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حـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
فـتـتـا

السرد والخطاب

د .هيا احلوراين

∂

ينطبق اخلطاب على «كل جن�س الكالم الذي يقع به التخاطب (�أي بني خماطبني
�أو متخاطبني اثنني) �سواء كان �شفويا �أو مكتوبا».
وال ب ّد من الإ�شارة � إىل �شكل رئي�سي من �أ�شكال ال�سرد ،وهو توالد احلكايات� ،أو
ال�سرد داخل ال�سرد ،وهو ظاهر يف كل الأ �شكال ال�سردية � ،إال �أن ظهوره ب�شكل �أو�ضح
يكون يف احلكايات ال�شعبية واخلرافيّة ،منه يف الق�صة �أو الراوية ,وخري مثال على
هذا النوع حكايات �ألف ليلة وليلة ،وحكاية كليلة ودمنة ،وت�سمّى احلكاية الرئي�سية يف
هذا ال�شكل باحلكاية الإطار (حكاية �شهرزاد و�شهريار ،وحكاية بيدبا ودب�شليم).

∂



رئي�سة التحرير امل�س�ؤولة.

ويف توالد احلكايات يعرف م�ستويان امل�ضرية و� إعرا�ضه عنها ،وهي حادثة تقع
يف احلكاية الإطار.
لل�سرد:
 -1امل�ستوى االبتدائي :ويتمثل ب�سرد
حكاية.
 -2امل�ستوى الثاين :ويتمثل ب�سرد حكاية
داخل احلكاية الأ وىل.
ويكون ال�سارد يف امل�ستوى الثاين،
بال�ضرورة� ،شخ�صية حكائية �ضمن
احلكاية التي تن� أش� عن امل�ستوى
االبتدائي.
وجتدر الإ�شارة � إىل �أن احلكاية
الإطار تكون دائماً من امل�ستوى االبتدائي
لل�سرد ،واحلكاية الثانية تكون دائماً من
امل�ستوى الثاين ،يف حني تخ�ضع بقية
احلكايات للم�ستويني يف الوقت نف�سه،
وال يكون توالد ال�سرد اعتباطيًّا ،بل
ين� أش� بناء على عالقة حمددة بني ال�سرد
االبتدائي وال�سرد الثاين ،ومن �أبرز هذه
العالقات:
 )1عالقة تف�سريية :بحيث تكون
وظيفة امل�ستوى الثاين تف�سري و�ضعية �أو
حادثة حت�صل يف امل�ستوى االبتدائي؛ ففي
املقامة امل�ضريية للهمذاين ين� أش� امل�ستوى
الثاين لتف�سري ردة فعل الإ�سكندري جتاه

 )2عالقة �سببية :وتعني �أن امل�ستوى
الثاين لل�سرد ين� أش� عن امل�ستوى الأ ول،
دون �أن يكون ثمة وظيفة تف�سريية
مل�ضمون حدث �أو حالة يف امل�ستوى
االبتدائي ،بل يكون ال�سرد الثاين ناجتاً
عن موقف معينّ يف امل�ستوى الأ ول
يتطلب ا�ستمرارية ال�سرد .ومثل هذه
العالقة يتجلّى يف حكايات �ألف ليلة
وليلة؛ فالعالقة بني احلكاية الإطار
وجميع احلكايات الأ خرى عالقة �سببية،
لأ نّ موقف �شهرزاد يحتّم عليها � إن�شاء
عد ٍد من احلكايات حفاظً ا على حياتها.
 )3عالقة متجان�سة :وهي عالقة ال
تت�ضمن �أية ا�ستمرارية مكانية -زمانية
بني م�ستويي ال�سرد � ،إمنا تكون العالقة
بني امل�ستويني عالقة م�شابهة وجمان�سة،
وكثريًا ما تقوم حكايات كليلة ودمنة
على مثل هذه العالقات؛ ك�أن ي�صل بع�ض
الأ �شخا�ص يف احلكاية � إىل موقف �أو
و�ضع معقد ،فيقوم �أحد الأ �شخا�ص ب�سرد
حكاية تت�ضمن حالة م�شابهة ملا هم عليه
لينبههم على مغبّة الت�سرع وعدم حتكيم
العقل.


جماالت ال�سرد:
تُعنى ال�سرديات بدرا�سة ال�سرد
ومكوناته والأ �س�س التي يقوم عليها ،وهي
بهذا ال تتوقف عند ال�سرد الأ دبي وحده،
بل تتجاوزه � إىل ال�سرد غري الأ دبي،
وعلى هذا ميكن التمييز بني نوعني من
ال�سرديات:
� -1سرديات خا�صة :وتُعنى بدرا�سة
مكونات البنية ال�سردية للخطاب
الأ دبي.
� -2سرديات عامة :تتجاوز درا�سة
ال�سرد الأ دبي � إىل ال�سرد غري الأ دبي.
وميكن �أن نعد ال�سرديات اخلا�صة-



باهتمامها ب�سردية اخلطاب الأ دبي-جزءًا
من ال�شعرية التي تعنى ب�أدبية اخلطاب
الأ دبي عمومًا .وتتداخل ال�سرديات هنا
بعلم العالمات (ال�سيمولوجيا) الذي
يتناول �أنظمة العالمات بالنظر � إىل
�أ�س�س داللتها وكيفية تف�سريها .ويف
هذا ال�سياق ي�شري �سعيد يقطني � إىل �أنه
«كلما �أمكننا التطور يف مراكمة � إجنازات
داخل «ال�سرديات» عموديا كلما �أمكننا
تو�سيع جمالها �أفقيا يف � إطار عالقتها
باخت�صا�صات �أخرى من العلوم الإن�سانية:
�سو�سيوجيا ،حتليل نف�سي ،تاريخي.. ،
وبذلك ن�ضع �أنف�سنا يف الطريق ال�سوي
الكفيل بتطوير االخت�صا�ص».

�أقالم جديدة

53

�شـعـ ـ ـ ــر

أسبوع عجوز
د .حيدر الب�ستنجي

∂

(ال�سبت)
كان مي�ضي كما ينبغي للطريقْ
مل تقده خطاه � إىل �شرف ٍة يف �أعايل الكالم
مل ير حول ُه غري درب عتيق
�شارع يف�ضي � إىل �شارع
حانة مقفل ْة وبقايا زحامْ .
قال يل مر ًة كلها دربٌ وحيد
وم�ضى هادئ ًا نحو ظل عجوز
جنم ُه مظل ٌم ويداه حطامْ
كان مي�ضي كما ينبغي للطريقْ
راح يعلو � إىل ظله يف دخان امل�ساء
واملعاين ت�ضيقْ

∂

طبيب و�شاعر من الأ ردن مقيم يف قطر.
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(الأ حد)
غزلت ُه يداي
عجنت ُه رياح الكون
تركت لعنات ال�شرق ندوب ًا
وبريق ًا يف عينيه
و�أراه �صباح ًا يف املر�آة �أمامي
(االثنني)
كان مي�شي قرب ظلي هادئ ًا
مل يبتعد
يف املرايا مل �أجد �أحد ًا �سواي
(الثالثاء)
كان يرقب موتي ويغوي دمي
نابه ع�ضني و�أعاد � إحت�سائي
وحني نظرت � إليه تبعرث مائي
(الأ ربعاء)
يا طيور ا�ستعدي لل�سباق
هاهي روحي  .....تراق
(اخلمي�س)
يف املرايا تبعرث وجه الطريق وغا�صت يداي
�أنا ل�ست هنا هذه لي�ست خطاي
(اجلمعة)
غار ٌق يف التفا�صيل �أم�ضي � إىل مقعدٍ عالقٍ
يف �سدمي ٍ ثقيل
دمي...وخطايا العنب


�أقالم جديدة
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إلى القدس
ر�شاد رداد

∂

�س�أ�صب احلب نبيذا
و�أ�سقي حمائم قبابها
هي نب�ض املحبني
حيث كانوا
ولها �أن تقر�ص
�أذن ق�صائدنا
ولها �أن تغ�ضب
و�أن تعتب
ونحن نقبل عتابها
كم جيل عا�ش على الذكرى
وهي ت�شتهي فاحتا
ميحو عن �أ�سوارها
خيبة الأ مهات
ويعلق ال�سيف مبتهجا
فوق �أبوابها
∂

�شاعر من الأ ردن.
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� إنها القد�س
م�صباح اهلل يف الأ ر�ض
لكنني �أخ�شى �أن ينو�س �سراج م�آذنها
والنفط وفري
عند �أعرابها
الذين كثريا
ما يخطئون يف �أحرفها
يف النحو ويف ال�صرف
يف الرفع والعطف
لكنها القد�س
تبقى مرفوعة
ال تن�صب
وال جتر
و� إن �أخط�أوا
يف � إعرابها
والقد�س لها هيبة الأ نبياء
وعطر يهب عليك � إذا
ما الم�س ثوبك ثيابها
و� إن �أح�س�ست ب�ضيق يا �صاحبي
فلعمري � إن ذنوبك قد طفحت
من ن�سيانها
�أنت � إن �شاخ قلبك
يف املنفى
ما مينعك �أن تردد حروفها
يف النهار
وقبل النوم
فقد ال ينالك عقابها
وبك عطرت حروف القوايف
عله يحتمل بحر ال�شوق �أوجاعها
وعمود ال�شعر � إن اهتز
ال ي�ست�سلم وال ينك�سر
ويزين �شعري
10

حرير جدائلها
لكن عباءات ال�شعر
ت�شكو من طول قامتها
تنحني خجال ثم تعتذر
قلت يا �صاحبي
من يرى القد�س
خا�شعة يف ال�صالة
ت�سبح حينا وحينا ت�ستغفر
وخيول الغزاة � إذا الح �سورها
تتقدم ثم ت�ؤخر
وجند خائفون ومرتبكون
� إذا تلميذ �أقبل
يف يده دفرت
والأ خرى بها حجر
من حمائم جتفل �أعينهم
� إن حلق �أو حط
فوق م�آذنها
من عجوز � إن عط�ست فج�أة
في�صيب قلوبهم ذعر
وي�صيح جرنال انتبهوا
هذا �أمر خطر
و�أنا يا �سيدتي
يكفيني ثوب فرح
�ألب�سه
� إين باحلرف �أقاتل
وهذا الأ مر
يل قدر
والقد�س ن�شيد اهلل
ق�ضيته
ال �أح�سب ق�ضية هلل
على الأ ر�ض
قد تخ�سر
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ليس كمثله طير
طارق مكاوي

∂

ال �أ�ستطيع الو�صول � إىل لغتي
و�سط هذي الهيوىل
هيوىل تتعاظم يف داخلي
وتعزف الغثيان لل�شوارع احلبلى بالالفتات
من هنا مررت قبل يومني
�أزعجت طائر حب لي�س كمثله طري
كان ممتلئا بالأ ناقة ورائحة العا�شق
ذكرين بعينيك قبل �أن تطئا درجات الطائرة
�أنا الآن �أقف على غ�صن ليلك يتمرجح بي
�أحاول �أن �أتوازن مغم�ض القلب
يا ويح هذا الري�ش الذي يتفلت عن ج�سدي البدائي
يا ويح هذا العامل الذي يحوط روحي بالهذيان
�أنا طائر ال مي�سكني غ�صن
وال تدللني يدان.

∂

�شاعر من الأ ردن مقيم يف ال�سعودية.
11
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عتبة
�أحاول �أن �أقر أ� املاء قبل املغيب
�أتهج أ� ما يتي�سر يل من حروف
و�أغمد الباقي يف مراكب الأ ر�ض قبل نزول الظالم.
�صدفة هو احلب ي�أتي ويهرب
يف ثوب �أمنية
قفي كي نتعارف
ن�شرب قهوة باردة على الر�صيف
نلقط اليا�سمني
�أو نتوحد ب�أنفا�سنا على رخام ينكرنا بعد يومني
جل�سنا هنا
و�سلنا يف قلم �أزرق ،نلعب خدعة القلب
يلعب فينا الرخام ،ويغوي يدينا
اكتبي �أنت باب الق�صيدة كي �أوئثثه باحلكايات ال�صغرية و�أنوره
بالكهرمان
اكتبي املاء على جثة القلب
وخلي اخليول الن�شيطة ت�صهل يف بعيد املعاين قريب املجاز من
نافذة البيت
فمهما �أ�ض�أت الق�صيدة
�سوف يعتمها نف�س املوت الذي يتجول يف كتب احلب
منذ زمان

12
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ثالث قصائد
علي العلوي

∂

حلن املحن
������دي َأ� َن�����ـ�����ا َأ�ر ُِث ا ْل�����ـ����� َه����� َوانَ هُ ��� َن���ا
َو ْح������ـ ِ
َال����ـ���� َّل���� ْي���� ُل َي������ـ ْأ
������� ُخ ُ
������ذنيِ ِ� إ َل������ـ������ى َأ� َر ِق����ـ����ـ����ي
�������س���ـ��� ِل��� ُم��� ِن���ي ِ� إ َل�����ـ�����ى َق���ـ��� َل��� ِق���ي
َا ْل�����ـ����� َو ْق�����تُ ُي ْ
ِ����ح���� َن����ا
َو ْح ِ
��������������دي َأ� َن������������ا َأ�تجَ َ ������������������� َّر ُع امل َ
����ت
وح َق ْ
������د َر َح���� َل ْ
اَل � َ�����ص����� ْوتَ ليِ َ ،وال����������� ُّر ُ
ا�����س����تَ���� َوى ُح�� ُل��مِ ��ي
َأ� ْم ِ
���������ض����ي ِ� إلىَ َح���� ْي����ثُ ْ

∂

����زي���� ُدنيِ َوهَ ��� َن���ا
�����ص����ـ َ
����دى ا ْل��� َق ِ
�������ص���ي ِ���د َي����ـ ِ
َو َ
����ح َل����� ْي����� ٌل َزا َدنيِ � َ��ش��ـ��ـ��ـ َ��ج�� َن��ا
َوال����ـ����� ُّ����ص���� ْب ُ
����ت َك��������انَ ليِ َ����س��� َك��� َن���ا
�����ص���� ْم ٌ
َوا ْل�������� َو ْق��������تُ َ
َأ� َت َأ
������������ َّم ُ
�����������ل ا ُ
������������������د َرانَ َوال�����ـ�����ز ََّم����� َن�����ا
جل
ْ
�����ج ال��� َك��� َف��� َن���ا
َع����� ِّن�����يَ ،و َو ْح ِ
�����������س ُ
��������������دي َأ� ْن ُ
َف َأ
����د َن����ا
�������ي َأ� ْ�����س���� َت����ـ���� ْو ِط����نَ ال���� َب َ
�������� ُع�������و ُد َك ْ

�شاعر من املغرب.
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�سفر ال�سفر
�����ك ا ْل������ـ������ ُم������ َم������ز َُّق ف���ـ��� َّي���ا
ِ� إ َّن������ـ������ ِن������ي ِظ�����ـ�����لُّ ِ
����ت َذا ِت���������ي َو اَل َو ِري����������ثَ ِ����ص��� َف���ا ِت���ي
���������س ِ
َل ْ
����د ِك َع��ـ�� ِّن��ي
����ك ا ْب����� ِت����� َغ�����ا َء ُب����ـ���� ْع ِ
َ���������ض����ي ِ
َأ� ْرت ِ
����ج ِف��� َّي���ا
ِ� إ َّن������� ِن�������ي َو ْج������� ُه ِ
���������س���� َّي ُ
�������ك ا ْل����ـ���� ُم َ
����ت
وح َق ْ
������د َر َح���� َل ْ
اَل � َ�����ص����� ْوتَ ليِ َ ،وال����������� ُّر ُ
اخ���ت�������ص���رن���ا ال����ـ َّ
����ري����قَ ِم���ـ��� َّن���ا ِ� إ َل���� ْي���� َن����ا
����ط ِ

��������ي َأ� َظ َّ
������������ل َو ِف����� َّي�����ا
َأ�خْ ������تَ������ ِف������ي ِف�����ي ِ
�����ك َك ْ
ُّ
ِ� إ َّن�������ـ������� َم�������ا َغ�����ـ����� ْي����� َم����� ٌة تحَ ُ
������������ط َع���� َل���� َّي����ا
���������ي َأ� ُع����������������و َد ِ� إ َل������ َّي������ا
َو أُ� َدا ِري
ِ
������������������������ك َك ْ
����اك م��� ِل��� َّي���ا
�����ك ُم����ـ���� ْن����تَ���� َه ِ
َأ� ْق������تَ������ ِف������ي ِف�����ي ِ
َف����ا ْن����تَ���� َه���� ْي���� َن����اَ ،و َم�������ا ا ْن����تَ���� َه���� ْي���� َن����ا َ����س��� ِو َّي���ا
َف َأ
����د َن����ا
�������ي َأ� ْ�����س���� َت����ـ���� ْو ِط����نَ ال���� َب َ
�������� ُع�������و ُد َك ْ

فار�س الن�سيان
َ�����س
ْ���������س لَ������ ُه فَ����ر ٌ
ِ�������س لَ����ي َ
�إِين َأ�نَ��������ا فَ������ار ٌ
حَ �����ْي����رْ َانُ تحَ ْ���مِ ��� ُل���نِ���ي يَ��������دِ يَ ،وقَ���افِ���يَ���تِ���ي
عَ ��طْ ��� َ��ش��انُ تَ��� ْ��ش��رَبُ مِ ���نْ دَمِ ����ي عُ �����رُوقُ دَمِ ���ي
َ�������ص
ِ� إن������ـِّ������ي َأ�نَ���������ا طَ ������ائِ������ ٌر � َ�������ش������� َّر َد ُه قَ���ف ٌ
�آتِ�����ي�����كُ�����مُ بِ�����رَحِ �����ي�����قٍ مِ �����نْ����� ُه مُ���� ْ���ش���تَ���عِ�ل�اً
�لا قَ����دَ رِي
أ�َطْ ����ـ����وِي مَ ����رَافِ����ئَ عُ ���مْ���رِ ي حَ ��ـ��امِ ً

14

����س
أ�َجُ ������وبُ أ� َْ���س��ـ��ـ��ئِ�� َل��تِ��يَ ،و� َ���ص���هْ��� َوتِ���ي الحْ َ ���دَ ُ
�������س
َاللْ�������������وَانُ وَالْ���غَ��� َل ُ
يَ��ح��ـْ��مِ �� ُل��هَ��ا ال����ظِّ ���� ُّل و َأ
�����س
َ�����س ُ
َال� ْ�����س�����وَا ُر وَا ْل��ـ��ع َ
يُ��حِ ��ي ُ��ط بِ���ي ال���دَّمْ ��� ُع و ْ َأ
َ�����س
أ�َطِ ���ي���رُ دُونَ جَ ����نَ����احٍ  ،وِجْ ���هَ���تِ���ي الْ��قَ��ب ُ
َ�����س
ُ�����س��كِ ��تُ��هَ��ا الخْ َ����ر ُ
���ْب���ر اَل ي ْ
َ�������س���مَ��� ُة الحْ ِ رِْ
َون ْ
����ص���دىً لَ����� ُه جَ ���رَ����س
َوالحْ َ����������ر ُْف يَ��كْ��تُ��بُ��نِ��ي َ
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مواويل صبا
حممد طرميات

∂

������� ال���������س����ح���� ُر
ل���ع���ي���ن���ي���ك � ُ�������ش�������قَّ ال�����ب�����ح����� ُر وان������ك������ف أ
�������������درب أ��������ش������ج������ار ُه اخلُ������ ْ�����ض����� ُر
ِ
وم�������ال�������تْ ب�����ه�����ذا ال
ف����ل���ا ت���ت���رك�������ي وج�������ه�������ي ��������ش�������راع������� ًا ممُ َ ���������� َّزق���������� ًا
َّ�������������������ك ال�������ل�������ي������� ُل وال��������ب��������د ُر
ِ
وط�������ل�������ي ع����ل����ي����ن����ا �إن
�����ك ه�����������ذا ال������غ������ي������م ال زال ب�����اك�����ي����� ًا
ل�����ع�����ي�����ن�����ي ِ
ع��������ل��������يَّ ومل�������������ا زال يُ�������������س������ل������ي������ن������يَ ال������ف������ج������ ُر
ول���������������س�������تُ مب���������ن ي���������ه���������ذيْ ول���������ك���������نَّ م���ه���ج���ت���ي
�������������������ك ف���������أدم��������ن��������تُ ال�������ع�������ي�������ون وذا �����ش���� ُّر
ِ
ر أ�ت
ل����ع����ي����ن����ي����ك ������س�����ح�����ر امل���������������اء أ�نّ�����������������ى ����س���ك���ب���ت���ه
أ�������س وال������ق������د ُر
ت���������ش����كَّ����لَ وان�����������ص�����اع�����ت ل������ه ال������ك������� ُ

∂

وقا�ص من الأ ردن.
�شاعر ّ
15

�شـعـ ـ ـ ــر

53

�أقالم جديدة

ت����������������رى ل���������������ص�������ف�������اه أ�من��������������������ا ه������������و خ��������ال�������� ٌد
ول������ي�������������س ب���������ه � إال ال�������ت�������ج�������مُ������� ُل وال�����������س�����ح����� ُر
ل�����ع�����ي�����ن�����ي�����ك ل����������و �أن ال��������ع��������ي��������ون رح����ي����ق����ن����ا
ل��������ك��������ان ل������ن������ا م�����ن�����ه�����ا امل�����������دام�����������ة وال�����������س�����ك�����ر
ف����������ه����������ات ل��������ن��������ا دا ًء وه�������������������ات دواءن�������������������ا
� إذا ا�����س����ط����ع����تِ وال����ت����خ����ي��ي�ر ف����ي����ك ه������و ال���ق���ه���ر
•••
����ك ه����������ذا ال���������������ورد ق��������د �������ص������ار ق����ان����ي���� ًا
ل����ع����ي����ن����ي ِ
و���������س��������اق��������اه م���������ن ج������������رح ال�������ت�������ذك�������ر �������ص������د ُر
وم�����������ا كُ��������ن��������تُ مم��������ن ي�����ت�����ق�����ن ال�����ع�����������ش�����ق �إنمَّ�����������ا
��������������ص�������������دوديَ ع����������ن وج����������������هٍ ك�������وج�������ه�������ك ك�����ف����� ُر
ر أ�ت����������ن����������ي ال�������ل�������ي�������ايل م��������������ر ًة م���������ت����������ألمِّ��������� ًا وق������د
��������س���������ل��������ت��������ن��������ي ه������������ل ت����������������رى ب������������ك أ�م���������������� ُر
أ
�
ف������ق������ل������ت دع�������ي�������ن�������ي �إمن����������������ا امل����������������رء ع�������اج������� ٌز
و أ�ن��������������������������تِ وم���������������ا ت������ب������غ������ي������ن������ه �������س������يُ�������������ص������ ُّر
ر أ�ي��������������������تُ ف���������ت���������ا ًة ل�����������س�����ت أ�ق�����������������در و�����ص����ف����ه����ا
ول�������ي���������������س ي�������������س������اوي������ه������ا و����������ش���������ع���������ريَ ق����������د ُر
ه���������ي احل�������������س������ن مل���������ا ك�����������ان ك���������امل���������رء ��������ص�������ور ًة
ك�������������������������أن ج������������م������������ال اهلل ك�������������������ان يمَ��������������� ُّر
ل������ث������م������تُ الأ م����������ا�����������س����������يَّ ال����������ط����������وال ب����ع����ي����ده����ا
ف��������ل��������م ت���������ق��������� َو ع����������������������ود ًا وال����������ت����������ذك����������ر ق����ب��� ُر
ول������ك������ن������ه������ا ع��������ا���������ش��������تْ ب��������خ��������ل��������ديْ و�إمن��������������ا
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خ��������ي��������ال ال������ف������ت������ى م���������ا ك���������������انَ م��������ن�������� ُه يُ�����������س����� ُّر
•••
��������س��������واك م���������دى ع����م����ري
ِ
����ك ْمل أ�ح�������ب�������ب �
ل����ع����ي����ن����ي ِ
���������رك م��������ن ف����ج����ري
َّ����������ك �أح����ل����ام���������ي وف���������ج ِ
�����������ن ِ
ك أ
و� إذ ي�������ه�������ربُ ا إلن���������������س�������ان ل����ل����ح����ل����م وال��������������ر�ؤى
�����������ش ول�������ك�������ن ك�������ال���������������س�������راب ع������ل������ى ق�����ف�����رِ
ي�����ع�����ي ُ
ل����ع����ي����ن����ي����ك ه�����������ذا الأ فْ���������������������قُ وامل����������������رء ������ض�����يِّ����� ٌق
و� ِ����������س����������ربٌ مِ ����������ن الأ ط����������ي����������ار ي����خ����ف����ق يف ب����ح����رِ
وق���������������د ي�������ج�������ع�������ل اهلل امل�����������ك�����������ان ع����������ب����������ار ًة
وده�����������ر ال�����ف�����ت�����ى ي������وم���ي��ن م�������ن م�����������س�����رع ال������ده������رِ
ويل �������ش������ف������ ٌق ���������ص��������ح��������راء ،ق��������ه��������وة راح������������لٍ
خ��������ي��������الُ �������ص������ب������يٍّ ن����ه���������ض����ة ال�������ع���ي���ر ل����ل���������س����فْ����رِ
ول������ي�������������س ل������ن������ا ك������ال�������������س������ن������دب������اد ب�������������س������اطُ ������ ُه
ل�����ن�����ج�����ع�����لَ م��������ا ن��������رج��������وه مِ ������������نْ واق������������ع الأ م������������رِ
�����ك ق�����������ويل م���������ا ت�����������ش�����ائ��ي��ن وارح�������ل�������ي
ل�����ع�����ي�����ن�����ي ِ
لأ ين أ�حم��������������و ال������ع������م������ر ال زل��������������تُ ب�����ال�����ع�����م�����رِ
َّ�����������ك وه�������������مُ املُ�������ب�������ح�������ري�������نَ � إذا ر�أوا
������������ن ِ
ك أ
ج�������زائ������� َر ْمل تُ�����خ����� َل�����ق م������ن ال������ُت������رُ ِب وال���������ص����خ����رِ
•••
�����ك ْمل أ�ح��������ب��������ب ق����������������وا َيف م��������ن «را»
ل�����ع�����ي�����ن�����ي ِ
������ك �أدرى
� إذا فُ���������تِ���������حَ ���������تْ ل��������ك��������نَّ ق������ل������ب ِ
ُّ������ك �أو����������ص���������ى ب��������ي ال���������ق���������وايف وح�����بَّ�����ه�����ا
ف������ح������ب ِ
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ف���������������ص�������ارتْ ح����������������رو ْيف مِ �������������نْ ح����������������رو َيف ت���ت��رى
��������اك � إال ك������غ������اب������ ٍة
������ك م����������ا ع��������ي��������ن ِ
ل������ع������ي������ن������ي ِ
أ�ت���������������ي���������������ه ب����������ه����������ا ل��������ك��������ن��������ن��������ي أ�حت������������������������رَّى
ك����������������أنَّ ������ض�����ي�����اء ال���������ش����م���������س ب����ي���ن غ�������ص���ون���ه���ا
م��������راج��������ي��������ح ج��������������نٍّ ت���������������س�������ت�������ث���ي���رُ َك ذك����������رى
ين ك������������������ا ِر ُه امل����������������الِ وال�������� ُّدن��������ا
�����ك � إ ْ
ل�����ع�����ي�����ن�����ي ِ
و أ�ج�������������������ر ًا ع�����ل�����ى الأ ��������ش�������غ�������ال ْمل ي����������كُ أ�ج����������را
ل��������ذا ف�����ات�����رك�����ي ا إلن���������������س�������انَ م����ث����ل����يَ وا�����س����م����ع����يْ
ط���������يُ���������ور ًا ل���������دى ا إل��������ص�������ب�������احِ ت���������س����ج���� ُع ِ�����س����ح����را
ول���������������و ك���������������ان ج���������������رح امل����������������������ر ِء ب������اجل�������������س������مِ
وح��������������دَ ُه مل������ا قُ�������تِ�������لَ ال������عُ������� َّ������ش������اقُ ق����ب����ل����يَ ده������را
ول��������ك��������نَّ ق������ل������بَ امل���������������ر ِء يُ�������������ش������بِ������ ُه ع��������امل�������� ًا م���ن
���������������������������س ي��������دم��������ى ب��������������اجلِ ��������������راحِ وي�������ف�������رى
ِ
ا إلن
•••
�������������ض وق��������ل��������ب��������يَ حَ ����������������ار ْه
�����ك �إمي�������������ا� ٌ
ل�����ع�����ي�����ن�����ي ِ
ين ق���������ب���������ط���������ا ٌن و أ�ن���������������������������تِ م��������ن��������اره
������������������������� َ
أ
ك
ف����ل����ا ت�����دع�����ي�����ن�����ي أ�ت����������ب���������� ُع ال��������نَّ��������ج��������مَ ب���ي���ن���م���ا
ُ�������ك يُ���������ب���������ديْ يف ال������ن������ج������وم م�������������س������ار ْه
خ�������ي�������ال ِ
وم���������ا ال��������رم��������لُ � إال امل�������������وجُ وال�����ب�����ي�����د أ�ب������ح������ ٌر
ول������ي�������������س ل�����������دى الأ ���������س��������م��������اء �أيُّ �إ����������ش���������ار ْة
ل���������ذا ف������ا�������س�������أيل الأ ط���������ف���������ال م����ع����ن����ى ك��ل�ام����ه����مْ
وخ����������طِّ ����������يْ ال��������������ذي ق����������ال����������و ُه ف��������هْ�������� َو أ�ث����������������ار ْة
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أ�ع����������ي����������ذُ ك�������ل������امَ اهلل مِ ��������������نْ كُ��������������لِّ مُ�����ق�����ل����� ٍة
تُ����������قَ����������تِّ����������لُ ذا ت��������ق��������وى وت��������ط��������ل��������بُ ث����������������ا َر ْه
���ي��ن ث�����������وى ب���ه���ا
� إذا ات�������������س������ع������تْ مِ �����������ن ج������ان������ب ِ
ول����������ك����������نْ ك�������م�������ا ي��������ث��������وي ال�������ق�������ت�������ي������� ُل ب�������غ�������ارة
����ك ب������ح������ ُر ال�����������ش�����ع�����رِ ال زال �����ض����يِّ����ق���� ًا
ل����ع����ي����ن����ي ِ
وال زل�����������تُ أ�ح�������������دو احلُ����������������زنَ �أدخُ ������������������ ُل ن�����������ا َر ْه
وال زل�������������تُ م�������ن������� ُه ح�����ي�����ثُ�����م�����ا كُ��������ن��������تُ م�����اك�����ث����� ًا
������������������راك ي�����ج�����ه����� ُل دا َر ْه
ِ
وال زالَ مِ �������������نْ ذك
•••
�������ك ال�����������س�����ن��ي��ن و أ�ه�������لَ�������ه�������ا
ل�����������ذا ف�������دع�������ي ع�������ن ِ
وخ�������ل�������ي ال��������ه��������وى ي�������������������ؤويْ وي�������ق�������تُ������� ُل ج�������������ا َر ْه
ف������������������ إنَّ ح���������ي���������ا َة امل�����������������ر ِء ي����������وم����������انِ ي���������ا ه������وى
������������������ي�����������������ن ع������������ب������������ار ْة
َ
وك������������������ل ك���������ل��������ام الأ ول

19

�شـعـ ـ ـ ــر

53

�أقالم جديدة

الغيمات..حين تمر
حممد عبد الباري

«�أريد الذهابَ � إىل زمن ٍ �سابقٍ ملجيء الن�ساءْ»
نزار قباين
				
يومَ ال ين�ضبُ �شاللُ ال�صبايا
تنتهي هن ٌد
لكي تبد أ� مايا
اجلميالتُ دوا ٌر دائ ٌم
وهواهنّ دخو ٌل يف املرايا
حني مي�ش َني

∂�شاعر من ال�سودان /طالب درا�سات عليا.
20

∂

�أقالم جديدة

فيا �أر�صف ًة
صرب بقايا
مل يعد فيها من ال� ِ
حني يحك َني
يُعلقن املدى
�ضباب �شهرزاديّ احلكايا
ٍ
يف
حني يغمزنَ
تقومُ احلربُ من نومِ ها
واملوتُ يختا ُر ال�ضحايا
ح َني ميكرنَ
فـ “طروادةُ” قد �سقطتْ
واخليلُ حبلى بال�سرايا
ح َني ي�ضحكنَ
ال�شم�س كي
ُ
جتف
ُ
يطلع ال�صبحُ بتوقيتِ الثنايا
حني ي�أرقنَّ
تنادي جنم ٌة :
�أيها الليلُ
اتقدْ ُبنّا و�شايا
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مالكانِ على
ر�ض يلمان ال�شظايا
وج ِع الأ ِ
حني يُحبنب
يهاجرنَ من
اجلرحِ للجرحِ
و ين�س َني الو�صايا
اجلميالتُ حري ٌق �أو ٌل
يف اخلياالتِ
وبر ٌد يف احلنايا
اجلميالتُ منافينا التي
�سلبتْ �أوطانَنا كلَ املزايا
هلل
اجلميالتُ هدايا ا ِ
من يقد ُر الآن
على ر ِد الهدايا ؟!

حني يحزنَّ
 ويف احلزنِ ندى -ت�سرقُ اللحظ ُة من يعقوبَ نايا
حني يُهزمنَ
ترى غرناط ًة
وهي ال ت�سم ُع يف احلمراء �آيا
حني يُك�سرنَ
21
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كالنا
حممود نوافلة

بال�شك
ِ
ُل�صقُ هامتي
ُدنيك أ�َو أ�َجف ْو  ..و أ� ِ
أ� َ
كَي أ�َنفي الوجو َد و أ�َنتفي ..
ومِ زاجيَ املمزوجُ بالهيلِ العَتيقِ
يَ�ش ُّد أ�َطرايف لكي ال أ�َنحني
أ�َنا عائ ٌد من كلِّ أ�َ�صقاعي غريب ًا
بارد ًا يف قهوتي
ُح�س بجفوتي
فيك الت�أمتُ  ،فما أ� ُّ
مُت�شَ تِّت ًا َ
�سَ قَطَ تْ ذراعي يف �سمائ َِك ،فالتقفتَ تعلتي
أنك ال تراين � ،إذ أ�ُعاينُ لهفتي
حتى ك� َ
يا �أبعدَ الأ بعا ِد عني ..قُربُها
�أنتَ الوري ُد � إذا َ�ضلَلتُ و�أوبتي
∂�شاعر من الأ ردن.
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مَ نْ ذا يُ�صلي يف �سكونِ ق�صيدتي
أ�ُمي  ..يقيني  ..عابث ًا يف �شهوتي
ُل�صقُ هامتي
�أنْ لَنْ تراين ح َني أ� ِ
إليك بدمعتي..
بالنا ِر �أو �أهمي � َ
أج�س
كهف �أ�سئلتي الثقالِ ُّ � ..
و�صف التفاتي ،موغ ًال يف ِ
أ�َح َت ُّد يف ِ
فاف ،و�صوت َِك الرطبِ البعيدِ لذاذةً!! ..
ال�ض ِ
�صمتَ العابرينَ على ِ
ماذا يُ�ض ُري ال�شكَّ لو �صلى معي فوقَ اجلِ بالْ ؟!
ماذا يُ�ض ُري يقي َنهُ ،لو كانَ ك�أ�سي يف الهوى بوذا..
وكانَ الفج ُر ركع ًة �أو ركعتني� ..أو دمع ًة منفي ًة
من ع ِني � إن�سانْ ؟!
ي�سقط من يدي قدري
ما َد الكثيبُ  ،فكا َد ُ
خوف مَ ن خافو ُه ..
و�أم�سكني عن الكالمِ املُ ِّر جنٌّ خائِفٌ من ِ
وبع�ض الظنِّ � إثمٌ ..راي ٌة �سودا ُء � ..سدٌّ� ..أعو ٌر
�شيطا ٌن ُ ..
وبحريةٌ ..تيهٌ� ..ضاللٌ ..فتنةٌ ..نارٌ ،دُخانْ ..
هلل �أكربُ ،كلما �أنزلتَ فتحَ ًا �ألب�سو ُه عباءة ال�شيطانْ
ا ُ
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الصب
حين يبوح
ّ
م�صطفى ح�سني

الـحبيبات ُ
ي�صعدن � إىل كـُو ِة الروح
ي�صنعن أ�فـقا ً
من هديلْ ..
يـهم�سن حـنينـا
ويـُـودعْ نَـنِي
باب القلب ِ
عند ِ
انـتظارا ..
......
ر�أيتـُني ثـمال ً

∂
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بالقطـاف ِ الدانـيات ِ
باملـواعيد ِ الـ�شهية ِ
� إذ تـفرُّ،
من العيون ِال�صائدات ِ
اللهفة َالـبكر..
بـِـقاعـِهن ّ،
املكر ُاللذيذ ُ
بـِكُحلـِهن ّ ،
 مـِدادهـن ّ-يـُعمـ ّدن �صـبّا
قـُلـت :غـوي
قـُلـن :يبحـث عن يقني
قـُلت :اكتـوي
قـُلن :يـن�ضـُج ُبعد حيـن ْ
ويـُفرِ خ ُ ع�شـقُه
نــايـاً،
لـيـ�شدو
فوق �أطالل ِ
حزن ٍ غـائـرِ
كـالو�شم ِ ،
فوق اجلبـني ْ ..
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أنت سري
مناهل الع�ساف

نت �س ّري وقد تق ّد َ�س �س ّري
أ� َ
ن�س �صدري
أ�نت نو ُر ا إلله �آ َ
وهنيئ ًا لغربتي حني تغفو
بني عين ِني من حن ٍني و�شعر
لن ُيالقوا َ
�سواك بني حرويف
طيب ِعطري
لن يمَ ْيزوا �شذاك من ِ
طاي �س َيبدو
و�إذا ما اق َت َفوا ُخ َ
َ
خطاك يف � إ ْث ِر َ�سيرْ ي
أ� َث ٌر من
كم ت َأ� ّملتُ �سحر طي ِفك ملّا

∂
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زا َرين الوج ُد وال� ؤس� ُال بثغري
نايات �شوقٍ
َو�سمعتُ اجلمال ِ
الروح يف مداها وجتري
رح ُ
ت�س ُ
ْ
وت َركتُ الوجو َد ملّا جت ّلى
كو ُنهُ ،فالوجو ُد أ�وىل بظهري
وح َي دعاءٍ
ال�سما َء ْ
ف َل َم�ستُ ّ
احت�ساب أ� ّي َام ُعمري
َوبد أ�تُ
َ
نت رجائي
نت �صربي اجلمي ُل أ� َ
أ� َ
ِمنك �صربي و أ�نت ِع ّل ُة َ�صربي!
ف�إذا غا َل َب ا�شتياقي رجائي
نت أ�بل ُغ عذ ِر
كنت ُعذري و أ� َ
َ
منذ عانقتُ َ
ُ
فيك روحي أ�مان ًا
كنت �س ّري وجهري
وت أ� ّملتُ َ ...
ف�إذا َ
حرف ومعنى
�ضاق ك ّل ٍ
مناي أ� ّنك تدري
َو ِ�سعتْني َ
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وجماز �أمنية لراعية احلِ ـدا
� إطالله وهطول �ضوع ظالله
�شم�س ت�ؤز خماويف و ْق ـ َع املُدى
ريب ال�سهاد يطل من �أفالكه
ويدندن ال�سِّ نة النعا�س مرددا
وي�شق �شيب الغيب متعبَ �صول ٍة
وبجولة يغدو �شبابا �أمردا
وبغيمة يخفي نيا�شينا بدت
وبهطلها ين�شي معيدا ما بدا
ويردين �سمحا �سكوبا ق�صد ُه
حرب يبل البال ملحا �أ�سودا
ليل تناثر يف املجال ويف املدى
ويعيدين لل�شعر �أ�صغي جيدا
غنيت ليلي قا�صدا � إنعا�شه
ف�أفاء يل دمع ال�شموع مواقدا
فتبعته و�شكرته و �شرعت يف
حفظ الوداد لكي يعود مورّدا
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محاولة حب في وضح النهار
مها طنبوز

∂

 ..الهواء عينه يف الداخل
فتيات �أحالمي يرتكنب اخلط أ� عينه كل ليلة
يخرجن � إىل �أحالمي
دون � إذن مرور
رغم �أنني ال �أرغب ب�شرف ر�ؤيتهن هذا
ال يف ال�صباح وال عند املوت العظيم
حني ر�ؤية
ورغم و�صايا اجلدات
�سقط قلبي بني �أ�ضلعي
وحلقت ب�أحالمي للعامل البعيد
 ..يا لكربياء قلبي متنمر
 ..م�سجون بداخلي
وهي كالفر�س تغدو بروحها وخ�صالت �شعرها
لتثري ال�شغب من حويل ..
∂

�شاعرة من الأ ردن مقيمة يف ال�سعودية.
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عن الليل
يزن الدبك

غربال �أمنية ميحّ �ص مفتدى
�ﻷال�ؤه امل�سفوحُ حي َّك � ؤس�دُدا
مفتاح ناي يف مكامن ح�سه
�شهق املُعنّى ما ا�ستعاد من ال�صدى
جمع املالئك يف مناجل عُ ـمـقه
فتناقلت �أخبارَه روحُ الندى
م�ستغرق يف ح�سن مطلعه � إىل
�أن بات وزرا ملَّ يقرتف الهدى
م�ستوح�ش يف غيِّ ظلمته وكم
أن�س فيه وهيـبـتـُه الردى
م�ست� ٍ
غمد احل�سام امل�شتهى هو هيبة
الفانو�س يف �صدر امل�ضارب �سيدا
�شعر احلبيبة وان�سراح جنونها
∂
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كان باعتقادي �أن حواء ال جدوى منها
لكنني حني وجدتها �أ�صبحت كالإدمان يف دمي...
ويح الرياحني كلما �أمطرت الأ حالم بها
على نف�سي ينتف�ض قلبي
ويجردين من � إن�سانيتي
لينب�ض بخطيئة حمراء
من �ساللة ال�شياطني ..
من عينيها �أرى ناري وجنتي
هي جنمتى التي ر�سمتها على يدي ..
�س�أجتاوز حدود ال�سماء
لأ تل�ص�ص على وجنتيها
قبل الوقوع يف �شركها الذي ن�صبته من �أجلي ..
هم�س خفيف نادت با�سمي
ورغباتها احلارقة هجرت �أفكارها وكتبتها
على �أوراق ال�صحراء يف قلبي ..
�شريرة هي ..
رياحها حتمل ر�سائل يل
وب�سبب م�شاعري وثقت بي
كادت �أن تُ�صبح �ضحيتي
لكن نداها الذي كان بانتظاري ا�سقط �أبجديتي
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اآلن
أ�ريج خطاطبة

∂

تبد أ� الرواية الأ وىل نعم ت�أخرت وتعرثت ولكنها بد�أت اليوم ...فتاة ع�شرينية يكاد جمالها
املر�صع بعبق الورد وقليل من الل�ؤل ؤ� �أن ميهد الطريق لأ نثى تلفت الأ نظار ..لكن خلف ذلك ال�ستار
قليل من اخلوف املختبئ برداء القوة ..فالقوة قريبة من الرقة تبد أ� يومها بعبارة من الأ مل ..
لعله خري ..لعله �صباح �أجمل يحمل طبقا �شهي ًا �أو وجه كله حب� ،أو حتى ن�سمة من هناك بد أ�
ذلك النهار قريبا من اليل حينما قررت �سمراء احلكاية خو�ض مغامرة ال�سهر وليايل ال�سمر على
ا�ستحياء ..برفقة فتيات �أ�صغر �سنا وعقال وجتربة وكانت ال�سهرة جميلة مثرية ..ترتقب من خلف
ع�شرات العيون ذلك الوحيد اجلال�س هناك ..كانت فتيات الليل تتحر�ش به لكنه مل ي�أبه بهن..
تركهن جميع ًا وجاء � إىل حيث تقف ال�سمراء ..ليدعوها لرق�صة غبية نظرت له بخفة و�أ�صر على
الطلب بهم�سة �شقية� ..أدارت وجهها لكنه قال لها� :أت�شربني لتنفي ب�شدة وتتكلم الإجنليزية بنهم
وك�أن العربية �أ�صبحت ثقيلة و�أ�ضواء ال�سمر ت�صيبها بالدوار ..ال�ساعة قاربت على ال�ساد�سة �صباحا
وحان موعد الهرب ..متلل من �شدة اخلطر� ،أتغادر دون رقم �أو خرب..

∂
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جاءها ب�سرعة ب�صوت خافت قويل
ل�صديقاتك ذاهبة مع القدر� ..ضحكت
ب�سخرية ماذا ..فقط �س�أريك �شيئا وال تخايف
لن ي�صيبك خطر ..بجنون حاكت �سببا لهن
لتخرج برفقة املجهول وتقول من يكون ترى
من يكون ..طلب �أن ت�ستلم القيادة فاجابت
ال�سمراء مل �أتعلم بعد فنون القيادة �أجابها
بع�شق �ستقودينني الآن � إىل حيث ال�صخرة..
بدون تردد ترجلت لت�ستلم قيادة �سيارته
برباعة بناء على توجيهاته فال�شوراع فارغة
والطريق �سهل  ..بدون مقدمات وب�سرعة قبل
يدها على مقود ال�سيارة بعد �أن و�صل � إىل مكان
جميل مطل على �صخرة رائعة  ..وقفت على
ال�صخرة ببنطالها اجلينز وبلوزة �أقرب للون
الفرح ..كانت عيناه مليئة بالدموع والفرح
مع ًا  ..وقفا على ال�صخرة ليقول �..أحبك ..مل
ت�شعر بغباء �أو بخدعة �أو بكذبة.
ا�شتمت رائحة عطره العالقة على يديها
لتطلب منه العودة لبيتها ..كانت حائرة ..مل
يتكلما كلمة واحدة يف الطريق ودعته ب� إ�شارة
فقط � إىل اللقاء ..عليك بالنوم ..وهكذا بد�أت
�سنوات من العذاب من الدموع من الأ مل..
لت�صطدم ب�ضياع الروح والأ حالم ..وبد�أت
�آالم فقدانه ..ا�صطدم ب�ضيق احلال فبعرثت
الأ حالم .مرة �أخرى تهدم مملكتها وت�سحب
من حتت قدميها ب�ساط ال�سعادة ...اليوم
ذكرى ال�سنة الرابعة على حب جعل الطهر
والعفاف منه حكاية ..ال�سمراء ال ت�ستطيع
�سماع تلك الكلمات حبيبتي الغالية ال �أريد لك
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حزنا �أو ذال  .فلم �أ�ستطع بناء حياة لنا هنا
�سافر وال �أعلم ما �سيحل بي ..قاطعته ب�صوت
مقطع ودموع كلها ح�سرة فكيف تعي�ش وتتنف�س
وهي التي �أدمنت �صوته دفئه حنانه لذة ع�شقة
وطهر يديه ..
تلك اللحظه كانت موتا �صامتا مل ت�أتِ
بعده فرحة ..
وبد�أت هنا ق�ص�ص وق�ص�ص ...مل تكن
تلك ال�ساعات واللحظات لتمر ب�سالم،
فال يخلو الأ مر من �أ�صوات الذئاب رغم
و�سامتهم ..كان فراقه مبثابة موت حقيقي ..
ال�سمراء الآن �أرملة ذلك النجم الذي اختفى
ب�سرعة..
ومن مرارة احلياة الأ �سرية امللفوفة
بالتوترات ،تقف تلك العربات حائرة ،احلب
وال�سعادة كانا على غ�ضا وجبة �شهية انتزعها
القدر ب�شرا�سة ..ما زالت تنظر للمر�آة بعد
�سبعة �شهور من الفراق  ..الغربة ما زالت
باردة ..فنون العزف وبع�ض ال�شعر وقليل من
�أوكار املعذبني والأ دباء �أ�صبحت ملج أ� لل�سمراء
يف �أوقات الفراغ وهروبا من امللل والتفكري.
مل تفكر بعد بحب �آخر وهل يكون رجل
�آخر بعد ذلك النجم  ...كانت الدموع ما
زالت تن�ساب على املخدة كل يوم وما زالت
الأ نظار تتجه لأ مل عودته امل�ستحيلة � ..شاعر
هنا و�صحفي هناك وطبيب و�أ�ستاذ و�ضابط
خمابرات  ..وتاجر و�سيم  ..ومدير طموح..
كلهم يحاولون بعبث الفوز  ..كانت تدفع
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بنف�سها � إىل التعلق ب�أحدهم بكل ما ت�ستطيع ..
�أحد ه�ؤالء كان الأ قرب والأ كرث ات�صاال لكنه
الأ كرث عر�ضة للنفور بنف�س الوقت ،كان حبهم
ال�ضعيف لها ونهمهم اجل�سدي ي�ضفي رغبة
ق�صوى للبكاء على خ�سارة �أطهر ال�شباب
و�أنقاهم �أدبا وخلقا.
مل تكن الدموع تغيب يوما ومل ت�ستطع �شراء
احلب ..مل تتوقف النب�ضات عن التحرك
ببطء تارة وب�سرعة خطرية تارة �أخرى  ...مل
تكف عن م�شاركته �أحاديثها.
يف �صباح ذلك اليوم غري العادي وبعد نوم
�صعب  ..وبكاء جاف  ..جاء ذلك الإح�سا�س
اخلرايف املجنون ،فما كان لها � إال التمتمة
ب�صوت مبحوح مل �أحبه مل �أحبه ..من هو
الذي مل حتبه ...
ومن الذي �سيحبها وحتبه  ...يف ظل تلك
التداخالت كان لكتابها وق ٌع خا�ص على نف�س
ذلك الغريب ف�صورتها بعيون ميل�ؤها احلزن
�أ�صابته بنهم احلديث معها ..
نعم تبادال احلديث الأ دبي  ..وبعد فرتة
التقيا  ..وابت�سامته ال�ساحرة وقامته الطويلة..
وحنانه الآ�سر  ..مل ت�ستطع التحكم ب�ضربات
قلبها ف�صوته فا�ضح ..كان يوما �صيفي ًا غري
عادي دافئا باردا ..
مرحلة جديدة وحب �آخر حب �أول  ..مل
تكن تلك امل�شاعر � إال �ضرب ًا من الإعجاب
امل�ؤقت ،ومل ي�ستطع ذلك الغريب الدخول
34

لتمتمات و�أ�سرار قلبها العتيد،
مل يكن ذلك احلب العابر نك�سة تلك
امل�سكينة � إنه القدر � ،إنه اخلرب الذي �أفقدها
�صوابها وجعل اجلنون على مقربة من خيوط
عقلها ،بتلك الأ غربة جاءها خرب و�أي خرب ،
لو تزوج غريي � ،أو �أحب غريي �أو حتى اختفى
للأ بد ،هذا ما كانت تردده ب�سرها العميق،
لقد مات بحادث �أليم ،ذلك احلب الذي فعلت
وفعلت من �أجله ذلك الوطن الذي تغربت
وتغربت من �أجله ،رحل تارك ًا بع�ض العطور
واملناديل وق�صا�صات ال�شعر ،مل يعد ج�سده
موجود ًا على الأ ر�ض مل تعد عيناه تلمع ،ومل
تعد روحه حا�ضره ،،
مل ميت ذلك الأ مل فقط بل ماتت تلك
ال�سمراء �أ�صيبت باجلنون ،فكل يوم تدور يف
الطرق ت�س�أل عن مكانه وتنتظر رجوعه لعله
يعود.
فاحلب حياة �أخرى ال تعرف الن�سيان .
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ٌ
لفافة َتبغ
رنا املحت�سب

∂

عُذراً ..الر�صي ُد املتبقي ال يكفي لإجرا ِء هذه املكاملة...
أر�ض الغرفة و�أخ َذ يَذ َر ُع فُ�سح َة الغيابِ
�صوتٌ �صدىء ر�ش َق م�سمعه بخذالنٍ بارد ،رمى هاتِفه على � ِ
جيئ ًة وذهاباَ!
ي�سرتج ُع �شجار ُه الدائ َم معها ...دموعها املكنونة ...وجهها ال�شاحبَ ك�أيلوالته العتيقة ،وعينيها
ني ك�آخ ِر �أزها ِر البنف�سج!
الذابلت ِ
قف�ص من �صمت! يدُكُ قلب ُه دكاً!! ويطحنُ روح ُه للحُ بِ ُب ّراً ،راف�ضاً كل م�ساوم ٍة قد
يف داخِ لهٌ ..
تُعيد ُه � إليه..
ا�سرتج َع �صوتها....
� إن قُدِ َر لنا �أن نفرتِق ...فاخرت لنا ِفرِاقاً �شهياً!
ليكُن ِفرِاقُنا....الأ �شهى!

∂

قا�صة من الأ ردن.
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 فِرِ اق!!...متتمَ �ساخراً...عُ دتِ لتهذي من جديد!!
 �أجابت مُرتددة....�أنا ال �أهذي � إال حتتَ املَطر� ،أو ح َني تمُ طِ ُر
�سما� َؤك نار ًا على �أر�ض قهري.
 ا�شتعلَ حما�سُ هُ �...إذ ًا فلتهذي ولتهذيب�صمت....
ٍ
ولتهذي� ،س�أغرق ُِك
قاطعت هذيان ُه قبل �أن يُكمِ له�...أري ُد ُه
غرق ًا حتى املوت!
�أريدُه الغرقَ الأ خري ..دونَ �أن تنت�شِ لَ
قلبك
نب�ضي ...دونَ �أن تفزعَ ،ودونَ �أن تُقه ِق َر َ
ُراب ذِ كرايَ زهراً.
ليجتثَ من ت ِ
�أري ُد ُه الفِراقُ الأ �شهى ...ف�أعنّي عليه.
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عانقَ اختناقها بعد �ضيا ِع نظرا ِت ِه يف الأ فقِ
ام�سك �شبحَ يدها فت�صاعدَ دُخا ٌن
َ
الأ بكم،
باهِ تٌ زا َد �ضياعَ ُه �ضياعاً..
اندثرت رماد ًا ناعم ًا ب َني يديه ،وغدا قلبُه
بلونِ رمادِها!
�أهو الرحي ُل الأ �شهى حلظ َة رحلت؟؟؟
خط برمادِها على حائ ِِط غُ رفتِه ...العم ُر
َ
خلو�ض هذ ِه املجازفة!
ِ
املتبقي ال يكفي
�أخذَ نف�س ًا عمي ًق َا ونفثَ بقايا روحها من
وهلو�س بين ُه وب َني نف�س ِه �س�أجازِف!
َ
جوفه...
وارى رمادها بكف ِه الأ �سمر ،ا�ستخرج
لُفاف َة تبغٍ  ......ثانية!
�أ�شعلها ..مُت�سا ِئ ًال عن ر�أيها بالرحيل...
ومُفتِ�ش ًا يف �ضبابِها عن طعمِ النهاي ِة الأ �شهى!
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نقصان
�سلمى عوي�ضة

∂

انتظمَ الراعي متمتم ًا ب�صلواتِ مبارك ٍة و�شكرٍ  ،مع حملِه الذي �سيقدّمه قربانا ً للإ له �أمامَ
الهيكلِ .
تختلط
ُ
حدّقَ احلملُ الودي ُع بعينني خمل�صتني يف عينيّ حملٍ �آخرَ ،قد انتظمَ يف الطابو ِر الطويلِ ،
�أ�صواتُ املقا�صلِ وهمهماتُ احلِ مالن و�صياحها ب�أ�صوات ِال�صلواتِ وابتهاالتِ الت�ضرُّع.
يتقدّمُ احلملُ الودي ُع ذو ال�شفتني الورديتني؛ لي�شدَّه اجلزّا ُر من �أذنِه الورديةِ ،يثغو احلملُ
إخال�ص ،بعد �أن تفحَّ َ�صه اجلزَّا ُر جيداً ،و َربَتَ على �صوفِه مُعلن ًا القبول.
ب� ٍ
ي�أتي دو ُر احلملِ الذي يليه ،يحدّقُ اجلزَّا ُر به جيداً ،مي ّر ُر �أ�صابعَه يف �صوفِه ،يتوق ُّف ب�صرُه عند
�أذنِه املبتورة ،تتغيرّ ُ مالمحُ اجلزّارِ ،يدفعُه � إىل �صاحبِه با�ستهتار:
 الإل ُه ال يقبلُ حم ًال ب�أذنٍ مبتورةِ!د�س الراعي يدَ ه يف جيبِه ،حت�سّ َ�س ر� َأ�س قُربانِه بوداعةٍ ،ط�أط أ� ر�أ�سَ ه ،وان�سحبَ من الطابو ِر
ّ
الناق�ص � إىل مكان ما.
َ
ب�صمت ،مُ�صطحب ًا حملَه
�أثناء الطريقِ  ،كان احلملُ مي�شي على �أربع فخور ًا ب�أذنِه املبتور ِة التي منحته احلياةَ!
∂

قا�صة من الأ ردن.
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سديم الوردة
�ضحى الرفاعي

∂

ِ�ض حمط ًة تِل َو أ�ُخرىَ .ف َيدُها القاب َِ�ض ُة على جِ ها ِز
�ض بال َع ْت َمةْ ،يَعر ُ
جهاز التِّلفا ِز يُومِ ُ
ال�سا ِبقَة
جت َّمدَتْ فَجَ أ� ًة ُث ّم عادَتْ � إىل الـمَحَ طَ ِة َّ
التَحَ ُّك ِم كانت تَ�ضغَطُ ِز َّر ال َتقَدُّ ِم �سَ ريعاًَ ،
ري ُه بالـمُنتَ�صَ فْ نجُ و ٌم كثري ٌة كالوَر َد ِة احلَمراء،
فَال�صو َر ُة التي َر�أَتْها للفَ�ضا ِء الوا�سِ ِع امل ُع ِت ِم وتُن ُ
َل َفتَت نَظَ رَها و َذ َّكرَتها بِ�شَ ي ٍء مَا.
وال�صواتِ التي �ضَ جَّ تْ
َب ال�صوتِ مُ�ستجدي ًة َعلَّها تَفكُ �أُحجِ يَتَ ال�صو ِر أَ
�ضَ غطتْ على ِز ِّر ُمك ِرّ ِ
داخِ لَها.
لعال فلَكيٍّ جا َء �صَ وته -دون �أن َت َتغَيرَّ َ ال�صورَةَ -و ُه َو ي َِ�صفُ احلال َة فيها:
أ�َن�صَ تَتَ مِ ٍ
مي الوَردَة) ،تب َد أ�ُ نجُ و ٌم بالتَ�شَ ُكّلِ ونجُ و ٌم باملوتِ .»...
«بعد االنفجا ِر الكبري وظهو ِر (�سد ِ
خر َج �صَ و ُت ُه الرَّخي ُم مِ نْ ذا ِك َرتِها ِبنَقا ِء احلَقي َق ْة يُر ِّددُ �ِ « :إذَا ان�شَ قَّتْ ال�سَّ مَا ُء َفكَانَتْ َو ْر َد ًة
العال �أَمامَها مِ نْ جديدٍ وتَغرَقُ يف بَح ٍر لجُ ِّيٍّ من أَالفْكار والأ �سْ ئلة..
كَال ِّدهَانِ » ،ليتال�شَ ى مَ ُ
منذ ذلك اليوم ُ�صدا ٌع خفيفٌ بد أ� ينتابُها...
•••

∂
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والخريََ ،ق ْب َل ُه لمَ ْ َتكُن ،كانت
كانَ َأالوْلَ َأ
كوكَب ًا هائِم ًا يف فَرا ِغ الكَونِ بِال النِّظام،
ولِـمَ النِّظام؟ لِـمَ يَجِ بُ أ�َنْ تمَ ْ َتل َِك َدقَّاتِ َقل ٍْب
ُم ْنتَظِ مَة؟ هِ يَ لمَ ْ تَ�شْ ُع ْر بِدَ قا ِت ِه مِ نْ َقبْل ،ولمَ ْ
تَثرُ ْ بَراكينُها ،ولمَ ْ َتكُنْ ال َّزالزِل ،كانَتْ كَوكَب ًا
مِ نْ جَ ليد ،يف عالمَ ٍ هادِئٍ مُ�ضجِ ر.
•••
يف هذا الـمَطعَمِ الوَحيدِ الذيْ حاف ََظ
عَ لى تَقاليدِ ِه -حيثُ ُ�صفَّتْ الـمَوا ِئ ُد على
يط بِهِ م نَواف ُري املا ِء
بالط عُ ثمانيِ ّ ،وتحُ ُ
ٍ
وال�شجا ِر ِبثِمارِها الـمُدَ اّل ُة لِـمَنْ يَ�شْ تَهيها-
َأ
َعج
ا ْلتَقيا ِلوَحدِ هِ ما َألوَّلِ مَ رَّة ،حَ يثُ ت ُّ
ِ�صـ َتهُما.
الطَ بي َع ُة بالهُدو ِء واحلَ ياة لِتبدَ َأ� ق َّ
ذاتَ لِقاءٍ نَظَ َر � إىل يَدِ ها الـمُلقا ُة ب�إِهمالٍ على
املائدَ ة وَهِ يَ َت َت َكلَّمَ ،ألوَلْ مرَّة َيرَغبُ ِبلَم�سِ ها
وبِ�شِ َدّةُ ،متَ�سا ِئ ًال عَ ن نُعومتها ،ظَ نَّها ناعِ َم ًة
بِال �شَ كّ َكقِطَّ ةَ ،ف َّك َر أ�َنْ َيتَجا َو َز ال َّت َمنّي،
فَكانَتْ لحَ ْظَ ًة َتغَيرَّ َ فيها ك ُُّل �شَ يءٍ وا ْل َتفَتَ
اجلَ مي ُع � إىل الفَتا ِة ال�صارِخَ ة ،نَظَ َر لها
َي�س هذا مَ ا �أراد ،لكِ َنّها لمَ ْ َتكُنْ تَراهُ،
ُم َتع َِّجب ًا َفل َ
َفنَظَ رُها وعَ قلُها  �-إن ام َت َلكَتْ يف هذ ِه اللَّحظَ ِة
ال�ضئيلِ
عقالً -كان ُمن َْ�ص ّب ًا على هذا الكائِنِ َ
العاجِ زِ عَ نْ حِ ما َي ِة نَف�سِ ِه أ�َمامَ ُه � إنْ �أرا َد أ�َخْ ذَ
ر�صور.
دَو ِر البُطو َل ِة أ�َمامَ فَتا ٍة خا ِئ َف ٍة من َ�ص ُ
 اجل�سي لَنْ َأ�دَعَ ُه َيقترَ ِبَ مِ نك. ال أ�َ�ستَطيع� ..سامحِ ني لَنْ أ�َ�ستطيع،جَ �سَ دي يَخونُني عِ ندَ وجُ و ِد هذا الكائِنِ يف
الـمَكانَ ،فق َْط هُ َو مَ نْ يَ�ستَطي ُع �إِخافتي.
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� أعِ د ُِك ..و�أنا هُ نا لَنْ َيقترَ ِبَ أ�َحَ دُهُ مْ مِ ن ِْك. وَهَ ل �سَ تَظَ ُّل مَ عي دائِماً؟نَظَ َر � إليها قَلي ًال ثُمَ قال�“ :سَ أ�َظَ ُّل ِبقَد ِر ما
أ�َ�ستَطيعِ ،بقَد ِر ما �سَ َت ْمنَحُ ني ال�سَ مَا ُء مِ نْ َوقْت”،
ثُمَ غَ يرَّ َ نَبرْ َ َة َ�صو ِت ِه وقال “ :أ�َنا أ�َي�ض ًا أ�ُ�صبِحُ هكذا
�إِنْ وُجِ دَ عَ قرَبٌ بِالـمَكانُ ،ك ُلّنا نَف ِق ُد �شَ جاعَ تنا
أ�َمامَ �شَ يءٍ مَ ا ،فقط تخْ َتل ُِف الـمُ�س ِبّبات».
َتعَجَّ بَتْ مِ نْ اعترِ ا ِف ِه بِخَ و ِف ِه لَها ،لكنّها منذُ
ذلِك ال َيوْم عَ رَفتْ َأ� َنهُما تَبادَال حُ ّب ًا بِحُ بّ ،
خَ وف ًا بِخَ وف.
•••
هُ َو فق َْط مَ نْ ام َتل ََك ُق َّو َة اجلذْ ب ،فاقترَ َ بَتْ
مِ ْن ُه بِال غَ اية -كَطِ فْلٍ تجَ َ مَدَ تْ أ�َطرا ُف ُه فَاقترَ َبَ
الد ّْف َء
غَ َري مُدر ٍِك -مِ نَ الـمَدَ ف َئ ِة يَن�شُ ُد َِفلَ�سَ َعتْه -ج َعلَها تَدو ُر يف َفلَكِ ه .كانَ ال�صوتَ
َأالوَّلَ الذي اخترَ َقَ �سَ معَها ،و َأ�وَّلَ مَ نْ وَهَ بها
عِ ناقَ ال�ض ْو ِء يف ف�ضاءِه ،دوَّخَ ها َفلَمْ َتك َُّف
عَ نْ ال ُهيْامِ ِب ِه � إهليليجي ًا مُنذ ال َلّحظَ ِة أُالوىل.
ُ�ص
َدَروي�شيَرق ُ
قالَتل ُهذاتَ يَوم“:لقدجَ َع ْلتَنيك ٍ
حَ ول ََك مُنت ٍَ�ش ،يَ�صبو أ�َنْ ي َِ�صلَ ذاتَ يَومٍ لِ�شَ مْ�سِ ه».
فر َّد علَيها ل ُي َولِّدَ احلَ َري َة بداخِ لها“ :لو ُكنْتُ
أنت ور َد ٌة كَالدِّ هان،
�شَ مْ�سَ ِك فَ�ستُولَدينَ بَعديَ ،ف� ِ
ْ�ص وحيد ًة وَ�سَ ت ََ�صل َني ذاتَ يوم».
َت َع َلّمي ال َرق َ
َأ�بَد ًا لمَ ْ َت ْفهَمْ قَ�صدَ ُه حينَها ...وَلمَ ْ تَطلُبِ
الإي�ضاحَ  ،فَ�شَ يْ ٌء يف َ�صو ِت ِه مَ َنعَها.
•••
كان يوم ًا ماطر ًا عِ ندَ ما عَ َرفَت ،را َفقَت ُه
� إىل الـمَ�شفَى َو َيدُها ِبيَدِ ه ،تَ�ضغ َُط ِب ُق َّو ٍة ُك َلّما
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�شَ عرَتْ ب ِه يُوهن ،مل َيكُنْ مَ رَ�ض ًا ممُ ْ يتاً ،ومع
ذلك كانَ عُ �ضا ًال ال �شِ فا ِء مِ نه ،أ�خبرَ َت ُه عَ نْ
عِ لْمٍ �أن كثريين قَب َل ُه هَ زَ موه وتعايَ�شوا مَ عَه ،كانَ
قادِر ًا على النَجا ِة لو أ�َراد ،فاحليا ُة ملن �أرادَها،
ولَطالمَ ا ر َّد َد على مَ �سامِ عِها“ :مَ نْ كَانَ يُرِ ي ُد
متهكّم ًا مِ ن تَخاذُ ِلهْا
ا ْلعَاجِ َل َة عَ جَّ ْلنَا َل ُه فِيهَا”ِ ،
عِ ندَ ما تَدعُ و على َنفْ�سِ ها يف نَو َب ِة غَ َ�ض ٍب.
�صارَت تَلمِ ُ�س يَدَ ُه فال َيتَ�شَ بَثُ بِها وك أ�نّها احلياة
كما فعلَ مراراً ،تَنظُ ر � إىل عَ ينَيه فَرتا ُه �ساهِ م ًا
ال�صمتُ
َي َت َف َكّر وال ي َت َف َكّر ،قَلَّ احلَ ديثُ ليَ�سو َد َّ
بينهُما ،ت�سا َءلَتْ مِ رار ًا هل كُنتُ أ�َعرِ ُف رَجُ ًال
�آخر؟ ْمل تتقبّل هز َمي َتهُ ،حا َولَتْ مِ رار ًا أ�َنْ
تحُ َ فِّزَ هُ ،لكنَّ َكلِماتِها التي كانَتْ ُتلْقيها على
َع�ض الطاقة َفيُتابِعا
م�سامِ عِه -علَّها ت�شحَ ذُ ُه ِبب ِ
الطَ ريقَ مَ عاً -وجَ دَ ت أ�ُذُ ن ًا �صاغِ ية ،لكنْ َكمَنْ
يَل َتق ُِط مو�سيقى ال َكلِماتِ الإيطالية ،جميلة
وغ ُري مَ فْهومَ ة.
ال�صباحِ ال َتمُّوزِيّ احلا ّر
مُنذُ ذل َِك َ
�أد َركَتْ أ�َنّ امل�شفَى -حَ يثُ ذَ هَ بَ  -هِ يَ
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�آخِ ُر عَ هْدِ ه ،و أ� ََّن الفِراقَ قَدْ حان ،مل َتعُدْ
ُتكثرِ ُ مِ نْ زِيا َرتِه ،وَلمَ ْ تمَ ْ كُث طوي ًال عِ ندَ ما
تَفعَلَ .ب َك ْت ُه كَثري ًا حتى قَبلَ أ�َنْ يَذهَ ب...
ذاتَ مَ �ساءٍ قائ ٍِظ حيثُ ال َق َم ُر ُي ْعلِنُ نها َي َة �شَ هرِ ِه
بالغِياب ويف حدي َقتِها َر َأ�تْه ،كانتْ مُدرِك ًة أ� اَّل
نا�ص َر لهاَ ،فلَمْ تَ�صرُخَ ،ت َل َّك أ�َتْ هُ نَيهة ،ث َُّم
ِ
َ�صيَّادٍ
ومِ ن دونِ تر ُدّدٍ َ -و َقفَتْ مُنت َِ�صب ًة ك َقَديرٍ َونَزَ عَ تْ حِ ذائَها و ََ�صرَخَ تْ به“ :واحد».
كان َ�صيف ًا مَ قيت ًا عليها لمَ ْ تت َو َق ّْف ِب ِه عَ نْ ال َعدّ،
ذاتَ يَومٍ نَ�سِ يَتْ عِ ندَ أ�َيِ رَقمٍ و ََ�صلَت؛ ف أ�َعادَتْ
ال َكرّة مِ نْ جَ ديد.
•••
يا أ�َنتَ البَعي ُد البَعيد ،كم كانَ كبري ًا
انفجا ُر غِ يابك!
«بعد االنفجا ِر الكبري وظهو ِر (�سد ِمي
الوَردَة) ،تبدَ أُ� نجُ و ٌم بالتَ�شَ ُكّلِ ونجُ و ٌم
باملوتِ .»...
بال�سئِلة...
ويعود ال�صدا ُع قو ّي ًا مُت�شِّ ح ًا َأ
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أربعينية خالتي سوسن
علي اخلوالدة

∂

عندما �أجنبت خالتي �سو�سن وليدها الأ ول  -احلقيقة �أن �سو�سن مل تكن خالتي ولكنها قريبة
�أمي ،وعا�شت مع �أمي حتى تزوجت – بقيت �أمي عندها لعدة �أيام ،بعدها اعتذرت �أمي منها
الن�شغالها بالأ والد والزوج ،ومل ت�ستطع البقاء عندها ،تركتها �أمي وعادت � إىل منزلنا ،وطلبت
خالتي �سو�سن منها �أن تر�سلني خلدمتها ،كنت يف ال�صف ال�ساد�س يف العطلة ال�صيفية ،عندما
ت�صحو خالتي �سو�سن يف ال�صباح لتودع زوجها للعمل ،تلب�س روبا �أزرق فاحتا �أو زهريا ،جتل�س
�أمام مر�آتها فرتة طويلة تن�شف �شعرها بعد احلمام ،وت�سرحه ،وت�ضع الكحل و�أحمر ال�شفاه،
و�أنا �أنظر � إليها �أهز �سرير �صغريها و�أالعبه ،بعد ذلك تقف �أمامي وتتخ�صر� :آه �سمري و�أحيانا
تدلعني يا �سم�سم – كيف ترى خالتك �سو�سن اليوم ؟ كنت �أقول لها :جتنني وجهك �أبي�ض
كاجلنب ،خدودك حمراء كالتفاح ،فتنطلق منها �ضحكة �أنثوية ،مدوية يف الغرفة ،وتقر�صني
من خدي  :هيك �شايف خالتك يا �شيطان؟

∂

كاتب وقا�ص من الأ ردن.
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خالتي �سو�سن جميلة جدا ،وجها �أبي�ض مدور
بغمازتني ،وجورة يف �أ�سفل دقنها ،و�شعرها �أ�سود
ناعم طويل ،وعيناها �سوداوان وا�سعتان ،عندما
جتل�س يف املطبخ للغ�سيل �أو الطبخ ترفع روبها � إىل
ركبتيها ،وت�ضع �شريطا يف امل�سجل ،وتغني و�أحيانا
ترق�ص ،و�أحيانا تر�ضع ال�صغري وتالعبه ،كان
ال�صغري بعينني زرقاوين ك�أبيه� ،أحببته كثريا،
وتعودت مالعبته والنظر � إىل حركاته� ،أما زوج
خالتي �سو�سن فكان �شاب ًا طويالً ،قليل الكالم،
عندما ي�أتي من عمله ،حت�ضر له خالتي الغداء،
ينظر �أحيانا � إىل ال�صغري ،ينام قليال ،بعدها
يخرج من املنزل ،و يعود يف الليل ،ال �أذكر �أين
حتدثت معه� ،أو جرى بيننا �أي حديث.
ع�شت تلك الفرتة م�سروراً ،يف ال�صباح تعد
لنا خالتي عجة البي�ض بال�سمن البلدي ،وهذا
الفطور عادة ،وتطبخ لنا عند الغداء فريكة
بالدجاج �أو املقلوبة ،ويف امل�ساء كان زوجها
يح�ضر لنا اللحم امل�شوي �أو الكباب ،و�أحيانا
كنا نتع�شى زيتونا ومربى وحالوة وجبنة بلدية،
وهكذا �أم�ضيت �أياما ال تن�سى يف بيت خالتي
�سو�سن� ،أهز لها ال�صغري ،وتر�سلني � إىل الدكان
ل�شراء بع�ض الأ �شياء ،و�أحيانا �أ�ساعدها يف عمل
املنزل ،وبقيت حتى يوم الأ ربعينية ،يومها نادتني
خالتي �سو�سن ،يف ال�صباح بعدما �أخذت حماما،
�سرحت �شعرها ،وتزينت �أمام املر�آة� ،أعطتني
قائمة بامل�شرتيات لأ �شرتيها  :دجاج وكفتة
وجبنة وبطيخ وقرفة وجوز وخرب وخ�ضار وفواكه،
و�أ�شياء �أخرى ،ثم قالت يل :ما ر�أيك؟ �شو نعمل
حلويات للحفلة؟� ،أجبتها ب�سرعة :كيك �أو هري�سة
باحللبة� ،ضحكت وقالت :كما تريد ،وعند الباب
وقفت خالتي �سو�سن بكل جمالها وبهائها ونظرت
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� إيل بعينيها الوا�سعتني� :آه ،ما ر�أيك بخالتك يا
�سم�سم ؟؟ ،قلت  :جتنني يا خالتي ،وجهك �أبي�ض
كاجلنب ،وخدود حمراء كالتفاح ،قر�صتني من
خدي كالعادة ،وقالت  :يا منحو�س خالتك هيك
؟؟؟ يا منحو�س ،و�ضحكت.
ذهبت لل�سوق ،وا�شرتيت الأ �شياء املطلوبة،
وعدت � إىل البيت ،ف�أعطتني خالتي قائمة �أخرى
لدعوة �صديقاتها وجاراتها يف احلارة ،تكونت
قائمة املدعوات من �أم خ�ضر التي كرهتها من
النظرة الأ وىل ،و�أم �سعيد ،وهيفاء العان�س ،و�أم
فريد �صاحبة �صالون التجميل ،والداية �أم حنا.
وقت الظهرية �أتت �صديقات وجارات خالتي
�سو�سن ،كنت �أفتح لهن الباب ،وجل�ست معهن يف
غرفة ال�ضيوف� ،أح�ضرت لهن خالتي �شاي القرفة
باجلوز ،و�أح�ضرت ال�صغري ،العنب ال�صغري ،ما
�أحاله ،ما �أجمله ،ي�شبه �أباه ،ي�شبه �أمه ،هذه
كانت تعليقات اجلارات ،طلبت هيفاء العان�س
من خالتي �سو�سن م�سجل الأ غاين ،ورق�صت
اجلارات وغنني ،وربطت هيفاء على خ�صرها،
ورق�صت و طلبت مني الرق�ص معها ،وبعد ذلك
غادرت املدعوات � إىل منازلهن ،نادتني خالتي
�سو�سن ،و�أعطتني من بقايا الطعام ومالب�س يل،
و�أو�صتني �أن �أ�سلم على �أمي ،وطلبت مني �أن
�أزورها دوماً.
عندما غادرت �شعرت ب�أين فقدت �شيئ ًا
عزيزاً ،وقفت الدموع يف عيني ،ر�أتني خالتي
�سو�سن ،ونادتني وقبلتني على وجنتي� ،شعرت
باخلجل ،و قالت � :آه يا �سم�سم ؟؟؟ كيف ترى
خالتك ؟؟� ،أجبتها و�أنا �أبت�سم :بي�ضاء مثل
اجلبنة ،وخدودك حمراء كالتفاح ،غادرت
وتركت خلفي �ضحكاتها متلأ املكان.
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هيثم وايل
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كانت �أجواء بغداد مثقلة بالأ حزان والأ �شجان يف منت�صف الثمانينات من القرن املن�صرم؛
زالت فج�أة وت�ألقت يف حلظة حاملة� ،سرمدية بعيوننا ،فوجدناها �آ�سرة ،مفعمة باالن�شراح
وت�صدح بالأ فراح ،وك�أننا �سننال �شهادة البكالوريو�س بعدما ننتهي من �أداء امتحاننا املعود
هذا؟!
�أغلق الدكتور عدنان املحا�ضر باب القاعة وراءه بعد �أن دخل برزانة وهيبة كعادته ،مثل
نبي و�سط �أن�صاره وهتف بنا مو�ضحاً بطريقة جتاوزت الرجاء والطلب ،لكنها ومع ذلك مل
تبلغ حد الأ مر:
ال �أريد �أن �أرى �شيئاً على الطاوالت ،فقد �أح�ضرت معي كل ما يلزم لالمتحان...
مل تكن �أجواء وحياة اجلامعة �سيئة �أو غري جميلة ،لكننا كطلبة كنا نخلق املتاعب لأ نف�سنا
وك�أننا من ن�سل � إبلي�س ،ال نعرف احلياة � إال مبنغ�صات ،نبتكرها برباعة و�شيطنة و�شطارة
عجيبة ،ت�صعب على �أبناء ال�سفاحني و�أرباب ال�سوابق من الإتيان مبثلها؛ ال �أ�ستطيع �شرحها
�أو و�صفها بالكلمات التي �أعرفها...

∂

قا�ص من العراق.
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ما �أن وزع علينا �أوراق الأ �سئلة؛ حتى بد�أنا
نتهام�س متبادلني فيما بيننا هواج�س الغرور
والفوز ونن�شر االبت�سامات ب�أريحية يف القاعة
كالعطر ،وك�أننا طلبة جادون غري عابثني وال
نريد �أن جنازف مب�ستقبلنا!! �أو �أننا نعرف
احللول ونتائجها قبل البدء ب� إجاباتنا...
فا�ستغرب الدكتور ت�صرفاتنا الر�صينة املبالغ
فيها ،والتي مل يعتد عليها طبع ًا فينا ،وهو
ي�سري �أمامنا وبجانبنا ويتابعنا وينظر لنا
�صامت ًا بذهول وحرية...
كان الدكتور رجال معروف ًا يف اجلامعة
بنزاهته وح�سن مظهره واعتنائه بهندامه،
طويل القامة كرجل من �أهل اجلبل ،له
وجه طافح باحليوية ،مييل � إىل االحمرار،
تبدو عليه �آثار الرفاهية واال�ستقرار املادي
والنف�سي ،ب�شاربني عري�ضني متدفقني على
�شفتيه ويغطيانهما ،يف وجنته اليمنى �شامة
كبرية بنية اللون جميلة ،ومما زاد من وقاره
رنة �صوته الرخيمة ،الوادعة والر�صينة يف
ذات الوقت ،ال يحب الت�شوف �أو التباهي ،ولي�س
يف حياته من هم� ،سوى العلم الذي يدر�سه
لطالبه؛ باملخت�صر املفيد :لي�س من النوع
الذي يتقدم العامل بدفع الأ كتاف!!
مل نكن ننظر � إىل �أوراق الأ �سئلة النائمة
املتمددة ب�صمت �أمامنا بجدية ،بقدر ما
كانت عيوننا تتل�ص�ص باحثة ،زائغة يف �أرجاء
وزوايا �أخرى ال يعلم فيها �سوانا!! بخبث وحتدٍّ
كبريين ،غري عابئني لوجود الدكتور و�سطنا...
حتى الحظ انهماكنا وترددنا وفرحنا غري
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امل�سبب والوا�ضح للتف�سري ،فغري من م�شيته
وجعلها �أقرب � إىل التمعن والتدقيق ،ملعت
عيناه بالفزع وجبهته بالعرق عله يقف على
ر�أ�س الهواج�س التي ترتاق�ص يف خميلته
والتي ت�صرخ به ب�صمت مت�سائلة:
�شيء ما غري �صحيح ،وك�أنه ي�شم حماولة
غ�ش �أو جتاوز �أو �شيئ ًا من هذا القبيل...
دنا من �أحد الطلبة ويدعى عبد الرزاق،
ذلك املعتوه ،ال�صغري ،النحيف الذي تتحزم
رقبته دائم ًا بذات الربطة اجللدية الرفيعة
احلمراء بطل ق�صة ال�شهوة التي كتبتها يف
وقت �سابق!!
فارتبك الأ خري وطغت على مالحمه
ثورة اخلوف ،انقلب لونه وبات وجهه ي�شبه
وجه ميت ،والدكتور عدنان يقف فوق ر�أ�سه
ب�ضخامته ور�صانته التي يتهيب منها حتى
قادة احلرب! و� إذا بالدكتور ينحني على
الطاولة...
فر�أى العجب...
مل ينب�س عبد الرزاق ببنت �شفة ،ومل
ي�ستطع متابعة امتحانه ،جتمدت الدماء يف
عروقه ،وانحب�ست �أنفا�سه ،فاختنق بعرباته
وكاد ي�صرخ �أو يبكي...
لكن الدكتور املحا�ضر جتاهل ما كان
عبد الرزاق يفعله وا�ستمر بانحنائه وهو
يتابع ويقر أ� ما كان يرى �أمامه ب�شغف منقطع
النظري ،وبعد ثوان قليلة �صاح بعبد الرزاق
ب�صرامة:

�أقالم جديدة

توقف!!
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 بقلب مك�سور طرط�ش خمطوفاً :ماذاتق�صد دكتور؟!

معذر ًة دكتور ،لو �أردت معاقبة زميلنا
بالطرد من قاعة االمتحان ،فاحلق هو
�أن نطرد جميعنا لذات ال�سبب!! ثم لذت
بال�صمت وجل�ست خمذو ًال وملتهبا جلر�أتي
وك�شفي �سرنا وبهذه الطريقة الوقحة املعلنة.

تنح جانب ًا ودعني �أرى ما موجود �أمامي
ب�شكل وا�ضح ،قال ذلك ووجهه احتقن ب�سرعة
رهيبة بالدماء ،وبات منظره خميف ًا لنا
جميعاً ...وبعد �أن �أنهى معاينته بدقة ،تلك
التي مل تتطلب منه �سوى حلظات معدودة،
قال لعبد الرزاق خماطباً ،وبرنة �صوت
وا�ضحة ،حكيمة:

نظر الدكتور لنا ،ويل بالتحديد لدقائق
دون �أن يرد ،ثم همَّ باخلروج من القاعة
بع�صبية وانفعال دون �أن يو�ضح لنا ما
�سيفعل ...ونحن نتبادل الهم�سات والنجوى
وعبارات اخلوف والتوج�س مما �سيح�صل
لنا ،نتيجة فعلتنا ،تلك التي جعلنا من �سطوح
الطاوالت� ،سبورات ملآ ى بالأ جوبة ملادة
االمتحان الذي بدا �أنه لن ينتهي بخري...

 بتحفظ :ال ت�ستمر بالكتابة ،ثم خبخببلهجة �آمرة ،حازمة:

�أطلب منك مغادرة قاعة االمتحان فوراً...
وبطل ق�صة ال�شهوة خمنوق ًا ال ي�أتي بحركة...
�أطاع القرار وهم بالفرار ...حتى تدخلت �أنا
واقفاً ،حا�سم ًا املوقف الذي وجدته ال يح�سم
� إال بهذه الطريقة:

عاد الدكتور بعد دقائق قليلة وهو ي�شري لنا
ب�سباته وك�أنه يلعننا:
�سنغري قاعة االمتحان ،وهناك �سنكون
جميعنا ب�أمان ،ويل معكم فيما بعد ح�ساب
ع�سري...
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نصوص تغازل الحزن وتجعله بوصلة
في زمن التيه
حممد جميل خ�ضر

∂

ري ال َّدرْبِ نَحْ َو امل َ ْنزِلِ » .بهذه الروحانية الغنائية ي�ستهل العدد
«ال ميلكُ العُ�شّ اقُ غ َ
 52من جملة «�أقالم جديدة» ن�صو�صه الإبداعية ال�شعرية والنرثية على العموم � .إنها
روحانية مواجهة الأ مل وحماورته و� إعالنه عرب م�سحة �شفيفة من احلزن العميق
املقيم .فاحلزن يف معظم ن�صو�ص العدد ال�شعرية وبع�ض ن�صو�صه النرثية ،ي�شكّل
ثيمة م�شرتكة وقا�سماً يوحّ د الن�صو�ص ،ويلم �شتات الع رََبات .هو ،على كل حال ،لي�س
حزناً �شخ�صياً بال�ضرورة ،ولي�س يف كل مرة من النوع (امليلودرامي) امل�سطّ ح املك�شوف،
فقد يحمل بعداً وجودياً كما يف ق�صيدة «�أحتمل» لل�شاعر امل�صري عماد الق�ضاوي:

∂
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قا�ص و� إعالمي من الأ ردن.
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«رمبا خرجوا عليك
و�أنت ت�صطاد الوجع
كنتَ تغ�سل عن طيورك حزنها
كنتَ تنفث يف الهواء �سجائرك
وحتيك منها للم�ساكني
ال�شوارع والبيوت الآمنة
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يعك�س عرب �سطورها �شقاء القاب�ض وحده على
جمر احلقيقة يف بالد �شقية �شقيقة.
وهو حز ٌن وطنيٌّ عا ٌّم كما يف ق�صيدة طارق
مكاوي «�أرا�سل الروح» التي يجعلها على �شكل
متعب � إىل ولده الواقف عند
ر�سالة من � ٍأب ٍ
منعطف احلياة واحتماالت املعرفة مبختلف
�أقانيمها:

وابت�سامات ير�ش �صباحها

«تن�ساب مثل دمع العني يف بلدٍ

وجه العجائز

النا�س قد مروا بال عد ِد
ت�ؤرخ َ

وال�شيوخ اخلائفني على احلوائط

ويلي من القلب � إذ �أهمي يو�سو�س يل

من جتاعيد الزمن

يف كل خطو حنين ًا دق كالوتدِ

من �أجل ذلك ي�سندون ظهورهم

يا ابني �أ�ضي ُع بُك ًا يف كل ثاني ٍة

ال تئن..

يف دمع �أمي الذي قد ذاب للأ بدِ

�سيفرحون

كل �أغني ٍة
يا ابني أ� َُ�ضيّعني يف ِّ

وير�صدون على جهاز القلب

ُ�ساقط �أحالمي على بلدي».
حتى ت ُ

ذبذبة الأ مل».
فال�شاعر ،كما و�شت مقاطع ق�صيدته
�أعاله ،يحاول ،وجدانياً ،قراءة �أمل الكون
الناجت عن غياب ر�سالة املعنى ،وي�سعى لأ ن

حز ٌن يتداخل مع القلق ،كما يتخيل
ال�شاعر املهند�س �صفوان قدي�سات وا�ضع ًا يده
هناك« :ي ٌد على �ضفة القلق الثانية» ،و�صو ًال
� إىل اجرتاحه �أفق ًا �صاخب ًا يف �سياق القفز
فوق اجرتار احلزن:
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«فالمنكو!!
هلمّوا � إىل �ساحة الرق�ص
هاتوا مراوحكم واتبعوين
لنمرح هذا امل�ساء قلي ًال
على �شفة الهاوية».
رمبا هو حزن مل ي�صل ،كما يف ق�صيدة
«حبرّ ْ ق�صيدك» للطالبة دعاء حممد وعل،
� إىل ن�ضوج اجلهات ،والقدرة على ر�سم
مالمح الدمع فوق �صحن امل�ساء العليل ،رائية
يف م�ستهل ق�صيدتها �أن ال�شعر خمرٌ« :حَ برّ ْ
ق�صيدك َر ِّد ْد الأ حلانا /فال�شع ُر خم ٌر �أ�سك َر
َ
الأ كوانا»َ .ت َل ُم ٌّ�س يف �أول خطوه نحو معراج
املعارف ،يبدو �أنه مل ي�صل ما و�صله الأ مل يف

ق�صيدة «مل يبق � إال احلطب» للطالب يف جامعة
العلوم والتكنولوجيا ح�سني قا�سم�« :أيبكي
48

على العمر كيف ان�سلبْ ؟ ومل يبقَ يف الكرم � إال
جمداف
ٍ
احلطبْ !!» .حز ٌن مكاب ٌر ي�سري ب�أي
ممكنٍ  ،بقدر كبري من العزمية والإ�صرار
والتحدي ،وفق ما يتبناه ال�شاعر عاطف
املومني يف ق�صيدته «�أ�سري � إليك مبجداف
�شعري» ،الق�صيدة الكارجة كع�صفور نحيل
يف �شارع الغزل.
حز ٌن ي�صل � إىل درجة التيه كما ي�صرخ
طالب الدرا�سات العليا حممد ال�شر�ش« :تائ ٌه
يف نف�سي» املرتددة بني الإقدام والإحجام،

بني الفعل وبني الالفعل ،الق�صيدة ال�سجينة
املكتوبة من قبل �شاعر �سجني �أو لي�س هو الذي
ني منذ �أن
يقول يف ختام الق�صيدة «� إين �سج ٌ
�أحببتها»؟.
حزن يت�صاعد حتى ذرى الي�أ�س والقنوت،

�أقالم جديدة

لي�صل �أن يطلب ال�شاعر حممود نوافلة من
اجلميع �أن ال ي�ستمع � إليه وال ين�صت حلكايته
وما حتتويه من �أمل ومعاناة ونكو�ص ،فحتى
عنوان الق�صيدة ي�شي بذلك« :ال تن�صتوا
حلكايتي» املنحازة جلراحات القلم فوق
كثبان احلياة:
«يا �أيها القلم الر�سول..
هرْطَ قْتَ
بجحيمهم،

زِنديق ًا رَجيماً ،ت�صطلي
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مبواجهتها:
«ال ل�ستَ �أنتَ حبيبها؛
عطفك
َ
هي ت�ستطبُّ بدف ِء
حبيب أ�وّلِ ..
من ٍ
ال ل�ست �أنت ،ولن تكون
و� إن �أ�ض�أتَ لها الأ �صابع
بالطريقِ الأ عزلِ ».

وجحي ُمهُمْ �أنتَ احلجيمُ جحيمُهم،
وكيف �شاء لك
َ
كيف �شئتَ
� إر ِو امل�ساف َة َ
املدى
مثل النوار�س ال تروم �سوى البعيد».
وتظل معزوفة احلزن اجلليل الطالعة من
حقيقة «ل�ستَ �أنت حبيبها» ق�صيدة ال�شاعر
�أحمد �صيتان اجلراح ،هي �أيقونة الن�صو�ص
مبا تتجلى به من اعرتاف باحلقيقة ورغبة

ق�ص�ص العدد  52من جملة «�أقالم
جديدة» مل تبتعد كثري ًا عن �أجواء احلزن التي
ميّزت ق�صائد العدد ون�صو�صه ال�شعرية ،هذا
ما جتلى بق�ص�ص تغريد �أبو �شاور الق�صرية
جداً« :ماذا لو» املت�سائلة عن م�صري هدهد
�سليمان« ،طفل الظل» املتم�سكة بب�صي�ص
�أمل القادم مع والدة طفل جديد« ،حوارية
مكرورة» املعانقة �أفق الغياب و�آالمه و� إمكانية
49
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� إنه احلزن املقد�س الذي تئنُّ به �صبية مل
تن ِه مرحلتها الإعدادية بعد ،حزن عبري يف
ق�صة «�سوء فهم» للكاتب العراقي هيثم نافل
وايل ،وقد �أ�صر ذووها على تزويجها يف هذا
تفجره عن ب�شر من حلم ودم � .إنه نف�سه
احلزن الذي ترك بطل ق�صة ر�شاد رداد
«الرجل الذي �سجن نف�سه» نهب ًا لقوى تتحرك
يف الظالم ،ليقبع �أخري ًا فوق كر�سي الوهم،
كما يف ق�صته الثانية «الكر�سي» .وهكذا
الأ مر دواليك يف باقي الق�ص�ص« :ال�شرفة»
للقا�ص امل�صري علي عجيز التي ت�شلع قفلتها
القلب حزن ًا وكمد ًا على عجوز �ضيعها الزمان
اجلديد والقيم امل�ستهلكة« .لنمرح قليالً»
لطالب الدرا�سات العليا حممد طرميات
التي يعزف �صاحبها فيها على وتر حزن
�أقليات ب�أكملها ،ووتر حزن الهوية والوجود.
وهو حزن (ر�شدان) بطل ق�صة «لهب بارد»

للقا�ص امل�صري د .هاين حجاج ،الذي اختاره
القدر للحظة مواجهة تاريخية مع كالب
احلياة ووحو�ش الكون ،فيما كان واقف ًا عند
احلدود يحمل بندقيته ويحمي حدود بالده.
50

العمر من رجل ال يريد االرتباط بها �أ�سا�س ًا
بل ب�شقيقتها ،ولكن �شقيقها ال�شرقي (جداً)
كان يف وارد قتلها ملجرد �أنها �أبدت رغبتها
مبوا�صلة درا�ستها و�أبدت بالتايل عدم رغبتها
بعري�س تبني بعد و�صوله وعائلته �أنه ال يريدها
هي بل �شقيقتها �سمر ،ت�ضحك �شقيقة العري�س
«ب�صوت
ٍ
التي كانت �أول من �أدرك �سوء الفهم
عالٍ  ،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 تهز �أركان املنزل كلّه
بقوة ،كال�ضحكات التي يطلقها اجلرناالت....
هئ ...هئ ...هئ».
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درا�سات نقدية

�سقوط � إيكار ال يعني � إال � إيكار نف�سُ ه
ُ
«�أموت كال�شجر»

السياب
حول الموت في شعر ّ

ديوان املعبد الغريق
حال ال�سويدات

∂

∂

طالبة جامعية.
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ككل العراقيني ،وحده يف الب�صرة،
�أو املو�صل� ،أو يف ثنيّة بني كر ٍخ ور�صاف،
دون �ضجيج ،تبزغ الر�صا�صة من
ال�صمّام الأ مين لت�صل � إىل منت�صف
العمود الفقري .ي�سقط خلفًا وي�صطدم
ب�سا ِق ِيهِ ،ميوت كال�شجر العراقيّ بالدم،
بالنّحا�س ،ال بالظم�أ.
على �أي حال ،ت�سقط النخلة يف
مو�سم احلرب ،وتقوّمها املعازف احلزنى
يف �أن�صاف املوا�سم ،حيث ر�شيد عايل
ين ينرث يف ال�شعب �صنّاجات ،ويف
الكيال ّ
الثورة مقامًا �أعرج وق�صيدة .يف زمن
العراق �أبدًا حزنٌ عميق.
� إجحاف الال� إراديّ
ملّا كان املجيء � إىل الوجود ماهيّة حا�صل ًة
بذاتها ،وديالكتيكية بت�صعيد ومعا�شة بكل
تف�صيالتها � ،إىل حدٍّ كبري� ،ألزمت العاقل
بالتفكّر وبالبحث عن اجلدوى ،رمبا مل
يكن الأ مر عند ال�سيّاب على طريقة حي بن
يقظان ،لأ نّ �س�ؤاله لي�س بَدْ ءًا وكونًا وجمرات
منتظمة على نحو مذهل ،ومل يكن يقينا و�شكًّا
بل بينهما .الرّمز ،الأ �سطورة ،التفا�صيل،
نتاجات الإن�سان ،هذيانه ،ما كتب ،ما مل
يكتب ،ما مل ي�ستطع.
رمبا كانت كل �أعمال الفنان وليدة رغبة
م�شوّهة حتنّ � إىل ما قبليّتها وتخ�شى ما
بعديّتها ،فهي بطبيعة احلال مل متلك احلقّ
يف تكوين بذرتها الأ وىل وجذرها ،وال حتى
52

التعرف عليها �ضمن � إطار منطقي م�سوّغ ب�شكل
ُر�ض وغري قابل للنق�ض بكليّته ،رمبا مل يكن
م ٍ
�ستدفعه حاجته � إىل اليقني لتفريغ اعرتا�ضاته
(الفنان /ال�شاعر/ال�سيّاب) بطريقة بديعة،
وك�أنها حرفة يف ظل الإله ،م�شروعة على نحو
ما ،وقادرة على �أن جتعله وترًا مركزًا ووحيدً ا
لذاته ولإغراقه يف فجيعته ،ومن وجهة نظر
�أخرى ،ميلك (ال�شاعر /ال�سيّاب) القدرة
على � إعادة تكوين مراحل الإيجاد الأ وىل التي
تخطّ ته.
ف�سلطة التف�سري من داخل الأ ر�ض لي�س
الهدف منها نق�ض التف�سري الذي �أتى من
خارج الأ ر�ض (الإله) ،بل ميكن القول � إنها
� إعادة اعتبار للذات (ال�شاعرة) .باهتمامات
�أخرى ،بهمٍّ �آخر ،فهذا اخلطاب ال يتقاطع،
ت�شريعيًّا وكل ّيةً ،مع اخلارجيّ  ،بل حتمًا يوازيه
بفرديّته.
مل يخلق (ال�شاعر/ال�سيّاب) ق�صيدته
ومل يجعلها تخلد ليفتك بها ،لكنّه �أق ُّل ما
يكون م�ستغنيًّا� ،أو �أكرث ما يكون �شاعرًا مت أ�لمّ ًا
وخاذل ،لكنّ همّ ( العراقيّ  /ال�سيّاب) ال يفت أ�
اً
يتماهى بالعام وحزنه ي�صلب كموقف ،كنخلٍ
وق�صيدة ،هل تُق َت ُل الق�صيدة ،هل للق�صيدة
د ٌم ي�سيل؟! (من ن�ص �سابق يل) ،قد تتمنع
على القهر والنبذ� ،أحيانًا ،وقد يُح�سَ مُ تطرّفها
باللّذة ،قد تُعي ُد تكوين الكون ح�سب «فيزياء
امل�ستحيل» ،جمعيّة ،رغم ذاتيّتها ،الأ مل م�أ�ساة
� إن�سانيّة فلكيّة ،واحلرب كونيّة ،و أ�ملُها را�سخٌ،
وويالتها بازغة يف وجه التّاريخ.

�أقالم جديدة

رمبا من املالحظ �أنّ (ال�سيّاب /ال�شاعر)
وظّ ف من خالل �شعره الأ �ساطري الإحيائيّة /
(حميد ال�شابي ،بت�صرّف).
«�أو ّد لو غرقتُ يف دمي � إىل القرار
(متّوز� ،أدوني�س� ،أوزيري�س) ....
لأ حمِ لَ العب َء مع الب�شر
و�أبعثَ احلياة � ،إنّ موتي انت�صار»
«انت�صار»؛ النقد ،التفل�سّ ف ،الت�شعّر ،قد
تكون كلُّها من �أ�شكال التعبري عن العجز،
ين يف حقبة ال�ضباب
انت�صار وهميّ � ،أو كو ٌّ
املجازيّة ،ملاذا هو انت�صار � إذ مل يكن �صراعً ا
بالأ �سا�س � ،إذ مل يكن � إراديًّا؟! (كنتُ �أودّ /كان
يودّ) �أن نبتدئ �ضمن حالة ما ،و�أن يتمّ خلقنا
على مهل ،و�أن تكون حلظتنا الأ وىل قرب �سوق
ملخلوقات �أخرى ،و�أن يدّلنا تاجر على عنوان
�آدم الأ ر�ضيّ  ،مقابلَ قطع معدنية دائرية،
وحبّة مكوّرة كان ي�سميها (التّفاح)...
ال�صاحي»،
«�شجرة تتنف ُّ�س يف ال َغب َِ�ش ّ
تف�ضل عليه،
معل ٌم �صلبٌ وا�ضح ،وروح الإمناء ّ
� إحياء خماطب� ،شجرة تُ�سقى وتُهمل ومتوت،
ال ميكن �أن تكون بذاتها (� إرادة الإله)،
«تتنفّ�س» ،لكنّها وبانقطاع مقوّمات العي�ش،
حتت�ضر لثماين ع�شرة �سنة ومتوت ملثلها
ونيّف (علمًا ب�أن حم�صولهما عمر ال�سيّاب)،
ثمّ تبزغ يف ال�سَّ ْه ِو ال متلك رحمًا .فبانقطاع
الرّمق التدريجيّ عن ال�شجرة حال ٌة من
ت�صعيد الأ مل ومعاناة املر�ض والعجز ،وهذا
ما التُم�س لدى ال�سيّاب/ال�شاعر ،بل ما قد
يظهر على وجه ال�شجرة وما �سينبعث مندفعًا
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� إىل ذات املتلقي/امل�سكينة /امل�ست�شعرة،
خوف يجتاحهما معًا يف حلظتني خمتلفتني؛
ٌ
واحدة متقدّمة و�أخرى مت�أخرة ،وعلى عك�س
ما ر�أى ال�شابّي �أنها واحدة طويلة ومتقطعة/
تقوي�ض للفكرة بت�صرف ،وعلى عك�س قوله
أي�ضا � إنها عملية �شحذ اهتمام من يحيطون
� ً
به وعاطفتهم � إذ عانى الأ مل والفقر والغربة،
ملاذا ال يرجع � إىل قدميّ زوجته وي�شكو� ،سينال
ما ينال ،ولن يخاف �أح ٌد � إال عليه ،لن ي�سرق
خواطر املتلقّني لي�ضعها يف فقاعة ملأ ى
بالع�شب امليّت الطويل ،يحاولون عبثًا قطعه
ليتحدّثوا بو�ضوح عن م�سلكهم ،عبثًا ،ما
حاجته � إىل ك ّل هذا؟!
تدعو ق�صيدة ال�سيّاب ممحّ �صها � إىل
تفكيكها تفكّريًّا ،و� إىل � إدراك ظالل الأ ودية
املجهولة التي ي�سلكها (ال�شكل واملعنى معًا)،
لكنّ متاهي احلدود بينهما يف مرحلة ما
مينح املقطع ال�شعري �أو الق�صيدة امل�شهدية
ين اخلا�ص بها،
واحلكاية واالرتباط الزمكا ّ
رمبا لأ ن ق�صيدة ما بعد احلداثة ب�أبعادها
الغام�ضة والذاتية و�شكلها غري امللتزم تتحمّل
هذه البنية وتتنف�س بتنف�سّ ها فكادت ت�صبح
الق�صيدة عبارة عن مقاطع ملحمية متج�سدة
بحالة معينة ،بل تكاد تكون هذه احلالة ثيما
عند بع�ض ال�شعراء /ال�سيّاب � ،إذ كان موقفًا
(احلزن لي�س حالة ،احلزن موقف � /إليا�س
خوري يف رواية له).
ف�أي عذوبة هذه � إن قلتُ � :أعذبُ ال�شعر
�أ�شقاه! بل �أعمقه و�أحزنه ،فلي�س غريبًا
� إذا انطبع هذا ال�شكل التجديديّ ومعناه
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التجريبيّ بال�سوداويّة؛ كونيّة كانت �أم قومية
�أم �شخ�صيّة ،وبدا من ال�سذاجة والوهن
احلديث عن الزّهر ،وو�صف العبق ،وقد تنقلب
املعايري والقيم ،وتتفا�ضل امل�شاعر وال�سيَم،
لكن ال�سياب/ال�شاعر � إذا اكت�شف املوت على
تعبري خوري مات بطيئًا وحزينًا ،فهل حقًّا
كان امل�ضمون الأ كرث التحامً ا وتف ّردًا ،ال�صورة
الرتكيب ،املوت الفقد الأ مل ،تكمّل بع�ضها
البع�ض � ،إذً ا ،املوتُ �شك ٌل من �أ�شكال الت�شا�ؤم
الع�صريّ التي ميّزت ال�سيّاب ،وهي تتحدّى
كونها مبفهومها الكليّ جتربة فرد ،ولي�س
هذا غريبا على ال�سياب ،فهو خملو ٌق يت�أ�سى
بالعراق ،كك ّل العراقيني ،وبوجعه وغربته.
ملّا كانت الق�صيدة املركبة وال�شاملة متنح
ال�شاعر فر�صة �أن يقول ك ّل �شيء وهي بدورها
تقوله ،كانت التفا�صيل � إ�شارات نحو الكليّ
(خوري بت�صرّف) ،لكنها تختلف مباهيّتها
من �شاعر لآخر ،واختالفها ال مييّزها ،لكنه
قد يثبت ويبحث يف �شكله عن ماهيّات �أخرى
هي بال�ضرورة ثابتة (كما ينبغي لق�صيدة ما
بعد احلداثة) ،ف� إن املهارة الثنائية (ال�شكل
املعنى) واحلذق والقدرة التعبريية ال تغفل
�أبدً ا ،فاالمتزاج بني العنا�صر التكوينيّة
للق�صيدة يعطي الهوية ال�شعرية لل�شاعر.
�سقوط � إيكار ال يعني � اّإل � إيكار نف�سُ ه
هذا ما رمى � إليه بيرت بروغل يف لوحت ِه
(� إيكار) ،فلك ّل توظيف �أ�سطوريّ معنى خا�ص
يقوّ�ض يف �أي عمل فني خلدمة معنى يف لدن
ال�شاعر ،تُقابَل حالة بحالة ،موقف مبوقف� ،أو
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لت�أكيد حقيقة ب�شريّة خالدة منذ زمن قدمي،
تتكرر �أ�شكال التعبري عنها فنيّا ،ولكل �شكل
خ�صو�صيّة ،لكن ما قيمة �أن ت�صل جتربتان
فنيّتان � إىل املفرق ذاته؟!
العامل يزداد كثافة ،فيخلق (الإن�سان /
إمكانات متعددة لكل مرّة يراه فيها
ٍ
ال�شاعر) �
فتعزل الكتابة نف�سها عن العامل فيما حتاول
الو�صول � إليه ،وحلظة الكتابة عرب الفن هي
حماولة انتقال � إىل �أكرث �أو �أقل كثافة ي�ستمد
ح�سيّته من الأ �صليّ  ،ولأ جل هذا االعتبار قد
تتالقى الر�ؤى ما بني منحنيات الفن ذاته/
مبفهومه العام� ،أو قد تتخذ الو�سيلة نف�سها
لتكمّل بع�ضها البع�ض �أو(تنفي) ،فت�صبح هذه
التعدديّة يف مراحل انتقالية دائمة ،والعامل
امل�شرتك بينها (النبذ ،الوتر املفقود املوجود/
احلزن) ميكن للحزن �أن يوحّ د الفنّانني/
ال�شعراء على الأ قل.
«� إيكار مي�سّ ح بال�شّ م�س

(ال�سيّاب ت�آكل (مر�ضه) املوت)

ري�شات النّ�سر وينطلق
� إيكار تل ّق َف ُه الأ فق
ورماه � إىل اللجج الرّم�س»
عَ ْو ٌد � إىل لوحة بيرت بروغل ،حيث �سقوط
� إيكار مل يعنِ �إالّه ،خاف من الهاوية ذاك
الطائر الأ عجم ،مل يكتب ال�شعر ،لو كان،
لكتب عن قيمة التحليق ب�أجنحة من �شمع،
وجلعل همّه خالدً ا ،لكنّ ال�سياب ،مقابلةً،
كتب ق�صيدة عن فزع الت�آكل ،و�أمله وخوفه
ال�شديدين.
وهذا الت�آكل ،املوت البطيء ،يقابل ُه
� إيكار ذوبان (ال�شّ م�س) ال�سّ قوط

�أقالم جديدة

إح�سا�س عميق (وفيقة)؛ الأ نثى التي تكمن يف
ٌ
�
العامل ال�سُّ فليّ  ،ففي عملية ر�صد للتحوّالت التي
كانت لدى ال�سياب مبا يتعلق باملوت فهو دائمًا
(من خالل الديوان املذكور) ،يجعله �صوتًا
منف�صلاً عن �صوته ،يظهره �أحايني ويخفيه
�أخرى ،وحتوّالت طفيفة يف الأ ماكن ،فهو يف
مفهومه الأ عمق (العامل ال�سفليّ ) والأ ق ّل
عمقًا (بيت جدي) والأ كرث متاهيًا (قلب أ� ّم
الفتاة ال�ضائعة) ،كما �أننا جند يف املكان
ثنائيات �ضديّة (�شبّاك ،علوّ /العامل
ٍ
الواحد
ال�سفليّ  ،دنوّ) ،فهذه مفارقات تلتم�س تكوينًا
أي�ضا � إىل تفرّد
�آخر ملفاهيم جوهر ال�شاعر ،و� ً
نظرة ال�سياب يف عالقة حمدودة الأ طراف،
«� إنّ ما�ضيّ قربي ،و�إنيّ قرب ما�ضيّ » فيمكننا
القول � إنّ حركة املوت يف ق�صيدة ال�شاعر
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مقرونة بالرمز بطريقة حمنكة .و� إنها جتربة
ذات/ذات�+شخ�ص قريب ،ذات+وطن.
وامت ّد موقف ال�سياب من املوت حني �صوّر
ر�ؤية ملا بعديّته ،فهو يف ق�صيدة أ� ّم الربوم يقدّم
تربيرًا كافيًّا ملا ميكن �أن يكون �سببًا النتهاء
احلياة ،فبل�سان امليّت ينتقد قذارة احلياة
مفا�ضلاً عليها �سالم املوت ،وال مينع �أن يكون
هذا النقد حم�ض ا�ست�سالم للحتميّة.
ومن خالل الديوان نلحظ �أن لغة ال�سياب
وفنيّته الر�ؤيوية بعدما كانت حلقة و�صل ما
بني املا�ضي واحلا�ضر/ما�ضيه وحا�ضره ،مل
تن�ش أ� يف قوالب تعبريية جاهزة بل تفرّدت،
رغم �أنّ حقيقة � إيكار واحدة.
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التجريب في رواية
غيثة تقطف القمر
احل�سني اوع�سري

∂

�أ�صدرت املبدعة والباحثة املغربية الدكتورة «زهور كرام» ،رواية جديدة عنونتها بـ
«غيثة تقطف القمر»( .)1تقع هذه الرواية ،التي جاء عنوانها ا�ستعاريا ،يف مائة و�ست
وع�شرين �صفحة من احلجم املتو�سط ،لتن�ضاف � إىل روايتني �سابقتني ،هما« :ج�سد
ومدينة» ( )1996و»قالدة قرنفل» ( ،)2004وكذا � إىل �سل�سلة من الأ عمال النقدية
التي �ساءلت فيها الباحثة اخلطاب الروائي من زوايا خمتلفة .ولعل قراءتنا لهذه
الرواية التي حتفل بالدالالت والرموز ،والتي تلمح �أكرث مما ت�صرح ،جعلتنا نقف
عند جملة من املميزات التي ات�سم بها هذا الن�ص املمتع تخ�ص ال�شكل حتديدا ،وميكن
ر�صد هذه املميزات فيما ي�أتي:
 .1الت�شذير:
جل�أت الروائية � إىل تقنية الت�شذير ،املتمثلة يف تق�سيم الرواية � إىل ع�شرين مقطعا ق�صريا مرقما
ب�شكل ت�سل�سلي ،يقع كل مقطع يف �صفحات معدودة ،ويكاد كل مقطع ينفرد بتيمة حمددة � ،إال �أن
�شخ�صية «غيثة» تبقى هي اخليط الناظم بني خمتلف هذه املقاطع ،لأ نها تدخل يف عالقات عديدة
∂
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باحث وكاتب من املغرب.
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مع خمتلف ال�شخ�صيات الأ خرى التي �ساهمت
يف تطوير فعل ال�سرد .وبهذا تكون هذه التقنية
التي �شغلتها الروائية قد �ساهمت يف تك�سري
رتابة ال�سرد ،وجعلت الن�ص يبتعد عن �صيغ
الكتابة الكال�سيكية التي حتت�شد التفا�صيل
ب�أ�سلوب �سردي متدفق .ولكي يتحقق هذا
االخت�صار ،الذي �أ�صبح يف ظل ع�صرنا
الراهن �أمرا مطلوبا حتى ال ي�شعر املتلقي بامللل
والرتابة .هكذا ،ي�ستطيع كل من �أم�سك هذا
الن�ص ،الذي كتب بدقة متناهية ،بني يديه
يقر�أه يف ظرف ال يتجاوز �أربع �ساعات على
الأ كرث ،م�سافرا بني مقاطعه املكثفة ،متفاعال
مع الق�ضايا الراهنة التي يطرحها ،م�ستوعبا
الدالالت ال�ضمنية التي حتيل عليها الرموز
والإيحاءات املعرب عنها بلغة مرنة و�سل�سة
وبجمل ق�صرية ،وهذا �أمر لي�س يف مكنة
اجلميع � .إنها ربحت رهان القارئ ،وعرفت
كيف ت�ستدرجه من مقطع � إىل �آخر ،حيث � إن
كل مقطع يجعلك تتلهف � إىل قراءة ما �سي�أتي
يف املقطع الذي يليه ،وب�آلية اال�ستدراج هذه
التي حتققت عرب بنية الت�شذير �ساهمت يف
جعل القارئ ي�ستمتع بالن�ص من بدايته � إىل
نهايته دون كلل �أو ملل.
 .2الرمز:
ميكن ر�صد الرمز يف رواية «غيثة تقطف
القمر» �أوال من العنوان نف�سه ،حيث � إن القمر
هنا رمز طبيعي لل�ضوء الذي يزيل الظالم
ويربز امل�ستور ،وميكن ر�صد الرمز ثانيا من
خالل �شخ�صية ال�سيد «ال�سيدا»؛ �شخ�صية
جت�سد الف�ساد امل�ست�شري يف الوطن .لقد
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اختارت امل�ؤلفة ت�شبيه هذه ال�شخ�صية ،التي
جردتها حتى من اال�سم ،لأ ن اال�سم دال ورامز،
بفريو�س داء فقدان املناعة املكت�سبة الذي
ينخر ج�سم امل�صاب مبجرد ما يدخله ،وينت�شر
بطريقة ال وجود لعالجها � إىل حد الآن ،كذلك
ينخر ال�سيد «�سيدا» ب�أ�ساليبه اال�ستغاللية
ج�سد هذا الوطن ومواطنيه ،وحتى «غيثة»
ال�صحفية يف �صحيفة «الفيرتينا» (الفرتينا
هي الأ خرى رمز لل�صحف ال�صفراء) التي
�أرادت ف�ضح ممار�ساته ،كان م�آلها ال�سجن
الذي فقدت ب�سببه زوجها الذي تخلى عنها
مبجرد ا�ستدعائها لال�ستنطاق ،وفقدت
عملها يف ال�صحيفة التي تخلت عنها ومل يوكل
لها مديرها العام حماميا يدافع عنها ،وك�أن
الكل متواطئ هنا مع الف�ساد ،لتكت�شف يف
الأ خري �أن ال�سيد «ال�سيدا» �أ�صبح مالكا لنف�س
ال�صحيفة .لكن عدم ت�ضحيات «غيثة» ،التي
كلفها النب�ش يف القمامة لتنبعث منها رائحة
الف�ساد التي تزكم الأ نوف مل تذهب �أدراج
الرياح ،ما دام �أنها �آمنت بق�ضية ودافعت
عنها ،لأ ن يف الأ خري �سيحاكم ال�سيد «�سيدا»،
و�ستقطف غيثة «القمر» ،لأ نها �ستفرح فرحا
كبريا عند �سماعها خرب «املحاكمة» � .إنها رمز
للبطل الإ�شكايل الذي يواجه ال�صعاب لكنه
ال ي�ست�سلم ،و�سالحها الوحيد الذي جعلها
ال تف�شل هو احلب ،لأ ن «من ال يعرف كيف
يدافع عن احلب ال يعرف كيف يدافع عن
الوطن»(.)2
يتحقق الرمز كذلك من خالل ف�ضاءات
وعوامل �أخرى ا�ستدعتها الروائية للداللة
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على ق�ضايا يعج بها الواقع ،فالبحر الذي
ظل «عمر» الأ خ الوحيد لـ»غيثة» احلا�صل
على �شهادة جامعية يف القانون ي�أمل يف �أن
يركبه هروبا من الواقع ،رمز للهجرة ال�سرية
تارة التي حت�صد مئات الأ رواح �سنويا يف
املغرب ورمز لالغت�سال من املرارة ،والربملان
الذي ظل «عمر» ينتظر �أمامه عندما ف�شل
يف ركوب البحر ب�سبب وفاة �أمه يف غيابه
رمز للبطالة التي تعاين منها فئة عري�ضة
من �شرائح املجتمع ،فهو ال يحيل من خالل
ف�ضائه الداخلي� ،أي ال يح�ضر يف الرواية
باعتباره م�ؤ�س�سة د�ستورية تناق�ش فيها ق�ضايا
املواطنني ،بل يح�ضر من خالل ف�ضائه
اخلارجي الذي يتحول � إىل مكان لالنتظار
لدى احلا�صلني على ال�شهادات اجلامعية
العليا .لقد حكمت امل�ؤلفة على «عمر» باملوت
لأ نه ف�ضل االنتظار ،وك�أن االنتظار هو يف
العمق موت بطيء ،لذلك فهو منوذج للبطل
ال�سلبي امل�أ�ساوي.
�ساهمت هذه الرموز التي �أح�سنت الروائية
توظيفها يف اختزال العديد من الق�ضايا ،فهي
ت�شكل نوع ًا من التماثل الذي ي�صل يف بع�ض
الأ حيان � إىل درجة التماهي ،وبذلك تكون قد
ا�ستعا�ضت عن الو�صف والإ�سهاب بالرمز
الذي يفتح الن�ص على ت�أويالت عديدة.
.3الكتابة عرب الأ نواع:
يتمثل هذا الأ �سلوب يف ا�ستدعاء جمموعة
من الأ نواع ال�صغرى ،وتتجلى ح�سب قراءتنا
يف ا�ستح�ضار الأ غاين والأ مثال ال�شعبية يف
58

�سياق ال�سرد .فالعديد من الأ غاين ت�أتي
من�سجمة مع اللحظة ال�سردية ،ف�أغنية «القمر
الأ حمر» التي كانت ت�صغي � إليها غيثة رفقة
زوجها الأ ول الذي تخلى عنها على �ضفاف
نهر �سبو وغريها من الأ غاين ال ت�أتي � إال
لتع�ضد موقفا �أو جت�سد مفارقة ،فكيف ميكن
ل�شاب يعي�ش يف بلد يقول عنه «نعمان حللو»:
زين البلدان �أن يفكر يف «احلريك»؟! وكذلك
هي وظيفة الأ مثال ال�شعبية املغربية التي
ا�ستح�ضرتها الروائية يف الكثري من الوحدات
ال�سردية للداللة على التوجيه والن�صح �أو
التقليل والتحقري �أو ما �شابه ذلك .فهذه
القيم عو�ض �أن تخو�ض ال�سرد يف �شرحها
والتو�سع فيها تكتفي بالتعبري عنها بالأ مثال
التي ت�ؤدي وظيفة التكثيف الذي يهمني على
هذه الرواية.
والأ نواع ال جت�سدها الأ غاين والأ مثال
فقط ،بل ميكن ر�صدها من خالل حكاية
«ال�سي العربي» الرجل الذي كان ي�سلي
الأ طفال ال�صغار ،وجت�سدها �أي�ضا املقالة
التي رمبا ت�شكل �أ�صل هذه الرواية .فعنوان
الراوية ،يف الأ �صل ،هو عنوان مقالة قر�أتها
«غيثة» كما جاء على ل�سان ال�ساردة يف موقع
«ال�سيد ال�سيدا»؛ � إنها ت�شكل � ،إىل جانب الأ نواع
الأ خرى ،احلكاية الأ �صل �أو الكلمة النواة التي
مت تفجريها ومتطيطها لت�صاغ يف قالب روائي
�شيق وممتع.
 .4ق�ضايا راهنة:
عاجلت الرواية عددا مهم ًا من الق�ضايا

�أقالم جديدة

الراهنة يف املغرب (البطالة ،واعتقال
ال�صحافة ،والهجرة ال�سرية ،واغت�صاب
الأ طفال من لدن الأ جانب ،وتن�صيب احلكومة
اجلديدة ،)...غري �أن املت�أمل يف ت�سريد هذه
الق�ضايا؛ �أي معاجلتها �سرديا ،يالحظ �أن
الروائية قاربتها ب�أ�سلوب يجنح نحو النمذجة
والتجريد ،ويبتعد عن املعاجلة املبا�شرة التي
تعك�س الواقع ب�شكل �آيل ،لأ ن الكتابة عن
الواقع ب�شكل مبا�شر جتعل العمل الأ دبي فجا
ومبت�سرا ،وهذا ما حتا�شته الروائية التي مل
تعني بقدر ما �أوردت قرائن لفظية وحالية
حتيل على الق�ضايا ال�سابقة.
 .5التجريب مبقدار:
عندما نقر أ� رواية «غيثة تقطف القمر»،
نلم�س الكثري من تقنيات التجريب،
املتمثلة يف تك�سر خطية ال�سرد ،وتقنيتي
اال�ستباق واال�سرتجاع .فغيثة التي نعرف
منذ ال�صفحات الأ وىل ب�أنها ق�ضت فرتة
يف ال�سجن ،ال نتعرف على �أ�سباب �سجنها
� إال بعد تقدمنا يف فعل القراءة ،وال من�سك
بتالبيب هذه ال�شخ�صية � إال عندما نتعرف
على عالقاتها بالآخرين (الأ م ،والأ خ ،والزوج
الأ ول ،وخالد ،وناديا )...الذين ت�سرتجع
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رفقتهم ما�ضيها ،ويف كثري من الأ حيان ،جند
�أنف�سنا نعود � إىل ما �سبقت قراءته للت�أكد من
طبيعة الأ �شخا�ص ،ولنلملم خيوط احلكاية.
و� إذا �أ�ضفنا � إىل هذه التقنية ،التي ا�ستطاعت
الروائية بف�ضلها �شد انتباه القارئ � إىل �آخر
�صفحة ،التقنيات ال�سالفة الذكر (الت�شذير،
والكتابة عرب الأ نواع ال�صغرى ،واحلذف)...
�أمكننا القول � إننا �أمام رواية جتريبية ،لكن
التجريب فيها كان مبقدار ،جاء بعيدا عن
الإيغال ،لذلك مل مينعنا من القب�ض على نواة
احلكاية وا�ستيعاب دالالتها ،على خالف بع�ض
النماذج الروائية املغربية احلداثوية الأ خرى
التي تفهم التجريب ب�شكل معكو�س ،مما يجعل
القارئ يتخل�ص منها منذ ال�صفحة الأ وىل.
� إن ما قدمناه بخ�صو�ص هذه الرواية
املتميزة والهادفة لي�س �سوى وجهة نظر
تندرج �ضمن وجهات نظر متعددة ،ت�سمح
بها نظرية التلقي التي �أعلت من �ش�أن القارئ
ودفعته � إىل ملء بيا�ضات الن�ص التي تركتها
لنا الروائية فارغة يف بع�ض الأ حيان ،لأ نها
راهنت على قارئ يقظ قادر على فك �شفرات
الن�ص وا�ستيعاب م�ضامينه عرب قالبه الفني
الذي يعك�س ح�سا فنيا متميزا و� إ�صغاء عميقا
للن�صو�ص لدى الروائية «زهور كرام».

الهوام�ش:
 -)1كرام(زهور) :غيثة تقطف القمر،من�شورات دار الأ مان ،مطبعة الأ منية الرباط ،ط.2014 ،1،
 -)2نف�سه� ،ص.102 :
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مسيرة البطل

نورا �أبو خليل

∂

ي�صف جورج كامبل يف كتابه «البطل ذو الأ لف وجه» (و�أنا ال �أعلم � إذا كان الكتاب
قد تُرجم � إىل العربية ،وال �أظن ذلك ،لذا ف�أنا �أترجمه و�أ�شرحه هنا بلغتي و�أعلّق
عليه من وجهة نظري)� ،أن «البطل» ،وهذا البطل قد يكون �أي �شخ�ص منا يذهب يف
م�سريته �أو رحلته اخلا�صة ،مي ُّر مبراحل بالرتتيب الآ تي:
 -1العامل االعتيادي :وهو خلفية البطل ،مكانه وزمانه وما ي�ؤثر عليه ،فمغامرته
تبد أ� من �أي مكان ،من عائلة من الطبقة املتو�سطة ،من خميم لالجئني ،من جزيرة،
من حلظة ملل ،من تغيري مفاجئ ،من موقف عابر ،و�أحياناً قد تبد أ� دون �أن يتوقعها
البطل� .شيء ما ي�ستفزه ،يثري انتباهه ،يوقظه ،ثم ي�ضعه على طريق ما .كلما ازداد
وعيه بامل�شكلة ،ازدادت رغبته يف خو�ض امل�سرية.

∂
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 -2رف�ض الدعوة � إىل املغامرة :وهي كل
الأ �سباب التي يتحجج بها البطل (الذي مل
ي�صبح بط ًال بعد� ،أو لعله منذ البداية بطل)
كي يبقى مكانه .واجب ،عدم ثقة بالنف�س،
العادات والتقاليد ،ال�شعور ب�أنه �سيرتك غريه
خلفه ،اخلوف من التغيري .لكن البطل ي�شعر
ب�أن حياته لي�س لها معنى ،ب�أن كل ما يخلقه
هو عبارة عن م�شاكل تلهيه حتى يوم مماته،
في�صبح حماط ًا باالكتئاب وامللل .هناك �أ�شياء
كثرية ت�صنع الرف�ض ،وهنا للبطل خيار � ،إما
�أن يتم�سك بها� ،أو �أن مي�ضي قدماً.
 -3م�ساعدة من قوة خارقة � :إن اختار
البطل االلتزام بامل�سرية ،ف�إن م�ساعدة ما
�ستُقدم له� .سي�شعر وك�أن الكون � إىل جانبه،
وك�أن كل خطوة يقدم عليها تفتح له الباب
املُنتظر� ،ستكون الأ ر�ض بجانبه� ،سيلتقي ب�أنا�س
ي�سميهم املعلم واملر�شد وامللهم� .سيمر مبواقف
ي�سميها «م�صادفات»� ،سي�سمع الكالم الذي
يحتاجه ملواجهة العقبات ،وك�أن �أحدهم يقدم
له ال�سم املالئم للثعبان املالئم ،وال�سالح
املنا�سب للتنني املنا�سب .ي�شعر البطل وك�أنه
يركب موجة ر�سمها له التاريخ.
 -4عبور العتبة :وهي املرحلة التي يرتك
فيها البطل كل ما عرفه و َأ� ِلفَه ويخطو يف عامل
جمهول خطر غري معروف القواعد والقوانني
واحلدود .العتبة هي حيث ينتهي عامل
البطل ،حيث يُر�سم حد فلكه ال�سابق � ،إطار
العائلة والأ هل والقبيلة واملجتمع ،وميتد وراءه
الظالم ،العامل الذي يفرت�ض �أن يحميك
ذاك الإطار منه .ال�شخ�ص العادي قنوع ،بل
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فخور ،ببقائه داخل هذا الإطار؛ � إذ حتثه
كل القناعات املنت�شرة بني النا�س على ذلك،
لكن بالن�سبة للبطل ،ف�إن ما خلف هذه العتبة
مغامرة ،وخطرها ال يقارن بلذتها .وهنا يلتقي
ببع�ض من يدعمونه ،وببع�ض ممن يحبطونه
ويحاولون � إيقافه.
 -5بطن احلوت :ما � إن يعرب البطل هذا
اخلط ،ف�إنه يبدو للعامل اخلارجي –وحتى
لنف�سه -وك�أنه قد ابتُلع ،وك�أنه قد مات �أو
�سيموت ،والباقون خلف احلجاب يتخذون من
ذلك عربة ب�أن تخطي العتبة يعني الهالك،
ويف هذه املرحلة احلا�سمة ،وبينما ي�شعر
البطل وك�أنه يُ�سحق يف بطن احلوت ،وك�أنه
هالك ،يكت�شف ب�أن الرحلة داخلية ،ولي�ست
خارجية ،هي لي�ست عبور ًا � إىل ما وراء خط
ما ،هي لي�ست خروج ًا من قوقعة ما ،بل هي
دخول � إىل �أعماق نف�سه ،حتدٍّ لذاته � إن �شئنا
القول ،تغيري باطني ،وك�أن بطن احلوت التي
يخ�شاها هي �أعماق ذاته ،رمبا يواجه �أكرب
خماوفه ،رمبا يلتقي وجه ًا لوجه مع ما دفنه
ومتنى �أن يتجنبه طوال حياته .يدخل املعبد
املحرو�س ب�أقوى و�أ�شر�س املخلوقات التي
جتر أ� �أن يتخطاها ،ويف هذا املعبد يحرتق
البطل ليولد جديد ًا من رماده ،مير بالتحول
 metamorphosisالذي جاء من �أجله
ومل يتوقع �أبد ًا �أن يبدو كما بدا ،ويخرج وال
�شيء يف عامله قد بقي كما هو .بعد �أن مير
بتحديات ،ب� إغواءات عن الطريق ،ب�صراع بني
الذكري والأ نثوي ،وبعد �أن يحتك بامل�صدر،
بالقوة الالحمدودة ،بالكينونة ،وي�شعر ب�أنه
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�سينفجر؛ ي�صل � إىل القمة � ،إىل مراده � ،إىل
فهم �أعمق ،وك�أنه قد تخطى احلياة � إىل ما هو
�أبعد ،ويح�صل على ما �سعى � إليه.
 -6العودة :يت�صارع البطل مع رغبته يف
البقاء يف هذا العامل اخلالد ،فيما اكت�شفه من
جمال غري موجود على الطرف الآخر ،لكنه
يريد �أن يجلب للآ خرين قب�س ًا من هذا النور
الذي وجده ،يريد �أن يخربهم عنه ،فيعود،
ويخو�ض النزال بني الواقع واملغامرة ،بني ما
يعرفه هو وما هو معروف ،وي�شعر وك�أنه �أحمق
فيما يحاول �أن ي�شرح للآ خرين ما مر به.
ويتحول النزال � إىل رق�ص فيما يتحول بطلنا
� إىل «راق�ص كوين» كما ي�سميه الفيل�سوف
الأ ملاين نيت�شه ،ال يرتكز على نقطة واحدة ،بل
يراق�ص �أكرث من موقع� ،أكرث من حمور� ،أكرث
من زاوية للنظر -ال ي�صارع من وجهة نظر
واحدة يف الزمن الواحد ،بل يعي تواجدها
معاً .يتخل�ص البطل من هويته القدمية ،ومن
خوفه من املوت الذي مر به ،ويجب �أن مير به
كي يولد من جديد ،ومن خوفه من احلياة .هو
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ال يخ�شى القادم ،يعي �أن كل �شيء يتغري ،و�أن
ال �شيء يفنى بل يتحول ل�شكل �آخر.
وُ�ضعت هذه اخلطوات لت�صف م�سرية
�أبطال اخلرافات والأ �ساطري� ،أودي�سيو�س
وثي�سيو�س وبروميثيو�س وغريهم من
الـ«� إي�سيو�سات» ...لكن يبدو يل �أن هذه
امل�سرية م�ألوفة �أكرث مما نظن ،تبد أ� من
عدم الر�ضا ،من معرفة ب�أن هناك �شيئ ًا
�آخر ممكن ،من ا�ستهجان للم�ألوف واملعتاد
والطبيعي والالزم ،من اختالف ،وتقود
البطل � إىل ال�شك بنف�سه � ،إىل اجلنون � ،إىل
ال�شعور ب�أنه يفقد الأ ر�ض التي وقف عليها منذ
زمن ويفقد مرا�سي حياته وحتى نف�سه ،ب�أنه
�سيموت �أو �سيفقد عقله �أو �سيُنبذ �أو �سيغدو
وحيد ًا �أو �سيُعرث عليه ويُحرق ...ثم يتحرر.
يتحرر داخلياً ،يتحرر خارجياً ،ال يهم .لكنه
يعي �أن جنونه وعي ،و�أن الظالم لي�س خط�أه
بل هو ما ال يتجر أ� غريه على خو�ضه ،ب�أن
خماوفه غري حقيقية ،ب�أن عامله قد تو�سع
و�سيظل يتو�سع ما دام البطل ينطلق يف هذه
امل�سرية ،مرة تلو املرة.
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شواهد لغة النقص في المصادر النحوية

�أمين دراو�شة

∂

قبل احلديث عن �شواهد لغة النق�ص ،كان لزاماً علينا �أن نتحدث عن لغات
ولل�سماء ال�ستة ثالث لغات رويت عن العرب.
الأ �سماء ال�ستة أ
الأ وىل :لغة الإمتام
وهي �أن تكون هذه الأ �سماء معربة باحلروف بالواو رفعا وبالأ لف ن�صبا وبالياء
جرا ب�شرط .وهذه اللغة هي �أ�شهرها ا�ستعماال.
الثانية :لغة الق�صر
ومعنى الق�صر هو � إثبات الأ لف يف �آخر اال�سم يف جميع �أحواله فتقول ـ مثال ـ
�أخاك كرمي � ،إن �أخاك كرمي .مررت ب�أخاك الكرمي  .فتالحظ �أن كلمة �أخاك جاءت
لللف فتكون
مرة مرفوعة  .ومرة من�صوبة ومرة جمرورة ومع ذلك هي مالزمة أ
مرفوعة ب�ضمة مقدرة ومن�صوبة بفتحة مقدرة وجمرورة بك�سرة مقدرة على الأ لف
ومن ال�شواهد على هذه اللغة قول ال�شاعر :
∂

كاتب من الأ ردن.
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� إن �أباها و�أبا �أباها
قد بلغا يف املجد غايتاها
ومو�ضوع ال�شاهد عند قوله :و�أبا �أباها ف�أبا
الأ وىل م�ضاف و�أبا الثانية م�ضاف � إليه جمرور
وعالمة جرة ك�سرة مقدرة على �آخره.
وال تكون هذه اللغة � إال يف ثالثة �أ�سماء هي
�أب ،و�أخ ،وحم .وهذه اللغة يف املرتبة الثانية
يف ال�شهرة .
الثالثة :لغة النق�ص
ت�أمل يف الأ مثلة التالية« :هذا �أبك ،ور�أيت
�أبك ،ومررت ب�أبك» جتد �أن كلمة �أب جاءت
مرة مرفوعة ومرة من�صوبة ومرة جمرورة � إال
�أن عالمة الرفع هي ال�ضمة وعالمة الن�صب
هي الفتحة وعالمة اجلر هي الك�سرة و�أما
الواو والأ لف والياء فهي حمذوفة ،وبذلك
تدرك �أن لغة النق�ص هي حذف الواو
والأ لف والياء ويكون اال�سم معربا باحلركات
الظاهرة.
ومن ال�شواهد املروية عن العرب يف هذه
اللغة قول ال�شاعر :
ب�أب ِه اقتدى عَ دِ يُّ يف الكرمِ
وَمَ نْ يُ�شاب ُه أ� َب ُه فَما ظَ لَمْ
حيث قال ب�أبه فحذف الياء وجعل اال�سم
جمرورا وعالمة جره الك�سرة الظاهرة .ثم
قال :ومن ي�شابه �أبه فحذف الأ لف وجعل
عالمة ن�صبة الفتحة الظاهرة.
وهذه اللغة تخت�ص ب�أربعة �أ�سماء هي:
64

�أب� ،أخ ،حم ،هن ،وتعد هذه اللغة يف ال�شهرة
يف املنزلة الأ خرية � إال يف (هن) ف�أنها �أ�شهر
ما تكون بهذه اللغة .
فنلخ�ص لك من ذلك �أن �أبا و�أخا وحما
لها ثالث لغات هي :
1ـ لغة الإمتام وهي �أن تعرب باحلروف
وهي �أ�شهر اللغات الثالث .
2ـ لغة الق�صر وهي �أن تالزم الأ لف وتعرب
بحركات مقدرة وهي يف املرتبة الثانية يف
ال�شهرة .
3ـ لغة النق�ص وهي �أن حتذف منها
احلروف ( الأ لف،والواو ،والياء ) وتعرب
باحلركات الظاهرة وهي يف املرتبة الأ خرية
يف ال�شهرة .
وَهَ نٌ فيها لغتان هما :
1ـ النق�ص وهي الأ �شهر .
2ـ الإمتام .
أ�مَّا ذو ،وفو من غري امليم فعلى لغة واحدة
وهي الإمتام.
�شواهد لغة النق�ص يف الكتب النحوية:
�أثناء بحثنا عن �شواهد لغة النق�ص من
بطون الكتب ،وجدنا �أنَّ ال�شواهد ال�شعرية
قليلة ،وكان الغالب �شواهد اجلمل الق�صرية،
كما وجدنا لغة النق�ص ،مبعرثة يف دوواين
ال�شعراء ،وكذلك وجدنا بع�ض ال�شواهد يف
القر�آن الكرمي ،والأ حاديث النبوية ال�شريفة.

�أقالم جديدة

يقول ابن مالك :
من ذاك ذو � ،إن �صحبة �أبانا
والفمُ  ،حيث امليم منه بانـ ـ ــا
()1

في�شرتط يف � إعراب الفم باحلروف زوال
امليم منه ،و� إليه �أ�شار بقوله:
والفم ،حيث امليم منه بانـ ـ ــا
ف� إذا ظهرت امليم �أعرب على (لغة
النق�ص) �أي باحلركات ،نحو :هذا فمٌ ،ور�أيت
فماً ،ونظرت � إىل فمٍ .
ويقول:
�أبٌ  ،أ� ٌخ  ،ح ٌم  ،كذاك وَهَ ــنُ والنق�ص
يف هذا الأ خري �أح�سنُ
فعلى لغة النق�ص نقول :هذا أ�بُه و�أخُ ُه
وحمُها ،ور�أيت أ� َب ُه و�أخَ ه وحمَها ،ومررت ب أ� ِب ِه
و�أخِ هِ ،وحَ مِ ها .وهذه اللغة نادرة يف �أب و�أخ
وحم.
وعليه قوله :ب�أب ِه اقتدى عَ دِ يُّ يف الكرم
ومن ي�شابه أ� َب ُه فما ظلمْ
أ�مَّا هَ نٌ فالف�صيح �أن يعرب باحلركات
الظاهرة على لغة النق�ص نحو :هذا هَ نُ زيد،
ور�أيتُ هَ نَ زيد ،ومررتُ بهَنِ زيد ،و� إليه �أ�شار
بقوله:
(والنق�ص يف هذا الأ خري �أح�سنُ ).
ويقول ابن ه�شام( )2و�أما الهن ف� إذا
ا�ستعمل مفردا نق�ص ،و� إذا �أ�ضيف بقي يف
اللغة الف�صيحة على نق�صه ،تقول :هذا هنٌ ،
وهذا هَ ن َُك ،فيكون يف الإفراد والإ�ضافة على
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حد �سواء.
وورد هَ نٌ على ثالث لغات(� )3أ�شهرها
النق�ص مطلقا ،ويف حم نق�صه حال القطع
و� إعرابه على العني.
ويف �شرح الآجرومية( )4ورد يف �أب وفم
قول ال�صنهاجي جاء �أبٌ  ،وانفتح َفم َُك،
فتعامل معاملة لغة النق�ص.
ويف كتاب �شرح قطر الندى وب ُل ال�صدى
ورد قول ال�شاعر ر�ؤبة ابن العجاج(:)5
ب�أب ِه اقتدى عَ دِ يُّ يف الكرم
ومن ي�شابه أ� َب ُه فما ظلمْ
وهو نف�س ال�شاهد يف �شرح ابن عقيل
بطبعاته املختلفة ،وعلى لغة النق�ص تكون
( أ� َبهُ) مفعوال به من�صوب وعالمة ن�صبه
الفتحة الظاهرة.
وقد يحكى عن بع�ض العرب �أنهم
()6
يقولون:
هذا أ�ب َُك  ،ور�أيت أ�ب ََك  ،ومررت ب أ�ب َِك من
غري واو وال �ألف وال ياء.
وقد جاء على هذه اللغة ( لغة النق�ص )
قول ال�شاعر:
�سوى أ�ب َِك الأ على و�أن حممد ًا
عال كل عال يا بن عم حممد
وال�شاهد هنا (�أبك) م�ضاف � إليه جمرور
وعالمة جره الك�سره.
�أما (�أب) فقد وردت كلغة نق�ص يف �شرح
�شواهد املغني ( )7حيث يقول ال�شاعر:
كم من �أب ٍ لك يا جري ُر ك�أنه
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قم ُر املجرة �أو �سراجُ نها ِر
وال�شاهد هنا (�أب) ا�سم جمرور مبن
وعالمة جره الك�سرة.
ويقول ابن مالك( )8يف هَ ن ٍ على لغة
النق�ص:
اهلل �أعطاك ف�ض ًال قد خُ ِ�ص ْ�صتَ به
على هَ نٍ  ،وَهَ نٌ فيما م�ضى وَهَ نُ
والهَنُ هنا يراد به احلقري وقد عوملت
معاملة (لغة النق�ص).
�أما فم فقال ابن مالك:
ي�صبح ظم�آن ،ويف البحر ف ُم ُه
وال�شاهد هنا ( َف ُمهُ) مبتد أ� م�ؤخر مرفوع
وعالمة رفعه ال�ضمه الظاهرة على �آخره على
(لغة النق�ص).
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ويف �شرح �أبيات �سيبويه
ال�شاهدين الآتيني:
فلن �أنفك �أرثي �أخ ًا يل ماجد ًا
جميل املحيا كان يل �سيدا ظهرا
هذا وجدكم ال�صغار بعينــه
ال �أم َّ لـي � إن كان ذاك وال �أبُ
وال�شاهد هنا (�أخ ًا و�أبُ ) حيث تعرب
باحلركات الظاهرة على (لغة النق�ص).
()9

وجدت

كما جاء يف قوله تعاىل { :قَالُوا يَا َأ� ُّيهَا
()10
ا ْلعَزِ ي ُز �إِنَّ َل ُه أ�َب ًا �شَ يْخ ًا َكبِري ًا }
وال�شاهد هنا كلمة (�أباً) فتعرب على
لغة النق�ص ا�سم � إنَّ م�ؤخر من�صوب وعالمة
ن�صبه تنوين الفتح.
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�صندوق القراءة

الشاعر عمر فارس متلبس ًا مع الكتب
حاوره :ربيع ربيع

∂

التقيته �أول مرة يف � إحدى �أم�سيات امللتقى الأ دبي (عمان) قبل عامني ،انتحينا
ال يف الأ دب والقراءة وال�شعر .هناك �أ�شخا�ص
جانباً ،على هام�ش الأ م�سية ،وحتدثنا طوي ً
تعرف من النظرة الأ وىل �أنهم خمتلفون ،تعرف من حديثهم م�ستوى الثقافة التي
اكت�سبوها .وعمر فار�س واحد من ال�شباب الذين يتمتعون باحليوية واحلرية يف قول
ر�أيهم �صريحاً دون جمامالت ،ويف الوقت نف�سه يُقبل على تقبل النّقد برحابة.

∂
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عمر � إبراهيم فار�س� :شاعر وكاتب �ساخر،
يدر�س هند�سة امليكانيك يف جامعة العلوم
والتكنولوجيا .يقول عمر � إنه بد أ� القراءة منذ
فرتة مبكرة جداً � ،إذ يذكر �أنّ �أول كتاب قر�أه
هو «ق�ص�ص الأ نبياء والر�سل» ،وكان ذلك يف
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي .غري �أن القراءة
عنده ،يف ذلك الوقت ،كانت متقطعة وغري
واعية ،على حد قوله� .أما �أول كتاب قر�أه يف
مرحلة الوعي وبداية االهتمام الأ دبي فكان
رواية «الطريق الوحيد» للكاتب الرتكي عزيز
ني�سن بالتزامن مع جمموعة «قبل الأ وان
بكثري» للقا�صة الأ ردنية ب�سمة ن�سور.
�س�ألتُ عمر عدة �أ�سئلة عن القراءة
وعالقتها بالكتابة ،وقدرة الكتاب على تغيري
الإن�سان ،ف�أجاب:
«ح�سنا� ،أنا �أحاول الكتابة� .أول مرة
�أخذت فيها الأ مر على حممل اجل ّد كانت يف
بداية تعريف على امللتقى الأ دبي� .أثناء حديثي
مع ال�شباب هناك وجدت �أن معظمهم يقر أ�
وتو�صلت � إىل حقيقة ال ميكن
الكتب املتنوّعةّ ،
الت�أكيد على �صحّ تها ،وهي :لكي �أكتب جيد ًا
عليّ �أن �أقر أ� جيداً .ثم �أ�صبحت عالقتي مع
القراءة م�ستقلّة؛ كانت العالقة ب�سيطة يف
البداية ،ثم تطورت � إىل مرحلة الع�شق ،والآن
�أعتقد �أنني يف مرحلة التورّط � .إذ ال يوجد
متعة بذلك احلجم القدمي ،ولكنني ال �أ�ستطيع
� إال موا�صلة القراءة .و�س�أكون كاذب ًا لو قلت لك
� إنني �أعرف ال�سبب الوا�ضح لهذا الع�شق».
ويعلّق على فكرة قدرة الكتاب على
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تغيري القارئ« :فكرتي الوا�ضحة عن الكتابة
والأ دب� ،أنها ت�أريخ لل�ضعف الب�شري ،وما
يكابده الإن�سان يف هذا الكون .و�أعتقد �أن علينا
هنا و�ضع تعريف -ولو غري دقيق -مل�صطلح
«التغيري»� .أنا �أرى �أن التغيري روحاين؛ �أنتَ
مت ّر بتجربة روحيّة كلما قر�أت كتاب ًا عظيماً،
ت�شعر بعدها �أنك ل�ستَ ال�شخ�ص نف�سه قبل
فعل القراءة».
يتابع:
«و�آخر كتاب قر�أته من هذا النوع كان
رواية «كائن ال حتتمل خفّته» مليالن كونديرا.
وجدت فيه جتربة روحيّة عميقة ،كتابة
�صادمة بالأ حرى .ا�ستطاعت هذه الرواية �أن
تخلق نف�سها� ،أن تربر كل حرف فيها ،و�أن
ت�ضعني يف عاملها .الكون كله �أ�صبح (كائن ال
حتتمل خفّته) .ومن ناحية �أخرى ،هناك كتب
جتارية ال تقدم �شيئا غري الت�شويق والتالعب
بالعواطف ،ولدي قائمة منها :كتب خالد
الباتلي ،و�أحالم م�ستغامني و�أثري عبداهلل ...
وهي قائمة طويلة� ،آخر كتاب قر�أته من هذا
النوع كان «قواعد الع�شق الأ ربعون» للكاتبة
الرتكية � إليف �شافاك».
وي�ضيف:
«بينما هناك روايات جميلة لكنها ال
ت�سحرك ،مثل رواية «كافكا على ال�شاطئ»
للياباين هاروكي موراكامي؛ � إن الكلمة
املنا�سبة لو�صف هذا العمل هي :غريب.
�أظن �أنها جتربتي الأ وىل مع هذا النوع من
الأ دب� ،أ�ستطيع �أن �أ�صنّفه حتت قائمة الأ دب
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الفانتازي املعقول ،القابل لتخيّل حدوثه يوم ًا
ما .هو كاتب جيّد ،وروايته جميلة جد ًا ولكنها
مل ت�سحرين .هنالك الكثري من الكتب التي
تتيقّن متام ًا �أنها جميلة ومحُ كمة ،لكنها ال
ت�سحرك».
وهنا �س�ألته � إن كان يت�أثر ب�آراء �أ�صدقائه
يف الكتب ،و� إن كان يقر أ� بناء على ن�صائحهم
فيما يخ�ص الكتب ،فقال � إنه ،غالبا ،يلتزم
بربنامج القراءة الذي ي�ضعه نادي «كتاب»96
للقراءة ،ولكنه �أي�ض ًا يت�أثر ب�آراء �أ�صدقائه
الذين يثق بذائقتهم.
�أما عن �أجواء القراءة فيقول« :لدي بع�ض
أف�ضل �أثناء
الطقو�س اخلفيفة للقراءة؛ مث ًال � ّ
القراءة اال�ستماع للمو�سيقى كنوع من العزل
عن العامل اخلارجي� .أفعل هذا يف املنزل
ويف البا�ص ويف �أي مكان .املهم هو االنعزال
التام باملو�سيقى والكتاب� .أما الكتابة فبحاجة
للهدوء ،الهدوء التام».
وعن الكتب الفكرية يتحدث عمر فار�س:
«�أعرتف �أنني �ضعيف يف هذا املجال،
لذلك قررت تقوية نف�سي فيه ،و�سيكون لهذه
الكتب ح�صة �أف�ضل هذا العام .وقد و�ضعت
خطة للقراءة كالتايل :كتاب �أدبي يتلوه
كتاب فكري وهكذا دواليك .ولقد قر�أت
يف الفرتة الأ خرية الكتب التالية« :املثقف
وال�سلطة» لإدوارد �سعيد ،و«مدخل � إىل
التحليل النف�سي» لفرويد ،و«طبائع اال�ستبداد
وم�صارع اال�ستعباد» للكواكبي ،و«ال�سعادة:
موجز تاريخي» لنيكوال�س وايت ،وبع�ض كتب
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الدكتور م�صطفى حممود ،و«لن تتكلم لغتي»
لعبد الفتاح كليطو .والكتاب الأ خري يطرح
�أفكار ًا مل تخطر يف بايل قط� .أن�صح بقراءته
ب�شدة لوجهة نظره املختلفة والالفتة جتاه
الرتجمة والعالقات مع اللغات الأ خرى .هذه
الكتب مهمة لأ نها تغذي اجلانب العقالين يف
الإن�سان».
 وماذا عن كتاب ال�سعادة؟ �أظنه من� إ�صدارات عامل املعرفة؟
 «نعم هو كذلك ،لقد وجدته �سيئاً؛م�شكلته الأ وىل تكمن يف �أنه «موجز تاريخي».
ومع ذلك الكتاب ميكن اخت�صاره رمبا � إىل
خم�سني �صفحة فقط ،مما ر�أيته يف � إعادة
طرح الأ فكار نف�سها �أكرث من مرة .و�أي�ض ًا
الكتاب ي�سبب وجع الر�أ�س لكرثة الت�شتيت
والتداخل غري املنطقي يف طرح املوا�ضيع!».
وك�س�ؤال ختامي؛ �س�ألته عن الكتاب الذي
بني يديه ،وعن �آخر كتاب قر�أه ،فقال:
«الآن �أقر أ� (يف انتظار غودو) ل�صمويل
بيكيت ،ويف احلقيقة مت�شوّق لقراءتها منذ
فرتة طويلة لكرثة ما قر�أت عنها من مقاالت،
وما عرفت من تعلّق العديد من النا�س بها.
�أما �آخر عمل قر�أته فكان «ر�سائل � إىل روائي
أح�س
�شاب» ليو�سا .كتاب جيّد �صراحةً ،كنت � ّ
�أن معظم ما قاله معروف لدي ،لكنه �أخذ
اخلطوة الأ هم وهي :تدوينه .و�أن�صح بقراءته
جداً».
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َ
اسة
ِعفريت
الشك َ
ترجمة :ر�ضا حمدي

∂

بالنظر � إىل ملكاتِ النف�س الب�شرية وبواعثها كما � إىل محُ رّكاتها الأ وّلية ،ف� إن علماء
ق�صروا عن تخ�صي�ص ق�سم مليل يف النف�س �أغفله كذلك من قبلهم
فرا�سة الدماغ قد ّ
ك ّل الكُتاب الأ خالقيني رغم وجوده جليّا كنزعة فطرية �أ�صيلة ال تقب ُل الت�أويل.
ال�صرْفة .ومَا �سمَحنا
بل � إن كلّنا قد �أهم َل هذا اال�ستعداد يف غ ْمرَة غطر�سَ ِة العقل ّ
حلَوا�سّ نا �أن تزيغ عن وُجودِه لوال حَ اجتنا � إىل االعتقاد والإميان� ،سواء �أكان � إميانا
بالوحي والإلها ِم �أم بال�ش ّعوَذة .ونحن بب�ساطة مل تخطُ ر لنا �أبدا ببال فكرة هذا امليل
املتجذر فينا ملا مل ن َر من الغاية منه .حيث مل ن َر حاجة � إىل الداف ِع بالن�سبة � إىل امليل،
ومل ن�ستطع � إدراكَ �ضرورته .مل ن�ستطع فهمَ ،بل مبعنى �آخ َر مَا كنا لنفهمَ -حتى
� إنْ حدث وتدخّ ل مفهو ُم هذا الدافع الأ ّويلّ -كيفيّة اتخاذه من �أجْ لِ ترويجِ ونـَفـ َاقِ
أغرا�ض الإن�سانيّة الزمن ّي ِة منها والأ زل ّيةِ.
� ِ

∂

كاتب ومرتجم من الأ ردن.
Ø

الق�صة للكاتب � إدغار االن بو.
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� إذ ال يمُ كن � إنكا ُر �أن عِ لمَ ال ِفرَا�سَ ةِ،
وبقدر أ�كبرَ َ ،ك ّل علومِ ما وراء الطبيعة كانت
قد ا�ستنبطت ا�ستنباطا نظريًّا �سَ ابقًا على
التجربة .فيَ�ش َر ُع َ�صاحِ بُ العقلِ �أو املنطقِ ،
خطط
دون َ�صاحبِ الفهم �أو النـ ّظرِ  ،بت ََ�ص ّو ِر ٍ
َا�صدَ .
وت ََ�صاميمَ للهّ ِ و�إِلزَ امِ ِه الغـَايَـاتِ واملق ِ
وهكذا بعد �أن �سبرَ َ ومِ ْل ؤ� ُه الر�ضا نوَايَا
يَهوذا ،بنـَى مرتكزً ا عليها �أن�ساقه الفكريّة
ُح�صى.
التي ال تـ َ
�ص الفِرا�سة مثالًَ ،قرَّرنا أ� َّو ًال
ففيمَا يَخُ ُّ
ومبا يكفي مِ نَ الطبيع ّي ِة أ�نـَّ ُه �إنـ ّما كانَ من
تقدير اهلل �أنَّ الإن�سَ انَ ال ب ّد له من الأ كلِ .
ثمّ عَ َّينَا للإ ن�سانِ عُ ْ�ض َو «غِ ذا ِئ ّيةٍ» هو ا ِمل ْقرَع ُة
التي ت�ضط ُّر بها الآله ُة الإن�سانَ � ،شا َء �أو أ�بَى،
هلل
� إىل الأ كْلِ  .ثمّ بعد عرفنا �أنّ من �إرَا َد ِة ا ِ
ُوا�صلَ وُجُ وبًا نـَوْعَ ُه ويحف ََظ
للن�سَ انِ �أن ي ِ
ِإ
بقا َء نَ�سْ ِلهِ .وكذَ ا كان �شَ أ�نـُ َنـَا مَ َع «القتاليّة»
و«املثاليّة» و«ال�سّ ببيّة» و«البنائيّة» وباخت�صار
كان هكذا �أمْ ُر َنـَا مع ك ّل ع�ض ٍو �سَ واء مثـ ّلَ م ْي ًال
طبيعي ّـًا �أو نـَزْ عَ ًة �أخالَقيّة �أو مَ لك ًة من ملكاتِ
َح�ض.
العقل امل ِ
�ص
ويف � إطار هذه التن�سيقات التي تخُ ّ
مبادِئالفعلالإن�ساينّ ،ف�إنّ ال�شبورت�سهامييّينّ ،
�صواب كانوا �أو عَ لى خطَ �أ ،يف جزءٍ منه
ٍ
على
�أو يف املُجمل ،مل َي ْعدُوا يف املبد أ� �أن �سَ اروا
على خُ طى �أ�سالفِهم م�ستنتج َني ك ّل �شيّ ء من
�أقدَ ا ِر الإن�سانِ ال�سّ ابق ِة التـَّ�ص ّو ِر ومُقيم َني ك ّل
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غرا�ض املَزعوم ِة خلالِقهِ.
ا�س الأ ِ
�شيء على �أ�سَ ِ
�إنـ ّه لكانَ يكونُ أ�كثرَ َ حِ كم ًة و �آمَ نَ التـ ّبويبُ
والتن�سيق (� إن كنـ ّا ال ب ّد مبوّبني ومن�سقني)
ا�س ما فعَلَ الإن�سانُ عَ ا َد ًة �أو اتـ ّفاقًا
على �أ�سَ ِ
من حني حلني بالأ حرى مما على قاعِ دَ ِة مَ ا
الفر�ض �أنّ ا آللِهة
ِ
�سَ لّمنا بِه جدَ ًال على �سَ بيل
َقدَّرت َل ُه �أنْ يف َع َلهُ.
� إ َّال ن�ستطيع فهمَ اهلل يف �أعمَاله الظّ اهر ِة
واملرئ ّي ِة فكيف � إذً ا ب�أفكار ِه التي َال يُدركها
عق ٌل والتي ت�ستدعي �أعمَاله � إىل دائر ِة الكونِ !
� إ َّال ن�ستطيع فهمَه يف خملوقاتِه املْو�ضوع ّي ِة
فما بالُك � إذً ا بكيفيّاتِ خلقِه اجلوْهريّة
و�أمزِ جَ ت ِه و�أحوالِه!؟ وا�ستنادًا � إىل ما تقدّمَ من
مالحظات كان اال�ستخال�ص ل ُي ؤ�دِّيَ بالفرا�س ِة
ٍ
� إىل � إقرا ِر �شيْ ء مفارَقيّ كمبد أ� فطري و�أ�صليّ
للفِعل الإن�سانيِ ّ ميكن لنا �أن ن�سمِّي ِه «املُمَانعَة»
م�صا َد َف ِة مُ�صطلحٍ
�أو «العَ�صيانَ » لعَجزنا عن َ
أق�ص ُد
و�صفًا ومتييزًا فهو باملعنى الذي � ِ
أ� ْوفَقَ ْ
عبارة عن نزوع نف�سيّ بال دَافع ،دافِع َال
يَحْ ِف ُز ُه �شيء .دَاف ٌع ولهمزاتِه نتحَ رَّكُ و نـَفـْعَلُ
غر�ض يُفهَمُ � ،أو � إذا ربمّ ا يُفهَمُ هذا على
دون ٍ
أ�نـ ّه تناقـ ٌُ�ض يف العبارةِ ،يمُ كننا حتوي ُر الطّ رْحِ
حلدِّ القولِ أ�نـ ّنا �إنـّمَا نف َع ُل ونـَتـ ََ�صر َُّف حتتَ
مناخِ ِ�س � إ�ستِحثاثَاتِه لِ�سبَبِ َك ْونِنا َال يَجِ بُ �أنْ
نفعَلَ .
فال �سبَبَ  ،نَظريـ ًّا ،ميكن �أن يكونَ أ�قَلَّ
معقوليـَّ ًة ولكن فِعليـ ًّا ال يوجَ ُد �سببٌ وَاحِ ٌد هو
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�أ�ش ُّد قـُ َّو ًة وهو ي�صبح ،لدى عقول مَ ا ،حتت
�شروط ما ،حتمًا َال ُيقَاوَمُ و �أنا على يق ٍني �أك ُرث
ممِ ّ ا أ�نـِّي �أتنفـ ُّ�س �أنّ تـَ َ ؤ�كـ ّدَ �سُ و ِء أ�يمّ َا عمَلٍ لنا �أو
خَ ط ُ ؤ� ُه هو على الأ غلب القوّة القهّارة الوحيدة
التي تَدْ فعُنا َال غَ يرْ ُ � إىل متابع ِت ِه واملوَاظ َب ِة
عل ْيهِ.
كما َال يقبَلُ هذا ال�صـ ُّب ُّو العَارم والغامِ ر
� إىل عمل ال�سـ ُّوء لأ جْ لِ ال�سّ و ِء ذا ِت ِه التـَّحليلَ
عنا�ص َر أ�وّل ّي ٍة ب�سيطة مبا هو
�أو التـَّ�أويلَ � إىل ِ
باعث �أ�صليّ  ،أ�وّل ،بدائي.
و�أنا على وَعي ب أ�نـَّ ُه لِقائِلٍ �أن يقول أ�نـَّنا
عندمَ ا نـُ�ص ُّر على فعلِ �أفعالٍ لأ نـّنـَا ن�شعر أ�نـَّ ُه
َال يَجِ بُ �أن نثا ِب َر عليها ف� إنّ تـ ََ�ص ُّرفَنا هذا مَ ا
هو � إ ّال حتوير لهذا الذي ين�شَ أ� عَ ا َد ًة من ن�ضاليّة
عِ لم الفِرا�سَ ة.
� إ ّال �أنّ لمَ ْحَ ًة �سوف تظه ُر غرُو َر هذه
الفكرة.
النف�س جوهَ َر
ِ
رب �ضرور ُة الدّفا ِع عن
تعت ُ
«قتاليّة» علمِ الفِرا�سَ ة فهيَ وَاقيتنا من الأ ذى
ومبدَ ؤ�ُها ي ُه ُّم هنَاءنا ورفاهَ نـَا ،وهكذا ف� إنَّ
رَغبتنا يف �أنْ نكونَ على خري حَ الٍ تـُ�ستـ َف ُّز يف
َّف�س
�آنٍ واحِ دٍ م َع ن�شو ِء َ�ضرُو َر ِة الدّفاع عن النـ ِ
وتَطَ ُّورِها .مَ ا يَ�سْ تتب ُع �أنّ رَغ َب َة حُ �سنِ احلَ الِ
ينبغي �أنْ ت�ستيق َِظ و َت ْهتَاجَ يف �آنٍ وَاحِ دٍ مع
ال�ض َر ِر �أو الهَالك.
ظهور �أي �صورة من ُ�صور ّ
� إ َّال أ�نـَّ ُه يف حَ الِ هذا ال�شيء الذي �أ�سمّيه
«الع�صيان» �أو «التـَّمرّد» ،لي َْ�س فقط رَغبة
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ح�سن احلال ال تُ�ستـَ َف ُّز و َال تحُ َ رِّكُ �سَ اكِ نـًا بل
� إنَّ تـَ َوقَانـًا منا ِفرًا �شدِ يدَ املقاوَمَ ِة َينـْجُ مُ .
َ�ص ا ِ إل�صغا ِء
ف�ض ًال عن ذلك لَع َّل �إِخْ ال َ
َاب
� إىل قـُلـُوبنا يكونُ يف النـ ّهاية أ�َحْ �سَ نَ جَ و ٍ
على ال�سَّ ف�سطة التي نفرُغ منها للتـّوِّ.
َال �أحَ دَ يَ�ست�ش ُري وَاثِـقًا َنفْ�سَ ُه وي�ستجْ ِوبُها
م�ستـقْ�صيًا �سُ ؤ�َالها ويكونُ قا ِب ًال لإنكا ِر الأ َ�صال ِة
َا�ش.
ال ُكلّي ِة للْميلِ محَ لِّ النـّق ِ
فالأ م ُر ُي ْفهَمُ ويُدْ رَكُ �أك ُرث ممِ َّ ا يمُ ّي ُز
ويُ�ستبان .حيث ال يُوجَ ُد � إن�سان يحيا مل يكُنْ
بع�ض مراحِ ل حيا ِتهِ ،رَغب ًة
كابَدَ مثالً ،يف ِ
إ�سهاب
طاغي ًة يف �إِغاظَ ِة ومكَايَدَ ِة مخُ َ اطَ ِب ِه ب� ِ
اخلطاب وت�شعِيب ِه حيثُ يكونُ املتكلّم على
ِ
وَعي تـَامِّ ب أ�نـَّ ُه يُزْ عِ جُ وك ُّل ِن ّي ِت ِه �أنْ ُيعْجِ بَ
ويح ُل َو ملن يَ�ستمع � إلي ِه وهو عاد ًة ما يكونُ يف
كالمِ ِه مقتـ ََ�ضبًا ،دقيقًا ووا�ضحً ا .أ�قـ َْ�صى
ي�صطر ُع على ل�سا ِن ِه
الكالمِ � إيجازًا وجَ َال ًء ْ
دون اللّفظ فال يَكبَحُ نف�سَ ُه � إ ّال ب�صعوبة بالغ ٍة
عند االن�صباب فيه .و�إنـَّ ُه ليَخ�شَ ى وي�ستعيذُ
من غَ �ضب مخُ َ اطبه ومع ذلك ف� إنَّ فكر ًة
تـَطْ ُرقـُ ُه كفلقٍ ال�ضـَّو ِء �أنَّ هذا الغ�ضبَ املَحذو َر
ْ�ض اللّف والدوَرانِ
يمُ كنُ تولي ُد ُه و� إطالقـُه ببع ِ
جلمَلِ االعرتا�ضية واال�ستطرادات.
وت�شبيك ا ُ
ِ
هذ ِه الفكرة الفريدة كافية!
فيتطَ ّو ُر الباعثُ � إىل � إرادةٍ ،وا إلرَادَة � إىل
رَغبة ،والرّغبة � إىل تـَوَقان بل � إىل وَحَ امٍ ال
ميكن �ضبطُ ُه �أو ال�سّ يطرة عليه والتوَقانُ � إىل
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التـَّحقيقِ وا ِ إل�شباع.
�أمَ امَ نا عم ٌل لنا يجبُ التـَّعْجيل ب�إجنَ ازهِ.
نعرف �أنَّ �أيَّ ت�أخ ٍري يف �إِنها ِئ ِه يَجُ ُّر حتمًا
كما ُ
خرَابنا بل هَ الكَنا.
ت�صرِ خُ
�أخط ُر و�أهَ مّ أ�زْمة حلياتِنا ت�سْ ْ
ري و�أبواقٌُ ،م َعجـَّلَ الطـَّاق ِة
و أ�لْ�سِ نتـُنها نف ٌ
والفعلِ .
فنتلهَّبُ ونـَ ْفنـَى تـَ َلهـُّفـًا لل�شـ ّروع يف العمل
الذي ك ُّل أ�رْواحِ نا على نا ٍر من التـ ّرقـ ّبِ
والتـ ّ�شو ُِّف � إىل نتيجَ ت ِه البَاهِ رَة .يَجِ بُ  ،بل َال ُب َّد
من مبا�شر ِت ِه اليومَ ومَ َع ذلك فـَها نحن ن ؤ�َجّ ُل ُه
� إىل الغـَدِ  .ولكن ملاذا ؟ ال يوجد جواب على
ذلك �سوى أ�نـ ّنا نـُحِ ُّ�س من �أنفـُ�سنا «املمانـَ َعةَ»،
هكذا �أ�ستخدم املُ�صطلح دون �أدنـْى فهمٍ
للمبد�أ.
ي أ�تِي الغ ُد وم َع ُه قل ٌق ولهف ًة للقيامِ بواجِ ِبنـَا
املت�صاعد يَزحَ ُف
ولكنْ م َع ذات هذا القلق َ
أي�ضا تـَ َوقـَا ٌن ال ا�سم له مفزِ ٌع بال�ضـ ّرور ِة
و� ً
لأ نـ ّه ال يُدْ رَكُ ُكنـْ ُه ُه � إىل التـّ�أجيل .ومع مرور
اللحظاتِ يزدا ُد هذا التـ ّوقـَانُ الطـَّاغِ ي
ق َّو ًة ويمَ ِ�ضي ُم َل ْم ِلمًا يف ت�صاعُ دِ ِه الطَ اقة
والعنـفوان .ثمّ ها � إنّ �آخِ َر �سَ اعَ ٍة لل ِفعْلِ مَ ا
تزالُ ُمتـَاحَ ًة قَري َب َة املنالِ .
ال�صراع الذي يعتملُ فينـَا:
بعنف ّ
ْتع�ش ِ
فنرَ ُ
�صرا ُع النـ ّهائيّ مع ال ّالنِهائيّ وَ�صرا ُع اجلوهَ رِ
واملَا ّد ِة مع الظِ الَل والظّ المِ  .لكنَّ الظالم
هو مَ ا يَ�سو ُد ويُهيمنُ � إذا �أمْ عَنَ النزا ُع فـَ أ� ْبعَدَ
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نكو�صنـَا عندَ ُه عبثـًا
لهذا الطّ ْو ِر الذي يَ�ص ُري ُ
فنكافِحُ بال جدوى.
حينئِذِ تـَدُقُ ال�سَّ اعةُ .جَ رَ�سً ا يُذِ يع نـَعْيَ
َقت ذا ِت ِه �إنـَّ ُه ل َِ�صيَاحُ
خـَيرْ نـَا و�سَ عَا َدتِنا .يف الو ِ
ّيك يتـَرامى لل�شـّبَح الذي طَ املَا َروَّعَ نـَا.
الد ِ
فينـْطلقُ طَ ا ِئرًا ي�ضمَحِ ّل ثمَّ هَ ا �إنـَّنَا �أخريًا
�أحْ رَار .وتع ُو ُد الهِ مـَّ ُة القدمية و َي ْر َت ُّد � إلينا
�سَ ال ُِف الطـَّاقة فتـُعَا ِو ُدنَا فورًا رَغبة العمل
ونـُري ُد �أن َن ْعمَلَ الآن .نعم الآن ويف احلال.
لكن وَا�أ�سفا ُه لقد تـَ َأ�خـَّ ْرنـَا وفاتَ الأ وان.
نقف على حافة هاوية .ننظر � إىل قعر
اله َّو ِة ال�سَ حيقِ فتجي�ش �أنف�سُ نا ويعرتينا
الدّوار .فيكون الإحجام عن اخلطر أ�وّل دافعٍ
ينب�ض يف �أعْ مَاقِنا � إ ّال أ�نـَّا ،وبال عِ ّل ٍّة تـُ ْفهَمُ ،
نبقى على موقفنا حيث نحن ال نت أ�خـ ّ ُر قيدَ
أُ�نـْ ُم َلةٍ .ثمّ �شيئا ف�شيئا تـَ�أخذُ �سحَ اب ُة �شعو ٍر
ال ا�سم له تـَلُفُّ فتـَغ ُم ُر ُه � إحْ �سَ ا�سَ نا بالغـَثيانِ
والدُّوار والذّعرِ  .وبتدْ ريجٍ ال يكا ُد يُدْ رَكُ تتـ ّخِ ذُ
هذ ِه ال�سـَّحَ ا َب ُة �شك ًال كالذي اكت�سا ُه بخار
ألف ليلة وليلة.
القـُمقـُمِ من حيث طلع مَ ا ِر ُد � ِ
لكن من غي َمتِنا على حَ اف ِة الها ِو َي ِة تتطَ وّر � إىل
دائرة امللمو�سيّة �صورَة ٌ �أب�شع و�أفظَ ع ببعيد
من �أيِّ جنـِّيِّ خـُراف ٍة أ� ْو �شيطان ومع ذلك فهي
ال تعدو كونـَها فكر ًة و� إن كانت مرعب ًة تـُجْ مِ ُد
نخا َع �أعظمِ نا ذاتـَه ب�ضرَا َو ِة ابتهاج رُعبها � .إنْ
هي � إ َّال فكرة ُ مَ ا قد يكون عليه �إِح�سَ ا�سُ نا لدَ ى
وط التـَّ َه ُّو ِر من عُ ُل ٍّو كهذا.
هُ وِيٍّ حَ طُ ِ
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وهذا ال�سقوط ،هذا االندفاع املذهل � إىل
أق�صى ُ�ص َو ِر
العَدَ م ،لل�سّ ببِ ع ْي ِن ِه أ�نـَّ ُه يتـَ�ضمَّنُ � َ
املوتِ والأ ِمل فظاع ًة ورُعبًا الالَّئي تـَبَا َدرْنَ � إىل
خَ يالنـَا َيوْمً ا ،لذاتِ هذا ال�سَّ ببِ نـَرانـَا الآنَ
نـَرْغَ بُ فيهِ-هذا ال�سّ قوطَ -ك�أ�شدِّ مَ ا تكونُ
الرَّغبة.
بعنف عن �شفا الهَاويةِ،
ولنَّ العقلَ يدفـَعنا ٍ
ِأ
نـَنـْدَ ِف ُع لذلك بح ّد ٍة مقرتبني منه.
َال يوج ُد هوى يف الطّ بيعة ،يف جهنـ ّميّته،
يرت�ص ُد وهو ي ْرتـَجف على
مبثل نـَفَا ِد َ�صبرْ ِ من َّ
�شفري الهَاوِي ِة االرمتاء يف قلبِها� .أنْ ننغـَمِ َ�س
ولو لِلحظَ ٍة يف �أيّ هَ مٍّ �أو �شروعٍ بال ِفكْر � إ ّال كانَ
يف ذلك قَ�ضا ُء هالَكنا َال محَ َ الَةَ .ألنَّ التـ ّفك َري
وَحْ دَ ُه يَحثـ ّنا على االمتناع وذلكَ ،أ�قـُولُ � ،آنَ َال
يمُ ْكِ نُ الإم�سَ اك � .إذا مل توجَ دْ ذراع �صديقة
لكبحنا �أو � إذا فَ�شِ لنا بانـْتـفا�ض ٍة مفاجِ ئ ٍة يف
خلف عنِ اله َّو ِة �إِذً ا لقد
الطَّ رْحِ ب�أنف�سِ نا � إىل ُ
ارمتينا فـَرَ�سَ بْنا وكان يف ذلك هالكُنا.
ـفح�ص هذه الأ فعالَ و�أ�شبَاهَ ها
فلن ْ
َو ْلنـَ�ستـَنـْطِ قـْها كيْـفـَمَا �شِ ئنا ،جنِ دْ ها نـَاتجِ َ ًة
فقط عن روح ال�شكَا�سَ ة.
ونحن ال نرْتكبُ هذه الأ فعالَ � إ ّال ِ ألنـ ّنا
ن�ش ُع ُر أ�نـَّ ُه َال يجبُ �أن نرْتكبها .و َورَا َء هذا
َاك والتـَّعليل،
ال يوجَ ُد �أيُّ مبد أ� قابلٍ للإ ْدر ِ
وميكننا فع ًال �أن نرتئِيَ هذ ِه ال�شـَكا�سَ ة
املُعَانِدَ ةُ� ،إِغرَا ًء وتـَحري�ضـًا ُمبَا�شِ رًا من عد ِّو
الب�شرِ الأ قـْدَ م والأ ل ّد ومَ ا عَ لِمنا ُه قـَطُّ اتفق َل ُه
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�أنْ عَ مِ لَ يف ترويجِ خري.
هَ ا قد قلت الكث َري وبلغتُ مَ دَ ى �أن �أجيبَ
على �سُ �ؤال َِك و�أ�شرَحَ لك ملَاذا �أنا هنا لعلّي
لك �شيئًا يكون له على الأ قَلِّ
�أ�ستطيع �أن �أعلِّل َ
و�ضعيف لِ�سَ بَب تقلّدي هذه
ٍ
َاهت
�شِ ْب ُه وَجْ هٍ ب ٍ
الأ ْ�صفـَا َد ولزومي زِنزانـَ َة املحكومِ علي ِه هذِ ه.
ولو ْمل �أكن بهذا الإ�سهاب ،لكنتَ �إمَّا
أ�َ�سَ أ�ْتَ فهمي على اجلمل ِة أ� ْو اتهمتني مع
العَامّة باجلنون .أ�مَّا واحلَ الُ هذ ِه ف�سيكون
ال�ضحَ ايا
من اليَ�سري عليك ِ� إدْراكُ أ�نـِّي � إحْ دَ ى َّ
ال�ضالَلِ .
ِفريت َّ
الكِ ثار التي َال حَ ْ�ص َر لها ِلع ِ
م�ستحي ٌل �أنْ يكونَ قد أُ�نـْجِ زَ عَ م ٌل ب أ�َكثـَر
تـَ َر ٍّو و أ�تـَمّ تدبري �أو �أنفذ تـَب َُّ�صر.
لأ �سَ ابيعَ ِ ،أل�شهُرٍ أ�نـْ َعمْتُ النـَّظَ َر يف وَ�سَ ائل
اجلرمية� .ألف خطّ ٍة طَ رَحتها لأ نَّ تنـْفيذهَ ا
بحث
تـ ََ�ضمَّنَ فر�ص َة ك�شف �أخريًا وبعدَ طولِ ٍ
وَجَ دْ تُ و أ�نـَا أ�قـْر أ� بع�ض املذكّراتِ الفرن�سيّة،
َ�ض حمتومِ الهالك تقريبًا
تقريرًا عن مَ ر ٍ
� َأ�صابَ ال�سّ يّدة «بيلو» ب�سببِ �شـَمع ٍة اتفق �أنْ
كانت م�سمومة َقرَعت الفكرَة مخُ َ يِّلتي فورًا.
كنت �أعلمُ عَ ادة َ�ضحِ يّتي القراءة يف �سَ ريره
قبل �أنْ ينـَامَ  .كمَا كنت �أعلمُ �أي�ضـًا �أنَّ حج َرتـَ ُه
�ضيِّقة و�سَ يِّئة التهوية ،لكنـ ّي َال �أحتاجُ و َْ�ص َـف
احلِ يَلِ الي�سرية التـ ّي �أبدَ لتُ بها ،يف �شمعدَ انِ
اخلا�ص مكانَ
ّ
غرف ِة نومِ ه� ،شمع ًة من ُ�صنـْعِي
ال�شمعة التي وَجدْ تهَا هناك.
يف �صبَاحِ اليوم التـَّايل عُ ثرِ َ عليه مَ ْيتـًا
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يف �سَ ريرِ ِه وكان تقرير محُ قّق ال َو َفيَاتِ غري
الطّ بيعيّة كما يَلي« :موتٌ بانق�ضاء الأ جَ ل،
موتٌ بازْديا ٍر � إلهي».
ورثت كُلَّ تـَرِ َك ِتهِ ،وا�ستمر بي ال َعي ُْ�ش على
ل�سنوات مل تـَطرق فيهنّ أ�بَدً ا وَلو
ٍ
�أح�سَ نِ حَ الٍ
مل َّر ٍة دمَ اغي فك َر ُة أ�نـ ّي قد يُكت�شَ ُف �أمري.
وَكنتُ قد ت َو َّليْتُ بنف�سي التـ ّخل َُّ�ص من
بقايا ال�شَّ معة املُمِ يتـة بحَ ذَ ٍر أ�تمَ َّ من �أنْ يُودِعَ ها
غ َري العَدَ مِ .
طيف لدليلٍ ميكن عن
فلم �أترك َأ�دْنى ٍ
طريقِه اتهامي ناهيك عن �إدَانتي باجلرمية.
ال ميكن تـ ََ�ص ُّو ُر �أمني املُطلق وطُ َم�أنينتي
الرّا�سخة .لربهة طويلة جدًّا من الزّمن كنتُ
قد اعتدت �أنْ أ�َطْ رَبَ لهذا ال�شعور .حيث �أمَ دَّين
هذا ال�شعور بابتهَاجٍ �أك َرث حقيق ًة وَواقع ّي ًة من
ك ّل الفوائد الدُّنيويّة املَح�ضة التي جَ ادت بها
ُو�ض خَ طيئتي.
فـُي ُ
لكنَّ زمنـًا أ�تـَى �أخريًا تط َّو َر فيه ،على
َجات ال يكا ُد يُدْ رَكُ التـَّدرُّجُ فيها ،ال�شعو ُر
در ٍ
املمتع املطرب � إىل فكر ٍة ُمتـَمِ لّك ٍة و ُمرْهقة.
فكر ٌة أ�زْعَ جتني و أ�رْهقتني لأ نـَّها ا�ستحوذت
َّ�ص
َح�ضورِ .فبالكا ِد أ�تـَخَ ل ُ
عليَّ و�سَ كَنتني كَامل ُ
منها للحظة .و�إنـَّ ُه َألم ٌر م�شتـَركٌ بيننا جميعا
�أنْ ننزعجَ هكذا من الطن ِني يف �آذانِنا أ� ْو
بالأ حرى يف ذوَاكِ رنا ،الذي لقرار بع�ض أ�ُغْ ِن َّي ٍة
عَ اديّة �أو لبعْ�ض النـُّتـف اخلاطفة العَابرة غري
امل�ؤثرة من الأ وبرا .ولن نكونَ أ�قَلَّ انزعاجا
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مث ًال لو �أنَّ الأ غنيّة يف حَ ّد ذاتها كانت جَ يّدة �أو
نـَغـَمَ الأ وبرا ذَ ا ا�ستحقاق فنـ ّيّ يُذْ كَر.
وهكذا �صرْتُ يف النهاية َأ� ْبغـَتـُني على
وت
ب�ص ٍ
الدَّوامِ متـفكِ رًّا يف مَ �أمنيُ ،م َر ِّددًا َ
في�ض يَكا ُد َيخـْفَى عِ بَا َرةَ « :أ�نــا �آمـن».
خَ ٍ
ويف َيوْم و�أنا �أهيم على طولِ ال�شَّ وار ِع
ا�ستوقفتُني ب�صدد هم ِْ�س املقاطع املعهود ِة
ِ�صوت م�سموع تقريبًا .ويف نـَوْب ِة نـَزَ قٍ
ب ٍ
و�شكا�سَ ة �أعَ دْ ت �صياغتها هكذا�« :أنا �آمن-
�أنا �آمن�-أجل-مَ ا مل أ�كُنْ مجَ نونـًا مبا يكفي
لالعرتاف عَ َلنـًا».
مَ ا أ�َنْ نـَطَ قْتُ بهَذِ ِه الكلمَات حتـَّى �شَ َعرْت
بقُ�شَ عْرير ٍة جليديَّة تـَ�سْ ري � إىل قلبي .لقد �سَ بَقَ
وال�ضالَلِ
ْ�ض التـَّجرب ِة بنوباتِ ال َّز َيغـَانِ َّ
يل َبع ُ
هَ ذِ ِه (التي كنت يف ح َري ٍة من تف�سري طَ بيعتِها)
أي�ضا أ�نـَّني لمَ ْ أ�نـْجَ حْ مَ َّر ًة يف
كما أ�َذْ ُك ُر جيَّدً ا � ً
ُمقَاوَمَ ِة حَ َم َال ِتهَا.
ِ�ض هذا الإيحَ اء الذاتي
والآنَ هَ ا �إِنَّ عَ ار َ
ب أ�نـَّه ميكن �أنْ �أكونَ مجَ نونـًا كِ فاي ًة ِلإف�شاء
باجلرمية التي �أجْ رَمْ تُ ُيوَاجهُني كما لو
كانَ �شبَح ع ِني الرَّجل الذي قتل ُت ُه ويُ�شِ ُري بي
ِ أُلقـْتـَلَ .
ُ�ض هذا
يف البداي ِة �سعيتُ جاهدً ا ِ ألنْ أ�نـْف َ
الكابو�س عن رُوحي.
فم�شيت بق ّو ٍة مُ�سرعً ا دائما �أ�سرع ف�أ�سرع.
�أخريًا رك�ضتُ � .شَ عرتُ برغب ٍة جنونيّة يف
ال�صراخ عَ اليًا.
ُ
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برعب
ٍ
وك ُّل موج ٍة فكر حلقت غمرتني
متجدّدٍ فقد �أدركْتُ جيّدً ا ،وَا�أ�سفاه� ،إدْراكًا ال
�شبهة فيه أ�نـ ّني � إنْ �أفكر يف مثل حَ التي التي �أنا
عليها الآن فقد هَ لكْتُ .
ِزدْتُ م�سرعً ا يف خَ طْ وي .و َثبْتُ ع َرب
ال�شّ وار ِع املزدَحمة ونـَطَ طْ تُ كاملجنون� .أخريًا
النا�س وت َعقّبوين� ،إذّاك �أح�س�ستُ �أنَّ
ُ
أُ�نـْذِ َر
م�صريي قد حُ تِمَ  .ولو ا�ستطعت قطع لِ�سَ اين
ملَا ق ََّ�صرْتُ � إ َّال �أنَّ َ�ص ْوتـًا خ�شنا َدوّى يف �أذُ نـَيَّ
و َقب َْ�ض ًة �أ�شَ َّد خ�شون ًة نـَ�شِ بت يف كتـفِي .ا�ستدرت
و�أنا أ�لْهثُ  .للحظ ٍة كابدتُ من االختناق ُك َّل
و�صمِ مْتُ ودُخْ تُ  .ثمّ � إنّ
َكر ٍْب ونزع .فعَميتُ َ
�أحدَ ال�شياط ِني غري امل ْر ِئ َّي ِة على مَ ا ظَ نـَنـْتُ
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ْ�ض كفِّه عَ لى ظَ هْري .فانبثَق عَ نْ
َقرَعَ نِي ب َعر ِ
روحي ال�سرت الذي طَ الَ احتبا�سه.
قيلَ أ�نـ ّي تكَلمتُ بجالءٍ كب ٍري يف النـ ُّطقِ ،
ولكنْ بتـفخيمٍ بَينّ ٍ وعَ جَ لَة حَ مِ �سَ ٍة ك أ�نـَّمَا خ�شْ َي َة
جلمَلِ الوَجِ يزَ ِة واملُ ْفعَمة
املقاطعة قبل ختـْمِ ا ُ
مع ذلك التي ا�ستودعتني اجلَ َّال َد و أ� ْودَعَ تـْني
جَ هنـَّم .بعد �أنْ �سَ َردْتُ ك َّل مَ ا هو �ضروري
للحكم ق ََ�ضا ِئيًّا بثبوت اجلرَمية تـَهَا َويْتُ
ِلوَجهي يف غيبوبَة.
لكن ملاذا عليَّ قولُ املزيد ؟
ال َيوْمَ �أتق َّل ُد هذ ِه الأ غاللَ و�أنا هَ اهُ نا !
وغدً ا �سَ �أكونُ منها يف حِ لٍّ ! ولكن �أين!؟
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القيم الجمالية للصياغات المجسمة
للخط العربي
علي عفيفي

∂

يعد اخلط العربي من �أهم العنا�صر الرتاثية الزخرفية يف الفن الإ�سالمي؛
نظرًا خل�صائ�صه التي تتيح له التعبري عن قيم جمالية جتعله متميزا بني الأ عمال
الفنية الأ خرى ،وقد متيزت كتاباته مبختلف �أ�شكالها بت�صميماتها االبتكارية ،ودقة
تنفيذها ،ولذلك برز اخلط العربي يف تاريخ الفن الإ�سالمي ،واتخذ مكانة مرموقة
و�شخ�صية فريدة جعلت منه فنًا قائمًا بذاته.
واخلط العربي هو الفن اجلميل للكتابة العربية التي �ساعدت بنيتها ،وما تتمتع
به من مرونة ،وطواعية ،وقابلية للمد والرجع واال�ستدارة والتزوية والت�شابك
والتداخل والرتكيب على ارتقاء اخلط العربي � إىل فن جميل يتميز بقدرته على
م�سايرة التطورات واخلامات ،فت�شكلت عالقة وثيقة بني كل نوع من �أنواعه واملواد
التي يكتب بها �أو عليها ،فمرة يكون لينًا ين�ساب بر�شاقة وغنائية ،و�أخرى يكون
�صلبًا متزنًا ي�شغل حيزه بجالل ميتد � إىل ما حوله ،ولهذا ف� إن ال�صالبة واللني
يتبادالن ويتناغمان فيه ،وهو يف كل �أحواله ي�ش ّد الناظر وميتعه بجمالياته اخلا�صة
وجتريديته املتميزة التي عرفها ب�شكل مبكر وراق ،مما جعل له مكانة خا�صة بني
الفنون الت�شكيلية.
∂
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ويعتمد اخلط العربي جماليًا على
قواعد خا�صة تنطلق من التنا�سب بني اخلط
والنقطة والدائرة ،وتُ�ستخدم يف �أدائه
فنيًا العنا�صر نف�سها التي تعتمدها الفنون
الت�شكيلية الأ خرى ،كاخلط والكتلة ،لي�س
مبعناها املتحرك ماديًا فح�سب؛ بل ومبعناها
اجلمايل الذي ينتج حركة ذاتية جتعل اخلط
يتهادى يف رونق جمايل م�ستقل عن م�ضامينه
ومرتبط معها يف �آن واحد.
ولذلك يعترب جمال اخلط العربي من
املجاالت التي ت�ستحق الدرا�سة والبحث،
وهناك العديد من الدرا�سات والبحوث
التي تناولته ،فهناك درا�سات تناولت
«اخلط العربي كعن�صر من عنا�صر ت�صميم
املل�صقات» ،و«كعن�صر ت�شكيلي يف الفن
العربي املعا�صر» ،كما تناولت درا�سات
ثانية «جماليات الكتابة العربية يف العمارة
الإ�سالمية كمدخل لتجميل واجهات املباين»،
و�أخرى تناولت دوره يف «ت�صميم �شعارات
جمالية م�ستحدثة» ،وغريها من الدرا�سات
والبحوث ،والبحث الذي نقدم له هذا العر�ض
يركز على ال�صياغات املج�سمة املتعددة
للخط العربي يف خمتارات من الآثار املعمارية
والفنون الت�شكيلية الإ�سالمية ،ولل�صياغات
املج�سمة للخط العربي ب�صفة خا�صة العديد
من الأ �ساليب والتقنيات املختلفة ،تتطلب
املزيد من الدرا�سات املتخ�ص�صة التي تقوم
على التحليل والت�صنيف من �أجل الك�شف
عن �أ�ساليب وكيفيات تناوله يف �صيغ جمالية
جم�سمة ،وما تت�ضمنه هذه الكيفيات من قيم
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جمالية.
وهناك العديد من الأ مثلة لل�صياغات
املج�سمة للخط العربي يف هيئات متعددة
منها البارز والغائر ،ومنها امل�صمتة واملفرغة،
بالإ�ضافة � إىل تعدد الأ �ساليب والتقنيات،
واخلامات ،احلفر يف الرخام ،والأ حجار،
والأ خ�شاب ،واخلزفيات ،وا�ستخدمت لتزيني
�سطوح املحاريب ،والأ فاريز ،و�شواهد القبور،
والرنوك ،والأ بواب ،والت�شكيالت اجل�صية،
وامل�شربيات ،والتحف املعدنية والزجاجية
وغريها.
وقد ا�ستلهم العديد من فناين الع�صر
احلديث معطيات اخلط العربي ،امل�سطح
منها واملج�سم ،يف �أعمال فنية ذات ر�ؤية
م�ستحدثة ،ت�ؤكد � إمكانية التداول املعا�صر
للخط العربي ،و� إمكانية بلوغ � إبداعات منفردة
ومتميزة من خالل توظيفه يف العمل الفني،
وقدم بع�ض الفنانني حلوال جم�سمة للخط
العربي متيزت بطابع خا�ص ب�سبب تواجدها
احلقيقي يف الفراغ وعالقتها بالأ �ضواء
والظالل ،واخلامات التي نفذت منها.
وتتحقق القيم اجلمالية لل�صياغات
املج�سمة للكتابات العربية من خالل العالقات
الت�شكيلية املختلفة التي حتدد �أ�ساليب جتميع
احلروف والكلمات بال�صورة اجلمالية
املنا�سبة ،ومب�ساعدة اخل�صائ�ص الت�شكيلية
للحروف العربية ،وما بها من طواعية يف
الت�شكيل.
ولهذا ف� إن الأ طروحات العلمية التي
79
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تتحدث عن اخلط العربي املج�سم قليلة
نظر ًا � إىل اعتبارات عدة حتول دون امل�ضي يف
تلك الدرا�سات ،ولكن الباحث بكلية الرتبية
النوعية جامعة حلوان قد ت�سلح �أكادميي ًا
وا�ستطاع الدخول � إىل معرتك درا�سات اخلط
العربي احلافل بقيم جمالية وفنية وت�شكيلية
عدة.
وقد تركزت هذه الأ طروحة حول معاجلة
مو�ضوع «القيم اجلمالية لل�صياغات املج�سمة
للخط العربي والإفادة منها يف الت�صميمات
الزخرفية» ،من خالل تناول الكتلة والفراغ وما
ينتج عنها من التبادل البارز والغائر بحيث
ت�صبح الكتابات بارزة على �أر�ضية غائرة �أو
العك�س ،وما حتتويه �أ�شكال احلروف العربية
من فراغات متيز كل حرف من احلروف عن
غريه ،الأ مر الذي يعطي اختالفًا يف طبيعة
الفراغ الناجت عن كتلة احلرف ،وكذلك
من خالل � إبراز القيم اجلمالية للكتابات
والزخارف البارزة من خالل عالقة ال�ضوء
والظالل ال�ساقطة على املج�سمات و�أر�ضيتها
لتحقيق التنوع يف م�ستوى ال�سطح ،والتباين
اللوين بتغيري لون الأ ر�ضيات عن الكتابة
البارزة �أو العك�س لإظهار الكتابات البارزة
وا�ضحة.
وعليه فقد قام الباحث بتق�سيم العمل � إىل
خم�سة ف�صول تناولت درا�سة وتتبع وح�صر
ال�صياغات املج�سمة للخط العربي من خالل
الأ مثلة املتنوعة الرتاثية واملعا�صرة ،وحتليل
بع�ض النماذج لال�ستفادة منها يف � إجراء
تطبيقات مبتكرة من حروف اخلط العربي يف
80

�صياغات جم�سمة مبتكرة ،واختتمه بالنتائج
والتو�صيات التي خل�ص � إليها بعد درا�سته
لل�صياغات املج�سمة للخط العربي.
و�ضح الباحث يف الف�صل الأ ول خلفية
البحث ،وم�شكلته ،وفرو�ضه ،و�أهميته
و�أهدافه ،وحدوده ،ثم تطرق ملنهجه البحثي
القائم على الو�صف والتحليل والت�صنيف
لل�صياغات املج�سمة للخط العربي ،من
خالل � إطارين :الأ ول نظري يهدف للتعريف
بال�صياغات املج�سمة ،و� إي�ضاح �أثر التج�سيم
على احلروف والكتابات العربية ،والثاين
عملي يت�ضمن جتربة الباحث من خالل
عمل تطبيقات ذاتية فنية قائمة على توظيف
ال�صياغات املج�سمة للخط العربي لال�ستفادة
من القيم اجلمالية لل�صياغات املج�سمة
للكتابات العربية يف �أعمال معا�صرة غائرة
وبارزة وكاملة التج�سيم ،و�أو�ضح الدرا�سات
ال�سابقة املرتبطة ،وتعر�ض لأ هم امل�صطلحات
الواردة بالبحث ،كالقيمة ،وهي «ال�صفة التي
جتعل ال�شيء مرغوبًا فيه وتطلق على ما مييز
ال�شيء من �صفات جتعله م�ستحقًا للتقدير»،
والقيم اجلمالية التي هي «ثمرة جتارب
كثرية يف جمتمع معني حمدد بظروف زمنية
ومكانية خا�صة لها �ش�أنها يف حتديد الت�صور
اجلمايل» ،وال�صياغة وتعني «طريقة معاجلة
املفردات الت�شكيلية من خالل فكر و�أ�سلوب
الفنان مبا يحقق الفكرة داخل الت�صميم»،
واملج�سم ويق�صد به «ال�شيء الذي له حجم
ويعرب عنه بالإ�سقاط يف �أبعاد الفراغ».
و�شمل الف�صل الثاين مقدمة عن ن�ش�أة
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اخلط العربي يف �ضوء النظرية احلديثة،
من خالل عر�ض مناذج من النقو�ش� :أم
اجلمال الأ ول ،والنمارة ،وزيد ،وحران ،و�أم
اجلمال الثاين ،وتطوره بعد ظهور الإ�سالم
من ال�شكل بطريق النقط � إىل �أن دخل العجم
يف � إطار الدولة الإ�سالمية ومن ثم دعت
احلاجة � إىل ا�ستخدام النقط ،لتظهر بعد
ذلك عالمات الرتقيم واالخت�صار ،والرتتيب
يف الأ بجدية العربية ،ونوعي اخلط العربي
املقور واملب�سوط ،و�أ�سماء اخلطوط العربية
ال�شهرية كاخلط الكويف ،والن�سخ ،والثلث،
والديواين ،والرقعة ،والإجازة ،والفار�سي
وغريها ،ويو�ضح كذلك املقومات الت�شكيلية
للخط العربي املتمثلة يف :املد ،الب�سط،
التدوير ،املطاطية ،قابلية ال�ضغط ،الت�شابك
والتداخل ،تعدد �شكل احلرف الواحد ،قابلية
التحوير ،ومعرفة � إمكانيات و�أ�ساليب ت�شكيله
يف الفن الإ�سالمي بنوعيه امل�سطح واملج�سم،
والتعرف على املقومات الت�شكيلية حلروفه،
وال�صياغات املتعددة يف جمال فن اخلط
العربي.
وتعر�ض يف الف�صل الثالث للمجاالت التي
ا�ستخدمت فيها الكتابات املج�سمة كالنحت
يف احلجر ،واجل�ص ،ويف اجلدران ،واحلفر
املبا�شر يف اجلدران ،وتنفيذ الكتابات على
الرخام ،والأ خ�شاب ،واخلزف ،والزجاج،
والنق�ش على العمائر املختلفة و�شواهد القبور
�أو الفنون التطبيقية املختلفة ،وكذلك تقنيات
وخامات التج�سيم يف الفنون املختلفة ،وتناول
�أ�ساليب جت�سيم اخلط العربي البارزة،
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والغائرة ،واملفرغة ،و�شديدة الربوز ،وكاملة
التج�سيم ،ثم عر�ض ملختارات الكتابات
املج�سمة عرب الع�صور الإ�سالمية :الأ موية،
والعبا�سية ،والفاطمية ،الأ يوبية ،اململوكية،
العثمانية ،ويف ع�صر حممد علي ،ويف الع�صر
احلديث ،ويف الكتابات العربية يف الفن
املعا�صر.
أي�ضا لل�صياغات املج�سمة
وتعر�ض � ً
يف الفنون العربية املعا�صرة ،و�أثرها على
الفنانني يف الع�صر احلديث ،و�أو�ضح الباحث
يف هذا الف�صل امل�صادر املختلفة للكتابات
العربية املج�سمة قدميًا وحديثًا.
وحلل يف الف�صل الرابع القيم اجلمالية
للكتابات العربية املج�سمة يف خمتارات متنوعة
من الفنون الرتاثية الإ�سالمية ،واملعا�صرة مع
تو�ضيح �أ�سباب و�أ�س�س اختيار تلك النماذج
حيث تعددت التقنيات واخلامات و�أ�ساليب
التنفيذ قدميًا وحديثًا ،واال�ستفادة من
نتائج التحليل ،للو�صول � إىل القيم اجلمالية
واملقومات الت�شكيلية لإمكانية �أجراء بع�ض
التطبيقات املعا�صرة.
وعر�ض كذلك للعنا�صر الفنية امل�ؤثرة يف
ال�صياغات املج�سمة للكتابات العربية متمثلة
يف الكتلة والفراغ بهيئتيها املغلقة واملفتوحة،
والظل وال�ضوء ،والقوة الفراغية يف اخلطوط،
ومالم�س اخلامات الناعمة ،واخل�شنة.
وختم البحث بالف�صل اخلام�س الذي
و�ضح النتائج التي تو�صل � إليها الدار�س من
خالل البحث ،ومن خالل التطبيقات الذاتية
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با�ستخدام بع�ض اخلامات التي تتوافر فيها
الإمكانيات الالزمة لتج�سيم احلروف العربية
التي يقت�صر اجلانب التطبيقي عليها،
لإمكانية � إعداد مناذج معا�صرة لأ عمال كاملة
التج�سيم.
وبعد ف� إن هذا البحث الذي ح�صل به
الباحث �أحمد عبد العظيم ح�سني على درجة
املاج�ستري يف الرتبية الفنية من كلية الرتبية
الفنية جامعة حلوان يعد � إ�ضافة جيدة ملدر�سة
اخلط العربي.
فالبحث ي�ستعر�ض مفهوم احلروف
العربية واخلط العربي ،ون�ش�أته ،وتطوره،
و�أنواعه ،و�أ�ساليب ت�شكيله ،وتعدد �صياغاته يف
الفنون الإ�سالمية ،بالإ�ضافة لدرا�سة وح�صر
وت�صنيف جماالت و�أ�ساليب جت�سيم احلروف
العربية من خالل الفنون الرتاثية واملعا�صرة،
كما ي�ستعر�ض حتليل مناذج متعددة للحروف
والكتابات العربية املج�سمة للإ فادة من نتائج
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التحليل يف � إجراء التطبيقات الذاتية للباحث
لإنتاج عدد من الت�صميمات املتنوعة املج�سمة
للحروف العربية.
وت�أتي �أهمية البحث من � إلقائه ال�ضوء
على الهيئات املتعددة لل�صياغات املج�سمة
للكتابات العربية يف خمتارات من الآثار
والفنون الت�شكيلية الإ�سالمية والأ عمال
املعا�صرة ،والك�شف عن �أوجه الت�شابه
واالختالف من حيث التقنيات واخلامات بني
الكتابات العربية املج�سمة قدميًا وحديثًا،
ويتناول ال�صياغات املج�سمة للخط العربي
كمدخل للإ فادة منها يف تطبيقات جم�سمة
م�ستحدثة ،حيث ي�سعى الباحث للإ جابة عن
ت�سا�ؤل يدور حول كيفية التو�صل لكيفيات
حتقيق القيم اجلمالية لل�صياغات املج�سمة
للخط العربي يف الرتاث الإ�سالمي والأ عمال
املعا�صرة كي تكون مدخ ًال البتكار �أعمال
جم�سمة يف جمال الت�صميمات الزخرفية.

�أقالم جديدة
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أثر الفراشة
عثمان م�شاورة

∂

وقفت كاتبة �أمريكية ذات مرة ،و�أمام جمعٍ غفري ،قالت�« :أوقفوا هذا العامل ،أ�ُريد
�أن �أنزل» لكن � إىل �أين تنزلني باهلل عليكِ ؟
م�ؤخرا ،وكما لو �أنّ الأ مر حل ٌم برمّ ته ،بات العامل أ�ُفعوانية هائلة� ،شديدة التلولب
واالنحدار ،النزول منها يف�ضي � إىل الفراغ ،و�أي عذاب هو ال�سقوط يف الفراغ
الالمتناهي ،تتخبط وتت�شقلب دون �أن تهتدي � إىل �أر�ض!
�أ�صبحت ال�سوق �سوقا واحدة .املكتبات مكتبة واحدة ،مليارات الكتب يف «فال�ش
ملف �أ�صف َر �صغري بزاوية ال�شا�شة ،بالكاد
ميموري» �ضمن حمالة مفاتيحك� ،أو يف ٍ
تبذل جهدا ب�سيطا ،ب� إ�صبعك ال�سبابة ،للح�صول على كتابٍ معني.
∂

قا�ص وكاتب من الأ ردن.
ّ
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اجلماهري جمهور واحد� ،ساذج يف كث ٍري
من املرات ،تنطلي عليه الدعاية الإعالمية،
يُ�صفّق لها ،وي�شعر بامل�س�ؤولية الكبرية على
عاتقه جتاه امل�شاركة يف �صنع القرار ،املقرر
�سلفا.
و�أخريا ،الأ �صدقاء ،انكم�شوا يف �صديقٍ
واحد� ،أقرب ما يكون � إليك ،هو اجلهاز ولي�س
القائمة الرقمية التي بداخله.
ماليني من الأ �شياء الواحدة ،يف �شيءٍ
واحد .العامل ،مل يعد� ،أبدا ،تلك املقولة
املبهرة« ،قرية �صغرية» ،ت�ضاءل � إىل �شيءٍ
�أ�صغر مبئات املرات� ،شا�شة هاتف متنقل� ،أو
�شا�شة حا�سوب على وجه �أدق.
ويف جنح الليل ،و�أنت فوق الو�سادة،
تتثاءب ،وبكب�سة واحدة تطفئ ومي�ض العامل
الكبري من حولك ،تخلد � إىل النوم ،وحيدا
متل�ؤك الق�شعريرة.
منذ بداية الأ لفية ،وك�أي كرة فوالذية
عمالقة تتدحرج من فوق منحدر ،مي�ضي
العامل� ،سريعا ومتدهورا ،كائنا ال يهرم � ،إمنا
تتبدل مالحمه ب�سرع ٍة هائلة ال تُ�صدق ،ما
يثري احلزن والعاطفة اجليا�شة لأ ولئك الذي
يحنون � إىل تقا�سيمه القدمية ،يحولقون،
ويتمتمون ب«� إيه� ..سقى اهلل تلك الأ يام»،
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�أ�صبح بالن�سبة للبع�ض ،حيوانا غريبا مبهما،
تبدّل عليهم دون �أية �شفق ٍة �أو رحمة تذكر،
كائنا هالميا ،وقد فق�س من البي�ضة �أخريا،
ت�ضخم � إىل �أن ملأ الأ رجاء ،وكتم الأ نفا�س.
لي�س م�صري العامل �أن يبقى مرهونا
للمهدّمني الزائفني ،فمعاول البناء و�أدواته
�أكرث من معاول الهدم � ،إن �أ�صبح العامل كله،
�شا�شة واحدة ،فلتكن منارة ت�ضيء وتومئ
يف ظلمة هذا الكون ،فاملبدع ال ي�صمت،
وال يعجز ،وال يغم�ض عينيه ويلزم احلياد
باملطلق � ،إمنا ير�سل املبدعون طاقتهم املوثّبة،
واملحفّزة ،كما لو �أنهم غدد العامل ال�صماء،
ففي غوغائية هذه الإفعوانية الواحدة ،يُطل
املبدعون ،الإن�سانيون واخلريون بال�ضرورة،
ب�صوجلاناتهم ورهبنتهم القد�سية،
ب�شفافيتهم ونقائهم ،مبا ميلكون من طاقة
كامنة يف خلجاتهم ،يبحثون عن الأ �شياء
اجلميلة ،ين�شرون �أ�شرعة الأ مل ،لتم�ضي
مراكب الإبداع فوق الأ مواج والعباب ،غري
عابئ ٍة بقرا�صن ٍة �أقزام ،يربتون على ظهور
املتعبني و�صدورهم ،وميدون �أيديهم البي�ضاء
� إليهم ،قوية و�صادقة.
وكما �أن رفرفة جناحي فرا�شة يف ال�شمال،
قد تثري زوبعة يف اجلنوب ،ف�إن مل�سة حنو على
كتف متعب ،قد تدفعه بعيدا عن الهاوية.
ٍ

