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كثرية تلك التي متر على جامعتنا الأ ردنية ،و�أنا�س من م�شارب �شتى �أولئك
الذين ق�صدوا وما انفكوا يق�صدون �أبوابها كل �صباح لي�ؤدوا طقو�سهم يف
العلم والعمل ،ويف الع�شق والغزل.
الأ ردنية هي تلك الأ يقونة اخلالدة لوطننا ،وهي املوئل الأ جمل الذي
يرتعرع فيه �شبابنا على العلم واملعرفة املقرون بالعطاء ،وهي �أي�ضاً ال�سر
الكامن يف عالقة �أبناء الوطن القادمني من قراه البعيدة و�صحاريه القا�سية
بعمّان املدينة.

مدير وحدة الإعالم والعالقات العامة والثقافية.

نعم هي القباب البي�ض التي تن�سج
لنا ق�ص�صنا وحكاياتنا ال�سعيدة منها
واحلزينة ،وهي ال�شوارع والعر�صات
امل ُغطّ اة �سما�ؤها ب�أغ�صان ال�سرو
املت�ساقط على قلوب الطلبة الك�سرية
�أملاً من ع�شق �أو �شوقاً لع�شيق.
ويف خ�ضم هذه الأ جواء امل�شحونة
بروح احلب وال�سالم ،يُولد لقرائنا
الكرام عدد متميز تقدمه وحدة
الإعالم والعالقات العامة والثقافية
يف اجلامعة الأ ردنية من جملة �أقالم
جديدة والذي يحمل للمتعط�شني
للفكر والأ دب �سل�سلة من الكتابات
الإبداعية التي خطّ ها �شبابنا الأ ردين
املتميز واملوهوب.
هذه املجلة الرائدة تقدم لكم يف
عددها هذا �صنوفاً �شتى من الأ عمال
القيّمة يف حقول الق�صة الق�صرية

وال�شعر واملقالة والأ عمال املرتجمة
من الأ دب العاملي التي نرى يف نقلها
� إىل قارئنا الكرمي منفعة م�ستح�سنة.
وجملتكم التي تُكتب ب�أقالمكم
حتر�ص -كما عهدمتوها -على متابعة
الإبداع �أينما كان ،وتنقل لكم كتابات
املبدعني داخل الوطن وخارجه ممن
ر�أوا فيها منرباً حراً ينقلون من خالله
جتاربهم الإبداعية املتميزة ،ومقيا�سنا
يف ذلك الإبداع دون �أي �آراء �شخ�صية
ودون تقدمي �أحد على �أحد � إال باجلودة
ورقيّ امل�ستوى.
و�ستبقى جملة �أقالم جديدة � إنتاجاً
ثقافياً متميزاً من � إنتاجات اجلامعة
الأ ردنية الأ م ،وم�شروعاً وطنياً ي�شارك
به ويدعمه احلري�صون على � إطالق
الطاقات ال�شبابية الأ ردنية والعربية يف
جماالت الفكر والأ دب والثقافة.



ال�شعر

حب بأسلوب خاص
� إبراهيم ال�صرايرة

ُ���ك َأ�ح�����مَ����� ٌق مَ ����ن َ����ص��� َّدقَ���ا
َ�������س���يْ���ت ِ
قَ����الُ����وا ن ِ
ُ���ك ال َو َربِّ�����������ي � إ مَِّنَ���������ا
َأ�نَ����������ا مَ ������ا نَ�������س���ي���ت ِ
َأ� َو تَ������ذْ كُ������رِ يْ������نَ مُ�����زَ احَ �����نَ�����ا وعِ ����نَ����ا َدنَ����ا
ِّ����ك يف يَ���دي
َأ� َو تَ�����ذْ كُ�����رِ يْ�����نَ رَحِ �����يْ�����لَ كَ����ف ِ
∂



�شاعر من الأ ردن.

∂

َال تَ�����س��ت��ط��ي�� ُع ال���� َّ���ش���مْ���� ُ���س َأ� َّال تُ���� ْ���ش���رِ قَ���ا
�������ص���مِ ���يْ���مِ ُم��� َوثَّ���قَ���ا
����ك يف ال َّ
مَ ����ا زَالَ حُ ���� ُّب ِ
ِ����ك َز ْو َرقَ���������ا
وَغَ �����������دَ ا َة أُ�بْ������حِ ������ ُر فيِ خَ ����يَ����ال ِ
َوتَ�����غَ����� ُّن�����جَ �����اتِ ال����ثَّ����غْ����رِ تَ����عْ����بَ����قُ َزنْ����بَ����قَ����ا

ِ���ك هَ ���كَ���ذَ ا
َأ�نَ�������ا مَ ْل َأ�زَلْ بَ�����رْهُ �����ومُ قَ���لْ���ب ِ
ِ�����ك َ����س���ائِ�ل�اً
م�����ا� َ�����ض�����رَات ِ
َأ� ْرتَ�������������ا ُد كُ������لَّ حُ َ
َو أُ�قَ��������لِّ��������بُ اخلَ�������لَ�������وِيَّ َأ� ْرقُ��������������بُ لَ����هْ����فَ���� ًة
�������ض���ي َو َأ�تْ����������رُكُ خَ ��افِ��قِ��ي
مِ ����نْ بَ���عْ���دِ هَ ���ا أ�َمْ ِ
َ������اك أ� َْ�����س����تَ����بِ����قُ ا َمل������دَ ى
َو أ�َظَ ����������� ُّل فيِ ُدنْ������ي ِ
ِ���ل���طْ ������يَ������ا ِر قَ������ ْولَ������ َة عَ ��� ِا����ش���قٍ
َو َأ�قُ��������������ولُ ل َأ
َ����ض��� ُل���عِ���ي
ُّ����ك كَ�����بْ����� َو ًة فيِ أ� ْ
مَ �����ا كَ�������انَ حُ ����ب ِ
�����ش����يء خَ �����فِ�����يٌّ كَ��������انَ يَ����هْ����مِ ����� ُ����س دَائِ�����مَ����� ًا
َ���ك حِ ���يْ���نَ���هَ���ا حُ ��� ُل���مَ��� ًا َف������إِذ
خَ ���مَّ���نْ���تُ طَ ���يْ���ف ِ
فَ����عَ����لِ����مْ����تُ فِ����يْ����مَ����ا بَ����عْ���� ُد َأ�نيِّ هَ ���اجِ ���� ٌ���س
ِ���ك مَ ����وْعِ ���� ٌد
�����������َنَّ يِل مَ ����� ْع كُ����حْ ����لِ عَ ���يْ���ن ِ
َو ِب أ

مَ �����ا كُ����نْ����تِ َدوْمَ ���������� ًا تَ����نْ����طِ ����قِ��ي� َن تَ���� َ���ش��� ُّوقَ���ا
ِ���ك مُ���رْهَ ���قَ���ا
كَ���ال���طِّ ���فْ���لِ َأ�لْ�����هَ�����ثُ فيِ عُ ���يُ��� ْون ِ
ْ���ك تُ����زْ هِ ���� ُر َر ْونَ����قَ����ا
َّ����س���ائِ���لَ مِ ���ن ِ
ْ���ك ال���ر َ
تِ���ل َ
َم���� ِّل����قَ���� ًا
�����ص����ادِحَ ���� ًا و حُ َ
��ْي� عِ �����نْ�����دَ ِك َ
كَ����ال����طَّ رْ ِ
نَ������هْ������ َر ًا تَ����نَ����او� َ����ش���� ُه ال�����هَ�����وَى فَ����تَ����دَ فَّ����قَ����ا
َ���ص��فَّ��قَ��ا
ِل بِ���هَ���ا ال���نَّ���� ِ���س���يْ���مُ و َ
�������ض���ى � إ يَ َّ
أ�َغْ َ
�����������ض فَ���ا ْرتَ���قَ���ى
لَ���كِ ���نَّ��� ُه ا ِ إلحْ ����� َ����س����ا� ُ����س َأ�وْمَ َ
ُ��ك َب�ْيقرْ َ قَ���ا
أ�َنْ َ����س���و َْف أ�َعْ ���� َ���ش���قُ فَ��اعْ ��تَ��نَ��قْ��ت ِ
ِ���ك مُ��طْ ��لَ��قَ��ا
بِ����احلُ���� ْل����مِ يَ���نْ���قُ���� ُ���ش���نِ���ي بِ���قَ��� ْل���ب ِ
َ������ك ال������ ُّ�����ش�����عُ�����و ُر حَتَ����قَّ����قَ����ا
لمَ َّ���������ا مَتَ������ثَّ������ل َ
�����ص��بَ��ا مَ ����ا أ�َغْ ����دَ قَ����ا
َأ�قْ�����تَ�����اتُ فِ���يْ��� ِه مِ �����نَ ال ِّ



سقوط حر
�أكرم الزعبي

أ�سقط
� ُ
أ�سقط
� ُ
�أ�سقط يف ال�ضو ِء على النورْ،
�أتلم ُّ�س ظلّي ،ي�شبكُ عتمت ُه من حويل
والنايُ على العو ِد يدورْ.
∂



�شاعر من الأ ردن.

∂

أ�سقط
� ُ
أ�سقط
� ُ
أ�سقط يف الوقتِ على ال�ساعةْ،
� ُ
�أت�أرجحُ بني عقارِبها
ذا ميحو عمري
والآخ ُر يلد ُغ برباعة.
أ�سقط
� ُ
أ�سقط
� ُ
أ�سقط يف النومِ يف على �صحوي،
� ُ
 حُ ُل ٌم ؟!! ال ،ال ...أرك�ض مُقرتب ًا
ها �إنيّ � ُ
كابو�سي يف �أثري يعوي.
أ�سقط
� ُ
أ�سقط
� ُ
أ�سقط يف الوطنِ على موتي،
� ُ
�أرثيني بهدو ِء ال�شاعرِ
�أدفنُني ببقايا �صوتي.
ولأ نيّ ....
أ�سقط ،كان خَ ياري
�أكر ُه فكر َة �أن � َ
�أن �أجنو من هذا امل�أزقِ ،
ولهذا
قررتُ �سريع ًا �أن
�أ�س ق ْط.


مرايا العبير
حيدر الب�ستنجي

()1
�أتع ُرث بثياب الق�صيدة
�أتلعثم بالرتاب الذي بني يدي
عطرك
ِ
لأ ن قرنفل
بادءين بالتحية
∂
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�شاعر من الأ ردن.

∂

()2

هنالك مط ٌر

الق�صيد ُة فوق حبال الغ�سيل

وغزا ٌل �شري ٌد

ت�ضربها الريح

كنت �أ�سميه قلبي

ويخطفها امل�ستحيل

()7
()3

يف ال�صباح �أغ�سل يديك بالورد

�صندوق الربيد العليل

�أغ�سل رائحة الورد

يفتح �صدره لليا�سمني الذي ال يجيء

بيديك
ِ

يعبئه الإنتظار

لتغار احلديقة
()8

()4
عنك
على املقعد اجللدي أ�ُمت الكتابة ِ

�أزهار الرنج�س يف م�سكبة البيت

و أ�ُخلِّ الق�صيدة ت�سعى

ترفع �أعناقها

بني �أكف العا�شقني

كي ت�شرب مني مياه الق�صيدة
()9

()5
رائحة النب

الريح ع�صفت على الباب اخل�شبي

فر�س �شمو�س
ٌ

حملت ذاكرة الغرين

عينيك يف �سرير النوم
ِ
كرائحة

على مفا�صله املتعبات

()6
هنالك بابٌ على �آخر ال�شتوي

نق�ش الع�شب
عن ذاكرة اخل�شب العتيقة
«مل ي�سكنه �أحد»...
11

()14

()10
يف داخل البيت

�أنا على الهاتف اخلليوي

�أنا

إنتظرتك
ِ
�س�أقول ب�أين �

دون ذاكرتي

و�أقول ب�أنك زنبقة املاء

وال تاريخ ي�سمحُ يل �أن �أتفقدَ

و� إنك � إلهة ٌ �شكلها امل�سا ُء اخلجول

الباب
مقب�ض ِ

�س�أقول......

من اخلارج
()11
اخل�شبُ يف املوقد احلجري
يفرقع �أ�صابع ُه

()15
الع�صافري �أكلت � إ�شارات القلب
عينيك
ِ
فتهت يف غابة

يف � إنتظا ِر خطوتك القادمة
()12
املا ُء
ليلبي نداء اليبا�س
()13
يف املقعد ثمة قل ٌق غائم
يف املقعد كنت �أنا وثوانٍ حجرية

12

الق�صيدة غلقت �أبوابها
وقالت هيت لك
و�أنا أ� ُّمل �أ�صابعي من دخان ال�سرير

يقف ُز من دمي

ب� إنتظار العبري

()16

تصوف
�سنابل الفار

∂

كان يرافق الق�صيدة � إىل م�صري الكالم،
يد�س يده يف الغيب املحتقن،
�صلبوه ُّ
ويتب�سم،
ذات خيال ،ذات رب،
عاد ب�صليب� ،صراخ خافت يخلع القلب من �شوارع
احل�شرات،

∂

�شاعرة من الأ ردن.
13

�صلبوه يكتب ق�صيدة وي�س�أل عن الر�سالة:

�صدّقنا كفاي َة �أجدادِنا بخبزِ اجلمال،

يا رجاءات امر�أة تطلع من حلاء يد ،يا
غريب النهر النازح � إىل �آخَ ر بال � إيقاع،

فقطفنا �أفواههم ،وم�شينا بالنا،

�أيْ � إن�سانيِ َ ال�ضئيل،
ماذا تريد؟
و�س�ؤال الفو�ضى عن لون اللغات التي �سقطت
من خرم اخليال يخبط قدمي �شاعر
بالفراغ.
�أكانت ثمة وجهة �أخرى للجفاف غري الوقت،
�أم �ص َعقَتنا ر�ؤية القيامة
فان�سحبنا
� إىل مكان قدمي يف احلدوث؟
ال فوقَ
ال حتت:
�آخر املمكنات.

14

بهم،
ال نحن هُ م وال الهبوب،
وال�صوت املحتمل يف كالمنا �سادر يف
هواهم.
يا �أنا
يا �آخَ ر الأ نا
ما بقي من مدىً لكذبتنا ال�صاعدة.
ال�سالل ماتت،
مِ ُ
مُذ خرّبنا كل �أدراج احللول،
و �شلحنا ال�صوَر /اللغات على حواف الهوية،
فا�سكن و�أن�صت ،ل�صدى عمودي يخرقنا،
وي�ست�أنف الكوكب العالق يف �آلة الكالم بال
كالم!

آهات خفاقة باجلراح
طارق دراغمة

∂

ال��ـ��� ّ��ش��ـ�� ْع��ـ��ـ�� ُر خَ ��ـ��ـ�� ْم��ـ��ـ��ـ�� ٌر رَامَ ���ـ���ـ��� ُه ال��� ّ��ش��ـ�� َع��ـ��رَا ُء

وَعَ ���تِ���ي���قُ خَ ����مْ����رِ ي فيِ ال���� ّدنَ����ى تَ��خْ ��فِ��ي�� ِق��ـ��ي

إ���ص��ـ�� َغ��ـ��ا ُء
حَ ��ـ ْ�����س��ـ�� ِب��ـ��ـ��ي ِب��ـ��خَ ��ـ�� ْف��ـ��قٍ زَان���ـ���ـ��� ُه ال ْ

خل��ـ�� ْف��ـ��ـ��قُ جُ ���ـ���ـ��� ْر ٌح ُم��ـ�� ْم��ـ��طِ ��ـ�� ٌر بِ�َب�رَ ي�� ِق��ـ��ي
فَ��ا َ

ال��ـ�� َق��ـ��ـ�� ْل��ـ��ـ��بُ َ���ص��ـ��ـ��بٌّ َي��ـ��ـ�� ْع��ـ��ـ�� َت��ـ��ـ��رِ ي��ـ��ـ�� ِه دُعَ ���ـ���ا ُء

�������س���ـ���دي َت��ـ�� ُب��ـ��ـ��ثّ حَ ��رِ ي�� ِق��ـ��ي
ال��������رّوحُ يف جَ َ

طُ ���و َب���ـ���ى ِل��ـ��ـ��رُوحِ ��ـ��ـ��ي ِ���س��ـ��ـ��رّهَ ��ا ا إلي���ـ���حَ ���ـ���ا ُء

َ�����ص��ي��ـ�� ُد رَحِ ��ي�� ِق��ـ��ي
عُ ���ـ���و ُد اجلَ ���ـ���زَ ا َل���ـ��� ِة وال��ـ��ق ِ

∂
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ق��ـُ��ـ��ـ��ـ��دْ ِ���س��ـ��ـ��ـ�� ّي��ـ��ـ��ـ�� ٌة حُ ��ـ��ـ��ـ��و ِر ّي��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌة حَ ���ـ���ـ���ـ��� ْورَا ُء

��اف عَ ��� ِ��ش��ي�� ِق��ـ��ي
ِري���ـ���حُ ال���� َب����ـ����رَا َء ِة وال�� َع��ـ��ف��ـَ��ـ ُ

خل��ـ��ـ�� ْي��ـ��ـ��ـ��لُ َت��ـ�� ْع��ـ��ـ��رِ ُف��ـ��نِ��ي وَال ال�� َب��ـ�� ْي��ـ��دَ ا ُء
ال ا َ

�����ص��ـ�� ْب��ـ��حُ ال��طَ ��ـ�� ِل��ي��ـ��قُ َ���ص��دِ ي�� ِق��ـ��ي
َل��ـ��كِ ��ـ�� ّن��ـ��مَ��ا ال ُ

َا���س��ـ��ـ��ـ�� ُه ال��غُ�� َر َب��ـ��ا ُء
أ�َحْ ��ـ��مِ ��ـ��ي احلِ ��ـ�� َم��ـ��ى ال د َ

� َ��ش�� َغ��ـ�� ِف��ـ��ي ا َمل��حَ ��ـ�� ّب��ـ�� ُة واحلَ ���� َي����ـ����ا ُة طَ ��رِ ي�� ِق��ـ��ي

�����ض��ـ��مِّ � ِ��ش��ـ�� ْع��ـ��ـ��ـ��رِ ي حُ ��ـ�� ْرق��ـَ��ـ��ـ�� ٌة عَ ��مْ�� َي��ـ��ا ُء
بِ��خِ ��ـ َ

يَ����ا َن���ـ���ا ُر مَ �� ْه��ـ�� ُل��ـ ِ��ك مَ ����ا املُ��ـ�� َن��ـ��ى تَ��طْ ��وي�� ِق��ـ��ي

� َ��ش��ـ��جْ ��ـ��ـ��وِي ِ� إ َل��ـ��ـ�� ْي��ـ��ـ��ـ ِ��ك عَ ��ـ��ـ��ـ�� ْب��ـ��ـ��ـ�� َر ٌة ح���ـ���رَّا ُء

وا آل ُه ِت��ـ��ـ��ـ�� ْل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َو ا آل ِه ف��ـ��ـ��ـ��ي مَتْ���زِ ي��� ِق���ـ���ي

فَ����رْحِ ����ي وَحُ ���������زْ نيِ يف اخلَ���� ُف����ـ����وقِ َ����س���ـ���وَا ُء

ال � َ���ش���ـ���يْ َء غَ ���ْي��ررْ َ ال���� ّ���ش��� ْع���ـ���رِ يف �إبْ���رِ ي��� ِق���ـ���ي

�����ض��ـ��ا ُء
اك َق��ـ َ
ُد ْن��ـ�� َي��ـ��ايَ � إنْ َ���ض��ـ��ا َق��ـ��ـ��تْ َف���ـ���ـ���ذَ َ

ُ�������ض���ي ُء مِ ���ـ���نْ َت��� ْ��ش�� ِق��ي�� ِق��ـ��ي
�����ض ي ِ
أ�َمَ ������ ٌل َي��ـ��فِ��ي��ـ ُ

�����ض��ـ��رَا ُء
َي��ـ��ـ��ـ��ا َث���ـ���ـ���ـ��� ْو َر ًة رَا َي��ـ��ـ��ا ُت��ـ��ـ��ـ�� َه��ـ��ـ��ـ��ا خَ ��ـ ْ

َأ� ْن����ـ����تِ املُ��ـ�� َن��ـ��ى أ�َمَ ����ـ���� ٌل َ���س��ـ��ـ��رَى بِ��عَ��مِ ��ي�� ِق��ـ��ي

ف��ـ��ي َل��ـ��ـ�� ْي��ـ��ـ��ـ�� َل��ـ��ـ��ـ�� ٍة ِق��ـ�� ْن��ـ��دِ ي��ـ��ل��ـُ�� َه��ـ��ـ��ا ا ِ إل ْ����س���ـ���رَاء

َ���الحْ ���ـ��� َم���ـ���دِ يّ َرفِ��ي�� ِق��ـ��ي
ُن���ـ���ـ���و ُر ال��ـ�� ُه��ـ��ـ��دَ ى ف َأ

� َ��ش��ـ��ـ�� ّم��ـ��ـ��ـ��ا ُء جُ ���ـ���ـ���ودِي َف��ـ��ال��ـ��ق��ـُ�� ُل��ـ��وبُ ِ� إ َن����ـ����ا ُء

جل���ـ���ـ���رْحُ َأ�زْهَ �����ـ����� َر مِ ���ـ���نْ َل��ـ��ظَ ��ـ��ى َت��فْ��تِ��ي�� ِق��ـ��ي
ا ُ

ُ���ص��بْ��ح��ـ�� ًا ُي��ـ��حَ ��ـ��ل��ـِّ��ـ��ـ��قُ وَاجلِ ����ـ����ـ����رَاحُ َ���س��ـ�� َم��ـ��ا ُء

��اك َب��ـ�� ْي��ـ��نَ جِ ��ـ��ـ��رَاحِ ��ـ��ـ�� َن��ـ��ا حَتْ�� ِل��ي�� ِق��ـ��ي
َف��ـ�� ُه��ـ�� َن��ـ َ

أ� َْ���ص�� ُب��ـ��و ِ� إ َل��ـ��ـ�� ْي��ـ��ـ ِ��ك وب��ـ��ال��ـ�� َق��ـ�� ِ���ص��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��دِ َدوَا ُء

غَ ��ـ�� ْي��ـ�� ٌم َت��ـ��ـ�� َف��ـ��ـ�� َّت��ـ��قَ ب��ا ْن��ـ��� ِ��ش��ـ�� َق��ـ��اقِ رَهِ ��ي�� ِق��ـ��ي

عقد اليتيم
عبداهلل الزيود

∂

من كلِّ �شيءٍ زوج ِني اثنني
يف در�س العلومْ
ذواتُ الفلقتني
ذك ٌر و�أنثىٌ
وينهمك املعلّم
يف �شرح در�س التزاوج.
∂
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ي�شر ُد الطفلُ اليتيم
خارجَ جدرانِ املنطقِ الأ ربعة
لريى الكونَ بال �أمٍّ
في�ضحك
ْ
•••
ولرمبا قال اليتيمْ :
أمك
«� َ
أمك
ثمّ � َ
أمك»
ثمّ � ْ
..
ثمّ �أخوك
•••
وي�صرخُ الطفل اليتيم امللطّ خ بالطني
باب البيت:
الواقف ُقدّام ِ
تراب وماءْ؟
هلل من ٍ
كيف ي�صنعنا ا ُ
 ماما؛ َعلِّميني!!
�أحاولُ �صن َع بابا منذُ ال�صباحِ
وال �أ�ستطيعْ.

18

خيال
مازن كاظم

هَ ����ـ����لْ َت�����ـ�����رَى لِ���ل���جَ ���ـ���ف���ـْ���و ِ أ� َْ���س��ـ��بَ��ا َب��ـ��ـ��ا
ِل���ـ��� ُع���ـ���ـ��� ُي���ـ���ـ���ون ٍ َ����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ادَهَ ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا حَ ���ـ���ـ��� َو ٌر
َل�����ـ�����نْ َت���ـ��� َم���ـ���لَّ ال���ـ��� َّن���ـ���ف���ـْ���� ُ���س ف��ـَ��اعِ ��ـ�� َل��ـ��ه
� إ َّن���ـ���ـ��� ِن���ـ���ـ���ي ال���ـ��� ُم���ـ���� ْ���ش���ـ���ـ��� َت���ـ���اقُ ُودَّهُ ���ـ���ـ���ـ���مُ
َو����ص���ـ���ـ��� َب���ـ���رْتُ ال���ـ���ـ���دَّهْ ���ـ���ـ��� َر أ�ت���ـْ���ـ��� َب���ـ��� ُع���ـ��� ُه
َ
∂

∂

َب�����ـ�����لْ أ� َ رَا ُه َك������ـ������انَ � إعْ ���ـ���جَ ���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
وخُ ������ـ������ـ������دُودٍ َل����ـ���� ْون����ـُ���� َه����ـ����ـ����ا ط���ـَ���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
و َل�����ـ����� ُه ق����ـَ����ـ����دْ ُك����ـ����ـ���� ْن����ـ����تُ حَ ���ـ���ـ���جّ ���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
كَ�������مْ ط����ـَ���� َرق����ـْ����تُ ال�����دَّهْ �����ـ����� َر أ� َ بْ���وَا َب���ـ���ـ���ـ���ا
�����ص����ـ����ـ����رْتُ ط���ـَ�ل�اّ َب���ـ���ـ���ـ���ا
و َل������ـ������ ُه َك����ـ����ـ����مْ ِ

�شاعر عراقي.
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َو� إذا مَ ���ـ���ا ال���ـ���ـ���وَجْ ���ـ���ـ��� ُد َ�����س����ـ����ا َر ب��ـِ��ـ�� َن��ـ��ا
رُبَّ ل���ـَ���ـ��� ْي���ـ���ل ٍ ق���ـَ���ـ���دْ َ����س���ـ���ه���ـِ���ـ���رْتُ ب��ـِ��ه
حِ ���ـ���ي���ـ���نَ َن�����ـ�����امَ ال���ـ���خَ ���ـ���ـ��� ْل���ـ���قُ ُك��ـ��ـ��لُّ��ـ�� ُه��ـ��مُ
َو َر أ� ْي���ـ���ـ��� َن���ـ���ـ���ا ال��ـ�� َّن��ـ��جْ ��ـ��ـ��مَ ُم��ـ�� ْل��ـ��ـ�� َت��ـ��ـ��مِ ��ـ�� َع��ـ�� ًا
�����س��م
ف���ـَ��� َت���ـ��� َع���ـ���اهَ ���ـ���ـ���دْ َن���ـ���ـ���ـ���ا عَ ���ـ���ـ���ل���ـَ���ى ق��ـَ��ـ َ

�������س���ـ��� ُّر أ� ْو غ��ـَ��ا َب��ـ��ـ��ـ��ا
بَ��������انَ ِف���ـ��� ْي���ـ��� َن���ـ���ا ال ِّ
ف����ـَ����ـ أ�����ث����ـَ����ـ����ا َر ال��� ّل���ـ���ـ��� ْي���ـ���ـ��� ُل � إعْ ���ـ��� َت���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
ومَ ���ـ��� َن���ـ��� ْع���ـ���ـ��� َن���ـ���ا ال���ـ���ـ��� َّن���ـ���ـ���ومَ �آرَا َب����ـ����ـ����ـ����ا
وَوجَ ����ـ����ـ����دْ َن����ـ����ـ����ا ال����ـ���� َب����ـ����ـ����دْ َر خَ ���ـ���ـ�ل�اّ َب���ـ���ـ���ـ���ا
�أن ُن����ـ����دِ ْي����ـ����مَ ال����ـ����وَجْ ����ـ����دَ أ� َ حْ ��ـ��ق��ـَ��ـ��ا َب��ـ��ـ��ا

غ���ـَ���ـ��� ْي���ـ���ـ��� َر �أنَّ ال��� َّل���ـ��� ْي���ـ���لَ ذ ُ و أ� َ مَ ��ـ��ـ��ـ��دٍ
ف��ـَ��ـ�� َت��ـ�� َع��ـ��ـ��ا َت��ـ��ـ�� ْب��ـ��ـ�� َن��ـ��ا ب���ـِ���ـ���ـ�ل�ا حَ ���ـ���ـ���ـ���ـ���رَج ٍ
و َت���ـ��� َب���ـ���ا َك���ـ���ـ��� ْي���ـ���ـ��� َن���ـ���ـ���ا عَ ���ـ���ـ���ل���ـَ���ـ���ى أ� َ ث��ـَ��ـ��ـ��ر
َو َت���ـ���ـ���ف���ـَ���ـ���ا َرق���ـْ���ـ��� َن���ـ���ـ���ا عَ ���ـ���ـ���ل���ـَ���ـ���ى أ�ل���ـَ���ـ���ـ���م
أ� َ ل����ـَ����ـ���� ٌم ِ����ص���ـ���ـ��� ْر َن���ـ���ـ���ـ���ا ُن��ـ�����ص��ـ��ـ��ارِعُ ��ـ��ـ�� ُه
�������ش ال��� َن���ـ���ف���ـ���� ُ���س فيِ حُ ���ـ���ـ���ـ���زُن
ف���ـَ��� َت���ـ��� ِع���ـ��� ْي���ـ ُ
َل��ـ��ـ�� ْي��ـ�� َت��ـ�� َن��ـ��ا مَ ���ـ���ـ���ـ���ا جَ ���ـ���ـ���ا َء َن���ـ���ـ���ـ���ا وَهَ ���ـ���ـ��� ٌم
���ب ظ����ـَ����ـ����لَّ ِف����ـ����ي َول����ـَ����ع
ق����ـُ����ـ����لْ ِل���ـ���ق���ـَ���ل���ـْ ٍ

ْ����ص���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
�������ص���ب���حُ أ� َ و َ
� إذ ْ أ� َ ث�����ـَ�����ا َر ال ُّ
ِل�����ـ�����ـ�����زَ وَال ال����ـ����حَ ����ـ����ال ِ أ� َ حْ ���ـ���ـ��� َب���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
حِ ����ـ���� ْي����ـ����نَ � َ�����س�����ـ�����دُّوا دُو َن����ـ���� َن����ـ����ا َب���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
وجَ ���ـ��� َم���ـ��� ْع���ـ��� َن���ـ���ا مِ ����ـ���� ْن����ـ���� ُه أ� َ ت���ـْ��� َع���ـ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
َ�������س���ـ��� ْي���ـ��� َن���ـ���ا مِ ���ـ��� ْن���ـ��� ُه أ� َ ث���ـْ���وَا َب���ـ���ـ���ـ���ا
وا ْك���ـ���ت َ
ق����ـَ����دْ َب���ـ���ـ���رَاهَ ���ـ���ـ���ا ال�����هَ����� ُّم � إعْ ���ـ���ط���ـَ���ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
�أن ُي������ـ������دِ َمي ال����� َّ����ش����ـ����وقُ أ� َ ْ����ص���حَ ���ا َب���ـ���ـ���ا
����ك ق���ـَ���ـ���دْ ذ َ ا َب���ـ���ـ���ـ���ا
�أيُّ عُ ���ـ���مْ���ر ٍ ِف����ـ���� ْي����ـ َ

فتوى
حممد زكي

∂

َلكُمْ  ،ح َني جَتيئونَ بِكامِ لِ عُ ّد ِتكُمْ
� إىل حَ ف ِلنِا البَهيِّ وتَبدَ �ؤونَ الكَالمَ
عَ لى �آخِ رِ املَيت َني  -قَب َلكُم -
َلكُمْ َ ،أ�يُها َأالنبيا ُء الكُ�ساىل،

∂

�شاعر من الأ ردن.
21

عن رِ�ساال ِتكُمْ
رُ�سُ ٌل خَ ل َفهُمْ
جَتري ال�سَ الحِ ُف حَ تى تَلحَ قُ
لف خُ رافا ِتكُم
بِالريحِ خَ َ
ِبكُلِّ هُ دُو ِء ال�سَ ال�سِ لِ قَبلَ أ�َنْ
ُت َفك َِّك �أج�سَ ادَها
فَج َأ�ةً..
َلكُمْ  ،أ�يُها ا آل ِل َه ُة ا َمليِتونَ ،
وت
مِ نْ دونِ مَ ٍ
واملُنبَطِ حونَ عَ لى بُطو ِنكُمْ
وف
ِلكَي يَدخُ لَ الهَوا ُء � إىل جَ ِ
راب بَطيئاً..
هَ ذا ال�سَ ِ
َلكُمْ  ،فيما تُعيدونَ هَ ذا العُوا َء
جَ هري ًا مُط َل َقاً ،وَفيما تَعربونَ احلُقولَ
� إىل زُر َق ِة �أكواخِ كُم..
َلكُمْ  ،فيما تُبعِدونَ املا َء َوتَ�شرَبونَ الترُ ابَ ..
َلكُمْ
أ�َنْ َت أ�كُلوا حَ �صى البَحرِ الآنْ ..

22

صالة على شال أمي
« فكرتُ يوما بالرحيلِ ..فحط ح�سونٌ على يدها ونام»
حممود دروي�ش

حممد عبد الباري

∂

يديك
ك�أنّ ِ
�سافرتا طويال
لتطفئ بني عينيّ الرحيال
�أيا �أما ُه – واملوّالُ �أعمى -
∂

طالب جامعي.
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ُقرئك
هلل ي ِ
حمامُ ا ِ
الهديال
بكيتِ فها مالئك ٌة تدلتْ
إليك
� ِ
لتطلبَ ال�صفحَ اجلميال
باك بر ٌد
بكيتِ فجُ نّ يف ال�شُ ِ
و�أو�شكت الق�صيد ُة �أن ت�سيال
�أنا الولدُ/اله�شا�ش ُة
�شيعيني
إليك
� ِ
لأ تقي املط َر الثقيال
�أحجُ ل�شال مر َمي
فامنحيني
يديك يُدفئني قليال
حري َر ِ
دعي وهمَ امل�ساف ِة :
وامل�سيني
وال ت�ست�أذين الزمنَ البخيال
ومُدي ال�شايَ من جندٍ ..
�سيم�شي
� إىل عمّان
ي�شهقُ زجنبيال
وهزي يل �سريري حني �أ�شكو
لآخرِ جنم ٍة �أرقي الوبيال
ولمُ ّي من رخامِ البيتِ
�صوتي
ومُ�سي �صورتي كي ال متيال
�أيا �أما ُه من ن�أيٍ لن�أيٍ
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ال�صبا وطن ًا بديال
�سنقرتحُ َ
�أيا �أما ُه
وال�صحرا ُء كانت
ا�سمك
على ِ
تغزلُ الظلَ الظليال
بك
�أحُ ِ
أحبك» �سوف تكفي
هل «� ِ
أمت�ص باملطر الغليال
لكي � َ
�س�أذهبُ
فاكتبيني يف �سماءٍ
من ال�صلواتِ
تو�شكُ �أن تُنيال
�س�أذهبُ نور�س ًا يف البحرِ
يبكي
عليه البح ُر
لكن لن أ�ُطيال
كالتوج�س
ِ
�س�أذهبُ
فاغفرِ يل
خُ طايَ  ...و�ساحمي �شجري الهزيال
تفتحت اجلهاتُ
و�سرتُ وحدي
أجفف يف اجلهاتِ امل�ستحيال
� ُ
�س�أ�صطا ُد احلرائق حني تعوي
رك�ض يف يديها
لأ َ
�سل�سبيال
ال�سيف
ِ
�س�أ�سرقُ من كالمِ
معنى

ول�ستُ �أقولُه � إال �صليال
القي�س»
أهتف :يا «امر َأ� ِ
�س� ُ
انتظرين
نبك» العويال
لنطفئ يف «قفا ِ
هلل
أك�شف من �سماء ا ِ
�س� ُ
�سبع ًا
أ�ُري «حيَّ بن يقظانَ » الدليال
ويف «ابن زريقَ »
أجي�ش وحيا
�سوف � ُ
َ
ليعرف نحو بغدا َد ال�سبيال
َ
وامتحنُ «اجلنيدَ »:
هنا نبي ٌذ
�أ�سا َء
فهل �سنتهمُ النخيال ؟!
�أيا �أما ُه
الباب بابٌ
بعدَ ِ
�سيخرجني من الدنيا عليال
لقد تعبَ احل�صانُ
وجاز موتا
موت ومل يخُ نِ ال�صهيال.
� إىل ٍ
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خلل
مروان البطو�ش

خَ َل ٌل طفيفٌ يف الرّحى
يكفي لتهرُبَ ح ّب ُة القمحِ التي قد تُنقذُ الع�صفور
مِ نْ ريح احل�صار
الرّيحُ �آله ُة الغُبار

∂
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�شاعر من الأ ردن.

∂

تب ُّث ُه يف الع ِني كي تبكي قلي ًال
�أنتَ حت�سَ بُها �صالةً،
عنك
غ َري �أنّ الدّم َع يحجبُ عور ًة يف الأ فقِ َ
و �أنتَ �صاحبُها ،
الغُبا ُر �صدى الدّمار
� إذا اتفقنا ههنا أ�نّا بحاجت ِه لنبني �صوتَنا،
فلنتفقْ :
ري كامنٌ ،
يف ال�شّ ّر خ ٌ
 ...خل ٌل طفيفٌ يف الرّحى ! .
يف
ال�ص َ
حتفظ جدّتي ّ
ُ
يف املخزن ال�شّ تويّ
املري�ض
َ
و تُقفلُ البابَ القَدمي
بدَ معها،
املخزنُ ال�شّ تويّ ال يبكي
بال�صمتِ يف وج ِه الغُبار ،
و لكنْ يكتفي ّ
هل اخلطيئ ُة يف ال�سّ المِ خطيئ ٌة ؟!
َلف :
فلنتّفقْ � ..أو نخت ْ
�أكلَ الغُبا ُر مِ نَ الرّحى �شيئ ًا و طار
كذلك خل َف ُه
فطا َر ع�صفو ٌر َ
رُغمَ احل�صار.
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لست ظلي
ندى �ضمرة

يا ترى ظلي ملحت
�أم تقم�صني الغرور
عُ دت خمطوف ًا من الأ لوان
خفت �أملحه �أو �أراه م�صادف ًة
و�أدرك �أن للظل حكاية
تزدحم بالتفا�صيل

∂
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�شاعرة من الأ ردن.

∂

ماهر برمي الرند
ويف مالم�سة القطط
ويف كي القمي�ص املخطط..
يالحقني متخفيا ال �أعرف مالحمه
�صرت �أختلق احلركات البهلوانية
عله يرتكني..
عني ٌد هذا ال�شيء
يتابعني يف كل دائرة �أدورها حول نف�سي
يتق�صد مراقبتي حني �أتركه
و�أرك�ض يف زقاق احلي
كي �أراه �صدفة
في�سبقني من جديد
و�أعود �أحمل عقلي
خائفة
من �أن �أحدث نف�سي في�سمعني
ويقتلني،،
�أحاول اجللو�س على الأ ريكة
خل�سة عنه
فرياين
�أذهب للنوم كي �أهرب منه
يالزمني فرا�شي،،
�أقوم لأ رق�ص على �أحلان اختلقتها قدماي
ب�ضربات عجولة

يراق�صني هذا ال�شيء
من �أذن له �أن يقف م�صلوبا يف وجهي
و�أنا �أحاول ابتالع امل�شهد
وك�أنني �أبتلع �شوكة احل�صاد،،
�أرك�ض 
�أ�صرخ
�أنت ل�ست ظلي
ل�ست ظلي
و�أنفخ
على خيط �شمعة كانت
ت�أن�س خويف..
فلم �أره
مل �أره.
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الق�صة

سر األريج

∂

� إبراهيم العدرة

قالت

ل�صاحبتها... :كعادته �أيقظني طيف ذلك احللم مر ًة �أخرى من ليلتي الدافئة
ومل ميهلني حتى �أفيق ,قمت مذعورة ،تناولت ك�أ�س املاء وجترّعت ُه مر ًة واحدة،
مل �أدر كم الوقت ،الليل جلّل كل �شيء ,وقفتُ ناظر ًة يف الفراغ الداكن وحدقّت
من زجاج النافذة � إىل ال�سواد املطبق خارجا ً،فلمحتُ خياالت تتحرك يف ف�ضاء
العتمة ،مل �أعرف ما هي لأ نها تداعت على �أطراف البلور اخلارجي غري وا�ضحة،
ثم اختفت ،عدتُ � إىل ال�سرير مهمل ًة املو�ضوع� ,سرحتْ خميلتي يف ف�ضاء رحب,
مل �أعرف من �أين كانت البداية ،لكنني حلقتُ عالياً يف �سماء املا�ضي واحلا�ضر,
حماول ًة ا�سرتجاع �أي تفا�صيل ،مل �أذكر �شيئا ً،خلدتُ � إىل نوم عميق ,مل �أ�ص ُح
منه � إال عندما �أح�س�ست �أ�شعة ال�شم�س تل�سع عيني و�صوت اخلادمة يناديني,
فنه�ضت.

∂ الق�صة الفائزة باملركز (الأ ول) بجائزة نادي اجلامعة الأ ردنية الثقافية للعام 2009م.
∂∂
قا�ص من الأ ردن.
ّ
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∂∂

كانت تتحدث متلهف ًة للخرب ,ك�أنها تناجي
ذاك احللم� ...صاحبتها م�صغية بتمعن
ف�أكملت... :يف ال�صباح وقفتُ عند النافذة،
وجدتها قابع ًة هناك� ،أخرجتُ يديّ وحملتها
برفق� ...أوراقها يانعة ولونها �أحم ٌر نا�صع،
و�أريجها عب ٌق فوّاح ،ت�أملتُ املكان فلم �أجد
ما يدلني عليه� .صمتتْ قلي ًال ثم ابت�سمت
ل�صاحبتها املتنهدة با�ستمرار ،ردت عليها
قائلة :ق�صة مثرية �أمتنى لو كنت مكانك� ,س ُّر
خفي وراءها ,علّه يكون كما �أعتقد .ات�سعت
ابت�سامتها القرمزية على مالمح وجهها
امل�ستدير قائلة� :أعادتني هذه الوردة � إىل
�صباي و�شبابي � ،إىل �أيام املراهقة واجلامعة
احلاملة .تنهدت بحرقة و�أكملت :هذه ق�صتي
منذ �شهور مع تلك الورود احلمراء ،ك�أنها
يل من ال�سماء ,عدتُ معها � إىل
مهدا ٌة � إ ّ
ذكرياتي القدمية التي دفنتها منذ زمن
بعيد .ردت �صاحبتها وهي تهم باملغادرة
قائلة :لعل تلك الأ يام عادت من جديد ,من
يدري ماذا يخبئ لنا الزمن؟ احلياة معركة
بقاء � إما نكون �أو ال نكون� ,أرجو لك الثبات
يا رفيقتي فهذه جولتك الأ وىل والأ خرية.
تبادلت معها النظر وخرجت ,بينما بقيت
مفكر ًة تتمعن الوردة احلمراء املزدانة على
طاولتها ،العبتها بيديها ،ثم �أطرقت ر�أ�سها
مفكرة يف الأ يام املا�ضية ،ما�سح ًة الغبار عن
عامل ذكرياتها ،حمرك ًة عواطفها املرتامية يف

حميطها املفقود ،لعلّها جتد بع�ض بريق
الأ مل القدمي وامل�شاعر املتبقية� ,أنكرت
على نف�سها ذلك مت�أمل ًة جتاعيد وجهها
وهرمها املت�سارع ,ف�أخفتْ خ�صالتها
البي�ضاء يف �أطراف �شعرها ولب�ست
نظارتها وخرجت.
تركت املكتب ,حتمل حقيبة مراجعها
كما حتمل �أ�سرارها ,م�شتْ يف ممرات
اجلامعة تط أ� ب�أقدامها وجه البالط برتفق
وكربياء ،ك�أنها تراه لأ ول مرة� ,سافرت
بعيد ًا متخيل ًة حلظات هرولتها �صبي ًة
يافعة على البالطات ذاتها ,رحل قطار
العمر �سريع ًا مكمل ًة مراحل درا�ستها،
ف�أ�صبحت �أ�ستاذة لها مركزها وقيمتها,
لكن الكرب هاجمها وغزا مفرقها ,فدفنت
معه م�شاعر �أنوثتها يف زواياها املغلقة...
وجاءت تلك الورود لتدغدغ �ساكنتها،
وحترّك بركان انفعاالتها املكبوتة ,ومل
تعرف كيف تفر بروحها من ذلك الطوق
املحكم.
و�صلت ال�سيارة بني حتيات طلبتها
وترحيبهم ،ثم توقفت تت�أمل �شموخ
اجلامعة و�شموخها� ,شعرت بحزن رقيق
يت�سلل � إىل قلبها ،ا�ستدارت معه عيونها
املخ�ضلة ,وغافلتها دمعة فجل�ست � إىل
املقود ,ا�سرتق �سمعها � إحدى �أغاين
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�شبابها يف املذياع ،حتركتْ باملركبة �سريع ًا
لتوقف خفقات ذاتها املتالحقة ...انطلقت
بقوة.
مرتْ �أيام كثرية ،وال زال �سر الورود
ويق�ض م�ضجعها ،م�شاعرها
ّ
يحريها،
تت�أجج حماول ًة اللحاق ببع�ض ما فاتها...
غافلها هذا ال�صراع كثري ًا يف حما�ضراتها
وبني طلبتها ,كلما �صادفت عا�شقني تدفقت
�أحزانها و�أفكارها وزاد تعلقها مبالك تلك
الوردة ,ف�أ�صرت يف نف�سها على حل اللغز
الذي بد أ� يُ�سيرّ ها يف عوامل وا�سعة متنت
�أن حتياها وت�شعر بها ،لأ ول مرة يف حياتها
تتدافع �أحا�سي�سها يف كل اجتاه لتعلن ت�أهّ بها
ال�ستقبال ذلك العا�شق املجهول ,مهما كان
�شكله ،عمره ...املهم �أنه وجد فيها املر�أة
التي غابت منذ زمن ،وهي جتهّزت لرجولته,
ذلك ال�سر �أعاد لها �صك االعرتاف ب�أنوثتها
وحوا�سها ،ولن تفلت ُه من يدها مهما كان الثمن,
�ضحّ ت كثري ًا لأ جل ما هي عليه و�ضاعت معه
�سعادتها ...والآن ا�ستعدت ملد اجل�سر الأ خري
الذي �سيحقق لها ما فاتها وفقدته.
� إنه هو ...ذلك املختفي حتت رداء تلك
الوردة ،والغائب يف عنفوان �أريجها ال�ساحر،
كانت مت�سك ورودها كما حتت�ضن الأ م الر�ؤوم
طفلها ال�صغري ،حتى ي�صل فار�س �أحالمها
ويحقق لها الن�صر املنتظر يف � إعادتها
للحياة.
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يف ذلك امل�ساء جَتَملت وتزينت ,وارتدت
كامل �أناقتها ,لتح�ضر � إحدى احلفالت مع
�صديقاتها ،خرجت م�سرع ًة جتاه ال�سيارة
وملحت خيا ًال يحوم حولها ،اعتقدت �أنه
ل�ص اقرتبت ببطء وخفة لتعرف من يكون
وهو يتربم حول �أبوابها� ،أخرجت مق�ص ًا من
حقيبة يدها وتر�صدتْ له ،ثم �صرخت به ،فزع
الرجل مذعوراً ,تقدمتْ نحوه منده�شة من
�صغر �سنه ,يحت�ضن الوردة بني يديه� ،سكنتْ
قلي ًال ثم ه ّد�أته� ،أخذت تتفح�صه بدقة ناظر ًة
� إليه� ,س�ألته :من �أنت ,ماذا تفعل؟ .ت�صبب
العرق من ال�شاب خائف ًا متلعثم ًا قال� :أنا...
�أنا� ...أكملتْ وهي حتا�صره :ال تخف ...قل
من �أنت؟ .رد ال�شاب متوتراً� :أنا� ...أنا ...مل
�أكن �أ�سرق .اقرتبت منه وحاولت �أن تطمئنه:
ماذا تعمل عند ال�سيارة ؟ ال تخف قل ,والوردة
ها؟ قال ال�شاب� :س�أخربك احلقيقة كاملة
ب�شرط �أال ت�ؤذيني .ردت متلهفة :هيا و� إال.
�أكمَلَ � :أنا �صبي حمل الزهور ...وطُ لِب مني �أن
لك تلك الورود كل يوم� .س�ألت منده�شة:
�أ�ضع ِ
طُ لِب منك! ...مَ نْ طَ لَبَ منك؟ .قال مندفعاً:
هو ...هو من طلب مني .قاطعت بقوة :من
هو الذي طلبَ منك؟ رد ال�شاب للتخل�ص من
املوقف :الأ عمى هو من طلب ذلك .اطم�أنت
لل�شاب املرتبك ثم اقرتبت منه �أكرث .وهو
يردف م�ؤكداً :نعم هو ذلك الأ عمى الذي
ي�سكن عند �أطراف ال�شـارع .قالت منده�شة

�أكرث :ذلك الأ عمى ...مَ نْ طلب منك �أن ت�ضع
يل الورود؟؟؟!  .رد ال�شاب :نعم  ...هو.

و�أثارت ف�ضولها ،بقيت م�شدود ًة ال تعرف ما
يحدث لها.

�أنزلتْ املق�ص جانباً ,وماج عقلها يف
ت�سا�ؤالت خمتلطة �أطاحت بها هنا وهناك,
ثم متتمت مع نف�سها :ذلك الأ عمى هو فار�س
حلمي… والغائب املنتظر ولكن كيف؟ ملاذا؟
ال ...ال ...كان ال�شاب يتابع ا�ستف�ساراتها
�صامتاً ,ثم نظرتْ � إليه :ملاذا يفعل ذلك؟
�أجاب م�ستنكراً :ال �أعلم يا �سيدتي ،منذ �شهور
وهو يُ�صر علينا بعث تلك الورود ,و�أنا م�أمور
من �صاحب املحل ...ولكن دون معرفتك .كاد
ر�أ�سها يتفجر من احلرية قائلة� :ألي�س الأ عمى
ذلك الر�سام الذي يجل�س حمت�ضن ًا وريقاته
على ذلك املقعد اخل�شبي يف �أطراف احلديقة
كل يوم؟ رد ال�شاب م�ؤكداً :نعم �سيدتي � ...إنه
هو� .أم�سكت ر�أ�سها و�أغم�ضت عينيها تتجرع
ده�شتها ،ثم اتك�أت � إىل �سيارتها �صامتة,
اقرتب منها ال�شاب وقدم لها الوردة قائالً:
وردتك ,تف�ضلي خذيها بد ًال من الت�سرت
ِ
هذه
كل يوم.

اعتكفت يف غرفتها �أيام ًا ال تعرف عددها،
ابتعدت عن العامل لتعي�ش احلرية يف �أركانها
كلّها ،تعت�صر اندها�شها ،وتكبت ف�ضولها
و�صراعها ,ت�سا�ؤالتها �أثقلت همومها و�أجهدت
طاقتها ,قررت املواجهة ...رحلتْ بفي�ض
�آمالها وقوتها � إىل نهاية ال�شارع ال�شمايل
حيث احلديقة اخل�ضراء ,ويف طرفها ذلك
جال�س
ٌ
املقعد اخل�شبيّ املطل على ال�ساحة،
عليه فار�س وردتها ورجل �أحالمها التي
تناثرت ك�أنها �سراب ,ذهبت حيث يقطن
ذلك املختفي ب�أ�سراره ومكنوناته ،واملت�سلح
بنظارته ال�سوداء ,واملتكئ على ع�صاه
ال�سحرية بكل وقاره وهيبته ...يداه تر�سمان
يف �أطراف ورقة بي�ضاء ب�ألوان غلب عليها
الأ حمر ،تثاقلت �أقدامها وهي تخطو جتاهه،
و�أريج الوردة التي حملتها بني يديها �سيرّ ها،
فاقرتبت ببطء وخفة ،حتى ا�ستقرت جال�س ًة
� إىل جانبه وعلى املقعد ذاته ال تعرف من �أين
تبد أ� وما تقول.

نظرتْ � إىل ال�شاب مطوالً ،عالمات
اال�ستفهام هي املفردات الوحيدة بينهما
و�سحر الوردة �أجربها على حملها بلطف
نا�سي ًة �أمر ال�شاب املت�أمل ...فحمل �أفكاره
مغادر ًا دون �أن ت�شعر به ،ومل تتح�س�س �أي
�شيء � إال رائحتها النفاثة ،وعبق روحها
املرتاك�ضة والأ �سئلة التي قرعت خميلتها

ا�ستمرت يداه تخطان على الورقة بدقة
متناهية ،ك�أنه يرى اخلطوط التي ير�سمها
بو�ضوح ،عاقلته حا�ضرة بكل �أوجها ،وج�سده
م�شدود متجمد ،هيئته كلوحة نورانية يف
�أطرافها وجوانبها ,دققت ملي ًا يف حركة �أ�صابع
يديه املتناهية ،وهي تبتلع جفاف ريقها ناظر ًة
ب�شغف � إىل الرجل الذي اجتاحها ,ر�أ�سُ ها يكاد
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يتفجر من الأ �سئلة والأ فكار وهو م�ستق ٌر ثابتْ
يف مكانه ...جم�ساته النف�سية وحد�سه القوي
�أوقف حركاته فا�شتم العطر الذي الم�س ُه
حلظتها بنهم املحروم � إىل املائدة املفقودة،
وغاب بعيد ًا �سارح ًا حملقاً ،ثم ح�ضر من
جديد فالتفت نحوها� ,أ�صابتها رجفة ك�أن ُه
يراها ويعريها بو�ضوح رغم عتمة عينيه,
روح ُه داهمتها فتجمدت �أطرافها وتبعرثت
عواطفها ،ثم حرك ل�سانه ببع�ض الكلمات
قائالً� :أ�شمُ رائحتك متام ًا  ..كم �أثارتني هذه
الرائحة ,نعم � إنه �أنت � ..أعرفك .قالت بلهفة
الظم�آن � إىل املاء :من �أنت؟ من �أنت �أيها
املتخفي بني الأ وراق؟ .رد بعد �صمت طويل:
�أنا� ...أنا من غادرته الأ يام و�سكنته الآهات...
عاد � إىل جل�سته القدمية الثابتة وك�أنه يت�أمل
الدنيا بقلبه اخلفّاق� ,شعرتْ به يرتامى عند
�آذانها ثم �أردف� :أعرف حريتك متاماً ...لكن
احلرية هي ال�سنبلة التي تبقي فينا �آثار بقايا
الإن�سان ،واحلقيقة هي امل�أ�ساة التي متيتها,
�أعرف �أنك ال تدركني قويل ،ردتْ بلهفة :كيف
تبوح بكل هذه الفل�سفة؟ كيف تراين وال �أراك.
رد قائالً� :أنا �أراك كما �أرى داخلي يتوقد نور ًا
وهو ال يرى � إال العتمة ...ذلك اليوم وتلك
اللحظة هي التي ربطت بيني وبينك قد�سي ًة
لن تزول...
�صمتتْ تتابع كلماته وهي متوج يف بحرٍ
متالطم من الإرها�صات اخلفية املرتاكمة ك�أنه
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يقر أ� مفرداتها ف�أكمل :كان يوم ًا ع�صيب ًا ذلك
اليوم عندما حملت روحي وانطلقت بها حيث
يرحتل النا�س ,باغتني القدر ومل ميهلني كي
�أرت�شف ال�سعادة� ،سَ لَبَ مني كل �شيء ،وكل من
�أحب ،حيث ال عودة وال وداع ...ثم رحل� .أ�شار
� إىل عينيه وبكى مكمالً :تركني جثة هامدة
يف وجه طوفان احلياة ،لوتني الأ عا�صري
واقتلعتني الأ يام منذ ذلك اليوم الأ �سود .أ�ُجه�ش
يف البكاء� ,شاركته دموع ُه مذهولة وذرفت
معه العربات ،وهي مل تبك يوم ًا كبقية النا�س,
�شعرتْ �أنها تعرفه� ,أ�صبحتْ روح ُه �أقرب ما
ميكن ،متنت لو �أنها ت�ستطيع �أن ت�ضمه � إىل
�صدرها اجلاف ليعود رطب ًا خ�صب ًا كما كان,
م�سح دموعه الغزيرة من حتت �سواد عد�ساته
و�أكمل :قبل ثمانية �أعوام وجدتني معدم ًا
حتت �أنقا�ض ذلك ال�شارع مرتامي ًَا لأ نتهي من
عاملي بعد �أن �سقطت املركبة بكل ما فيها � إىل
قعر الوادي ال�سحيق ,طوقتني بذراعيك� ،أال
تذكرين ذلك اجل�سد املغمور بالدماء عندما
حملته � إىل امل�شفى لتعيد ُه �أيدي الأ طباء � إىل ما
ترين؟! � ...إنه �أنا.
�أ�صابها اجلنون ثم هزت ر�أ�سها قائلة:
�أنت ...الآن �أذكر تلك اللحظة امل�ؤملة
وال�صدمة املرتنحة يف جويف ,من يومها مل
تغب تلك ال�صورة عن خاطري ،وكم متنيت
لو تزول� .أكملت متفاجئة :لكنهم �أخربوين
يومها ...قاطع كالمها :فارقتُ احلياة!! ال

يا �سيدتي ,وقعت �أ�سري الغيبوبة لأ �شهر طويلة
وعدت � إىل احلياة دون النور الذي كان ي�شعل
ذاتي وعيني ,ف�أنا الآن  -كما ترين -ج�سد
مظلم م�سكونُ بالأ �سرار ،ول�سانُ وحيد يجهر
مبكنوناته...

ملفوفة بقطعة قما�ش حمراء ،وقربها � إليها
قائالً :انظري منقذتي � ...إنها زهرتك ,فيها
عبق رائحتك التي �أنع�شت �أنفي ,تركتها قرب
�سريري يف امل�شفى ورحلت ،ارجعي � إىل تلك
اللحظات...

قالت مت�أملة� :أذكر ذلك احلادث الع�صيب
امل�ؤمل ويا ليتني ا�ستطعت � إنقاذ البقية،
حت�شرج �صوتها حزينة ممرغة روحها بذكرى
تلك الدماء ,قال لها :ال تلومي نف�سك ,ها قد
دبتْ احلياة يف عروقي من جديد لكنها فارقت
من �أحب ،خذلني �صمودي وخ�سرت �أقرب
النا�س �إيلّ ...تلجلج �صوته وبد أ� يئن كطائر
مكلوم ،ثم تدارك نف�سه قائالً :كُنتُ ال�سبب
يف فقدانهم ,و� إىل الآن مل يهد أ� عقابي لذاتي
وجلدي لنف�سي .بكى مكمالً :ب�صي�ص الأ مل
الوحيد هو تلك الزهرة الندية التي احتفظتُ
بها وحملتْ �أريج عطرك� ،أال تذكرينها؟؟؟،
� إنها معي يف حلي وترحايل و�أيامي.

بقيت حمدق ًة به وهو جا ٍر يف حديثه :من
يل مذ
عنك ,عادتْ روحي � إ ّ
يومها و�أنا �أبحث ِ
لقيتك �صدفة قبل �شهور يف هذه احلديقة,
كنتِ جال�سة مع رفيقاتك� ...أدركت �أنه �أنت,
عاد روح الزهرة � إليها ونب�ض ف�ؤادي �إيلّ...
�أم�سكتْ الزهرة واغرورقت عيناها بالدموع
تتفح�ص مكنوناتها املدفونة مع الأ وراق الذابلة
ثم قالت ملتاعة :نعم � إنها وردتي �أذكرها
متاماً ...كيف عرفتني �أيها الغريب البعيد؟؟.
عرفتك! ...لقد حررت
ِ
قاطعها بوله :كيف
عواطفي لتجي�ش بعيد ًا يف اكت�شاف حمررتي،
وها قد ا�ستجابت ال�سماء لنداءاتي � ،إين �أ�شم
أخ�ش على
عبقك كما �أ�شم هذه الزهرة ومل � َ
روحي �أن تخطئ ...كان حد�سي هو مر�شدي
وجدتك.
ِ
ودليلي...

�صعقتها املفاج�أة متجمدة وهو يكمل... :
جاءين �أريجك �ساحر ًا ملهب ًا قويا ً� ،أعادين
� إىل احلياة� ,أ�شعل �أحا�سي�سي التي تعطلت
من ذلك احلني ,قادين � إىل حيث �أنا فقطعت
الوعد على نف�سي �أن �أهم�س يف �أريج تلك
الورود ر�سالة حمبة ل�صاحبتها لعلّها ت�صلك،
وكم �أنا �سعيد بو�صولها ,تقبَلينها مني...
و�ضع يده يف جيب معطفه و�أخرج ورد ًة

تلجمت مفرداتها التي خربتها لأ عوام
عديدة يف حما�ضراتها وم�ؤمتراتها ,وبني
طلبتها �أمام فل�سفته وكلماته املرتامية و�أكمل:
كنت �أعرف �أن هذه اللحظة �ستحني وجتمعنا,
وها هو ل�ساين يبوح مبا يختلج يف كياين .ردت
بعنفوان �أنوثتها الذي رجع يهز �أركانها قائلة:
نعم �أنت ,زارين طيفُك مرار ًا يف �أحالمي,
35

36

ومل �أ�ستطع جمابهته ,والآن �أ�صبحت بك ّل ما
فيك �أمامي ,كيف �أقوى على ردك؟� ,آه هذه
الكلمات غا�صت � إىل �أعماقي و�أثقلتني بلوعتها
و�سرها و�أريج تلك الورود طوَقني ،فوقعت
�أ�سري ًة لل�سحر والكلمات...

معها ،بكى االثنان بحرقة على ذلك املقعد
اخل�شبيّ تاركني لروحهما التحليق والتحاور
يف �سماء املكان ،تارك ًة الأ ج�ساد متحرر ًة من
القيود ,وبقيت العربات هي لغة املفردات التي
تال�شت كلماتها حلظتها...

حدّق فيها ك�أنه يرى تفا�صيلها الدقيقة
احل�سا�سة ،خانها كربيا�ؤها واتزانها ،وتناثرت
دموعها على خدها مرتقرقة ,حتركت
�أ�شجانها ,ابتلعت ريقها وتنهداتها ,طوقت ُه
بنظرات حاملة وعيون ثاقبة � إىل عيون مفقودة،
�أيقنت وجودها ،وتعقلت جوهرها ...حملتْ
الوردة وقدمتها لهُ ,مل�سها ك�أنه يلم�س روحه

مل يُعرف كم م�ضى من الوقت ،وكم حترك
الزمن ،وهما يتبادالن امل�شاعر املخزونة
امل�ستفي�ضة يف جوف كل منهما ،وبقيت الوردة
احلمراء و�أريجها ال�ساحر رباط ًا قد�سيا ً� ،أعاد
لذلك الأ عمى ب�صريته يف احلياة ،و�أعاد لتلك
املخزونة يف عامل الذكريات بريق الأ مل.

قصص قصيرة
جلنار زين
Ø

∂

براءة

جل�ست يف ح�ضن والدتها لتُ�سرِّح لها �شعرها الأ �سود الطويل �صنعت لها جديلتني جميلتني،
وزينتهما ب�شرائط بي�ضاء المعة ،وعندما همّت ب�إلبا�سها مريولها الأ زرق تلك�أت وبدا عليها عدم
الر�ضا� ،س�ألتها والدتها :ماذا يزعجك الآن يا �أمريتي؟ ردّت بنربة حزينة خمتلطة بالرجاء� :أريد
مريو ًال �أحمر� .أرجوك يا �أمي.

∂

طالبة جامعية.
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�ضحكت الأ م طوي ًال وقالت :ال ميكننا
ذلك .فلبا�س املدر�سة موحّ د اللون للجميع
ق�صت
هيا الآن لكي ال تت�أخري ،يف الف�صلّ ،
ال�صغرية لزميالتها ما حدث ف�أحبنب الفكرة،
واقرتحت � إحداهن ب�أن يكتنب ر�سالة � إىل
امل�س�ؤول لع ّل قلبه يرقّ لهن وي�ستجيبَ لطلبهن.
عند انتهاء الدوام ،حملت ال�صغريات الر�سالة
وتوجهن � إىل موقف احلافالت ،وقبل �أن ي�صلن
� إليها� ،سقطت قذيفة بالقرب منهن ،فتناثرت
الأ �شالء يف كل مكان ،وقفت ال�صغرية يف مكان
قريب حتدق باكي ًة يف �صديقاتها امل�سجيات على
الأ ر�ض والغارقات يف دمائهن ،انت�شلها �أحد
امل�سعفني ،وبدا بطم�أنتها ليزيل الذعر عنها:
ال تبكي يا �صغرية فقد جنوتِ و�أنت يف م�أمن
الآن .زاد نحيبها :لكنهنّ ح�صلن على املراييل
احلمراء قبلي.

Ø

�أمومة

Ø

القنا�ص

قال لها� :أ�شعر بالربد يا �أمي! تب�سمت
واعد ًة � إياه مبا يدفئه يف زيارتها التالية .بعد
�أ�سبوع ،عادت � إليه حتمل كنز ًة �صوفية حاكتها
بيديها �ألب�ستها ل�شاهد قربه ،ثم م�ضت.

اتخذ من � إحدى البنايات املطلة على
ال�شارع وكرا له ليبد أ� عملية «ال�صيد»
كما ي�سميها .وانتظر ،بكل ال�صرب .ها
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هي فري�سته الأ وىل تقرتب نحو ر�أ�سها.
�صاحت بندقيته :هل جننت؟ كيف تغتال
براءة طفل؟ تراجع ال�صياد مغتاظاً :معك
حق! وقال يف نف�سه :ال بد �أنني جننت حقاً،
ف�أنا �أكلم بندقيتي .فري�سة �أخرى تلوح يف
ا�ﻷ فق ،ا�ستعد للقن�ص.لكن بندقيته �صرخت
ثانية :كيف جتر ؤ� على قتل امر�أة �ضعيفة؟ �أين
ذهبت رجولتك؟ زفر .لو تعلمني �أين ذهبت
لأ �شفقتِ علي! م ّر عجو ٌز من �أمامه ،متتمت
البندقية� :سيموت وحده قريب ًا فال تعجّ ل
يف موته ،فكّر القنا�ص قليالً� ،ألقى بندقيته
جانب ًا ونزل � إىل ال�شارع متخفف ًا من �شعوره
بالذنب .حلظات قليلة مرّت قبل �أن ي�سقط
قنا�ص،
على ا�ﻷ ر�ض م�ضرج ًا بدمائه ،فري�س َة ٍ
لي�س لبندقيته �ضمري.

رصاصة طائشة
حليمة الدربا�شي

∂

كيف لنا �أن نحلم؟
طرحه حما�ضر يف كلية مل تعد تتذكرها ،كان ذلك منذ زمن لي�س ببعيد ،لكن تزاحم
تفا�صيل احلياة احتلت �أجزاء من الذاكرة متنت لو �أنها احتفظت بها ،ومل ي�ستطع �أن ين�سها
ال�س�ؤال ذاته ،كيف؟ تت�ساءل يف اليوم مرات عدة ،تلك ال�صبية التي جتاوزت ال�ساد�سة والع�شرين
حيث كانت قد و�ضعت هذا الرقم حداً �أعلى لتعي�ش جتربة جمنونة ،ك�أن مت�شي حافية القدمني
ال م�ستورداً!
فوق �شاطئ خم�ص�ص لعامة النا�س ،ولي�س ذلك ال�شاطئ الذي ي�سكبون فيه رم ً

∂

قا�صة من الأ ردن.
ّ
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يهتز رم�ش عينها الكثيف لت�صحو من
�سهوها ،تلقي ابت�سامة عذبة على ال�شقوق يف
�سقف الغرفة امل�شرتكة مع �أخواتها ،ترمق
بحنان ق�شور الدهان على اجلدار املال�صق
ل�سريرها ،ثم ترفع ر�أ�سها للأ على وت�سلم
�سالم ًا خا�ص ًا على النافذة ذات املرت املربع
الواحد ،وتوا�صل احللم ،مع مرور �سنواتها
ال�ست والع�شرين تعلمت كيف حتلم ،بل كيف
توا�صل احللم ،كانت تعتاده �سنة بعد �سنة،
ومتار�سه بطريقة خمتلفة ،وتعي�ش يف كل �سنة
حلم ًا جديداً.
يف ذات حلم ،كانت تدعى ماريا ،تعي�ش
يف باري�س ،تتنقل كالفرا�شة من زجاجة عطر
لأ خرى ،تبتاع ما يحلو لها من طيب الروائح،
ت�سرتق النظر � إىل الرجل الكهل ذي ال�شارب
الأ بي�ض امل�صفر وهو ميزج �أرواح الأ زهار
لتفوح رائحة ال ميكنها حتمل خفتها حتى يف
احللم ،فت�ستيقظ تلك التي كانت تدعى ماريا،
لتعاود احللم بعد قليل ،لتذهب � إىل �أفخم
متجر للعطور لتبتاع قارورة عطر واحدة ذات
اخلم�سني ملليلرتاً ،لكنها هذه املرة تخرج
نف�سها من احللم عنوة ،لأ نها حتى يف احللم
ال متلك ثمن تلك القارورة ال�سخيفة.
ويف حلم �آخر ،كانت تدعى جميلة ،تقطن
بالد ًا بعيدة ،ال �صيف وال �شتاء فيها ،الأ زهار
تنبت يف حديقتها الوا�سعة املحيطة مبنزلها
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طوال العام ،منزلها لي�س �صغري ًا ولي�س بكبري،
ي�شاركها فيه �أحدهم ،ومل تكن تهتم من يكون
حتى تلك اللحظة ،ال�سقف خالٍ من ال�شقوق،
واجلدار بعيد عن ال�سرير و�سليم من كل �أثر
ت�سببه عوامل الزمن ،تخرج كل �صباح حيث
اجلو لطيف ،وهي ترتدي �شيئ ًا ي�شبه الف�ستان،
م�صنوع ًا من احلرير الأ بي�ض ال�سريع التطاير
مع هبوب الن�سيم ،تتفقد زهراتها ،ت�سكب
فوقهن بع�ض ًا من رحيقها ،فتتنف�سهن واحدة
تلو الأ خرى ،ليكربن حدائق يف روحها.
يف كل مرة تعود فيها � إىل الواقع ت�شعر
ببع�ض الوجع ،لتدرك �أنه حتى الأ حالم
اجلميلة لها وجع متام ًا كما للأ حالم التعي�سة!
كانت تعلم علم اليقني �أنه يف مقدورها �أن
حتلم �أنها تدعى قبيحة مثالً ،وتعي�ش يف مكان
معتم وبائ�س ال عطور فيه وال �أزهار ،لكنها
كانت تتجنب �أن توقع نف�سها يف فخ الأ حالم
التعي�سة ،فقد �سمعت ذات مرة من �أحد
الكتاب يف علم النف�س �أن التعا�سة � إدمان ،و�أن
ب�إمكان املرء �أن يجلبها لنف�سه كما ب� إمكانه
�أن يجلب ال�سعادة ،فلماذا تودي بنف�سها � إىل
�أنفاق مظلمة لتعي�ش فيها حلم ًا كما الواقع؟
كانت تتخيل كل ما حتلم به ،ف�سرعان
ما عرفت الفرق بني اخليال واحللم ،فذات
مرة وبعد �أن حلمت ب�أن نافذتها ذات املرت
املربع الواحد �أخذت باالت�ساع تدريجي ًا � إىل

�أن �أ�صبحت �أقل م�ساحة بقليل من م�ساحة
احلائط املرتكزة عليه ،تغطيها �ستارة من
قما�شة مرهفة من ف�صيلة ال�شيفون ،بي�ضاء
نا�صعة ،ينعك�س بيا�ضها على الغرفة لت�ضيئها
ب�ضوء خا�ص .ا�ستيقظت ،وعادت النافذة � إىل
م�ساحتها املعتادة ،وتخيلت ال�ستارة املهرتئة
الأ طراف املعلقة منذ القدم حريرية بي�ضاء،
كلما هبت ن�سمة وحركتها والم�ست بع�ض ًا من
�شعرها تذكرت ذلك احللم وذلك ال�شعور
باحلرية والراحة.
ويف حلم غريب ،كانت تعرب احلدود بني
الدول العربية دون جواز �سفر �أو حدود �أو
حواجز ،كانت قد تن�صلت الدول العربية من
�أ�سمائها واكتفت ب�أنها دولة عربية ،قررت �أن
ت�ستمر يف هذا احللم املباغت وت�شفي غليلها،
قطعت �شوارع عدة ،بع�ضها مكتظ والآخر
يكاد يخلو من الأ رواح ،وجدت نف�سها فج�أة
بني ح�شد كبري من النا�س بع�ضهم يهتف
بكلمات كانت قد �سمعتها يف � إحدى ن�شرات
الأ خبار ،والآخر يحذر من احتمال �سقوط
قذيفة من الغاز امل�سيل للدموع ،كانت توارب
نف�سها هنا وهناك خ�شية �أن ت�صاب ب�إحدى
القذائف تلك �أو ب�أحد الأ حجار املتطايرة،
بد أ� اخلوف الغريب يت�سلل � إىل نف�سها ،لكنها
و�صلت � إىل مرحلة يف احللم ال ت�ستطيع
بعدها الرتاجع �أو اخلروج منه ،يبدو �أنه حلم
� إجباري ،ا�ستجمعت قواها و�أخرجت ج�سدها

من بني اجلموع الغفرية ،رمقتهم من بعيد،
و�أر�سلت � إليهم متنياتها ب�أن حتل ق�ضيتهم
كما يفعل اجلميع يف هذه البالد �أمام �شا�شات
التلفاز ،هي حق ًا متنت �أن تفعل �شيئاً ،لكنها
كلما همت بذلك تذكرت �أنها جمردة من كل
�أنواع ال�سالح حتى الكلمة.
تتابعت خطواتها املت�سارعة لتجد نف�سها
يف �شوارع تن�ضح دماً ،والنا�س يرك�ضون جيئة
وذهاباً ،تارة يحملون بنادق وتارة قتلى،
ينبطحون �أر�ض ًا ويتقافزون ،وهي كانت خائفة
حقاً ،ت�سمعهم ينادون “عودوا � إىل النقطة
�أ ،احذروا الر�صا�ص ،خذوا �أماكنكم”...
فرتتعد �أو�صالها ،هي ال تريد �أن متوت هكذا،
ال تريد �أن تغتالها ر�صا�صة طائ�شة جمنونة،
خا�صة و�أنها عزالء من �أي �سالح ،كانت حتلم
فيما �سبق ب�أنها حتارب العدو الذي اغت�صب
�أر�ضها ،وب�أنها تعود يف مواكب العودة � إىل
الوطن ،مواكب عر�س االنت�صار ،حينها
يتحقق حلم املاليني من الذين يقطنون البالد
العربية ،ال ب�أ�س � إن ماتت يف ذلك احللم� ،أما
يف هذا احللم الذي ال تعرف من الظامل ومن
املظلوم فيه ،فال ،رمبا يكون ذلك الذي يحمل
بندقية مظلوم ًا والذي يحمل جثة م�شوهة
ظاملاً ،هكذا كانت تفكر ،ترتعد جمدد ًا � إثر
�سماعها �أحدهم ينادي «ر�صا�ص» ب�صوت
مبحوح ،حمذر ًا كل من ي�ستطيع �سماعه،
توترت وتداخلت خطواتها ،تلك�أت خطاها فلم
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تعد تعرف الوجهة ال�صحيحة لتفادي ر�صا�صة
طائ�شة ،رفعت ر�أ�سها علها جتد عالمات تدل
على مكان تعرفه فتذهب � إليه ،لكنها كانت
قد ر�أت ر�صا�صة تتقدم نحوها ،تراجعت
للخلف ومالحمها تتو�سل الر�صا�صة ب�أن ال
تكون طائ�شة فت�صيبها ،مل تكد تكمل رجاءها
حتى �أح�ست بحرارة عالية تخرتق جبينها،
وبلزوجة تقطر منه ،قالت ب�صوت خمنوق
«يكفيني هذا القدر من الوجع� ،س�أنهي اللعبة
و�س�أ�صحو من هذا احللم الب�شع» ،قررت �أن
ت�ستيقظ كما كانت تفعل بعد كل حلم ،باءت
حماوالتها بالف�شل مرة تلو الأ خرى� ،سقطت
�أر�ض ًا مغم�ضة العينني مرهقة اجل�سد مبتلة
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الروح بالدم� ،أيقنت �أن ال مفر من اال�ستمرار
يف هذا احللم ،تتابعت �أحالمها عرب الثقب
املوجع الذي �أحدثته الطائ�شة يف جبينها،
خمزن الأ حالم ومنبعها ،كلها مقتولة،
ال�شاطئ مبتل بالأ حمر ذي الرائحة الكريهة،
الأ زهار ت�صارع املوت ،ال�ستارة احلريرية
خ�شنة ،والنافذة �أ�صغر من املرت املربع
الواحد ،تكمل احللم فتت�شقق الأ ر�ض حتتها
لتبتلعها وتبتلع �أحالمها ،تعود الأ ر�ض � إىل ما
كانت عليه ،ينق�شع الغبار الناجت عن الت�شقق،
ال �أحد هناك وال �أحد هنا ،فقط كانت ال�ستارة
احلريرية البي�ضاء النا�صعة ملقاة على الأ ر�ض
العربية.

مواسم
روان ر�ضوان

∂

يهم�س بقربها �سعيداً:
 م�ساء عمان �أ�سطوريفت�ضيف :عمان بتجنن.
 ت�شبهك .تبت�سم مقرتبة منه -انظر � إليها جيدا .بل ت�شبه لوحة تاريخية خطها �أحدهم يف حلظة جنون �شهي.

∂
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ي�ضحك بعمق :يا � إلهي ،اللوحات ت�سيطر
على عقلك ,ال ت�ستطيعني الكالم بدونها ،حتى
عندما �أحدثك عن عمان وهي الأ قرب لقلبك
تدخل اللوحات تفا�صيلها.

يعود لإخوة كانوا يوم ًا زينة البيت وما
عادوا بعدها �سوى ب�ضعة �أ�شالء تزين دمار
بغداد.

ت�ضحك بعذوبة وتهم�س :ال �أ�ستطيع اال�ستغناء
عنها ،اللوحات وعمان و�أنت.

يف بغداد تتنقل املوا�سم تبع ًا لنب�ض
القلوب.

ينظر يف عينيها طويال ثم يعاود النظر
يف الأ �ضواء املرتا�صة بود.

ت�ساءل مرة برباءة طفل � إذا كان تفتح
الأ زهار وو�شو�شة طائر ال�سنونو مو�سم ًا للحب
فهل للحرب موا�سم؟ يف بغداد مو�سم للحرب
�أي�ضاً.

عمان مو�سم للحب ،لي�س �أكرث ،تفا�صيلها
ت�شي بذلك.
تقرتب منه ومت�سك بيده ،تت�ساءل :هل
كانت بغداد بهذا اجلمال؟
ت�سري يف ج�سمه ق�شعريرة مفاجئة ،يبتلع
غ�صة �سكنت قلبه ويجيب مت�سائال :بغداد؟
فتباغته :نعم .بغداد ،ال تنكر ،ب�أنها ما
زالت ت�سكنك ،لوحاتك ت�شي بدواخلك ,ال
تخلو �أي منها من نخلة هنا �أو هناك.
يبت�سم ويحت�ضن يدها بني يديه :بغداد،
لي�س كمثلها مدينة ال يف الدنيا وال يف اجلنة.
نعم .ما زالت ت�سكنني ،بل هي مل تبارحني
�أبداً ،حتملني الأ حالم كل ليلة لأ قبلها نخلة
أح�س به رائحة
نخلة� ،أع�شق نخيلها ذاكّ � .
العروبة.
وغ�صة؛ يعود
ّ
لبغداد يف قلبه نب�ضة
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بذاكرته تارك ًا قلبه وج�سده معها ،يعود ل�شوارع
ال يذكر منها اليوم �سوى الدمار والدماء.

هو مل يغادر بغداد خ�شية احلرب ،غادرها
هربا من الذكريات امل�ؤملة ،غادرها كي ال
تت�شوه �شوارعها يف قلبه �أكرث ،تركها كفتات
�شِ عر تناثر من منت ق�صيدة رعناء.
ووجد يف عمان ح�ضنا قدمي الدفء ،ي�ص ّر
دائما ب�أن احلب كاحلرب يغري املالمح متام ًا
احلرب لعنة ،واحلب كذلك.
تنظر � إىل يديه وك�أنهما يعت�صران �أمل ًا ما
فتحاول تغيري املو�ضوع.
 قل يل ماذا �سن�سمي معر�ضنا القادم,مل يبق �سوى �أيام قليلة على االفتتاح ونحن مل
جند ا�سم ًا بعد؟
يلتفت وك�أنه تذكر �شيئاً� :صحيح لقد
ن�سيت ،فكرت كثري ًا ولكن مل �أجد ا�سم ًا
منا�سباً.

 ما ر�أيك ب�أن ن�س�أل بع�ض الأ �صدقاءرمبا �أفادونا؟

مبعر�ضها القادم ،يجب �أن تختار ا�سم ًا
منا�سب ًا فهو �أول معر�ض لهما معاً.

يرخي ر�أ�سه فوق كتفها هام�ساً :ال تقلقي
عزيزتي� ،سوف جند ح ًال عما قريب ,و�سيكون
كل �شيء على ما يرام ،وتكمل دقّات قلبه :كل
�شيء �سيكون على ما يرام ما دمت بقربي،
مادام طهرك ي�ضيء عتمة الذاكرة ،كل �شيء
جيد لو تكونني بقربي دائماً ،ودائماً.

تنه�ض من فرا�شها مت�أخرة بعد �أن عانت
�صراع ًا طوي ًال و�شاق ًا مع النوم ليلة �أم�س،
تبت�سم بلهفة وفرح فقد وجدت �أخري ًا اال�سم
املنا�سب.

يوقظها ارجتاج خفيف يف حمرك ال�سيارة
من هدوئها ،ال�شوارع خالية تقريب ًا فالوقت قد
ت�أخر كثرياً ،مل ت�شعر به فقد اعتادت ق�ضاء
�ساعات معه فوق تلك التلة كل ليلة.
هي تعرفه منذ �سنوات عندما
مغادرة
على
احلرب
�أجربته
العراق فوجد يف عمان مالذا،
يف البداية كانت احلرب ت�سرق كلماته� ،أحالمه
وراحة لياليه ،مل تتخيل نف�سها تعتاد �شخ�ص ًا
مثله ولكنها اليوم تهيم به ،تع�شق �أنفا�س ًا
تخرج من بني �أ�ضالعه فرت�سم �أحالمها حتبه
جد ًا وتغار من بغداد التي تط ّل من عينيه كل
م�ساء .ينتف�ض قلبها فج�أة وال تدري ملاذا.
فتطرد �أفكار ًا تداهمها �أحياناً .تعاود التفكري

تتناول الهاتف لتخربه� ،سيكون �سعيد ًا
بهذا اال�سم ,هي تدرك ذلك ولكن تف�ضل
الذهاب � إليه بنف�سها لرتى ردة فعله.
تطرق الباب عدة مرات متتالية .يا � إلهي
ما زال نائماً؟
تفت�ش حقيبتها باحثة عن ن�سخة من
املفتاح ،تدخل الغرفة ،وتبحث عنه يف �أرجائها.
تنادي عليه ،تلتفت وك�أن الغرفة فارغة � إال من
بع�ض لوحات للمعر�ض اجلديد ,وورقة و�ضعت
بعناية فوق الطاولة .تناولت الورقة وفتحتها
ترجتف �أو�صالها وتقر أ� ب�صمت:
«عزيزتي
�أحبك .ولكن مو�سم جني التمر يف بغداد
قد حان ...اعذريني».
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الصرخة
�سلمى �إبراهيم

∂

الغ�صاتُ الليليّة عن الأ نني ت�سلّل من �سكون اللّيل عن قطع ٍة
بعد �أن هد�أت الأ نف�س ،وتوقفت ّ
تالم�س
ُ
ب�شر�شف مُهرتئٍ �سمّاها �سريراً بخطواتٍ تتجنّبُ امل�سري .ال تكا ُد قدما ُه
ٍ
خ�شبي ٍة مُغطاة
رت ق�ضبانها ،فاغت�صبها
ر�ض.يتنقّل � إىل �أن و�صل �شُ رفة مُت�آكلة اجلدران ،ك�شف الغريبُ �س َ
الأ َ
ال�صد أ� عنوة .كانت تُط ُل على عذاباتِ القري ِة التي باتت حتت�ضر من زاوي ِة لي�ست بعيدة ،حلّقت
�سحاب ُة دخان راودت زُرق َة ال�سماء عن ع�صمتِها ،فالتهم اللونُ الأ �سود غطا َء القرية ..و�أطلقت
الختناقات عبثها يف رئاتِ الأ طفال وال�شيوخ ،ومن م�صَ بِّ حزن يف اجله ِة ال�شرق ّيةِ� ،أقلع عويلٌ
من روح امر�أة ،هي �أم� ،أو �أخت� ،أو حبيبة ..هي ثكلى تقف على مزا ٍد لقطع اللحم الب�شريّ  .جاءوا
بها ع�سى �أن يتعرّف عليها �أحد ،وبينها تف�سرياتٌ لعالماتِ االنبهار؛ فرد ُة حذاء ،هويّة �شخ�صيّة،
خامت من حرير ظ َّل عالقاً يف � إ�صبع مبتور ،ربطة �سقطت حني نف�ش ال�شع ُر ري�شه.
∂
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ا�ستقرت نظراتُه على �شُ رف ٍة للمنزل
املُقابل ،وك أ�نّه يحاول اجرتا َر طيفِها خلف
ال�ستائر منذ �سنني .يت�شاطران بر َد ال�شارع
املهجور ،وحكايا اللّيل ال�شجيّ حني يغفو تعبُ
النهار وتبقى نظراتُ العا�شقني م�ستيقظة.
هي �أي�ض ًا ال تعلم �أنه ينوي العودة � إىل حيث
جاء ،و�أنه يريد تدوير تاريخه على نيّة بعث
تواريخ جديدة� .أثار �صمتُه غ�ضبَ قطع ٍة
بال�ستيكي ٍة م�صلوبة على احلائط منذ عذاب
و�أكرث ،ي�سكنها عقربان ال يقويان على الل�سع،
مي�شيانِ ب�سرعة �سلحفاة حتمل على ظهرها
وطن ،ال يقطعان العم َر � إال مرة ك ّل عمر،
�أطلقت ال�ساع ُة املزعوم ُة �شهيق ًا �أن هيّا .يكاد
لك احلنني ،جل�س يف الركن الأ خري،
يو�سو�س َ
ُ
فرّغ همهمات قلمه على ورقة �صغري ٍة و�ضعها
قرب �سجاد ِة ال�صالة ،فهي �أول ما ترنو � إليه
�أمه حني ت�ستيقظ وبنف�س اخلطواتِ ال�شاحبة
ال تكاد قدما ُه تالم�س الأ ر�ض.
يتنقّل حتى و�صل لوح ًا خ�شبيّا �سخرت
منه ال�شقوق ،وُ�ضع عند م�ساح ٍة فارغة يُفرت�ض
�أنها مدخل البيت الذي انتهت �صالحيته،
وم�ضى جهاد ب�صعوبة.ثمة �شخ�ص كان
ينتظره ،انطلقا معاً ،واختفيا خلف الظالم،
ظلّت العقاربُ تنتظر �أن يت�سرَّبَ �صوت
ال�شم�س
ُ
لت�ستيقظ
َ
امل�ؤذن من تلك ال�شقوق
وت�أتي هي الأ خرى ،كان �صوت امل�ؤذن ونور
ال�شم�س يجتمعان كل فجر حول جهاد،

يطربان ل�صوت جهاد وهو يُرت ُل القر�آن،
هذا الفجر �سريتّل مقطعه الأ خري� ،ساعة،
�ساعتان ،ثالث �ساعات مرّت منذ خروجه.
ا�ستيقظت الأ ُّم على �صوت انفجار ه ّز كيانَ
الأ عمد ِة البالية حتت ال�سقف الذي يحتويهم
«ا�سرت يارب ،ا�سرت يارب» وقامت تتفقّد
الهواء � إن كان يحمل عوي ًال �أو �صراخاً� ،أو
موت قريبة ،ذهبت � إىل حيث يلقي
رائحة ٍ
جهاد ج�سده املنهك كل ليلة فلم جتده «اهلل
ير�ضى عليك ميّا» ،هكذا افتتحت �صباحها
فهي تظنه يف امل�سجد مع �أقرانه ،دويٌّ �آخر.
هذه املرة جاء �أقوى .كاد الغطاء الرقيق
الذي يحمي �أج�سادهم �أن ينهمر�« ،سرتك
يا رب» .وانطلقت � إىل خيط رفيع من املاء ال
يُرى باليد املجردة ،تتو� أض� لت�ستجدي ال�سماء
�أن تفتح �أبوابها وت�ستقبل دعواتِها ال�صباحية.
ينتف�ض بداخلها ،ك�أن ع�صفور ًا مذبوح ًا
�شي ٌء ما َ
رفرفات �أخري ٍة قد زُجَّ � إىل �صدرها،
ٍ
ميار�س
�أو �أن �سحابة ثقيل َة املزاج ،ت�سلّلت � إىل رئتيها
فحجبت نوافذَ كانت قد فتحتها لل�شم�س
«قلبي مقبو�ض» تُردد يف قرار ِة �أمومتِها ،وما
�أن وقع نظرُها على تلك الورقة ال�صغرية قرب
�سجاد ِة ال�صالة ،حتى �سمعت دو ّي ًا جديداً.
هذه املرّة يف قلبها ،انت�شرت رائح ُة امل�سك
من جهاد ،ملأ عبقُه املكان وكانت �صرختها
(جهاااااااااد)!
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زجاجة عطر صغيرة
�سلمى عوي�ضة

∂

تقف املر�أة بذهول ،ت�شهق �أمام الرجل الواقف ببذلته الأ نيقة يف الواجهة الزجاجية للمتجر،
ت�شهق بحما�سة ،تت�سارع دقّات قلبها ،تتفقّد �أناقتها ،ومت�سح بنظرها الرجل الواقف يف الواجهة
الزجاجية :حذا�ؤه الالمع ،ك�سرة البنطال ،احلزام اجللدي امللتف بوقار ،ا�ستدارة الأ زرار
الأ ربعة واكتمالها على طريف الكم ،اجليوب الداخلية التي تخيلتها ،القلم الفاخر املثبّت بعناية،
اخلطوط الأ فقية لل�سرتة الداخلية الق�صرية ،عقدة ربطة العنق ،توقّفت بنظرها مدة �أطول
عندها ،عمق تلك العقدة ،انتقلت للياقة ،الياقة ،طويتها ،رائحتها ،زواياها القريبة من ربطة
العنق ،رزانتها« ،الليبل» املعلق يف عمقها ،تعليماته ،اجلزء اخللفي من «الليبل» ،تعليماته �أي�ضاً،
تتهج أ� البلد امل�صنّع للقمي�ص ،و�أ�شياء �أخرى ،تتجاوز الياقة � ،إىل اجلاكيت اخلارجي.

∂
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قا�صة من الأ ردن.

بدا الرجل الواقف خلف الواجهة
الزجاجية املد�سو�سة فيها بغمو�ض ،ت�شهق مرة
�أخرى ،تدوخ ،ترفع ر�أ�سها � إىل ال�سماء بعينني
مغم�ضتني متمتمة بجمل متقطّ عة ،تغادر � إىل
واجهة زجاجية �أخرى ،وتقف �أمامها.
الرجل من داخل الواجهة الزجاجية،
يخرج يده املد�سو�سة بغمو�ض يف جيب
اجلاكيت اخلارجي ،وبها زجاجة عطر
�صغرية ،ير�ش منها على ياقته ،ويعود ليقف
بوقار و�صمت حقيقيني ،حينما الحظ وقوف
امر�أة �أخرى �أمام الواجهة الزجاجية .
كبت
هذه الفتاة املراوغة ،التي ما � إن �أبد أ�
بكتابة ق�صتي و�أ�ستدعي ا�سمها ،حتى تتمل�ص
من بني الورق ،وتنبت فوق كتفيها �أجنحة،
تقفز من ال�شرفة وتقطف من �أ�صي�ص اجلارة
الطيبة يا�سمينة ،تد�سّ ها وراء �أذنها اليمنى،
تنف�ض �شعرها عن جبتها ،وترك�ض � إىل ال�شارع
بف�ستانها الأ بي�ض الذي يت�ضاءل عند خ�صرها
ثم يت�سع كمهرجان حتى �أ�سفل ركبتيها،
مورّداً ،طفولياً ،يت�سع عند دخول الهواء فيه،
ويتكوّر بطريقة مرحة ،تدور ،وتدور ،وت�ضحك
ب�صوت عالٍ  ،وتنادي الفرا�شات ب�أ�سمائها،
يا � إلهي ! ماذا �أفعل؟ ،لقد �أحدثت � إرباك ًا يف
احليّ  ،واجلريان تتدلىّ ر�ؤو�سهم من الطوابق

الإ�سمنتية ،وهي ما تزال ت�ضحك ،وترك�ض،
وتلوّح للجميع بيديها ،املارّة يتبادلون نظرات
اال�ستغراب ،قال �أحدهم :
 ال بدّ� ،أنها معتوهة! حييي اتركنا منها،وراءنا �أعمال ال ب ّد من � إمتامها!
و�أنا من الطابق الرابع� ،أراقبها ،فقدت
�صوابي! ،يا � إلهي ما الذي تفعله هذه املجنونة؟،
كنت �أهّ مّ مبناداتها ،وفج�أة فقدت �صوتي،
وفكّرت ،لكن مباذا �أناديها؟ ،ما ا�سمها؟،
هذه املجنونة قد فرّت من بني الأ �سطر مبجرد
تفكريي ب ـ  ،..يووووه ،مل �أكمل حتى تفكريي
بــ،...قد فقدت قدرتي على االحتمال ،كانت
جمرد خواطر راودتني �أثناء � إم�ساكي بالورقة
والقلم!
�أثناء �شرودي ،كانت قد �أم�سكت مبجموعة
من «الباللني» امللونة ،وراحت ترك�ض بها،
كانت تعطي للمارة «بالليناً» ،وحتييهم
بابت�سامة ودودة ،كانت تقبل الورود وتزرعها
وراء �أذنيها � إذا ما تقدّم منها �شاب خجول
يحملها يف يده ،كان اجلميع يف حالة من
الذهول ،حتى بد أ� �صغار احليّ بالتجمهر
حولها� ،شبكت يديها يف �أيديهم ال�صغرية على
�شكل حلقة وبد�أوا بالدوران فرحني ،كانت قد
�أخذت من ي ّد �أحدهم ناياً ،وبد�أت بالعزف،
املارّة يتوقفون ،يقرتبون منها ،يتجمهرون
حولها ،اجلريان ينزلون من بيوتهم،
يتجمعون حولها يف حلقة� ،صوت العزف
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ي�أخذ طابع ًا حزيناً ،النا�س يغم�ضون �أعينهم،
وتبد أ� رو�ؤ�سهم بالتمايل ،يا � إلهي!� ،أنا �أي�ض ًا
بد أ� ر�أ�سي بالتمايل ،هناك طيور تهبط من
ال�سماء ،حتى القطط جتمعّت ،وبد�أت ذيولها
باالهتزاز ،والذئاب راحت تعوي ب� إخال�ص
وهي ترفع ر�أ�سها لل�سماء ،فقدت �سيطرتي
على املوقف ،ومتلّكني �شعور ما بني اخلجل
والفخر بهذه الفتاة غريبة الأ طوار ،ح ّل
الليل ،امل�آذن �أ�ضاءت م�صابيحها اخل�ضراء،
يبدو �أن �أبي يتنحنح من وراء الباب ،هو الآن
يقف على املغ�سلة ليتو� أض� لأ داء �صالة املغرب،
تتعاىل الأ �صوات خارج حميط غرفتي ،وك�أنهم
يبحثون عن �شيء ما� ،أو ينادون على ا�سمي،
ينادون با�سمي؟ �أها� ،أجل هم ينادونني !،
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فتح والدي باب غرفتي بع�صبية� ،شدّين من
كتفي ،وزجرين:
 كم مرة حذرتك �أال تقفني على ال�شباكبدون حجاب ! هاااااا؟ كم مرة؟
كانت يده الغليظة تهوي على كتفي ،وتكاد
تنتزعها.
 ثم� ،أمل تدركني بعد �أن وقت �صالةاملغرب حان ،هيّا ان�صريف وتو�ض�أي� ،إيّاك
والت�أخر عن �أداء �صالة املغرب� ،أت�سمعني؟،
هيّا.
�أثناء خروجه من الغرفة ،ثمة �شيء
ينطفئ بالتدريج ،وي�صعد من ال�شارع ،ين�س ّل
من بني املارة ،وال�صغار ،وينتظم داخلي يف
طابور طويل لي�أخذ دوره يف الو�ضوء.

احتماالت
�سونا بدير

∂

االحتمال ()1
مللم ما يعينه على � إغواء املنايف ،ورحل ،تعرث بعطرها� ،أ�سقط احلقيبة ،تنا�سى لذة الوطن الذي
تن�سمه� ،أعاد احلقيبة � إىل كتفه ،تابع امل�شي ،الآن �صارت حقيبته �أثقل.
االحتمال ()2
امتطى الريح ،وامتهن الرحيل ،بعرث عطرها ريحه ،وجب عليه الرتجل ،لن يطيل املكوث ،لن
يرتوي �سيكتفي ب�سد العط�ش ،فما زال طريقه طويالً ،ي�شركها عبء احلقيبة ويذهب ،وهي �ستحمل
حقيبته ما دام ذاهب ًا على �أهبة العودة.

∂

قا�صة من الأ ردن.
ّ
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االحتمال ()3
هي مل يغوها الر�صيف يوماً ،هو مل تثقل
كاهله احلقيبة بعد ،التقيا عند املفرتق ،ال
يليق بهما الوقوف ولن يو�صلهما الر�صيف،
تابعا امل�شي كل يف �شارعه.
هي حتلم بظل يراق�ص ظلها على وقع
ال�شم�س ،هو يحلم بكتف يتو�سده ليخفف
ثقل احلقيبة.
كالهما يحاوالن تبديد احللم ويرتالن:
�شارعي يا خطوي يبرته الر�صيف ،لكن
احللم ما زال ي�سد الأ فق.
االحتمال ()4
كانت تعلم �أنه �سيعود كلما �أثقله العط�ش،
لكن خيوط االنتظار �صارت رثة ،لن تك�سر
�أجنحته لت�سكنه � إليها ،بل �ستفك ال�شرنقة
وترتقي بقدميها عن الأ ر�ض� ،ستو�سع املدى
بجناحيها لهما.
املظلة ال تت�سع � إال الثنني
كم ع�شقت املطر! �شعرت يف كل مرة �أنه
ال يهطل � إال لأ جلي و�أن الأ ر�ض تتواط أ� دائم ًا
معي فتتظاهر بالعط�ش لتبكيها ال�سماء،
�شكرت حينها �صانع املظلة حيث جعلها
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ال تت�سع لأ كرث من اثنني ،كان املطر يهطل
ب�شدة وكنت �أم�شي هرب ًا من برد ال�شتاء،
باغتني حينها ب�صوته الدافئ:
«هل ميكن �أن ت�سريي معي حتت املطر؟
ال �أطلب �أكرث من � إي�صالك � إىل البيت ف�أنا
ال �أطيق املطر وحيدا» ،ف�سرت دون تردد
حتت املظلة ولأ ول مرة �أمتنى �أن يطول
يكتف ب�إي�صايل � إىل البيت بل
املطر ،مل ِ
�صار طريقي يف املطر ف�أجدين كلما �سقط
املطر مدثرة بدفء مظلته حتى و�صلنا
� إىل نهاية الطريق فزاد حب املطر يف قلبي
و�صرت �أم�شي حتته متباطئة دون مظلة،
فهي ال تت�سع � إال الثنني و�أنا �أريد �أن �أبرد
�أكرث و�أكرث لعلي �أن�سى دفء املظلة.
انقرا�ض
 .1ت�شعر النخلة بال�ضجر من
مت�سمرها يف �أر�ضها ل�سنوات ،مل تعد
تذكر عددها ،فجذورها ال�صلبة ال�ضاربة
يف جوف الأ ر�ض تعيق حتركها ومتنعها
من جماراة متطلبات الع�صر ،فهي النبتة
الوحيدة التي مل جترب االخرتاع اجلديد
الذي جاء به بنو الب�شر املدعو بالأ �صي�ص،
ومما زاد من �ضيق النخلة ر�ؤيتها لنبتة
اجلوري ال�صديقة تتجول يف الأ �صي�ص من
مكان لآخر ،لتح�ضر املنا�سبات ويقف النا�س

بجانبها وتداعبها �أنامل الفتيات وت�شرب
عبقها �أنوف الرجال ،ناهيك عما تردد
على م�سامعها من �سمات �أطلقت عليها مثل
متحجرة والتقليدية.

كانت فخورة بالتطور الذي �أحدثته يف عامل
النخيل ،فبذرتها �أول نخلة تزرع يف الأ �صي�ص
لتو�ضع يف املمرات وعلى بوابات الفنادق،
�ستكون بدعة يف عامل النبات.

 .2يقرتب �أ�صي�ص من النخلة ،بعد
�أن ماتت نبتة الزينة التي قطنته لعدة
�أ�شهر ،جتد النخلة مت�سع ًا لإحدى بذورها،
وفر�صتها مالئمة للتحرر من قيد الأ ر�ض،
فرتمي فيه �آملة لها حياة ع�صرية.

 .4تنمو النخلة الع�صرية جاهلة
ال�صلة بينها وبني النخلة الأ م ،فقد �أك�سبها
الأ �صي�ص خ�صا ًال مغايرة للنبتة الأ م
وجذورها �أرق من جذور �أمها وع�سفها
�أكرث ملعاناً ،وهي �أق�صر من �أمها ،رغم
طولها مقارنة بنباتات الأ �صي�ص الأ خرى،
منت النخلة دون �أن تفكر يف م�صري النخل
بعدها ،فهي عاقر دون ثمر.

� .3شقت البذرة الرتاب ،م�ستظلة
بفيء النخلة الأ م ،تعلو �سنة تلو �أخرى
مطاولة عنان ال�سماء� ،ضاربة جذورها يف
الأ �صي�ص على ا�ستحياء ،لكن النخلة الأ م
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خواطر

أنت
ِ
باختصار ...إنها
جمدي �أبو خزنة

تتمرد الكلمات ..وتتناثر العبارات ..وعرب دروب الع�شق تنتف�ض ا�ستغاثات..
هناك حيث �أنت  ..تت�سلمني عر�ش اجلمال وت�صوغني معنى الأ مل...
وهنا حيث �أنت تتلعثم حولك احلوريات وترتامى حتت قدميك الأ منيات....
تثور يف فرح تخطى حدود الذات  ..تخرب ب�صمت ي�سكن اخلبايا ..تنبئنا مبا هو �آت..
هذي �أنت يا غالية الكون...
�أهزوجة �أزلية ال�ضحكات ..قمر �سماوي يعتلي يف وجنتيك ابت�سامات..
ماذا �أقول بعد؟
حكاية �أنت ال متلها احلكايات  ..وفرحة يكللها دفء يزيح �أي ارتعا�شات..
عينيك وطن تقرتب منه امل�سافات ..ت�صوغه �شعراً �أر�صفة املدينة..
تغنيه �أفواه املئات..
�ص ــورة �أنت بل معنى ...تطول يف �شرحه الكلمات ...يتوه يف و�صفه جمال املوا�صفات..
هذه هب ـ ـ ـ ــتي م ــن ال ــله:
ر�سالة ي�صوغها قلب ينب�ض منذ �سنوات..
رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تلف احلب باحلب ...لتكمل �أروع النهاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات.

∂
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بال عنوان
هبة الكايد

∂

للقلوب الدافئة دموع ,ال يراها � إال املخل�صون..
تتخطى كل امل�سافات ..تتعدى حدود الذات ..تتمرد على �آفات الزمن..
تتمادى ب�أ�صوات العلن..
تدفن يف بقاياها �سكوتا ال يعرتيه �أمل ..و�سكونا ال ي�شوبه نقاء ..و�صراعا ال ي�شوهه عناء..
فنبحث يف داخلنا عن هذا وعن ذاك ...عما �صار هنا ,,وعما ح�صل هناك..
عن �سعادتك عن �سرورك عن هناك..
عن تعا�ستك عن �شرودك عن �شقاك..
عن دموعك عن برودك عن دفاك..
عن كالمك عن �سكوتك عن جفاك..
عما دهاك وما دهاك..
عن كل ما كان حولك..
عن دروبك عن �سمائك عن هواك..
عن حنينك عن �أنينك عن ر�ضاك..

∂

كاتبة و�صحفية من الأ ردن.
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عن كل ما يف الأ ر�ض ..
من جنب وقوة ..خوف �أو �شجاعة..
�أمومة �أو �أبوة ..ع�صيان وطاعة..
طمع �أو قناعة ..لطف �أو ب�شاعة..
ويف كل حلظة ,كل يوم ,كل �ساعة..
ه ـ ـ ــكذا نحن الب�شر..
الكل اله يف �صراع ..كان حبا �أو خداع..
الكل اله يف �أمل..
لكنه هيهات كان..
كالدروب بال مكان ..وكالديار ال�ضائعة..
كالكالم بال معان..
كجنني ال يحمل ا�سما ..كبواخر بال ربان..
وكالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوت يف ال�صحراء ,,ت�ضج بال�سكان ...
لكـ ـ ــنها ال حتم ـ ـ ــل العنـ ـ ـ ـ ـ ــوان...
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مكا�شفات

حيرة واصطناع حكمة
د .خالد اجلرب

∂

ني قدّمتُ مكا�شفاتٍ لأ حدِ �أعدا ِد جملّة «�أقالم جديدة»� ،أظ َّن ُه كا َن
كنتُ قب َل ب�ض ِع �سن َ
ني من
ني وقفتُ على ما يف هذا العد ِد التّا�س ِع والأ ربع َ
من ُذ �أربَع .و�أعرتفُ أ�نيّ دَهِ �شتُ ح َ
ن�صو�ص؛ فهيَ تتك�شَّ فُ عن جتاربَ تزدا ُد نُ�ضجً ا ،وحتتَفي بطاقاتٍ � إبداع َّي ٍة تبحثُ لنف�سِ ها
ٍ
عن أ�ُفُقٍ �آخر مُباينٍ للم�شهَدِ ال�سّ ائد.
ن�صو�ص �شا َّب ٌة
ٌ
ّ�صو�ص يف �سياقِها؛ فهي
وينبغي ،قب َل الولو ِج يف املكا�شفَاتِ  ،تن�ضي ُد هذه الن ِ
بالنّظ ِر � إىل مرحل ِة كاتبيها ال ُعمْريَّة ،ومُكتَهل ٌة بالنَّظ ِر يف جتاربِهم ويف مقادِي ِر انعتاقِهم من
ري يف
إح�سا�س باالنتما ِء لفُت َّو ٍة متكَّنت من التّغي ِ
ِ
أكناف ال
قُيو ِد املرحل ِة العُمر َّيةِ ،وغَرقِهم يف � ِ
امل�شهَدِ العربيِّ �سيا�سيًّا ،وهي �أقد ُر على َفتْقِ أُالفُقِ الآ �سنِ يف امل�شهدِ الإبداعيّ !

∂

�أكادميي و�شاعر من الأ ردن.
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احلَ يرْ َ ُة ال َق ِل َق ُة الوافر ُة �أوىل عالماتِ هذه
أي�ضا .بقل ِقهَا
النّ�صو�ص ،غ َري أ�نّها حَ يرْ َ ٌة وارف ُة � ً
جت�سِّ ُد م�سا َر البَحثِ عن وَجهٍ ولِ�سانٍ مخُ تل َفنيِ،
املا�ضي تقليدً ا و أ�فُقِ
ولهذا فهي ترت َّد ُد ب َني عُ مْقِ ِ
احلا�ضرِ حدا َثةً ،وتتوارَى على ا�ستِحْ ياءٍ مُط َّل ًة
خلف رُكامِ ال�شَّ كْلِ الذي ت�سعَى لتَجَ ا ُوزِه،
من ِ
تق�ص ُر فتظ ُّل �أ�سري ًة ل ُه يف قَدَ امَ تِه � إيقاعً ا
لكنّها ِّ
و�صورةً ،ومنف َّك ًة من عِ قالِه ح َني تن�سربُ يف
فخاخِ تقليبِه والتّنوي ِع عليه كتاب ًة وتركيبًا .وخ ُري
ما يج�سِّ ُد هذه احلري َة يف النّ�صو�ص منوذ ٌج
خمتلفٌ حقًّا بعنوان “مقطع �سماع مولويّ ”
لل�شاعر �أمني الرّبيع .الق�صيد ُة عَ ين َّي ٌة من � إيقا ِع
الطّ ويلِ  ،انزاحَ تِ احلري ُة بالرّبي ِع ليُلبِ�سَ ها ثوبَ
حَ داث ِة ال�شّ كلِ “التّفعيلة” .هكذا تبدَّتْ ق�صيد ُة
ال�شّ طرينِ املقفّا ُة ق�صيد َة تفعيلةٍ .وقد يظنّ ظا ٌّن
جتريب
ٍ
عبث يف الدّاللة� ،أو حَم ُ�ض
�أنّ هذا جم َّر ُد ٍ
يف ال�شّ كل! وهذا �سائ ٌغ ب�صور ٍة ما؛ غري أ�نّه يف
ري عن �أزم ٍة حقيق َّي ٍة م�ضمون َّي ٍة قبلَ �أن
العُمقِ تعب ٌ
م�ض�-شكليَّة!
تكونَ حَ ْ
ق�صيد ُة الرّبيع حَ داث َّي ٌة من حيثُ لُغتُها
وتنا�صاتُها ،ومن حيثُ بنيتُها اجلوهر ّي ُة
وتراكيبُها ّ
أي�ضا؛ ولهذا كانَ ال ب َّد من � إلبا�سِ هَا �شك ًال حَ داثيًّا
� ً
يجانِبُ كال�سيك َّي َة ال�شّ كلِ بكتاب ِة البيتِ �شَ طْ رَينِ
يف عمودَين .لكنَّ � إيقاعَ ها تقليديٌّ متامً ا! ث َّم َة ما
يجري حتتَ الرّما ِد هُ نا ،وهو جدير بالدّرا�سة
والإنارة .ال�شّ اع ُر الذي ينتمي ملرحلتِه ،وينتمي
أي�ضا ،وهو يعبرِّ ُ عن حريتِه املمثّل ِة حلري ِة
لأ ّمتِه � ً
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جيلٍ كامل بالتّداعياتِ والرّ�سمِ بالكلماتِ  ،ناهدً ا
يات
بلغتِه نح َو ُ�صوف َّي ٍة لُغو ّي ٍة يَربيهَا لتعبرِّ َ عن ت�شظِّ ٍ
�شتَّى ،نازعً ا � إىل وَحْ دَ ٍة وتكه ٍُّف يُعينانِ على ا�ستعا َد ِة
�ألف ِة الذّاتِ املغرتب ِة عن عاملِها!
«ال�صفح
ّ
وينز ُع �أمنار حما�سنة يف رائ َّيتِه
الأ خري» ،بلُغ ٍة يعتَني بها جيّدً ا � إىل االقتدا ِر على
القوايف؛ فالتّ�صري ُع ممت ٌّد يف الق�صيد ِة التي
ببيت م�صرَّعٍ  ،ك�أنّ �أمنار
قُ�سِ مَـت مقاطِ َع كلُّها يبد أ� ٍ
يري ُد من القارئ تذ ُّك َر ما كانَ من �صني ِع امرئ
القي�س و�أبي الطيّبِ و�سواهُ ما بالتّ�صري ِع الدّاخليّ ،
ِ
يفر�ض
ف�ض ًال عن �أنّ طولَ ال ّنف َِ�س يف الق�صيد ِة مل ْ
علي ِه «الإيطاءَ» بتكرار القوايف � إ ّال ما نَدرَ .ومع
�أنّ الق�صيد َة من �شعرِ ال�شّ طرينِ  ،وكال�سيك َّي ٌة
بامتياز ،ف� إنّ لغتَها جت�سِّ ُد انبهارًا باللعبِ على اللغ ِة
طِ باقًا ومقابل ًة وجنا�سً ا تامًّا وت�صحيفيًّا ،واحتفا ًء
ال�صدورِ،
ب�أ�ساليبِ البدي ِع من ر ِّد َأالعجا ِز على ُّ
وحُ �سنِ التّق�سيمِ  ،ممُ ا�سًّ ة بِها لغ َة القر�آن الكر ِمي
تنا�صا .وهذه �أ�ساليبُ ومظاه ُر
وال�شِّ عر العربيّ ًّ
تن ُّم على رغب ٍة يف � إثباتِ قدرة الذّاتِ ال�شّ اعرة
وطاقاتِها الكامنة.
وتُقاربُ تقوى اخلطيب الق�صيد َة املكان َّي َة
واعي ًة بجماليّاتِ املكان يف «� إربد» ،غري �أنها � إذ
نات عرو�ض َّي ٍة
تكتبُ ق�صيد َة ال�شّ طرينِ تق ُع يف هَ ٍ
التبا�س تفعيلتَي
ِ
طفيفة ،وهي يف جم َملِها ناجت ٌة عن
( ُمتْفاعِ لُن) من الكامل ب (م�س َت ْف ِعلُنْ ) من الرّجزِ
والب�سيط ،فين ّد منها �أن ت أ�تِيَ ( ُم َتفَاعِ لُنْ ) يف
ِ
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الب�سيط؛ لكنّ هذا ال يحُ ولُ دونَ حتقيقِ � إيقاع َّي ٍة
ِ
ال�صو ِر اجلميلة .ولع ّل �سارة عودة
عالية ،وبع�ض ُّ
يف ق�صيدتِها “ذِ ْكرَى” َت ِن ُّم على االهتمامِ بالإيقا ِع
وال�صورة؛ فالق�صيد ُة من
�ساب الفكر ِة ّ
على حِ ِ
املتقارب (فعُولن) ،ويغلبُ عليها «الكلم ُة
ِ
وزنِ
التّفعيلةُ»؛ وك�أنيّ بها ما زالت تتهادَى واثق ًة يف
ا�ستدخالِ الإيقا ِع العربيِّ ليكونَ طَ بعًا مبقاي�س ِة
ال�صرف ّي ِة على الأ وزانِ العرو�ضيَّة ،و�أي�سَ ُر
ال�صي ِغ ّ
ِّ
لذلك نَظمُ ال�شِّ عرِ بالكلماتِ التّفعيالت!
الطُّ رُقِ َ
ويقاربُ �سامر العبّادي “ق�صيد َة ال ّنرثِ” يف
ن�صه النّرثيّ “حلا�ضرٍ يَحرتق” مقارب ًة جادَّة،
ِّ
غ َري أ�نّه يُجانبُ �أ�صولَ “ق�صيد ِة ال ّنرثِ” يف
جمّ ان َّيتِها ح َني يركِّز على فكر ٍة �صارخ ٍة جليَّة.
ول�ستُ �أن�سُ بُ اخلللَ يف هذا اجلانبِ � إىل ما يُحاولُه
ال�شّ عرا ُء ال�شّ بابُ  ،بل � إىل �سو ِء فهمِ بع�ض كتّاب
خل�صائ�صه،
ِ
دب من الكِ بار
هذا اللونِ من الأ ِ
ن�صا نرثيًّا قد
و�أ�صولِه التي � إن خرجَ عنها �أ�صبحَ ًّ
الق�ص ِ�ص َّيةِ� ،أو
مييلُ � إىل اخلطابةِ� ،أو ال�سّ رد َّي ِة َ
ّ�ص ملحاتٌ جَ ميل ٌة ِ�صيغَت بلُغ ٍة
اخلاطرة .ويف الن ِّ
ح�س �أدبيٍّ واعد!
حَ داث َّي ٍة تُنبئُ عن ٍّ
ومتثّل ق�صيد ُة «وطَ نٌ ال �شفاء منه» لل�شاعر
�سامي ثابت حُماول ًة ال ب� َأ�س يف �شعر التّفعيلةِ؛
ف�سامي يبل ُغ مبقاطِ عه الن ّّ�ص َّي ِة درج ًة من النُّ�ضجِ
والكثاف ِة جيّدةً ،ف�ض ًال عن اتّباعِ ه �أ�سلوبَ التّدويرِ
يف عباراتِه ال�شّ عريّة يف ك ّل مقطَ عٍ �ساعيًا بها � إىل
قافي ٍة مطّ رد ٍة يف نهاياتِ املقاطِ ع .وتدو ُر الق�صيد ُة
يف لبِّها على فكر ِة انتزا ِع الأ مَ لِ الذي يقو ُد � إىل
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نهايات متفائلةٍ ،من رحِ م الهج ِري وامل�شهَدِ املَيت!
ٍ
أ�مّا طارق دراغمة يف ق�صيدتِه «�آهات خفّاقة
باجلراح» ،وهي من �شعر ال�شّ طرينِ  ،فهو يعو ُد بِنا
� إىل فكر ِة احلري ِة القلق ِة الوافرةِ؛ �إنّه يحاولُ «لزومَ
ما ال يلزَ م» يف لعب ٍة �شبيه ٍة بطب ِع املعرِّي يف لزوميّاتِه.
يجع ُل دراغمة للق�صيد ِة قافيت ِني مطّ رد َتنيِ؛
والخرى للأ عجازِ .ومع
واحدة للأ �شطا ِر الأ وىل ،أُ
ا�شتمال الق�صيد ِة على بع�ض مظاهر التّجديدِ
وال�صي ِغ الفريدةِ؛ ف� إنّ
اللغويّ بالنّحتِ واال�شتقاقِ ِّ
الق�صيد َة مت ِّث ُل – حتّى مبحاول ِة التّقليدِ فيها-
نفَ�سً ا جديدً ا من حيثُ رغب ُة الذّاتِ ال�شّ اعرة يف
� إثباتِ قُدرتِها على موازا ِة �أعالمٍ كاملعرّي.
باب حُتاولُ
ك�أنّ الذّواتِ املبدع َة من جيل ال�شّ ِ
القولَ  :نحنُ هنا ،لنا ما لَنا ،وقادرونَ على � إثباتِ
ّجارب
وجودِنا؛ ومقتدرونَ يف هذا العُمر ،وبهذه الت ِ
خربات
ٍ
الغ�ضةِ ،على � إجنا ِز ما احتاجَ الكبا ُر � إىل
َّ
طويل ٍة لتحقيقِه .نحنُ قادرونَ على التّجريبِ
يف ال�شّ كلِ بتحديثِ القد ِمي الكال�سيكيّ  ،وعلى
وال�صور اجلديد ِة حتّى مع القالبِ
اللغ ِة احلديث ِة ّ
الكال�سيكيّ  ،وعلى حداث ِة الفكر ِة وامل�ضمونِ مع
القالبِ الأ �ش ّد � إمعانًا يف ال�شّ كل َّيةِ ،وقادرونَ على
�صياغ ِة املكانِ �شِ عرًا ،وعلى اال�شتقاقِ اللغويّ
بجر أ� ٍة واقتدار ،وقادرونَ �أك َرث من هذا على
الكثاف ِة وا�صطنا ِع احلِ كمةِ.
وهذا ما تثبتُه لينا جرّار يف ق�صيدتِها النّرثيّة
«طريق � إىل ال�شّ م�س» .ا�صطنا ُع احلكم ِة يعني
ا�صطنا َع الكُهولةِ؛ فاحلكم ُة ال ب َّد لها من جترب ٍة
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ممت ّد ٍة يف احليا ِة متكِّنُ للحكيمِ َ�ص ْو َغ معانٍ
عبارات مخُ تزل ٍة كثيفة � .إنّ لينا
ٍ
بديع ٍة يف
باب
جرّار ،و�أنظارَها ونظرياتِها من جيلِ ال�شّ ِ
املبدعِ ،يحاولونَ � إثباتَ وجودِهم وقدراتِهم
و�أه ّميّتهم يف احليا ِة بهذا االكتهالِ امل�صطنَع،
وبهذه احلكم ِة الظّ اهرةِ ،بل املظ َّه َر ِة ق�صدً ا،
رف�ضا منهم ملثلِ �« :أكرب منك بيوم �أفهم منك
ً
ذلك من�سجمونَ مع ما �أبرز ْت ُه
ب�سنة»! وهم يف َ
تغيريات
ٍ
فر�ض
احلراك من ِ
ِ
قدرتُهم على
عجزَ عن بلوغِ ها الأ هلونَ من الآباء والأ جدا ِد
على مدار عقود� .أقولُ � إنّ ا�صطنا َع احلكم ِة
بهذا االكتهالِ ميثّل ظاهر ًة ف ّن ّي ًة و�أ�سلوب َّي ًة يف
باب جدير ًة بالدّرا�سة ،وهي من قبيلِ
أدب ال�شّ ِ
� ِ
ّعوي�ض عن فقرِ االمتدا ِد �أفقيًّا يف احليا ِة
الت ِ
«بالعمر والزّمن» باالمتدا ِد عموديًّا فيها
«باخلرب ِة والفهمِ وال ّت أ�مُّل والتّدبُّرِ والوعي»!

الرّغب ِة يف احلياة .ولغ ُة القي�سي يف ق�صيدتِه
هذه لُغ ٌة حَ داث َّي ٌة بامتيازٍ «�سندرّب �أنف�سَ نا على
احليا ِة مثلما يدرّب العامل �أغرارَه على ال�سّ الحِ
ال�ضو ِء مثلما
والليل� /سندرّبُ �أنف�سَ نا على ن�سجِ ّ
يدرّب اجلرنالُ جنودَه على �ألفة العتمة»! �إنيّ
� إذ �أ�سعى لتظه ِري فكر ِة «احلرية التي ت�صطن ُع
احلكمة» يف هذه النّ�صو�ص ،لأ و ِّك ُد ما ميتلكُه
ه�ؤالء ال�شّ باب املبدِ عُ ونَ من طاق ٍة حقيقيَّة؛
�إنّهم يحرقونَ املراحِ لَ ويتجا َوزُونَ ما قدّمه
الكبا ُر ذاتَ ح ٍني من الدّهرِ قدميًا وحديثًا.
لقد احتاجَ دروي�ش � إىل ك ّل م�سارِه الطّ ويلِ
املُ ؤ� ِمل ليب ُل َغ ح َّد احلكم ِة بااللتفاتِ � إىل احليا ِة
يف رحمِ م�شهَدِ املوت؛ وها هم �أوال ِء فتي ٌة
يبلغونَ جر أ� ًة نف�س ّي ًة و� إبداع َّي ًة على مقارع ِة
املعرّي واملتنبّي ودروي�ش ،مع �أنّ امتدادَهُ م يف
احليا ِة حمدو ٌد زمنيًّا!

وقد �أذهلتني ق�صيد ُة «احلياة على
الطّ اولة» ملاهر القي�سي بك ّل ما للذّهولِ من
معنى! �إنّها جت�سي ٌد حقيقيٌّ لِـ«ق�صيد ِة ال ّنرثِ»
الأ �صيلة؛ �صحي ٌح أ�نّها تذ ِّك ُر القارئَ ب�شعرِ
حممود دروي�ش يف نهاياتِه ،ال �سيّما ق�صيدته
عرف �أنّ املوتَ
ي�صف فيها ما �سيفعلُ � إذا َ
التي ُ
�سي�أتي ِه بعدَ دقائق؛ غ َري �أنّ القي�سي امت َّد
بالفكر ِة � إىل مظاهرِ الإ�صرا ِر على احليا ِة
وحتدّي الظُّ لم ِة والعتمة وال�سّ واد؛ �أي مبقاوم ِة
املوتِ والقبحِ مبزيدٍ من اجلَ مال والب�ساطَ ة،
والوقوف يف وج ِه املوتِ بقليلٍ  /كث ٍري من
ِ

ومع �أنيّ ال �أحبُّ ق�صيد َة «املقاطع»
ن�ص «ق�صائد أ�ُخرى» ملحمّد
املف�صلةِ ،ف� إنّ َّ
َّ
ّات؛ فاملقاط ُع
املعايطة �أثا َر ف�ضويل بقراءتِه مر ٍ
الن ّّ�ص ّي ُة فيه كثيف ٌة ك� مّأنا ق�صدَ كاتبُها
الختزالِها عَ ْن َوةً .الكثاف ُة حماول ٌة ال�ستقطا ِر
وا�ستخال�ص
ِ
أنبوب اختبا ٍر �صغري،
احليا ِة يف � ِ
آالف الزّهراتِ  ،واخرتاقِ
عبقِ اليا�سَ م ِني من � ِ
قُ�شو ِر املظاهرِ الكربى يف احليا ِة � إىل ُلبِّها
فيك� ،أنا �شاه ُد
احلقيقيّ امل�شتعل «مك ّل ًال ِ
قَبرْ  /أ�مّي دمع ُة الفجر» .ملاذا ي�صطن ُع ه�ؤالء
ال�شّ باب احلكمة؟ �ألأ نّهم يف حال ٍة من التّحدِّ ي

ال�سّ افرِ مع امل�شهدِ الإبداعيّ العَقيمِ حولَهم
إحداث تغي ٍري حقيقيّ فيه
عجزَ روّادُه عن � ِ
�سوى باالبتذال ،قُبال َة حتدٍّ حقيقيّ مع م�شهَدٍ
اجتماعيّ و�سيا�سيّ متكّن ال�شّ بابُ من اخرتاقِه
لإجنا ِز تغي ٍري ما فيه؟ ك�أنيّ بهم يهتُفونَ :
«ا�ستَمعُوا � إلينا � ...إىل حِ ك َمتِنا ،وتعلَّموا منّا
ومن جتاربِنا»!
أ�مّا مناهل �شاهر الع�سّ اف ،ف�شهادَتي
فيها جمروحة؛ فهي من اجليلِ الذي دفَعني
باب �أكرث ،ملا يف كتابتِها
لالهتمامِ ب�أدب ال�شّ ِ
وان�سياب و�سج َّي ٍة وطَ بعٍ وبدي َه ٍة
ٍ
من انثيالٍ
ارتالٌ .وهي يف
حتّى لك�أنّ �شعرَها ك َّل ُه جِ
ق�صيدتِها العموديَّة «�سر �أينما ت�شتاق روحك»
العرب يف
تنهجُ ن�سقَها نف�سَ ه؛ تذ ّك ُر بال�شّ عراء ِ
ع�صرِ زه ِو ال�شِّ عرِ  ،تنهالُ قوافيها بال تردُّد
غ َري قل َق ٍة وال حم�شُ َّو ٍة بالإكراه ،ولغتُها مُ�شرق ٌة
العرب
ِ
ال تكا ُد جت ُد فيها ما يخرجُ عن ذوقِ
يف الترّ كيبِ دا َّل ًة على ثقاف ٍة �شعر َّي ٍة عالية،
وذخري ٍة � إيقاع ّي ٍة ممتدَّة .واحلكم ُة على ل�سانِ
اف ت�أتي ك ّل حني غ َري متمحَّ لَة!
مناهل الع�سّ ِ
و أ�مّا يزن الدّبك يف ق�صيدتِه العموديّة
«ن�شاز» ،فهو منَ الأ �صواتِ ال�شّ ابّة املبدِ عَ ِة
اخلا�صة .يكتبُ
ّ
التي جنحَ ت يف نحتِ لُغتِها
يزن الق�صيد َة التّقليديَّة من حيثُ �شكلُها؛
خا�صة « أ�ُ�شيحُ بخاطري
غري �أنَّ لُغتَه حَ داث َّي ٌة َّ
فيذوبُ ظلّي� /أرى يف قعر فنجاين جمودي...

يُخ َّي ُل يل ب�أنَّ البنُ َّ وَجهِ ي /وغَ يهبُ زَفر ِة الغَيبِ
ال َكنُودِ» .يذ ّك ُر يزن ال ّدبَك قارئَه بلغ ِة �أبي متّام
يف �شعره الذي المَ ُه فيه نقّا ُد ع�صره؛ فهو
�سك
ميتلكُ لغ ًة حداث َّي ًة خمتلف ًة يند ُر �أن مُت َ
باملعنى فيها ،ومع هذا تُط ُّل �ألفاظٌ يند ُر �أن
ي�ستخدِ مَ ها �أه ُل الع�صرِ  ،ومن هم يف مثلِ
�سنِّه ،يف �أدبِهم.
و� إذ �أتوق َُّف عند النّ�صو�ص ال�شّ عريّة التي
ت�ضمَّنها العدد التّا�سع والأ ربعون من جملّة
�أقالم جديدة ،و�أقت�ص ُر يف هذه املكا�شفاتِ
ّ�صو�ص
أنتق�ص من قيم ِة الن ِ
عليها ،فل�ستُ � ُ
ال�سّ رد َّي ِة التي ا�شتملَ عليها العدد .لكنّي �آثرتُ
الوقوف عند هذا احلدّ؛ ففي الإطال ِة مَ اللة،
َ
جانب فائدة ،مع الوعدِ ب�أن
ويف الترّ كيزِ على ٍ
ّ�صو�ص ال�سّ رديَّة
�أتناولَ يف مكا�شف ٍة قادم ٍة الن َ
خا�صةً؛ متم ِّنيًا للمج ّل ِة الرّائدة يف عاملنا
َّ
العربيّ «�أقالم جديدة» ،ولهيئة حتريرِ ها
والعامل َني فيها ،وللأ ردن َّي ِة «الأ مّ» ،وللمبدع َني
واملبدعاتِ من هذا اجليلِ الذي يحاولُ بك ّل
ما أ�ُوتِي من �صفا ِء �سرير ٍة �أن يظ ّل متّ�ص ًال
برتاثِه ،غ َري منبتٍّ من حا�ضرِ ه وواقعِه و أ� ُفقِه،
ك َّل اخلري والتّوفيق وال�سّ داد.
وبعدُ،
احلراك الذي جت�سِّ دُه احلري ُة
َ
ف� إنّ هذا
القلق ُة يف البحثِ عن �صيغ ٍة �شكل َّي ٍة ما
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للق�صيدة� ،أو لغتِها� ،أو � إيقاعِ ها � ...إيجابيٌّ
يف �شقِّه الأ كرب ،و� إيجابيّ يف غاياتِه ونهاياتِه
املفتوحة على �آفاقٍ غري حمدّدة� .إنّها حَ َري ٌة
�ستقو ٌد نح َو وُثوق َّي ٍة ما ،لع ّل أُالفقَ القريبَ ينفتقُ
باب ي�سعى
عنها .هذا اجليلُ من املبدع َني ال�شّ ِ
سري الهوّة التي ا�صطنَعها الأ كادمييّونَ
لتج� ِ
اث واحلداثة،
بني الأ �صال ِة واملُعا�صرة ،والترّ ِ
والقيمِ الأ �صيل ِة للأ ّم ِة ووجدانِها يف انتماءاتِها
القوميّة والدّينيّة واحل�ضاريَّة من جانب
ين املعا�صرِ من
وقيمِ االنتماء للمجتم ِع الإن�سا ّ
اجله ِة أُالخرى؛ وهنا تكمنُ �أزم ُة البحثِ عن
ُغرتب
وجهٍ ويدٍ يحقّقانِ هذا ك َّل ُه بل�سانٍ غ ِري م ٍ
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عن الذّاتِ احلا�ضر ِة يف ع�صرِ ها ممت َّد ًة
عميقًا بجذورِها ،غ َري منب َّت ٍة من ع�صرِ ها وال
منقطع ٍة عن نف�سِ ها بثقاف ٍة مائز ٍة حقيقيَّة!
هذه دعو ٌة خال�ص ٌة �صادق ٌة للتّجريبِ ؛
أدب عربيّ
التّجريبِ على كلِّ �صعيدٍ  ،للخروجِ ب� ٍ
اخلا�صةَ ،غ َري اتّباعيٍّ
َّ
طازَجٍ ميتلكُ نكهتَه
للقد ِمي وال ا�ستتباعيٍّ للغريبِ  .نحنُ يف حاجَ ٍة
وخ�صائ�صه
ُ
خال�ص ل ُه �سماتُه
ٍ
أدب عربيّ
� إىل � ٍ
وتقاليدُه الف ّن َّي ُة اجلديد ُة املميِّز ُة له ،ول�ستُ
�أرى جي ًال قادرًا على افرتا ِع الطّ ريقِ � إلي ِه �أك َرث
من «الأ قالمِ الواعد ِة اجلديدة»!

�أدب عاملي

ترنيمة للحياة
هرني ودزورث

1

ترجمة� :سلطان القي�سي

∂

ال تقولوا يل ببالغ احلزن والعزاء
� إن احلياة لي�ست �سوى حلم فارغ!
املوت نوم ُة الروح
والأ مور لي�ست كما تبدو.
احلياة حقيقية! احلياة جادة!
والقرب لي�س هدفها؛
من الرتاب جنيء و� إىل الرتاب نعود،
لي�س هذا حديث الروح.
ال املتعة وال الأ �سى هدفنا �أو نهاية الدرب
∂

�شاعر ومرتجم من فل�سطني.
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� إمنا �أن نثبت �أن القادم خمتلف
الفن يبقى والوقت ي�ضمحل ويتال�شى
وقلوبنا رغم �أنها ممتلئة و�شجاعة،
� إال �أنها ما تزال كطبول فارغة تنقر � إيقاعا
جنائزيا
يف الطريق � إىل القرب.
يف ميدان املعركة الوا�سع يف هذا الكون،
يف مع�سكر احلياة..
ال تكن كالأ بكم ..ال تكن كالقطيع امل�سوق
كن بطل املعركة!
ال تثق بامل�ستقبل ،بل بال�سعادة!
دع املا�ضي امليّت يدفن موتاه!
ع�ش احلا�ضر!

فالقلب يف احل�شا واهلل يف الأ عايل!
حيوات العظماء تذكرنا دائما
�أنه ب�إمكاننا �أن جنعل حياتنا �سامي ًة
كي نغادر تاركني وراءنا
�آثار خطانا على رمل الزمان؛
�آثار اخلطى التي قد تبحر فوق �سقف احلياة
قد يراها أ� ٌخ بائ�س وحمطم فتعيد � إليه قلبه
مرة �أخرى.
دعونا � إذن ،نقف ونعمل
بقلب قوي ،مهما كان امل�صري؛
تابعوا الكفاح ،وا�صلوا العمل
تعلموا ال�صرب واالنتظار.

 -1ينتمي هرني ودزورث لوجنفلو اىل جماعة (برهميو بو�سطن) وهم �أدباء الطبقة العليا يف القرن
التا�سع ع�شر ،وت�أتي هذه الت�سمية من ا�سم �أعلى طائفة يف الديانة الهندو�سية-ح�سب م�صدر التعريف. -
كان لوجنفلو من �أكرث ال�شعراء ت�أثريًا يف ع�صره وكتب ق�صائد مت�أثرا فيها بكوميديا دانتي الإلهية وكتب
ق�صائد هجائية �ساخرة كالق�صيدة التي كتبها متجيدا ل�شهداء احلرب عام  1865وق�صيدته الأ كرث
ت�أثريا  يفاجنلني (1847م) التي تعترب من �أف�ضل و�أطول �أعمال لوجنفلو � ،إ�ضافة � إىل �أغنية هيواثا
ومغازلة مايلز �ستاندي�ش و�ساعة الأ طفال ,رحلة بول ريفر وحطام ال�سفينة ه�سربز وبناء ال�سفن .وكان
ناقدا مهما ولكنه مل  يكن له ت�أثري يذكر على ال�شعر احلديث مثلما فعل �شعراء �آخرون يف ع�صره مثل والت
ويتمان و� إميلي ديكن�سون.
ولد لوجنفلو يف  27فرباير 1807م يف ميناء بورت الند يف والية ما�سا�شو�سيت�س .وكانت �أمه ابنة بلج
ودزورث الذي كان جرنا ًال يف الثورة الأ مريكية ثم حماميًا.
ولقد ت�أثرت معظم كتاباته �أثناء حياته بحبه للبحر .ثم �أ�صبح �أ�ستاذً ا للغات احلديثة يف كلية بودون يف
عر�ضا مماث ًال للتدري�س يف كلية هارفارد .ومن �أجل � إعداد نف�سه لهذه
منطقة برونزويك مبني .كما تلقى ً
الوظيفة ،تطلب الأ مر منه �أن ي�سافر على نطاق وا�سع يف �أوروبا .وتوفيت زوجته الأ وىل يف هولندا عام
1835م ب�سبب الإجها�ض .ان�ضم لوجنفلو لكلية هارفارد عام 1837م ،للتدري�س بها .وبعد مرور عامني،
�صدر كتابه الأ ول وهو جمموعة من امل�شاهد امل�سرحية عن ال�سفر .تزوج لوجنفلو للمرة الثانية عام 1843
ورزق ب�ستة �أطفال.
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ف�ضاءات

رمزية الكرمل في رواية
سرايا بنت الغول -إميل حبيبي
ب�سام أالغرب

∂

� إميل حبيبي ،الكاتب الإن�سان ،حمل فل�سطني بني جوانحه ،فكر�س لها وقته ،منحته املحبة
فمنحها الإبداع ،نادت عليه يوم تركها الآ خرون ،فلبى النداء :باقٍ يف حيفا .بقي يف حيفا ،مقاوماً
بل�سانه حني عجزت اليدُ ،بقي يف حيفا حني تخاذل املتخاذلون ،فانربى مدافعا عن ق�ضيته الأ م
– فل�سطني� -صحفياً مبدعاً ،و�أديباً مثقفاً؛ فلم يكن � إنتاجه الأ دبي الكبري �سوى ترجمة حلياة
فل�سطيني متمرد.

∂

كاتب من فل�سطني.
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ورواية «�سرايا بنت الغول» واحدة من
الأ عمال الأ دبية التي حازت على عدد كبري من
الدرا�سات ،والأ بحاث العلمية ،منذ �صدورها
� إىل العلن يف العام1991م« ،ف�صدرت بالعربية
ثم ترجمت � إىل عدد من اللغات الأ جنبية»،1
فك ُّل �أديب �أو ناقد وجد فيها �ضالته املن�شودة.
ويف هذه املقالة يحاول الباحث الوقوف
�أمام رمزية التنا�ص الأ �سطوري الذي وظفه
الأ ديب يف روايته ،خا�صة رمزية «جبل
الكرمل» ذلك اجلبل الفل�سطيني الذي برز
كثري ًا يف هذه الرواية .فلماذا ا�ستخدمه
الأ ديب؟ وكيف وظفه؟ وما هي رمزيته؟
ويف هذه الأ يام حتل علينا ذكرى رحيل
� إميل حبيبي عن الدنيا ،تارك ًا خلفه عوا�صف
من الإبداع ،رحل عن الدنيا ج�سداً ،وترك
�أعماله حية للأ جيال املحبة للحرية ،تنري
لها الطريق ،فرتكها للأ دباء ليزدادوا �أدباً،
وللنقاد درا�سة وبحثاً.
الكرمل
يمُ ثل الكرمل تاريخ ًا عريقا للح�ضارة
الإن�سانية عامة ،وفل�سطني خا�صة ،نُ�سجت
حوله الأ �ساطري منذ القدم ،فت�صارع عليه
الآلهة ،وارتبط به الإله «بعل» ارتباط ًا وثيقاً،
فكلما حاول الإله «موت» طرد «بعل» من
الكرمل ،عاد � إليه مرة �أخرى ،فبعد حتدٍ بني
الإله «موت» من جهة و»بعل» من جهة �أخرى،
يف زيارة «�أر�ض املوتى» ،2اعتقدت الآلهة مبوت
«بعل» يف املعركة ،ولكنَّ بعل عاد وظهر مرة
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�أخرى« ،ويف هذه املرة ان�ضم جميع الآلهة � إىل
�صف بعل ومل ينت�صر �أيٌّ من املتحاربني .وبعد
املعركة تدخل (� إيل) وطرد (موت) وترك
احلقول لبعل».3
ويوظف الكاتب تلك الأ �سطورة يف الرواية،
فقد «كان الكرمل ،يف ذلك الزمن ال�سحيق،
� إلها 4».وهذا الإله كان يُ�سمى قدميا؛ «بعل
كرم اللوز ،وهو معبود فينيقي ،وهو �شكل من
�أ�شكال الإله (بعل) ويعني �سيد الكرمل».5
وبعل عند الكنعانيني «� إله اخل�صب» 6فالكرمل
لي�س جب ًال كباقي اجلبال ،بل هو امتداد عريق
حل�ضارة موغلة يف القدم ،يقول البطل�« :أما
الكرمل فقد وُجدنا وهو موجود من قبلنا.
ننام وهو ماثل �أمام �أنظارنا .فن�ستيقظ غري
ملتفتني � إليه لأ نه موجود كما ال�سماء من فوقنا
7
موجودة وال�شم�س يف النهار موجودة».
ويرمز الكرمل عند الكاتب � إىل فل�سطني،
وخ�ضرتها وينابيعها ،وهو خري من نعيم
الدنيا وق�صورها ،ويتمتع البطل بهذه املناظر
بعد نك�سة عام 1967م ،التي �سرقت ما تبقى
من �أر�ض فل�سطني ،و�سرقت الأ مل املتبقي
لتحريرها ،ومع ذلك يبقى للبطل �شيء من
الأ مل؛ ف� إن فرّط البع�ض بتحرير فل�سطني ،فهو
لن يفرط ،لأ نّه باق يف �أر�ضه ،يقول« :وغبطت
حايل على �أنني قادر ،بعد ،على اخللو بربي
وببحري وب�سمائي و�أن �أخلد � إىل معامل �صباي
بحوا�سي اخلم�س جميعاً .وحت�سرت على
زمالئي الغائبني �أنهم ال ي�ستطيعون هذا
الأ مر � إال ا�ستغابة .فال تقولوا ،يا �أحبائي( :مل

يبقَ �شيء نخ�سره)! فواهلل � إنّ الوقوف على
الأ طالل� ،أمام بلوطة حمرّمة �أو �أمام �صخرة
يف احلب�س االنفرادي؛ لأ ف�ضل من حياة
الق�صور امل�شيدة فوق �ضباب الغربة-حياة
�أن�شف من �أر�ض املحرقة» 8و�أر�ض املحرقة
هذه هي جزء من جبل الكرمل وفيها قام
النبي � إليا�س بحرق كهنة الإله بعل« ،وتروي
الروايات �أن النبي ايليا حط من قدر امللك
(�آهاب) يف جبل الكرمل ،العتقاد الثاين
بقوة بعل � .إذ قال ايليا (� إن نار اهلل �ستحرق
القرابني واخل�شب وال�صخور والرتاب
وتق�ضي على املياه يف احلفر) ،ومتكن بعدها
النبي ايليا من قتل �أتباع الإله بعل و�أكد بقاء
عبادة يهوذا يف املنطقة» ،9ولع ّل الكاتب �أراد
من توظيف هذه الأ �سطورة الداللة على �أن
الكنعانيني هم �أ�صل �سكان هذه البالد ،و�أنهم
موجودون قبل قدوم النبي � إليا�س ،وقبل عبادة
يهوذا يف فل�سطني.
ويتمنى البطل �أن يُعيد الكرمل قوته
ون�شاطه كما تغلب الإله «بعل» على الإله «موت»،
فينق�ض على املحتل ويطرده من فل�سطني ،فهو
يتوقع «�أن ي�ست�شيط هذا الثور غ�ضباً .ولكن ال
10
حياة ملن تنادي .فهو �صبور �صرب العرب!»
ونالحظ ال�سخرية والتهكم اللذين يت�صف
بها �أ�سلوب الكاتب؛ فهو ي�ستهزئ من العرب
الذين مل يحركوا حتى الآن �ساكناً ،بل �سلموا
ما تبقى من فل�سطني للمحتل.
واملحتلون فعلوا بالكرمل الأ عاجيب،
فانتهكوا حرماته ،وقطعوا �أ�شجاره»،

وا�ستباحوا الكرمل حتى انك�شفت خمابئه
ومل يعد ملج أ� ال للبعل وال للخ�ضر! ال للح�ضر
وال للنّور و«النور» اختفوا .و�شركة «تنوفا»
هي التي توزع احلليب على عتبات البيوت يف
املدينة .واختفت املاعز واخلراف مع �أهلها.
ف�ضاح.
وعيون الكرمل جفّت .ودخان الطابون ّ
وانك�شفت كهوف الكرمل .و�شوارع الإ�سفلت
اقتلعت الأ خ�ضر والياب�س 11».لقد ماتت
الطبيعة ،حتى احليوانات هربت من الكرمل
فما «بقي يف الكرمل ،الآن ،ماعز نحاوره .وما
12
بقي يف الكرمل خالء نربطع فيه».
«والكرمل ،املكان ،يرمز يف الواقع � إىل
كل فل�سطني التي انتهكت بكارتها وحوّلت عن
طبيعتها الأ وىل ،بفعل اال�ستيطان الإ�سرائيلي؛
ال�سرطان العمراين املنت�شر يف ج�سد
الأ ر�ض الفل�سطينية الذي غري وجهها فبدت
13
غريبة».
في�صرخ الكاتب ب�أعلى �صوته ،و�أ�صدق
م�شاعره ،ينادي على كل � إن�سان كان له جتربة
مع الكرمل ،لقد مات الكرمل ،مات اجلبل »،يا
فيثاغور�س ويا كهنة البعل ويا �أيها النبي اليا�س
ويا �أهل الكهف ال�صاحلني ويا ن�سّ اك جميع
الع�صور ،يا �صالح الدين ويا �أ�سامة بن منقذ
وبولدوين وريكاردو�س املولود بال قلب ونابليون
و�ضاهر العمر ،ويا كل قطاع الطرق ويا �أيها
القرا�صنة املحتمني من الق�صا�ص مبغائر
هذه النواحي ،يا عمي � إبراهيم و�سرايا بنت
الغول :تعالوا وقفوا معي فوق هذه ال�صخرة
وانظروا كيف متوت اجلبال.
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القائم.

كيف ميوت الكرمل!»

14

ما هذا النداء احلزين الذي ي�صدر عن
الكاتب؟
وما هذا احل�شد الهائل من
ال�شخ�صيات؟
فالكاتب يرى الأ ر�ض ت�صادر ،واحلقوق
ت�سرق ،وال �أحد يحرك �ساكناً ،فكم من �آالف
ال�سنني التي مرت على هذه الأ ر�ض ،وكم
من احلروب التي ن�شبت عليها � ،إال أ�نّها املرة
الأ وىل التي يوغل املحتل يف الأ ر�ض والإن�سان،
تقتيالً ،ونهباً ،وم�صادرة ،وتغيري ًا للواقع

لقد وظف الكاتب الكرمل يف روايته
توظيف ًا رائعاً ،فبد أ� بتاريخه العريق،
و�أ�ساطريه القدمية التي حاول من خاللها
�أن يُثبت حقيقة هذه الأ ر�ض ،وعراقتها،
ون�سف املزاعم الإ�سرائيلية التي تدعي ب�أنها
أر�ض بال �شعب ،و�أثبت �أي�ض ًا �أن الكنعانيني
� ٌ
هم �أ�صل �سكان هذه البالد ،وبعدها ير�سم
مالمح احلزن التي �سيطرت على الكرمل
ب�سبب �أفعال املحتل؛ من ا�ستيطان وم�صادرة،
وقتل للحياة فيه.
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مقاالت

ضوضاء الريح
ذاكرة يوسف حمدان والتفاتته العميقة للداخل املؤلم
طارق مكاوي

∂

�ضو�ضاء الريح الرواية الأ وىل التي �أ�صدرها ال�شاعر يو�سف حمدان ،وهذه الرواية ال�صادرة
عن دار الينابيع تقع يف مئة وت�سعة ع�شر �صفحة خل�صت معاناة الإن�سان الفل�سطيني يف خروجه
الق�صري من �أر�ضه � إىل خميمات ال�شتات يف جميع �أ�صقاع العامل العربي ،وهذه الرواية مق�سمة
� إىل �ستة ف�صول ،بقي حمدان خاللها يرعى فر�س الق�صيدة ،ومل يتخ َّل عن ال�شاعر الذي �صهل
فيه طويالً ،فهو يقدم لن�صه مبقطع �شعري ي�ؤ�س�س به � إىل الرواية القادمة التي بد�أت بحكاية
الأ جداد التي عك�ست ت�شبثهم بالأ ر�ض حقهم وحلمهم باحلياة الهانئة ،ومل يكن طلب اليهودي
�شراء الأ ر�ض من الفل�سطيني يف تلك الفرتة �سوى نكتة يتندر بها �أغلب الفل�سطينيني ،وهي
احللم الذي يطارد وراءه اليهودي طامعاً بتحقيقه.
∂

�شاعر من الأ ردن.
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«تلك كانت حلظات ال�شتات الأ وىل ،عند
خروجنا من قريتنا “� إذنبة وان�ضمامنا� :أمي
و�صغارها �أحمد ،زينب ،يو�سف حممود وزينة
(ر�ضيعة) � إىل عائلة جدي (�أبو عا�صي)
ب�سبب غياب �أبي الذي مل نكن نعرف �أحي هو
�أم ميت� (. »...ص )11
لتبتدئ عينا الرا�صد يو�سف مبراقبة
حركة الهجرة لعائلته والعوائل الأ خرى
امل�ست�ضيفة له ولأ �شكال الفقد الذي بد أ� يطرق
بيت هذه العائلة بفقد ال�صغرية «زينة» يف
قرية �أم برج.
تتحرك هذه الرواية يف خدمة الواقع،
تاركة للكاتب التحرك �ضمن خيوط التذكر
التي جتعل هذا الن�ص �أحد الن�صو�ص املهمة
والوثائق التي تعتمد يف �أر�شيف وثائق التهجري
الق�صري للفل�سطيني ،وك�أن احلدث بد أ� يلهم
الكاتب الكتابة والوقوف على حالة من احلزن
التي جتعل حمدان يتوقف �أمام ق�صيدته ليعيد
تلوين الن�ص ،فهو ال�سارد الذي ال ي�ستطيع
�أن يهرب من م�سل�سل اليتم والإرهاب الذي
عا�شه الطفل اليتيم حيث يرتطم باحلدث
اجللل لريتفع م�ستوى القلق لديه ويعود لتلوين
الن�ص ،فهو مثال يعود للطفل يو�سف مراقب ًا
حدث وفاة والدته التي وقعت عليها وعلى
رفيقتها «املطينة»  ،يت�شرب بحالة احلزن
التي ظلت قابعة بداخله فتندلق الق�صيدة
من عينيه وهي حالة تعبريه الأ وىل يف ف�ضاء
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الكتابة.
«غارقة يف �سباتك
تهدهدين ع�صافري الدوري لتنامْ ...
خب�أتني جفونك
كيال تراين عيونك
�أحت�ضر يف قلبك و�أنا �أغني�( ».....ص
)39
ماتت املر�أة احلا�ضنة والأ م التي �سعت لأ ن
يبقى �أطفالها واقفني يف هذا ال�شتات الذي
ال يعرف �أحد متى نهايته ،ماتت الأ م التي
ال تعرف مكان زوجها وال تعرف �أي م�ستقبل
�أ�سود ينتظر الأ طفال فيما بعد.
يرتك حمدان للرا�صد �أن يخفق بجناحني
من ذاكرة متوهجة لري�صد منطقة طفولته
املت�أخرة و�شبابه تارك ًا لأ �سماء كثرية كوّنها
املخيم �أن ت�ساهم يف الن�ص فكان الأ �ستاذ
عديل الذي بدا جلي ًا من �أنه اليد اخل�ضراء
التي قادت جيل املخيم � إىل ب�ؤرة التنوير
والوعي.
ت�ستعد هذه الرواية «�ضو�ضاء الريح» لأ ن
تكون ال�سيناريو احلقيقي الذي ميثل العائلة
الفل�سطينية التي عانت من اجلوع والقتل
وال�شتات ،لت�صبح �شاهدة جليل ال زال يتنف�س
الهزمية على هذا الع�صر ،وهي الوثيقة التي
ينقلها الكاتب لأ حفاده �أبناء الأ ر�ض امل�سلوبة
لكي تظل الذاكرة املتيقظة يف قلوبهم.

أفكار كامنة
1

لفاين كوزي �أو حماوالت �ستيفاين مي�شينو يف اخليال الذاتي

ترجمة :عمر طراونة

∂

قامت �ستيفاين مي�شينو بن�شر عديدٍ من الأ بحاث� ،أهمّها ثالثي ٍة ُكرّ�ست لدرا�سة «كوليت»
وهي :اخليال الذاتي عند كوليت ( ،)2008وبناء ال�صورة الأ مومية يف م�ؤلف كوليت من 1922
� إىل  ،)2009( 1936وكوليت ،فيما وراء اخلري وال�شّ ر؟ ( � .)2011إال �أنها مل تقت�صر على كتابة
ن�صو�ص نظرية حول اخليال الذاتي؛ فقد �أنتجت م�ؤلفاً �أدبياً حم َل �أبعا َد كتابة ال�سرية الذاتية،
ٍ
وهو �أفكار كامنة � ،إذ حتت اال�سم امل�ستعار فاين كوزي� ،ألغت �ستيفاين مي�شينو امل�سافة بني ما هو
ق�ص�صي وما هو غري ق�ص�صي ،وبني النظرية الأ دبية وممار�سة الكتابة .وب�شكلٍ جلي ،ميتز ُج
الناق ُد بالكاتب؛ � إذ � إنها تقو ُم بعملها كناقدة وتنت ُج م�ؤلفاً من نوع اخليال الذاتي.
∂

�شاعر ومرتجم من الأ ردن.
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هذه املحاوالت
ال�سرية
لكتابة
الذاتية تتجاو ُز كل
الدرا�سات العلمية
ل�ستيفاين مي�شينو،
فبافتتاحية درا�ستها
ال�صورة
ّ
«بنا ُء
عندَ
الأ مومية
كوليت من 1922
� إىل  ،»1936تقدمُ
�ستيفاين مي�شينو
كلم َة � إجاللٍ � إىل أ�ُمها � إذ � إنها �سببٌ �أ�سا�سي
لهذه الدرا�سة ،وهي التي فتحت لها طريق
البحث ،حيث كتبت« :يف بد ِء هذه املذكرة،
�شخ�ص عزيز،
ٍ
�أو ّد �أن �أتقدم بكلمة � إجالل � إىل
غابَ مبكر ًا جداً � ،إىل �أمي ،مدام ماري-
مادلني مي�شينو (جريو)» .وال تتوقف �ستيفاين
ق�صة حياتها،
نكت�شف ّ
ُ
مي�شينو عن جعلنا
باني ًة ج�سر ًا ق�صري ًا بني م�شوارها اجلامعي
وبني اخلربات امل�ؤملة التي عا�شتها .وتعرتف
بذلك يف بداية درا�ستها «كوليت ،فيما وراء
اخلري وال�شّ ر؟» فتقول :انق�ضت حيا ُة والدتي
يف � 29آب من العام  ، 1997خالل فرتة كتابة
مذكّرتي ،اختربتُ مبوتها حمن ًة كبريةً ،لكن
ذلك منعطفات جديدة.
معاناتي �أخذت بعد َ
يُع ُّد دو ُر ال�صور يف هذا الن�ص �أ�سا�سياً،
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فقد
اال�ستفاد ُة
ب� إعطائها

متَّت
منها

وظيف ًة تخدمُ
اخليالَ الذاتي
هنا تتماهى
احلدود بني الدرا�سة
النقدية واملذكرات
ال�شخ�صية؛ فال
ي�ستك�شف القارئُ
عا َمل كوليتْ فقط،
بل �أي�ض ًا عا َمل �ستيفاين مي�شينو.
يُع ُّد دو ُر ال�صور يف هذا الن�ص �أ�سا�سياً،
فقد متَّت اال�ستفاد ُة منها ب� إعطائها وظيف ًة
تخدمُ اخليالَ الذاتي؛ � إذ � إنها ال مت ّث ُل كوليت،
� مّإنا �ستيفاين مي�شينو .بالإ�ضاف ِة � إىل ذلك،
ف� إنّ هذه ال�صور تظهر دخولَ احلياة اخلا�صة
يف البحث اجلامعي .مع أ�نّه من غري املقبول �أن
يروي باحثٌ حيات ُه يف ر�سال ٍة �أو درا�س ٍة علمية.
املتخ�ص�صة ،ما
ّ
فالرقابة الأ كادميية ،بح�سبَ
تزال فاعلة:
ا�ستطعت مبا يخ�ص هذا املو�ضوع
مالحظة الرقابة اخلفيفة التي حتيط
باملن�شور � :إذ متت � إزال ُة فقرة ،رف�ضت بع�ض
ال�صور املرفقة لأ �سباب اقت�صادية يف بع�ض
الأ حيان ولعدم املالءمة يف �أحيان �أخرى

للمقالِ الأ �صلي «نحو نقد خلاّ ق» (كالهما متت
اال�ستفادة منهما ب�إدراجهما يف ثالثيتها يف
النقد الأ دبيّ  ،حمررة بوا�سطة كاتبة الدرا�سة
نف�سها)� ،سبب ترقيتها يف � 25آب  � 2012إىل
ع�ض ٍو يف هيئ ٍة علمي ٍة ثانية ،بوا�سط ِة فرديريك
رئي�س مرك ُز الدرا�سات العليا
غائل توريوُ ،
للأ دب� ،أمني �سر وع�ضو الرابطة العاملية
للنقد الأ دبي (وهي رابطة معرتف بها من
قبل اليوني�سكو).

(وعدم املالءمة هنا ت�أتي مبعنى خا�ص � ،إذ
� إنها ال تالئم التقليد اجلامعي).
بالرغم من ذلك ،ف� إن املُ�شرف اجلامعي،
كمتخ�ص�ص بالكتابة عن الذّات ،يزي ُد من
ٍ
هذه الرقابة مبا ي�ضمن �أن يكون دخول احلياة
ال�شّ خ�صية على حا�شية الن�ص من �أجل خدم ِة
النهجِ العلمي ،بحيث ي�شكّل هذا خطو ًة نحو
� إبداع م�ضاف � إىل الن�ص الأ �صليّ ال � إبداع ًا
من داخله .وو�ضحت ذلك باملنا�سبة يف مقالٍ
بعنوان« :نحو نقد خلاّ ق» حيثُ تو�ضح �أنها
تقتدي بخطوات �سريج ديربوف�سكي ،كموجد
مل�صطلح اخليال الذاتي  ،1977و�أي�ض ًا قبل كل
�شيء ،كما �أعتقد ،كرائد للنقد احلديث.
وتعد درا�ستها« ،كوليت :فيما وراء اخلري
وال�شّ ر؟ من وجهة نظرٍ خمل�صة» ،وهي امتدا ٌد

ولقد مت الإعالنُ عن نهجِ الكاتبة
 الباحثة �ستيفاين مي�شينو � إثر ترقيتها،بوا�سطة الرئي�س الكاتب الباحث فريدريك
غائل توريو مبا �أنها �ستقوم يف �سبتمرب 2013
مبداخلة معنونة «بالنقد اخللاّ ق للكاتبة-
وذلك
الباحثة �ستيفاين مي�شينو-فاين كوزي»َ ،
�ضمن � إطار مركز الدرا�سات العليا للأ دب،
حول الثيمة الأ �سا�سية للنهجِ النقدي ،و�ستعود
به � إىل نهجها الأ �صيل (باملعنى الال�أكادميي
للم�صطلح) ،الذي تكون ب ِه حا�ضرة بني النقد
والكتابة ،ولكن غري املبتَكِ ر بالرغم من ذلك،
مبا �أنه تخلّد با�سم �سريج ديربوف�سكي ومقال ِه
حولَ «النقد احلديث» يف  ،1966كما أ�كّدنا
مُ�سبقاً.
لفت نهجها فيما بعد اعرتاف فريديريك
غائل توريو ،انتباه �أرنو جينون (خمت�ص
بالكتابة احلديثة عن الذات ،م�ؤ�س�س املوقع
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(autofiction.

ين املرجعيّ
االلكرتو ّ
 ،)orgومنظم ندوة «اخليال الذاتي» التي
عُ قدت يف متوز ( )2012مبدينة �سريزي،
كمتخ�ص�ص يف مو�ضوع
ّ
وجون زاغانياري�س
«التحديات ال�سيا�سية املتعلّقة بطرح البعد
اجلن�سي يف الأ دب املغربي» ،يف م�ستهل �أعمالٍ
حولَ بورديو ن�شرت يف جريدة «لو �سوار»،
كما لفتت �أي�ض ًا الناقد واللغوي املغربي،
املخت�ص بالكتابة عن الذات ،حممد داهي،
الذي ن�شر يف العديد من املجالت ،خ�صو�ص ًا
املغربية منها � ،إىل جانب �ستيفاين مي�شينو
لكي يظهر قيم َة �أفكارها التقدمية والن�سوية
يف املغرب...
املتخ�ص�صة هذه
ّ
نتيج ًة لذلك ،طوّقت
الرقابة املتع�سفة وامل�ستبدة ببع�ض احلوا�شي
املتمردة مبقية على ال�صور يف بحثها العلمي.
وجنحت بذلك يف � إيجاد توا�صل مبا�شر
ودائم مع الأ �شخا�ص الأ عزاء الذين غابوا من
حياتها .ففي بداية م�ؤلفها «اخليال الذاتي يف
م�ؤلف كوليت» تعرب عن فخرها بو�ضع �صورة
والديها:

فهي حتاول من جه ٍة � إجالل �أقربائها
الغائبني،

وتذهبُ الكاتبة يف «بناء ال�صورة
الأ مومية عند كوليت من  � 1922إىل ،»1936

ومن جه ٍة �أخرى حتاول� ،أن ت�صل
بالقارئ � إىل �صميم حياتها ال�شخ�صية ،وعلى
نف�س ال�شاكلة �أرفقت تعليق ًا على �صورة رفيقها
جيو�سيبي �سبوتو التي متثل ترمُّل �ستيفاين
مي�شينو .التعليق مقتب�س من رواية لكوليت،

«ي�سعدين �أن �أفتتح هذه الدرا�سة
ب�صورتني قدميتني وجدتهما لوالديّ املُتح�سّ ر
عليهما».
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�أبعد مما �سبق ،فال تكتفي بو�ضع �صورة زواج
اقتبا�س من
ٍ
والديها و� إمنا ترفقُ تعليق ًا حول
رواية «الثّانية» ،لكوليت« :عرفتها قليالً ،كما
تعرفني»...
 �أظن كذلك ،تفكر فاين .هل �سيقولعني ذات ال�شيء � ،إن �أبد ًا »...
هدف �ستيفاين مي�شينو ثنائي؛

والدة النهار« :الأ �سو أ� يف حيا ِة امر�أة :الرجل
الأ ول؛ ال منوت � إال من هذا».
ويف حني �أن ال�صورة الأ وىل التي تفتتح
الدرا�سة تعو ُد لوالديها ،ف� إن الأ خرية تعود
لرفيقها العزيز «قبل �أن ميزّقه املر�ض» .وما
بني ال�صورة الأ وىل والأ خرية ،جترب ٌة �سعيد ٌة
ولدت وحتطمت بني الكاتبة و�أحبائها:
«كر�سالة � إجالل ،ي�سعدين وي�ؤملني �أن �أنهي
هذه الدرا�سة برفيقي (املُتح�سّ ر عليه)».
ين�ضم عامل �ستيفاين � إىل العامل الروائي
لكوليت ،وهنا ال تعود امل�سافة بني الواقع
واخليال ما يبدو خمتفي ًا فقط � ،إمنا تتال�شى
امل�سافة بني �أقربائها (رفيقها ووالدتها)
و�أبطال كوليت .ولوهلة ،يتماهى احلقيقي
باخليايل.
ومن خالل دجمها لهذين النوعني
الأ دبيني (الدرا�سة النقدية والرواية) ،ف�إن
هدف �ستيفاين مي�شينو ثنائي؛ فهي حتاول
من جه ٍة � إجالل �أقربائها الغائبني ،ومن جه ٍة
�أخرى حتاول ،يف م�ؤلفها الأ دبي الأ ول على وجه
التحديد� ،أن ت�صل بالقارئ � إىل �صميم حياتها
ال�شخ�صية :فنجد يف كتابها «�أفكار كامنة»
متركز تعلقها على �شخ�صيتني مركزيتني:
والدتها ماري-مادلني جريو (ا�سمها قبل
الزواج) ورفيقها الأ قرب جيو�سيبي ،جوزيف
بالفرن�سية.

كذلك ف�إننا ال جند يف كتابها «�أفكار
كامنة» � اّإل ثالثة �صور و�صورة رابعة ل�شقيقتها
«فلورن�س �سولْتار» .حتت ُل هذه الأ خرية مكانة
متميزة لي�س فقط لكونها فنانة  -ر�سامة
(كما كان احلال يف ثالثيتها حول كوليت) ،بل
لأ نها يف هذا الكتاب ،ظهرت كارتباط عائلي
قبل كل �شيء:
«�أختي» (�أخت �ستيفاين مي�شينو)
متواجدة يف بداية املجموعة «ق�ص�ص ق�صرية
ونرث �شعري» التي يحتويها �أفكار كامنة .وكما
لو �أن هذا مل يكن كافي ًا (� إرفاق �صورة بطاقة
�شخ�صية لها تبدو كما لو �أن الدهر �أطف�أها)،
ف� إن �صورتها املو�ضوعة يف بداية النّ�ص وعمليها
الفنيّني يزينان الغالف والن�صو�ص الداخلية.
كما �أنّ و�ضع ال�صور هذا لي�س عبثياً؛ فهذا
يُظهر �أنّ فاين كوزي (مبا �أن الكاتبة اختارت
ا�سم ًا م�ستعاراً) ،حتاولُ �أن جتد متو�ضعها و�أن
ت�ضمن التوازن بف�ضل وجو ِد �أختها املطمئن؛ � إذ
� إن جميع ال�صور الأ خرى متثل �أ�شباح ًا مليتني،
تركوها بكل ت�أكيد .وكانتْ �أختها مبثاب ِة �سند
حقيقيٍ لها يف فرتة احلداد ،بالإ�ضافة � إىل
�أنها �صرّحت �أثناء مقابل ٍة يف �صالون الكتاب
بكلمات مغلّفة �أن حدث ًا درام ّي ًا
ٍ
يف لأ رو�شيل
كانَ �أ�سا�س ًا لن�شرِ جمموعتها :ابن �أختها الذي
ميث ُل لها جت�سدَ الأ مل وال�ضياء.
ال تريد كوزي � إذن يف �أفكار كامنة� ،أن
تقت�صر على � إيجاد ما�ضيها فح�سب � ،إمنا
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تري ُد جتاوُز ُه متحكم ًة بكل العالقات املعقدة
مع �أعزائها الغائبني ومع نف�سها؛ لهذا ،ف� إنها
لي�ست �صور ًا رافقت حترير عملها الأ دبي
الأ ول � ،إمنا هي كائناتٌ �شبحية وال ميكن
تعريفها �أو حتديدها ،لكن بنف�س الوقت
�أحياء ،فتقول:
«�أو ُّد و�ضع هذا العمل الأ دبي الأ ول حتتَ
و�صاي ِة الأ �شباح التي �سكنتني �أثناء كتابته».
ن�ستوعبُ من هنا �أن الباحثة التي
�أ�صبحت كاتبةً ،مل تعد بحاج ٍة � إىل و�ضع
�صو ٍر حلياتها لت�ضفي على م�ؤلفها طابع ًا
بني الرواية واخليال الذاتي ،فالق�صة ت�سمح
لها �أن ت�صل دون �صعوب ٍة � إىل هدفها .وتكون
مبثابة �أدا َة خيال ذاتي قويّة تنب ُع من الأ فكار
الكامنة الأ كرث عمق ًا يف هذه امل�ساحات املعتمة
من املخيلة والالوعي.
يف الواقع ،بد�أت كتاب ُة �أفكار كامنة يف عام
 1994ملا كانت امل�ؤلفة يف الثانية والع�شرين
ومل ين�شر � إال يف عام  � .2010إذن ال بد �أنه
م�ؤلفٌ رافق م�سار الكاتبة خالل عدة �سنوات
وفيه تكثيف للحظات ال�سعادة � ،إال �أنه في ِه
�أي�ض ًا تكثيف للحظات املعاناة ،فهذا امل ؤ�لّف
ي�شكلُ مدونة بحق ،فهو يجم ُع على مر الأ يام،
كل االنطباعات والأ فكار الآنيّة وي�صبحُ املكانَ
املثايل لوالدة امر�أة نا�ضجة ،باحثة  -جامعية
و�أي�ض ًا ملج أ� كاتب ٍة �-شاعرة.
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عنا�ص ُر ال�سرية الذاتية خمفية ،لكن
ميكنُ �أن يتم حتديدها بوا�سطة القارئ .منها
غياب أ�ُمها املبكر ،وموت �أبيها وتفاقم مر�ض
رفيقها الذي �أحبته وموته امل�ؤ�سف ،فيطار ُد
�شخا�ص الأ عزاء الغائبون طيات امل ؤ�لَّف
ُ
الأ
وي�ضفون عليه طابع ًا �سوداوياً ،وال ترتدد
الكاتبة �أن تذكر ا�سم رفيقها يف م ؤ�لّفها:
«جيو�سيبي»
ب�صوت عالٍ  .ذاهلة.
ٍ
تتفاج أ� �أنها تتحدث
�أمام ا�ستيعاب ما ال نفهم ُه ب�أنف�سنا.
نطقت ا�سم ُه تلقائياً.
بف�ضل اللعب على الأ �صداء ،تُقدّمُ الفقرة
الالحقة رفيقها وتعزز الروابط بني الزمن
اخليايل والزمن احلقيقي:
�أول «�أفكاري  »...تذهبُ لذكرى رفيقي
احلميم ،جيو�سيبي �سبوتو ،املتويف يف �آب 2009
الذي كان بقربي �أثناء كتابة املخطوط.
كل هذه العنا�صر املرجعية ت�صنف امل�ؤلف
كخربة عا�شتها امل�ؤلفة وت�ضفي عليه بعد ًا ال
ي�شكك به القارئ الواعي ،لأ ن ُه ي�ستطيع �أن
يتحقق من �صحة ما يحويه امل�ؤلف � إن �أجرى
بحثه اخلا�ص عن ذلك � .اّإل �أن م�شروع فاين
كوزي ،لي�س �ضمان موافقة الأ حداث امل�سرودة
مع احلقيقة الواقعية ،بل لتتحكم بالوقت
الذي يجري ولتتجاوز احلدود الإن�سانية .هذا

هو احللم الذي حتاولُ حتقيقه بف�ضل كتابة
ال�سرية الذاتية .وتعرب عن ذلك با�ستح�ضا ِر
رفيقها جيوزيببي �سبوتو:
جيوزيبي الذي كالعنقاء� ،آمل �أن يبعث
من رماده بوا�سطة الكتابة.
� إال �أن الناقدة ت�ستيقظ ...واملخت�صة يف
اخليال الذاتي (فبهذا املعنى تكون النظرية
يف خدمة التطبيق ،ويكون النق ُد خا�ضع ًا
للفن) تعي �أنهُ ،من �أجل �أن تعيد تق�سيم
العامل ولت�ستطيع �أن ت�صارع بفعالي ٍة الت�آكلَ
والتحلل والن�سيانِ التي يولدها الوقت� ،أنه ال
يجبُ التمو�ضع يف الواقع وال يف اخليال � ،إمنا
على احل ّد الفا�صل بني هذين العاملني.
وهنا ت�ستطيع �أن تعرث على جو�سيبي
�سبوتو ،ماري-مادلني جريو مي�شينو وبقي ِة
�أقربائها الغائبني .هنا �أي�ضا تدخل فاين
كوزي امل�شهد لتحاول � إيجاد الكائن ،احلي
�أكرث من ُه ميتاً ،م�ستخدمة الكتابة كطريق ٍة
فعال ٍة لالنت�صا ِر على املوت .وهنا �أخرياً،
تتمكن الروائي ُة من � إعاد ِة ت�شكيل العامل الذي
حلمت به ،عاملها.

ق�ص ًة كال�سيكية ذات حبكة حمكمة و�شخو�ص ًا
مكتوبة ب�شكلٍ حتليليّ منظم ب�شكلٍ جيد .وهو
عبارة عن تتابعٍ للأ جزاء التي متث ُل جمموعة
من الق�ص�ص الق�صرية جد ًا تكث ُّف ك ّل واحدة
منها مو�ضوعةً ،انطباعاً ،ذكرى �أو خربة ذاتَ
�أثرٍ قوي.
هذه الكتابة املج ّز�أة تبدو متالزم ًة
مبحاولة لتوحيد �أجزائها .يف الواقع ،الق�ص�ص
الق�صرية جد ًا تتابع وتتجاوب كما لو �أنها
يف مرايا؛ وعالقاتها جتري با�ستمرارية
مو�ضوعاتية .وهذه هي املوا�ضيع التي
تعر�ضها هذه الأ جزا ِء ال�سّ ردية :احلب ،وعدم
الإخال�ص ،وانقطاع العالقات ،والتوا�صل،
والطفولة ،والكراهية ،وال�سيطرة ،واخلوف،
والعنف ،والن�ضج ...كل هذه الق�صا�صات
مرتبطة ،ب�شكل ظاهر ،بن�سيجٍ برّاق بف�ضل
عالقة الت�شابه املو�ضوعاتي.
 -1مقال باللغة الفرن�سية لـ� :أر�سالن بن فرحات
(خمت�ص يف درا�سة غي دي موبا�سان) ،جامعة
�صفاق�س ،تون�س.

لتحقيقِ م�شروع كتاب ِة �سري ٍة ذاتي ٍة
مماثلٍ  ،تتحر ُر �ستيفاين مي�شينو -فاين كوزي
(مبا �أنهما ت�شكالن وحدة� ،شخ�ص ًا واحداً)
من النموذج الروائي التقليدي خمتار ًة نو َع
لي�س
الكتابة املج ّز�أة .م�ؤلفها «�أفكار كامنة»َ ،
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استعدادات مقطوعة األنفاس
مهند ال�سبتي

∂

الن�ص الأ وىل ،يحدد عبداهلل الزيود ما ي�ؤرقه
يف كتابه الأ ول «ومل نلتق بعد» ،وعند عتبة ِّ
يل يف دفاتر الن�سيان ،وخلف الزجاج الذي مل يعد ي�ستعيد امل�شاعر الأ ليفة،
من ان�سرابات للجما ّ
يف ثنائية املكان والنا�س ،وهو هنا يتح�سّ ر دون �أن يقول �صراحةً ،على اتخاذ النا�س وجهة
نفع ّي ًة مبحو ك ّل ما هو م�صنّف بالقدمي ،والذي ال يثري انتباه ًة واحدة ،وفق مفاهيم الربح ،ال
املحبة ،فماذا عن ان�شدادنا مل�شاعر كنا نُ�س ّر بها ،وهي يف ذات الوقت لي�ست جارح ًة للآ خر ،هل
�ست�صبح هذه امل�شاعر حطباً للحكايات والأ �ساطري؟ يف ظ ّل جمتمع متعجّ لٍ بالهروب من الرباءة
والأ حا�سي�س املنتمية للطبيعة.
∂
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كاتب و�شاعر من الأ ردن.

ن�ص «الأ ماكن
ك ّل هذا ميكن �أن نلمحه يف ِّ
ال تن�سى زائريها» ،حيث نلتقي بهواج�س الفتاة
العائدة اللتقاط ما �ضيّعته � ،إذ هي تبكي
على زجاج الذاكرة «الذي انربى املتجهّمون
لتنظيفه ،كي ال تبور �أرزاقهم».
عبداهلل الزيود يف كتابه ال�صادر عن دار
كاف للن�شر والتوزيع ،يتحا�شى � إطالق النكات
على حالة اجتماعي ٍة مل يجد لها حالً ،لكرثة
الزيف الذي زيد عليها ،واحلقيقي الذي أ�ُنقِ�ص
منها ،وهو يعطّ ل ال�سخرية املبا�شرة ،يف �سبيل
� إتاحة النظر بوعي كامل ،يف التفا�صيل التي
ت�أخذك � إىل مر�آة � إن�سان م�شظّ اة ،يحاول
ترميمها با�ستعادة لهو الطفل ،وكالمه
املن�ساب يف ميادين كان عاينها ،لت�شكّل
الفوارق التي تغزو وعيه الآن � ،إذ هو ينقلنا � إىل
م�شهد حمكيٍّ بلغة ال�صغري والكبري -مبقيا�س
ن�ص «قرد وحجلة وحب»،
العمر -معاً ،ففي ِّ
ال�صورة من املا�ضي ،والتعليق للواقف الآن
حمدّق ًا يف الذي تغيرّ « ،كانت احلارة مليئة
بفاعلي اخلري» ،ويف مكان �آخر «كان طعم
التمرد �أ�شهى ،واملغامرات �أكرث و�ضوح ًا من
ن�شرات الأ خبار» ،وهو ال يفلت من يده فر�صة
� إعادة الت�سمية ،و� إطالق تعريفات جديدة ،فـ
رب �سالَ لأ قالمِ هواة» ،و«الزامور
«ال�شوارع ح ٌ
� إبدا ُء � إعجاب ب�صورة فنّية مفاجئة».
�أما عن املر�أة واحلاجة لها ،فهو ال يرتّدد
يف و�صف اجتياحاتها له« ،يف الغربة ،تظهر

انقبا�ض يف ال�صدر ،كلما
ٍ
الأ نثى على �شكل
تُذكر ،مقرتن ًة بالراحة» ،لكنه يتّخذ موقف ًا
ممن يذكرونها للتخل�ص من �أعباء الطبخ
والغ�سيل� ،أو رغب ًة منهم يف �ضمّها كمزهرية،
� إىل جانب الأ ثاث والأ �شياء الأ خرى يف
البيت ،ليعلن« :وال �أتعامل مع اجلن�س الآخر
كمزهرية» ،لكنه ال يرتدد يف تكذيب نف�سه،
حني يقول عن عدم احتياجه للأ نثى« ،من
قال � إننا ال نحتاج للأ نثى؟ �أنا؟ �أنا كذّاب»،
ن�صه الآخر «�أنت
وهو ي�ؤكد هذه احلاجة ،يف ّ
الندى» ،حني يلوم نف�سه على اال�ستيقاظ من
أنت ،كلما
احللم املزيّن ب�أ�سباب �سعادته« ،يا � ِ
أحموك� ،أريد
�أتيتِني حلماً� ،أ�ستيقظ �شوق ًا ف� ِ
فر�ص ًة �أخريةً ،لأ تبينّ املالمح».
يرت�صع بها الن�ص ،ميكن
عبارة واحدة ّ
لها �أن حتيلنا �شعورياً � ،إىل اللحظة التي
يعمل الكاتب على � إظهارها ،فهو حني تطوف
ذاكرته ب�أعوام اللهو ،الطفولة ،واحلنني � إىل
بالده ،يظهر �أ�سلوبه املعبرّ ببالغ ٍة عن الذي
يفتقد�« ،أن متطر هناك ،فتبت ّل املحاجر هنا،
تب ًا للغربة» ،وهو الأ �سلوب ذاته امل�ستخدم يف
مو�ضع �آخر ،للتعبري عن قيم ٍة �أخرى« ،كيف
يل �أن �أ�شرح لك معنى الدنيا يا �صغريتي،
هات يديك وردّدي ( :فتّحي يا وردة ،غمّ�ضي
يا وردة)» ،هذا هو ما تعنيه له الفر�صة التي
جتيء بعطرها ،والأ خرى التي تغم�ض عينها
عنه وعن �آماله.
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ن�ص «الرند» حتديداً ،ما
هناك ويف ّ
ميكن �أن ت�ضطرب خالله العني القارئة ،مبا
يتو�ضح ،حيث
ي�شكّل تهديد ًا للنّ�سق الذي مل ّ
� إنّ الكاتب يقود م�ضامينه بقِطَ ع «ال�شطرجن»
ال ب�أحجار «الرند» ،وهو ي�شري لفعل قلب طاولة
الرند فقط ،لذلك يكون �س�ؤالنا عن املحور
الذي مل يُعرّف به عنوان الن�ص كما يجب،
الن�ص بـ
فكيف �سيكون وقع احلكاية لو �سمّي ُّ
«ال�شطرجن» بدال من «الرند».
«ومل نلتق بعد» الكتاب الأ ول لعبداهلل
الزيود ،يقودنا � إىل مدخل �آخر ،نقدّم له بهذا
الن�ص الذي ي�ضعه الزيود ،وهو ميثّل �أ�سلوبي ًة
يعمل عليها ،يف زرع الن�صو�ص الق�صرية
املكثّفة ،بني الن�صو�ص التي تفوقها بامل�ساحة
التي ت�شغل ،ك�أنها تقدمة ملا �سيعمل عليه
بن�سق واحد يف الف�صل الثاين املعنون بـ «ماء/
�صهيل» ،وما �سيليه:
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«وكلما انتهيت من ق�صة حبٍّ يف امل�ساء
�أفكّ قلبي و�أرفع ُه
فوق زاوية ال�سرير
حتى � إذا جاء ال�صباحُ
�أيقظني الرنني»
ويف مو�ضع �آخر «ك�صندوق اجلريدة �أنا،
و�أنت اجلريدة� ،آخذ منك امل�سمّى ،فارغ منك
غالباً»� ،أ�سلوبية تقودنا للت�سا�ؤل عن غاياتها،
وهل هي � إ�شارة للخروج من عوامل ال�سرد؟
� إ ّال �أنّ ت�ضافر اال�ستخدامات الوزنيّة داخل
ن�صو�ص �أخرى � ،إىل جانب الكلمات املفرّغة
من الإيقاع ،مع التحرك الدائم ،والت�سلّل � إىل
أدوات ال تغيب عن
عرى احلكايات� ،شكّلتْ مع ًا � ٍ
جموع ن�صو�ص الكتاب ،لذلك يبقى ال�س�ؤال
عن اجلن�س الأ دبيِّ الذي يجنح له الكاتب،
مبكّر ًا و�سابق ًا لأ وانه.

ثقافة وفنون

إيقاعات الوجه وموسيقاه التعبيرية
في جتربة التشكيلية عبير ضمرة
غازي انعيم

تندرج
∂

∂

جتربة الفنانة عبري �ضمرة� ،ضمن التجارب الن�سوية اجلديدة التي تت�سع رقعتها
لت�شمل �أ�سماء جديدة يف الر�سم الأ ردين املعا�صر ،هذه الأ �سماء ال�شابة ،الباحثة
واملجربة بال كلل من �أجل امل�شاركة يف �صنع التاريخ الت�شكيلي الأ ردين ،ت�ستحق �أن
ي�ؤ�شر عليها بالثناء والتقدير ،من هنا ي�أتي تناولنا لتجربة الفنانة عبري �ضمرة
التي دخلت � إىل �ساحة الإبداع من خالل تخ�ص�ص ال�صيدلة ،حيث عملت بجد على
بحثها الفني و�أولت اهتمامها بتقنياتها الفنية وباملو�ضوع املتمثل ب� إيقاعات الوجه
وما يعك�سه من تعبريات متثل انفعاالتها الداخلية.

ناقد وت�شكيلي من الأ ردن.
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نحن �أمام ر�سامة �شغوفة ود�ؤوبة ،حتمل
م�شروع ًا فني ًا متكامالً ..وقراءة لوحاتها
التي عر�ضتها يف معر�ضها ال�شخ�صي الأ ول
يف رابطة الفنانني الت�شكيليني الأ ردنيني
عام � ،2012سي�ضعنا � إزاء حقائق ال � إ�ضافة
فيها وال مبالغة يف القول ..هكذا هي الفنانة
عبري �ضمرة ،وقد اخت�صرت الكيمياء مثلما
اخت�صرت الطريق � إىل اللوحة.
ولدت الفنانة عبري �ضمرة يف مدينة
الزرقاء عام  ،1982يف عائلة فنية �ساعدتها
منذ طفولتها على ممار�سة وتذوق الفنون
الب�صرية والأ دبية ،فوالدها طبيب وكاتب
م�سل�سالت ،ووالدتها ر�سامة؛ وعلى يديها
تعلمت عبري �ضمرة ع�شق الر�سم لتمار�سه
قبل معرفتها الإم�ساك بالقلم؛ كما تعلمت
من والدتها املحبة للجمال والتي كانت فنانة
على طريقتها اخلا�صة ،كيف تر�سم اخليول
العربية يف جميع �أو�ضاعها ،بني اجلموح ..
واالنطالق ..والهدوء وال�سكون ..وكانت هذه
اخليول ،خيول خا�صة بعبري �ضمرة.
بعدها بد�أت الر�سم مع �شقيقتيها «ليندا
وجنوان» وتعلمت منهما كيف ت�صوغ خطوطها
و�ألوانها وتبدع �أ�شكالها ..ويف فرتة الثمانينات
ت�أثرت بوالدها الكاتب الذي �شجعها على
ر�سم ق�ص�ص م�صورة مل�سل�سله املو�سوم بـ
«�أب البنات» ،لكن هذا امل�سل�سل الذي مل ير
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النور؛ كان مبثابة تدريب مكثف للر�سم على
�أيدي �شقيقتيها الأ كرب منها �سناً ،حيث تعلمت
من �شقيقتها ليندا ر�سم الوجوه ،وتعلمت
من �شقيقتها جنوان ر�سم تفا�صيل اجل�سد
وحركاته ..ا�ستمرت الفنانة عبري بتطوير
مواهبها الفنية يف الر�سم خالل درا�ستها
االبتدائية يف مدر�سة الروم الكاثوليك،
و�شجعها على ذلك معلمة الرتبية الفنية التي
كانت تلقبها «بالفنانة».
يف هذه املرحلة ت�أثرت مبجموعة من
الفنانني مثل «بابلو بيكا�سو» و«فيال�سكيز»
وكانت معجبة ب�أعمالهما ،وكذلك بالفنان
«ليوناردو دافنت�شي» ،ولوحته «ال�سكابيلياتا»
التي كانت ت�ستمتع مب�شاهدتها ..وقد
وجدت يف جتارب ه�ؤالء نربا�س ًا تهتدي به
يف انطالقتها ،التي �أثارت لديها الرغبة يف
التعبري عن املفاهيم الإن�سانية و�صراعاتها
املحيطة بها.
يف املرحلة الإعدادية كانت عبري متفوقة
بني زميالتها يف الر�سم ،لذلك وجدت
الت�شجيع والدعم من معلمة الريا�ضيات «فاتن
�سمريات» ،وخالل هذه املرحلة �أظهرت عبري
�ضمرة اهتمام ًا ملحوظ ًا بالر�سم مما لفت
نظر مديرة املدر�سة التي �أتاحت لها الفر�صة
للم�شاركة يف امل�سابقات الفنية على م�ستوى
اململكة ،ويف كل م�شاركة كانت مديرة املدر�سة

ت�سلمها �شهادة تقدير �أمام الطالب ،حتى
�أ�صبحت تلقب بفنانة املدر�سة ،مما مدها
ب�شعور من الفخر واالعتزاز �أمام �صديقاتها.
كما �أتاحت لها مديرة املدر�سة الفر�صة
ب� إقامة معر�ضني باملدر�سة قدمت عبري �ضمرة
من خاللهما لوحات فنية بتقنيات خمتلفة
«قلم ر�صا�ص ،ومائي ،وفحم ،وزيتي وكوالج»
مرتبطة باملذهب الواقعي وهي تعك�س املظاهر
االجتماعية والرتاثية والطبيعة ..هذا الدعم
جعلها تتعلق �أك�ثر بعامل الفن ال��ذي ما زال
ي�صاحبها حتى الآن.
بعد الثانوية العامة ،كانت لديها رغبة
كبرية يف درا�سة الفن و�أ�صوله ،لذلك تقدمت
المتحان التفوق الفني لكن مل يحالفها احلظ،

وه��ذا �سبّب لها الإحباط و�أدى � إىل عزوفها
ع��ن الفن وان�صرافها ل��درا���س��ة ال�صيدلة،
وبعد تخرجها يف جامعة العلوم والتكنولوجيا
الأ ردنية وعملها يف مهنة ال�صيدلة ،ارتبطت
ب�شريك حياتها الذي كان له دور كبري بعودتها
� إىل الر�سم بعد �أن هجرته �ست �سنوات ،كما
كان حري�ص ًا على تنمية موهبتها يف الر�سم،
فقام بتوجيهها ل��درا���س��ة الفن يف حمرتف
الفنان «كمال �أبو حالوة» الذي وجدت عنده
التوجيه وال��رع��اي��ة ،كما در���س��ت على يديه
اللون و�شجعها على القراءة ومتابعة املعار�ض
واالطالع على الأ عمال الفنية �سواء للفنانني
املحليني �أو العرب والأ جانب ..وكذلك املذاهب
الفنية املختلفة ..وتعلمت م��ن��ه ..انطالق
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م�شاعرها ب��دون عائق ..وحرية التعبري بال
حدود.
� إيقاعات الوجه ومو�سيقاه
من هنا بد�أت عبري �ضمرة �سيطرتها
على مادة الأ لوان ..التي ا�ستهوتها ،ف�أنتجت
جمموعة من اللوحات الفنية كان مو�ضوعها
الوجه الأ نثوي ،الذي غلبت عليه ال�صفات
الت�أملية ..وعذاب الروح ..لذلك مل تبد أ� عبري
�ضمرة بالطبيعة� ،أو بر�سم احلياة اجلامدة..
� إمنا ذهبت � إىل وجه الإن�سان � ،إىل تعبريية
تك�شف �شيئ ًا دفين ًا يف النف�س يبعث على
احلرية ..والت�سا�ؤل ..وكان هدف الفنانة
�ضمرة هو التعرف على � إيقاعات الوجه..
واال�ستفادة منه ..من خالل حماولة الك�شف
عن القيم التعبريية واجلمالية القابعة يف
مو�سيقى الوجه الدفينة ..لتطرح بعد ذلك

تركيبات جديدة يف اللون وامللم�س والتكوين.
وقد متيزت وجوه لوحاتها املختلفة يف
الإيقاع والنغم وال�سكينة واحلزن ..ب�صياغات
متفردة متيز كل وجه ..وهذه ال�صياغات متثل
توجهها الفني الذي اختارته لتج�سيد �أفكارها
التي تعتمد على القيم الفنية اخلال�صة،
املرتكزة على م�صادر التجربة ذاتها � ..إىل
«وجه الإن�سان» ،لذلك جاءت �أعمالها الفنية
منوذج ًا لأ �سلوبها الذي يت�سم بروح التجريب
والوعي الفني ال�شامل ،الذي ي�ستدعي ال�صدق
الفني الذي تنقله � إىل عقل ووجدان املتلقي
ب�شحنة تعبريية عالية ،وحتويلها � إىل ر�ؤية
� إن�سانية عميقة امل�شاعر والأ حا�سي�س منتمي ًة
� إىل التعبريية الت�شكيلية التي حتمل يف ثناياها
� إيحاءات «رمزية» تتفق مع موهبتها ورغبتها
يف �صياغة مو�ضوعاتها الفنية.
هذه اللوحات التي متثل باكورة � إجنازاتها
الفنية ،خ�ضعت بالدرجة الأ وىل لت�أكيد الظل
والنور ..ودخلت الفنانة يف مباراة جمالية
حقيقية بني درجات اللون الواحد يف ثنائية
البني والأ وكر بدرجات متعددة لكل منهما
خللق جماليات ال�ضوء والظل يف اللون الواحد
الذي يتدرج ما بني الفاحت والغامق ،وبذا جند
�أن الفنانة عبري �ضمرة قد ا�ستطاعت �أن جتد
توافق ًا فني ًا بني التكوين من جهة وتوظيف اللون
من جهة �أخرى لي�ؤكد كل منهما الآخر..
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�أما عن جتربتها تقول �ضمرة« :اجتهت
� إىل الوجه ،لأ نه يعك�س ما يف داخل ال�شخ�ص
من م�شاعر ،فالوجه يك�شف ويو�صف حالة
ال�شخ�ص الداخلية ..ور�سم الوجوه ي�شعرين
باملتعة لأ نها تعك�س ما مر من �أحداث يف
حياتي».
الفن �شغلها ال�شاغل
عملها يف مهنة ال�صيدلة وكذلك متابعة
�أمور عائلتها مل يقفا حجر عرثة يف طريق
� إبداعها واندماجها مع الفن الت�شكيلي الذي
�أ�صبح �شغلها ال�شاغل وحتى طريقة معي�شتها..
ورغم ال�سعي احلثيث لك�سب العي�ش � ،إال �أن
فنانتنا ازدادت يف عام  2011ارتباط ًا بالفن
الت�شكيلي من خالل العمل املتوا�صل والبحث
امل�ستمر يف اللون واخلط وال�شكل ..ف�أنتجت
جمموعة من اللوحات توجت بها معر�ضها
الأ ول الذي �أقامته عام  2012يف قاعة رابطة
الفنانني الت�شكيليني الأ ردنيني.
يف هذه التجربة التي جتلت � إرها�صاتها
الأ وىل يف معر�ضها «حكايات ورفاق» تطورت
وازدادت ثراء وحيوية ،وهذا التطور فر�ضته
الطبيعة اجلدلية ،وان�صهارها بتجاربها
ال�صادقة املت�أججة يف نف�سها ال�شديدة
احل�سا�سية ،وقد ا�ستلهمت مو�ضوعات
لوحاتها من احلكايات والنميمة التي تخلفها
�أحاديث الرفاق والأ �صدقاء يف البيوت

واملقاهي ..لذلك مل يكن الوجه عند الفنانة
عبري �ضمرة جمرد مادة تتحرر فيها داخل
لوحتها ،بل الوجه يبقى م�شع ًا ب�ألف حكاية
وحكاية ،وم�شبع ًا بتفا�صيل الذات الإن�سانية
وانفعاالتها ،بني الوجع والبحث عن ال�سكينة،
بني الأ مل والقلق والتحوالت اللونية التي متار�س
�سلطتها اجلمالية على وجه واحد ،يبدو ك�أنه
يتغري ح�سب احلكاية ،ف�إذا بالوجه الواحد
يتحول � إىل وجوه متعددة ..ولكل وجه ي�صبح
�آالف التف�سريات واالنعكا�سات لآالف ال�صمت
واخليبة والي�أ�س.
تبحث �ضمرة عن الوجه الواحد يف الوجوه
التي ت�صنعها من �شغفها يف التقاط اللحظات
الهاربة من الإن�سان .وال تتوانى عن الإم�ساك
مبنعطفات هذه الذات ،كي جتد يف التنويع
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داخل الوجه الواحد ،كل معامل احلكايات..
فكل وجه ي�صنع حكايته عرب � إحياء اللحظة
امللتب�سة بينه وبني العني الناظرة ،حتى هذه
العني تتحول مع عبري �ضمرة � إىل ق�صيدة
ب�صرية ،حني نراها تغور يف عمق الوجه ،كي
ت�ستلهم جماليتها من جذب املتلقي � إىل فتح
حوار معها ،مع ما تخفيه من نب�ض � إن�ساين
مفعم بالأ حاديث والتقلبات..
على الرغم من �أن الفنانة عرفت كيف
حترك ري�شتها داخل الوجوه التي اختارتها
مادة حية لأ عمالها ،وعلى الرغم من �شكلها
الهادئ وال�صامت ،بدت يل تلك الوجوه ك�أنها
تنطق مبرارتها وغيظها وحزنها ..على ما
ينقل على ل�سانها.
الوجه ..نقطة ال مفر من التعاطي
معها
ال �شك يف �أن هذا الوجه الإن�ساين ،يبقى
املو�ضوع الوحيد الذي ت�شتغل عليه �ضمرة،
وقد يكون مرد ذلك �أن عبري �ضمرة ت�سافر
عرب الوجه � إىل تخوم الذات ،وهو ميثل
بالن�سبة لها حالة تعبريية �شاهدة يف رمزيتها
على واقع جمتمعنا ،وعلى م�ستوى الإن�سان
الفرد� ،أو الإن�سان ،اجلماعة ،غري �أن �ضمرة،
امل�شبعة بتطورات احلالة الإن�سانية واملجتمعات
والأ فكار ،ت�صل � إىل الوجه ،ك�أنه النقطة التي
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ال مفر من التعاطي معها ،بغية فهم احلقائق،
�أو عل الأ قل ال�سعي � إىل فهمها.
يعتمد التكوين عند الفنانة على مفردات
ت�شكيلية متثل عنا�صر التكوين يف العن�صر
الب�شري مثل ،الوجه وعنا�صره من« :عني،
و�أنف ،وفم ،و�أذن و�شعر» ،كعن�صر رئي�سي
تختلف �أو�ضاعه داخل التكوين من لوحة � إىل
�أخرى ..فقد نرى الوجه ميلأ و�سط اللوحة..
�أو نراه يحتل اجلزء الأ مامي من اللوحة� ..أو
نراه مرتبط ًا مع وجه �آخر �أو م�شرتك معه ببع�ض
العنا�صر ..وتختلف عنا�صر التكوين ما بني
الوجوه الكاملة والأ خرى الناق�صة عند حواف
اللوحة مما يعطي الإح�سا�س باال�ستمرارية
اخلطية واللونية خارج اللوحة ،كما ي�ضفي
احلركة واحلياة على �سطح اللوحة التي تعك�س
لدى املتلقي انطباع ًا مبا تختزنه من م�شاعر
خمتلفة يف بناء فني متما�سك و�صياغة فنية
ت�شكيلية حمكمة.
�أما على �صعيد اللون فقد ا�ستخدمت
الفنانة جمموعة لونية قليلة العدد من الأ زرق
والأ حمر والأ �صفر � إ�ضافة � إىل بع�ض الأ لوان
امل�ساعدة مثل قليل من الأ وكر والأ حمر والكحلي
وبع�ض الأ خ�ضر والبني ..درجات متعددة من
الأ لوان يف اللوحة الواحدة .وت�ستخدم الفنانة
اللون بر�ؤية فنية خا�صة ت�ؤكد املعاين التعبريية
التي تهدف � إىل تو�صيلها للمتلقي.

�أخري ًا حققت الفنانة عبري
�ضمرة التي در�ست ال�صيدلة
و�أتقنت ل�سنوات فن الكيمياء
اخت�صا�ص ًا وعم ًال من خالل بحثها
الفني الذي ا�شتغلت عليه ب� إ�صرار
عجيب لتجتاز م�سافة البدايات
الأ وىل الرثاء اللوين ،واخلربة
الأ �سلوبية ،وهذه اخلربة مل ت�أتِ
من فراغ ،بل جاءت بعدما خا�ضت
الفنانة يف درا�سات وقراءات
وحماوالت عديدة البتداع �أ�سلوب
و�شخ�صية فنية؛ هذا الأ �سلوب
يبقى حجر الزاوية يف بناء هيكل
اللوحة ،ويف �صياغة مادتها
ون�سيجها.
الفنانة �ضمرة حا�صلة على
بكالوريو�س �صيدلة من جامعة
العلوم والتكنولوجيا الأ ردنية.
وهي ع�ضو يف رابطة الفنانني
الت�شكيليني ،وقد �شاركت يف
العديد من املعار�ض منها:
معر�ض نون وفنون « ،»4تبا�شري
واعدة « ،»5معر�ض � إبداعات
ن�سوية �أردنية ،مهرجان اخلريف
الت�شكيلي الأ ردين الأ ول ،وملتقى
عمان الت�شكيلي العربي الثاين
للر�سم.
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سالفة النمرود
عرض مسرحي تاه بناؤه وفقد ترابطه
جمدي التل

تاه
∂
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´

بناء عر�ض ديو الدراما امل�سرحي «�سالفة النمرود» وت�شظت احلبكة فيما غابت
حلظة الدفع عنه لكرثة اللعب على التعليقات والتالعب بالأ لفاظ بحيث فقد
املتلقي بو�صلته نحو املغزى الدرامي.

�صحفي وكاتب من الأ ردن.

يف ا�ستهالل متثيلي ال يدل على �أي مظهر
من م�شاعر احلزن المر�أة تويف زوجها منذ
فرتة وجيزة �سوى مالب�س ال�سواد� ،أطلت
الفنانة نهى �سمارة من على خ�شبة م�سرح
حممود �أبو غريب (الدائري) يف املركز
الثقايف امللكي ،داخل حلبة مالكمة �شكلت
احليز املكاين الرئي�سي يف العر�ض امل�سرحي
«�سالفة النمرود» امل�أخوذ عن م�سرحية
«الدب» للكاتب الرو�سي �أنطون ت�شيخوف
لتج�سد �شخ�صية بح�سب الن�ص الأ �صلي
� إيلينا و�سالفة بعد � إعداده ،حيث الأ رملة التي
�أو�صدت على نف�سها كل منافذ الدنيا بعد �أن
فقدت قيمة احلياة ،رهينة جدران البيت،
حزنا على وفاة زوجها الإقطاعي الذي كان
يكربها ب�سنوات كثرية.
طبيعة ت�شكيل املكان على اخل�شبة يف
العر�ض امل�سرحي الذي قدمه يف جتربته
الإخراجية الأ وىل الفنان رائد �شقاح و�أعده
الفنان بكر قباين يف مهرجان ليايل امل�سرح
احلر يف دورته الثامنة التي عقدت يف �شهر
�أيار املا�ضي� ،سيما دالالت وجود حلبة املالكمة
له عالقة باحل�صار الذي �ضربته الأ رملة
ال�شابة على نف�سها بعد وفاة زوجها � إىل �أن
جاء جريجوري�سمرينوف «الدب» بح�سب الن�ص
الأ �صلي �أو �شخ�صية هادي «النمرود» كما جاء
يف العر�ض ليفك عزلتها التي فر�ضتها هي
على نف�سها.
الفنانة نهى �سمارة يف العر�ض ذي

احلدث الواحد الذي قدمت فيه �شخ�صية
«�سالفة» مبالب�سها الريا�ضية ال�سوداء ،ورغم
متكنها من الن�ص املنطوق الذي مت � إعداده
للعر�ض من حيث ال�سيطرة على طبقات
ال�صوت وخمارج احلروف والأ داء احلواري
بح�سب املعاجلة الإخراجية � ،إال �أنها مل ت�ستطع
�أن تنقل الإح�سا�س بال�شجن الذي حتمله
امر�أة مكلومة برحيل زوجها وامل�سكونة بهاج�س
الوحدة والعزلة حتى حينما كانت تتكلم عن
حبها له واعتزالها الدنيا من �أجله.
فيما كان الفنان � إياد �شطناوي موفق ًا يف
الأ داء ومواءمته احلركية بتقم�ص �شخ�صية
«هادي/النمرود» بقيافته احلمراء التي تخللها
قمي�ص �أ�سود ،ومبا حتمله من م�ضامني �شعبية
ال �سيما ا�ستخدامه اللهجة املحلية املحكية يف
�شمايل الأ ردن وتطويع بع�ض امل�أثورات التي
القت ا�ستح�سان اجلمهور رغم ت�ضمنها ب�شكل
�سافر ومبالغ فيه الكثري من التعليقات واللعب
على الأ لفاظ والتعليقات التي جاءت على
ح�ساب البنيوية ملبية �شروط امل�سرح العبثي
�أو امللهاة اخلفيفة ،فيما ابتعدت عما يطلق
عليه بامللهاة الذكية يف امل�سرح التي تنتقد
�ش�ؤون املجتمع و�شخ�صياته والآراء ال�سائدة
فيه ب�أ�سلوب فكه متزن.
العر�ض امل�سرحي الذي توفرت فيه
�شروط وحدة احلدث واملكان والزمان بح�سب
�أر�سطو ،واالن�سجام بني عنا�صر الإيقاع
امل�سرحي (ال�سمعي الب�صري) �سعى لأ ن يقدم
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مزج ًا درامي ًا  -تراجوكوميديا يجمع بني
امل�أ�ساة يف انعكا�س ظاللها من خالل ال�صراع
القائم داخل احللبة التي �شكلت املكان الأ برز
وواجهة العر�ض ،بني القيم املادية من جهة
والإن�سانية من جهة �أخرى وثنائية املر�أة
والرجل يف جتلياتها �ضمن احلواريات التي
اتخذت �أ�شكاال متعددة بني الف�صحى واملحكية
العامية والزجل وال�شعر.

امل�سرح معربة عن م�ضمون العر�ض الذي مل
ينعك�س �أداء ،وبرز ب�شكل وا�ضح اتكا�ؤه على
املعاجلة الإخراجية والإعداد املغايرة حلبكة
الن�ص الأ �صلي مما �أفقده �أهم عنا�صر البناء
الدرامي وهو الرتقب والت�شويق وا�ستعي�ض عنه
مبراوحة يف الــ«ديولوج» بني املحاكاة التهكمية
والهزل العبثي ما �أحالها � إىل (م�سرحية
كالمية) فقدت ثيمتها الرئي�سية �أو كادت.

جاءت امل�سرحية ب�أكملها من خالل ديكور
واحد مل يتغري طوال العر�ض فيما حملت
الأ لوان الأ حمر والأ �سود معربة عما حتمله
امل�سرحية من معان رمزية مثل احلب والعنف
واخلوف واحلزن ،فيما كانت الإ�ضاءة العلوية
الأ مامية يف معظم م�شاهد العر�ض �شبه ثابتة
وغلب عليها اللونان الأ �صفر والأ بي�ض حيث
مل تتغري بح�سب انفعاالت املمثلني فيما
كانت الإ�ضاءة العلوية احلمراء يف خلفية

عمد املخرج يف معاجلته للن�ص � إىل
ت�ضمني � إ�سقاطات ونقد مبطن لق�ضايا
جمتمعية ومنها الت�سا�ؤل يف العبارة التي
وردت على ل�سان �شخ�صية هادي/النمرود
«اللي بطلب حقه هو �سوفاج� ،أما الذي ي�أكل
حقوق النا�س فهو لي�س �سوفاج».
ولرمبا امل�شهد اخلتامي الذي جمع
�شخ�صيتي العر�ض الرئي�سيتني على � إيقاع
�أغنية �سعاد ح�سني «يا واد يا تقيل» من فيلم
«خلي بالك من زوزو» � إ�ضافة � إىل � إ�ضفاء اللون
الزهري على الإ�ضاءة اخللفية الذي عك�س
حالة الت�صالح والهدوء ،واحلب ،والقبول
والر�ضا ،خل�ص ر�ؤية املخرج التي �أراد �أن
يعرب عنها ب�أ�سلوبه اخلا�ص.
العر�ض عانى من ت�شظي الر�ؤية الإخراجية
التي تتنا�سب مع �سمو الفكرة ومتا�سك الن�ص
الأ �صلي لأ نطون ت�شيخوف رغم انحياز املخرج
� إىل التهكمية يف معاجلته الإخراجية لظواهر
اجتماعية اعتربها �سلبية.
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أ�فـ ـ ـ ـ ـ ــق

تيارات هوائية وسياسية
حممد ح�سن العمري

´

-1وحدها اجلامعة الأ ردنية بتلّتها وربوتها العالية من بني كل اجلامعات ،كانت
تع�صف بها التيارات الهوائية القطبية ،بعد ن�شرة اعتادها الأ ردنيون يلقيها الراحل
الدكتور على عبندة ،فتغلق �أبوابها �أياماً� ،أخرج �أجتول بها على عهن منفو�ش ،لي�س
�سواي والأ طفال يرتا�شقون الثلج...

∂كاتب من الأ ردن.
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-2بيان �صادر عن ائتالف الوحدة
الطالبية ي�سبق التغري الدميقراطي
الأ ردين الذي هبت رياحه عام ،1989
البيان توقعه القوى الوطنية والقومية
والي�سارية والإ�سالمية ،يتلوها انتخابات
�شاملة ت�شارك بها خم�س قوائم انتخابية
عري�ضة ،تعك�س ن�ضجاً �سيا�سياً ،تت�صدر
فيه اجلامعة الأ ردنية بو�صلة الفكر
ال�سيا�سي الأ ردين الذي متتد جذوره
منذ اخلم�سينات ،ب� إرث �سليمان النابل�سي
وو�صفي التل وحممد عبد الرحمن
خليفة و يعقوب زيادين ،يف اجلامعة
الأ ردنية كنت ت�شاهد فتى يافعاً يتقم�ص
كارزما �سيا�سي عتيق ،في�صري بعد حني
وزيراً بعد �أن ينف�ض عن نف�سه غبار طيفه
ال�سيا�سي...
-3دارت الأ يام على اجلامعات الوطنية
كلها ،فاختنقت .رائحة الإقليمية و�ضيق
الأ فق واخليال .من م�صنع قادة الأ جيال
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ال�صغار ،يختزل بع�ضهم ذاته � إىل «�شيخ»
قبيلة �أو فتوة حارة �أو «قي�س ليلى» ال
تدري �أين يلقيه اخلراب والغرام.
يف اجلامعة الأ ردنية طالب ي�صريون
� إىل رئا�سة الوزارة وكل املنا�صب الرفيعة
يف الوطن ال�صغري الذي ت�شبه خارطته
كفاً ت�شري بال�سبابة � إىل القد�س ويف الإبهام
� إىل رب العباد وبقية الأ �صابع مقبو�ضة
موّحدة كتاريخ هذا الوطن!
�أفكان يليق بجمالها �أن يتعارك
اليا�سمني واللزاب وال�سرو العالية بقامتها
و�أ�شجارها التي تعي�ش وتكرب واقفة.
-4من م�سجد اجلامعة � إىل م�ست�شفاها
حدود �صغرية ،لكنها حتوي ما ير�سم
حدود الأ ردن من العقبة � إىل الرمثا � ،إذا
�صلح الكيان والبنيان داخل جغرافيتها
ال�صغرية� ،صلح الأ ردن و�أن�شد �أغنية
الظبا.
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