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∂

� إن احلديث عن النرث يف الأ دب العربي يرد عند كثري من الدار�سني -قدمياً -يف
� إطار مقارنته ب�صنوه املتمثل يف ال�شعر .وهي مقارنة جتعل منه ،غالبا ،جن�ساً �أدبياً
�أدنى مرتبة من ال�شعر� ،أو �أ�ضعف ت�أثرياً� ،أو �أقل ح�ضوراً .وهذا ما تف�صح عنه �أقوال
بع�ض القدامى« :قال ال�سالمي :من ف�ضائل النظم �أن �صار [لنا] �صناعة بر�أ�سها،
وتكلم النا�س يف قوافيها ،وتو�سعوا يف ت�صاريفها و�أعاري�ضها ،وت�صرفوا يف بحورها...
وما هكذا النرث ،ف� إنه ق�صر عن هذه الذروة ال�شاخمة ،والقلة العالية...

∂



رئي�سة التحرير امل�س�ؤولة.

وقال ابن نباتة :من ف�ضل النظم
�أن ال�شواهد ال توجد � إال فيه ،واحلجج
ال ت�ؤخذ � إال منه� ،أعني [�أن] العلماء
واحلكماء واللغويني يقولون« :قال
ال�شاعر»؛ و«هذا كثري يف ال�شعر» ،و«ال�شعر
قد �أتى به» ،فعلى هذا ال�شاعر هو �صاحب
احلجة ،وال�شعر هو احلجة.
� إن ال�شعر يف�ضل النرث لكونه �أ�صبح
�صناعة لها قواعدها املتعارف عليها .كما
�أنه م�صدر لال�ست�شهاد واالحتجاج ،فمنه
ي�ستقي العلماء واحلكماء واللغويون
حججهم و�شواهدهم .ويف املقابل جند
مواقف �أخرى تنت�صر للنرث لكونه الأ �صل
الذي ي�شرف على فرعه وهو ال�شعر ،على
الرغم من �أن �أ�صحابها يعرتفون ب�أن لكل
منهما حما�سن وم�ساوئ؛ يقول �أبو حيان
التوحيدي« :و�سمعت �أبا عابد الكرخي
�صالح بن علي يقول :النرث �أ�صل الكالم،
والنظم فرعه؛ والأ �صل �أ�شرف من الفرع،
والفرع �أنق�ص من الأ �صل؛ لكن لكل واحد
منها زائنات و�شائنات».
بيد �أن مثل هذه املواقف والت�صورات
ا�ستحالت ،يف مراحل معينة من تاريخ
الأ دب العربي � ،إىل قناعات �أدبية وفكرية
يتعذر تغيريها �أو تعديلها ملا �أ�صبح لها
من م�صداقية ي�شهد بها التاريخ والأ دب

نف�سه؛ علما ب�أن التاريخ � إذا منح ال�سبق
لظاهرة ما ،ف� إن ذلك ال يعني �أنه ي�سمو
بها فنياً �أو ي ؤ�ْثرها جماليا ً.
ميكن القول � ،إذن � ،إن التنازع بني
ال�شعر والنرث مر مبرحلتني هما:
«املرحلة الأ وىل ،اكت�سبت طابع �صراع
وجودي بني ال�شعر والنرث ،حيث دارت
�أهم املناق�شات حول الأ �سبقية يف الوجود
(الأ �صل ،الفرع) �أو �أهمية امل�صدر (العقل،
القلب)» .و«املرحلة الثانية ،متيزت بربوز
الوعي النقدي للجمع بني ال�شعر والنرث،
يف ظل مفهوم جديد هو ما ا�صطلح عليه
لدى الع�سكري بالكتابة».
لهذا ف� إن النظر � إىل ال�شعر والنرث
باعتبارهما ثنائية يحكمها الت�ضاد �أو
التنازع م�س�ألة ما تزال تطرح ب�شكل
مغلوط؛ � إذ من املعلوم �أن «ق�ضية ال�شعر
والنرث طرحت من زوايا متعددة؛ كالنظر
للنرث باعتباره مناف�سا لل�شعر».
من هنا كان املوقف ال�سليم ،يف نظرنا،
يتمثل يف معاجلة ق�ضية تنازع ال�شعر
والنرث يف � إطارها الطبيعي وهو م�س�ألة
الأ جنا�س الأ دبية من حيث ظهور الأ جنا�س
وتطورها وتداخلها وتفاعلها واندثارها؛
خا�صة و«�أن الأ نواع تعي�ش وتنمو[...و]
يف بع�ض الأ حيان ،يتفكك النوع الأ دبي».


� إن الأ جنا�س والفنون الأ دبية تنبثق ،يف
�سياق تاريخي حمدد ،من تراكم التجارب
الإن�سانية والفنية وتفاعل الأ �شخا�ص
مع حميطهم لت�ستجيب حلاجات
نف�سية واجتماعية وفنية .ولهذا كانـ ــت
«م�صداقية النوع ت�ستمد من وظيفته،
التي تتجاوز يف بع�ض الأ حيان حدود
الأ دبي � إىل ما هو تاريخي �أو اجتماعي».
وبناء على هذا ،ف� إن احلديث عن
النرث يف الأ دب العربي ي�ستوجب االلتزام
مبجموعة من التحديدات حتى ال يظل
حديثاً ملتب�ساً؛ علماً ب�أن هذه التحديدات
تتعلق بالأ جنا�س النرثية وما ارتبط بها
من مفاهيم ،وما متخ�ض عنها من �أ�شكال
وخ�صائ�ص فنية ،وم�ضامني متنوعة ،وما
طر أ� عليها من تغيريات فر�ضتها �سياقات
التاريخ� ،أو �ضرورات الفن� ،أو حاجات
الإن�سان.
ولهذا ف� إن املوقف ال�سليم يتمثل يف
النظر � إىل النرث باعتباره � إ�ضافة فنية
نوعية مل تتبلور لتناف�س ال�شعر ،و� إمنا
لتغني الأ دب العربي ،ولتفتح �آفاقاً �أخرى
للتعبري ،واتخاذ املواقف ،والنظر � إىل
الأ مور من زوايا �أخرى.


ولكن رغم ما عرفه النرث من تطور
وحتول �شمال �أنواعه ومو�ضوعاته ،ف� إنه
ظل اجلن�س الأ دبي الأ قل ح�ضوراً وت�أثرياً
يف الإن�سان واحلياة العربيني .ولقد
عالج القدامى هذه الظاهرة ،وذهبوا
يف تف�سريها مذاهب ،حتكمت فيها
امليول والأ هواء وامل�صالح �أو القناعات
واحلقائق؛ يقول �أبو القا�سم الإ�شبيلي:
«و� إمنا خ�ص�صت املنثور لأ نه الأ �صل الذي
�أمن العلماء ـ المتزاجه بطبائعهم ـ ذهاب
ا�سمه ف�أغفلوه؛ و�ضمن الف�صحاء ـ لغلبته
على �أذهانهم ـ بقاء ر�سمه ف�أهملوه ،ومل
يحكموا قوانينه ،وال ح�صروا �أفانينه».
�أما الآ ن فقد غلبت الكتابة النرثية
على ال�شعر –مع احتفاظ ال�شعر مبكانته
وروّاده ومتلقيه -فال ننكر �شيوع الرواية
وغلبتها حتى باتت مناف�ساً مت�صدراً
للفنون والأ جنا�س الأ دبية يتبارى فيه
ال ُكتّاب والأ دباء يطرحون فيها ق�ضايا
متعددة ويجدون فيها م�ساحة �أكرب
للتعبري عن ر�ؤاهم ووجهات نظرهم
املجتمعية ب�أ�ساليب فنية عالية امل�ستوى،
ويظهرون مهارات عالية يف ا�ستخدام
تقنيات الكتابة التي تزيد �أعمالهم فنية
و�سهولة يف التلقي.

ال�شعر

صرخة في عباب
   الفوضى
�أحمد ال�شلبي

∂

يف قاعَ ِة التاريخِ � ..أجل ُِ�س
ب َني جُ درانٍ ينامُ على حوافِرِ ها الغُبار
أ� َت َأ�مَّلُ الآتي
أُ� َدنْدِ نُ حلنَ أ�ُغني ٍة
ُت َبعْثرِ ُ يف الرثى نف�سي
أل نِثارَها..
� مُ ُّ
َتتَزاحَ مُ الأ فكا ُر يف ر�أ�سي

∂

طالب جامعي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا.


ف�أ�صرُخُ �صامِ ت ًا يف وج ِه وجهي :مَ ن أ�َنا؟!
يف عامل امللكوتِ � . .أخ�ش ُع
با�سِ ط ًا َكفَيَّ
الل
الل  ..يا هَّ
يا هَّ ُ
�أرف ُع لل�سَّ ما ِء بناظري
�أ�ستنج ُد الربَّ العظيمَ
لعلَّني بهُدا ُه �أر�شُ ُد للطَّ ريق..
تت أ�َرجحُ الدُّنيا بخطواتي
ُيفَاجِ ئُني الهوى
يع�صف بي
ُ
ويكا ُد
ومثلَ مالء ٍة مل�ساء
يلتفُّ الظالمُ على فروعي
و�أ�شع ُر أ�نّني يف بَحْ رِ ِه
�صوتٌ غريق
ف�أعو ُد �أدراجي
� إىل �سِ فْرِ البِداية
حام ًال َفوْ�ضايَ
�صخر ًا فوقَ �أكتايف
ومُنطفئَ الربيق
يف ع�صر يومي � . .أنزوي
و�ألوذُ بال�صمتِ البليغ
لعلَّني �أ�سمو
هُ نا تتناوبُ اجلدران يف التحديقِ بي
ف أ�ُحِ ُّ�س �أنَّ طالءها �سيقولُ �شيئ ًا
ال ميُتُّ � إىل املكان


وال الزمان
�أنا �ساكنٌ حتى الربود ِة
يف يَدَ يَّ ويف دمي. .
ال �شي َء ميكنُ و َْ�ص ُف ُه
قلبي يق ِّلبُني. .
على جمرِ الظنونِ
فتار ًة ِ�ضدِّ ي �أكونُ
وتار ًة �أخرى ت َُ�ض ِّللُني ال�شُّ كوكُ
ف َأ� ْك َتوِي ِبلَظَ ى احلريق
وتَ�شُ بُّ �أ�سئلتي
َ ِ . .ألعرِ َف مَ ن �أنا
ها � إنها النّريانُ  . . .ت أ� ُكلُني
ُتقَ�شِّ رُين
َت ِف ُز ما َء �أو ِردَتي . .
و حَ ْ
ِلتُطْ ِفئَها
ف أ� َْ�صرُخُ مَ ن �أنا؟؟
عَ لِّي �أفيق.

مناجاة
�أمنار حما�سنة

∂

��ا���س��ك��م أ�ث���ـَ��� ُر
ال زال يف ال��ق��ل��بِ م���ن أ�ن��ـ��ف��ـ ِ

�����ش����و ٌق ي���ـ���ف���ـ���و ُر ب����روح����ي وه�����ي حت��ت�����ض�� ُر

�لا
وال ي����ـ����زالُ ف���ـ���ـ����ؤادي ُم��ـ�����ض��مِ ��ـ��ر ًا أ�م��ـ��ـ ً

وال �أزالُ أ�ن����ا  ...يف ال�� ُّرك��ـ��ـ��نِ أ�ن��ـ��ت��ـ��ظ�� ُر

���ك وا آلم����ـ����ـ����الُ زاه��ـ��ـ��ق��ـ�� ٌة
�أرج����ـ����و و����ص���ال���ـ َ

ول��ـ��ي��ـ�����س يل ف��ـ��ي��ـ َ��ك � إال ال��� َّدم���ـ��� ُع وال�� ِع��ـ�� َب��ـ�� ُر

ي���ا ���ش��ه��ق�� ًة م���ن ح��ـ��ن��اي��ا ال������رُّوح ت��ف��ت��ك بي

ك أ��� َّن��ـ��ه��ـ��ا جَ ��م��ـ��ر ٌة  ...تَـخـبـو و َت��ـ��� ْ��س��ـ�� َت��ـ�� ِع��ـ��ر

∂

طالب جامعي.
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ف��ك��ـ��ي��ـ��ف ي��ـ��ا ه��ـ��اج��ـ��ري أ�ح��ـ��ي��ـ��ا ب�ل�ا أ�ل���ـ���مٍ

ون�����ا ُر � َ��ش��ـ��و ِق��ـ َ��ك  ...ال ت��ـُ��ـ��ب��ـ��ق��ي وال َت��ـ��ـ��ذَ رُ!

أ� ُك��ـ�� َّل��ـ��م��ـ��ا جَ ���ـ���ـ���نَّ ل��ـ��ـ��ي��ـ��ـ�� ٌل ِب���ـ���ـ���تُّ يف َق��ـ�� َل��ـ��قٍ

م���ن ُم��ـ��ق��ـ��ل��ـ�� ٍة مَ ��ـ��ـ َّ�����س��ـ��ه��ا م��ـ��ن زائ���ـ���رٍ َ���س��ـ�� َه��ـ�� ُر

�����داك ي����ا زائ�������ري روح������ي وم�����ا م��ل��ك��تْ
ِف�����ـ َ

خُ ��ـ��ذين �إل��ي��ـ َ��ك م��ـ�لاك�� ًا … أ� ُّي��ـ��ه��ا ال َق ـمـ ُر

خُ ����ذين �إل���ي���ك  ...ف��ل��ي ذك����رى وب����ي أ�ل��ـ�� ٌم

��اك ي ـن ـفـط ُر
و� إنَّ ق��ـ��ل��ـ��ب��ي ع��ـ��ل��ى ُل��ـ��ق��ـ��ـ��ي��ـ��ـ َ

����ف ع��ـ��ا���ص��ـ��ف��ـ�� ٍة
َت��ـ��ـ�� ُه��ـ��زن��ـ��ي ك����لَّ ل��ـ��ي��ـ��لٍ أ�ل����ـ ُ

م��ن احل��ن��ي��ـ��ن … ف�لا أ����س��ـ��ط��ي�� ُع أ����ص��ط�برُ!

����ك والأ �����ش����ـ����واقُ تخنـقني
�����ش دون����ـ َ
أ�ع��ـ��ي��ـ ُ

رف��ـ��ق��ـ�� ًا بـنـف�سيَ رف��ـ��ق��ـ�� ًا … �إن��ن��ي بـ�شـرُ!

أ�ن��ـ�� ِع��ـ��ـ��مْ ع��ـ��ل��ـ��يَّ ب��ـ��ن��ـ�����س��ـ��ـ��ي��ـ��انٍ أ�ت���ـ���ـ���وقُ ل��ـ�� ُه

�أو جُ ��ـ��ـ��دْ ع��ـ��ل��ـ��يَّ ِو����ص���ـ���ا ًال أ� ُّي��ـ��ه��ـ��ا ال��ـ�� َق��ـ��ـ��دَ ُر

���ك � إن ���ض�� َّل��ـ��تْ ب�����ص��ائ��ـ�� ُرن��ا
ُق���ـ���ل يل ب���ر ِّب���ـ َ

ع��ن ال�سبـيـل  ..فـمـاذا يـنـفـع الب�صرُ؟!

أ�ي��ـ��ن الأ ح��ـ�� َّب��ـ�� ُة م��ن دن��ـ��ي��ـ��اي  ..أ�ي���ن أ�ن���ا ؟!

َ�����ص��روا � ..أو ليـتـهم َ���ص�� َب��ـ��روا
ي��ا ليتهم ب َ

ق�����ض��ى ال���زم���ـ���ان ع��ل��ي��ن��ا �أن ُن��ـ��ف��ـ��ارق��ـ��ه��ـ��م

وك����م م���ن ال��دم��ـ��ع يف الأ ج��ـ��ف��ـ��ان ي��ـ��ع��ـ��ت��ـ��ذ ُر

و� إنَّ خ��ـ��ـ��ات��ـ��ـ��م��ـ��ـ�� َة ال�� ُع��ـ��ـ��� َّ��ش��ـ��اق واح��ـ��ـ��ـ��د ٌة

مي����وتُ ف��ي��ه��ا ال��ه��وى  ...وال�����ش��وقُ ينتحرُ!

تزكية للنيل
ح�سن ب�سام

∂

ما بني �أحالمنا العذراء والوا ِقعْ ..خيطٌ رفيعٌ ،كذكر اهلل يف اجلامِ ْع
وكلّما وجد العا�صي بدايته �صاح الإمامُ  ،فنام الوحي يف ال�شا ِر ْع
وربا ع�سك َر ال�شيطانُ رتب َتهُ ،ف�سال دمّي بنخب الفيلق ال�سا ِب ْع
مّ
واتدت خطوط عر�ضي برومان�سيّة البا ِئ ْع
ودام عزّي على الأ نقا�ض ،حّ
كرمى لعينيك �شريا ٌن مقطّ ع ٌة �أوتارهُ ،يا ن�شيد املُطْ عِمِ اجلا ِئ ْع
كرمى لغ�صنك؛ ال يرتاح خنجرنا � إال عليه ،يغنّي« :هيال يا وا�سعْ»
يخونك اخلبز ،والزيتون يرفده بالنار ،وال�شاي �أم�سى �سمّك النا ِق ْع
بخط بارليف ،حيث الن�صر يف الطا ِب ْع
وراح �أهلوك ي�ستجدي �أ�شدّهم ّ
∂

طالب درا�سات عليا.
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•••
الن�ص للطا ِل ْع
وقيل« :يا م�صر قومي» ،وارفعي هرم ًا يبت ّز خوفو ،وميلي ّ
حجاب أ�يّها ال�سامِ ْع
ٍ
مزاجه امل�سك ،والثورات ع ّل ُتهُ ،ومن وراء
وغبت عنهم ف� إذ بالعجل �سيّدهم ،و�ض ّل هارون ،وهو العابد ال�ضا ِر ْع
و�شكّلت جثث القتلى بها هرماً ،لو كنت �أعلم ما ناديت بالراب ْع
•••
وقال يل كهف �أفالطون ي�شمت- :لو كنتَ احلكيم ملا غادرت يا طامِ ْع
وما دفعتَ �سوى عربون ناقتها وما اجنررت � إىل موديلها الالمِ ْع
� إليك عنّي فال �أذين تطاوعني على ال�سماع ،وال قلب الهدى ال�ضا ِئ ْع
�أكلّما ناور املكتوبُ «�شلَّتنا» رحنا ر�شمنا ال�سما بالأ �صفر الفا ِقعْ؟
•••
امل�س حظوتنا لدى عزازيل؟ �أم بالراهب ال�ضا ِلعْ؟
هل بال «فلول» ا�ستعار ّ
وما على البائ�س العاديّ من �شرك الت�شتيت؟ من زحمة الأ �ستاذ والتا ِب ْع
وما على العقل مل يفهم دعا َبتَها وما على القلب بني احلبّ والوا ِز ْع
وما على ال�شعر ي�ستمني احل�شي�ش دماً ،حتّى يروحن ما ال يبلغ اخلا�شِ ْع
•••
� إليك عنّي؛ ف�أر�ض اهلل وا�سعةٌ ،لكن ت�ضيق بنا من نورنا ال�ساطِ عْ!
وفهر�س احلا�ضر اعتاد التخبّط يف املا ال بداية ،والعتبى على القا ِن ْع
فليحكم النيل يف النا�س التي ر�ضعت من قلبه ،وهو كنز احلكمة ال�شا ِئ ْع
فليحكم النيل ،ال م�ص ٌر �سواه ،فال ميثّل اهلل� ،أو ي�ستفو�ض اخلا ِن ْع
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قصائد

مجرد كالم
حنان بديع

∂

اخلام�سة بتوقيت غرينت�ش
كتب «�أحبك»  ...ونام
عجائب الدنيا �سبع
وعجيبتنا ..
قبلة �أخرى يف فم اخل�صام
«�أحبك» بال�ضمة وال�شدة
∂

�شاعرة من الأ ردن.
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زلزلت الأ ر�ض
من حتت املخدة
رجعت �أيام ..
وتناثرت �أحالم
الأ رقام ..
هي ذاتها الأ رقام
كل رقم يف قلبي
حلم قام من حتت الركام
�صار العمر ورائي
وعمري الآخر � إىل الأ مام
كلمة �صغرية ..
و�أ�صبحت �أمرية ..
وحويل الأ قزام
من قال � إن يف احلب ال�سالم !!
«�أحبك»
«�أحبك» جمرد كالم
قامت قيامة النهد
وطار يف �صدري حمام
جمرد كالم
ولدت من �صلبي ق�صائد
ويف قلمي
تفجرت �ألغام
14

«�أحبك»
جمرد كالم
وللمرة الأ لف بعد الأ لف
�صدقت الكالم
•••
متزح !!
� إدعي ..
ما �شئت �أن تدعي ..
� إف�ضح ..
ما �شئت �أن تف�ضح
� إلعن � ..أكذب
�أغ�ضب �أو � إفرح
قل � إنك �سيدي..
الذي ي�سمح ..
�أو ال ي�سمح
قل � إنك طري
يغرد خارج �سربي
جر�سا وحده ..
يف مدائن ال�شعر ي�صدح
قل � إنك..
�ساحر ماكر..
كل �صوالت وجوالت احلب

يربح
يا من يحتل �أر�ض ق�صيدتي
ثم الجئ..
 � إىل خيام الن�ساء ينزح
قل..
ما �شاء الهوى �أن تقول ..
ال تف�سر ..
�أو ت�شرح
بل قل � إنك فر�صي ال�ضائعة
حني الفر�صة ت�سنح
مثل عر�ضك ال�سخيف
ال فرق بني مهرج يلهو
�أو حبيب يتبجح

****
قل � إنك �صرح غرامي  
بغرور الهوى يرتنح
قل ما �شئت
وكن ما �شئت
كن � إناء ..
بكل ما فيه يا حبي ين�ضح

كن واثقا..
كن عا�شقا ..
لكن ..ال
 ال تقل �أبدا (�أحبك)
كم ت�ضحكني ..
كم ت�ضحكني ..
حني متزح !!
•••
لهواك عائدة !

حاولت �أن �أك�سر
يف حبك
القاعدة
�أن �أحرك..
يف بئرك املياه
الراكدة ..
حاولت �أن �أبقى ..
على جرمية و�صلك
�شاهدة
حاولت �أن �أعيد
للتاريخ  ع�صوره
15

البائدة
وللغابات حرائقها
الباردة
حاولت..
�أن �أروج لإ�شاعتنا
الفا�سدة ..
ب�أنك حتما عائد..
وب�أين لهواك عائدة!
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حاولت ..
حاولت �أن �أطارد
غزالن الوقت ال�شاردة
�أن �أ�صنع من خبزك الياب�س
�أ�شهى مائدة
�أن �أدغدغ
جمرة حبنا اخلامدة
حاولت ..
حاولت �أن �أزرع يف عقلك
فكرتي
ويف حقلك
زهرتي اخلالدة
حاولت ..
وكم حاولت ..
�أن �أبقى ..
على كذبة حبك �صامدة
ومل �أكن �سوى..
عا�شقة حمقاء
عا�شقة ..
لعقلها فاقدة !

حلم في ظالل القدس
رنا الدراغمة

����ف حَ ��ب��ي��بِ��ي
َ�����ص ِ
َ�������ص���ي���دِ ي بِ����و ْ
َب������ـ������دَ أ�ْتُ ق ِ
وَهَ ������ـ������ذا حَ ���بِ���ي��� ِب���ـ���ي ُي���ـ���نِ���ي���ـ��� ُر طَ ���رِ ي���ق���ـ��� ًا
����� ِت����ـ����ي َو َي���ـ��� ْن���ـ���ظُ ��� ُر حَ ���ا ِل���ـ���ي
َف���ـ أ����َغْ ���ـ���فُ���و وَي ْأ
�������س���ـ���جُ حُ ���� ْل����م���� ًا ِل���ـ���طِ ��� ْف���ـ���لٍ تمَ َ��� َّن���ـ���ى
َو َي���ـ��� ْن���ـ ُ
وَعَ �������ـ������� ْو َد َة ق����ـُ����دْ � ٍ����س ِ َأل ْت����ـ���� ُل����ـ����و َ���ص�لا ِت��ـ��ي

∂

∂

���ف جَ ��مِ ��ي��ل
َ����ص ٍ
ت�������بُّ ِب���ـ���و ْ
���ف مَ ������نْ حُ ِ
َ�������ص ْ
ف ِ
ي���� ُك����ـ����ونُ ِل����ـ����عَ����يْ����نِ����ي كَ����نَ����جْ ����ـ����مٍ َدلِ���ي���ـ���ل
������ ِن�����ـ������ ُ�����س رُوعِ ���������ي بِ���� َل����يْ����لِ����ي ال���طَ ��� ِوي���ل
َو ُي ْ ؤ
حُ ���� ُل����ـ����ولَ ال����ـ����� َّ����س��ل�امِ وَمَ �����ـ�����ا مِ �������نْ بَ����دِ ي����ل
اك َدوَا ٌء ِل����ـ����قَ���� ْل����بِ����ي ال���عَ���لِ���ي���ـ���ل
ف�������ـَ�������ذَ َ

طالبة جامعية.
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َ����س���نَ���بْ���قَ���ى ُن���ـ��� َق���ـ���ا ِت���ـ��� ُل َد ْوم�����ـ����� ًا ل��ـ��ـ�� ِق��ـ��ـ��د� ٍ��س
وَحَ ������يْ������ثُ الْ�����تَ�����فَ�����تُّ عُ ���ـ��� ُي���ـ���وين َت���ـ���راه���ـ���ا
َ�������ص���حُ ���و فَ���تَ��� ْل���قَ���ى احلَ ���بِ���ي���ب���بَ � َ��ش��ه��ي��دا
َوت ْ
وث���ـ���ـ���ـ���ـ���مَّ َت���ـ���ـ��� ُث���ـ���و ُر ِل���ـ��� ُت���ـ���حْ ���ـ���ي���ي ح��ب��ي��ب��ي
�����س��ـ��ـ��م��ـ�� ًا ع��ت��ي��دا
َ�������س���كُ���نُ رُوحُ �����ـ����� ُه جِ ��ـ��ـ ْ
فَ���ت ْ
َو َت���ـ���ـ��� ْب���ـ��� َق���ـ���ـ���ى ُت���ـ���ـ��� َق���ـ���ا ِت���ـ���ـ���ـ��� ُل ُك���ـ���ـ��� َّل عَ ������ ُد ٍو
�����ص�� َر َد ْوم����ـ����ـ���� ُا حَ �� ِب��ـ��ي��ـ��ب��ـ�� ًا ج���دي���دا
ل��ـ�� ُي��ـ�� ْب��ـ ِ
فَ���� َه����ـ����ذا � َ��ش��ـ��هِ ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ�� ٌد َو َل���ـ��� ْي���ـ���ـ���� َ���س مي����وتُ
َ�����س����يَ����عْ����رِ ُف َد ْوم���������� ًا مَ ��ـ�� ْع��ـ�� َن��ـ��ـ��ى اخل���ل���و ِد
ُ���ب�ي�ن
عَ �����ـ�����دوِّي َ���س��ـ��ـ�� َي��ـ��ـ�� ْع��ـ�� َل��ـ��ـ��مُ حَ ���ـ��� ّق���ـ��� ًا ي ُ
ح�ي�ن
َب����ـ أ����� َّن����ـ���� ُه مَ ���ـ��� ْي���ـ���تٌ َو َل����ـ����ـ���� ْو ب���ـَ���ـ��� ْع���ـ���دَ ِ
������������ص������������احِ ������������بُ احل������������قِّ
َأ�نَ���������������������������ا � َ
دوم�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ًا
وعَ ����������������������ْي����������������������نْ ُ ال�������������يَ�������������ق������ي������ن!
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قطر الندى
طارق الدراغمة

َب��ـ�� ْي��ـ��نَ ال��دَ يَ��اج��ـ��ـ��ي � ْأ���س��ـ��ـ��ت��ـ��زي��ـ��ـ��د هُ ي ـَامــا
أ�ح��ب��ب��ت��ـ�� ُه ُم��ـ�� ْن��ـ��ـ��ذُ ال��ط��ـُ��ـ��ف��ـ��ـ��و َل��ـ�� ِة مَ ��ـ��ـ��رْمَ ��ـ��ـ��ر ًا
ف��ـ��ب��ك��ـ��ـ��لِّ م���ا ق��ـ��ـ��ـ��رَّتْ عُ ��ـ��ي��ـ��و ٌن عِ ��ـ��� ْ��ش��ـ��ق��ـَ��ـ�� ُه
َف������إلىَ مَ ��تَ��ى َأ�بْ���قَ���ى َأ����س��ـ��ي��ـ�� َر �سِ ـ َمــا ِت ـهـا
َو َب����ـ����دَ أ�ْت َأ� ْب���ـ���حَ ���ثُ و َْ���ص��ـ��فَ��هَ��ا ب ِـ َقـ ِـ�صـيـدَ ٍة
ف��ب��و���ص��ف��ه��ا حَتْ��� ُل���ـ���و ال��ـ��ق��ـَ��واف��ـ��ـ��ي َن��ـ��رْجِ �����س�� ًا

∂

∂

ه��ـ��و���س��ـ�� ًا ب��ـ��ـ��ب��ـ��ـ��د ٍر ق���ـ���د أ�ن�����ـ�����ا َر ظ��ـَ��ـ�لام��ـ��ا
�����س��تَ��قِ��ي��ل غَ ��رام��ـ��ا
َ����ض���ـ���رَمَ ال��ـ��خَ ��ـ��ف��ـُ��وقَ املُ��ـ ْ
رامَ ال��عَ��ب��ـ��ي��ـ��ـ�� ُر ال��ـ��ـ�� ِع��ـ��� ْ��ش��ـ��ق وا إلل��ـ��ه��ـ��ام��ـ��ا
و�إلىَ مَ ���تَ���ى َي����ـ����ذْ وي اخلَ��� ُف���ـ���وقُ ُ���س��ـ�� َق��ـ��ام��ـ��ا
ف���ـ����أرى ال��ق�����ص��ـ��ي��ـ��دَ بِ��و َْ���ص��ـ�� ِف��ـ��هَ��ا قَ����دْ هـامـا
َ���اف عُ ��ـ�� ُي��ـ��ـ��و ِن��ـ��هَ��ا َت��ـ�� َت��ـ��ـ��رام��ـ��ى
وَعَ ���� َل����ى ِ����ض���ف ِ

�شاعر من الأ ردن.
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وب����وج����ه����ه����ا ال�����و������ض�����اح ح�������س���ن �أم���ي���رة

ْ����ش اجلَ ��� َم���ـ���ال �إم��ـ��ام��ـ��ا
َي��ـ�� ْغ��ـ��دُو ع��ـَ�� َل��ى عَ ���ـ���ر ِ

ك�������ل ال�����������ذي م����ل����ك����ت����ه ك������ف������يّ أ�ح���������ريف

ل��ـَ�� ْم��ـ�� َل��ـ�� ْم��ـ�� ُت��ه��ـ��ا دُ���س��ـْ��ـ��ت��ـُ��و َر ع��ـِ��� ْ��ش��ـ��ـ��قٍ دام���ا

يف احل������ب أ������س����ل����وب مل�����ن ط���ل���ب ال���ه���وى

وم��ـ��ح�� َّب��ـ��ت��ـ��ي ع�����ش��ـ�� ٌق ُي��ـ�����ص��ـ��ـ��ا ُغ َك��ـ��ـ�لام��ـ��ا
م���ا ك���ن���تُ أ�ط��ل��ق��ـ��ت ال��ـ��ح��ـ��روف ِ���س��ـ�� َه��ـ��ام��ـ��ا
يف ن��ظ��ـ��مِ أ�ب��ـ��ي��ـ��ات ال��ـ��ق��ـ�����ص��ـ��ي��ـ��دِ هُ ��ـ�� َم��ـ��ام��ـ��ا

�آق�������س���م���ت �إن�������ك ق����ط����رة ف���ي���ه���ا ال���ن���دى

ق��ـ��ـ��د ف���ـ���احَ ���ش��ـ��ع��ـ��ر ًا ي��ط��ـ��ربُ الأ ق��ـ��ـ��وام��ـ��ـ��ا
ف��ـ��ي��ك ال��ـ��ق��ـ�����ص��ي��ـ��ـ�� ُد أ�خ��ـ��ـ��ط��ـُّ��ـ�� ُه أ� َّي��ـ��ام��ـ��ـ��ا

أ�ق���������س����م����ت أ�ن��������ك �أر�����������ض ع�����ز ل��ل��ح��م��ى

ب��ـ��خ��ـ�����ض��ـ�� ِّم��ـ��ه��ا ب���ـ���ات امل���ح���ـ���بُّ حُ ��ـ َ�����س��ـ��ام��ـ��ا
وجَ ��ـ�� َم��ـ��ا ُل��ـ�� َه��ـ��ا ب��ـ��ي��ـ��ن ال��ن��ـ��ج��وم ت��ـَ َ�����س��ـ��ام��ـ��ى

ل����������والك �����س����ام����ي����ة ال����ث����ن����اي����ا داخ����ل����ي
ج��ع��ل��ت خ���ف���وق��� ًا ����ص���د ع����ن ن���ظ���م ال���ه���وى
�آق���������س����م����ت �آن����������ك ع�����ن�����ف�����وان ل���ل���ه���وى
أ�ن�������ث�������ى وال ك�������ل ال�����ن�����������س�����اء أ�ن������وث������ة
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فردة احلقيقة
حممد ديريه

∂

عاد من �سفر طويل
ا�ستعداد ًا ل�سفر �أطول
فا�سرتاح يف البيت  /املحطة!
عادت الغجرية لتبيع ذات اخلردة
بقيمة م�ضاعفة..
البد �أنها قد �صادفت غيم ًة
يف طريق العودة

∂

طالب درا�سات عليا.
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الطويل
!
املئذنة� :سارية لعلم الآذان..
انت�صاب دائم
ابتهال مبقام احلجاز
�صوت �أم لراحل
دعوة مظلوم
و�سهم �أخط أ� قافلة
ال�سحاب
ال�ضيف الذي عرب
البارحة
ا�ستحال  -مديح ًا -
رحل
من �أيقظ جر�س الكني�سة ؟
وملاذا ال يكمل الديك حلمه الأ خري ؟
وجه الغريب:
عالمة ا�ستفهام
جتوب املدينة
�سائق حافلة املدر�سة:
وحده من يراقب تطور املدينة
من مر�آته اخللفية
من يتم ما نق�ص من
�صالة امل�سافر؟
تعب الطريق
ال�شقق املفرو�شة:
مطارات بال مكربات ال�صوت
منف�ضة خلطايا العابرين
22

كيف يهتدي البقال � إىل
حجم الدفرت املنا�سب
لديون اجلريان؟
الوطن :جملة فعلية
اخلطاط � :إىل متى ي�ضاجع احلروف؟
الأ رق� :آخر �أفكار الليل
تقتات من عينيك
اخلريف :اختبار غري دقيق
ل�سرعة الرياح
القابلة � :إ�سعاف القرية
ال�سريع
مع�صرة الزيتون:
ملاذا تتجاهل حما�سن
التني؟
مل تعد �أعواد الكربيت ت�صطف
بهدوء ملغازلة التبغ..
هذه مدن مليئة بالكراهية..
من يعبيء غاز ًا
لي�شعل �سيجاره
العرج :ت�شوي�ش متعمد
لإيقاع الطريق
املدن احلبي�سة..
ن�ساء �أعجميات
جوز الهند� :أقدم باروكة �سوداء
ل�صلعة بي�ضاء
حمو�ضة الليمون :قراءة �أوىل
يف

ورقة الطالق
البحة:
�صوت خديج
�شنطة الظهر..
�أعمال م�ؤجلة
�صحن امللوخية ..
� إ�شاعة خ�ضراء
كيف ت�سافر �شنطة ال�سفر
كل تلك امل�سافة
دون حمرم؟
كيف جنى املخلل من
حترمي النبيذ ؟
من مل يخرب حبة الكمرثى
�أنها ..طفولة نهد؟
ال�سماد :زكاة املا�شية للأ ر�ض اليباب
حني يحول املطر
كيف تنام ق�شرة املوز
على رائحة البوتا�سيوم كل ليله ؟
ن�شاز يف ذات النوتة..
من يجرب الورقة �أال تطرب
فيميل اللحن ؟
عندما مل متطر
كتب
يهادن اجلراد
اجلزار :موزع مر�ض امللوك
باقتدار

ترك ثمالة القهوة
�سمع قارئة الفنجان
يف �أول حافلة
باجتاه قلبها
كنت الأ �سمر الوحيد
يف ال�صف الطويل
هل �أر�سلها الرب لتقف خلفي
كعالمة تعجب
ممحل
كباب مل يطرقه �ضيف
وال بريد من حبيب
عندما �أو�صل اجلميع � إىل
حمطاتهم ..
ن�سي طريق العودة بهدوء
الكذب� :سلك عار بني
اثنني
الطفل الأ ول..
ق�صيدة نرث
دكان الفاكهاين:
ا�ستدعاء جميع الف�صول
ب�صوت النقود
الأ نانية :نية الأ نا
الدائمة
ماذا يبقى للفيل
بعد �أن يدفن عاجه
�سنة التقاعد..
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غري خرطوم ي�صله بحزن
الذكريات ؟
لقد كان دوي ًا م�سموع ًا
حتى
�أب�صرنا اجلثة
يف �أول قبلة �شوق
م�شت امل�سافة
مرتني
�أ�صلح الإ�سكايف كل
الأ حذية..
وحدها فردة احلقيقة
م�شت � إليه
حافية
كاللغة الأ وىل
عندما �أحب
�س�أحتدثك
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سالم إلى أمي
حممد كمال

∂

مِ نِّي ال�سالمُ ،
ولي�س يُ�سْ عفني الكالمُ ؛
حرف،
فكل ٍ
كل معنىً ،
ال يطول ِلكَيْ ي�صلْ ،
لكنْ

∂

�شاعر من الأ ردن.
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أُ� َدنْدِ نُ حولَ حَ ْول ِِك
فاقبلي منّي ال�سالمْ .
منّي ال�سالمُ
� إىل التي
نُ�سِ جَ تْ من احلبِّ الربي ِء
الواثقِ املمزوجِ
بال�صدقِ امللوّنِ باحلنـانْ .
وكذا ال�سالمُ
� إىل التي من دونها،
ال دف َء يف روحي
وروحِ معاطفي،
ِب ق�صائدي،
ال �صبْحَ �أ�شر ُب ُه ب نُ ِّ
ال نو َر يف قلبي
وال يف الدار،
لك يا حبيبةُ،
يا �أع َّز حبيبة،
�أهدي �سالمـًا دافئـًا،
عذبـًا كرميـًا �صادقـًا،
أ�مّاهُ ،علّي
�أنْ �أقبّلَ وَجْ نتَي
قدميك عند لقائنا
ِ
يف ج ّن ِة الرحمـنْ .
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لك يا انبثاقَ الفجرِ
ِ
يا زيتونَ �أر�ضي
يا ربي َع م�شاتلي،
يا �س َّر روحي
يا و�ضوح �سرائري
�ألف ابتهالٍ وابتهالٍ
من قِبابيَ لل�سماءِ،
و�أنت قبّع ُة امل�ساء،
يل
و�سائ ٌر ب ْع ُد ابتها َ
َ�صوْبَ من خلق الف�ضا َء
و�صوَّر الأ �شيا َء
كيف ي�شـاءْ.
َ
�سبحانَ مَ نْ �سَ وّاك،
مَ نْ حَ الّك،
أعطاك معنىً ،
مَ نْ � ِ
كل معنىً  ،لي�س يعرفه
َاك،
�سِ و ِ
يعرف مَ نْ �سِ وَاك.
ولي�س ُ
�سبحان من �سَ وّاك
مللم َة اجلراحِ و ُب ْرئَها،
وق�ضى بحب ِِك،
كيف ال!
َ
ولأ نت �أغنية ال�صباحِ ،
ّ�ص الأ زها َر والأ طيـارْ،
ُت َرق ُ
وتُطَ و ُِّف الأ ملَ ال�سعيدَ كواكبـًا،

تتلو ترانيمَ املحب ِة
واف،
يف الطّ ِ
وما ال�سماء �سِ وى،
�شم�س ُ�ص ِّورَتْ فيها،
ٌ
مر�آ ُة ِ�صدْ قٍ �أنتِ
منك ال�ضياءُ،
ِ
وما الكواكب يف العُال،
� إال مرايا وجهِ ك الزّاكي
املُزَ كّى يف الكتـاب.
أقدا�س
يا قُدْ َ�س � ِ
امل�س ِري � إىل ال�شموخِ ،
و َر ْفرَفاتِ جناحِ �أطْ يا ِر
ال ّت َبتّلِ يف ال�سّ حرْ،
ت�سْ َتعْربينَ البُ�سْ َط حتت ََك
حتتَ �أقدامٍ طُ ُهرْ،
وتكاد تنطقُ ،
غ َري �أنّ كالمَ ها
فيك � إىل اخللودْ،
املعراجُ ِ
ويبوح وجهك يا حبيب ُة
وال�صمودْ،
عند َ�ص ْمتِيَ بال�سّ كين ِة ّ
ذلك،
مِ نْ بعد َ
تكْ�سرينَ بب�سم ٍة عُ لْويةٍ،
�صمتَ اجلاللِ ،
وح َّد ًة يف ذا الوقـارْ.
أن�ساك يومَ حَ َم ْلتِي،
أ�مّاه! هل � ِ
َأ� ْل َفـًا ،على َك ِت َفي ِْك نحْ َو عيادةٍ،

وت�سابق َني املوتَ موتِيَ ،
َ�صوْبَ م�شفىً ،
قد تع ّو َد خَ طْ َف �أرواحِ املالئ ِِك،
الت َريْنَ �سِ وى مالك ََك يف املَدى،
فتقبِّل َني وتُ�سْ رعيـنْ .
أ�مّاه! هل �أن�سى انت�صابَك ق ّمةً،
عند ال�سرير مترِّ�ض َني الوردَ،
ورد َِك ،كَيْ ينامَ وتَ�سْ هريـن.
ل�ستُ الذي ين�سى انتباهَ َك
من منامِ ِك،
تفزع َني وال يُهِ م ُِّك ما �أ�صاب ََك،
غ َري أ�نّك تب�سمنيَ؛
لريتويْ ظمئـي،
وي�صمتَ �صوتُ خويف
عندما تَـتَـ َنبَّهيـنْ .
ارمتاءك
ِ
أ�مّاه! لن �أن�سى
البالط،
ِ
فوْقَ هاماتِ
ف َويْقَ بطانيةً،
�أو دونَ بطانيةٍ،
و�أنا املُ َم َّددُ،
ويحَ قلبيَ يف ال�سريرِ ،
أراك،
راك لكي � ِ
وال حِ َ
آيات من القر�آنِ ؛
فتقرئ َني عليَّ � ٍ
كي �أقوى على �ض ْعَفي،
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وتدع َني الإل َه وت َْ�صربيـنْ .
ال ل�ستُ �أن�سى
�أنك اجلوف الق ََ�ضيْتُ به �شموعـًا ت�سعةً،
وخرجتُ �أبحثُ عن حنانٍ ،
مل أ�َجِ دْ ،
� إال احلنانَ بحِ ْ�ضنِ �صدْ رٍ،
أني�س �أحزاين
ال يزال � َ
� إىل الأ بد امل ؤ�بَّدِ يف ال�سِّ نيـنْ .
خيط حبٍّ ،
فلتقبليني َ
يف و�شاحٍ ،
قد �أحاط جاللَ وجهِ ِك
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وا�ستدا َر على بهائ ِْك.
يا نونَ نغم ِة �شمع ٍة
ك�سرت ظالمـًا من حديدْ .
يا وا َو وعْ دِ اهلل �أنتِ
وما �سِ واك هو الوعيدْ .
يا فاء فوزي بالر�ضا عنّي؛
ألب�س حُ َّل َة الفو ِز ال�سّ عيدْ .
ف� َ
والهاء �آخ ُر كِ ْل َم ٍة
هاتي ميين َِك؛
كي أُ� َق ّبلَها و�أ�سقيَها �سالمي
من دمائي يف دمائ ِِك
يف الوريدْ .

كلمات
منال عمر

∂

علمني كيف �أن�ساك
و�أن �أغفو دونك
و�أن �أبحر بعيد ًا عنك
وعن عينيك

∂

م�صممة جرافيك.
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و�أن...
�ألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
علمني �أن �أهواك
�أكرث
و�أن يزداد �شوقي وحنيني
و�أن،
ازداد جنون ًا
و�أن،
يتفجر ع�شقي
و�أن �أغفو �سريع ًا بني يديك
� إذ...
تلقاك روحي
علمني �أ�سطورة ع�شقك
وبداية ع�شقك
كي ت�سكن روحي
وت�صلي
وترتل يف حمرابك
علمني
كيف �أ�صنع �أم ًال لنف�سي
ب�أن �آلقاك
حت ـ ـ ـ ــى
يف بعدك عني
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عتبات
وردة الكتوت

∂

جتاذبني الهوى دمعا وب�سما
ف�أذكى مهجة و�أذاب ج�سما
وعرّفني املالمة فيه �سُ مّا
وعرّفني ال�صبابة لي�س �أ�سمى
وطوّف بي ..فذقت احلبَّ نُعمى
لأ �شقى بع ُد �أطالال ور�سما
•••
∂

�شاعرة من الأ ردن.
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عناد ال�شعر �أحيا يل رفاتي
و� إن العند من �أبهى �صفاتي
به واحلبِّ قد رُ�سمت وفاتي
ف�ش أ� يا ربُّ ما قد ظُ نّ وهما

�أ�ضعتُ الدرب ثَمّ �أ�ضعتُ رفقه
وحيدً ا �شاردًا �أبقيت خفقه
طرقتُ بها على ا�ستحياء طرقه
�أنا بالباب منتظرًا «هلمّا»

•••

•••

تبدّلت امل�س ّر ُة فيك حزنا
و�صفو �سمائكم قد بات مزنا
تقطّ ع بينُنا ف�أعدْ و�صايل
هاك جزنا
فخذ بيديّ قل يل ِ
� إىل ب ّر الهوى �أمنا و�سلما

ب�ضاعة عذرنا مزجا ُة جردا
أوف الكيل بات القلب وِردا
ف� ِ
وعاقب مذنبًا قد جاء حردا
بغري البعد � ..إنّ البعد �أدمى

•••
ف� إين بتُّ م�شتاقا لروحي
�أفتّ�ش عن رماد و�سط ريحِ
�أخادعني مبا ي�شفي قروحي
و�أنّ القلب يف خري وروحِ
فتب�صر مهجتي والعني تعمى
•••
و�ألوانٍ ت�صون القلب طفال
و�أحالم جعلتُ العمر كفال
دع الولهان ي�أن�س يف �شقاه
يرى الأ �شواك يف الطرقات دُفلى
و�سر الأ مر �أن ال�سهم �أ�صمى
•••
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•••
�أنا�شد بعد زمزمكم �أجاجا
و�أرجو بعد وهّ اج �سراجا
فمن خ�سر الأ �سود رجا نعاجا
و� إن قليلكم �أحيا و�أمنا
•••
�أو�ضئ خافقي � إما �أم ُّر
أعتاب لكم فيبني �س ُّر
ب� ٍ
ويق�شع ظلمتي �صبح �أغ ُّر
نذرتُ العمر � إال عنك �صوما
•••
�س�ألتك باجلميل وبالبداية
�س�ألت الو�صل ختما للحكاية
ف� إنّ الو�صل غاي ُة ك ّل غاية
وظنّي فيك �أنّ ال�سّ �ؤل متّا

الق�صة

ّ
كوة في اجلدار
�سيما ال�شلبي

∂

ا�ستيقظتُ من غيبوبتي ،وبد�أتُ �أعو ُد � إىل وعيي ،وعندما امتلك ُت ُه �أخرياً وجدتُ
أتبي فيه مالم َح �أحدٍ ممن كانوا
�أنني ال �أرى �شيئاً ،نعم ..ظال ٌم دام�س مل � نَّ ْ
حويل.

∂

قا�صة من الأ ردن.
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ل�ست �أذك ُر كيف كانت بداياتي مع
الر�سم ،فالر�سم كان حياتي منذ وَعَ يتُ على
ذاتي و�أ�صبحتُ أ�ُدركُ الأ �شيا َء و أ�ُم ِّيزُها.
تقولُ �أمي � إنني كنتُ أ�ُلوِّن لها جدرانَ البيت
منذُ كنتُ يف الثانية من عمري ،فتُ�ضط ُّر � إىل
طِ ال ِء اجلدران كلَّ �صيف ،وحتى ك ّل عملية
طالءٍ للجدران كنتُ أ�ُ�شاركُ فيها بحيو َّي ٍة
وانفعال فتكون النتيجة املزيد من العناء أُلمي
يف تنظيف الأ ر�ضيات واملالب�س! ذلك قبل
�أن أ�ُ�صبحَ مفيد ًا و أ�ُ�ساعد يف �أعمال املنزل
بالفعل.
امله ُّم �أنني حتوَّلتُ منذُ ِ�صبايَ � إىل
رَ�سَّ امٍ حقيقي ،أ�ُناف�س يف م�سابقات الر�سم
املدر�سيَّة و�سواها ،و أ�َفو ُز غالباً ،وملَّا �أ�صبحتُ
يف اجلامعة ،كانت ُدرَّتي النفي�سة هي موهبتي
الفنيَّة ،فلم أ�ُواجه م�صاعبَ من ذلك النوع
الذي يُالقيه ال�شباب يف �سعيهم لإثبات
وجودهم ،فقد كنتُ رَ�سَّ امَ اجلامعة بال مُنازع،
وكانوا ينادونني بلقب الفنان .وحني كنت �أرى
نظرات التقدير لفنّي و�أ�سم ُع تعابري الإعجاب
بلوحاتي ومعار�ضي كانت نف�سي متتلئُ ر�ضا
واكتفاء .الر�سمُ كان جوا َز �سَ فَري � إىل العامل
�أجمع ،فقد كنتُ مُثابر ًا يف تطويرِ � إمكاناتي
وقدراتي مما جعلَ يل �أ�سلوبي اخلا�ص الذي
معار�ض دولية
َ
مَ نَحَ ني ت�أ�شري َة مرور � إىل
وم�شاركات عاملية كثرية.
�أما كيف َّمت اختياري للم�ساهمة يف تنفيذ
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تلك اجلدارية يف ميدانِ احلُريَّة و�سط املدينة
مع فنانني عظماء ذوي �أ�سماء را�سخة يف عامل
أعرف �شيئ ًا عن تفا�صيلِ ذلك
الفن ،فل�ستُ � ُ
القرار � ،إال أ� َّن ُه بالن�سبة يل كان جت�سيد ًا حللمٍ
طاملا راو َد خميّلتي ،بل كان بالفعل �أجمل ما
حدث يل يف حياتي.
كنت ُمنهَمِ ك ًا يف الدر�س والتحليل لأ جعلَ
ب�صمتي الفريدة بارز ًة ب َني �أعمال ه�ؤالء
الفنانني الكبار ،فقد كان التحدي جَ دِّ ّي ًا
ومحُ فِّز ًا ويحتاجُ الكث َري من اجلهد والد�أب،
ومع حر�صي على تكامُل العمل واالندغام
أرف�ض الذوبانَ يف �أ�ساليبِ
يف �أجوائه ،كنتُ � ُ
الفنانني الآخرين مَ هما بلغ تقديري وانبهاري
بفنِّهم.
يل القدَ ر ،ذلك
مل �أكن �أدري ما يخبِّئه َ
التحوّل العا�صف يف حياتي حدثَ عندما
كنا نو�شِ كُ على البدء يف التنفيذ بعد ع َّد ِة
لقاءات تدارُ�سية بحثنا فيها �أمور ًا فنيَّة هامة،
وخَ طَّ طنا لدَ و ِر وم�ساح ِة كلٍّ منَّا يف مو�ضوع
اجلدارية.
كنت عائد ًا من االجتماع التح�ضريي
الأ خري عندما تعرّ�ضتُ حلادث �س ٍري �أفقدين
وعيي و�أدخلني عامل ًا من َ�ضباب .كنت �أ�صحو
من وقت لآخر لأ درك ب�صعوبة �أنني ما زلت يف
بع�ضها،
امل�شفى� ،أ�سمع �أ�صوات ًا حويل� ،أميّز َ
فهذه �أمي ت�س�أل ب�أ�سى وح�سرة � :إذن لن يرى
بعد الآن؟؟ يجيبها �صوت ال �أعرفه :ي�ؤ�سفني

� إخبار ُِك �أنَّ انف�صال الع�صب الب�صري كان
تاماً ،ال �أمل.
ا�ستيقظتُ �أخري ًا من حالة املراوحة
ال�ضبابية ،وا�س َتعَدْ تُّ وعيي ،ولكنني ..كنت ال
�أرى �شيئاً ،ما حويل جدا ٌر من العتمة ،جدا ٌر
�سميك .اجلمي ُع حويل كانوا ُم�شفقني ينطقون
بعبارات املوا�ساة والتعاطُ ف ،كنتُ �أ�سمعهم
يتهام�سون :لن ي�ستطي َع الر�سم بعد الآن .كيف
�سيعي�ش والر�سم ك ُّل حياته؟؟ انتابتني حالة
من الذهول يف البداية  ،حت َّولَتْ تدريجي ًا � إىل
حال ٍة من االكتئاب واحلزن.
ال �أمل .ظلَّت العبارة ترت َّد ُد يف �أذين
وتدور يف ر�أ�سي طوال تلك الأ يام احلالكة.
ومل تفلح حماوالت عائلتي يف � إخراجي مما
أ�ُعانيه ،كانت خ�سارتي جَ �سيمة وتعوي�ضها
يكاد يكونُ م�ستحيالً.
بقيت معاناتي جاثم ًة فوق �صدري طوال
� إقامتي يف امل�شفى ال تُغادرين وال �أبرحها � إىل
�أن تخلَّلني �شُ عا ٌع من النور،كان ذلك حني
أ�ُعلِمتُ �أنَّ البدء بتنفيذ اجلدارية َّمت ت�أجيله

ت�ضامن ًا معي وتقدير ًا ملا �أنا فيه .طلبْتُ من
�أمي التي واظَ بَتْ على مالزمتي �أن حت�ض َر
ورقة و َقلَماً ،فا�ستجابت رغم ا�ستغرابها،
و أ�َمليْتُ عليها في�ض م�شاعري؛ كلمات راحت
تن�ساب من بني �شفاهي لتُ�شكِّلَ ق�صيدتي
الأ وىل ( ُك َّو ٌة يف جدار العتمة).
عُ دْ تُ � إىل البيت ،كنتُ فاقد ًا الب�ص َر
متاماً ،ومليئ ًا بالإرادة والتحدي بعد �أن �أدركتُ
�شارف على املوت و ُمنِحَ
نِعم َة احلياة ،ف�أنا مَ ن َ
فر�ص ًة �أخرى .حني عَ رَ�ضتُ على �صديقي
ال�شاعر ق�صيدتي الأ وىل ،و�صفها ب�أنها لوح ٌة
حقيقية �ضاجَّ ٌة باحلياة واحلركة وال يعوز
�صوَرها الناب�ض َة جمال اللون ،وبعدها توالت
ق�صائدي ،وهكذا بد أ�ْتُ الر�سمَ بالكلمات.
ت�س�ألون عن اجلدارية ،اذهبوا
و�شاهدوها � ،إنها عم ٌل فريد ،ق�صائدي هي
�سُ دَ اة التكامل بني اللون والكلمة وال�صورة
و�أ�ساليب الفنانني املختلفة ،حق ًا لقد �أبد َع
ه�ؤالء الفنانون الرائعون� ،أما عنوانُها فقد
كان (دائم ًا هناك �أمل).
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زر املعطف األسود
عثمان م�شاورة

∂

بد أ� �أبي ،يف الفرتة الأ خرية ،يبدى نزوات غريبة بع�ض ال�شيء � ،إىل �أن تعرّ�ض
مر�ض ع�صبيّ مُريب .كان يت�شنج فج�أة ،تت�صلب �أ�صابعه ،ويُ�صبح
�أخرياً � إىل ٍ
�شجرة ُعلّيق جافة .وكانت حالته ت�سوء رغم الزيارات املتكررة للأ طباء .كنتُ
ابنته ال�صغرية امل ُدللة .اهلل وحده يعلم بذلك الدالل ،ففي �أيام ال�شتاء الباردة،
كنا نتحلّق حول املدف�أة ،وك�أي قطة �صغرية� ،أدف ُع الأ �شياء برجلي ال�صغريتني،
لأ نكم�ش بداخل معطفه الأ �سود� ،أختبئ به وعيناي مفتوحتان يف العتمة دون �أي
خوف.
∂
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طالب جامعي.

تغري �أبي يوما بعد يوم ب�شكلٍ م�ضطرد،
لدرجة �أن �أمي �أ�صبحت تنام يف ال�صالة كل
ليلة .كنتُ �أرى عينيها ،تطفحان بالدموع.
و�أ�سمع �أحيانا ،بكاءها حتت الغِطاء.
يف � إحدى املرات ،منت�صف الليل ،دخل � إىل
املطبخ ،تناول الك�ؤو�س والأ طباق الزجاجية،
وخبطها واحدة تلو أُالخرى فوق البالط ،وكان
يُزجمر من جوفه فقط دون �أن يفتح فمه .كما
لو كان حيوان ًا يئنّ وعلى فمه جلام .رك�ضت
أ�ُمي مفزوعة ،وقفت وهي ت�صرخ� ،أخذت
تع�صر يديها وترقرقت عيناها وهي تنظر
� إىل �شظايا الزجاج والبور�سالن فوق الأ ر�ض.
اختب�أتُ خلفها وتطلّعتْ � .صمتَ قليال ينظر
� إلينا ثم م�شى � إىل فرا�شه ونام ،ك�شرنقة.
بعد ثالثة �أيام ،قام بنف�س ال�شيء يف
املطبخ ،ويف �سكون الليل �أي�ض ًا مل ينم ،فقد
�أم�ضى الليل يك�سر كل �شيء يقع حتت يديه،
وبعد ذلك �أ�صبح �أخي الأ كرب و�أمي يُغلقان
باب املطبخ باملفتاح ،وي�ضعان قنينة ماء عند
ر�أ�سه � إن احتاج لي�شرب.
ازدادت حالة �أبي �سوءاً ،لذلك ا�ستعانا
�أخي و�أمي مبمر�ضة �شابة ،حقنته مبهدئٍ
قوي ،وو�ضعوه بعد ذلك يف غرفة خارجية،
�أ�صبح كي�س ًا ثقي ًال فقط ،ثم فعلوا فعلتهم،
ق�سموا الغرفة � إىل ن�صفني ،ن�صف للأ �شياء
القدمية واخلردة ،و�آخر له ،بعد �أن ثبتوا وتد ًا
يف الأ ر�ض لربط ال�سل�سلة فيه.

كانت النافذة ال�صغرية اخللفية .مُرتفعة
ثقب بحجم
جد ًا عني .لذلك كنتُ �أنظر من ٍ
ر�أ�س الإ�صبع ،يف الباب ال�صدئ املُهرتئ،
كنتُ �أرى قدمه يف بع�ض املرات ،مت�سخة
وممدودة� ،أو طرف معطفه الأ �سود العتيق،
املعطف الذي كنت �أختبئ به ل�صق املدف�أة
يف ال�شتاء قبل �سنتني� .آخر مر ٍة نظرتُ فيها.
كانت هناك عني محُ مرة يف اجلانب الآخر
من الثقب تنظر � إيل.
بعد ذلك بفرتة ،جاءت الكارثة .مل يكن
غريي يف البيت .كانت �أمي يف املطبخ ،تُعد
الطعام ،قالتْ :
 مل ي�أكل منذ الأ م�س ،خذي هذا ال�صحن� إليه.
وجف فمي� .أ�ضافت �أمي:
تلك�أتُ ّ
 ال تخايف .مربوط.لأ ول مرة �أدخل � إليه .مل أ� َر قدما مت�سخة
وممدودة فقط ،ر�أيته بكامل هيئته .متكوّم ًا
على نف�سه يف الرُّكن ،متدثر ًا مبعطفه الأ �سود.
ظ َّل يُحدق بي ،و�ضعتُ الطبق وخرجتُ راك�ضة
ب�سرعة.
مرّت �سنتان تقريب ًا على هذا احلال ،مل
يبقَ يف عيني دموع ،وحالة �أبي ت�سوء �أكرث.
وا�ستطالت قامتي بع�ض ال�شيء� ،أ�صبحتُ
يف التا�سعة من عمري .وغدا ب� إمكاين �أن
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�أ�ضع طوب ًة و�أقف على ر�ؤو�س �أ�صابعي فوقها،
و�أتطلع من النافذة العلوية ال�صغرية يف اجلهة
اخللفية للغرفة القدمية.
الأ طفال يف احلارة يهم�سون �أن �أبي مُقيّد
يف مكان ما� .أحدهم قال يل مت�سائال:
 �ألي�س لديكم وح�ش ،يف الغرفة اخللفية.�شعره طويل؟
وهرب ،حاولت اللحاق به لكني تعثرّ ت
وبكيت فوق الرتاب .مرّة ر�أيتهم يف اخللف،
يقفون فوق ظهور بع�ضهم البع�ض .يُحاولون
النظر من النافذة .رميتهم باحلجارة،
وذهبت لأ مي و�أنا �أبكي �أي�ضا.
يف � إحدى نوبات � إح�ضار الطعام له.
مددت يدي لأ �ضع ال�صحن �أمامه و�أرك�ض.
قلت له بلطف« :غدا�ؤك� ،أبي» .لكن �شيئا
انق�ض علي� ،أم�سك مبع�صمي و�سحبني
َّ
� إليه بقوة ،جرّين وهو يزبد ،كما لو كان
يج ُّر خروف ًا �صغري ًا للذبح ،يجره من �صوفه
فقط ،واخلروف يُفرمل بحوافره يف الرتاب.
�صرختْ لكنه ارتبك و�أغلق فمي بيده العظْ ميّة
الكبرية ،غُ �صن ال ُعلّيق اجلاف� ،أطبق على
وجهي ال�صغري ،ذقتُ طعم ال�صد أ� يف ال�سل�سة
احلديدية ،رطب ومالح يف فمي.
كان وجهه �ضخم ًا م�شعراً ،وعيناه مثل
عيني �ضفدع .بعد �أن �أجلمني بيده ،مل �أحاول
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فعل �أي �شيء ،كان عمالقاً� ،ضفدع ًا عمالقاً،
كانت �أ�سماله وثيابه املُمزقة ترفرف من
حويل� .أم�سكني بيديه ك�أنني قطة ،كوّمني يف
حجره .لفّني مبعطفه الأ �سود املُهرتئ� .شممت
رائحة نتنة .ارتدّت معدتي � إىل حلقي� .أبعد
يده عن فمي بعد �أن �سكنتْ  .داعب �شعري وهو
يبت�سم و�أ�سنانه ال�صفراء املخ�ضرة ،الكبرية
واملنخورة يف وجهي ،متاما .قبّلني بلعابه على
خدي .انحدرت دموعي .وكنت �أ�شهق ،مل �أ�ش أ�
�أن �أ�صرخ لكي ال ي�ضع يده مرة أ�ُخرى على
فمي.
دخل �أخي الأ كرب .حاول �أن ي�أخذين منه.
«اتركها!» �صرخ يف وجهه .لكنه ت�شبّث بي
�أكرث� ،أح�س�ستُ �أن يديه العظميّتني تخرتقان
�صدري وكتفي .ت�شرنق حويل .خرج �أخي ثم
عاد بع�صا متو�سطة الغلظ .لوح بها يف وجهه
«اتركها!» لكنه مل يرتاجع ،وه ّز ر�أ�سه بالنفي
متطلع ًا � إىل عيني �أخي ،الذي اقرتب وراح
ي�ضربه على يديه لكي يُفلتني .لكنه تكَّوم علي
�أكرث .و�صرت �أ�سمع خبطات الع�صا على ظهره
و�صرخات �أخي «اتركها يا حيوان..اتركها» و�أنا
حتته كنت �أ�سمع الهمهمات تخرج حارة من
�صدره ،وعندما �أفلتُ وخرجتُ �أخرياً ،وجدت
�أحد �أزرار املعطف الأ �سود عالق ًا بيدي.
كابو�س
ٌ
مرت الليايل عنيفة وموجعة.
وقت لآخر؛ جميعنا جنل�س
لعني ظل ي�أتيني من ٍ

بفرحٍ وحبور ،حول املدف�أة� ،أنا و�أمي و�أخوتي.
�أزحف � إليه مبت�سمة ،و�أتدثر مبعطفه الأ �سود
النّظيف والدافئ� ،أعبث بوجهه املُبت�سم ،ثم
فج�أة يُ�ضئ بر ٌق يف النافذة ،وينقلب وجه
�أبي � إىل وجه �ضفدع مُ�شعَّر ،و�أتذوق يف فمي
ذات الطعم الرطب واملالح� .أ�صرخ و�أجد �أمي
توقظني ،وحت�ضنني يف الفرا�ش وهي تبكي.
�سنوات تقريبا على تلك احلادثة.
ٍ
بعد �ست
عُ دت � إىل البيت .كنت يف اخلام�سة ع�شر .كانوا
قد بعثوين � إىل جدتي يف عمّان لأ عي�ش عندها
منذ تلك الكوابي�س ،وحيث ال �أطفال ي�س�ألونني
ب�إحلاح عن ذلك املُقيّد يف الغرفة اخللفية،
لعل العا�صمة املزدحمة تن�سيني �شيئا من
ذلك .وفور عودتي ذهبتُ � إىل الغُرفة .حاولتُ
�أن �أعود لكي �أنظر من الثُّقب .كان ال�صيف قد
ُف�ضل النظر من الثقب �أكرث من
�أتي� .أ�صبحتُ أ� ّ
النافذة .اقرتبتُ بهدوء .وتطلّعت .مل أ� َر العني
احلمراء تتطل ُع � إيل� .أل�صقتُ �أذين ومل �أ�سمع

�أي �شيء .خفت �أن �أذهب � إىل النافذة ،خلت
�أنه ما � إن أ�ُطل بر�أ�سي ،حتى �أجد يد ًا ممتدة،
غ�صن عليق �شائك ،مي�سكني من ثيابي .بقيت
حوايل ال�ساعتني� .أتطلع من الثقب وال �أرى �أية
�أعني حمراء �أو قدم �سوداء ممدودة .رك�ضتُ
وجلبت املفتاح املُعّلق مب�سما ٍر يف املطبخ.
فتحتُ طرف الباب بحذ ٍر وهدوء .كان املكان
خالي ًا ونظيفاً .اخلردة �أي�ضا مل تعد موجودة.
مكان الوتد ال زال غائر ًا يف الأ ر�ض .ر�أيتُ �أمي
تقف يف الباب تتطل ُع � إيل عينَي املرتقرقتني،
�أجابت عن ت�سا�ؤالتي ال�ضمنية ،ب�أن هزتّ
ر�أ�سها وهي تع�صر يديها .عرفتُ �أنه قد فارق
احلياة .م�شيتُ قليال ومل حتملني �ساقاي.
تدحرجتْ دمعة �ساخنة من عيني .تكوّمتُ يف
الرُّكن املظلم .ال �شيء �أمامي غري حُ بيبات
غبار ،بي�ضاء وناعمة ترتنح يف �شعاع ال�شم�س
الداخل من النافذة .و�أقب�ض يف يدي على ز ٍر
ملعطف �أ�سود.
ٍ
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مفعول احلبة
نورا أ�بو خليل

∂

�أم�ضيت ال�ساعات الأ وىل من الليل �أتقلب يف �سريري.
�أحتاج �شيئاً� ،أريد �شيئاً� ،أ�صدّق نف�سي� ،أنام على جنبي الآ خر ،و�أكذّب نف�سي� .أحدق
يف الأ �شكال الغريبة يف الظالم التي ال متتلك � إال لونني �أ�سا�سيني ،لوناً معيناً
فاحتاً و�آخر غامقاً ،و�أدقق ف�أرى درجات ما بينهما ،ثم �أحوّل � إىل اجلنب الآ خر
و�أغم�ض عيني ف�أرى لوناً �أحادياً.

∂
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�أح�س بج�سدي تعباً .نو ٌر �أ�ضيء يف الغرفة
التي ت�سمّى عقلي مبجرد �أن �أطف�أتُ �أ�ضواء
غرفتي ،ويوم من الن�شاط والعمل بد أ� يف عقلي
مبجرد �أن �ألقيت بج�سدي على ال�سرير.
�أكاد �أ�سمع �صوت ًا لعقلي وهو يعمل� ،أكاد
�أ�سمع �صوت ال�ضوء املنار� ،أو لعله �صوت
ال�صداع؟
�أقلب على جنبي الآخر� .أمتنى لو �أن لدي
جنب ًا ثالث ًا على �سبيل التغيري� ،أنا مت�أكدة من
�أن جنب ًا ثالث ًا كان لي�ساعدين على النوم.
�أرفع املخدة و�أ�ضعها على الطرف الآخر
من ال�سرير مكان قدمي ،يا للعناء الذي يتطلبه
تغيري و�ضعيتي وحتريك �أطرايف بطريقة
م�ضحكة حتى يتوازن الغطاء علي مرة �أخرى
بعد جوقة من احلفيف وال�ضو�ضاء� .س�أنام
هذه املرة ،لأ نني من حركة ج�سدي �أدركت كم
هو تعب بالفعل ويرغب يف النوم الآن الآن.
امل�شهد غريب من هنا ،كل �شيء بالعك�س.
تتبعرث �أمنية �أن �أ�سرتخي مع ما يفعله تغيري
امل�شهد من � إيقاظي بدل تنوميي.
ال يريحني النوم على هذا اجلنب ،ف�أنام
على الآخر .عيناي ت�ؤملانني ،ويالل�ضيق الذي
�أ�شعر به من الظالم ،من ال�شوب ،من و�ضعية
ج�سدي ،من مرور الوقت الذي �سيجربين على
الذهاب � إىل احلمام جمدداً ،من كل �شيء .يف
هذه اللحظة ي�ضايقني كل �شيء.

�أرف�س الغطاء بقدمي و�أح�ضر �آخر �أخف.
�س�أنام.
الآن
�أف�ضل،
هكذا
� ..أو بعد قليل رمبا� ،أو بعد قليل� ،أو بعد
كثري� ...أتثاءب و�أتثاءب حتى ي�صبح التنثا�ؤب
ممالً.
�أن متنعك �أفكار من النوم �شيء مفهوم،
لكن �أن تظل �أرق ًا بعقل م�شروعه ال �شيء،
ينحت �أ�شكا ًال يف الهواء �أو يرق�ص داخلي ًا �أو
يربط ثقوب ًا ببع�ضها� ،شيء مزعج.
للعقل �أ�سلوب مثري لالهتمام ،فهو يحاول
� إقناعك كل يوم بق�صة اخرتعها مل ي�سمعها
�أحد على الإطالق من قبل ا�سمها ليلى
والذئب� ،أو يحاول �أن يكت�شف ق�صة احلب
املخفية يف � ،2=1+1أو يحاول �أن يركل نف�سه
من اخللف ،يف حماولة لإ�شعار نف�سه بالفخر
بنف�سه ،خلجله من نف�سه ،من فخره بها..
املخت�صر :كلب يدور وراء ذيله ...الأ عوج.
والكلب اليوم يدور ويدور ،و�أنا �أدوخ و�أدوخ..
و�آبى النوم.
لدي فكرة جديدة ،هي حماولة نف�سية
خلداع �شخ�ص تريده �أن يفعل �شيئ ًا ما ،فتقول
له :ال تفعله ،فيعاندك هو ويفعله ،فتفوز �أنت
وت�ضحك يف عبّك .نعم ،هذا ما �س�أفعله� .أنا
ال �أريد النوم �أ�صالً� ،أنا م�ستمتعة بالـ ..بالليل
والـ ..الهدوء .عدم النوم هو بال�ضبط ما
�أريده� ..أ�صالً.
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نظرت � إىل ال�ساعة� ،ساعة كاملة مررت
مذ �شرعتُ يف خطتي النف�سية.

� إن تغلق فكرة الباب وراءها حتى تدفعه �أخرى
وتدخل بعدها .حفلة.

دفنتُ ر�أ�سي يف املخدة بي�أ�س ..مل تعد
لدي رغبة يف النوم ،انتظرته كثري ًا ومل ي�أتِ ،
وجمرد فكرة �أن يوم ًا جديد ًا �سيبد أ� بعد
�ساعات ت�شعرين مبزيج من الإعياء والغثيان.

�أه ُّم لأ حلق بهم ،فتباغتني فكرة تنتمي
ملجموعة «ما فعلت اليوم» وتدخل احلفلة
قبلي :لقد �أخذت حبة دواء الر�شح قبل �أن
�أخلد للنوم ..همم ،فعالً ،الر�شح غلّبني.

�أقرر �أن �أ�صبح حليفة لعقلي� ،أو عدوة يف
الواقع � إذ �س�أح�شو الأ فكار فيه ح�شو ًا لأ عطيه
�شيئ ًا ين�شغل به حقاً� ،س�أفكر يف الق�ضايا التي
يجب �أن �أحلها و�أتغا�ضى عنها يف النهار.
تف�ضل ،ا�شتغل..

�صحيح � ،إن لدى تلك عر�ض ًا جانبي ًا هو
التنومي .كيف يل �أن �أن�سى؟ دائم ًا ما ت�صيبني
باخلمول و�أذهب بعدها يف نوم عميق رغم ًا
عني ،نوم عميق عميق.

ميتلئ عقلي بالكثري ،مبا فعلته اليوم ،مبا
علي فعله ،بكل ما �أ�سميه م�شكلة ،بذكريات
من املا�ضي ،ب�أفكار م�ستقبلية ..ياللهول ،ما
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ويف اللحظة التي �أ�ضع فيها يدي على مقب�ض
الباب لأ �شارك املحتفلني ،تنقطع الكهرباء،
وي�سكت كل من يف احلفل ،وي�سمعون ال�شخري
املنتظر يعلو بال هوادة.

ذاكرة رمادية
رنا املحت�سب

∂

�سعيد ٌة هي � ..أو ت�صطن ُع ال�سعادة ،بعد �أن �صار الفر ُح �صنع َة الع�صر.
قو�س على
فقليلٌ من م�سحوقٍ  ..كذاكَ الذي ي�صن ُع جما ًال م�ؤقتا كفيلٌ بر�س ِم ٍ
�شفتيها!
لكنَّ عينيها لن تلمع !!
جميل ٌة هي الطبيعة..حتى احلُزن،يحم ُل يف جنبات ِه وجهاً جميالً!
«حزمت �أمرها �أمام املر�آة ،وانطلقت».
∂

طالبة جامعية.
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كانَ يومها الأ ولَ يف الوظيفة ...كيومٍ �أولَ
لطفلٍ يف مدر�سة!
أر�ضهُ،
كم متقتُ هذا املكان! كم متقُتُ � َ
وكم تتمنى �أن تطالَ غيمة من �سمائ ِه ؛فقط
لِتهرُب.
مبلفات
ٍ
مكد�س
ٌ
يف �آخرِ املمرِ املُعتِم مكتبٌ
وخلف الطاوِلة �شر ٌخ عقي ٌم ينف ُر من
قدميةَ ،
احلائط نفر ًا رغمَ حداث ِة املكان!
ِ
الطاول ُة املقابِلة يحتلّها �أح ُد الأ �شخا�ص..
�ألقت علي ِه حتي َة ال�صباحِ دونَ �أن تنظُ َر يف
وجهه!
فال �شي َء �س ُيغيرّ ُ نزعتها القلبية!
هو زمن ....و�سيم�ضي كما �أريد “حدثت
خلف
َ
نف�سها موا�سية” ،و�أخذت مكانها
الطاوِلة.

فظ ...وغريب! وكلماتٌ م�شابهة
كم هو ّ
تُرددها كلما �أغدقَ عليها مب�ساعدة.
ملى!............
«هي املر ٌة الأ وىل التي ينادي با�سمها»
التفتت � إليه..
خلف نظاراته «�..أنا �أعرِ فُك!»
طالعها من ِ
«رمى بجمل ِت ِه امللغوم ِة يف نهاية اليوم»
هي� :أنا ال �أعرف �أحداً� ،أنا �أعُ ُد الأ يامَملف يف يديها
كم�سبح ٍة لأ رحل�« .صفعت �آخ َر ٍ
وقدمت ُه للخزانة...
وغادرت ،كعادتِها قبلَه».

لو مل يُ�شا ِركُها �أح ٌد مبكتبها لكانت �أف�ضلَ
حاالً..

ملى...ملى !....رج ُع �صو ِت ِه زا َد من نفو ِر
ال�شرخِ يف احلائط.

نظارات
ٍ
خلف
هما عينان! وعينانِ من ِ
باردة تقابِلُ قلقها بقلقٍ  ،وتُطِ ل على حريتها
ببواكري انتظار!

ُ�ض
كانت ملى ،تع ّد الأ يامَ عداً ،ترك ُ
دوالب �أخرقَ لتنتهي)!
ك�سنجاب مذعو ٍر يف ٍ
ٍ

هو(....كما تراه) � ،إن�سا ٌن بعي ٌد عن
الكيا�سة ..بعي ٌد عن كلِ حدو ِد اللباقة.
فح َني تبد أ� نهارها حُوتييه ..يرد بابت�سامة
�صفوف �صمتها!
َ
جمهولة ،وبنظر ٍة تُزعز ُع
وح َني تبادر ل�س�ؤاله عن امللفاتِ املثقِلة
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كاهلَ املكتب ،يدفعها حلمل امللفات لطاولت ِه
املُقابلة ..ليرُ �شدها بخرب ِت ِه التي ال تتجاو ُز
بِ�ض َع �سنني.

ت�سعة ُ �شهور ..وتول ُد من رحمِ القانونِ
اال�ستقالة؛ ولن ترى وج َه املتعجرِ ِف وال باله َة
اجلدران.
اليوم ....موع ُد الرّحيل ..وابت�سام ٌة
ُر�س منتظَ ر ان�سكبت على وجهها ،نبتت
كع ٍ
على �شفتيها وفا�ضت من عينيها...

(يف مكتبِ املدير)...

مُهرتِئة ،ا�سمُها مُطر ٌز بخيوط بالية بالكا ِد
تراها..

-هي :نعم..نعم ،هاتِ الأ وراق.

لُعبتُها التي �سقطت يف نهرِ الطفول ِة ذاتَ
�شتاء!

 �أمت�أكد ٌة �أنتِ ؟؟؟(عقدت توقيعَها يف نهاي ِة ال�صفحة،
و�أحكمت وثاقَه ُ)
لك التوفيق.
 �أمتنى ِ �شكراً� ..شكراً� ،أ�ش ُكرُك!وخرجت لتُلملمَ حاجياتها
 ملى....يا ابنتي !التفت خَ لفها« ،هذ ِه من �صاحبِ الكر�سيّ
املدولبِ » و�أ�شا َر � إىل �آخرِ املمرِ املُعتم.
رفيقُ عملِك�..سريحلُ �أي�ض ًا اليوم!
�ألقى ب َني يديها ب�شيءٍ ملوّن واختفى قبلَ
�أن ت�ش ُكرَه� ،شي ٌء يكت�سِ حُ ه القِدم!
�أخذت تق ّلبُه وذاكرتُها تتقلّب ...بدا كلُعب ٍة

كيف وال �أين ،..هي ال
هي ال تذ ُك ُر  ..ال َ
تذك ُر �سوى وج ِه جمدي ابن اجلريان
ح َني احت�ضنَ �سنواتها اخلم�س ،وطب َع
قُبل ًة دافئة على جبينها ..واعد ًا � إياها ب� إيجا ِد
اللعبة!
وتذ ُك ُر كم بكت على لُعبتِها ،وعلى قرا ِر
جدتها املفاجى ِء بالرحيلِ ملدين ٍة �صارت
م�سقط ر� ِأ�س �أحالمِ ها!
نعم ...جمدي!
التفتت خلفها لرتى الكر�سيّ اللعني
املُدوّلبَ قد اختفى ...مُهدي ًا ذاكرتَها حفن َة
�صوت قد �شقّ �سما َء
ٍ
رمادٍ �أخرى ،ورج َع
الذكريات.
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سندريال
�ضحى الرفاعي

∂

كانت تفكر ...هل من جديد؟! �صرخ امل ُخرج -حيث كان يجل�س يف ال�صف الثاين من مقاعد
امل�شاهدين اخلالية -بها وطلب منها �أن تبعد �أفكارها الكئيبة عنها وتركز بالنظر � إىل الأ مري
�أمامها وتر�سم ب�سمة ذات داللة.
كان دور �سندريال فتاة الرمال حلم الكثريات لكن براعتها و�شعرها الذهبي ور�شاقة حركاتها،
�سبب فوزها بالدور بغ�ض النظر عن تفوقها يف كلية التمثيل ،رغم حداثتها مل يكن هذا عائق ًا
يف وجهها لتتقن الدور ،نظرت للأ مري �صار بطلها ...فكرت به ومنعت نف�سها من املُتابعة ،منعت
نبذك ....فما عليك
هجركِ ...
ِ
نف�سها من النطق با�سمه �أو حتى تذكره ...ذكرت نف�سها ...لقد
� إال نبذه باملقابل من ذاكرتك ومن قلبك ،نظرت � إىل الأ مري ثانية ووهبته ابت�سامة تذيب ال�صخر
مدت قدمها �أمامه� ...ألب�سها حذا ًء من الكري�ستال ...نا�سب مقا�س قدمها متامً ا ،اقرتب وعانقها
ب�شوق ...وقف اجلمهور وحيّا العرو�سني هبطت قذائف من الباقات الزاهية نحوهما ...انحنت لهم
وهي تبت�سم وتر�سل القبالت يف ف�ضاء امل�سرح املمتلئ.
وكانت النهاية ال�سعيدة.
لكن اجلمهور الذي غادر تغ ُم ُر ُه ال�سَ عادة لن يعرف �أن �سندريال التي وهبته �شعور ًا االنت�صار
واخليال ،تغادر امل�سرح على عجل وت�ستقل �سيارة أ�ُجرة ال عربتها ال�سحرية ،لت�صل �شُ قَتها املُتوا�ضعة
ال ق�صر �أمريها الفاتن وتنام يف ح�ضن و�سادتها الباردة قرب �سرير طفلها ال�صغري النائم املنبوذ
مثلها من زوجٍ ال يطيق �أدوار البطولة لغريه.

∂
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طالبة جامعية.

مساحة أخرى
بيان م�صطفى

∂

فتح النافذة ليتنف�س طبيعة وهواء ومناظر متد روحه بنقاء هو بحاجة � إليه؛
فروحه تائهة ،ودائما ً ي�سكنه هم وحيد هو �أن يكون قطعة من �شم�س تطفئ
تعا�سته وتعا�سة من حوله ،كثرياً ما ي�صيبه �أمل حاد يف ر�أ�سه ،كثريا ً ما يغ�ضب من
نف�سه ومن مزاجيته ،كان كلما يعتليه �شعور مثل هذا يفتح نافذة ً على عامل �آخر
ليلقى �شيئاً �آخر �أجمل من نف�سه ي�ستمتع به ..يت�أمله عله يقوده � إليه مرة �أخرى.

∂

طالبة جامعية.
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حلم ٌ ما جاءه حني توقف عند النافذة،
رمبا يكون حلم ًا فوري ًا �أتى ليعك�س روحه به
ويهدئه كي يبقى حا�ضرا ً منغمرا ً يف حقيقة
تامة .ر�أى نف�سه طائر ًا على غمامة والآخرون
�أ�سفل منه يرجونه كي يهبط خوفا عليه من
الوقوع من �أحد عتبات ال�سماء � إىل الإ�سفلت
الأ ر�ضي وحده ،حملق و�صرخ بهم :لن �أهبط
حتى تنرثوا يل ورودا ً بكل الأ لوان� ،أخذوا
يقطفون �أزهارا ً يقتلعون بتالتها ،كل �ألوان
الأ زهار نرثوها على م�ساحة ذلك ال�سفح،
نظر � إليهم ..كيف �أنهم ان�شغلوا ،كيف �أحبوا
الزهور مبعرثة على الرتاب ب�ألوانها العديدة
كروحه بعد �أن كانت مثبتة على �سقفه ،ابت�سم
ثم �صاحوا لكي يهبط يف احلال � إليهم لأ نّ
الغمامة بدت �أن �أجزاءها قد تبددت ومل
يبقَ منها � إال بقعة واحدة �أ�صغر من ج�سده
الثقيل ،قرر الهبوط ويف �أثناء ذلك م ّر طري
هم�س :ال مفر من الب�شر ..من الأ ر�ض..
بهَ ،
حف هواء لطيف ج�سده ،ثم �أخذ
من �أ�صلكّ ..
�صرير لرياح يدق �أو�صال روحه الثكلى ،تبعرث
احللم وتال�شى كالغبار الذي تال تلك الرياح.
التفت � إىل زاوية �أخرى ،نافذة مفتوحة
بع�ض من ت�أويالت
و�ستائر تطري ..وتطري ٌ
تلك النافذة وخيا ٌل يف عينيه وحز ٌن داخله
 ..ر�أى فتاة يف ال�شقة التي تقابله ،حدّق بها
ظان ًا �أنها � إحدى �أحالمه التي جتيء بال موعد
وعند �ضيقه بالذات ،ر�آها وقد بدت منهمكة
يف �شيء ما حتى �أنها ال ترفع ر�أ�سها �أبداً..
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� إنها تكتب ..لقد ر�أى م�ساحة �أوراقها ومدى
اندماجها يف ترتيب �أ�سقام احلروف عليها �أو
� إحدى تنهيداتها.
ظل يت�أملها ،يت�أمل كل حتركاتها ،و�أخذ
يفكر يف �أولئك الب�شر الذين ر�آهم يف ذلك
احللم العابر كيف �أنهم خافوا عليه من
�أمل ..من �أي مكروه قد ي�صيبه ،كل الوقت
كانوا يهتمون ببقائه على قيد احلياة ،وكانوا
قد فر�شوا الزهور كي ترعى تنف�سه ..كي
تكون له م�ساحة جميلة على �أر�ض ٍ لطاملا
حاول االبتعاد عنها مت�شبث ًا بغيمة عما قريب
�ست�سقط وي�سقط معها ،وهذه الفتاة مل ت�أتِ
معهم ،مل تلمحه �أبد ًا وهو قرابة الثالث
�ساعات كان يت�أملها� ،أخذت تفكريه كله الآن
وو�ضعته مواجه ًا للحياة مرة �أخرى بال �أي
حلم ٍ قد مير� ،أزعجه ان�شغالها عنه يف كتابة
�أ�سطر ٍ طويلة كثرية دون �أي اكرتاث به  ..دون
�أن تالحظ ترقب عينيه املتوا�صل لها� ،أزعجه
�أن حياتها كلها حقيقة تكتبها على �أوراقها،
�أن يكون حلمها قد �أ�صبح واقع ًا والآن تخطه
على �أوراقها ،غ�ضب �أكرث ..ا�ستفزته تلك
الأ فكار والت�سا�ؤالت عنها ..ا�ضطرب و�صاح:
َمل ال تنظرين � إيل ؟! رفعت ر�أ�سها واقرتبت
من النافذة� ،أخرج ر�أ�سه كله ،جعله مواجه ًا
كثيف� ،أ�صبح وجهها مقاب ًال لوجهه،
لهواء ٍ ٍ
قالت :كنت �أكتب عن كل الذي هم�سته الطيور
يف �أذنك �أثناء هبوطك � إىل الأ ر�ض .ابت�سمت،
غاب هو و�أبقى نافذته مفتوحة بالكامل.

خواطر

رباعية احلب
(� إىل حارقة ال�صمت :ميادتي)
حممد م�شاعلة

∂

انتظــر
هــل �ستـذهـب هكــذا؟
�أم �ستـذهـب ب�شكـل �آخــر كمــا �أتيـت �أول مـرة؟
خامتـك بدايـة غيمـة ت�سحـب �أطفـالها وراءهــا ،لتغـري ال�سمـاء بنكهـة التـراب الناتـج،
تهيـئ مـاء احلـرف فـي قبــر البيــا�ض ،تخبـئ الـرحـم فـي � إحدى النجمات� ،أربع ياب�سات
�أي �أربع؟ ال ت�سـل ،و�سـت خ�ضـر �أي �سـت؟ ال تبحـث ،وفـي قعـر الـذاكـرة ما زال هنـاك
نـدى مـاء ينمـو ،كيـف؟ ال �أعلـم؛ � إال �أن اهلل ر�سـم لـوحـة فـي متحـف املياه لك ،و�صهيل
وعـد يف االنتظـار ،فامـ�ش فوق الريح يف �سواد الليل طارقا بنور كعبيك باب الأ ر�ض.

االنتـظـار
نق�ش فـي خـا�صـرة الـظل يتـ�أرجـح علـى حبـال ال�سكـون ،قـ ُبل الـريح للماء� ،صـد أ� الـوقت فــي ظل
ال�سـرو املتـراكــم فــوق الغبــار ،نزف الوقت يف وجه ال�صنوبر ،انعجان ال�سكون يف ال�ضجيـج ،عـزف
ال�ضباب فـي اعوجاج املدى ،ظل ملقی علی حواف الطريق يرق�ص املـوت ،ق�صيـدة من رماد
الثمالة .. ،فاهــد�أ.

∂

كاتب من الأ ردن.
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ال�صـمـت
لـرمبا كان انك�سـار �أنني فـي املر�آة ،ن�ص ر�سالة املاء� ،صـالة لـنـزف �سقف ال�سـمـاء،
غـرور النبيـذ ،نـزف لـفقـراء النمـل ،مقربة ل�صراع الـذات يف مـدارات الأ حــالم ،طحلب
الف�ضـول على �ضفاف الوقـت ،ليـل يبكي عرقـا فوق �صدر ال�صدى ،طفـل ميت�ص كثافة
الوقـت يلهـو بكـ�سر احلقيقة� ،أرجوحة البكاء علی حبال العط�ش مـوتا ،قـدا�سـة �أنثـى ،لغـة
الأ مـوات ،حـوار قدا�سـة مـن ن�صـل �أنثى على �شـرفـات امل�ساء ،حـوار الآ لهة .. ،فـ�أن�صـت.

الــوقــت
�أحيـك دقــا فـي �إحـدى جـدران الـرمــل ،كهــل ال يـزيـد عـن خمـ�س �سنوات� أرهقه حمل والديـه
ف�شتـم الطريـق ،رمـل الـزمن حبـوا يف ممر اللغة �صنوبرا ،غبار ملح قيـح �صدى اجلـرح ،ان�سـالخ
البحر عـن ال�سماء ،حكاية �شاعر �أ�ضاع ظل ق�صائده ،مراوغة القـدر ،نطفـة الوقـت التي ما زالـت
تنمو يف رحمه ..فانتبــه.

الغي ــاب :ال ،بـل الفـقد
ح�ضـور يتكـئ جتاعيد عكاز امللل ،احلقـد ،الرتابـة ،الـالمبـاالة ،ال�شـرود ،ال�صخـب،
ـام�ض
القـلـق ،الع�صف ،جحيـم امل�شـاعر ،حمـاورة املـوت ،امل�سافة ما بيـن الأ ر�ض وال�سمـاء  ..ف ِ
و�أي الـطــرق كـانــت أ�هــدى؟
�صــراط حـ ــب؟ �صــراط �صــدق؟ �صــراط ه ــزل؟ �صــراط �صداقـة؟ �صــراط م ـ ــاذا؟
�ضبـاب زمـن يقيـد الـوقـت ،كيــف؟ ال �أعلـم� ،صـد أ� يبتلـع مثلــث الكــون بهدوء.
ال تنتـظـر ،قد مات مـن �سي�أتي ،ابتلعـه ماء الطريق ،ف�صدئت قـدماه ،فـال مت�ضـغ ذاكــرة
حـرفــك وتب�صقـهـا نثـرا عابثـا وال ت�شــرب ع�صـارتــه خمـرا.
انتــظر  ...هــل فهمـت الــذهـاب؟ �أم أ�نــك �سرتحـل هك ــذا؟
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مكا�شفات

قراءة
د .ح�سام اللحام

∂

ترتكز النظريّة النقديّة املعا�صرة على جملة من الأ �س�س التي باتت قارّة يف الوعي
النّقدي .ويتقدّم هذه الأ �س�س اعتبار النّ�ص الأ دبي املنطلق واملحور الذي تدور القراءة يف
فلكه.
ّ�ص  -طبقا لذلك  -هي مرتكز القراءة؛ ومن ث ّم كان
ومن الطبيعي �أن تكون لغة الن ّ
ّ�ص هو  -يف الأ �سا�س  -بناء
ّ�ص؛ لأ نّ هذا الن ّ
من �شروط القراءة املعا�صرة جتويد لغة الن ّ
لغوي.
للديب �شخ�صيّته املتفرّدة .وهذه اللغة –
اخلا�ص للغة هو ما يجعل أ
ّ
واال�ستخدام
مهما تفاوتت درجات الإبداع فيها  -ال ت�ست�سلم للمبا�شَ رة التي تفر�ض املعنى الواحد �أو
الت�صور املجرّد.
ّ
∂

ق�سم اللغة العربية  -جامعة الزيتونة.
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يرتتّب على هذا الفهم �ضرورة �أن يتنبّه
الكاتب م�ستعمل اللغة � إىل تعميق معرفته
يف اللغة والأ دب وجماالت املعرفة املختلفة،
وعدم االكتفاء بهوام�ش حمدودة ال ت�سعفه يف
التّحليق عاليا يف ف�ضاء الإبداع.
� إنّ القارئ ،يف النّقد املعا�صر ،هو مركز
العناية واالهتمام ،وهو دائم البحث عن �س ّر
الإبداع اللغويّ يف النّ�ص ،ولي�س يف حميط
الن�ص �أو م ؤ�لّفه.
ّ
وهذا ما يفر�ض على املبدع �أن يجعل من
ن�صه بناء ف ّنيّا متما�سكا ومن�سجما .وبهذا
ّ
ّ�ص  -ال القارئ  -هو �صاحب ال�سّ لطة
يكون الن ّ
العليا واملوجّ ه ب� إ�شاراته الف ّنيّة واجلماليّة
لقارئه؛ ذلك لأ نّ القارئ ،مهما قيل عن
حريّته وكفاءته القرائيّة ،يظ ّل حمكوما بلغة
ّ�ص و� إ�شاراته.
الن ّ
� إنّ تركيز الكالم على اللغة الأ دبيّة
والتّقنيات الأ �سلوبيّة ،ال يعني ،هنا ،التّمركز
52

حول هذا العن�صر وحده ،وال يق�صد به
الدعوة � إىل االقت�صار على التمتّع بامل�شهد
ّ�ص؛ فهذا ما رف�ضه
اللغوي الذي ينتجه الن ّ
بع�ض كبار البنيويني �أنف�سهم وكثري من ال ّنقّاد
املعا�صرين � .إنّ املق�صود من الرتكيز على
اللّغة ،يف هذا املقام ،هو الدعوة � إىل البناء
اللغوي املحكم القادر على ن�سج ر�ؤيا الفنّان
املبدع للعامل .وهي ر�ؤيا من املفرت�ض �أن
اخلا�صة يف ال�شّ عر �أو
ّ
يُج�سّ دها الكاتب بلغته
النّرث .وتكاد احلدود التي تف�صل بني هذين
ال�شّ كلني (ال�شّ عر ،والنّرث) تتال�شى يف معظم
النظريّات الأ دبيّة املعا�صرة.
�أبد أ� بهذه املفاتيح �أو الإ�ضاءات بني يَدَ ي
النّظر يف النّ�صو�ص التي كتبها عدد من كتّاب
والق�صة يف جملّة «�أقالم جديدة»؛ لع ّل
ّ
ال�شّ عر
ذلك يكون مدخال لقراءة تُ�شري �أكرث ممّ ا
ُف�صل.
تتق�صى وت ّ
ّ
ولأ نّ اللغة الأ دبيّة هي لغة الفرادة
واخل�صو�صية ،فمن املتوقّع �أن تتاح لقارئ

هذه النّ�صو�ص �أن يتنقّل بني عوامل خمتلفة،
تن�شئها بناءات �أدبيّة تندغم الذّاتُ املبدعة
يف ن�سيجها وتتبدّى فيها مناخاتها الرّوحيّة
والفكريّة.

 ال�شّ عر:و�آبد أ� الكالم على ق�صيدة «خيال» ملازن
عبد احلميد كاظم؛ فهي تدلّ على دراية يف
الوزن العرو�ضي ،وقدرة على متثّل املفردة
الف�صيحة .ويبدو � إيقاع الق�صيدة �أكرث ما
ي�ش ّد القارئ ،وال �سيّما االمتداد ال�صوتي الذي
يختتم بالقافية املنتهية بروي الباء املفتوحة
املمتدّة ب�ألف الإطالق ،وكذلك اطّ راد بع�ض
التّماثالت ال�صوتيّة:
فتعاتبنا بال حرج
لزوال احلـال أ�حـبابا
وتباكينا على �أثر
حني �سدّوا دوننا بابا

وتفارقنا على �أمل
وجـمعنا مـنه �أتعـ ـ ــابا
ولكنّ الق�صيدة تلب�س الرّداء التقليدي،
وت�أخذ بالرتكيب ال�شّ ائع ،وتركن ،كثريا � ،إىل
و�صف ال�شّ عور ال ت�صويره.
ويبدو هذا املنحى �أق ّل ظهورا يف ق�صيدة
خا�ص» � إذ يعبرّ � إبراهيم
ّ
«حبّ ب�أ�سلوب
ال�صرايرة عن رغبة وا�ضحة يف التعبري بلغة
يح�سّ ها ،ويعي�شها ،ويريد �أن يطوّعها يف �شعره.
فتظهر يف ق�صيدته التي مطلعها:
قالوا ن�سيتك �أحم ٌق من �صدّقا
ال ت�ستطيع ال�شم�س � إال ت�شرقا
وهو يوظّ ف بع�ض املفردات املعا�صرة:
حما�ضرات  /اخللوي...
وال قيمة لهذه املفردات يف الداللة على
حداثة الق�صيدة �أو جدّتها � إذا مل تدغم يف
بنية ك ّليّة حمدثة تت�آزر �أجزا�ؤها لتو�صيل
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املعنى ال�شعري.
وتزخر الق�صيدة مب�ؤ�شّ رات واعدة لبلوغ
هذه الدّرجة من ال�شعريّة :
�أو تـذكـرين مــزاحنا وعنـادنا
وغداة �أبحر يف خيالك زورقا
و�أظ ّل يف دنياك �أ�ستبق الهوى
نـهرا تنـاو�شه الهوى فتــدفّـقا
ومن الأ جدى التّخفيف من حدّة الإيقاع
اخلارجي واالبتعاد عن املبالغات؛ فهما ممّ ا
قد يذهب بلذّة القراءة.
وعلى النّقي�ض من ذلك تقف ق�صيدة
«مرايا العبري» حليدر الب�ستنجي معلنة عن لغة
�صادمة ،قلقة ،ت�ستفز حا�سّ ة القارئ ،وت�ستنفر
طاقته الت�أويليّة؛ فلغة الق�صيدة م�شبعة بالقيم
الف ّنيّة واجلماليّة ،وهي جت�سيد حيّ للذات
يف بحثها عن الغائب احلا�ضر .وهي ذات
مثقلة ب�شعور الوحدة والفقد والغياب ،وجتد
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�صدى �أنفا�سها يرتدّد يف ذلك البعيد الغائب
املتداخل فيها ،واحلا�ضر عرب رموز الطّ بيعة
/الورد ،وما تخلّفه من �أثر ي�ستدعي الغبطة
والنّ�شوة؛ وهي هنا قرين احلياة:
�أتعثرّ بثياب الق�صيدة
�أتلعثم بالترّ اب الذي بني يدي
لأ نّ قرنفل عطرك باد�أين بالتّحيّة
...
يف املقعد ثمّة قلق غائم
يف املقعد �أنا وثوان حجريّة
بانتظار العبري
وترت ّد بنا ق�صيدة «�صالة على �شال أ�مّي»
ملحمّد عبد الباري � إىل �أجواء حممود دروي�ش
يف بداياته «�أحنّ � إىل خبز أ�مّي» ويف غنائه
لأ مّه يف �أحد ع�شر كوكبا .وال يرتدّد حممّد
عبد الباري يف الإف�صاح عن هذا؛ فقد �أتبع
عنوان ق�صيدته بعبارة مقتب�سة من �شعر
فحط ح�سّ ون
دروي�ش «فكّرت يوما بالرّحيلّ ..

تنا�ص مع �شعر لدروي�ش
على يدها ونام» كما ّ
يف موا�ضع �أخرى.
وال يقلّل ذلك من جماليّة ق�صيدته
املنظومة على بحر الوافر يف �ستّة وع�شرين
بيتا ،وقد عبرّ فيها عن �شوقه لأ مّه و� إخال�صه
وتفانيه يف حبّها ،كما عبرّ عن وجع الرّحيل
جم�سّ دا بغنائيّته ال�سّ اطعة م�أ�ساة �شعبه
ووطنه:
�أيا أ�مّاه من ن�أي � إىل ن�أي
ال�صبا وطنا بديال
�سنقرتح َّ
وتف�صح الق�صيدة عن قدرة حممّد على
ت�شكيل ال�صورة املبدعة ،ويف مكنته متتني
ن�صه ال�شّ عري وتطويره ليكون �صوته اخلا�ص،
ّ
وال يعني ذلك جمافاة �شعر دروي�ش �أو غريه،
بل تو�سيع املمار�سة ال�شّ عريّة بتو�سيع �أفق
النّظر والقراءة ،والتّخلّ�ص من �أيّ م ؤ�ثّرات
خارجيّة توحي ب�أنّ ال�شّ اعر لي�س هو.

ويف ق�صيدة «�آهات خفّاقة باجلراح»
لطارق الدّراغمة ثمّة التزام مبا ال يلزم ،فقد
قيّد ق�صيدته بقافيتني متوازيتني ،ف�سلك بهذا
م�سارا ال يوافق ال�شّ كل القدمي وال املعا�صر؛
� إذ نظم ق�صيدته على بحر الكامل يف �ستّة
ع�شر بيتا ،ثمّ جعل لك ّل �شطر قافية؛ فال�شّ طر
الأ ول يف البيت ينتهي بالهمزة امل�ضمومة،
وينتهي ال�شّ طر الثاين يف البيت بحرف القاف
املك�سور ،وهكذا مي�ضي يف الق�صيدة التي
مطلعها:
ال�شّ عر خمر رامه ال�شّ عرا ُء
وعتيق خمري يف الدّنى تخفيقي
� إنّ اختيار ال�شّ كل الفنّي لي�س هو ما يحكم
عمليّة الإبداع ،ذلك لأ نّ احلكم يف نهاية
الأ مر يتوقّف على مدى قدرة ال�شّ اعر على
اال�ستخدام ال�شّ عري الأ مثل لل�شّ كل الفنّي؛
وهذا مردّه � إىل القدرة على توظيف الإمكانات
الأ �سلوبيّة القادرة على �شحن لغة النّ�ص
باحلرارة الالزمة للت�شكيل الفنّي واجلمايل.
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أ�مّا التو�سّ ل ب�أغرا�ض الفخر والهجاء واملدح
يف جزر متفرّقة ونائيّة فال يبعث الرّوح
ال�شّ عريّة يف الكالم.
وتتّخذ ق�صيدة «فتوى» ملحمّد زكي م�سارا
مغايرا؛ وهي على ،الرغم من حتلّلها من الوزن
العرو�ضي ومن وم�سلكها اخلطابي ،تدلّ على
�شاعريّة قادرة على التطوّر .وال�شّ اهد على
ال�صور التي تنبئ عن
ذلك اجرتاحه لعدد من ّ
� إمكانات �شعريّة ترفد رغبته يف ال�سّ ري قدما
نحو الكتابة املتجلّية .ومن �شواهد �صوره:
جتري ال�سّ الحف حتّى تلحق
بالرّيح خلف خرافاتكم
بك ّل هدوء ال�سّ ال�سل
قبل �أن تفكّك �أج�سادها
ويف ق�صيدة «خلل» ملروان البطو�ش تعبرّ
الذات عن موقفها � إزاء الواقع بلغة ت�صويرّية
تقدّم املعنى م�شخّ �صا وجم�سّ ما ،وهو ما ي ؤ�دّي
ي�شف عنه هذا
� إىل التدفّق الداليل الذي ّ
اال�ستخدام؛ وقد اتّخذ من بع�ض املفردات
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رموزا ليعبرّ بها عن موقفه الرّاف�ض ملا ميليه
عليه الو�ضع الرّاهن .ومن املفردات التي جعل
منها رمزا «الغبار»:
الغبار �صدى الدّمار
...
املخزن ال�شتوي ال يبكي
بال�صمت يف وجه الغبار
ولكن يكتفي ّ
�أكل الغبار من الرّحى �شيئا وطار
� إنّ ال�شاعر بتكثيفه ال�ستخدام كلمة
«الغبار» يجعل منها الكلمة املفتاح التي مّربا
ينفذ القارئ منها � إىل املعنى الكلّي الذي
ي�شغل الذات؛ وقد يكون �ضبابيّة ال ّر�ؤيا � إزاء
التّعامل مع الآخر الذي يريد ا�ستالبنا �أو هو
ي�ستلبنا فعال.
ّ�ص املو�سوم بـ «ل�ست ظلّي» لندى
ويف الن ّ
�ضمرة ،تدور الذات الكاتبة يف دائرة يحا�صرها
فيها � إح�سا�سها باخلوف من غام�ض ال تعرف
كنهه �أو هي تعرفه وال ت�ستطيع مواجهته .وهي

تد�أب يف ت�صويرها لهذا الإح�سا�س عرب لغة
�سرديّة خالية من الوزن اخلارجي ،وتنطوي
على جانب من الفنتازيا .ويبدو �أنّ هذا
الق�صة �أكرث من انتمائه
الن�ص ينتمي � إىل ّ
ّ
� إىل ال�شعر .وقد اعتمدت الكاتبة على ال�سّ رد
ب�ضمري املتكلّم (�أنا) وهو �أبلغ تعبريا عن
احلاجة � إىل البوح مبا يعتمل يف الذات .كما
ا�ستطاعت عرب ا�ستخدامها املكثّف للأ فعال
املتتابعة  -برابط �أو دون رابط � -أن جت�سّ د
� إح�سا�سها جت�سيدا حيّا.
ّ�ص ،يف التخيّل
وقريب من هذا الن ّ
ن�ص «عقد اليتيم» لعبداهلل
واالنتماء ال�شّ كليّ ،
الزيود؛ وهو يج�سّ د فكرته متو�سّ ال ب�ضمري
الغائب «هو» م�صوّرا اجل ّو النّف�سي لـ «اليتيم»
يف حلظة � إ�صغاء ملا يذكّره بحاجته � إىل «الأ ب»
وي�صوّر ،عرب ال�سّ �ؤال عن الغائب الذي ي�شي
بطبيعة تفكريه الطّ فويل؛ من خالل تقليد
عمليّة اخللق:
ماما كيف ي�صنعنا اهلل من تراب وماء؟

الن�ص
وينهي الكاتب �سرده بوم�ضة ت�ضيء ّ
كلّه ،وتبثّ � إ�شعاعاتها يف ذاكرة القارئ:
ال�صباح
�أحاول �صنع بابا منذ ّ
وال �أ�ستطيع
ن�ص «ت�صوّف» ل�سنابل الفار نقع على
ويف ّ
لغة مرمّزة ال تُ�سلم املعنى بطم�أنينة ،بل تظ ّل
فاعلة يف �أفق القارئ ،وتدور به اللغة  /اخليال
� إىل حيث ال قرار ،وال ا�ستقرار .وهي ت�صوغها
يف �سياق �سردي:
كان يرافق الق�صيدة � إىل م�صري الكالم
يد�س يده يف الغيب املحتقن
�صلبوه ّ
ويبدو �أنّ الت�سترّ بقناع «البطل املجهول»
ال�صادمة لوعي خمدَّر
هو من متطلّبات اللغة ّ
الن�ص ،وهي لغة تنكر �أكرث ممّ ا
كما يظهر يف ّ
ت�صدّق ،وتقدح �شرارة املعنى الذي ينمّ على
ذات ثائرة على ذاتها وحميطها ،لكنّها تطوي
ثورتها يف �صمتها:
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يا �آخر الأ نا
ال�صاعدة
ما بقي من مدى لكذبتنا ّ
ال�سّ المل ماتت
مذ خرّبنا ك ّل �أدراج احللول
حواف
ّ
ال�صور واللغات على
و�شلحنا ّ
الهويّة
فا�سكن و�أن�صت ل�صدى عمودي يخرقنا
ويحاول �أكرم الزعبي يف «�سقوط حرّ»
�أن يخفي مرارة الذّات واغرتابها يف داخلها
ويف الواقع الذي يعمّق االغرتاب؛ وذلك عرب
� إيقاعيّة توحي بالتدفّق واالنطالق ،ولكنّها يف
الواقع مقيّدة ب�ضوابط خارجيّة عرو�ضيّة،
و�أخرى �صوتيّة ،ولغة مفارِقة ت�شري � إىل ذات
مت�شظيّة.
ومن الالفت ،رغم ق�صر الق�صيدة ن�سبيّا،
تكرار الالزمة التكراريّة لكلمة «�أ�سقط»
يف بداية ك ّل مقطع من مقاطع الق�صيدة
اخلم�سة .وقد رتّبها ال�شّ اعر عموديّا لتالئم
معنى ال�سّ قوط ال�سّ ريع واملدوي وامل�ستمر.
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�أ�سقط
�أ�سقط
وكرّر كلمة «�أ�سقط» يف بداية ك ّل مقطع
مربزا طبيعة هذا ال�سّ قوط يف ك ّل مرّة .ولبثّ
مزيد من تعميق حالة التفجّ ر الكامنة التزم
ال�شّ اعر بحرف روي يف بداية املقطع وخامتته
خمتلف عن الروي يف املقاطع الأ خرى ،وذلك
ٍ
يف الق�صيدة كلّها.
وي�شعر القارئ ،عرب هذا الإيقاع ،بخفوت
ال�صوت يف املقطع الرّابع ،وهو ميثّل ،على
ّ
الرّغم من خفوته  -ذروة التّعبري عن حالة
االختناق والأ �سى ،وكان يف مكنة ال�شّ اعر �أن
الن�ص ،ال �أن يلج أ� � إىل املبا�شرة
يجعله خامتة ّ
والتّف�سري كما فعل يف املقطع الأ خري الذي
ّ�ص.
يخد�ش جماليّة هذا الن ّ
وهذا هو املقطع الرّابع:
�أ�سقط يف الوطن على موتي

�أرثيني بهدوء ال�شّ اعر
�أدفنني ببقايا �صوتي

الق�صة
 ّالق�صة ،كما ال�شّ عر ،ثمّة ذاتٌ � إن�سانيّة
يف ّ
تتناثر يف النّ�سيج اللغوي؛ وال عذر لكاتب
ال يخ�صب لغته؛ فهو ي�سري يف درب الأ دب،
وللأ دب متطلّباته املعقّدة أ�وّلها و�أ�سا�سها
جماليّة اللغة املكتظّ ة بالدّاللة.
ويف املجموعة ،مو�ضع النّظر ،ق�ص�ص
متفاوتة الطول؛ منها ما يقع يف �ستّ �صفحات
«�س ّر الأ ريج» لإبراهيم العدرة ،ومنها ما
يقع يف �صفحتني �أو �أكرث قليال «ر�صا�صة
طائ�شة» حلليمة الدربا�شي ،و«موا�سم» لروان
ق�صتان ال تتجاوزان ال�صفّحة
ر�ضوان .ومنها ّ
و«ال�صرخة»
والن�صف« :كبت» ل�سلمى عوي�ضة ّ
ل�سلمى � إبراهيم .وثمّة ثالث ق�ص�ص ل�سونا
بدير ال تزيد الواحدة منها على ن�صف
�صفحة «احتماالت ،املظلّة ال تتّ�سع � إال الثنني،

انقرا�ض» .وجللّنار زين ثالث ق�ص�ص:
«براءة� ،أمومة ،القنّا�ص» تقع الأ وىل والثالثة
يف اثني ع�شر �سطرا ،والثانية يف �أربعة �أ�سطر.
و«زجاجة عطر �صغرية» ل�سلمى عوي�ضة.
ال�صفحات
التق�صي ،لعدد ّ
ّ
يرمي هذا
والأ �سطر � ،إىل التّنبيه على طبيعة ال�شّ كل
الق�ص�صي واخليارات الق�ص�صيّة املاثلة؛
الق�صة
وهي ،يف الإجمال ،تت�أطّ ر حتت جن�س ّ
الق�صرية ،ولكنّ هذا التّحديد قد ال يقنع
الق�صة الق�صرية
كثريا من نقّاد الأ دب؛ لأ نّ ّ
ذاتها ميكن تق�سيمها ،بح�سب حجمها وكثافة
ق�صة ق�صرية،
لغتها وعنا�صرها الف ّنيّة � ،إىل ّ
ق�صة ق�صرية جدّا.
و�أق�صو�صة ،و ّ
ولك ّل منها �أركانها و�شروطها .ولكنّها تلتقي
جميعا على �أمر واحد ال منا�ص منه ،وقد نبّهت
عليه يف مبتد أ� الكالم ،وهو � إتقان اللغة التي
تكتب بها هذه الق�ص�ص مبختلف �أحجامها.
وما ميكن التّنبيه عليه يف هذا ال�سّ ياق هو
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�أنّ مطالب هذه اللغة تتعمّق وتزداد �صرامة
كلّما ق ّل حجم ال�صفّحات؛ ومن هذه املطالب:
التكثيف النّاجم عن الإيجاز ،والإ�ضمار،
واحلذف ،وغريها من التقنيات التي ال ب ّد من
توظيفها لإحكام البناء الق�ص�صي.
وميكن ،يف هذا الإطار ،تق�سيم الق�ص�ص
� إىل ق�سمني� :أوال :ق�ص�ص ق�صرية .ثانيا:
ق�ص�ص ق�صرية جدّا .يندرج حتت الق�سم
الأ وّل� :س ّر الأ ريج ،ر�صا�صة طائ�شة ،كبت،
ال�صرخة .وي�ضمّ الق�سم الثّاين:
موا�سمّ ،
زجاجة عطر �صغرية ،احتماالت ،املظلّة ال
تتّ�سع � إال الثنني ،انقرا�ض ،براءة� ،أمومة،
القنّا�ص.
ق�صة «�س ّر الأ ريج» لإبراهيم العدرة
يف ّ
القا�ص منذ اللحظة الأ وىل ،حلظة
ّ
ي�شدّنا
العنوان � ،إىل ن�سيجه الأ كرب «النّ�ص الكلّي»
الق�صة العب �أ�سا�سيّ ؛ لأ نّه
فالعنوان يف هذه ّ
ي�ضع القارئ يف �أجواء غام�ضة تنطوي على
�أ�سرار ال ب ّد من الو�صول � إىل معرفة كنهها
وخفاياها.
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وبهذا املفتاح ال�سرّي يلج القارئ م�شدودا
� إىل تتبّع ما تختزنه اللغة الق�ص�صية من
�أ�سرار .وينفتح امل�شهد الق�ص�صي الأ وّل يف
ّ�ص على بداية حواريّة بني �صديقتني
هذا الن ّ
تبوح ال�شخ�صيّة الرئي�سية فيهما مبا يُهدى
� إليها من ورود حمراء يف كل يوم دون �أن تعرف
م�صدرها ،وقد بلغت من ال�سنّ عتيّا ،ومل تعد
جتد ما يذكّرها ب�أنوثتها ،وهي� ،أنوثتها ،من
املفرت�ض �أن تكون منبع � إح�سا�سها ب� إن�سانيّتها.
الق�صة الأ خرى :اللغة،
ّ
وتتعا�ضد عنا�صر
الق�صة ،احلوار يف الك�شف عن
ّ
�أ�شخا�ص
الأ جواء النف�سيّة التي تعي�شها ال�شخ�صيّة
الرئي�سية الالهثة وراء ال�س ّر الكامن يف هذا
الإهداء املفاجئ واجلميل ،وهو الذي ر ّد � إليها
� إح�سا�سها بكينونتها وبوجودها الإن�ساين.
وبهذا ي�ضع الكاتب قارئه يف حلظة � إن�سانيّة
باتت يف حم ّل الإهمال والنّ�سيان.
ولعلّنا جند جت�سيد هذه احلالة من الفقد
وال�شّ عور بغياب الإن�سان يف معظم الق�ص�ص

التي نعر�ض لها .و�أكرث ما ي ؤ�كّد هذا الغياب
تنكري الأ �سماء ال�شخو�صية؛ �أي تركها بال ا�سم
ت�سمّى به ،فيغدو احلديث عنها ب�ضمري الغائب
(هو) .وهو يرمز � إىل ت�شييئها وا�ستالبها.
وربا ي�صدق هذا على الذّات املبدعة التي
مّ
ي�صدمها الواقع فتت�شظّ ى فيه وتعيد � إنتاجه يف
لغتها النّاب�ضة بهذا الوجع الإن�ساينّ.
ق�صة «ر�صا�صة
وهذا ما يلحظه القارئ يف ّ
طائ�شة» حلليمة الدربا�شي؛ فهي تف�صح
منذ البداية بال�سّ �ؤال الكا�شف« :كيف لنا
�أن نحلم؟» مبا يعتمل يف داخل الذّات التي
الق�صة عرب
حُترّك ال�شخ�صيّة املنكَّرة يف ّ
�أحالم متعدّدة ومتنوّعة ،لكنّ هذه الأ حالم،
املح�صلة ،دالّ وم�ؤ�شّ ر على الت�شظّ ي
ّ
يف
وال�ضياع يف الواقع املادّي.
ّ
«كانت تتخيّل ك ّل ما حتلم به ،ف�سرعان
ما عرفت الفرق بني اخليال واحللم».
ويف � إمكان الكاتبة �أن تطوّر من �أدواتها
الق�ص�صيّة ،فتبتعد عن املبا�شرة ،وت�سطيح
العبارة ،وتلج أ� � إىل اختزال اللغة؛ لتمنحها
النّور الالزم لتغدو حيّة ناب�ضة موحية ،ال
�صريحة مبا�شرة.
ويرتدّد �صدى الذّات املنق�سمة بني احللم
ق�صة «كبت» ل�سلمى
واخليال والواقع يف ّ
عوي�ضة التي بدت قادرة على بلورة جتربتها
يف لغة ت�صرّح حينا وت�ضمر حينا ،وترتك

يف بع�ض ثنايا الكالم فراغات تتيح الفر�صة
للقارئ للم�شاركة والتّفاعل وملء الفراغ.
«هذه املجنونة قد فرّت من بني الأ �سطر
مبجرّد تفكريي بـ ،...يووووه مل �أكمل حتّى
تفكريي بـ...
على �أنّ ذلك ال يعفي الكاتبة من حتمّل
امل�س�ؤوليّة يف جتنّب بع�ض الأ خطاء النّحويّة
الق�صة.
التي تخد�ش لغة ّ
ق�صة «موا�سم» لروان ر�ضوان ،تعود
يف ّ
بنا الكاتبة � إىل بيئتي املكان والزّمان اللتني
نفتقدهما يف جميع الق�ص�ص التي حتت
النّظر؛ وتغييبُهما م�شاب ٌه يف دواعيه لتغييب
اال�سم وتنكري ال�شخو�ص؛ وهو تغييب معنوي،
ق�صة موا�سم �أي�ضا ،رغم
والتّنكري نلحظه يف ّ
ال�صديق � «.إنّ عمّان
وجود الإن�سان احلبيب ّ /
«الآمنة الوديعة هي البيئة املكانيّة التي يدور
ق�صة «موا�سم»؛ بيد
فيها احلدث  /احللم يف ّ
�أنّ بغداد اجلريحة هي التي يتال�شى فيها
احللم  /حلم الذّات ،كما يتج�سّ د يف النّهاية:
«عزيزتي:
�أحبّك ...ولكن مو�سم جني التّمر يف بغداد
قد حان ،اعذريني».
ق�صتها
وتذكّرنا �سلمى � إبراهيم يف ّ
«ال�صرخة» ب�أنّ ثمّة ا�سما �صريحا هو «جهاد»
ّ
ق�صتها .فها هي
يج�سّ د دور البطولة يف ّ
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ذي ت ؤ�كّد القاعدة التي �أوم�أنا � إليها؛ وهي
تنكري ال�شّ خو�ص يف جميع الق�ص�ص � إال هذه
«ال�صرخة» .ويبدو �أنّ الذّات كلّما �أوغلت
ّ
عميقا يف متثيل م�شاعرها ب�صوتها الذاتيّ
ال�صوت اجلمعي ،تظ ّل
اخلال�ص بعيدا عن ّ
اخلا�صة .لكنّها
ّ
م�سكونة بالهواج�س والعواطف
حني تف�سح الطّ ريق � إىل الف�ضاء اخلارجيّ
جتد �سبيال � إىل � إثبات ح�ضورها االجتماعيّ ،
ولي�س يف هذا خلل ميكن �أن يالم الكاتب
عليه ،بل �أرى ذلك من واجباته� ،شريطة � اّأل
ينزلق بلغته � إىل هاوية املبا�شرة والتّ�سطيح.
وقد زاوجت �سلمى بني الأ مرين ،فعبرّ ت
وال�صريحة عن رغبتها يف
بلغتها ال�شفيفة ّ
متثيل البطولة ومتجيدها؛ فثمّة من ميوتون
يف �سبيل �أوطانهم ،وثمّة �أوطان تنتهك،
وحقوق تغت�صب.
وتبدو مغامرة الكتابة الق�ص�صيّة �أكرث
بروزا يف ق�ص�ص �سونا بدير ،و�سلمى عوي�ضة،
وجلّنار زين .ويرت ّد ذلك � إىل طبيعة اختيار
ال�شّ كل الق�ص�صي الذي جنحت � إليه ك ّل من
القا�صات الثّالث؛ فهو يع ّد �أحدث زمنا و�أق ّل
ّ
ذيوعا � ،إذا ما قي�س بالأ �شكال الأ خرى .و�أعني
الق�صة الق�صرية جدّا � .إنّ هذا اللون من
به ّ
الكتابة يتطلّب احل ّد الأ ق�صى من اال�ستخدام
اللغوي الأ مثل؛ من حيث التكثيف ،والإيجاز،
واحلذف ،والإ�ضمار ،وتوظيف الأ فعال
احلركيّة لت�سريع الإيقاع ال�سّ ردي ،والتوّتر
الدرامي...
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وقلّة عدد الأ �سطر �شرط �أ�سا�سيّ لكتابة
هذا ال�شّ كل الق�ص�صي؛ فهو قد يقع يف �سطر
واحد �أو ب�ضعة �أ�سطر ،وال يتجاوز ن�صف
�صفحة .ولهذا كان اخلو�ض فيه مغامرة
تفر�ض على الكاتب ا�ستنفار طاقته الإبداعيّة
يف �أق�صى جتلياتها اللغوية والرتميزية
والدراميّة.
وينبني على هذا :التّخفّف من العبارات
الو�صفيّة ،واختزال احلدث .وهذا ما �صنعته
الكاتبات الثالث على تفاوت وا�ضح ،وب�شيء
من التّزيّد يف بع�ض التفا�صيل.
ق�صة «احتمال» تعمد �سونا بدير � إىل
يف ّ
ق�صتها � إىل �أربعة احتماالت ،ي�ستغرق
تق�سيم ّ
ك ّل منها ،تقريبا� ،سطرين؛ وهي تتدرّج
عرب ك ّل منها يف �أفكار نوويّة مرتابطة ،ويف
لغة فعلية حركيّة لتبثّ يف نوع من املقابلة
� إح�سا�سها ب�صعوبة حتقيق حلم اللقاء الذي
يبدو م�ستحيال لكنّه يظ ّل حا�ضرا يف الذات:
«مللم ما يعينه على � إغواء املنايف ،ورحل،
تعثرّ عطرها� ،أ�سقط احلقيبة ،تنا�سى لذّة
الوطن ،تن�سّ مه� ،أعاد احلقيبة ،تابع امل�شي،
الآن �صارت احلقيبة �أثقل».
ق�صة
وتن�سج �سونا على هذا النّحو ّ
«انقرا�ض» ،التي تنبني على �أربع نقاط،
جت�سّ د ك ٌل منها فكرة نووية ترتبط بالأ خرى،
ومتت ّد من البداية � إىل النهاية يف �سياق �سردي

من�سجم ينتهي بنهاية واخزة رامزة« :منت
النخلة دون �أن تفكّر يف م�صري النخل بعدها؛
فهي عاقر دون ثمر».
ق�صة «املظلة ال
ومن التع�سّ ف ت�صنيف ّ
تتّ�سع � إال الثنني» �ضمن الق�ص�ص الق�صرية
جدّا؛ لأ نها ،رغم ق�صرها ،ال تُعنى بالتكثيف
والإيجاز بالقدر املالئم؛ فهي متت ّد بعباراتها
و� إيقاعها البطيء لتن�سج الإح�سا�س بالن�شوة
والغبطة «حتت املطر» يف ظ ّل من ي�شعرها
بالدفء والأ مان؛ فهي �أقرب � إىل اخلاطرة
الق�ص�صية.
ق�صة «زجاجة عطر �صغرية» ل�سلمى
أ�مّا ّ
الق�صة
ّ
عوي�ضة فيمكن ت�أطريها حتت
الق�صرية جدّا ،وهي �أطول يف عدد ال�سطور
ق�صة «املظلّة ال تتّ�سع � إال الثنني» لكنّها
من ّ
تتّ�سم بحركيّة الأ فعال وتتابعها وتراكبها،
وتعتمد العبارات الق�صرية .ويعيبها الإكثار
من العبارات الو�صفيّة ومالحقة التفا�صيل.
ويف قدرة الكاتبة اختزالها واالكتفاء منها مبا
ي ؤ�دّي الغر�ض.
ومن الق�ص�ص الق�صرية جدا ق�صتا
«�أمومة» و«القنّا�ص» جللّنار زين .ولع ّل ق�صة

«�أمومة» �أقرب النماذج الق�ص�صية التي ّمت
الق�صة الق�صرية
تناولها ،هنا � ،إىل �شكل ّ
جدّا؛ فهي تقع يف �أربعة �أ�سطر؛ لكنّها مكثّفة
ورامزة ،وخمتتمة بنهاية �صادمة:
«قال لها� :أ�شعر بالربد يا أ�مّي.
تب�سّ مت واعدة �إيّاه مبا يدفئه يف زيارته
التالية.
بعد �أ�سبوع ...عادت � إليه حتمل كنزة
�صوفيّة حاكتها بيديها...
�ألب�ستها ل�شاهد قربه ...ثمّ م�ضت.
ق�صة «القنّا�ص» ت ؤ�كّد جلّنار � إدراكها
ويف ّ
جلاذبيّة هذا ال�شّ كل وقدرته الإيحائيّة؛
فرت�سم م�شهدا ق�ص�صيّا �أطول من �سابقه،
لكنّه ي�شرتك معه يف ال�شّ كل الق�ص�صي ،ولعلّها
تتخفّف من بع�ض العبارات التف�صيليّة لتبلغ
بق�صتها درجة �أعلى يف ال�شعرّية وال ّت�أثري.
ّ
أ�مّا «براءة» فهي تدخل يف � إطار
الأ ق�صو�صة؛ وهي متثّل حالة � إن�سانيّة يف
حلظة معيّنة ويف ن�صف �صفحة ،وي�شيع فيها
ا�ستخدام العبارات الطويلة ،وجتنح � إىل
التو�سّ ع والتب�سّ ط يف احلوار.
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64

1

شارع احلمام

أ�حمد الك�سيح

∂

�صباحا ،كل الوجوه تلب�س وجهاً واحداً كئيباً له طعم احلنني وملوحة �صخر
البداية.
يف الظهرية ،ت�سحل جباه املارّة على الأ ر�صفة .هواء ال�شارع مليء بالقبل.
م�ساء ،تنحدر الأ �ضواء عرجاء ،تلك الأ �ضواء اللعينة يغريها دمعي ،تنوء بها جذوع
الأ عمدة ،تلهث يف فناءات الذاكرة ،تخرج من �سوادها وت�ستحيل حليّا يف �أعناق ن�ساء
ميل جرار ال�شتاء.
ال�سواحل والأ �ساطري التائهة ،ثم ت�سطع نبيذا أ
خطوات قليلة حم�سوبة باملجاز ال�شعري
ال بامل�سافة اجلغرافية ،ت�صل بني بداية �شارع
احلمام �شرقا من مقهى امليدان � إىل الطرف
الغربي املنتهي ب�ساحة العني املغلقة دائريا
بامل�سجد الكبري يقابله بيت �أبي جابر ،ثم
ي�صلب هذا التقابل الدير و�شارع احلمام من
الأ �سفل ،وتعلوهما بانحدار حارة الأ كراد.
كل ما حتدثه هذه اخلطوات �أو بالأ حرى ما
تكتبه هذه الق�صائد ،هو �شيء من االهتزازات
والإرها�صات ومتاوج ال�شعور � .إن حمايثة
حجارة �شارع احلمام و�أدراجه الذهبية اللون
قد يخلق يف وعيك مناخا م�شعّا مب�ساحات
∂

مليئة باملا�ضي العابق �أحداثا ،ويف حلظة ما
تكون على و�شك �أن ت�سمع تلك احلجارة وهي
تروي لهواء النهار ما ر�أته� ،أو �أن ت�شتمّ رائحة
تلك الذكريات حا�ضرة ملء الو�ضوح والثقل.
هي الذاكرة ،كلما زادت نغال وبعدا وحفرا
� إىل الوراء /املا�ضي ،كلما �صارت �أكرث كثافة
و� إ�شعاعا وقدرة على احتالل احلا�ضر ون�شر
خط الر�ؤية الثابت باجتاهاته
�أدواتها ،را�سمة ّ
الثالث (املا�ضي/احلا�ضر/امل�ستقبل) فهي
كاخلمر ،كلما زاد مكوثها يف خوابيها وعتقت
�أكرث كلما زاد ن�ضجها و�أثرها العميق عند
ح�ضورها.

قا�ص �أردين.
ّ
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الأ �صعب و�أنت يف �شارع احلمام �أن حتاول
� إدارة م�شهد من م�شاهد املا�ضي قد ح�ضر
على عجل ل�سبب ما ،فهناك ما�ض ع�صيّ
على العودة ك� إحدى مراحل العمر مثال ،لأ نك
م�ضطر للإ م�ساك بظالل اخلواطر امل�ستدعاة
و�أ�شباه الأ حالم املتفلّتة من معاقلها ،ك�أنك
حتاول الإم�ساك مبوجة يف بحر متالطم
تعرف م�سبقا �أنك لن حت�صل من زبدها على
�شيء ،حتاول �أن تن�سج من خيوط مهرتئة
متقطّ عة م�شاهد ذلك املا�ضي يف حماولة
منك لتحنيطه وخلع ثوب �سكون املادة عليه،
ولكن �سرعان ما ينقطع �شريط هذه امل�شاهد
فال يبقى منها �سوى الهباء املتكامل ،وحنني
جارف ورغبة يف البكاء حل ّد اجلنون �أو املوت
ال فرق.
ال�س�ؤال،
جف
هل نحاول عبثا �أن ن�شرب من نهر ّ
منذ زمن بعيد لن�شعر باالرتواء؟ �أم نحاول
ال�سباحة فيه لن�شعر بخفة العودة املحتوم
بوهميتها ؟ هل النهر لي�س هو النهر كما
يدعي � إليا�س فركوح2؟ �أم �أن النوم مع اخليال
�أحلى من النوم مع الذاكرة كما يدعي �أن�سي
احلاج3؟

ف�إما �أن ن�شعر بالنهاية كمن مير عليه
الوقت م�سرعا� ،أو �أن ن�شعر �أننا منهوبون من
وقتنا وخمتل�سون كما هو حار�س الأ وقات يف
غرفته.
يف احلقيقة مل �أعرب �شارع احلمام ،ف�أنا
مازلت حافرا ج�سدي على � إحدى مقاعد
مقهى امليدان� ،أرقب نف�سي من خالل املارّة،
رغبت ب�شرب فنجان من القهوة ف�سرعان ما
وجدت فتى املقهى (�شاكر) نابتا � إىل جانبي
ي�س�ألني عن رغبتي ،قلت يف نف�سي :لقد لبى
هذا الفتى النداء قبل �أن يخرج من ر�أ�سي،
فكيف لو �صرخت ب�أعلى �صوتي كما يفعل
الزبائن ،ال �أعتقد �أنه �سي�سمعني مع كل هذا
ال�صخب الذي يحتل �أبنية وحمالّ �شارع
احلمام والذي ي�سيل يف ال�شوارع راكبا �أل�سنة
املارّة والباعة ونابعا من م�سجالت ال�سيارات
ومزامريها.
ابت�سم الفتى ومن خلفه ك�شبح امل�صباح
انت�صب �صوت �أم كلثوم عابقا من مذياع
املقهى :طول عمري بقول ....قال يل الفتى
وك�أنه �أدرك ما كنت �أفكر فيه� :أنا على املوعد
دائما .كان �صوت �أم كلثوم عاليا ف�أح�س�ست
للحظة وفتى املقهى يحرك �شفتيه �أنه الذي
يغني كلمات تلك الأ غنية.

الهوامـ ـ ـ ـ ــ�ش
 1ـ �شارع جتاري يقع �ضمن امل�سار التاريخي ملدينة ال�سلط.
 2ـ قا�ص وروائي �أردين.
 3ـ �شاعر لبناين.
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ق�ضايا

العنـف  املجتمــعي
األشكال واألسباب واحللول
د� .أحمد را�شد

∂

مقدم ــة:
يع ّد العنف املجتمعي خطرا على املجتمع املدين ،ي�ؤدي � إىل � إ�ضعاف امل�ؤ�س�سات
املكونة لهذا املجتمع ،مما ي�ؤدى � إىل غياب اال�ستقرار .وقد �شهد الأ ردن خالل الآ ونة
الأ خرية حاالت متعددة وغري م�سبوقة من �أ�شكال العنف املجتمعي ،كان لها �أثر �سلبي
على املجتمع� ،سببها جهل الأ فراد واجلماعات �أو ابتعادهم عن الأ �سلوب احل�ضاري
وال�سلوك املدين للحوار ،وحل االختالف يف وجهات النظر.
∂

مدير مديرية امل�شاريع/وزارة الثقافة ،وخبري يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
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ميكن �أن نرجع عوامل ظهور العنف
املجتمعي الذي بد أ� ي�ؤرق املجتمع الأ ردين
خالل الفرتة القليلة املا�ضية � إىل عدد من
العوامل منها :
 -1عوامل لها عالقة برتبية الفرد يف الأ �سرة
واملدر�سة.
 -2عوامل لها عالقة بالوعي واملعرفة والوازع
الديني لدى الأ فراد.
 -3عوامل لها عالقة بغياب العدالة
االجتماعية.
 -4عوامل لها عالقة بتطبيق الت�شريعات
والعقوبات.
 -5عوامل لها عالقة بالوعي املجتمعي والقيم
املجتمعية.
 -6عوامل لها عالقة بالواقع االقت�صادي
للفرد واملجتمع.
 -7عوامل لها عالقة باال�صطفافات ال�سيا�سية
واجلهوية واملناطقية.
 -8عوامل لها عالقة بتعاطي املواد املخدرة
وامل�سكرة.

م�س�ؤولية حماربة العنف املجتمعي:
ال تقت�صر م�س�ؤولية حماربة العنف
املجتمعي ب�أ�شكاله املتعددة �أو احلد منه على
جهة معينة دون �أخرى ،بل هي م�س�ؤولية
عامة يتحملها املجتمع �أفرادا وم�ؤ�س�سات،
كل يف موقعه ،وح�سب طبيعة اخت�صا�صه
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واهتماماته ،فكلنا م�س�ؤول ،وكما قال (�ص):
«كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».

�أ�شكال العنف املجتمعي:
تتعدد �أ�شكال العنف يف املجتمع الأ ردين
ك�سائر املجتمعات الإن�سانية الأ خرى ،وتتفاوت
�آثاره من �شكل � إىل �آخر تبعا للعوامل التي
ت�ؤثر فيه ،وميكن �أن نح�صر �أ�شكال العنف
املجتمعي يف املجتمع الأ ردين بالآتي :
 -1العنف الأ �سري (العنف �ضد املر�أة
والطفل).
 -2العنف يف املدار�س(عنف املدر�س
والطالب).
 -3العنف الع�شائري.
 -4العنف اجلامعي.
 -5العنف �ضد املوظف العام (املدين
والأ مني).

�آثار العنف املجتمعي:
تتنوع الآثار الناجمة عن ممار�سة خمتلف
�أ�شكال العنف من حيث الإيذاء فمنها :
 -1الإيذاء اجل�سدي :الذي ينتج عن
االعتداء اجل�سدي على الأ فراد ويرتك �آثارا
وا�ضحة على اجل�سد مثل  :ال�ضرب ،واخلنق،
وال�شد ،و� إحداث الك�سور واجلروح واحلروق،
واحلب�س ،واحلرمان من املاء والطعام والنوم
وامل�أوى ،والقتل ..

 -2الإيذاء النف�سي :الذي ينتج عن
االعتداء الذي يرتك �آثارا نف�سية على الفرد
املُعتدى عليه :بالتهديد ،والتخويف ،والإيذاء
اللفظي ،وت�شويه ال�سمعة ،والت�شكيل ،واالهانة،
وال�شتم ،والتحقري ..
 -3الإيذاء اجلن�سي :الذي ينتج عن
االت�صال اجلن�سي ،واالغت�صاب ،والتحر�ش
اجلن�سي ،واالجبار على البغاء ،وم�شاهدة
اجلن�س ..
 -4الإيذاء االقت�صادي :الذي ينتج عن

االعتداء على املمتلكات العامة واخلا�صة
وتخريبها ،واالعتداء على املال العام،
واالحتيال ،وهدر مقدرات الدولة.

�أ�سباب العنف املجتمعي:
تتعدد وتتنوع الأ �سباب التي ت�ؤدي � إىل
العنف املجتمعي ،وميكن �أن جنملها يف �أربعة
�أ�سباب رئي�سية  :اقت�صادي ،واجتماعي،
وقانوين ،و� إعالمي ،و�سنتناول تاليا هذه
الأ �سباب ب�شيء من التف�صيل مع تقدمي
مقرتحات حلول لها.
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�أوال :الأ �سباب االقت�صادية
 � -1إفرازات الفقر والبطالة الناجمة عن الأ و�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي تعي�شها �شرائح
وا�سعة من املجتمع الأ ردين ب�سبب حمدودية املوارد الوطنية ،وال�سيا�سات االقت�صادية
املتبعة التي كانت �سببا من �أ�سباب ارتفاع املديونية ،وخلق �أزمات جديدة ،زادت من
الآثار ال�سلبية على جممل االقت�صاد الوطني الأ ردين ،بالإ�ضافة � إىل ت أ�ثُر الأ ردن مبا
يجرى من �أحداث و�أزمات يف دول اجلوار ،وت�أثري الأ زمة االقت�صادية العاملية.
 -2زيادة الأ عباء احلكومية الناجمة عن التدفق الهائل لالجئني � إىل الأ را�ضي الأ ردنية،
وعدم حتمل املجتمع الدويل م�س�ؤولياته الإن�سانية جتاههم ب�شكل منا�سب.
 -3تدين م�ستوى الدخل ال�شهري للغالبية العظمى من الأ ردنيني مقارنة مع متطلبات احلياة
اليومية.
 -4ال�شعور بعدم امل�ساواة ،وانت�شار الوا�سطة واملح�سوبية.

احللول املقرتحة
 -1الإ�سراع يف تنفيذ م�شاريع املدن التنموية.
 -2فتح �آفاق جديدة لال�ستثمار يف مناطق اجلذب اال�ستثماري ،وتوفري الظروف املنا�سبة
يف املناطق غري اجلاذبة.
 -3توجيه القطاع الأ هلي واخلا�ص للم�ساهمة يف حتقيق التنمية من خالل م�شاركته يف فتح
ا�ستثمارات جديدة وا�ستقطاب الكفاءات والعمالة الوطنية.
 -4ت�شديد عقوبات اجلرائم االقت�صادية ،خا�صة املتعلقة باالعتداء على املال العام،
واالحتيال ،وهدر مقدرات الدولة.
 -5التو�سع يف فتح مراكز تدريب لت�أهيل الأ يدي العاملة الوطنية يف خمتلف املجاالت.
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 -6النظر يف � إمكانية � إن�شاء �صندوق وطني للمعونة الوطنية ،بتمويل من امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية الأ هلية واخلا�صة الأ ردنية.
 -7ت�سهيل �أ�س�س و� إجراءات احل�صول على القرو�ض ال�صغرية �أو التمويل من قبل امل�ؤ�س�سات
احلكومية املتخ�ص�صة بهدف متكني ال�شباب الفقراء العاطلني عن العمل من البدء
مب�شاريع �صغرية مثل (�صندوق التنمية والت�شغيل ,و�صندوق تنمية �أموال الأ يتام ,م�ؤ�س�سة
الإقرا�ض الزراعي  ....الخ ).
 -8ت�سهيل البنوك الأ ردنية عمليات منح فئة ال�شباب قرو�ض ًا مي�سرة ،وبن�سبة فائدة
منخف�ضة وب�ضمانات �سداد مي�سرة.
 � -9إعادة النظر يف رواتب موظفي الدولة ،واملتقاعدين املدنيني والع�سكريني ،بحيث
تتنا�سب ومعدالت الت�ضخم االقت�صادي ،ومتطلبات احلياة اليومية ،وتوجيه م�ؤ�س�سات
القطاع الأ هلي والقطاع اخلا�ص يف هذا االجتاه.
 -10حماربة الوا�سطة واملح�سوبية ،وتطبيق القوانني والأ نظمة ب�شكل دقيق خا�صة يف
جماالت التوظيف ،وعدالة تقدمي اخلدمات للمواطنني.
 -11ال�ضغط على املجتمع الدويل لتحمل م�س�ؤولياته الإن�سانية جتاه ما يعانيه الأ ردن من
�ضغوطات يف كافة املجاالت ،نتيجة للتدفق الهائل للالجئني ،لتقدمي العون وامل�ساعدة،
ليتمكن الأ ردن من توفري متطلبات ه�ؤالء الالجئني ومبا ال ي�ؤثر على احتياجات ومتطلبات
املواطن الأ ردين.

الأ �سباب االجتماعية
� -1ضعف الوعي املجتمعي ،وااللتزام بالقيم املجتمعية ،وتغييب الوازع الديني لدى فئات
من �أفراد املجتمع.
� -2ضعف الدور الرتبوي لبع�ض الأ �سر الأ ردنية ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية يف تربية الأ بناء،
الأ مر الذي �أدى � إىل تدين م�ستوى الوعي واحل�س الوطني لديهم.
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 � -3إخفاق ن�سبي لل�سيا�سات الرتبوية يف بع�ض املدار�س بتعزيز وتنمية الروح الوطنية لدى
الطلبة ،وتراجع دور مدير املدر�سة واملعلم يف بناء الأ جيال وتوجيهها.
� -4ضعف دور اجلامعات يف الرقابة على �سلوكيات الطلبة ،وتغذية ال�سلوك الإيجابي
لديهم.
 -5تبني بع�ض اجلهات غري امل�س�ؤولة ق�ضايا املت�سببني بالعنف ،والدفاع عنهم حتت حجج
واعتبارات غري واقعية ومنطقية.
 -6ال�شعور بغياب العدالة وعدم الر�ضا يف �آليات التوظيف.

احللول املقرتحة
 -1ن�شر الوعي املجتمعي بخطورة ثقافة العنف وعدميتها وامل�صري املجهول الذي تقود
املجتمع نحوه ،وتر�سيخ القيم الإ�سالمية والف�ضائل املجتمعية الداعية � إىل التعاون
والرتاحم والت�سامح واحلوار.
 -2تعميق الوعي ،ورفع م�ستوى املعرفة من خالل االهتمام ب�إقامة الندوات ،وور�ش العمل،
واملحا�ضرات ،والأ عمال الفنية واخلطب ،والدرو�س ،والربامج الإعالمية التوعوية املوجه
للأ �سرة والأ بناء وال�شباب ،لتن�شئتهم تن�شئة �صاحلة.
 -3ت�ضمني املناهج الدرا�سية يف املرحلتني الأ �سا�سية والثانوية ف�صوال متخ�ص�صة تتناول
خماطر العنف املجتمعي و�آثاره ال�سلبية على الطلبة واملجتمع والدولة ،وطرق الوقاية
منه ،وتر�سيخ ثقافة الوئام والت�سامح يف املباحث املختلفة ذات العالقة مثل (الرتبية
الوطنية ،واللغة العربية ،والثقافة الإ�سالمية ...الخ).
 � -4إخ�ضاع املعلمني واملر�شدين االجتماعيني لدورات تدريبية يف مهارات االت�صال ،وبرامج
جتعلهم قادرين على تعزيز مفاهيم التعددية الثقافية ،والو�سطية ،واالعتدال ،وثقافة
احلوار ،وغر�س روح املواطنة ال�صاحلة لدى الطلبة.
 -5تنفيذ برامج حمددة للحد من ت�سرب الطالب ،ملا له من انعكا�س �سلبي على منو الطالب
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الذهني والبدين ،وتفاقم ظاهرة الأ مية ووقوع الطالب �ضحايا اال�ستغالل مبختلف
جوانبه.
 � -6إيجاد نظام ت�أديبي موحد جلميع اجلامعات يكون له �صفة الإلزام ،وعدم التهاون يف
تطبيقه ،من حيث تطبيق العقوبات امل�شددة على كل من يت�سبب �أو يتورط يف العنف،
ويخل بالعملية التعليمية.
 -7تفعيل دور عمادات �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعات ،يف عملية التوا�صل الدائم مع الطلبة،
وتوجيهم ،وتقدمي الن�صح والإر�شاد لهم.
 -8تفعيل دور الأ من اجلامعي يف اجلامعات ،وزيادة �أعدادهم ،واختيار ذوي الكفاءة،
و� إعادة النظر بالت�شريعات الناظمة لعمل الأ من اجلامعي.
 -9تطوير �أ�ساليب التعليم ،والعمل على � إ�شغال وقت فراغ الطلبة مبا ي�سهم يف رفع �سويتهم
العلمية ووعيهم املجتمعي.
 -10ت�ضمني املتطلبات الأ كادميية الإجبارية لطلبة اجلامعات على مفاهيم :احلوار مع
الآخرين ،وقيم الت�سامح ،واحرتام منجزات الوطن.
 -11تعزيز دور الإعالم اجلامعي ،وتكري�س دوره يف التوعية والإر�شاد ،والتوجيه نحو �أهمية
االرتقاء بامل�سلكيات الطالبية مبا يتفق مع الأ عراف الأ كادميية.
 -12تركيب �أجهزة ك�شف بالأ �شعة على �أبواب اجلامعات ،و� إلزام الطلبة باملرور من خاللها،
� إ�ضافة � إىل تركيب كامريات مراقبة داخل احلرم اجلامعي ،موزعة على �أبواب الكليات،
وال�ساحات الرئي�سية ومداخلها وخمارجها ،بحيث يكون هذا الإجراء و�سيلة لردع الطلبة
قبل ارتكابهم الفعل اجلرمي ،وو�سيلة � إثبات �ضد من قام بالفعل اجلرمي.
 -13التطبيق ال�صارم للقوانني والأ نظمة �ضد كل من يت�سبب بالعنف ،و� إلزام ذوي العالقة
بعدم االلتفات � إىل �أولئك الذين يتدخلون للدفاع عنهم.
 -14اعتماد ثقافة م�ؤ�س�سية جلميع الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة ،تنبذ وجترم
الوا�سطة واملح�سوبية ،واملزاجية واال�ستهتار ،والالمباالة ،و� إيجاد �آلية عمل لتنظيم
ذلك.
 -15تفعيل تطبيق قانون الأ �سلحة والذخائر ،ومتابعة كافة اجلهات املعنية ،واتخاذ
الإجراءات الرادعة بحق املخالفني.
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 -16اتخاذ الإجراءات املنا�سبة من قبل الأ جهزة الأ منية بحق م�ساندي متلقي اخلدمة الذين
يعتدون على املوظف العام ،ويتجاوزون القانون ،وعدم الت�ساهل �أو املجاملة معهم.
 -17ت�شديد العقوبات بحق من يتدخل من �أفراد الأ جهزة الأ منية ،وموظفي الدولة يف
الق�ضايا الع�شائرية � إذا ثبت �أنه طرف فيها ،وذلك حفاظا على هيبة وحيادية الدولة يف
تعاملها مع �أفراد املجتمع.
 -18الت�أكيد على مبد أ� ال�شفافية والعدالة واجلدارة من خالل تطبيق �آلية وا�ضحة للرقابة
واملحا�سبة الر�سمية املبا�شرة ل�ضبط الوا�سطة واملح�سوبية يف التعيينات على اختالف
م�ستوياتها يف كافة املنا�صب ال�سيادية يف الدولة.

الأ �سباب القانونية
� -1ضعف الثقافة القانونية لدى املواطنني وعدم التقيد بها.
 -2ق�صور بع�ض الن�صو�ص القانونية املرتبطة بالعنف واجلرائم ب�شكل عام.
 -3بطء � إجراءات التقا�ضي لدى املحاكم.
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احللول املقرتحة
 -1ت�ضمني املناهج التعليمية يف املدار�س ،واملتطلبات الأ كادميية لطلبة اجلامعات مواد
تتناول القانون ،خا�صة تلك التي تتعلق بالأ من املجتمعي ،بهدف تعريفهم مبخاطر
العنف والعقوبات املرتتبة على افتعاله وامل�شاركة فيه.
 � -2إقامة فعاليات و�أن�شطة ،و� إعداد برامج توعوية موجهة ملختلف �شرائح املجتمع ذات
�صبغة قانونية بهدف التوعية مبخاطر العنف ونتائجه ال�سلبية.
 � -3إدخال التعديالت على الت�شريعات اجلزائية بتجرمي �أعمال العنف بكافة �أ�شكاله،
وت�شديد العقوبات عليها.
 -4تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام يف ق�ضايا القتل التي اكت�سبت الدرجة القطعية ،حيث ت�أكد
�أن وقف عقوبة الإعدام يف ق�ضايا القتل التي اكت�سبت الدرجة القطعية ينجم عنها
م�ضاعفات ع�شائرية خطرية ت�ساهم يف زيادة معدالت اجلرمية يف املجتمع.
 -5تعديل قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ،بحيث ي�ساهم يف ت�سريع الإجراءات
الق�ضائية.

الأ �سباب الإعالمية
 -1ما تن�شره الف�ضائيات من �أفالم العنف املوجهة للأ �سرة والتي ت�ؤثر �سلبا على �سلوكهم.
 -2م�ساهمة بع�ض املواقع الإعالمية يف ت�ضخيم الأ مور ،وعدم الدقة واملو�ضوعية يف نقل
احلدث.
 -3الدور ال�سلبي لبع�ض املواقع الإلكرتونية الذي يثري الفتنة ،وي�ؤجج م�شاعر املواطنني.
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احللول املقرتحة
 -1بث الربامج واخلطب واملحا�ضرات التوعوية الهادفة ،التي ت�ؤكد على دور الأ �سرة يف
التن�شئة الوطنية للأ بناء ،وتعزيز القيم الإيجابية ،و�سلوك الت�سامح واحرتام الآخر،
والرتابط االجتماعي يف املجتمع.
 -2الت�أكيد على الإعالميني بنقل املعلومة مبو�ضوعية ودقة ،والقيام بالدور املنوط بهم،
يف تعظيم منجزات الدولة ،وممار�سة الدور الرقابي على احلكومة وم�ؤ�س�سات الدولة
املختلفة ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وبيان الإجنازات والإخفاقات يف ال�سيا�سات،
والإعالن عنها بطرق �سليمة وب�شكل �شفاف.
 -3التطبيق الفاعل لقانون اجلرائم الإلكرتونية ،و�أنظمة املعلومات الأ ردنية ل�سنة (،)2010
و� إجراء التعديالت الالزمة عليه ،ليفي مبتطلبات ال�ضوابط املهنية والتنظيمية والقانونية
لعمل املواقع الإلكرتونية ،وخا�صة الأ خبار ،واملواد املتعلقة بجرائم العنف ،وما تن�شره من
تعليقات ت�ؤدي � إىل م�ضاعفة تفوق احلدث نف�سه ،وحتديد اجلهات امل�س�ؤولة عن ذلك،
والإعالن عنها.
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ف�ضاءات ثقافية

اخلوري طانيوس ضرغام
�ش ــاعر ال�شرق الكبري للبيت الها�شــمي الكبري
�سامر العبادي

∂

� إن �سرية امللك عبداهلل الأ ول طيب اهلل ثراه لي�ست �سرية �سيا�سية فح�سب ,بل  يف
ثناياها �سرية لأ ديب و�سيا�سي ,ومفكر ,وم�ؤرخ ,عا�صر زمنه ب�صالبة م�ؤمناً مب�شروعه
ور�ؤيته ذلك �أن مكانة الأ �سرة الها�شمية يف �أفئدة الكثريين من العرب منحتهم حق
القيادة والزعامة امل�ستندة �  إىل م�شروعيتهم املتعززة بانتمائها للر�سول (�صلى اهلل
عليه و�سلم) ,التي تواكبت مع الثورة العربية الكربى التي حمل عبء قيادتها ال�شريف
ح�سني بن علي عام 1916م  بهدف حترير  العرب من«  الهم الترتيكي»  الذي �أثقل
�صدورهم بحملهم للتنازل عن عروبتهم.
∂
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طالب درا�سات عليا.

وقد كانت لل�صحوة العربية القادمة
من احلجاز واملعانقة �سورية �أن حققت حلم ًا
كبري ًا لطاملا تطلع العرب � إليه ,وهو الدولة
العربية املوحدة ,اخلال�صة بعروبتها  ,والتي
عربت عنها اململكة العربية ال�سورية ( 1918م
– 1920م)  التي امتدت على م�ساحة �سورية
الكربى مبختلف �أقاليمها (�سورية ,لبنان,
فل�سطني ,والأ ردن) وكم احتفلت �شرفات
بريوت ودم�شق وحلب وطرابل�س وغريها من
احلوا�ضر العربية امل�شرقية  بالعلم ال�شريفي.
ولكن اال�ستعمار الفرن�سي الإجنليزي,
مل ي�ش أ� لتلك اململكة  الدوام فدخل  جنده من
البحر ومن الرب معلنني يف مي�سلون ( 24متوز
1920م) انتهاء �أ�صدق الأ حالم العروبية بل
و�أجزلها تعبري ًا يف �سرية العرب املعا�صرة,
وغري مبالغ � إن قلت � إنه منذ �سقوط الأ ندل�س
مل تتحقق للعرب دولة كتلك اململكة ال�شريفية
التي ي�شابه غروبها ,تلك اللحظة التي �صدح
بها ال�شاعر معلن ًا انتهاء و�صول احللم بقوله:
جادك الغيث � إذا الغيث همى
يا زمان الو�صل بالأ ندل�س
مل يكن و�صلك � إال حلم ًا
يف الكرى �أو خل�سة املختل�س
� إن هذه الأ ندل�س الأ خرى ,ال�ضائعة,
بقيت يف �أفئدة عرب امل�شرق حلم ًا �سنامه
الها�شميون ,الذين حملوا الهم العربي

ب�صرب ال�سيا�سة و� إدراك احلال العربي الذي
يخرج لتوه من غفوته ,ويوا�صل الها�شميون
تطلعهم � إىل حلم العروبة  ,فقدوم الأ مري
عبداهلل � إىل عمان التي احت�ضنت�  آنذاك
القوميني  ,ورجاالت العرب ممن طالتهم
�أحكام الإعدام ال�صادرة من ال�سلطات
الفرن�سية ,فو�صلها يف ني�سان 1921م معلن ًا�  أن
«احلق يعلو» ,وعمان التي رفعت �أقوا�س الن�صر
مقدمة منذ تلك اللحظة نف�سها للعامل ب�أنه
حا�ضرة امل�شرق العربي  توا�صل العهد ,على
تطلعها لأ متها بالنهو�ض يوم ًا وك�أنها املرابطة
على الثغور ,العازمة على احللم ,الأ مينة على
التاريخ ,القاب�ضة على جمر التطلع �  إىل حلم
كبري بحجم العروبة.
  والأ مري عبداهلل (�آنذاك) هو الأ ديب
الذي يدرك معنى امل�شاعر العربية يف �أفئدة
املثقفني والأ دباء ,وحتى احلاملني  ,فهو الرجل
املو�سوعي الذي ا�ستطاع �أن يكون حمور ًا بني
ال�سيا�سيني والأ دباء ورجاالت الدين و�شيوخ
الع�شائر ,وحتى النا�س الب�سطاء ,م�سخر ًا
تلك  املنظومة من العالقات خلدمة العروبة
و�آمالها مدرك ًا دور الها�شميني ك�سدنةٍ  للعروبة
والتحرر ,والتطلع لبناء الإن�سان ذاك� أنهم
�سليلو تلك اخل�صال الطيبة املمتدة عرب
الزمان.
ومن بني �أوائل ال�صحف التي ظهرت مع
ن�شوء الإمارة �صحيفة  الأ ردن ,ت�أ�س�ست يف
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حيفا عام 1923م  ثم  رحل بها �صاحبها خليل
ن�صر �  إىل عمان يف حزيران 1927م  ,لتوا�صل
�صدورها يف كنف  الإمارة ,والأ ردن ال�صحيفة
وعلى قلة �أعدادها توثيق ًا يف مكتبة اجلامعة
الأ ردنية  ,وعدم توفرها يف �أيٍ من دور �أر�شيفنا
الوطنية � ,إال �أن هذه الأ عداد القليلة  تبقى
لها �أهمية كبرية كم�صدر لدرا�سة تاريخنا
الوطني يف عهد الإمارة ,بكافة وجوهه
ال�سيا�سية واالجتماعية والأ دبية ,وك�أنها �شجر ٌة
معرفيةٌ حتكي  وريقاتها كثرياً  من �صور
املا�ضي الأ ردين ,الغني باحل�ضور العروبي
امل�شرق الذي  يعز نظريه يف تاريخنا العروبي
الوا�سع واملمتد  واملت�أتي من فكر الأ مري الذي
وهب � إمارة �شرقي الأ ردين ذلك الزخم الذي
ال زال يدعو � إىل الأ لفة واالن�سجام.
ومن بني �أوراق تلك الأ عداد يطل �شاعرنا
الذي ع�شق الأ ردن قياد ًة و�شعب ًا وتراب ًا ور�ؤيةً,
� إنه ال�شاعر اخلوري يو�سف بن �ضرغام �صالح
�ضرغام (امللقب بطانيو�س)  واملولود عام
1884م يف بلدة عربين التابعة ملدينة  البرتون
اللبنانية ,تبعد  60كم عن بريوت �شما ًال و34
كم عن طرابل�س جنوباً ,تعلم يف مدر�سة مار
يوحنا مارون ,ودر�س علم الالهوت ,و� إ�ضافة
لإتقانه العربية كان على علم باللغة ال�سريانية
والفرن�سية.
و�صاحبنا �شاعرٌ ,ولغوي ,وهو مرج ٌع
وجلي�س لل�شعراء والكتاب ,و�سِ يم كاهن ًا عام
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1912م لرعيته ,ووا�صل حياته معلم ًا للغة
العربية يف لبنان يف مدار�س منها  :مدر�سة
الأ خوة املرميني ومدر�سة �آل العلم يف داريا,
ثم انتقل � إىل مدار�س فل�سطني و�شرقي الأ ردن
وعمل يف كنائ�سها ومدار�سها.
وما يلفت النظر يف هذا ال�شاعر ح�سب ما
اطلعت عليه� ,أنه ال يوجد �أي درا�سة تناولته
بالبحث ,وال حتى الك�شف الأ كادميي عنه
على رغم دوره ومكانته يف ال�سرية الأ دبية يف
عهد الإمارة ,و�سجال كلماته وجزالة �شعره
املن�سوج بتعابري جعلت من املغفور له �سمو
الأ مري عبداهلل بن احل�سني �أن ينعته ب ـ «�شاعر
ال�شرق الكبري للبيت الها�شمي الكبري» ,وذلك
كما ت�شري �صحيفة الأ ردن يف عددها امل�ؤرخ يف
 8ت�شرين الأ ول عام 1930م  ,والعدد نف�سه
ي�شري � إىل �أن �شاعرنا توىل من�صب مدير
املدر�سة الوطنية يف عمان.
�أما عن �أ�شهر ق�صائده تلك التي و�صف
بها حنينه و�شوقه للأ ردن ق�صيدة«  حتية
لل�شرق» نظمها بعد غياب دام ثالثة �أ�شهر,
يقول فيهــا:
� إيه �أمري ال�شرق ما
يف ال�شرق � إال خمل�صون
عرب �أ�شاو�س من ن�صارى
يف البالد وم�سلمني
عدوا القلوب على هواك
مدلهني ومولهني

قتل احلنني نفو�سهم
والنف�س يقتلها احلنني
ي�سرتقبون لقاء الأ مري
مُكربي ــن   مهلليـ ــن
هذه الق�صيدة التي تناول فيها ال�ضرغـام
�أجزل التعابري التي حتكي �سجايا �سمو
الأ مري؛ فبقدر ما كان �شاعر ًا بقدر ما كان
حمب ًا للإ مارة و�أمريها ,لريفدها وهي يف
ـاف من ن�سيم
مهدها كلمات حب وك�أنها قط ٌ
الأ رْز ت�ستودع حب ًا يف �صفحات ما�ضيها
وحا�ضرها و�أيامها القادمات  ,لتبقى حتكي
على مر الأ جيال وفا ًء لوطنٍ بادله ال�ضرغام
حب ًا بحب.
وت�شرف �شاعر ال�شرق الكبري للبيت
الها�شمي الكبري بلقاء �سمو الأ مري يف
ق�صر رغدان العامر يف ني�سان من عام
1930م ,وت�شري �صحيفة  الأ ردن � إىل ارجتاله
�أبياتاً  خالدة يف احل�ضرة الأ مريية ,عرب فيها
عن قدا�سة املكان الذي بقي على مر الأ جيال
رمز ًا للأ ردنيني والعرب ويجمعهم على الوفاء,
فيقول يف رغدان و�سيده:
هذا احلمى يا فتى لبنان فاتئد
وط�أطئ الر�أ�س � إجال ًال وال تزد
�أما اجلالل (فرغدان) �أنت له ج�سد
و�أنت منه مكان الر�أ�س من ج�سد

ر�أ�س له �شمم البيت العتيق
وما يف البيت مرتفع من عزه الأ بد
ويف الق�صيدة �أمنيات بال�سلم الذي يعي�شه
الأ ردن حيث يتغنى بذلك ال�شاعر الكبري
بقوله:
�أي وطن الأ �سود نعمت با ًال
فلم تزل الأ �سود ولن تزاال
ويا علم الأ عارب قدك فخر ًا
فخفف من تيهك والدالال
هو � إىل ركن املمالك وهو باق
مييل معظم هيبته اختياال
حماه بنو احل�سني من العوادي
فلم ينل العدى منه منا ًال
ومن حبه ال�صميم للبيت الها�شمي ف� إن
ال�ضرغام حاكى حما�سن املغفور له �سمو
الأ مري طالل (وهو ويل عهد الإمارة �آنذاك)
بق�صيدة حتاكي حما�سن �سموه:
�سـ ـ�ألت �أزهر الربيع
عن تربه يف بهاه
والقطر عند الهموع
عن تربه يف �سخاه
		  
والبدر عند الطلوع
عن �ضوه يف �سماه
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واجلفن عند احلجوع
فعبق الزهر ب�شري ًا
وا�ست�ضحك القطر ثغر ًا
وا�ست�شهد البدر زهر ًا
وا�ست�أن�س اجلفن ب�شر ًا

عن طيف من يهواه
وقال تربي (طالل)
وقال ذا يل مثال
وقال ذا يل كمال
برب كل جمال

و�شاعرنا العابق ب� إح�سا�س ن�سيم
الأ رز  ,والراحل � إلينا من بالد امتدت حب ًا
على مر الزمان كامتداد اجلرية واملكان,
وك�أنه وقف �شعره على حب هذه الأ ر�ض
بجميع تف�صيالتها من قيادة تنتمي ل�شرف
الن�سب ,و�شعب ميلك خال�صة العروبة
وطباعها ليحيلنا � إىل �أروع  ق�صائده وامل�سماة
بالن�شيد الأ ردين ,واملن�شورة يف  9متوز 1930
م ,وهي وك�أنها لوحة امتزجت فيها ال�سبال
الطيبة و�أبياتها هي:
�أي حم ــاة البالد  بال�سيوف الطوال
مرحب ًا باجلهاد �  إن ق�ضيتم رجال
يف �سبيل الدفاع  حتت ظل ال�سيوف
حني تدح واحلتوف  وينادي ال�شجاع
دمي للعرب
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نحن �أهل الق�صور  نحن �أهل اخليم
�سادة يف ال�صدور�  سادة يف الكرم
قادة يف اخلطوب  عي�سوي �أحمدي
�شرفنا نفتدي  يوم ت�صلى احلروب
بدم القلب
قد ن�ش�أنا �أ�سودا  يف عرين اجلدود
مبكان م�صون  قد �أبي �أن يهون
يف حماة الق�صور  عاليات اجلدار
يف �سماء البدور  رافعات الفخار
راية العرب
�أ�صبايا اله�ضاب   وظباء الوهاد
زغردي لل�شباب �صفقي للبـ ــالد
و�أ�سرجي وانعمي  يف امل�شرق الأ ع�صم
واب�شري باجلديد  واكتبـ ــي للعميد
عن ذكاء العرب
ان�شروا للعلوم     راية ال ت ـ ــرام
من بيتها جنوم  من بيتها كرام
قد ت�ساموا مقام   للمعايل خطري
حتت ظل الأ مري  انها ال ت�ضام
�أمة العرب
    
ويبدو �أن �شاعرنا امللقب بال�ضرغام
قد متتع بعالقات طيبة مع �شعراء الإمارة
وتفاعل �أدبياً  معهم ف�أنتج لوحات من الزمن

العروبي اخلال�ص باحلب ,فجريدة الأ ردن
وعلى �صفحتها الأ وىل  بتاريخ�/20  آب/
1930م  ,تن�شر ق�صيدتني تعانق بع�ضهما
بع�ض ًا الأ وىل ل�صاحبنا وعنوانها «ال�شعر
العربي يف �سمو الأ مري العربي» و�أبياتها:
�أي �أمري ال�شرق زدنا �شغفا
ال تخف �أن يحرق القلب هواكا
و�أنا قـ ـ ــدر �أن �أحرقه�   أي قلب
مل يكن يوم ـ ـ ـ ـ ًا فداكا
�أيها البدر وال �أح�سبني    خمطئ ًا
كم من جنوم يف �سماكا
�شيم عز وجمد باذخ
ومزايا مل جندها يف �سواكا
�أنها نعم حلي املرء وهل
لت�أتي الدنيا حلي مثل حالكا
    فهذه الق�صيدة املنظومة يف جبل
(لبنان) احت�ضنتها ق�صيدة من (جبال)
ال�سلط حل�سني فريز عنوانها  :يزهدنا يف
ح�سن لبنان ح�سنه ,ومطلعها:

�سلي عن ريا�ض ال�سلط � إن كنت مل تدري
وان كتبت رو�ض احل�سن كوكبه الدري
تعايل � إليها بعد �أن هب ال�صبا
وذرت عليها بالندى ب�سمة الفجر
    
� إن �شاعرنا ال�ضرغام هو �شاعر ا�ستحق
بجدارة لقب امللك ال�شهيد امل�ؤ�س�س حينما
نعته�«  شاعر ال�شرق الكبري للبيت الها�شمي
الكبري»  لنحته حروف ًا حفظتها لنا �أوراق
جريدة الأ ردن ,لنتطلع � إىل بدايات احلياة
الأ دبية يف � إمارة �شرقي الأ ردن ونبحث يف
ذلك  املكنون العروبي الذي غر�سه امللك
امل�ؤ�س�س طيب اهلل ثراه ,لتكون هذه الغرا�س
اليوم �شاخم ًه و�شاهدة على م�سرية وطن
بايعه حب ًا �أبنا�ؤه ,و�أوفياء العروبة ال�صادقون
ممن �أمنوا بامل�شروع  الها�شمي الكبري ,ومما
يجدر الإ�شارة � إليه �أن �شاعرنا الكبري وافته
املنية عام  1969م عن عمر ناهز اخلم�سة
وال�ستني عاماً.

املراجـ ـ ـ ــع
� -1أعداد جريدة الأ ردن املحفوظة يف مكتبة اجلامعة الأ ردنية.
 -2معجم البابطني لل�شعراء العرب.
 -3عربين اليوم � ,صحيفة الكرتونية.
83

أبعاد الرؤية في رواية
«العربيزي واجلدة وردة»
فوزي اخلطبا

∂

اللغة يف �أية ح�ضارة �أو �أمة �صوتها وهويتها وم�صدر عظمتها ومكمن قوتها,
واعتزازها ,ومنبع عبقريتها ,ونب�ضها امل�ستمر ,وال�شرايني املتدفقة ,والينابيع
املتفجرة ,والر�ؤيا املمتدة ,والعقل املتفكر ,والقلب احلافظ ,واملعمار العايل ,واجلوهر
الغايل ,والذاكرة احلية.
�أما لغة ال�ضاد التي �شرفها اهلل عز وجل بني لغات العامل ,والتي ختم بها الكتب
وال�شرائع الإلهية ,بهذه اللغة املتفردة وهذه داللة ت�شريف وتكرمي وعلو منزلة لهذه
اللغة تتك�شف لنا عن مدى عبقريتها ,وم�ضامينها العميقة ,وا�شتقاقاتها الغنية,
ووجوهها املتعددة ,وبالغتها الفذة وبيانها الأ خاذ ,وت�شبيهاتها البليغة ,ومو�سيقاها
املتدفقة ,ونحوها و�صرفها املن�ضبط ب�أدق املوازيني.
∂
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اللغة يف الع�صر اجلاهلي لغة الوجد
والوجدان ,ولغة املعلقات واملطوالت ,التي
كتبت مباء الذهب وعلقت على �أ�ستار الكعبة.
وعندما ت�شرفنا بحمل الر�سالة والأ مانة
كانت لغة التنزيل والكتاب املحكم ,واملعجزة
اخلالدة ,وعندما �أ�شرقت �شم�س ح�ضارتنا
على املعمورة ,كنا قادة العامل و�أ�ساتذة
الب�شرية ,تباهى وزها بلغتنا الآخر ,ب�أنه تعلم
و�أتقن وتكلم بلغتنا ورددها مع لغته الأ م وما
ح�ضارة بغداد والأ ندل�س عنا ببعيد.
� إن اللغة العربية مبا حتمل من �شبكة
عالقات مذهلة ,و� إيحاءات ودالالت فنية عالية
حافظت على �أ�صالتها وبنائها ودميومتها على
مر الزمان واملكان ,لقد كرمها اهلل عز وجل
بحفظها يف الدنيا والآخرة فهي لغة اجلنة,
ولغة امل�ؤمنني جميعا منذ �آدم عليه ال�سالم
� إىل يوم القيامة ,فهل �أعظم و�أكرم و�أنبل من
هذا التكرمي؟
ولعل هذه املقدمة تف�ضي � إىل ر�سالة � إىل
�أدباء وكتاب العربية� ,أن يعمقوا الإح�سا�س
بحب لغة ال�ضاد وللمتكلمني فيها والتعلق
مبفاتنها والزهو بها عامة و� إىل النا�شئة
العربية خا�صة ,فهم معقل الرجاء ,وحمط
الآمال والنافذة امل�شرعة للم�ستقبل ,وقادة
الأ مة.
ومن الأ عمال الإبداعية التي �صدرت
حديثا عن الدار العربية للعلوم نا�شرون يف

بريوت رواية للكاتبة والأ ديبة الأ ردنية منى
ال�شرايف تيم «العربيزي واجلدة وردة» وهي
رواية موجهة للأ طفال والنا�شئة العربية وتقع
يف � 159صفحة من احلجم املتو�سط ,والغالف
ور�سوم الرواية ملونة بري�شة الفنانة املبدعة
ناديا جارودي ,والورق م�صقول ,وال�صور
داخل الرواية تعرب عن م�ضمون الرواية بدقة
و � إتقان ومهارة وتفنن ,وي�صاحب الرواية «�سي
دي» �صوت و�صورة� ,صوت يذوب رقة وحنانا
و�صفاء وعفوية و�أعدت املربية الأ �ستاذة �شروق
�شاهني معجم دالالت لهذه الرواية.
جاءت هذه الرواية لتعمق الإح�سا�س
واالنتماء يف قلوب النا�شئة لهذه اللغة
ال�شريفة ،وتك�شف الكاتبة عن � إح�سا�سها
وحبها وم�س�ؤوليتها الكبرية ,اجتاه لغتنا
و�أطفالنا يف روايتها بقولها( :مل يكن يخطر
يف بايل يوما باعتباري كاتبة �أن �أخو�ض يف
جمال �أدب الأ طفال ولكن لأ ن الأ دب هو حلظة
� إلهام قد حتمل بني طياتها ر�سالة � إن�سانية
فكرية يرتجمها الأ ديب � إىل عمل � إبداعي �سل�س
يعالج واقعا بعينه وينجح حني يزاوجه بروح
احللم واخليال.
وكم كنت حمظوظة حني ح�صلت على
هذا الإلهام من خالل م�شاركاتي يف لقاءات
� إطالق حملة بالعربي التي �أقيمت يف �شهر
�شباط عام  2012بتنظيم من م�ؤ�س�سة الفكر
العربي يف م�شروعها الإ�سهام يف تطوير تعلم
85

وتعليم اللغة العربية (عربي )21الذي يهدف
� إىل الت�شجيع على القراءة باللغة العربية عند
الأ طفال والنا�شئة العرب .بالإ�ضافة على
ت�شجيع الكتاب ودور الن�شر لالهتمام بالفئات
العمرية ال�صغرية ,و�صناعة الكتاب اجليد.
بعد االنتهاء من لقاءت حملة بالعربي
التي �أ�ضاءت ق�صورا كبريا على عدم توفر
الكتب العربية اجليدة الهادفة وامل�شوقة
للأ طفال والنا�شئة ,وجدت نف�سي يف مواجهة
مع م�س�ؤولياتي وواجباتي ك�أديبة وكاتبة جتاه
م�ستقبل لغتنا و�أبنائنا فخ�ضت ب�سعادة عارمة
غمار هذه التجربة الرائعة التي نتجت عنها
روايتي بعنوان العربيزي واجلدة وردة التي
حتمل �صرخة �صادقة مغلفة بكثري من اخليال
والت�شويق والإثارة والفائدة.)...
� إن الكاتبة حمقة يف ما �أف�ضت � إليه
�أن �أطفالنا بحاجة � إىل م�س�ؤولية ورعاية
وتوجيه وتعزيز بفكر نري ,و�أ�سلوب مب�سط
حمبب � إىل القلب والنف�س دون الدخول يف
دوائر الوعظ والإر�شاد ال�صارم �أو الأ مر �أو
ال�صوت العايل � ،إنهم يريدون منا �أن نكون
لهم �أ�صدقاء ال �أو�صياء ,نعرف �أحا�سي�سهم
ونقدر مواهبهم ونعزز مواقفهم ونربز
طاقاتهم ونعرف طبائعهم وندخل عواملهم
وف�ضاءاتهم وحدائقهم ونتعطر من فواح
وردهم ون�سائمهم ,ونخرجهم من دائرة
الظل � إىل دائرة ال�شم�س ,ومن ذاكرة الإهمال
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والن�سيان � ,إىل �آفاق النور ,نرثي � إدراكهم
بحكمة ,ونرقي وجدانهم بالكلمة الطيبة
امل�ؤثرة الهادفة ,ونرفد جتربتهم بالأ عمال
الراقية التي لها ر�سالة وهدف وم�ضمون وبعد
عميق.
لقد جاءت رواية الأ ديبة مي تيم حتمل
هذه امل�ضامني والأ بعاد والر�ؤى وك�أنها تقول
� إذا �أردنا �أن ن�صنع �أمة عظيمة ,علينا �أن
نربي الأ جيال العربية تربية هادفة وبنّاءة,
نقدم لهم كل ما هو مفيد ونافع من الرعاية
والرتبية والتعليم والربامج والن�شاطات
واملناهج الدرا�سية الدنيا والعليا والأ عمال
الرتفيهية ذات امل�ضمون الراقي ،ونعدهم
للم�ستقبل � إعدادا �سليما روحيا وج�سديا
وفكريا وذوقيا عندئذٍ �سنكون يف م�صاف
الدول املتقدمة ,ونعيد جمد ح�ضارتنا العربية
الإ�سالمية.
تدور �أحداث الرواية حول الطفل �سامر
كما ت�صفه الروائية ب�أنه ((ولد متو�سط
الطول ,مييل � إىل البدانة ,ب�سبب اعتماد
نظامه الغذائي على الوجبات ال�سريعة� ,شعره
م�شعث طويل ,يخفي م�ساحة كبرية من وجهه
املمتلئ ,ويرتدي الثياب الوا�سعة ,و�سروال
اجلينز املنخف�ض الذي يكاد �أن ي�سقط عن
خ�صره .عمرة اثنا ع�شر عاما ,وهو يف ال�صف
ال�سابع � ,إنه ولد ذكي جدا ,ولكنه يكره الدرا�سة
واملدر�سة ,وخ�صو�صا �صف اللغة العربية ,وكل

ما يرتبط بها ,بالإ�ضافة � إىل �أنه ال يحب �أن
يقوم ب�أي جمهود ج�سدي ,فهو يق�ضي وقته
يف غرفته وال يخرج منها � إال عند ال�ضرورة,
يف خالل �أيام الأ �سبوع� .أما يف عطلة نهاية
الأ �سبوع ,فيذهب � إىل قاعات ال�سينما مع
�أ�صدقائه ,مل�شاهدة فيلم جديد� ,أو ملمار�سة
لعبة من الأ لعاب االلكرتونية املتوافرة بكرثة
يف املراكز التجارية)).
وحتدث املفاج�أة �أنه خرج من �صفحات
كتابه فتاة رائعة اجلمال� ,أ�ضاءت املكان
بجمالها ونورها وهدوئها وثقافتها ,وعرّفت
على نف�سها �أنها �سارة عمرها � إحدى ع�شرة
�سنة وهي يف ال�صف ال�ساد�س ,تعي�ش يف
جزيرة احلياة بني �أهلها و�أ�صدقائها والطبيعة
ال�ساحرة ,جاءت لتخرج �سامر من عزلته,
وتعيد ت�شكيل حياته من جديد ,وت�ضيء معامل
حياته ,وتعده للم�ستقبل الزاهر ,وتك�شف له
عن جماليات اللغة العربية وبيانها الأ خاذ,
و�أن يكون للإ ن�سان يف احلياة ر�سالة وغاية
وهدف ,وبد أ� �سامر يتغري وينجز واجباته
املدر�سية ,من تلقاء نف�سه وي�شارك �أهله
احلديث ,ويحب اللغة العربية خا�صة بعد
�أن دعته �سارة � إىل جزيرة احلياة اجلزيرة
املتخيلة املزروعة باحلقول املعطاءة وقلوب
�أهلها تنب�ض باخلري ,يع�شقون اللغة العربية
روحا وج�سدا ,وليتعرف على �أهلها الطيبني,
وحدائقها الغناء وعلى جدتها وردة �شيخة

اجلزيرة �صاحبة احلكايا امل�شهورة وامل�شوقة,
حكاياتها امل�سكونة بالوجد والوجدان وال�شوق
واحلزن وال�شقاء والعذاب والفراق واللقاء
والإثارة والفرح ,فهي ذاكرة اجلزيرة
و�صاحبة اخلربة والدراية والرواية يف �أ�شجان
و�شجون احلياة ,ت�ضيء القلوب وتفتح الآفاق
بكنوز احلكمة من �صندوق حكاياتها ,الناب�ضة
بالأ مل املفعمة باحلياة امل�سافرة نحو امل�ستقبل
الزاهر ,امل�سكونة بالقيم والأ عراف الأ �صيلة,
الواعدة ب�أطيب الثمرات احلافلة بالأ هداف
النبيلة.
جاءت حكايات اجلدة وردة من عطر
تراب الأ ر�ض ,ونوار الربيع ,ولون ال�سنابل
و�صفاء القلب ونقاء ال�سريرة ,ومن �ضنى
و�شقاء القلب يف �ضيقه وابتهاج القلب يف
حتقيق الأ منيات ,حكايات اجلدة وردة
ال�صوت الذي يرتفع عند ال�صمت ,وبيان
احلقيقة يف زمن ال�ضياع ,يلتف حولها �أهل
اجلزيرة كا�شتياق �أر�ض البوار � إىل قطرات
ال�سماء وكحب املريد � إىل �شيخه ,والعابد يف
عبادته واملتبتل يف حمرابه.
ومبهارة الكاتبة املتفوقة تختم الروائية
روايتها على ل�سان اجلدة وردة مبخاطبة
الأ جيال والنا�شئة العربية ,علينا �أن جنمع بني
الأ �صالة واملعا�صرة ,و�أن نحافظ على هويتنا
و�أن نفتح �آفاقنا � إىل املكت�سبات والتقنيات
احلديثة ,و�أن نتم�سك بقيمنا امل�ضيئة ,و�أن
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ننفتح على الآخرين مبا لديهم من معرفة
وتقنية وتقدم وتطور ,و�أن نعتز بح�ضارتنا
ولغتنا ,هذه هي اجلدة وردة كما �صورتها
الأ ديبة بروايتها.
الرواية منذ ف�صولها الأ وىل � إىل نهايتها
ت�سري يف خطني متوازيني اخلط الأ ول املخيلة
اخليالية اخل�صبة املتدفقة ,اخلط الثاين
الواقع املعا�ش املر ال�صعب الذي تعي�شه
النا�شئة العربية من املحيط الهادي � إىل
اخلليج الهادر.
لقد ا�ستطاعت الكاتبة �أن تكتب روايتها
بقلم الفنان املتفنن وب�أ�سلوب الأ ديب املتيقظ,
وبروح وموقف الإن�سان امللتزم بق�ضايا وطنه,
لأ نها ت�ؤمن ب�أن للمبدع احلقيقي ر�سالة
وغاية وهدفا وموقفا يف احلياة ,و�أن يكون يف
ال�صفوف املتقدمة من ق�ضايا �أمته الكبرية
وامل�صريية.
ي�ضيء اجلوانب امل�ضيئة ,ويعري اجلوانب
املظلمة ومهما يكن الثمن واملخاطرة ,وال
ينظر � إىل الق�ضايا من باب الربح واخل�سارة,
فكيف � إذا كانت الق�ضية تتعلق مب�ستقبل
�أطفالنا ولغتنا وم�ستقبلنا وهويتنا؟
لقد ن�سجت الروائية هذا العمل بر�ؤية
احلامل املتخيل و�أمانيه العذبة امل�شتهاة,
ليكون على �أر�ض الواقع حقيقة ,وهذه فكرة
�أ�صحاب الأ قالم امللتزمة يتمنون وين�شدون
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اخلري واجلمال للإ ن�سانية ,وك�شفت عن
حقيقة الواقع مبا فيه من حقائق ومعطيات
وتناق�ضات� ,أ�سطرت الواقع وخلقت واقعا
متخيال ,وزاوجت بني الواقعني مبهارة ودقة
و� إتقان ,ور�سمت لوحات فنية �أخاذة ,بلغة متور
باحلركة واحلياة واحليوية تثري خميلة املتلقي,
وتقنعه بواقعية الأ حداث وم�صداقيته.
لقد كانت موفقة يف انتقاالتها وم�شاهدها
و�صورها ,وك�أنك تعي�ش الأ حداث حدثا حدثا
وت�شارك فيها وحت�س ب�إح�سا�س �شخو�صها
بلحمهم ودمهم ,وي�أ�سرك احللم يف ف�ضائه
وجماله و�سحره وهذه �سمة الأ عمال الإبداعية
املتفوقة.
لقد وظفت الكاتبة اللغة الف�صيحة
املحببة � إىل النف�س التي تدخل � إىل القلب
دون ا�ستئذان ,ت�سري مع حروفها وتنب�ض مع
كلماتها وت�ضيء عتمة القلوب مبعانيها العميقة
ودالالتها املتقنة � .إن مكتبة الطفل العربي
بحاجة � إىل مثل هذه النوعية من الأ عمال
الإبداعية امللتزمة بق�ضايا الأ ر�ض والإن�سان
والهوية ،ولو يل من الأ مر من �شيء جلعلت
هذا العمل مقررا لطلبة النا�شئة العربية
مقررا � إ�ضافيا للمطالعة الذاتية مبا يحمل من
م�ضامني عميقة وفنية عالية.

ثقافة وفنون

فرقة الصهيل الفلسطينية
كوثر حمزة

∂

املقطع الأ ول
يحلم زعيم فرقة ال�صهيل الفل�سطينية نا�صر قوا�سمي بقطف حبات العنب من �أر�ض
بالده ليذوق طعمها بعد �أن ن�سيه يف املنفى وقد �أخذ على نف�سه عهدا �أال يذوقها � إال
من �شجر فل�سطني حني نعود.
عائدون يا وطن
رغم طول الزمن
∂

كاتبة من الأ ردن.
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ذلك احللم وغريه من الأ حالم دفعت
قوا�سمي � إىل �أن ي�ؤ�س�س فرقة غناء وطني
�شعبي ثوري �أ�صيلة تقدم الكلمة واللحن
وال�صوت النابع من وجع الق�ضية وي�صب يف
قلوب الالجئني.
رغم �أنه الح�صر لوجوه املعاناة التي
فرختها نكبة  � 1948إال �أن فرقة ال�صهيل
ا�ستطاعت �أن تغني للعناوين الكبرية التي
تذوب معها كل العناوين الأ خرى ،حلق العودة،
للأ �سري ،ليوم الأ ر�ض ،للكوفية ،للحرية،
للوطن دون جتزئة �أو فزلكة غنت ال�صهيل ملا
يجول يف قلب كل الجئ خالل  27حفال منذ
والدتها يف .2012
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مكانها �أر�ض نادي اجلليل مبخيم � إربد،
وتذكرك بالأ غاين الثورية الأ وىل.
�أحلانها �صرخات �صربا و�شاتيال وقانا
وغزة وحيفا ويافا وعكا والقد�س واخلليل
واجلليل والرملة وطولكرم وبيت حلم ,تلك
التي تبدو حا�ضرة يف ذاكرة جيل النكبة يف
املخيمات وجيل اخليبة يف ال�شتات ،ويبدو
الأ مل دائما رفيق ذلك ال�صهيل الرجويل
الذي ت�شمر معه الزنود احلامية والقلوب
امل�شتاقة.
مهما تطول يا هالليل
وترمينا من ميل مليل ..
ع�شاق الأ ر�ض نحنا

ما نعرف امل�ستحيل

برتوح وبتيجي �سنني

ها�ض هو�..صوت ال�صهيل

حمفورة بقلب العا�شقني

�سمراء بلون الليل ،وردة بي�ضا ونقية تلك
الكوفية التي تعلو قلوب �شباب فرقة ال�صهيل
بلبا�سهم الفدائي و�أرواحهم الغ�ضة و�أ�صواتهم
الأ �صيلة ،كاخليول العربية التي متنى الواحد
�أن يراها بهذه احلرية واالنطالق وال�صهيل
يف زمن الإ�سمنت وال�سيا�سة واخلوف.

ك�أن الكالم قل ودل ،فنا�صر قوا�سمي
يعزف مبا ينزف ،فبالإ�ضافة لكتابة ال�شعر
بفرادة «كما ال يحب �أن يعرتف» يكتب كلمات
�أغاين الفرقة ويلحنها على وقع دقات قلبه كما
يوحي له املخيم الذي عا�ش فيه ال بل عا�شا يف
بع�ضهما حتى خيم الواحد منهما على الآخر.

«منذ زمن مل ن�سمع هذا ال�شذى الثوري،
الوطني ،ال�شعبي» هكذا قلت وقال كثريون
حني �سمعنا ال�صهيل لأ ول مرة.

املقطع الثاين

غربتان تعي�شها فرقة ال�صهيل ،غربة عن
الوطن وغربة �أخرى يف اللجوء ،ف�أما الأ وىل
فللكلمة واللحن �أن يقاوما رياح الن�سيان وما
باليد حيلة� ،أما الغربة الأ خرى وهي ن�سيان
هذه الفرقة من �ضوء الإعالم �أو من اهتمام
وزارة الثقافة وامل�ؤ�س�سات الثقافية التابعة لها
وتركها ت�صهل وحيدة يف �صحراء قاحلة �سوى
من حمبيها الب�سطاء ..فهذه الغربة يراها
نا�صر قوا�سمي قائد فرقة الكورال يف نادي
الأ يتام بنادي اجلليل تعود � إىل تغييب عام
بني جميع �أطياف الأ مة العربية ثقافيا فهي
غيبوبة م�شرتكة ولنا �أن ن�صهل منفردين.
نا�سيني ال م�ش نا�سيني
وحياة تراب فل�سطني

 1978كان زمنا مرا ..يف املخيم
كتب نا�صر ق�صة ،ت�أثر يو�سف �شحادة
مدر�س اللغة العربية مبا كتبه نا�صر  ...ذلك
الطفل «الفلتة».
قال املدر�س لزمالئه � إن هذا الولد �سوف
ي�ؤثر يف الأ دب العربي ...
يقول نا�صر «كان عرابي..فبد�أت �أكتب
�...أي �شيء �..أكتب فقط»..
 1983/8/5نا�صر الطفل بعث بق�صة
� إىل �صحيفة الد�ستور ...
ون�سي ..
نا�صر ي�شرتي بتعريفة حالوة من بائع
متجول ..ويلفها البائع بجريدة ...
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هذا ا�سم نا�صر قوا�سمي موجود يف
�صفحات اجلريدة ..تلك الق�صة نف�سها ...كم
�أحب ا�سمه ..وطار � إىل البيت ..
�ضربه والده ...بدل �أن يهنئه (....والبقية
عند كل من عا�ش تلك الفرتة يف خميمات
اللجوء).
ذلك زمن مر ..بطعم احلالوة ..
فقد ولد ال�صهيل يف داخله ،وبد أ� العامل
يت�سع واخليمة ترتفع ،ونا�صر قوا�سمي ي�ؤمن
ب�شكل مطلق �أن حدوده تبد أ� بالفاء وتنتهي
بالنون ...
ملاذا نتحدث عن نا�صر قوا�سمي كثريا
بدل �أن نزين ذات الأ �سماء والوجوه الثقافية
يف ال�صحف ،ونعتمد التزييف �أحيانا ،لأ ن
نا�صر قوا�سمي حقيقي يف عطائه الفني،
وجتربة موجودة مبا تقدم واملقيا�س هو �أنا،
اجلمهور الذي بحاجة � إىل ال�صدق و�أ�سماء
جديدة بعطر عتيق..
ال وقت للغد لدى نا�صر قوا�سمي فبعد �أن
ينتهي من عمله �سائق با�ص ،يحل م�ساء فرقة
ال�صهيل لتطرز ب�صوتها غ�صة تلك احلدود
التي يعي�ش من �أجلها
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«ال �شيء يبح �صوت ال�صهيل»..
بل ال �شيء مينع الفل�سطيني من
املقاومة ب�أي �شكل كان...بالكلمة واللحن...
بال�صهيل..
املقطع الثالث
مقاومة �أخرى تخو�ضها حناجر فرقة
ال�صهيل معربة عن �شجن الغريب يف الغربة،
كرت امل�ؤن ،رائحة الأ ر�ض وذكريات كل من
طرد من اجلنة وكل من ر�ضعها مع حليب �أمه
حتى متثلت له حية تنزف.
عنا جميعا دون �أن يختلف فل�سطيني
و�آخر على جذره ي�صهل حممد دروي�ش،
�أحمد قوا�سمي ،حمزة قوا�سمي  � ،إدري�س
حرب ،فرا�س الطيطي ،حممد حرب � ،إيهاب
قوا�سمي ،عماد ع�ساف ،م�أمون �أبو �شتية
�...شباب الفرقة �أو عنادلها.. ..واملاي�سرتو
نا�صر قوا�سمي ،جتدهم يف نادي اجلليل
البيت الذي دعاهم له رئي�س النادي �سعيد
عجاوي و�أمني ال�سر وائل دربا�س.،ليكونوا
�ضمن برنامج النادي الثقايف.
�شباب بعمر الورد ،مل ين�سوا..
�شباب ال�صهيل جيل تفتح من تراب
املخيمات ،منت قلوبهم على حب فل�سطني يف

كل ما هو حولهم..فكيف ال ي�صهلون با�سمها
يف ن�ضجهم..
ريعهم الوحيد من الفرقة هو ال �شيء
...لكن م�ستمرون يف ال�صهيل ،م�ستمرون يف
املقاومة.
ماذا تريد فل�سطني منا..؟ طرح نا�صر
قوا�سمي هذا ال�س�ؤال ال�ضخم حني تراهن
مع جمموعة من املثقفني الفل�سطينيني
كانوا يبحثون م�شروع � إقامة متحف للرتاث
الفل�سطيني ،وك�أين �أراه ،نا�صر قوا�سمي
يبت�سم ويقول ماهكذا تريد منا أ�مُّنا ...بل
العود وفرقة ال�صهيل.
وا�ستطاعت ال�صهيل �أن تعلو على جمود
املتحف لتحرك م�شاعر الفل�سطينيني.
بالعود انطلق قوا�سمي وحيدا مع بع�ض
ال�شباب يجتمعون يف داره ليبد�أوا ال�صهيل,
وكما يف البدايات الأ وىل يبد أ� الهم�س واللم�س
على هذه الفرقة حتى جهرت ب�صوتها يف �أول
حفل لها يف خميم � إربد بح�ضور كبري عط�ش.
الر�سالة ب�سيطة ...قاوم ب�أي �شكل
..بالبندقية ،بالكلمة ،باللحن ،بال�صالة،
بالدعاء ..
قاوم الن�سيان.
هكذا يحلق راعي احلمام يف �سماء الكلمة
الب�سيطة واللحن ال�شعبي واحلزن اجلماعي

ليفوق كثري ًا من التنهيدات الغنائية الأ خرى
التي اتخذت من احلداثة ولغة الأ دب حلنا
لها فكانت جلمهور حمدد � ..أما ال�صهيل
فجمهورها الفل�سطيني كيفما كان ...ليكون.
طاق طاق طاقية
بدنا دولة وحرية
يحاول نا�صر قوا�سمي االقرتاب دائما
من الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف مفرداته
و�أحلانه التي ت�ألفها الأ ذن ،لأ نه ابن هذه
البيئة �أوال ولأ ن ال�صهيل ر�سالة مقاومة حمو
الرتاث الفل�سطيني فهي تذكر به.
غريب ما يقوله قوا�سمي من �أن الأ غنية
الفل�سطينية ال�شعبية �أكرث عطاء مما يقدمه
الأ دب ،حيث يرى �أن الأ وىل فن معطاء يخدم
اجلماعة ويعرب عنها على عك�س الأ دب الذي
يعرب بع�ضه عن �شعور الكاتب و�أحداث حوله،
ورغم �أن الأ دب يفوق �شهرة ال�صهيل فذلك
يراه قوا�سمي عائدا � إىل معيار الدعم الذي
تفتقر � إليه ال�صهيل فتظل حمدودة.
بده�شة يجتمع �أطفال خميم � إربد حول
مائدة ال�صهيل الغنائية يف نادي اجلليل بعد
�أن و�صلهم ال�صوت من البعيد ،فين�شغلون حينا
وحينا ي�صغون ب�صمت وبراءة لهذا الكالم
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الكبري الذي يدفعهم للتفكري والت�سا�ؤل..
يقول قوا�سمي «�أحد �أهداف فرقة ال�صهيل
الفل�سطينية �أن يعرف الطفل �أب�سط مفردات
ق�ضيته يف حربنا �ضد الن�سيان»...
من ذاكرة املخيمَ ،كرّم الهبيلة كما
ي�سمونه � إن�سان ب�سيط ي�ساعد �أهل املخيم
بال مقابل ،حالته رثة وقلبة �أبي�ض ...هذه
هي ال�شخ�صية الوحيدة التي �أثرت بنا�صر
قوا�سمي �أكرث من �أي فيل�سوف �أو كاتب �أو
ملحن..
من ذاكرة الق�ضية ،حترر �أ�سرى كرث
مقابل �شاليط ،فر ٌح يف كل مكان ،الوحيدة
التي غنت للأ �سري الذي بقي يف ال�سجن كانت
فرقة ال�صهيل ..
يا عيد ال تن�ساين
حمبو�س بني ق�ضباين
املقطع الرابع
كلمات و�أحلان :نا�صر قوا�سمي
غناء :حممد دروي�ش ال�صوت املبكي يف
الفرقة ...
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لعيونك وطني �س�أغني
ويغني العامل من حلني
جلنني �أغني وللقد�س
من حزين �أغني ومن ي�أ�سي
يا �صرخة طفل يف املنفى
يا وجع ال�شاطئ يف حيفا
ق�سما يا وطني لأ غني
ويغني العامل من حلني
يا وطني �أغني حل�صارك
لكرومك ،بحرك� ،أ�سوارك
و�أغني لطفل يف احلارة
مل يرهبه �صوت الغارة
املقطع اخلام�س
ت�صفيق

أ�فـ ـ ـ ـ ـ ــق

مرايا احللم وبذار اخليال
رمزي الغزوي

´

ما �أعمق احلب! ،وما �أخلده يف �أذن الزمان ،وفيهِ .فبب�ساطة ميكن لق�صة حب
ال من الق�ص�ص ،التي تغيب عن خميال الكاتب� ،أو
عابرة �أن تحُ يي معها كماً هائ ً
املخرج ال�سينمائي� ،أو النا�س ب�شكل عام .وميكن لق�صة حب �سريعة� ،أن تنت�شل باخرة
�شُ طرت ن�صفني من قعر املحيط .وجتعلنا نتخبط يف بارد املاء ،كركابها امل�ستغيثني
عند برزخ املوت� ،أو احلياة.
يعجبني �أن �أعود لأ فالم �أحببتها ف�أ�شاهدها مرة �أخرى بتمعن ،متاماً كعودتي
لكتب قر�أتها �أكرث من مرة .ولكني يف عودتي لتايتنك هذه املرة تركت التحديق
يف �سريع ماء ،عند مقدمة الباخرة ،وجتاوزت عن مالحقة الدالفني املرحة ،التي
ت�سابقنا بعنفوان ،ونزلت مبا�شرة � إىل الذين مل ي�ستحقوا من املخرج � ،إال حلظة
خاطفة :العمال.
∂ قا�ص و�صحفي �أر دين.
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نزلت بكامل قلبي � إىل الذين كانوا
يعي�شون �أ�صعب الظروف ،و�أ�شقاها � ،إىل
الرجال الذين كانوا يُلقمون املراجل
احلارقة بالفحم احلجري ،كي تنطلق
تايتنك بكل هذا الغرور والتيه .وكتبتُ
على جدار كبري بفحمة �صغرية :كم
ق�ص ًة نحتاج ،وكم فيلماً نريد؟ كي
نبيّ�ض حياة و�أحالم ه�ؤالء املن�سيني
املهم�شني .تايتنك ت�شبهنا ،وت�شبه حياة
الب�شر عموماً ،حني يغور الكثريون من
الب�سطاء يف �سواد التغييب والتهمي�ش
والتطني�ش والتطفي�ش ،مع �أنهم مرجل
احلياة ،ووقودها؟
من بني � 144سيدة من الدرجة
الأ وىل ،غرقت �أربع �سيدات فقط،
والبقية ظللن يف قوارب قابلة حلمل
املزيد من امل�ستغيثني ،لكن (الإتكيت)
مل ي�سمح لبنات ماري �أنطوانيت،
�أن يعدن لرجالهن الآ يلني للغرق
والتجمد .كم �أوجعني هذا امل�شهد.
فلماذا �أيتها الباذخات؟
ولو �أن خمرجاً �سينمائياً فذاً ،ومعه
كاتب �أملعي وجدا منتجاً ،ال يح�سب
ح�ساب املاليني ،ل�صنعوا فيلماً لق�صة
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بع�ض عرب حاملني مثالً ،كانوا مق�صيني
يف بطن تايتنك ،وغرقوا معها دون �أن
يذكروا � ،إال ب� إ�شاراة بارقة .رمبا �سيكون
فيلماً حا�شداً باحلياة ،ونب�ضات الأ مل،
والتوق ملكان بعيد ،رمبا.
(� إنهم على الع�شاء �أي�ضاً ال ي�سمعون
مو�سيقانا) .هذا العبارة الواخزة
احلزينة وال�ساخرة مبرارة قالها
عازف الكمان املبدع لرفاقه يف اجلوقة
املو�سيقية ،قبل غرق تايتنك بدقائق
قليلة .قالها حينما طلبوا منه �أن
يتوقف عن العزف ،لأ ن النا�س من�شغلون
باملوت ،وب�ؤرة النجاة .ولكنه ظل يعزف
مندغماً ب�أحلانه التي يعي�شها ،وهو
يعزفها ،فعادوا � إليها كي يغيبوا موتهم
باملو�سيقى.
و�سيقول قائل :لقد بُني الفيلم على
ق�صة عجوز خرفة ،جتاوزت املائة عام،
وعلى حكايتها العابرة مع �شخ�ص لي�س
له ا�سم ،ومل يدرج يف �سجالت الباخرة،
ومل ي�سمع به �أحد .و�س�أقول :نعم ،فهنا
تتجلى قوة الفن ،الذي ال يُبنى � إال على
مرايا احللم ،وال ينبت � إال من بذار
اخليال ،و�شطحات جنونه.

