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الفلسطيني توفيق عبد العال
للنشر في املجلة:
 ترسل املواد مطبوعة علىالكمبيوتر أو على شكل
دي��س��ك أو ق���رص مدمج
( )C.Dع��ل��ى ع��ن��اوي��ن
املجلة املختلفة .
 أن ال تكون امل��واد املرسلةم���ن���ش���ورة س���اب���ق���اً س���واء
ف��ي مطبوعات ورق��ي��ة أو
مواقع الكترونية .
 يرفق الكاتب نبذة تعريفيةوص��ورة شخصية له ملرة
واحدة .
 ض�������رورة ت���وث���ي���ق امل�����وادامل���ت���رج���م���ة ع����ن ال��ل��غ��ات
األج��ن��ب��ي��ة ب��ذك��ر امل��ص��در
وال��ك��ات��ب وت��اري��خ النشر
ومكانه .
 املوضوعات ذات الطابعال����ف����ن����ي أو امل���ت���ع���ل���ق���ة
ب���ال���ش���خ���ص���ي���ات ون���ق���د
الكتب وعروضها  ،ترفق
معها الصور املناسبة لها
واألغلفة .
مالحظة :امل��واد املنشورة
تعبر عن رأي كتّ ابها وال
تعبر ب��ال�ض��رورة ع��ن رأي
املجلة .

افتتاحية العدد

تنوع �إبداعي
أ�.د� .صالح جرار

هل اإلبداع مقصور على الذين يدرسون اللغة العربية وآدابها؟
اجلواب عن هذا السؤال هو بالقطع :ال ،وهذا خالف اعتقاد كثير
من الناس الذين يرون بأنه ال يجيد تعاطي الشعر والقصة واملسرح
واإلبداع األدبي عا ّمة إ ّال من درس اللغة العربية وآدابها ،والشواهد على
مهندسا وإبراهيم
بطالن رأيهم كثيرة ،مثل علي محمود طه الذي كان
ً
ناجي الذي كان طبي ًبا ،وعمر أبو ريشة الذي درس أول ذهابه لبريطانيا
هندسة النسيج ونزار قباني الذي درس احلقوق وغيرهم كثير.
ومما يؤ ّكد ذلك ً
أيضا تلك األعمال اإلبداعية املتم ّيزة التي تلقتها
تباعا ألصوات متنوعة االختصاصات
مجلة "أقالم جديدة" وتقوم بنشرها ً
مثل :عبد الله أبو شميس (تخصص هندسة) ،وحنني داود (تخصص
طب) ،وعالء أبو ع ّواد (تخصص هندسة) ،وعابدة حدادة (تخصص
ممن
صيدلة) ،وملى شديفات (تخصص هندسة عمارة) ،وغيرهم ّ
يضيئون بإبداعاتهم صفحات هذه املجلة.
ّ
أن تخصص اللغة العربية وآدابها مينح من كان
ولكنّنا ال
نشك في ّ
مبدعا أص ً
ال فرصة التعبير عن إبداعه وتطوير مهاراته من خالل
ً
امتالكه لألدوات التي تخدم اإلبداع كالنحو والصرف واإلمالء واملعاجم
واألوزان الشعرية فض ً
ال عن إتاحة الفرصة له لالطالع على كثير من
لكن هذه األدوات
األعمال األدبية القدمية واحلديثة واالستفادة منهاّ ،
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افتتاحية العدد

تخصص اللغة العربية وآدابها أن ميتلكها عن
يستطيع املبدع من غير
ّ
طريق التعلّم الذاتي واملطالعة الواسعة متى رام ذلك.
تخصص اللغة العربية يتيح للمبدع فرصة صقل إبداعه
وإذا كان
ّ
وتطويره ،فال ّ
التخصصات األخرى أثره
تخصص من
أن لك ّل
شك في ّ
ّ
ّ
على تنمية اإلبداع األدبي لدى من ميتلك ذلك اإلبداع ،فالهندسة تساعد
نصه وتهذيبه وإجادة بنائه الداخلي واخلارجي،
املبدع على هندسة ّ
ً
شرطا أساس ًيا
يعد
والطب يعزّز لدى املبدع البعد اإلنساني الذي ّ
ً
الطب يتعامل
نابضا باحلياة ومؤث ًرا في املتلقي ،ألن دارس
النص
جلعل
ّ
ّ
بصورة مباشرة مع آالم الناس ومعاناتهم ومشاعرهم ،بل كثي ًرا ما يقف
احلد الفاصل بني احلياة وعدمها ...وكذا
الطبيب مع املرضى على
ّ
تخصص احلقوق الذي مي ّكن املبدع من التعامل مع أه ّم باعث
يقال عن
ّ
من بواعث املعاناة اإلنسانية ،وهو الشكوى من مرارة الظلم والقهر
واالضطهاد ومصادرة احلقوق ،وغير ذلك.
إن لك ّل تخصص من التخصصات طري ًقا إلى اإلبداع األدبي،
ّ
فإذا صادف في طريقه من ميلك جذوة اإلبداع ألهبها وأنار بها سبل
التم ّيز.
إن هذا التنوع اإلبداعي الذي يتجلّى في األصوات اإلبداعية التي
ّ
تخصصات مختلفة من لغة عربية وطب وهندسة وعلوم
تنتمي إلى
ّ
ّ
يدل على أتّساع مساحة اإلبداع األدبي
وحقوق وصيدلة وسواها
وانتشاره في قطاعات املجتمع كافة ،ويسعد مجلة "أقالم جديدة" أن
يكون أصحاب األصوات اإلبداعية الذين ينشرون إبداعاتهم بها ينتمون
إلى حقول معرفية متن ّوعة ،مثلما تنشر ألصوات إبداعية من مختلف
مما يجعلها غنية
أقطار الوطن العربي وفي حقول إبداعية مختلفةّ ،
مقدمة
بأشكال من التن ّوع اإلبداعي والعلمي واإلنساني جتعلها في
ّ
املج ّ
الت الثقافية العرب ّية.
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إ�ميان عبد الهادي:
اكت�شاف �شاعرة عربية متميزة!

مبدعا متميزًا،
كم هو صعب أن حُتاور
ً
فأنت تستطيع أن تكتشف املبدع ،لكنك
ال تستطيع أن تنقل كالمه ،تخاف أن
تُفسد عباراته .أو حت ّرف دالالته ،أو تش ّوه
شاعريته .هذا ما حدث عندما جاءت إميان
عبد الهادي إلى مكتب املجلة.
فكما أدهشتني نصوصها الشعرية التي
أرسلتها ساب ًقا ،تأكدت الدهشة وأنا أحاول
التعرف منها على جتربتها في كتابة الشعر
ألكتشف أنني لن أستطيع نقل ما قالته عن
نفسها ،وعن جتربتها ،وعن
رؤيتها للكتابة واإلبداع ،وكتابة
الشعر بالذات ،وعالقة املرأة
بالشعر ،وتفوقها في السرد
أكثر من الشعر ،إلى آخر ما
تتناسل عنه مثل هذه األحاديث
من موضوعات وتساؤالت.
لذلك ،لم أجد أفضل منها
لتكتب عن نفسها ،وتصوغ

قلم التحرير

رؤاها بقلمها.
وإذا كانت "إميان عبد الهادي" مبقاييس
تعد من األصوات اجلديدة التي
حداثة النشر ّ
تط ّل على القراّء للمرة األولى ،فإننا نؤكد بال
أدنى ّ
شك أنها ستكون صوتًا شعر ًيا ذا شأن كبير
في ساحة الشعر العربي .ويكفي "أقالم جديدة"
فخ ًرا أنها النافذة األولى التي تط ّل منها هذه
الشاعرة املتميزة .فاحفظوا اسمها جي ًدا.
أما معلوماتها الشخصية :فهي طالبة
ماجستير في اللغة العربية عمرها  24عا ًما،
تعمل في مجال املكتبات.
لديها من القصائد ما
يكفي إلصدار ديوانني ،ومن
القصص ما يكفي إلصدار
مجموعتني ،باإلضافة إلى
رواية واحدة .لم تنشر شي ًئا
من ذلك كلّه قبل اليوم .وها
نحن نتركها لتقدم نفسها
كما تريد:

إميان عبد الهادي
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قات َل ِتي"!!
أسير في جنازة
"أن
ِ
ْ
َ
السيرة ّ
اتية للكتابة:
من
الذ ّ
ّ
< �إميان عبد الهادي

ِ
رأيتك :تش ِّرحني قريح َة حروفي،
متزّقني أوصال أبجديتي،تعبثني بحلمي،
تهتكني ستار اخليط األبيض في نهار
الكالم.
ِ
وجهك سيف
رأيتُني :أشرع في
قلمي،أوزِّع ِ
احلبري على القبائل!
دمك
َّ
ٍ
غفلة منّا ،خاتل
أ ّيتها الكتابة :أ ُّينا في
الورق ،وقت َل اآلخ َر أ ّوالً؟!
ما الذي ميكن قوله أ ّول األمر؟ حني
أن ّ
الشعر ابن الهاجس،
أكون على ب ّينة من ّ
وابن الروح ،وابن اجلنون ،إنني ال أستطيع
إذن أن أسوق معادلة منطق ّية واحد ًة
تصوغها واقع ّية األدالء بشهادةٍ حول هذه
املمارسة الفادحة( :الكتابة) ،تلك التي
سأظ ّل أطارد أسرارها حتى آخر األرض،
ث ّم هي في النّهاية ال متنحني بهجة
الفكاك ،وال متلّكني سوى سرابها اخل ّ
الب
في صحراء العتمة املقفرة! وحدها تضيء
بلغز جديد ،ألربح خسارتي ،وأزيد في دليل
ٍ
حيرتها حيرة! ..من أين تنبع الكتابة ،من
أين تأتي؟ أي مناطق الروح تختلقها؟ من

أين تُستجلب؟ كيف حت ُّل في بؤرة الكينونة؟
كأنني مسكون ٌة بشياطني ّ
الشعر؟! يصير
مأوى إلرهاصاتِهم! لست أدري إن
جسدي
ً
كان األمر سيبقى مستت ًرا ،قاب ًعا في خاليا
الغيبوبة املضمرة! غير أ ّني في ك ّل أحوالي
الكتاب ّية ،أظ ّل متلبس ًة بشياطني ّ
الشعر أو
السرد ،سأظ ّل َوق ًفا على هواجسي
مالئكة ّ
الكتاب ّيةِ ،حك ًرا على حضوري املتكرر في
اللغة! ،إذ نحن حت ًما ال نختار أقدارنا!
أيها الفالسفة،

ال تفتّشوا عب ًثا في محافظكم عن
أي
عملة األسئلة ،ليس ٌّ
أي منكم يدري في ّ
الس ُّر؟!!
جغرافيات ّ
الدماغ يتموضع ّ
وال كيف هبط احللم على الوعي أول
مرة؟ ،وكيف تقولب ليصير لغ ًة لها سحر
الغيب الذي يقطن فينا! ال أحد يدري ،وال
بوعي مكتمل،
نحن الذين منارس اللغز
ٍ
حلم
ثم نستيقظ من صحو الكتابة على ٍ
نخص
يخص غيرنا ،وكأنمّ ا
م ّر بنا ،كأنمّ ا
ّ
ّ
غيره!ُ ،حل ًما تظلني ،نظ ّل نطارد خياالت
أبجدياتك دون أن نصل ،لم تُخلق طرق
الكتابةِ ومضا ِئقُها للوصول ،خُ لقت للمشي
بها ...حتى حتوف الكالم! ،ولهذا منوت
الصباح بلذةٍ ،
أحيا ًنا ونحن نحتسي هواء ّ
بعد أن تلدغنا جملة عبرت متخفّية في
الذاكرة! ،ولهذا ً
منارس
أيضا نُصر ُع ونحن
ُ
طقوس احليا ِة الوادعة ،ثم ما نلبث أن نفوهَ
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داخلي صدعت به احلوارات.
بحلم
ٍ
ٍّ
في احلقيقة أنا ال أعرف كيف أكتب،
بدأت أكتب ،وال كيف سأستم ّر
وال كيف
ُ
في الكتابة ،كل طقوس الـ " كيف" متوارية
َ
خلف غمامةِ
هاجس مكبوت! أدري أنني
ٍ
فقط ال أستطيع ممارسة احلياة خارج
الكتابة ،الكتاب ُة هي احلياة!
ال ميكنني أن أسأل :ما الذي أغراني
بكتابة الشعر؟؟ رمبا أستطيع أن أدير
أوجه لنفسي
السؤال! أستطيع أن ّ
دفة ّ
استفسا ًرا مقلو ًبا كالتالي:
ما الذي أغرى الشع َر بي؟
ليست محاول ًة الفتعال النّرجس ّية،
إمنا أسوق هذا على غرار احملاولة التي
يطرحها أحمد مطر في قصيدته:
فالكلمات تكتُبُني!،
أكتب الكلمات،
ُ
أنا ال ُ
إن ّ
خاص ألولئك الهائمني بحثـًا
الشعر َق َد ٌر
ٌّ
ٍ
مختلف من التّمرد ،ولهذا فإنني
رزق
عن ٍ
أحد َد زمنًا لالنطالقة،
ال أستطيع أن
ّ
بإطار محكم لرصد
إنها ليست مضبوطة
ٍ
انفعاالته ،وحيثياته ،ومتعلقاته الزّمنية،
واشتراطاته املكان ّية ،ال ميكنني حس ُم
كهربائي
التّوقيت الذي كبست به ز ّر
َ
إن
املفخّ خة ،فانفجرت قريح ُة الكتابةّ ،
ّ
الشعر يؤثث له مملك ًة خارج الزمن،



مكانُها الهالم ،وأحوالها خارج ٌة أب ًدا
عن أفق التو ّقع ،معتاص ٌة على احليازة
ّ
والشروط والتّنظير املقولب،
رت -كما نحن جمي ًعا -بعموم
لقد تأ ّث ُ
إن الكتابة من حيثُ هي
التّجربة العامل ّيةّ ،
إنتاجي مستفِ زٌّ و ُمستَ َفزٌّ ّ ،
بفعل
فع ٌل
مؤطرةٌ ٍ
ٌّ
ري ،إنني أقرأ احلكمة أين ما وقعت،
تأ ّث ّ
السياب ،وعرار،
لقد قرأت بدر شاكر ّ
ونازك املالئكة ،ودرويش ،والب ّياتي ،وأحمد
عبد املعطي حجازي ،وصالح عبد الصبور،
وأمل دنقل ،وزياد القاسم ،وسعدي يوسف،
الصائغ
وعبد ال ّرزاق عبد الواحد ،ويوسف ّ
وجوزيف حرب ،وأمجد ناصر ،وعز الدين
املناصرة ،وإيليا أبو ماضي وفاروق شوشة،
أن
ومح ّمد الفيتوري ،وغيرهم ....غير َّ
للقُدامى من ّ
الشعراء القدح املعلى ،إذ
املنطقي في قراءة
عليهم يرتكز التّأصيل
ّ
ّ
الشعر أ ّول مرة ،ولعلّهم ساهموا بنصيب
األسد في تشكيل ذاكرتي ّ
الشعرية وذائقة
لدي ،امرؤ القيس وعنترة ،املتن ّبي
التّلقي ّ
وأبو ّ
احلمداني و...
متام وأبو فراس
ّ
لع ّل االشتهاء الذي سكنني أ ّول مرةٍ جتاه
َ
األغلفة املصقولةِ
واحلرف
دافئ،
بحسن
ٍ
ٍ
الطباعي الذي يحمل إغراء احلبر األسود
ّ
في مطابع النّشر الكثيرة ،أقول لعلّه هذا
حد أَ ّني
احللم ،وهذا املأمول ،كان مز ّو ًرا ّ
أن هذه ليست أ ّول
بت أوق ُن متام
اليقني ّ
ِ
ُّ
اخلطوات وال آخرها،وال هذه أقصر
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ُّ
الطرق صوب مستحيل الوصول....،
ث ّمة ما يرق ُد اآلن في ّ
الذاكر ِة من
محاوالت الكتابة البائسة ،وث ّمة ما يحضر
ّ
وشك االحتماالت ،حني
في يقني العشق
الصفرا َء املعتّقة
أطالع بني ّ
يدي أوراقي ّ
السافي!! (إذن
مبشقّة اإلنتاج ،وغبار الروح ّ
أصمد أو ال أصمد ،تلك هي املشكلة!)
بعضهم يختار أن يحتال بلعبة األحرف
على طموحاته املتنائية إذن :فيصمت أو
يصمت.
السفر وأعباءِ
قد يستريح من مئونةِ ّ
صدقوني! إن الكالم
التّرحال واحملاولة؛ ّ
الناضح من بئر النّفس اجلوان ّية ثقيل
لست بهذا أن ِّفس عن كروب
ثقيل ،إنني
ُ
الوحشة في دواخلنا املتشققة ،أب ًدا،
الكتاب ُة اجترا ٌر حلاالت البؤس في
بعض أحوالها ،وفي البعض اآلخر دليل
فقط -على جناعة جتربة التّرجمةاحلس!! (أشعر أ ّنني
من النّفس إلى
ّ
منيتُكم بخيبةِ
أمل ُعظمى) هذا ما
ٍ
الصورة على هذه
أفعله دائ ًما ،ال ليست ّ
الدرجة من الفساد والبؤس!إنني أج ّهز
ّ
جيوش أفكاري كلما أردت الكتابة ،وإذ
ذاك تدخلني عرامة نشوة االنتصار
املؤجل! لقد قهرت نفسي ،لقد فتحت
ّ
املدينة!....
يحلو لبعض الفاحتني أن يشرب قهوة

انتصاره من على صهوة الفرس املدجج
بالسروج! غير أ ّني ما ارتكبت خطيئة
ّ
احتساء القهوة يو ًما( :كانت أمي التي
ّ
حتذرني في صغري
أ ْد َمنَتْها –القهوة-
أحب
من أ ّنني سأصبح سوداء!) ،وكنت
ّ
نب
لوني كما هو! دون أن تل ِّوثَه صبغة ال ِّ
نار هادئة ،ولهذا فإنني في كل
املغلي على ٍ
ّ
انتصار وبصدد ك ّل فتح ،أبلع رمقي واكتفي
ٍ
بظمئي املستطير دون قهوة ،هذه ضريبة
احلروف!
الكتابة ليست فع ً
إن لها
ال مجان ًّياّ ،
ثمنًا عال ًيا قد يكلّ َ
فك أن ال تعرف طعم
األشياء اليومية املبتذلة –كالقهوة -حتى
آخر العمر!
أحتدثُ
السابقة،
ّ
لقد كنت في اآلونة ّ
إلى النّاس ٍ
حد إ ّنهم نفروا من
بثقة بلهاء! ّ
لغتي املريضةِ بالغرور! كنت ما أزال أشفق
علي ،أنا املسكونة بخسارةٍ داخل ّية (النقطة
َّ
فوق احلاء ال حتتها) ،إنا املهزوزةُ املهزوم ُة
ِ
العربي ال ّثقيل!
الكبت
بدافع
املأزومة!
ِ
ِّ
بياض أوراقي ذات
وددت أن أجأر خارج
ِ
أن شاخصات املنع
ٍ
جنون مل َّون! غير َّ
املعلقة أودت بأسراري في دهاليز ضوئِها
األحمر! إنني من أجل هذا أكتب! أل ّنني
الصراخ! أكتب حتّى أعصم
ممنوعة من ّ
نفسي من اجلنون ،حتى أش ِب َهنِي أكثر،
حتّى أصطلح مع ذاتي ،حتّى أستف ّز ذلك
املكنون خلف كواليس الروح العميقة ،من
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منّا يستطيع أن يرافق حل َمه حتى تخوم
اإلفاقة؟! ال أحد! األحالم دائ ًما تنتهي
ٍ
من غير مس ّو ٍ
مبررات أو َط ْر ٍق
غات أو
استئذاني على أبواب غ َفواتنا ،ولهذا نحن
ٍّ
نكتب ،حتّى نرافق أحالمنا إلى أقرب
ٍ
مسافة ممكنة ،حتى ال يُطلب إلينا املسي ُر
مئات األميال من األرض البعيدة ،فنتجرد
منّا ونصب َح غيرنا.
ّ
الشعراء في بالطات
لقد كان
َ
يتعاطون ترف
السالطني وقصور امللوك،
ّ
ّ
الشعر ّية ،في طقس من ر ّدة
الكتابة
فعل طبيع ّية حلياة اخلمريات والغزل
وااللتفاف حول مكامن ال ّثقل ،فتكاثر
املداحون آنذاك ،وأج ُدني اليوم على
ّ
ِ
عتبات البيوتات املستوية باألرض أقِ ف،
رفيقي الهالميني ملشاركتي نعي هذا
أنادي
َّ
ّ
ّ
الطلل الذي تدكه احلضارة ،أعجن كتابتي
ٍ
بصمت صوب فراديسهم،
بدم ال ّراحلني
لعلّهم ال تلزمهم قصائدي كثي ًرا ليستمروا،
نحن من نحتاج أن نستمر ،وفي ٍّ
ثقيل
ظل ٍ
من هذا الهاجس أكتب ،يرحل الراحلون
صوب أوطانهم احلقيق ّية في الزّرقة،
ونظ ّل نحن هنا نصفّق في كوابيسنا
للخراب واليباب ،ونلعن ظالمنا دون أن
نوق َد فيه شمع ًة واحد ًة إال بالكتابة ،لدي
بأن ّ
طقس من طقوس اإلنارة،
الشعر
ني ّ
يق ٌ
ٌ
الكوني عتم َة ال ّروح ،ال
تنتاب بض ْوئِها
ّ
أدري متى حتصل الكتاب ُة ،وال كيف ،هذا
جزء من لغز الهاجس ،وعليكم أن تسألوه!،

10

إذ ليس باستطاعة احلالة تت ُّبع ذلك وال
ُ
ضبطه ،أظ ُّل فقط مسكون ًة بوهم قدرتي
على حيازة القادم ،ويظ ُّل هو نائ ًيا متمر ًدا،
خارجا على التاريخ واجلغرافيا ،وت ّرهات
ً
الواقع ّية،
أتساءل في كثير من حاالت االستغراق،
متى ميكنني االستقالة؟ أنا التي بع ُد لم
أبدأ!!! متى أستطيع اعتزال قلمي ،دون أن
كتابي جديد.
بتدافع
يهددني احلب ُر
ّ
ٍ
ٍّ
أن قصيد ًة ما ميكنها أن تفتح
أزعم ّ
الوجود ،ألنها ذ ّرةٌ كون ّي ٌة شديدة الكثافة،
وهنا إذ أحيل على اجليولوجيا ،قد أزعم
ً
أن للقصيدة عم ًرا يشب ُه عمر
أيضا ّ
إن األرض كلَّها ليست سوى
األرضَّ ،
التنصل من أعباء
قصيدة! ،فكيف ميكن
ّ
احلياتي ،ث ّمة
ياسي والقاموس
الس
الوعي ّ
ّ
ّ
دائ ًما ما يطارد ش ّكك في إمكان العيش
بسالم ،احلمام الزّاجل مذبو ٌح على قارعة
العربي ،وال ّرسائل ال تصل ،هذه
الصمت
ّ
ّ
ٍ
لطفلة في التّاسعة ،وهذه خيم ٌة
ظفيرة
ٍ
وجل،
تستمع للنشرة األخبار ّية،
بقنوط ِ
ث ّم هي تغلقُها لتكمل النّشرة وحدها،
فقد حفظنا وج َعنا عن ظهر قلب ،أو عن
قلب قلب ،القصيدة ترتقي به ِّمها ،هكذا
ِ
أقرؤها ،وهي في بعض احلاالت ليست
سوى ه ٍّم خالص ،البعض ينقصهم بعض
الصغيرة،
التّجرد للتخلُّص من ذاتيتهم
ّ
وجغراف ّيتهم الض ّيقة ،يلزمهم توسي ٌع ألفق
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الصورة في حجمها
احلدقة حتّى ي َروا ّ
املطلوب!
احلقيقي
ْ
ّ

خفي !جنينًا في العشرين من
بحبل ِس ِّر ٍي
ّ
االرتباك!

أصدقائي أقال َم (أقالم جديدة) :ليس
أعرضها عليكم ،أرجوكم
لدي بضاع ٌة نفع ٌّية
ُ
َّ
فقط أن ال تتوقفوا ،عليكم أن متارسوا
سلط َة كلماتكم ،وأن ميتلك واح ُدكم في
انفجار بحجم
حنجرتِهِ قنبل ًة تكفي الفتعال
ٍ
صوته ،اقرؤوا احلياة بصوف ّية زاهد،
وبحلم طفل ،وبدهشة فيلسوف ،وبجسارة
حد املوت،
بالقهر
مدجج
محارب
ٍ
ِ
ِ
واملطر ّ
ّ
تسلّحوا ّ
بالشعر يا أصدقائي ،اكتبوا وروح
ال ُق ُدس يُأ ّيدكم.

كان ثمة إذن شئ يشبه خواء القصب
يسكنني ،وبصدد احتماالت األسئلة
القادمة ،كنت أفتتح املستغلق في املكنونات!
فإذا كان احللم يباع على األرصفة ،فلماذا
ٍ
بالطة
ارتكاب
إذن ،لم أعد اليوم أستطيع
َ
واحدةٍ
تخصني؟ توزِّع اصفرار أوراقي
ّ
على خريفها؟

إن ّ
الشعراء القادمني من حلم الكتابةِ
اخلضراء ،وطقوس النّصوص الهائمة في
عوالم الروح ،وزرقة الفضاءات الفلك ّية ،ال
ّص األكثر
ميكنهم أن يقولوا سوى ّ
أن الن ّ
تأثي ًرا ،هو ذلك الذي يُش ِب ُهنا األكثر ،ذلك
نحب أسما َءنا ،أشكالنا,
الذي يجعلُنا
ّ
عالماتِنا ,ويزي ُدنا يقينًا في قدرتِه
النّووية على فعل شيءٍ ما ،وعلى ابتكار
املستحيل.
البد أن أعترف لكم بأمر:
أخي ًرا ّ
ٍ
مبخطوطات
لطاملا امتألت أدراجي
اختزنت احللم ،دون أن يُ ِ
فس َدهُ تراكم
الغبار ،ولكنّه صار مع ّت ًقا ،وصارت له
رائحة الغربة ال ّن ّيئة !و ظ ّل متص ً
ال بي

جدي مث ً
ال،
رمبا يدوس املا ّرة اسم ّ
عن َونَة املجموعةِ الشعر ّية! لكنني "أنا"...
ما أزال رابض ًة على ال ّرصيف! ،مختال ًة
في فضاء الغبار ،أشت ُّم عوادم الس ّيارات
وأقاوم !ألش ِّكل في فضاء هذا احلصولِ
بياض حضوري.
َ
مريض ٌة أنا بالكتاب ّة وإن كانت تقودني
في ك ِّل خطوةٍ صوب حتفي! وإن كانت
احللم الذي تهفو ملشكاتِه فراش ٌة
ضرا َم
ِ
غير مل َّونة! لقد ل َّونت الكتاب ُة أشيائي
فكسرت من أجلِها كبريا َء
ال ّرماد ّية،
ُ
االعتياد ،واصطفيتُها ُحل ًما وحي ًدا واح ًدا،
ال ينازِ ُعه في أشواكِ ه حتّى ص ّبار املفازة،
ما زالت املسافة إذن تبتعد! ما زال القلب
في اخلفقان ينأى! ما زلت أركض ،ما زال
اللهاث يسكن خاصرتي ,غير أ ّني في ك ّل
ٍ
رمق موعودةٌ بحلم ٍ
ِ
توابيت
مورقة فوق
كتابة
ٍ
أمانينا الفادحة!.
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ظم أ� الق�صيدة
�شعر� :إميان عبد الهادي

رداً على قصيدة (العربة) للشاعر عبد الله
أبو شميس املنشورة في مجلة أقالم جديدة -
العدد الثاني  -شباط –  - 2007صفحة ()8

مبثابة نقيضة،
إليهم وقد سبقوا اخليل.....
(سائس العربة)!
ُ

ُ
األرض
هذه

()1

الكالم
مر
ْ
كان قد َّ
والسالم
ْ
الظالم
جتتر خطانا ...في
غير أن األرض
ْ
ّ
الفجأة
سوي أحرف
ِ
إنني اآلن ُأ ّ
أستسقي ّ
رام
الض ْ
وعلى جبهتها -اخليل -يقنيٌ
احتدام
أنها ُتبعث واحلبل
ْ

سير العربة
وما أبطأ َ

فلماذا؟

إنها تخذلنا
خطو ُم َ
غض َب ْة!
نسبق الدرب إلى بهجة
ٍ
فاتّ بعنا!

كانت الذاكرة املدهوسة -الوهم-
حتزّ (احللم) حول الرقبةْ !
()4

الشاعر،
أيها
ُ
احلرف
جف الندى في مهمه
قد ّ
ِ

ُمتربةْ

نسكبه!
السرج حتى
ّ
ْ
فشد ّ

ُ
اللهفة
حتضر
ُ
األرض
إذ تطوي خطانا

()2
األحجيات
علمنا بأنّا  ....نسوق خطانا إلى
ِ

َ
األرض
أو تطوي خطانا

فحتى متى؟

سهبةْ !
في بسمة نصر ُم َ

ْ
األجوبة!
نحبس
ُ

ِآه...
اخليل
ظهر
ِ
واحدودب ُ

()3
(أيها السائس رفقً ا باخليول ا ُملتعبةْ ) *

مضمار بهذي (العتبةْ )
في آخر
ٍ

٭إحالة :محمد الفيتوري،األعمال الكاملة)*( .

12

أ�قالم جديدة • العدد  • 6حزيران 2007

حتت ال�ضوء

ثم ماذا؟

بالريح
والتحق
ِ

تعثر األسماء باألحرف في أول تهجئة

َ
عنك األتربةْ !
الريح تستفسر
إن
َ

ولكن
()6

تتلعثم!
ْ
َ
حلمك
بت تخشى
ّ

إنها اآلن قصيدة! ،إنها اآلن بعيدة!

ُّ
الهيكل
ينفك عن
الدوالب
ِ
ُ

جد عنيدةْ
أمية ّ
غير أن األبجديات بها ّ

أنت من يجري مع اخليل ،وليس العربةْ

ُ
وأنت
وحدها
اخليلَ ...

تقد ْم!
أدرك اخليلّ ...

األرض الفقيدةْ !
هالميان في
وصديقان
ِ
ِ

ً
مغرب ْه!
أيضا-إشعاع َك
خطوةٌ أخرى فقد أدرك
َ
ُ

ليس غير العربةْ

ثم ماذا؟

أحالمهم منها
كلما اقتربت
ُ

والقصد ٌّ
يتوه ْم!
شك
واهم
ُ
ّ
ٌ

ّ
ير
الس َ
تغذ ّ

()5

بريده
في النّ أي ..وال تقرأ في املنفى
ْ

ليست املشكلة ً
ُ
اآلخر؟
يسبق
إذا -منَ

الغربة القصوى رسائلهم
مزّ قت في
ِ

فاآلخر (إنّا)!
ُ

ومادت

االستباقي متاهى....
والكالم
ُّ

بنيَ ِّ
الشاعر
ظل
املسكون أوطانًا شهيدةْ
ِ
ِ

اخليول على يقني من سواها!
فاستدر نحو
ِ

َّ
احللميقتص الطريق
ظل
َ
ُّ

ً
أجنحة
وارتكب لألرض

يجتر القصيدةْ
ُّ

وحلّق في مداها..

فوق آثار مرور (التجربةْ )

إنّها األشياء ُتطوى

ُ
علوك
الص
أيها ّ

دوالب بسير العربةْ
حتت
ٍ

يصهلك الليل ويشكو َو َص َب ْه

التفكير
ال تقف في مركز
ِ

ً
أيها ّ
(مهال)
الشاعر

ْ
اضرب! في يقني العتبة ْ

العربةْ !!
سبقتنا َ

أ�قالم جديدة • العدد  • 6حزيران 2007

13

أ�قالم

حوار

جديدة

الناقد نزيه أ�بو ن�ضال:
حوار :عمر تي�سري �شاهني*

ال يوجد ما يُعيق املبدع احلقيقي
وبع�ض املبتدئني ي�ستعجلون الن�شر وال�شهرة

نزيه أبو نضال ،اسم معروف في عالم النقد في األردن والعالم العربي ،له عشرات
املؤلفات الفكرية والنقدية ،تناول فيها العديد من قضايا األدب وأجناسه وخاصة
الرواية النسوية ،والتاريخ األدبي ،والسيرة ،وعالقة األدب والثقافة بالسلطة ،وغيرها
الكثير من القضايا التي شغلت املثقفني منذ الستينيات وحتى اليوم.
كما أنه متابع دؤوب للتحوالت والتطورات التي تشهدها ساحات الثقافة واألدب والفن،
وخاصة الدراما التي كتب العديد من أعمالها اإلذاعية ،وتابع شؤونها بالنقد والتحليل .وهو
ً
أيضا صاحب جتربة عريقة في الصحافة األدبية الورقية ،واإللكترونية ،مما يجعل احلوار
الكتاب الذين يهمنا أن ّ
ّ
ً
يطلعوا
ومفيدا وثريً ا ،وخاصة لألجيال اجلديدة من
متشعبا
معه
ً
على جتارب من سبقوهم.

· أستاذ نزيه أبو نضال بعد أكثر من
عاما من الكتابة كيف
أربعني كتا ًبا وأربعني ً
قدم نفسك كات ًبا من خالل إصداراتك؟
ُت ّ

 البداية كانت في منتصفالستينيات ،من جامعة القاهرة؛ حيث نشرت
قصصا ومقاالت نقدية ،في
مبك ًرا في مصر
ً
مجالت "القصة" و "الثقافة" و "مجلة األدب

العربي" ،كنت رمبا ال زلت أبحث عن طريقي
في الكتابة ،ثم توقفت هذه احملاوالت عدة
سنوات بسبب انخراطي في صفوف الثورة
الفلسطينية ،وعادت مجد ًدا في أوائل
السبعينيات حني أصبحت رئيس احتاد
الكتاب الفلسطينيني في لبنان ملدة عشر
سنوات ،وذلك من خالل انشغالي السياسي

* كاتب وقاص من اجليل اجلديد  -األردن
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العرب في مواجهة التحديات ،حول :املثقف
والسلطة"" ،في مقاومة التطبيع الثقافي" ثم
انشغلت بالرواية باعتبارها ديوان العرب
اجلديد فأصدرت على التوالي" :عالمات
على طريق الرواية في األردن" "،روايات
وروائيون من األردن" (باإلنكليزية)" ،غالب
هلسا ،وببليوغرافيا مصادره الكتابية"،
"التحوالت في الرواية العربية" ،وضمن
انشغالي بقضية املرأة وروايتها ،باعتبارها
مثل فلسطني منطقة محتلة،
أصدرت كتابي "مترد األنثى".
وأنا اآلن بصدد إصدار جديد
عن إبداع املرأة يتناول القصة
القصيرة والنص والشعر
والرواية واملسرحية والدراما
التلفزيونية.

اإلعالمي والنقابي بسؤال :ما هي وظيفة
األدب ودوره في املعركة الوطنية ،ولإلجابة
عن السؤال ساهمت في إصدار مجلة الرأي
الثقافية اللبنانية مع ناجي علوش ومنير
شفيق وآخرين ،كما أصدرت كتابني هما:
"الشعر الفلسطيني املقاتل" و "جدل الشعر
والثورة" ،ولكن مع بدء االنحراف السياسي
عن برنامج الثورة فيما عرف الح ًقا ببرنامج
النقاط العشر ،وحول بعض التحريفات
النظرية لفكر الثورة العربية
والعاملية عمو ًما فقد أصدرت
على التوالي" :مواجهات
سياسية" ثم "في مواجهة
عقلية التسوية" وبعده
"البرنامج الفلسطيني بني
نهجي التسوية والتحرير"،
ثم "تاريخية األزمة في
· من خالل عناوين
حركة فتح" ،ومع اشتداد
قاسما
كتبك أجد بينها
ً
نزيه أبو نضال
حالة القمع في الساحتني
ً
مشتركا وهو انشغالك بعالقة
الفلسطينية والعربية أصدرت على التوالي:
املثقف بالسياسة ودور املثقف في املقاومة,
"أدب السجون"" ،الثقافة والدميقراطية"،
أما زلت ترى بأن للثقافة وللمثقفني ذلك
"املثقفون في احلصار" ،وعبر هذه املسيرة
الدور املؤثر والفاعل في صنع األحداث
الدامية فقدت الكثير من األحبة واألصدقاء
وتوجيهها في ظل تغ ّول العوملة وسيادة
املناضلني وساهمت في إصدار كتب عنهم:
الفكر االستهالكي وانهيار أحالم املثقف
"كمال ناصر" " ،ذكريات عن الشهيد كمال
العربي؟
ناصر"" ،الشهداء الثالثة" ،ماجد أبو
 السؤال كما أرى ينطلق من افتراضشرار"" ،أبو سلمى :زيتونة فلسطني"" ،معني
وجود تراجع ملحوظ لدور املثقف العربي في
بسيسو"" ،غسان كنفاني" .وإثر عودتي إلى
التأثير في املجتمع ،وهذا صحيح عمو ًما،
األردن بداية التسعينيات أصدرت "الثقافة
قياسا لدوره في مراحل سابقة ،وفي أقطار
ً
العربية الفلسطينية في املواجهة"" ،األدباء
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سوى أمراء الظالم ..ماذا يفعل سوى أن يتزنر
أخرى ،ويرتبط ذلك بانقالب مفهوم املثقف
بالديناميت وينفجر في وجه ظلم العالم.
وحتوله إلى حالة نخبوية معزولة عن الناس.
إن كل ذلك ورغم ما فيه من سلبيات ليس
إن الثقافة هي منظومة األفكار
سوى بشائر ومقدمات سيليها بالضرورة
واملعتقدات واإلبداعات التي تصوغ وعي
اكتشاف ال جدوى الفعل الفردي الغاضب.
اجلماعة وحترضها باجتاه ممارسة فعل
وال بد باملقابل من صياغة معادلة جديدة
تغيير الواقع ،وكما برز ذلك مث ً
ال قبيل
تقوم على سالح العقيدة الواعية واملنظمة
الثورة الفرنسية في:
في مجابهة عقيدة السالح ،ولعل في التجربة
كتابات فولتير ،أفكار جان جاك روسو،
اللبنانية في مواجهة االحتالل أوالً ثم العدوان
تشريعات مونتسكيو ،حتريضات
منوذجا ميكن أن
يشكل
ما
ا
ي
ثان
ً
ً
توماس بني..الخ ..وعندنا مع بدايات ال أظ��ن أن هناك
عصر التنوير وانطالق األفكار م��ا ي�ع�ي��ق م�ب��دع��ا يتجلى بأشكال مختلفة حسب طبيعة
ً
الثورية والقومية واإلصالحية :ح��ق��ي��ق��ي��ا ش ��اب ��ا الصراع ووقائعه في كل قطر عربي،
ً
ً
أساسا ،على
كهال ،لكن وهذا التجلّي يقوم
ً
ً
جمال الدين األفغاني ،الشيخ ك��ان أم
محمد عبده ،الكواكبي ،ابن باديس ،امل��ش��ك��ل ي�ت�ج�ل��ى إعادة االعتبار للفكر والعقيدة كما
مصطفى كامل ساطع احلصري ،ف� � � ��ي أن ب� �ع ��ض للكلمة واملوسيقى والفنون عمو ًما في
قاسم أمني ،هدى شعراوي ،املبتدئني وقبل أن استنهاض األمة  .وبهذا ميكن للفعل
الشعر ،األدب ،الصحافة ،األحزاب تنضج جتربتهم الثقافي أن يعاود دوره في التأثير
يتعجلون النشر في حيوات الناس وصياغة وعي
املختلفة ..الخ..
والوصولوالشهرة جديد لهم يشكل بوصلة نضال لزمن
ومرد ذلك يعود في ظني إلى
مختلف.
شيوع مناخات الفكر االستهالكي،
عبر جتربتك الطويلة
·
والبحث عن حلول فردية أمام أوضاع عامة
ومتابعاتك الثقافية ما هي أكثر عوائق
صارمة يصعب تغييرها ،في ظل حراسة آلة
الكتابة الشبابية؟
القمع وتغييب الدميقراطية ،عندما حتول
مبدعا
 ال أظن أن هناك ما يعيقً
املواطن العربي إلى مجرد آلة بحث عن
حقيق ًيا شا ًبا كان أم كه ً
ال ،لكن املشكل يتجلى
الرغيف ،وإلى مجرد متفرج على الشاشة
في أن بعض املبتدئني وقبل أن تنضج جتربتهم
الصغيرة ،ملتابعة املذبحة اليومية ألخيه
يتعجلون النشر والوصول والشهرة ،ويتوهمون
العربي في فلسطني والعراق ولبنان.
أن تأخير ذلك سببه وجود مؤامرة ما  ،لكنني
فماذا يفعل الفرد األعزل املدجج بالغضب
أظن أن كل منابر النشر ترحب بأي إبداع
واإلحساس بالعار ،الذي ال يجد من يوجهه
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حقيقي بل هي بالفعل حتتاجه وتبحث عنه
لكن رمبا ليس باجلدية الكافية ،ونحن في
مجلة "تايكي" مث ً
ال ننتظر بلهفة وصول أي
كتابة إبداعية شابة لنشرها .ولكن اإلبداع
احلقيقي قليل دائ ًما.

· ولكن مجلة "أقالم جديدة" قدمت
كتابات كثيرة في األعداد األولى ،فهل هذا
يدل على جتاهل أجيال شبابية في املاضي
فأين العناية في اجليل الشبابي؟

 لعلنا إذا تابعنا جتربة "أقالمجديدة" التي أمتنى لها النجاح والتوفيق
سنجد اجلواب :هل املشكلة في املبدعني أم
في مجاالت النشر ،خاصة إذا كرست املجلة
جهودها بهذا االجتاه فلعل وعسى ،وأذكر هنا
جتربتنا في مجلة عبد ربه الساخرة وقد أتاح
وجودها ظهور أقالم ساخرة جديدة (أحمد
أبو خليل ،عبد الهادي املجالي ..الخ )..بينها
أصوات لكاتبات ساخرات لكن التجربة
لألسف أوقفت .لكن املبدع احلقيقي سيجد
مكانه في كل الظروف.

· يلحظ البعض أن اجليل الشبابي
احلالي ال يسعى إلى تطوير أدواته وقلة
اطالعه وقراءته فكيف الطريق إلى تطوير
املوهبة؟

 لعل اجلواب وارد في السؤال؛فاملوهبة وحدها ال تكفي دون صقل متصل
واطالع على مختلف جوانب احلياة الثقافية
فهذا أكثر من ضروري بالنسبة للمبدع عم ًقا
واستمرا ًرا وتقد ًما.

· هل جيل التسعينيات طفرة لن
تتكرر بالنسبة للجيل الشبابي ؟
 كل جيل هو مبعنى ما طفرة ملن قبله،وتروي البرديات املصرية القدمية قبل سبعة
آالف سنة كيف يشكو أب مصري من مترد
أبنائه ،وبأن جيله كان مطي ًعا لوالديه على
عكس هذا اجليل اجلديد ،ولكن بالتأكيد ثمة
شروط موضوعية قد تنعكس على عمق بعض
الطفرات ومداها ،كما هو احلال في مرحلة
الستينيات مث ً
ال( ،الثورة الطالبية العاملية،
ظهور الفرق الثورية العاملية ،انطالق ظواهر
إبداعية جديدة في حقول عدة ..الخ )..وعلى
املستويني العاملي والعربي ،وكذلك مرحلة
التسعينيات وسقوط املشاريع الكبرى في
عاملنا :انهيار املنظومة االشتراكية ،سقوط
املشروع القومي مع حرب اخلليج األولى على
العراق ،سقوط املشروع الوطني الفلسطيني
في أوسلو . .الخ..
· تلجأ الفتيات إلى القصة ويبتعدن
عموما ،ملاذا وأنت خبير باألدب
عن الشعر
ً
السنوي؟

 يبدو أن األمهات واجلدات منحفيدات شهرزاد أقرب إلى السرد ..فهو ال
يحتاج إلى خيال جتريدي وجتنيح بالصور
كالشعر ،وال إلى جتربة حياة عميقة وواسعة
كالرواية ،وال إلى فكر نظري كالفلسفة،
فيكون أن جتد الكاتبة بغيتها للتعبير عن ذاتها
بالقص ،ومبا يتيحه ذلك من إمكانية للبوح
ّ
املوارب والرمزي بعي ًدا عن جتريدات الشعر
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وتصاويره ،وبعي ًدا عن مكاشفات الرواية.

· الكثير من الشباب يحاول القفز
فجأة نحو الكتابة الروائية ،فهل ُتشجع على
ذلك أم تدعو لكتابة القصة أو ًال وعدم التسرع
في دخول عالم الرواية؟
 ليست القصة القصيرة سل ًما أوتدري ًبا أول ًيا على كتابة الرواية ..فكل منهما
فن قائم بذاته ،وله شروطه اخلاصة به .وال
أظن أن يوسف إدريس أو زكريا تامر أو سعود
قبيالت أو محمد خضر أقل أهمية من أي
كاتب روائي آخر .غير أن كتابة الرواية عمو ًما
حتتاج إلى امتالك جتربة حياتية وثقافية
أشمل وأعمق؛ نظ ًرا الحتياجات هذا النوع
األدبي ..بينما حتتاج القصة مث ً
ال قدرة أعلى
على التقاط اللحظة والتعبير عنها بفنية
عالية وبأقل قدر من الكالم ،ومن هنا رمبا
ولدت القصة القصيرة ج ًدا.
جدا بالشعر
· مع اهتمامك الكبير ً
والرواية والقصة املمتد ألربعة عقود لم جند
لك سوى معاونة الشاعرة الشابة نوال العلي
والتجربة الفريدة ملهند سيف الدين العزب
فهل تطلعنا على التجارب الشبابية األخرى
التي رعيتها ولم نعرفها؟
 ال أظن أن األمر يتصل بالرعاية بلرمبا باالكتشاف املبكر واالهتمام الالزم لدعم
املوهبة التي تستحق الدعم مبعزل عن عمرها،
وأظن أنه كان شر ًفا لي متابعتي املبكرة ج ًدا
لتجربة زياد قاسم الروائية ،وكذلك زهره
عمر رحمها الله .غير أن إسهامي الفعلي،
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إذا شئت ،كان مبتابعة العديد من طلبة
الدراسات العليا خالل إعداد أطروحاتهم،
وذلك بتوجيه كرمي من أساتذتهم نحوي،
ولكن لعل ما أجنزته عمو ًما هو نصح الكثيرين
للبحث عن مجاالت أخرى قد يتقنونها خي ًرا
من الكتابة ..فرحمتهم ورحمت الناس.

· أنت من املشددين على مسألة
التجنيس واحلفاظ عليها ومع ذلك
حتمست لسيرة النائم للشابة نوال العلي
وليلة اكتمال الذئب اللذين وضعانا في
حيرة حول جتنيس ما كتبوا؟
 بالنسبة لي :اإلبداع أوالً ،مبعزلعن نوعه ،ثم يأتي دور النقد ومالحظاته ،
وأظن أن الصوتني اللذين أشرت لهما :نوال
ومهند ،هما مبدعان بامتياز وهذا هو األهم
ثم يأتي بعد ذلك احلديث عن موقع النوع
األدبي وعن ضرورة مراعاة احلدود بني
األجناس الفنية.
· ضمن صعوبات النشر الورقي هل
ُتشجع على النشر الرقمي الذي قد يكون
أسهل بكثير على الشباب مع مالحظة
أنه ال يتشدد في ضبط املواد مثل النشر
الورقي .وما نصيحتك وأنت من أوائل من
عملوا في موقع "البوابة"؟

 في ندوة شاركت بها حول غيابالكتاب الورقي ،على هامش معرض الكتاب،
في أمانة عمان الكبرى ،طرحت وجهة نظر
تقول  :ملاذا يجب أن تأخذ الرواية شكل
كتاب ال يقرأه أحد تقري ًبا ،وال تأخذ مث ً
ال
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ولكن بالطبع ليس كل اإلبداع رواية وليست
شكل مسلسل درامي يشاهده املاليني؟ املهم
كل رواية تصلح للتحول إلى دراما تلفزيونية،
في نهاية املطاف كيف يلعب اإلبداع دوره في
مما يجعل مسالة أزمة انتشار الكتاب
حياة الناس ،ويُغيرهم إلى األجمل واألنفع،
اإلبداعي قائمة ،غير أن سبل جتاوز األزمة
بعي ًدا عن وسيلة االتصال ،مبعنى ما الذي
تنصب بالضرورة على الكتاب؛ فقد نحتاج
ال
مينع املتلقي من قراءة محفوظ أو مينه عبر
ّ
إلى استخدام أدوات توصيل جديدة :مثال ،من
املشاهدة البصرية للدراما التلفزيونية..
خالل تطوير الكتاب اإللكتروني ،سواء عبر
فنشاهد ثالثية محفوظ العظيمة ،كما نتابع
االنترنت أم بواسطة الـ (سي دي) باستخدام
الشراع والعاصفة باستمتاع مع نهاية رجل
اللوحة واملوسيقى مع الشعر ،وميكن أن يحل
شجاع ،بكل ما فيها من أحداث وشخصيات
وأماكن وحواريات وتأثيرات موسيقية ل� �ي� �س ��ت ال��ق��ص��ة صوت متميز في اإللقاء الشعري
بدي ً
ال للحرف املطبوع الخ ..وبالتالي
ومشاهد بصرية.
سلما أو
القصيرة
ً
إن الكتاب العربي املطبوع نفسه تدريبا أوليا على يكون االهتمام منص ًّبا على اإلبداع
ً
ً
مجرد أداة توصيل حديثة ال يتجاوز ك�ت��اب��ة ال��رواي��ة ..نفسه وعلى كيفية إيصاله بأيسر
عمرها قرنني من الزمن (حملة ف��ك��ل م �ن �ه �م��ا ف��ن صورة وأجملها ،وبغض النظر إذا
نابليون على مصر نهاية القرن الثامن ق � ��ائ � ��م ب � ��ذات � ��ه ،كانت أداة التوصيل كتا ًبا أو أية أداة
ال التي نريد نشرها ول � � � � ��ه ش�� ��روط�� ��ه أخرى.
عشر) والرواية مث ً
أريد أن أقول بأن ما يُؤرقني
من خالل كتاب ال يتجاوز عمرها ،اخل� � � � ��اص� � � � ��ة ب� ��ه
فع ً
ال هو اإلبداع نفسه مبا هو قيمة
الثالثة قرون ،وبالتالي فإن الكتاب
جمالية متتلك عناصر جذب املتلقي
كأداة لتوصيل أنواع محددة من
مبا تقدمه من متعة وفائدة ،كما متتلك خاصية
اإلبداع ،هو ظاهرة جزئية وعابرة في تاريخ
ّ
الثقافة اإلنسانية وباإلمكان توصيل بعضها
النفاذ إلى وجدان املستقبل وعقله فتؤثر وتُغ ّير..
بفعل ما فيها من سحر الفن واإلبداع ،كما يقول
عبر أدوات أخرى ،وكما رأينا بالنسبة لإلبداع
آرنست فيشر.
الدرامي التلفزيوني ،فإن وليد سيف قد
انصرف عن الشعر تقري ًبا وذهب إلى الدراما
بعد ذلك تأتي مسألة أداة توصيل هذا
وجمال أبو حمدان يفعل مثل هذا ،ولكن إلى
اإلبداع من خالل أيسر وأجمل الطرق وأكثرها
جانب االستمرار مع الكتاب :قصة ورواية،
جدوى وتأثي ًرا ،سواء كانت كتا ًبا أو أية أداة
وأسامة عكاشة الذي لم يطبع سوى روايتني
أخرى .وأظن هذا ينطبق على مسألة الكتاب
اكتفى بالدراما اإلبداعية ولوالها لرمبا كان
الورقي والكتاب الرقمي ..املهم هو الوصول إلى
إنتاجا.
من أشهر الروائيني العرب ،وأكثرهم
ً
الناس ،واألهم هو ماذا نقول لهم .

أ�قالم جديدة • العدد  • 6حزيران 2007

19

أ�قالم

جديدة

�شهادة �شخ�صية

حكايتي مع جملة " أ�قالم جديدة"
لينا �إ�سماعيل مطاوع*

لن أكذب على اآلخرين ،أنا أُحب
الشهرة واألضواء ،وفي داخلي
يعتمل غرور على الرغم من أن مظهري
ال يُوحي بغير التواضع ،ولكنني أستمتع
بل أطرب عندما متتلئ أذني بكلمات
املديح ،فأنا أعشق اإلشادة بأشعاري.
قبل شهر ونيف ،قادتني قدماي إلى
مجلة "أقالم جديدة" ،ال أرغب في جعل
فعلت في
أبي محور هذه احلكاية كما
ُ
مقدِ مة ديواني الصغير ،سأكون أكثر
صد ًقا إن قلت إنه هو الذي أخذني إلى
مح َر ًما لي في
املجلة ال قدماي ،لقد كان ْ
تلك الزيارة.
صعد بي املصعد إلى الطابق
اخلامس ،كم هي ممتعة فكرة الصعود
واالرتقاء ،يتحرك القلب مع حركة

املصعد ،هل يشعر احمللق في اجل ّو مبثل
تلك احلركة؟ ليته يبوح لي بشعوره ،وما
الفرق بني الصعود والتحليق والعروج؟
تساءلت في نفسي واملصعد يرتقي حينًا
ُ
ويتوقف حينًا.
غادرت املصعد ألسير عبر ممر غير
ُ
دلفت إلى مكتب املجلة،
مستقيم حتى
ُ
ً
بسيطا وضي ًقا ،غمرني إحساس
كان
فسيحا وفاخر
بارتياح ما ،لو كان
ً
صبت بارتباك ،أنا في أ ُ ٍ
لفة مع
األثاث ألُ ُ
البساطة والفوضى ،ومكتب املجلة يحوز
هذه األوصاف.
تفضل يا سيدي نسخة من ديواني
الصغير ،هذا السيد هو رئيس التحرير،
كان لديه بعض الضيوف فلم أجد منه
جد ًيا ،لن أركز على وصفه،
اهتما ًما ّ

٭ من األقالم اجلديدة  -طالبة في الصف العاشر -األردن
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رأيته رج ً
ال وسي ًما رغم تقدمه في السن،
ويبدو من قسمات وجهه األبيض أنه
طيب لطيف املعشر ،شكرني بصوت
هادئ بعث في قلبي السكينة.

له قلي ً
أن ذهابي إلى املجلة
ال ،ويبدو ّ
كان فيه شوق ألن أعثر عليه وأحتدث
كنت منذ أيام أطالع كتا ًبا نقد ًيا له
معهُ ،
عن مكانة املكان ،كم أدهشني أن أراه
يتابع احلرف والكلمة ،والرمز والداللة
واملقصد واملعنى ،ال أظن أن كاتب
القصيدة قد أراد الكثير مما حتدثَ عنه
األستاذ ،أظنه ق ّوله ما لم يخطر له على
بال ،هذا الشخص يشبه العرافة التي
تقرأ الكف وحتلل خطوطه ،تعطيك من
األوهام ما حتب تصديقه ،آه يا قارئ
وأنت جاري باجلنب ،هل ستكتب
الكف
َ
شي ًئا عن شعري؟ اُكتب عني يا جاري
كنت أحلم
في املقعد في الغرفة الضيقةُ ،
للحظات رائعة تناسيت خاللها نظرات
مدير التحرير ونصائحه.

انتقلت إلى غرفة مدير التحرير ،إنه
محاصر في غرفة ضيقة مكتظة ،ناولته
نسخة ،تأملها قلي ً
ال وتأملني كثي ًرا ،قلب
بعض الصفحات بسرعة ،أهمل الكتاب
وبدأ يكيل النصائح لي ،أزعجتني نظراته
إلي وما حتمله من سخرية،
املصوبة ّ
خامرني هذا الشعور ،في كلماته وجع
ِ
تسرعت بنشر الديوان ،سيأخذ
لقلبيِ :ل َم
ِ
ِ
شعرك
عنك القارئ فكرة سيئة ألن
ضعيفِ ،
أنت بعيدة عن مستوى محمود
درويش و ...الخ .لم أكن مهيأة الحتمال
النصائح واإلرشادات ،ال داعي للنقد
أنت
الشفوي ،أُكتب ما يحلو لك .سيديَ :
تنتقد قبل أن تقرأ شي ًئا ،حنانيك ،دع
معولك جان ًبا فأنت حتطمني بكالمك،
أنا على معرفة بنفسي ومبا أكتب ،ما
زلت بعيدة عن طبقة الشعراء املجيدين،
ُ
ولكنني سأزاحمهم على املقاعد األولى
أردت أن أقول له :يا
في تلك الطبقة،
ُ
تفت في عزمي ،لم أقل
حج عزمي ال ّ
ألن األستاذ محمد ضمرة كان قد دخل
الغرفة وجلس جانبي.

تأمل األستاذ الديوان وقال بعد هنيهة
إنني شاعرة موهوبة ،قلبي غادرني
محل ًقا بعي ًدا فوق الطابق اخلامس،
نظرت بطرف عيني إلى مدير التحرير
ُ
ألرصد سري ًعا ردة فعله وتعابير وجهه،
لقد قتلتني كم ًدا منذ قليل بنصائحك،
قتلت قبلي من الشباب أيها العجوز؟!
كم
َ
ال أريد شهادة الدكتوراه منك ،وأرضى
باالبتدائية أتسلمها من يد األستاذ
محمد.

قابلت حتى
أنا ال أعرف أح ًدا ممن
ُ
قرأت
اللحظة ،أما األستاذ محمد ،فقد
ُ

انصرم شهر قبل أن أرجع إلى مكتب
املجلة ،حالفني احلظ هذه املرة ،فقد
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حتدثت
التقيت الرجال الثالثة الذين
ُ
ُ
عنهم ،كانوا م ًعا ،لقد جمعتنا زنزانة مدير
التحرير ،رهبة املكان واملوقف كانت قد
كنت
ودعتني وغادرت في حال سبيلهاُ ،
أحمل طفلني لي ،بل قصيدتني تنتهيان
بامليم ،شكرتهم على ما كتبه األستاذ
محمد ضمرة عني في صحفية الرأي،
وزعت صورة مقاله على
لم أحدثه أنني
ُ
العشرات من الزميالت واألقارب ،إنه لم
مينحني في مقاله ما كنت أرغب وأحب
وآمل ،ولكنها البداية.
لم تعجبه القصيدة األولى ،كانت
تتبعت فيها ًُخطى الشاعر
أغنية لعمان،
ُ
أدخلت
كنت أقلده ،بل
حيدر محمود،
ُ
ُ
ً
بعضا من شعره دون إذن مباشر
فيها
منه ،فأنا ال أعرف عنه إال أشعاره.
سار بي األستاذ محمد إلى خارج
املكتب ،لقد أراد الهروب لتدخني
سيجارة ،الدكتور الرئيس ال يحتمل
رائحة الدخان الكريهة ،فضرب محمد
عصفورين بحجر ،علّق أبي عليها بأنها
مثل مفاوضات "الكاريدور" بني وفد
اليهود والوفود العربية في محادثات
السالم الفاشلة ،في احلقيقة كان
وكنت املستمعة ،أخذ دوره في
املتكلم
ُ
بدأت أتنغص ،لم أعد
كيل النصائح لي،
ُ
منصتة ،بعض الكلمات واحلروف هي ما
يتسلل إلى طبلة األذن ،أحرق سيجارته
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وأعصابي وعدنا ثانية.
رجع احلديث عن موهبتي الفطرية
وضعف قصيدتي التي أغازل فيها عمان،
مت بأنني أ ُ ُ
نهك الشعر ألنني أرجع
اتُهِ ُ
إلى معاجم اللغة ،يريدون مني أن أعبث
باملياه الضحلة على ّ
شط اللغة العربية،
وأنا أريد الغرق في ّ
جلة بحرها ،أنا
أريد شخصية مميزة بعيدة عن هامشية
الشعراء الذين يكررون األلفاظ نفسها
في ثياب ر ّثة متناقضة ،باختصار ،أرغب
بشق طريق خاصة بي.
ناولتهم قصيدتي امليمية الثانية بعد
قرأت أبياتًا منها ،أعجبوا بها ولكن!..
أن
ُ
تناول الدكتور الرئيس الورقة ،بدأ ينتقد
بعض الكلمات :أنهدت خي ٌر من انهارت،
ما البديل الشعري لكلمة متتصه...
قلت في نفسي :أال يكفي أبي أيها
الخُ .
نظرت إلى عنق الدكتور
العجائز الثالثة؟
ُ
الوسيم ،لم أتبينه بوضوح ،إنه قادر على
إخفائه بجلسته اجلميلة ،تخيلته وزي ًرا
يشغل حقيبة غير ذات بال ،فعرف قدر
نفسه بأنه أكبر منها ،كان ذقنه مرتكزًا
على نهايات صدره.
مدير التحرير بعيد عني ،كان
متمترسا خلف مكتبه ،بيني وبينه عثرات
ً
من الكراسي واألدوات ،ومن الصعب
زحزحة رأس الدكتور املستند إلى صدره،
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تأملت
أنت يا أستاذ محمد،
لم يبق إال َ
ُ
أصابعي ،إنها طويلة إلى احلد الذي
مي ّكنني من اإلحاطة بعنقه غير املكتنزة،
هل أقفز وأفاجئه ّ
بلف أصابعي حولها؟!
فيكون فدا ًء للعجوزين وشفاء لنفسي.

يعد األقوياء يخجلون من نشر خططهم،
وأنا صبية قوية ،سآتيكم على غفلة من
أبي وأهاجمكم على حني غرةٍ منكم،
ذرني وسأُفرغ لهم ،ساعة الصفر هي
املجهولة إال لي.

أحس أبي بالغضب الذي أعانيه ،هو
يعرف حبي للمناكفة واملشاكسة ،بدأ
بتلطيف اجلو ببعض احلكايات املضحكة
أدركت أنه قرر
حول عمله غير املجدي،
ُ
االنسحاب وسحبي معه ،جعلهم يبتسمون
إلي بعد إغالق الباب
ويضحكون ،نظر ّ
خلفنا ،أجبته فو ًرا :إنهم أعمامي ،أرأيت
لطفهم معي؟ إنهم يقدمون لي القهوة
التي ال أشربها ،أطال الله أعمارهم.

أخبرني األستاذ محمد أنه يكتب
دراسة عن شاعر األردن حيدر محمود،
زعم أ ّنه لم يكتب في دواوينه الست
كلمة غريبة تتطلب الرجوع إلى املعاجم،
قابلت الشاعر بعد
كنت محظوظة ح ًقا،
ُ
ُ
رت
أيام ،أهديته نسخة من ديواني ،ح ّو ُ
على قصيدة ع ّمان ،أخرجتها بثوب
نافقت الشاعر وناكفت األستاذ
جديد،
ُ
دون أن يعرف أحدهما اآلخر ،صار
اسم القصيدة "ع ّمان معشوقة حيدر"
قال لي  :تعالي يا ابنتي لنأخذ صورة
م ًعا ،لم يكن وحده ،كان برفقته صديقه
الدكتور أسعد عبد الرحمن ،ألم أقل
لكم إنني سأطرق كل األبواب املؤدية
إلى الشهرة ،هل سأكتفي؟ اجلميع واهم
سأحارب للحفاظ على
ظن توقفي،
إن ّ
ُ
مجالي احليوي .سأهاجم معالي وزير
الثقافة في عقر وزارته ،شعاري أيها
السادة األفاضل :ال لليأس ،والشهرة
أوالً .األردن أوالً شعار املرحلة للعموم،
والشهرة أوالً شعاري الشخصي،
وشك ًرا .واآلن يا سادة يا كرام ،هاكم
قصيدتي اجلديدة التي أتقدم بها إليكم
لنشرها:

في احلقيقة ما زلت ماكرة ،لقد
وضعت ضدهم خطة لئيمة ،سأحضر
ُ
ٍ
سبت ما وحدي ،سالحي لن يكون
في
قصيدة هذه املرة ،سيكون سيجارة من
األنواع الرديئة ،أعلم أن األستاذ محمد
سينجو من التأثير الكيماوي لسمومها،
فهو قد التهم من اجلرعات ما يكفي
إلعطائه املناعة الكلية ،قصباته الهوائية
تكسوها بطانة واقية كالدرع ،أما الشيخان
الوسيم منهما وأبو العيون اجلريئة،
فأظن أن نوبة طويلة من الربو والعطس
الصدامية
ستدهمهما ،قنبلة الكيماوي
ّ
تنتظركما ،مخططاتي واضحة منشورة
كخطط صديقنا األميركي ضدنا ،لم
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�شهادة �شخ�صية

عمان معشوقة حيدر

لينا �إ�سماعيل مطاوع*

وص� � �ف� � �ه � ��ا
ّع � � � �م� � � � ُ
�ان ي � � ��ا ام � � � � � ��رأة ص � � �ع� � � ٌ�ب ُأ ِّ

ال ت� � ��رع� � ��وي أب � � � � � ً�دا أن ت� �س� �ت� �ب� �ي ��ح دم� ��ي

أن�� � � ِ�ت ال� �ي� �م���ام�� ُ�ة ف � ��ي ال� �ع� �ي� �ن�ي ِ�ن م �س �ك �ن �ه��ا

أن� � � ِ�ت ال �ت �م �ي �م� ُ�ة ح � ��ول اجل� �ي ��د ف� ��ي ال �ل �م��م

ع� � � � ّ�م� � � ��ان ف � � ��ات� � � �ن � � � ٌ�ة ل � � �ل � � �ح� � � ِ�ب ُم � � �غ� � ��ري� � � ٌ�ة

ت��ب��ق��ى م �ف��ات �ن �ه��ا ف� ��ي ال� �ن� �ف ��س ك� ��ال� � َ�و َش� � ِ�م

�ان ُم � �ب � �ه � �ج� � ٌ�ة ف � ��ي احل � � ��ب ُم � �غ� ��دق� � ٌ�ة
ع� � � ّ�م� � � ُ

�س ك��ال��ن��غ� ِ�م
�ور ج� �ل� � ّل� �ه ��ا ف � ��ي ال � �ن � �ف� � ِ
وال�� � �ن� � � ُ

�ان ع� � ��اش � � �ق� � � ٌ�ة ب� � � ��احل� � � � ِ�ب وارف � � � � � � ٌ�ة
ع � � � � ّ�م � � � � ُ

ب� ��اخل � �ي� ��ر م � � ��ورق � � � ٌ�ة ف� � ��ي ال� � �ع �ي��ن ك ��احل� �ل ��م

�ان دمي� � �ت� � �ن � ��ا ب � ��ال� � �ش� � �ه � � ِ�د غ� � ��ادي� � � ٌ�ة
ع� � � � ّ�م� � � � ُ

�ان خ �ي �م �ت �ن��ا حت� � ��وي ع� �ل ��ى ال� � ِ�ن� � َ�ع� � ِ�م
ع�� � ّ�م�� � ُ

ع � � � � ّ�م � � � ��ان ن � � ��اع� � � �م � � � ٌ�ة ت� � �ك� � �س � ��و أح � �ب � �ت � �ه� ��ا

�رم
دف � � � � ً�ئ � � � ��ا وأب�� � � � �ه� � � � � ً�ة ب � � ��ال� � � �ع � � ��زِّ وال� � � � �ك � � � � ِ

�ان واع � � � � � � � ٌ
�دة ُت� � ��وف� � ��ي مب� � ��ا وع� � ��دت
ع�� � � ّ�م�� � � ُ

�ان م � � ��وع � � � ٌ
�دم
ع � � � ّ�م � � � ُ
�دة ل � �ل � �خ � �ص� � ِ�م ب� ��ال � �ع� � ِ

ع � � � ّ�م � � ��ان ت � �ل � �ب � �س� ��ه ك� ��ال � �ش � �ع� ��ر ي� �ل� �ب� �س� �ه ��ا

ت � ��رن � ��و ي � �غ� ��ازل � �ه� ��ا وال� � �ق� � �ل�� � ُ�ب ف� � ��ي َض� � � � � َ�ر ِم

*

*

*

ع � � � ّ�م � � ��ان ي � � ��ا ام � � � � � ��رأة أض � � �ح� � ��ى ي� �غ���ازل� �ه���ا

�در ال� �ش� �ه���م احمل� � �م � ��ود ف � ��ي َع� � َ�ش� � ِ�م
احل � � �ي� � � ُ

ه� � ّ�ي� ��ا اح� �ض� �ن� �ي ��ه ف� �ف���ي أش � � �ع� � ��اره َش� � َ�غ� � ٌ
�ف

أن احمل� � � �ب � � � َ�ة ت � � �ب� � ��دو ف� � �ي � ��ه ك� ��ال� � َ�س� ��قَ � ��م
ّ

شك ًرا لكم يا سادتي الكرام ،أرجوكم احتمال أحالم أو أوهام صبية ترفرف كالفراشة في عمر
ً
نشاطا بيتًا يل ّمنا،
بناتكم ،سلّمكم الله على أن أحتتم لي وألمثالي من الشباب املتحمس الدافق
أكرر اعتذاري وشكري ،والسالم.........
* من األقالم اجلديدة – طالبة في الصف العاشر – األردن.

24

أ�قالم جديدة • العدد  • 6حزيران 2007

أ�قالم

�ساحة إ
البداع

ُ
أف ــول

م�شعل أ
الزدي*

الح ب� � ��داج� � ��ي ُ
األ ُف� � � � � � ْ�ق
�ج�� � ُ�م َ
إذا ال� � �ن�� � ْ

ْ
وأش� � � � � � � � َ�ع� � � � � � � � َ�ل ق � � �ن� � ��دي � � �ل� � ��ه وائ � � � �ت � � � � َل� � � � ْ�ق

�اء
�ت ب � � � ��ه لجُ َّ � � � � � � � � � ٌ�ة م � � � ��ن ض � � �ي� � � ٍ
وح � � � � ��فَّ � � � � � ْ

�اء وجت � � �ل� � ��و ال� � � َ�غ� � � َ�س� � � ْ�ق
ت � �ن � �ي� ��ر ال� � � �ف� � � �ض � � � َ

وش � � � ��اي� � � � �ع � � � ��ه ع� � � � � � � � � � � ٌ
رذاذ
�ارض م � � � � ��ن
ٍ

وغ�� � � �ي� � � � ٌ�م ش� � � �ف� � � �ي � � � ٌ
�ف وب�� � � � � � � � � ْ�ر ٌق َخ � � ��فَ � � � ْ�ق

�اط� � � � � ٌ�ر
�س ع� � � � � ِ
وري � � � � � � � � � � � � ٌ�ح ل� � � � � ��ه َن � � � � � � ��فَ � � � � � � � ٌ

ودر ت� � � � �ن � � � � َ
�اث � � � � َ�ر ح � � � ��تّ � � � ��ى اتّ � � � � � َ�س� � � � � ْ�ق
ٌّ

�س
ه� � � �ت � � ��فْ � � � ُ�ت أي�� � � � ��ا جن�� � � � � ُ�م ه � � � ��ل م � � � ِ
�ؤن � � � ٌ

ل � � � �ي� � � � ْ�د َف� � � � َ�ع ع � � ��نّ � � ��ي ج � � � �ي� � � � َ
األر ْق
�وش
َ

�أوب � � � � � � �ن� � � � � � ��ي ط� � � � � � � � � � ٌ
�ارق
ف�� � � � � � ��إ ّن�� � � � � � ��ي ت� � � � � � � ّ

�رق
م� � � � � � � � � ٌّ
مُ ِ
�ض وه�� � � � � � � ٌّ�م ل� � �ق� � �ل� � �ب � ��ي اس� � � � �ت � � � � ّْ

�أس ش� � ��دي� � � ٌ�د
وإ ّن� � � � � � � ��ي اع � � � �ت� � � ��ران� � � � َ�ي ي� � � � � � � ٌ

وخ� � ��ام� � ��رن� � ��ي ال� � � �ش � � � ُّ
�ك ف � � ��ي َم � � � � � ْ�ن َخ�� � َل� ��ق

وخ�� � � ّل�� � �ف�� � �ن� � ��ي أه� � � � � � � � ُ�ل ه � � � � � ��ذا ال� � � ��زم� � � ��ان

ودم� � � � � � � � � � � � ٍ�ع َش � � � � � � � � ِ�ر ْق
ب�� � � � �ح� � � � � ٍ
�ال ش� � � � �ق � � � � ٍّ�ي ْ

�وداد
وض�� � � ��نُّ �� � � ��وا ع� � � �ل � � � َّ�ي ب� � �ص�� ��اف�� ��ي ال� � � � � � � � ِ

ف � �ج� ��اش� ��ت ب� � ��روح� � ��ي ج � � �ي� � � ُ
�وش ُ
احل�� � � � � َ�ر ْق

ف� � � �ف�� � ��ارقْ �� � ��تُ �� � � ُ�ه�� � � ْ�م وف� � � � � � � � � ��ؤادي ح� � ��زي� � � ٌ�ن

وود ْع� � � � � ��تُ � � � � � � ُ�ه� � � � � � ْ�م ُ
وض � � � �ل� � � ��وع� � � ��ي ِم� � � � � � ��زَ ْق
ّ

�ن
وأص � � � � ��فَ � � � � � ْ�ي � � � � � ُ�ت
ود َي ل� � �ل� � �خ � ��ائ� � �ن �ي� َ
ّ

أرق
�س رق� � � � � �ي � � � � � ٍ�ق وط � � � � � � ْ�ب � � � � � � ٍ�ع ّْ
ب� � � � �ح � � � � ٍّ

ف � � � � ُ�ع � � � � ْ�د ُت ل� �ن� �ف� �س���ي ب� � �خ � ��فَّ � � ْ�ي ُح � � ��نَ � �ْي ��نْ ٍ

وراح � � � � � � ��وا ب� � �ع� � �ي � � ً�دا وض � � � � ّل� � � ��وا ال� � � � ُ�ط� � � � ُ�ر ْق

وص� � � � � � � � � � � � ��اروا ع� � � � �ب� � � � �ي � � � � ً�دا ألوزاره� � � � � � � � � � ��م

�ور امل � � �ن� � ��ى م�� � ��ن َو َر ْق
وش � � � � � � � ��ادوا ق� � � �ص�� � � َ

٭ شاعر عربي مقيم في األردن.
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ف � � �ي� � ��ا نجَ ْ � � � � � � � � � ُ�م ُق � � � � � � ��لْ ل � � � ��ي أال أوب� � � � � � ٌ�ة

ل� � �ع� � �ه � � ٍ�د ج� � �م� � �ي � � ٍ�ل ُي� � � ��ري� � � � ُ�ح َ
احل� � � � � � � � � َ�د ْق؟!

َ
أراك ظ� � � �ل � � � ْ�م � � � َ�ت ال� � � � � ��ورى
ف� � � � �ق � � � ��ال:

وج � � � � � � � � � ْ�ر َت ب � �ح � �ك � �م� � َ
�ك م � � ��ن غ� � �ي � ��ر ح � � � ّْ�ق
ُ

�اس ب� � � �ع � � � ُ
�ض � � � ُ�ه � � � ُ�م ص� � ��ال� � � ٌ�ح
ك� � � � � ��ذا ال � � � � �ن� � � � � ُ

وب� � � � �ع�� � � � ٌ
�ض إذا م�� � � ��ا ت � � �ع� � ��ال� � ��ى َف� � � � َ�س� � � � ْ�ق

�اب
ّ
وإن ح� � � �ي�� � ��اةَ ال� � �ف� � �ت � ��ى ف�� � ��ي ان � � �ق �ل � ٍ
وح� � �ي� � �ن� � �ـ ً� ��ا س� � �ل� � �ي � � ٌ�م وح� � �ي� � �ن� � �ـ ً� ��ا س� �ق� �ي�� ٌ�م

وح�� � �ي�� � �ن�� � �ـ ً� � ��ا غ� � � �ن � � � ٌّ�ي وح�� � �ي�� � �ن�� � �ـ ً� � ��ا َم � � � ِ�ل � � � ْ�ق

ف� � �ح� � �ي� � �ن� � �ـ ً� ��ا س� � �ع� � �ي�� � ٌ�د وح � � �ي� � ��نً � � ��ا َف � � � � � � ِ�ر ْق

�اق
وإ ّن � � � � � � � � ��ي ُأرى ت � � � � � � � � ��ارةً ف�� � � ��ي م�� � �ح� � � ٍ

وح� � �ي� � �ن� � �ـ�ً� ��ا ُأن�� � � �ي� � � � ُ�ر دي � � ��اج � � ��ي ال� � � �ط � � � ُ�ر ْق

�ص� � ٍ�ر
وق � � � � ��ال :ك � � ��ذا ال � � �ن� � � ُ
�اس ف�� ��ي ك � � � ّ�ل ع� � ْ

�وم وب� � � � �ع�� � � � ٌ
�ض ُم�� � � � ِ�ح�� � � � ّْ�ق
ف�� � � ��ري�� � � � ٌ�ق ظ� � � � �ل�� � � � ٌ

�ض ش� � � � �ق � � � � ٌّ�ي وب� � � � � �ع � � � � � ٌ
وب� � � � � �ع � � � � � ٌ
�ض ت� � �ق�� � ٌّ�ي

�ض ع� � � � � ّ�ي� � � � � ٌ�ي وب � � � � �ع� � � � � ٌ
وب� � � � � �ع � � � � � ٌ
�ض َط� � � � ِ�ل� � � � ْ�ق
َ

�ض رف� � � � �ي � � � � ٌ�ع وب� � � � �ع � � � � ٌ
وب� � � � �ع � � � � ٌ
�ض وض � � �ي� � � ٌ�ع

�ض ج� � � � �ه�� � � � ٌ
�ول وب� � � � �ع�� � � � ٌ
وب� � � � �ع�� � � � ٌ
�ض َذ ِل� � � � � � � � ْ�ق

َ
�وب
وإ ّن � � � � � ��ي
أراك اق� � � �ت � � ��رفْ � � � َ�ت ال� � � � ُّ�ذن� � � � َ

ذم ت� � �ل � ��ك ال� � � � ِ�ف� � � � َ�ر ْق
وأس � � � � � � َ�رفْ � � � � � � َ�ت ف � � ��ي ّ
ْ

وج� � � � � � � ��اوز َْت ظ� � ��نَّ � � � َ
�ك ف� � ��ي َم � � � � ْ�ن َع� � � َ�رفْ � � � َ�ت

وخ� � ��ال� � ��فْ � � � َ�ت َع� � ��قْ �� � � َل� � � َ
�ك ف� � ��ي َم� � � � � ْ�ن َت � � ِ�ث � � ْ�ق

ت � � � �ق� � � � َّ�ر ْب إل � � � ��ى احل � � � � � ّ�ق م � � ��ن ك � � � � ّ�ل ذ ْن � � � � ٍ�ب

�رق َخ� � ��فَ � � � ْ�ق
ف� � �م � ��ا ال� � � � ُ�ع� � � � ْ�م� � � � ُ�ر إل� � � � � � � ّا ك � � � �ب� � � � ٍ

ف� � � �ق� � � �ل�� � ��ت :أي � � � � � � ��ا جن � � � � � � � ُ�م أورث� � � �ت� � � �ن�� � ��ي

م� � � ��ن ال � � � �غ� � � � ّ�م ح� � ��تّ � � ��ى ب� � �ل� � �غ � � ُ�ت ال � � � � َ�غ � � � � َ�ر ْق

�اب ظ�� � ��نّ �� � ��ي مب � � � ��ا ُق� � � � ْل � � ��تَ � � � ُ�ه
ل � � �ق� � ��د خ � � � � � � � َ

ف� � � �م � � ��ا أ ْن � � � � � � � � � � َ�ت إل� � � � � � � � � ّا ك� � � � �ه � � � � ٍّ�م َط�� � � � � � � � َ�ر ْق

ف� � � � � ��أط� � � � � � َ�ر َق ح � � �ي � � �ن � � �ـ�ً � ��ا وق� � � � � ��د غ� � � َّ�م� � � ُ�ه

�ان ع � � �ل � � �ي� � ��ه ال� � � ��قَ � � � � َل� � � � ْ�ق
م� � � �ق � � ��ال � � ��ي وب� � � � � � � � � � َ

والح� � � � � � � � ��ت ع� � � �ل�� � ��ى وج� � � � �ه � � � ��ه ق� � �ط� � �ع � � ٌ�ة

م� � ��ن ال � � � � ُ�ح � � � ��زْ ِن ح � �ت� ��ى اب � � �ت� � ��دا ي� �خ� �ت� �ن � ْ�ق

وس� � � � � ��اف� � � � � ��ر ف� � � � � ��ي ص� � � �م� � � �ت � � ��ه ب� � � ��ره� � � � ً�ة

وس� � � � � � � � َ
�ال ع� � �ل�� ��ى وج � � �ن � � �ت� � � ْ�ي� � � ِ�ه ال�� � � � َ�ع�� � � � َ�ر ْق

�اح
و ّمل� � � � � � � � ��ا ت � � � �ش� � � ��قّ � � � � َ�ق ن� � � � � � � � � ُ
�ور ال� � � �ص� � � �ب � � � ِ

وزي � � � � � � ��نَ � � � � � � � ُ�ه ع� � � � � � � � � � ٌ
�ارض ِم� � � � � � � � ْ�ن َش� � � ��فَ � � � � ْ�ق
ّ

�وار ُه
وأقْ � � � � � � � � � َ�ب� � � � � � � � � َ�ل ي� � � � �ن�� � � � ُ�ش�� � � � ُ�ر أن� � � � � � � � � � � � � � َ

وي�� � �غ� � ��زو ال�� �ف�� �ض� ��ا ط�� �ب�� �ق�� �ـ ً� ��ا ع� � ��ن َط�� � َ�ب�� � ْ�ق

أس� � �م � ��ال � ��ه
م� � �ض � ��ى ال � � �ن � � �ج� � � ُ�م ي� � �س� � �ح � � ُ�ب ْ

�رب ال� � � ��فَ �� � � � َل� � � � ْ�ق
وق � � � � � � � � � ��ال :أع� � � � � � � � ��وذ ب� � � � � � � � � ّ

وم� � � � � � � � � � ��ال ع� � � � �ل � � � ��ى ن� � � � � � � � ��ار ق � � �ن� � ��دي � � �ل� � ��ه

�رق
وأس� � � � � َ�ب� � � � � َ�ل ع� � �ي � ��نَ � � ْ�ي � � ِ�ه ح� � ��تّ � � ��ى اح � � �ت� � � ْ
ْ
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أ�قالم

جديدة

�ساحة إ
البداع
نــــص

من االثنني للخميس
(" )1
دعس على تراب "سلمة
االثنني

ها قد وصلت الى أرض قرية
"سلمة" أو كما تسمى اآلن طريق شلومو
ومن "سلمة" إلى شلومو أنهكني التعب...
واستحضار السحرية ألطفئ فيها حرائق
األسئلة وحرقة فقدان كل ما لم تتضح
معامله بعد...
وصلت إلى "سلمة" عند مفرق يحتفل
بتشظيه وقفت مع قرار ال رجعة فيه أن
أزني أو أثمل حتى النوم أو أن أحب مث ً
ال
كباقي الكائنات املستتر منها واملشتهى...
ما اللحظة املعطاة إال طابور ال ينتهي من
من أشتهي اآلن ...في هذه الزاوية أو
تلك ثمة ملعان في عيون هؤالء الهائمني
يجعلني أود لو أستعير زاوية وبرهة عند
انعطافة "هرتسل" قرب ناد ليلي مريب...
ال يلجه أي عابر ...وال ميلك رموزه سوى
من فككوا أسرار املكان وصمتوا...

راجي بطحي�ش ٭

عند انعطافة "هرتسل" ...أتخذ لنفسي
زاوية متصاحلة مع شهوتها هذا املساء...
عند انعطافة "هرتسل" ...عند مشارف
"سلمة" ...ثمة أتربة تفقأ عيني ...ومخابئ
وطاويط تد ّبر مكيدة ...وقطط ال تخترق
احلد البرتقالي الفاصل بني "سلمة" و
"فلورنتني( ")2بل تقف هناك بعي ًدا ...تلمع
عيناها غيرة ...وفي فمها عظام احلمقى
وفتات بيت كان قد َسئم االنتظار...
يوم االثنني لي ً
ال ...ها أنا أخترق الدرب
املتكسر ...نحو احلد البرتقالي الفاصل
أدنو بعد أن كنت قد أفرغت رغباتي داخل
عيون زرق قاتلة ...وبعد أن ارتوت شفتاي
من خمور الصدفة...
افتح لي رحم التاريخ أيها الليل...
كي أغفو قلي ً
ال...
الثالثاء

أنهض ...متثاق ً
ال ...أمشي نحو املاء...

٭ قاص وشاعر فلسطيني – الناصرة .
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البداع

متواط ًئا مع حرارته املتكالبة على
جسدي املتطلب لربيع أبدي ...يداعب
ثناياه ...أغتسل وأغتسل تترقرق املياه
على خاصرتي ...وتتحطم عند عتبة
حيرتي...
في يساري مطحنة قمح عتيقة
وكنيسة لفظت أحشاءها منذ دهر وفي
مييني أستاد شهير ومجمعات حليوات
نادمة عب ًثا على ما لم تعد تتذكر...
وتراقب برتابة زمنها املندثر في الوقت
الضائع الذي ال ينتهي أب ًدا ...في
شمالي حياة بوهمية برجوازية ...أو
كما يقول الفرنسيون (بو بو نسبة الى
 )borgois-bohemeحياة هشة/
عذبة تفتح يدها البيضاء الناعمة
حتى أنهي حمامي وأركض إليها ناد ًما
معتذ ًرا على إعجابي بجمال األقواس
العربية املهشمة ...أو وحدتها...
وفي جنوبي ...يافا....
من املقهى األنيق الذي يحتفي
متدرجا إلى شارع حوانيت
بفتنة أكوابه
ً
املصممني البديلني .أمشي ...إلى
مطعم "الچورمية" ...املعد خلاصة
اخلاصة ...إلى تلك اجلادة املرصعة
بزيف القرنفل أو ما شابه ذلك....
إلى احلانة اليسارية املعلقة على منزلق
هالل القمر واملزدانة باألجساد الفتية
املتراصة والعيون املتقاتلة حول أرجوحة
البرقوق الشاغرة...
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من هنا وهناك ...من املكان ...ومن
مكان ما يستجدي مصداقية وجودة...
إلى ذلك اجلسد األكيد ...وتالحمنا...
وذلك اللسان الذي يلعق حافة أذني
ويغادر ...إلى أرقه...
ها أنا أعود مرة أخرى ..نحو احلد
البرتقالي الفاصل أدنو ....لم أختر
ذلك...
صدقني أيها البيت الفلسطيني
املهجور في قرية "سلمة"
األربعاء

انتهى الفيلم السينمائي ....يتسارع
األزواج املرهقون نحو اخلارج ...يتباطأ
املثليون املتأنقون نحو اخلارج يشعلون
سجائرهم ...يفتعلون حتلي ً
ال يغذي
وجبة الكابوتشينو احلتمية التي تتلو كل
شريط...
نخترق أنا ورفيقي املدينة نحو
اجلنوب ...شارع "كينغ جورج" ثم "اللنبي"
ثم "هعلياة"...
ثم "سلمة" ...أركن سيارتي قرب
شرفة من أقواس وحجر ...الخ والخ...
منر عبر بيت شاهق بقرميد...
يسألني رفيقي الذي جنت أمه
في القطار األخير الذي كان يتجه من
بودابست شماالً نحو "أوشفيتز" عام
.... 1945
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 ما ذلك الفراغ الدائري فيأعلى البيت حتت القرميد...
 إنها فتحة الهواء في أيامالقيظ ...إنه املكيف على طريقتنا...
 بحق؟؟ً
أيضا أن هذه
 نعم أعتقدالفتحة كانت تستعمل بهدف تبريد
الطعام الطازج مثل اللحوم واألسماك
وما شابه ...أنظر ...هذه بقايا مقهى
شهير ...أعتقد أنني قرأت عنه...
 نعم...هذا الفيلم يشعرنيبالثقل ...أمتنى أن أحترر من وطأته
بأسرع وقت ممكن ...هل تصدق أن
هذا ما كان يحدث في تلك البقعة من
العالم ...وقبل سنوات قليلة فقط؟؟؟
يصدق
 ال...طب ًعا الّ
 أشعر باجلوع  ...هل تريد أننشتري "بوريكس( ")3من املخبز العربي
القريب؟
 نعم...بالطبع...إنهم يتقنونصناعتها مبهارة...
داخل احلد البرتقالي منشي...
يحط عصفور آت من الشام ...ال
زال ً
يقظا ...على كتفي...
نعبر بيتا مهجو ًرا حفر عند أعلى
مدخله
"هذا من فضل ربي "1937

اخلميس

أنهض ملرة أخيرة في هذا اجلزء...
أغتسل مبياه اخلديعة ...ثم تختلط
لدي كالعميان كل االجتاهات
كل املناطق تبدو متشابهة ...اإلشارات
الضوئية تؤدي إلى نفس املكان...
أبحث عن قهوة ساخنة في الرصيف
األعرج
وداعا أيتها احلجارة املتماسكة...
وتلك اآليلة للسقوط ...وأنت يا مفتتة
ومتناثرة ...ويا مقابر وأنصاف كنائس
وأشباه مساجد ...وحمامات الباشا والسيد
والغانيات ...واملجذوبني واملجذومني ...يا
نهاية الطريق ...وبوابة اللذة املختطفة
ذات ليل...
منتصب عند
إلى االثنني القادم وهو
ٌ
حوافك...
"سلمة"

هوامش:

( )1قرية فلسطينية مهجرة تقع بني تل
أبيب ويافا من الشرق
( )2حي بوهيمي جنوب تل أبيب على
حدود قرية"سلمة"
( )3فطائر بلغارية تشتهر في إسرائيل
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�ساحة إ
البداع

جديدة

قصــة

لقاء عابر
ح�سن �إبراهيم النا�صر *

هكذا بال مقدمات رجل وامرأة كانا
يتوغالن في الصمت ،ينظران م ًعا
إلى اجتاهات متشابهة ،الصدفة وحدها
جمعت بينهما على شاطئ البحر ،عند
نقطة واحدة التقت النظرات –أسبلت
جفونها وابتسمت– ابتسم لها ،ولم يسعفه
حدقا باجتاه
الكالم ،جلست قري ًبا منهّ ،
البحر ،ثم نظر ك ٌل في وجه اآلخر .الريح
املسائية تداعب بياض شعره ،وهي تُرتّب
جدائلها السود فوق بياض جسدها ،كانت
الشمس تُو ّدع يو ًما شديد احلرارة من
شهر آب .تشاغل عنها بجمع احلصى
الصغيرة ،أمامهما فسحة واسعة للتأمل.
ٍ
طيف زاهية
كانت الشمس تُشكل خيمة
حدق في
األلوان تنعكس على البحرّ .
عينيها الواسعتني وقد أجهدهما األرق،

أدهشته آثار احلزن على خديها وما
شكلته التجاعيد واألسئلة احلائرة .اقترب
منها ،بأصابعها كانت حتفر في الرمل .ثم
راحت جتمع املاء بكفيها لتمأل احلفرة.
وحني شعرت بامللل ،دفعت ساقيها
البرونزيتني حتت الرمل .وهي جتمع
بعض أنواع الصدف ،التي يقذفها املوج
بني ساقيها .كانت األضواء امللونة تتأرجح
على امتداد الشاطئ ،قال وهو ينظر إلى
البحر :للغروب وقع خاص فينا ،مينحنا
وقتًا إضاف ًيا للتعبير عن أشياء حبيسة في
داخلنا .قد نشعر باخلوف حني نبوح بها.
رحلها كلما عبرت في أحالمنا
لهذا نُ ّ
إلى وقت آخر .لم تكن رأته من قبل
لكنها لم تستغرب وجو َده أو حديثه معها.

٭ قاص سوري له أربع مجموعات قصصية – دمشق.
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همهمت :يبدو أننا نواجه
االحتماالت ذاتها ،كالنا بحاجة
ألحد يكلمه .لقد أعجبت بقامته
املديدة ،وعينيه اللتني تشبهان
زرقة البحر ،وابتسامته الدافئة،
قالت بتردد :كنت جتلس هناك،
وأشارت بإصبعها الذي يشبه
الثلج ،ما الذي دفعك لتأتي إلى
هذا املكان؟ توقفت الكلمات في
حلقه ،باحلقيقة ِ
أنت .عف ًوا؟ نعم
ِ
أنت .هل تعرفني من قبل؟ ال،
مجرد خاطر أو تخ ّيل .قالت:
وملاذا حتمل باقة البنفسج ..هل
تنتظر أح ًدا؟ ال ،هي ِ
لك .ولكن
أنا أحبها وهي في احلقول هناك ،وأشارت
بيدها إلى السفوح املقابلة للبحر .ال أمتنى
ألحد أن يقتل أزهار البنفسج .كي يسجنها
إصيص ..أو مينحها ملن يريد .أوقعته
في ّ
في احليرة ،لقد كان يهم أن يقدم لها باقة
البنفسج ،بدا مرتب ًكا ال يدري ما يفعله،
بينما راحت تعبث بكل ما بنته من الرمل.
وفتحت ثغرة بجدار احلفرة ،لتسمح للماء
بالعودة إلى البحر .نظرت إلى عينيه ،كل
شيء يعود إلى أصله .آه ..طب ًعا ،معك حق.
قال ذلك دون أن يفهم ماذا تقصد بكالمها
مدت قدميها
عن عودة األشياء إلى أصلهاّ .
إلى املوج لتغسل ساقيها من بقايا الرمل.
أتاه صوتها املشبع برائحة اخلمر هامسة:
الرجل دائ ًما يتجاهل حاجته إلى املرأة.
في س ّره قال :معها حق .كم هو جميل لو

تشاركني حلظات الغروب ،لكنها تابعت
دون أن تنتظر جوابه :وتغزل على شفتيها
كلمات جتعله ينتشي ،أنا أعرف أن الرجل
يتمنى ويرغب مبن يهتم به ويجعله يشعر
بتفوقه .ولكن مينعه حياؤه أو كما يدعي
كبرياؤه .غمغم :يا إلهي هذه املرأة تقرأ
ما يجول في خاطري .نهضت عن الرمل
كأنها زنبقة ،أو وردة جورية ،قطرات املاء
جتري عابرة نهديها البارزين إلى أسفل
قدميها ،ودون أن تودعه أو تقول شي ًئا،
فاجأته بجرأتها ،وحديثها الذي ينم عن
نضوجها .كان غار ًقا في تفاصيل جسدها
املكتنز وجدائلها املتروكة على كتفيها
العاريني ،لم تكن ترتدي أكثر من لباس
البحر .قال :النساء كثيرات على الشاطئ،
أنت جعلت مني رج ً
ولكن ِ
ال خاو ًيا ،يتمنى
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أن تسعفه ذاكرته ببعض الكلمات التي
تغري املرأة أو التي جتعلها تستجيب
ملشاعره .كانت تفيض أنوثة دافقة وهي
ترسم على شفتيها ابتسامة عذبة ،بينما
هو خائر القوة ومشتت الفكر .قال :إن
ُوحد البشر ،أشعر أن مشاعرنا
العواطف ت ّ
تتقاربِ ،ل َم الرحيل وقد تآلفنا احلديث.
نظرت إليه كأنها تراه ألول مرة ،ضحكت،
لباسا رسم ًيا ،ومتشي
أال ترى ،أنت ترتدي ً
حاف ًيا على الرمل ،كأنك نسيت نفسك أو
نسيت أن ترتدي لباس البحر .وما العجب
بذلك يا ...أغمضت عينيها بدلع أنثوي،
وقالت :ميسا ..أنا ميسا .ه ّز رأسه ،اسم
جميل ،المرأة أكثر جماالً ،وتريدين لرجل
مثلي أن يحافظ على اتزانه ..أنا أعشق
البحر واجلمال هكذا ...دون أن تخدشه
تلك الصبغة احلديثة .أنظر إلى الناس
وكأني بهم يلقون على رأي "عبد احلليم"
همومهم إلى املوج ،وهم يغوصون حتته.
وحني رأيتك أحسست بدافع قوي جعلني
أجلس قري ًبا منك ،معك حق أنت ميسا..
أهداها الغروب كل هذا اجلمال ..على
ِ
عينيك،
الرغم من احلزن املخزون في
لتمنحيه لرجل أتعبته احلياة .ه ّمت أن
متشي ،أمسكها من يدها .مت ّهلي ،أشعر
أنني ال أستطيع البقاء وحي ًدا .أعيد
ِ
عليك هل تقابلنا قبل اآلن؟ تركت
سؤالي
املدينة منذ مدة ،ولكني لم أظن أنني
سألتقي برجل يحمل كل هذه الصفات
الرقيقة ،ولديه كل هذه املشاعر الدافقة
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من الدفء .أريد أن أسألك ملاذا اخترتني
من بني اجلميع؟ قلت لك من قبل ،البحر،
واجلمال ،ال أستطيع مقاومة إغرائهما.
وأنت تعومني حتت املوج كعروس البحر
في حكايات ألف ليلة وليلة ،كأنك ال
تريدين اخلروج من حتت املاء ،أو هناك
ما تريدين إخفاءه حتت املوج؟ وفي كل مرة
كنت تغوصني أشعر أن الوقت مير ثقي ً
ِ
ال،
ِ
عليك ،أستعد
أحبس أنفاسي وأخاف
إلنقاذك ،وبعد قليل ،تخرجني أجمل مما
ِ
كررت
كنت؟ أضحك على نفسي كلما
ِ
عليك .ثم ينتابني
الغوص ..أكرر أنا خوفي
نفس الشعور ،وأنت تبنني من الرمل بيتًا،
وسري ًرا لطفل متخيل .كنت أراقب تبدل
مالمحك مع كل حركة تؤدينها أو شك ً
ِ
ال
تبنينه ،فتزدادين أملًا وحز ًنا وقل ًقا .كانت
تسمعه ودقات قلبها تكاد تطير إليه.
نظرت حولها وقد تعالى صراخ األطفال
الراكضني خلف كرة املاء ،والنساء اللواتي
تركن أجسادهن ألشعة الشمس ،حتى
تلونها باللون البرونزي اجلميل ،وبعض
العائدين من الصيد ،وهم يحملون
السالل املليئة بالسمك .قالت وهي تنظر
في عينيه :من يرسم هذا الغروب؟ ويكتب
على جبني الشمس حلظة لوداع آالف
احلكايات املروية ،ويؤدي رقصة العشق
جلسدينا مع نغمات أحلان املساء .من
رسم مواعيدنا وأعارنا للزمن كي نلتقي
صدفة؟ قال :أنا بأمس احلاجة إلى امرأة
كل شيء فيها يشبهك ،رائحة جسدك
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الشهية ،لون عينيك .وضعت يدها على
فمه ال تكمل .أعرف تفاصيل ما تريد
قوله .لقد سمعته من رجال كثيرين..
رحلوا ولم يتركوا لي إال الوجع وجس ًدا
تنهشه الشهوة إلى عرق رجل ال يرغب
بالرحيل .التفت حوله ،تيبست الكلمات
على شفتيه .قالت :هكذا نلتقي لنكتب
على الرمل أسماءنا فيمحوها املوج بعد
قليل؟ أنت أيها الرجل ،من أين أتيت،
لتفتح صدري للريح ،والوجع ،وتوقظ
حكاياتي النائمة .الصمت خ ّيم في املكان،
وبدا وجهها يستريح وتركت جسدها فوق
الرمل من جديد ،وهي تسمع كلماته
العذبة تنساب كماء ،أو كندى الصباح
في داخلها ،لم تشعر من قبل أن للكلمات
خاصا ،ولم تكن تعرف من الرجال
نغ ًما
ً
إال الصوت الصارخ ،الغاضب ،واألوامر
الصارمة ،والوجه املتجهم ،ولهاث أنفاسهم
الكريهة ،حني ميارسون العشق مع امرأة
صارت زوجة أو خليلة .همهمت :لكن هذا
الرجل النحيف اجلسم ،احلالم ،أشعر
كأني رأيته من قبل ،يبدو لي أنه مختلف
عن اآلخرين .نظرت إلى وجهه وقالت:
إنني حزينة .أخاف أن أفتقدك قبل أن
أتعرف عليك .أو أن أظلمك معي ،فأنا
امرأة مللت انتظار األحالم ،أحببت رج ً
ال
حتى العبادة ،ولكنه أرادني امرأة مسلوبة
اإلرادة ،ال يسمح لها حتى بالتعبير عن
مشاعرها وهي في حضنه .هجرني مع
أول امرأة .حني كشف له الطبيب أنني

عاقر ،وهو بحاجة ملن يرث كل تلك
األموال التي ميلكها .عانيت من الوحدة
والهجر كثي ًرا ،ورحت أنتقم لنفسي مع كل
رجل أتعرف عليه .لكنني مللت جلسات
الليل ،وقصص العشق املتناقلة ،صرت
جس ًدا بال ذاكرة ،مخزونة بكل هذه
األشياء التي أصبحت عندي بال معنى..
ال يوجد في احلياة ما يغري ،ال طفل ،وال
رجل .ومع هذا اإلحساس امللول ،لدي
شعور غريب جتاهك ،لم آلفه من قبل،
مت ّر كلماتك الطرية كنسمة الصباح ،وال
أخفي أنك فرصة ذهبية المرأة فاشلة
مثلي ،وقبل أن تكمل قاطعها :لو تعلمني
كم أنت جميلة ،ورقيقة .صوته يحمل
إليها صدى األيام البعيدة ،ها هي مرة
ثانية ،يلقي بها الهوى بني يدي رجل لم
تعرفه من قبل ،فاجأها به البحر ،بال
موعد سابق ،نسيت ماضيها وعذابها،
وراحت ترسم من جديد وتبني أشكاالً
غريبة من الرمل البليل ،وتضحك مبرح
طفلة صغيرة ف ّكت جدائلها .وقد تركت
أصابعه تعبث وتغوص في طيات شعرها،
استيقظت عنده الرغبة املستسلمة ألن
يقول لها "أحبك" لكنه لم يستطع ،خفض
عينيه دون أن يقول شي ًئا ،استسلمت
وتركته ميسح عن خديها بقايا الرمل
واحلزن وركام األيام ..لم تكن تريد
أن تستيقظ من هذا احللم املفاجئ.
أمسكت يده وراحا يغوصان حتت موجة
قادمة من الفرح.
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جديدة

نـص
ّ

أقاصيص امرأة...
�صابرين ال�صباغ*

حوار!..

رفضت،
ُ

صرخت،
ُ

تشنجت،
ُ

أجبروني عليه!!..
ذهبت إلى بيته ،أغلق الباب ،سجينة،
ُ
ُشعوري باالختناق يقتلني ،شي ٌء ما
ثقي ٌل يجثم على صدري؛ كلما تذكرت
أني أصبحت ملك ميينه ،يستح ُّل
أرضي وسمائي ،ريفي وبيدائي ،رأيته
ً
س في جسدي كاجلائع،
وحشا ،يتف ّر ُ
سينقض على مائدته اخلائفة
الذي
ُّ
املذعورة!..

خفت النظ َر إليه ،أرى لُ َعابَه يسيل
ُ
بلعت
من حواف فمه ،ليزيد تقزّزي منه،
ُ
نفوري ،تركت له نفسي على مضض

مغتالة مشاعري التي انزوت داخلي
باكية.
أغمضت
طلب مني التج ّر َد أما َمه،
ُ
َ
يحيطني الظال ُم فال يراني،
عيني حتى
صوت أنفاسه
اقترب مني ،قبلّني،
ُ
َ
كالنعيق تلتف حول ُعنقي ،تصطكُّ
ً
اعتراضا ،سلّمته نفسي كالذي
أسناني
يتجرع س ًما زعا ًفا..
عانقني ،اقتحمتني رائحتُه كاجليفة
احلية ..وبعدها...

جذبني كالشاة ،ألقاني بفراش حظيرته
الوثيرة ،لم أتخيل ما حدث ،ق ّيدني
ً
سوطا ،ظل
باحلبال ،صلبني ،أحضر
يجلدني بال رحمة ،لم يرحم توسالتي ،لم
تردعه صرخاتي ،حتى أصابني اإلعياء،

٭ قاصة وصحفية  -مصر
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بعدها لم أدر بشيء ،أفقت.....
وجدتني كمن سجن مبعتقل تعذيب،
سجاني بجواري يخو ُر من التعب!!..
ّ
ساكن جديد!..

مالمحه تنفجر ،تتمزق  ،تخلع هذا
الطفل القابع داخلها ،ليسكنها رجل
صغير.
مي ُّر بحالة االنسالخ هذه وأنا أم ُّر
بحالة من الفقدان.
أردت أن أجمع مالمح طفولته املمزقة
من فوق أرض عمري ،طفولته التي ربيتها
على يدي ،رويتها مبشاعري ،كم عشقتها
وهى تنمو فيه مرة وتنمو داخلي ألف ألف
مرة.
عشقت رائحة الرجل اجلديدة فيه،
صوته األجش الذي يتعثر فوق شرفات
طفولته ،يريد أن يلقي بنفسه من فوقها
تلك الشعيرات التي تُومض فوق شفته
العليا كعشب للبلوغ!..
لكن مهما ارتدته تلك املالمح ،ظل
هذا الطفل ساكنًا أحضاني.
زاد ارتباطه بأصدقائه ،إلى أن تيقنت
أن احلب بني األم وابنها ميضي إلى فراق،
بنى بيني وبينه س ًدا من أسراره اخلاصة،
بكيت أيامنا األولى التي كان خاللها يلقي
في وعاء أذني حكاياته كلها ،كنت أشاركه

أفراحه ،كنت اليد التي متسح من فوق
خده دموعه البريئة..
احترمت خصوصياته ،لكن مهما طال
فرعه واشتد جذعه يبقى نبتتي الصغيرة
التي غرستها فوق طمى عمري..
نسي يو ًما هاتفه ،عبثت به ألرى مالمح
أصدقائه ،صرخت عندما وجدت..
رقصات لها!..؟

ال أدري ملاذا اختارتني تلك املهنة من
بني باقي املهن.؟
حلمت بهذا العمل حتى صار عشقي،
فاحلائكة حتلم دو ًما بثوب متلكه ،بالرغم
من أنها تنسج أثوا ًبا لغيرها.

على أن
أشبه أم العروس ،عملي يُحتّم ّ
أجلس مع العروسني قبل الفرح؛ لتجهيز
مراسم حفل الزفاف ،أعرض عليهما
إمكانياتي ،من ألوان (الكوشة) الزهور،
شكل املوائد وطريقة تنسيقها ،حجم
التورتة ،املطربون ،حاملو املشاعل ،كل ما
يخص ليلة الزفاف.
أحتدث معه
لكن دون إرادة مني
ّ
وأهملها كأنها ليست معنا إلى الطاولة!.
أسأله فيجيب ويسألني فأجيب ،إن
حَ َ
ت َّدثَ ْت ال أسمعها ،يحاول أن يجذب
وجهها بيننا ،أن يلضم حروفها بحديثنا،
لكن مشاعري تبعدها لينتهي اللقاء ،مع
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وعد بأن تصبح أروع ليلة عمر لنا ،لهما.
أمتم على كل املراسم كما اتفقنا أنا
وهو ،انتظر حضوره بشوق عجيب.
حتضر الزفة ،صوت الدفوف
والزغاريد والصخب يحملني عال ًيا،
أحلق ،أختال ،أرقص ،أُحيي الضيوف
حتية سيدة الليلة ومليكتها ،يأخذني بني
ذراعيه يراقصني ال أشعر بأحد سوانا،
بني يديه يقترب ليقبلني ،ألسقط مغشيا
علي!..
ّ
تآكل مالمحي...

اشتريتها ،صلبتها فوق احلائط صامتة
مضيئة ،لها عينان الترى بهما إال عندما
أنظر إليها..
أحتدث فتتحدث ،أصمت فتصمت،
أنظر لها تختال بقمة رونقها وشبابها..
متر األيام...
تتصاعد أبخرة املياه الساخنة؛ تبكي
مآقيها ،ينطفئ روي ًدا روي ًدا بريقها،
يتناثر السواد ،يغزو مالمحها!!..
كل يوم يتعرى جزء من سطحها
فتشيب ،عندما أنظر لها أجدها تبتلع
ُ
جز ًءا من مالمحي داخلها ،أبحث عن
جزئي املفقود ،أجده قاب ًعا داخلي،
مطموسا مبياه تناثرت من أبخرة أيامي
ً
الراحلة..

36

زيارة!!..

ضيف ثقيل غير مرغوب في زيارته،
مدفوعا برياح احلزن والصراخ
يأتي دو ًما
ً
والعويل ،شرابه الدموع وزيه السواد!..
يطرق أبوابنا في كل مرة يلتهم
جز ًءا عزيزًا من حلمنا برحلة ذهاب بال
عودة!..
كأنه عشق زيارتنا ،أرى املقاعد تخلو
من حولي ،كلما خال مقع ٌد جلس عليه
احلزن صامتًا يعذبني بصمته..
امتألت مائدتي باإلطارات املزينة
بشريط أسود ،كل مرة أضيف إليها إطا ًرا
جدي ًدا ،حتى نفد عددها ،نظرت حولي
ً
فارغا،
فلم أجد سواي ،أحضرت إطا ًرا
وجلست أنتظر!!..
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نص
ّ

مكسيم غوركي
عبد ال�ستار نا�صر٭

ُم ّر املذاق ،يعني باللغة الروسية
(غوركي) وهو االسم املستعار الذي
اختاره (ماكسيموفتش بيشكوف) لنفسه،
وقد نسي الناس مبرور الزمان من
هب على دنيا الكتابة
هو بيشكوف ،إذ ّ
(مكسيم غوركي) مبذاق ط ّيب وإبداع دام
حتى بعد موته منذ ما يزيد على سبعني
سنة (مات في حزيران  1936بذات الرئة)
لكن الشائعات تقول إن موته كان بفعل
فاعل وأن اجلناح التروتسكي اليميني في
احلزب هو الذي قرر نهايته ،وقد تأكد
ذلك بعد عامني على رحيله.
الكاتب الكسندر بلوك قال عنه:
هو أحد أطهر الرجال وأكثرهم نزاهة
وتواض ًعا في عالم الكتابة ،وقد حمل
نعشه كل من ستالني ومولوتوف وجدانوف

وأُحرق جثمانه قرب سور الكرملني بجانب
عظماء االحتاد السوفييتي آنذاك ،وبكى
عليه املاليني من ال ُق ّراء شر ًقا وغر ًبا.
٭ ٭ ٭

ساهم غوركي في حترير أول جريدة
بلشفية شرعية هي (احلياة اجلديدة)
وكان رئيس حتريرها فالدميير لينني،
تصب في
وكانت كتابات مكسيم غوركي
ّ
نقد البورجوازية ،مما أثار الليبراليني
ضده فتآمروا عليه ،ولم يجد من طريقة
أمامه غير الهروب إلى أميركا ،وكان ذلك
في عام  1906بعد أن شارك في عصيان
السرية
مسلح في موسكو ،وراحت الشرطة ّ
تبحث عنه في كل مكان ،فتمكن من عبور
احلدود مع فنلندا ومنها صوب أميركا ،في
رحلة قاسية ما زالت في ذاكرة األحفاد.

* قاص وروائي عراقي مقيم في األردن.
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وجاءت شهرة مكسيم غوركي من
قصيدة عنوانها "أغنية الباز" كانت أقرب
شب ًها بنشيد ثوري ،ثم قصصه القصيرة
التي ينحاز فيها إلى الفقراء والشغّيلة
من شعبه املغلوب على أمره آنذاك،
وبعض مقاالته كانت حر ًبا باردة ضد
احلكومة القيصرية التي رأت فيه
عد ًوا البد من حجره أو تصفيته
السيما وأنه ال يُخفي أي جزء من
أفكاره ونشاطه السياسي الذي ال
يتوقف.
٭ ٭ ٭

برغم أن غوركي ال يُنكر على
ديستويفسكي عظمة أعماله
الروائية ،وبخاصة (األخوة
كارامازوف) ..لكنه اعترض على قوة
اللذة املرضية في تلك الروايات ،وقد كتب
النُقّاد الروس عن غوركي بأن اعتراضاته
على ديستويفسكي ليست غير (تصفية
حسابات بني العمالقة).
كتب غوركي رواية (إيجور بوليتشوف)
ومن قبلها (حياة كليم سانفني) ومنحته
الدولة وسام لينني ،وصار أول كاتب
بروليتاري في بالده ،يكره كل من يضطهد
اإلنسان في الداخل أو اخلارج ،وكان
يحارب منط احلياة املنفلتة في عموم
أوروبا الغربية وأميركا ،ولهذا ترجموا
أعماله إلى الفرنسية واإلنكليزية وغيرهما
من اللغات ملعرفة هذا العدو الغريب القادم
إليهم من وراء الستار الفوالذي ،ومن هنا

38

حتققت ملكسيم غوركي شهرة ال حدود لها
دون أن يسعى إلى ذلك بنفسه.
٭ ٭ ٭

ولد غوركي عام  1868وظهرت أعماله
في السنوات العشر األخيرة من القرن
أشدها
التاسع عشر ،وكانت املعارك على
ّ
بني جماعات املصلحني وبني
األدباء ،كان األدب الروسي
حينها مزدح ًما بالتركات
اإلبداعية التي خلّفها تولستوي
وديستويفسكي
وتورجنيف
التي رفعت مذهب الواقعية
إلى درجة الكمال.
لكن القارئ الروسي
كان يبحث عن مستقبل
آخر مختلف عن (احلرب والسالم) وعن
(اجلرمية والعقاب) وعندما ح ّل عليهم
مكسيم غوركي برؤية مغايرة في الكتابة،
تسنّى لهذا القارئ أن يتمهل في احلكم
عليه ،وقد كتب تولستوي عن غوركي يقول:
 كل شيء كان خيال ًيا مصطن ًعا ،ولكنهينبع من موهبة هائلة.
لم يعبأ غوركي كثي ًرا مبا يُكتب أو يُقال
عنه ،فقد جاء من وسط مختلف غير متعلّم،
ً
عطشا عار ًما للمعرفة
يحمل في داخله
واحترام الثقافة ،جاء بقوة وشراسة دفعت
البعض أن يقول فيه:
 يبدو لي أننا أصبحنا نتوق إلىاألحالم واخلياالت اجلميلة واألشياء غير
االعتيادية.
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أجل ،لقد جمع مكسيم غوركي احللم
مع الثورة ،مع أنه لم يكن ثائ ًرا حاملًا ،بل كان
على يقني من قيام الثورة ،قري ًبا ج ًدا.
٭ ٭ ٭

مرة ثانية يعود الكسندر بلوك للكتابة
عن غوركي ،فيقول عنه دون تردد ،بأنه
ال يوجد أديب عبر هذه األرض
الشاسعة التي تهفو إليها القلوب
وتلهب فينا الذكريات التي
نعرفها باسم روسيا أفضل من
مكسيم غوركي.
كان محتش ًما ،يبتعد عن
ّ
للملذات
الوصف املبتذل
اجلنسية ،وكان يكره الفسق
واالندفاع وراء املتع احلسية،
وفي الوقت نفسه كان غوركي يؤمن
بقدسية الزواج وبناء العائلة وإجناب
املزيد من األطفال مع أنه هو نفسه اكتفى
بطفلني ،ولد وبنت ،ماكسيم وكاتيوشا.
بدأت شهرته في الغرب منذ عام
 ،1899رمبا بعد ترجمة مسرحيته الرائعة
(بؤساء املجتمع) التي ُعرضت في أشهر
مسارح أوروبا ،وقد أقام ماكس راينهاردت
حف ً
ال مهي ًبا ملكسيم غوركي في أول زيارة
له إلى برلني ،وعندما دخل غوركي إلى
قاعة االحتفال ،نهض اجلميع وقو ًفا حتية
له ،وكان من بينهم أوالد اإلمبراطور غليوم
وولي العهد.
الثاني
ّ
٭ ٭ ٭

يرى غوركي في الواقعية الرومانسية

ً
نشيطا جتاه احلياة ومتجي ًدا للعمل،
موق ًفا
واندفاعا نحو
وتعليمـًا إلدارة اإلنسان،
ً
إقامة أشكال جديدة للحياة مع كره للعالم
القدمي.
ً
تخبطا في
وقد رأى النقاد آنذاك،
تعليقات غوركي ،لكنهم سكتوا عن الر ّد
عليه ،ذلك أنه من القلّة التي
تأخذ اإلنسان منا ًرا وفكرة
وبط ً
ال ومحو ًرا في كافة أعماله
الروائية ،وكذلك في قصائده
ومسرحياته ومقاالته.
في إحدى حاالت الغضب
جده بالسوط إلى أن
ضربه ّ
غاب عن الوعي ،وبات طريح
الفراش ما يقرب أسبوعني
في غرفة صغيرة لها نافذة واحدة وسراج
خافت الضوء ،وتلك احلادثة كان لها عميق
األثر في حياته وكتاباته ،ومنها ،كما يقول،
بدأ اهتمامه بالناس وقرر أن يقطع دابر
الشر أينما وجد طري ًقا إليه ،برغم أنه لم
اجلد القاسي ،حتى تكرر
يغضب من ذاك
ّ
الضرب ثانية مع زوجة ع ّمه التي ماتت
حتت السوط نفسه ،وكان ذلك بالنسبة له
كارثة الكوارث حتى نهاية حياته.
كتب يقول :ال أدري كيف تنمو الروح
اخلبيثة في أجساد البشر ،وماذا لو
انقلبت احلال وصار اإلنسان الط ّيب هو
الذي يضرب األشرار بالسياط؟ ويعتقد
مكسيم غوركي أن املجنون وحده من ال
يعرف معنى كلمة الرحمة!
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٭ ٭ ٭

عانى غوركي في طفولته وشبابه املبكر
من فقر مدقع مما منعه من إكمال تعلميه
في جامعة (كازان) وكان يقوم بأعمال يدوية
جوعا ،كان يذهب في كل
شاقة ،لئال ميوت
ً
صباح إلى أرصفة املوانئ املمتدة على ضفاف
نهر الفولغا ،يبحث عن أي عمل هناك ،واعتاد
على رؤية الشيالني والنشالني والسكارى
واملتسكعني ،وصاروا فيما بعد من أبرز أبطال
رواياته.
كان له صديق حميم اسمه (غوري بليتنيف)
اكتشف خطورة احلياة التي يعيشها مكسيم
غوركي ،فاقترح عليه أن يسكن معه في منزله،
هناك في قرية فقيرة اسمها (ماروسوفسكا)
ستظهر الح ًقا في سيرته وأدبياته ،والصديق
صححا في إحدى الصحف
هذا كان يعمل ُم ّ
ويستلم من النقود ما يكفيه لعيش بسيط مع
غوركي حتى تأتي فرصة مكسيم للعمل في
وظيفة ُمد ّرس.
لم يكن في الغرفة سوى سرير واحد للنوم،
يستخدمه غوركي في النهار ويُشغله صاحبه
لي ً
ال ،وكان مكسيم يقرأ حتى يتهيأ لوظيفته،
بينما رائحة الغضب ّ
تغطي أحالمه وهو ينتظر
العمل الذي تأخر كثي ًرا عليه.
كانت في القرية ،مكتبة غنية بالكتب
النادرة واملمنوعة ،تع ّرف فيها إلى شخصيات
رائعة تؤمن بأن سعادة الشعب هي األهم،
وهذه املكتبة كانت مبثابة هبة من السماء،
فقد قرأ فيها ،رمبا ،كل ما كان فيها من
أمهات الروايات لعمالقة سبقوه في الكتابة،
حتى أنه ،وبحسب تعبيره ،كان ينتظر الصباح
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من أجل أن يتأكد بأن املكتبة ما زالت في
مكانها ولم تغلقها احلكومة القيصرية إذا ما
اكتشفت الكتب املمنوعة فيها.
٭ ٭ ٭

ذهب غوركي إلى أميركا كداعية للثورة
وإثارة الرأي العام هناك ضد أية محاولة
لتقدمي قروض مالية إلى احلكومة القيصرية،
لذلك عمدت حكومة القيصر إلى تشويه
صورة غوركي أمام الشعب األميركي ،ونشر
السفير خب ًرا في إحدى الصحف جاء فيه أن
السيدة (ماريا آندريفا) التي ترافق غوركي
ليست زوجته الشرعية ،وجنحت اخلطة
في تشويه سمعته واسمه ،وأغلقت الفنادق
أبوابها أمام غوركي وماريا ،فقد كان الشعب
األميركي آنذاك يؤمن بالتمسك باألخالق
الطاهرة وبالفضيلة.
وبعد هذا احلادث املوجع ،بدأ غوركي
يهاجم سياسة أميركا ويسخر منها ويستخف
بها ،ثم خرج منها ولم يعد إليها ُّ
قط ،لكنه،
وحتى مماته ،استمر في هجومه على
نظام احلياة في بلد مثل أميركا ،مما دفع
بالساسة األميركان إلى وصفه (بالثائر العنيد
الساذج).
٭ ٭ ٭

ت ّوج حياته برواية (األم) وهي دون سواها
من أعماله ،كان لها فضل انتشاره وشهرته،
وإذا ما قيل مكسيم غوركي ،ترانا نقول (األم)
وهي وحدها من تُرجمت إلى كافة اللغات،
عدها البالشفة السوفييت من فقرات
وقد ّ
الدستور ،وكانت تُطبع بكميات كبيرة حتى
انهيار تلك القوة العظمى في عام .1989
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جديدة

كتابات جديدة
قصــة

ّ
قطــة

نردين أ�بو نبعة *

خشخشة في اخلارج ...أصوات
غريبة ...همهمات محمومة .مذعورة
تقف ،تُشعل النور ...تدور في أرجاء
الفيال الكبيرة مثل ساعة ضيعت عقاربها
وال تعرف في أي زمان ترسو ،تقترب من
الباب ،حتاول أن تعرف من طبيعة الصوت
ماهيته ،رائحة لصوص؟ ..رائحة جنود
االحتالل؟! ال تدري!!
تلوذ بخزانة مالبسها ،حتاول فتحها
واالحتماء بها ..وكأنها تهرب من عاملها
املخيف.
ً
ليس سهال على امرأة في مثل
سني أن تعيش وحيدة ال أوالد وال زوج،
لكن ال يهم ،ال شيء ينقصني ...فيال
كبيرة ،أموال كثيرة ،أوقات مكتظة بالعمل
واملواعيد ...جتهش بالبكاء ،وليل أسود
صامت يصلبني بشيء من االنتقام حتت

أسياخ الصقيع .آه لو عندي ولد ...حتى
لو كان مجنو ًنا ...كان على األقل سيُكسب
حياتي دفء شمس لم أشعر بها يو ًما،
كان ميكن أن يجعل أنفاسي ترتعش في
أضالعي أل ًقا ،ترقص بشموخ ولذة ،كان
سيمنح عمري وقا ًرا وتفاصيل كثيرة تشبع
أيامي املقفرة.
تدفن رأسها بني ركبتيها" :أمتنى لو
أدفن رأسي في صدره "...تدفن حيرتها
وندمها" ...إذا التقيت به سأتزوجه ،لن
أُراوغ وأتدلل" .تنتحب بصمت ...وهي ال
تدري هل تنتحب خو ًفا ..أم حسرة!!
 كم كنت غبية حينما كانت أميتُطفئ أنواري ،تطرد خُ ّطابي ،وأبقى
فخ يتخبط ،يظن أن
كعصفور وقع في ٍ
جناحيه قد ُفقدا مع أنهما ما زاال يرفان،
ها أنا أتقاضى ثمن غبائي وصمتي

* من األقالم اجلديدة في مجال القصة – األردن.
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ضربات سكني في ليلي الطويل ،كانت
ُّ
تصك وجهها عندما يأتي عريس
أمي
متواضع احلال ...وترى ذلك إهانة لها
ولعائلتنا العريقة ،ترفضه ...وعندما يأتي
عريس مبواصفات أمي وال ميلك غيمة،
تشبه غيمتي ..ثقافة وعل ًما ..أرفض ..لم
يكن يهمني األمر ...فأنا جميلة وغنية...
وأحمل شهادة عليا ...لكنه ...أتى وأتى
باك ًرا ...وأمي رفضته ...وما زال صوته
يالمس مسمعي ...وظلت أمي ترفض
حتى زحقت التجاعيد على وجهي وم َّر
ا ُ
خل ّطاب على محطتي ،لكنهم لم يعودوا
يلتفتون إلى قطاري الذي قطع مسافات
طويلة!!
تبتعد عن اخلزانة ،فهي تعرف أن
اخلزانة لن حتميها ،ال تستطيع أن تخدع
نفسها أكثر من ذلك .ما حتتاجه في
أنفاس
وقت كهذا ليس اخلزانة ،وإمنا...
ُ
ُ
وكتف رجل ...حتتمي به وتتكئ
رجل...
عليه!!
تقف أمام املرآة ..تتمرد على خوفها...
وعلى الصوت املخيف في اخلارج ...تتأمل
نفسها ...خطوط حمراء دقيقة ُرسمت
بدقة متناهية حول عينيها اخلضراوين...
وخطوط أخرى حول فمها ...تتحسس
جسدها الذي يتصبب عر ًقا ...رائحة
أنني تفوح من مسامات جسدها املتعب
اخلائف.
حولها يجتمعون ،هو يقف فوق رأسها،
طفالن عن امليمنة ،وطفالن عن ميسرة

42

الصورة ،وصغير وليد على حضنها ،رائعة
ستبدو لو كانوا حولها ،قوية وباهرة لو كان
يضع يده على كتفها بحنان.
تنفض رأسها ...خصالت شعرها
ترتطم باملرآة ...تصرخ :ما أقسى هذه
املرآة ...إنها تسخر مني ...تعبث بضعفي
وخيبتي.
تتململ أمام املرآة ...تعجب لرؤية
صديقتها منى التي لم ترها منذ أعوام
كثيرة ،عانقتها بلهفة:
 يالله  ...منذ متى لم أرك يامنى!!
منى الصديقة املتعبة املرهقة من
طلبات الزوج واألطفال ،منى التي كنت
بسواد ُّ
ٍ
وشحوب في
يلف عينيها
أُعايرها
ٍ
وجهها ...اآلن يلتمع في عينيها بريق
ٍ
محاطة بإكليل من
ع ٍّز وفخر واطمئنان
شابني.
 من هؤالء أبنائي...اإلكليل يلتف حول عنقها ...يخنقها...
صوت اخلشخشة ما زال يكبر ويكبر
كفقاعة هواء ينفخها ُذعرها .حتاول أن
تتجاهل صوت األقدام في اخلارج ،تفتح
خزانتها ،تقع صورة والدتها في يدها...
تنظر بوقار وكبرياء.
عال ،تبادال
أخذت تضحك بصوت ٍ
النظرات بانكسار:
 سامحيني يا ابنتي ...لقدظلمتك
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متسح دمعتها ،تسقط بقايا الدمعة
على الصورة فتختلط بقايا الدمعة مبالمح
األم .ترتفع األصوات حولها.
صوت طفلها البكر يُؤ ّنب الصغير...
وتلك تصرخ في املطبخ ال تستطيع
الوصول إلى الرف العلوي في الثالجة
لتناول املاء ...وزوجها في غرفة النوم
يصرخ غاض ًبا مطال ًبا إياها مبشاركته في
البحث عن الزوج اآلخر للحذاء.
رمقت والدتها باستغراب!! لفّت جذعها
ٍ
بتحد وبصوت كله زهو:
أال تسمعني ضجيج األطفال حولي يا
أمي
فرحا ،ألقت بنفسها
دارت في الغرفة ً

خمتارات

على السرير بطرب ،فصفعتها برودته.
تضيق أنفاسها ،تقترب من النافذة،
ترفع الستارة بيد لتعرف مصدر الصوت
املخيف ،وباليد األخرى حتمل سكينًا.
وبصوتها املبحوح ...الذي يشبه أزيز
سيارة هرمة:
يا لك من قطة !!!...كيف استطعت أن
حُتدثي كل هذه الضجة من غير أن أفطن
لك!
حلظتها انتبهت ،أن مجرد قطة ،كافية
لتعبث بذكرياتها .قطة أمسكت بفرشاة
أحالمها ...وأخذت ترسم كل ما مضى...
قطة جعلتها تعي قدرها ...وتعترف بسواد
ليلها!!!

�أناتول فران�س

يعدُّ �أناتول فران�س واحدً ا من كبار ك ّتاب فرن�سا ومفك ّريها ،ولد عام 1844م وتويف عام 1924م .وكان ع�ض ًوا يف
عاما ،وقد نال جائزة نوبل آ
للداب �سنة  .1922وكان �إن�ساين النظرة ،يكره
املجمع العلمي الفرن�سي ألكرث من ً 30
التع�صب مهما كانت �صبغته ونوعه ،ويدعو للت�سامح.
وكان يكره رجال ال�سيا�سة والدين لتالعبهم وخمادعتهم وت�ضليلهم ،و ألرباب ا ألموال لكربيائهم وحماقتهم،
ورجال اجلي�ش لغطر�ستهم ،ومل يكن مييل �إ ّال �إىل رجال ا آلداب والفنون العتقاده �أنهم خدم ا إلن�سانية احلقيقيون.
ً
معروفا بعطفه على البائ�سني ،وقد تربع بقيمة جائزة نوبل التي ح�صل عليها �إىل منكوبي رو�سيا تلك
وكان
ال�سنة.
من م ؤ�لفاته الروائية "ا آللهة عط�شى" و "حديقة �أبيقور" و "جزيرة البطاريق" و "احلياء" وغريها.
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قصة

أبو أحمد بالل
أ�حمد أ�بو حليوة ٭

استيقظ قبيل آذان الفجر ،خرج من
باب الغرفة ،وعند الدرجات األولى
من السلم املؤدي إلى سطح البيت جلس.
سبعة عقود مضت من العمر ،بدأت في
بئر السبع ،سكن بيت شعر ،وبعد سنوات
حت ّول بيت َّ
الش ْعر إلى خيمة لالجئني ،ومن
ثَ َّم (با ّراكية) في مخيم الع ّروب باخلليل.
تذكر والده عندما أخذه إلى املسجد
األقصى وقبة الصخرة أول مرة ،حينها
قال له بيقني :هذه هي القدس عاصمة
بلدنا فلسطني.
مات والده وهو في املرحلة اإلعدادية،
فدفعه هذا إلى ترك املدرسة رغم
اجتهاده ..مسؤوليته كبيرة ،إذ توجب عليه
أن يؤ ّمن قوته وقوت أمه وأخواته الثالث

بعد نكبتني :نكبة ضياع فلسطني ،ونكبة
وفاة والده.
الحت أمام عينيه قضبان السجن الذي
ُسجن فيه قبل عقود بتهمة توزيع منشورات
للحزب الشيوعي.
بعد تلك احلادثة بحث عن عمل ،ثم
انضم ككثير من الشباب إلى اجليش
العربي األردني.
اجتاحه احلنني إلى رفاقه ،وتذكر
زمالءه في اجليش ،بعضهم غادر األردن
مثله  ..بعضهم بقي فيه ،والبعض اآلخر
غادر احلياة.
وداعا يا مخيم البقعة
وداعا يا عمان ً ..
ً
وداعا يا جرش!
..
ً

* قاص من اجليل اجلديد – األردن.
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كتابات جديدة

دمشق  ..أقدم عواصم األرض ..
يذكر اللحظات األولى فيها حني قال له
أحدهم:
 هذه هي عاصمة األمويني ومدينةالياسمني.
مدججا
مخيم اليرموك يستقبله شا ًبا
ً
بالثورة  ..الثورة التي كبرت في لبنان.
يقفز إلى ذاكرته حصار بيروت ،وصمود
الفلسطينيني األسطوري فيها إبان
االجتياح اإلسرائيلي الكبير لها ،يبتسم،
ثم يحزن ناز ًفا زفرة طويلة ومتمت ًما:
-

آه يا صبرا وشاتيال.

يتجهم وجهه حني يتذكر السفينة
الفرنسية التي أقلّته وأقلّت معه آالف
املقاتلني إلى ميناء تونس ..أقلّتهم وأقلّت
معهم طموحات النضال وآمال احلرية،
بعي ًدا عن خط املواجهة ،وقري ًبا من عرض
البحر.
بعد ثالث سنوات عاد إلى الشام التي
وعدت بالكثير ،ولم يتحقق منه إال النزر
اليسير.
لعبة كبيرة هي احلياة!!!
هكذا قال له صديقه الذي استشهد
في زمن مجهول ومكان مجهول ولسبب

مجهول ،و ُعلقت صوره على جدران مخيم
اليرموك التي تعج بالصور ،وقيل إن
الفلسطينيني عندما يُحررون أرضهم -
ك ّل أرضهم -سيقيمون نص ًبا تذكار ًيا في
القدس لهذا الرجل ،يطلقون عليه نصب
اجلندي املجهول.
بقي أبو أحمد بالل عشرين عا ًما
غري ًبا هناك ،وقبل يومني قرر أن يزور
مع زوجته صدي ًقا عرفه مصادفة ،ووعده
بزيارة قريته (موحسن) في دير الزور،
وهناك ،غري ًبا حتى عن غربته ،استيقظت
صباحا ،خرجت من باب الغرفة،
زوجته
ً
وعند الدرجات األولى من السلم املؤدي
جالسا مستن ًدا
إلى سطح البيت ،وجدته
ً
إلى احلائطُ ،مفتق ًدا وطنه كعادته ..فاق ًدا
حياته للمرة األولى واألخيرة.
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أ�قالم

كتابات جديدة

جديدة

نـص
ّ

رومانسية النقص

فداء �إ�سماعيل العايدي ٭

الشعر..

أو حنان الليل في حارة بيت عمي

حاصر في حماي،
إذ ُي
ُ

إذ إن عقلي

كبل
ُي ّ

ما إن عاد بروائح أخرى

فتزيده القيود

وحوار
ليال
وزار ٍ
ٍ

ً
ثقال!

حتى علم؛
أن من ليس معنا
فضدنا!

**    *    
ألم يكن أفضل

**    *    

يوما
لو ما فكرت ً
مبجاوزة

أما الكذب

رائحة نعناع بيت جدي

كثيرا؛
فلطاملا كان
ً

٭ من األقالم اجلديدة في مجال النقد واإلبداع – األردن .
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كتابات جديدة

لكن الكمية

فينتصر عليه حينا
ُ

ما حالت دون اجلودة العالية!

يزور فيه املاضي واحلنني ،
ُ
حنيٌ قصير أو طويل
لكنه عائد للهزمية ال محالة.

**    *     
لو كان لقاؤنا على ما سوى الدنيا

سن .
سيما أن النسيان حكيم ُم ّ

ملا كنا مرغمني
أن نتيقن

**    *    

بينما نحن في غمرة احلب
أن ما بيننا وبني حزن ما

أأغاثني النظم،

وقت ما
آت في ٍ
ٍ

ألرثي قصر اليد

إمنا هو فترة انتظار .

أم ألدرك رومانسية الفقد؟
**    *     

**   *    
في البحر...

روح ُأرهقت اغتصابا

نية املوجة القادمة
أجهل ّ

حتى لقد..
حصل الشعر
و ذاك هو اآلخر

**   *    
املوسيقى

يختنق

حني متتطي بطولة احلزن ،

من ال سوى طريقني في اجلو

ليس أكرم منها

فماذا يكون الوليد ؟

حداد ما يزال في مهده
جو
ٍ
في ِ
رفد ِ

جتريب  ..جتريب ..

ُيغافل النسيان
**    *     
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أ�قالم

جديدة

كتابات جديدة
نص
ّ

أرض مهجرة
ٌ
حنني نعيم داود ٭

غريب يعتري مرحليتي امللفتة
لون
ٌ
ٌ
هذهَ ،تفَ تُّ ٌح ال بأس به
وال بأس بأن يكون التمرد أبعد ،وال بأس
بالهدوء كذا
ً
شيئا ،ولكن ألصولية تتأرجح
ولن أقول
بني الصفات،
جدي ً
أرضا لتجلّي الذات وال وقت للمزيد
من الترهات
ومصطلحي املعتاد ٌ
أرض ُمهجرة ،تشبهني
في حلّتها
ٌ
أصولية وال هي
فال هي معوملة وال هي
حيادية ،فهي أقرب إلى املنفى
إيجابي بذلك الفكر
املنفى بالنسبة لي
ٌ
٭ من األقالم اجلديدة – طالبة طب  -األردن
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املطعم برائحة امليرامية
املرتبك
ّ
ٌ
ٌ
مهجرة كذلكٌ ،
مهجرة
أرض
وأما هنا أرض
معر ٌ
فة
ُ
غير ّ
حس
هامش
انعدام
ٍ
ٍ
فكري في مكان يفتقد َّ
الهوية،
ٌ
حياة تفتقر إلى كل شيء ،إلى صوت
وأما هنا
الزمان وصخبه ،إلى
فرح
ٍ
حزن يشبه التصوف في أدائه ،إلى ٍ
أقرب إلى الهلوسة
يفتقر هذا املكان إلى ِّ
ويفقدني
كل شيءُ ،
هذا املكان صوابي
يأخذني إلى
بدبلوماسية،
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حيث

ما

يريد

هو

كتابات جديدة

حس بضعف الفكر الوحيد،
وبعدها ُأ ُّ
بالتوحد وهجوم التبنّ ي
حس
ّ
وبعدها ُأ ُّ
حس بالالشيء يغتال وجوديتي
وبعدها ُأ ُّ
القابلة للتموج ،التداخل ،اإلضافة
وتعبت من عدم استقرار وجوديتي ،وتعبت
من روحي ومن عدمي ،وتعبت من
الالوجهة والالفكرة ،ولم يعد التمرد
أعد أنا هاجسي
هاجسي ،ولم ْ
ُ
الظلمة هاجسي ،هاجسي ال
وأضحت
متعتي ،بل خدري
ً
سمة من سمات هذا املكان،
إذا أردت أن تصبح
خاصا بك
علما
اصنع ً
ً
علما
علما يخلو من الرموز والتفكير،
ً
ً
بديهيا
ً
يضفي عليك الكثير من البساطة الفكرية
عنوةً ستعكر صفوك رمبا
أفعل َ
ُ
قبل
كنت
لتبتسم بعدها وتقول :ماذا ُ
هذا العلم؟ ...وبعدها...
ستصرخ :أعدني إلى حيث كنت البارحة،وال
وقت للمزيد
واحدا ّ
كل يوم ،أقصد
وجها
أريد أن أرى لي
ً
ً
واحدا في كل األيام
وجها
ً
ً
وأحن ألصل الرؤى،
عيني املزاجيتني
مللت
ُ
ُّ
ّ

مهج ٌ
ٌ
رة كذلك
أرض ّ
ٌ
وقت لالنتظار في محطة
وما زال هناك
الباص...
يحس هكذا؟؟؟
أن
ال أدري ملاذا ملثلي ْ
َّ
ٌ
مريض بداء األمل،
ولكن هذا القلب القمري
ُ
داء" أؤمن بذلك
"األمل ٌ
وأحب
أحس،
عما
ُّ
وأحب انفصال قناعاتي َّ
ُّ
جنوني...
جنوني شيء يشبه اخلصوصية،
مائي ال يتماشى مع شيء من زوايا
وإحساس
ٌ
الغرفة،
ٌ
جترد من املكان
بوهيمية،
جنوني،
ٌ
وقيثارتان؛
ٌ
قيثارة تتمسك بالتسميات واألصولية
(كالسيكيتها)
وأخرى حتاول أن تهزَّ العالم بشيء يشبه
الروك،
َ
سربا من
وبعدها فألنتظر كما ُخ ِلقت
ألفعل ً
األغنيات
سربا من األغنيات ،تكفي لتجعلني بال دور
ً
في موسيقاها الكونية
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أ�قالم

جديدة

كتابات جديدة
قصة

القبــر

�إبراهيم خليل٭

عاد محموالً على األكتاف ،ملفو ًفا
في كفن ،عاد وعادت معه كل
األحالم واآلمال التي نسج بها خيوط
بساطه الطائر إلى تلك البالد البعيدة
طموحا ،حيث ال مكان
مسافة والقريبة
ً
ملفردات مثل (الواسطة واحملسوبية) في
قاموس حياتهم.
طموحا للغاية ،بذل حه ًدا
كان شا ًبا
ً
مضاع ًفا ،وحصل على معدل متفوق من
أجل املنحة الدراسية ,إال أن األمر احتاج
ألكثر من ذلك بكثير !! لم يستسلم ,أخذ
يطرق جميع األبواب ليحصل على وظيفة
مناسبة متكنه من إكمال تعليمه.
مرة أخرى ..احلسابات لم تكن
٭

دقيقة.
أتقن مهنة واحدة رغم كرهه لها ـ
مهنة أبيه ـ لم يحتمل البقاء في العمل,
فأحالمه تدفن في كل قبر يحفره ،وكثي ًرا
ما تساءل:
 كيف ملثل هذا القبر أن يتسعألحالم صاحبه؟؟؟ يا لها من معادلة
صعبة!!!.
أدرك حني ذاك أنه لن يحقق طموحه
إال من خالل السفر إلى تلك البالد
البعيدة ،التي وجد من غامر بالذهاب
إليها ،املكان املناسب لتحقيق آماله
وطموحاته

قاص من اجليل اجلديد – األردن.
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كتابات جديدة

يعد العدة للسفر ،حصل على
أخذ ّ
(فيزا) عمل ،وعندما اقترب موعد
سفره ،كشف عن نيته ألبيه.
قال دون مقدمات:
 سأسافر يا أبي ،لم أعد أحتملالبقاء هنا !!
ارتعشت روح األب املسكني ،وتسارعت
نبضات قلبه ،ثم نظر إلى ابنه يسأله:
-

إلى أين يا ولدي ؟!

ملعت عينا ابنه الشاب و هو يجيب:
حلياته.

إلى حيث يجد اإلنسان قيمة

لم تكن لديه رغبة في إطالة النقاش..
قال منه ًيا:
 لقد اتخذت قراري يا أبي،وأرجو أن متنحني بركة موافقتك.
حبه الشديد لولده أجبره على
موافقته على قراره ..رسم ابتسامة على
وجهه أخفت حزنه العميق ،ثم ربت على
كتف ابنه وقال:
-

ني،
ِ
امض على بركة الله يا بُ ّ

وأسأل الله أن حتقق ما تصبو إليه.
في قاعة االنتظار حتامل األب احلزين
على نفسه ،ووقف على قدميه ،كانت
ساقاه ترجتفان كأغصان شجرة لم تبلغ
احللم وهو يستقبل جثمان ولده.
بأن لسانه أصبح ثقي ً
ّ
وغطت
ال،
شعر ّ
غمامة شتوية ضوء عينيه ..تسارعت
أنفاسه.
فيما كانت عيناه شاخصتني نحو
أحس
األعلى حتلقان في الفضاء البعيد،
ّ
أن السماء تقترب وتقترب وتقترب...
تهاوت جنوم كثيرة ...أظلم املكان ...وساد
سكون تام.
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أ�قالم

كتابات جديدة

جديدة

نص
ّ

لنا بضمير الغائب
ح�سام علي ا إلبراهيم٭

لنا في غابات التمرد أشباح

ٌ
تعويذة للحياة

تدنو من رحابة احللم

لغد ماطر
خبزٌ ٍ

لنا أن نكون ُمتْ رفني

تكتظ به املرايا

بعناصر التيه وأشالء العتم
لنا أجنحة الرهبة وأقاويل الرياح
نُ بارح أوجاع األوسمة الفاتنة
لقاء أبدي حترسه أغاني األمهات
مثل ٍ
َتصليه أوتار الصمت

ً
رباطا
وكأننا حكايتها األشد
ٌ
ٌ
حادة كالرحيل
نصال
تقصها
ّ
كبلني ببوحنا
كأننا خامتة النهر ُم ّ
ومنذورين لذاكرة الطني؛

كأنه اللقاء...

إذ يخلع عن كاهله جذور النرجس

وكأنه لنا...

ورائحة التني ...ويغيب

٭ شاعر وكاتب درامي من اجليل اجلديد  -األردن.
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أ�قالم

جديدة

كتابات جديدة
قصة

كان يا ما كان
�شهد عادل الطراونة ٭

كانت تبلغ من العمر سبعة عشر
عا ًما (قالتها اجلدة بتنهيدة) بدأت
معاناتها عندما انفصل والداها
وأصبحت دائمة التجوال بني منزل أبيها
ومنزل أمها .أصبحت شاردة الذهن دائ ًما
وتغيرت صفاتها كثي ًرا حتى أصبحت ال
تطاق.
فاجأتها املعلمة في املدرسة بسؤال،
وقفت مجبرة نفسها على الوقوف،
بحلقت في السقف ...شعرت أن أفكارها
تتطاير وأن الكالم يتلعثم في فمها وتتناثر
أحرفه.
دام صمتها ،ضحكت الطالبات ،وأخذن
بالتهامس مستهزءات بها .جلست على
مقعدها ،وشعرت أن دوامة قد ابتلعتها،

وأنها غرقت في بحر من اخلجل ،كيف ال
وهي لم تعتد في يوم من األيام أن تُسأل
سؤاالً وال تجُ يب عنه ،بقيت طوال دروس
ذلك اليوم مكتئبة ،حزينة حتى انتهى
الدوام.
سارت طوي ً
ال عائدة إلى منزل جدتها،
كانت شاردة الذهن ،مبعثرة األفكار...
جدتها واجتهت
وصلت املنزل فق َّبلت
َّ
وبدلت
لغرفتها ،رمت حقيبتها على األرض ّ
مالبسها واستلقت على السرير .تنهدت
وأغمضت عينيها وغرقت في سبات
عميق.
حلمت بأنها وحدها في هذا العالم
تسير وتسير في شارع طويل يخلو من
املارة ،رأت والديها في نهاية ذلك الشارع،

٭ من األقالم اجلديدة  -طالبة ثانوي – مدرسة اليوبيل – عمان – األردن.

أ�قالم جديدة • العدد  • 6حزيران 2007

53

كتابات جديدة

توقفت ول ّوحت لهما ..جرت مسرعة
نحوهما ،لكنهما كانا يبتعدان كلما اقتربت
حتى اختفيا ..عندها رمت نفسها على
األرض وأجهشت بالبكاء.
استيقظت والدموع على وجنتيها،
مسحت دموعها واجتهت إلى املطبخ..
تناولت غداءها الذي برد ،وأخبرت جدتها
عن احللم ..نظرت إليها جدتها بعطف
وحنان ثم ضمتها بقوة ،مانعة دموعها من
السقوط من عينيها الهرمتني.
ال حتزني يا ابنتي ..إن الله ال ينسى
عباده ..قالت اجلدة بحزن.
أبعدت رأسها عن كتف جدتها
وصرخت :إلى متى؟ لقد كنا عائلة واآلن
نحن كالغرباء ...آه لو أني أموت وأرتاح من
هذا كله!! أسرعت نحو الباب وخرجت من
املنزل وأغلقت الباب خلفها بقوة.

قلبها احلزين من هموم ..شعرت هند
بأملها ،فقالت :أخبريني مبا يزعجك يا
صديقتي.
نظرت إليها سارة بابتسامة مزيفة
رسمتها على شفتيها :ال شيء ،لقد أتيت
ألطمئن عليك ،فأنت لم تأت إلى املدرسة
اليوم.

سارت حتى بلغت بيت صديقتها هند
من دون أن تشعر ..طرقت الباب فخرج
والد هند ...مرح ًبا يا سارة ،ما أخبارك؟
أجابت متظاهرة بالفرح :بخير واحلمد
لله .خرجت هند عندما سمعت صوتها
ورحبت بها وأدخلتها املنزل...
ّ

نظرت سارة إلى املنزل ،فرأت كراتني
وحقائب.

جلستا في غرفة الضيوف ،كانت سارة
منهكة ،ليس من املشي بل مما يحمله

قالت معتذرة :آه ...ياحلماقتي لم أنتبه
لذلك ..حسنًا إذن من األفضل أن أذهب..

54

أجابت هند :آه ..لقد كنت منشغلة
والدي بترتيب املنزل ،فنحن كما
اليوم مع
ّ
ترين ،نستعد للرحيل.
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كتابات جديدة

أراك غ ًدا ،وخرجت من املنزل..
تابعت سيرها ..تذ ّكرت حلمها..
ابتسمت ابتسامة مرهقة وقررت الرجوع
إلى البيت .اجتهت عائدة ..سارت
كالضائعة حتى وصلت البيت ..دخلت إلى
غرفتها مباشرة ولم تُ َق ّبل جدتها كالعادة.
جلست في زاوية من الغرفة ،تتابعت
األفكار في عقلها حتى أنهكتها ...غلبها
النعاس ونامت ...كان النوم صديقها
الوحيد في تلك الفترة من حياتها.
حلمت هذه املرة برجل غريب لم تره
في حياتها ..يرتدي ثيا ًبا بيضاء ويحمل
والديها في كفه...
أهما سبب يأسك وأملك؟! قال بصوت
خافت...
وما دخلك أنت؟ أجابت بعصبية..
ابتسم الرجل وقال :أنا مبعوث إليك
ألريحك من حزنك.
قالت مستهزئة :وهل أنت دواء منوم؟!
قال :ألم تتمني املوت لترتاحي؟
أهو كاملنوم؟ قالت بخوف يصاحبه
الفضول..

أجابها :نعم ..لكنه يدوم لألبد.
جثت على ركبتيها وقالت" إذن
أرحني...
استيقظي ..لقد تأخرت عن املدرسة،
صباحا! قالت اجلدة وهي
إنها الثامنة
ً
تسير نحو النافذة لتفتح الستائر.
آه ..يا لك من كسولة ،هيا استيقظي...
اجلدة ثم اقتربت منها وق ّبلتها.
أردفت
ّ
وجنتاك باردتان! أشعرت بالبرد
أمس؟
انتظرت اجلدة لكن بال جدوى..
صرخت ولطمت وجهها :سارة ..يا
سارة! استيقظي ألجل جدتك ..ال تتركي
اجلدة وحدها ..وأجهشت بالبكاء...
نعم ..ماتت ..تاركة وراءها جدتها
العزيزة ووالديها اللّذيْن خ ّيبا ظنها..
واجتهت إلى مكان ال يعلم به إال الله...
نظر األطفال إلى جدتهم التي أغمضت
عينيها وقالوا :أنت هند صديقة سارة؟!
لم تستطع اجلدة أن تجُ يب ...ارتكزت
على عصاها ،وذهبت إلى غرفتها مانعة
نفسها من البكاء...
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كتابات جديدة

جديدة

نـص
ّ

حلم محموم
علي العلوي ٭

هناك
احلزن
يأسرني
ْ
ُ

دوال
مالي وسيول الدمع ٍ

أسرا
يأسرني ً

كاملاء
أصحابي رحلوا
ْ

قسرا
يأسرني
ً

ليال
مالي وشموس النبع ٍ

األشواك
يأسرني وسط
ْ

الداء
أصحابي راحوا في قبضة ذاك
ْ

٭ ٭ ٭

عصفور
روح كما
ٍ
ويحي ُ ..ضميني يا ُ

الشمس
يذ ُكرني عند طلوع
ال شيء هنا ْ
ْ

الورد
هاجر من مملكة
ْ

ال شيء َ
الهمس
يذ ِّكرني مبروج
ْ

البرد
ُض ّميني كالعني على ناصية
ْ

وحدي أدخل حلدي

األزمان
فمن ارحتلوا  ..ساحوا في بحر
ْ

األمس
و ُأجدد أسرار
ْ

أتوسد حزني
باق
وأنا ٍ
ّ

٭ ٭ ٭

األوطان
حلم بني
ْ
و ُأفتش عن ٍ

٭ من األقالم اجلديدة في مجال الشعر  -املغرب
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جديدة

كتابات جديدة
نـص
ّ

أنت ذاتي
دعد ال�شريف٭

سيدي...

سيدي

أطفئ جميل القناديل

كنت أنا من وقفت هناك

ولتكن روحك قنديل حياتي

حدق في البعيد
ُأ ّ

في ليلي قمر ضوءه يخترق نوافذ صمتي

أسافر نحو املجهول

شمس أنسج من نورها
ولنهاري
ٌ

أهيم بروحي عبر أفق سرمدي

أجمل حكاياتي

بال مالمح

نور ليس كمثله نور ...سكن الوجدان
ٌ

ُأمعن النظر لعلّي أجد ضالتي

وتغلغل بني الضلوع إلى أعماق ذاتي

على أعتاب كثيرة وقفت

فأنت ذاتي

بابا
ولكني لم أطرق ً

٭ من األقالم اجلديدة – طالبة في الصف العاشر – األردن.
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حتى كنت أنت
لتمتد يدي ...فأطرق بابك
بال خوف ...بال وجل
لتفتح روحك أبوابها لروحي
فأسكنها
سيدي
لعلها صدفة...؟!
ال ..ليست صدفة

كروحي

إنه القدر
ُ

كنت فيها كلمة ...فأصبحت بعضها

فبحور الشوق حملت معها الكثير

ثم ضممتها لقلبك لتصبح واحدة

وال زالت
بالالمتناهي

جتود

باألكثر...

وتعد

أنت لها عنوان

سيدي...

سيدي
أوراقي بال ترتيب ...بل هي مبعثرة

فموسمه قد
لن ينتظر نرجسي أكثر...
ُ
حان

أحبها هكذا مبعثرة

يبرعمُ ...يزهر

دوما أحملها بروحي
لكني ً

كأنفاس نيسان
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كتابات جديدة
قصة

هموم صغيرة
�سناء دبابنة ٭

مع تباشير الصباح األولى ،وبعد
صياح الديك نهضت (غالية)
مبتسمة خليوط الشمس الذهبية ،التي
بدأت أشعتها مغازلة ستائر النوافذ.

وبدأت تلملم ما تبعثر من ثياب صغيرة هنا
وهناك ،ثم استلقت على كرسي خشبي من
اخليزران يقع في زاوية احلجرة مضى
على وجوده في ذلك املكان زمن طويل...
هو مثلها متا ًما.

وكعادتها كل يوم غادرت فراشها،
مسبحة ،مهللة ،تسأل الله أن يعطيها خير
هذا اليوم ،وبحركة شبه آلية أعدت إفطار
الصباح ،وأخذت توقظ أطفالها ،وكسلحفاةٍ
عجوز متلمل الصغار في فراشهم ،ارتفع
ٍ
صوت غالية :هيا ال تتأخروا.

(غالية) هذه املرأة التي نسيت منذ
زمن أنها امرأة ،أو كائن اجتماعي ،يحتاج
كغيره من البشر لشيءٍ من الصداقات
أو النزهات مما يرفه عن النفس ويجدد
األمل...

وبعد جهد جهيد متكنت من إيصالهم
حلافلة املدرسة ،فودعتهم داعية لهم
بالسالمة ،ثم عادت أدراجها إلى املنزل،

حتسست خصالت شعرها املبعثر على
كتفيها محاولة دون جدوى تذ ّكر آخر مرة
زارت فيها صالون التجميل ،قد يكون يوم

٭ من األقالم اجلديدة في مجال القصة القصيرة – األردن.
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عرسها ،أو بعد ذلك بقليل.
لم تدرِ كم م ّر من الوقت دون
أن تتوقف أمام واجهات احملالت
لتختار ثو ًبا ،أو حتى كتا ًبا ،فآخر
كتاب حاولت قراءته ،ح َّوله
طفلها الصغير لطائرات ورقية.
كم حلمت بالسفر ،ألي مكان،
دومنا حتديد.
أما اآلن وبعد سنوات عشر،
افتقدت حتى القدرة على احللم،
أصبح قاموس حياتها يفتقر
ملصطلحات :معرض أو مسرح
أو ندوة.
انتبهت من أفكارها ،بعد أن تذ ّكرت
موعد العمل ،وبلمح البصر غادرت املنزل
لتبدأ جولة جديدة من البحث عن سيارة
تنقلها إلى مكان عملها .تخيلت بشيء من
الفزع عيني مديرها ترمقانها كنسر يطارد
فريسته ،وحلسن حظها أنقذها انشغاله
مبكاملة هاتفية أنسته أمرها .أسندت
ظهرها املجهد على مقعد مكتبها املكسور
منذ زمن والذي لم تف ّكر يو ًما بإصالحه،
وأطلقت لساقيها املتعبتني العنان.
استرخت ثم أغمضت عينيها قلي ً
ال قبل
اشتداد وطيس املعركة وازدحام املكتب
باملراجعني وبدءِ شوط ثالث أو رمبا رابع
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وخامس من مباراتها اليومية مع احلياة،
فهي مباراة غير محدودة األشواط ،وهي
اخلاسرة فيها دائ ًما.
ملاذا :سؤال طرحته غالية على
نفسها؟
هل هو روتني احلياة اليومية الذي
يسرق بريق أعيننا فيخبو األمل فينا،
وتتحول إشراقة املستقبل لقلق مادي
ومعنوي ...أم هي هموم صغيرة نُحو ّلها
إلى كبيرة فتصبح محور حياتنا؟ وقبل أن
تستمع للجواب فتحت عينيها مشدوهة
على صوت مديرها(النسر) فقد أنهى
مكاملته وعاد يطرح سؤاله اليومي :ليش
تأخرتي يا ست؟
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كتابات العدد املا�ضي
جماليات ال�سرد و أ�جنحة ال�شعر
حممد �ضمرة ٭
نصوص متنوعة ،قصص وقصائد ،إبحار متمكن بني بحور الشعر
اخلالص ،أو بني خلجان اللغة ومنحنيات شواطئها املطلة على

عوالم السرد والشعر معـًا ،حفل بها العدد املاضي من أقالم جديدة.

<

تقاطيع وتضاريس :مهبان جوادي

النص األدبي شبكة من البيان ،قائمة على التركيبة
الصوتية واللسانية ،إضافة إلى الدالالت النحوية وطريقة
تشغيلها أو توظيفها في دائرة التعبير والتشكيل للوصول إلى
نص متكامل ،ووصول النص إلى مبتغاه.
نص مهبان جوادي قائم على تقطيع النص الكلي إلى نصوص جزئية،
قص؛ فاخليوط السردية قائمة بني األجزاء ،وال شواهد على
دون بتر أو ّ
انقطاعها.
حبكة النص تشتمل على سرد قصصي متباين مع القصة احلكائية ،لكنه
يتشابه معها.
وعناصر الوصف والتخيل تزيد النص متعة وتشي ع ّما في داخله من
٭ شاعر ،عضو هيئة حترير املجلة – األردن .
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دالالت وإيحاءات يتكلم النَ َفس عن مكان الناص فيعطي بعض الصفات الكائنة
في املكان مثل الرمال الصلبة ،واملوج الهادي واخلضرة امليتة ،جمل قصيرة
لكنها محتشدة بالعطاء ،ونضارة املشهد الشعري ،وتكرار بعض املفردات
داللة على تأكيد املعنى الذهني املختزن في الذاكرة ،كذلك استغراق الشاعرة
باستعمال األفعال املضارعة ،داللة على استمرارية احلدث ،وعدم انقطاعه،
أو حتى ابتعاد شبح املاضي وقسوته ،والتماهي مع املعشوق ،حتى دخول
العدم والتالشي ،صورة تأثيرية وأثيرية ،ال يستطيع اإلنسان مراقبتها أو
التوقف عندها ،إنها تأخذه ليسافر وراءها في خيال شعري مجنح.
<

احلب في زمن احلمقى :رشيدة بدران

إلقاء النص في دائرة التحويل ،هو أحد املفاهيم اجلديدة القدمية
للشعر ،والنص الذي متلكني بعذوبة ألفاظه وتكثيفه الختزال املعنى ،ال يدل
لب
على هروب النص من الشاعرة ،أو جفائه لها .بل إن الفكرة التي هي ّ
املوضوع حُتتّم على الشاعرة االبتعاد عن الترهل ،وعدم االنسياق وراء اجلمل
الفضفاضة ،فالوقت املشحون بالتوتر والقلق ،وأحزان النفس املنكسرة ال
تسمح بالهرولة ،فال بد إذن من ضبط اإليقاع السردي ،واإليقاع الصوتي،
املتمثل في هذا البوح من النفس وإليها.
ففي الليل يتم اقتالع القلب ،لتجده في الصباح وقد منا ،وعاد إلى
سجنه ،إنها صورة متكررة تدل على احملاولة املستمرة ،للخالص من عذابات
ج ّرها هذا القلب املتدفق عطاء من أجل أن تراهن على بقائه في حلبة
النشاط املمتع.
ال خطوط حمراء تُوقف اإلنسان أمامها أو متنعه من التجاوز .متعة النص
ال حتملها الفكرة ،بل املضمون الداخلي مبا فيه من تنوع في األداء ،ومساحة
كبيرة من اخليال ،وشحنات العاطفة التي تعطي املفردات إمكانية االشتعال
والتوهج.
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وما هذه العذابات املتكررة إال دفقات شعرية حتكي لإلنسان عن وجدانه،
وعالقته مع غيره ومع ذاته في وجود ال نعرف حدود وجوده.
<

أمي ...أيا عشتاري :لينه النويالتي

الشعر هو الذي يتجاوز النمط املألوف من الكالم النثري
أو العادي .والشعر ال يحدده شكله ،فالقصيدة حت ّل في
الشكل الذي يناسبها بحريتها وإرادتها ،حتى ال تتوجع من
اإلكراه والتنغيص.
قصيدة "أمي أيا عشتاري" تنفتح على أفقها الشعري
بخيوط ذهبية مغرية بالتقاط الصور الصغيرة املكونة للصورة الكلية للنص.
إنها صورة عشتارية ،دالة على اخلصوبة والعطاء ،وكثير من يرهنون مفهوم
اخلصوبة في مساحة اإلخصاب النسلي أي الوالدة من أجل البقاء الستمرارية
احلياة وعدم توقفها أو انقطاعها.
ألن مفهوم اخلصوبة أعم وأشمل ،وأجمله ما يحمله من دالالت على
خصوبة احلنان واحملبة ودفء األحضان التي ت ّ
ُغذي شرايني اجلسد
باحلميمية ،ومتعة اإلحساس بإنسانية اإلنسان ،القصيدة بخيالها ،وما
حتمله من دالالت ،واتكائها على تعدد األسلوب ،من سردية احلكاية ،إلى
التأمل ،إلى احلوار اجلواني املليء بالعواطف الساخنة ،جتعل من النص،
حق ً
ال متنوع األزهار متعدد النسائم احلاملة شذا الكلمة املتناسقة ،واملتسقة
مع ما يجاورها في نسق معياري ،ال يتعدى إلى احلشو أو زوائد الكالم ،وال
يعاني من عبارات ضائعة أو ضالة ،ليدل على جمالياته الشعرية.
<

ليلة عرس النار :سها جالل جودت

حالة الوعي تسلّم صاحبها إلى حاله ،فيرى ذاته على حقيقتها ،وقسوتها،
فيدرك املدى الواسع في نفسه املتفشية فيه أنانيته ،وتضاريس أوجاعه التي
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رسم خرائطها اجلهل والغضب ،ودفائن من األحقاد ،الناجتة عن تراكمات
أزمة اإلنسان في كل زمان.
إنها أزمة ال مناص للخروج منها أو االنفكاك من براثنها" ،في ليلة عرس
النار" ،هذا العنوان املتفتح على أفق مضيء بالعذوبة والداللة واالنبهار،
يوحي بأن القاصة تُهيء املجال اجلليل لسرد قصصي ،متنوع األسلوب،
يؤثث ملشهدية الصورة ،وإن كانت صورة محزنة يؤطرها االنتقال ونكرات
اجلميل.
فاملغايرة بني ثنائية الرجل واملرأة ،رغم أنها ثنائية تكاملية ،إ ّال أنها
متشاكلة مع فقه الذات ومعرفة النفس.
فبمقدار رأفتها به وخوفها عليه ،كان الفعل املقابل بال إدراك ينم عن
رغبة في االنتقام وشهوة في اغتيال احملبني.
القاصة متتلك خاصية مترين اللغة على ترتيب ذاتها في عبارات
جمالية ،مليئة بالصور التي تُومئ إلى إنسانية اإلنسان ،لقد قتلها خوفها
عليه ،لكن الصحوة بعد االكتواء بنار الضمير لن تُوقظ النائم من نومته
شد االنتباه ،مع متعة التذوق
األبدية؛ فاملفارقات واللعب على سردية ّ
اللغوي والتعبيري ،يدل على امتالك القاصة ألدواتها القصصية بخبرة
وفنية ومهارة على اإلتقان البنائي.
<

محاولة للطيران :إبراهيم العامري

ثنائية املوت واحلياة ،وتشكيل حالة االستالب ،محور رئيسي في قصة
إبراهيم العامري ،العاصفة مبحنة الوجود اإلنساني ،املتشاكل مع الواقع
واحمليط االجتماعي ،والذات القلقة واملضطربة من اللحظة الفاصلة ،بني
الوجود ،ومحاولة تثبيته ،واالنزالق واالستسالم لليأس القاتل.
قصة العامري ،تنساب في سردية مقنعة ومالئمة ،وثمة حوارات حارة،
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تُشعل اجلو املشهدي بحرارة املتابعة ،والتقاط الصورة املثيرة منذ بداية
النص الذي يتكئ على األغنية التي تشير إلى شيء غائب ،والقاص قادر
على البوح اللغوي والتصويري ،للمتابعة بشغف.
وهناك رموز دالة ،حينما يدير نظره إلى اخلزانة البيضاء التي رأى فيها
أمه وقريته تنام بهدوء هي وأطفالها األنقياء ،فهل هي خزانة املالبس أم
خزانة الذاكرة مث ً
ال؟ وحتى لو كانت خزانة املالبس فإن إطاللة الصور من
خزانة الذاكرة املرتبة ،تُع ّبر عن قدرة النص على تعدد االحتماالت والدالالت،
وألن املساءات اجلميلة مخبأة في مكان ما من هذا الكون ،ال أحد يعرفها
سوى العصافير ،فال مفر إذن من اللّحاق بسرب هذه العصافير ،للدخول
إلى تلك املساءات ،لنرى صورة صاحب رأس املال كيف يهتم بتوافه األمور
التي متأل جيبه بأصنامه ،وال يهتم بصورة اإلنسان ونهايته ،بل إن اإلنسانية
ليس لها مكان في قاموسه .قصة مشوقة ممتعة تعالج الغرائبية اإلنسانية،
وغربة اإلنسان في هذا الوجود.
<

حلم منكسر :هبة الناصر

صحيح أن األفكار على قارعة الطريق ،ولكن األصح هو كيفية تناول
الفكرة ،ومن أي زاوية ينظر إليها املبدع ،ليجعل منها كائنًا ح ًيا يتنفس
احلياة ،ويأخذ الدميومة والبقاء.
"حلم منكسر" لهبة الناصر ،عنوان يوحي باملوضوع ،ولكن املضمون
يتخلق بلغة الكاتبة ،بسرد قصصي ،ال يخلو من احلوار الداخلي ،مثلما
هو قائم ً
أيضا على احلوار الثنائي ،فالعالقة مع اآلخر غائمة مضببة .كما
يراها س ًرا مستمت ًعا بإخفائه حتى ال يسرقه أحد ما.
فعملية تقشير الذات املقابلة ،ليست بالعملية السهلة ،كما أن معرفة
اإلنسان لذاته ال تقل صعوبة عن فهم اآلخر .القصة حتاول تفكيك األسالك
القائمة وهدم اجلدران الضاغطة للكشف والبوح اللتقاط حبيبات السعادة
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والفرح.
لكن احلزن واخلسارات ،كالذئاب املتوحشة والراكضة باجتاه
الطرائد.
لغة القصة جميلة ،يديرها أسلوب رشيق ،والنهاية مفتوحة على العنوان
الرئيسي ،فالعنوان يُهيئ للنهاية ،واملتلقي ال يفاجأ بالنقطة األخيرة ألن
االنكسار احللمي يلوح بالهزمية في نهاية املطاف ،وقد أثارت احلكاية زوبعة
من األسئلة املكبوتة ،لتدلل على مستويات سردية متنوعة ،تتعالى فيها اللغة
في كثير من األحيان لتحلق في ساحات الشعر ،كشوقها لسماع كلمة غزل
هاربة ،من شفتني ترجتفان قل ًقا من الواقع ،ومن الصور الغامضة للعالقات
املضمرة واملخبأة وراء ستائر األحالم املنكسرة.
<

ثالث قبالت لألمل :إسالم علي

وتلميحا وإشارة ،فهناك قبلة الصباح
تصريحا
ثالث قصص ترتبط
ً
ً
الطري ،حني تزول العتمة في التحام الشفاه ،وقبلة الظهيرة ،حينما تخرج
من املطبخ ،وهي ترصف طري ًقا لبقية يومه املتعثر ،كي يتمكن من السير
دون أن يتهاوى من التعب.
وقبلة املساء وهو يقلب في شفتيها صفحات الغد ،ويبعد قلقه الذي
يشبه سفينة حائرة تلتمس ضوء الفنار.
قصص ثالث مختزلة ،لكنها معبأة بالدهشة واخليال ،واالنفتاح على
مشهد متحرك ،بالعالقات الثنائية ،التكاملية.
سرد قصير ينقل انفعال الداخل ،ليصور عالقته مع نفسه ومع اآلخر.
إيقاعا ونغ ًما
يتساقط على اجلو احلكائي رذاذ من الشعر فيضفي عليه
ً
يشد املتلقي للمتابعة ،واإلطالل على الصورة التي رسمتها اللغة،
خاصا،
ّ
ً
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ول ّونها األسلوب اجلميل،
كأن احلكاية ليست خياالً ،بل واقع مرئي ،واألمل هو احملور احملرك
نحو اخلالص ،ألن األمل مفتاح ألبواب احلياة ،من دونه تخسر كل شيء،
تفقد متعة الوجود واإللهام ،األمل الذي ال يشبه اخليال الكاذب إ ّال حلظة
انحسار الغبار أو ذوبان الثلوج ،وإبانة الواقع ،وصداميته مع الذات ،حتى
لو بدأ مخاض احللم في النزول.
فال مناص من احللم وبنائه في نص سردي جميل ،كقصة إسالم
التي متتلك كل عناصر املتعة واإلدهاش ،بلغة حتترم مقامها في نص له
حاله اخلاصة.
<

خميس :خالد يوسف أبو طماعه

ال يستطيع املبدع إ ّال أن يكتب نفسه مهما حاول التهرب من سالسل
هذه النفس املتسلطة .فالقاص خالد يوسف مرهون لطفولته ،كما اآلخر،
وهو ال يستطيع االنعتاق كل ًيا من ذكريات الطفولة ،ألنها هي املكون
األساسي حلياة اإلنسان ،وستبقى تلك املرحلة ،من أهم املراحل التي
ّ
تُز ّود اإلنسان باحلنني والتشوق إلى مفقودات كثيرة من عامله اخلاص.
خميس اخلارج من بقايا طفولة ،والذي ال يعرف من عالم النساء غير
صدر أمه وقلبها املليء باحلنان والدفء ،واملعبأ بالوصايا التخويفية من
االلتفات إلى جمال املرأة للبحث عن نصف التفاحة املخبأة بني وجوه
احلسناوات ،ال ميلك املرء إال أن يتعاطف معه ،فأسلوب القاص ،واللغة
الراثية حلاله ،والصور املدفونة بني أضالع الصدور ،يُع ّريها القاص أمام
املتلقي ،فيشده بأسلوبه ،وجتذبه اللغة ،مبا اقتنصته من بديع وبالغة
وفرادة في الوصف واخليال.
فترى أوراقه على املكتب املتهالك ،والوصايا التي حاربته ،فأقعدته
كسير احلال ،خو ًفا من مالحقة األطفال في شوارع املخيم ،لئال يصبح
مجنو ًنا جدي ًدا مضا ًفا إلى عالم املجانني .مع أن هذا العالم لم يعرف
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سوى قلة منهم في كل العصور واألزمنة واألمكنة ،كما أن عالم املادة
قد أخفى مساحة واسعة من أرض املجانني.
<

دالل :زيد الزبون

العنوان دال على موضوع النص ،والنص مليء
باملضامني التي تُوحدها ويجمعها السياق النصي من
غير معاندة أو إكراه.
احلرفي لكنه يقبل التأويل ،والذهاب في
والشعر يرفض التفسير
ّ
الدالالت إلى دالالت جديدة ،بحيث ال يجفو الصورة اجلميلة ،وال
األسلوب اإلرادي املنبثق من الوعي واإلدراك ،مع أن الشاعر حينما
يكتب قصيدته فإنه يقف في املنطقة احملرمة بني الوعي والالوعي،
ولذلك حينما يعيد قراءة نصه ،يفجؤه النص مبا حمل ،فيستشعر
القيم اجلمالية التي جتلت في النص الشعري.
قصيدة دالل ،من ضمن هذه القصائد املليئة واحملتشدة باملفارقات،
والتي تنساب فيها اللغة ببديعها ،ونحوها ورقتها وخيالها فتمتلك
عيني املتلقي ووجدانه ،ملتابعتها عبر حلنها وعذوبتها وصفائها.
النفس تنكر نفسها علنًا والروح يُنكر روحها اجلسد ،فالشاعر
زيد ُمل ٌِّم بالثالوث اجلامع للذات اإلنسانية ،فيخاطب كل زاوية من
هذه الزوايا الثالث ،في طقس عشقي من نوع خاص ،إنه الشوق
واملناجاة ،والبوح مبا في حنايا الفؤاد ،لفؤاد يزداد دالالً ومت ّنعـًا ألن
حينئذ هوى ومي ً
ٍ
ال واشتعاالً.
الهوى في طبعه وغ ُد ،وإ ّال فال يكون
<

نصوص :زهية مطاوع شريقي

النص املتدفق من توجهات الروح ،يجد طريقه سالكة ومعبدة إلى
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أرواح اآلخرين.
كذلك هي نصوص زهية الثالثة ،فمن همس املساءات املوجعة،
تستوقفنا الصور املبتكرة ،ذات الدالالت اجلديدة ،مثل زغرودتي املبحوحة
مث ً
ال ،أو ما زالت خارطة الطريق ترسمني وتُسلمني إلى الالطريق .وما
زالت أذيال القمة تبحث عن حضيضي كي جت ّره يو ًما ما.
كذلك ما جاء في النص الثاني املسمى بال ُق ّبرة ،فقد ذهبت لتنسج
ً
عشا من عظامها للقبرة.
والنص الثالث :اللحظة ،وهي تتفيأ ظالل الذكريات ،وتقبع في سجن
اللحظة ،والذاكرة العجوز العقيم ،كفها مألى بالتجاعيد.
ال شك أن النصوص الثالثة ،نصوص شابة وفتية مألى بالصحة
حسا إبداع ًيا متدف ًقا،
والعافية واجلمال والرشاقة ،والكاتبة متتلك ً
قاد ًرا على تخليق صور شعرية مشحونة باحلنني إلى املاضي متوجعة
أمام اللحظة الفاصلة بني التصدي واملواجهة ،وبني حلظات االنكسار
والعبث.
احلس األدبي في كل عبارة ،يُظهر جماليات املفردة ،وجمالية
األسلوب ،ودهشة املفاجأة.
حس أدبي ينطلق على جناحي خيال هادئ ،يُحلق في فضاءات
ٌّ
املعنى ،وكلما أوقفتنا صورة جميلة ،نادت علينا صور أخرى للذهاب
إليها ،والتماهي معها.
ال ميلك املتلقي أمام هذه اإلبداعات الشبابية إال أن يفتح قلبه قبل
أن تفتح الصفحات بياضها لهذه التجارب املتمكنة واملتمرسة على
الدخول في هذه احملاريب لقراءة النصوص بطهارتها ور ّقتها واالنتشاء
بها دائ ًما.
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عن ال�رشطة الرقمية
حممد �سناجلة ٭

يبدوان كشخصيتني من عالم سبيس تون ،مجرد رسم كرتوني
بعينني المعتني تسطعان بشيطنة تُذك ّرانك بالقط الذكي توم وهو
يخطط الصطياد الفأر جيري بألف حيلة وطريقة.
لكننا نعرف ونحن نشاهد فيلم الكرتون أن هذا مجرد فيلم من خيال
ال أكثر.
األمر هنا مختلف متا ًما وحقيقي إلى درجة الرعب ،إنهما "تشا تشا"
وشقيقه "جينغ جينغ" ،وهما ال يحاوالن اصطياد الفئران هذه املرة ،بل
البشر ،وقد يصل األمر إلى حد إيداعهم السجن لسنوات طويلة ،ورمبا
التعذيب واملوت.
فقد اخترعت العبقرية الصينية أو
لنقل عبقرية النظام الشمولي في الصني
هاتني الشخصيتني االفتراضيتني
لتكونا مبثابة شرطيني رقميني يتجوالن
في عالم اإلنترنت ويُش ّكالن رقابة
صارمة على كل ما يدور داخل الشبكة
اإللكترونية ،وبالذات ما يتعلق بالشأن
الصيني على وجه أكثر دقة.
٭ روائي ورئيس احتاد كتاب االنترنت العرب ،عضو هيئة التحرير  -األردن
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إنها الشرطة الرقمية بال أقنعة،
والهدف فرض رقابة صارمة على
مواقع الشبكة العنكبوتية في بلد
يبلغ عدد سكانه أكثر من مليار
نسمة.
عد األنفاس
فمن يجرؤ على ّ
على البشر!
إن األمر خطير ج ًدا ومرعب،
متنفسا حقيق ًيا ملاليني بل
فمنذ أن وجدت شبكة اإلنترنت غدت
ً
مليارات البشر املتعطشني للحرية والهاربني من قيد األنظمة وقوانينها
الصارمة.
اإلنترنت حرية قبل كل شيء وبعده ،ورغم كل ما يشوب هذه الشبكة
من سلبيات ،وما يقال عنها من أقاويل حول تخريب العادات والتقاليد
والنظام القيمي السائد منذ مئات السنني ،فإنها لم تفعل أكثر من جعل
البشر أكثر قر ًبا من بعضهم ،وأكثر معرفة وعل ًما ،وأكثر إنسانية.
ماليني من قصص احلب التي تنشأ كل يوم على الشبكة ،وماليني
من الصداقات احلقيقية بني أناس ما كان لهم أن يلتقوا ،ويخترقوا
عامل املسافة لوال هذه اخلطوط السحرية للشبكة التي تسمى ظل ًما
بالعنكبوتية.
يعد وال يُحصى من املعارف والعلوم تنتقل في كل حلظة بني
وما ال ّ
صنع
بني البشر ،بد ًءا من كيفية تعلّم األبجدية ،وليس انتها ًء بكيفية ُ
عابر للقارات.
صاروخ ٍ
ٍ
وإذا كان ث ّمة مشاكل وسلبيات للشبكة ...للحرية ،فلنتذكر القول
الشهير :إن احلل لكل مشاكل احلرية هو املزيد من احلرية.
وفي احلقيقة فقد غدت شبكة اإلنترنت مبا تتيحه من حرية ال
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يحدها مدى ،رع ًبا لكل األيدولوجيات املغلقة التي تنظر للعالم من
زاوية واحدة فقط.
وقد جرت محاوالت كثيرة للسيطرة على الشبكة وإحكام الرقابة
عليها ،ولكنها جمي ًعا لم تستطع احلد من قدراتها ،وال مصادرة حلم
االنسان بالتحرر من ربقة مستعبديه.
ولعل أشهر األنظمة التي ما زالت تُستخدم في الرقابة حتى اآلن
هو ما يعرف بـ "حائط النار" أو جهاز التحكم املعروف بـ "البروكسي"
ويتم ذلك من خالل إجبار املتعاملني مع الشبكة على املرور عبر
فالتر البروكسي قبل الوصول لإلنترنت.
هذا إضافة إلى وجود
قاعدة بيانات ضخمة
بأسماء املواقع املمنوعة
التي يتم حتديثها بشكل
مستمر ودائم ،فض ً
ال عن
وجود برامج حجب مركزية
تشكل كلها ترسانة الرقابة
اإللكترونية.
وهذا النظام معمول به
في أغلب دول العالم التي
تتعمد فرض رقابة على الشبكة مبا فيها معظم الدول العربية،
يستثنى من ذلك كل من األردن ومصر وليبيا واملغرب التي ال تفرض
أية رقابة مهما كانت على الشبكة ،وهي الوحيدة في الدول العربية
التي ال تراقب استخدام اإلنترنت ،وهذا يحسب لها في ظل الرقابة
التي متارسها بقية الدول العربية.
وقد أثبتت الدراسات العلمية عدم جدوى هذه الطريقة على
احملترفني القادرين على اختراق هذا النظام ،حتى غدا من املمكن

72

أ�قالم جديدة • العدد  • 6حزيران 2007

ثقافة رقمية

القول "إن الشبكة تستعصي على
الرقابة".
وقد بقي األمر كذلك حتى فاجأتنا
وكاالت األنباء مؤخرا عن النظام
الصيني اجلديد وشرطته اإللكترونية.
"تشا تشا وجينغ جينغ"( ،استنبط
هذان االسمان من األحرف الصينية
التي تعني كلمة شرطة) قادران على التجسس على أي موقع ،وبالذات
غرف احلوار واملنتديات ،ويسجالن كل ما يدور فيها ثم يقدمان
تقريرهما إلى السلطات املختصة ،وقد جنحا حتى اآلن في إيداع املئات
السجن ،وحتويل عشرات احلاالت إلى احملاكم ،وكلها قضايا تتعلق
بحرية الرأي والتعبير.
وتتمثل طريقة عمل "جينغ جينغ وتشا تشا" بالظهور كشخصيتني
إعالنيتني قابلتني للحركة على مواقع إلكترونية صينية ،وكمستخدمني
لنظام الرسائل الفورية ،إذ يجوب الثنائي الكرتوني مستطل ًعا املواقع
اإللكترونية لألخبار واحلوارات ،إلخافة أي شخص رمبا يغريه استخدام
الهوية املجهولة خلرق قوانني الصني.
ويبدو هذا النظام حتى اآلن عص ًيا على االختراق ،بل تفكر أميركا
في استخدامه ضد شركة غوغول بعد أن رفضت اشراك احلكومة
األميركية في معلومات حول محرك البحث التابع لها ،وهناك العديد
من الدول تفكر في استخدامه!
فإن احلرية مقدسة وليس هناك من نظام غير قابل
وبعد؛ ّ
لالختراق ،وقد بدأ ثوار الشبكة (الهاكرز) منذ اآلن في البحث عن
حلول الختراق هذا النظام وتدميره ،وسيتمكنون من ذلك ،فاإلنترنت
لنا نحن املستضعفني في األرض ،وليست هناك قوة قادرة على سلبنا
حلمنا باحلرية.
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جديدة

عز الدين إ��سماعيل ناق ًدا
هبة �سلطان٭

"هذه املجلة ال تعرف املسلمات في
أي لون من ألوان الثقافة وتؤمن
باملنهج العلمي ,لذلك ال حتصر نفسها
في مذهب أو اجتاه فكري بذاته ,بل تفتح
الباب لكل دراسة وكل فكر يلتزم باجلدية
واملوضوعية" .هذا ما قاله عز الدين إسماعيل
في العدد األول من مجلة فصول التي كان
منهجا سار على
يرأسها ,وتعد هذه املقدمة
ً
خطاه منذ بداية حياته.

العربية منها :السودان واملغرب والسعودية.
وترأس عد ًدا من املؤسسات التي تعنى
بالثقافة واألدب ،منها :األكادميية املصرية
للفنون ,والهيئة املصرية العامة للكتّاب بني
عامي ( ,)1985 -1982وأسس جمعية النقد
األدبي بالقاهرة ،التي كان يحتشد فيها نقّاد
من العالم العربي وأوروبا والواليات املتحدة
األمريكية عام  .1987وهو أول من أدخل فكرة
النشاط الثقافي والفكري املصاحب
ملعرض القاهرة الدولي .كما عمل
أمينًا عا ًما للمجلس األعلى للثقافة,
وكان عض ًوا في هيئات التحكيم
لعدد من اجلوائز األدبية العربية
منها جائزتا العويس والبابطني .

ولد عز الدين إسماعيل في
التاسع والعشرين من كانون الثاني
عام  1929ودرس في كلية اآلداب
في جامعة القاهرة وتخرج فيها,
ثم تابع دراسته في كلية اآلداب في
جامعة عني شمس وحصل منها
حصل على عدد من اجلوائز
عز الدين إسماعيل
على شهادتي املاجستير والدكتوراه.
واألوسمة في مجال النقد والثقافة
ثم عمل فيها وتد ّرج في منصبه حتى ُعني
منها :جائزة الدولة التقديرية في اآلداب
عمي ًدا لكلية اآلداب عام  ,1980عمل الدكتور
عام ,1985ووسام العلوم والفنون ,وجائزة
عز الدين في عدد من اجلامعات في الدول
امللك فيصل العاملية عام .2000
٭ من األقالم اجلديدة في مجال النقد  -األردن
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وضع العديد من املؤلفات املتنوعة في
النقد األدبي والفكر ,ولم يحصر نفسه في
منط واحد من الفنون واآلداب ,بل كان شامل
املعرفة واالطالع؛ فقد قرأ النصوص العربية
والغربية ،احلديثة منها والتراثية ,واستخدم
املناهج الغربية في قراءة النصوص العربية.
وقد ساعدت وظيفة عز الدين األكادميية
في محاولة تيسير سبل املعرفة لطالبه
وذلك بتأليفه بعض الكتب التي س ّهلت عليهم
احلصول على أكبر قدر من املعرفة األكادميية
املتعلقة بالتراث على وجه اخلصوص ،ومن
هذه املؤلفات كتابه املوسوم بـ "املصادر اللغوية
في التراث العربي".
وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن الغرض
من تأليفه تعريف طالب اجلامعات باملصادر
األساسية للدراسات العربية ،إذ يشمل هذا
الكتاب تعري ًفا بعدد من املصادر األدبية
واللغوية ,ومن أهم املصادر األدبية التي ع ّرف
بها :األصمعيات واملفضليات واألغاني ونفح
الطيب .أما املصادر اللغوية فمنها :كتاب
اخلصائص البن جني ولسان العرب البن
منظور والنوادر ألبي زيد األنصاري.
كما الحظ أثناء تدريسه في اجلامعات أن
ثمة حاجة للتأسيس املعرفي والفكري لتراثنا
القدمي ومعرفة البنية األساسية التي قام
عليها ،فأ ّلف كتابه" :املكونات األولى للثقافة
العربية :دراسة في نشأة اآلداب واملعارف
العربية وتطورها" .وقال في مقدمته "تبينّ لي
حاجة الدارسني إلى كتاب موجز يعالج بعض
القضايا التي تتصل بصورة الثقافة التي

كانت متاحة في ذلك العصر ...فليس مما
يستقيم في العقل مث ً
ال أن يبلغ ف ٌن كفن الشعر
درجة عالية من االستواء والنضج في العصر
اجلاهلي في بيئة فقيرة هزيلة ثقافيا".
وتناول في هذا الكتاب فن الشعر وعالقته
بالبيئة االجتماعية ,وكذلك فن النثر كسجع
الكهان واألمثال واخلطب والقصص والسير.
وعالج املعارف العلمية التي دخلت في التكوين
الثقافي عند العرب في العصر اجلاهلي,
كاملعارف اجلغرافية والفلكية والطبية التي
متس احلياة اليومية.
ّ
ويُع ُّد كتابه "األدب وفنونه" مقدمة في
النقد األدبي ,أو مدخ ً
صدر كتابه
ال له ,فقد ّ
باحلديث عن نظرية األدب ,فع ّرف األدب
بوصفه فنًا من فنون الكالم له سماته اخلاصة
من حيث التشكيل اللغوي والبناء الفني
للصورة األدبية املعبرة عن الفكر والعاطفة.
ثم حتدث عن املدارس األدبية كاملدرسة
االجتماعية ,وعالقة األديب باملجتمع,
واملدرسة الكالسيكية ,واملدرسة الرمزية,
واملذهب السريالي ,واملذهب الوجودي,
وحتدث عن نظرية النقد .
ّ
ومن أهم آرائه النقدية في هذا الكتاب:
 .1أن الناقد يقوم مقام الوسيط بني املؤلف
والقارئ  ,فهو يفسر للقارئ عمل األديب
ويتحدث عن النقد اإلبداعي .
 .2يرى أن األديب يختلف عن الناقد في
الغاية والوسيلة .فهو يرى أن على الناقد
أن يكون ذا خبرة فلسفية واضحة حتى
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يستطيع أن يقوم مبهمة احلكم على
العمل األدبي.
وأفرد ٍّ
لكل من القصة واملسرحية فصال
للتعريف بهما ,ثم أضاف للكتاب ملح ًقا
حتت عنوان "أنواع أدبية أخرى".
ولعل كتاب "الشعر العربي املعاصر:
قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية" من أهم
مؤلفاته التي عرض فيها قضية الشعر
احلديث وما يتعلق به من قضايا نقدية حديثة
مثل :تشكيل الصورة في الشعر املعاصر,
والرمز واألسطورة ,والنزعة الدرامية.
إن اهتمام عز الدين إسماعيل بالفن
جعله موضوع ًيا في التعامل مع النصوص
األدبية ,فهو يقبل كل عمل فني ويدافع عنه
ميا أم حدي ًثا عرب ًيا أم غرب ًيا ما
سواء أكان قد ً
دامت عناصر اجلودة واإلبداع متوفرة فيه.
وهذا جعله يسعى ملعرفة املناهج النقدية
ودراستها ,ودراسة النصوص األدبية على
ضوئها.
ويعد املنهج النفسي من أهم املناهج
التي قرأ بها النصوص األدبية؛ ففي كتابه
"روح العصر"؛ وهو عبارة عن مقاالت أعاد
نشرها ,نالحظ أنه تناول قضية النسيب في
مقدمة القصيدة اجلاهلية في ضوء التفسير
النفسي ,وفي الكتاب نفسه اهتم بالتفسير
النفسي ملسرحية "يا طالع الشجرة" لتوفيق
احلكيم ،ويتجلى اهتمامه باملنهج النفسي
في كتابه "التفسير النفسي لألدب" فهو من
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أهم الكتب التي يشير إليها النقاد ,ودارسو
األدب والنقد ,وهو من أسبق الدراسات التي
حتدثت عن الصلة بني األدب وعلم النفس
عند العرب .ووضع فيه بعض مفاهيم علم
النفس مثل :السادية والنرجسية وعقدة
أوديب ,كما تناول عد ًدا من النصوص العربية
والغربية وقام بتحليلها وفق هذا املنهج.
ومن كتبه ً
أيضا" :القصص الشعبي في
السودان"" ,احلكاية اخلرافية ونشأتها",
"الفن واإلنسان"" ,قضايا اإلنسان في األدب
املسرحي"" ,األسس اجلمالية في النقد
األدبي"" ,الشعر العباسي :الرؤية والفن",
"الشعر املعاصر في اليمن"" ,الشعر القومي
في السودان"" ,عشرون يو ًما في النوبة",
"التراث الشعبي العربي في املعاجم اللغوية".
ومن أهم تراجمه" :فرديناند دي سوسير:
أصول اللسانيات احلديثة وعلم العالمة",
جلونثان كلر ,و "مقدمة في نظرية اخلطاب"
لديان مكدونيل ,و "نظرية التلقي" لروبرت
هولب.
وبعد هذا العرض ملؤلفات األستاذ الناقد
عز الدين إسماعيل يتضح لنا مدى إسهاماته
في محاولة تأسيس نظرية نقدية عربية
مما كان له أثر بينّ في التواصل بني حركة
النقد الغربية وحركة النقد العربية .وذلك
من خالل ثقافته النقدية الغربية ومن خالل
ترجمته لبعض األصول والنظريات النقدية
الغربية وتأثره بها وتطبيقها.
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"تعليم أالمة العربية يف القرن "21

الكارثة أ�و أالمل

صدر عن منتدى الفكر العربي
في عمان في عام  ،1991كتاب
تعليم األمة العربية في القرن احلادي
والعشرين" ،الكارثة أو األمل" ،ويع ُّد
هذا الكتاب التقرير التلخيصي ملشروع
مستقبل التعليم في الوطن العربي :حترير
د .سعد الدين إبراهيم أمني عام منتدى
الفكر العربي األسبق.
ويقع الكتاب في عشرة فصول ،وتقدمي
وخامتة فض ً
ال عن الهوامش واملالحق،
ْ
القطع
جاءت في مئة وستني صفحة من
الكبير ،بحيث تناول الفصل األول العالم
في تسعينيات القرن املاضي والقرن
احلادي والعشرين وما سيشهده من
تطورات ومعطيات جديدة لعل أبرزها
الثورة التكنولوجية الثالثة وثورة التكتالت
االقتصادية العمالقة والثورة الدميقراطية
ومحددات جديدة للقوة والصراع.

د.حممود قظام ال�سرحان ٭

في حني ر ّكز الفصل الثاني على الوطن
العربي والعالم واستعراض السيناريوهات
احملتملة للمستقبل العربي واملتمثلة
باآلتي:
· مشهد التدهور "السيناريو
األندلسي" ويعني ببساطة استمرارية
الوضع العربي الراهن على حالته فض ً
ال
عن التراجع والتقهقر واملزيد من التدهور
دون ظهور بارقة أمل جديدة.
· مشهد اإلصالح "السيناريو
األيوبي" ويعني إمكانية اخلالص من
احلالة املأزمية واملأزقية العربية الراهنة،
واالنطالق من جديد في حركة إصالحية
شاملة لتحريك الوضع نحو األحسن
واألفضل متا ًما مثلما فعل القائد املسلم
صالح الدين األيوبي الذي انطلق من
حالة اليأس والتراجع والنكوص العربي
اإلسالمي لبناء موقف عربي إسالمي

٭ كاتب في الشؤون التربوية واالجتماعية – األردن.
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جديد قوامه الوحدة في مواجهة األطماع
الصليبية في املنطقة العربية ،بحيث تسنّى
له بناء وحدة مصر والشام كمقدمة الزمة
وضرورة ال بد منها ملواجهة الفرعنة ورسم
معالم املستقبل العربي القادم على أرض
معركة حطني.
· مشهد االنطالق "السيناريو
العمري" ويعني إمكانية االنطالق من جديد
في حركة نهوض عربي شاملة في حالة
توفر اإلرادة احلقيقية لالنطالق من أسر
التخلف واجلمود والركود متا ًما مثلما عمل
اخلليفة الراشد الفاروق عمر بن اخلطاب
في بناء املشروع النهضوي العربي الصاعد
وتأسيس دولة اخلالفة اإلسالمية الرائدة
استمرا ًرا لنهج املصطفى (صلى الله عليه
وسلم) وخليفته من بعده أبي بكر الصديق
رضي الله عنه.
وتركز الفصل الثالث ،حول احلاضر
تعليم للماضي .واشتمل على العناوين
الفرعية التالية :األمية في الوطن العربي،
وتعليم املرحلة األولى والثانية ،والتعليم
العالي والبحث العلمي ،والسياسات
واملمارسات املستمرة في التعليم العربي.
واملاضي في أهداف التعليم العربية
وسياساتها.
في حني تناول الفصل الرابع تعليم
املستقبل من حيث أهداف تعليم املستقبل،
وأهداف التعليم وسيناريوهات املستقبل
العربي ،التي ال تخرج مبجملها عن
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السيناريوهات احملتملة اآلنفة الذكر.
وتناول الفصل اخلامس استراتيجية
تعليم املستقبل من حيث استعراض
مجاالت الشجرة التعليمية ،وتعليم كيفية
التعلم واجلسور التعليمية ،ونقاط العبور
املتعددة واملجتمع املدني والدولة وفك
االرتباط بني الشهادة والوظيفة.
وتركز الفصل السادس حول هيكل
النظام التعليمي واستعراض مراحل
التعليم سواء ما كان منها في مرحلة ما
قبل املدرسة واملدرسة املشتركة واملدرسة
الثانوية املوحدة أو التعليم العالي ومراكز
التميز الرفيع والتعليم غير النظامي.
ودار الفصل السابع حول تساؤل ماذا
سيتعلم أبناؤنا؟ واستعراض مناهج التعليم
قبل املدرسة ومناهج التعليم األساسي/
املدرسة املشتركة /ومناهج التعليم
الثانوي /املدرسة املوحدة ومناهج التعليم
اجلامعي والشروط املصاحبة للتنظيم
املقترح للمناهج.

في حني طرح الفصل الثامن تساؤالً
آخر حول من سيعلم أبناءنا؟ وإعداد
املعلمني واستعراض الوضع الراهن للمعلم
العربي والتحديات التي تواجه إعداد
املعلمني وتصورات مستقبلية بشأن إعداد
املعلمني.
ودار الفصل التاسع حول اإلدارة
التربوية .والعاشر في اقتصاديات تعليم
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املستقبل.
وجاء في تقدمي الكتاب أن التعليم هو
الطريق ألي نهضة حقيقية ولكن ليس أي
تعليم ،إمنا تعليم من نوع جديد يُهيئ الفرد
واملجتمع حلقائق وديناميات عصر جديد
هو عصر الثورة التكنولوجية الثالثة ،عصر
التغير املتسارع عصر االنفتاح اإلعالمي
الثقافي احلضاري العاملي ،عصر تغ ّير
األهمية النسبية لقوى اإلنتاج.
فالثورة التكنولوجية الثالثة هي أهم
خواص القرن احلادي والعشرين وهي
ثورة تعتمد على املعرفة العلمية املتقدمة
واالستخدام األمثل للمعلومات املتدفقة
بوتيرة سريعة ،ويُقدر خبيرو الدراسات
املستقبلية أن حجم املعرفة العلمية
سيتضاعف كل سبع سنوات.
والتغير االجتماعي املتسارع الذي هو
أحد خواص القرن احلادي والعشرين،
يعني أن القيم واملؤسسات والعالقات
االجتماعية ستكون عرض ًة للتغ ّير والتح ّول
والتبدل عدة مرات ،ال من جيل إلى آخر
كما كان عهدنا في املاضي ،ولكن في حياة
اجليل نفسه ،وهذا التغ ّير املتسارع هو
نتاج الثورة التكنولوجية الثالثة .ويتطلب
هذا التغير االجتماعي املتسارع من الفرد
واملجتمع أن يكونا سريعي التكيف والتأقلم
مع كل حتول وتبدل وإال دهمهما هذا التغير
بقطاره املندفع .ومرة أخرى ال ميكن للفرد
واملجتمع أن يتكيفا إ ّال إذا كانا ُمسلّحني

بنوع من التفكير واملعرفة يساعدهما في
أساسا على النظام
ذلك ،ويقع هذا العبء
ً
التربوي.
واالنفتاح اإلعالمي الثقافي احلضاري
العاملي أحد خواص القرن احلادي
والعشرين؛ فوسائل االتصال السريعة بل
واآلنية ،ستعبر احلدود بال قيود برسائلها
ومضامينها من أي مجتمع ألي مجتمع
آخر ،فاإلرسال واالستقبال عبر األقمار
الصناعية يجعل من احلدود السياسية
للدول ومن وسائل الرقابة التقليدية
أدوات بدائية عدمية الكفاءة وقليلة
الفاعلية في منع أو حتصني الفرد ضد
استقبال محتويات الرسائل اإلعالمية
والثقافية الوافدة من مجتمعات وثقافات
أخرى .إن التحصني احلقيقي في مواجهة
هذا التدفق اإلعالمي والثقافي الوافد
هو وعي الفرد واملجتمع وقدرتهما على
الفرز النقدي واالختيار والتمثل من بني
ما يتساقط عليه.
إن اإلنسان الفاعل في القرن احلادي
والعشرين سيكون اإلنسان املتعدد املهارات،
وأهم من ذلك اإلنسان القادر على التعلم
الدائم الذي يقبل إعادة التدريب والتأهيل
عدة مرات في حياته العملية .واملجتمع
الفاعل في القرن احلادي والعشرين سيكون
مجتمعـًا تستأثر فيه خدمات املعلومات
بأكبر نصيب من القوة البشرية.
وجاء في مقدمة الكتاب إن إصالح
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التعليم ،هو شرط ضروري للنهضة
العربية؛ إذ ال ميكن أن تتم هذه النهضة
إال بإصالح التعليم ،ولكنه شرط غير
كاف ،وشروط الكفاية هي توفير مجاالت
واسعة أمام املواطن العربي ،لإلنتاج
واملشاركة السياسية .فهذه املشاركة هي
التي تضمن أن يُؤْتي التعليم كل ثماره
املرجوة ،فاإلنتاجية املرتفعة بدورها هي
التي تضمن عائ ًدا اقتصاد ًيا كبي ًرا ال يُوفر
مستوى معقوالً للعيش فقط ولكن
للمجتمع
ً
يو ّفر ً
أيضا املوارد الكافية لالستمرار في
متويل التعليم لألجيال التالية ،واملشاركة
السياسية اإليجابية بدورها هي التي

تضمن االستقرار االجتماعي واالستمرار
احلضاري لألمة العربية.
إذن نحن بصدد ثالوث مترابط من
شروط النهضة العربية هي :التعليم
للمستقبل ،والتنمية االقتصادية ،واملشاركة
السياسية ،التعليم في هذا الثالوث هو
شرط الضرورة ،والتنمية االقتصادية
واملشاركة السياسية هما شرطا الكفاية،
وبتوفر هذه الشروط الثالثة يكون أمام
األمة العربية أمل حقيقي ضخم لولوج
القرن احلادي والعشرين وهي أمة أكثر
توح ًدا وقوة واستقالالً ومتاس ًكا ورخاء
ّ
وعدالة.

خمتارات
ا إللياذة
ُتعدُّ ا إللياذة كربى املالحم ا إلغريقية الكال�سيكية ،وتقع يف �أربعة وع�رشين جملدً ا وهي ُتن�سب تقليد ًيا �إىل ال�شاعر
ا إلغريقي ال�شهري هومريو�س ،وتبد�أ ا إللياذة ب�رسد ف�صول من تاريخ اليونان وحروبها من اللحظة التي يقع فيها
اخلالف بني �أجاممنون قائد احلملة اليونانية �ضد طروادة وبني �أ�شجع �أبطال اليونان �أخيلو�س �أو (�أخيل) الذي
يقرر االن�سحاب �إىل خيمته .ونتيجة ان�سحابه يتعر�ض اليونانيون خل�سائر فادحة وم�صائب عديدة ،ويرف�ض �أخيل
كل حماوالت ال�صلح مع �أجاممنون ،في�ضطر �صديقه احلميم باتركليو�س �إىل التدخل ،في�سمح له �أخيل ب أ�ن يرتدي
درعه ويحارب يف �صف اليونان ،لكن باتركليو�س يلقى م�رصعه يف املعركة على يد البطل الطروادي هكتور فيحزن
�أخيل عليه حز ًنا �شديدً ا ،ثم ين�سى غ�ضبه على �أجاممنون وي�شرتك يف القتال من جديد �ضد الطرواديني وال يخرج
لتو�سالت
من املعركة �إ ّال بعد �أن يقتل هكتور وينتقم مل�رصع باتركليو�س ويدفنه يف احتفال مهيب ،وبعدها ي�ستجيب ّ
ال�شيخ بريام والد هكتور وملك طروادة با�ستعادة جثة هكتور ،وتنتهي ا إللياذة بو�صف م ؤ�ثر جدً ا لدفن هكتور و�سط
نحيب الطرواديات وعويلهن.
ويقدر الباحثون �أن ا إللياذة نظمت ما بني �سنة  750ق.م �إىل  725ق.م ،وقد قام بنقلها �إىل العربية �شع ًرا �سليمان
الب�ستاين.
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ً
منوذجا:
"املنامات أاليوبية"

املقامات يف أالدب احلديث
يقرر أحد الباحثني الذين قاموا
بدراسة املقامة "أن احلديث عن
نوعا ذا سمات ثابتة،
املقامة باعتبارها ً
أبعد ما يكون عن اليقني" ،ويعلل ذلك
بأن كل تقليد هو بشكل ما خيانة لألصل،
وأن "سمات األصل قد تغيرت على م ّر
حد مصادفة مؤلفات لم
الزمن ،إلى
ّ
تكن تُع ُّد أب ًدا مقامات ،لو لم يلصق بها
أصحابها ومؤلفوها أو أي صاحب ترجمة
هذه التسمية ،معنى هذا أن جنس املقامة
جنس أدبي ّ
مطاط ،شديد التحور ،حتى
أنه يغير شكله متا ًما من كاتب إلى آخر،
فهو "قد ال يحتفظ من املقومات التي ال
بد منها؛ لكي يحمل صفاته التجنيسية إال
بالقدر اليسير حتى ليكاد يفقدها" وفي
تاريخ دراسة املقامة ،يقف معظم الباحثني
على أن من السمات األساسية للمقامة
استخدامها للسجع ،فهل من املمكن أن
يعد السجع سمة من سمات املقامة ؟
٭ من األقالم اجلديدة في مجال النقد – األردن.

هداية ر ّزوق ٭

كيف هذا والسجع ليس مقصو ًرا على
جنس املقامة فقط ،فهو سمة من سمات
الكتابة العربية في العصر الوسيط" ،وال
ميكن اعتباره معيا ًرا حاس ًما يتحكم في
منح تسمية مقامة إلى نص من النصوص،
وإذا انتقلنا إلى سمة أخرى غير اجلنس
املقامي وهي املوضوع ،فسنجد رغم وفرة
املواضيع التي تتحدث فيها املقامة ،أن
املوضوع املهيمن هو موضوع "الكدية"
غير أن هذا املوضوع لن يستطيع أن
يفرض هيمنته على تاريخ املقامة ،فكان
تغير املوضوع سمة من سمات التفكك،
فمرة يكون املوضوع عن الكدية كما في
مقامات الهمذاني ،واحلريري ،وناصيف
اليازجي ،ومرة يكون املوضع خيال ًيا ،كما
في مقامات أحمد عبد اللطيف البربر،
ومرة يكون املوضوع وعظ ًيا بحتًا ،كما في
مقامات الزمخشري ،وقد يكون املوضوع
علم ًيا أو جدل ًيا ،كما في بعض مقامات
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السيوطي.
هذه السمات هي سمات سابقة لنص
الهمذاني ،فـ "الهمذاني" قام باقتباس املادة
التي أخذها من كثير من السوابق األدبية
وإعادة صياغتها ،وقد رأى شوقي ضيف
أن الهمذاني ،عندما تأثر بابن
دريد من حيث مستوى الشكل،
فإنه قد تأثر من حيث املضمون
مبا كتب عن الشحاذين "أهل
الكدية" باجلاحظ وغيره من
املؤلفني ،غير أن السمة ذات
األهمية من بني سمات املقامة،
التي تتميز بها مقامات الهمذاني
فيما يذهب إليه عبد الفتاح
كليطو ،هي البنية السردية؛
فـ "البنية السردية" ملقامات
الهمذاني هي ما ال جنده في
النصوص السابقة عليه ،بل أكثر من ذلك،
أنها تشكل اخلصيصة الذاتية للمقامة،
وقريب من هذا ما تذهب إليه فدوى مالطى
دو جالس ،أن من بني الصفات األساسية
للمقامة ،التي متيز بوضوح املقامات عن
األشكال األدبية السابقة عليها" ،هي
طبيعة املقامات باعتبارها كيانا كام ً
ال"
من هذا املنطلق ،وإذا كان ما يفرق بني
املقامة واألشكال األدبية السابقة ،هي
وحدتها النصية وبنيتها السردية ،فإن ما
يفرقها عن النصوص الالحقة ،هو ً
أيضا
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البنية السردية و "الترابط النصي" ،وليس
أيا من السمات األخرى العائمة على
تاريخ الثقافة العربية ،فاستخدام السجع
عند الهمذاني ينطوي حتت استراتيجيته
اخلاصة في النثر الفني التي يتبنى فيها
شعرية الكتابة "املرموزة" التي تدفع
بالناثر إلى استخدام
األشكال األسلوبية ذاتها
التي يستخدمها الشاعر،
وأن يلجأ إلى القافية
التي بتجزئتها لسلسلة
اخلطاب إلى أجزاء،
تتميز بفواصل ثنائية،
أو أكثر أحيا ًنا ،تدخل
"إيقاعا
إيقاعا للقراءة،
ً
ً
متليه في مبدئه إرادة
محو احلدود بني النثر
والشعر".
لقد كان للهمذاني أسلوبه النثري
اخلاص الذي خالف به ملو ًكا متوجة
مثل "اجلاحظ" الذي انتقده الهمذاني
في املقامة اجلاحظية؛ ناعتًا إياه بأنه
"قليل االستعارات ،قريب العبارات،
منقاد جلريان الكالم الذي يستعمله"،
كذلك ابن املقفع الذي يصنفه الهمذاني
في خانة اجلاحظ ،لقد عاب الهمذاني
عليهما "بالغة اإلقناع" ،وهو الطريق
املستقيم إلى ذهن القارئ ،وقد خرجت
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املقامة عن دائرة التشكيل املقامي؛ فمن
خصائصها تغير موضوعاتها عبر التاريخ
األدبي ،حتى إن بعضهم قد كتب مقامة
في تعلم الشطرجن وآخر في علم النبات،
إلى مسائل اجتماعية وفلسفية ،وتعد
البنية السردية نقطة تناصية مهمة ،فقد
تستعمل أحيا ًنا بنية املقالة داخل بنية
النص الروائي.
ميكن القول إن املقامات ،بوصفها ف ّنًا
أدب ًّيا ،سبقت املنامات ،فبينما وضع بديع
الزمان مقاماته في القرن الرابع الهجري
" "385ووضع احلريري مقاماته اخلمسني
في نهاية القرن اخلامس الهجري "-495
 "504فإن ركن الدين الوهراني وضع
املنامات في القرن السادس الهجري ،ويكاد
الوهراني أن يكون مجهوالً لدى األدباء في
الوقت احلاضر ،ويعود ذلك لقلة ما وصلنا
من آثاره ،فهي ال تتجاوز عد ًدا محدو ًدا من
الرسائل واملنامات واملقامات ،التي كانت
عملية حتقيقها ،متهي ًدا لنشرها ،عملية
صعبة نظ ًرا الستخدام الوهراني كلمات
عامية يصعب فهم معناها أحيا ًنا ،وألن
الوهراني كان يشير إلى كثير من أسماء
معاصريه إشارات ال يعرف معها شخصية
هذا املعاصر ،إضافة إلى أن املؤلف جلأ
إلى إعادة صياغة بعض املقامات "املقامة
البغدادية" ،واملنامات "املنام الكبير" بحيث
نصا واح ًدا بروايتني
وجد الباحثون
ً

مختلفتني.
وأود اإلشارة إلى أن الدكتور صالح
حد ال يتجاوز
ج ّرار ،تأثر بفن املنامات إلى ّ
األخذ بفكرة املنام وسرده كرؤيا حتمل في
طياتها غاية ما ،وكان أثر املقامات أبلغ
وضوحا في املنامات األيوبية.
وأكثر
ً
إن أولى مظاهر تأثر الكاتب بفن
املقامات كانت في استهالل املنامة ووجود
الراوي والبطل فيها ،فكان الهمذاني
يستهل املقامة بقوله :حدثنا/حدثني
عيسى بن هشام "وهو الراوي" قال،....
ليحدثنا عن بطل املقامة وهو أبو الفتح
اإلسكندري ،أما االستهالل عند احلريري،
فإنه على األغلب ،يبدأ املقامة بقوله :حكى
احلارث بن همام ،وهو الراوي في مقامات
احلريري ..ليحدثنا عن حكاية بطلها أبي
زيد السروجي ،بطل مقامات احلريري،
وهذا ما جنده ماث ً
ال في املنامات األيوبية
إذ جند راو ًيا للمنامات وهو علقمة بن مرة
الشيباني ،وجند لها بط ً
ال هو أبو أيوب
الهندي ،كما يستهل الكاتب املنامة بقوله:
حدثنا علقمة بن مرة الشيباني قال ،...ثم
تنتقل الرواية إلى لسان أبي أيوب الهندي
ليبدأ بقوله :رأيت فيما يرى النائم أو
رأيت في املنام ليقدم لنا املنام/احلكاية ثم
تنتهي املنامة باستيقاظ أبي أيوب الهندي
بأوضاع مختلفة.
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أما عن السمات الفنية التي امتازت
بها املنامات األيوبية :فنجد تشاب ًها في
بعض اخلصائص بني املقامات واملنامات
األيوبية من حيث الشكل واللغة ،فاستخدم
الدكتور ج ّرار فنو ًنا بديعية كاجلناس
واملقابلة ،ولكن ذلك لم يط َغ على املعاني
كما في بعض املقامات ،كما نرى السجع
سج ًعا خفي ًفا ،غير مبتذل ،لم يتكرر ألكثر
من جملتني متتاليتني ،وأحيا ًنا ثالثة ،إال
إيقاعا
في مواضع نادرة ،مما أعطى اللغة
ً
جمي ً
ال ،رمبا يخدم النص.
كما صاغ الكاتب مناماته بأسلوب
السرد الذي يبدو جل ًيا في أسلوب املقامات
ً
أيضا.
وقد جاءت املنامات قط ًعا فنية موشاة
بأبيات الشعر واآليات الكرمية واألمثال
العربية ،وجان ًبا من الرسائل واخلطب،
وهي سمات جندها في املقامات ً
أيضا.
لكن املفارقة التي ساقت متعة خاصة لدى
القارئ ،جتلت في التراكيب اللغوية الواردة
في املنامات ،فباإلضافة إلى أصالة
اللغة املستخدمة وفصاحتها وبيانها،
جند املنامات تزخر بأجواء عصرنا
احلالي وبتراكيب لغوية ذات دالالت
معاصرة من مثل "االستنساخ ،شبكات
احلواسيب ،الصحف اليومية ،الفضائيات،
مجلس األمن ،اإلعالم ،مؤمتر القمة،
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وغيرها.".......
إن ورود هذه التراكيب اللغوية
واألحداث املعاصرة ،إلى جانب األجواء
واألحداث التاريخية ،ووضوح األلفاظ
والعبارات ،وسالسة التنقل بينها ،جعلت
نصوصا منسجمة ،حالت دون شعور
منها
ً
املتلقي بفجوات الزمن ،وأعطت للعمل
مزي ًدا من املتعة والتشويق ،كما أضفى
احلوار حيوية كبيرة على النص.
عتبات النص في املنامات األيوبية:
إن عتبات النص هي املدخل الطبيعي
للولوج إليه ،وعتبات النص هي اإلرشادات
التي تهيئ القارئ لتلقي النص وتوجهه
إلى الطريق الصحيح للتلقي ،كما أنها،
ً
أيضا ،بوابات التواصل التي تمُ َ ّكن القارئ
من االنفتاح على تركيب النص وأبعاده
الداللية ،ومن جهة أخرى ،فإن عتبات
النص هي العناصر املؤطرة لبنائه ،ولبعض
طرائق تنظيمه؛ أي أنها حتمل في طياتها
وظيفة تأليفية حتاول كشف استراتيجية
الكتابة.
ويُع ُّد التجنيس -كما يرى حسن
حماد -في "تداخل النصوص في
الرواية العربية" العتبة األولى لدخولنا
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إلى النص ،فهو الذي يساعد القارئ على
استحضار أفق انتظاره ،كما يهيئه لتقبل
أفق النص ،فإذا كان جتنيس النص من
قبل املؤلف ،مفي ًدا لعملية التلقي ،فإن
غيابه يصيب القارئ بحالة من احليرة
أثناء هذا التلقي ،وعليه أن يسعى حللها،
فتكون مهمته في هذه احلالة مهمة
استنتاجية ،إذ يحاول أن يستنتج املوقف
التجنيسي للنص الكائن بني يديه.
ويظهر لنا أن الدكتور صالح ج ّرار كان
عاملًا بالصفة التجنيسية لنصه ،فقد جنّس
هذا النص وفق جنس املنامة ،حتى ولو
كان يريد جتدي ًدا يخالف جنس املنامة،
وميكننا أن نطلق صفة التجديد على هذا
النص ذي الطبيعة اخلاصة التي حتمل
جماليات مختلفة.
إن أول العتبات النصية التي ميكن
الوقوف عليها هي العنوان ،الذي يكشف
عن نية الكاتب وقصدية النص؛ فالنص
يفاجئنا بأن له عنوانني؛ عنوا ًنا رئيس ًيا
في صدر الغالف هو "املنامات األيوبية"،
وعنوا ًنا فرع ًيا هو "إخبار األنام بأخبار
املنام" ،وتشي ثنائية العنوان باستراتيجية
كتابية وفكرية وتبنّي بدعة أدبية ،والسيما
أن هذه االزدواجية في العنوان تقوم
بدورها املنوط بها ،ويقدم العنوان وظيفته
بوصفه عالمة نصية ،تساعد القارئ في

جتنيس النص ،وتفصح هذه االزدواجية
عن نوايا النص بطريقة تفسيرية بل
وبوظيفة توجيهية.
تصدر العنوان
ويبقى السؤال عن سبب ّ
الرئيسي "املنامات األيوبية" واختيار "إخبار
األنام بأخبار املنام" كعنوان فرعي ،فلم أزاح
الكاتب هذا العنوان مث ً
ال من مركز الصدارة
في حني احتل اآلخر صدر الغالف ،وما
الذي أكسب هذا العنوان الرئيسي سلطته
وهيمنته في الظهور على الغالف بكل
وضوح ،فهل هو ذاك العنفوان الذي يكتسبه
العنوان الرئيسي الذي ينبع من محاولته
إقناعنا بأن النص الذي بني أيدينا ينتمي
إلى بنية النصوص املقامية "املنامية" فهذا
العنوان املقامي يوهم بأنه عالمة نصية
دالة على انتماء النص ومواضيعه لدائرة
املقامات.
ال شك أن الكاتب حاول خلق موضع
جديد للمنامات داخل تراتبية النصوص
في البنية النصية ملجتمعنا احلالي ،وميكن
القول إن الكاتب قد وضع هذا العنوان
ويشده
املقامي كي يجذب انتباه املتلقي
ّ
ويستدرجه ليقوم بالقراءة في حني يضمن
الكاتب نصوصه أسلو ًبا جدي ًدا لكتابة
هذا اجلنس املقامي الفريد الذي يتبنى
السخرية فيه تقنية لها دوافعها التي
متنحها فجاجة الواقع املعيش؛ فقد كانت
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هذه السخرية هي السالح الذي تسلح
به الكاتب في نقده للمجتمع ،أي أنه
استخدم النقد في مناماته إلى جانب
السخرية ،وهما م ًعا من شروط اإلنتاج
األساسية للنص الروائي كما يرى معظم
النقاد ،وهما من األسباب التي ساعدت
الرواية على بلورة شكلها في أوروبا،
ولعل هذا مس ِّو ًغا كاف ًيا يسمح لنا أن
نطلق مسمى الرواية على هذا اإلبداع،
فهو وإن كان يحمل اسم املنامة إال أنه
في داخليته يلتقي مع الرواية في نقاط
كثيرة.
وباالنتقال إلى عتبة نصية أخرى
تتعلق بصناعة النص أو بعملية اختماره
جند أن الكاتب قد أوغل في استخدام
التخييل كعنصر مالزم في معظم
تخيلي
مناماته ،وال شك أن كتابة نص
ّ
في العصر احلديث كان مغامرة كاملة،
وقد تبناها عمالقة األدباء في القرن
احلديث مثل محمد حسني هيكل
وتوفيق احلكيم ومحمد املويلحي،
ونستطيع بكل قوة أن نضيف الدكتور
صالح ج ّرار كمغامر عظيم في هذا
املجال ،ومما ال ريب فيه أن الكاتب
قد استطاع أن يدمج الشكل القصصي
ومستلزماته من عناصر قصصية فنية
مشوقة مع الشكل الروائي وما يتصل به
من تداخالت متصارعة في حيز تكوينه
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مع النمط املقامي البسيط الذي يدور
في فلك خ ّ
الق ح ّر متطور ،وقد استطاع
الدكتور ج ّرار التحرر من قيود السجع
ومن رباط الكدية املقترنة باملقامة ،فقد
ارتبط السجع بالوصف وزاوج الكاتب بني
صيغتي السجع واألسلوب ا ّ
حلر املرسل.
إن كتاب املنامات األيوبية مبا يحمل
من تسلية وترفيه ومن رصانة بالكالم
وفخامة باأللفاظ وبالغة بالوصف
وجمال في األسلوب الفكاهي احملبب ،إلى
حرارة في النقد الالذع املقصود ،يكشف
عن مدى ثقافة املؤلف وسعة اطالعه
باجلنس األدبي الذي تناوله ،هي ثقافة
تؤكد انتماءاته الفكرية ،وتخبر عن تنوع
الروافد التي استقى منها هذه الثقافة
وهذا الفكر وتلك الرؤى.

الهوامش:

 .1تداخل النصوص في الرواية العربية
احلديثة ،حسن حماد ،ص .65
 .2تداخل النصوص في الرواية العربية
احلديثة ،حسن حماد ،ص.72
 .3تيار الوعي في الرواية احلديثة،
روبرت همفري ،ترجمة د.محمود
الربيعي ،ص .55
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هل كان حافظ إ�براهيم �شاع ًرا �شعب ًيا ؟
جهاد عالونة ٭

ً
ضابطا في
حني كان حافظ إبراهيم
اجليش كان يتردد كثي ًرا على مجلس
املُغنّي عبده احلمولي في منطقة حلوان.
جدا
وكان الشيخ إبراهيم اليازجي معج ًبا ًّ
بحافظ إبراهيم إلى درجة االفتتان بشعره،
وخصوصا شعره الشفوي غير املكتوب.
ً
وأول ما سمع الشيخ اليازجي من شعر
حافظ إبراهيم:
يا ساهر الليل هل للصبح من خبر

وخصوصا التراكيب البعيدة كل البعد عن
ً
التراكيب احلديثة التي تخلو من األلفاظ
القدمية.
والشعر الذي يقرؤه طالب املدارس
واجلامعات حلافظ إبراهيم ليس هو
الشعر الشفوي الذي اشتهر به كشاعر
شعبي ،وقد قال عنه الشاعر واألديب
الكبير عباس محمود العقاد:

إني أراك على شيء من الضجر

الديوان الشفوي حلافظ إبراهيم أعلى
في قيمته األدبية من ديوانه املطبوع.

وأننا حني نطلق على حافظ إبراهيم
مصطلح شاعر شعبي نكون بذلك قد
ظلمناه بعض الشيء ألن غالبية شعر
حافظ هو شعر فصيح ،ويحتفظ بالصبغة
القدمية والقوالب القدمية للشعر

كان حافظ إبراهيم يحيا حياة ذات
طابع شعبي من حيث املأكل وامللبس
واملشرب وهذا ال يعني أنه أديب شعبي
فقط ملجرد أنه يحيا حياة الضعفاء ،فهذا
من األخطاء الكبيرة التي وقع فيها بعض
النقاد العرب .وقرأت ذات مرة عن حافظ

٭ كاتب وناقد  -األردن
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إبراهيم أنه :حني أصابته وعكة صحية
نصحه األطباء بأن يرحل ويسكن في حي
وراق ج ًدا ال توجد به ضجة وال
هادئ
ٍ
ضوضاء ،وال ترتفع به أصوات
الباعة املتجولني ،وقد فعل ذلك
غير أنه عاد إلى السكن في حي
شعبي ولذلك اشتهر أنه شعبي.

العامية العربية.
والشعر واألدب حني يُكتب بلغة ميتة
وقدمية أو مهجورة يفقد صبغته احلية
ويع ّبر عن عدم انتماء إلى الواقع.

إن األدب الذي أصبح شعب ًيا
ميكن إرجاعه إلى أسباب أخرى
غير األدباء أنفسهم مثل :انتشار
وهذا من األخطاء التي وقع
الطباعة وانتشار املقاهي التي حتول
بها بعض النقاد العرب الذين لم
بعضها إلى صالونات ومنتديات
مييزوا بني حافظ إبراهيم في
حافظ إبراهيم
ثقافية وروابط للكتّاب .فبفضل
احلياة العامة وبني حافظ إبراهيم
انتشار الطباعة انتشر التعليم الذي كان
األديب .عاش حافظ إبراهيم حياة شعبية
مقصو ًرا على النخبة األرستقراطية،
فع ً
ال غير أنه كان يكتب أد ًبا غير شعبي
كما أن شرب القهوة كان متوق ًفا فقط
والدليل هو ديوانه املطبوع وباألخص قصيدته
على األرستقراطيني ألنهم كانوا يتمتعون
عن اللغة العربية التي يقول بلسانها:
بأوقات فراغ إضافية ولم يكن الناس
والعوام يجدون وقتًا لشرب القهوة وتبادل
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي
األحاديث .لقد كان ذلك فقط حك ًرا على
ون��ادي��ت قومي فاحتسبت حياتي
الباشوات ،وحني انتشرت املقاهي أصبح
بعقم بالشباب وليتني
رم��ون��ي
ٍ
الناس يجدون وقتًا لتبادل األحاديث
ع��ق��م��ت ول���م أج����زع ل��ق��ول ع��دات��ي
وشرب القهوة مع ما رافق ذلك من انتشار
��اب ال��ل��ه لفظـًا وآي�� ًة
وس��ع ُ
��ت ك��ت َ
للصحف واملجالت األدبية ،ومن املقاهي
وم���ا ض��ق��ت ع��ن ٍآي ب��ه وع��ظ��ات��ي
التي كان األدباء يجلسون إليها:
فكيف أضيق اليوم عن وصف ٍ
آلة
 قهوة الفيشاوي -في حي احلسنيوت���ن���س���ي���قِ أس�����م�����اءٍ مل��خ��ت��رع��ات��ي
 وكان يجلس إليها أساتذة اجلامعةوصعاليك الصحافة
وهذا دفاع من الشاعر حافظ إبراهيم
 بار األجنلوعن اللغة العربية ضد دعاة التغريب أو
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 بار اللواء صالة احللواني  -وكان يجلس إليهاأحمد شوقي وخليل مطران وإسعاف
النشاشيبي وفريق من
شيعة شوقي واملنتفعني
منه مال ًيا

بحياته العامة املتواضعة إال أنه كان ال
يعتز بلغة العوام وكان يخجل ج ًدا من
الشعر العامي الذي كان يكتبه.
ولقد رثاه أحمد شوقي
بعد أربعني يو ًما من وفاته
بقصيدة رائعة لم يكن
يتمنى بها املوت حلافظ،
بل كان يتمناه لنفسه هو،
وذلك طم ًعا من شوقي في
أن يرثيه حافظ بقصيدة
جميلة .ولكن شاءت األمور
أن ميوت حافظ ويرثيه
شوقي بقصيدة مطلعها:

 قهوة األدب قهوة اسبلندر وكانيجلس إليها شبلي شميل
وكان أول عربي يتحدث
فيها عن النشوء االرتقاء
 قهوة اسطنبول وكان يجلس إليهاإبراهيم املويلحي وحافظ إبراهيم
وغيرهم كثير وكثير

قد كنت أوثر أن تقول رثائي

وأظن أن حافظ إبراهيم كان يعتز

خمتارات

يا منصف املوتى من األحياءِ
وذلك سنة 1932م

�أقوال العظماء يف املر�أة

-

املر�أة يف نظري خليط من ا أل�شكال وا أللوان – بيكا�سو

-

املر�أة خملوق من املالئكة والب�رش – بلزاك

-

املر�أة كا إلعالن يحقق غايته بالتكرار – وول ديورانت

-

املر�أة �أبهج �شيء يف احلياة – كونفو�شيو�س

-

املر�أة هي �أكرب ُمر ّبية للرجل ،فهي تعلمه الف�ضائل اجلميلة ،و�أدب ال�سلوك ورقة ال�شعور – �أناتول فران�س
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أ�دب م�صاحب أ�م أ�دب مقارن؟!

تعني كلمة املقارن في اللغة العربية
(املصاحب) ،ففي املعجم الوجيز
الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة:
قرن الشيء بالشيء ،والشيء إلى الشيء،
وبني الشيئني أي جمع.
وقارنه مقارنة وقراناً أي صاحبه
واقترن به ،وقارن الشيء بالشيء أي وازنه،
ومن هنا قيل :األدب املقارن ،أو التشريع
املقارن .واقترن الشيء بغيره :اتصل به
وصاحبه ،وتقارن الشيئان تالزما.
وفي لسان العرب البن منظور ،وفي
مادة (قارن) :قارن الشيء بالشيء مقارنة
وقراناً ،أي قرنه به ،وجعله مصاحباً له،
وقارن الشيء بالشيء اقترن به وصاحبه.
وعلى هذا فاملقارن في أغلب معاجم
اللغة هو املصاحب ،وهو يقتضي املعاصرة
الزمنية للشيئني املصاحبني أو املقترن
أحدهما باآلخر.

وهذا املدلول ال يتفق ـ من وجهة نظرنا
ـ مع املوازنة املعروفة لدينا في كتب األدب
العربي.
وعليه؛ فالصحيح أن نقول :األدب
املوازن ،ففي معاجم اللغة العربية ،في
مادة (وزن) جند :وازن بني الشيئني
موازنة ووزاناً ،أي قابل بينهما للمفاضلة
والترجيح ،ووازن الشيء بالشيء أي ساواه
وعادله في الوزن ،ووزنه أو وازنه تعني
عادله وقابله وحاذاه.
وذلك بالطبع دون النظر إلى الفارق
الزمني ،ومن هنا وردت عدة مؤلفات
في األدب العربي مستعملة كلمة املوازنة،
وذلك مثل كتاب( :املوازنة بني أبي متام
والبحتري) لآلمدي ،وكتاب( :الوساطة بني
املتنبي وخصومه) للقاضي اجلرجاني.
وفي املوازنات األدبية تعقد املوازنة بني
طرفني لبيان أو إلظهار ما قال أحدهما

٭ باحث ومحقق للعديد من كتب التراث العربي – القاهرة – مصر.
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في أحد املوضوعات ،وما قاله اآلخر في
املوضوع نفسه ،مع إظهار ما َج ّود كل منهما
قصر
فيه ،وما أخذه األول عن الثاني ،وما ّ
فيه أحدهما عن اآلخر.
ولم يلحظ في ذلك الفارق الزمني
أو التأثير من تغيير وتبديل نتيجة لفعل
التطور التاريخي.
وملا كانت املوازنات األدبية تتم بني
أطراف غير متزامنة ،وفي ظروف مختلفة،
ُع ّدت كلمة املقارن غير صحيحة في هذا
املضمار ،وأن التسمية (األدب املقارن)
تسمية مغلوطة أو غير سليمة ،والصواب
أن نقول( :األدب املوازن).
ورغم أن فقهاء اللغة أو أغلبهم في
العصر احلديث يوافقون على ذلك ،إال
أن تسمية األدب املقارن أصبحت هي
الشائعة واملعروفة واملتداولة بني الباحثني
في اآلداب ،كما أنها اشتهرت واستعملت،
وكأن لسان احلال يقول :خطأ معروف
ومستعمل أفضل من صحيح مهجور
إبراهيم السامرائي ،فقه اللغة املقارن ،ص
 183ـ  ،184بتصرف
وقد تنشأ املقارنات األدبية نتيجة
لقراءة رواية أدبية أو مسرحية أو قصيدة
شعرية من أي نوع ،ومقارنتها بغيرها من
حيث الفكرة واألسلوب والشكل والنواحي
الفنية األخرى ،وقد يستعان على ذلك مبا
ُكتب حول هذه األلوان األدبية من مقاالت

أو أبحاث أو مؤلفات أو دراسات ..إلى
غير ذلك من مرجعيات تُثري رؤيتنا وتفيد
مقارنتنا في هذا املجال.
وميكن أن تتطرق املقارنة إلى قراءة
السير الذاتية ملؤلفي هذه األعمال األدبية
التي نحن بصددها ،فندرس حياتهم من
جوانبها املتعددة ،ونجُ ري املقارنات بينهم
من ناحية الشهرة وعدمها.
وقد ندخل من هذا إلى العصور أو
الفترات الزمنية التي عاشوا فيها ،ونُحلّ ُل
أسرار نبوغهم وتفوقهم في إبداعهم الفني
األدبي ،والعوامل التي أ ّثرت فيهم ،كل
ذلك يت ُّم في ظل ما يعرف بالتاريخ األدبي
الذي ير ُّد األثر األدبي ومؤلفه إلى الزمان
واملكان.
وقد تُدرس مؤلفات هؤالء املبدعني
دراسة تُثبت ما يُنسب إليهم منها وما ال
وضح سبب تأليفها وأصولها
يُنسب ,ويُ ّ
ومصادرها ،واملراحل التي مرت بها إلى
أن وصلت إلى أيدي الق ّراء.
كما أنه من املمكن دراسة أسلوب كل
منها ومضمونها ،وعملية التأثير والتأثر
بها ،وبذلك نضع العمل األدبي في مكانه
الصحيح بني أنواع األدب أو أجناسه ،أو
بني صور الفن األدبي بوجه عام.
ويتضح للباحث أو الدارس من هذا
كله التأثيرات التي خضع لها املُبدع في
عمله ،أو التي أحدثها ويُحدثها في غيره
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من املبدعني ،باإلضافة إلى املصادر التي
اعتمد عليها واملوضوعات أو األفكار أو
األشكال الفنية التي قد يكون اقتبسها من
غيره بشكل أو آخر.
نقول :إن التقليد إذا انحصر في نطاق
أمة واحدة ولغة واحدة ،لن يكون وافر
اخلصوبة ،وإمنا تبر ُز ق ّوة األدب عندما
يتصل باآلداب األخرى وينفتح عليها ،يأخذ
منها وي ُعطيها ،يُؤ ّثر فيها ويتأثر بها ،وال
ضرر وال ضرار في ذلك ،فاألدب اإلنساني
حي يفعل ويتفاعل ،وأي نوع من أنواع
كائ ٌن ّ
األدب ينعزل أو يتقوقع أو ينكفئ على
نفسه بعيداً عن التواصل ،يكون مصيره
التجاهل والنسيان ،بل الفناء والتالشي.
فإن درسنا التأثيرات داخل األدب

العربي أو األدب الفرنسي مث ً
ال ،جندها
تأثيرات داخلية ،وكأننا ندور في دائرة
واحدة ،أو مبعنى آخر نتجول في بيتنا الذي
نحفظ معامله عن ظهر قلب.
أما إذا كان
التأثر واحملاكاة لآلداب القدمية اليونانية
أو الالتينية أو العبرية مث ً
ال ،كان من املمكن
لنا قراءة هذا التأثر في اللغات القدمية عن
طريق الترجمة.
أما اتصال املبدعني مببدعني محدثني
أو معاصرين من أمم أجنبية فإن ذلك
يحتاج من مؤرخ األدب إلى معرفة عدة لغات
أجنبية ،وكذلك اإلملام بعدة آداب ،وهكذا
متتد مهمة مؤرخ األدب أو املقارني إلى غير
نهاية فان تيجم ،ص  6ـ  ،15بتصرف

خمتارات

طاغــــــور
فيل�سوف وحكيم هنديُ ،ولد عام  1857يف الق�سم البنغايل من مدينة كلكوتا ،وتلقى تعليمه يف بيت �أ�رسته على يد �أبيه
ديبيندرانات و�أ�شقائه ومدر�س �آخر يدعى دفيجندرانات الذي كان �شاع ًرا وكات ًبا م�رسح ًيا.
در�س طاغور اللغة ال�سن�سكريتية و�آدابها وكذلك اللغة ا إلجنليزية ،ودر�س ريا�ضة اجلودو .و�أن�ش أ� مدر�سة فل�سفية معروفة با�سم
في�سغابهاراتي �أو اجلامعة الهندية للتعليم العايل عام  1918يف �إقليم �شانتي نيكتان غربي البنغال.
كان طاغور من امل ؤ�منني با إلن�سانية وحمبتها ونبذ العنف والتع�صب الذي كان �سائدً ا بني الطوائف وا ألديان يف الهند .وكتب
هذه ا آلراء يف م ؤ�لفاته وهي ديوانه ال�شعري امل�سمى "جيتاجنايل" �أو القربان ال�شعري .ورواية "جورا" وم�رسحية "كتب الربيد".
وعمت هناك �شهرته بعد ترجمة
وقد ف�ضحت روايته التع�صب الهندو�سي ،مما �س ّبب ا�ستياء �أهله ف�سافر �إىل بريطانيا عام ّ ،1909
�أعماله �إىل ا إلجنليزية.
كما اختلف طاغور مع الزعيم الهندي غاندي الذي اعتمد ب�ساطة العي�ش والزهد ك�سالح ملقاومة االحتالل الربيطاين ،ور�أى
ت�سطيحا ملفهوم املقاومة.
طاغور يف هذا
ً
آ
عاما ،وقد نال جائزة نوبل يف الداب عام .1913
تويف طاغور عام  1941عن ً 84
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درب الواعدين
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ين ..درب
درب الواعد
ب
ا
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درب الواعدين ..د واعدين ..درب الواعدين ..درب الواع
د
ي
ن..
عمان
<
نوال حسن سليمان سليم ّ -
 "حديث القلم" املرسلة من قبلك ت ّدل على رغبة في الكتابة األدبية،وفكرة احلوار بني الكاتبة وقلم احلبر الذي تكتب به فكرة جميلة،
لكن من الضروري تقدمي الفكرة بأسلوب مش ّوق ،فيه شيء جديد،
فالنصائح التي قدمها القلم لصاحبته ال تختلف عن النصائح التي
يقدمها أي صديق لصديقه.
مزيد من القراءة اجلادة لألعمال األدبية رفيعة املستوى في مجال القصة
والرواية عرب ًيا وعامل ًيا سيكون مفي ًدا في تطوير أساليبك الكتابية.
من حديث القلم نقتطف:
ّ
نخط مع بعضنا رحلة األلم ،أال تريد؟ ما بالك
"قلمي يا قلمي ،هيا بنا
أجف حبرك مثلما ّ
ّ
جف الدمع .وقسا القلب أم لم تعد تريد أن
يا قلمي؟
يذهب حبرك سدى ،هيا تكلّم :القلم :نعم ،لم أعد أريد أن أكتب كلمات
ال قارئ لها وال جدوى منها ،حتى أملك وحزنك ال يهتم به أحد أو يلقي
له باالً"..
نضجا.
 نرحب بك وبنتاجاتك القادمة التي نرجو أن تكون أكثرً
مهيب احلافظ – اجلامعة األردنية
<
 املواد التي وصلت منك "لدموعهم حديث آخر"" ،لعيونك أمي أُغنّي"،"كن تلك العاصفة" ،وغيرها من املواد .حتمل تباشير طيبة ،تدل على
رغبة في الكتابة األدبية ،وعلى وجود موضوعات وأفكار في ذهنك
تبحث عن صيغ للتعبير .قد ال تكون املوضوعات ناضجة كل ًيا من
ناحية الصياغة واللغة واألسلوب ،وقد ال تكون واضحة املعالم كجنس
أدبي محدد (قصة ،أو شعر...الخ) .لكن مع ذلك ،البدايات غال ًبا ما
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تكون هكذا .فهي براعم .البد أن تتفتح مع الزمن لتكشف عن نفسها
بوضوح ونضج .باملثابرة ،والقراءة ،واالطالع على األعمال األدبية
رفيعة املستوى ،يتحقق النمو ،والتطور.
 نرحب بك وبنتاجاتك القادمة.ماهر القيسي  -عمان
<
املواد املرسلة من قبلك تعكس رغبتك في الكتابة ،وما نقوله :هو إن
محاوالتك األولية املتمثلة في هذه الكتابات ،ما هي إال مترين وتدريب
على فن التعبير األدبي ،وإن املطلوب هو االستمرار في احملاولة من
نضجا .مع ضرورة االطالع ،والقراءة
أجل كتابة شيء مختلف ،وأكثر
ً
اجلادة واالعتناء باللغة.
 نُرحب بك وبنتاجاتك املقبلة التي نرجو أن تكون مناسبة للنشر.رانيا دروزة  -األردن
<
 "مفاتيح البحر"" ،ترحال احلبيب"" ،مقطع من رواية" ،املرسلة منقبلك ،هي محاوالت على طريق الكتابة األدبية التي حتتاج إلى الكثير
من اجلهد واملتابعة ،واكتساب اخلبرات واملهارات الضرورية .وأولها
بالطبع إجادة اللغة العربية وقواعدها .واالطالع بشكل دائم على
األعمال األدبية الرفيعة املستوى في الشعر والقصة والرواية.
ويستحسن في هذه املرحلة أن يتم التركيز على اللغة ،ومحاولة كتابة
مقطوعات قصيرة ومر ّكزة ومدروسة جي ًدا ،وعدم االقتراب من
الرواية.
نضجا.
 نُرحب بك وبنتاجاتك املقبلة التي نتمنى أن تكون أكثرً
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< األستاذ الدكتور محمد هشام سلطان من جامعة آل البيت ،أرسل
رسالة للمجلة يُعقّب فيها على زاوية "تأمالت" التي يكتبها مدير التحرير
عزمي خميس في العدد الثالث بعنوان "اللغة العربية والعصر" بقوله :لقد
أعجبتني تأمالته وأسأل الله أن يوفقه وأمثاله من املدافعني عن لغة العرب
بكل قوة وشجاعة ،لكونه ال يدافع عن اللغة فقط ،وإمنا يدافع عن األمة
العربية وعن األمة اإلسالمية في ظل التقهقر الثقافي والعلمي.
ويضيف الدكتور سلطان قائ ً
ال :ما أجمل كلمة الكاتب "ال ميكن أن ينهض
شعب يستهني بلغته" وأقول معه ال ميكن أن تنهض أمة ال تفهم لغتها ،وال
ميكن أن تنهض أمة ال تفكر في أن تحُ يي لغتها ولو واجهتها كل الصعاب،
واألمم العظمى هي التي حتمي لغتها لو كانت ميتة ،وفي إحياء اللغة إحياء
للتاريخ واحلضارة والفكر والوجود.
< األستاذ وليد صالح معابرة من جامعة آل البيت ،بعث للمجلة رسالة
يقول فيها :أتوجه بتحية خالصة إلى أسرة مجلة "أقالم جديدة" ولكافة
العاملني في هذه املجلة الغراء عامة ،ولرئيس التحرير خاصة ،أستاذ
األجيال والكلمة الصادقة األستاذ الدكتور صالح جرار.
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ويضيف :بودي أن أُق ّر وأعترف بأن عدد مجلتكم كان لي خير زائر
في ذلك الصباح منذ إشراقة الشمس ،ويبقى هذا الزائر يسعدني
وميتعني خالل مشواري مع النهار حيث عشت معه الكلمة الصادقة
واملعلومة املفيدة.
ومع غياب الشمس أمسك قلمي الصغير ألكتب لكم ما يجول في
خاطري ونفسي مما يجعلني في قمة سعادتي ألنني بقلمي الصغير
وبكم ومعكم أع ّبر عما أريد ،فشك ًرا لكم ،وكلّي أمل أن أبقى معكم في
بداية ليس لها نهاية.
< السيدة سناء دبابنة ،بعثت برسالة للمجلة تقول فيها :ال
استطيع وصف فرحتي بصدور مجلة "أقالم جديدة" وما جاء في
أعدادها؛ فنحن على عهد متواصل بأن تضاء شموع الثقافة ،وتتوقد
املعرفة نو ًرا ،في زمن كدنا ننسى فيه مصطلح (األدب الرفيع) ،ولكن
دائ ًما هناك على طول املدى ،من يفكر بنا ،وبتوسيع أفقنا وتغذية
روحنا بجرعة ثقافية ،وأرى أنها جتربة رائدة ،فما جاء في الصفحات
ليس لتعبئة فراغ ،وإمنا ليزيد شوقنا من صفحة ألخرى ،وننهل من
موضوع آلخر وننتظر بشوق ،شه ًرا قاد ًما لصدور عدد آخر.
وتضيف أن هذا املشروع يجعل الثقافة تتخطى احلرم اجلامعي،
لتخدم املجتمع بأكمله ونحن على تواصل بإذن الله من خالل "أقالم
جديدة".
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فنّان

فريوز...
موهبة ال�صوت املالئكي

غازي انعيم*

شهد منتصف القرن املاضي والدة موهبة مزجت بني العفوية
واإلتقان ..وبصوتها املخملي الرائع وبأسلوبها املميز وأدائها الساحر،
أحدثت تغييرات أساسية في مسار األغنية واملوسيقى الشرقيتني ،وأضافت
عناصر جديدة كل اجلدة ،كان لها أكبر األثر في بعث ذائقة جديدة عند
عموم أبناء املنطقة العربية ،الذين وجدوا في هذا الغناء وفي صوتها
الدافئ ذي اخلصائص اجلمالية واملضامني اإلنسانية الرائعة ألغانيها،
مواصفات خاصة من حيث األداء ،ومن حيث املوسيقى واملضمون والشعر.
ازدهر تأثير "فيروز" في العالم العربي مع التأثير املتنامي ألماني التحرر
والدميقراطية والعدل ...فأغانيها التي كتبها كبار الشعراء العرب ،كانت
منسجمة مع االجتاهات االجتماعية والسياسية التي تسود العالم العربي،
وكثيرا ما عبرت عن املشاعر العربية املشتركة على نحو واسع...
ً
٭ ناقد وتشكيلي أردني .
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في هذه املقالة
ن �ل �ق��ي ال� �ض ��وء على
م�لام��ح س �ي��رة ف�ي��روز
التي تألقت في مرحلة
الطفولة ومرحلة الشباب
وال زالت ...لتكون سيرتها
وت��اري��خ إجن ��ازه ��ا ...معنى
وداللة وحافزًا للجيل اجلديد.
·

البيئة والنشأة:

ول��دت ن�ه��اد ودي��ع ح��داد "ف �ي��روز" في
1935/11/21م ،في مسكن متواضع في
محلة زق��اق ال�ب�لاط على أط��راف مدينة
بيروت وكان والدها يعمل في مطابع جريدة
"ل��وج��ور" ،وف��ي ذل��ك احل��ي الفقير قضت
فيروز طفولتها األولى تلهو مع أترابها له ًوا
من النوع الذي ال يكلف األسرة ماالً ،مثل
لعبة القفز على احلبل ،ولم يكن مبقدور
أسرة "نهاد" -املتواضعة احلال واملكونة من
والدها ووالدتها وإخوتها الثالثة،
الذين يعيشون في غرفة واحدة
مع مطبخ صغير يتشاركون في
أدوات���ه م��ع اجل �ي��ران وق �ت��ذاك-
ش ��راء ال��دم��ى أو احل��ل��وى ..أو
حتى شراء مذياع ..ذلك اجلهاز
السحري ال��ذي اعتادت "فيروز"
سماع صوته السحري اآلت��ي من
بعيد ع�ب��ر ن��اف��ذة امل�ط�ب��خ ح��ام�ل ً
ا
أص��وات "أم كلثوم ،عبد الوهاب،
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أسمهان وليلى مراد".
ك��ان��ت "ن �ه��اد ح� ��داد" ف��ي ت�ل��ك األي��ام
تطيل عملية غسل األطباق وتطيل املكوث
في املطبخ ق��در ما تستطيع ليتسنى لها
اإلصغاء إلى األغاني وحفظها..
ب� �ع ��د ذل� � ��ك ح��ظ��ي��ت ب �ف��رص��ة
االلتحاق باملدرسة ،وكان حلمها
بأن تصبح معلمة ،ويكون لديها
دخ��ل ميكنها م��ن جت��اوز الفقر
ومعاونة والدها على حمل أعباء
األس��رة الصغيرة ،لكن ما جذب
االنتباه لها في املدرسة وهي في
العاشرة من عمرها هو صوتها،
فقد كانت سماته الفريدة حُت ّول
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األن��اش �ي��د ال��وط�ن�ي��ة ال ��دارج ��ة إل ��ى ش��يء
مدهش آسر.
تذكر "ن�ه��اد" أنها استدعيت م��رة إلى
مكتب مديرة املدرسة ،فإذا هي تستضيف
"محمد فليفل" الذي وضع مع أخيه حلن
النشيد ال��وط�ن��ي ال� �س ��وري ..ك��ان فليفل
وشقيقه حينذاك يُحض ّران لتقدمي برنامج
غنائي ف��ي اإلذاع� ��ة اللبنانية ،املؤسسة
حدي ًثا ،وكانا يبحثان عن أص��وات شابة،
فطلب من "نهاد" أن تُغني ،وغنت نشي ًدا
من أناشيد املدرسة ،فراق األستاذ فليفل
ص��وت �ه��ا ف�ط�ل��ب م�ن�ه��ا االل �ت �ح��اق مبعهد
املوسيقى اللبناني ،وعند مفاحتة والدها،
ال��ذي ينتمي إل��ى بيئة محافظة ،بوقوع
االختيار على ابنته للغناء بكورال اإلذاعة،
ك ��ان م �س �ت��ا ًء م��ن ف �ك��رة غ�ن��ائ�ه��ا للعامة.
لذلك رف��ض األب ف��ي البداية
منح موافقته "لفليفل" ،ال��ذي
ُغني إ ّال
راح يطمئنه بأنها لن ت ّ
ض�م��ن ك� ��ورال اإلذاع � ��ة ،وأن�ه��ا
سوف تشارك في غناء األغاني
الوطنية فقط ،وأن��ه –فليفل-
س��وف يتحمل نفقات تعليمها
في املعهد .وظل يلح مع بعض
املعارف واملقربني على األب حتى
جنح في احلصول على موافقته،
لكن شريطة أن يرافقها أخوها
جوزيف أو أمها إلى حيث تذهب.

ل � � � �ق� � � ��د ف � �ت� ��ح
األخ� � � ��وان "ف �ل �ي �ف��ل"
أم� � ��ام "ن� �ه���اد ح� ��داد"
ن� ��اف� ��ذة واس � �ع� ��ة ع �ل��ى
عالم جديد وج��دت فيه
م�ج��االً لتحقيق أمنياتها،
وأه �م �ه��ا ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت
انتسابها ملعهد املوسيقى الذي
كان يرأسه "وديع صبرا" ملحن النشيد
الوطني اللبناني ،الذي رفض تقاضي أي
مبلغ منها ،حتى أنه تبنّى صوتها إلميانه
بأنه جوهرة ن��ادرة ..وكان أبرز ما أفادها
به هو تعليمها جتويد القرآن الكرمي ،فهذا
ه��و األس��ل��وب األك �ث��ر ف�ع��ال�ي��ة ف��ي ضبط
مخارج األلفاظ والتمرس مبوسيقى اللغة
في التراث العربي ،ولعل ذلك هو ما عزز
القاعدة املوسيقية الرحبة لصوتها وجعله
ق��اد ًرا على اجلمع بني األداء
الطقوسي الكنسي والغناء
العربي التقليدي.
اس �ت �م��رت دراس� ��ة "ن �ه��اد"
ف ��ي م �ع �ه��د امل��وس �ي �ق��ى أرب ��ع
سنوات ،وبعد ذلك استدعيت
للقاء م��دي��ر اإلذاع���ة "أسعد
ُغني
األس �ع��د" ،وط�ل��ب منها أن ت ّ
أمام جلنة االستماع املؤلفة من:
الفلسطيني حليم الرومي ،وخالد
أبو النصر ،ونقوال املني وآخرين،
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وغ �ن��ت مب�ص��اح�ب��ة
ع ��ود حليم ال��روم��ي
"ي��ا ديرتي" ألسمهان،
وأذه��ل صوتها الرومي
حتى أنه توقف عن العزف
م��ن��ده� ً
�ش��ا ف���ي م�ن�ت�ص��ف
األغ �ن �ي��ة ..وواص �ل��ت "ن�ه��اد"
تألقها فغنت مطلع "يا زهرة في
خيالي" لفريد األط��رش ،وأثناء أدائها،
دخل عاصي الرحباني أحد عازفي الكمان
في فرقة اإلذاع��ة املوسيقية،
وب �ع��د االن �ت �ه��اء م��ن ال�غ�ن��اء،
أح ��اط ب�ه��ا أع �ض��اء اللجنة
ُم�ه�ن�ئ�ين ُم�ش�ج�ع�ينُ ،مبدين
تقديرهم لصوتها الفريد.
ه� �ك ��ذا اخ��ت��ي��رت "ن �ه��اد
ح� � ��داد" م �غ �ن �ي��ة ف ��ي ج��وق��ة
(ك� � ��ورال) اإلذاع� � ��ة ،م�ق��اب��ل
مبلغ  100ل�ي��رة ف��ي الشهر
وك��ان��ت فرحتها ال تُ��وص��ف
عندما قبضت الراتب األول،
ألن�ه��ا ك��ان��ت امل��رة األول ��ى ال�ت��ي ت��رى فيها
ورقة نقدية من فئة ألـ  100ليرة .فهرعت
بذلك املبلغ إلى السوق لشراء ما حتتاجه
العائلة من مأكل وملبس .تقول فيروز عن
تلك اللحظة :أردت أن أُع ّوض إخوتي عن
احلرمان.
في هذه املرحلة درست "نهاد" أسلوب
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غناء كل واحد من أفراد اجلوقة ،وكثي ًرا
ما كان يُطلب منها أن حتل محل ُمغنّية
تأخرت أو عجزت عن األداء الصحيح،
فقد كانت متتلك إحساسا فن ًيا عال ًيا
وذاكرة ثاقبة ..وهكذا سرعان ما باتت
ت��ؤدي بشكل ان�ف��رادي ،وعلى نحو أثار
إعجاب "حليم الرومي" الذي ّ
حلن لها
في األول من ابريل ع��ام 1950م ،أول
أغنية لها "تركت قلبي وطاوعت حبك"،
وع�ن��د التحضير ل�ب��ثّ األغ�ن�ي��ة ،اقترح
"حليم" على فتاته التي كانت
حت �م��ل اس ��م "ن� �ه ��اد" اس � ًم��ا
فن ًيا وترك لها حرية اخليار
ب�ين "ف �ي��روز" و "ش �ه��رزاد"،
وف � ��ي ال� �ب ��داي ��ة ل���م ت��أخ��ذ
"ن��ه��اد ح � ��داد" األم� ��ر على
محمل اجل� ّ�د ،لكنها عملت
بنصيحة "حليم" واختارت
اسم "فيروز".
وك��ان��ت أغنيتها الثانية
ب��ال �ل �ه �ج��ة امل� �ص ��ري ��ة ،أم��ا
األغ �ن �ي��ة ال�ث��ال�ث��ة "ع��اش��ق ال� ��ورد" فقد
غنتها مع "حليم الرومي" نفسه كثنائي،
وتبع ذلك العديد من األغاني القصيرة
اخلفيفة التي اجتهد "الرومي" في أن
ت�ك��ون مختلفة امل �ش��ارب ،ف��ي محاولة
لتجنب حصر "فيروز" في منط غنائي
واحد ،األمر الذي دفعه إلى تشجيعها
حسه جعله
على التعاون مع غيره ،ألن ّ
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يُ��وق��ن أن ال�ل��ون امل�ص��ري ال��ذي ب��رع فيه
ليس ه��و ال�ل��ون ال��ذي حتتاجه "ف�ي��روز"،
وأن��ه لن يصنع منها شي ًئا متفر ًدا ،لهذا
طرح عليها في عام 1951م ،أن تعمل مع
"الرحابنة" ،فقالت حلليم الرومي بنبرة
فيها ال �ت��ردد واخل���وف واحل �ي��رة -رمب��ا
تأث ًرا بعدم حماسه لها خالل اللقاء األول
باإلذاعة:-
 مل���اذا ب��ال��ذات ع��اص��ي ال��رح�ب��ان��يوليس غيره ،وعاصي لديه صوت شقيقته
سلوى!
 فأجابها حليم الرومي:امللحن ال يحتكر صو ًتًا واح ًدا،
بل تهمه األصوات اجلديدة،
املهم أن حتصلي على حلن
ج��دي��د ،وجن��ح ال��روم��ي في
إقناعها ،وكان رأي "عاصي"
األول ��ي أن صوتها مناسب
لغناء األغاني الشرقية وليس
األغاني العصرية ،التي كان
وض ًحا
مهت ًما ب�ه��ا ..واح�ت��ج "ال��روم��ي" ُم ّ
أن صوتها غير محدود اإلمكانات ،وهو
قادر على أداء األغاني احلديثة واألغاني
الفلكلورية ،وواف��ق "عاصي" في النهاية
على التلحني لها .وكانت أول أغنية حلنها
لها "الرحابنة" قصيدة "غ��روب" للشاعر
"قبالن مكرزل" ،وهنا كانت البداية لسيدة
قدرها أن تشع كالنور وتتألأل كاجلوهرة

النادرة ومتأل الدنيا
أغنيات وحبورا.
· إل� � � ��ى إذاع� � � ��ة
الشرق األدنى
بعد ع��ام من العمل في
ال�ك��ورال ،انتقلت "ف�ي��روز" إلى
إذاعة الشرق األدنى ،وحينذاك كان
ه ّم "الرحابنة" خلق موسيقى لبنانية ذات
هوية واض�ح��ة ف�ج��اءت األغ��ان��ي الراقصة
م �ث��ل" :ن�ح�ن��ا وال�ق�م��ر ج �ي��ران"،
�ان ف��ول�ك�ل��وري��ة ب��إي�ق��اع��ات
وأغ � � ٍ
راق�ص��ة مثل "البنت الشلبية"،
وأغ ��ان م��ن احل�ك��اي��ة ال��درام�ي��ة
أو "ال �ق �ص��ة ال �ق �ص �ي��رة" ،مثل
"و ّقف يا أسمر ..في إلك عندي
ك�ل�ام" .وخ�ض��ع صوتها للكثير
م��ن ال �ت �ج��ارب ،ف�غ�ن��ت األل���وان
األوروبية ثم الشرقية الصعبة،
وم ��ع م�خ�ت�ل��ف األورك� �س� �ت ��رات،
لتحصل على خ�ب��رة ل��م حتصل
عليها مطربة من قبل.
ه�ك��ذا هيأ ص��وت "ف �ي��روز" للرحابنة
ان�ط�لاق��ة ف�ي��روزي��ة امل ��ذاق قبل أن يتطور
األمر إلى أغان خالصة التأليف والتلحني
لألخوين "رحباني" ،وتشكلت على نحو واضح
هويتهما الفنية كموسيقيني لبنانيني.
ف��ي ع��ام 1952م ،ج��اءت األغنية التي
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·

زواج فيروز من عاصي

ل�ك��ن ف �ي��روز وق �ع��ت ف��ي حب
عاصي ،ثم تقدم خلطبتها ،وبعد
ذل��ك أق�ي�م��ت األف� ��راح لهما في
 ،1955/1/22ول��م يكن زواجها
م�ح�ط��ة راح� ��ة وب �ح��ث ع��ن م �ل��ذات
احل�ي��اة ،بل بداية ملشوار الصعود إلى
أعلى القمم ،وإذا كان لكل إنسان
ّ
سر فيروز أنها قدر ،فقدر فيروز أن حتمل هموم
ً
تهبه
ا
كنز
متلك
وأعباء األم املثالية وقلق الفنانة
لكل الناس وهي التي تعرف أن الفن رسالة حب
ُتنشد أغنياتها ...وجمال وعطاء.

شكلت
ع� �ل ��ام�� � ��ة
ف ��ارق ��ة ف ��ي ت��اري�خ�ه��ا
ال �ف �ن��ي ،ف �ب�ين ل�ي�ل��ة وض�ح��اه��ا
ص �ن �ع��ت أغ �ن �ي��ة "ع� �ت ��اب" ال�ت��ي
سجلت في  12نوفمبر 1952م
ف��ي إذاع � ��ة دم��ش��ق ،ث��م أغنية
"بلمح ظ�لال احل��ب في عيونه"
و "غ ��روب" و "ق��وي ح�ب��ك" ،من
"فيروز" مطربة كبيرة في العالم العربي.

وف��ي اخلمسينيات ،ب��دأت الصداقة
تتطور بني "عاصي" و "فيروز" من ملحن
وتلميذته املغنية إلى إعجاب واستلطاف
ولقاءات حتت شجرة قرب بركة ماء في
الفناء اخللفي الستوديو اإلذاعة يدردشان
لتمضية الوقت ،بانتظار أن يأتي دورهما
حي وعلى الهواء
لتقدمي فقرتهما بشكل ّ
مباشرة دون تسجيل مسبق ،وعندما كان
يحاول أن يعرف أحاسيسها ومشاعرها
نحوه ،كانت جتيبه بأنها تريد أن تصبح
م�ع�ل�م��ة م��درس��ة ل �ت �س��اه��م ف��ي ان�ت�ش��ال
عائلتها من الفقر والفاقة ،وكثي ًرا ما ردت
على تلميحات عاصي بأنها لن تتزوج في
حياتها أب ًدا.

102

وبعد فترة من ال��زواج ،تلقت
"ف �ي��روز" واألخ��وي��ن "رح�ب��ان��ي" -عاصي
وم� �ن� �ص ��ور -دع � ��وة م ��ن إذاع�� ��ة "ص ��وت
العرب" لزيارة القاهرة ،فلبوا الدعوة،
وه �ن��اك ال�ت�ق��وا ب �ـ "أح �م��د سعيد" مدير
إذاع ��ة ص��وت ال �ع��رب ،ال��ذي و َّق��ع معهم
أغان وأناشيد وبرامج ملدة
عق ًدا لتقدمي ٍ
ستة أشهر ..وفي تلك الفترة قدما "النهر
العظيم" و "راجعون" التي حتكي قضية
الفلسطينيني املشردين بصوت "فيروز" و
"كارم محمود" والكورس.
ب �ع��د ذل� ��ك ب � ��دأت "ف � �ي� ��روز" ت�ع�م��ل،
�ان مثل
وتكسب ،وب��دأ انتشارها مع أغ� ٍ
"ع� �ت ��اب" و "راج � �ع� ��ون" وح �ص �ل��ت على
الشهرة في كثير من بلدان العالم العربي،
وفي عام 1956م ،توقفت إذاعة الشرق
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ج � �ي� ��ران" وأي � ً
�ض ��ا
أغنية عتاب.

األدنى عن البث ،بعد أن قاطعها الكثير
م��ن املوسيقيني اللبنانيني -مب��ن فيهم
ال��رح��اب �ن��ة -اس �ت �ن �ك��ا ًرا ملوقفها املنحاز
للعدوان الثالثي على مصر ،ويومها قام
"صبري الشريف" املدير الفني ألعمال
"ال��رح��اب�ن��ة" بنقل أنشطتهم إل��ى إذاع��ة
دمشق ،التي كان لها فيما بعد دور كبير
في انتشارهم.
وفي عام 1957م ،صدح صوت "فيروز"
العذب أمام اجلمهور السوري في دمشق،
وأش�ع��ل خياله مبشاعر احل��ب واحلنني
واألح �ل�ام وال��ذك��ري��ات ،وغ � ّن��ت قصيدة
ب��ردى "وداد" (شعر األخطل الصغير)،
"مشوار" (شعر سعيد عقل)" ،من نعمياتك
لي" (شعر بدوي اجلبل) ،و "نحنا والقمر

ف� ��ي ص� �ي ��ف ع ��ام
1957م ،ك��ان أول لقاء
ح ��ي ل��ف��ي��روز م ��ع أك �ب��ر
ح �ش��د ع �ل��ى اإلط��ل��اق -
ُق ّدر بعشرة آالف -في حفلة
أق �ي �م��ت ف��ي م�ع�ب��د "ج��وب �ي �ت��ر" في
بعلبك ،وحت��ت قمر بهيئة ه�ل�ال ،عمد
املخرج "صبري الشريف" إلى إغراقها من
أسفل بضوء أزرق من اجتاهات مختلفة
حتى بدت كأنها تسبح في الفضاء ،كان
املشهد ساح ًرا للجمهور ،وعندما بدأت
بالشدو "لبنان ي��ا أخ�ض��ر ح�ل��و" اشتعل
الناس تصفي ًقا ،مفتونني في موجة من
التأثر والبكاء والغبطة.
مع توقف إذاعة الشرق األدنى ودخول
الرحابنة "شركة التسجيالت اللبنانية"
(الرك) ،ج���اءت امل �س��رح �ي��ات الغنائية
الطويلة مبثابة الفرصة الكبرى في حياة
فنانة تواجه اجلمهور وج ًها لوجه غنا ًء
ومت�ث�ي�ل ً
ا -م ��رة واح���دة ف��ي ال�س�ن��ة على
األق��ل في بعلبك ثم في دمشق -فتغدق
عليه م��ن أع �م��اق ان�ف�ع��االت�ه��ا ال�ص��ارخ��ة
للحب واحلرية واإلمي��ان ،فيعانق صدى
صوتها بالفرح واالمتنان والدهشة .ومن
ذلك الوقت تطور األمر روي ًدا ،روي ًدا إلى
إب��داع مسرحيات غنائية ضخمة وأكثر
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قيمة وتأثي ًرا.

وقد لعبت فيروز في األفالم الثالثة
دور البطولة وقدمت فيها مجموعة
من أغانيها.

ب� ّ
�ش��ر ع��ام 1960
ب � ��والدة ع �ص��ر ج��دي��د
غنّت "ف�ي��روز" في الفيلم األخير
ف��ي مسيرة الرحابنة،
قصيدة األخطل الصغير" :يا عاقد
ف � �ق� ��د بُ� � � � ��دئ ب� �ت� �ق ��دمي
�س��م علينا
احل��اج�ب�ين" كما غ�ن��ت" :ن� ّ
امل �س��رح �ي��ات داخ ��ل لبنان
الهوى".
وخارجه ،في مهرجانات بعلبك
واألرز وق �ص��ر ب�ي��ت ال��دي��ن وم�ع��رض
· القضية الفلسطينية
دمشق الدولي ،بد ًءا من( :موسم العزّ،
قدمت ف�ي��روز ،أح��د عشر عمالً
والبعلبكية ،ولولو ،وجسر القمر ،وهالة
وصح النوم ،وناطورة
وامللك ،والشخص،
غ�ن��ائ� ًي��ا ع��ن القضية الفلسطينية،
ّ
املفاتيح ،والليل والقنديل ،وبياع اخلوامت،
ع ّبرت من خاللها عن مفردات شتى،
وأي ��ام فخر ال��دي��ن ،ودوال �ي��ب
واختزلت فيها صو ًرا ووقائع
ً
الهوا ،وجبال الصوان ،وناس ف � �ي� ��روز اس �ت �ط��اع��ت وأح ��داث ��ا ،ب�ط��رق مختلفة
م��ن ورق ،واحمل��ط��ة ،ويعيش
وم��ج��ددة ب���دءا بتركيزها
أن حُت�ق��ق ف��ي بعض
يعيش ،وميس الرمي ،وبترا).
ع� �ل ��ى م � �ع� ��ان� ��اة ال� �ت� �ش ��رد
�ا
�
�ح
�
ت
�
�
ف
�ا
�
�
ه
�
�
�
ل
�ا
�
�
م
�
�
�
ع
أ
ً واللجوء واالنتظار كما في
وق ��د لعبت ف �ي��روز ال ��دور ج���دي�� ً�دا ف ��ي م �ج��ال أغنيات "غاب نهار آخر" ،
احمل � ��وري ف��ي ت �ل��ك األع �م��ال األغ �ن �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة "احترف احلزن واالنتظار"
امل �س��رح �ي��ة ،وك ��ان ��ت ال �ع��ام��ل
" ،يا ربوع بالدي" " ،يافا" ،
األساسي األول للنجاح.
"بيسان".
وم�ث�ل�م��ا أح ��ب ال �ن��اس ف �ي��روز وه��ي
تغني ومتثل على خشبة املسرح ،أحبوها
ً
أيضا في أفالمها الثالثة "بياع اخلوامت"
من إخراج "يوسف شاهني" ،وعرض في
املهرجان السينمائي ال��ذي أقيم العام
1965م في لبنان ،و"سفر برلك" و "بنت
احل ��ارس" م��ن إخ��راج "ه�ن��ري ب��رك��ات"،

104

وحظيت ال�ق��دس باهتمام مميز
ف��ي س�ج��ل أغ��ان�ي�ه��ا ،وب�ش�ك��ل خ��اص
بعد زي��ارة األخ��وي��ن رحباني وفيروز
لها عام 1964م ،وكانت هذه الزيارة
ُمح ّر ً
ضا أساس ًيا ملجموعة أغنيات
ص��درت الح � ًق��ا ،منها األغ�ن�ي��ة التي
حملت عنوان "القدس العتيقة" وقد
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ص ّورت للتلفزيون اللبناني عام .1966
ُ

وعقب سقوط مدينة ال�ق��دس عام
1967م ،قدمت فيروز أغنيتها الشهيرة
"زهرة املدائن" ،وهناك ً
أيضا األغنيات
ال �ت��ي حت��دث��ت
ع� � � � ��ن ح� �ل���م
ال �ع��ودة مثل:
"ال� � � � �ع � � � ��ودة،
ال� � � ��رج� � � ��وع،
راج � � � �ع� � � ��ون،
سنرجع يو ًما،
أج� � � � � � � � ��راس
العودة ،جسر
ال� � � � �ع � � � ��ودة"،
وت � � � �ب � � � �ق� � � ��ى
األخ� � � � �ي � � � ��رة
ه� ��ي األك� �ث ��ر
ت��ع��ب��ي�� ًرا ع��ن
ه ��ذا احل �ل��م،
وت� � ��أك � � �ي � � � ًدا
وإص � � � � � � ��را ًرا
على إذكائه.
وال�لاف��ت أن ف�ي��روز استطاعت أن
فتحا جدي ًدا في
حُتقق في هذه األعمال ً
مجال األغنية الوطنية ،وبشكل خاص
ف��ي األغ��ان��ي ذات ال �ط��اب��ع احل�م��اس��ي
املليء باحليوية كما في أغنية "أجراس
العودة" و "سيف فليشهر".

ه � � � � � ��ذه ه���ي
ح� �ك ��اي ��ة م �س �ي��رة
فيروز من الطفولة
إل ��ى ال �ش �ب��اب ..لكن
ت �ب �ق��ى ح �ك��اي��ة ف �ي��روز

واألمل.

املطربة
ف��ي صوتها
ح��ك��اي��ة ط��وي��ل��ة ال
يعرف أدق أسرارها
إال ل�� �ي� ��ل ف�� �ي� ��روز
وس� �ه ��ره ��ا ال �ط��وي��ل
م��ع ال��وح��دة وذك ��رى
الغياب ..وس ّر فيروز
أنها متلك كنزًا تهبه
ل� �ك ��ل ال � �ن� ��اس وه ��ي
تُ�ن �ش��د أغ �ن �ي��ات �ه��ا...
وه��ي مشغولة دائ ًما
بإسعادنا عبر صوتها
امل��س��اف��ر دو ًم� � ��ا في
ينابيع احلب واحلنان
وال �ف��رح حلظة ب��زوغ
الفجر العابق بالضوء

أخ�ي� ًرا ك��ان لرعاية موهبة فيروز
وتشجيعها ،باإلضافة إلى وجود احلافز
عندها دور مه ٌم في سطوع جنمها في
عالم املوسيقى والغناء.
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�أيقونة القرن الع�شرين ..
بيكا�سو فـي مواقفه ال�سيا�سية
دور آ��شتــون
ترجمة� :سارة الق�ضاة ٭

لم نسمع ،حتى يومنا
هذا ،إال قلي ً
ال عن مسيرة
املعارضة التي خاضها بيكاسو في
رحلته وصموده في زمن الوحشية
واالنسالخ ،فهجوم بيكاسو
العظيم على البربرية ،كما يصفه
الكاتب "غيجز فان هينز بيرغن"
في كتاب "جورنيكا" ،كان أيقونة
القرن العشرين.

بي تشيب ،وفرانك دي رسل،
التي تدرس التفاصيل الدقيقة
في ظروف رسم اللوحات والقوة
اخليالية املوجودة فيها ،إال أن
هينز بيرغن يُر ّكز بصورة أقل على
امليزة الفنية ،ويغوص بصورة
أكبر في الدور الذي لعبته هذه
اللوحات كأثر فني عامل ًيا.

وحتليالت هينز بيرغن بكل
ما حتمله من أفكار ،ومبصيرها
النهائي في مدريد ،تلتقي مع
املنشورات السابقة لكل من:
رودولف ارنيهيام ،هيرستشيل
* مترجمة وناقدة موسيقية ،تعمل صحافية -األردن
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واحلدث الذي طلى بيكاسو
بالزنك كان الساعات الثالث
احلارقة التي قذفت فيها بلدة
"باسك" في جورنيكا بالقنابل
في العام  1937من قبل
الطائرات اإليطالية واألملانية،

فنون وثقافة

في هجوم ح ّول البلدة إلى كرة
نار محترقة ،وبعد أيام قليلة
بدأ بيكاسو العمل على تدبيرات
انتقامية شديدة االنفعال ،وذلك
كمدافع عن احلكومة اجلمهورية
الشرعية.
وقد عرضت لوحات بيكاسو
البرجوازية إلى جانب أعمال كل
من "ميرو" و "غونزاليز" إضافة
إلى آخرين في اخليمة االسبانية
في معرض بباريس العام ،1937
وهينز بيرغن ،الذي كتب سيرة
حياة املعماري انتونيو غودي،
يُو ّفر للقارئ وصفا كام ً
ال ودقيقـًا
للتحضيرات املتقنة والصعبة
ملعرض باريس الذي أقامته
احلكومة االسبانية احملاصرة،
كما يعطي فكرة دقيقة عن ثقافة
بيكاسو .فـ "جورنيكا" كانت وطنه،
وأرضه الضائعة ،وكومة من
الرماد احملترق.
وفور انتهاء املعرض ،بدأت
لوحة "جورنيكا" رحلة مدهشة حول
أوروبا كلها ،وصوالً إلى البرازيل
والواليات املتحدة ،بهدف تنبيه
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العالم على الكارثة التي أملّت
باملدينة ،وجلمع التبرعات
لضحايا الفظائع التي ارتكبها
"فرانكو".
وحني وصلت اللوحة إلى
نيويورك أصبحت مركز
اهتمام الفنانني األميركان،
الذين اعترفوا بأهمية
بيكاسو بوصفه معلّ ًما في
الفن ،وتزاحم الفنانون لرؤية
معرض بيكاسو في غاليري
مانهاتن ،وعقدوا هناك
حلقتي نقاش بحضور
اللوحة.
ويستشهد هينز بيرغن
في كتابه بكالم الفنانة
دوريثا تابينغ التي وصفت
ما قاله أحد أشهر فناني
نيويورك (آرشيل غوركي)
قائله" :كنا نستمع لشاب هزيل
وقوي في آن واحد ،يتحدث
عن اللوحة ،أعتقد أنه كان
يتحدث عن النوايا والثورة،
والعطف واملعاناة لدى الشعب
االسباني".
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ودون شك ازدهرت في
نيويورك حركة أطلقت على
نفسها "الفن التجريدي"
التي ألهمتها لوحة "جورنيكا"
ويتحدث هينز بيرغن كثي ًرا عن
جاكسون بولوك؛ فرآه وريث
بيكاسو.
وظل مصير "جورنيكا"
مقترنا مبصير وصية بيكاسو،
ففي مذكرات العائلة يتحدث
حفيد بيكاسو ،أوليفر ويدماير
بيكاسو عن ورثة بيكاسو،
وعن املعارك القضائية
بينهم ،ومواقفهم جتاه
إسبانيا بعد ذهاب فرانكو،
وكانت والدة أوليفر ،آيا،
اقترحت أن يُؤجلوا انتقالهم
حلني تأكدهم من أن إسبانيا
أصبحت جمهورية مستقلة.

الرسام العظيم من خالل
دحض العديد من محاوالت
االفتراءات خالل العشرين
جده ،نفر
سنة املاضية ،ومثل ّ
ويد ماير بيكاسو من اإلشاعات،
وكمحام متم ّرس أدرك أهمية
التوثيق ،فسبر أغوار حياة
جده املهنية ،بعني حادة كجامع
ّ
للحقائق.
ومن خالل التوثيق يظهر
جليا موقف بيكاسو السياسي،
كمعارض ومهتم بالقضايا
الراديكالية ،ففي الكتاب تظهر
مقولة على لسان بيكاسو
يقول فيها "أنا لست فرنسيا
بل اسباني ،وأنا ضد فرانكو
والطريقة الوحيدة التي ميكن
وضح موقفي
من خاللها أن أ ُ ّ
هي من خالل االنضمام للحزب
الشيوعي ،ولكن مع إثبات أنني
أنتمي للجهة األخرى".

ويظهر بيكاسو الصغير
بصورة احلفيد العبقري
الذي يأخذ على عاتقه
مهمة احلفاظ على مجد
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* عن صحيفة "ذا
واشنطن بوست" األميركية
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عقدت دورتها الثالثة بالقاهرة

قافلة ال�سينما العربية أ
والوروبية
ناجح ح�سن*

أنشأت إدارة الدورة الثالثة لقافلة السينما
العربية واألوروبية التي نظمت حدي ًثا
بالقاهرة بالتعاون مع برنامج يورو ميد
السمعي البصري في املفوضية األوروبية قس ًما
خاصا لعرض أفالم روائية وتسجيلية مصرية
ً
متنوعة باملشاركة مع جمعية نقاد السينما املصرية
مبناسبة االحتفاالت مبئوية السينما املصرية.
ومن جملة األفالم اجلديدة الالفتة التي
حققها مخرجون شباب مبيزانيات ضئيلة
بأسلوبية كاميرا الديجيتال الرقمية برز فيل ًما:
"منهم فيهم" ملاجي مرجان" ،جزر" حملمد
صالح وكالهما ينبش في ذاكرة زمنية ومكانية
لشخصيات تعاني من الوحدة واأللم والغربة رغم
ما يحيطهم من أفراد وجماعات فقدوا اإلحساس
بالتواصل اإلنساني وال يجدون مالذا سوى في
طرح جملة من األسئلة أمام الذات والوجدان
وعكست مثل هذه التجارب مالمح مميزة لسينما
مصرية قادمة من حيث السيناريو واحلوار

وطريقة املونتاج والعرض وزوايا التكوين واألبعاد
الدرامية بالغة القصيدة الشعرية املستقاة من
تفاصيل الواقع.
افتتح املهرجان بالفيلم األسباني "العودة"
ملخرجه ذائع الصيت بيدرو املودفار صاحب
العديد من األفالم املتميزة ،والذي ناقش فيه
بجرأة جمالية وفكرية قضايا اجتماعية تتعلق
باملرأة وأمناط احلياة السائدة في بلد أوروبي
مثل أسبانيا ،مدعو ًما بأسلوبية مبتكرة ،وهو
الفيلم الذي ُرشح جلائزة أوسكار أفضل فيلم
أجنبي .وفيه يقترب من أسلوبية املخرج اإليطالي
فيدريكو فيلليني بقدرته على جذب املشاهد إلى
التعاطف مع شخصيات تنتابها سلوكيات مغايرة
لكنها محملة بأشواق وآمال طافحة في التمرد
على واقعها الصعب القاسي في عالم مزجه
املخرج بسحر الصورة الذي يتجاوز الواقع إلى
منحى رمزي يفيض باألسئلة واملواقف املعبرة عن
أوجه العزلة واخلواء اإلنساني ،والذي يصيب

* ناقد سينمائي له عدة مؤلفات  -األردن
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بطالته من النساء اللواتي يزدحم بهن
الفيلم على خلفية ارتكاب إحداهن جلرمية
قتل زوج طائش.
ومن السينما األسبانية اجلديدة حضرت
أفالم" :ملحق" لرفائيل اسكوالر عن الصدفة
ً
أمناطا من البشر في حلظات
التي جتمع
حرجة .فهناك املرأة العجوز التي فقدت
كل عائلتها والفتاة الفيتنامية الصغيرة التي
ً
أيضا
جرى بيعها لفالح أسباني ،وهناك
رجل الشرطة الذي ما زال يبحث عن زوجة
لالستقرار والذي فاته الزواج بسبب انهماكه
بالعمل املتواصل ويلتقي أثناء رحلة في القطار
مبندوب إحدى شركات التأمني وتأخذهما
ذاكرة ليست بعيدة في تناول تفاصيل دقيقة من
سلوكياتهما اليومية وعالقاتهما املتباينة في حياة
مليئة باألحداث والتفاصيل التي تُلخّ ص أزمة
مجتمع بأكمله.
وعن قصة مستمدة من وقائع حقيقية يتتبع
املخرج األسباني "اليخاندور أمينا بار" بفيلمه
األثير "البحر في داخلي" عذابات بطله الذي
تعرض حلادث مأساوي أصابه بالشلل وأقعده
الفراش حيث يطل من نافذة بيت ريفي على
البحر .فهو ال يستطيع سوى حتريك رأسه ويسهر
على االعتناء بحالته زوج ُة شقيقه وأوالده الصغار،
لكنه يظل يحلم دائ ًما بالسفر والطيران فوق
مياه البحر ويجول كطائر فوق مشاهد الطبيعة
اخلالبة لكنه ال يلبث أن يضع ح ًدا حلياته في
ميتة كان قد اختارها بإرادته.
ومن ايطاليا جاء فيلم "النمر واجلليد"
·
من توقيع املخرج ربرتو بينيني الذي يناقش فيه
موضوعا إنسان ًيا وشاعر ًيا الفتًا مبواقفه الطريفة
ً
والذكية على خلفية من احلرب التي ما زالت
تشتعل بالعراق وقصة ذلك الشاعر اإليطالي
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الذي يأخذ على عاتقه تتبع مصير زميله الشاعر
العراقي الذي التقى به بالصدفة إبان وجود األخير
في إحدى الفعاليات الثقافية بالعاصمة اإليطالية،
وأقام معه صداقة متينة ،بيد أنهما اجنرفا في أتون
احلرب التي اندلعت عقب سقوط العاصمة العراقية
في قبضة االحتالل.
يرصد الفيلم مبتانة عالية تلك التفاصيل الدقيقة
للشخصيات واألمكنة في بغداد اليوم ومعاناتها جراء
احلرب التي تعصف بنسيجها االجتماعي ..لكن
الفيلم يسرد الكثير من املواقف اإلنسانية التي ال
تخلو من الدعابة والطرافة في أجواء ساخنة وحزينة
وحاملة بالشعر والشعراء .إنه باختصار رحلة يائسة
عن عالم مثالي في عالم معاصر شديد التعقيد
بأحاسيس شاعرية .
وفي قائمة عروض األفالم األوروبية
·
الروائية الطويلة برز الفيلمان األملانيان" :عنيف
بشكل كامل"" ،أبواب اجلنة" الذي اختير للمشاركة
في مهرجان برلني السينمائي الدولي األخير وفيلم
"رد الضربة" للثنائي مايكل ترايبنيش وكاترينا كيكول
عن أربعة شخصيات يقطنون في واحد من أسوأ
حي على
األحياء العشوائية في إفريقيا ،وحتدي ًدا في ٍ
أطراف العاصمة الكينية نيروبي حيث يتفشى هناك
مرض اإليدز مبصاحبة الفقر والعنف اليومي املعتاد
ويصبح احلصول على لقمة الطعام مهمة نضال
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وكفاح يومي ألسرة أغلبها من األطفال.
ومن املغرب شارك فيلم "يا له من عالم
·
رائع" لفوزي بنسعيدي الذي تدور أحداثه في أجواء
من الغرابة واملشاعر العفوية داخل مدينة قدمية
تهيمن عليها التقنية احلديثة التي تسلب اإلنسان
الكثير من السمات واخلصائص العفوية في رحلة
البحث عن احلرية والسعادة.
كان هناك ً
أيضا فيلم "بوابات السماء"
·
للمخرجني املغربيني الشقيقني سول وعماد نوري
عن مصائر ثالث عائالت في الدار البيضاء تنتابها
سلوكيات مغايرة على خلفية جرمية وانتقام وسجن
ورعاية شخصيات عاجزة بحكم السن واملرض
والعزلة والغربة.
وتضمنت عروض السينما العربية
·
ً
أيضا الفيلم التونسي "آخر الفيلم" لنوري بو زيد
الذي قطف منذ أقل من عام اجلائزة الكبرى
أليام قرطاج السينمائية العام  2006عن ثالث
شخصيات يروون حكاياتهم .فهناك املخرج الذي
تتوزع حياته بني أموره اخلاصة املتشابكة ،والفيلم
حضر نفسه إلجنازه وصعوبة احلصول على
الذي يُ ّ
التمويل الالزم ،إضافة إلى ممثل شاب يتمرد على
تعليمات املخرج أثناء تصوير املشاهد اخلتامية.
ويعرض الفيلم اجلزائري "لبالد رقم
·
واحد" للمخرج رابح أمير زاميش عن كمال اخلارج
للتو من السجن في فرنسا ،ويجري ترحيله إلى
مسقط رأسه باجلزائر وهو ما يجعله يقوم بإعادة
اكتشاف وطنه األصلي الذي يقاسي حاالت من
االنفصال بني التقاليد واملوروث ،واحلداثة اجلارفة
على سائر مناحي احلياة.
حضر االحتفالية التي تنظمها مجموعة
"سمات" باملشاركة مع املجموعة األوروبية،
مخرجون ومنتجون ونقاد وباحثون سينمائيون
قادمون من بلدان عربية وأوروبية من بينهم مدير

مهرجان سان سابستيان األسباني خوسيه ماريا
ريبا واملخرج اللبناني غسان سلهب الذي عرض
له فيلم "أطالل" والناقد السينمائي اللبناني ندمي
جرجورة والناقد املغربي مصطفى املسناوي
واملخرجة واملنتجة الدامناركية آن ماري السن
واملنتجة سني برجي سيرنسني إضافة إلى كاتب
هذه السطور.
ركزت االحتفالية بشكل أساسي على األفالم
الروائية مع القليل من األفالم التسجيلية بشقيها
الطويل والقصير..
وبالفيلم الكالسيكي األملاني "ماذا يحدث
في سيرك بيلي" إنتاج العام  1926وإخراج
هاري بيل اختتمت احتفالية الدورة الثالثة
أليام السينما العربية األوروبية والتي استمرت
ملدة أسبوع ،واشتملت على عروض وتكرميات
واحتفاءات متنوعة لسينمات مصرية وسورية
ومغاربية وفرنسية وأسبانية وإيطالية وأملانية
وبولندية إضافة إلى عروض ألفالم روائية
وتسجيلية قصيرة مختلفة ،وجميعها أجنزت
في العامني األخيرين في أكثر من دولة عربية
وأوروبية ،ونالت إعجاب قطاعات عريضة من
احلضور واستحسان النقاد السينمائيني ومنحتها
املهرجانات العاملية الكثير من اجلوائز.
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ت�مالت

لُغات منقرضة
عزمي خمي�س

يقول دليل لُغات العالم" :اإلثنولوغ" :إن هناك أكثر من  420لغة من لغات العالم هي اآلن شبه منقرضة،
مبعنى أن من يتكلمونها هم حفنة من املُسنّني الذين ما زالوا على قيد احلياة ،ومبوتهم ستموت تلك اللغات ،كما
ماتت أكثر من  150لغة أصلية في استراليا على يد املستوطنني خالل مائتي عام ،وكما ماتت أكثر من  300لغة
كان يتكلمها السكان األصليون في أمريكا الشمالية ،وأكثر من  100لغة كان يتكلمها سكان أمريكا اجلنوبية.
ومبوت هذه اللغات ماتت ثقافات وعلوم ومعارف ومعتقدات كانت حتفظها تلك اللغات منذ آالف
السنني.
وال يظنن أح ٌد أن الشعوب القدمية أو املنقرضة التي كانت تتكلم تلك اللغات ،كانت شعو ًبا متخلّفة،
فالشواهد التي تركتها في بقايا آثارها في أمريكا الوسطى واجلنوبية ،وأفريقيا وآسيا ،تد ُّل على أنها كانت
على درجة من الرقي والتقدم العلمي رمبا فاق ما نشهده اليوم.
شرسا وشدي ًدا لثقافات ولغات بعينها ،تُعزّزها قدرات
أما في عصرنا الراهن هذا فإن هناك زح ًفا
ً
وإجنازات علمية واقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة ومتطورة ال يقف في وجهها أية حدود ،وال ينفع في
صد؛ فالعالم أصبح بقوة التكنولوجيا قرية واحدة بالفعل ،بل بيتًا واح ًدا يستطيع الساكن
سد ،أو ّ
وقفها أي ّ
في أي غرفة فيه أن يرى ويسمع ما يدور في الغرف األخرى.
الشعوب التي انقرضت ،وانقرضت لغاتها من املؤكد أنها كانت شعو ًبا طيبة ،لها معتقداتها .وعاداتها
وأفكارها ،ولها علومها املتميزة في الطب والهندسة والفلك وغيرها ،ولها آدابها وفنونها ً
أيضا .والشعوب التي
حلّت محلها رمبا لم تكن متلك غير قسوتها وشراستها وهمجيتها التي أتاحت لها إبادة تلك الشعوب ومحو
آثارها.
زحف اللغات والثقافات الكبرى في العالم حال ًيا يشكل خط ًرا حقيق ًيا على هويات الشعوب واألمم ،وعلى
محددة في العالم ليس خي ًرا
حضاراتها ،وتراثها اإلنساني .واختفاء لغات وثقافات حلساب هيمنة لغات أو لغة
ّ
كما يعتقد البعض ،فمن السمات األساسية للحياة التنّوع والثراء .وهذا ما نشهده في عوالم األحياء والكائنات
التي ال حُتصى في البر والبحر .فكما أن التنوع البيولوجي هو أمر حيوي لصحة األرض ،فإن التنوع الثقافي
واللغوي هو خلير البشرية.
ال أحد على ما نعتقد لديه وصفة سحرية حتمي اللغات والشعوب من االنقراض واالندثار.
وإذا كانت الشعوب التي انقرضت هي ولغاتها قد ُفوجئت بالقوى التي أبادتها ،فإن عصرنا الراهن ال
ينطوي على أية مفاجأة .فالقوى التي تزحف على العالم بثقافاتها ولغاتها ،قوى مكشوفة ومعروفة ومعلنة،
وما على الشعوب واحلضارات التي حترص على وجودها وهوياتها وثقافاتها ولغاتها .إ ّال أن تبتدع الوسائل
ملواجهة هذا اخلطر ،وعلى رأسها أمتنا ،بتراثها العظيم الذي حتفظه لغتها العربية.

