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∂

أنف
الكاتب املبدع كذّاب ،يا � إلهي كم يكذب ،هل حقا كان هناك �شخ�ص بال رائحة ،وب� ٍ
�أكرث ح�سا�سية ،ب�آالف املرات ،من �أعتى كلبِ �أثر ،يقت ُل ح�سناوات باري�س العذارى ،يف
�سبيل �صنع عطره اخلا�ص؟
قال يل �صديقي ،وهو قا�ص وروائي ،تبدو �أكرث ق�ص�صه ،ب�ضمري املتكلم ،ب�أنّ بع�ض
املقربني منه ،والذين ،بحكم تواجدهم العائلي ،قد ح�صلوا على كتبه ب�شكلٍ �أو ب�آخر،
يتهمونه بالكذب فيما بينهم � ،إنه ين�سب �أحداثا كثرية وغريبة لنف�سه ،هم يعرفون
ذلك متاما ،مل يقم ب�أي �شيء مما يذُكر ،حتى �أن �أحدهم يعرف �صديقي منذ ال�صغر،

∂



قا�ص وكاتب ،ع�ضو هيئة التحرير.

ويف كل جل�سة عائلية ،يُقطّ ب جبينه،
ومي ّد �سبابته ويُق�سم؛ «ابن خالتي ،رغم
�شيبه � ،إال �أنه يكذب ،»..ب�ش�أن ما يذكر قي
ق�ص�صه ،التي ين�سبها لنف�سه« ،عيب!»،
يُ�ضيف بغ�ضبٍ وا�ضح.

ك�أبطال ،لأ نهم بالإ�ضافة العتياديتهم
م�صا�صوا طاقة .تن�ضب
ثقيلة الدم ،هم ّ
طاقتك بعد قلبِ عدة �صفحات ،تتثاءب
وت�شعر باخل�سران وخيبة الأ مل � .إنهم
طفيليات جتعلك تخر�ش جلدك � إىل �أن
يُدمى.

�أو�صى كافكا بحرق بع�ض �أعماله
اهلل ي�سردُ� ،أح�سن الق�ص�ص ،يف
وتدمريها بعد وفاته ،ال �سيما رواية
«املحاكمة» ،التي مل تكن قد نُ�شرت بعد .الكتاب ،ويراعي الت�شويق وعنا�صر
�أخرى ،يتحدّث عن �شخ�صيات قلقة
ملاذا يا �سيد فرانز كافكا؟
لأ ن املبدع مري�ض ،املبدع مري�ض جدا� ،صراعية ،تكاد �أن تكون �أ�سطورية �أي�ضا،
كما لو كان م�صابا بالرّهاب من كل �شيء ،ي�أجوج وم�أجوج وذو القرنني ،و�أ�صحاب
قلق وتعرّق جبهة ،وهموم متوا�شجة ،الكهف ،ومو�سى والعبد ال�صالح ،والأ نبياء
وعينان مفتوحتان ومتل�ص�صتان ،حتت ومعجزاتهم الغرائبية ،وعزيز الذي مات
الغطاء ،يف عتمة الغرفة يف الليل ،مئة عام فقط ،ثم قام من موته ونظر
وانطواء دائم ،ال يطل بر�أ�سه � إال من خلف � إىل طعامه من اخلبز وع�صري العنب
الن�صو�ص املكتوبة ،يقول فرويد :املبدع فوجده مل يت�سنّ .
لكن حل�سن احلظ�ُ ،ضرب برغبة
مري�ض نف�سي ،ال فرق ببينه وبني مري�ض
بالع�صاب � إال يف كونه يُقدر ويُحرتم من كافكا عر�ض احلائط ،ومتكن �صديقه،
ماك�س برود ،من ن�شر روايته «املحاكمة»
املجتمع.
املجتمع ال�سّ اكن جمتمع ممل ،تت�سرب بعد �أن مات.
«ما � إن �أفاق جريجور �سام�سا ،من
� إليه فطريات العفن ،و�أنت ال تذكر
�شخ�صا عاديا ،كان نكرة يوما ما� ،أو رِجل �أحالمه امل ُزعجة ذات �صباح ،حتى وج َد
طاولة على �أي ِة حال .الرواية جمتمع ،نف�سه ياللهول ،وقد حتوّل � إىل ح�شرة
ال�شّ خو�ص العاديون ،ذو العيون املتكا�سلة �ضخمة!» ،هذه هي ال�صعقة الأ وىل يف
والأ كتاف املتهدلة ،غري مُرحّ ب بهم رواية امل�سخ ،ويعود جريجور �سام�سا


وي�أخذ غفوة � إ�ضافية ،لعل هذه الكوابي�س باملاء ،ون�صبوا له حمكمة حقيقية ،لكي
تزول من ر�أ�سه يف هذا ال�صباح الكئيب ،يُعاقبوه على الكذب ،امل�ستمر واملنمّق،
لكنه يفتح عينيه ببطء وتوج�س ويكت�شف على ل�سان الراوي الأ نا.
�أنه ما زال ح�شرة،يُقلقه �أنه ت�أخر عن
يف «املحاكمة» ،هو ال يعرف ماذا
عمله كمندوبٍ متجول يف م�صلح ِة بو�سعه �أن يقول ،رغم �أنه ،جوزيف ك ،يف
ت�سويق ،ويجيبُ على نداءات �أمه و�أبيه رواية كافكا ،مُتحمّ�س جدا ومتلهّف من
ومديره يف العمل ،من خلف الباب كل قلبه ،للدفاع عن نف�سه ،لكنه ال يعرف،
املو�صد ،بهمهمات كما لو كانت همهمات حتديدا ،مباذا هو متهم ،ال �أحد يخربه
حيوانية ،غري ب�شرية .فات الأ وان ،لقد بذلك ،قال الرجالن اللذان قب�ضا عليه،
حتول � إىل ح�شرة مف�صلية ،لها �أرجل لقد بد�أت الإجراءات �ضدك ،و�سوف
عديدة.
تعرف كل �شيء يف الوقت املنا�سب � ،إنه
� إن كان املبدع كذابا ،فهو يقطر من
�سحابة ،والقطرة تهت ُّز وتتذبذب ،برفقٍ ،
على بتلة وردة يف اجلوار� ،أو على زجاج
نافذة مُطلة ،والقطرة �شفافة ،وفيها
خياالت جميلة متداخلة ،لكنها ال تنبعج،
ب�سببٍ من �سطحها املتوتر دائما .جزيئات
املاء الداخلية مُتما�سكة ،تتحدّب القطرة
وال تنفجر.
لكن ،ما الذي يحدث لو نحت
الأ مور � إىل منحى �آخر ،و�شعر �صديقي
الروائي باالتهام اجلدّي وامللح من
ال�صديق امل ُقرب ،امل�شري دائما ب�سبابته
بالغ�ضب ،وجمع هذا الأ خري ذوي
وملوا فم �صديقي
القربى والأ �صدقاء ،أ


متهم وح�سب بق�ضية كربى وخطرية ،ما
�أثار ا�ستياء حماميه و�شفقتهم عليه ،لأ ن
و�ضعه �صعب ،برغم ذلك وا�صل حياته
باحلب والعطاء � ،إنه مل ير حماميه،
ومل ي�ستطع مُطلقا �أن ي�صل � إىل املحكمة
العُليا ،ويت�ساءل قبل تنفيذ احلكم� ،أين
ع�ساها �أن تكون ،لكن ذلك مل مينع،
�أخريا ،من � إعدامه ،وطعنه يف �صدره
على تل ٍة معزولة.
وما الذي يحدث� ،أي�ضا ،لو منى
التّوتر ال�سّ طحي ب�شكلٍ م�شوّه ،و�آلت
القطرة ،بفعل قناعاتٍ خاطئة � ،إىل
فقاعة ،فقاعة كبرية متما�سكة وهي
ترتفع � إىل الأ على قليال ،بجدا ٍر مرتاق�ص

وملوّن كقو�س قزح؟ حتدث الكارثة التي الأ ول ،بداية اعتربها العمالق جار�سيا
ال مندوحة عنها ،ولأ نّ الفُقاعة لي�ست ماركيز ،عليه الرحمة� ،أنها �أف�ضل بداية
جنمة بحر ،فلن يغدو مبقدور �أحدهم ميكن ت�صورها لق�صة.
�أن يجمع �شيئا من �أ�شالئها امل ُمزّقة.
�أحدهم ،ينفي تهمة الكذب البحت
مل
هل الكاتب ،بالإ�ضافة � إىل كونه عن نف�سه ،ويقول ب�أنه يبحث عن عا ٍ
كذّابا ،متهم دائما؟ هل هناك حماكم مثايل � ،إنه يحمل خطيئة الكذب لكي
حتاك �ضده يف اخلفاء دون �أن ي�أتي الوقت يحيا النا�س يف و�ضع �أجمل ،ويف حلظة
املنا�سب ملعرفة التُّهمة؟ هل هو منهك ،توتر ،كان يكتب ،م�سودة كذبته ،على
لدرجة �أن ينقلب ،ذات �صباح � ،إىل ح�شرة منديل ورقي� ،أو حافة علبة �سجائر� ،أو
ب�أرجلٍ عديدة؟ يف املحاكمة ،يقول كافكا ،على �أي هام�ش يجده متوفرا ،وهناك يف
� إن املنطق ال ميكن تغريه دون �شك ،لكنه مكتبه ،ي�شعل م�صباحه ،ويوغل يف العمل
ال ي�ستطيع �أن ي�صمد يف وجه رجل يريد على ن�صه ،وقد يخجل من عر�ضه� ،أو
�أن يعي�ش.
يطلب من الأ �صدقاء تدمريه بعد �أن
� إن الكاتب رجلٌ يريد �أن يعي�ش ،ي�صعد � إىل ال�سماء .فلماذا تكتبون � ،إذن،
لكن يا لق�سوة احلياة ،ي�ستيقظ �أحدهم ،على قِ�شرة موز� ،سيغدو الأ مر �أ�شبه
�صباحا ،ليجد نف�سه يف كينونة مل تكن بتك�سري املفا�صل ،لأ ن الزّلقة �ستكون
�أبدا من اختياره � .إنها ق�صة الإن�سان قا�سية ،وبال رحمة تُذكر.
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لست َ
َ
أنت حبيبها
�أحمد �صيتان اجلراح

ال ل�ستَ �أنتَ حبيبها؛
عطفك
َ
هي ت�ستطبُ بدف ِء
حبيب أ�وَّلِ ..
من ٍ
ال ل�ستَ �أنت  ،ولن تكون
و� إن �أ�ض�أتَ لها اال�صابع
بالطريق الأ عزلِ ..
ما من �سبيلٍ �أن تَ�شُ قَّ طريقَ
قلب �شقّه قد ٌر بعمر اجلدولِ ..
ٍ
ال ميلك الع�شاق قلبهم ال�سجني
بعطر ط ٍني مُثمِ لِ ..
ال ميلك الع�شاق غري الدرب نحو
املنزلِ ..

∂



�شاعر من الأ ردن.

∂
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قلبك واحرت�س
كُنْ حار�س ًا لطريق َ
ذئب �شمَّ رائحة الفراغ
من �أيِّ ٍ
املُهمَلِ ..
فاملنزلُ املهجو ُر يظم أ� لل�صدى،
وي�ضيف �أي ر�صا�ص ٍة �أو وردةٍ،
ُ
�شك باخليال
ي�أبى � إ�ضافة �أي ٍ
املُقبِلِ ..
ال ل�ستَ �أنتَ حبيبها ،
هي �ضيفة القلب الوحيدِ ،
وي�ستع ُد ال�ضيف دوما للرحيل الأ عجَ لِ ..
� إن كنتَ قد �أملأ ت ك�أ�سك باحلياة
وحلنها ،كُنْ م�ستعد ًا للفرا ِغ ،
الغياب
ِ
ولتت�أملِ يف ت�سلقِ منلة نحو
الأ ْكمَلِ ..



�شـعـ ـ ـ ــر

52

�أقالم جديدة

لم َ
يبق إال الحطب
ح�سني قا�سم
أ�ي��ب��ك��ي ع��ل��ى ال��ع��م��ر كيـ ــف ان�����س��ل��بْ ؟
ومل ي��ب��قَ يف ال��ك��ـ��رم � إال احل��ط��ـ��ـ��ب !!
ولـ ـ ـ ــم ي��ب��قَ م��ن أُ�غ��ن��ي��ات الهــوى
وم�����ن ل��ـ��ـ��ه��ف��ة ال���ق���ل���ب � إال ال��ت��ع��ـ��ـ��ـ��بْ
ي��ت��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌم وال �أبَ ي��ح��ن��و عليـ ـ ـ ــه
و ال ك��ـ��ـ��ـ��ـ َّ��ف مت�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ح دم����ع ال��ه��ـ��ـ��دبْ
وح��ي��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌد وال روح حتـ ــر�س ـ ــه
���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ري�� ٌد و أ����ض��ل��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه م���ن لهب

∂
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طالب جامعي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا.

∂
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غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ري��بٌ وم�����س��ك��ـ��ـ��ـ��ون��ة بالنـدى
ي���ـ���ـ���ـ���داه وي���ن���ب���ت م��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��ا العنب
ت��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��رِّد يف م��ق��ل��ت��ي��ـ��ـ��ه احل�سا�سني
مت��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر يف م��ق��ل��ت��ي��ه ال�سحب
���ص��ب��ي الأ غ����ـ����ـ����ـ����اين� ،،إل���ـ���ـ���ه الر�ؤى
و َت��ـ��ـ��ـ�����ص��دُق أ�ن�����ب�����ا ؤ� ُه ل��ـ��ـ��و ك����ذب !!
������س��ل��ا ٌم ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ي��ه ك����م����ا ينبغي
جل��ف��ن�ين مل ي���ن���ك���را م����ا ان�سك ــب
ه���ن���ا ك��ا���ش��ف��ت��ه ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ر�ؤى �سرها
ف���ل���م���ل���مَ �أوج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اع���ه وانتحب
ه���ن���ا ق��ا���س��م��ت��ه ال���ل���ي���ايل الط ــوال
ت�������س���اب���ي���ح���ه���ا ،،أ�غ����ن����ي����ات العــتب
��ل�ا ف��ل��ا ت����ذك����روا
����س�ي�رح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل ل����ي ً
ت��ف��ا���ص��ـ��ـ��ـ��ي��ل��ه ك�����ي مت�����ر ال�شهب
ل���ن�������ص���ف ال���ن���ب���ي ال��������ذي مل يكن
أ���������ض�������اء ال�����غ�����واي�����ة ح����ت����ى هرب
ي����ق��ي�ن ال����ع����ج����ائ����ز يف الحظي ــه
ُي���ـ���ـ���ط���م���ئ���ن���ه �أن ل��ل��ب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت رب
وداع�����ـ�����ـ����� ًا ت���ف���ا����ص���ي���ل ع���م���ر التي
أ�ح���������ب وت�����ل�����ك ال�����ت�����ي ال أ�ح���������ب !!
ي��ت��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌم وال �أبَ ي��ح��ن��و علي ـ ــه
وال ك��ـ��ـ��ـ��ـ َّ��ف مت�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ح دم����ع ال��ه��ـ��ـ��دبْ
11
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َ
قصيدك
َح ّب ْر
دعاء حممد وعل

��دك ردد الأ حل��ـ��ـ��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
��ّب�� ق��ـ��ـ�����ص��ي َ
حَ رّ ْ
دن��ـ��ـ��دنْ حُ ــروفـ َـك يف ال��دج��ى أ�ن��غ��ام�� ًا
غ�����ز ٌل وم������د ٌح �أو رث����ـ����ا ٌء بـعـ ــ�ضـها
ذابَ ال����ف�����ؤا ُد ب��ع�����ش��ق ِ م��ـ��ـ��ن يـ ـهــواه
رك ـعــتْ ح��ـ��ـ��رويف وال��ـ��ق��وايف �ساجدة
عـطـ�ش ال��ك��ي��ـ��ـ��انُ ف�يرت��ـ��وي أ����ش��ـ��ـ��ـ��واق��ا
�لا ل��ـ��ـ��ل��ح��ب��ي��ـ��ب ِ ب��ـ��ـ��ل��وع��ة
ق��ب��ل��ت ُ ظ��ـ��ـ��ـ ً
وال��ق��ب��ل�� ُة الأ وىل ل��ث��ـ��ـ��غ��ـ��ـ��رِ ظ��ـ��ـ�لال��ـ��ـ��ـ�� ِه

∂

12

طالبة جامعية.

∂

فــال ــ�شع ُر خمـ ـ ٌر أ����س��ك��ـ�� َر الأ ك��وان��ـ��ـ��ا
فـقـ�صيـ ُد �شـعـر ٍ ي��ـ��ـ��ط��ربُ الأ ذان��ـ��ـ��ـ��ا
ه��ـ��ـ��ذا قــ�صيدي زل��ـ��ـ��زلَ ال�شـريــانــا
ا�ســعف ف��ـ��ـ���ؤادي بالقــ�صــيد ا آلن��ـ��ـ��ا
ف��ح��ب��ي��بُ ق��ل��ب��ي ك��ـ��ـ��ل��ـ��ـ��لَ اال�ش ـجــانــا
م��ن �شهدِ ع�شق ٍ يــ�سكـن ُ الـواجـدانــا
ق��ب��ـ��ـ�لاه ُ ج��م��ـ��ـ��ر ٌ ا���ش��ـ��ـ��ع��ـ��ل��تْ نريانـ ــا
منـها ال�����ش��ج��ونُ للـحظ ٍة ق ــد هــانَـا

�أقالم جديدة
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«يد على ضفة القلق الثانية»
م� .صفوان قدي�سات

∂

على �ضفة القلق الثانية ...
يد ال �أ�صابعها اخلم�س تكفي لت�شرب ح�صتها من �شراب ال�سالم !!
وال الرقمان بباطن �أ�سرارها ...
يك�شفان احلقيقة يف �سحب الغيب
وال �ساعة الرمل تلب�س مع�صمها تك�سر احلزن يف الرملة الثانية
ملن كل هذا ال�ضجيج على «داير» الر�أ�س
والروح يف ال�شهقة املتعبة
واملواويل تقطر من �آخر الناي
يف �آخر احلب
يف �آخر الليل
على �ضفة ال�شم�س تطلع مع كل ديك
تبا�شرينا امللهمة
∂

�شاعر من الأ ردن.
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تعتق فينا ال�شباب وتركل �شيب املنايف
وت�صرخ ت�صرخ
ت
�ص
ر
خ ...
فالمنكو!!
هلموا � إىل �ساحة الرق�ص
هاتوا مراوحكم واتبعوين...
لنمرح هذا امل�ساء قليال
على �شفة الهاوية .

14
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أراسل الروح
طارق مكاوي

∂

واهلل م�����ا ك����ن����تُ أ�ن������������أى الآن ي�����ا ول�����دي
وال ب����ق����ي����ت ه�����ن�����ا � إال ع�����ل�����ى ج�������س���دي
ُ���������ص����مَ����تَ���� ٌة
ل����ك����ن ع�����م�����ان ت����ل����ق����ي ب��������يَّ م ْ
ُ�����ف ع����ن����ي دم��������وع ال����ع����ا�����ش����ق ال�����وَجِ �����د
ت�����ك ُ
ل�����ك�����م ب����ك����ي����ت ع�����ل�����ى ب����������اب �أو ؤ�ث���������ث���������ه
ب�����الأ غ�����ن�����ي�����ات ت�������س���ام���ى يف ظ���ل���ال ي����دي
�أواه ي��������ا أ�ب��������ت��������ي م�������������اذا ي����ح����وط����ن����ا
ب���ع���د ان����ط����ب����اق ال����دج����ى أ�ل�����ت�����اث ب���ال���كَ���مَ���د

∂

�شاعر من الأ ردن.
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أ�ن�����������س�����اب م����ث����ل دم��������وع ال����ع��ي�ن يف ب��ل��د
ت�����������ؤرخ ال����ن����ا�����س ق�����د م��������روا ب��ل��ا ع����دد
وي��ل��ي م���ن ال��ق��ل��ب � إذ أ�ه���م���ي ي��و���س��و���س يل
يف ك������ل خ�����ط����� ٍو ح���ن���ي���ن���ا دق ك���ال���وت���د
ي����ا اب����ن����ي أ������ض����يْ���� ُع بُ����ك���� ًا يف ك����ل ث���ان���ي��� ٍة
يف دم�����ع أ�م�������ي ال�������ذي ق����د ذاب ل�ل��أ ب���د
ُ�����ض����ي����عُ����ن����ي يف ك�����ل أ�غ���ن���ي���ة
ي�����ا اب����ن����ي أ� َ
َ����ط �أح��ل��ام�����ي ع���ل���ى ب��ل��دي
ح���ت���ى تُ���������س����اق ُ
ه�����ذي ال��ق�����ص��ي��دة ب��ي��ت��ي الأ ����س���ت���ظ���لُ ب��ه
يف ح��ي�ن �أين ح�������س�ي�ر ال������ر�أ�������س وامل������دد
ي���ا اب���ن���ي ال��ع��وا���ص��م مت�����ش��ي دون���ه���ا دركٌ
م���ث���ل ال���ذل���ي���ل ك���م���ن مي�����ش��ي ع���ل���ى م�����س��د
ت���ل���ك ال���ع���ي���ون وح�����ي�����د ًا ك���ن���ت أ�ق�����ر ؤ�ه�����ا
ل���ك���ن���ه���ا ال�����ي�����وم ال ت���خ���ف���ى ع����ل����ى أ�ح�����د
ارا������س�����ل ال���������روح ف����الأ �����ش����ع����ار ت��ق��ط��ن��ه��ا
و أ�ك�����ت�����م ال���ق���ل���ب ����ش���وق���ا ب�����اح يف خ��ل��دي
جت�����ري ال�����ري�����اح ع����ل����ى ج���ن���ب���ي �أدرك����ه����ا
م���ث���ل ال����ن����ي����ازك نَ����غ����لُ امل������وت يف ال��ك��ب��د

16

���ص��غ��رى ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ق���د ���ش��ف��ت ع��ل��ى أ�ل����قٍ
وح���� ّل����ق����ت ك�����وع�����ول ال����غ����ي����م يف الأ م�������د
أ�ل����ف����ي����ت روح���������يَ يف زقِ احل�����ي�����اة وم���ا
ق����د ك�����ان خ���م���را ول���ك���ن ف�����تَّ يف ع�����ض��دي
ي�����ا ب����ن����ي ف����دي����ت����ك ال �����س����اق أ�ق����������وم ب��ه
ك���ن راف����ع ال��ب��ي��ت م���ن ب��ع��دي وك���ن �سندي
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أسير إليك بمجداف شعري
عاطف املومني

∂

�أ�سري � إليك مبجداف �شوق
و�أعرف �أن طريقي طويلْ
وبحرك ل ٌج وثلج ورمل
وبرُّك مل ٌح ثقي ٌل ثقيلْ
وبو�صلة احلب نحوك مت�ض
تباعا و ال تعرف امل�ستحيلْ
و�صالك هجر وقربك بعد
و�شم�سك ظ ٌّل وليل طويلْ
ونب�ضك خفق و�سرك جهر
و�صمتك نطق لقلب العليل
∂

�شاعر من الأ ردن.
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•••
كذبت وعيناك متطر ع�شقا

و أ�نّا خلقنا حلب ذليل

وقلت :افرتقنا فما من �سبيل

و أ�نّا خلقنا لغري تالق

وقلت امتطينا خيول الفراق

ويف عرثة النف�س ما من مقيل

ف�سارت بنا تنت�شي بال�صهيل

وعند الفراق بكت مقلتانا

وباعدت ما بني قلب وقلب

تبلل بالدمع خدا �أ�سيل

ومل ُتبْقِ � إال القليل القليل

بكتنا ال�سواقي ورقّت علينا

من الذكريات ومما زرعنا

و�سرب احلمام �ضناه الهديل

من ال�شوق وردا جميال جميل

وجفت جداول حب كبري

وح�سرة نف�س وغربة روح

فماتت زهور و�آن الرحيل

و�آهات �صدر وهمٍ ثقيل

ملاذا كذبت و�أدميت قلب ًا

•••

�أحبك طهرا وما من بديل

ملاذا كذبت وقلت انتهينا

عليل وما من طبيب �سواك

ف�أين احلقيقة �أين الدليل

يداوي ال�سقام ويحيي العليل

وكل حروف القوايف لدينا

هزيل يعاين �شرود القوايف

قوارب حب نقي �أ�صيل

على مذبحيك �صريع قتيل

وكل الأ ماكن تعني � إلينا

�أيا منية النف�س باهلل عودي

بقايا عطور و�سعف نخيل

ف�صدق امل�شاعر حتيي الهزيل

ت�شابك بال�سر ن�صف يدينا
وهم�س العيون ب�شم�س الأ �صيل
18

ملاذا كذبت وقلت ابتعدنا

�أقالم جديدة
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أحـتـمــــــل
عماد الق�ضاوي

∂

�أنت �أطلقت الر�صا�صة �صوبهم
انتظر ،من �أى ناحية جتيء
�أنت وحدك
والذين ت�ؤمهم ،قالوا وراءك
كلمة التوحيد لكن
مل مينحوك اخلامت النبوى
�أو �صك الر�سالة ،انتبه
رمبا خرجوا عليك
و�أنت ت�صطاد الوجع
كنت تغ�سل عن طيورك حزنها
كنت تنفث يف الهواء �سجائرك
وحتيك منها للم�ساكني
ال�شوارع والبيوت الآمنة
∂

�شاعر من م�صر.
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وابت�سامات ير�ش �صباحها
وجه العجائز
وال�شيوخ اخلائفني على احلوائط
من جتاعيد الزمن
من �أجل ذلك ي�سندون ظهورهم
ال تئن…
�سيفرحون،
وير�صدون على جهاز القلب
ذبذبة الأ مل
�صورتك وال�صفحة الأ وىل
وبالأ لوان……
�سرياوغونــك..
و�أنت تعزف للفرا�شات الب�شارة
للجراد حقوله،
للعنادل حلنها
للم�ساءات الوطن
عيناك مفتتح ،و�شم�س بللت رمل احلناجر
�أدخلتنا نربة من �صوتك الدامى
النوافذ واجلحور املغلقة
واحتماالت الأ رق
�أقحمتنا يف الوطي�س
�أل�صقت فى جوفنا
لهب العبارات التى ت�صحو م�ساء
فور خ�شخ�شة الهوام
هكذا خطت لنا البنت الوديعة
طي لوحتها الق�صرية
ال يا رباب
خ�سر املقاتل نقطة
20

ما كان حمتاجا
لت�أدية التحية والهتاف
هذه الفئران
تدخل فى عباءتهم وتلعب
ثم تقفز فى اجتاهك
ال يهم…
� إنهم ال يفهمون،
كنت فى امليدان تخطب
� إنني ل�ست �أراكم
فاطمئنوا ،والهدوء البحت
عا�صفة �شديدة،
�سيجندون النمل كى يقت�ص منك
مل يطلبوا ر�أ�سك
فقط ،هم يطلبون الورقة اخل�ضراء تلك
ويحولون م�ؤ�شر املذياع
نحو الأ غنيات الهابطة
يا طائر الب�شارو�ش :قم
واغ�سل جبينك من غبار ق�صائدك
مل يدركوا،
مهما تع�ض على يديك حبالهم
�أن الر�صا�صة مل تكن يوما بجيبك
الر�صا�صة فى فمك
فاخرج ل�سانك للكالب
اله ــاربة.
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تائه في نفسي
حممد ال�شر�ش

∂

�أر�سمها ق�صيد ًة
ال لون فيها غريَها
ال حرف فيها غريها
�أظنُّني �أجيدها
ر�سم ًا و�شعرا ،كيف ال؟
�أم�شي على �أطرافها
م�ستعجال!
م�ستذكرا!
جمالها ..مذ بان طف ًال مثلها
مذ كان �شهد ًا قولَها
�أو نبع ماء عينها
فا�ضت فلم نكملها
تلك العيونُ كيفها؟

∂

طالب درا�سات عليا.
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غارت فلمّا بحتُها
�أحب ُِّك!
ما ظلَّ بعد البوح �شي ٌء غريها
�أمطرتُ قو ًال لي�س يل
فالبوح قد �أفقدين
� إذ كان بل �أوجدين
ما غاب بل �أح�ضرين
� إذ كنت �أعمى دونها
ال �شاعر ًا يكتبها
ال لي�س ر�سام ًا هنا
ير�سمها
كيف ملثلي ..بوحها
تلك التي �أوجدتها
�أر�سمها ق�صيد ًة
تر�سمني واحدة �أخرى فما
�أدراك ما حال الهوى؟
غريي بنف�سي �أعلَمُ !
والقلبُ يهوى �س َّمهُ!
حبيبة مثوايَ قد اخرتتني
فاخرتتك!
ِ
بعدك
طقو�س موتيِ ..
� إقفالُ باب غرفتي
هواج�س قبل �أنا
ٌ
أحببتك
وبعدها � ِ
ال غري �شخ�صني هنا
�شاعرها
ر�سامها
�شخ�صانِ يف �شخ�صيَّتي
22

ما هكذا �أكملتُها
رب ي�شتكي
لو ٌن وح ٌ
ك ٌّل يريدها كما
يا دهر قد �أوجدتها
اكتب ومتْ
ار�سم ومت
افعل فقط
افعل فقد �أحببتَها!
دا ٌء أ� َّمل بي ..وما �آملتها
كلّمتها �أخربتها �أحببتها
فارقتها ..ودعتها قابلتها
�أيقظتها نوّمتها �أجل�ستها
�أوقفتها �أغويتها �أ�ضحكتها
�أحزنتها!
ما زلت مل �أر�سمها..
ما زلت مل اكتبها..
جرّبت �أفعاال وما ينق�صها
� اّإل بها �أمتمتها!
خذ موعد ًا
قلها وع�ش
حرّا بعيد ًا عن هواها � إنها
موتٌ و�سجنٌ ع�شقها
ار�سمها ق�صيدة
� إن �شئت �سجن ًا  ..قل لها
�أر�سمك
�أكتبك!
ني منذ �أن �أحببتها!
� إين �سج ٌ

�أقالم جديدة
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ال تنصتوا لحكايتي..
حممود نوافلة

∂

ُن�صتوا حلكايتي ،هيَ محَ ُ�ض وَهمْ
ال ت ِ
كانتْ قوافلُ طَ رف ِه ملأ ى بها ال�صحراءُ،
كانَ الكثيبُ َي ُه ُّم بالرتحالِ
ُّعا�س ..
لوال �أن تغ�شا ُه الن ْ
والتحف الهواءَ ،غَ فَى ب�أح�ضانِ الكثيبْ .
َ
أ�َمِ نَ ال�شري ُد بُرو َد َة ال�صحرا ِء
هل فا َت ُه �أنَّ الذئابَ تحَ و ُم ُه ؟؟!!
ئاب مع القَد ْر ؟؟!!
ِ�ص َ�ص الذِّ ِ
الدروب َروَتْ َل ُه ق َ
ِ
�أم �أنَّ َ�صع َل َك َة
ال �شَ ي َء يُغري غَ َري حادي نو ِق ِه
والذئبُ ي�ستجدي القَمرْ.

∂

�شاعر من الأ ردن.
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ال تُن�صتوا حلكايتي..
غِ ٌّر �أرا ُه جنو ُن ُه يف النا ِر ذاكر َة املط ْر
ُب�ص ُر لل�سما ِء م�صريها
فم�ضى ي ِّ
الغياب
ِ
ه َو �أ�شعلَ الدُنيا ب�أ�سئل ِة
والكيف املتى ،والك ُّل واجلز ُء الذواتُ وذاتُها ،املعلولُ والعل ُل الكثري ُة ..
ُ
الأ ينُ
اخلال�ص بقعرِ ك� ٍأ�س مُننتٍ،
َ
واحرتاقُ فرا�ش ٍة ر�أتْ
�سَ قَطَ تْ و�ضا َع بها ال�س�ؤالْ
ُن�صتوا حلكايتي  ..مهما متادى مار ُد الإ�صغا ِء فيكُم وا�ستَطالْ .
ال ت ِ
هذي العَ�صا �شَ جَّ تْ يَقيني فالتفَتُّ لِكي أ�َموتْ ..
لغ ِري �شيءٍ قُلتُ هذا ،بَيدَ َأ�نيِّ ح َني هاجَ البَح ُر
واك يا هذا القَلمْ ..
ذاك �سِ َ
ان�صعاق ًا ْمل أ�َجِ دْ يف ال�شقِّ َ
وانفلقَ ِ
ْمل تَ�سْ تَحِ لْ يف ك َِّف هذا البائِدِ الفَاين حُ �سام ًا �أو عَ َ�صىً ،
ما كنتَ مر�سالَ اجلحيمْ ..
َأ� َأ� َتيْتَ كَي تمَ ْلأ جراري بالن�سا ِء وبامل�سا ِء وبالن�سا ِء وبالن�سا ِء وبالن�ساءْ؟؟
�أمْ كُنتَ مِ ن خِ دَ ِع الطَ ريقِ وحِ رب َُك الدَ امِ ي الذُّبولْ ؟؟
يا أ�يُها القلمُ الر�سولْ ..
هَ رْطَ قتَ زِنديق ًا رَجِ ي َماً ،ت َْ�صطَ لي بِجَ حِ يمِ همْ ،
وجحي ُمهُمْ َأ�نْتَ اجلَ حيمُ جَ حيمُهمْ .
لك املَدى
وكيف �شا َء َ
كيف �شئتَ َ
� إر ِو امل�ساف َة َ
مثلَ النَّوار ِِ�س ال تَرومُ �سوى البعيدْ .
َرداك � إال أ�َنْ تجُ يبْ
ال�صمتِ  ،ما أ� َ
يا طفلَ هذا َّ
ذاك الكثيبُ  ،قُبيلَ �أن يغفو الكثيبْ .
ما قا َل ُه َ
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قصص قصيرة
تغريد أ�بو �شاور

∂

ماذا لو
رخ ـ َتْ ر�أ�سَ ها على كتفه ،وا�ستحالت هد أ� ًة مل�سائه ،وج ّدلَت �أ�صابعَه يف خـ ُ�صالت
�شـ َعرها؛ فماجت تِباعًا ورا َح يُر ِوّ�ضها بعد �أن �أوقـ َ َع – بق�صدٍ � -سرجَ ها !...
غـ َ َمرَته ب�شعا ِع النظرة الأ وىل ،محُ دِ ث ًة جَ لَب ًة يف عر�ش �صدرِه ..
ر�ض ،وكيف ا�شتع َل
ال�شم�س الأ َ
ُ
وقالت – بتو ُّد ٍد  -ار ِو يل كيف َولَدت
النه ُر �شيبا؟؟!! وكم �شهرًا حَ مَلت النجم ُة بالقمر؟؟ وكيف ا�ستطع َم
الغولُ البال َد رغم ال�صرب ذي ال�شوك املو�شو ِم على كتفيها...؟؟
لف ا�ستمالَ؟ و أ�يّة مليك ٍة ا�ستعذبَ خطاها فنقلها
و َر ِوّين بحديثِ الهدهد لأ ِّي حِ ٍ
لل�سلطان؟  ...وقـ ُلْ يل  � -إنْ طلبتُ منكَ �أن ت�أتيني بالهدهد  -من �أ�سرَه ؟! هل
يكون هذا حماالً؟؟!

∂

قا�صة من الأ ردن.
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طفل الظل

م�سرع ٌة تنزلُ درجَ البيت ..وتبد أ� با�صطنا ِع
ال�سكينة ..رويد ًا رويد ًا مت�شي على الرَّ�صيف..
َّ�صيف لوق ِع كعبها ...ويذوبُ
يـُن�صتُ الر ُ
�أ�صفرَه والأ �سو َد مع نغمِ التَّهادي يف مِ �شيَتها..
مي�شي مت�أخر ًا عنها بخطوتني ،هكذا ظل ُه
ُنعك�س يف مر�آة ال�شم�س!..
يجاو ُر ظِ لّها امل َ
تَبث ُه ال�شّ وقَ �أغنيةً ،فري ُد عليها بـِنوت ٍة من
التَّـنهيد !..تقُف عندَ �شجر ِة الل ْو ِز فَيقرتِبُ
منها خطو ًة لليم ِني يمَ ُّد يدَ ه فـتم ُّد يدها؛
فيت�شابك الظِّ الن !...بينهما طفل.

حوارية مكرورة

قالت له :حتم ًا �سَ يجيء الفج ُر ويَعتلي
�شحوبَ ال�سماء!...
ه َّز ر�أ�سَ هُ ،نعم �سيجيء ،تابعت...
ال�صبحِ
وحتم ًا �ستت�سابقُ الدُّوريات مع ن�سائمِ ُّ
بعيد ًة عن �شُ بّاكِ َك ،!..نعم �سيحدث ،وحتم ًا
َخل�ص وحدي من فزعي من �صوتِ عجو ِز
� أس�ت ُ
الليل� ،..س َتتَخل�صي ،وال ب َّد يل من �أن �أكر َه
املط َر اللعوب� ،!...آ�آها �ستكرهني ،و�أحرق كل
ماكتَبه «دروي�ش وجربان» و�أجعلهم رماد ًأ� فوق
الغياب ،!...فع ًال ت�ستطيعني ،و� أُس�بَعرث �شعري
الرزين وا�صطب ُغ مبالمح �صيفي ٍة فظّ ة ،نعم
نعم تفعلني ،و�س�أبدل عاداتي يف تناولِ الطعام
واملنام ،!...بدِّ ليها ،وحتم ًا �سَ � َأ�صفقُ للريحِ
ِياب و أ�ُداه َمهُ،!...
ف أ�ُراق�صها ،و أ� َُ�ص ِف َر للغ ِ
نعم تفعلني� ،شَ رَّعتْ نافذتَها واتك�أت على
احلائط الذي تُدون عليه بالرَّ�صا�ص خيباتِها،
ِ
وجل�س قُبالتَها ي�ستند � إىل ظلِّه على اجلدار ..
26

وا�سرت�سَ لت ْ بنرب ٍة خفي�ضةٍ ،حتم ًا �سَ تفكر
بالغياب و ُتنْ�سيك اجلميالت �صوْتي وحبي
ِ
ونب�ضي اعتدل يف جِ ل�سته و�أ�شا َر � إليها
ب� إ�صب ِع ِه �أنْ اقرتبي ،فاقرتبت �شَ َّد �أذنها،
وقال :حتم ًا �س�أن�سى كل اجلميالت لأ ظ ّل
أنت ،نَف�ضتْ
حمراب جميلتيِ � ،
ِ
خافر ًا يف
عن روحِ ها االنقبا�ض ومتتمت:حتم ًا �س�أظل
جميلتك �أبداً....
مطروح ًا على �أحد �أر�صف ِة املدينة البلهاء
ال�صغري ِة ال�سودا َء ًف ْو َر نُزولها
غمزَ لها بـِعينه َّ
ال�سيارةِ!! ارتجَ فت �ساقاها ووا�صلتْ
من َّ
ال�سيرْ َ � إىل حملِ الورد مُتغا�ضي ًة مفاج أ� َة
لقائه!! اختارت جوري ًا �أحم ًر ف�أتاها �صوتٌ
�أج�ش من خَ لفها أ�َنْ اجعليه �أبي�ضاً!! دون �أن
أبي�ض وغادرت
اخللف ا�س َتبْدلَته ب� َ
ِ
تَلتفِت � إىل
م�سرعةً ،ظِ ُل خطواتِه يَ�سبقُ ظِ َّل خُ طواتها،
تُعانِد � إ�شارات املرور لـِتُ�ضيعه يف زحامِ
املدينةِ ،وال زال ظ ُلّه يُطاولُ ظ َلّها ويزيد!!..
ِتخطيط �ساذجٍ دخلت طريق ًا لولبي ًا �ضيق ًا
ٍ
ب
ال يت�س ُع الثن ِني فَذهلها ظ َلّه املرتامي على
ِيهم�س لها� :س�أجيئ
احلائط!! و�صلت بيتها لـ َ
عندالثامنة!! باخليب ِة ارمتت على �أريكتِها
وبذاتِ اخليب ِة بد�أت تَ�ستع ُد ملوعدِ ه ،لب�ستْ
ف�ستان ًا حريري ًا �أ�سود ،وو�ضعت الور َد يف
وح�ضرت قط َع احللوى مع
مزهري ٍة حمراءََّ ،
القهوة ..و َرفَلتْ جيدها بعطرٍ بارد ،و�أ�شعلت
�ضوءًا خافت ًا وجل�ست تنتظره متمتمةً:
لـَيكُن لقا�ؤنا �أنيق ًا �أيها الغياب!..
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الرجل الذي سجن نفسه
ر�شاد رداد

∂

ذهب لل�سوق ولي�س له به حاجة لكنه ذهب� ,أح�س ب�س�أم ال مثيل له ,الطريقة
الوحيدة للتخل�ص من هذا العبء الطواف بال�شوارع والأ �سواق والت�أمل الأ بله
لواجهات «الآ رمات» ووجوه املارة ،بد أ� ب�شارع الأ لب�سة والنوفوتيه وراح يت�أمل باملالب�س
كزبون يريد ال�شراء لكنه غري ذلك ،انتهى من �سوق املالب�س ودخل � إىل �سوق
الأ حذية ..ي�شاهد ويت�أمل الأ حذية املعرو�ضة ب�شكل مغ ٍر والفت للنظر وال�سيجارة
ال تنطفئ من فمه �صامت ال يتكلم.
«حممد رجب» �أنفق من عمره �أكرث من �أربعني عاما مل يحقق �شيئا من �أمنياته..
امل�أ�ساة الإن�سانية تتكرر ..الفقر يف ازدياد ,اجلهل ,الأ مية ,الو�ضع االقت�صادي �سيء
جدا .و�صدام هل فعال انتهى بهذه الطريقة ال�سخيفة هل �سيعيد «علي» الأ جماد..
كلها هراءات؛ الرواية الأ مريكية �صحيحة رغم ب�شاعتها وعمر اخليام كم كانت نهايته
م�أ�ساوية والتاريخ العربي قليل جدا من يعرفه ..م�ؤامرات و�أكاذيب وعقبة بن نافع
ما �أبهى �صورته و�أروعها لو مل �أقر أ� عنه بتو�سع �أ�صبحت ال �أحب التو�سع يف قراءة
كثري ًا عن �أبطال تاريخنا خ�شية �أن �أ�صدم من جديد .قادته قدماه � إىل �شارع مزدحم
ا�صطدم ب�شخ�ص يحمل كوبا من القهوة ال�ساخنة �أنت رجل �سكران.
∂

قا�ص من الأ ردن.
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 ا�صمت �أنا رجل حمرتم.ا�شتد احلوار بينهما �صفع الرجل «حممد
رجب» �صفعة حتلق عليهما النا�س تقدم
�شرطي واقتاد الرجلني � إىل املخفر قابلهما
ال�ضابط وطلب منهما البطاقات ال�شخ�صية،
�أوم أ� لأ حد اجلنود وهم�س له ..عاد بعد قليل
وهم�س يف �أذن ال�ضابط قال ال�ضابط للرجل:
تف�ضل يا �أ�ستاذ هويتك
و�أنت يا �أ�ستاذ «حممد رجب» ما زلت
�ضيفنا �أنت مطلوب منذ فرتة انتف�ض «حممد
رجب» يا �سيدي �أنا مل ادخل مركزا يف حياتي
مل �أ�سجن يف حياتي قط..
 يا �سيد حممد نظرا لظروفك �س�أترككتغادر الآن على �أن تعدين بان تكون هنا ال�ساعة
العا�شرة �صباحا و�ستبقى هويتك هنا.
 �أعدك يا �سيدي .عاد � إىل البيت مهموماوحزينا جل�س يف حو�ش البيت �أح�ست زوجته
ب�أن هناك �أمرا غريبا...
 -يا حممد ..ما بك..

28

 ال �شيء وقف و�أخرج كل ما يف جيبه من�أوراق وفواتري وفاين.
 هل تبحث عن �شيء؟ قل يل.. يا بنت احلالل الهوية..هويتك يف القمي�ص الأ �سود
هويتي وقفز من مكانه و�أ�سرع ليت�أكد منوجود الهوية عاد وهو يخفي ابت�سامة حزينة
لكنه مل ين�س موعد الغد.

�أقالم جديدة

الكر�سي
كان يقتعد كر�سيا خ�شبيا� ,أمام بقالة
�شعيبة قابعة يف منت�صف املخيم امل�شتعل
بالفو�ضى وال�ضو�ضاء� ,صراخ الباعة وعواء
ال�سيارات ,و�صياح الن�سوة والأ طفال.
كان بني �أ�صابعه النحيلة املرجتفة �سيجارة
ال تنطفئ .وال�شحوب يف وجهه املرتبك تقر أ�
فيه �ضياع مدن مقد�سة .انك�سارات �شعوب
م�ضطهدة � ,إنها الفجيعة حني يوغل الع�شاق
يف املدى.
لي�س �أمامه �سوى �أبواب مو�صدة وجدران
مهرتئة �صامتة لكنه يحدق وال �شيء �أمامه
�سوى غبار يت�صاعد بني الفينة والفينة ور�ؤو�س
كاحلة فر منها الفرح واملاء وتركها خرابا يف
خراب ال ن�سوة خلف الزجاج امل�شوه وال �صبايا
تلون النوافذ بحبل غ�سيل م�صطنع .يقف ثم
يجل�س يبتعد خطوات عن كر�سيه ,ثم يعود,
ك�أنه ينتظر �أمرا ..حا�سما القلق �سيد املكان,
لكنه الف�ضول � إذ ت�شتبك �أنهاري ببحره العميق
لكن املهمة م�ستحيلة.
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هل حاول مرة �سرقة �سر النار من الآلهة
ليعي�ش عذابا �أبديا .مل يك�سر � إناء وقته �شيئا,
رغم �ضو�ضاء املكان ,لقد حتول � إىل �سعفة يف
الكر�سي املهرتئ..
�أي خطيئة اقرتف هذا الرجل .و�أي
ح�ساب ينتظر وك�أنه بئر �آثام لكل املخطئني,
لكنه يحدق.
وقف فج�أة باب كان مو�صدا منذ بداية
اللعبة ,فتح قليال� ,أطلت من خلفه �أ�صابع
رقيقة نرثت ورقا ممزقا� ,أثار عا�صفة يف
ال�شارع واحلارة والأ زقة العتيقة .ق�صفت �آخر
وردة يف تلك املزهرية امله�شمة.
توقف �صعود عمود الدخان ,و�ضحت
الر�ؤية قليال نظرت � إىل املكان ..مل �أجد �سوى
كر�سي خ�شبي مهرتئ تكومت عليه جبال من
الأ �سئلة ال�صعبة.

الرجل قلق ر�سم بدخانه الكثيف �صورة
للوجع الإن�ساين.

29

قــ�ص ـ ـ ــة

52

�أقالم جديدة

ُّ
الش ْر َف ُة
علي عجيز

∂

يف �ضاحية هادئة من �ضواحي الإ�سكندرية ،وعلى مقربة من الأ بي�ض املتو�سط
كان كل بيت قد جل�س وحيدا �صامتا ،يجول بب�صره نحو � إخوته يف �شوق ،ولهفة
ت�صل �أحيانا � إىل حد احل�سرة ،يود كل بيت �أن يعانق �أخاه لوال تلك الأ �شجار امل�سنة،
واملتعبة من ع�شرات الطيور التي جل�أت � إليها ،ولوال تلك الأ �سوار احلديدية -
الالقلبية -التي متنع التالقي بني الأ خوة -ك�سجان مُكلّف .-وكذلك ر�ضخت
البيوت حلكم �ساكنيها فلم تتعانق ،لكنها اجتمعت على الإن�صات � إىل تلك
ال�سيمفونية القادمة من بعيد ،حيث تعزف �أوتار عود املتو�سط �أروع �أحلانها
مب�ساندة كمان الريح ،وناي ال�سفن العابرة ،وتغريد الطيور املهاجرة.
ال�شم�س كانت مدعوة حل�ضور ذلك احلفل الرائع ،لكنها قررت االن�صراف ب�سبب
الإرهاق وانق�ضاء وقتها يف العمل .وكذلك حل�ضور من ينوب عنها .ها قد �أقبل
الليل ،جل�س على مقعده يف �أبهي حلته ،معتمرا قبعته ال�سوداء ،فرحا بغياب القمر
وراء ال�شم�س وتواريه يف الظل .بد أ� الليل عمله بحماقاته املعهودة .وراح يرك�ض هنا
وهنا كطفل غري م�س�ؤول.
∂
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تعبت تلك البيوت اليائ�سة املكد�سة
بالهموم من متادي الليل يف فر�ض �سيطرته،
وبعرثة �صمته و�أحزانه عليها فنامت .وبقى
الليل ن�شيطا ،منتظرا رفيق دربه يف تلويع
القلوب وت�أريقها؛ ليكمال ال�سهرة �سويا .نادى
عليه وبحث عنه يف كل مكان ،فلبى ال�صديق
النداء.

�أحد الطرازات العاملية .ثوب وردي مزخرف.
ر�سمت عليه بع�ض الورود والقلوب ال�صغرية.
�أبي�ض كالثلج كان وجهها .ذات �شعر ذهبي
وعيون خ�ضراء .ترتدي قالدة ما�سية وقرط ًا
من ذهب� .أح�ست ب�ضيق �صدرها فحملت
قطتها وخرجت � إيل �شرفتها ،وتطلعت � إىل
ال�سماء.

 �أين كنت يا �صديقي ال�شتاء؟ �أين بردك؟�أين برقك؟ �أين رعدك؟ �أين �أمطارك؟ �أين
رياحك الهوجاء؟

 هناك يا �صديقي .عند ذلك ال�ضوءاخلافت� ،سنتخذ من الواقفة يف ال�شرفة دمية
لنا.

(�س�أل الليل يف ن�شوة و ا�ستغراب).
 كنت يف � إغماءة عميقة بعد �سهرةالبارحة .لكن ،ها �أنا معك ن�شيطا مليئا
باملفاج�آت.
(�أجاب ال�شتاء وهو يب�سط كفه مل�صافحة
�صديقه).
�سنهق؟ من
 ح�سنا ،مبن �سنبد�أ؟ من رُ�سيُبتلى بنا؟ �أين �سنكمل �سهرتنا؟ ملن �سنمنح
ق�سوتنا؟
(�س�أل الليل يف دهاء بعد �أن ت�صافحا،
و�أطلق لقهقهاته العنان).
قبل �أن يجيب ال�شتاء ،كانت قهقهات الليل
العابث قد �أفزعتها؛ ف�أ�شعلت �ضوء خفيف ًا
يف الغرفة .مل تكن نائمة .كل ما كانت تفعله
هو البكاء واحت�ضان قطتها ،وبالرغم من
مر�ضها و�ضعفها � إال �أنها كانت ترتدي ثوبا
خفيفا ال يحميها من الربد ،ثوبها كان من

(�أجاب ال�شتاء على ت�سا�ؤالت �صديقة حول
� إكمال ال�سهرة وعيناه تلمع من ال�سعادة).
 ح�سنا ،هيا بنا لننطلق .هيا لنمرحون�سعد �أنف�سنا ،وندمي قلبها.
(هذا ما قاله الليل لل�شتاء قبل �أن ينطلقا
ناحية ال�شرفة).
اقرتبا ب�سرعة وجنون .كالهما يناف�س
الثاين .الليل يطلق ظالمه بق�سوة مما جعلها
ال ترى قطتها التي فرت هاربة من بني يديها
حينما �أح�ست بوابل املطر� .أ�صوات الرعد
كانت على �أ�شدها ،و�ضوء الربق كاد �أن يُعمي
العيون.
حاولت �أن تعود � إيل غرفتها ،لكن الظالم
الدام�س حال دون رجوعها ،حاولت حت�س�س
الباب لكنها ا�صطدمت بقطتها فوقعت على
�أر�ضية ال�شرفة .ج�سدها كان نحيال حاولت
�أن تذهب � إىل غرفتها حبوا على يديها .لكن
الرياح القوية قد �أغلقت الباب.
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كان الليل البهيم قد اقرتب من ال�شرفة
متفوقا على ال�شتاء القا�سي بب�ضع خطوات.
فجل�س االثنان على ال�شرفة ي�ضحكان
وينظران � إليها يف �سعادة ون�شوة .كانا يف قمة
اال�ستمتاع مبا �صارت فيه من �ضعف و بكاء
و�شعورها بالربد واخلوف من الظالم.
 �أال يكفيني ما بي من �أمل و�ضعف؟ ملتكن قطتي بحاجة � إيل عرقلتي.
 �أال يكفيني برودة وحتجر القلوب منحويل؟ ل�ست بحاجة لربودة ال�شتاء.
 �أال يكفيني ق�سوة من حويل ومنعرفتهم؟ �أال يكفيني �سواد قلبوهم ك�سواد
هذا الليل؟
 �أال تكفيني وحدتي يف غرفتي؟ ملاذاخانني باب ال�شرفة وجعلني وحيدة هنا؟
 � إنني يائ�سة � .إنني ن�صف ميتة ،مل يبقيل �شيء يف هذا الكون.
 كلهم رحلوا .كلهم تركوين .قد جتمعتالعذابات علي قلبي وج�سدي من كل �صوب.
 مل �أعد �أقدر علي حتمل املزيد.وبكت وبكت وبكت ...ب�صوت متهدج.
كانت دموعها تغرق وجهها .كانت تنظر � إىل
ال�سماء �أثناء كالمها .مل تكن قادرة على
الوقوف �أو طلب امل�ساعدة ،فا�ست�سلمت لتعبها
ونامت.
اعتدل الليل وال�شتاء يف جل�ستهما.
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راعهما حالها وكالمها� .أح�سا بالذنب .حاوال
امل�ساعدة .فعال ما ميكنهما لإنقاذها .ذهب
الليل يف طلب ال�شم�س .لكنها رف�ضت القدوم
حيث مل يحن موعد بزوغها بعد .حاول ال�شتاء
� إيقاظ النائمني يف البيوت املجاورة .راح ير�سل
برقه ورعده يف كل مكان .كي ينتبه � إليها النا�س
لكنه مل يكن يعلم ب�أنه يزيدها بربقه وهنا على
وهن .و�أخاف النا�س ف�أغلقوا يف وجهه الباب.
وف�شل الليل وال�شتاء يف م�ساعدتها .فجل�س
الليل ينتظر وال�شتاء يبكي ب�سبب حماقتهما
يف � إيذاء الواقفة يف ال�شُّ ْر َفةُ.
دقت ال�ساعة ال�سابعة �صباحا بتوقيت
الإ�سكندرية .والنا�س يف حالة ا�ستغراب ،كيف
للظالم �أن يدوم حتى ال�سابعة؟ وما هذا املطر
الغزير؟ لكن مل يبالِ �أحد ملدة طويلة  .فكل
�أبناء املدينة حمملون بالهموم .ال يريدون ه ّم ًا
جديداً .وقالوا ب�أن ما يحدث ظاهرة طبيعية.
وان�صرفوا � إىل �أعمالهم.
كان ممن ان�صرف � إىل عمله حار�س
البناية التي تقطن فيها الفتاة امل�سكينة.
جذب انتباهه جزء من ثوب الفتاة قد تدىل
من ال�شرفة .فانطلق م�سرعاً .وطرق الباب.
فتحت له العجوز القبيحة .ا�ستفزته ب�س�ؤالها
عن �سبب قدومه .فدفعها بعيدا عنها و�أ�سرع
� إيل غرفة الفتاة والعجوز تلحقه يف ذهول.
فتح باب ال�شرفة بقوة .و� إذا بها ملقاة علي
الأ ر�ض حاول � إيقاظها لكنها مل جتب� .أح�س
نب�ض يديها فال نب�ض فيها وال روح .و�أبلغ
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العجوز ب�أنها قد ماتت ففقدت العجوز وعيها.
فا�ستدعى ال�شرطة.
 هل تعتقد �أنها انتحرت؟(�س�أل ال�شرطي وهو يدخن �سيجارته علها
متنحه بع�ض الدفء يف ذلك املطر الغزير
والربد الرهيب والليل البهيم)
 ال يا �سيدي ،ال �أعتقد ذلك؛ � إنها فتاةملتزمة ومتدينة� .أعتقد �أنها فقدت وعيها يف
ال�شرفة.
(�أجاب حار�س البناية يف ذهول من �س�ؤال
ال�شرطي).
 علمت �أن العجوز هي جدتها ف�أين �أبوهاو�أمها؟ هل لها �أ�صدقاء �أو ما �شابه؟
(�س�أل ال�شرطي يف ا�ستغراب).
 نعم ،العجوز جدتها .والأ بوان منف�صالنمنذ فرتة .وهي �أقامت مع جدتها منذ وفاة
والدتها مبر�ض ال�سرطان� .أما �أبوها فقد
تزوج من فتاة �صغرية ومل تقبل وجود ابنته
معها وكانت ت�سيء معاملتها ف�أر�سلها � إيل
جدتها العجوز القا�سية وكان يغدق عليها
باملال ال العطف واحلنان حتي مات فورثت
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عنه مبلغا كبريا من املال كان حتت ت�صرف
العجوز .ولي�س لها �أ�صدقاء .لكنها كانت
مرتبطة ب�شاب من �أبناء املدينة لكنه قد مات
غرقا يف املتو�سط �أثناء هجرته غري امل�شروعة
� إىل � إيطاليا .مل يكن لها �سوى قطتها.
(�أجاب احلار�س يف ح�سرة).
 ح�سنا� .شكرا .انتظر هناك.(و�أ�شار ال�شرطي بيديه فا�ستجاب
احلار�س).
 وفاة فتاة يائ�سة يف الع�شرين من عمرهايف حالة غام�ضة .الطب ال�شرعي �سيحدد
�سبب الوفاة.
(قالها ال�شرطي وان�صرف).
�أربعون يوما وليلة وما زال الظالم يخيم
على �أرجاء مدينة الإ�سكندرية وكذلك املطر
يف ظاهرة غريبة .ترى ما ال�سبب؟»
(خرب يف جريدة اجلمهورية امل�صرية).
«ا�شتكى بع�ض الأ هايل من وجود قطه
ب�أحد مدافن الإ�سكندرية تالزم قرب �صاحبها
منذ �أربعني يوماً .القطة دائمة املواء وت�سبب
الإزعاج».
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لنمرح قلي ً
ال
حممد طرميات

∂

يط نف�سه ،كا َن ج�س ُد �صربي ملقى على الأ ر�ض،
يف جوف ليلٍ �أع�شى يتخبَّطُ يف محُ ِ
ال يبكي مبرار ٍة بالغة ،كانت اليدان تلطمان الر� َأ�س ال�ضئيل با�ستمرار،
مرته ً
وكان ال�صد ُر يرتفع وينخف�ض يف حرك ٍة دائبة ،في�صدر عن حترُّكاته تلك تنهيد ٌة
عميقة ،ت�شبه تنهيدة الثكلى ،ويف �أعلى اجلذع ،هُناك! تدىل ال َّر�أ�س كغ�صن �شجرة
ليمون أ�ُ ْث ِق َل بالثمار ،فكان الوجه ليمون ًة �صفرا َء �شاحبةً ،وت�صاعد الب�ؤ�س من
ال�صغرية ،كما ت�صاعد البخار من
ال من نافذة غرفته َّ
روح ذلك الرجل مت�سل ً
�أفواه «البلو�ش( »)1الب�ؤ�ساء املقرورين يف الليل خارجاً على ال�شارع قريباً من تلك
أنفا�س �أولئك بب�ؤ�س �صاحبنا �أخرياً عالياً يف �سويداء الليل،
الغُرفة ،والتقت � ُ
فامتزجا بلونها الأ �سود القامت ،ونطق ال َف ُم �أخريا « :أ�ُري ُد االنتحار».
مل يكن ذلك قراراً مُفاجئاً؛ ف�صربي رجلٌ تعي�س جِ َّداً يف ُك ِّل �أوجه احلياة� ،إنَّه
الآ ن ي�ستم ُع � إىل أ�ُ ِّم كلثوم ،وهي تغني أ�ُغنيتها الرتاجيدية» الأ طالل» بينما عيناه
تتطلَّعان بح�سر ٍة � إىل �صور ابنائه الثالثة ،الذين تركهم منذ خم�س �سنوات؛
ليعمل مغرتباً يف الكويت.
∂
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�إنَّه الآن ي�س�ألُ نف�سَ ُه ب� إحلاح «كيف �صار
�شكلهم الآن؟ �أهم بخري؟ �آه! لو يعود بي
الزمن ،ملا غادرتُ بلدي الفقري �أبداً؛ فقد
تَبدَّى يل �أخري ًا �أنَّ الغربة وال ُّنَقود ت�أكالن
القلب» ،وت�صاعدتْ رنَّة الهاتف اجلوَّال م َّر ًة
ومرَّتني ،مل يكن �صربي يرغب يف �أن يرى
�شا�شة هاتفه.
«من �سيكون؟ �إمَّا أ�نَّه ربُّ عملي الذي
يحلو له دائم ًا توبيخي ،والت�ضييق على جمرى
نف�سي� ،أو أ�نَّها امر�أتي اللعينة تري ُد التنغي�ص
عليَّ  ،الآن فقط �س�أجعلهما يخر�سان � إىل
الأ بد» ،ون�صب �صربي لنف�سه حبل م�شنق ٍة
�أنيقاً ،وها هو الآن ي�صع ُد فوق الق�ص�ص
احلزينة والروايات الإن�سانية الَّتي قر�أها
مراراً(امل�ساكني لد�ستوفي�سكي ،املُ�شرَّدون
ملك�سيم غوركي ،والب�ؤ�ساء لفيكتور هيغو،
العرباتللمنفلوطي،و�أخري ًااملُعذَّ بونيفالأ ر�ض
لطه ح�سني) الَّتي كدَّ�سها فوق كر�سيِّه الوحيد،
زفرات عِ دَّة ،ودموعٍ جادَّة ،قرَّر �صربي
ٍ
وبعد
�أن ي�ضع احلبل على عنقه� ،أغم�ض عينيه،
و�أن�صت � إىل أ�ُمَّ كلثوم وهي تغني «يا خيايل
ب�صوت
ٍ
رحم اهلل الهوى» وتدندن الكمنجات
متهابط» كان �صرح ًا من خيالٍ فهوى»،
ـ قال يف نف�سه «� إي واهلل ،هوى».
�أغم�ض عينيه أ�ُخرى ،و�شهق عميقاً؛ ليكتم
�آخر �أنفا�سه ،ا�ست�شعر لذَّ ًة خف َّي ًة يجرِّبها لأ وَّل
مرَّة ،و�شعر أ�نَّه يف �أوج قوَّته ك� إن�سان ،ا�ستم َّر
متمعِّن ًا يف طُ قو�سه تلك لثوانٍ  ،وخال حوا�سه

52

قــ�ص ـ ـ ــة

تتداخل �أثناء ت أ�مُّل ِه الأ خري ذاك ،العينان
تب�صران �أطياف ًا مالئك َّي ًة غاي ًة يف اجلمال،
والأ نف يخ ِّي ُل للعقل �أنَّ رائحة العفن ماهي � إال
ري من �ألف زهرة ،وتلك الب�شر ُة الثخينة
عب ٌ
املتمددة على طول اجل�سد ،كانت تتلذذ
ب�أن�سام املُكيف ،فيبدو امل�شهد يف النِّهاية طف ًال
يقف على تلَّة يف الرِّيف ،يتن�شقُ زهورها،
ويتبادل املُالم�سات مع �أن�سامها الرَّبيعية،
ويغلقُ عينيه ،فيتخ َّي ُل التلَّة يف النِّهاية طفل ًة
أ�ُخرى جميل ًة بحيثُ ال ي�ص ُّح لها �أن تبدو،
وتذكَّر �صربي �أنَّ ذلك الطفل ما هو � إال نف�سه
حينما كان �صغرياً ،و�أنَّ هذا امل�شهد اجلميل
قد عا�شه �سابق ًا يف غابر ال�سِّ نني ،لكنَّه مل
يتذ َكَّره � إال اللحظة ،ياللن�سوة! مل نح ُّد ْثكُمْ
عن حا�سَّ ة ال�سمع بعد ،لقد كانت املوجات
حلظات من
ٍ
ال�سَّ معية املتحدِّ ر ُة من الراديو
�شعو ٍر تو�سَّ ط بني الفرح واحلزن ،على �أنغام
كوكب ال�شرق ،ثمَّ فج أ� ًة ومن غري مربّر ،حتوَّل
� إىل ن�شازٍ حم�ض� ،أفاق �صربي من ريا�ضته
الروحية تلك ،وهو ي�سمع الراديو يُقاطع أ�ُمَّ
كلثوم بطريق ٍة وقحة:
ـ «�سيِّداتي ! �سادتي! �أه ًال ومرحب ًا بكم يف
فقرتنا الدعائية اليومية»
قطب �صربي حاجبيه «هذا ما كان
َّّ
ينق�صنا»
ـ « أ�ُوالي!( )2لنمرح قليالً� ،سنعرُّفكم اليوم
ب�سلعتني متكاملتني ،وعلى الهواء مُبا�شرةً»
ـ «وما الفائدة؟»
35

قــ�ص ـ ـ ــة

52

�أقالم جديدة

ـ «عزيزي املت�شائم! � إذا ُكنْت تظنُّ �أنَّ
برناجمنا بال فائدة ،فا�ستمع الآن له�ؤالء
املُجرّبني؛ ل ُتغيرِّ َ وجهة نظرك» ،وحتدَّثت
امر أ� ٌة على الراديو بق َوَّة« :لقد ن�سيتُ ك ََُّل
متاعبي ال�سابقة يف هذه التجربة»
ـ نزع �صربي الطوق من عُ نُقه ،ونزل من
القمَّة بهدوء» نعمْ  ،هذا ما �أحتاجه»
ـ «عزيزي امل�ستمع اذهب � إىل مطبخك
فوراً ،وابحث عن منتجاتنا ،ال ُب َّد أ� َنَّك
�ستجدها؛ فهي �أ�شهر من نا ٍر على علم» ،واجته
�صربي � إىل مطبخه برفقة الراديو اجلوَّال،
واخللطات
َّاّ
وتابع الراديو «� إ َنَّها ال�سكاك ُني
ال�شهرية من ماركة العالء»
ََّ
ـ «رائع! � إ َنَّها لديَّ هُ نا ،وما اخلطوة
التالية؟»
ـ «قبل اخلطوة التالية� ،س�أترك احلديث
ل�صديقي الفيل�سوف النف�ساين الذي �سين�ض ُّم
� إلينا عرب الهاتف ،و�أنا أ� ؤ� ِّك ُد لكم ،أ� َنَّكم
�ستعي�شون هذه اللحظات ب�سعاد ٍة بالغة مع
منتجاتنا برفقة تو�صياته املُفيدة ،وقبل ذلك،
ال ُب َّد �أن نُذ ِّك َر متابعينا ب�ضرورة جلب الفواكه
املتوفرة لديهم وجتهيزها؛ فو�صفة اليوم
�ستكون كوكتيل الفواكه».
ـ وارت�سمت ابت�سام ٌة على وجه �صربي،
وتلمَّظ قلي ًال وهو يخرج حبَّات الفواكه � إىل
النُّور من �أكيا�سها ال�سّ وداء «ال ب� َأ�س من �أن نبل
ريقنا بك�أ�س قبلَ �أن نُفارق احلياة ،هل تذ ُك ُر يا
36

�صربي كم ك�أ�س ًا كُنتَ ت�شرب ،حني كانت أُ�م َُّك
ت�صنع الكوكتيل؟ يا اهلل! كانت �أيام ًا جميلة!»
ـ وتناهتْ � إىل �أ�سماع املتابعني ومنهم
�صربي نرب ٌة أ�ُخرى ،تبدو طفول ََّي ًة مَ رِ حَ ة ،وتبعثُ
الهدوء �أي�ضا ً»�سيداتي النِّ�ساء ربّات البيوت،
�سادتي الرجال ربّات البيوت ،باخت�صار� ،أنت
أ�يُّها الواقف يف املطبخ �أي ًا كنت� ،أنا الفيل�سوف
ال َنَّف�سي الذي لي�س من املهم �أن تعرفوا ا�سمه،
و�س�أجعلُكم اليوم ت�ستعيدون ثقتكم ب�أنف�سكم
من خالل حت�ضري و�صفة اليوم ،هيا هيا
�أم�سكوا املوز» ،يمُ �سكه �صربي بيده ال َنَّحيلة»
أ�ُنظروا � إليه! � إمل�سوه! تع َلَّموا منه كيف ت�صبحون
ان�سيابيني يف حياتكم».
ـ يُركِّز �صربي نظره نحو املوز ح َتَّى ي�شعر
باحلول»حقاً»
ـ ي�ستدرك الفيل�سوف» ال ت�صفنوا هكذا!
هناك عم ٌل لدينا ،تف�ضلوا بالتق�شري ،وتع َلَّموا
�أن يف حياتكم ق�شور ًا ول ّباً» ،يتذ َّك ُر �صربي
كيف غا�ص يف الق�شور طِ والَ حياته� ،شهادته
اجلامعية كانت قطعة كرتونٍ  ،زوجته لوح ٌة
ب�شعة ال ي�ستطيع ال َنَّظر � إليها ح َّتّى ،غربته
ا�س ٌم برّاق لرجلٍ �أخرق ال يزالُ فقرياً ،وتنبه
�صربي على ال�صوت م ّر ًة أ�ُخرى« :قُلتُ لكم �أن
ال تذهلوا ،تع َلَّموا املزيد ،هيا� ،أم�سكوا ال َثَّمرة
ب�أيديكم ،اق�سموها ب�سكني العالء املا�ضية،
�ستنق�سمُ ب�سرعة ،تع َلَّموا �أن تُق�سِّ موا أ�ُموركم،
اف�صلوا بني العمل والعالقات االجتماع َيَّة،
اف�صلوا بني الغ�ضب واحلق».

�أقالم جديدة

ـ ي�صرخ �صربي« :يا �سالم! كال ٌم من
ذهب واهلل ،ليتني طبّقتُ ذلك يف ال�سَّ ابق،
ٍ
لكنْ فاتني القطار»
غا�ص ًا بالبثِّ ال�سيء،
ـ يتنحنح الرَّاديو َّ
فيلطمه �صربي ليفيق ،تنطلق �أ�صواتُ املوجات
فقط»وززز ،وووو ،ت�ش�ش�ش�ش» ،و�أخري ًا ي�أتي
ال�صوت الب�شري «ال تخافوا؛ مل يفتكم �شيء،
َّ
ولكن ال ت�ضربوا الأ �شياء ،تعاملوا معها برفق»،
حكّ �صربي ر�أ�سه مُ�ستغرباً ،وف َكَّر للحظ ٍة أ� َنَّه
قد يكون مراقباً ،لك َنَّه طرد هذه الو�ساو�س ما
ري مغرتبٌ بائ�س «والآن �ضعوا
� إن تذ َكّر أ� َنَّه فق ٌ
خلط العالء� ،شغِّلوا» ،واعتلى
قطع الفواكه يف َاَّ
اخللط مرتدد ًا بني جدران الغرفة
�ضجيج َاَّ
ال�ساكنة ،ومل يتنبه �صربي � إىل �أنَّ املذيع
احلكيم الآن يوا�صل كلماته ،وكذلك املذيع،
مل يتنبّه � إىل �أنّ اجلمهور الآن ي�ستم ُع � إىل
اخللط الوح�شي،
الفواكه وهي تئنُّ يف ذلك َّاّ
فكانَ غبا ًء مُ�شرتك ًا مُوزّع ًا بني املتحدِّ ث
واملتلقي ،كانت احلكمة التي فاتت املُ�ستمعني
هي �« :إذا �أردت الإقناع يف م�س�أل ٍة خالفية،
تن�س �أن تخلط الطالح بال�صالح ،وحبَّذا
فال َ
ال�صالح �أكرث» ،على كلٍّ  ،مل تكن تلك
لو كان ّ
ن�صيح ًة ذات معنى بالن�سبة � إىل �صربي؛ لأ َنّه
يلتزمُ فحواها طوال الوقت ،كما أ� َنَّه يعتقد �أنّ
كثري ًا من العرب يفعلون ذلك �أي�ضاً ،وبعد �أن
اخللط قليل الأ دب عن مقاطعة الراديو،
كف َاَّ
ََّ
عاد �صوت الراديو م�سموع ًا ب�شكلٍ �ضعيف
«ا�شربوا الآن ع�صريكم� ،أر�أيتم؟ مع �أنّ هذه
الفواكه �أ�صبحت مهرو�س ًة متاماً � ،إال أ�نَّها
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ال تزال لذيذة ،و�أنتم! مهما تعرّ�ضتم له من
�صدمات ،فهذا ال يعني النِّهاية دائماً» ،يه ّز
�صربي ر�أ�سه موافقاً ،وقد اف َّرت فمه عن ب�سمة
مفاجئة ،ب�سمة الرجل الذي اقتنع بكيانه لأ وّل
خم�س وثالثني �سنة ،وتابع املذيع
مرّة منذ ٍ
الفيل�سوف ال َنَّف�سي« :والآن �س�أعود مبكبرِّ
ال�صوت � إىل املذيع الأ �سا�سي ،و� إذا كان لديكم
من اقرتاحات �أو مالحظات حول جتربتكم
هذه ،فب�إمكانكم �أن ت َتَّ�صلوا به على الأ رقام
الدَّقيقة»..
ال َتَّالية ...علم ًا �أنّ �سعر َ
ُه�شم ومل يتوانَ
ـ �أخرج �صربي هاتفه امل ََّ
عن االت�صال» �ألو ...ال�سالم عليكم»
ـ «وعليكم ال�سالم ،يبدو �صوتك م�ألوفاً,
الظاهر أ� َنَّك املُ َتَّ�صل الوحيد ،ما ر�أيك
مبنتوجاتنا؟»
ـ «احلقيقة ،لقد ا�ستفدتُ كثري ًا من
مالحظات الفيل�سوف ال َنَّف�سي و»..
ـ يقاطعه املُذيع�« :أال تعتقد �أن منتجاتنا
رائع ٌة فعالً؟»
ـ «لأ كون �صريحاً ،فقد ف َكَّرتُ يف االنتحار
ت َّو ًا � إال �أنّ من جعلني �أتراجع عن قرا»...
ـ يُف�صل اخلط يف وجه �صربي ،ويعتذر
اخلط قد انقطع»
املذيع« :الظاه ُر �أنّ ََّ
تعاود �صربي حال ٌة من الإحباط العام،
ويكي ُل من فمه �سي ًال من ال�شتائم البذيئة على
نف�سه وجمتمعه ،وي�ستم ُّر الربنامج الدعائي،
ولكن هذه املرة مع عر�ض جتارب م�ستخدمني
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�سابقني ،يرتك �صربي الراديو يف املطبخ،
وي�صطحب �سكين ًا فاتناً ،مي�شي � إىل الغرفة
حيثُ كان �أول مرة ،يهوي ب�سكينه على حبل
امل�شنقة فيقطعه ،يبعرث الكتب ،يرمي الكر�سي
بعيداً ،ويقول« :ال ُب ّد من طريق ٍة �أ�سرع»
ـ ي�سمع �صوت ًا خافت ًا بعيد ًا يرتدد جلُّه
يف املطبخ ،لقد كان �صوت امر أ� ٍة مُ�شارك ٍة
ني فعّال ،تخيّلوا أ� َنَّني
يف الربنامج» � إ َنَّه �سك ٌ
ا�ستطيع الآن قطع اللحم من م ََّر ٍة واحدة»
ـ يحدِّ ثُ �صربي نف�سه« :وهل �أنا � إال حلم؟»،
ككب�ش
ي�سار ُع يف طعن رقبته ،ويهوي مرتنِّح ًا ٍ
ذبيح ،زفر كثرياً ،لك َنَّه يف ال َنَّهاية خمد ،وعاد
الراديو يخاطب ابريق الكوكتيل منفردين يف
املطبخ على ل�سان أ�ُمِّ كلثوم »:ا�سقني وا�شرب
على �أطالله***وار ِو عنِّي طاملا الدمع روى»
بعد يومني ،ن�شرت �صحيف ٌة حملي ٌة هذا

اخلرب:
حادث عَ رَ�ضي يثبت جدارة ماركة العالء
ني من ماركة العالء
ا�ستطاعت �سك ٌ
وبح�سب �شهود عيان �أن تنغر�س عَ رَ�ضي ًا يف
ح�ضر ُه
رقبة مقيم � ،إثر انزالقه بكوكتيل ّ
خلط العالء �أي�ضاً!
بنف�سه ،با�ستخدام َاَّ
ون�شرت جريد ٌة �أخرى:
انتحار فيل�سوف نف�سي
رحل � إىل رحمة اهلل تعاىل املدعو �ص.
ع .ع بعد مُ�شاركته يف برنامج دعائيٍ على
الراديو ،ويُذكر �أنّ ن�سب ًة عالي ًة من املواطنني،
كانت ت�ستمع ب� إن�صات � إىل و�صايا الرّاحل يف
الإذاعة ,ح َتَّى تكاد �شوارع الكويت تخلو من
�أهلها عند ك ِّل بداي ٍة للربنامج!

(�	)1أقليات عرقية ،تتمركز يف بع�ض دول اخلليج ،يُنظر � إليهم دائم ًا على أ� َنَّهم مواطنون من
درج ٍة متدنية ،يُحرمون من بع�ض حقوقهم املدنية ،وال يولون اهتمام ًا يف امل�شاريع التنموية ،فتح ََّي ًة
لب�ؤ�سهم.
()2
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لهب بارد
د .هاين حجاج

∂

بزغ القمر يف ال�سماء �أ�صفر بارد.
لكن هنا يف منطقة الفيالت ببور توفيق خنقت عا�صفة ترابية �سماء فرباير،
واندفعت الريح بعنف � إىل ال�شارع الرئي�سي فا�ست�سلمت لها �أ�شجار الزينة على
حيّد الطريق ،وك�سوة ال�سيارات القليلة التي وقفت منفردة �أمام �أبواب الفيالت
والبيوت ذات الطابق الواحد معلنة عجزها بال مقاومة.
كان (ر�شدان)؛ حار�س املنطقة ،قد احتجز يف كوخه ذي ال�سقف ال�صفيحي
واجلدران اخل�شبية على بعد �سبعة �أمتار من �أقرب فيال � إليه ،وقد جتمدت بندقيته
العتيقة غري املعمّرة.
� إنه ينتظر العا�صفة هنا ويت�سلى بالعبث يف مفتاح املذياع املربوط ب�أ�ستك مطاطي
انتزعه من �سروال قدمي ليثبّت به البطاريتني اجلافتني من اخللف ب�أوراق ،والأ �صوات
ت�أتي منه متقطّ عة مغبّ�شة ،ويف اخلارج تعوي الريح وتتحول � إىل �صراخ ،فينظر
(ر�شدان) يف توتر ثم يعود � إىل املحاوالت اخلرقاء مع مذياعه.
∂

قا�ص من م�صر.
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� إنها الريح رغم كل �شيء!
لكن الريح ال تخد�ش الأ بواب ..وال
الال م�ستطيلة على الأ ر�ض!
ترتك ظ ً
ينه�ض من مكانه ،رج ًال �ضخم البنيان،
بديناً ،يرتدي كنزة �صوفية زرقاء وزي رجال
الأ من الر�سمي ولفافة تبغ تتديل من ركن
فمه ،ووجهه الذي يحمل ق�سمات �أهل الريف
ت�ضيئه االنعكا�سات الربتقالية من م�صباح
الكريو�سني املعلق من ال�سوق .يعود اخلد�ش
من جديد .ال �أحد يربي الكالب هنا! فما
هذا؟
ثمة كالبة معدنية باردة من اخلوف تقب�ض
على قلبه ،كان هذا مو�سم ًا �سيئ ًا يف ال�سوي�س
هذا العام.
قبل �أن يقرر ما يجب عمله حيال هذا
ال�صوت ،ي�ستطيل الظل �أكرث �أمام باب
كوخه .هناك �صوت ارتطام ك�أمنا �شيء
ثقيل ي�ضرب اجلدار خلف ظهره ..يرتاجع..
ي�ضرب اجلدار من جديد ..يرجتف
اجلدار اخل�شبي خلفه حيث �أل�صق بو�سرت
مهرتىء الأ طراف لفريد الأ طر�ش وتهب
ن�سمة باردة ثلجية من ال�سقف ال�صفيحي.
يتجمد (ر�شدان) يف مكانه غري فاهم ما
معنى هذا.
الظل الذي يك�سو الأ ر�ض �أمام كوخه،
وال�ضرب على اجلدار الذي بد أ� ي�صدم
بظهره! يحاول العبث يف جيوبه بحث ًا
عن خرطو�ش البندقية و�أن يدعم اللوح
40

اخل�شبي وراءه يف الوقت نف�سه ،لكن قبل
�أن ميد يده � إىل املقعد الذي يجل�س عليه،
�ضرب ال�شيء املجهول اجلدار بقوة غري
معقولة ،مه�شم ًا � إياه من �أعاله � إىل �أ�سفله.
يتما�سك اجلدار حلظة ..يهتز ر�أ�سياً ..يدخل
ال�شق الناجت فيه ر�أ�س �أبي�ض عمالق وعيناه
ال�صفراوان تتوهجان بني جبني �أزرق ووجنتني
كالعجني الأ زرق.
هل كان هذا �أكرب كلب ر�آه (ر�شدان) يف
حياته؟
هل كان هذا �أكرب وح�ش ر�آه (ر�شدان) يف
حياته؟
ويزجمر فيما ي�شبه كالم الب�شر � إىل درجة
مرعبة!
يتهاوى اجلدار �أخريا ،يتحطم ،ي�ست�سلم.
ويف حلظة �أ�صبح ال�شيء املريع بالداخل.
يف ركن الكوخ كانت هناك علبة اخلرطو�ش
بني �أدوات �أخرى ..التقطها (ر�شدان)
و�أم�سكها ..علبة من الكرتون البني ،مدعمة
ب�إطار معدين �أ�سود مكتوب عليه �أرقام كثرية
وكلمات � إجنليزية ...ميزق الورق املقوى
ب�أ�سنانه ،بينما الكائن ي�شق طريقة بالداخل
ويعوي ..عيناه ال�صفراوان تتوهجان �صوب
الرجل املحا�صر يف الركن� ...أبي�ض ك�أنه
خملوق اجلليد ..وك�أنه عا�صفة ثلجية
تدخل من الباب الذي ته�شم يف منت�صفه..

�أقالم جديدة

يثب وهو يعوي ،بينما (ر�شدان) ينتزع
الأ �سطوانات احلمراء كلها من العلبة ..تعوي
الرياح وتعوي. ..يبد أ� ال�صراخ ..هذا ال�شيء
جارح ..يوخز خمالبه يف بدن الرجل ويهم
بع�ض عنقه ..الكائن امل�شع ال�ضخم ميلأ
الكوخ ويتكاثف بالداخل كالدخان ال�سميك..
(ر�شدان) يحاول ال�سيطرة على جهازه
الع�صبي ..يزحف � إىل بندقيته التي �سقطت..
يلم�س طرفها املعدين البارد ويبد أ� يف �سحبها
بني �أ�صابعه ..الأ نياب كال�شفرات احلادة
جترح عنقه..اللعنة!�..أي خملوق هذا؟
يقب�ض على طرف ما�سورة
البندقية رغم الأ مل والرعب..
ت�ستقيم يف يده  ..ويف يده الأ خرى اخلراطي�ش
م�ضمومة � إىل �صدره فيما بينه وبني الغول
الذي خرج عليه من حيث ال يدري. ..ي�ضرب
بكعب البندقية م�صباح الكريو�سني الذي
يتدىل من �أعلى. ..يته�شم وي�سقط فوقهما،
يبلل الكريو�سني �صدره � إذ يت�سلل عرب مالب�سه
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ال�صوفية ..وتفعم �أنفه الرائحة العطرية
املميزة لل�سائل اجلاهز لال�شتعال ..الفتيل
امللتهب يلحم ال�شعلة يف قما�شة الثوب فوق
�صدره ..الأ نياب تنغر�س يف جانب عنقه..
والنار تولد فوق قلبه مبا�شرة ..ت�صل � إىل
علبة اخلرطو�ش ..
الأ نياب كالإبر..
رائحة الوقود..
اللهب احلارق..
و..
ينفجر كل �شيء ،ويبتلعه قلب الوردة
اجلهنمي..
يف اخلارج ظل عويل الريح مهتاج ًا منت�شيا
ال ينقطع ..كل �شيء هو ال�شتاء الأ �سود والليل
القامت� ..سواد مدلهم ال ت�ضيئه �سوى �شعلة
�ضخمة كانت منذ دقائق كوخ احلرا�سة الذي
ينعم فيه (ر�شدان) بحياته ،على الأ قل..
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سوء فهم
هيثم نافل وايل

∂

ت�صرخ عبري متذرعةً ،مبتهل ًة بطريقة متو�سلة ،خا�ضعة وهي تبكي وتقول:
ال �أريد الزواج وال �أفكر فيه الآ ن ،ف�أنا مازلت �صغرية ومل �أنته من درا�ستي
الإعدادية بعد ،ث َم يعلو �صوتها �أكرث وك�أنها قد ك�سرت اخلجل فت�شجعت ،ملاذا
جتربوين على دفعي � إىل معرتك احلياة و�أنا مل �أ�ستعد لها؟! ث َم ت�شرع بلهجة
خا�ضعة مقهورة �أرجوكم دعوين و�ش�أين ،لتعيد ما قالته للمرة الأ لف وب�صوت
مبحوح ،ال �أريد ...لقد قلت لكم ...ال �أرغب يف الزواج الآ ن ...ال ت�ستطيعون
ينخف�ض �صوتها بع َد �أن بدا
ُ
� إجباري على الزواج  هكذا وبهذه الطريقة ،ث َم
عليها التعب والإرهاق فتقول هام�سة وهي تنتحب بزفرات متقطعة ،مناجية...
�أرجوكم� ،أتو�سل � إليكم ،ارحموين ،ال �أريد الزواج الآ ن...
يقف ُز �أخوها و�سام ،الهمام من خلفها كال�صقر ،فينتزع  خ�صلة كبرية من �شعرها،
ليتناثر على الأ ر�ض كالري�ش ،وهو يدمدم :نحنُ ال نريد �أن ن�سمع ر�أيك ،ومنْ قالَ
نريدك �أن ت�ستعدي للقاء خطيبك ،لقد قررنا وانتهى الأ مر ،وما عليك
ِ
ذلك؟! بل
الآن �سوى التنفيذ ،ثمَ ي�صفعها على خدها بقوة ،لت�صرخ عبري عالي ًا م�ستغيثة ب�أمها
الواقفة كالتمثال �أمامها دونَ �أن حترك �ساكناً،
∂
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كعادة الأ م يف العائلة ال�شرقية! فم�س�ؤوليات
كهذه تكون من اخت�صا�ص الرجال ،وال �ش�أن
للن�ساء فيها ،بينما يب�صق �أبوها على الأ ر�ض
وك�أنه يتقي�أ ،وهو يرى منظر ابنته �أمامه بتقزز
وك�أن كرامته الإن�سانية قد �أهينت !...فيعقب
على ما ي�شاهده قائالً :ما عدتِ تنفعني حتى
للزواج يا بنت ،وك�أنها قد اقرتفت خطيئة!
فيك الرتبية وما قدمناه
ثمَ ي�شرع :حرام ِ
لك طوال هذه ال�سنني وك�أنه ينتظر مكاف�أة
ِ
لقاء ذلك! ويردف مت�أففاً ،حانق ًا بعدَ �أن
غلى الدم يف وجهه ف�صار بلون الطماطم:
يا عدمية  احليلة ...فكري قليالً ...يا ما
ال نفع فيك �أبداً ...ووا�صل قائالً :اح�سبيها
جيداً ،فالزوج غني جداً ،و�أ�سرته معروفة،
ثمَ يرفع نظارته الكبرية ال�سوداء وك�أنها
نظارة مكفوف ،من على عينيه لتظهر عيناه
اجلاحظتان فتبدوان كعيني التم�ساح ،فيقول
�شارح ًا كاملحامي وهو يرتافع� :صحيح �أنه قد
جتاو َز الأ ربعني عام ًا بقليل ،لكن ال ينق�ص ُه
�شيء� ،سوى الزوجة التي تربي �أوالده ،ثمَ يتغري
�أ�سلوبه الواثق فج�أة ،في�صرخ هائج ًا كمن
عقلك يف ر�أ�سك يا
ل�سعته نحلة ،ويقول :ثبتي ِ
جاحدة ،انه�ضي الآن وال ت�ضيعي مزيد ًا من
الوقت هكذا هبا ًء فهو يف الطريق و�سيكون
بعدَ قليل هنا م َع �أ�سرته ،عندها يرفع يده
وك�أنه يود ُع �أحد ًا وي�ستدرك قائالً :لقد اتفقنا
وح�سمَ الأ مر ،فال داعي للكالم �أو املماطلة،
ولن يفيدك �شيئ ًا الآن �أبداً ...هيا انه�ضي،
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ثم  يب�صق على الأ ر�ض جمدد ًا وهو يتحدث
مع نف�سه :حرام فيها الأ كل وال�شرب...
تنهار عبري نتيجة اجلهد الذي بذلته طوال
الوقت ،للدفاع عن حريتها وحقوقها الإن�سانية
التي تراها تغت�صب دونَ وجه حق ،ولكن من
يعرف طريقة للتفاهم �سوى
ي�سمع ،و�أخوها ال ُ
ال�ضرب وال�شتم وال�سب ،و�أمها اخلائفة،
لي�س لها حول �أو قوة ،ت�شاهد
ال�ضعيفة التي َ
منظر ابنتها املروع �أمامها ب�صمت والدموع
تطفر من عينيها كحبات املطر ،وتقول يف
�سرها :ليعاقبني اهلل على �ضعفي ،لكنها بقيت
�صامتة ،م�ستغرقة يف التفكري بك�آبة وك�أنها
تخدع نف�سها �أو حتتقرها ،عندها ي�سود
ال�صمت فيطبق على كل املكان ليبدو وك�أنَ كل
الأ �شياء قد ت�آمرت عن عمد للتو!
ي�صل كل من �سعيد (الزوج املنتظر)
و�أمه و�أبوه و�أخته هناء وهم يف ن�شوة عارمة،
بينما تفوح من غرفة اجللو�س رائحة كرائحة
اخلريف؛ فت�س�أل هناء عن غرفة عبري ،في�شري
و�سام لها بيده هناك...
تتوجه � إىل غرفتها ،لت�صدم بال�صورة
التي تراها �أمامها ،فعبري مغ�شي عليها و�أمها
حتاول � إ�سعافها ب�صمت وبذهول وهي تقرب
من �أنفها عطر ،فتهرع هناء م�سرعة � إليهم،
لت�سكب ك�أ�س املاء الذي بجانب عبري ،فرتتع�ش
عبري فج�أة  ثمَ جتفل ثاني ًة بعدَ �أن ا�ستعادت
وعيها ،فتحاول الكالم بعجز وك�أنها فقدت
النطق...
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تقرتب هناء منها وت�س�ألها بارتباك :ماذا
جرى يا �أختاه؟!

الأ ثناء يدخل و�سام وهو يز�أر كالأ �سد ،دونَ
خجل وبتهور فقال:

ال �أعلم يا �أختي العزيزة ،جتيبها عبري
ب�صوت غري م�سموع ،منهك وك�أنها ما زالت
تعاين من مفعول املخدر !...ثمَ �شرعت:
يف حلظ ٌة ما ،مل �أعد ال�سيطرة على نف�سي،
ف�سقطت على الأ ر�ض دونَ �شعور ،ومل �أعرف
ما يجري حويل...

ما زلتِ مل تغريي مالب�سك بعد؟! فالنا�س
يف اخلارج ينتظرون قدومك ،هيّا وال جتعليني
معك �أ�سلوب ًا �آخر ،ثمَ �أردف با�ستهتار:
�أتخذ ِ
�أنتِ تعرفينني يا ...هيّا ...افعلي ما �أمرتك
به .تتقدم هناء منه ببطء كال�شرطي وقالت
بحما�س و�صدق :ما هذا يا و�سام ،انظر � إىل
�أختك � إنها ال تقوى على الوقوف ،و�أنت تطلب
منها �أن ترحب ب�ضيوفكم! �أنا �أ�ستغرب من
ت�صرفك هذا حقاً ،ثم �أردفت كالذي يعاتب
�أحداً :هناك �أبوك و�أمك ،و�ست�أتي �أختك
�سمر قريباً ،فال داعي من وجود عبري � إذن،
دعوها �أرجوك ،و�أنا �أعدك �س�أتكفل ب�أمرها،
�أرجوك...

ال تتكلمي يا عزيزتي الآن� ،أهد�أي قلي ًال
بك؛ �أجابتها هناء وهي تدلك
و�أنا �س�أهتم ِ
يدها وتنظر لها بوجل وك�أنها يف معبد و�أمام
الآلهة ،ثمَ �أردفت :ما هذا يا حلوة ،نحنُ ال
�سواك ،وكم عبري نعرف� ،أعوذُ باهلل،
منلك ِ
ثمَ ترفع ر�أ�سها � إىل �أم عبري مت�سائلة بحرية
وك�أنها ت�س�أل عن الطريق بعدَ �أن تاهت
وتقطعت فيها ال�سبل ،فقالت� :أينَ هي �سمر،
ف�أنا ال �أراها هنا؟
لقد ذهبت � إىل املكتبة ال�ستعارة  بع�ض
الكتب� ،ست�أتي حاالً� ...أجابت الأ م بر�أفة
وبقليل من الهمة بعدَ �أن ر�أت ابنتها يف
حت�سن.
تنه�ض عبري بعدَ �أن ا�ستعادت ن�شاطها،
لتغ�سل وجهها املالئكي وت�سرح �شعرها
الذهبي ،فت�ضحك جمدد ًا ثمَ ترحب بهناء
قائلة� :أنا �آ�سفة جد ًا يا عزيزتي ،لقد �شغلتك
لي�س وقته ،ولكن املو�ضوع كبري ومل
معي ،فهذا َ
تلك
�أ�ستطع ا�ستيعابه هكذا دفعة واحدة ،يف َ
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ط�أط أ� و�سام ر�أ�سه كاحلريان وهو مي�شي
يف الغرفة من ركنٍ � إىل ركن وك�أنه يفكر يف
م�س�ألة ح�سابية� ،صعبَ عليه حلها ،عاقد ًا يديه
خلف ظهره ليبدو كاملعلم وهو مي�شي و�سط
َ
طالبه؛ فنظ َر � إىل �أخته باحتقار وقال:
�س�أقتلها عاج ًال �أم �آجالً ،ف�أنا مل �أعد
�أحتمل ت�صرفاتها غري امل�س�ؤوله ،قالَ ذلك
ب�إح�سا�س غريب ،كمن يخدع نف�سه عن
ق�صد! ثمَ خرجَ دونَ �أن يلتفت وهو مكفهر
الوجه كالغمامة ،يدمدم ...ال�شيطان نف�سه
لن يخل�صها مني� ...س�أقتلها ...ومن يراه يف
تلك اللحظة وهو هكذا حانق وقلبه يدق بقوة
�سيقول ب�أنَ هذا الرجل م�ستعد �أن يقرتف

�أقالم جديدة

الآثام كلها الآن عن طيب خاطر!
يرحب �أبو و�سام بال�ضيوف جمام ًال وك�أنه
يف حفلة فيقول :مرحباً� ،أه ًال و�سه ًال بكم،
لقد زارنا ال�سعد واهلل ،يرد عليه �أبو �سعيد
مبت�سماً ،ب�شو�ش ًا ووجهه يبدو جميالً ،يدخل
امل�سرة والفرحة لكل من حوله كال�شجرة التي
تطليها الثلوج �شتاء ،وهو يقول� :شكراً  يا
�أخي �أبا و�سام ،هذا من ح�سن ذوقك وكرم
�ضيافتك وعلو و�سمو �أخالقك ...عندها تدخل
�سمر املنزل با�سمة ،فرحة وك�أنها حتفظ
نكته وتريد �أن تقولها ...فرتحب بال�ضيوف
بحرارة ،فيقف �سعيد �أمامها �صامتاً ،مت�أم ًال
وهو ينظر لها بعيون مفتوحة ،مفتونة ،وا�سعة
فيقول:
لقد انتظرنا قدومك يا �سمر طويالً .ترد
عليه �ضاحكة بغنج ...وها �أنا هنا ،ثمَ �أردفت:
تف�ضل باجللو�س ،وت�صمت للحظة وك�أنها
تريد �أن تت�أكد من �أنَ كلَ �شيء على ما يرام،
فقالت معتذرة� :س�أعود حاالً ،وتوجهت لر�ؤية
�أختها...
دخلت �سمر الغرفة لتجد �أختها عبري
يف �أح�سن حال من ال�صفاء واالن�سجام م َع
�ضيفتهم  ،فتقرتب من هناء وتقبلها وتقول:
كم �أنا �سعيدة بر�ؤيتك يا �أختي العزيزة.
ترد عليها هناء بكل �أدب ،و�أنا �أ�سعد يا
�أختاه.
تبد أ� هناء باال�سرت�سال يف احلديث م َع
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ب�صوت هادئ ك�صوت جريان النهر
ٍ
�سمر
ال�صغري ،ها ...ما هو ر�أيك ب�أخي؟! تخف�ض
�سمر ر�أ�سها ب َني يديها وهي تقول:
� إنه ال يعاب على �شيء ،و�سيم ،متعلم،
و�سنه يعجبني كثرياً ،ثمَ �شرعت :الرجل
يجب �أن يكون قد خ َرب احلياة ،كي ي�ستطيع �أن
يحافظ عليّ  ،يف هذه الأ ثناء انتبهت عبري ملا
يدور حولها من حديث؛ ف�صعقت من الذهول،
وقفت فج�أة وهي ت�صرخ ماذا �أ�سمع؟ و�أكاد ال
�أ�صدق ،فتتوجه � إىل هناء وهي يف حالة من
الفزع والرهبة فت�س�ألها بعمق � ،إذ كانت تقف
عند كل كلمة تقولها� ...أنتم ...تريدون...
�أختي ...لأ خيك ،وماذا عني؟ يا � إلهي� ،شيء
غريب يحدث ،غري معقول ،وبد�أت ترطن
بكلمات غري مفهومة وك�أنها تهذي وقلبها
يدق بعنف ،ثمَ تردف :ولكن ماذا يعني
� إ�صرار �أخي و�أبي وال�ضغط عليّ لأ جل القبول؟
أخوك
والقبول على منْ وعلى ماذا؟ � إن كانَ � ِ
ولي�س مني...؟! ثمَ
يريد الزواج من �سمر َ
تردد با�ستنكار :ردوا على �أ�سئلتي ،قولوا يل
كلمة واحدة ،وماذا يدور حويل� ...آه ...يا
رب ،ر�أ�سي يكاد ينفجر...
َّ
ت�سمع هناء با�ستغراب �شديد كالذي دخلَ
منز ًال غري منزله ،فقالت برتدد وارتباك:
البد �أن هناك �سوء فهم قد ح�صل ،ثمَ �أردفت
دونَ تكلف بعدَ �أن ت�شجعت قلي ًال فقالت:
االرتباط  بك ،وهو يحب �سمر
ِ
�أخي ال يريد
حد اجلنون ومن �أول نظرة عندما ر�آها يف
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اجلامعة ذات يوم وهو يف زيارة ل�صديقه،
لذلك قر َر �أبي يف حينها �أن ميهد للمو�ضوع،
فتكلم م َع �أبيك ،ولكن قد يكون الأ مر لب�س ُه
�سوء الفهم � ،إذ � إننا جنهل ا�سم �سمر � إال منذ
فرتة ق�صرية ،لذلك �أعتقد ب�أنَ �أباك قد فهم
ولي�س ل�سمر ،ثمَ
لك َ
النوايا على �أنها موجهة ِ
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ت�ضحك ب�صوت عال وت�ضحك معها �سمر
فت�ضحك عبري هي الأ خرى ...فيهرع اجلميع
� إىل دخول الغرفة ليت�أكدوا ماذا يجري هناك،
فال�ضحك والقهقهات العالية كانت ته ُز �أركان
املنزل كله وبقوة ،كال�ضحكات التي يطلقها
اجلرناالت ...هئ ...هئ ...هئ     ...
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نصوص تداعب التأويل وتفتح أفق ًا
اإلنساني الرحب
على الفضاء
ّ
حممد جميل خ�ضر

∂

ن�ص ،حَ مّالُ
يدخل الإبداع الإن�ساين يف ج ِّلهِ ،عموماً ،يف � إطار الت�أويل ،حيث الن�ص� ،أيّ ٍّ
�أوج ٍه كما يقولون .وفق هذا املبد أ� التوافقي � ،إنْ َ�ص َّح القولُ واملعنى ،ميكن النظر لن�صو�ص
ري ُه
العدد املا�ضي ( )51من جملة «�أقالم جديدة» على اعتبار أ� َّن ما قد �أراه �أنا ،قد يرى غ َ
غريي .هذه واحدةٌ� .أما تداخل حقول الإبداع الإن�ساينّ ،على وجه العموم ،والأ دب ،هنا،
على وجه اخل�صو�ص ،فت�أتي لتتبدى كعن�صر ثانٍ من عنا�صر قراءتي لتلك الن�صو�ص.
والآن ،وقد ن�شرتْ � إدارة حترير املجلة يف عددها الذي �سبق هذا العدد ،ع�شرة ن�صو�ص �شعرية
َ�ص منها غو�ص ًا وافي ًا �شافي ًا يتعذّر حتققه على �أيِّ وجهٍ
و�ستة ق�ص�صية ،ف� إنّ جمال الغو�ص يف كل ن ٍّ
من الوجوه.

∂

قا�ص و� إعالمي �أردين.
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تق�شّ رُين
وحتف ُر ماء �أوردتي..
لتطفئها
ف�أ�صرخ من �أنا؟؟
علِّي �أفيق».

يف ال�شعر يحاكي ال�شاعر �أحمد ال�شلبيّ
الطالب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا
«�صرخة يف غياب الفو�ضى»� ،ساعي ًا عرب
تداعيات الن�ص وقوة الفعل فيه ( 22فع ًال
م�ضارع ًا ذاتيَّ الدفع ،و 15فع ًال لغريه ،وعديد
ال�شك مبختلف
ِّ
م�صادر الفعل) � ،إىل ج ِّر
تداعياته وجتلياته ،نحو تخوم الإميان
امل�ست�سلم ،وم�ضارع ِة الواق ِع من خالل م�شكاة
ين الطابع ،جتريديُّ
الت أ�مّل � .إنه ت أ� ّم ٌل وجدا ُّ
الأ �سئلة ،وجوديُّ احلرية .ت أ� ُّم ٌل مل ينقذْ ه ،على
ا�ضطراب حَ مَلَ
ٍ
ما يبدو من الوقوع يف �شر ِْك
كما ي�شي الت�صاعد الدرامي البنائي املجازي
لق�صيدته ،عناوين وعالمات :الإيغال يف
الت�أمل ،الإكثار من الأ �سئلة ،اال�ست�سالم
�أحيان ًا لهوى النف�س وزالتها .ولي�س بعيد ًا عن
كلِّ ذلك تقلّب الوجدان ،و�صو ًال � إىل �صرخة يف
ف�ضاء الكون« :وت�شِ بُّ �أ�سئلتي
لأ عرف من �أنا
ها � إنها النريان ...ت�أكلني
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هو كان قبل قفلة احلرية تلك ،ب�سط َك َّفهُ،
مت�ضرعاً« :يا اهلل ..يا اهلل» ،وا�ستنجدَ الربّ
العظيم ،علّه ير�شده الطريق .ف�إىل �أي مق�صدٍ
�أردانا ال�شاعر �أن من�ضي عندما مل يجعل هذا
اال�ستنجاد قفلة حريته؟!؟

لي�س بعيد ًا عن �أجواء ال�شلبي الوجدانية،
ي�أخذنا ال�شاعر �أمنار حما�سنة ،طالب
اجلامعة الأ ردنية � ،إىل �أفياء مناجاته يف
ق�صيدته «مناجاة» .ولكنها هنا مناجا ُة حن ٍني
غائب هجره ،دون مباالة مب�شاعره.
ٍ
� إىل
املناجاة املحمولة فوق عمود ال�شعر العربي،
امل�سكون ب� إيقاعه ونظمه وبحوره وقوافيه،
يبقي على انفجار م�شاعره حبي�س التقوقع
داخل حالة واحدة ،هي الإحباط من ك ّل هَ جْ رٍ
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وكل �صدٍّ وكل بعد ،و� إ�سقاط قفلة واحدة ترى
�أن الع�شق كله �صريعه« :و� إنّ خامتة الع�شّ اق
واحدة /ميوت فيها الهوى ..وال�شوق ينتحرُ».

ثم من قال ،بعد ذلك كلّه � ،إن النيل نف�سه،
م�س وجدان �أمنار حما�سنة
قد ال مي�سّ ه ،ما ّ
إحباط ،وانف�ضا�ض �أملٍ  .رمبا لي�س
من وهنٍ و� ٍ
هذا ما يود �أن يو�صلنا � إليه طالب الدرا�سات
العليا ال�شاعر ح�سن ب�سام يف ق�صيدته «تزكية
النيل» املت�ضمنة قراءة وا�ضحة مبا�شرة
لأ و�ضاع الأ مة ،وما يعرتي واقعها الراهن من
متوجات و�أحداث وفقدان بو�صلة ،وما ي�صبغ
�أيامها من �صراعٍ مقيمٍ بني ال�سلطة مبختلف
وع�س�س و� إعالمٍ وفو�ضى،
ٍ
جتلياتها من ع�سكرٍ
وبني جماهري ال�شعب احلائرة الواقعة بني
حديّ املطرقة وال�سنديان � .إنه يف ق�صيدة
ب�سام املم�سكة بقافية العني ال�ساكنة �آخر
�أبيات الق�صيدة ،اخليط الرفيع ،القابعْ ،بني
احللم والواقعْ« :فليحكم النيلُ  ،ال م�ص ٌر �سواه،
فال ميثّل اهلل� ،أو ي�ستفو�ض اخلانعْ».

ال�شاعرة حنان بديع ،تن�شد يف ق�صائدها:
«جمرد كالم»« ،متزح» و»لهواك عائدة» مرامٍ
�أخرى .وتختار ت�أمالت �أفقية التحديق،
خمذولة ب� إيقاع �ضعيف ومو�سيقى داخلية
واهنة ،ومعاجلة م�سرت�سلة ،احتاجتْ �أثناءها
الدِّ ْربَة ،وافتقرتْ يف ج ّل مقاطعها وتوهجاتها
� إىل اجلزالة والده�شة .حماول ًة �أن َتكْ�سِ َر يف
هواه القاعدة ،وقد فعلتْ  ،و�أن حتر َِّك يف بئرِ ِه
املياه الراكدة ،وما �أح�سبها جنحتْ !

ملعاتٌ واعدةٌ ،هو و�صفٌ قد يكون منا�سب ًا
ملا قدمته طالبة اجلامعة الأ ردنية ال�شاعرة
رنا الدراغمة يف ق�صيدتها «حل ٌم يف ظالل
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القد�س» .نعم هناك نوايا طيبة ،ولكن ،النوايا
الطيبة ،ال ت�صنع وحدها ،كما يقولون� ،شعر ًا
و� إبداعاً« :بد�أتُ ق�صيدي بو�صف حبيبي/
بو�صف جميلْ  /وهذا حبيبي
ٍ
ف�صف من حتب
ْ
ينري طريقاً /يكون لعيني كنجمٍ �أ�صيل» .ك�أنها
تتو�سل منا الرق�ص على غنائية ب�سيطة املعنى
واملبنىِ :ددَمْ دَ مْ ِ ..ددَمْ دَ مْ ِ ..ددَمْ دَ مْ ِ ..ددَمْ .
لكن حتى الإيقاع هنا ال ينتظم متاماً ،والعَرو�ض
كذلك ،ويقع يف � إقواءات ال لب�س فيها.

ع�ش ٌق يُ�صا ُغ كالما».
ق�صيدة الدراغمة (املهند�س طارق)
حت�ضر هنا ،كواحد ٍة من �أنواع ال�شعر العربي
القدمي ،الذي كان ُيقَ�سَّ مُ بح�سب �أغرا�ضه:
غزل ،مديح ،هجاء ،رثاء وما � إىل ذلك.
يف ق�صيدة «فردة احلقيقة» ل�صاحبها

على عك�س رنا الدراغمة ،تتجلى ق�صيدة

ال�شاعر طارق الدراغمة «قطر الندى» ك�أيقونة
من النظم الر�صني ،امل�ستويف �شروط ال�صنعة
املحبوكة:
«فبو�صفها تحَ ْلو القوايف َنرْجِ �س ًا وعلى
فاف عيونها ترتامى
ِ�ض ِ
الو�ضاح ح�سنُ �أمري ٍة يغدو على
وبوجهها ّ
عَ ر ِْ�ش اجلمال � إماما
كل الذي ملكته كفيّ �أحرفـي
دُ�ستو َر ع�شقِ  ...دامـا

مللمتها

يف احلُبِّ �أ�سلوب ملن طلب الهوى وحمبتي
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طالب الدرا�سات العليا ال�شاعر حممد ديرية،
تتجلى البديهة احلا�ضرة ،والقدرة الالفتة
على � إقامة العالقات ،وتوليد املفردات،
والقب�ض على املفارقات ،كعالمات �أولية
داخل �أفياء الق�صيدة وعناوينها وتفا�صيلها
ووهادها ودروبها .هي ق�صيدة تتجمع من
وحدات ق�صرية االلتماع ،ناب�ضة الإح�سا�س،
كما لو �أنها توقيعات �شعرية� ،أدرجها ديرية
واحدة تلو الأ خرى ،عرب تنا�ص مل يرتك فكرة
ملعت يف ر�أ�سه � إال ودار حولها وقلّبها و�أطال
التحديق فيها و�صو ًال � إىل حلٍّ فَذٍّ من قبله
ملراميها� ،أي الفكرة .وتتويج ًا ملعادلة جمالية
� إبداعية خالقة:
«وجه الغريب :عالمة ا�ستفهام جتوب

�أقالم جديدة

املدينة»� .أو كما يف مكان �آخر من الق�صيدة:
ال�شقق املفرو�شة :مطارات بال مكربات
ال�صوت ،منف�ضة خلطايا العابرين .الوطن:
جملة فعلية .اخلطاط � :إىل متى ي�ضاجع
احلروف؟»� .أو« :اخلريف :اختبار غري دقيق
ل�سرعة الرياح .القابلة � :إ�سعاف القرية
ال�سريع .مع�صرة الزيتون :ملاذا تتجاهل
حما�سن التني؟».
�أخرياً ،تتجلى ق�صائد ون�صو�ص حممد

كمال «�سالم � إىل �أمي» ،ومنال عمر «كلمات»
ووردة الكتوت «عتبات» ،كر�سائل خمتلفة
اجلهات املر�سلة � إليها ،ومتفاوتة القدر من
ال�شعر ومن ال�شعرية .ففي حني تتجلى ق�صيدة
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كمال كر�سالة وفاء وامتنان وحب للأ م ،تختار
م�صممة الغرافيك منال عمر درب الوداعة
عرب ن�ص ب�سيط يف كل �شيء؛ يف مبناه ويف
معناه ،بعفوية تعبري متنح ن َّ�صها م�صداقية
لطيفة وبعيدة عن التكلف وعن االدعاء� .أما
يف «عتبات» وردة الكتوت ف�إن مقا�صد ال�شعر
ت�ضيع داخل دوامة املفاعالت والتفاعيل
ومطالب العرو�ض وحدود القافية املتناوبة
الغياب واحل�ضور وفق رباعيات النظم الذي
اختارته الكتوت.
يف الن�صو�ص الق�ص�صية التي ت�ضمنها
عدد املجلة ،يظهر البعد الإن�ساين �أكرث
و�ضوح ًا من الن�صو�ص ال�شعرية ،وت�سطع
القيمة املعنوية للمفردة عند تخل�صها من
�شروط النظم وم�ستلزمات العرو�ض .ففي
«كوّة يف اجلدار» للقا�صة �سيما �شلبي طالبة
اجلامعة الأ ردنية تخ�ص�ص دكتور �صيدلة،
ح�س
تتجلى املعطيات الإن�سانية املتناغمة مع ٍّ
يل حَ وْلَ ر�سام �أفقده حادث �سري ب�صره،
جما ّ
ليجد الر�سم بالكلمات عرب كتابته ال�شعر
بدل ر�سمه بالأ لوان ،و�سيلة �صمود �ضد الي�أ�س
51

مكا�شفات

52

�أقالم جديدة

والقنوط ،و�صو ًال � إىل حلظة تكاملٍ من�شود ٍة
من �أجل احلياة وم�سراتها ومعانيها الكربى.
ورغم االقرتاب الوا�ضح للقا�ص عثمان

تت�صاعد التفا�صيل ال�صغرية حول � إرها�صات
ماقبلالنوم،وتداعياتالأ رق،وموجباتالعي�ش
اليومي ،لتقدم لنا ق�صة جميلة ،وحوار ًا المع ًا
بني الإن�سان وعقله ،وحلظاته الإن�سانية الأ كرث
� إهماالً .ق�صة ميكن و�صفها �أنها حَ َّب ٌة من�شط ٌة
يف �صيدلية الأ دب املعرو�ض للنا�س.
نفح ٌة رومان�سي ٌة �شفيف ٌة تك�شف عنها

م�شاورة من �أجواء الكاتب الأ ملاين الت�شيكي
النم�ساوي فرانز كافكا الكابو�سية ،والتنا�ص
البينّ بينْ ق�صة م�شاورة «املعطف الأ �سود»
وق�صة كافكا «امل�سخ» � ،إال �أن ق�صة م�شاورة
حملت بعد ًا خا�ص ًا ودالالت ال عالقة بها مب�سخ
كافكا .جاعلة من كابو�سيتها حمر�ض ًا للت�أمل
حول العالقات الإن�سانية بني ابنة و�أبيها
على �سبيل املثال .وحول كيف تقهر احلياة
املعا�صرة الإن�سان ،وحول ق�سوة الوقت،
وتراجع البدهيات ،ووجع النهايات.
يف »مفعول احلبة» للقا�صة نورا �أبو خليل،
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ق�صة رنا املحت�سب «ذاكرة رمادية» املنحازة
للمهم�شني ،والذاهبة حتى حلظات الرجوع
املوجع � إىل حلظة من حلظات الطفولة ما
كادت �أن تلتقطها بطلة الق�صة حتى عاودت
الهروب من بني يديها .من جهتها ،تختار
�ضحى الرفاعي َتر َُّ�صدَ واحد من هموم املر�أة

�أقالم جديدة

يف جمتمع حمافظ .فها هي «�سندريال»
يف ق�صتها التي حتمل اال�سم نف�سه ،ترت ُّد
يف كل مرة تبدع فيها فوق خ�شبة امل�سرح
كممثلة جميدة ،لآالم واقعها ،وقيود زوجها،
وواجباتها نحو طفلها ال�صغري .لي�س بعيد ًا
عن هذه الأ جواء وامل�ساحات الق�ص�صية التي
تنحاز � إليها عادة كاتبة الق�صة ،تبوح القا�صة
بيان م�صطفى من خالل ق�صتها «م�ساحة
�أخرى» بتوق املر�أة الأ زيل � إىل االنعتاق،
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وبحثها الد�ؤوب عن �شرفة مفتوحة على ف�ضاء
ما ،حرية ممكنة .على فار�س ممت�شق ح�صان
�أحالمها .م�صطفى تك�شف � ،إىل ذلك ،يف
ق�صتها ،عما ميكن �أن َتعِدَ به املر�أة ،وما
ميكن �أن حتت�شد به من لفتات ومل�سات وقدرة
على الإح�سا�س بالآخر � ،إن هو فكّر طرق
�أبواب قدراتها و� إمكانياتها ورغبتها الدفينة
�أن تعطي و�أن متنح.
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ص القرآني في شعر نبيلة الخطيب؛
ال ّن ّ
قراءة نقد ّية حديثة
د � .إبراهيم الدهون

∂

الك�شف عن املرجعيّة القر�آنيّة يف �شعر اخلطيب ،التي
ِ
تهدفُ هذه الدرا�سة � إىل
ظهرت ب�شكل ملحوظ يف �شعرها ،وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بنف�سية ال�شَّ اعرة وبناء
حياتها � ،إذ تقوم هذه املرجعيّة على جملة من الإمدادات التّنا�صيّة وال�سّ ياقات
ّ�ص على � إنتاج الدّاللة وفق ت�ضافر بنيته
القر�آنيّة ،مبا ي�صبّ يف النّهاية بقدرة الن ّ
النَّ�صيّة ،بو�صفه بناء لغوياً ،م�صوناً للذة ،ومتعة التّلقي.
كما تهدف � إىل التّعرّف على طبيعة تلك املرجعيّة القر�آنيّة وكيفية ا�ستغاللها
و�صياغتها وتركيبها و� إىل �أي مدى ا�ستطاعت اخلطيب �أن توفّق يف توجيهها
ّ�ص ال�شّ عري ،لتمنحه –عندئذ-
الوجهة املثلى لتكون �أداة جمالية فاعلة يف ثنايا الن ّ
رونقاً جمالياً وثرا ًء فن ّياً ،وحترّك ف�ضاءه ،وتنقله من حالة ال�سّ كون � إىل احلركة
واملو�سيقية.
كما مت�ضي القراءة � إىل التّعرّف على �أ�شكال املرجعيّة القر�آنيّة و�أمناطها عند
اخلطيب التي تبلورت باملرجعيّة الرتكيبيّة لآ يات القر�آن ،ومرجعيّة املفردة ،واملرجعيّة
الإ�شاريّة ،ودور هذه الأ مناط يف تولّد الدّالالت واال�ستفادة منها من خالل موقعها
اجليد.
∂
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املرجعيّة القر�آنيّة:
َّ�ص القر�آين
احتلّت الر�ؤية املنبثقة عن الن ِّ
م�ساحات وا�سع ًة
ٍ
يف لغة اخلطيب ال�شّ عريّة
ّ�ص
من ن�سيج ق�صائدها الإبداعيّة ،وغدا الن ّ
القر�آين منبع ًا ث ّراً ،ي�ستدعي البحث يف
�أغواره ،والنّهل من في�ض منريه الفيّا�ض،
ونبعه الطّ افح بالدِّ الالت والأ بعاد الإ�شراقيّة.
ولقد �سعت اخلطيب � إىل ذلك لرتقية
�أبعادها اللّغويّة والفكريّة من جانب ،واعتقادها
�أنَّ لالقتبا�س والتّ�ضمني �أو ا�ستلهام القر�آن
الكرمي �أثر ًا بالغ ًا يف االنتقال بال�شّ اعر � إىل
مدارج ال�شُّ عراء املتميزين من جانب �آخر.
وانطالق ًا من هذا ،ي�شكّل القر�آن الكرمي
رافد ًا مه ّم ًا من الروافد وامل�صادر املنتجة
للدِّ الالت يف جتربة اخلطيب ال�شِّ عريّة،
حيثُ متحت من مظانه ،ونهلت من ينابيعه
الرثّة ،وتفي�أت بظالله الوارفة ،ممّ ا جعله
يفجّ ر طاقاتها الدّالليّة ،وتفيد من خالل
ذلك املوروث واالتّكاء عليه يف تغذية عقلها،
و� إك�ساب جتربتها ال�شِّ عريّة قيم ًا � إن�سانيّة،
وف�ضائل �أخالقيّة« .كما يالحظ �أنَّ انفتاح
َّ�ص القر�آين وح�ضوره يف
اخلطيب على الن ِّ
ن�صو�صها ،جعل ن�صو�صها ال�شِّ عريّة ن�صو�ص ًا
لها هيمنة قويّة ،و�سلطة ت�أثرييّة عجيبة،
انتقل فيها اخلطاب ال�شِّ عري � إىل ر�ؤية يقينيّة،
ّ�صو�ص
ضال عن �أنّ الن ّ
ال تقبل ال�شّ ك فيها ،ف� ً
ال�شِّ عريّة �أ�صبحت طافحة ب�أ�صوات متعددة،
تطرح -عندئذ� -صراع ًا متباين الر�ؤى»(.)1
ومل تقف اخلطيب عند حدود امل�صادفة
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ّ�ص
�أو عفوية اخلاطرة يف ا�ستثمارها الن ّ
القر�آين ،بل كان م�ستح�ضر ًا يوظّ ُف يف
�سياقات املنجز ال�شِّ عري تعميق ًا و� إثرا ًء ف ّن ّي ًا
فكرياً ،ويتجلّى ذلك �أنَّ ال�شَّ اعرة ت�ضعنا
يف تقنيات و�آليات عدّة � ،إذ َت ْع ُرب من تقنية
و�آلية � إىل �أخرى ،فالأ بعاد القر�آنيّة تراوحت
ّ�ص كام ًال تارة ،والإ�شارة
بني االقتبا�س للن ِّ
� إليه تارة �أخرى ،واالمت�صا�ص مرّة ثالثة،
ونلحظ �أي�ض ًا التّوظيف للمفردات القر�آنيّة
جل ّي ًا ب�أ�سلوب متمايز مع ال ّت�أكيد على التّحوير
َّ�ص ال�شِّ عري
والتّبديل مبا ين�سجم مع �سياق الن ّ
وف�ضائه العام.
وميكن �أنْ نر َّد توظيف املرجعيّة القر�آنيّة
يف �شعر اخلطيب � إىل �شكلني اثنني ،هما:

 -1املرجعيّة الرتكيبية لآ يات القر�آن
الكرمي
ّمط من املرجعيات الترّ اكيب
يتناولُ هذا الن ُ
واملفردات القر�آنيّة التي ا�ستح�ضرتها اخلطيب
ن�صها ال�شّ عري ،واتك�أت عليها اتكا ًء
و�أوردتها ّ
وا�ضحاً ،وكان لها دور يف � إنتاج الدِّ اللة وحتفيز
املتلقي ،و� إ�ضفاء احليويّة والقيمة التّفاعليّة
على التّجربة ال�شّ عريّة ،و� إك�ساب املعنى عمق ًا
وحتفيزاً ،وتفاع ًال خالّق ًا ما جعله �أكرث
ح�ضوراً ،وفاعليّة يف النّفو�س.
ا�ستلهمت اخلطيب يف جتربتها ال�شّ عريّة،
ون�صو�صها الإبداعيّة لغة القر�آن الكرمي،
َّ�ص ال�شِّ عري
و�آياته وفحواها ،وبثّتها يف بنية الن ّ
َّ�ص دالل ّياً ،بانفتاحه
الدّاخليّة ،ف�أغنت الن ّ
على العامل العلوي ،ف�أثمر هذا التّداخل ،و�أ�س�س
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ر�ؤية �شعريّة مكثّفة ،ذات دالالت � إيحائيّة
عظيمة ،فكان توحيد اهلل وتعظيمه ومناجاته
ال�شّ رارة الأ وىل للخطيب ،فاهلل خالق الكون
ومدبّره ،وم�صرّف �ش�ؤونه ،لذا � ،إنَّ أ�وّلَ ما
يلفت انتباه القارئ ل�شعر اخلطيب �أنَّ ثمّة
نزعة دينيّة ،و� إميانيّة باهلل مركوزة يف نف�س
ال�شَّ اعرة الإن�سانيّة ،وعليه ف أ�وّل ما تخاطب به
من هذا حالها ،هو توحيد اهلل ونفي ال�شّ ركاء،
و أ�نّه هو مدبّر الكون وحمركه ،وم�صرفه.
وتق ّر اخلطيبُ ببديع خلق اهلل ،و�صنعه،
ال�صنع و� إتقانه،
مبدية � إعجابها من روعة هذا ّ
ومن ثمّ تبدع حلظات � إميانيّة م�شرقة ب�صفاء
القر�آن« ،فال تربح امللج أ� القر�آين لت�ست ّل
منه عبارات و�ألفاظ ًا ت�شكّل دالالت حتاورت
مع الدّالالت التي قبلها ،لذلك �شكّل القر�آن
م�صدر � إلهام للذات ال�شّ اعرة ،تتفي أ� ظالل
لغته ،ومتعن يف ح�ضرة الكالم الإلهي ،وتنهل
من ينابيعه املختلفة وتتزود ما �شاء اهلل لها،
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من � إعجازه وبيانه ،وتنوع �أ�ساليبه واختالف
� إ�شارته ووفرة خماطباته ،فت�ستم ّد الذات
املبدعة �شاعريتها الإن�سانيّة من بالغة
اخلطاب القر�آين»( )2وهذا ما نقر�أه عند
اخلطيب يف مناجاتها النّور الإلهي ،و�شعورها
()3
بالقرب من اهلل وعظمته ،حيث تقول:
ن������������و ٌر ك�����م�����ا ن������������و ِر م�����������ص�����ب�����ا ٍح مب���������ش����ك����ا ٍة
������ا�������س ج������� َّل م������ن ���ص��ن��ع��ا
وال�������ك�������ون ق����ب����ة م ٍ
ف�����ال�����زي�����ت ف����ي����ه ب����ل���ا ن����������ا ٍر ي���������ش����ع ����س���ن���اً
وال������ن������ور م����ن����ه ي����ع����م ال������ك������ون م������ا ���ش�����س��ع��ا
ولع ّل ال�شَّ اعر َة يف البيتني ال�شِّ عريني
ال�سّ ابقني حتيلنا � إىل قوله تعاىل( :اللهَّ ُ نُو ُر
ْ�ض مَ َث ُل نُو ِر ِه كَمِ �شْ كَا ٍة فِيهَا
َالر ِ
ال�سَّ مَاوَاتِ و ْ َأ
مِ ْ�صبَا ٌح المْ ِْ�صبَاحُ فيِ زُجَ اجَ ٍة الزُّجَ اجَ ُة َك َأ� َّنهَا
َك ْوكَبٌ ُدرِّيٌّ يُو َق ُد مِ ن �شَ جَ َر ٍة ُّمبَا َر َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة
اَّل �شَ ْر ِق َّي ٍة و اََل غَ ْر ِب َّي ٍة َيكَا ُد َز ْي ُتهَا ي ُِ�ضي ُء َو َل ْو لمَ ْ
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تمَ ْ�سَ �سْ ُه نَا ٌر نُّو ٌر عَ لَى نُو ٍر َيهْدِ ي اللهَّ ُ ِلنُو ِر ِه مَ ن
َّا�س َواللهَّ ُ ِبكُلِّ
يَ�شَ اء َوي َْ�ضرِ بُ اللهَّ ُ ْ َأالمْ ثَالَ لِلن ِ
�شَ يْ ءٍ عَ لِيمٌ)()4؛ لرت�سم لوحة ف ّنيّة ،تهيئ فيها
النّفو�س لتطلعات � إميانيّة مهمّة يف تربية املرء
على رقة القلب ،وا�ست�شعار اخل�شوع ،واعتياد
الذات على اللجوء � إىل اهلل ،فتظ ّل قلوب
العباد عامرة بحبّ اهلل وذكره ،فترتاءى لها
ال�صفاء والإ�شراق الرّباين.
مفردات ّ
ّ�ص ال�شِّ عري جند �أنَّ
وبالنّظر � إىل الن ّ
ال�شّ اعرة تعانقت مع اخلطاب الرباين معنى
ولفظاً ،فاملعنى دعوة �صريحة وبلغة نورانيّة،
ت�أخذنا � إىل واحة الهدى وحمراب الذكر،
وتراتيل الكالم الرباين ،ف� إذا عَ مِ دَ الإن�سان � إىل
ذلك مبر�آة قلبه ح�صل له نور ،و�ش ّع من قلبه
�صفاء وطهر� ،أزال ظلمة الوجود ،أ�مّا لفظ ًا
فقد جاء متوافق ًا مع اخلطاب الرباين ،وذلك
�أنَّ الترّ كيب( :نو ٌر كما نو ِر م�صباحٍ مب�شكاةٍ)
يت�ساوق مع قوله تعاىل( :مَ ثَلُ نُو ِر ِه كَمِ �شْ كَا ٍة ).
كما تداخل قول اخلطيب( :فالزيت فيه بال
نا ٍر ي�شع �سناً) مع قوله تعاىلَ ( :يكَا ُد َز ْي ُتهَا
ي ُِ�ضي ُء َو َل ْو لمَ ْ تمَ ْ�سَ �سْ ُه نَارٌ) .غري �أنّ ال�شّ اعرة
ا�ستبدلت كلمة( :ي�شعّ) بـ ـ (ي�ضيء) ممّ ا
اخلا�صة،
ّ
يتنا�سب مع نف�سيتها ،وروحانياتها
التي احتكمت � إىل اهلل �سبحانه وتعاىل،
فامتلأ ت ن�صو�صها توحيد ًا له ،ولهج ل�سان
حالها بذكره والتبتل � إليه.
ّ�ص
وتوا�صل ال�شّ اعرة يف حماورة الن ّ
القر�آين وا�ستح�ضاره عن طريق البنيّة
()5
اللّفظيّة ،بقولها:
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كُ����� ْر� ِ�����س�����يُّ����� ُه َو� ِ������س������ َع الأ ك������������وان م�����ا ات�������س���ع���تْ
وال������ع������ر� ُ������ش جل������ة ن��������ور ٍح���������س����ن����ه ���س��ط��ع��ا
اقتطعتِ ال�شَّ اعر ُة يف هذا البيت جزء ًا من
ْ�ض
َالر َ
قوله تعاىل( :وَ�سِ َع ُكرْ�سِ ُّي ُه ال�سَّ مَاوَاتِ و َأ
()6
َو َال َي ؤ�ُو ُد ُه حِ فْظُ ُهمَا وَهُ َو ا ْل َعلِيُّ ا ْلعَظِ يمُ ) ؛
لتعبرّ عن �شعورها نحو اهلل الذي ال ي�ستحق
الإلوهيّة والعبوديّة � إال هو ,احليُّ الذي له
جميع معاين احلياة الكاملة كما يليق بجالله,
القائم على كلِّ �شيء ,ال ي�أخذه نعا�س ,وال نوم,
ك ُّل ما يف ال�سّ ماوات وما يف الأ ر�ض ملك له ,وال
يتجا�سر �أحد �أنْ ي�شفع عنده � إ َّال ب�إذنه� ,أحاط
علمه بجميع الكائنات ما�ضيها وحا�ضرها
وم�ستقبلها ,يعلم ما بني �أيدي اخلالئق من
الأ مور امل�ستقبليّة ,وما خلفهم من الأ مور
املا�ضية ,وال يَطَّ ل ُع �أحد من اخللق على �شيء
من علمه � إ ّال مبا �أعلمه اهلل و�أطلعه عليه .و�سع
كر�سيه ال�سّ موات والأ ر�ض ,وال يثقله �سبحانه
حفظهما ,وهو العلي بذاته و�صفاته على جميع
خملوقاته.
وجلي �أنَّ التّقاط َع �شكّلَ ب�ؤرة فاعلة يف
ّ�ص ال�شّ عري
نف�س القارئ من خالل تعالق الن ّ
مع اخلطاب الرباين ،حمقق ًا ذلك التّقاطع
ان�سجام ًا مع ما جاء يف الآية القر�آنيّة ،مع
اختالف يف البنيّة اللّفظيّة �أحياناً ،وا�ستعا�ضته
ضال عن التّقدمي وال ّت�أخري على
بلفظ �آخر ،ف� ً
النحو الآتي:
ُكرْ�سِ ُّي ُه
ّ�ص القر�آين :وَ�سِ َع
الن ّ
ْ�ض
َالر َ
ال�سَّ مَاوَاتِ و َأ
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ّ�ص ال�شِّ عري :و�سع كر�سيه الأ كوان
الن ّ
ما ات�سعت
ولي�س غريب ًا � إذ ًا �أنْ يكُ�سبَ القر�آن الكرمي
ال�شّ عر العربي املعا�صر رونق ًا وجما ًال ف ّن ّي ًا عن
ّ�ص القر�آين ومتاهي
طريق ا�ستح�ضار الن ّ
ّ�ص القر�آين
ّ�ص ال�شّ عري املاثل بالن ّ
الن ّ
الغائب ،حيث تالقحت النّ�صو�ص ال�شّ عريّة
مع اخلطابات الرّبانيّة يف ن�سيج واحد لتنتج
�أدب ًا متميز ًا ينم عن مدى اندغام املوروث
الإ�سالمي والثّقافة الدّينيّة يف فكر ال�شّ اعر
واملتلقي على حد �سواء؛ لأ نّ ال�شّ اع َر ما وظّ ف
ّ�ص القر�آين � إ ّال ويعلم مدى �أثره يف نف�س
الن ّ
()7
املتلقي  .وعليه حينما نقر أُ� �شعر اخلطيب،
نلحظ جل ّي ًا �أنَّ القر�آنَ كانَ مُتنف�ساً ،ومعين ًا
�أ�سا�س َّي ًا من امل�صاد ِر التي ا�ستنطقتها ،ورافد ًا
مه َّم ًا اغرتفت من نبع معانيه ،ولي َْ�س هذا
الأ م ُر جديد ًا على اخلطيب؛ لأ نَّها تدبّرت
القر�آنَ الكرميَ ،و�أتقنَت قراءاته منذ نعومة
�أظفارها ،كما أ�نّها ن�ش أ�َت وترعرعت يف بيتِ
علمٍ ودينٍ  ،فكانَ حت�صيلها الأ وّل نابع ًا من
القر�آن الكرمي ،واحلديث النبوي ال�شّ ريف.
وتعميق ًا للمدخل ال�سّ ابق ،وامتداد ًا له
يرى الدّار�س �أنَّ اخلطيب ت�ستغل النّ�صو�ص
ّ�ص ال�شّ عري ،وتزيده
القر�آنيّة التي تُ�ضيء الن ّ
جال ًء وثرا ًء وتوهج ًا و�صدق ًا و�سمو ًا وبالغة
وجودة ،حيث عمدت �أحيان ًا كثرية � إىل �صهر
تلك النّ�صو�ص و� إذابتها يف ال�سّ ياق ال�شّ عري
لإعادة � إنتاجها ال كمل�صقات على ج�سد
ّ�ص ال�شّ عري اجلديد ،و�إنمّ ا بتمثلها و� إعادة
الن ّ
توظيفها ب�شكل تالحميّ وتناغميّ كبريين(.)8
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ويبدو وا�ضح ًا ذلك من خالل دعوتها الإن�سان
� إىل اخلري ،وعدم اال�ستكانة �أو اخلنوع � ،إذ
()9
تقول:
ف���������أوق��������ظ ال�����ع�����م����� َر ال ن�����������و ٌم وال � ِ����س����ن���� ٌة
و أ�ج����ع���� ُل ال�����ص��ح�� َو أ�ب���ه���ى م���ن ر�ؤى احلُ��� ُل���مِ
يلحظ املتلقي �أنَّ املرجعيّة القر�آنيّة يف
املقطع ال�سّ ابق ،تبدّت من خالل ا�ستخدام
ال�شّ اعرة �أ�سلوب الوعظ والإر�شاد والتّذكري
بال�صفات النبيلة ،والأ خالق العظيمة،
ّ
وحتفيز الإن�سان � إىل عمل اخلري دون ن�صب �أو
فتور �أو �س�آمة ،م�ستح�ضرة قوله تعاىل( :اللهّ ُ
َال ِ� إ َل َه ِ� إ َّال هُ َو الحْ َ يُّ ا ْل َقيُّومُ َال َت أ�ْخُ ذُ ُه �سِ َن ٌة َو َال
َن ْومٌ)(.)10
فجاء التّوظيف عاتب ًا الئماً ،للفاترين
عن الإجناز والفعل القومي� ،أ�صحاب الهمم
ال�ضعيفة ،والعزائم اللينة ،و أ�نّهم يدورون يف
ّ
ت�سطيح دائم ،تاركة النّوم واخلمول والوهن،
فتدعوهم ال�شّ اعرة من خالل ا�ستدعائها
للآ ية الكرمية ب�أنْ ي�ستمدوا عزائمهم
وقدراتهم من اهلل ،القادر ،القوي ،الذي ال
ينام وال تخفى عليه خافية ،فهو يعلم ما داخل
الأ عني والقلوب.
وتتنوع الطرق الف ّنيّة التي ت�ستخدمها
اخلطيب يف املرجعيّة الترّ كيبيّة للنّ�صو�ص
القر�آنيّة ،ففي اال�ستدعاء ال�سّ ابق للآ ية عمدت
ال�شّ اعرة � إىل التّحوير والتّغيري يف الترّ كيب
مبا يتنا�سب ومواقفها النّف�سيّة ،فعلى امل�ستوى
النحوي قد حوّرت اجلملة الفعليّة القر�آنيّة:
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(ت�أخذه) � إىل اجلملة الفعليّة ال�شّ عريّة:
(ف�أوقظ العمرَ) .كما قدّمت مفردةَ ( :ن ْومٌ)
على مفردة�( :سِ َنةٌ) يف النّ�ص ال�شّ عري.
� إنَّ ا�ستخدام اخلطيب ملرجعية الترّ اكيب
القر�آنيّة يف ال�شّ عر يوجد يف مواقع ت�أخذ
�أ�شكا ًال متباينة وخمتلفة من دواوينها،
اخلا�ص
ّ
فال�شّ اعرة تتدرج من املوقف الوطني
االنتمائي � إىل الإ�سالمي الإن�ساين ،وهذا ما
ي�ؤكده حديثها يف � إطار ب ّر الوالدين ،ول�شدة
ر�أفتها بالإن�سان �أخذت تدعوه � إىل ذلك؛ لأ نّها
تيقن �أنَّ اهلل �أو�صى بالإح�سان � إىل الوالدين
جميعاً ،وقرن هذا الأ مر بعبادته والنهي عن
الإ�شراك به؛ ليدل ّل على عظمته ،ومكانته يف
الدين ،و�أمر كذلك بال�شّ كر لهما والرب بهما،
و�أنّ ذلك من �شكره ،ت�أكيد ًا لقوله تعاىل:
( َوق ََ�ضى َرب َُّك َأ� َّال َت ْع ُبدُوا ِ� إ َّال ِ� إيَّا ُه َوبِا ْلوَالِدَ يْنِ
�إِحْ �سَ ان ًا ِ� إمَّا َي ْب ُلغَنَّ عِ نْدَ َك الْكِ برَ َ أ�َحَ دُهُ مَا َأ� ْو
كِ الهُ مَا فَال َتقُلْ َل ُهمَا أ� ٍُّف وَال َت ْن َهرْهُ مَا َوقُلْ
ِ�ض َل ُهمَا جَ نَاحَ الذُّلِّ
َل ُهمَا َق ْو ًال كَرِ مي ًا * وَاخْ ف ْ
مِ نَ الرَّحْ َم ِة َوقُلْ رَبِّ ارْحَ ْم ُهمَا َكمَا َر َّب َيانيِ
َ�صغِرياً)(. )11
وممّ ا ال �شك فيه �أنَّ اخلطيب ا�ستدعت
ّ�ص القر�آين ال�سّ ابق ،واقتطعت جزء ًا منه،
الن ّ
ن�صها الالحق ،و�أعادت �صياغته
وو�ضعته يف ّ
من جديد ،منجزة لوحة ف�سيف�سائيّة مبدعة،
()12
قالت فيها:
���ك رح���م��� ًة
ي����ا م����ن خ��ف�����ض��ت ل���ه���ا ج���ن���اح َ
�����������ض ل����ل����ط��ي�رانِ
ح������لِّ������قْ ف����ن����ع����م اخل�����ف ُ
ي��������ا ق����ل����ب����ه����ا ي��������ا رو����������ض��������� ًة ع����ل����وي���� ًة

52

درا�سات نقدية

أ�نّ��������������ى اجت������ه������ت ح�����ن�����ي�����نُ�����ه ن����������اداين
يك�شف الإطاللُ الأ وّل على منت اخلطيب
ال�شِّ عريِّ �أنَّ هناك تِكرار ًا وت�أكيد ًا لف�ضلِ الأ مّ،
مف�صحة :ب�أنَّ لها ف�ضل ال ِّرب لمِ َا تكابده من
امل�شاقِ واملتاعبِ يف احلملِ والف�صال يف تلك
املدة املتطاولة ،فهو � إيجابٌ للتو�صية بالوالدة
ري حلقها العظيمِ مفرداً � .إذْ
خ�صو�صاً ،وتذك ٌ
لها من احلقوق ما ال يُقام به كيف ،وبطنُها له
وعاءٌ ،وحِ جرُها له حواءٌ ،وثديها له �سقاءٌ.
ونَ�ستطي ُع بنا ًء على ذلك� ،أنْ نتوخى
ا�سرتجاع اخلطيب ملفردات و�سياقِ الآية
القر�آنيّة ،القائم على �أ�سا�س املعنى واللّفظ
فقد قامت ال�شَّ اعرة بقراءة امل�شهد القر�آين
املتكامل ،ومن ثمَّ �أعادت بناءه ،بنا ًء جديداً،
يت�ساوقُ مع �أفكارها ومواقفها جتاه ف�ضل
الوالدين عموم ًا والأ ّم على وجه اخل�صو�ص.
فكان خطابها ال�شِّ عريّ بوتق ًة للتفاعل ما ب َني
َّ�ص الغائب.
َّ�ص احلا�ضر والن ِّ
الن ِّ
وتقرِّر ال�شَّ اعرة من خالل خطابها
وتكرارها ف�ضل الأ ّم حقيق ًة حتم ّي ًة �أجملتها
ِ�ض َل ُهمَا جَ نَاحَ
مفرداتُ املنت القر�آين( :وَاخْ ف ْ
وف�صلتها مفردات وتراكيب
الذُّلِّ مِ نَ الرَّحْ َمةِ) ّ
جناحك
َ
َّ�ص ال�شِّ عريِّ ( :يا من خف�ضت لهَا
الن ِّ
رحمةً) ،مت ّثلَتْ يف ر�سم �صورة جميلة ،تعك�س
االرتباط الوثيق واحلميم للأ والد بالوالدين
خا�صةً.
عا ّمةً ،والأ ّم ّ
ومهما يكن من تداخل ن�صيّ وتقاطع
يل بني كال الن َِّّ�صني ،ف� إنَّ ال�شَّ اعرة توظّ ف
دال ّ
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القر�آن الكرمي؛ ليغني املوقف الذي حر�صت
على � إبرازه( :ب ّر الوالدين) ،وتتّخذ منه و�سيلة
ل�شحذ ال�شّ عور � إىل حدِّ االمتالء ،وت�صوير
حالتها النّف�سيَّة يف حلظات الإميان والر�أفة
بالإن�سان ،فجعلته �أدا ًة ناجح ًة �أ�سهمت يف
تفجري � إح�سا�س قوي من الرقة والعاطفة،
وامل�شاعر اجليّا�شة(.)13
فال�شّ اعرة ت�ستنري بقب�س من القر�آن
الكرمي ،حمورة البنية اللّفظيّة القر�آنيّة مبا
يخدم ر�ؤيتها ،فالتّحكم بلغة ال�شِّ عر بك ّل ما
تت�ضمنه من مثريات ،لهو دليل على قدرة
ال�شّ اعرة على الإبداع يف ت�شكيل بناء متكامل،
والقر�آن ،جانب من هذا الت�شكيل( ،)14كما
قر�أنا يف �صدر البيت الأ وّل عند ال�شّ اعرة � ،إذ
ّ�ص ال�شّ عري،
�شكّلت الآية مرتكز ًا يف � إبداع الن ّ
فاخلطيب ت�ضطر � إىل �أنْ ت�ستبدل (لهَا) بد ًال
من ( َل ُهمَا) و�أن تزيد (كاف اخلطاب) لتبوح
بهيامها ،وبرّها بوالدتها.
لن�ص اخلطيب ي�شعر �أنَّ الغر�ض
فالقارئ ّ
من هذا التّحوير الب�سيط ،هو غر�ض � إبداعي
بحت ،كيما ت�ستقيم تلك اجلملة يف �سياق ن�ص
ضال على أ�نّه �أعانها على دعم
جديد( .)15ف� ً
فكرتها ،لذلك فقد �شكّلت املثاقفة ا�ستجابة
ملا ورد يف الآية الكرمية؛ لأ نَّ ال�شّ اعرة وظّ فتها
بنف�س ال�سّ ياق الذي ورد يف القر�آن .حيث
ّ�ص ال�شّ عري
جاءت الآية مالئمة لغر�ض الن ّ
ومن�سجمة متام ًا مع طبيعة املو�ضوع.
وتوا�صل اخلطيب حماوراتها القر�آنيّة،
ولكنّها هذه املرّة ت�شري � إىل جانب مهم من
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جوانب الق�ضية الفل�سطينيّة � ،إذ تعيد � إىل
الأ ذهان �أهمية القد�س يف االعتقاد الإ�سالمي،
وما لها من مكانة دينيّة مرموقة ،فقد اتفق على
ذلك امل�سلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم
وتوجهاتهم ،فهو � إجماع الأ مّة كلّها من �شرقها
� إىل غربها .وال غرو �أنْ يلتزم جميع امل�سلمني
بوجوب الدّفاع عن القد�س ،والغرية عليها،
والذود عن حماها ،وحرماتها ومقد�ساتها،
وبذل النّف�س والنّفي�س يف �سبيل حمايتها ،ورد
املعتدين عليها .والقد�س هي قبلة امل�سلمني
الأ وىل ،وهي �أر�ض الإ�سراء واملعراج ،وثالث
املدن العظيمة ،و�أر�ض النبوات والربكات،
و�أر�ض الرباط واجلهاد ،فال�شّ اعرة يف
ق�صيدة بعنوان ( :نك�أت اجلراح) ت�ستح�ضر
م�آثر القد�س ،وكراماتها على مر الع�صور،
()16
فتقول:
إليك عهدي
أر�ض الرّباط � ِ
�أيا � َ
نذرتُ اليوم للرحمن �صوما
ت�ستدعي ال�شَّ اعرة لتدلل على �أهمية
القد�س ،وعدم االنك�سار ،حتى بعد ما مرت
ق�صة مرمي عليها
به القد�س ،وال زالت مترّ ،
ال�سّ الم مع قومها الذين كذّبوها ،واتهموها
بالفاح�شة حلظة حملها بعي�سى -عليه
ال�سّ الم ،-التي وردت يف �سورة مرمي � ،إذ يقول
تعاىلَ ( :ف ُقوليِ �إِنيِّ نَذَ رْتُ لِلرَّحْ مَنِ َ�صوْمً ا
َفلَنْ أُ� َكلِّمَ ا ْل َيوْمَ �إِن�سِ يًّا)( .)17وا�ستح�ضار مثل
هذه املرجعيّة القر�آنيّة ،وما حتمل بطياتها
من دالالت ،يحقق البعد املعريف لل�شاعرة
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بالأ ثر القر�آين ،حني تنقل املتلقي � إىل �أجواء
الق�صة؛ لتغدو مر�آة تنعك�س على �سطحها
ّ
واقع ال�شّ اعرة املعي�ش بطريقة � إيحائيّة غري
مبا�شرة ،وهو ي�سهم يف � إثراء م�ضموناتها
ّ�ص ال�شِّ عري ي�صبح
ضال عن �أنَّ الن ّ
املتنوعة ،ف� ً
�أ�سري ًا حتت جمال وبالغة الترّ كيب القر�آين
الفريد.
وتهدف ال�شّ اعرة من خالل اال�ستعانة
ّ�ص القر�آين يف البناء ال�شّ عري � إىل
بالن ّ
ا�ستنها�ض همم ال�شّ عوب للمحافظة على
الأ ماكن الإ�سالميّة املقدّ�سة ،ودعوة �أبناء
الأ مّة � إىل التّ�شبث بهذا الدين العظيم الذي
ارت�ضاه اهلل لهم.
ومن امللحوظ هنا �أنَّ توظيف اخلطيب
ّ�ص القر�آين جاء من خالل املوازنة بني
للن ّ
بال�صمت ا�ستجابة لأ مر
حالة مرمي الطّ افحة ّ
اهلل ،التي � إن ر�أت من النّا�س �أحد ًا ف�س�ألها
عن �أمرها قالت له � :إين َأ�وْجَ بْتُ على نف�سي
هلل �سكوتًا ,فلن �أكلم اليوم �أحد ًا من النّا�س.
وغر�ض اخلطيب الذي يحمل مالمح الرف�ض
ال�صدر ،والتّح�سر
للكالم ،واكتواء خلجات ّ
والأ مل على القد�س.
ّ�ص
و� إذا ما �أعدنا النّظر يف ا�ستثمار الن ّ
القر�آين عند اخلطيب نلحظ كيف �أعادت
كتابته من جديد من خالل �سكبه يف تركيب
ّ�ص
لُغوي ثانٍ يتباين عن الرتكيب اللُّغوي للن ّ
القر�آين ،فراحت اخلطيب ت�ستبدلُ (�أيا �أر�ض
الرباط) برتكيبَ القر�آن�( :إِن�سِ يًّا) ومن ثمّ
ّ�ص
عمدت � إىل تقدمي كلمة( :اليوم) يف بناء الن ّ

52

درا�سات نقدية

وال�صوم).
ال�شّ عري ،على كلمتي( :الرحمنّ ،
وبالتايل جاء هذا اال�ستنطاق للخطاب
الرّباين؛ لينري الطريق �أمام القارئ ويدعمه
ضال عن خدمة �سياق
بالدّالالت املوحية ،ف� ً
ّ�ص ال�شِّ عري واغتنائه مبواقف ال�شّ اعرة
الن ّ
ور�ؤاها؛ لإدانة ما هو قائم يف هذا العامل ،من
اندحار القيم املوجبة ورحيلها(.)18
هكذا ت�سربت الترّ اكيب والأ لفاظ
والتَّعابري ،واجلمل والبنى القُر�آنيَّة يف �شعر
اخلطيب ،وهاجرت تلك االقتبا�سات بطريقة
ف ِّنيَّة ،و�صياغة قويَّة ،حامل ًة معها م�ضامني،
وحموالت دينيَّة ،تطفح وتَ�ش ّع ب�صور قر�آنيَّة
ٍ
ّ�ص ال�شِّ عريّ غنىً
م�شرقة ،منحت الن ّ
وخ�صوبة و�سمواً ،وانفتاح ًا على عوامل وا�سعة
ومثرية(.)19
ب -املرجعيّة الإ�شاريّة لآيات القر�آن
الكرمي
هي املرجعيّة التي ال يعتمد فيها ال�شّ اعر
ّ�ص القر�آين اعتماد ًا �صريح ًا �أو
على الن ّ
مبا�شراً ،بل تغني الإ�شارة � إليه ،وم ؤ�دّى
ذلك «�أنْ ي�ستلهم ال�شّ اعر لفظة �أو لفظتني
لتوظيفهما يف انزياح لغوي جديد يتبدّى
منهما براعة ال�شّ اعر وفذلكته يف � إيجاز
التّعبري وتكثيفه ،ومن قدرته الف ّنيّة على تقلي�ص
م�سافة و�صول املفردات � إىل املتلقي والإحاطة
مب�شاعره»(.)20
و ُت َع ُّد اخلطيب رائدة من روّاد الدّعوة
يف رابطة الأ دب الإ�سالمي لبالد ال�شّ ام،
الذين حملوا �سالح الكلمة يف وجه الطغيان
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والظلم ،ومل ير�ضوا للم�سلمني عي�ش الذل
والهوان ،فكانت مدافعة �صلبة من فر�سان
الدّعوة الأ وفياء� ،أعدَّت نف�سها للجهاد بقوة
الإميان ومتانة اللّفظة ،فانطلقت يف �شعرها
من ر�ؤية دعويّة جهاديّة ،لذلك جاء �شعرها
احل�س
بحق مدر�سة �أدبيّة موعظيّة ،برز فيها ّ
الدّعوي ،فنظمت �شعر ًا � إ�سالم ّي ًا نادت فيه
� إىل توحيد الأ مّة الإ�سالميّة ،وال�شّ هادة يف
�سبيل اهلل ،معلنة �أنَّ منهج العودة والتّحرير،
هو الذود ب�أغلى ما ميلك الإن�سان �أال وهي
الروح ،حيث احلياة الأ خرى الهانئة ،الوادعة،
هي مالذ املخل�صني والأ برار ،ويف هذا امل�شهد
ن�ستح�ضر ق�صيدة لها بعنوان( :طوبى لنا)
()21
قالت فيها:
ر�ض فينا وا�ستطالَ بنا
فاخ�ضرَّت الأ ُ
َ
حُ ْل ٌم ُيكَـ ِّل ـلُـ ُه نـو ٌر و َن ـوّا ُر
مَ ن قالَ �إنّا ثــرىً تبلى معاملُـ ـ ُه ؟! ف� إمنا
إح�سا�س و�أفكا ُر
ٌ
نحنُ �
نفنى على الأ ر�ض لكنْ يف ال�سّ ما �سكَنٌ
ن�س والدّا ُر
ن�سعى � إليه فنِعمَ الأ ُ
ر�ض مخَ مَ�ص ٌة
� إنْ كانَ ُي ؤ�ملُنا يف الأ ِ
ف� إننا يف جِ نانِ اخلُلدِ �أبرا ُر
تر�سم ال�شَّ اعرة لوحة ف ّنيّة م�شرقة
لل�شهادة يف �سبيل اهلل ،وحتاول � إظهار �أنَّ
اجلهاد واملقاومة هما ال�سّ بيالن الوحيدان،
لأ خذ احلق امل�سلوب ،وب�أنَّ ال�شّ هادة لي�ست
موت ًا �أو فناء ،بل حياة ثانية مليئة بالإ�شراق
وذلك من خالل � إحالتها لقوله تعاىلَ ( :و َال
ب الَّذِ ينَ ُق ِتلُو ْا فيِ �سَ بِيلِ اللهّ ِ أ�َمْ وَاتًا بَلْ
تحَ ْ�سَ نَ َّ
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أ�َحْ يَاء عِ ندَ َربِّهِ مْ ُي ْر َزقُونَ { }169فَرِ حِ َني بمِ َا
�آتَاهُ مُ اللهّ ُ مِ ن ف َْ�ض ِل ِه َويَ�سْ َتبْ�شِ رُونَ بِالَّذِ ينَ لمَ ْ
َيلْحَ قُو ْا بِهِ م مِّ نْ خَ ْلفِهِ مْ َأ� َّال خَ و ٌْف عَ َليْهِ مْ َو َال
هُ مْ يَحْ زَ نُونَ {(.)22()170
حيث �أو�ضحت يف هذا التّوظيف �أنَّ احلياة
يف ظ ّل اال�ستكانة واخلنوع واملهانة ،هي موت
و�أنَّ ال�شّ هادة ولو انتهت بعمر الإن�سان هي حياة
ن�صها
العز والكرامة التي يرنو � إليها ،ففي ّ
ا�ستخفاف وحتقري لأ ولئك النفر ،الذين يبغون
العي�ش ب�سعادة ورغد ،وحتّى ولو يف ظ ّل الذل،
فقد و�صفتهم باملوتى روح ًا وقلباً.
� إنَّ تب�شيع م�شهد الذل واال�ستكانة� ،صور
تق�صدها ال�شّ اعرة لتج�سّ د ب�شاعة الهزمية
و�أمل االنك�سار وم�أ�ساة اخلروج من الوطن،
لذلك تعلي من مكانة ال�شّ هداء ،وحيواتهم
ّ�ص
املاتعة عند اهلل ،ومن ثَمَّ تختار الن ّ
القر�آين كمرجعيّة تتكئ عليه ،وتدخله يف
ن�صها ال�شّ عري يف بنية دالليّة مت�سقة
ن�سيج ّ
ومعبرّ ة عن الأ فكار التي تت�صارع يف عاملها
الدّاخلي ،فمنذ بداية املقطع ال�شّ عري وهي
م�سكونة بهاج�س الذود عن املكان ،وحتفيز
الذات للمواجهة واجلهاد يف �سيبل اهلل.
وال �شكّ �أنَّ ملكة الت أ�مّل عند اخلطيب
قد �أتاحت لها �أنْ تلتقط دالالت و� إيحاءات
ا�ستمدَّتها من القر�آن الكرمي ،ووظَّ فَتها يف
انزياحات جديدة ،و�صاغتها �صياغة جديدة،
تتوافق وجتربتها ال�شِّ عريَّة ،لهذا لمَ ْ تتكئ على
�أ�سلوب القر�آن الكرمي اتِّكا ًء كام ًال �أو مبا�شراً،
و�إنمّ ا غيرّ ت يف البناء اللَّفظيّ والأ �سلوبيّ تغري ًا
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َّ�ص القر�آينّ.
ذوّبَ معه الن ّ
تعلن اخلطيب �أنَّ املق�صد احلقيقي
للحياة الب�شريّة هي عبادَة اهلل ومعرفته ،و�أن
ي�صري الإن�سان هلل وحده .ومن البني الوا�ضح
�أنَّ الإن�سان ال ميلك خيار ًا لكي يقرر غاي َة
حياته من تلقاء نف�سه؛ لأ نّه مل ي�أتِ � إىل هذا
العامل ب� إرادته ،وال هو تاركه مبر�ضاته ،فما
وخ�صه من بني
هو � إال خملوق .فالذي خلقه َّ
جميع احليوانات ب�أف�ضل امللكات ،هو الذي
قد قدَّر حلياته غاية معينة ،و�سواء فهمها
الإن�سان �أم مل يفهمها .ف�إنّه ممّ ا ال �شك فيه
�أنَّ غاية خلق اخللق الإن�سان �إنمّ ا هي عبادة
اهلل ومعرفته ،والفناء يف �سبيله ،لذا تقول يف
ق�صيدة بعنوان( :طوبى).)23(:
خُ لقنا..
وما عبَث ًا
كان ك ُّل الذي فوقها
من ترابْ
دحاها مهاد ًا
ملن ي�سكنون
هلل
و�أودَعنا ا ُ
�س ّر التماهي
وعلّمها كيف تغدو دثار ًا
و أ� ّم ًا ر�ؤوم ًا
ملن يهجعون
رفيف الثواين
فما العم ُر � إ ّال ُ
تُنكر ال�شّ اعرة يف اخلطاب ال�شِّ عري
ال�سّ ابق �أنْ يكون الإن�سان قد خُ لقَ عبثاً ،وقد
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تبدّى من هذا اخلطاب املعنى امل�أخوذ من
قوله تعاىلَ ( :أ�فَحَ �سِ ْبتُمْ َأ�نمَّ َا خَ َل ْقنَاكُمْ عَ َبثًا
َو َأ� َّنكُمْ ِ� إ َل ْينَا اَل ُترْجَ عُونَ )( .)24الذي ي�شري � إىل
�أنَّ الب�شر مل يخلقوا مهملني ،ال �أمر وال نهي
وال ثواب وال عقاب ،و�إنمّ ا � إىل اهلل يرجعون يف
الآخرة للح�ساب واجلزاء.
ووا�ضح �أنَّ ال�شّ اعرة بقولها(:خُ لقنا...
وما عبَثاً) ا�ستلهام وت�شرّب للآ ية الكرمية.
فهكذا تكونُ ال�شَّ اعرة قد ا�ستقت غاية الوجود
الب�شري من م�صادرها ومظانِّها الأ �صليَّة:
(اخلطاب القر�آين) فا�ستلهمتها ون�سجتها
ن�صها ال�شّ عريِّ « ،حمبكة ونا�سجة �إيَّاها
يف ِّ
لغاياتها الإبداعيَّة والفكريَّة ثُمَّ متلأ بها �أفق ًا
�أرحب ،وبُعد ًا �أو�سع ،وبهذا تكون ال�شَّ اعرة قد
اجتازت املكان و�صريورة الزمان دون �أنْ متحيَ
�أو تخد�ش قد�سيَّة اخلطاب الرباينِّ»(.)25
وتتابع اخلطيب ا�ستثمارها للن�ص
القر�آين والإحالة � إليه ،فلم تفارق الآخرة
وجدانها ،وبالتايل ف�إنّها تذكّر الإن�سان
باحلقيقة الربانيّة( :املوت) التي ال ي�ستطيع
�أحد � إنكارها ،وهذا ما �أكدته يف ق�صيدة لها
()26
بعنوان�( :أعوذ من الهوى) � ،إذ تقول:
فلي�س اليومَ ينفعني رغائي
وال قو ٌل تلفّع بالنفاقِ
وال �أه ٌل بذلت لهم حياتي
وال دمع الأ حبة والرفاقِ
تك�شف مفردات اخلطاب ال�شِّ عري
ال�سّ ابق عن امت�صا�ص وت�شرّب وا�ستدعاء
ّ�ص القر�آين من قوله تعاىل} :و اََل
� إ�شاري للن ّ
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تُخْ زِ نيِ َيوْمَ ُي ْب َعثُونَ (َ )87يوْمَ اَل يَن َف ُع مَ ا ٌل و اََل
َبنُونَ {( .)27()88فقد ا�ستوحت ال�شَّ اعر ُة
ين معاين املوت ودالالته،
من اخلطاب القر�آ ِّ
فال مهرب وال حماية من املوت ،فهو امل�صري
احلتمي الذي ينتظره الإن�سانُ  .فما الإن�سانُ
يف حقيقة الأ مر � إ ّال رهني يد املوت ،ي�أخذه متى
�شاء ،وال منا�ص منه .فال ينفعه ولد وال مال
� إ َّال من �أتى اهلل بقلب �سليم.
ويف هذا اال�ستدعاء الوا�ضح للمرجعيّة:
(القر�آنيّة) فقد وفّقت ال�شّ اعرة أ�يمّ ا توفيق
بت�صويرها للدنيا دار امتحان وابتالء ،وتبدو
� إليه اال�ستدعاء الدّالليّة ظاهرة يف املنجز
ال�شِّ عري ،ويتجلّى ذلك يف كون ال�شّ اعرة
�أبعدت �صفتي النّفع والفائدة للرغاء والأ هل
حلظة املوت .وهذا يتّ�ضح عند اخلطيب
من خالل املفردات ال�شّ عريّة الآتيّة( :ينفع،
رغائي� ،أهل ،دمع ،الأ حبة ،الرفاق).
ين
َّ�ص القر�آ ّ
� إنَّ � إفادة ال�شَّ اعرة من الن ّ
الكرميِ ،وا�ستح�ضارها مل�ضامينه و�أبعاده
ن�صها ،مل تكن جمرد زينة لفظيّة
الدّالليَّة يف ّ
�أو معنويّة ،ولَي�ست جمرد � إثبات القدرة
على قول ال�شّ عر ونظمه ،و�إنمّ ا ا�ستفادة من
التَّعبري املوحي امل�ؤثر امل�شرق ،وتطعيمه لل�شِّ عر
ب�أ�ساليب مثرية ،وحيّة وفاعلة ،و�صيغ وتراكيب
ضال عن الكثافة
تت�سم بالعمق واحليويّة ،ف� ً
الدِّ الليّة والبالغيّة والإيحائيّة الذي يت�سم بها
القر�آن الكرمي .و� إذا د ّققْنا النَّظر م ِل ّي ًا يف �شعر
اخلطيب نلم�س املرجعيّة الإ�شاريّة القر�آنيّة
جليّة عندها ،و� إنَّ بذرة ال ّت�أثر بالقر�آن الكر ِمي
()28
ظهرت لفظ ًا و�أداءً.
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واملت�صفح ل�شعر اخلطيب يلحظ ب�شكل
جلي �أنَّ القر�آن كان م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا مه ّم ًا يف
�صياغة وبناء �صورها ال�شّ عريّة ،فقد كانت لها
عناية بالغة بالقر�آن الكرمي و�ألفاظه ومعانيه،
ف�أفادت منه من ناحية ال�شّ كل وامل�ضمون،
باعتبار �أنّ «توظيف النّ�صو�ص الدّينيّة يف
ال�شِّ عر ُي َع ُّد من �أجنح الو�سائل وذلك خلا�صية
جوهرية يف هذه النّ�صو�ص تلتقي مع طبيعة
ال�شِّ عر نف�سه ،وهي أ�نّها ممّ ا ينزع الذهن
الب�شري حلفظه ومداومة تذكره ،فال تكاد
ذاكرة الإن�سان يف كلِّ الع�صور حتر�ص على
الإم�ساك بن�ص � إال � إذا كان ديني ًا �أو �شعري ًا
وهي ال مت�سك به حر�ص ًا على ما يقوله
فح�سب ،و�إنمّ ا على طريقة القول و�شكل
الكالم �أي�ضاً»(.)29
من هنا نالحظ �أنَّ معجزة الإ�سراء
واملعراج ا�ستحوذت على ن�صيب وافر من
�شعر اخلطيب ،كما أ�نّها ا�ستولت على
خميلتها ،وجتلّى هذا ب�صورة وا�ضحة وب�شكل
بارز يف توظيف هذه املعجزة الباهرة يف
بنية الق�صيدة �( :إ�سراء ومعراجا) �شك ًال
وم�ضموناً ،وفر�ضت املعجزة اخلارقة والآية
اخلالدة نف�سها فر�ض ًا على مفردات الق�صيدة
وتراكيبها� ،ضافية روحانية � إميانيّة على
العاطفة ال�شّ عريّة ،فاحتة �ضفاف ًا �سماوية على
()30
وال�صور البيانيّة ،حيث تقول:
اخليال ّ
� إ�سرا ًء ومعراجا
يا نفحة الطّ يب
� إ�سرا ًء و معراجا
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وبهج ُة امل�سجد الأ ق�صى
زهت تاجا
م�سرى احلبيب الذي
طاف البرُ اقُ به
ف�أينع احلُ�سنُ
يف الأ كناف
وهّ اجا
مي � إذا جفت الأ يامُ
ٌّ
من ظم أ�
ين�صب
يروي عُ روق الروح
ثجّ اجا
ا�ستوحت اخلطيب املعنى الوارد يف
الأ �سطر ال�شّ عريّة ال�سّ ابقة من قوله تعاىل:
(�سُ بْحَ انَ الَّذِ ي أ�َ�سْ رَى ِب َعبْدِ ِه َلي اًْل مِ نَ
المْ َ�سْ جِ دِ الحْ َ رَامِ �إِلىَ المْ َ�سْ جِ دِ ْ َأالق َْ�صى الَّذِ ي
ِن َي ُه مِ نْ �آيَا ِتنَا ِ� إ َّن ُه هُ َو ال�سَّ مِ ي ُع
بَا َر ْكنَا حَ ْو َل ُه ل رُ ِ
ا ْلب َِ�صريُ)()31؛ لت�شري � إىل مكانة القد�س يف
نفو�س امل�سلمني ،فنجد من خالل هذا الإمياء
الرتّكيبي للن�ص القر�آين �أن هناك تقارب ًا
ّ�ص ال�شّ عري � ،إذا
داللي ًا بني الآية القر�آنيّة والن ّ
� إنَّ الآية تتحدث عن متجيد اهلل نف�سه وتعظيم
�ش�أنه ،لقدرته على ما ال يقدر عليه �أحد �سواه،
ال � إله غريه ،وال رب �سواه ،فهو الذي �أ�سرى
بعبده حممّد� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،زمن ًا
من الليل بج�سده وروحه ،يقظة ال مناماً ،من
امل�سجد احلرام بـ (مكة) � إىل امل�سجد الأ ق�صى
بـ (بيت املقد�س) الذي بارك اهلل حوله يف

52

درا�سات نقدية

الزروع والثّمار وغري ذلك ،وجعله حم ًال لكثري
من الأ نبياء؛ لي�شاهد عجائب قدرة اهلل و�أدلة
وحدانيته .وهذا املعنى ما ت�ستعر�ضه اخلطيب
لإبراز املكانة العلية ،واملنزلة الدّينيّة النّفي�سة
ملدينة القد�س يف قلوب العبّاد والزهّ اد من
امل�سلمني؛ لذلك ف� إنَّ املرجعيّة الإ�شاريّة جاءت
امت�صا�ص ًا للمعنى والأ �سلوب القر�آين.
ممّ ا �سبق نلحظ �أنّ املرجعيّة الإ�شاريّة
باملعنى القر�آين قد وردت كثري ًا يف �شعر
اخلطيب حتّى �إنّها مل تقت�صر على ديوان
واحد بل تعدته � إىل دواوين ال�شّ اعرة جميعها،
ّ�ص القر�آين تعام ًال واعي ًا
فقد تعاملت مع الن ّ
ممّ ا يدل على عمق قراءتها له ،و� إفادتها
منه للك�شف عن مواقفها ال�شّ عوريّة ور�ؤاها
الفكريّة ،كذلك تبني قدرتها وبراعتها يف
مزج العنا�صر القر�آنيّة باملادة ال�شّ عريّة حتى
كادت هذه العنا�صر تكون جزء ًا من ال�شّ عر
وروحه ،مما يدل على ذكاء ال�شّ اعرة ولباقتها
يف � إيراد املعاين القر�آنيّة يف عملية اخللق
ال�شّ عري � إيراد ًا فيه � إمياء وتلويح و� إ�شارة،
حيث � إنَّ هذا كلّه ي�ساير روح �شعر الإ�سالمي،
وطبيعته التي متيل � إىل الو�ضوح الزائد ،لهذا
جاءت النّ�صو�ص املتالقحة باملعاين القر�آنيّة
تفوق كثري ًا النّ�صو�ص املتقاطعة بالترّ اكيب
القر�آنيّة(.)32
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�ص.48
 -30اخلطيب ،نبيلة :ديوان من �أين نبد�أ� ،ص.90-85
� -31سورة الإ�سراء :الآية .1
 -32جمدالوي ،هيام يو�سف :الزهد يف ال�شّ عر الأ ندل�سي؛ درا�سة حتليلية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة غزة،
2010م� ،ص .120
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امل�صادر واملراجع
القر�آن الكرمي

 -1باختني ،ميخائيل :ق�ضايا الفن والإبداع عند دي�ستوف�سكي ،ترجمة جميل ن�صيف التكريتي ،دار ال�ش�ؤون
الثّقافيّة العامّة ،بغداد ،ط1986 ،1م.
 -2اجلعبدي ،حممّد :ا�ستدعاء الأ ندل�س يف الأ دب الفل�سطيني احلديث ،بريوت ،دار الهادي للطباعة
والن�شر ،ط2002 ،1م.
 -3حياة ،حممّد :التّنا�ص القر�آين يف تائية ابن اخللوف الق�سنطيني ،جملّة كلية الآداب والعلوم الإن�سانيّة
واالجتماعيّة ،جامعة ب�سكرة ،اجلزائر ،العدد ال�سّ اد�س2010 ،م.
 -4اخلطيب ،نبيلة :ديوان عِ قد الرّوح،عمّان ،ط2007 ،1م.
 -5اخلطيب ،نبيلة :ديوان هي القد�س ،عمّان ،د.ن ،د.ت.
 -6اخلطيب ،نبيلة :ديوان من �أين نبد�أ ،دار امل�أمون للن�شر والتوزيع ،عمّان ،ط2012 ،1م.
 -7اخلطيب ،نبيلة :ديوان �صالة النّار ،عمّان ،ط2007 ،1م.
 -8الدّهون � ،إبراهيم م�صطفى :التنا�ص يف �شعر �أبي العالء املعري ،عامل الكتب احلديث � ،إربد2011 ،م.
 -9الرواجبة� ،أحمد را�ضي :التّنا�ص القر�آين يف �شعر النّقائ�ض الأ مويّة ،جملّة الفكر الإ�سالمي الدوليّة،
ماليزيا ،جملد  ،2دي�سمرب 2012م.
 -10زايد ،علي ع�شري :ا�ستدعاء ال�شّ خ�صيات الرتاثيّة يف ال�شّ عر العربي املعا�صر ،دار الفكر العربي،
1997م.
 -11الزخم�شريّ � ،أبو القا�سم جار اهلل حممود(ت538هـ) :الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأ قاويل يف
وجوه الت�أويل� ،شرحه و�ضبطه وراجعه يو�سف احلمّادي ،مكتبة م�صر ،الفجالة ،د.ت.
� -12شبانة ،نا�صر جابر :التنا�ص القر�آين يف ال�شّ عر العُماين ،جملّة جامعة النّجاح للأ بحاث( العلوم
الإن�سانيّة) ،املجلد2007 ،)4(21م.
 -13عبّا�س � ،إح�سان :اتجّ اهات ال�شِّ عر العربيّ املعا�صر ،دار ال�شروق للن�شر والتوزيع ،عمّان ،ط2001 ،3م.
ّنا�ص يف �شعر �سليمان العي�سى ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة البعث2005 ،م.
 -14عب�شي ،نزار حممّد :الت ّ
ال�صوفيّة يف ال�شِّ عر العربي املعا�صر؛ املفهوم والتّجليات� ،شركة النّ�شر والتّوزيع،
 -15عمارة ،حممّدّ :
املدار�س ،املغرب ،ط2001 ،1م.
 -16قميحة ،جابر :الترّ اث الإن�ساين يف �شعر �أمل دنقل ،هجر للطباعة والن�شر ،القاهرة ،ط1987 ،1م.
 -17املبحوح ،حامت عبد احلميد :التّنا�ص يف ديوان ( :لأ جلك يا غزة) ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
اجلامعة الإ�سالميّة ،غزة2010 ،م.
 -18جمدالوي ،هيام يو�سف :الزهد يف ال�شّ عر الأ ندل�سي؛ درا�سة حتليلية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة غزة،
2010م.
 -19النعامي ،ماجد :توظيف الترُّ اث وال�شّ خ�صيات اجلهاديّة والإ�سالميَّة يف �شعر � إبراهيم املقادمة ،جملّة
اجلامعة الإ�سالميّة ،غزة� ،سل�سلة الدِّ را�سات الإن�سانيّة ،املجلد  ،15العدد الأ وّل 2007 ،م.
 -20نيازي� ،شهريار ،وزميله� :أ�شكال التّنا�ص الن ّّ�صي؛ ن�ص مقامات الهمذاين �أمنوذجاً ،جملّة
اجلمعية الإيرانيّة للغة العربيّة و�آدابها ،ع2011، 17م.
 -21وعد اهلل ،ليديا  :التّنا�ص املعريف يف �شعر عز الدين املنا�صرة ،دار جمدالوي للن�شر والتوزيع،
عمّان ،ط2001 ،1م.
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اإلعالم والشباب
بين الواقع والمأمول
عامر العمران

∂

مل يعد خافيا على �أحد يف ع�صرنا هذا ما �صارت � إليه حال و�سائل الإعالم من حداثة
وتقدم وفعالية ،فالعامل بات اليوم قرية �صغرية ،تع ّد فيها و�سائل الإعالم ب�شقيها
التقليدي والإلكرتوين نوافذ متعددة تطلعنا على العامل الكبري حلظة بلحظة.
ونظراً لهذا التقدم الكبري يف عامل االت�صاالت وخ�صو�صاً االت�صال االجتماعي ف� إن
ع�صرنا الذي نعي�شه هو ع�صر الإعالم ،فقد جتاوزت و�سائل الإعالم حدودها املحلية
والإقليمية ،وامتد ت�أثريها لي�شمل �ش�ؤون الفرد واملجتمع ،ال�شخ�صية والعامة ،ولعل
فئة ال�شباب �أكرث الفئات ت�أثراً بها ،كونهم الفئة الأ كرث ا�ستخداما لها وت�أثرا بها،
ومن هنا فالواجب يفر�ض علينا م�س�ؤولية كبرية جتاهها.
وت�شري الدرا�سات � إىل �أن االنرتنت �أوىل و�سائل الإعالم ت�أثري ًا على ال�شباب ،يليه الف�ضائيات،
و� إن دل هذا على �شيء ،ف� إمنا يدل على كثافة تعر�ض ال�شباب للأ نرتنت بطريقة هائلة جدا ،فهي
الو�سيلة الأ �سهل والأ �سرع انت�شاراً ،وتعتمد قابلية الت�أثري مبا يُبث وين�شر عرب و�سائل الإعالم من
�شاب لآخر ،فهناك فئة من ال�شباب مدركني طبيعة خماطر الإعالم «الإيجابية منها وال�سلبية»
وهم قلة ،بينما جند فئة ت�شكل غالبية ال�شباب لي�س لديهم �أي خلفية عن خماطر الإعالم وت�أثريه.
∂

كاتب من الأ ردن.
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وي�أتي اخلطر الأ كرب من و�سائل الإعالم
يف ن�شر ثقافة العنف يف العديد من املواد
املعرو�ضة يف الف�ضائيات عرب الأ فالم
وامل�سل�سالت ،وخ�صو�ص ًا املوجهة للأ طفال
واملراهقني ،ففي درا�سة ملنظمة اليوني�سيف
وجدت �أن  %97من النا�شئة ي�شاهدون
التلفزيون ،و�أن  %7من املواد املعرو�ضة فقط
تخلو من العنف.
ويف � إح�صائيات �أجريت يف � إ�سبانيا يف
العام نف�سه �أن  %39من الأ حداث املنحرفني
قد اقتب�سوا �أفكار العنف من الربامج العدوانية
والأ فالم وامل�سل�سالت.
وال يقف خطر و�سائل الإعالم عند العنف
فقط بل والأ خطر من ذلك انت�شار املواقع
الإباحية التي تكون خارجة عن حدود الأ دب
والأ خالق ،وهذه املواقع مبا حتمله يف طياتها
من مواد و�صور فا�ضحة ت�شكل خطر ًا كبري ًا
على ال�شباب ,حيث �أ�صبح الكثري منهم يدخل
� إىل املواقع الإباحية باحثني غالب ًا عما يثري
�شهواتهم ,ويحرك غرائزهم ,وهم يق�ضون
يف ذلك �أوقات ًا طويلة ,ت�ستنفذ طاقاتهم
اجل�سمية والروحية ,وت�ؤثر على عالقاتهم
الأ �سرية واملجتمعية � ,إ�ضافة � إىل ذلك ما
تعر�ضه تلك املواقع موا�ضيع ال تتنا�سب مع
قيمنا العربية والإ�سالمية.
وهنا لنا وقفة مع مواقع التوا�صل
االجتماعي ولنتناول املواقع الأ كرث انت�شارا
70

بني ال�شباب وهو «الفي�س بوك» و» تويرت»حيث
ت�شهد مواقع التوا�صل االجتماعي � إقباال
متزايدا على ا�ستخدامها ت�صل �أحيانا � إىل
الإدمان.
يف حني �أ�شارت درا�سات � إىل �أن م�شاهدة
التلفاز �أكرث الأ ن�شطة التي ميار�سها ال�شباب
�أثناء وقت الفراغ وبن�سبة  %31.9وخا�صة
لدى الإناث وتبلغ ن�سبة امل�شاهدة (.)%40.6
وتتنوع الأ �سباب التي تقود بع�ض ال�شباب
لق�ضاء معظم �أوقاتهم يف ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،فحرية التعبري والتنفي�س
عن املكنون الداخلي هو الدافع الأ �سا�سي � ,إال
�أن عامل الت�سلية كان �صاحب احل�صة الأ كرب
من خالل ق�ضاء �أوقات طويلة يف ال�صفحات
املعدة للت�سلية والرتفيه.
وهنا لنا كلمة حول دور الآباء و�أولياء
الأ مور الذين تقع م�س�ؤولية كبرية على عاتقهم
يف متابعة �أبنائهم وتوجيههم ،دون فر�ض
ال�سيطرة عليهم ،مراعني بذلك قدراتهم
و� إمكانياتهم ،ويف جمال الرتبية والتعليم
وحتطيم احلواجز بني الأ ب و�أبنه والتعرف
على متطلباته ،مع املزيد من الت�أين يف مناق�شة
الأ مور العار�ضة التي قد يعتربها الأ ب من
املحرمات ،وهنا نعني الرتوي وعدم معاجلة
اخلط أ� بخط أ� �أكرب ,بذلك ي�ساهم الوالد يف
ت�شجيع ابنه على االبتعاد عن العزلة التي
ت�سبب االكتئاب واخلوف.
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وهنا ي�أتي دور امل�ؤ�س�سات التعليمية،
كاملدر�سة واجلامعة وامل�سجد للحفاظ على
ال�شباب وثقافته ،من خالل زيادة م�شاركة
ال�شباب يف الربامج الالمنهجية والندوات
ال�شبابية ،و�أن يكون للإ عالم اجلامعي دور يف
حماورة ال�شباب وااللتفاف حولهم مبا يحقق
التوا�صل الناجع والفعال له�ؤالء ال�شباب .كما
يتوجب على امل�ؤ�س�سات التعليمية دعم و�سائل
الإعالم التي ت�ساعد يف ت�سليط ال�ضوء على
هموم ال�شباب وتطلعاتهم مبا ي�ساهم يف خلق
جيل من ال�شباب واثق بنف�سه حمب لوطنه
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و�أمته ،وا�ستثمار خربات ال�شباب من خالل
البحوث امليدانية ،كقناة ات�صال مبا�شرة يتم
من خاللها معرفة هموم ال�شباب وتطلعاتهم.
املطلوب هو �أن يقوم الإعالم بدوره
يف تثقيف ال�شباب وتنمية قدراتهم العلمية
والثقافية ,وبناء الوعي ال�سيا�سي واالقت�صادي
وتعميق االنتماء للدين والقيم والأ خالق
والوطن وحماربة الف�ساد واالنحراف ,وتنمية
الثقة بالنف�س ,واالعتزاز بالهوية واملحافظة
على القيم الروحية واملعنوية ...وهنا نكون
�أمام � إعالم �صاحب ر�سالة �سامية.
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مدخراتي المالية
ّ
Ø
ق�صة� :ستيفن ليكوك
ترجمة :ح�سام بدار

∂

دخويل � إىل امل�صرف يثري رهبتيَ ,ك َتبَة احل�سابات يثريون رهبتي� ,شبابيك
ال�صرافني تثري رهبتي ,ر�ؤية النقود تثري رهبتي� ...أيّ �شيء وك ّل �شيء يثري رهبتي.
ويف اللحظة التي �أجتا ُز فيها عتبة امل�صرف لإجراء �أيّ معاملة مالية �أحتولّ � إىل �أبله
عدمي امل�س�ؤولية.
كنتُ �أعل ُم هذا من قبْل ,لكنّ راتبي ارتفع � إىل �ستة وخم�سني دوالرا �شهريا و�شعرتُ
ب�أنّ امل�صرف هو املكان الوحيد لهذا الراتب .دخلتُ املكان بخطىً متثاقلة ,ونظرتُ
بوجل � إىل املوظفني من حويل.
كانت لديّ فكرة م�سبقة ب�أنّ من يريد فتْح ح�ساب لدى امل�صرف عليه �أنْ يطلب
م�شورة املدير �أوال ,فتوجهتُ � إىل نافذة تعلوها كلمة «حما�سب» .راعني مظهر املحا�سب,
فقد كان طويال ومهيبا.
∂

كاتب ومرتجم من الأ ردن.

الق�صة
الق�صة الق�صرية يف العامل ,تويف يف عام  .1944عنوان هذه ّ
�Øستيفن ليكوك� :أديب كنديّ من �أ�شهر كتّاب ّ
بالإجنليزية  ,My Financial Careerوقد �أخذت من موقع.www.online-literature.com :
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وتكلمتُ � إليه ب�صوت ك�أنه خارج من
�أعماق �سحيقة:
«هل يل بر�ؤية املدير؟» و�أ�ضفتُ بر�صانة:
«على انفراد» .وال �أدري ملاذا قلتُ «على
انفراد».
«بالت�أكيد ».قال املحا�سب ,وذهب
لي�ستدعيه.
كان املدير �شخ�صا وقور ًا وهادئاً� .أدخلتُ
يدي يف جيبي وحت�سّ �ستُ �صرّة دوالراتي ال�ستة
واخلم�سني.
«هل �أنت املدير؟» �س�ألته ( ويعلم اهلل
�أنني مل �أكن �أ�شكّ يف ذلك البتّة).
«نعم �أنا هو ».جاء الرّد.
«هل ميكنني �أنْ �أقابلك على انفراد؟» مل
�أكن �أنوي تكرار تلك الكلمة جمدّدا ,لكنها
يل
بدت يل �ضرورية لتكملة �س�ؤايل .نظر � إ ّ
املدير ببع�ض الفزع ,كمن راوده �شعور ب�أنّ
لديّ �سرّا خطريا �أنوي البوح به.
«تف�ضل معي ».قال يل وهو يقودين � إىل
ّ
حجرة خا�صة� ,أو�صد بابها باملفتاح بعد
دخولنا.
«نحن هنا يف م�أمن من �أي مقاطعة ».ثم
«تف�ضل باجللو�س».
�أردفّ :
جل�سنا و�أخذنا نتبادل النظرات ,ومل
�أجد قدرة على الكالم .ويبدو �أنّ ت�صرفاتي
الغام�ضة جعلته يعتقد ب�أنني حم ّق ٌق من نوع
ما � ,إذْ �س�ألني:
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«هل تعمل لدى ’بنكرتون‘؟»
1
«ال ,لي�س ’بنكرتون‘ ».وكان جوابي يوحي
وك�أنني �أعمل لدى �شركة مناف�سة �أخرى.
و�أردفتُ :
«يف الواقع �أنني ل�ستُ حمقّق ًا على
الإطالق ,و� إمنا جئتُ لفتح ح�ساب و�أريد
االحتفاظ بكامل نقودي يف هذا امل�صرف».
بدت على املدير عالمات االرتياح ,ويبدو
ا�ست�شف من كالمي ب�أنني ابن للبارون
ّ
�أنه
روت�شيلد �أو �شخ�ص فاح�ش الرثاء.
«مبلغ كبري ,على ما �أظنّ ».
«نوعا ما ».قلتُ هام�ساً ,وتابعتُ �« :أنوي
�أنْ �أودع �ستة وخم�سني دوالرا الآن ,وخم�سني
دوالرا �شهريا ب�صفة منتظمة».
عندئذٍ وقف املدير على قدميه وفتح
الباب .ثم ا�ستدعى املحا�سب ,وقال له ب�صوت
مرتفع وغري ودّي�« :سيّد مونتغمري ,هذا
ال�سيّد ينوي �أنْ يفتح ح�سابا لديْنا ,و�أنْ يودع
فيه �ستة وخم�سني دوالرا».
نه�ضتُ وتوجهتُ � إىل باب حديديّ كبري
مفتوح يقع � إىل جانب الغرفة.
«عمت �صباحاً ».قلتُ و�أنا �أخطو � إىل
غرفة اخلزنة.
«اخرج من هنا ».قال املدير بربود وهو
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ي�شري � إىل باب �آخر.
ذهبتُ � إىل �شبّاك املحا�سب ,ودفعت � إليه
ب�صرّة النقود ب�صورة حا�سمة وك�أنني �أقوم
بخدعة �سحريّة.
اكت�سى وجهي �شحوب �شديد ,وقلتُ :
«تف�ضل� ...أودع هذا املبلغ يف ح�سابي ».بدت
ّ
نغمة �صوتي وك�أنها تعني« :فلننته من هذه
العملية امل�ؤملة ,ما دمنا راغبني بذلك».
�أخذ املحا�سب النقود و�سلّمها لكاتب �آخر,
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جعلني �أكتب قيمة النقود على ورقة �صغرية,
و�أنْ �أوقع ا�سمي يف دفرت .ومل �أعد �أعرف ما
كنتُ افعله .وبدا امل�صرف وك�أنه ميوج �أمام
عينيّ .
«هل �أودع املبلغ يف ح�سابي؟» �س�ألتُ
ب�صوت �أجوف مرتع�ش.
«نعم ».قال املحا�سب.
«يف هذه احلالة �أريد �أنْ �أحرر �شيكا».
فكرتي كانت �أنْ �أ�سحب �ستة دوالرات

�أقالم جديدة

مل�صروفاتي الآنيّة� .أحدهم �سلّمني دفرت
�شيكات من نافذته ,و�آخر �شرح يل كيفيّة
حترير �شيك ما .وبدا يل �أنّ النا�س من حويل
ظنّوا ب�أين مليونري م�ضطرب.
كتبتُ �شيئا ما على ال�شيك ودفعتُ به � إىل
املوظف الذي متعّن فيه ,و�صاح بده�شة:
«ماذا؟! هل تنوي �أنْ ت�سحب كامل املبلغ
ثانية؟»
2
عندها �أدركتُ �أنني كتبتُ �ستة وخم�سني
بدال من �ستة .وبلغ ال�ضيق مني مبلغ ًا كبريا.
وتوقف جميع املوظفني عن الكتابة لينظروا
�إيلّ .و�شعرتُ ب�أنّ من امل�ستحيل عليّ �أنْ �أف�سّ ر
الأ مر.
وبتهوّر م�شوب بالتعا�سة �أجبتُ « :نعم,
كامل املبلغ».
«هل �ست�سحب نقودك من امل�صرف؟!»
�سنت فيها».
«ك ّل ٍ
«�ألنْ تودع نقود ًا بعد الآنْ ؟»
«مطلقاً».
راودين �أمل �أبله ب�أن النا�س من حويل
قد يظنّون ب�أنّ �شيئا ما �ضايقني بينما كنتُ
�أحرّر ال�شيك وجعلني �أعدِ لُ عنْ ر�أيي .وقمتُ
مبحاولة بائ�سة لأ بدو حا ّد املزاج للغاية.
ته ّي أ� املوظف لدفع النقود ,و�س�ألني« :من
�أيّ فئة تريدها؟»
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«ماذا؟»
«من �أيّ فئة تريدها؟»
«�آه ...من فئة اخلم�سني ».قلتُ بدون
تفكري ,بعد �أنْ فهمت �س�ؤاله.
�أعطاين ورقة من فئة اخلم�سني دوالرا ثم
�س�ألني بجفاف« :وماذا عن ال�ستة دوالرات؟»
«من فئة ال�ستة الدوالرات».
�أعطاين الدوالرات ال�ستة ,واندفعت
خارجا ال �ألوي على �شيء.
وعندما �أغلق الباب الكبري خلفي تردّد
�صدى �ضحكات جملجلة من داخل امل�صرف,
ومنذ ذلك احلني مل �أعد �أتعامل مع امل�صارف,
و�أحتفظ مببالغي النقدية يف جيب بنطايل,
ومبدّخراتي من الدوالرات الف�ضية يف جورب
من جواربي.
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«صفر القطار»
عر�ض تون�سي يتكئ على قدرات املمثالت
جمدي التل

∂

اتك أ� العر�ض التون�سي «�صفر القطار» للمخرجة دليلة مفتاحي واملقتب�سة عن ن�ص
«بيت برناردا �ألبا» لل�شاعر الإ�سباين الراحل فيديريكو غارثيا لوركا ،على قدرات
املمثالت العالية.
امل�سرحية التي حتكي معاناة املر�أة والكبت الذي تعي�شه مع تزمت الأ �سرة وقدمتها
فرقة «م�سرح النا�س» على م�سرح هاين �صنوبر يف املركز الثقايف امللكي �ضمن فعاليات
مهرجان امل�سرح الأ ردين الع�شرين ،ج�سدت �ست �شخ�صيات ن�سائية (بعك�س الن�ص
الأ �صلي الذي احتوى � 9شخ�صيات) هن الأ م التي تويف زوجها ،وبناتها الثالث ،واجلدة
(والدة الأ م) � ،إ�ضافة � إىل اخلادمة.
∂
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وتدور حيثياتها حول ق�صة الوالدة
ال�صارمة التي تعي�ش فرتة العزاء واحلداد
على زوجها املتويف حديثا وحتاول حماية بناتها
من «الذكر» الذي تراه خطرا عليهن وذلك
باتباع �أ�ساليب القمع ومنع اخلروج من البيت،
حيث البنت الكربى واحلدباء تدعى «�صابرة»
تلك الفتاة التي خ�صها والدها املتويف منفردة
باملرياث خمطوبة ل�شاب يدعى جوهر،
�أما الأ خت الو�سطى فهي «عفيفة» �صاحبة
ال�شكيمة القوية واحل�س الدكتاتوري فيما
تنتابها بني الفينة والأ خرى حاالت ع�صابية،
فيما �شخ�صية الأ خت ال�صغرى «وحيدة» ذات
ال�شعر الأ حمر الطاغية يف �أنوثتها متمردة
يف طبعها� ،صاحبة الروح احلاملة وال�ساعية
للتحرر من قيود الأ م والعائلة� ،أما اخلادمة
فهي تلك امل�سنة التي ال يخفى عليها �أي
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�صغرية وكبرية باملنزل واملكلفة بنقل تفا�صيل
حياة البنات للأ م ،يف حني اجلدة فهي عجوز
خرفة تعي�ش مراهقة مت�أخرة وتعرب عن
�أ�شواقها للقاء حبيبها الوهمي ذي العينني
اخل�ضراوين على �شاطىء البحر.
وتت�صاعد احلبكة الدرامية لت�صل � إىل
حلظة الدفع الدرامي �أو العقدة ،بعد �أن
ظهر �أن كل الأ خوات واقعات يف حب جوهر
خطيب البنت الكربى الطامع يف املال ،لتنتهي
امل�سرحية بعد �أنْ ظهر �أنّ البنت ال�صغرى
حامل من الع�شيق «جوهر» الذي احتال عليهن
كلهن ،وتنتهي مبوتها فيما والدتها املتزمتة
واملتعالية برناردا تطلب منهن �أن ال يقلْن
�شيئا و�أن �شقيقتهن ال�صغرى «وحيدة» ماتت
عذراء.
يبد أ� العر�ض برفع �ستارة امل�سرح يف ظل
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� إ�ضاءة بي�ضاء جانبية ،لتظهر �أربع �ستائر
بي�ضاء ب�شكل ا�سطواين تتدىل من �أعلى
امل�سرح موزعة على اخل�شبة ب�شكل هند�سي
بحيث اثنتان منهم يف منت�صف اخل�شبة �أقرب
� إىل املقدمة فيما االثنتان الأ خريان �أقرب � إىل
عمق اخل�شبة وامل�سافة الفا�صلة بينهما اق�صر
لتكونا مرئيتني للجمهور ،يف حني تظهر
املمثالت اخلم�س يف عمق اخل�شبة من خلف
م�ساند عالية ملقاعد جلو�س حمراء متال�صقة،
�شكلت �صورة زنزانة �أو �سجن حتجز خلفها
تلك الن�سوة الالتي يطللن عرب فتحاتها ك�أنها
نوافذهن على العامل اخلارجي ،ويرتدين
مالب�س احلداد ال�سوداء ليتقدمن فيما
بعد واحدة تلو الأ خرى � إىل مقدمة امل�سرح
يعرفن ب�أنف�سهن وخ�صالهن؛ وهو ما حر�صت
املخرجة على توظيف �أ�سمائهن لتتالءم مع
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كنه �شخ�صياتهن تلك ،وذلك ي�أتي يف ظل
بقعة � إ�ضاءة بي�ضاء علوية و�شبه تعتيم يف
خمتلف �أرجاء امل�سرح لتدخل حينها ويف ظل
� إ�ضاءة علوية �صفراء ال�شخ�صية ال�ساد�سة
يف العر�ض ب�أ�سلوب كاريكاتوري وهي اجلدة
مبالب�سها البي�ضاء تعرب عن رغبتها بالزواج
وت�شكو � إلزامها البقاء يف البيت/الق�صر منذ
�أربعة �أعوام دون خروج منه.
وفقت خمرجة العر�ض الذي ينتمي
� إىل املدر�سة الكال�سيكية وباللجوء ملعاجلة
ور�ؤية � إخراجية حداثوية ب�أ�سلوب �ساخر
تذكرنا باملخرج العراقي جواد الأ �سدي يف
معاجلته لذات الن�ص من خالل عمله «ن�ساء
ال�سك�سفون» � إال �أنها ا�ستخدمت قدرات
املمثالت العالية يف الأ داء التمثيلي واحلركي
التعبريي املميز بخلق بنائني للعر�ض ،فجاء
البناء اخلارجي معربا عن الن�ص الأ �صلي وما
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تعانيه املر�أة من قمع وتزمت يف ظل جمتمعات
ذكورية؛ ف�سعت املخرجة خالله ال�ستخدام
دالالت لفظية ومنها (�صوتكن عورة) وح�سية
كثرية �أو ب�صرية لإبراز قباحاتها ،فيما عك�س
البناء الداخلي � إ�سقاطات �سيا�سية مثلت فيها
كل واحدة من بنات برناردا توجها �سيا�سيا
معينا جتلى وا�ضحا يف م�شهد الدميقراطية
وانتخاب رئي�س للبيت؛ فعفيفة �شكلت بتحفظها
منوذجا للتيار الديني فيما كانت وحيدة
منوذج التيار الليربايل� ،أما �صابرة فهي
رغم مرياثها الذي هو «الوطن» فهي مغلوبة
على �أمرها وثقل كاهلها بالهم (احلدبة).
كما �شكل البناء الداخلي دعوة التون�سيني
ب�شكل خا�ص والعرب عموما لركوب قطار
التاريخ ،عالوة على � إبراز وتعزيز قيمة الذات
الفردية و�سط خمتلف التحوالت التي تعي�شها
املجتمعات العربية.
جاء ن�ص العر�ض املنطوق باللهجة
التون�سية املحكية التي مل تخلُ من كثافة
املفردات باللغتني الفرن�سية والإجنليزية
من خالل منولوجات وحوارات حافظت على
خ�صائ�ص البنية الدرامية رغم الإ�سقاطات
والتعبريات ال�سيا�سية والكوميدية التي مل
تخل يف بنية الن�ص.
وفقت املخرجة مفتاحي بتوظيف عنا�صر
ال�سينوغرافيا من ديكور ومالب�س و� إ�ضاءة
جاءت متغرية ومتحركة وموزعة بح�سب
مقت�ضيات و�سياقات العر�ض ،فاملالب�س عربت
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يف م�شهد العزاء بلونها الأ �سود عن احلزن
فيما ا�ستخدمت مالب�س حمراء يف م�شهد
�آخر لتعرب عن الأ نوثة الطاغية ،بالإ�ضافة � إىل
بع�ض االك�س�سوارات و�أبرزها ال�شعر الأ حمر
الذي كان على ر�أ�س «وحيدة» تعبريا عن فتنة
الأ نوثة والتحرر.
فيما جاء ا�ستخدام العر�ض الب�صري
(الداتا �شو) با�ستح�ضار روح والدهن
الراحل ب�شكل م�شوه لتعظيم ال�صورة
القبيحة عن الذكر/الرجل ،يف حني جتلت
تلك ال�سينوغرافيا با�ستخدام وتوظيف تلك
ال�ستائر اال�سطوانية البي�ضاء بو�صفها �أعمدة
الق�صر املهيب معربة عن ات�ساعه و�ضخامة
حجمه ،ويف ذات الوقت �شكلت غرفا �ضيقة
للفتيات ك�أنها حجرات احتجاز فهي جمعت
مدلولني متناق�ضني يف ذات الدالة وهو ما
ي�سجل للمخرجة.
وتوج امل�شهد اخلتامي ذلك التوظيف
املتقن لل�سينوغرافيا حني ت�ساقط ما ي�شبه
الثلج على البقعة التي جتمعت حولها ن�ساء
الق�صر يف حلظة اعرتاف فريدة بلحظاتها
الغرامية معربا عن حالة التطهر فيما تتلوه
لوحة �سقوط فريدة على الأ ر�ض وموتها وحولها
باقي �شخ�صيات العر�ض يف ذات البقعة يف
منت�صف اخل�شبة ويف ظل � إ�ضاءة زرقاء و�شبه
تعتيم لباقي �أرجاء امل�سرح ملحاكاة �ضوء
القمر ،وا�ضفاء للبعد الرومان�سي احلزين.
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ألنك ماركيز
�صالح الأ �صبحي

∂

تنزاح كثري من �أحالمي �صوب منط معني من التعبري عن نف�سها ,مقتفية �أثر
خيالها النابع من و�سط الزحام احلياتي املدوي ك�أغنية تهز كيانها دقات �أوتارها
املتداخلة ,لكنها تقف بثبات حلمها هي ,ول�ست �أنا من يحلم بها ,و� إمنا ت�شرع لذاتها
وجودها احلقيقي بني كميات من التدفقات اخليالية الالوعية ,حتيط بها �أعماق
املجتمع و�أطراف ال�سحر بقدر ميكنها من الظهور بوجه غرائبي حتى ال تذوب يف
امل�ألوف ويف املتوقع ,هكذا رمبا يكون ماركيز كحلم ع�صر ب�أكمله لكنه حلم يبقى لعقود
ي�سرد �أحالمه التي لن تنتهي � إال بانتهاء �شيء ا�سمه الإن�سان.

∂

كاتب وناقد من اليمن.
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وحني ي�صبح العامل عاريا ,حتركه �أمواج
الغرابة ,وتدثره حلظات مدمرة ,تتخطفه
نزعات قاتلة ,ورغبات غام�ضة من الويل
والدمار ,يجيء جابرييل غار�سيا ماركيز
زائر ًا يرى الكون بعني خمتلفة ,بدت ده�شته
به منذ الوهلة الأ وىل ,رغم ت�ساوي مر�آة عند
كافة الب�شر ,مل يكن ماركيز كطفل نقي يقدر
�أن يتنف�س �سموم احلروب ووباء الدكتاتوريات,
كل �شيء مظلم ,وخيال �أ�شد ظالم ًا وعتمة,
طبقات حتجب عنه ,هذا العامل الذي مل ي�ألفه
ومل ي�ست�أن�س فيه كفرد ,وحواليه يقطن ب�شر
متوح�ش ينه�ش ويع�ض يف بع�ضه ,وكلما اهتزت
نوبات الكون هالك ًا كان ماركيز يزداد ده�شة
بوجوده الغريب يف عامل �أغرب ,حوت �أجنمه
كل لون من �صور احلياة املختلفة.
لأ نك ماركيز �أدركت باكر ًا قلقك الوجودي
امل�سامل ,ونزعتك الإن�سانية التي كادت �أن
تنعدم وت�سقط رايتها يف م�ستنقع الفناء للجن�س
الب�شري ,تيقنت لدورك الكوين بيقظة نابهة
جدوى احلياة و�سعيت نحوها� ,أخ�ضعت �سلم ًا
للمجد وعربت من خالله في�ض ًا من ال�سراديب
املعتمة ,تفت�شها بحرب �أبي�ض يتجمد يف �شواطئ
كولومبيا ,بل �شواطئ خيالك اخل�صيب,
مللمت �أكوام ًا من ال�ضوء وك�ؤو�س ًا من الظالل
املزهرة كي ت�ضيء بها ما �أبهم من هذا العامل
ويرت�شف منها مب�سم احلب.
لأ نك ماركيز ,ولد العامل خمتلف ًا بني
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يديك ,ور�أيته �أ�سطوري ًا يف عني خيالك ,تتلون
�صوره بني حلظة و�أخرى يف �شعورك به� ,أم
�أنك وجدت ما مل يجده من �سبقوك ,نب�شت
جذور تاريخ �سعى على قدميه يف واقعك,
فكنت ظله الكا�شف ل�سره وحنينه املريب.
خ�شيت الثبات فتحركت جوانحك وحلقت
فوق زمان ال يح�صى ومكان ال يرى ,همت يف
�أفق الوعي وخطوت ت�ستكني �أدنى قدرة يف
البقاء.
يف �أراكاتاكا كولومبيا كان خما�ضه الأ ول,
لي�شهد بعده خما�ضات عدة ,يولد من كل
رحم بل �أكرث من مرة ,فتولد من رحم �سرده
الواقعية ال�سحرية ,كقفزة نوعية يف ال�سرد
�صارت �أمنوذج ًا عاملي ًا للكتابة ,كما �أن �أمريكا
الالتينية �شهدت خما�ضها احلقيقي على يد
هذا العمالق.
كانت بداية كتاباته الق�ص�صية غريبة نوع ًا
ما ,حيث يحكي لنا �صديقه بلينيو ميندوثا
فيقول � :إن اهتمام ماركيز بالق�صة بد أ� يف ليلة
قر أ� فيها رواية «امل�سخ» Metamorfosis
لكافكا ،وعندما قر أ� اجلملة الأ وىل يف الرواية
التي تقول« :عندما ا�ستيقظ جريجوريو
�سام�سا ذات �صباح ،بعد حلم مزعج ،وجد
نف�سه وقد حتول يف �سريره � إىل ح�شرة هائلة»
�أغلق جابرييل الكتاب قائال لنف�سه  :ياللهول!
هل ميكن �أن يحدث هذا ,وفى اليوم التايل
كتب �أول ق�صة يف حياته.

�أقالم جديدة

لو كانت هذه هي البداية ,تكون النهاية
�أن مي�سك ماركيز روايته مئة عام من العزلة
ويحجز مقعده يف اجلنة ,حني مت�سك ال�سماء
بيده �صعود ًا � إليها ,يرتك خلفه �صراعات ال
طائل منها ,ومدن ي�سكنها ال�ضجيج دومنا
رحمة ,تتقاذفها �أخطاء الب�شر القاتلة.
ماركيز املبدع الذي يبتكر اللون ال�سردي
الذي مل ي�صل � إليه �أحد من قبله وال من بعده,
فكان لون ًا خا�ص ًا به ,مت�أم ًال ذاته يف مر�آة خيال
واقعه ,طافي ًا ب�سرده فوق �أحالم اال�ستبداد,
را�سم ًا �أجنم ًا من اخلال�ص واحلنان.
حني قال ماركيز ذات مرة «يف املك�سيك
ال�سريالية ت�سري يف ال�شوارع ،ال�سريالية �أتت
من حقيقة واقع �أمريكا الالتينية» يربهن
جدوى حالة اخليال غري االعتيادي الذي
ينظم حياة �أمريكا الالتينية كي يب�سط وهجه
الو�ضاء �أر�ضية مت�سعة داخلنا ,يدلف بذلك
الف�ضاء � إىل حيث اجلمود الراكد ليحرك
رغبته وي�شوي كبده بذلك الغريب.
مل �أكن كطفل يدخل عامل ماركيز يفقد
براءته جمرد ح�ضوره و�سط �شريانه الناب�ضة
بالإن�سانية ,مل �أنتهك عنوة يف الق�سوة ,لكن
يبقى احلب هو اخلال�ص كما يقول هو لأ ن
كل �شيء يفنى �سواه ,يغدو ماركيز ك�سالم
ينبعث من الفناء يعيد للعامل توازنه املفقود
وحلمه امل�ستلب وثباته امل�ضطرب ,ير�سخ
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ب�سرده قيمة عليا للإ ن�سان بوعيه املعقول
ووعي الالمعقول ,وتلك فتنته التي ا�ست�سلم
القارئ لغوايتها ,م�ستب�شر ًا بوجوده الفعلي
يف احلياة ويف القراءة حال � إح�سا�سه ب�إدراكه
كنه اخللق و�أحقيته بالعي�ش ,بل جعل قارئه
يتخيل واقعه �أو يجعل لواقعه خيا ًال يرتفع به
نحو ال�سعادة واخللود ,طاملا �أن املوت مل يكن
ي�ؤرق هاج�سه ,كونه غري عدائي حلظة �شعوره
بالهدوء ,تفرد ماركيز بقدرته على جمع �أكرث
من فن يف �سرده ,فروايته فيها �سرد و�شعر
وم�سرح وت�شكيل و�سيناريو مما �أربك املتلقي
ب�سحره الذي ال يقوى على مقاومته ,فكانت
�أفق ًا مفتوح ًا من اجلمال واملتعة ,وثقة قلبت
موازين القدرة ومداها ,وانت�صار ًا يثبت كم
هو الفن عظيم وخالد.
ترك ماركيز ظالله يف كل زاوية تع�شب
�أغ�صانها وتثمر �أزهارها يف متون ال�سرد
العاملي والعربي خا�صة ,وكان �صداه هنا يف
اليمن وجدي الأ هدل الذي مثله �سرد ًا �سحري ًا
خال�ص ًا بلذة الكتابة ومتعة القراءة.
�أخري ًا تركنا ماركيز نداري خيباتنا
ونهرب من هزائمنا ,حمتمني ب�أبطال رواياته
كلما �أوغل فينا احلزن ,ت�شبثنا بحلمه وتنف�سنا
من رئته ,مينحنا ال�صمود �أكرث من اللالزم,
فيجعلنا نقاوم حد التماهي مع العدو,
ماركيز لن يختفي عن الأ نظار مهما غاب يف
احل�ضور.
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«�آه لو منحني الله قطعة �أخرى من احلياة..
ال�ستمتعت بها -ولو كانت �صغرية� -أكرث مما ا�ستمتعت بعمري
ولنمت �أقل ،وال�ستمتعت ب�أحالمي �أكرث،
ُ
ال�سابق الطويل،
ولكنت كتبت �أحقادي كلها
ُ
ولغ�سلت الأ زهار بدموعي
ُ
وانتظرت طلوع ال�شم�س كي تذيبها
ُ
على قطع من الثلج،
تركت يوم ًا واحد ًا مي�ضي
ُ
حببت كل الب�رش ،وملا
ولأ ُ
دون �أن �أبلغ النا�س فيه �أين �أحبهم،
قنعت كل رجل �أنه املف�ضل عندي»
ولأ ُ

