاير ..والدماء تنساب منها ّ

تنهد أحد املصورين وقال :ال شيء سيوقفهم
ّ
اآلن ال شيء!

* ﻗـــــﺎص أردﻧﻲ
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شجار( ....إلى منال إذ ترسمني):

ﺑﻴﺖ ﻋﺘﻴﻖ

في غرفته األولى شاعر يغط في نومه ،ورسام يناغيه النعاس
في الغرفة الثانية امرأة أزعجها اللون األسود املندلق على فستانها ..فنهضت
من اللوحة على عجل!
ورجل ضايقته الفواصل الكثيرة التي امتأل بها النص فنهض من القصيدة على
عجل!
بعد قليل سيبدأ شجار طويل في الغرفة األولى (بني الشاعر والرسام)،
شجار يبدأه الشاعر دائما:
فالرجل الذي يكتب فيه القصائد منذ عام ،يغافله في كل مرة ...ويهرب مع امرأة
اللوحة!!

ﺷﺨﻮص:

هل أنتما عابرا سبيل؟
ال ،أنا البطل وصديقي هذا يلعب دور الضحية
تشرّفنا ،أنا صاحبة االسم في صفحة اإلهداء ...يبدو أن
كاتبكم مغرم بي
في احلقيقة.....
في احلقيقة ماذا؟!
أنا لن أقول صديقي (الضحية) هو من سيقول.
في احلقيقة ...هذا الكاتب يعاني من مشاكل في
الذاكرة ...من سبعني امرأة عرفها ...لم يتذكر إال اسمك!!
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ﺣﻘﻴﻘﺔ:

في محطة القطار،
قال عاشق :هراء ..ما هذا املندلق على شفاه الورد!
قالت عاشقة (بعدما مسحت أحمر الشفاه):
احلقيقة قد تكون مغلّفة بهراء.
في القطار انزعج املسافرون
من عاشقة أغمضت عينيها وأرخت على املقعد جسدها
ومن عاشق ...ظل يبحث عن احلقيقة حتى منتصف الليل!!

ﺧﻂ أﺣﻤﺮ:

مدير التحرير الذي ميقت القمع بش ّتى أنواعه ،كتب
مجموعة كبيرة من الكلمات على لوحة النشر
وأحاطها بدائرة حمراء!
الكتاب داهمهم األرق تلك الليلة والتقوا فجرا يشكون
من خرف زوجاتهم الالتي اتفقن على ذات السؤال:
امللتف حول عنقك؟!
ما هذا اخلط األحمر
ّ
(اخلط الذي كذ ّبته كل املرايا)!!
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ﺩﻗ ﹸ
ﹼ
ـــــﺔ ﺳـــاعــﺔ
ﻋــﺒﻴﺮ اﻟــﻌــﺎﻧــﻲ

فزعة من حلم ٍ لم تتذكره..
أكان جميال؟ مخيفا؟ لم متيز..
نظرت إلى الساعة املعلقة
في اجلوار ،كانت تشير إلى الثالثة والنصف
ت أرعبها وأثار أعصابها..
فجرا ً ..انتبهت لصو ٍ
كان شخير ُ زوجها الذي لم تستطع التعود
عليه.
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نهضت متوجهة الى صالة الضيوف ..أضاءت
املصباح وأوقدت املدفأة ..وجلست ..وسرحت
الى أين؟ ال تعرف ..كانت علبة سجائر الزوج
ملقاة على املنضدة ((لم ال؟)) فكرت أن جترب
واحدة ،فالزوج نائم والتقاليد واحملرمات نائمة
معه!

* ﻗﺎﺻﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻷردن

أشعلت سيجارة وحاولت تذوقها باحثة عن
لذ ٍة عبثا حاولت إيجادها!
كان الهدوء قاتال وال يعكّر صمته سوى
دقات الساعة املستفزة برتابتها..نظرت إلى
املوجودات أحست أن كل شيء يُخ ِرج لسانه
هازئا بها..لم حتتمل النظر أكثر..
انتفضت وحاولت إيجاد شي ٍء ما تقاتل به
السكون البارد برود املوت..
بحثت في األدراج هنا وهناك عن شيء ..أي
شيء ..ال شيء مهم ..حتى وصلت آلخر درج
فوجدت (ألبومات) لصور قدمية ..وجدت الفكرة
حسنة بل ممتعة! احتضنتها وجلست قرب
املدفأة وبدأت بالتصفح..
كان أول (األلبومات) يحوي صور اجلامعة،
وبدأت بتذكر األصدقاء ..ما كان أدهاه ..حسن..
تذكرت هيام واملقالب التي كانت تفعلها بها..
تذكرت باسم الذي كان يكتب لها األشعار
يوميا ..وأحمد الذي كان يغار من باسم ألنه ال
يجيد الشعر وال ميلك سوى النظرات..
وهذه ما كان اسمها؟ يا اهلل ..لقد نسيت
اسمها ..نعم ..سجا..كان اجلميع يتهمها
بالتحرر املبالغ فيه ،لكنها كانت عفوية..
وشاكر ..ورغد وخطيبها ..وسامر وعلي كم
كانت صداقتهما رائعة..

واستعرضت الصور التي التقطتها ملعارضها
األدبية والفنية التي ابتكرت طرقا جديدة فيها،
فقد حرصت أن تنشر أشعارها مع لوحات
مع ّبرة ..كم كانت مشرقة يومها!
دمعت عيناها وهي تتذكر طموحاتها ..أحالمها..
كالم أساتذتها وتشجيعهم لها ..املتلقني الذين
راهنوا عليها وأقسموا بأنها ستصبح أفضل
أدباء عصرها..
أخرجت (األلبوم) الثاني ..كانت صوره مرتبة
بشكل أنيق وموثقة بالتواريخ بدقة ..الندوات..
االجتماعات ..األمسيات الشعرية ..نظرت الى
إحدى صورها وهي تنشد قصيدتها الغزلية
بكل حب وانفعال ..تأففت  ..وبكت ..بكت كثيرا.
لم حتتمل إكماله ،فتناولت الثالث الذي كان
أرشيفا ملقاالتها املنشورة في الصحف واجملالت
بعد تخرجها ..تعجبت للعناوين التي تقرأ..
تكاد ال تذكرها ..وال تعرف محتواها ..تلهفت
أكثر لقراءتها فقرأت مقالها األول والثاني
وقصصها وأشعارها ..وكأنها تقرأ لكاتب
جديد لم تسمع به قط!!
كانت تتساءل بتعجب ((هل حقا أنا من كتبت
كل هذه؟! أين تلك الـ(أنا) اليوم؟ ..وأين ذهبت تلك
األفكارالثورية؟! كيف أُخ ِر َست تلك الصرخات؟
ومن أنا اليوم؟ وما أنا؟ ولِ َم أنا؟)).
َ
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رمت (األلبومات) بعيدا ..وارمتت بجسدها
تعب على األريكة ..أغمضت عينيها ..ورحلت
امل ُ َ
بعيدا...
أفزعتها يد صغيرة متس صدرها بحنان مداعب
وصوت ناعم مالئكي ينادي:
 ماما ..ماما..فتحت عينيها وإذا بابنتها الصغيرة تبادر:
 صباح اخلير ماما  ..ملاذا أنت نائمة هنا وبدونغطاء؟
احتضنتها مبتسمة :
 صباح اخلير حبيبتي..أحست بالبرد في كل أعضاء جسدها وروحها..
أخذت الطفلة يدها ..وساعدتها على النهوض ..
وهي تقول:
هيا ماما ..سيستيقظ بابا بعد دقائق
ّ
ويسأل عن الفطور..
ت ..فالليل انقضى والصباح
نعم صدق ِ
وأخيك..
والدك
أتى ..ويجب أن أنهض ..أيقظي
ِ
ِ
فعت الستائر كلها ..بانتظار شمس لعلها
رَ َ
ستشرق بعد طول غياب!!
((رمبا)) هكذا كانت تردد بينما هي تهيء
الفطور!
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ﻭﺭﻗﺔ ﺷﺠر
ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺸﺎورة

نطح باب غرفتها وظهر َ لها
قوي هائج ،صفعها
ٍّ
كما ثورٍ
شقيقُ ها األكبر على خدها
بغل رهيبة ،كان الليل قد شرع
الشهي بقو ِة ٍ
ُميطر حينها ،قطرات املاء املُنحدرة حتت وطأة
العتمة من "دُوشا" عمالقا يصبها في األعلى،
ب النوافذ َ و"األبجورات" املُس َدلة
تطرق بإيقاع رتي ٍ
تهب
فوقها ،والرياح الضخمة ومن أينما اتفق
ُ
ُجملة واحدةُ ،حترك األشجار برمتها وتهز ُّ األغصان

والفروع الركيكة فوقها ،لذلك تسقط األوراق
البرتقالية احملُمرة وتترنح في الهواء املُثلج ،ومن
أسفل األبواب وحوافها وخلف البيوت وحولها
أجوف عال ،وفي األوكار
تصفر ُ الرياح بصوت
ٍ
تدس العصافير
البنية داخل أشجار السرو
ُّ
رؤوسها الصغيرة حتت أجنحتها ،كلٌّ في العش
لتنعم مسبلة عيونها الدائرية بالدفء
لصق آخر،
َ
اللذيذ.

* ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
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مريع في عتمة الغرفة،
وحش
لم تر غير
ٍ
ٍ
بشكل متواصل" :مع من تتكلمني
يشتمها
ٍ
في هذا الوقت يا بنت احلمار ،ها؟! مع من
يا ..؟!" ،كانت اجلملة األخيرة متزامنة مع
الصفعة ،قال بعد ذلك سبابا ً
سوقيا ً آخر فظيعاً،
ّ
بالطبع لن أكتبه هنا ،فضال على ذلك ،متك َّن من
توجيه بصقة محترمة مألت تضاريس وجهها
اخلائف آنذاك ،أتت البصقة قبل ركل ٍة في اجلنب
أسقطتها من فوق السرير ،وخبطات متالحقة
بيده على رأسها ،كان الرعد حينها يُدوي فوق
اجلبال مثل كرات فوالذية ضخم ٍة تتحدرج فوق
برق هائل
البالط ،وقد ملع في النافذة شعا ُع ٍ
قبل ذلك ،ثم جرها ،من شعرها األسود فقط،
عبر الردهة إلى أن أوصلها إلى املطبخ ،بعد أن
كانت في غرفتها على وشك أن تنام اآلن ،على
بسالم في فراشها الدافئ،
هدهدات نقرات املطر،
ٍ
في الطريق إلى املطبخ كان يُريْح إحدى اليدين
املُمسكتني بالشعر الطويل الذي راح يخرج
متقطعا ملتفا ً بني أصابعه ،ليلطم وجهها ثم
يعود جلرِّها بكلتا اليدين من جديد ،وهناك على
األرض الباردة ،أردف ببصق ٍة أخرى أكبر بعض
الشيء بينما راح يتلفَّت باحثا بجدي ٍة عن األشياء
احلادة ،أين ميكن لها أن تكون ،وألنه لم يتمكن
من إنارته بينما يشدها بكلتا يديه ،كان املطبخ
مثل مسلخ دواجن مهجور ،معتما وشاحبا ،وكادَ
على الضوء اخلافت املنبعث من الغرف األخرى ،أن
يطعنها بسكين ِة تقطيع حلوم متسخة ،لوال أن
األم واألخت الصغرى قد انهمرتا بالبكاء ذابلتني
وخائفتني ،األم راجية ومستعطفة من كل قلبها
تخليصها من يديه الضخمتني" :أذبحني أنا،
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أذبحني أنا ،آآآآههه آآآه "...قالتها بنغم ٍة حزينة
ضارع ٍة من خلف نحيبها الواهن بينما كانت
تدفع ابنها ،كان دبَّا ً بريا عندها ،بكتفيها وظهرها
احملني بكل قواها املنهارة ،لتخلص الدجاجة من
الذبح .وجنحت هذه املرة أيضا.
كان ذلك قبل سنتني على وجه العموم،
أما اآلن ،بعد أن ُمنعت من استخدام الهاتف
النقال ،تخفي هاتفا آخر حصلت عليه من
أسبوع واح ٍد أو أقل من احلادثة،
أحدهم بعد
ٍ
تدسه بسالس ٍة في جيب قميصها ،منذ ذلك
ُّ
الوقت تفعل ذلك ،هاتف مخنوق ،حتى أنه ال
يُصدر أي اهتزاز ألبتة ،فقط يُضيء وينطفئ.
في اجلامعة ،وهي اآلن في سنتها األولى،
يرى الهاتف املليء بأرقام الرجال األربعينيني
واخلمسينيني النور ،عند صديقتها املتواطئة
كذلك األمر ،التي يوجد رقم أبيها في الهاتف
أيضا ،ال ألنه والدٌ طيب لصديقتها ،بل بحكمه
عشيقا جيدا كذلك األمر ،يُطل الهاتف برأسه،
مكان
يخرج للحرية وللمكاملات الدافئة ،وفي أي
ُ
ٍ
تفلح في الذهاب إليه تُخرجه من مخبأه
األمني.
زوج خالتها رقم هاتفه ضمنا مع األرقام،
اجلار الطيب ذو السمعة احلسنة في الشقة
املقابلة ،هذا اجلار يكتفي بالتقبيل وبعض
األشياء اخلفيفة ،لكنه يُغدق عليها ،من باب
الشفقة وحسن اجليرة ،أشياء وهدايا على علم
األم بطبيعة احلال ،لكنه ال يتوانى عن ضمها

طلبت ذلك بينما هي عارية كورق ِة
بقو ٍة إذا ما
ْ
شج ٍر فوق السرير ،أستاذها املُوقر في اجلامعة
أيضا يحرص على التسلية عنها بكل الوسائل
املتاحة لديه ،إذا ما شكت له بعض األشياء
أب
املنغصة في حياتها ،يسارع لضمها كما أي ٍ
حنون ،ثم يعدها ببعض العالمات املرتفعة ،يقول
زوج خالتها عندما يزورهم" :احضري لي كأس
ماء من فضلك يا ابنتي العزيزة" وبعد أن تذهب
لذلك ،يُضيف في وجه أمها وخالتها" :حماها
اهلل من كل سوء هذه الطفلة املالئكية" فتهز ُّ
األم رأسها تتمتم وهي مغتبطة ،لكن وبغياب
العائلة ،تُخبره بأن البيت فارغ لنا ،فلتحضر
يهمس في أذنها
اآلن إذن ،ثم يطارحها السرير،
ُ
الشهية بعد أن يلعقها" :أنت هبة السماء بذلك
ب أخرق،
الصدر املكتنز" ،يسيل لعابه كما كل ٍ
الطفلة املالئكية هي اآلن جسد حار يدس نفسه
كما رضي ٌع بني يديه ،وتلك القبل التي تكون
فوق اجلبني ،في بعض املناسبات بحضور العائلة
الكرمية ،تُصبح اآلن حارة وملتهبة فوق جسدها
بنهم
سيذبح اآلن ،ويصل
ٍ
الدافئ مثل قلبِ طي ٍر ُ
إلى الشفتني املراهقتني واملكتنزتني كحبة فراولة
ناضجة.
شتائيا هادئًا وثقيال عندما
كان مساء
ًّ
ألقت جسدها الرشيق واجلائع للحنان فوق
ْ
األريكة الطويلة ،مستمتعة ببعض الراحة
السابغة ،حذرة في الوقت نفسه لكي ال
ضغط ما،
يضطر الهاتف ألن يُطل برأسه حتت
ٍ
كان املطر يصل بخف ٍة إلى زجاج النافذة ،راحت
متط ذراعيها الرشيقتني البيضاوين في الهواء
ُّ

وبينما تتنقل "بالرميوت" من محطة تلفزيونية
ألخرى ،أخذها امللل والنعاس ،لذلك راحت حتاول أن
تُسبل عينيها الواسعتني علها بذلك تغفو قليال
أمها اجلالسة في اجلوار
فحسب ،عندها سألت َ
تركك؟" اهتزت
ت ناعس وخافت " :ملاذا يعني
بصو ٍ
ِ
األم من الداخل ،كان الصوت على خفته رعدا
ُمدويا فوق اجلبال مبا فيه الكفاية ،نظرت البنتها
بسرع ٍة ثم عادت تنظر إلى التلفاز ،لم تعد تسمع
أي صوت قادم منه ،كانت هذه األسئلة تطعنها
ت آلخر.
في الصميم من وق ٍ
كنت صغيرة جدا؟"
"هل
ُ
أردفت االبن ُة بهذا السؤال قبل أن تصدر
أية إجابة عن السؤال األول ،وألجل أن برهة
مضت دون أن تسمع كلمة واحدة كإجابة
عن هذه التساؤالت التي تأتي من وقت آلخر
عندما تكون األجواء مملة وصامته مثل صخرة،
بكسل وتباطؤ ،نظرت
فتحت االبنة عينيها
ٍ
بخف ٍة ألمها التي تنظر شاردة الذهن باجتاه
ما ،حدقت بها لبرهة ،ثم أغمضتهما وسألت
من جديد " :أين هو اآلن؟" عالوة على ذلك
لم تقل األم إجابة واضحة ،لكنها همهمت
ببعض الكلمات املُرجتفة وهي تعصر يديها،
ت بطي ٍء أيضا " :أفكر ،يعني،
قالت االبنة بصو ٍ
رمبا أزوره هذه األيام" ثم قلبت رأسها إلى الناحية
األخرى ،أردفت " :أُعرفه بنفسي يعني ،أقول له:
ها قد كبرت ابنتك كثيرا أيها الرجل ،هههه "
نعسة أيضا ،ووالفت
ثم ضحكت بخفة ،ضحك ًة ِ
بشكل
رأسها مع شعرها الفوضوي فوق األريكة
ٍ
أفضل ،لم تقل األم أيضا أي شيء ،هزت رأسها
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ب ،كانت املدفأة املشتعلة
فقط بشكل رتي ٍ
أمامها تلم ُع في عينيها اجملُعدتني ،كانت صامتة
ومتوترة ،ألن صوتها كان مخنوقا أكثر هذه املرة،
مخنوقا جدا وميتا من الداخل ،ألجل ذلك
انحدرت دمعة منسابة ساخنة فوق خدها،
وقطرت بهدو ٍء دون أية ضجة تذكر فوق ثيابها،
وتلتها واحدة أخرى على عجل ،في اخلارج،
سارعت القطرات لتنقر النافذة و"األبجورات"
تهب ُجملة
املُسدلة ،وراحت الرياح العمالقة
ُ
وحترك األشجار برمتها واألغصان
واحدة ،تصفر ُ ُ
واألوراق الركيكة البرتقالية احملمرة فوقها ،لذلك
تسقط وتترنح في الهواء املُثلج ،حينئذ كانت
تنساب إلى
ت وهدوء،
الفتاة مستلقية بصم ٍ
ُ
خلجاتها موسيقى رقيقة حاملة ،وقد أرخت
جسدها للنعاس وغطَّ ت ،مع هاتفها احلنون،
بنوم عميق فوق األريكة.
ٍ
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الﻜﺘﻜوﺕ الﺴاﺑﻊ
ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻮاﻟﺪة
خمس سنوات تقريبأ" ،سكنت
في احدى املدن الكبرى ،في
حي في ؟طراف املدينة ،وذلك
اللتحاقي بالعمل في تلك املدينة ،وجدت
في الشقة التي سكنتها أمامي قط" اسود
كبيرا" ،حاولت التخلص من هذا القط اكثر
من مرة ،بأخذه بعيدا ،لكنه كان يعود بعد يوم
أو يومني ،واحلقيقة انه اأدخل محبته في قلبي
قسرا" ،ووجدته مؤنسا لي في وحدتي ،مقابل
شقتي كانت تسكن جارة لي وحيدة وجميلة
* ﻛــــــﺎﺗﺐ أردﻧــــــﻲ

جدا" ،تخرج للعمل صباحا" ،كنت أراقبها
عندما تخرج وأخرج معها في نفس الوقت،
محاوال" إلقاء حتية الصباح عليها،لكنها كانت
تتجاهلني وتعود في نفس الوقت تقريبا" ،وبعد
عودتها تخرج قبل املساء بقليل الى حديقة املنزل
الصغيرة ،جتلس على مقعد خارج املنزل ،ترتدي
مالبس خفيفة ،تترك مساحات كبيرة بيضاء من
جسدها عرضة للهواء ولنظراتي الثاقبة ،رغم
انها تلبس لباسا" كامال" عند خروجها للعمل،
ومتضي وقتها جالسة على الكرسي تطعم
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دجاجة وحيدة وامضي انا وقتي انظر إليها من
خالل النافذة ،وانا أدخن واشرب القهوة وتبادلني
النظرات حتى اجزم انها متيمة بي ،اقرر احلديث
معها في اليوم التالي ولكنها تتجاهلني وكانني
غير موجود ،وكم مرة حاولت أن ألقي حتية الصباح
عليها لكنها ال تعطيني فرصة وبقينا على هذه
احلالة فترة طويلة هي جتلس على الكرسي في
احلديقة تطعم الدجاجة وانا على شباكي ادخن
واشرب القهوة والقط حولي كانه يراقبنا .
ذات يوم خرجت وحدها دون الدجاجة وأخذت
تتسلى بكرة من الصوف تغزلها  ،وبقينا نتبادل
النظرات حتى اعتقدت انها متيمة بي من جديد ،
ولكنها كالعادة عند غروب الشمس تدخل املنزل
 ،وتغلق بابها خلفها وتغلق كافة ستائر النوافذ
وال أراها إال في اليوم التالي عند خروجها للعمل
وبقيت احاول التكلم معها ،واستمرت هي في
جتاهلي  ،فأصبحت هذه املراة تثير فضولي ولم
يعد هناك امر افكر فيه ويثير اهتمامي اال  ،هي
فهي وحيدة وجميلة ،وال يزورها احد ،وال تزور
احدا" .
بعد عدة أسابيع خرجت املرأة ومعها الدجاجة
 ،وكان مع الدجاجة سبعة كتاكيت صغيرة
وجلست جارتي على الكرسي تطعم الدجاجة
والكتاكيت  ،وتفاجأت بالقط إذ عندما راها قفز
من النافذة الى احلديقة وتأهب وظل يقترب حتى
أمسك بأحد الكتاكيت وهرب به بعيدا" وحاولت
إقتفاء أثره ولم اجده ولكنه عاد بعد قليل وفمه
مليء بالدم  ،وأحرجني وأشعرني بالغضب أمام
تلك املراة التي أحاول أال ازعجها  ،ولكنها تصرفت
كأن شيئا لم يحدث وعند غروب الشمس دخلت
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وأدخلت الدجاجة والكتاكيت ورأيتها فرصة
مناسبة لالعتذار منها صباحا والتحدث معها .
أنتظرتها في صباح اليوم التالي لكنها
جتاهلتني ولم ترد التحية وكأنها لم تسمعني،
وفي مساء ذلك اليوم فعل القط فعلته مرة
اخرى وحاولت التخلص منه بأخذه الى منطقة
بعيدة لكن القط اللعني كان يعود من جديد
وأتى على ست كتاكيت في ست أيام متتالية
ولم يبق اال كتكوت واحد  ،وفي اليوم السابع
أنقض القط اللعني محاوال"اإلمساك بالكتكوت
السابع وكانت املرأة تلبس فستانها الفوشي
القصير جدا" ،وعندما أقبل وقفت الدجاجة بني
الهر والكتكوت ونفشت ريشها وأصدرت اصواتا
مهددة واصبح لها منقار كمنقار الصقر  ،وعندما
أقترب القط ميوء محاوال"التخلص منها  ،ولكن
بال فائدة واملرأة تراقب ذلك باهتمام شديد ،وبقيت
انا انظر الى املوقف متفاجئا وفزعاا" ،وبقيت
الدجاجة ممسكة بالهر تنقره حتى اخرجت
احشائه.
في تلك اللحظة خرجت املرأة عن طورها
وهبت واقفة وأخذت ترقص بفرح وجنون،بل
وانطلقت بالزغاريد والصياح ،كأنها في حفلة
حتى طار فستانها وركلت القط بقدمها
بعيدا" وادخلت الدجاجة والكتكوت السابع
ودخلت املنزل وهي ترقص وتغني وانا انظر الى
املشهد بدهشة ،واغلقت املراة املنزل وستائر
النوافذ كالعادة ،وفي اليوم التالي قررت الرحيل
حزمت امتعتي ورحلت صباحا" قبل أن تراني
املراة اثناء خروجها للعمل.

مﻦ الﺰاﻭيﺔ ﻧﻔﺴﻬا
ﻋﻨﻮد اﻟﻨﺠﺎدا
أخيرا أنها لن تعثر عليه مرة
أخرى ..وبانت عليها مالمح
إرهاق نهاية اللعبة ،كانت ترتدي
حينها أجمل ما لديها فغالبا ما نخفي انكسارنا
بشيء من متلق ألوان الفرح ...ذاك قد يشتت
العيون عنها ..فمن السهل جدا أن تكتشف
أشباه ابتسامتها ..ليكن مظهرها إذا آخر ما
تستطيع التحكم به!! فقدت سيطرتها على
غضبها أكثر من مرة ..حتى لو لم يالحظ ذاك إال
القليل ..ال يتجاوزون من تهتم بهم!! حينها قررت
الرحيل لنافذة شعرت بها تناديها لتتفادى أخطاء
أخرى؛ فأناملها كانت متسك غضبا جتبر النظر

إلى توترها ..أما نظراتها فقد ال تتحمل أي تظاهر
يزيد عبء انتظار بكائها عن انهمار دموعه!!
كانت تسير ببطء غير مكترثة باكتظاﻅ املكان..
كأنها تسير على حلن في مخيلتها تعزف ما تريد
من مقاطع حزن ثم يشتد صخبها وقت حتس
أنها حتتاج لكبت!! فتحت الستارة وبدأت تفرّغ
غضبها !! فرق كبير بني صفاء الزجاج حولها و
بني ضبابيته أمامها  ..نتجاهل فضيحة األنفاس
أحيانا ً ..لكنها أغمضت عينيها رغم كل شيء..
أوهمت اجلميع أنها تتأمل فقط بحديقة املكان..
لكنها اآلن تستمتع بهالة صمت خلقتها لبدء
أول مراحل النسيان ..كثير من احلب بدأ بصمت

* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
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انتظار لكن أكثر الفراق يبدأ بصمت آخر حلظة
وفاء!! فنحن دائما ما نتخذ وقت الرحيل في
وقت يكون من ترحل ألجله متيقظا!!
طريقة هو احلب ..يتفنن كل شخص بحبكتها..
لكن قد تكون بساطته أحيانا ما جتعل عمره
يزداد ..و هذا ما تفكر به!! أسمته رجل الظهور
السنوي ..كانت تنتظره ليبعثرها بالقليل من
احلب ..لتمارس معه دور العاشقني لساعات
تتحمل عبئها لآلن ..ثم تنتظر أحداث قصتها
لتكتمل ..لتقف اآلن وتختار نهاية ملهزلة
حياتها ..ملاذا إذا االنتظار ثم امللل ثم لالشيء؟؟
غريب أن تؤمن في نبضات قلب لكن األغرب أن
تراهن بأن القلب لم يعد ينبض!!!
إذا كانت لوقفتها الكثير الكثير من مؤثرات
الالرجوع ..لرمبا لالسكون!!!
رجعت حلفلتها متسك بكأس العصير الذي بدا
باهتا  ..فوقت اختارت النوع الذي ال تفضل كانت
ملتهية بتصرفات الرجل الذي حتب وهو ال يعيرها
أي اهتمام ..كانت تنظر إليه من بني الكؤوس..
تظن نفسها تختلس النظر ..لكن سرعان ما
أيقظها ملل النادل!! وبكل ما لديها من المباالة
اختارت لعصيرها طاولة بعيدة و ظاهرت بأنها
تنظر جلمالها في املرآة لتنساه أخيرا ..ثم بدا
عليها راحة نفسية مع ابتسامة خبيثة فقد
تخلصت من شيء قد يكشف أنها من قبل لم
تكن في املكان ..سارت ببطء كانت هذه املرة بطء
امرأة تغتر بجمالها ..تلعب بخصل من شعرها
فهي تدرك أن التظاهر بالنقيض قد يكلف
عناء اكتراث بتفاصيل أكثر ..كمشية متألقة..
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ابتسامة بنظرة جريئة ..ثم جلسة على طرف
الكرسي تسلم على من بجانبها بطرف عينيها..
تسلم على تلك بأنامل لم ترتفع الكثير عن
مستوى نظرها ..ثم أخذت تراقب املكان دون أن
تطيل ،فقد تضطر البتسامات متتالية ألناس
لم تأت ألجلهم..
رأته واقفا مع فتاة تعيره اهتماما..وهذا ال يعني
أبدا أنها حتملها مسؤولية مكوثه معها من وقت
طويل ..لكنه فقط غرور أنثى قد تفخر بكثر
معجباته وتقنع نفسها أنها وحيدة من تعجبه..
حاول شخص أن يقترب منها ليمازحها ..لكنها ال
تكترث بأن تلفت غيرة حبيبها ذاك مبن يقف معها
فهو أقل منه الكثير الكثير ..بدأت إذا تتكلم
معه بتعابير ضجر مع محاولة تتبع اجلميع ليقرر
أخيرا االنصراف ..فهو ال يعني لها حتى شخصا
قد تستعني به!!! نهضت من مكانها؟؟ توجهت
إليه ..اقتربت منه من اخللف وهمست له بأنها
ستغادر..ثم ابتسمت لصديقته ..تقصدت كل
شيء ..حتى حني لبست معطفها بكل أناقة..
ثم تأكدت من أن جمالها ما زال يتألق  ..أغلقت
جميع األزرار ..وانسحبت بكل ذاك الهدوء ..بكل
ذاك الوقت..بكل ذاك احلذر!! الحظته يراقب من
نافذتها وهي تسير مع مظلتها ..أدركته وداعا
من خلف الزجاج ..وقد كان احتفال آخر همسة
حب..

مﺪينﺘنا

ﻗﺼﺺ ﻗﺼﻴرة ﺟﺪا

ﻳﺴﺮى أﺑﻮ ﻏﻠﻴﻮن

الﻜاﺗﺐ الناﺟﺢ

توفي الكاتب الكبير الذي يقطن حينا,
وبعد أن شيعناه باملزيد من احلزن واألسى،
سرت في نفسي فرحة ال أدري ما كنهها
ولكن رمبا هو مقدرتي اآلن رؤية مكتبته
التي لم يتمكن مخلوق من االقتراب
منها .فعال دخلت املكتبة ألول مرة وانهلت
بسرعة على الكتب أقلبها كتابا كتابا
لكني أصبت بالدهشة عندما وجدت جميع
الكتب ،جميعها ،فارغة بيضاء ال كلمة
فيها حينها أدركت سر جناح ذلك الكاتب.

* ﻗــــــﺎﺻﺔ أردﻧــﻴــﺔ

اﻵﻧﺴﺔ ﺭيﻢ

لدى اآلنسة رمي كل ما نفقد وأكثر,
لديها الثروة واجلمال واألناقة واحلسب
والعلم.
لديها مكتبة كبيرة ,أكبر من بعض
بيوتنا لديها اخلدم ولديها حدائق غناء
وهذا سبب غبطتنا بل حسدنا لها.
ذات صباح أفاقت املدينة على صراخ
خدم اآلنسة رمي ،فقد وجدوها معلقة
في فناء بيتها بعد أن شنقت نفسها.
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حﺐ

الفتاة اجلميلة ذات العشرين ربيعا تأبطت
ذراع ذاك العجوز الهرم وراحا يجوبان وسط
املدينة .وفي أثناء سيرهما ضحك لها
شاب عشريني فأشاحت بوجهها وعانقت
ذراع ذاك العجوز .ولكن عندما رجعا إلى
البيت أدركت الفتاة أنها فقدت شيئا.

ﻭﺟاﺀﺕ الﺸمﺲ

غطى الثلج مدينتنا التي نادرا
ما تغطى بالثلج ,خرج الصبية
يتراكضون ويتراشقون بالثلج لكن أحد
الصبية وجد عصفورا ً صغيرا ً ملقى
على األرض بعد أن جتمد فحمله وسار
به إلى البيت منتظرا الشمس التي رمبا
تعيد إليه حياته .عادت الشمس ولم
تعد احلياة للعصفور.
قال :أنت ذكية
قالت :أتغابى في حضرتك
قال :ولكني أتذاكى في حضرتك
قالت:إذن أنت غبي
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ﻧﺼﻮص

ﻭﻧﻈﻞ ﻧﺴﺄل
إﻳﻤﺎن اﻟﺸﺎوﻳﺶ
نسأل :ملاذا مينع عنّا املطر؟
ملاذا حتول قلب العباد حجر؟
ملاذا قسونا؟؟ ملاذا كذبنا؟؟
ملاذا حرقنا وجه القمر؟
ويبكي الصغار ..يبكي الكبار أال من مطر؟
وتبكي العصافير فوق الشجر
أال من مطر؟؟ أال من مطر؟؟
ويخفي املدرّس أقالمه ..فال خير ظل
ويجري التالميذ في دهشة ..فقدنا الضجر!

* ﻃــــﺎﻟﺒﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

ويبكي املزارع أغصانه ..أين املطر؟؟
وتبكي احلقول  ..تبكي السهول
تبكي املواشي فوق اجلبل..
أجف املطر؟!
ّ
جف السمر؟!
أجف التآخي!؟ ّ
ّ
أجف التآلف بني البشر!!!
ّ
ونظلّ نسأل :ملاذا يحبس عنّا املطر؟؟"
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حــمــاﻗـــﺔ...
روان اﻟﺰﻋﺒﻲ
السماعة
تفكر يوما ً برفع تلك
ّ
ذات يوم ..ال أدري..ومهاتفتي..
ورمبا أن أبقى أنا هكذا..محاط ًة
بكل الناس ..إال ّ أنت..
رمبا أنا من يرغب برفع تلك السماعة ..وسماع
صوتك..
ليتني أستطيع ..لك ّن الذكاء يكمن في أن ال
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تكرّر احلماقة مرّتني!
وما أنا بدون حماقتي؟!
ألست أنا حمقاء؟!أليست حماقتي هي من
أدخلتك في حياتي؟!
أعتقد بأنني عشت يوما ً جميال ً ..لم يكن يوما ً
اعتيادي أبدا ً..
غير
ٍّ
جماله يكمن في أنه اعتياد ّي..لكن..إحساس
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ

َب يومي إلى عالم ٍ غريب..شعرت
واحد..قل َ
ت مختلفة..
بنبضا ٍ
غابت عنّي املرارة ..واجتاحتني نشوة األلم!!
جيدا ً في البداية..
لم يكن يومي يبدو ّ
استيقظت على صراخ والدي و تأنيبه لي..
لنومي لهذا الوقت املتأ ّخر! "..حتى الساعة
الثالثة والنصف..ظهرا ً ..أو عصرا ً"!
اكتفيت
اليوم بالذات لم أشأ أن أبرّر شيئا ً له..
ُ
وأطلقت ابتسام ًة متثائبة..
بالوقوف للحظة..
ُ
تابعت يومي كاملعتاد..
بدأ صوت املطر يتغلغل في أعماقي  ..ويصرخ
في ذهني..
يناديني مع كل ح ّبة ..مع كل قطرة ..ومع كل
ذرّة ٍ من رائحته ..رائحة املطر..عطر احلياة..
لهثت خارجا ً كاجملنونة ..وكأنني ذاهبة ٌ ألقابلك!
ُ
خلعت حذائي  ..ومشيت ..مشيت على أرض
املطر ..ابتسمت لرؤية املطر..ولرؤية قدمي
العاريتني..
دمدمت مع نفسي..
ُ
ركلت املياه بقدميّ ..رمبا هي صورة ٌ أجمل من أن
ُ
أنقلها..
لكنني عصرت بكلتا يدي أوراق الشجر اخلضراء..
حتتضن على سطحها وفي جوفها قطرات أحتلُّ
أنا جزءا ً منها..
رأيت ضوءا ً في السماء ..ملع بصور ٍة أخافتني..
وكأنه أيقظني..
وقفت فجأة ً حيثما أنا ..حاملة حذائي..
نظرت إلى ما حولي ..للحظة ...انتابني شعور
ُ
قاس ٍ..
انتعلت حذائي بسرعة..
ال أدري ما اعتراني..
ُ

تتجمدان..
بقدمي العاريتني
شعرت
ّ
ّ
لم أعد أراك َ كما أراك َ كلّ َ يوم ..وكما أحلُم بك
كلَّ حلظة..لم أعد أرى نفسي كما شعرت..
ذكّرني ذاك البرق بعم ٍر ُس ِرق مني ..أدركت
رس َمته
أني أعيش في عالم ٍ آخر ال يشبه ما َ
مخيلتي..
ّ
عالم ٍ خال من نشوة املطر ..وألم املطر ..واحلنني
للمطر حتى!..
ً
ً
أدركت فقط أننا ..لن نكون معا ..أبدا..مرةً
أخرى..
فالذكاء يكمن في أال ّ تكرر احلماقة مرتني!!..
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ﺇطــــﻼلﺔ
ﺳﻠﻤﻰ ﻋﻮﻳﻀﺔ
()1
وجد شرفة ،تعلق بها ،صارت صباحه والقهوة
والوعد املشرف على كل شيء!
()2
أراد للشرفة جدارا تستند عليه ،هدم آخر املنازل
التي عبرها ،وأتى بجدار لم يالئم الشرفة متاما،
فبقيت الشرفة مستندة على صباحه وأصصه
الفارغة من األوركيد.
()3
مارس الكتابة والشرود واالنتظار على ذات
الشرفة ،لكنه لم ينتبه أن الشرفة حتلم
بسقف لها!
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()4
بقيت الشرفة حتلم بالسقف ،وهو ال يبالي،
حتى أخذت الشرفة كل شيء تطل عليه وتركت
له الشرفة واجلدار!
()5
شعر باألسى قليال لرحيل الشرفة ،لكنه انتبه
أن الشرفة ال تكتسب شرفتها إال عبر اإلطاللة
من يومها بدأ البحث عن إطاللة !
وبدأت الشرفة البحث عن إطاللة أيضا!

* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ

خريﻔﻴﺔ
ﺷﻴاﺀ
ﹸﻛ ﱡﻞ ا ﹶﻷ
ﱢ
ﹺ

ﺷــﺬى ﻏـــﺮاﻳﺒﺔ

ت
املرصعة على لوحا ٍ
الفسيفساء ّ
جبل
نائمة في قلع ٍة بائسة على ٍ
مساؤك ربي ٌع أخضر..
هرم:
ِ
هذه األيّام تلتهم من العمر أجمل ُه..
ض في
َ
وأولئك الرّفاقُ صاروا أصناما ً ومتاثيلَ تُعر ُ
ث عن ألوانهِ وتاريخهِ
متحف نبال ُغ في احلدي ِ
ٍ
وغبار ِه!
للصياد وغَدر ُ البح ِر لساكنيه..
اجلَزر ُ منح ٌة
ّ
والصدف واحملار ُ لفظ ُه البحر ُ عن َد الغروب ،لتأتي
ّ
ً
شاب ّ ٌة لم توصف باجلميلة ،تقطفه يأسا وتقذف ُه
خللق احلياة..
في محاول ٍة ِ
ورمبا النوافذ
وآذار ُ جاء دون استئذان ،طرقَ
األبواب ّ
َ
أو رمبا لم يَطرق أيّها لك ّن مجيئه تزامن مع
* ﻛـــــﺎﺗــﺒﺔ أردﻧـــﻴﺔ

وصول املطر املتأخر يطرق نوافذنا على مهل..
كأمنا نتشرّبه موتا ً بطيئا ً ورغب ًة في تصديق رواي ِة
األمل..
نَف َت ُح النّوافذ َ وننتظر ُ احلياةَ على أحر ِّ من اجلمر،
ونتوهمها في كل األشيا ِء ،وفي أعواد القرفة
ّ
اليابسة ،وحدها رائحة الوصول
متنح رونَق َ
ُ
االحتفال بعضا ً من تفاصيلهِ..
ِ
سيأتي متأخرا ً ..وسيذبلُ سريعاً ،وسيفارقُ
ترابا ً
شب على ُّ
تعد تَعني له براعم
الشح ولم ُ
َّ
الياسمني شيئاً؛ فهي حرقة وُلدت وتوق ّ َد جمرها..
ح ّتى أشعلت ثورةً هرمة ما لبثت أن صارت شوكا ً
يُوصى باقتالعه قبل وصول نيسان..
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ﺧﺎﻃﺮة

ﹼ
ﻭﻛﺄﻧﻪ اﻷمﺲ
أمي...
رﺷــﻴﺪة ﺑــﺪران

أذكر تلك األيام وكأنها البارحة...
كنّا صغارا ً إذ ذاك ..وكنا أشقياء
أذكر كم أحببنا أمنّا ونحن

صغار...
ورغم ذلك أذكر كم كنا منعن في إغضابها
كم كنّا أشقياء
الزالت تلك الطرق املزدحمة واملقفرة أحيانا ً في
بالي...
تلك الطرقات التي أوصلتنا إلى املدرسة أياما ً...
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وإلى احلدائق أحيانا ً ...وإلى القفار وإلى الالمكان
أحيانا ً كثيرة
وكأنه األمس حني كنت أنتظر مع إخوتي ونعود
قبل مغيب الشمس بقليل...
وقد رسمنا خيوطا ً ملا ينتظرنا من عقاب...
وقد رسمنا شباكا ً أقوى لتمسك قلب أمي
وتثنيها عن عقابنا
منشي على حواف الطرقات وعلى األتربة...
أخرج بأفكار وليدة الطفولة  ...أفكار مسلية
* ﻛـــــﺎﺗﺒﺔ أردﻧﻴﺔ

ومؤملة في ذات الوقت
بقدمي أزهار الشوك املمتدة من أول
أضرب
ّ
الشارع البعيد إلى أن تنتهي صفوف األشواك
وتنثر األشواك على حدود مملكتنا...
وكنت األشقى...
وكنت اخلاسر الوحيد الذي يعود وأشواك الطريق
رجلي...
تقتل طفولة
ّ
وما كان العقاب ليحل بي وهو يرى دموعي التي
ذُرفت بحق الطفولة
أذرف الدموع وعيوني ال تغادر عيونها
أستجدي قلبا ً مختبئا ً خلف قناع العيون...
أستجدي ..ثم أستجدي ..لكن يداي تبقى
مفتوحتني للهواء
خالي الوفاض من كل شيء
أعود
َ
أرمتي في سريري ..وأدفن رأسي حتت الغطاء وأنهار
وجنتي بحرارة...
الدمع تسقي
ّ
وأشواك الطريق تغرس براثنها في قدماي بال
رحمة...
وكنت األشقى ....ورغم ذلك األقرب إلى قلبها
أدفن رأسي حتت الغطاء بني بكا ٍء ...ودموع...
ب منفطر
وقل ٍ
ولكنني ..وبيقني الطفولة ..كنت أنتتظر
وكنت اعرف قلبها الذ ّي اح ّتل بني ضلوعي مكانا ً
كان لقلبي ذات يوم
دفنت رأسي بني يداي وحتت الغطاء...
وكنت أعلم...
من بني البكاء والدموع  ...والقلب املنكسر

أجل كنت أعلم بأنني سأستيقظ غدا ً ألجد
مرسوم العفو من قلبها قد حلّ ليال ً...
قدمي خفية
وأجدها قد أزالت األشواك من
ّ
أركض إليها كمن اهتدى إلى النور من بعد
الظلمة...
أرمتي بني ذراعيها  ..وأدفن رأسي في حضنها
وبكاء مختنق ٌ يحاول التسلل من بني
الدافئ...
ٌ
غصة...
قضبان صدري ...وكأ ّن في القلب ّ
تأخذ رأسي بيديها ..ترفع وجهي بني كفيها وحت ّدق
عيني الدامعتني بابتسامتها الطاهرة..
بحنو في
ٍّ
ّ
الغامضة ...أبحث وأبحث في معاجم عقلي غير
الناضج فال أجد لغموضها اللذيذ تفسيرا ً..
وتهمس لي ...أنت مميز ...حبيبي املميز
أنا حبيبها املميز...
ولطاملا كنت
تلك األيام ..تلك الصور ..وتلك الذكريات
ال تزال...
وكأنها األمس
لكنها تلك األيام التي تقلّبنا ..وتخدعنا ..ونحن
في غفل ٍة عنها
وال بد للصغير أن يكبر...
وللكبير أن يشيخ...
وملن حمل روحا ً بني جوانحه أن تخرج دون أن ترحم
دموع من حولها...
وملن حمل قلبا ً دافئا ً أن يتوقف غير َ آب ٍه بوجهي
الذي لطاملا كان يتدفأ به ..وبسمعي الذي لطاملا
غفي على وقع نبضه...
ولم تكن تلك األيام التي تخدعنا ..من األمس
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هي تلك األيام التي أبعدت حبيبتي عني...
هي تلك األيام التي ألقت بها أسيرة األجهزة في
غرفة العناية احلثيثة...
وال تزال طفولتي حبيسة صدري...
وال زلت باألمس ..ولم أكبر ...كما أخبروني
أنا لم أكبر بعد...
حني أخبروني ...ال فائدة لألجهزة بعد اآلن
ماذا يعني لو توقفت األجهزة!!
ولم تتوقف أنغام قلبها عن العزف...
ولم تتوقف أنفاسها عن مداعبة شعري...
ولكنني أدركت بأنها قبل أن تصمت األجهزة...
صمتت
أنا لم أكبر بعد...
ال تزال طفولتي حبيسة صدري...
وال زلت باألمس ...ولم أكبر
بأمل أري ُد
أركض إلى أزهار الشوك أعانقها..
ٍ
اكتماله لكنه ال يريد أن يكتمل...
أنهال عليها ضربا ً
بقدمي...
ّ
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وأعود مسرعا ً إلى فراشي...
كنت األشقى دائما ً ..ورغم ذلك كنت األقرب إلى
قلبها...
أدفن رأسي حتت الغطاء ..بني بكا ٍء ..ودموع...
ب منفطر
وقل ٍ
لكنني بيقني الطفولة ..كنت أنتظر...
وكنت أعرف قلبها الذي احتمل بني ضلوعي
مكانا ً كان لقلبي ذات يوم...
دفنت رأسي بني يدي وحتت الغطاء...
وكنت أعلم...
ً
أجل كنت أعلم بأنني سأستيقظ غدا ...ألجد
مرسوم العفو من قلبها قد حلّ ليال ً ...فلطاملا
فعل...
وأجدها قد أزالت األشواك من قدماي ِخفية...
فأنا حبيبها املميز
تلك األيام ..وكأنها األمس...
ت األمس...
لكن الغد قد جاء ...ولم يأ ِ
وال تزال أشواك األيام تغرس براثنها في قدماي...
لن يعود أمسي كما كان...
بكائي اخملتنق الذ ّي يحاول التسلل من بني
أحبس
َ
قضبان صدري...
غصة...
وفي القلب منت ّ

أﻛـــرﻫﻚ
روان اﻟﻌﻤﺪ
أكرهك
أكرهك حتى التماهي
حتى التضاد

حتى الضحك
حتى الكذب
أكرهك لدرجة ال قياس لها
ككره الناي للهواء مير مدغدغا نوتات احلزن
األسير ألصابعك
كره النعنع للمياه
خليط شمس يلف نداه
كره السمكة لعبودية املاء
ككره البوظة لضوء الشمس
يذيبها
بحياء
ككره الغيتار ألصابعي

* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ

ككره النار للشتاء
كره الظالم لنور جنمة شماء
كره الطفلة للحليب وللبكاء
كره الزيت للزعتر
كره الشاي للسكر
كره الهال للقهوة
كره الفرس للفارس
أكرهك بكل ما حتمل أبجديتي
من مفردات
وسواك لن أكره
ال أحبك ولن أحبك
بل سأكتفي بتصديق نفسي األمارة بالسوء
وسأكره وجودي من دونك
يا فارسي
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وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ

اﻹﺻﻼﺡ ﺑرﺅيﺔ ﺷﺒاﺑﻴﺔ
آﻣﺎل اﻟﻨﺼﺮاوﻳﻦ

أو االنفعال والتحدي قد
يدفعان البعض وخاصة
أصحاب القرارات واألفكار إلى
إطالق عبارات تصبح عبرة وحكمة يتم تداولها
واألخذ بها على مر السنني .ومن األقوال التي
قفزت إلى ذاكرتي قول سمعته من شخص
أعتبره قدوتي أو باالحرى مثلي األعلى االستاذ
احملامي مجلي النصراوين وهي عبارة لرئيس
غينيا السابق والقائد األفريقي أحمد سيكوتوري
"من ميلك جيل الشباب ميلك املستقبل".
هي جملة نقف عندها متسائلني عن أحقية
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سيما
الشباب بالتدخل بعملية اإلصالح وال
ّ
أن اإلصالح مرتبط مباشرة بعملية التحول
والتغيير؟ فهل يستطيع الشباب رسم تفاصيل
املستقبل وحتديد مالمحه باعتبارهم شريكا
"مهما" واستراتيجيا "وفاعال" في اجملتمع؟
سنرفض املبدأ على اعتبار أن الشباب ال يفقهون
باحلياة شيئا ً سوى متطلبات العصر من املوضة
والتسلية واملسلسالت التركية وتأثير اإلعالم
الغربي على عقولهم الذي بدوره استغل إعجاب
الشباب بالغرب فبث سمومه في عقولهم،
سمعنا الكثير عن اإلصالح مبختلف أنواعه؛ مثل
* ﻛـــــﺎﺗـﺒـﺔ أردﻧـﻴـﺔ

اإلصالح السياسي واإلصالح االجتماعي واإلصالح
األمني من كبار املثقفني وأصحاب القرارات
واألفكار ،فهل سيستوعب هؤالء الكبار املتنفذون
قدرات الشباب على إحداث التغيير بعد أن كانوا
مغيبني عن قضايا أمتهم وحالها ،وخاصة أن
هدف اإلعالم املعادي هو امتالك األمة من خالل
السيطرة على عقول شبابها وحتريف أفكارهم
للتحكم مستقبال بثقافتها وحضارتها؛ فهي
تعتمد احلرب اإلعالمية والغزو الثقافي في
التركيز دوما ً على إعماء البصيرة وطرق املنظات
اإلرهابية في غسل األدمغة عند الناشئة ونشر
األفكار املتطرفة وأساليب التالعب بالعواطف
واملعتقدات لتؤجج حربا مكتومة ومبطنة،
ولكن العالم فوجئ وأصبح على يقني بأن
محاولة اإلعالم املعادية باءت بالفشل بعد ثورات
الشباب على األنظمة التي رأوا أنها رمز للفساد
والظلم وصمودهم أمام محاوالت تدمير الثورة
وتصويرها على أساس أنها قوى مخربة ومدمرة
ومحاولتهم نشر اليأس واإلحباط من خالل
االعتداء عليهم وقتلهم وتصويرهم أمام الرأي
العام بأنهم مجموعة من الشباب املدعومني
من اخلارج إلثارة الفنت والزوابع لزعزعة االستقرار
واألمن املصطنع.
فلماذا ال يتم إعطاء شبابنا امللتزم أخالقيا ً
مساحة كافية وتفعيل دورهم في األحزاب
السياسية والعمل السياسي بدال ً من القمع
والتهميش ،وخاصة أن الشباب حاضرون دوما
في ذاكرة القائد وفي معظم اهتماماته ،وملاذا
ال تتم مساندته ودعمه والوقوف إلى جانبه بدءا ً
من الصفر  -من الطفولة -فاملناهج التي يتم

تدريسها في املدارس يجب أن تكون مناهج
قوية تصل إلى عقل الطالب ويكون لها
إسهام في بناء عقله النقدي وتنمية إدراكاته
لتقوي شخصيته وتفتح منابت الوعي لديه
من خالل تعريفه بحقوقه الشخصية واإلنسانية
والوطنية وتوعيته فكريا ً بالقضايا القومية
واملشاكل التي تتربص باألمة العربية ،والتجنيد
اإلجباري الذي يجب التفكير مجددا بتطبيقه
ملا فيه من فوائد تتمثل بتنمية روح االنتماء
والوالء وحتفيز مبدأ التعاون واملشاركة وروح
عمل الفريق الواحد ،ومساهمته في بناء ثقافة
مجتمعية تنبذ العنف والطائفية وجتفف منابع
اإلرهاب مما يعزز ثقافة الدميقراطية ويحارب ثقافة
التردد واخلوف والالمباالة واحليادية والعمل على
إقامة حوار وطني فاعل بني احلكومة والشباب
وحل مشاكلهم والوصول إلى طريقة مثلى
للتفاهم بينهم؛ فاإلصالح لن يتحقق عن طريق
الفوضى وهذا ما يعتمده الشباب في التعبير
عن آرائهم من خالل املسيرات السلمية وفتح
باب احلوار واملناقشة واالعتصام السلمي أمام
املؤسسات ،فتجتمع األطراف في مصلحة واحدة
وهي مصلحة الوطن خاصة أننا أمام ظاهرة
انفجار اجتماعي؛ فاألمة العربية تشهد حالة
من الغليان في شوارعها بعد طول صبر وصمت
وتراكم االحتقان بسبب األوضاع الداخلية من
فقر وجوع وبطالة وغالء األسعار ونهب الثروات
والفساد بكافة أشكاله.
وال بد من اإلصغاء ألصحاب النقد مهما صغرت
أعمارهم؛ فمن يجلس اليوم على مقاعد الدراسة
سوف يستلم غدا زمام القيادة.
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الﺴلوﻙ الﻌﺪﻭاﱐ ﻭاﻹﺟراﺀاﺕ
الﺴلوﻛﻴﺔ لﻌﻼﺟﻪ
ﻓﺆاد أﺑﻮ ﺷــــــﻨﺎر
هي املؤسسة االجتماعية
الثانية بعد البيت من حيث
التأثير في تربية الطفل ورعايته،
وتعود أهميتها ملا تقوم به من عملية تربوية
مهمة وصقل ألذهان األطفال ،فوظيفتها
الطبيعية أن تستقبل األطفال في سن مبكر
فتكون بذلك احملطة األولى للتعامل معهم بعد
األسرة مباشرة.
ولعل من أكثر جوانب احلياة املدرسية سلبية
وتعقيدا وإشكاال ،هو اجلانب املتمثل في السلوك
العدواني الذي ميارسه بعض األطفال نحو
اقرأنهم في املدرسة ،الذي ينتج عن سلوكات
غير مرغوبة للمجتمع.
فنجد أن اجلو االنفعالي العام الذي يعيشه الطفل
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في املدرسة أو في البيت له أثر عميق على مدى
حتركه وتفاعله وحتصيله نحو اآلخرين من نفس
عمره؛ فقد يشعر الطفل بالتعاسة في املدرسة
بسبب موقف األطفال اآلخرين ،كالسخرية منه
أو االعتداء عليه بقسوة أو شعوره بعدم االنتماء
لهم.
وقد يعتدي األطفال أحيانا على زميل لهم
العتقادهم بأنه ال يستطيع أن يرد االعتداء
وشعورهم بضعفه وعدم قدرته على الوقوف
أمامهم بنفسه واالعتماد على ذاته.
وقد أثبتت بعض الدراسات التي استخدمت في
بعض اإلجراءات تعديل السلوك خلفض السلوك
العدواني بأن هناك سبع خطوات للتعامل مع
العدوان االجتماعي من أجل إيجاد نتائج فعاله
* ﻛـــــــﺎﺗﺐ أردﻧـــــﻲ

وهي :منعه من الوصول إلى أدوات العنف،
والسيطرة على مظاهر العنف ،وتصحيح ظروف
احلياة اليومية التي تؤدي إلى العنف ،وطرح
تعليمات فعالة وخيارات تعليمية الفتة للنظر،
ردود الفعل غير العنيفة ،وإيقاف العنف بشكل
مبكر .
والسلوك العدواني يظهر نتيجة اإلحباط الذي
يشعر به الطفل وهي املواقف التي تخلق احلواجز
بني الطفل وبني إشباع حاجاته ودوافعه أو التي
حتول دون حتقيق رغباته.
وقد يكون مصدر اإلحباط خارجيا وهذا هو األغلب
كما يحدث عندما مينع الوالد طفله من القيام
بعمل ما ،وقد يكون مصدر اإلحباط داخليا
كشعور الطفل بالعجز عن حتقيق غرض معني؛
فالعالقة بني اإلحباط والعدوان من الطفل تظهر
في مواقف كثيرة وتتوقف درجة الشدة التي
تظهر بها االستجابة العدوانية كرد فعل على
اإلحباط.
وجند أن كف السلوك العدواني في املواقف
اإلحباطية مبثابة إحباط آخر يؤدي إلى ازدياد ميل
الطفل للسلوك العدواني حيث تزداد الرغبة في
السلوك العدواني في ضوء ما يدركه الطفل في
أنه مصدر لإلحباط.
وهناك ثالثة عوامل تفسر السلوك العدواني هي:
•اإلحباط.
•أهمية اآلباء كنموذج للطفل ( فالطفل
يتقمص شخصية األب أو يسلك سلوك
والده).
•تسامح األهل إزاء السلوك العدواني.
و ينشأ السلوك العدواني بني األطفال نتيجة

للظروف البيئية أو االنفعاالت التي حتدث داخله
مما يجعلها تظهر بأشكال ودرجات مختلفة مما
يؤدي إلى إحلاق الضرر باألطفال اآلخرين أو األشياء
التي تكون حوله ،ومن هذه األشكال :
•العدوان اجلسدي (وهو االعتداء على اآلخرين
كالضرب والرفس).
•العدوان الكالمي (مثل الشتم).
•العدوان الرمزي (وهو احتقار اآلخرين والسخرية
منهم).
وقد أثبتت بعض الدراسات بأن هناك فرقا ً
بني أشكال السلوك العدواني (العدوان املادي
والعدوان اللفظي) وأن القيمة التفسيرية
للعدوان املادي كانت أكبر القيم التفسيرية
بنسبة  ،% 51ويليها العدوان اللفظي فالعدوان
السلبي بنسبة  ،% 74واملادي واللفظي بنسبة
 ،% 91.1وعليه؛ فإن العدوان املادي واللفظي كانا
أكثر أنواع السلوك شيوعا ً بني األطفال.
ومن أسوأ اإلجراءات التي تستخدمها املربيات في
التعامل مع السلوك العدواني اإلهمال ،وهو من
أكثر اإلجراءات استخداما بحيث شكل بنسبة
 ،% 56كنسبة من بني اإلجراءات األخر .
وهناك عوامل أخرى تشكل في السلوك العدواني
منها:
•كثرة الطلبة داخل غرفة الصف.
•عدم توفير األلعاب املناسبة لهم.
•ضيق الساحات واملمرات املدرسية.
•قلة وعي املربيات بفاعلية اإلجراءات السلوكية
في احلد من السلوك العدواني.
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ﻣﻜﺎﺷﻔﺎت

ﺇﺑﺪاعاﺕ الﻌﺪﺩ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﰲ مﺠلﺔ "أﻗﻼﻡ ﺟﺪيﺪة"

ﹼ
ﻭلﻜﻦ الﻌﻄر ﻏاﺏ
حضر الوﺭﺩ،
د.ﺳـﻬﻰ ﻧـﻌﺠﺔ
تضوع به على
وردة عطرها؛ ُ
شفا نسمة تداعب فتنتها،
ونحلة تشتار رحيقها ،ويد تراود
فيض البوح في خاصرتها.
العطْ ر؛ يعتصم في
وقد يفيض الورد ،ويغيض ِ
األكمام حلني البلوغ.
ّ
؛الشعر ّي والنّثر ّي
تبصرت املنجز اإلبداعي
كذا
ّ
في العدد األربعني من مجلة "أقالم جديدة"
وعطر يغيب؛ وكتابات
في عمومه؛ ورْد يحضرِ ،
ُمراهقة :داال ،ومدلوال ،وتركي ًبا ،وصورةً ،وإيقاعًا.
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كتابات تتوكّأ عصا ال ّترحال على غير بصيرة
في رياض املوروث غال ًبا ،وتخطف ّ
الشذا قبل
األوان ،فال هي في مطلع العنب ،وال هي في
حتما سيضوع،
حضرة النّبيذ .لك ّن العطر
ً
السماء،
واملراهق ال ب ّد سيبلغ ،فيقاسم ّ
الطير ّ
شك في أنه سيصير خمرًا.
والعنب ال
ّ
البك ْر ،أ ْن يج ّدوا
على مبدعينا إذن في خطاهم ِ
في رسم مالمحهم اإلبداعية ،وأال يستعجلوا
القطاف.
خطوه
عليهم أال يركنوا إلى ال ّتيه في شمس حر ّ
* ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎت /اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ

ذات غفوة فتحرقهم ،وبريق رؤى هي محض
حلم جريح فيعميهم ،وأجراس هي
السجع أقرب فتصم آذانهم؛
إلى ّ
فالقلم يسخو لو تزوّد باحلبر؛
وحبر اإلبداع شعرًا كان
أو نثرا :معجم لغو ّي
شاسع ،ومخيال حرّاث،
وأذ ٌن تذوق النّبض نغما،
وجسارة في انزياح لغو ّي
على مستوى املفردة وال ّتركيب
والصورة ،ومترّد حذق على األساليب
ّ
يلون املعنى ،ويكسر ال ّتوقّع،
اللغويّة؛
ّ
ويخلق حالة من ال ّتوتر في املتلقي ،واستثمار
فطِن يستشرف الثّقافات ،ويتحرّش باجلمادات
فيبث فيها الرّوح.
لم تخلُ "أقالم جديدة "في عددها األربعني من
أقالم مبدعة حتمل تباشير العطر والبلوغ وجمر
والسيما في عَ نْونة النّصوص؛ لقد
العنب،
ّ
حدس الكتاب النّاشئون باملضمر واملعلن
في أثر العنوان على املتلقّ ي ،وبأن ّه عتبة
الولوج في النّص ،واستكناه دواخله،
فصاغوا العنوان البليغ الذي
يأخذ املتلقي إلى عوالم
الظ ّن  ،ودوام
هي إلى ّ
ال ّتسآل أقرب منها إلى
الكشف؛ فالقصيدتان:
"لوتدري" ،و"وإن طال املدى"
شرطي
مؤسستان على اقتران
ّ
ّ
ناقص ينفتح على فضاءات اجلواب.
والقصيدتان" :ميناك" ،و"التباسات"

تكثّفان املعنى املتعاظم في كلّ
نص
ّ
اسمي واحد ينبئ عن
مكون
في
ّ
ّ
توأمة مسيسة بني العنوان
(العتبة) ،والنّص (الدار).
فعنوان القصيدتني ال
جوانية
ينفك البتة عن
ّ
ّ
الشعريينّ ؛ حيث
صني
النّ ّ
والسموق في
الي ْمن واخل َْير ّ
داللة ُ
النّص األوّل ،واشتباك األنا باآلخر،
والضوء بالعتمة في
واملادّ ّي باملعنو ّي،
ّ
ص الثّاني.
النّ ّ
ّ
الشعريّان":نسيان أنت"،
صان
ويلتقي النّ ّ
و"طبيعة أنت" في آلية صوغ العنوان؛ حيث
العرْف النّحو ّي الذي يقتضي صدارة
صوْغه ُ
يغاير َ
الضمير املنفصل ُمشيعا بهذه املغايرة نغما
ّ
رفية لكلمتي"نسيان"،
شفيفا مبعثه البنية ّ
الص ّ
وتية ألصوات
و"طبيعة" من جهة،
واخلاصية ّ
الص ّ
ّ
كلّ بنية من جهة ثانية.
رب" عنوانا
ص" :هنا للبساتني ّ
و ينماز النّ ّ
في تقدمي اخلبر شبه اجلملة على
"رب" التي تفارق
املبتدأ ،وبداللة ّ
السائد.
ّ
نص "ال تسأليني
و ينفرد ّ
وارحلي" بصوغ العنوان
املكون من مركبني فعليني
ّ
طلبيني؛ النّهي واألمر ،وهو ما
ّ
يثير في النفس سلطويّة ال تُرجتى.
القصصية منحى
وتنحو النّصوص
ّ
العنْونة؛ حيث يطول العنوان،
مغايرًا في َ
يتهجى
وتتلعثم اللغة ،ويغدو كاتبه كمن
ّ
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أبجديّات العنونة؛ مستثنية من هذا احلكم
قصتي" :مؤامرة" ،و"جارنا شاعر" اللتني نهجتا
ّ
ّ
متيز.
الشائع في الع َنوْنة من غير ّ
وفي وقفة مكاشفة مكثّفة مع كلّ نص
من نصوص "إبداعات" في العدد األربعني
بنص
من "أقالم جديدة" ينماز العدد
ّ
"التباسات" لغسان ماجد على
مستوى القصيدة الومضة؛ إذ
يشي بذائقة رؤيويّة يقظة جتيد
اللغة ،وتزهو بجالل معانيها،
الطقس
وإن غلب عليها ّ
اجلنائز ّي
كوني
الس
ّ
ّ
الرتيب.
ماجد
غسان
ّ
شاعر يقف على
مشارف اإلبداع،
لكنّه منوط بفيض
عال ُمدرّب
موسيقى ّ
وتأمل ٍ
مدروس.
بنص " طبيعة أنت" ليزن
كما ينماز
ّ
سحرا،
ال ّدبك "؛ حيث تفيض الكلمات ِ
وقعا ،واحلياة ُحلما فتغدو في قلب
واملوسيقى ً
القصيدة ،وتغدو القصيدة حديقة عطر ونور:
تكسرين النّور /إن مزجا /أو فوح
"كاملاء أنت/
ّ
عود ال ّدهن /مذ في ناره /نضجا" .
علي األفق منذر
بهي الروح،
نص
"طبيعة أنت" ّ
ّ
ّ
بشاعر غو ّي لكنّه جدير بثقافة في حقول
الطبيعة.
ش ّتى تجَ ُوز ُ قشور ّ
نص "ميناك" لطارق دراغمة في اآلخر
و يتماهى ّ
ّ
الشطرين مبوسيقى شفيفة،
في قصيدة
عال ،وبلغة سامية سانية ،ومبشاعر
وبتصوير ٍ
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والصورة
حميمة تؤنس املتلقّ ي ،لكنها املوسيقى ّ
واللغة التي ما خرجت من عباءة املتوارث.
النص يعلن عن شاعر أصيل ،لكنّه يعلن أيضا أ ّن
ّ
حضوره في الساحة الشعريّة مرهون باألصالة
ص،
وباملعاصرة معا ليكون لشعره مذاقه اخلا ّ
وإ ْن لم فسيظل في خانة ّ
الشعراء محض رقم
وصدى.
نص" :لو تدري"
وتتواضع الشعريّة في ّ
لبنان الصبيحي؛ إنها تنبئ عن
تضج لكنها
نفس شاعرة
ّ
ال تنبئ عن شاعرة
تتعاطى أسباب اخللود
في الشعر إال إن هدمت
لتبني .لقد ركبت مراكب
الطفولة الشعريّة على صعيد
ّ
والصورة واملوسيقى.
اللغة
ّ
نص الشطرين:
وتعلو ال ّتقريريّة في
ّ
"وإن طال املدى" حلبيب مساعدة  ،وكأن ّك
اإلسالمية ،أو تاريخ احلروب
في مساق لل ّتريية
ّ
الصليبية .كما يتفلّت اإليقاع كثيرا في هذا
ّ
ص ،وتغيب عنه نكهة ال ّتخييل.
النّ ّ
نص لقلم يعد باحلضور إن امتلك
ولكنه
ّ
الوزن ،وامت ّد في التخييل والقراءة في ديوان
العرب :قدميه وحديثه.
نص" :هنا
وميت ّد النفس عموديّا ،ويقصر أفقيا في ّ
رب" لسامي ثابت ،وتتكثّف فيه احلياة
للبساتني ّ
مزاوجا مراوحا بني شمسها وليلها.
ص يبشر بشاعر جديد فإن ّه يضع
ولئن كان النّ ّ
الكثير من عالمات االستفهام حول مقدرته على
املعرفية والنّقدية
يطور أدواته
الصمود إن لم
ّ
ّ
ّ

والسيما في ضوء تفلّت اإليقاع
واإليقاعية ،
ّ
ّ
حد غيابه أحيانا ،وعلو فاحتة القصيدة
ص .لقد
صورة ،وهبوطها كلما امت ّد النّ ّ
النص مبتدأ ومنتهى،
توازت جماليات
ّ
وهزلت في مواضع كثيرة في قلب
ص.
النّ ّ
ومروان البطوش في
نصه" :ال تسأليني
ّ
وارحلي"يكسر
ال ّتوقع ،ويصل املتلقي
بجماليات التعبير املركب
ّ
والبسيط":احلزن/قلّم لي أظافر
بسمتي،".../و" فاحلزن مثلي /ال يريق
ويبصر
الدمعة اخلضراء /في زمن الضباب"،
ّ
بسنبلة حبلى بالشمس ،غير أنه أسير معجم
لغو ّي محدود يدوّره ليكون منه امليالد ،فحذار من
الركون إلى معجم أحاد ّي فيكون املوت املبكر ،أو
ال ّتشرنق في لغة مغلقة ،وكالهما مر ّ.
نص" :املتسولون
القصة يسمو
وفي حقل
ّ
ّ
هيمي على نصوص
الس
يكتبون" لعلوان
ّ
ّ
القصصية كلها :سردا ولغة وتصويرا
العدد
ّ
ومضمونا وثقافة ومبتدأ ومنتهى.
قصصية جتيد اللعب
إن ّا أمام قامة
ّ
بأدواتها اللغويّة ،وبتقنياتها
والذهنية،
السردية والرّمزيّة
ّ
ّ
لتسلم املتلقّ ي إلى
فضاءات مفتوحة على
التأويل ،يقول في املبتدأ:
"هذه هي املرة األولى التي
أزور فيها باريس ،هذه املدينة

التي حتمل تناقضات األرض والوجوه ،التي
حتمل جمال نساء األرض وحميميتهن،
وبشاعة الرجل اإلفريقي ،حتمل
نبل وفكر املقفني واملبدعني،
وحقارة املهاجر العربي
غير الشرعي" /رسالة
جوال من سائح سعودي
إالى صديقته"
نص"
وتشيع احلركة في
ّ
مؤامرة" إلبراهيم العدرة ،مبا
يتناغم مع احلال املتوترة لبطل القصة
 ،ويتعالق مع ظاهر النفس وباطنها ،كما
يبرز الفاعل املضمر ال املستتر فحسب
تأكيدا ملضمون القصة ،لك ّن التكنيك السردي
الدرامي
القصصي والنّماء
يغيب ،وآفاق اإلبداع
ّ
ّ
قصا تقليديّا .
يضعف فيبدو
النص ًّ
ّ
نص " :تعال وخذ الوردمن
والرومانسية احلاملة في ّ
ّ
والوجدانية الذاتية لغة وتصويرا لم
عطري" ،
ّ
الساحوري عدم امتالكها رؤية
تشفع إليناس ّ
قصصية على صعيد الشكل واملضمون؛ ففي
ّ
النص طفولة إبداعية تستلزم فيض ثقافة
القص والسرد.
بتقنيات
ووعي
ّ
ّ
نص " :امرأة على شاكلة
وينبئ
ّ
ص
وطن" لبدر ملحم عن قا ّ
يدرس خطاه ،ومينهج
مشوارها ليأخذ موقعه
على خريطة اإلبداع
والسيما أنه
القصصي؛
ّ
ّ
يتسلّح -على خضرة عمره -مب ّد
تاريخي،
ووعي
ثقافي،
لغو ّي ،وموروث
ّ
ّ
ّ
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وتصوير ناقد شفيف على الرغم من أن مضمون
القصة متواضع جدا.
ّ
والعامي
وللمزاوجة بني مستويي اللغة :الفصيح
ّ
نص :جارنا شاعر لشذى غرايبة ،ولل ّتلوين
في
ّ
األسلوبي واملراوحة بني اخلبر واإلنشاء ،السرد
القص ،لك ّن شذى ما
واحلوار يدٌ في كسر رتابة
ّ
القصصي التقليد ّي  ،واملضامني
فارقت البناء
ّ
القص
ص ،وغدا إلى
املستهلكة،
ّ
ّ
فتسطح النّ ّ
الوطني أقرب.
ّ
نصه" :في
وفي
احتفالية عمر كفاوين في ّ
ّ
قلما متفائل املضمون
البحث عن احلياة" نبصر ً
اإلمكانيات الثّانويّة واملفصلية في
متواضع
ّ
القصصية.
الكتابة
ّ
ذهنية
وفي محور "نصوص" نبصرنا على شرفة
ّ
جمالية في نص" :ذاكرة" لدميا بني عيسى حتسن
ّ
الرّبط فيه بني مبتدأ القصيدة(فاحتتها) ،إذ تقول:
"انكسر احلبر/نفض احلبر ذمته من أوراقه".....
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بصيغة "انفعل" املعادلة لصيغة "فُعل"
املبني للمجهول حيث يحضر احلبر ويغيب
القلم ،ومنتهاها ،إذ تقول":ومسح جبينه
بعمق حبره" ؛ حيث يحضر احلبر ،ويغيب القلم.
لكن ّ
الشرفة تبقى شرفة ما لم تتمكن من أدوات
تبرز هويّة النص وجتنّسه.
وفي "الرّقص على إيقاع خلخال" لعثمان مشاورة
بحسية واضحة ،وتتنامى األحداث
احلواس
حتضر
ّ
ّ
واحلميمية
مسطحة ،وتتجلّى القصديّة
بطريقة
ّ
ّ
والزماني،
املكاني
في ال ّتأثيث اللغو ّي ال ّتصوير ّي
ّ
ّ
ص
ومع ما في هذا من بعض
جماليات فإن النّ ّ
ّ
آليات الولوج في
َ
بهت في سرده وفي معناه ،وفي ّ
القص مبتدأ ومنتهى.
عالم
ّ
العدد األربعون من "أقالم جديدة " في عمومه وردٌ
لكنّه بالعطر أحرى.

ذاﻛﺮة اﻟﻤﻜﺎن

ﻭاﺩﻱ ﺑﻦ حماﺩ
ﺭﻭايﺔ لﻢ ﺗﻜﺘمﻞ
ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻄﻴﺎت
وأنا الرجل قليل االعترافات
أنها املرة األولى التي أستقل
بها احلافلة إلى اجملهول ،ورغم
كثرة الصور واحلكايات التي سمعت وشاهدت
حول هذا املكان إلى أنني أصرّيت على رميها
خلفي مقنعا ذاتي بأني ذاهب إلى حيث ال أعرف.
* ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ/ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

في الطريق املار بقرية " بتير" الكركية ،تتحرك
بحذر على طريق شديد االنحدار والوعورة وااللتواء
بال شواخص مرورية أو شواهد حتذيرية ،الكثيرون
ممن رافقوني متنوا على أنفسهم لو أنهم يعودون
إلى عمان قبل أن يتورطوا في مشاعر الرعب التي
سيطرت عليهم الحقا ونحن نتوغل انحدارا جتاه
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املكان الذي لم يسمعوا عنه سلفا.
"الطريق إلى وادي بن حماد" هذه الرواية التي
لم يتجرأ أحد من أدبائنا وشعرائنا -على
كثرهم -على تسطير فصل واحد فيها أو
بيت شعر يغازل املكان ،سجلت عتبي هذا
وأنا أضع قدمي على أول عتبات الوادي ،واحملرج في
ذات السياق أن تساؤالت فريق الرحلة باتت تتزايد
بشأن تاريخ املكان وسبب تسميته ،وبحمد اهلل
ال من مجيب؛ فالدليل السياحي عن املوقع ال
يحفظ سوى طوله وأين يصب.
وادي بن حماد ،إنه املنخفض األردني الذي يغلب
البتراء بحجم أسراره بل ومياهه الوردية أيضا،
فاملتوغل في املكان يشاهد النقيض على ضفتي
الوادي ،شالل مياه عذبة باردة تعبث بهدوء املكان،
ومياه ماحلة شديدة السخونة تنساب من بني
الصخور بهدوء الضيف وأدبه على الضفة
األخرى.
تساؤل أول يطرق مخيلتك وأنت تطرق بوابات
املكان للمرة األولى ،ما الذي يدفعك ألن تقود
جسدك إلى غياهب اجملهول وأن تنجرف مع التيار
إلى حيث ال تعرف ،إنها غريزة الباحث التي ال
تغادر أحدا ً فينا طاملا أنه اكتشف بوابات مغلقة
أو فصال روائيا غير مكتمل األحداث؛ جتيب نفسك
حرفيا وأنت تتقدم إلى داخل الوادي.
سر ّ من أسرار الكون يتكشف أمامك ،وسرداب
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مائي ساحر ،معزوفة موسيقية تسمع أحلانها
الهائمة في األجواء ،ومتحف للوحات بديعة
تتدلى عناقيد النخيل بني تشققات الصخور
مرحبة بالقادمني من بعيد.
في وادي بن حماد تلغي الطبيعة فيزياء الوقت
ومتر بك عقارب الساعة سريعا ...لن تنظر لها
أصال ألنك ستفقد اإلحساس بالزمن تباعا
حتى هندسة االتصاالت ستقف حائرة بتعطل

الشبكات هناك واجلميل أنك لن ترغب للحظة
بقطع اتصالك باملكان لتتصل مع اآلخرين...
الوادي في التاريخ واجلغرافيا
سمي الوادي باسم وادي بن حماد حسب الباحثني
نسبة إلى بني حماد الذين جاءوا من األندلس
عام  149٢ويقال إن نصفهم سكن في الوادي
والنصف الثاني ارحتل إلى منطقة عجلون في
شمال األردن ،والرواية األخرى تقول إن بن حماد
هو أحد شيوخ عشائر املنطقة الذي امتلك
أراضي واسعة حول الوادي فسمي باسمه...
وكان يعتقد في املاضي بأن وادي بن حماد منطقة
أولياء في زمن الفاطميني وكان السكان احملليون
وجيرانهم وحتى البعيدون منهم يتوافدون
للوادي للعالج من مختلف األمراض ،وكان املرضى
املصابون بالعقم يقدمون النذور والذبائح لألولياء
من أجل احلصول على ذرية.
يقع وادي بن حماد في الشمال الغربي ملدينة
الكرك وتنساب املياه فيه وتنبع من عني الفارعة
وعيون وادي الفوار وتبدأ املياه الباردة بالتدفق عبر
وادي بن حماد من بني البساتني واملزارع املمتدة
على أطرافه مبسافة  ٢كلم ويصل طول وادي بن
حماد من املالقي مع وادي الفوار  15كيلومترا حتى
نهايته على الطرف اجلنوبي للبحر امليت .ويبدأ
املغامرون عادة من منطقة احلمامات املعدنية
سيرا على األقدام باجتاه الغرب مرورا ً في املمر
الصخري "السيق" الذي ميتد ملسافة تصل إلى ٣
كلم تقريبا ً وبعدها يبدأ الوادي باالتساع.
يحتاج املغامرون إلى أربع ساعات الجتيازه وال

يحتاج إلى مهمات خاصة أو حبال سوى ثقتهم
بأنهم قادرين على اجتياز مياه قد يصل عمقها
في أقصى حد إلى نصف املتر.
يالحظ املستكشف عيون املياه احلارة على
امتداد الوادي مثل (عني حمام احلمرا) وعيون
صغيرة مترامية على طول الوادي وهناك
عيون املياه الباردة ذات املياه النقية والشالالت
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املتدفقة بقوة بني الصخور في بعض املناطق.
وميكن للزائر القادم من عمان أن يسلك الطريق
الصحراوي باجتاه الكرك ثم ينعطف في طريقه
إلى بلدة الربة ثم إلى بلدة راكني ومنها إلى بلدة
بتير ومير من خاللها إلى الطريق املعبدة املؤدية
إلى وادي بن حماد ،وبالرغم من أن الطريق متعرج
ومنحدر جدا ً إال أن الكثير من الزوار يسلكونه
ويحتاج إلى تأ ٍّن في القيادة واالنحدار فيه حوالي 4
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كلم .وتنتهي الطريق إلى احلمامات املعدنية في
نهاية الطريق ،ويجد الزائر مرافق صحية وموقعا
للتخييم.
وادي بن حماد رواية للطبيعة تستحق أن تكتمل،
الفصل القادم على يد من يا ترى ؟؟

ﺗﺤـــــﻘﻴﻖ

أطــﺒاﺀ لـــﻜنﻬﻢ أﺩﺑـــــــاﺀ
إﻳﻤﺎن أﺑﻮ ﺳﻨﻴﻨﺔ
أﺣـﻤﺪ اﻟﻜﺴﻴﺢ

من وقته أحياناً ،منفيا ً عن
نفسه أحيانا ً أخرى ،على برزخ
يرقب الفطرة البشرية متارس
رغبتها في البقاء ،منتقلة من جسد أمت ّ عالجه
إلى آخر متوجع ما زال ينتظر.
يشيع األمل لفقيد ما وصراخ هناك
صراخ هنا
ّ
يصنع األمل ملولود آخر ،يلتقط سمعه آالما ً
وآهات فيصطدم بصره مرة بوجه حزين ثم
ما يلبث أن يثبت أمام عينيه وجه آخر يحترف
الفرح.
* ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺟﺎﻣﻌﻴﺎن

ذلك الطبيب! هل يجد متسعا ً من الذات؟
ليلتقط تلك املشاعر املتزاحمة واملتسارعة
بصنارة الكلمات؟ هل يستطيع أن يستئصل من
ذلك الورم قصيدة ما؟ أو أن ينجب من تلك احلالة
قصة مختلفة؟
لقد زرعت في أذهاننا منذ وقت طويل صورة
معتادة لألطباء ،تلك التي يرتدي فيها ثوبه
األبيض الطويل ،مؤطرا ً رقبته بسماعته السوداء
املتدلية إلى جيب ثوبه العلوي قرب صدره،
وبعينني متارسان شرودا ً دائماً ،ووجه تفترش
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مالمحه االبتسامة اللطيفة.
أميكن استبدال هذه الصورة بتلك األخرى لألديب
التي نخالها دوما ً رجال ً يجلس على الطاولة
مبصباح محدقا ً بورقة بيضاء يسند جبهته بيده
اليسرى وبيده اليمنى ميسك قلما ً بإيحاء وكأنه
يهم بالكتابة.
ّ
هل ميكن املزاوجة بني الصورتني؟ لنضع وعينا أمام
أطباء أدباء ،قد احترفوا عالج الروح في كتاباتهم
قبل امتهانهم عالج اجلسد من أسقامه سوا ًء
أكانوا أطباء مندمجني في معترك البقاء العلمي
أم ما زالوا على مقاعد الدراسة التي ال تخلو
هي األخرى من الساعات العملية املكثفة واملادة
النظرية اجلافة ،أن ّى لهم الوقت واملعهود بهم
االنشغال الدائم بالتحصيل؟ فكيف التوفيق
بني دراسة أصعب التخصصات اجلامعية
والكتابة اإلبداعية التي حتتاج إلى جانب امللكة
ذلك الفراغ الوافر الذي يتيح لهم التأماللطويل .
فئة حتتضنها اجلامعة األردنية الرائدة في مجال
الطب ،حلّقت في سماء الكتابة ،دمجت أدواتها
الطبية بأدوات األدب والفن ،عبرت عن احلاالت
املرضية مبختلف األجناس األدبية شعرا ً ونثراً،
كسرت جمود تخصصها العلمي بشاعريتها
اجلياشة ،وحصدت أعمالها عدة جوائز في
املسابقات التي نظمتها اجلامعة حرصا ً منها
على تنمية اإلبداع لدى طلبة اجلامعة.
فئة آمنت برسالة الفن في احلياة فع ّبرت من
خالل أدبياتها عن األلم واحلب والذات والوطن،
وعت في نصوصها دورها في اجملتمع ووعت
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خضم احلداثة املفرطة،
واقع أمتها وأدركت في
ّ
أن اللغة العربية لغة أدب وحضارة قادرة على
التجدد والتشكل واالستمرار.
خطت لنفسها طريقا ً في
وكما أن هذه الفئة ّ
رحلة اإلبداع ،كانت املبادرة من أقالم جديدة
لتسليط الضوء على هذه الفئة لتبرزها على
نحو أدق ،ملا تتحلى به من خصوصية على مستوى
اجلامعة ومبا يسير مع منهجيتها في انحيازها
الواضح جلانب الطلبة واالهتمام بإنتاجهم األدبي
وحتت عنوان أطباء يعاجلون اجلسد لكنهم أدباء
يعاجلون النفس ،التقينا بعدد من الطالب في
كلية الطب ،لهم جتارب جيدة في كتابة الشعر
والقصة القصيرة ،للوقوف عليها وعلى نشأة
امليول األدبي لديهم.
يقول إبراهيم ذيب سنة سادسة أكتب الشعر
العامودي منذ الصغر وقد تشكل امليول لد ّي من
خالل القراءة واالطّ الع ولم يكن للمحيط كاألسرة
أو املدرسة الدور الكبير في صياغة شاعريتي....
ويوافقه في تلك النشأة زميله بشار الزغول –
سنة ثالثة.
أما علي خضر-سنة خامسة؛ فقد كان حلبه
الشديد للغة العربية وباألخص علم النحو
وكذلك ميوله الفطري لعلم العروض وبحوره
األثر الكبير في توجهه لكتابة الشعر العامودي
باإلضافة إلى دور معلميه في املرحلة الثانوية.
يكتب يحيى البوبلي-سنة ثالثة الشعر
العامودي وشعر التفعيلة ،وبدأ بكتابة القصة

القصيرة منذ املرحلة املدرسية وذلك من خالل
مشاركته بإحدى املسابقات التي كانت تنظمها
املديريات التعلمية آنذاك وبتحفيز ومتابعة
حثيثة من والدته الكرمية ،استطاع أن يبني
لنفسه منهجا ً واقعيا ً في كتابة القصة وذلك
من خالل تسليط الضوء القصصي على أكثر
شرائح اجملتمع األردني معاناة .واستمر في ذلك
إلى أن شارك بقصة قصيرة بعنوان (ثالث وستون
جنمة) أثناء الدراسة اجلامعية واجتاز املرحلة
بتفوق ،ليعود بعدها ويفتح أمام قلمه أفقا ً أدبيا ً
من خالل كتابة الشعر.
وعلى الصعيد العملي إلتقينا بالدكتور محمد
حسن ذنيبات وهو طبيب يعمل منذ سنوات في
عمان وأحد خريجي اجلامعة
إحدى مستشفيات ّ
األردنية ،وعن نشأة ميول الكتابة ونوعيتها أجاب:
أكتب الشعر والقصة القصيرة وقد كان للوسط
األسري الدور الكبير في صقل موهبتي وتنميتها
فالوالد حفظه اهلل يحمل درجة املاجستير
في األدب العربي وكذلك معظم أفراد العائلة
يدرسون األدب ،فهاجس الكتابة ما زال يحاصرني
حتى بعد دراستي للطب وعملي فيه.
وعن سؤالنا عن ثنائية الطب واألدب وجتاورهما
يجيب بشار الزغول :إن دراسة الطب قد تقف
عائقا ً أمام الكتابة املهارية للنص الشعري،
لكنها من جانب اإلحساس والشعور فهي تثري
التجربة الشعرية وتطورها.
يضيف إبراهيم ذيب :إن الطبيب اجليد هو
شاعر ناجح وذلك من خالل قدرته على قراءة
نفس املريض وزع األمل فيه ،وكذلك الشاعر

فهو طبيب ناجح إذا ما استطاع اختراق وجدان
املتلقي وتفاعل اآلخر مع نصوصه ،لكن التعايش
املستمر مع املرضى قد يؤدي في بعض احلاالت
إلى السلبية التي تطبع قلب الطبيب بشيء من
البالدة في الشعور جتاه احمليط.
أما علي خضر فيرى أن دراسة الطب قد أثرت فيه
بشكل جذري بسبب عدم قدرته على تطوير مادته
الثقافية اخلام التي يرتكز عليها في كتاباته من
خالل القراءة املستمرة واالطالع الدائم ومواكبة
احلركة الشعرية على أرض الواقع.
يقول الدكتور محمد حسن ذنيبات:
على الرغم من أن الطب بحاجة إلى وقت وجهد
كبير إال أنه يتيح للطبيب االطالع على صبر الناس
ومعاناتهم وشعورهم وهذا يزيد شاعريتي.
كيف يوفق األطباء بني الدراسة والكتابة؟
إن انشغال األطباء في ممارسة أعمالهم وحتى
طالب الطب أثناء الدراسة التي تستهلك من
جهدهم ووقتهم الكثير قد ال يتيح لهم الفرصة
لكتابة اخلواطر فكيف لهم كتابة الشعر مراعني
الفني واجتاهه ،أو كتابة النثر بأساليبه
بناءه
ّ
املتعددة وتقنياته السردية ،يرى إبراهيم ذيب
وكذلك بشار الزغول أن كتابة الشعر بالنسبة
لهما ال حتتاج وقتا ً طويال ً للتأمل ,أو حتى تلك
الصعوبة في التوفيق بني الدراسة والكتابة ،بل
يحتاج األمر إلى ملكة شعرية وهي برأيهما شيء
فطري ال يحتاج إلى جهد ويستشهد إبراهيم
ذيب باآلية القرآنية قال تعالى" وما علمناه
الشعر وما ينبغي له" صدق اهلل العظيم
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فكأن الشعر مادة روحية يلقيها اخلالق سبحانه
وتعالى في قلب املبدع
ويضيف يحيى البوبلي:إن كتابة األجناس النثرية
بحاجة إلى وقت أطول وجهد أكبر لذلك فقد
أجته تدريجيا ً أثناء احلياة اجلامعية إلى االنزالق في
كتابة الشعر،فيتفق بذلك مع زميليه إبراهيم
وبشار.
وكذلك الدكتور ذنيبات الذي يقول بأمر امللكة
الشعرية ولكنه يضيف أن تنظيم الوقت مهم
للتوفيق بني العمل والكتابة.

وﺟو معﲔ؟
هﻞ للﻜتابة وﻗﺖ
ّ

يربط علي خضر وقت الكتابة بتكون عاطفة
معينة لديه حتفزه على الكتابة.
أما إبراهيم ذيب فالدفق الشعوري عنده غير
مرتبط بوقت معني" ،فأكتب عندما تتولد لدي
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مشاعر وعادة أكتب في أجواء هادئة".
د.محمد ذنيبات :أكتب بعد إجهاد عملي وبعد
رؤية مناظر خاصة ال يراها إال الطبيب فالشعر
ال يستأذن صاحبه وإمنّا يفرض نفسه ،والقصيدة
أيضا ً تفرض أجواءها ،أنا ال أكتب مبزاجني فإذا
انقطع الدفق الشعوري ال أكمل الكتابة .
ألم وآهات ومناظر منفرة ،لكنك تخرج بقصيدة
جميلة ،فكيف استطعت أن تدمج األلم بالشعر؟
أجاب د.محمد ذنيبات :أنا مع القاعدة التي تقول
إن الشعر يعبر عن املواقف األكثر شعورا ً في حياة

اإلنسان ،وطبيعة عمل الطبيب تفرض عليه
مشاهدة الكثير من هذه املواقف ،وبالنسبة لي
شخصيا ً أكثر ما يستفزني هو مشاهدة املنظر
األخير من حياة اإلنسان فكثيرا ً ما تتوارد أمامي
صورتان لهذا اإلنسان وهما صورة الوالدة وصورة
املوت وتترك هذه املشاعر واللحظات في وجداني
أسئلة كثيرة حائرة ال أستطيع أن أتخلص من
ضغطها إال بخلوة مع الذات وإيحاء عمل أدبي
يجيب عن تلك األسئلة.

اﳊياﺓ ﺩاﺧﻞ اﳊرم اﳉامعﻲ

هل أثرت احلياة اجلامعية بشكل أو بآخر على
كتابات تلك الفئة من الطلبة؟ فالشعراء هم
أشد األشخاص إحساسا ً باحمليط وتأثرا ً به.
يجيب إبراهيم ذيب مؤكدا ً أن احلياة اجلامعية أثرت
في شاعريتي ألن اإلنسان بطبيعته ال يستطيع
أن ينفصل أبدا ً عن محيطه ويقول في قصيدة له
بعنوان "أبهى من الشمس":
يا حادي الركب فيها جامعتي......تلك التي ُحببت
بني األماكن لي

خمسون عاما ً سوى خمس ولم تزل ....أبهى من
الشمس أنوارا ً ومن زحل
تسقي العقول مباء العلم راوية....والعقل إن
يسق ماء العلم يكتمل
فر ّجع الفضل فيها حني تذكرها ....لناصر الدين
باني صرحها البطل
ويروي الدكتور محمد ذنيبات أن احلياة اجلامعية
بالنسبة له ربيع العمر وأن هذه املرحلة من
أخصب الفترات في كتابة الشعر وذلك من خالل
اتصاله بأصحاب املواهب واالشتراك بالنشاطات
الالمنهجية التي تُنمي هذه املواهب وتصقلها
وحتدد اجتاهاتها.
وعن دور اجلامعة بتحفيز طاقات تلك الفئة على
الكتابة والنشر واستيعاب طاقاتهم اإلبداعية مبا
يضمن لهم االستمرار فقد حاول بعضهم النشر
وما زال مستمراً؛
فقد قام الدكتور ذنيبات بالنشر بجريدة صوت
الطلبة وشارك بعدد من املسابقات مثل مسابقة
شاعر األردنية األول ومسابقة اإلبداع الثقافي في
مجال الشعر وقد حصل في كلتا املسابقتني
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واحمللية
مدى االهتمام بالقضايا العامة
ّ

على املرتبة األولى.
ً
ويضيف أن أصدقاءه كانوا يكتبون شعرا وإن لم
إن األدب بطبيعة احلال وإن كان نتاج الذات
يكن شعرهم ناضجا ً لكنه يعبر عن شاعرية,
واإلحساس ،ما هو إال صورة للمجتمع بكافة
ولو كان هناك مؤسسات ترعى هذه املواهب
أشكاله ،يتطور ويزدهر بتطور اجملتمع وازدهاره،
وتكتشفها من البداية لكنّا أمام حاالت أدبية
ويستمد األدب مادته من احلياة االجتماعية
وفكرية مختلفة.
واحمليط البيئي ,فيرصد األديب مشاكل اجملتمع
ويقول ذنيبات في قصيدة بعنوان اجلامعة األردنية:
ويحاول طرح التساؤالت .وقد يتمكن باحث
لست أنكره....
فاألردنية عشق
التاريخ مثال ً من دراسة عصر ما بكافة االجتاهات
ُ
واألردنية دار ٌ طاب سكناها
		
السياسية واالقتصادية واالجتماعية من خالل
االطالع على أدبيات هذا العصر سواء كانت نثرا ً
واألردنية نبع العلم متنحه....
ً
ً
طبا ً وفقها وفنا بني أفناها
		
أم شعرا ً ولكن ما هو رأي أطبائنا؟
نظمت من األشعار أجملها....
هنا
إبراهيم ذيب
ُ
فالورد ألهمني والعشق أوحاها
إن دراسة الطب أو ممارسته ال تؤدي بالضرورة
إني أودّعها والنفس حائرة ....
إلى االنعزال عن اجملتمع واالنزياح عن القضايا
ماذا أقول ومن يا شعر أذكاها
العامة،فما هو إال موطن يسهم في تشكيل
ويرى بشار وإبراهيم ويحيى:
إحدى طبقات اجملتمع يؤثر ويتأثر ،فهو يهتم
ً
أن اخليارات املتاحة للنشر باتت قليلة ,خصوصا
بالقضايا الوطنية واإلسالمية وأحيانا ً باجلانب
مع توقف إصدار جريدة صوت الطلبة وحتتاج
اإلنساني.
اجلامعة إلى توسعة مظلّة النشاط األدبي
يقول في قصيدة "فخر وعتاب":
وبشكل دور ّي يضمن استمرار احلركة األدبية
			
والنفس فاخرة أني من العرب...
وتطويرها.
والرأس مرفوعة والقلب في طرب
ضيق
فالضاد كانت لنا أما ً مرضعة 			 ...
في حني يكتفي علي خضر بالكتابة مبحيط ّ
على أمل النشر في املستقبل القريب وبصراحة
فأرضعتنا لبان العلم واألدب
		
هذه املقابلة من أقالم جديدة جعلتني أهتم
وقد وجدنا لدى اإلسالم طير أب			 ...
بالكتابة والنشر أكثر.
هل بعد هذين من أم لنا وأب
		
وكذلك بشار ويحيى وعلي فهم على اهتمام
واحمللية وقد تأثرت بها نصوصهم
بالقضايا العامة
ّ
وأعمالهم
يقول يحيى البوبلي في قصيدة "أيا تونس":
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أيا تونس اخلضراء أنت سبيلنا...وأنت شعاع اجملد
في كل مشهد
وأنت كفاح الشعب يسعى لعزة...وما العز إال
باحلسام اجملرد
وأفديك من أرض تؤسس ثورة ...
تؤجج نارا ً نحو فخر وسؤدد

السياب وما زال مفتونا ً به إلى اآلن ،يقول
شاكر
ّ
د.محمد ذنيبات وجدت نفسي في شعر املتنبي
والسبب في ذلك أن شعره روح تستنهض كل
اخلفية في اإلنسان فأنا أعتبره شاعر
القوى
ّ
العربية األول ,وعلى الصعيد الفكري فقد تأثرت
بسيد قطب والقرضاوي هاشم الرفاعي ،وأنا
على اطالع مباشر باحلركة الشعرية احلديثة.

وهذه قصيدة لعلي خضر بعنوان أردن احملبة:
أردن يا أرض الكرامة والفدا
أنت احلبيبة متلكني حناني
		
أردن ّنا نفنى وحتيا في العال
فهي العزيزة زينة البلدان.
		

لقد جنح أطباؤنا اخلمسة في تنمية هذه املوهبة
والتعبير عما بداخلهم وإيصال رسالتهم في
هذه احلياة وجنحوا في أن يكونوا -إضافة إلى
تخصصهم الطبي -أدباء متميزين.

وهذا اجلانب كان بارزا ً بشكل كبير في أعمال
الدكتور محمد ذنيبات من خالل قصائد ارتبطت
بالقدس وغزة و العراق.

وال ننسى أن بداخل كل إنسان ملكة متيزه عن
غيره فعليه أن يستغلها ليبدع ويتألق في هذه
احلياة.

التناص واألثــــــر

وككل األعمال األدبية ألي جانب ال بد من تناص
وأثر مباشر أو غير مباشر في نصوصه مع األدباء
السابقني ،قدامى أو محدثني ،وكذلك الثقافة
التي يكتسبها األديب سواء كانت من خالل
التنشئة والتعليم واللغة والدين أو االطالع
والقراءة والتواصل ،فال بد أن يكون لهم دور في
تشكيل النصوص وشخصية كاتبها كشاعر
أو ناثر ،يجيب إبراهيم وبشار أن أغلب مادتهما
الثقافية نهلت من مواد األدب اجلاهلي وشيء من
جتارب الشعراء ما بعد اإلسالم ،أما يحيى فقد
تأثر بشكل كبير بتجربة احلداثة منذ بداياتها
خصوصا ً على يد أعمال الشاعر العراقي بدر
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أدب ﻋﺎﻟﻤﻲ

الـــﺸــريــط !
دﻻل ﻗﺼــﺮي

أ ّن أستاذا ً جامعياً ،اعتاد في
نهاية العام الدراسي ،أن يعطي
طال ّبه شريطا ً بنفسجي اللون ،كُتب عليه
بحروف ذهبية العبارة التالية:
"من أنا...في ذلك يكمن كلّ الفرق"..
وكان في حينها يخبر كلّ طالب من طال ّبه وهو
يعلّق الشريط على صدره كالوسام ،عن سبب
تقديره له ،وكذلك عن السبب الذي كان يجعل
احملاضرة مميزة بفضل ذلك الطالب.
وفي أحد األيام ،قرّر األستاذ أن يدرس أثر هذه
العملية على اجملتمع وأرسل طال ّبه بشرائط كي
ّ
يضعوها على صدور من يعرفونهم ومن كانوا
يُحدثون الفرق ،وخاطب الطال ّب وهو يعطي كلّ
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واحد منهم ثالثة شرائط قائال ً:
_ ضعوا شريطا بنفسجي اللون من هذه
الشرائط على صدر شخص من اختياركم،
وبينوا له سبب اختياره ،وأع ِلموه بالفرق
ّ
الذي أحدثه بالنسبة لكم ،وبعدها أعطوه
الشريطني اآلخرين لكي يق ّدمهما ألشخاص من
اختياره ،ويفعل ما فعلتم أنتم ...وهكذا دواليك،
ثم اتوني في النهاية بتقرير عن النتائج التي
ّ
حصلتم عليها.
وهكذا كان ،انطلق أحد الطال ّب الذي كان يعمل
بدوام جزئي بالشريط إلى رئيس عمله ،وبالرغم
من كون هذا األخير شخصا ً شرسا ً وعبوسا ً على
الدوام ،إال ّ أ ّن طالبنا كان يحترمه ويق ّدره.
وقال له مق ّدما ً الشريط إليه:
_ أنا يا سيدي أحترمك أش ّد االحترام لكل ما
تقوم به ...فبالنسبة لي ،أنت عنصر عبقري
ومبدع ،وشخص عادل ...فهال ّ تفضلت بقبول
هذا الشريط وتعليقه على سترتك كشهادة
مني عن مدى عرفاني باجلميل لك؟؟
وكانت دهشة رئيس العمل كبيرة ،إال ّ أن ّه قبل
الشريط من موظفه الشاب ،وأجاب بعبارات
متشابكة:
_ أجل ...نعم ...آه ...بالتأكيد!!!
واصل الشاب بعدها:
_ وأرجو منك يا سيدي أن تقبل هذين
الشريطني اإلضافيني لكي تق ّدمهما إلى
أشخاص ترى أن ّهم يحدثون الفرق في حياتك...
متاما ً كما فعلت أنا معك اآلن ...إنها من أجل

دراسة جنريها في جامعتنا.
_ حسنا ً...
وهكذا أخذ رئيس العمل الشريطني ،وعند عودته
مساء إلى منـزله ،بادر بإلقاء التحية على ابنه
قص عليه
ثم
ّ
البالغ من العمر أربعة عشر عاماًّ ،
ما حصل معه سابقا ً من ذلك اليوم:
_ لقد حدث لي أمر غريب ومفاجئ هذا اليوم...
فقد ق ّدم لي أحد املوظفني شريطا ً بنفسجي
اللون ،كُتب عليه بحروف ذهبية العبارة...
انظر ...ها هي" ...من أنا ...في ذلك يكمن كلّ
الفرق" ،وأعطاني شريطني آخرين ألق ّدمهما إلى
أشخاص يعنون لي الكثير ويحدثون الفرق في
حياتي...
ً
ً
مليا في شخص
كان نهاري شاقا ،وقد فكّرت ّ
تنطبق ُ عليه هذه املواصفات ،إال ّ أنني لم أفلح،
لكن ،وبعودتي إلى البيت أدركت أ ّن هناك
شخصا ً ...شخصا ً واحدا ً فقط ،يستحق ّ أن أق ّدم
له هذا الشريط ...امممم ...كما ترى ...فأنا كثيرا ً
ك ألن ّك ال تعمل مبا فيه الكفاية ،وال تفكّر
ما أنهر ُ َ
سوى باخلروج مع أصدقائك ،وألن غرفتك دائما ً
في فوضى عارمة ،لكن اليوم ...أريد أن أقول لك،
شخص مهم جدا ً بالنسبة
وأريدك أن تعرف أن ّك
ٌ
لي ،فأنت ووالدتك حتدثان كلّ الفرق في حياتي،
ولذلك ،فأنا أرغب أن تقبل هذا الشريط مني...
تعبيرا ً عن مدى حبي لك ...رمبا لم أقل ما فيه
الكفاية ...لكن ...أنت بالفعل ولد رائع.
وما كاد األب ينهي كالمه حتى انخرط ابنه في
البكاء بحرقة ،فحار والده في أمره ،واقترب منه
محتضنا ً إياه ،قائال ً بحنان:
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بني ...هذا يكفي يا صغيري ...هل
_ حسنا ً يا ّ
قلت لك ما أزعجك؟ ...هل جرحتك بكلمة ما؟
وجاء جواب الصبي بصوته اخملنوق:
كنت
كنت...
_ كال ّ يا أبي ...كال ّ ...لكن...
ُ
ُ
رت في هذا اليوم أن ...أن أنتحر ...كنت
قد قر ّ ُ
يائسا ً جدا ً ...كنت متأكدا ً أن ّك ال حتبني ،ألني
كنت أبذل كلّ ما وسعني من جهد كي أحوز
أما اآلن...
أما اآلنّ ..
رضاك ...وكنت أفشل دائما ًّ ...
تغير كلّ شيء ...كلّ شيء!!!
لقد ّ
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دعونا نكتفي من حجز مشاعرنا الصادقة
اإلنسانية خلف جدران سميكة من اجلفاء
والقسوة ...فكم من كلمة بسيطة صادقة
نابعة من القلب كانت سببا ً في إحداث فرق هائل
في حياة بعض الناس...
يجب أال ّ نؤجلّ وننتظر للتعبير عن مشاعرنا...
فقد يأتي يوم لن نستطيع فيه إخبار َ أولئك
الذين نح ّبهم مبدى أهميتهم لنا ،ومبدى معزّتهم
وغالوتهم ومكانتهم في قلوبنا....

الحﺴناﺀ أﻭ النمر
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

أحد العصور الغابرة ،عاش
إمبراطور ذو أهواء غريبة ،وكان
صاحب سلطة ال تقاوم .وكان
يكثر من فتح احلوار وتبادل األفكار مع نفسه ،فإن
اتفقا على أمر ما يصبح نافذا على الفور ،وحني
يصفو مزاجه يكون رقيقا لطيف املعشر .ولكن،
في الوقت الذي تقع به أقل اإلشكاالت ،فإنه
يصبح ألطف وأرق فما من شيء كان يسعده
ويرضيه كتصحيح ما شذ ّ أو تقومي ما اعوج.
ومن أفكار اإلمبراطور النيرة كانت أقامة
* اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻓﺮاﻧـﻚ ﺳﺘــﻜﺘﻮن )1834م1902 -م(
** ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

مدرج عام لصقل آراء رعاياه وتهذيب أفكارهم،
وذلك عن طريق استعراض الشجاعة اإلنسانية
واحليوانية .ولكن ،حتى في مثل هذه األمور فإن
نزوات هذا اإلمبراطور أكدت نفسها .فهذا املدرج
بشرفاته الدائريه وسراديبه الغامضة وممراته
اخللفية أصبح أداة لتطبيق العدالة اخليالية
حيث تعاقب اجلرمية وتكافأ الفضيلة بقوانني
احلظ التي ال تخضع ملنطق العقل وال تؤثر عليها
عوامل الرشوة أو الفساد فحني يتهم مواطن
بجرمية ما ،تكون من األهمية بحيث تسترعي
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انتباه اإلمبراطور وحتوز على اهتمامه ،كان يصدر
مرسوما عاما يحدد فيه يوما يتقرر فيه مصير
املتهم في املدرج اإلمبراطوري.
في اليوم احملدد ،وبعد أن حتتشد شرفات املدرج
بجموع اجلماهير املتلهفة ملعرفة ما ستسفر
عنه نتيجة احملاكمة ،يجلس اإلمبراطور على
عرشه في املنصة اإلمبراطورية حتيط به
حاشيته ،وبإشارة منه ،يُفتح باب في أحد جوانب
املدرج يخرج منه املتهم إلى وسط املدرج حيث
يرى في اجلهة املقابلة بابني متقاربني ومتشابهني
متاما .وكان على املتهم أن يتوجه مباشرة إلى
أحد البابني فيفتحه .وكان له احلق في اختيار
فتح أي من البابني يشاء دون احلصول على توجيه
أو التعرض ألي تأثير معتمدا ً فقط على عنصر
احلظ .فإذا كان حظ املتهم عاثرا يفتح بابا يقفز
منه منر جائع هائج كاسر من أشرس ما أمكن
اصطياده ،ينقض عليه فيمزقه إربا إربا ،عقابا
له على ما ارتكب من ذنب .وفي اللحظة التي
حتسم فيها القضية بهذا الشكل ،تقرع األجراس
احلديدية ،بشدة وتعلو أصوات العويل من نساء
جتمعن على احللقة اخلارجية استؤجرن لهذا
الغرض ،وتنصرف جموع احلاضرين إلى بيوتهم،
خافضي الرؤوس مكلومي األفئدة ،واحلزن مرتسم
على وجوههم من املصير املرعب الذي واجهه
ذلك الشاب التعس أو الكهل اجلليل.
ولكن إذا كان املتهم صاحب حظ سعيد،
يُفتح باب تخرج منه فتاة من أكثر النساء
مالءمة لسنه ومركزه ،تتيه حسنا وجماال
ورقة وعذوبة اختارها له اإلمبراطور بنفسه
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من أشرف العائالت في اإلمبراطورية .فيعقد
قرانه عليها في احلال كرد اعتبار وكمكافأة على
إثبات براءته .ولم يكن من املهم أن يكون املتهم
متزوجا أو له عائلة أو مرتبط بفتاة أخرى ،إذ لم
يكن يسمح اإلمبراطور ألي من هذه الترتيبات
السابقة بالتدخل في مخططاته لتنفيذ العقاب
أو للحصول على املكافأة.
وهذه املمارسات كما في االحتمال اآلخر
تأخذ مجراها على الفور فمن حتت املنصة
اإلمبراطورية يُفتح باب يخرج منه كاهن وفرقة
من املنشدين ومجموعة من العذارى يرقصن
في الهواء الطلق على أصوات املزامير الذهبية
احتفاال باملناسبة السعيدة فيتجه اجلميع نحو
العروسني وتبدأ مراسيم الزواج وسط املوسيقى
والرقص والغناء وتقرع األجراس النحاسية أنغاما ً
جميلة .وعند انتهاء االحتفال يقود العريس
عروسه إلى بيت الزوجية عبر ممر يفرشه األطفال
باألزهار والورود والرياحني.
كانت هذه هي الطريقة التي اعتمدها اإلمبراطور
إلقرار العدالة في إمبراطوريته ,إذ ال ميكن للمتهم
معرفة ما يخبئه له هذان البابان وهو يفتح أي
منها ما يشاء دون أن تكون لديه أدنى فكرة إن كان
في اللحظة التالية سيفترسه النمر أو سيتزوج
احلسناء ،وفي بعض األحيان يخرج النمر من باب
وفي أحيان أخرى من الباب اآلخر والقرارات لم
تكن عادلة فقط بل حاسمة؛ فالشخص املتهم
كان يلتهم على الفور إن وجد مذنبا ،ويكافأ على
الفور إن كان بريئا ً رغب في ذلك أم لم يرغب دون
أن يكون له أي مهرب من عدالة حلبة اإلمبراطور.

كان لهذا االمبرطور ابنة متفتحة كالورود ,ذات
أنوثة دافئة وجمال أ ّخاذ وروح متعالية كروحه.
وكانت هذه االبنة
قرة عينه ومحبوبة لديه أكثر من أي إنسان .وكان
عوض منبته
هنالك من ضمن حاشيته شاب ّ
الوضيع برجولة
متقدة وشباب وثاب وشجاعة نادرة كأولئك
األبطال الرومانسيني الذين تعشقهن األميرات،
وكان من الطبيعي
أن تقع ابنة الغمبراطور بغرامهن وأن تعشقه
بحماس وعاطفة جياشة ،مدت حبها بكثير من
الدفء والعنفوان .استمرت العالقة الغرامية
بينهما فترة من الزمن إلى أن وصلت يوما ألسماع
أبيها ،فتفجر غضبا ،وأمر بإلقاء الشاب على
الفور في غياهب السجون ،انتظارا ً حملاكمته في
احللبة اإلمبراطورية على اجلرم الذي ارتكبه.
وقد اهتم اإلمبراطور كثيرا بتطور أعمال هذه
احملاكمة ونتائجها؛ إذ لم يتجرأ أحد من أفراد
العامة من قبل على الوقوع في غرام ابنة
اإلمبراطور .وقد مت القيام ببحث واسع في
جميع أرجاء اإلمبراطورية الختيار أشرس النمور
للمشاركة في هذه املناسبة  .كما أجريت
عدة مسابقات الختيار أجمل الفتيات لتصبح
عروسا مناسبة إن لم يقرر احلظ مصيرا مختلفا
للمتهم.
وبالطبع علم اجلميع باجلرم الذي ارتكبه املتهم
لقد أحب ابنة اإلمبراطور.
لم يستطع هو أو هي أو أي شخص آخر إنكار
ذلك .ولم يسمح ألحد بالتدخل في مجريات

األمور وقد وجد اإلمبراطور سعادة غامرة في ترقب
تطور األحداث التي كانت ستقرر أن ذلك الشاب
قد ارتكب جرما في السماح لنفسه بالوقوع في
غرام ابنته .خاصة أنه مهما كانت النتيجة فإن
الشاب احملب يكون قد أبعد عن طريقها.
وجاء اليوم املوعود ،وتقاطر الشعب من جميع
أرجاء اإلمبراطورية إلى املدرج الذي امتألت
صفوفه ومدرجاته بالناس من جميع الطبقات
وجتمع أولئك الذين لم يتمكنوا من الدخول
خارج أبواب املدرج،منتظرين نتيجة احملاكمة.
وعندما جلس اإلمبراطور على عرشه في املنصة
اإلمبراطورية وحاشيته من حوله
في مواجهة البابني التوأمني ،تلك املداخل
القدرية املتشابهة كثيرا في منظرها ،أصبح
كل شيء جاهزا ً .فأعطى بيده إشارة بفتح
الباب حتت املقصورة املذهبة ليخرج منه الشاب
العاشق إلى وسط ساحة املدرج ،وقد أدى ظهوره
وقامته الرشيقة الفارعة ومالمحه الوسيمة
ومظهره األنيق إلى همهمة بني املشاهدين،
عبرت عن احترامهم وتقديرهم وتلهفهم ملعرفة
مصير هذا الشاب الذي لم يدركوا سابقا متيزه
وهو يعيش في أوساطهم .وال غرابة بأن ابنة
اإلمبراطور أحبته!
موقف جلل عندما توقف الشاب في منتصف
املدرج ليحني رأسه لإلمبراطور كما جرت العادة.
حبس املشاهدون أنفاسهم ،ورانت على اجلميع
حلظة من الصمت املترقب .ولكن ،لم تستحوذ
هيبة املناسبة على تفكير الشاب الذي حاول
اختالس النظر البنة اإلمبراطور اجلالسة على
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ميني أبيها التي لو لم تكن البربرية متأصلة في
طباعها ,لتغيبت عن احلضور .ولكن عاطفتها
املتأججه وكبرياءها املتقد لم يسمحا لها
بالتغيب عن مناسبة سيتقرر فيها مصير
من حتب .كانت الفترة التي سبقت احملاكمة
فترة معاناة وترقب البنة اإلمبراطور ،إذ إنه منذ
اللحظة التي صدر بها املرسوم اإلمبراطوري
لتقرير مصير معشوقها في مدرج اإلمبراطور،
لم تتمكن من التفكير بأي شيء سوى هذا
احلدث العظيم واألشخاص املرتبطني به .ومبا أن
قوتها ونفوذها وسلطتها تزيد عن اآلخرين ،فإنها
فعلت ما لم يتمكن من فعله أحد على اإلطالق
استطاعت احلصول على سر البابني وعلمت وراء
أي منهما يرقد النمر في قفصه متحفزا مترقبا،
ووراء أي باب جتلس احلسناء تنتظر ومع أنه من
املستحيل ان ينفذ من خالل تلك األبواب
العريضة واملبطنة باجللد أي صوت أو دالئل
تشير إلى ما سيخرج منها حني يقترب املتهم
منها ليرفع املزالج على أحدها إال أن املال وقوة
إرادة املرأة مكّناها من احلصول على السر.
متكنت ابنة اإلمبراطور من معرفة وراء أي باب
جتلس احلسناء بوجه متورد خجول مستعدة
للخروج في حال فتح الباب بل عرفت أيضا
احلسناء التي مت اختيارها من بني وصيفاتها
حلسنها ورقتها وجمالها جائزة للشاب املتهم
إن ثبتت براءته من اجلرمية التي ارتكبها وقد
كرهتها ابنة اإلمبراطور ,إذ إنها أمسكت بتلك
اخمللوقة اجلميلة مرارا تسترق النظر إلى محبوبها
وتخيل لها أن حبيبها قد انتبه لهذه النظرات ورد
عليها باملثل .وكانت من وقت آلخر تراهما يتحدثان
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سويا للحظات قصيرة .وقد يكون ما قيل تافها
لكن كيف لها معرفة ذلك ؟ كانت الفتاة جذابة
ومحببة للنفس ,ولكنها جترأت ورفعت عينيها
إلى حبيبها وبكل حدة الدم املتوحش الذي
ورثته من ساللة عريقه من األسالف البرابرة
كرهت ابنة اإلمبراطور تلك احلسناء اجلالسة
وراء الباب الصامت ترتعش بوجه متورد خجول.
حني التقت عينا الشاب العاشق بعيني ابنة
اإلمبراطور حيث كانت جتلس بوجه أكثر بياضا
وشحوبا من أي من الوجوه املترقبة حولها
أيقن ذلك الشاب بحدسه الصادق وباالحتاد
الروحي الذي يربط ما بني احملبني أن محبوبته على
علم وراء أي باب يقبع النمر املفترس ووراء أي باب
جتلس احلسناء ولم يستغرب ذلك؛ فمن فهمه
لطبيعتها تأكد له بأنه لن يهدأ لها بال إلى
أن يصبح معلوما لديها السر املتواري عن أعني
جميع املشاهدين حتى عن اإلمبراطور نفسه.
تشبث الشاب باألمل الوحيد الذي تبقى له أال
وهو جناح حبيبته في حل هذه األحجية .وفي
اللحظة التي رفع نظره إليها رأى أنها قد جنحت
في ذلك وطرحت نظراته الضارعة املتلهفة
السؤال (أي منهما ؟) .وكان ذلك جليا البنة
اإلمبراطور وكأنه أطلق صرخة مدوية من حيث
يقف .ولم يكن هنالك أي مجال إلضاعة الوقت .
السؤال طرح كلمح البصر ويجب االجابة عنه
أيضا ً بلمح البصر.
رفعت ابنة اإلمبراطور يدها املرتكزة على وسادة
أمامها بحركة سريعة لم يتبينها إال حبيبها
باجتاه الباب األمين .وعندها توجه الشاب بخطى
ثابتة وسريعة نحو الباب الواقع على اجلهة

اليمنى وفتحه دون أدنى تردد .وفي تلك
اللحظة توقفت نبضات قلوب املشاهدين
وأمسك اجلميع بأنفاسهم وتسلطت أعينهم
على الباب املفتوح :من خرج من الباب املفتوح :
النمر أم احلسناء ؟
كلما متعنا في هذا السؤال صعبت اإلجابة عنه.
فهو يشتمل على دراسة النفس البشرية التي
تقودنا في مجاهل
ممرات العاطفة التي ال ميكن لنا سبر أغوارها .فكر
في ذلك أيها القارئ املنصف ,ليس وكأن القرار
لذلك السؤال احملير يعتمد عليك ,ولكن على
ابنة االمبراطور شبه البربرية السريعة الهيجان
التي تتوهج روحها في لهيب نيران الغيرة واألمل
املتالشي .لقد خسرته ,ولكن من يجب أن يحصل
عليه؟ مرارا في ساعات يقظتها وفي أحالمها
كانت تنتفض رعبا فتغطي وجهها بيدها جملرد
التفكير فيما سيحدث لو فتح حبيبها الباب
الذي تختبئ وراءه أنياب النمر املرعبة.

مرة تهيأ لها الكاهن وأتباعه وهم يقودون
العروسني بجذل وسرور ليكلالنهما زوجا ً وزوجة
أمام عينيها ،ثم ينطلق حبيبها وعروسه بعيدا
عنها في املمر املزدان بالورود واألزهار ،تالحقهما
الصرخات الهائلة جلموع املشاهدين التي أغرقت
صرخات اليأس واأللم الصادرة عنها ! أليس من
األفضل له أن ميوت على الفور ويذهب لينتظرها
في ذلك املكان املبارك حلياة املستقبل األبدية!
ولكن ،ذلك النمر املرعب وتلك الصرخات
والنديب وتلك الدماء ! ومع أنها عبرت عن
قرارها بلمح البصر ،إال أن اتخاذ ذلك القرار أخذ
منها أياما وليالي من عذاب الفكر فهي كانت
تعلم بأن السؤال سوف يطرح عليها ولذا كانت
مستعده لإلجابة عنه ودون أدنى تردد حركت يدها
إلى اليمني.
إن مسألة قرارها أمر يجب أال ّ يؤخذ بسهولة,
ولست أنا الشخص املؤهل لإلجابة عن مثل هذا
السؤال .وإني هنا أترك الرد لكم جميعا  -أي
منهما خرج من الباب املفتوح  :احلسناء أو النمر؟

ولكن مرارا أيضا تصورت حبيبها يفتح الباب
اآلخر! كم مرة في منتصف أحالم اليقظة
احلزينة صرت أسنانها ونتفت شعرها حني تهيأت
لها السعادة التي غمرت حبيبها حني فتح باب
احلسناء كيف متزقت روحها من العذاب حني رأته
يندفع ملالقاة تلك املرأة بوجهها املتقد وعينيها
املتألقتني بسعادة النصر ,وتصورته وهو يقودها
إلى األمام وكيانه منتعش بالسعادة السترداد
حياته ,تغمره أصوات الفرح املنطلقة من
اجلموع احملتشدة مختلطة برنني األجراس .وكم
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ﺗــــــﺮاﺛــــﻴـــﺎت

ﻻ ﹶﺗ ﹶ
ﻌﺬ ﹺلﻴﻪ
اﺑﻦ زرﻳﻖ اﻟﺒﻐﺪادي

العذلَ يُولِ ُع ُه
ال تَعذَلِيه فَإِنَّ َ
سم ُع ُه
قَد قَل ِ
ت َحقا ً وَ َل ِ
كن ل َ
َيس ي َ َ
ضرَّب ِ ِه
جاوَز ِ
ت فِي لَوم ُه َحدا ً أ َ َ
َ
َوم يَنفَ ُع ُه
يث قَدر ِ
ِمن َح َ
ت أنَّ الل َ
يبهِ ب َ َدال ً
فَاس َت ِ
عم ِلي ال ِرفق فِي تَأِن ِ ِ
وجع ُه
ِمن عَ ذلِهِ ف َُه َو ُمضنى القَ لبِ ُم ُ
حم ُل ُه
قَد كا َن ُم َ
ضطلَعا ً بِاخل َطبِ ي َ ِ
َ
وب املَه ِر أضل ُُع ُه
ف ُ
َضيَّقَ ت ب ِ ُخ ُط ِ
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ت أَنَّ َل ُه
يَك ِفيهِ ِمن لَوعَ ِة ال َتشتِي ِ
وم ما يُروعُ ُه
ِم َن ال َنوى كُلَّ ي َ ٍ
آب ِمن َسفَ ٍر ِإ ّال وَأَزعَ َج ُه
ما َ
زم ُع ُه
أي ِإلى َسفَ ٍر ب ِ َ
الع ِ
زم ي َ َ
رَ ُ
رحتل
كَأ َ َّمنا ُه َو فِي ِحلِّ وَ ُم ٍ
اهلل يَذرَعُ ُه
ُم َوك َّ ٍل بِفَ ضا ِء َ ِ
نى
ِإنَّ الزَما َن أَرا ُه في الر َ ِح ِ
يل ِغ ً
زم ُع ُه
وَلَو ِإلى َ
الس ّد أَضحى و َ ُه َو ي ُ َ
* ﺷــــﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ

تأبى املطام ُع إال أن ُجت َ ّ
شمه
للرزق كدا ً وكم ممن يودعُ ُه

ِإن ّي أَوَ ِّس ُع عُ ذري فِي َجنايَتِ ِه
البني ِعن ُه و َ ُجرمي ال ي ُ َو ِّس ُع ُه
بِ ِ

وص ُل ُه
نسان ت َ ِ
وَما ُم َ
ِ
جاه َدةُ اإلِ
ً
قط ُع ُه
نسان ت َ َ
ِ
رزقَا وَالدَعَ ُة اإلِ

ياس َت ُه
حسن ِ
س َ
قت ُملكا ً َفلَم أ َ ِ
رُزِ ُ
لك يَخل َُع ُه
وس امل ُ َ
وَكُلُّ َمن ال ي ُ ُس ُ

اهلل بَني َ اخل َِلق رزق َ ُه ُمو
قَد وَزَّع َ ُ
ض ِّي ُع ُه
لَم يَخلُق َ ُ
لق ي ُ َ
اهلل ِمن َخ ٍ

َوب ال َن ِعيم بِال
وَ َمن غَدا البِسا ً ث َ
اهلل يَنزَعُ ُه
َشك ٍر عَ لَيهِ فَإِنَّ َ َ

َست تَرى
َل ِ
كن َّ ُهم كُلِّفُ وا ِحرصا ً فل َ
ً
ت تُق ُن ُع ُه
ُمس َترزِقا وَ ِ
سوى الغايا ِ

ضت ِمن وَجهِ ِخلّي بَع َد فُرقَتِ ِه
اِع َت ُ
َ
َ
ً
كَأسا أ َجر َّ ُع ِمنها ما أ َجرَّعُ ُه

رزاق قَد ق ُ ِس َمت
وَا ِ
حلر ُ
زاق وَاأل َ ِ
ص في ال ِر ِ
َ
غي املَر ِء يَصرَعُ ُه
ي أ ّال ِإنَّ ب َ َ
ب َ ِغ ُ

لت َل ُه
قت ال َبني َ ق ُ ُ
كَم قائِ ٍل لِي ذُ ُ
َ
َ
َست أدف َُع ُه
َنب و َ ِ
اهلل ذَنبي ل ُ
الذ ُ

يث َمي َن ُع ُه
وَاملَهر ُ يُعطِي الفَ تى ِمن َح ُ
طم ُع ُه
ِإرثا ً و َ َمي َن ُع ُه ِمن َحي ِ
ث يُ ِ

جم ُع ُه
أَال أ َ َ
قمت فَكا َن الرُش ُد أ َ َ
وم با َن الرُش ُد ات َب ُع ُه
لَو أَن َّ ِني ي َ َ

اهلل فِي بَغدادَ لِي ق َ َمرا ً
اِس َتودِ ُع َ َ
َك األَزرار َ َمطل َُع ُه
َرخ ِمن َفل ِ
بِالك ِ

امي وَأن ِف ُنها
ِإن ّي َأل َ َ
قط ُع أي ّ ِ
لبي تُقَ ِّط ُع ُه
ب ِ َحسر َ ٍة ِمن ُه فِي ق َ ِ

بودّي لَو ي ُ َودِّعُ ِني
وَدَّع ُت ُه وَ ُ
َ
َ
فو احلَيا ِة وَأن ّي ال أودعُ ُه
َ
ص َ

ت َل ُه
ام ب ِ ُّ
ِمبَن ِإذا َه َج َع ال ُن ّو ُ
َ
هج ُع ُه
َست أ َ
بِلَوعَ ٍة ِمن ُه لَيلى ل ُ

ى
وَكَم تَشبَّ َ
حيل ُ
ث بي ي َ َ
وم الر َ ِ
ض َح ً
َ
َ
دم ُع ُه
دم ِعي ُمس َت ِه ّال ٍ
ت وَأ ُ
وَأ ُ

ضج ُع وَكَذا
طمئ ُّن ِجلَنبي َم َ
ال ي َ ِ
ضج ُع ُه
نت َم َ
طم ِئ ُّن َل ُه ُمذ ب ِ ُ
ال ي َ َ

نخرقٌ
ال أَكُذبث َ َ
الصب ِر ُم َ
ثوب َ
اهلل ُ
كن أَرَق ِّ ُع ُه
عَ نّي بِفُ رقَتِهِ َل ِ

فج ُع ِني
حس ُب أَنَّ املَهر َ ي َ َ
نت أ َ َ
ما كُ ُ
َ
َ
فجع ُه
ام ت َ ُ
بِهِ وَال أن ّض بِي األي ّ َ
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َح ّتى َجرى ال َبني ُ فِيما بَي َننا ب ِ َي ٍد
سراء َمت َن ُع ِني َح ّظي وَ َمت َن ُع ُه
عَ
َ

صدِّ ُع قَلبي ذِكر َ ُه وَ ِإذا
و َ َمن ي ُ َ
صدِّعُ ُه
لبهِ ذِكري ي ُ َ
َجرى عَ لى ق َ ِ

نت ِمن رَيبِ َمه ِري جازِعا ً َف ِرقا ً
قَد كُ ُ
نت أَجزَعُ ُه
َفلَم أَو َّق ال َّذي قَد كُ ُ

صبرَنَّ ِملَه ٍر ال ُميَتِّ ُع ِني
َأل َ ِ

يش ال َّذي دَرَست
بِ َ ِ
اهلل يا َمن ِزلَ َ
الع ِ
نت أَرب ُ ُع ُه
آثار ُ ُه وَعَ فَ ت ُمذ ب ِ ُ

عق ُب فَرَجا ً
ِعلما ً بِأَنَّ اِصطِباري ُم ِ
وس ُع ُه
َّرت أ َ َ
ضيق ُ األَم ِر ِإن َفك َ
َفأ َ َ

يك َلذَّتُنا
َهل الزَما ُن َم ِعي ُد فِ َ
مضت ُه تُر ِج ُع ُه
أَم اللَيالِي ال َّتي أ َ َ

عَ سى اللَيالي ال َّتي أَض َنت بِفُ رق َ َتنا
جم ُع ِني يَوما ً و َ َجت َم ُع ُه
ِجسمي َس َت َ

اهلل ِمن أَص َب َحت َمنز َل ُه
فِي ذِ َّم ِة َ ِ
ك ُمي ِرعُ ُه
يث عَ لى َمغنا َ
وَجادَ غَ ٌ

وَ ِإن ت ُ ِغلُّ أ َ َح َدا ً ِمنّا َمنيَّ َت ُه
اهلل يَص َن ُع ُه
فَما ال َّذي بِقَ ضا ِء َ ِ

ضي ُع ُه
َمن ِعن َد ُه لِي عَ ه ُد ال ي ُ ّ
ض ِّي ُع ُه
داق ال أ ُ َ
كَما َل ُه عَ ه ُد ِص ٍ
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حال ُميَتِّ ُع ُه
ي فِي ٍ
بِهِ وَال ب ِ َ

ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓﻨﻮن

محاﻭﺭة ﻗﻄراﺕ المﻄر ﺑالرﺳﻢ...
ﺗﻌﺒﻴر عﻦ مﺸاعر الحنﻴﻦ
ﻫـــﻴﺎ اﻟـــﺤــﻮراﻧﻲ
تشكيلية احترفت الفن
التشكيلي بكافة أشكاله،
وخطت لنفسها مسارا ً
متميزا ً حاولت فيه أن يكون لها بصمتها الفنية
املميزة في عالم الفن التشكيلي املتعدد املدارس
واالجتاهات؛ فظهرت موهبتها منذ الطفولة التي
* ﺳﻜﺮﺗﻴﺮة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

تعهدتها بالدراسة والتطوير واملمارسة حتى
وصلت إلى مرحلة استطاعت فيها تشكيل
لوحاتها ورسوماتها بضربات ريشتها امللونة
بألوان تناسب أفكار لوحاتها ومضامينها ،مجلة
أقالم جديدة التقت الفنانة سوزان السباح
للحديث عن جتربتها الفنية ،فكان احلوار التالي:
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بداية ،ال بد من السﺆال القدﱘ اﳉديد ،حدثينا
ﻋن نﺸﺄﺓ التﺠربة التﺸﻜيلية لديﻚ ،هﻞ كاﻥ
هناﻙ بﺬرﺓ بالﻔعﻞ وكﻢ من الوﻗﺖ لﺰم لﻜﻲ
ﺗنمو؟
بدأت منذ صغري وانأ بعمر العشر سنوات بعد
أن انتقل والدي للسكن من بلدة إلى بلدة أخرى
حني بدأت اشعر باحلنني لصديقاتي ولبيتنا وحياة
الطفولة التي قضيتها في تلك البلدة فكان
الرسم بالنسبة لي هو الطريقة التي أعبر بها
عن مكنوناتي ومشاعري املليئة باحلنني ..وأصبح
الرسم بالنسبة لي مرتبط بحياة الطفولة
واستمر على هذا النحو حتى الوقت احلاضر..
فالقلم أو الفرشاة مجرد أن أمسك بهما
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يعيدانني مباشرة إلى شريط طفولتي الرائع..
وفي مرحلة املدرسة بدأت املشاركة باملسابقات
الفنية وكنت دوما احصل على اجلوائز املتقدمة
من ضمنها املركز األول على اململكة في مسابقة
نظمها مركز هيا الثقافي وبعد دخولي جامعة
اليرموك ألدرس تخصص التصميم الداخلي عام
 2001كنت على الدوام أتابع دروس الرسم في
قسم الفنون التشكيلية وأحاول صقل موهبتي
من خالل االستفادة من األساتذة في اجلامعة
حتى أقمت معرضني خاصني أثناء فترة الدراسة
ومن ثم شاركت في العديد من املعارض اجلماعية
والدولية داخل األردن وخارجه مثل (مصر ،ماليزيا،
اليابان وغيرها) ،وأثناء مرحلة دراسة املاجستير

في الفنون التشكيلية التي بدأت عام 2005
بدأت جتربتي الفنية تنضج أكثر من السابق
وتطلعاتي الفنية تكبر على يد الدكتور والفنان
التشكيلي محمود صادق الذي كان له أثرا ايجابيا
على جتربتي الفنية.
كﻞ ﻓناﻥ يﺠد نﻔسﻪ ﻗد راﺡ بﺸﻜﻞ ﺃو بﺂﺧر
نحو ﻃابﻊ معﲔ من الﻔن التﺸﻜيلﻲ ،ﻓﻲ ﺃﻱ
مدرﺳة ﻓنية ﲡدين نﻔسﻚ ﺃكﺜر؟
أعتبر نفسي في طور النمو حتى الوقت احلاضر
فأنا أحترم الفن التشكيلي وأشعر باملسؤولية
جتاهه لذلك أعد نفسي في طور الفن التجريبي
فأنا ما زلت أبحث عن نفسي في هذا العالم
الواسع حتى أثبت هويتي بقوة ،ولذلك فقد نفذت
العديد من األعمال الفنية التي يتبع كل منها
إلى مدرسة مختلفة عن األخرى ،ومن ثم فإن
لدي موهبة التجريب في املواد والتقنيات التي
أتعامل معها بالرسم فأنا أجرب الرسم بكل
مادة أراها حولي :مثل الشمع والورق واخليوط
والتراب والعديد من املواد التي قد ال تخطر ببال
أحد ..باإلضافة إلى أنني أتنوع في املواضيع التي
أطرحها في لوحاتي ..وأشعر أن جتربتي قد بدأت
تتبلور وبدأت تخرج من شرنقتها بالتدريج ولذلك
فأنا أعمل على التحضير ملعرض فني يتوج كل
املراحل السابقة من جتربتي الفنية وأخطط لهذا
في املستقبل القريب إن شاء اهلل.
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هناﻙ اﳌتﻔاﺋﻞ واﳌتﺸاﺋﻢ من واﻗﻊ التﺸﻜيﻞ
الﻔنﻲ ﻓﻲ األرﺩﻥ ،لﻜن كيﻒ ﺗرى ) ﺳوﺯاﻥ
السباﺡ( األﺩاﺀ التﺸﻜيلﻲ ﻓﻲ األرﺩﻥ وﻓﻲ
الوﻃن العربﻲ بﺸﻜﻞ ﻋام؟
نعم أرى الكثير من اآلراء تتناقض حول احلركة
التشكيلية في األردن وتطورها ،و برأيي الشخصي
فأنا أرى أنه بالفعل من األسماء ما جنحت وحصلت
على تقدير واسع وكبير في الوسط الفني وهي
بالفعل تستحق ذلك ،ومنها ما تستحق أن
يسلط عليها األضواء جلدارتها وجناحها لكن
احلظ لم يحالفها وعاشت وراء الكواليس ،ومنها
ما ال يستحق أي تقدير ومع ذلك فاسمها يدوي
بني الوسط الفني .ولكن ال أعرف ما هي األسباب
الرئيسية وراء هذا اخللل إال أنني اعتقد أن السبب
األول هو وجود (الكولسة) أو (النخبوية) بني
الفنانني التشكيليني .وحتى النقاد التشكيليني
ينتمي بعضهم لهذا املفهوم حني يفتقر احلوار
بني الفنان والناقد إلى املصداقية وتقبل كل
منهما اآلخر .فالفنان األردني إما أن يكون واع
ملا يقدم ،أو أن ميتلك قدرات فنية عالية وال
يستطيع توجيهها ،أو أنه غير واع ملا يقدم وال
يقبل النقد .وباملقابل بعض النقاد يفتقدون
النزاهة في حتكيم األعمال ورمبا حتكمها بعض
املصالح الشخصية .هذا ما ملسته على
مستوى شخصي من واقع احلركة الفنية في
األردن.
باملقابل يجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية نزوح عدد
من الفنانني العراقيني إلى األردن أسهم في إحياء
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احلركة التشكيلية في األردن في الفترة املتأخرة.
وخلق تواصال جديا بني الفنان األردني والعراقي
وتبادل اخلبرات الفنية بينهما ،وأوجد نشاطا فنيا
حقيقيا وفعاال ال يستطيع أحد إنكاره.

ﺳﺆال يبدو رومانسيا نوﻋا ما ،ما ﻋﻼﻗتﻚ
بﻔﺼﻞ الﺸتاﺀ بالتحديد ،وما ﻋﻼﻗتﻪ هو اﻵﺧر
بﻔنﻚ؟
سؤال لطيف وألول مرة يتوجه لي سؤال مثل
ذلك وقد أحببته ..فصل الشتاء فصل مميز جدا
يثير بنا مشاعر عميقة ويستفزها فينا وأعتقد
أنه مصدر إلهام العديد من الفنانني بكافة
مجاالت الفنون ..وأفضل طريقة للتجاوب مع
ز ّخات املطر املتساقطة على نافذتك هو أن متسك
الفرشاة وتعيد رمت تلك القطرات على لوحتك..
هناك حوار خاص ومستمر وأسرار ال تنتهي بيني
وبني قطرات املطر ال أستطيع البوح بها.

من الﻔنانﲔ من يرﺳﻢ باأللواﻥ اﳌاﺋية الﺼعبة
نوﻋا ما ،ومنﻬﻢ يعﺸﻖ الﺰيتية منﻬا ،وما ﺇلﻰ
ذلﻚ من اﳋامات ،ﻓيما يﺨﺺ )ﺳوﺯاﻥ ﺳباﺡ(
ﺃﻱ ﺧامة لونية ﺗﻔضلﲔ ،وﳌاذا؟
أعشق املادة بجميع أشكالها ومالمسها
وال أسمح ألي مادة أن تسيطر على لوحتي
بل أحاول تسخير كل املواد خلدمة لوحتي
وموضوعها ،و كل لوحة أشعر أن لها عاملا
خاصا بها وأرى أن لها خاماتها اخلاصة بها التي
يجب أن تتوفر لها لتغني موضوعها ،لذلك أرسم
هذه بألوان زيتية وأخرى بألوان مائية وأخريات
بألوان وخامات أخرى .ولكل منها قيم جمالية
خاصة بها .مع احترامي وتقديري األول ملادتي
األلوان الزيتية واملائية معا.
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ما هو الدور اﳌنوﻁ باﳌﺆﺳسات الرﺳمية
والﻔعاليات اﳋاﺻة لﻜﻲ ﺗقوم بﻪ بﺸﻜﻞ
ﺟيد ﲡاﻩ الﺼعوﺩ بالﻔن التﺸﻜيلﻲ األرﺩنﻲ
ﺇلﻰ ﺩرﺟات ﺃﻋلﻰ ،وهﻞ هﻲ ﻓﻲ الوﺿﻊ الراهن،
ملتﺰمة ﲡاﻩ ذلﻚ؟
ال شك أن بعض املؤسسات تولي
اهتماما واضحا ومهما باحلركة الفنية
التشكيلية ودعم مواهب الشباب والتواصل
مع احلركة الفنية التشكيلية ،ودورها الفعال
في استقطاب فنانني عرب وعامليني ،األمر الذي
يساهم إلى حد كبير في إغناء احلركة الفنية
التشكيلية في األردن .من هذه املؤسسات – كما
نعلم -وزارة الثقافة ودارة الفنون (مؤسسة خالد
شومان) وأمانة عمان من خالل قاعاتها اخملصصة
للمعارض ومركز احلسني الثقافي باإلضافة إلى
العديد من صاالت العرض  ..الخ .ولكن باملقابل
أرى أن هذا الدور ال يجب أن يتركز على عدد من
املؤسسات دون األخرى فيجب أن تتضافر جميع
اجلهود خلدمة الفن التشكيلي في األردن ألن الفن
نافذة حضارية وسياحية مميزة للوطن وجديرة
باالهتمام .لذلك فإن هذه اجلهود مع أهميتها
كاف ليساعد في تطور
إال أنها متوفرة بقدر غير ٍ
احلركة التشكيلية بالشكل الفعال الذي يرضي
طموحات الفنانني عامة .على سبيل املثال ال أرى
اهتماما إعالميا كافيا باحلركة التشكيلية كما
هو احلال في البالد العربية والبالد األجنبية.
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الﺪﻭﺭة الﺴاﺩﺳﺔ مﻦ مﻬرﺟاﻥ لﻴاﱄ المﺴرﺡ الحر الﺪﻭﱄ
الﺴﻌي ﺇﱃ اﺳﺘﻔاﺩة الﺠمﻬوﺭ مﻦ مﺨرﺟاﺕ الﻔﻌﻞ المﺴرحي
الﻘاﺋﻢ علﻰ اﻻﻫﺘماﻡ ﺑالﺸراﺋﺢ ﻭاﻷﺫﻭاﻕ ﻛاﻓﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻳﻘﺎت
شعار "املسرح في مواجهة
العنف اجملتمعي" وبالتعاون
مع وزارة الثقافة ،وأمانة عمان
الكبرى ،ونقابة الفنانني األردنيني ،وبنك القاهرة
عمان انطلق املسرح احلر بدورته السادسة من
مهرجان ليالي املسرح احلر الدولي ،في الفترة ما
بني  2011/5/12-7في املركز الثقافي امللكي
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بعمان ،ومسرح أسامة املشيني ،ومركز األشرفية
الثقافي ومنتدى الوحدات الثقافي ،باإلضافة إلى
عروض الشوارع ..يشارك في املهرجان كل من
(فلسطني -سوريا -مصر -تونس -السعودية-
اإلمارات -سويسرا -النمسا).
أكد مدير املهرجان الفنان علي عليان لوسائل
اإلعالم أن رؤية املسرح ستفيد اجلمهور من
* ﺷـــﺎﻋﺮ أردﻧــﻲ

مخرجات الفعل املسرحي القائم على االهتمام
بالشرائح واألذواق كافة ،وأن التركيز في هذه
الدورة سيكون على مسرح الطفل ،ملا له
من أهمية في تكوين الذائقة ،وتكوين امليول
واالجتاهات لدى هذا اجليل .لذلك فإ ّن عليان يتطلع
إلى الذهاب بالعروض املقدمة لهذه الشريحة
إلى التجمعات السكانية ،واألحياء الشعبية،
واألطراف ،وسيكون ذلك حتت شعار املسرح في
مواجهة العنف اجملتمعي ،من أجل أن نكون
مساهمني أساسييني في تربية هذا اجليل نحو
اخللق واإلبداع ،بوسائل املسرح غير التقليدية في
التنشئة وتربية األجيال ،ما ينعكس على هذه
الفئة ،بعد عشر أو خمسة عشر عاما ً.

عرﻭﺽ اﻷطﻔال:

يشير عليان أن املهرجان من سعيه للتطور
حرص على االهتمام بشريحة األطفال الذين هم
جيل املستقبل ..وأن املساهمة في تقدمي املنتج
املسرحي له لتلقي املعلومة بأسلوب فني بعيدا ً
عن التلقني ،ملا للفن من عناصر تهذيبية وتنويرية
تسهم في صقل الشخصية .ما مينح األفراد رؤية
من خالل املسرح ،بعيدا عن التلقني في مقاعد
الدراسة وصرف الكثير من األموال على الدراسات
واألبحاث وورشات العمل التي تبحث في أسباب
العنف.

عرﻭﺽ الﻜﺒاﺭ:

أماعروض مسرح الكبار فستكون متنوعة
وشاملة خملتلف أنواع الفنون املسرحية ،وقد ورد
إلدارة املهرجان كما صرح عليان ما يقارب مئة

وعشرون طلبا ً من مختلف بلدان العالم الراغبة
في املشاركة ،ملا للمهرجان من سمعة دولية
منتشرة لدى مختلف بلدان العالم ،واتصافه
باملصداقية واالستمرارية والتنوع في برامجه،
واتساع كل دورة عن الدورة التي تسبقها .وقامت
جلنة املشاهدة وضبط اجلودة مبشاهدة العروض
الواردة جميعاً ،بدقة وعناية ،بعيدا ً عن احملاباة
والوساطات والعالقات الشخصية ،وأخذت
اللجنة باالعتبار أال ّ تخضع ألية ضغوط في
اختيار العروض واملشاركني.
تتجه النية إلى تقدمي عدد من العروض املشاركة،
خاصة العروض املوجهة إلى الطفل في مدينة
معان :مدينة الثقافة األردنية ،هذا العام .وعن
جديد هذه الدورة قال عليان بأنه وألول مرة
سيكون في املهرجان جوائز للعروض املشاركة
بشكل مختلف عن باقي املهرجانات ،حيث
سيتم تسمية جوائز ذهبية املهرجان ألفضل
عرض متكامل ،واجلائزة الفضية ،والبرونزية،
وجائزة خاصة بلجنة التحكيم ،مما يسهم
في تقدمي األجود ،وصوال ً إلى انعكاس ذلك
في تقدمي اإلبداعات املسرحية املنتقاة بعناية
فائقة .كما سيتم تسمية جلنة حتكيم ،أو
تقييم لهذه العروض ،وسيتم اختيارها بعناية
كبيرة ،وستتكون من نخبة املسرحيني العرب
املعروفني بإجنازهم في هذا الفن .وكما أكد
عليان أن املهرجان سيشمل أيضا ً العديد من
املفاجآت على مستوى العروض املقدمة ،وعلى
مستوى الضيوف من الفنانني العرب ،واحللقات
املتخصصة ،والندوات الفكرية.
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الﻌرﻭﺽ
المﺸاﺭﻛﺔ:

الﻌرﺑﻴﺔ

ﻭالﻌالمﻴﺔ

أما على صعيد املشاركات فتشارك تونس
بعرض مسرحية "حقائب" للمخرج "جعفر
القاسمي" للمسرح الوطني التونسي ،ومصر
بعرض مسرحية "كالم في سري" للمخرجة
"ريهام عبدالرازق" ملسرح ثقافة "االنفوشي"
باالسكندرية ..كما تشارك السعودية ألول مرة
في املهرجان من خالل مسرح الطائف مبسرحية
الكبار "كنا صديقني" من إخراج "مهند احلارثي"
ومسرحية األطفال "صمت املكانس" للمخرج
"مساعد الزهراني".
أما فلسطني فتشارك من خالل املسرح
الشعبي الفلسطيني مبسرحية "خطايا" من
إخراج "صالح الدين حنون" ومسرحية األطفال
"الطائر احلزين" للمخرج "فتحي عبدالرحمن"
وتشارك دولة اإلمارات العربية من خالل مسرح
دبا الفجيرة مبسرحية "أنا والعذاب وهواك" من
إخراج "عزيز خيون" وتشارك سوريا في هذه
الدورة مبسرحية الكبار "ميلودراما" "لألخوين
ملص" ومبسرحية األطفال "ضوء الشمس" من
إخراج "يوسف شموط" ،أما سويسرا فتشارك
ألول مرة بعروض تقدم في شارع الرينبو من خالل
عرض للمخرج "انتونيو بوهلر" وتقدم النمسا
من خالل شامال ونيجار ورشة الصوت وفيزاكالية
اجلسد كما تقدم ورشة الكتابة املسرحية مع
السوري "وائل قدور".
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الﻌرﻭﺽ اﻷﺭﺩﻧﻴﺔ المﺸاﺭﻛﺔ:

العروض األردنية املشاركة في املهرجان هي
مسرحية "أوبرا القروش الثالث" للمخرج "زيد
خليل مصطفى" ومسرحية "سندريال" التي
يقدمها مركز الفنون االدائية من إخراج "يسرا
العوضي" ومسرحية "كعب عالي" للفنان
"عبدالرحمن بركات" ومسرحية دمى األطفال
"نص نصيص" للفنان حسام عابد".

أﻓــــــــﻖ

ﺩﺭﺱ الﺘاﺭيﺦ

ﻋﺒﻴﺪة وﻟــــﻴﺪ
يعد علم التاريخ في
مجتمعنا العربي يالقي إقباال
على دراسته ،فقد أصبح
يتراجع ألسباب عديدة ،أولها التطور العلمي
والتكنولوجي ،وقلة املردود املالي؛ فالذي يقبل
على دراسة التاريخ هو من أبناء الطبقة الفقيرة،
هذا إذا ما قارنا الدول الغربية باهتمامها
بالتخصصات اإلنسانية ومنها التاريخ ،حيث
قامت بإنشاء وحدات متخصصة لدراسة
* ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ /ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

التاريخ ،فنجد أشخاصا ً متخصصني في التاريخ
السياسي واالقتصادي والشرق األوسط والشؤون
اإلفريقية.
وتختلف النظرة االجتماعية لطالب التاريخ في
اجملتمع العربي؛ فقد أصبح ينظر لدارس التاريخ
بأنه يدرس تخصصا ً ال جدوى منه وال فائدة ،ويعد
التاريخ والفلسفة من أدنى التخصصات في
اجلامعة األردنية.
وتتراوح آراء طالب التاريخ بني حب تخصصهم
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وكراهيته ،فمنهم من درس التاريخ عن قناعة
وآخرون سوء اختيار ومنهم من يخجل أن
تخصصه تاريخ.

الﺘاﺭيﺦ يﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ

أما بالنسبة لي كدارسة للتاريخ أحب تخصصي
وأجد فيه متعة في تعلم القصص والعبر
ومعرفة حكايات املاضي.
ومن العبارات التي نسمعها عن التاريخ أنه
يعتمد على احلفظ بالدرجة األولى ،لكن إذا رجعنا
ملعنى مصطلح التاريخ فإنه يعني املعرفة التي
يصل إليها اإلنسان عن طريق البحث ،فيحتاج
املؤرخ ليصل إلى املعرفة أن يرجع إلى السجالت
واآلثار والنصوص والروايات وليس األمر مقتصرا ً
على حفظ األعوام والسنوات ،وقد عده العلماء
من العلوم العقلية التي حتتاج إلى تفكير
وإملام ببقية العلوم.

ومن العبارات التي تزعجني سماعها مزابل
التاريخ ،التاريخ ليس له مزابل بل له محاكم
وأحكام وما أقسى هذه األحكام و أشد وقعها
على أولئك الذين جلبوا ألوطانهم وألمتهم
الويالت واملآسي واحلروب .

وللتاريخ فوائد كثيرة ،منها معرفة ماضي
البشرية في كل مظاهرها ،وتكوين ثقافة األفراد
والشعوب ،فال بد من توافر احلس التاريخي
لدى السياسي واالقتصادي والصحفي ،أعتقد
أني سمعت في أملانيا ،أنهم ال يشتغلون في
املؤسسات االقتصادية إال إذا كان دارس للتاريخ
من قبل .
ولعلم التاريخ دور بارز في عملية التوثيق والتدوين
وحفظ املعالم احلضارية من الضياع.
من ينكر فضلنا أن حفظنا الشعر والروايات
والفنون والعلوم األخرى  ،إذا بدون التاريخ كيف
نقرأ شعر املتنبي وابن زيدون ومالك بن الريب،
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وحكايات ألف ليلة وليلة وقصص عبلة وعنترة.
نسمع هذه العبارة تتردد على األلسن ،التاريخ
ال يعيد نفسه بكل تفاصيله بل احلوادث التي
تتكرر في املاضي واحلاضر تختلف باختالف
الظروف واألشخاص واملكان ،مثال في عام 656
هجري دخل املغول بغداد ..أحرقوها وقتلوا
أطفالها ونساءها ونهبوا مكاتبها ،وهذا ما فعله
األمريكان في بغداد عام .2003

و لكل شيء تاريخ فالقلم الذي نكتب به له تاريخ
و الورقة ومن ال تاريخ له ليس له مستقبل.
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