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عندما كّنا منهمكني في إعداد العّدة إلصدار العدد 
واألدباء  املثقفني  من  كثير  كان   ، املّجلة  هذه  من  األول 
واملهتمني باملشهد الثقافي في اململكة وخارجها يواجهنا 
بسؤال واحد قد تختلف صور التعبير عنه لكنها تلتقي 

جميعها عند املضمون وهو : هل تتوّقعون جناح هذه التجربة ؟ وهم يعنون جتربة 
إصدار مجلّة أدبّية تعنى باإلبداع الشبابي واألدب اجلديد ! وكانون أحياًنا يعقبون 
هذا السؤال بسؤال آخر ، وهو : هل يوجد في اململكة أو في الوطن العربي هذا 
القدر من األدباء املبدعني الذين يستطيعون بإبداعاتهم األدبّية أن يلّبوا حاجة 
مجلّة أدبّية تصدر شهرًيا ؟ هل نحن في مجتمع تشغله الثقافة كي نصدر له مجلة 
ثقافية شهرّية أو غير شهرية ؟! وهل للثقافة سوٌق رائجة في الوطن العربي ؟! 
وقد كان بعضهم يسأل وال ينتظر اإلجابة فيجيب بالقول : نحن شعٌب ال شأن له 
بالثقافة ! أو : هذا الذي تقومون به مغامرة خاسرةٌ ! لقد حاول غيركم من قبل 

فلم يكتب له النجاح !!

لم يكن أيٌّ من هذه األسئلة أو األحكام املسبقة ليثنيني أو أًيا من أعضاء هيئة 
التحرير عن السير قدًما في هذا املشروع واملضّي في حتقيق هذا احللم العذب 
الوطنية  والثقافة  جمهوره  املبدع  والشباب  ماّدته  الناصعة  الكلمة  تشكل  الذي 
والعربية هدفه ، بل كنت أحياًنا أجيب عن األسئلة التي تطرح حول فرص جناح 
 ، له حدود  املجلة ليس  الشباب في هذه  إّن سّن   : بالقول ممازًحا  املّجلة  هذه 
فالشابُّ هو الذي يرى نفسه شاًبا مهما كان عمره والعجوز هو الذي يرى نفسه 
عاجًزا مهما بلغت سّنه ، وما دمنا متخّصصني باإلبداع ، فكّل مبدع شاّب قطًعا 
، ألن املرء يظّل شاًبا ما دام قادًرا على العطاء واإلبداع والتجّدد والتجديد . وال 
يعني ذلك تراجًعا عن سياسة املجلة التي أخذت على عاتقها توفير منبر للطاقات 
اإلبداعية الشبابية وتشجيعها ، بل إّن املجلّة حريصة على أن حتتفي بالشباب 
املبـدع مثلما حتتفي بالنّص الشاّب ، أي النّص اجلديد الذي ينطوي على إبداع 
تتناول  التي  النقدية  واملقاالت  بالدراسات  ترّحب  كما   ، الشكل  أو  الرؤية  في 

قضايا اإلبداع والشباب .

لقد راهّنا في جناح هذه املجلة على عّدة أمور ، من أهّمها أّن هناك أعداًدا 
كبيرة من الشباب املتميزين في الكتابة األدبية في مجتمعنا األردني والعربي ، 

فر�ص النجاح

افتتاحية   العدد
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اأ.د. �صالح جرار
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وخاّصة في اجلامعات واملدارس ، وقد ملست ذلك بنفسي نتيجة لتعاملي منذ 
خالل  ومن   ، واجلامعات  املدارس  في  القطاع  هذا  مع  سنة  ثالثني  من  أكثر 
في  الشباب  لهؤالء  تنظم  التي  األدبية  املسابقات  حتكيم  جلان  في  مشاركاتي 

املدارس واجلامعات ووزارة الثقافة وأماكن شّتى .

يحتضن  ملنبر  الشباب  هؤالء  تعّطش  من  ملسناه  ما  أيًضا  عليه  راهّنا  ومّما 
ترّقب  ، كذلك ما ملسناه من  ويعّبر عن رؤاهم وأفكارهم وتطلعاتهم  إبداعاتهم 

كثير من املثقفني واألدباء النطالق هذه املجلّة .

وقد راهّنا أيًضا ، وما زلنا نراهن ، على نبل أهداف هذه املجلّة ومستوى 
املاّدة التي تنشرها وصدق اجلهود التي تبذلها هيئة التحرير إلجناحها وإيصالها 

إلى أبعد مدى زماني ومكاني وفني ممكن .

وقد أخذت بشائر هذا النجاح – بحمد الله – تظهر بعد صدور العدد األّول 
من هذه املجلة ، فقد لقي هذا العدد ترحيًبا شديًدا من كثير من األدباء واملثقفني 
واملؤسسات  األقالم  وأصحاب  املبدعني  الشباب  من  وكذلك  والنقاد  واملفكرين 

الثقافية والعلمية التي وصل إليها .

كما تلقت املجلّة قدًرا غير قليل من رسائل التشجيع والدعم الذي سيبقى 
حافًزا لنا في متابعة مسيرتنا وحتقيق ما أخذناه على عاتقنا ، بإذن الله .  

وبهذه املناسبة فإّن أسرة املجلّة تتوجه بجزيل الشكر وعميق التقدير لألخوة 
من النقاد والصحفيني والكّتاب واألدباء الذين أبدوا مالحظاتهم على العدد األول 
، وقد عملنا على تالفي ما أخذوه على هذا العدد في العدد الثاني ، وسنعمل 
بإذن الله على االستفادة من املالحظات واآلراء والتعليقات التي يبديها القّراء 
، فإّن جناحها واستمرارها هو جناٌح جلهودهم  املجلة  الكرام على أعداد هذه 

املباركة بعون الله .

 والله ولي التوفيق

رئي�س التحـرير  

افتتاحية   العدد
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ِّ
اإذا مل تُنَب

فا�سمْع ملراآِتَك الب�سرّيِة:

 اأّوِل اأيلوَل
ُ
اأمطار

تنهلُّ

فوق جبينَِك  

تن�سلُّ

بني عيوِنَك  

تغ�سُل اأغ�ساَنها امْلرُتبْة

رِة امْلُخ�ِسبْة فتلمُع باخلُ�سْ

تُ�سائُل عيناَك

.. عنها وعنَك، وعنهم وعنهنَّ

! ما اأ�سهَل احلبَّ

جوبْة! ما اأ�سعَب الأ

)5(

كاأّنَك اأَهديتَني قمراً

حني قلَت حتبُّ

وزاَد ب�سدرَي قلُب!

)6(

ِرْع اإذْن
ْ
ِلنُ�س

بْة..
َ
قبل اأن تُ�سرَع الَعر
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يف عيد امليالد

ُ
�سجار تدقُّ الأ

 املاْء
َ

نواقي�س

ر�ُس قيامتها وت�سوُغ الأ

هداْء من نب�س ال�سُّ

م�سلوًبا من خ�سب املوِت

يقوُم ي�سوْع

تها
َّ
مرميُ تطحُن قمَح حمب

َعُه بني الفقراْء لتوزِّ

هذا العاَم القمُح يتيٌم يا مرمي

مل يُنجْب غرَي دماٍء ودموْع

ق�سى مقطوٌع من �سجرْه الأ

تِِه
َّ
ْن ي�سرتُ عورَة ُقب

َ
م

ْن يروي اأغ�ساَن العط�ِس الياب�ِس
َ
م

يف تْكبريِتِه

كلُّ فل�سطنَي حواجُز حمراْء

ول م�سموَح �سوى املمنوْع

يا اأطفاَل فل�سطنَي اأ�سيئووا

وا من دمكم �سجرَة ميالد احلبِّ و�سلُّ

دمكم لفل�سطنَي قناديٌل و�سموْع

٭  ٭  ٭

عواْم  من الأ
َّ
هذا العاُم وما مر

ا اأ�سوَد
ً
جاَء العيُد كنار

نغاْم  الأ
َ
مك�سور

ته غريُ احللوى  " بابا نويُل " ولي�س ب�سلَّ

بداع �ساحة الإ

جديدة
قالم  �أ

 يا مرمي
ٌ

القمح يتيم

اري٭ �شالح الهوَّ

٭ شاعر فلسطيني مقيم في دمشق .

شعــــر

اإىل اأطفال فل�سطني يف عيد امليالد
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لغاْم امللفوفِة بالأ

يا اأطفاَل فل�سطني اكتحلوا

برتاب القد�ِس وقوموا

ل�سالِة الفجِر جماعْه

 اقرتبْت
َّ
ثوُب القمِر ان�سق

اَعْه
َّ
ات ال�س دقَّ

٭  ٭  ٭

قد يحُدُث اأّل يحُدَث �سيٌء

يَّاْم
اإّل اأنَّ دواليب الأ

�ستدور على الباغي

 الغائُب يبزُغ بعد ظالْم
ُ
والقمر

وجراُح ال�سهداِء �ستطلُع حقل بنف�سْج

يف كلِّ بنف�سجٍة

ْج األُف بنف�سجٍة تتوهَّ

اُه ملن �ساْء واهللُ تُ�ساعُف كفَّ

للقد�ِس �سالٌم / للقد�ِس �سالْم

يتاْم يا اأطفال فل�سطنَي الأ

باب نويُل �سياأتي

يِه قناديُل الورِد يف كفَّ

حالْم  الأ
ُ

وكعُك العيِد ... واأجرا�س

٭  ٭  ٭

اأمالئكٌة ترمي اأنتم

اأْم اأ�سراُب اأبابيٍل

من كهِف اجلرِح تُِطُل

 اأدمعنا احلمراْء
َ
رُت باحلبِّ �سقائق عطَّ

مل نبِك ... بْكينا

مع بكاٌء بع�ُس الدَّ

بع�ُس الدمِع غناْء

 النخوة اأنتم
ُ

�سم�س

بلُح النخلِة اأنتم

ويطيب البلُح اإذا طاب النَّخُل

وا يف عيد امليالد احتفلوا .. �سلُّ

 ين�سُج خيَط عباَءتها
ٌ

َد �سم�س ملحمَّ

مبحبته عي�سى

د باحلبِّ ُك كفَّ حممَّ
ُ
عي�سى يفر

يذوُب القمران ليلتقيا

ا
ً
 القمرْين مع

َ
ن اعت�سر

َ
�سبحاَن م

لي�سيَء الكلُّ 

بداع �ساحة الإ
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ا
ُّ
يف عيد امليالِد احتفلوا ... �سلو

َ
جرا�س ُدقُّوا الأ

ا�س اأقيموا القدَّ

ر�َس وا الأ
ُّ
وا اهلل / اأحب

ُّ
اأحب

َ
ُّوا النَّا�س

اأحب

َ
عرا�س هداَء اأقيموا الأ وا ال�سُّ ُزفُّ

هم
ْ
حمتلُّون ول تخ�َسو

" ملراوحهم " طعُم املوِت

ٌّ
ونعرف اأنَّ املوت لكم خبٌز يومي

دمِع يبتلُّ يف زيت الأ

" زيتون جننَي " يكاُد ي�سيُء

اأ�سيوؤوا دمكم ... اأنتم زيتوُن اهللِ

م�سيًئا كاَن ... م�سيًئا �سيظلُّ

َن ونبايُعكم �سهداَء من الآ

كم
ُ
ول غالَب اإلَّ دم

ا ا باقيٌة يف عكَّ عكَّ

ولي�سرْب ماَء البحِر املحتلُّ

ذبحوا الورَد ... م�َسوا بجنازتِه

لُم ... وهل يتاآخى
ّ
اأين ال�س

 موقُدها القتُل ؟؟
ٌ
�سمُع احلبِّ ونار

�سعٌب نحن نحبُّ الورَد ... نحبُّ الورَد

وماذا لو فتََّح يف كلِّ مكاْن ؟؟

 لكّل النا�ِس وماذا
َ

م�س نهوى ال�سَّ

كواْن ؟؟ لو غمرْت كلَّ الأ

ل نطمُع يف ع�سٍّ ي�سُكنُه

 اآِمْن
ٌ
ع�سفور

ا ... وم�ساكْن
ً
ل نحرق اأ�سجار

ا حلدائقنا
ً
وكما نطلُب غيم

ا حلدائِق كلِّ النَّا�ْس
ً
نطلُب غيم

�سعٌب نحن ومن حجر النوِر ُخلْقنا

نيا ز اأجنحة الدُّ
ّ
باحلبِّ نطر

ة
َّ
نَّ ر�سا�َس الهمجي ولأ

ْه ُب كي يذبَح طرَي احلريَّ يتاأهَّ

�ستظلُّ بنادُقنا

يف اأيدينا

ْ
خ�سر اأما غ�سُن الزيتوِن الأ

ف�سيبقى مزروًعا

مزروًعا فينا

 

بداع �ساحة الإ
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َّ
�سحكت علي

قالت باأين

ها املو�سوُم حّناًء
ُّ
حب

على زند الفوؤاد

ّْ
 البهي

ُ
واأّننى القمر

وباأن طيًفا

م�سياِت من رحيِق الأ

ي�سدُّ خطوَتها

ويجذبُها

اإيّل

وباأنني يف الربِد

 مدفاأُة احلننِي

ِّ
واأنني يف احَلَر

ّ
 اأغنيُة الن�سيِم ال�ساحلي

 

 يرحُل
ُ
وباأنني البّحار

من بالِد النيِل

ّ
طل�سي حتى الأ

 

حتى اإذا

 ما �سّدَق القلُب

 احلكاياِت اجلميلَة

وانت�سى

�ُس حاجبيِه قِّ
َ
وم�سى يُر

بداع �ساحة الإ

جديدة
قالم  �أ

ْ
ْت علّي

َ
�ضِحك

٭ شاعر أصدر العديد من الدواوين الشعرية – مصر .

عزت الطريي ٭

شعـــر
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ّ
حلاجبي

ّ
َنبَذْتُه يف الركِن الق�سي

 

األَقْتُه يف الركِن البعيِد

 و�سافرْت 

نحو الغريِب

ْت
َ
قه

ْ
وقه

�ساألْت

ّ
مر �سي وهْل يف الأ

ني
ُ
فاأتى الفوؤاُد يلوم

ين وي�سدُّ

وي�سبُّ

يّف

 

وعرفت اأين مل اأكْن

ّ
غرَيَ الغبي

 

وباأنَّها

�سحكْت

ّْ
علـي

�سحكت

ّْ
علي

بداع �ساحة الإ
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صعد علي شلش إلى غرفته في 
شيًئا  ليحضر  )كيميت(  فندق 
في  املنتظرين  أصدقائه  إلى  ويعود 
بدقته  املعروف  الرجل  لكن  الردهة، 
فاستعجله  تأخر،  اإلنكليزيني  وغليونه 
داخلي،  هاتف  من  املنتظرين  أحد 
بال  رّن  علّي  غرفة  في  هاتًفا  أن  إال 
في  بجانبي  علي شلش  جواب. جلس 
الطائرة املتجهة إلى القاهرة ومن بني 
مالصقة  غرفة  أُعطي  األلف  ُغرفه 
بابلية  طبقات  ذي  فندق  في  لغرفتي 
منهكة  مصرية  بأرواح  ينوء  ومصعد 
ميّر  كان  سريًعا  األبد.  حراسة  من 
ُوجد  غرفة  أمام  املتطيرون  النزالء 
إلى  بظهره  يتكىء  شاحب  رجل  بها 
جيب  محرمة  وبيده  السرير  مسند 
لطائرة  رحلة  في  مقعٌد  وظل  بيضاء، 

مصرية ذاهبة إلى لندن شاغًرا، فثمة 
من أنهى طواًفا في املكان الذي خرج 

منه أول مرة.

املنافي  في  ميوتون  الذين 
كهذا:  موًتا  عادة،  يحسنون،  ال 
مستندين، بهدوء، إلى مساند األسّرة 
)هل  بيضاء  جيب  محارُم  وبأيديهم 
مفاجًئا  عرًقا  ميسح  شلش  علي  كان 
الذي  ذلك  داهمه  عندما  منه  تصبب 
يجيء؟(،  عندما  وجها  له  نعرف  ال 
األمتعة  مع  الشحن  متفادين  واألهم، 
مسقط  إلى  الذاهبة  الطائرات  في 

الرأس.

يشبه  ال  املانع  جنيب  موت  لكن 
تلك اجللسة  إاّل في  موت علي شلش 
وبدل احملرمة  مقعد،  املسترخية على 

بداع �ساحة الإ

جديدة
قالم  �أ

ميتات تذكارية

اإىل كمال �سبتي

٭ شاعر وصحفي أردني مقيم في لندن

نــــص

اأجمد نا�شر٭
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فيما  كتاًبا،  بيده  وجدوا  البيضاء 
وتدور  تدور  لباخ  اسطوانة  ظلت 

كئيب. لندني  ملساٍء  كترنيمة 

يستند  وهو  كذلك  مات  املاغوط 
إلى أريكة، وكان ميكن لنزيل الكرسي 
عجلتني  على  ميوت  أن  املتحرك، 
مرة  دعاه  متراقص  شبح  يدفعهما 
أن  بيد  كظله،  فالزمه  مائدته  إلى 
أبدية  سيجارة  تتدلى  الذي  الرجل، 
رأيته،  عندما  اجلافتني  شفتيه  من 
ردهة  في  واألخيرة،  األولى  للمرة 
ديًنا  يُسدد  كان  صحراوي،  فندق 
الضجر  من  كبيرة  بأقساط  متأخًرا 

والسعال. 

الذاتي  التدمير  في  مثٌل  ذلك 
وسمير  النمري  ميشيل  به  يربأ 
في  املتورطان  فهذان  قصير، 
في  لهما،  تراءت   الصباح  فضيحة 
كامت  فوهة مسدس  والغفلة،  الصحو 
بعناية  موضوعة  متفجرة  أو  للصوت 
عابرة،  استراحة  كرسي  فائقة حتت 
مثل  مثلهما  ويشربان  يأكالن  فظال 
حتٍف  إلى  الذاهب  نصار  سانتياغو 
فمات  األشهاد،  رؤوس  على  معلن 
ميشيل النمري على هضبة األكروبول 
ويده  الصدر  في  رصاصات  بثالث 

وعندما-من  املمغنط،  الهواء  تدفع 
قصير  سمير  جلس   - الطويل  مشيه 
 - روميو  األلفا  سيارته  مقعد  على 
ميناء  في  معدنيان  عقربان  تعامد 

الساعة. 

هاجعة  بأرواح  مأهولة  شقة  وفي 
تبعاته،  من  الزمُن  حررها  كتب  في 
في  قياسًيا  رقما  سبتي  كمال  سجل 
على  أيام  سبعة  كرسي:  على  املوت 
أن  بعد  األربع،  للطبائع  صور  سبع 
في  أَّرقه  سؤال  على  جواًبا  يجد  لم 
اجلذر الثالثي للصبر، فاحتفظت آلة 
تسجيل ترطن بالهولندية، في دسكرة 
املجفف،  احلليب  أبقار  فيها  تخور 
في  نفًعا  ُتدي  ال  مقتضبة  برسائل 
من  تفتت  اسطواني  ختٍم  لغز  فّك 

الثالثة. الساعة  نفسه في  تلقاء 

تسجيٍل  آلة  على  رسالٍة  تَْرُك 
لم  بدعة  كرسي،  على  ميٍت  لرجٍل 
تسبيل  إن  إذ  األّولون،  عليها  يَْدرْج 
الرأس  وتوجيه  اجلانبني  على  اليدين 
إلى القبلة هو العزاء املعتاد في أرض 
سيظلُّ  متقطًعا  صوًتا  لكن  السواد، 
يصف  باألمثال  الضالعون  يسمعه 
دلياًل  ينتظرون  وجندًيا  وقمًرا  نخلًة 

ضّل في الصحراء.

بداع �ساحة الإ
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بداع �ساحة الإ

البشر  بقايا  أدمن  مكان 
وحكايا  السائقني  وضجيج 
الباعة واملتسولني، هو بقعة من الناس 
من  مستنقع  الصيف..  في  واجلفاف 
به  يحيط  الشتاء  في  والوحل  الناس 
شامخ،  بتاريخ  مفعم  األول  جبالن: 
لدرجة  بالسكان  مزدحم  واآلخر 

التقيؤ.
يسيلون  الذين  املواطنني  معظم 
بالهموم  مثقلون  عّمان  جبال  من  إليه 
الفقر، مجهدون  والديون، منهكون من 
يجرون  وهم  الباكر  الصباح  منذ 
يتذمرون  التي  أعمالهم  نحو  أقدامهم 
وخاصة  تركها،  على  يقوون  وال  منها 
في هذه األيام العسيرة التي تثم فيها 

البطالة على صدور كثير منهم.
املكان  هذا  يعبرون  الذين  غالبية 
بل  األمام  إلى  تنظر  عيوًنا  ميلكون  ال 

اأحمد اأبو حليوة٭

القمامة  من  إال  املقفرة  األرض  إلى 
أن  يشعرون  ال  هنا  فالبشر  والفقراء، 
مستقباًل مشرًقا ينتظرهم بل املجهول 
يفاجئهم،  أن  بغتة  يخافون  الذي 
وكذلك اخلوف الذي يسكنهم، اخلوف 
السوق  ركود  من  األسعار،  زيادة  من 
وظيفة،  إيجاد  عدم  من  املستفحل، 
من  العمل،  من  التعسفي  الفصل  من 
ومن... الئحة طويلة آخذة باالزدياد إال 
في وسائل اإلعالم احمللية التي تقزمها 

حّد الالوجود. 
عطلة  قضيت  صبًيا  كنت  عندما 
صيفية حارة وشاقة في مجمع رغدان 
بائًعا للعلكة، أنتقل من باص إلى آخر 
البريئة  بتقاسيمه  وجهي  مستغاًل 
احلزين  وصوتي  املتواضعة  ومالبسي 
الركاب  قلوب  استمالة  في  بطبعه، 
مني، خاصة اجلنس  للشراء  وجيوبهم 

جديدة
قالم  �أ

 " الشتات  سعير   " مجموعة  له  صدرت   – اجلديد  اجليل  من  قاص  ٭  

ن يعي�ش  جل �أ من �أ

قصـــة
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من  واحلنون  الفتيات  من  اللطيف 
السيدات.

في  صبي  على  آنذاك  تعرفت 
أن  إال  العمر،  في  يقاربني  املجمع، 
الطفولة،  بقايا  من  خلت  مالمحه 
مقيت.  رجولي  بشكل  تهمت  إذ 
املهرب،  للدخان  محترًفا  بائًعا  كان 
الدرج  أصعد  وأنا  به  اصطدمت  وقد 
الرابط بني مجمع )الباصات( ومجمع 
)السرافيس(، ذاك الدرج الذي ال يزيد 
آالف  ويعبره  أمتار،  ثالثة  عن  عرضه 

األشخاص كل يوم.
قلت له:
آسف 

إال أنه أمسك ذراعي بقوة صائًحا:
- فّتح يا حيوان 

فسقطت علبة العلكة وهو يجذبني 
إليه بشدة، وتناثرت معظم حباتها على 
األرض حتت أقدام املارة الذين داسوا 

غالبيتها، فأفلتني وهو يقول:
- تستحق ذلك أيها األعمى 

واغرورقت  أسًى  صدري  امتأل 
حبات  بقايا  أمللم  وأنا  دموًعا  عيناي 
العلكة الصاحلة للبيع، شعرت باحلقد 
الشرير،  الصبي  هذا  على  الشديد 
بعابريه  القاسي  املجمع  هذا  وعلى 
الرتيب حتت وهج هذه  وبائعيه ووقته 

الشمس احلارقة.
الناس  وجوه  عن  مبتعًدا  ركضت 
وعن نظراتهم، جلست حتت ظل شجرة 
تقع قرب مطعم للمعجنات في املجمع، 
ووضعت  ساقها،  إلى  ظهري  أسندت 
ذراعّي على قدمّي، ثم خفضت رأسي 
والدموع  جبيني  من  يتصبب  والعرق 
العاثر  حظي  نادًبا  عينّي،  من  تنساب 
الوغد  بهذا  واصطدامي  اليوم  هذا 
ما  وقال  فعل  ما  فعل  الذي  احلقير 

قال.
وبدأت أحسب حساب العقاب الذي 
سأناله من أبي مساء ذلك اليوم، فهو 
لن يصدق ما حدث، وسيخبر أمي أني 
بـ  ذهبت  وأنني  وعليها،  عليه  أكذب 
)املصاري( للّعب بالسيارات الكهربائية 
املوجودة في الساحة الهاشمية، إذ كنت 
قد رجوته كثيًرا كي يسمح لي باللعب 
احلادثة،  لهذه  السابق  اليوم  في  بها 
وطبًعا رفض ذلك بشدة مذياًل رفضه 
بالتهديد والوعيد إن قمت بذلك، رغم 

محاوالت أمي الفاشلة إلقناعه.

بعد قليل سمعت صوت نقود تلقى 
أمامي  وضعتها  التي  العلكة  علبة  في 
نظرت  املتسولني،  أحد  قماش  كقطعة 
بقايا  مع  )بريزتني(  فرأيت  العلبة  إلى 
الهالك  من  جنت  التي  العلكة  حبات 

حتت األقدام.
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رفعت رأسي لألعلى قلياًل ألرى من 
كان  أمامي،  ويقف  النقود  ألقى  الذي 
التقت  أن  وما  الشرير،  الصبي  ذاك 
النظرات  تبادلنا  حتى  بعينيه  عيناي 
وكنت  بتأمل،  إلّي  ينظر  كان  الصامتة، 

أنظر إليه بغضب.
قال كالكبار:

- ملاذا تبكي كالنساء ؟! هل يستحق 
األمر كل هذا البكاء ؟! كان األجدر بك 
أن تلقي بعلب الدخان التي بحوزتي على 

األرض أيًضا، ولكنك جبان.
وجهه،  على  أللطمه  بسرعة  نهضت 
إلى  ونظر  بقوة،  يدي  أمسك  أنه  إال 
عينّي اللتني يتطاير شرر التحدي منهما 

وقال:
- إنني أمزح معك يا طيب.

على  وجلس  يدي  وأفلت  ضحك 
األرض قائاًل:
- إجلس 

مضغ  وفتحها،  علكة  حبة  تناول  ثم 
قطعتني منها ومّد لي القطعتني األُخريني 

وهو يقول:
- خذ.. خذ من أجل أن يصبح بيننا 

)زعل( وعلكة، وليس )زعل( فقط.
وبدأنا  قبالته،  أجلس  نفسي  وجدت 
قّدم  بعضنا،  على  والتعرف  احلديث 
لي اعتذاره عّما بدر منه، وأخبرني أنه 

شعر بتأنيب الضمير عندما رآني أمللم 
حبات العلكة والدمع في عينّي، مبتعًدا 
بعد ذلك كيتيم ينسل من جلسة رفاق له 

يتحدثون عن آبائهم.
هو  أما  عائلتي،  وعن  عني  حدثته 
فلم يخبرني عن نفسه إال القليل، فقد 
علمت منه أنه وحيد، إال أنه لم يحدثني 
عن والديه وأخبرني أن اسمه )أبو علي( 

عندها ضحكت وقلت له:
- هل حًقا اسمك )أبو علي( أم هو 

كنيتك ؟!
إن  لي:  وقال  اسمه،  أنه  فأخبرني 
مشرفي  وكذلك  املجمع  في  من  كل 
مركز أسامة لإلصالح وتأهيل األحداث 
يعرفونه وينادونه به، وطبًعا بالنسبة لي، 
لم أكن أعرف آنذلك ال مركز أسامة وال 

مشرفي مركز أسامة.
أنا  بّت  الزمن  من  قصيرة  مدة  بعد 
االختالف  رغم  أصدقاء،  علي(  )أبو  و 
وشخصيته،  شخصيتي  بني  الواضح 
وعناده  وقسوته  صالبته  من  وبالرغم 
قلًبا طيًبا  كان ميلك  أنه  إال  الظاهري، 
التي  الشوائب  كل  رغم  صافًيا  ومعدًنا 
التي  العصيبة  احلياة  جّراء  به  علقت 

يعيشها.
يؤمن  ال  وأنه  أمّي،  أنه  منه  عرفت 

بالعلم بل باملادة.
- ما فائدة العلم إن كنت معدًما ؟! ما 
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قيمة الوظيفة إذا بقيت فقيًرا ؟! الثروة 
في هذه األيام هي العلم واجلاه ومصدر 

الراحة واملتعة.

وعلمت منه أيًضا أنه يكره املدارس 
ألنها تشبه السجون، إذ لها أسوار عالية 
من  وحراس  كبيرة  حديدية  وأبواب 

املعلمني والطالب.

قال لي:
- أنا أعشق احلرية، والعيش في هذه 
احلياة بال قيود، احلرية شيء جميل يا 

صديقي، ولكنه مخيف أيًضا.
قلت له:

- كيف ؟!
رّد علّي بصوت متهّدج

قبل  البيت  إلى  العودة  حتاول  أاَلَ   -
والدتك  ألن  يوم  كل  الشمس  غروب 

تنتظرك ؟؟، أما أنا.. أنا 
- سألته:

- أنت ماذا ؟!
أشاح يوجهه عني مخاطًبا السماء:

- إنه أمر موحش أاّل تد من ينتظر 
عودتك في هذا العالم !

كدت أصعق إلجاباته التي لم أعرف 
اخللفيات  من  كثيًرا  الساعة  هذه  حتى 
لم يحدثني عن حياته  إذ  لها،  الواقعية 

الشخصية إال القليل.

في  والتدخني  الدخان  بيع  بدأت   -
السنة التاسعة من عمري وتسألني عن 
فأنا  شيء،  عن  تسألني  ال   ! طفولتي 
املستقبل  وتذكره،  املاضي  ذكر  أحب  ال 
عنه  أحتدث  أن  أريد  الذي  هو  وحده 

وأحياه.
ما زلت أذكر الكثير من األحاديث التي 
دارت بيننا، والتي كان لها بالغ األثر في 
حياتي بل وفي بلورة شخصيتي، خاصة 
الواقع وخوضي  تفتحي على  بداية  في 

غماره وتعرفي على كواليسه وخباياه.
املجمع  هذا  صديقي..  يا  سامع   -
لألقوى،  فيه  البقاء  غابة..  عن  عبارة 
ستضيع إن بقيت ساذًجا.. أقصد طيًبا، 
تعيش،  كي  كن شرًسا  أتفهم،  قوًيا،  كن 
احلياة  حقوقك..  أبسط  تنال  وكي 
صعبة هنا، عليك أن تاهد فيها، وأن 
حترث كاحلمار تارة ومتكر كالثعلب تارة 
أخرى كي تعيش، وكي تنجو من قرصنة 
رجال  مطاردة  من  وتفلت  زمالئك، 
)األمانة( الذين ينقضون علينا بال رحمة 
؛ ليسلبوا لقمة العيش من أفواهنا حتت 
لم  مختلفة  وشعارات  عديدة  مسميات 

تطعمنا ال حلًما وال حتى خبًزا.
وصريًحا،  قوًيا  علي(  )أبو  كان  كم 

قال لي ذات مرة: 
أحب  ال  أنني  رغم  أحببتك  لقد   -
الطيبني،  أكره  وأنا  أمثالك، أنت طيب، 

ألنهم يثيرون الشفقة. قلت له:

بداع �ساحة الإ
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- أال حتّب أن يشفق عليك أحد ؟!
- بالطبـع ال.. ولذا يكرهني اجلميع هنا، 
وأنا سعيد لذلك، فالكـره والشفقة ال 

يلتقيان، وهذا ما أريده.
- أنت غريب يا )أبو علي( !

- لسُت غريًبا بل حقوًدا
- ملاذا ؟!

أن  أحّب  وال  اجلميع،  أكره  ألنني   -
أحّب أحًدا 

وقال لي مرة ونحن نستظل من شمس 
وقد  )السرافيس(  الظهيرة حتت مظلة 

طال الصمت بيننا:
- إحمد ربك

قلت له:
- على ماذا ؟

لو  مثلي،  الدخان  تبيع  ال  ألنك   -
رمبا  بل  صادقتك  ملا  ذلك  تفعل  كنت 

ضربتك.
- أتفعل بي ذلك يا )أبو علي( ؟!

- طبًعا
- ملاذا ؟!

- إنها لقمة العيش 
- أنت أناني 

األنانية  باتت  الزمن  هذا  في   -
سمة  إنها  اجلميع..  على  مفروضة 

العصر أيها األحمق
- أحًقا أنت أناني بهذا الشكل ؟!

- رمبا.. فأنت مثاًل صديقي الوحيد في 
هذا املجمع، ومع هذا فأنا ال أّدعي 

وقلت  ضحكت  كثيًرا.  أحبك  بأني 
له:

- أمرك عجيب يا صديقي !
حزًنا  وجهه  وترهل  عيناه  ذبلت    
عمره  على  سكبت  عقود  خمسة  وكأن 

وفجأة وقال:
- ليس هذا بيدي فأنا لم أتعود على 
من  الصراع  الصراع..  على  بل  احلب 
كل هؤالء الوحوش الصغار في املجمع، 
َخاِرَجُه،  بسياراتهم  الكبار  والوحوش 
وكل هذا من أجل أن أعيش.. فقط من 

أجل أن أعيش !
مجال  في  دكتوًرا  وقد صرت  واآلن 
حقوق اإلنسان، أجدني أُكّن أكبر احلب 
الصغير  علي(  )أبو  لـ  التقدير  وأعظم 
احلياة،  في  بخبرته  الكبير  في عمره.. 
في  خلّدته  التي  القصيرة  املدة  رغم 
اخلمول،  يأبى  نشًطا  بركاًنا  أعماقي 
ورغم ابتعاده عني عندما حاول الهرب 
من رجال )األمانة(، حيث لم يختبئ بني 
)الباصات( أو )السرافيس( كعادته، بل 
فّر بعيًدا.. ليست فقط عن املجمع، بل 
تشبه  التي  القاسية  الدنيا  هذه  وعن 
الغاب على حّد تعبيره، وقد حدث ذلك 
مسرعة  سيارة  به  اصطدمت  عندما 
أثناء قطعه الشارع، فألقته جثة هامدة 
بال دماء على رصيف مجّمع مثقل ببقايا 
باعة  وحكايا  سائقني  وضجيج  بشر 

ومتسولني.
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مروحة  -1
في  يتفتت  ما  يستحلف  صباح 
له حيزا كي يظهر...  يُبقي  أن  اجلوف 
بني  متراكم  بوهن  يتدافع  صباح 
يبدأ...  كي  بركانية...  سوداء  حجارة 
مروحة  نيران  عنقه  حول  تلتف  صباح 
مصمودة بدقة عند حائط ال ميكن خلق 
مدينته...  فرسان  أحد  مع  سري  ثقب 
تُذكر  بدايته دون مجازر  يتوسل  صباح 
وانتظارا  عبثا  يتلّوى  جسد  ال....  أو 
أمام  بعد...  تلتئم مالمحه  لم  خلالص 
تنفد  أن  تريد  ال  غربة  تنفث  مروحة 

صباح.. ذات  رمالها... 

قهوة فنجان   -2
ليله  جحيم  عن  يعتذر  صباح 

اجلحيم  زبد...  بأطياف  مثقلة  بقهوة 
ومفارقة  النب  فوق عبق  للحظة  يتبختر 
ال  ينام...  وال  قليال  يغفو  ثم  الضوء 
اندثر  قد  ما  وهشاشة  هشاشته  تنام 
مبعنى  نصفه  القهوة  فنجان  وانتهى... 
العادة...  أوهام  من  آخر  حيز  آخر... 
كل شيء عادي ودافيء وعذب ما دام 
سائل القهوة نصفه... أو ربعه اآلن... 
أم  نهضوا...  جّنات  أي  ومن  ما هؤالء 
امللتبسة  اللوحة  داخل  هم  يعيشون 

باحليرة؟... املشجرة 
متاثيل  حول  يرتعون  أطفال 
نهضوا..  أمهات  املرقطة،  األبقـار 
نهضوا..  مدراء  نهضوا...  آباء 
أُوكورديـون  عازفو  نهضوا..  زانيات 
نهضوا...  سرطان  مرضى  نهضـوا... 
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جديدة
قالم  �أ

ذات �صباح...

راجي بطحي�س٭

نــــص

٭  شاعر وقاص أصدر عدة دواوين شعرية – الناصرة – فلسطني.
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منتحرون  نهضوا...  جمال  ملكات 
نهضوا... آسر  بقوام 

اعتذاراته  استنفذ  وقد  صباح... 
القهوة. فنجان  انتهى  حني 

مرايا  -3

أو  خائـن  ربيـع  في  أبلـه  صباح 
وكيف  خائن...  آيار  في  حتديًدا 
يكون...  أصاًل...  خائًنا  آيار  يكون 
خائن  ربيع  في  أبله  صباح  ويكون.. 
يُولد في غرفة ال مرايا فيها وال حتى 
مخارجها...  أو  مياهها...  دورة  في 
الصباح  يستهل  مرايا...  بال  صباح 
حارقة...  وسيجارة  بوهم  صباحه 
يندم...  ثم  برهة  ذكره  ينتصب 
مستوردة  مالبس  حانوت  يدخل 
ضاعت..  قد  كانت  معاٍن  ديار  من 
يدخل  برتقاليـة،  قطعـة  يأخذ 
كل  اجلماعية...  القياس  منظومة 
كلها...  عنه...  تتساقط  األقمشة 
تنتهي  ال  مرآة  أمام  الصباح  يقف 
ومتتد...  متتد  احلانوت...  وسط 
أيها  أنت  من  مرآة...  أمام  يقف 
الصباح  مرض  يا  النحيل..  الشبـح 

تتساقط  األقمشة  كل  املتفاقم... 
حسرة. عينيك...  من 

افتراضي صفر   -4

مناجاة  ليل  إثر  أملس...  صباح 
من  العداد  نشّغل  هنا  من  طويل... 
يجلجل  الذي  الصفر  من  جديد، 
كل  استكانة...  بضع  كل  حضوره 
شيء يبدأ اآلن وفي هذه البرهة.... 
أوراقا  األشجار  تنثر  اآلن سوف  من 
أقل  شيء  وال  بالشجن  معطرة 
أجمل  شيء  كل  اليوم  ومن  منه... 
واضحة  معاني  ويحمل  وأعمق  وأهم 
كل  اليوم  من  ومجدية...  وحادة 
في  الالزم  وهو  الصحيح  هو  مكان 
افتراضًيا...  مكان  ال  اليوم...  ذلك 
رائحة بحره...  وال مكان مغترًبا عن 
مكانه وساعته ووضوح  مكان في  كل 
من  اآلن  يبدأ  شيء  كل  ماضيه... 
متعبة...  منهكة  جديدة  صفر  نقطة 
اهترأت صناديق تواريها اخلشبية... 
في  اآلن  مع ظله  مكان  كل  تعفنت... 
ليل  إثر  أفعى...  كجلد  أملس  صباح 

منفصم.... هذيان 

بداع �ساحة الإ
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عينيِك مرايا  يف  ُق 
ّ
َُحد اأ ما  ُكلَّ

... ُ لأ تتالأ اأَراها 

ٍّ
كوكبي �سراٍج  مثَل 

وع�سقًا نوراً  وتت�سامى 

العاملِ عتمَة  لت�سيَئ 

الفاجِع خرابِه  يف  الطاعِن 

املُريْب وظالمِه 

 

٭  ٭  ٭

املُتفر�ستنِي يالعينيِك 

ئ�سيتنِي لفرا وا

والفار�ستنِي

�شعد جا�شم ٭

ال�سريِّ اجلوهِر-  اكت�ساِف  يف 

لغِز وا�ستقراِء 

العامل. وم�ستقبِل 

؟ العامل  م�ستقبُل  اأنِت  اأ  -

٭  ٭  ٭

ال�سا�سعِة ياملراياِك 

النا�سعِة ال�ساطعة.... 

�سفِة  لكا وا

بِه يكتنُز  ملا 

املجهوُل كونُنا  يخفيِه  وملا 

جديدة
قالم  �أ

٭ شاعر عراقي مقيم في كندا.

عيناِك ُت�ضيئاِن

 عتمَة العامل

شعـــر
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- هْل مراياِك

روؤاِك ؟

٭  ٭  ٭

يايل...

الباذخة يالبهجتي 

لبهائي ويا

ِّ
البهي بوجودِك 

بهى الأ يتُها  اأ

دهى والأ

الن�ساِء  هذي  بني 

٭  ٭  ٭

نا فيك اأ اأجمنوٌن   -

اأنِت بي جمنونْه ْم  اأ

وجنوين م�سكاتي  ِك 
ُّ
حب

جنوَنْه خفي 
ُ
لي  

ُ
والعا�سق

اأموُت عليْك َنا  اأ  (

حتينْي بي  واأَنِت 

ك 
ّ
اأحب نا  واأ

ك
ّ
اأحب نا  اأ

٭ ٭
 َجننْي ( 

ْ
ر

َ
م

َ
َ�س اأ ُكنِْت يا  ِمْن   

٭  ٭  ٭

لعينيِك  �سالمًا 

العاملِ عتمَة  تُ�سيئاِن 

يَل وتُ�سيئاِن 

امل�ستحيْل  – الغام�َس 

لروحِك �سالمًا 

َّ
علي  

ُّ
ت�سع

ِّ
احلب بهذا 

اجلميْل الوجوِد  كرنفاِل  يف 

النواب.  مظفر  للشاعر  شعري  لشطر  استثمار  ٭٭ 

بداع �ساحة الإ
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بداع �ساحة الإ

األمل.. احللم.. الفرح.. البراءة.. 
الطيبة.. الورد.. والعطر، كل هذه 
كجبني  املتألق  وجهك  غادرت  األشياء 
وداع  دون  غادرت  عروس،  يا  الصباح 
ولم تترك خلفها إال احلزن واأللم الذي 

ال يشبه األلم.

من  شّيدت  كنت..  وحاملة  بريئة 
واٍد  على  شرفته  تطل  بيتًا  أحالمك 
يأتي  متى   " وقلِت:  أزرق  وأفق  أخضر 
اليوم األجمل ". ثم سافـرت مع األحالم 
فحملك  الغائب،  احلبيب  حيث  إلى 
وأخذك إلى غابة يزنرها ضباب أحمر 
فاحت، وهناك، فرش صدره سريًرا وثيًرا، 
فتمددت فيه، وذهبت إلى ضفاف لينة 
وانطفأ  ُقتلت،  أحالمك  لكن  ندى،  من 
بريق الشباب في عينيك، واشتعلت في 
ممرات شرايينك حرائق كادت حتولك 

إلى رماد.

ب�شام الطعان ٭

قدموا لك عرضاً مغرًيا بالنسبة لهم 
فقلت بصوت ال خوف فيه:

- ال.. ال أريده حتى لو قدم لي ولكم 
مقابل أوزاننا ذهًبا.

قالها  املجنونة؟  هذه  تقول  ماذا   -
والدك وهو يلتفت إلى أمك التي 

بّشرتك باحلياة السعيدة.

ومعها  السعيدة  احلياة  بهذه  ألقيت 
في  اخلمسيني  املاشية  تاجر  العريس 
على  فانهالت  والعناد،  الرفض  بركة 
وصيحات  وركالت  صفعات  جسدك 
شبه مجنونة، حينئذ صار النزيف حاًدا 

بني أركان قلبك.

حرموك من أمنيتك األولى، فامتهنت 
القهر زمًنا، ثم ابتدعت عًشا في غرفة 
من تعب وأنني وانتظرت، على أمل أن 

جديدة
قالم  �أ

٭ كاتب وقاص له عدة مجموعات قصصية - سوريا

ت�صبحون على ندم

قصـــة
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بداع �ساحة الإ

تتغير النفوس، ولكن كيف لنفوس ليس 
لها كبرياء، وال تعرف الشبع أن تشبع؟

يوم اخلميس، وفي اخلامسة بتوقيت 
اخلراب، حددوا موعد زفافك، فخبأت 
أكثرها  الدروب  من  اخترت  جراحك، 
املهزلة،  هزمية  على  وصممت  حرية، 
خرجت  ساعة،  بنصف  املوعد  وقبل 
انفتحت  العيون،  فاتسعت  من غرفتك، 
األفواه، وطارت منها عصافير الدهشة، 
أما أنت فكنت تضحكني، تضعني على 
وجهك قناًعا كاريكاتورًيا، وترتدين ثوبـًا 
غير  فيه  وليس  أطرافه،  من  ممزًقا 

السواد.

قلت بسخرية الذعة:

هذا  ملثل  املفضل  الثوب  هو  هذا   -
اليوم، أليس كذلك؟

شعرك  تبعثرين  وأنت  تابعت  ثم 
بأصابعك العشرة:

أجل  من  قلبها  باعت  من  حمقاء   -
شيء فان.

هددوك، سخروا منك، ثم أجبروك 
على مسح القناع وارتداء ثوب الزفاف 

التقليدي.

ليتأبط  القصير  العريس  تقدم 
السيارة  نحو  بك  ويسير  ذراعك، 

ومألت  الزغاريد  فانطلقت  الفارهة، 
فشعرت  اجلزيرة،  في  القرية  سماء 
حياتها  فقدت  شابة  على  نحيب  بأنها 
وهي في كامل صحتها، وبدوت كبالونة 
أين  تعرف  وال  فارغ  فضاء  في  تسبح 

تستقر.

ركوب  على  السعيد  العريس  حثك 
واضح،  بقرف  إليه  فنظرت  السيارة، 
شيًئا  يصغر  شبح  مثل  أمامك  فبدا 
فشيًئا، ثم يتحول إلى نقطة سوداء تكاد 
يدك  وفجأة سحبت  مرئية،  تكون غير 
يسمعه  أن  أردت  بصوت  وقلت  بعنف 

اجلميع:

- كم أنت ساذج وغبي.

لم يتفوه بكلمة على الرغم من اتساع 
العيون من حوله، وإمنا راح يبتسم وكأنه 

يقبض على سعادة غامرة.

حور  كشجرة  السيارة  أمام  وقفت 
سوداء،  أوراقـًا  أغصانها  على  حتمل 
أمك  نحو  التفت  تصعدي،  أن  وقبل 
الباسمة، وأبيك املنتشي، وقلت بصوت 

هادىء:

- تصبحون على ندم.

-  مع السالمة يا بنتي. قاالها معا 
وراحا يوزعان االبتسامات عليك 
رمبا  بالتساوي،  العريس  وعلى 
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لم  أو  جيًدا،  اجلملة  يسمعا  لم 
يفسراها.

بالقار،  سقايتها  أرادوا  وردة  يا 
إلى  وذاهبة  روح  بقايا  فيها  كجريحة 
وأنت  كنت  عنها  رغًما  األخير  مثواها 
تلسني إلى جانب العريس الذي يحلم 
ولذيذة حتت ضوء أحمر  بأشياء حلوة 
كلمات  هسيس  سمعت  فجأة  خافت، 
تأتي من جهة القلب: " عند أول فرصة 
سـنهرب، ولن نسمح لهذا الشبح املعبأ 
اجلسد  هذا  يدنس  أن  والغباء  بالقبح 
أن  إال  منك  كانت  فما   ." الطاهر 
تبتسمني  أنك  العريس  ظن  ابتسمت، 
له، فأزحت وجهك عنه بسرعة وأرسلت 

نظراتك نحو البعيد.

 قلب اللص دائم اخلفقان، ونظراته 
نحو  مستقيم  بخط  تنطلق  سهام 

الهدف.

املكان  وفي  القريبة،  البلدة  في 
النادي  ساحة  في  لكما  املخصص 
الفرح،  من  عديدة  بأنواع  املكتظ 
لم  العريس، وألنه  إلى جانب  أجلسوك 
ير فيك غير ما يشتهي ويريد، لم يرفع 
بصره عنك، بينما نبضات قلبه تتصارع 
رحت  عروس،  يا  وأنت  داخل ضلوعه، 
تعلنني موت الدنيا كلهاـ  ما عدا احلبيب  

الضالع في دمك ـ  في عينيك.

انتشى العريس، فطلب منك مشاركته 
ذابلتني،  بعينني  إليه  فنظرت  الرقص، 
شعرت بأنك تتفتتني إلى قطع صغيرة 
ميتص  عمن  بحثت  جمعها،  يصعب 
حزنك الشامل، ويقتل العويل املتصاعد 
من نفسك، ولكن كيف والعالم كله صار 
وأنت  للعريس  قلت  عندئذ  ضدك، 

تتصنعني الفرح:

- سأقضي حاجة وأعود.

أراد مرافقتك لكنك صممت على أال 
يحدث ذلك، فنادى إحدى قريباته كي 
ترافقك، لكنك طلبت منها مع ابتسامة 

أن تبقى في مكانها.

خلسة، وبعد دقائق كنت على سطح 
البناء املطل على ساحة الرقص، وقفت 
ألقيت  بيضاء،  كحمامة  احلافة  على 

باإلكليل وأطلقت صيحات االحتجاج:

ـ  ليسمع اجلميع.. من يقترب مني 
األرض،  على  بنفسي  فسأرمي 
وهذا الذي يسمي نفسه عريسي 

ال أريده وليذهب إلى اجلحيم.

والغناء،  والعزف،  الرقص،  توقف 
واته  والركض،  اللهو  عن  واألطفال 
املندهشة،  العيون  من  جيش  نحوك 
ال  اسود  متثال  إلى  العريس  وحتول 
ورمبا  الصمت  من  بوحي  إال  ينطق 

بداع �ساحة الإ
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اخلجل، وبعد عشر دقائق أو أكثر من 
واالنسحاب،  الهجوم  والتوسل،  الرجاء 
مهروالً،  والدك  جاء  والوعيد،  التهديد 

ومن خلفه أمك وأختك.

إليك  أصعد  أن  قبل  انزلي   -
بغضب  والدك  صاح  وأذبحك. 

وهو يكاد ينفجر.

ولم  املال  أجل  من  لهذا  بعتني   -
تسأل إن كان لي قلب. " صحت 

وأنت تشيرين إلى التمثال ".

بقدرك  وارضي  بنتي  يا  انزلي   -
طيب  رجل  عريسك  ونصيبـك.. 
السعادة.  طعم  معه  وستعرفني 
صاحت أمك وهي تلطم خديها.

ما  إال  يكون  ولن  أختي  يا  انزلي   -
وهي  أختك  صاحت   " تريدين. 

تبكي ".

- ال تنزلي. " قال قلبك ".

همست   " واالستسالم.   إياك   -
روحك ".

قالت   " تخافي.  وال  تفعلي  ال   -
نفسك ".

قلت   " يطلقني.  أن  قبل  انزل  لن   -
نحو  للطيران  جاهزة  وأنت 

األرض ".

خفية،  الصعود  العريس  حاول   -
لكنك انتبهت إليه وصحت بصوت 

غاضب:

متى ستفهم  الغشيم..  أيها  ارجع   -
منطق القلوب.. ارجع وإال سألقي 

بنفسي.

توقف في مكانه، وبدا وكأن سكيًنا 
صدئة مغروزة في صدره، اقتربت منه 
امرأة ثخينة وبخته بشدة ثم نعتته بكالم 
ال ينطبق إال عليه، آنئذ، تغيرت مالمحه، 
تقدم نحو والدك الساكن في دوامة، رفع 
كالًما  بعصبية  وقال  وجهه  في  سبابته 
لم يسمعه اجلميع، فغرز والدك سيوف 
خده  إلى  أرسل  ثم  وجهه،  في  نظراته 
من  ينساب  اللعاب  جعلت  قوية  لطمة 
حلظات،  وبعد  الغليظتني،  شفتيه  بني 
الثياب،  متزقت  األجساد،  انتفضت 
ظهرت العورات، اختلط احلابل بالنابل، 
وسال الدم، وظل يجري.. يجري، ويأخذ 
معه الرجال والشباب والنساء والفتيات 
وحدك  وكنت  آسن،  مستنقع  إلى 
تتفرجني، وقبل أن تنتهي املعــركة، كنت 
قد حتولت إلى حمامة تطير إلى البعيد 
بعدما غسلت تاعيد احلزن الواضحة 
فيها مباء زالل، وارتوت عيناها من فرح 

ال ينضب.

بداع �ساحة الإ
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اأ�سماء املالح ٭

كتابات جديدة

جديدة
قالم  قصـــة�أ

غروب  بساعة  أشبه  حزنها 
توقفت عند النزاع األخير لروح 

ذلك النهار.. 

أمام  ويفتخر  بحذائه  يعتز  كان 
قرنائه بأن أباه اشتراه له من بيروت.. 
لبيع األحذية..لطاملا  من أفضل مكان 
اندس في فراشه رافضاً خلعه.. ولطاملا 
في  بوضعه  أو  بإخفائه  الكبار  أغاظه 
إليه..  بينه وبني الوصول  مكان يحول 

كل ذلك لشدة تعلقه به..    

حذاء أحمد اجلميل ال يفارق أمه.. 
عنه  البحث  جلة  في  جناتها  طوق 
وباألمس  به..  يربطها  الذي  والشيء 
غير البعيد.. رمبا هو حلقة الوصل بني 

عقلها وجنونها بعد فقدان أحمد..

أحد ال يجرؤ على اتهامها باجلنون 

احلذاء..

أو حتى يشك في سالمة عقلها.. رغم 
البالي  فستانها  استبدال  ترفض  أنها 
بفستان آخر.. متشي حافية القدمني 
أحياناً..وليس غريباً أن حتتفظ بحذاء 
أحمد في جيبها.. تصوم عن الكالم.. 
يعتقد  حّيها  أبناء  غير  من  والبعض 

بأنها خرساء..!!

انقضاء  على  مضت  عديدة  شهور 
الطائرات  أزيز  يزل  ولم  احلرب.. 
رأسها  في  يختلط  االنفجارات  ودوي 
أن  قبل  األطفال..  ضحكات  بصدى 
الرعناء..ال  احلرب  تلك  حتصدهم 
املوشاة  ذاكرتها  ترميم  ميكنه  شيء 

باملوت اجلماعي..

كان رأس أحمد - طفلها الذي لم 
يدها  يتوسد  اخلامس-  عامه  يكمل 
اليمنى، حني ارتطم سقف البيت على 

٭ من األقالم اجلديدة في مجال القصة  القصيرة - األردن
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ميكنها  ما  كل  ذلك  كان  فيه..  من 
تذكره وآخر ما ميكنها أن تنساه وحني 
جثة  انتشال  أيضاً  مت  إنقاذها..  مت 
زوجها.. أما أحمد.. فال املوت أخبر 
عن رحيله وال احلياة أنبأت عن بقائه 

فظل قلبها يتأرجح بني قدرين..   

به  جتشأ  ما  كـل  بني  عنه  بحثت 
يزل  ولم  قانا..  صدر  على  املـوت 
سافرت  وكلما  إليه..  دليلها  حذاؤه 
في أحالمها.. ترى ورداً جورياً ينبت 
حتت قدميه.. ينزف حمرة تروي ظمأ 

األرز..

الليل  ذات مسـاء وقبل أن يغمض 
جفنيه  حتت  املستتر  جرحهـا  على 
ضحك  تتعـالى..  أصواتاً  سمعت 

كالبكـاء.. وبكاء يهتز له جسد لبنـان 
بأسره.. انتفضت مذعورة.. وانطلقت 
امللتفة  األفواج  حيث  إلى  كالشهاب 
واملكلفني  اإلنقاذ  فرق  حول  بذهول 
انضمت  املفقودين..  عن  بالبحث 
السماء  تستمطر عطف  بلهفة  إليهم 
عليهم..  عثر  ممن  ولدها  يكون  بأن 
كأن  شعرت  مكانها..  في  تسمرت 
تفيض  أعني  قدميها..  تبتلع  األرض 
باحلزن..  تفيض  وأعني  بالدمع 
أناس يجدون أبناءهم أحياء وآخرون 
والعزاء  لهم موتى..  أقرباء  يتسلمون 
أو  ذويهم  عن  لهم  خبر  ال  ملن 
أحبائهم..انفطر قلب فاطمة.. سّموا 
أخيراً  عليها..  يغشى  فكاد  اسمها 
عاد أحمد.. بنصف ابتسامة ومبتور 

الساقني..

كتابات جديدة

مطلوب وكالء توزيع 

يف الدول العربية

تعلن مجلة  عن رغبتها في اعتماد وكالء توزيع للمجلة في مختلف 
الدول العربية .

على الراغبني االتصال باملجلة على العناوين التالية :
هاتـف: 00962-6-5348618
تلفاكس: 00962-6-5348619

ص. ب 13177 الرمز البريدي 11942 عمان- األردن
E-mail:Aqlamjadida@yahoo.com



�أقالم جديدة • العدد 2 • �شباط  322007

عقارَب  القدُر،  اللعبِة،  َمِلُك  يأمُر 
األخيرة،  دورتها  تدور  أن  الساعِة، 
في سنِة ألفني وخمسة، لتبدأ دقائق سنة 
جديدة، دقائق نارية، تضيء مكاًنا وحترق 
أمكنة، لكن اإلنسان املسكني، على عادته، 
ويشعل  األحلان،  وينشد  االحتفاالت  يقيم 
التي  املفرقعات،  ليطلق  الثقاب  عيدان 
تتبعثُر أنواُرها في عتمة ليل يحبس ماليني 
األنفاس واآلهات... وليسمع تنهدات فتاة 
ما زالت أوراق املاضي تالحقها وهي تسير 
بخطى مضطربة نحو بيتها الصغير، الذي 
تلتف حوله حديقة متعبة، أضناها اإلهمال 
زال  ما  األقل  على  لكن  الوهن،  وأسقمها 
أحد أركانها قادًرا على حمل تلك السيارة 
التي يبدو أنها لم تستعمل منُذ زمن بعيد.. 
وترمي  لتدخل  الباب،  مقبض  متسك 
األفكار  من  وموجة  الكنبة  على  بنفسها 
جتتاحها، حتّدث نفسها: كيف أنسى، أريد 
أتذكر  التي  اللحظة  هذه  حتى  أنسى،  أن 

فيها كل املاضي، أريد السفر بعيًدا، لكني 
ال أستطيع، فعملي هنا، وبيتي هنا.

أقف وأسير في الغرفة، علّي أجد حاًل، 
أنظر  لكني  وأملي،  حزني  أنسى  يجعلني 
الكنبة،  هذه  به،  يُذكرني  شيء  كل  فأجد 
املبعثرة،  أوراقه  الهزاز،  الكرسي  املوقد، 
حتى ريشة الرسم أجدها ترسم وجهه في 
عارمة  برغبة  أشعر  كم  آه..  مكان...  كل 
أستطيع،  ال  لكني  بالصراخ،  بل  بالبكاء، 
ألنسى،  عيني  وأغمض  بالصمت،  فألوذ 
لكني ال أرى سوى صور املاضي املزدحمة 
علها  رأسي  أهز  تالحقني،  بعضها،  وراء 
تطير من فكري، نعم، إنها تتطاير كالغربان 
ألرى  عيني  أفتح  الشجر،  فوق  السوداء، 
املوقد أمامي، كما كان في الشتاء املاضي، 
حيث كنا مًعا، وابتساماته تشاركني أيامي 
وأتذكر كيف لعبنا بالثلج مًعا، ال أعلم ملاذا 

أبتسم بحزن، اآلن املاضي لن يعود. 

كتابات جديدة
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فنجان  لتحضير  وأقوم  بقوة...  أتنهد 
قهوة... تفور حبيبات القهوة.. أسكبها في 
فنجاني، وأسير نحو املرآة، لكني ال أرى في 
ومالبس سوداء،  وجه حزين،  املرآة سوى 
والضحكات  املفرقعات،  صوت  فأسمع 
حينها  الهواء،  ذبذبات  تداعب  واألنغام، 
هذا  أبدل  ال  ِلَم  فكرة،  عقلي  في  ملعت 
يذكرني  وكل شيء  الكنبة،  السرير، وهذه 
باملاضي، مالبسي، تسريحة شعري، فالبد 
أن أغلق أبواب املاضي وأدع املاضي يدفن 

موتاه وأعود للحياة من جديد.

أُفّكر في أخذ إجازة، سأبّدل كل شيء 
ذهب  والستائر،  الدهان  حتى  البيت  في 
األسبوع وأنا مشغولة، ال شك أني جنحت، 
باملاضي،  له  عالقة  ال  أصبح  شيء  فكل 
أعود  أن  بد  وال  انتهت  اإلجازة  هي  وها 

للعمل.

الطريق  في  أنا  وها  الصباح،  جاء 
الطويل، الذي كنت دائًما اقطعُه معه، ها 
هو املطعم الذي كنا نرتاده مًعا، أنظر إلى 
هذا  لكن  وجهه،  أرى  علّي  الناس  وجوه 
كان  التي  األماكن،  تلك  حتى  مستحيل، 
يجلس فيها حتّن إليه، تفتقده مثلي، يتوقف 
الباص، وصلت إلى مكان عملي، وأبعدت 
األفكار عني، انتهى اليوم، ها أنا أعود ثانية 
أنه  بالتعب، البد  من ذلك الطريق، أشعر 
دون  الدموع  تذرفان  بدأتا  عيناي  العمل، 
رغًما  رأسي،  في  تزدحم  األفكار  إرادتي، 
عني، إنها هي التي تعود إلّي، ال أستطيع 
مقاومتها، وصلت إلى البيت، رميت نفسي 
على السرير وأغمضت عينّي، ألغرق في 

نوم عميق.

من  استيقظت  ساعات،  بضع  بعد 
الوحدة،  حيث  الليل  منتصف  إنه  جديد، 
واخلوف، ملاذا منت؟ ماذا أفعل؟ أنظر من 
حولي أتذّكر كيف كانت أيامي، وهو معي، 
وحياة،  حركة  البيت  هذا  ميأل  كان  لقد 
أشعر أني ميتة وأنا من األحياء، أنا مثلُه 

ميتة، ال أشعر باحلياة.

كتابات جديدة
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تالحقني،  املاضي  أفعل؟ صور  ماذا 
سأخرج، نعم سأخرج... ألهرب من هذا 
الظالم،  في  أسير  وماضيه...  البيت، 
شيء  عن  أبحث  وكأني  باكية،  تائهة، 
األرض.  موجوًدا على هذه  ليس  أصبح 
رأيت  حتى  وساعات،  ساعات  سرت 
مقطوعتان  وقدماه  كرسي  على  رجاًل 
ووجهه مليء باحلياة، فنظر إلّي وقد ملح 
اليأس واملوت في وجهي فقال: يا ابنتي، 
فّكري وعّدي نعم الله عليك، وال تعّدي 
نعمة.  املوت  بعد  ليس  فقلت:  متاعبك، 

فقال: هذه هي احلياة، أال أذكر لك قصة 
رجلني وراء القضبان، أحدهما كان يرى 
الوحـل واآلخر كان يرى النجوم، ثم سار 
الرجل بكرسيه مبتعًدا، وأنا أنظر إليه، 
وكأني ألول  األذان،  حتى سمعت صوت 
الساكن..  الفجر  ذلك  في  أسمعـه  مرة 
الذي ال يقطعه إال صوت أنفاسي املتعبة، 
فصليت وحمدت الله، وعدت إلى دفتر 
مذكراتي وكتبت فيه: أصابتني املصائب 
ألنه ليس عندي حذاء إلى أن التقيت في 

الشارع رجاًل دون أقدام!    

كتابات جديدة
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متدثران  جًدا  صغيران  طفالن 
البرد  بني  يحول  ال  قد  بغطاء 
وعظامهما في أحد أركان البيت الهزيل، 
ينتظران أمهما التي خرجت باكًرا علّها 
تعود قبل أن يناما.. فالطفلة الصغرى  
ثم  واآلخر  احلني  بني  رأسها  يسقط 
ترفعه فاحتة عينيها احملمرتني  بقوة.. 
ال تريد أن تنام قبل أن ترى ثياب العيد 
أمها...  ستشتريها  التي  والعروسة 
والطفل األكبر قلياًل يتابع بعناية قطرة 
بالسقف  صغير  شق  من  تتسرب  ماء 
ثم  فوقه..  الثلج  حمل  من  تعب  الذي 
على  وضع  على صحٍن  بسرعة  تهبط 
األرض...  يفترش  شيء  وال  األرضية 
أقل  الصحون  وعدد  جًدا،  الباردة 
إذن  فهي  الشقوق..  عدد  من  بكثير 
وظيفة الطفل األكبر أن يراعي الشق 
األوفر ماًء ويضع حتته الصحن ويعود 
الغطاء،  حتت  يتدثر  للركن  مسرًعا 

ويوازن الطفالن طول الغطاء عليهما، 
منه  شيء  عن  األكبر  تغاضى  ورمبا 
وهكذا  لصاحلها...  الصغرى  تسحبه 
يراقب  لعمله  األكبر  الطفل  يعود 
وتعود  الصغرى..  تغفو  بينما  الشقوق 
لتستيقظ بسرعة.. ظانة أن العروسة 

كتابات جديدة
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قد وصلت مع ثياب العيد... األم تعمل 
في أحد البيوت خادمة، ليست وصيفة 
أو مربية، خادمة  فقط، تقوم بتقطيع 
واخلضار  اللحم  من  كبيرة  كميات 
من  كبير  عدد  وتنظيف  املطبخ  في 
الصحون..  والصحون في هذا البيت 
 ..! الطعام  حمل  غير  بشيء  تقوم  ال 
وتقوم األم أيًضا بإشعال املوقد الكبير 
وتكنيس السجاد الفاخر الذي يفترش 
األطفال  أسّرة  وترتيب  األرضية 
مكانها  في  األلعاب  ووضع  الدافئة.. 
وإذا ما سمعت القطة الكسولة تقول: 
تسارع  ممطوطة..  بلهجة   " مياووا   "
إليها علّها ينقصها شيء أو تريد شيًئا 
إضافًيا..  وعند املساء تلّف األم رأسها 
بوشاحها األسود اخلفيف وتخرج حانية 
رأسها لتواجه الريح وتعود للبيت.. وفي 
أن  قررت  العيد...  ليلة  الليلة...  تلك 
تشتري شيًئا للطفلني..عامل احلديقة 
مريض وخادم األحصنة امرأته ستلد.. 
تذهب  التي  اخلادمة  والسيدة طردت 
للتسوق ألنها تخطئ باحلساب.. وكما 
ترون غادرت األم بيت السيدة بعد أن 
نظفت احلديقة من األوراق املتساقطة 
وذهبت  األحصنة  وعلفت  واإلسطبل 
كل  بكثافة..  يتساقط  والثلج  للتسوق 
ذلك يجب أن يتم وإال فلن تأخذ قرًشا 
واحًدا من مرتبها.. وال بد من إصالح 
السقف.. وشراء شيء للطفلني والثلج 
يتساقط  والرياح باردة كثيًرا واحملال 

تغلق أبوابها..  والطفلة الصغرى تغفو 
شيًئا  تنتظر  حولها   متلفتة  وتصحو 
به قبل  جمياًل كانت أمها قد وعدتها 
أن تذهب.. قدماها ترتعشان.. ما أبرد 
اجلو.. ليت الرياح تهدأ قلياًل.. ويكف 
التراكم  عن  أو  التساقط  عن  الثلج 
حذاءها  ليت  وكتفيها..   رأسها  فوق 
إلى  الثلج  يدخل  ال  لكي  قلياًل  أطول 
بهما..  حتس  تعد  لم  اللتني  قدميها 
الشوارع  مصابيح  أن  حتس  وبدأت 
أكثر  تغوص  وأنها  حولها  من  تدور 
بالثلج.. فتوسلت إلى دمها بأن يواصل 
إلى  يصعد  وأن  عروقها  في  جريانه 
دماغها.. ثم أحست ببرودة الثلج حتت 
مصابيح  وانطفأت  ورقبتها..   رأسها 
الهطول  عن  الثلج  وتوقف  الشوارع.. 
فوقها.. وتوقف جلدها عن اإلحساس 
بالبرودة فوق جسدها وسكنت الرياح.. 
وواصلت الزحف باجتاه البيت.. تشق 
أن توصل  أرادت فقط  بيديها..  الثلج 
وجه  على  االبتسامة  وترى  العروسة 
الناس  اجتمع  الصباح  وفي  الطفلة... 
حول نهاية األخدود الثلجي أمام البيت 
املنهار على الطفلني.. حيث تقبع هناك 
الثلج..  حتت  من  منديلها  يبرز  امرأة 
الثلج  يدفنها  حراك..  بال  ساكنًة 
تداعب  الباردة  والنسمات  بهدوء.. 
الناس  بعض  ومتتم  منديلها...  طرف 
متأسفني على موتها.. وغادر بعضهم، 

ورمبا تراشقوا بكرات الثلج.

كتابات جديدة
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االنتظار  غرفة  يذرع  رائد  أخذ 
الضخم،  املستشفى  ذلك  بهو  في 
ضحايا  من  العشرات  إليه  تنقل  الذي 
في  حدثت  التي  املروعة  االنفجارات  تلك 
العاصمة عمان، قبل حوالي سبع ساعات، 
شريط  يسترجع  وأخذ  عينيه،  أغمض 
وأحمد  رائد  كان  به.  مّر  الذي  األحداث 
الواقعة  الكبيرة  املطاعم  أحد  يعمالن في 
فيه  حصل  الذي  الفندق  ذلك  بهو  في 

التفجير.

تعرف رائد إلى أحمد منذ حوالي ثالث 
سنني، وقد كان أحمد في ذلك الوقت ما 
كلية  في  النهائية  السنة  في  طالًبا  زال 
وتقدم  األردنية،  اجلامعة  في  األعمال 
يفتح  املطعم  كان  إذ  املطعم،  في  للعمل 
اليوم  مدار  على  الزبائن  ويستقبل  أبوابه، 
والليلة، ولهذا كان جميع العاملني يتناوبون 

العمل لياًل ونهاًرا.

فيها  التقى  التي  األولى  اللّحظة  ومن 
الشاب على  ذلك  بأن  بأحمد، شعر  رائد 
عينيه  في  يحمل  سنه  صغر  من  الرغم 
نفسه  طيات  بني  ويدفن  عميًقا،  حزًنا 

هموًما ثقيلة.

بني  العالقة  توطدت  األيام  مرور  ومع 
لم  أنهما  من  الرغم  على  وأحمد،  رائد 
كان  فقد  العمل،  في  كثيًرا  يلتقيان  يكونا 
املناوبات  في  وقته  معظم  مشغوالً  رائد 
استالم  أحمد  فّضل  بينما  النهارية، 
املناوبات الليلية، حيث كان ينهي عمله في 
املطعم، ويتوجه مباشرة إلمتام يوم دراسّي 
في اجلامعة، حتى بعد تخرجه بقي احلال 
يعمل  أحمد  استمر  إذ  عليه،  ما هو  على 
لياًل في املطعم ونهاًرا في إحدى الشركات 
التجارية، ليجني املال الكافي ليعيل أسرته 
سبيل  في  جاهدت  التي  أمه  من:  املؤلفة 
السيما  الصاحلة،  التربية  أبنائها  تربية 
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بعد أن توفي زوجها مبرض السرطان بعد 
ثماني سنوات من زواجها به، وأخوه محمد 
الطالب في السنة الثانية من كلية الطب، 
والنهار  الليل  تدرس  التي  رجاء  وأخته 
العامة،  الثانوية  الشهادة  امتحان  لتجتاز 
احلكومية،  اجلامعات  إحدى  إلى  وتدخل 
طالب  وآالء  محمود  الصغار  وإخوته 
ليوفر  جاهًدا  يعمل  أحمد  كان  املدرسة، 
لكل فرد من أفراد أسرته كل ما يحتاجونه، 
ويعوضهم عن حنان األب املفقود، وهكذا 
في  رائد  وجد  الظروف  هذه  كّل  وحتت 
أحمد شخصية الشاب اخللوق املبدع بكل 

ما حتمله الكلمة من معنى.

اليوم  ذلك  في  أنه  الكبرى  الّطامة 
يحضر  أن  أحمد  من  رائد  طلب  بالّذات 
ملناوبته الليلية قبل موعده بنصف ساعة، 
فإن  وكعادته  لالنصراف،  مضطر  ألنه 
واستلم  مبكًرا،  وحضر  يخذله،  لم  أحمد 
رائد  كان  والفواتير،  السجالت  جميع 
يركب سيارته في اللحظة التي دوى فيها 
وتصاعد  الشظايا،  وتناثرت  االنفجار، 

الدخان من كل مكان.

الوقت  لم يعرف رائد كم استغرق من 
استعاد  أن  ما  ولكنه  ليستوعب ما حدث، 
ليرى ما  متام وعيه حتى استدار مسرًعا 
أحمد  كان  أحمد،  العزيز  بصديقه  حّل 
فاقًدا للوعي ويسبح في الدماء، شعر رائد 
بدموعه الساخنة تتساقط على خديه، لم 

تلك  في  مشاعره  متييز  على  قادًرا  يكن 
ذنب...  ألم...  حزن...  خوف...  اللحظة: 

ال يدري.

اإلسعاف،  سيارة  إلى  نقله  في  ساعد 
املستشفى،  إلى  دقائق  التي وصلت خالل 
فحصه  استنفار،  حالة  في  اجلميع  كان 
األطباء وقرروا أنه بحاجة إلى سلسلة من 
التي  الشظايا  تلك  ليستخرجوا  العمليات، 
الضئيل،  جسده  من  مكان  كل  في  زرعت 
العمليات،  تلك  أحمد قد يفقد حياته في 

ولكن ال خيار.

نظر رائد إلى ساعته فكانت تشير إلى 
العملية  استغرقت  لقد  صباًحا،  الرابعة 
العلميات  غرفة  في  إنه  طوياًل،  وقتـًا 
أحد  هو  ها  ساعات،  ست  من  أكثر  منذ 
قلق  تصاعد  الغرفة،  من  يخرج  األطباء 
قادرتني  تعودا  لم  قدميه  بأن  وشعر  رائد 
على حمله أكثر من ذلك، نظر إلى الطبيب 
فبادره  بكلمة،  يتفوه  لم  ولكّنه  مستفسًرا، 
الطبيب قائاًل: لقد كانت العلمية في غاية 
اخلطورة والصعوبة، استخرجنا شظايا من 
بطنه ورئتيه وكتفه، وأوقفنا نزيًفا حاًدا في 
ولكن  جهدنا،  قصارى  بذلنا  لقد  الدماغ، 
؟  مات  هل  إلهي  يا  ؟  ماذا  رائد.  قاطعه 
ال  كالمه،  الطبيب  أكمل  اآلن،  أفعل  ماذا 
يستطيع  لن  لكنه  ميت  لم  أحمد  تخف. 
في  شظية  أصابته  لقد  اآلن،  بعد  املشي 
أدت  الفقري  العمود  من  حساسة  منطقة 

كتابات جديدة
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إلى عجز كامل في األطراف السفلية، وال 
ميكن معاجلتها على اإلطالق.

وينهار...  ينهار...  أنه  رائد وشعر  ذهل 
مشلول، أحمد ذلك الشاب املفعم باحليوية 
الباقية  البقية  مشلوالً  سيعيش  والنشاط، 
من عمره، يا إلهي ساعدني، كيف سأخبر 
عمله،  في  أنه  تظن  التي  املسكينة  أمه 
يا  ساعدني  غامًنا،  ساملًا  رجوعه  وتنتظر 
رب ؟ ساعدني يا الله ؟ أخذ رائد يخاطب 
نفسه. ما بك ؟ أين رائد ذلك الشاب القوي 
حتني  أن  الدهر  حوادث  تستطع  لم  الذي 
قوته وعزميته، بدأ يسترجع قواه، وانتصب 
وجهه،  على  اجلد  عالمات  ترتسم  واقًفا 
وقد قرر أن يقدم على ما ينبغي أن يفعله، 

وهو مواجهة أم أحمد وعائلته.

حمل نفسه متوجًها ملنزل أحمد وعائلته، 
وكأن  شعر  يخطوها  كان  خطوة  كل  في 
خنجًرا يطعن قلبه، يا لها من ليلة عصيبة، 
تتزاحم  عقله  وفي  جًرا،  قدميه  يجر  كان 
عشرات األسئلة واألفكار، ها هو قد شارف 
على الوصول إلى منزل أحمد، منزل بسيط 
مّد  املنزل،  باب  نحو  رائد  تقدم  متواضع، 
يده ليقرع اجلرس، تردد، أراد أن يتراجع... 
ال، سمع صوتًُا في داخله يصيح به. هيا يا 
رائد. ما بك ؟ استعاد قواه. قرع اجلرس، 
من  قرن  بأنها  أحّس  قصيرة  وهلة  انتظر 
الزمن، فتح له محمود، األخ األصغر ألحمد 
الباب، قفز محمود متعلًقا برقبة رائد فرًحا 

واألحاسيس  املشاعر  تأججت  بقدومه. 
داخل رائد، فترقرقت الدموع في عينيه.

سمع رائد صوًتا ضعيًفا واهًنا يصيح: 
محمود، من على الباب ؟ ها هي أم أحمد، 
عجوًزا  أصبحت  منها.  الدهر  نال  وقد 
محنية الظهر متشي على عكاز. والتجاعيد 
كل  جتمع  وجهها.  على  خطوًطا  ترسم 
أفراد العائلة فجأة حول رائد مستفسرين 
املبكر،  الوقت  هذا  في  قدومه  سبب  عن 
أن  إلى  احلديث،  يبدأ  أين  من  يعرف  لم 
نطق مبا حصل بعبارات متلعثمة وقصيرة 
وسريعة، لم يدر معنى ما ارتسم على وجوه 
إخوته، أمه سقطت فاقدة الوعي، لم يعد 
قادًرا على تفسير مالمح وجوههم، أحاط 
اجلميع بأم أحمد إلى أن استعادت وعيها، 
وطلبت من رائد بصوت متهدج أن يأخذها 

إلى أحمد.

احلادث  ذلك  على  شهران  انقضى 
من  العديد  على  قضى  الذي  األسود، 
اليوم  األيتام،  من  املئات  وترك  األفراد، 
هو موعد مغادرة أحمد للمستشفى، خرج 
رائد من املستشفى، وهو يجر عربة أحمد 
أن  نفسه  على  عهًدا  أخذ  وقد  املتحركة، 
وهمومهم  عائلته،  أحمد  عائلة  تكون 
بهذه  يشعر  فلم  أحمد،  إلى  نظر  همومه، 
اللحظة إال برغبة عارمة في البكاء، أطلق 
تتساقط..  العنان، وبدأت دموعه  لدموعه 

وتتساقط.. وتتساقط...

كتابات جديدة
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لم تكن احلاجة املادية الدافع األول 
كانت  وإن  صالح..  العم  إبداع  في 
العم صالح  كان  األمر..   بادئ  كذلك في 
يعمل بيدين متمرستني على اخلياطة منذ 
قلبه  خفق  فتاة  أول  إنها  شبابه.  مرحلة 
لها وعشقها باكرا.. وليست مجرد مهنة. 
أُحيط مبنافسني كثر صغار وكبار محترفني 
عليه  تقبل  والزبائن  ال  وكيف  ودخالء... 
وكأنها تلهث وراء لقمة العيش. لم ميتلك 
العم صالح محاًل متميزاً بل مكانا صغيًرا 
إاّل لزبون واحد وإذا رافقه  يّتسع  يكاد ال 
زبون آخر يُدخل نصف جسده في احملل 
ونصفه اآلخر يكون عرضة ألشعة الشمس 

صيًفا ومهًبا للريح واألمطار شتاًء.

       لم أكن أنا أحد زبائنه بل كنت 
أحد املستثمرين في ذلك احلي ، استثماري 
فارغ  صندوق  فقط  الكثير..  يكلفني  لم 
فكان  الفناجني  وأما  الشاي  من  وإبريق 

من  أصحاب احملالت  من  يأتيني  متويلها 
الذي  الشاي  طعُم  لهم  راق  الذين  حولي 
صالح  العم  بقرب  وجودي  أقدمه.  كنت 
يبسط  من  وسبحان  زبائني  زبائنه  جعل 

األرزاق كيفما يشاء وملن يشاء.

يقول العم صالح إني جلبت له الزبائن 
الشاي  من  السحرية  اخللطة  تلك  بفضل 
كالمه  أصدق  لم  ولكن  أقدمه  كنت  الذي 
يوًما بل صدقت وآمنت جًدا بفنه العجيب. 
يخيُط  وهو  أراقبه  أن  قصدت  مرة  ذات 
أمسك  نحاتا.  لي  بدا  الفساتني.  أحد 
قطعة القماش طوالً وعرًضا وكأنه ساحٌر 
وبعدها  لثوان  سرح  الوركسترا،  قائٌد  بل 
كان  عينيه.  في  تلمع  االبتكار  نشوة  رأيت 
القماش  قطعة  فتستجيب  يديه  يحرك 
مضت  حركة.  كل  في  وتطيعه  إللهامه 
سنوات عديدة وتقدم العم صالح في العمر 
وفقد بصره أيًضا ولكنه أبًدا لم يتنازل عن 
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موهبته، فاخلياطة عامله ال بل وطنه الذي 
لن يتخلى عنه مهما كانت األسباب.

كيف يا عم صالح وأنت فاقد لبصرك؟! 
السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  أردت  لطاملا 
أن  كيف  لي  تفّسر  مقنعة  إجابة  أقصد 
زبائنه يعودون للتعامل معه رغم ما حدث. 
وأنا في خضم أفكاري وتساؤالتي دخلت 
لم  زمن  منذ  أعرفها  للغاية  أنيقة  زبونة 
من  عجلة  على  فهي  يوما،  زبونتي  تكن 
أمرها دوًما. أخرجت تلك السيدة قطعة 
القماش بعد أن ألقت التحية وقالت للعم 

سلمته  وكأنها  تشاء  ما  بها  أفعل  صالح 
هو  أمسك  عنها.  مرضي  غير  خادمة 
قطعة القماش وأخذ يتلمسها بهدوء تام 
ثم شمها وبعدها أخذ يقلبها ويلفها كأنه 

في حلبة ملصارعة الثيران.   

صوتها  يسمع  أن  أراد  بأنه  لي  خيل 
أيًضا. استخدم العم صالح جميع حواسه 
أدركت  وهنا  املقص.  ميسك  أن  قبل 
املوهبة  تلك  أن  وهي  جداً  مهمة  حقيقة 
فريدةٌ من نوعها. إنها جتري في عروقه.  
مع  مادة  بوصفه  القماش  مع  يتعامل  لم 
سيدفع   كم  يوًما  يهمه  لم  كذلك،  أنه 
يبدع  كيف  الوحيد  همه  كان  الزبون.  
ويبتكر اجلمال.  تعلمت أشياء كثيرة من 
العم صالح أهمها كيف أحّس األشياء من 
حولي، واستمتع بقدرة اخلالق في جميع 
ما خلق ووهب للبشر.  شكرت الله على 
استثماري اجليد وفكرت أني رمبا سأبيع 
يوماً شاياً من طراز مختلف.  يجعل من 
يشربه يشعر بإحساس مختلف، ال أعلم. 
لكن أستطيع أن أقول إن في حّينا بتهوفن 

جديد هو العم صالح.
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غريب أنت يا برج الساعة!

في  لي  صديق  أعز  أنك  برغم 
هذا العالم، فإني أعترف لك أني أمتنى لو 

أستطيع أن أحتكم بك.

األول  اللقاء  منذ  ذلك  متنيت  لطاملا 
بيننا.

منذ تلك اللحظة وأنا أمتنى لو أستطيع 
أن أدير عقارب ساعتك إلى األمام أو إلى 

اخللف.

الهواء  في  أطير  أن  أستطيع  ليتني 
وأصل إلى عقاربك التي رأيتها في كل يوم 

سرت فيه في هذا املكان.

ليتني أستطيع أن أعيد عقارب ساعتك 
إلى الوراء فيعود بي الزمان إلى ماٍض أحنُّ 

إليه وأدرك جيداً أنه لن يعود.

عقارب  أدير  أن  أستطيع  أني  لو  أو 
تلك الساعة إلى األمام فأعرف شيئاً ولو 
يسيراً عن مستقبل ترجتف أوصالي حني 

أفكر فيه.

لكنك عصيٌّ على كل ذلك.

أدرك متاماً أنك الشيء الوحيد الذي ال 
ميكن ألحد منا أن يحلم بأن يتحكم فيه.

ولكن..

برج  يا  اتفاقاً  معك  أعقد  أن  أرى 
الساعة..

أريد أن أعقد اتفاقية مع الزمان الذي 
ينبض في داخلك.

أن  احلرية  مطلق  لساعتك  سأترك 
تسير إلى األمام بالسرعة التي تريد.. وأن 
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تتفق مع القدر على حياة لي مهما طالت 
أو قصرت ستنتهي.

أما أنا.. فاسمح لي أن أفعل بك عدة 
أشياء:

أوالً.. اسمح لي أن أسرق منك..

من  سأسرق  منك..  سأسرق  نعم.. 
الزمان الذي مينحك احلياة..

سأسرق من هذا احلاضر ألعود إلى 
الوراء.. ألوقظ الذكريات التي تعيش في 

داخلي.. وباتت جزءاً مني ال يفارقني.

اعلم جيداً أن عقارب ساعتك لن تعود 
إلى الوراء.

اعرف ذلك جيداً يا صديقي..

كل الذي سأفعله أني سأنظر إلى الوراء 
وأرى آثار أقدامي. وإلى أين تقودني..

أن  لي  اسمح  صديقي..  يا  أرجوك 
أسرق من هذا احلاضر ألوقظ الذكريات 

كلما مررت من أمامك.

وال عليك من بضع دموع قد تراها في 
عيني أحياناً.. أو من بسمة تراها في حني 

آخر.

اسمح لي أن أسرق من هذا احلاضر 

ألستشعر آالف الوجوه التي أحببت.

أذكر أنك قلت لي ذات مساء إن أهم 
شيء حتّب أن يتعلمه الناس منك: أن قلب 
وقد  للجميع..  ليتسع  يكبر  قد  اإلنسان 

يضيق فال يتسع حتى لصاحبه.

وأشهد لك يا صديقي بصدق ذلك.

وقد عشت هذه، وعشت تلك.

احلياة،  يعني  أيهما  جيداً  وأدركت 
وأيهما يساوي املوت.

في  ألبحر  أيضاً  منك  وسأسرق 
املستقبل.

إلى عالم من األحالم التي ال تفارقني.

أن  أمتنى  التي  األمنيات  من  ودنيا 
أعيش.

كتابات جديدة
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ولك أن تتفق مع القدر على أن متنحني 
بعضها وحترمني من اآلخر.

مبا  أرضى  أن  القدر  أعاهد  وأنا 
يعطيني.

أن  أريدك  الذي  الثاني  الشيء  أما 
تسمح لي بفعله هو أن أحيا الزمان الذي 

يبعث احلياة في ساعتك بكل أبعادها..

عقارب ساعتك لها كل احلق أن تسير 
ببعد واحد فقط.. وبالسرعة التي تريد.

أما أنا.. فاترك لي أن أحيا زماني بكل 
أبعاده.

كل  مع  احلياة  أعيش  أن  لي  اسمح 
نبضة.

نبضات  عمق  أعيش  أن  لي  اسمح 
زمانك.

واسمح لي أن أعيش حياتي بطولها.. 
وعرضها.. وعمقها.

بكل  الزمان  أحيا  أن  حقاً  أود  نعم.. 
أبعاده.

وأود منك شيئاً آخر..

في  تكتبا  أن  والقدر  أنت  لك  سأترك 
كتاب حياتي ما تشاءان

على  أكتب  أن  لي  فاسمحا  أنا..  أما 
هامش هذا الكتاب ما أريد..

أريد لهذا الكتاب هامشاً كبيراً.

هذا  في  الكتابة  حرية  لي  يكون  وأن 
الهامش كيفما أشاء

ولدّي طلب أخير..

لك كامل احلق أن تتفق مع القدر على 
أن متنحني في هذه احلياة أشياء عظيمة.. 

أو أشياء صغيرة..

أنا  بأن أحدد  يبقى لي احلق  أن  على 
حجم احلياة في األشياء التي أفعلها.

عزيزي برج الساعة..

هذا كل ما أريده منك

ال  االتفاقية  هذه  معك  أعقد  أن  أريد 
لشيء سوى ألني أحبك.

نعم..

أقسم بالله أني أحبك..

وكلما مررت بك صبحاً ومساء أحببتك 
أكثر..

يا  االتفاقية  هذه  في  قولك  فما 
صديقي؟

كتابات جديدة
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ط�����اق ل ت��خ��ف ���س��ف��وه��ا ع��ل��ى الإ

�������س������راق ه�����ي ك���ال���ف���ج���ر حل����ظ����ة الإ

ع���م���اق ي��ب��ع��ث ال�����س��ع��ر م���ن ج���وى الأ

ع������ن������اق م����ث����ل ب����������اٍن ط����وي����ل����ة الأ

جديدة
قالم  �أ

اأ�شواق يف ليلة العيد

اأحمد ح�صني �صياح٭

شعـــر

٭ من األقالم اجلديدة في مجال الشعر - األردن

ل���ي���ل���ة ال���ع���ي���د َت�����زده�����ي ب���ائ���ت���اق

����ذا ال����ُق����رب وال���ت���ن���اج���ي ب�����س��ٍر
ّ
ح����ب

ل���ي���ل���ة ل���ي�������ض ك����ال����ل����ي����ايل اخل�������وايل

ه����ّب ف��ي��ه��ا ال���ه���وى ن�����س��ي��م��ًا ع��ل��ي��ًا

 ف��ي��ه��ا ال��رق��ي��ب ع���ن ك���ل ح��ّب
َ
غ����اب

��ْل��ث��م ال��ث��غ��ر ي��ح��ت�����س��ي م��ن��ه ���س��ه��داً
َ
ي

ي����ا ف���������وؤادي اأ������س�����دل ال�������س���ر ح��ت��ى

واأب����ح����ر ال����ع����ي����ون  جل�����ة  ام���������ض يف 

ه�����ي ك����ال����غ����اب خ���������س����رة وج����م����اًل

ح����������ي ي�����ه�����ّز ك��������ّل ك����ي����ان
َ
ه������ي و

ه�����ي روح���������ي اأح����ب����ه����ا ت���ت���ه���ادى
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ف��������اق الآ ويف  ال�����رب�����ا  ب�����ن  ������س�����اَع 

�����س����اف����ع ع����ن����ده����ا ي�����ف�����ّك وث����اق����ي

�������س������ادق ال���������ود ح������اف������ٌظ م���ي���ث���اق���ي

�����س����واق يف دج�����ى ال���ل���ي���ل ك�����امت الأ

ل���ي���ل���ة ال���ع���ي���د م����ن ج�����وى م�����س��ت��اق

وال���ت���اق���ي ق���رب���ن���ا  اهلل  ِل  وا��������س�������اأ

ف���������اَح م����ن����ه����ا ع����ب����ر زه��������ر ن������دّي

ف����ه����ل م��ن ������س�����ر  اأ ن��������ا يف ح���ب���ه���ا  اأ

���س��ب��ي��ه حبيبي م��ن  ال��ن��ا���ض   يف 
َ

ل��ي�����ض

ي����ا ����س���ي���اء ال�������س���م���اء اأن������ت ر����س���ويل

ب����ّل����غ ال���������س����وق وال�����ه�����وى حل��ب��ي��ب��ي

ع��ن��ي ال�����ود  ف��اح��ف��ظ  غ��ب��ت  اإن  اأن�����ا 
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ت�ستكن هفوات العبارة 

اإىل حميمية النب�ض 

حزن يعبق بنا،

ولع مبا ن�ستهيه،

وانتظار معلق بحبال لقاء

مفاتيَح،

ول تكرث باأبوابنا

�سغرات يتناثرن بتيههن 

يف جنبات اللوحة

يت�سع احلقل،

مزيد من ال�سفائر

وفرح بعيد...........بعيد

رغبة تلوح ول يدركها �ستاء

كتابات جديدة

جديدة
قالم  �أ

توّحــد

شعــــــــر

٭ شاعرة من اجليل اجلديد - غزة .

اأوقات من حبق وحّناء

رائحة اللهفة هذه املرة 

هكذا

٭  ٭  ٭

ي�سج بِك وقتِك

حتفلن بفرح لي�ض لِك

فرحك فيِك اأدركيه 

ل تتوقفي طويًا

مل تخلق الزوايا لِك

لِك حقل اخلرافة متزجن اأ�سواتها

تزهرين كاأول عطر �سكن الريح

ومازالت تخ�ساه

يفي�ض نهرك هذا الذي من ع�سل 

�سمية ال�سو�سي٭
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ولهفة

يروي ول يرتوي

يُعطي ول ي�ساأل

تكونن 

�سبية اتقنت اللعبة 

ومل تتقنها النهارات 

٭  ٭  ٭

ويف كل احراق تنرين اأكرث 

يلتمع فيك �سوق خمباأ

يبدو جليا ملن يرى

ويف كل مرة تدّقن الباب

ل الباب يظل مو�سًدا

ول يف�سي اإىل باحة م�ستهاة 

تعودين باأمل يروي كومة الذكريات 

تلك التي ل تكتفي،

ويف كل تعب

ترتاحن اأكرث

تي ت�سعن لاآ

ول ي�سغلك ما حدث

متررين ليلك بحزن جليل

تتغا�سن عن هفوات اللحظة

ت�سوقن �سحكتك و�سمتك

لتكملي امل�سوار

ا ل يغويك
ً
رّدي اإليِك انك�سار

مل وعودي فا كان الأ

رددي معي، اإنها متر

ودوري يف حلقتنا،

كوين لِك متاما، تكونن لهم

ات�سعي اأيتها الوارفة من ظال 

وريحان

ل حلن يعزفك

ل �سارة تدل على الطريق

امتزجي بنور البدء

وخفايا الدعاء

توحدي اأكرث مبا يت�سع

اع�سقي فرحتك 

يزداد نورك
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تاركة  خرجت  وداع..  دون  من 
ذلك  خلف  الشقاء  سنني  عذابات 
لطاملا  احلياة.  حيث  وانطلقت  الباب، 
في  املنزل.. حطمت  هذا  أسرتها جدران 
ذاكرتها أدق تفاصيل طفولتها البريئة قبل 
أن تبدأ.. سرقت منها أحالم العمر قبل أن 
تراودها.. أرغمتها على أن تتخلى عن أبسط 
حقوقها في العيش كإنسانة، منحتها أيدي 
هذه  بني  لتقف  كي حتيا،  الفرصة  القدر 
اجلدران مكبلة اليدين ال حتمل سوى قلب 
هزيل، ال غاية من وراء نبضه سوى كونها 
حكمة إلهية تريد منه البقاء ليشهد املزيد. 
وروح تائهة.. كم حاولت االرتقاء بجسدها 
لكن  الظالم،  العالم  هذا  غير  إلى  وحمله 
همومه الثقال جعلتها تقف حائرة.. أتعاود 
في  غارقاً  تتركه  أم  جديد؟  من  احملاولة 
بعيد؟  من  عذاباته  تراقب  وتبقى  واقعه 
ما  صفاءهما  لّطخ  قد  خائفتني،  وعينني 
ظروف  ألصعب  مشاهد  من  عليهما  مّر 

مضطهدة  تعيشها  أن  بريئة  لطفلة  ميكن 
اتخذ  وسط مجتمع رجولي ال يرحم، قد 
من دعوى اجلاهلية له قدوة، ومن فاسقني 
يسعون إلى تشويه هذا الدين فتوة.. فعلم 
من  لها  ما  بكل  ذكورته  بأن  باطل  وعلمه 
احلياة  أبواب  له  ستفتح  سالفة  أمجاد 
ليعيش حراً.. آمراً ال يُؤمر.. وُمحاسباً ال 

يُسأ ل.. ومجرماً ال يعاقب.

أنا.. طفلة  العالم ولدت  في مثل هذا 
نقية من الذنوب.. لم أرتكب بحق البشرية 
جرماً، بل لم انطق بعد حرفاً، لكن كوني 
طفلة ال طفل، أنثى ال ذكر، كان سبباً كافياً 
ألغدو في نظرهم كارثة ما كانت لهم في 

احلسبان.

أن  بعد  العالم..  استقبلني  هكذا 
زفتني يد األقدار ألسرة كنت فيها األخت 
حنطت  قد  ظاملني،  ذكور  لثالثة  الصغرى 
الضمائر  وأماتت  مشاعرهم  األيام  قسوة 

كتابات جديدة

جديدة
قالم  �أ

مهما كان الطريق بعيدًا

قصـــة

٭ من األقالم اجلديدة في مجال القصة القصيرة - األردن 

قرع ٭ زينب من�صور االأ
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في قلوبهم، حتى  غدت احلياة في نظرهم 
غابة، هم فيها كالذئاب اجلائعة جعلت من 
همها البحث عن الضعيف من املخلوقات 
لتصنع منه فريستها. وزاد من ظلمهم والد 
فكان  عقله  ثنايا  الكره جلنسي  أشبع  قد 
باتت  وأم  لهم..  قدوة  عليه  هو  ما  بكل 
أمام جبروت هؤالء القوم منوذجاً للرضوخ 
دون  تتكلم، تطيع  واالستسالم، تسمع وال 
وتُشتم ممن حملتهم  وتُهان  بل  تناقش  أن 
في بطنها تسعا وال تقوى إال على خفض 
وفي  سرها..  أعماق  في  والدعاء  رأسها 
النهاية ترمى في الطريق كأي قطعة أثاث 
بالية ما عاد لها في هذا املنزل مطرح وال 

حاجة.

ال  احلياة..  على  عينّي  فتحت  هكذا 
أما حتنو، وال والداً يشفق، وال حتى إخوة 
يرحمون. تصحبني أزمتي الصدرية والتي 
صنعهم،  من  كانت  انها  بعد  فيما  أدركت 
يضعون  األولى  أيامي  منذ  كانوا  فقد 
الوسادة على وجهي كلما سمعوا لي صوتاً 
على  أنفاسي  أوشكت  ما  إذا  حتى  يبكي، 
االنقطاع تركوني أستعيدها ألغّط بعدها 
في نوم ما أجبرني النعاُس عليه، بل هي 

أوجاعي واأللم.

صوتي ودموعي كانت ضحيتهم األولى 
وقتلوا  الصمت  بلجام  جلموني  أن  بعد 
في  ألغدو  البكاء  على  القدرة  عينّي  في 
بني  يتحرك  صامت  كشبح  احلياة  هذه 
األقدام دون أن يُسمع له صوت أو ياُلحظ 

وجوده أحد.. وليتهم وسط األقدام مهملة 
تركوني، وكما تُنكر الشجرة جذعها امليت 
من  جعلوا  رحمة  ودون  لكنهم  أنكروني.. 
العمل،  عن  تكف  ال  آلة  الصغيرتني  يدّي 
لركالت  محطة  الضعيف  جسدي  ومن 
مقبرة  العاجزة  طفولتي  ومن  أقدامهم، 
لشذوذهم، ومن وجهي املطلخ بالهم لوحة 
جرمهم،  معالم  صفحتها  على  انعكست 
حتى إذا ما أنزل القدر مكروهاً بأحدهم 
لم يجد غير هذا الوجه الشاحب والعظام 
النحيلة موطناً ليفرغ فيه لعنة القدر التي 

حلّت عليه.

صار عمري عشر سنوات وبدالً من أن 
ألتحق باملدرسة كبقية أبناء جيلي، رأيتني 
أجّر كالدواب ألرمى في غرفة معتمة، ال 
أرضها  يغطى  وال  النور،  ترى  فيها  نافذة 
على  استقرت  فقط..  البرد،  من  يقي  ما 
أرضها آلة لفرم اللحمة، صار من واجباتي 
منذ اليوم أن أقضي الساعات أعمل فيها 
على تقطيع اللحمة لتُعبأ في أكياس وتُباع 

للناس.

بيني وبني  ينمو  أخذ  األيام  ومع مرور 
هذه اآللة ألفة عجيبة، فكلما نظرت إلى 
بداخلها،  اللحم  يتقطع  وكيف  عملها  آلية 
شعرت بأن شيئاً مماثاًل في جسدي يتقطع 
كل يوم.. شيئاً ال أقوى على منعه أو إيقافه 

متاماً مثل تلك اللحمة.

حتى  وأكثر  أكثر  فيها  متّعناً  ازددت 

كتابات جديدة
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بّت غير قادرة على مصارعة تلك الرغبة 
اجلامحة في نفسي إليقافها.. متنيت أن 
يتمزق  ما  لعل  لألبد  أوقفها  أن  أوقفها.. 

في أحشائي يتوقف معها...

وتزداد..  تزداد  نفسي  في  والرغبة 
داخلها  إلى  يدي  دفعت  مني  وعي  ودون 
وفجأة صرخت..  يوقفها..  ما  هناك  لعل 
رأيت  بالقهر..  مشبع  بصوت  صرخت 
أصابع يدي تخرج مع قطع اللحم املفروم.. 

والكل غارق بدمائي..

ليجمعهم  كافياً  صرخاتي  صوت  كان 
حولي. وألول مرة أملح األسف في عيونهم.. 
ال بد أن أرطال اللحم القليلة التي تلطخت 
ببقايا أصابعي ودمي كانت خسارة تستحق 

التأسف عليها!

من  أخرجوها  مني..  اآللة  سرقوا 
الغرفة وتركوني وحيدة أتألم.. ليس على 
اجلسد،  ألم  اعتدت  فقد  النازفة،  يدي 
على  قادرة  عادت  ما  صدري  آالم  لكن 

السكوت..

من  طفولي  فصوت  للحظات..  َصَمتُّ 
لآلخر  يقول  أحدهم  جذبني..  اخلارج 

»لنذهب فأنا أعرف طريق املزرعة«.

ويرد اآلخر »لكن الطريق بعيد« فيجيبه 
»ال يهمُّ وإن كان الطريق بعيدا سنصل«.

قلبي  في  لتستقر  الكلمة  هذه  تغلغلت 
لنفسي:  بها  أهمس  أخذت  أذنّي..  قبل 

كل  وفي  سنصل.. سنصل... سأصل... 
مرة يعلو صوتي أكثر فأكثر حتى شعرت 
بجسدي  تنهض  املصدر  خفية  بقوة 
وبيدي  الباب..  باجتاه  سرت  الهزيل.. 
النهار،  ضوء  ألرى  فتحته..  املرتعشة 
أن في احلياة ما يشع  أدرك  وألول مرة 
حتى  خطوات  بضع  سرت  بالنور.. 
قدمي  رفعت  املنزل..  عتبة  الى  وصلت 
عتبة  أول  هذه  لتكون  وجتاوزتها..  عنها 
بعدها  ألنطلق  احلياة،  في  أجتاوزها 
بأن سعة  موقنة  الشمس..  بنور  محدقة 

األرض حتمل لي مطرحاً.

ويدي  وأركض..  أركض..  أخذت 
ما عاد  لكن صدري  دماً  تقطر  تزال  ما 

يتألم.. وأحشائي ما عادت تتمزق.

في  يتغلغل  ما  هي  احلرية..  إنها 
قلبي.. قد أدركتها بفطرتي، فما شعرت 

بها من قبل.

كل  لي  ستفتح  من  هي  حريتي 
اخلوف..  من  ستحميني  الدروب.. 
مكانه  وتزرع  اليأس  بداخلي  ستحطم 
بجسدي  ألنهض  ستدفعني  األمل.. 
سأصنع  العاجزة  اليد  وبهذه  الضعيف، 
مستقبلي.. خيوط الشمس ستكسوني.. 
وثمار األرض ستطعمني.. وأمطار الشتاء 
ستسقيني.. وروحي مع الله.. وعني الله 
ستحميني.. ومهما كان الطريق بعيداً. ال 

بد أن أصل.

كتابات جديدة
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ّ
يدخل ايل 

 

 عاريا

اإّل من اأ�سداٍف 
 

 خّلفتها حبيبة تُ�سبهني

ا
ً
�سقطت �سهو

 

 حن كانت ترق�ض

على اأ�سابعه

فثار املوج وا�ستثار

 وحدي يا �سديقي اأُبحر

يف بحٍر عاٍر

٭   ٭   ٭

فلة  وحدي اأقتن�ُض اللحظات الآ

 والرهانات .. اخلا�سرة

 حن يكون البكاء .. من اأجل الدموع 

 وحن تعرب بقهر .. ووجع

اإىل حيث .. ل اأنت !!

٭   ٭   ٭

 وحدي ..

 اأ�سمك اإىل حرويف

 فا تزيد كلماتي

اتدثرك معطًفا متوزًيا 
 

فيزيد .. �سقيع روحي

٭   ٭   ٭

 ملاذا يعربين كلُّ هذا احلزن

 ملاذا ت�سري رع�ساته يف م�سامي 

 خيويل عادت اإيّل

جديدة
قالم  �أ

رائدة �ساللفة٭اأيها املّيت ال حمالة .. تعال

٭ شاعرة وكاتبة من اجليل اجلديد - األردن.
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 اأتعبها �سراب الكلمة

ورع�سة جافة

خلا�سرٍة .. مروكة

 ٭   ٭   ٭

 من يبحث عني

من يتلكاأين .. ليقول يل

 بع�ض �سدق 

 ل بع�ض غزل جائع !! 

٭   ٭   ٭

 الكفر .. للكلمة

 وال�سقوط .. للمعنى

وحده حلم اجل�سد .. ي�ستحق اأن يُجلد 

٭   ٭   ٭

 الوردة .. عنك تُ�سقط وابل كفرها

 ترنح يف اأعقاب ليل 

 كان با �سبح

زقة اأنكرتك الأ
 

وعربت فيك مدنا

 .. كاأغنية

 تدندنها

كتابات جديدة

 ل تعرفك

 وتعرفها

 بيت با وطن

 ووطن با ذاكرة ..

 تقول لك ب�سوتها ال�سباحي

 املطرز

بجذل حمرف

""�ساأكونك وطًنا .. وفر�ساًنا ل ميوتون " 

٭   ٭   ٭

زقة .. وثانية تنكر فيك تعربك الأ

�سمرة ليل

ت من عناٍق 
ّ
فر

 

 بارٍد
 

 ميت

 ماآذن مبحوحة

 .. �سدئة
ُ

وكنائ�ض

تبحث عن �سحراء

وىل  دفنت ذكرى رع�ستك الأ

 اأيها امليت ل حمالة 

تعال
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كتابات جديدة

ا
ً
تعال اإيّل يا حلم

ي�سابه قطعة ال�سكر

تذوب بكاأ�سك املحموم

يف ليل الهوى ن�سهر

ف�سوقي ل�ست اأخفيه 

وكيف حلبكم اأُنكر

وع�سقي ملء هذا الكون

واأق�سم اأنه اأكرب 

تعال ففي �سرايني 

عبر منك قد اأزهر

وقلبي خافق فيك

يردد مل اأعد اأ�سرب

 امليناء
َ
فاأنت لروحي

اأعود اإليك لو اأُبحر

وجاع  واأنت ل�سطوة الأ

كرب اأنت القاهر الأ

لت�سرق حزين املخبوء

خلف اأ�سابع الدفر

لتلئم كل جرح فيه 

لتجمع كل ما بعرث

�ساأرجع اأيها امليناء 

لهام كي اأبحر من الإ

�ساأرجع كلما نادى

منادي ال�سوق 

وا�ستعرب

جديدة
قالم  �أ

النا �صويدات٭قطعة ال�شكر

٭ شاعرة وكاتبة من اجليل اجلديد - األردن.
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�شرفة على العامل

جال�سٌة اأنا على �سريري يف الظام

اأنظر اإىل نف�سي يف املراآة

وجهي اأبي�ُض اللوِن

اأبي�ض مثل العدِم

 ال�سوداوين لهيٌب
ّ
يف عيني

 مثل اجلحيم
ُ
اأحمر

احلقد ي�ستعل يف داخلي

فها عرفتم دواعي حقدي؟

قلبي يرف�ض احلب

بد لقد اأطبق بابه اإىل الأ

دمعٌة جتري على خّدي

وتتجمد مثل الكري�ستاِل

اأح�ض ق�سعريرة تن�ساب يف ج�سمي

اإين على و�سك املوِت

تعب قلبي وروحي 

من فرط ما اأعطيُت من حبٍّ

مل يعد يل مكان هنا

مل اأعد جزءاً من هذي احلياة

�سار ج�سمي بارداً

اإنطفاأ قلبي

وطارْت روحي

جديدة
قالم  �أ

جحيم

ترجمة: مدين ق�صري ٭

٭ كاتب ومترجم جزائري مقيم في األردن.

> لل�شاعرة الفرن�شية جوردان
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اأ�سمُع خفقًة اأخرة

ني خفيفًة
ّ
اأُح�س

 الزمن عني
ُّ

غاب ح�ض

اأراين على �سريري

اأرى ج�سدي با حراك

اإين اأبتعد عن اأناي

وهذا اختياري...

يف الريح اأم�ِسي

 عرب املراآة...
ُّ
اأمر

مراآتي التي 

مل تعهد روؤية الظاِم. 

جوردان

 شاعرة فرنسية شابة )29 عاماً(. 
الكتابة في حياتها  تكتب وتصرخ. عن 
تقول:" إني أكتب وأصرخ. الكتابة كفاح. 
إنني أكتب ألكون  الكتابة سر وجودي. 

 ."
احلزن  طابع  شعرها  على  يغلب 
واأللم، ليس لتشاؤم في نفسها أو يأس 
في روحها بل لسخط ال ترغب في أن 
يتراكم في نفسها فينقلب كراهية ومقتاً 
إساءة.  أميا  ولغيرها  إليها  أساؤوا  ملن 
جمال  وأملها  حزنها  في  كان  لذلك 
يفوق اجلمال ، وحب للحياة أقوى من 
احلياة. شاعرة ساخطة ثائرة، ترفض 
مشاعر القبح والشر واحلقد والضغينة 
التي باتت متأل قلوب الناس. إنها تثور 
إلى  به  وتكتبه وتصرخ   ، ضد كل هذا 
حد املوت ، موت تعشقه وتهيم به في 
قصائدها احلزينة والرقيقة لكي تنبعث 
منه في كل مرة ، صافية ، رائقة وبريئة 
وحتب  حولها،  من  لكل شيء  تبتسم   ،

كل اخللق. 
من قصائدها:

- فكرتي ال�سغرة

- �سكوك

- وداعا 

- نفق حياتي

بد - اأُحبك اإىل الأ

- اجلحيم

- �سكوك

�شرفة على العامل
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النصوص  من  مجموعة  املجلة  من  املاضي  العدد  تضمن 
وخبراتها  جتاربها  حجم  في  تتفاوت  جديدة  ألقالم  اإلبداعية 
في الكتابة، لكنها مع ذلك تظل جتارب جديدة ميلك أصحابها احلّد 
املقبول من اإلمكانيات واألدوات التي تؤهلهم ألن يكونوا من الشعراء 

والقاصني.

املستوى  أنها متلك  يعني  املجلة  في  اإلبداعية  املادة  نشر  فإن  وبداية: 
الذي يؤهلها للنشر، ورغبة من املجلة في متابعة هؤالء الكّتاب اجلدد، 
مت  ما  في  القراءة  هذه  تقدم  فإنها  نتاجاتهم،  حول  معهم  والتحاور 
أمام كل منهم شمعة صغيرة في  لعله يضيء  املاضي،  العدد  نشره في 

طريق إبداعه الذي نأمل أن يستمر ويتصاعد، ويعطي املزيد.  

كتابات العدد املا�شي 

حماوالت جادة على دروب �البد�ع

٭ شاعر، عضو هيئة حترير املجلة – األردن. 

متـابعـــــــات

> املطر في الداخل: أحمد الزعتري

عمل  أي  في  أو  القصة  في  الشعر  يتداخل  حينما 
الدفء  يحمل  جديًدا  تشكياًل  يشكله  فإنه  إبداعي، 

واحلرارة ونبضات اإلحساس اإلنساني.

 " اجلديدة  قصته  في  الزعتري  أحمد  فعل  هكذا 
إبراهيم  املستدان من عناوين  العنوان  " فمن خالل  الداخل  املطر في 

حممد �صمرة ٭

جديدة
قالم  �أ
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متـابعـــــــات

حيث  مختلًفا،  ومدلوالً  جديًدا  بعًدا  هناك  أن  لنا  يتضح  الله،  نصر 
العنوان يعطي إيحاًء خاًصا ملوضوع القصة أو العمل املبدع.

الفعل  هذا  وظل  املاضي،  الفعل  على  باالتكاء  القصة  ابتدأت 
السرد  استمرارية  على  داللة  جديدة.  فكرة  كل  بدايات  في  متواجًدا 
ظلت  والثنائية  الداخلية  احلوارات  أن  مع  القاص  قبل  من  القصصي 
احلوارات صورة  هذه  أعطت  وقد  القصصي،  النص  ثنايا  في  تتقافز 
ثنايا  في  األدبية  الفنون  تداخلت  وبذلك  للقصة،  مسرحية  مشهدية 
النص، لتزيده جماالً، وقد حاول القاص التدليل واالستفادة من التفوق 
العصري، ولهذا نراه قد استعمل اصطالحات جديدة متداولة مع أنها 
غير عربية، ولكن كثرة استعمالها في الشارع جعلها مألوفة مثل كلمة 

" مسج " أو " موبايلك "، وغيرها.

هذا  من  يأخذ  بل  واقعه  عن  بعيدة  ظروف  في  يعيش  ال  واملبدع 
إبداع  وكيفية  املأخوذ،  انتقاء  كيفية  هو  دائًما  واملهم  ليعطيه،  الواقع 
يأخذ، ماهًرا  انتقاء ما  الزعتري قادًرا على  أرى  املعطي، ولهذا فإني 
على  اعتماده  مع  متطوًرا،  وحواًرا  ولغة،  أسلوًبا  يعطيه  ما  إبداع  في 
املعنى  اتسع  إذا  النّفري  مقولة  على  اعتماده  معبرة،  قصيرة  جمل 
وال  رؤاه،  ينفي  وال  معانيه،  يضيع  ال  )الزعتري(  وهو  العبارة،  ضاقت 

يغادر زاوية رؤيته.

> احتراق بابل: عماد كتوت

الشعر يكتب نفسه في أي قالب وفي أي شكل، ألن 
النتيجة. الشعر، في  الشعر هو 

" والتي تدفقت  بابل  أقول ذلك بعد قراءة " قصيدة 
في قصيدة ذات شطرين ! هذا الشكل الذي ال أُحّب أن 

احلداثة  ألن  األخرون،  يفعل  كما  الكالسيكي،  الشعر  لقب  عليه  أطلق 
أو شعًرا.  نثًرا  املبدع  الشيء  في جوهر  وإمنا هي  الشكل،  في  ليست 
اجلميلة،  بالصور  عابقة  املعنى،  وسيعة  البناء،  عامرة  والقصيدة 
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حرارة  مع  املبدع  وحرارة  بالشعرية  املشحون  الشعري  وباخلطاب 
الشعر.

صدر  في   " شموعك  أطفئ   " األمر  بفعل  اآلتي  القصيدة  مطلع 
" اشعل قصائد من دم  أو   " " واكتب قصائد  العجز  البيت يقابله، في 
العشاق ". ثم تبدأ عملية املفارقة واالتكاء على التمهيد الذي ميهد له 

باجلديد. ليأتي  الشاعر 

ال تأسفن إذا وقفت مودًعا
خاًل فإنك في غٍد ستالقي

فعملية الوداع يقابلها في غٍد عملية اللقاء، فاملتناقضات والتقابالت 
البراق  وهجها  لها  النار  فعني  الشعري،  النص  تُوّهج  القصيدة  في 
والتعجب، واألسئلة االستنكارية  باألسئلة  والقصيدة عاّجة  ينير،  الذي 

الباحثة عن إجابات شافية. وكذلك 

ثم يبقى فعل األمر سيد املوقف حتى نهاية القصيدة " كن بالعراق 
متثل  التي  الشاعر  نفس  هو  واملخاطب  لوطنك  بقاء  فيه،  فالبقاء   ،"
على  يدل  والتحدي  والتمرد  باإلحساس  املتفجر  احلوار  وهذا  ذاته، 
خبرة وحنكة ومقدرة متفجرة من موهبة أصيلة، تقولها القصيدة قبل 
أن يقولها أحد غيرها، فهي هوية صاحبها وهي مرآته التي نراه فيها 

قبل أن يرى هو نفسه.
> ال أريد إال وسادتي: زينب علي البحراني

نحوية  لفتة  املتضمن  الرئيسي،  العنوان  تكرار إلثبات  القصة  بداية 
النص  من  شيء  إضافة  يضمن  فاحملذوف  املستثنى،  غياب  على  دلت 

الكلي. إلى النص 

قبل  ثناياه  في  كثيًرا  يختبئ  الذي  باملفاجآت،  احملتشد  النص  هذا 
التي  واملعاناة  الداخلي،  الكبت  نظرية  على  أصاًل  القائم  اإلفصاح، 
في  العمل،  في  واليومية،  احلياتية  مسيرته  في  اإلنسان  يكابدها 
البيت، العالقة مع اآلخر مسؤوالً ومسؤوالً عنه. العالقات االجتماعية 

متـابعـــــــات
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الغيرة، ،. بالنواحي االقتصادية، احلب، الكره، احلقد،  املرتبطة 

ترتسم  بلغة  للواقع،  وتصويًرا  حياة  وتفيض  حيوية  متتلئ  قصة 
الشعر  قارات  إلى  الولوج  حتاول  وكأنها  وموسيقا،  وعمقـًا،  شفافية 
وحوارات  احلديث،  األدب  في  لها  وجود  ال  وهمية  حدوًدا  مجتازة 
طوياًل  كان  وإن  قصير،  احللمي  فالزمن  وقصيرة،  خاطفة  مشهدية 

رواية. لكتابة  مبساحته 

جرس  وقرع  الساعة  رنني  بني  واملقاربات  التشابهات  أن  شك  وال 
القاصة  تقصدتها  وقد  مكانها،  في  جاءت  بل  عفوية،  تكن  لم  الباب، 
شكاًل  وانفعاالً،  سرًدا  القصة،  أحداث  إدارة  من  ومتكنها  بعلميتها 
القارئ  تضع  القصة  بها  تنتهي  التي  اجلميلة  واملفارقة  ومضموًنا، 
وعاطفًة  لغة  للكتابة،  خاصة  أدوات  وامتالكها  القاصة  حرفية  أمام 

ومشهًدا.

عن  حتدث  التي  األدبي  العمل  لقيمة  متاًما  موازًيا  جاء  ذلك  كل 
نفسه نصـًا متميًزا ذا خصوبة وخصوصية.

> نصف وجهي اآلخر: صابرين محمد غنيم

ويجعل  مزيًفا،  كان  إذا  الواقع  ويُعري  احلقيقة  يكشف  احلدث 
فعل  لكل  التحدي  واآلخر  االستسالم  أحدهما  دافعني:  أمام  اإلنسان 

طارئ.

قسمت   " اآلخر  وجهي  نصف   " قصتها  في  غنيم  محمد  صابرين 
قصتها إلى نصفني أيًضا، نصف يحمل الزيف الذي كان يتراءى واقًعا 
فالقصة  احلدث،  حلظة  بعد  احلقائق  فيه  تكشفت  ونصف  صادًقا، 
مبوضوعها متالئمة متاًما مع العنوان االنتقائي، والذي يدل على خبرة 

واحتراف.

ثم إن القاصة، اتكأت على الغناء الذي لم يأِت طارًئا أو زيادة في 
االستغناء  يجوز  ال  النص  أجزاء  من  شيًئا  ليشكل  جاء  وإمنا  السياق، 

عنه، مثل أغنية فيروز " وّقف يا أسمر في إلك عندي كالم ".

متـابعـــــــات
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حبيبي   " املناسب  بالسرد  املقطع  هذا  سماعها  بعد  ابتدأت  فقد 
احلدث  بها  عبث  التي  الطفولة  هذه   " وجهي  طفولة  يعشق  األسمر 

القدري، والذي أدى بالتالي إلى تغّير في املوقف.

وألقت  األرضية  الكرة  وقفت على حافة  ما جرى  اكتشفت  وحينما 
بعاشقها إلى اجلحيم، ونسيت كل ما قاله كذًبا وزوًرا، ولكنها لم تنَس 
نصف وجهها احملترق، وصوت فيروز، فصورة الواقع، وصورة اجلمال، 

األجمل. هما 

باإلنسان،  اإلنسان  عالقة  وتصور  بالدهشة،  مليئة  قصة  إنها 
والكيفية التي تقوم عليها هذه العالقة، وعن مدى استمرارها ودوافع 

هذا االستمرار، أو مقصات قطعها وتالشيها.

> محاضرة ولكن: إميان اجلمل

املقولة الواقعية، التي تقول: إننا نأخذ من الواقع لنعطيه، اصطدمت 
نغرف  الذي  هو  الواقع  فإن  ذلك  ومع  واحلداثيني،  احلداثة  مع  كثيًرا 

كلها. إبداعاتنا  منه 

من  هذه  قصتها  استمدت   ،" محاضرة   " قصة  في  اجلمل  إميان 
إال  مؤثر،  بشكل  بارز  غير  أن احلدث  ومع  اجلامعية،  وحياتها  واقعها 

الداخلية واخلارجية.؟ القصة مليئة باحلوارات  أن 

يبقى  وإمنا  سياقاته،  عن  خارج  غير  متدفًقا  يستمر  والسرد 
وهي  عليها،  قصتها  القاصة  بنت  التي  األساس  الفكرة  مع  منسجًما 
مع  وإيجاًبا  سلًبا  تعامله  من خالل  نفسيته  وقراءة  احملاضر  شخصية 

واملستمعني. احلاضرين 

الطرف  كل حركة من حركات  يراقب  الطالب  وهو  األول  والطرف 
الثاني، ثم يقوم بفلسفتها وبناء أحكام عليها. إنها فكرة بسيطة ولكنها 
به، وكيف ينظر  الفرد وما يحيط  القائمة ما بني  العالقة  مهمة، تبني 
كل طرف إلى الطرف اآلخر حتى يتبني كل منهما احلقيقة التي نسعى 

إلى إدراكها.

متـابعـــــــات
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املؤجلة: أمل جمعة الشتاء  > مواعيد 

والرغبة  والقصدية،  املصادفة  واإلخفاء،  الظهور 
الصيف،  برحلة  احملترق  الظامئ  والزمن  والتردد، 
املتطلع  واإلفالس،  التآكل  حتى  العطاء  بشهور  املنهك 
من  ليغتسل  احللم  إعادة  معه  يحمل  قادم  موعد  إلى 

القهر واحلرمان. الرحلة، متطهًرا من  قساوة 

هكذا تنطلق قصة مواعيد الشتاء املؤجلة ألمل جمعة، وعلى الرغم 
إاّل أن حرارة  القاصة قد اعتمدت أسلوب السرد القصصي،  من كون 
السرد وحيويته ونشاطه، قد شحن القصة بدرجات عالية من التفوق، 
وصوفية  أحيانـًا،  ناعمة  حريرية  بلغة  يتعالى  ناضًجا  النص  فبدا 

أخرى. أحياًنا  فلسفية 

يضم  الذي  األسود  اجللد  ذو  والدفتر  والعتمة،  األسود  واللون 
ولم  ومتنوعة،  كثيرة  دالالت  كله  هذا  يحمل  الكتابة،  بانتظار  البياض 
تأت صدفة، بل كّرست الكاتبة ذكرها بعناية واهتمام وقصدية، إضافة 
غيوًما  أيًضا  يحمل  معروف  هو  كما  والشتاء  الشتائية،  املواعيد  إلى 
صاحبتها  بأن  تبشير  والقصة  املطر،  إلنزال  قابلة  أو  ماطرة  سوًدا 
التوقع  هذا  بعد  لعلنا  وقوة،  بجدارة  الرواية  كتابة  على  قدرة  متتلك 
نقرأ لها رواية جيدة تتسم بالنموذج الروائي املميز، متاًما كما قدمت 

قصة مميزة. مثل مواعيد الشتاء املؤجلة.

> ربيع العمر: نسرين أبو خاص

فالقلق  التوزان،  إلعادة  اإلزاحة  يريد  شعري  نص 
املثير ملزيد من األسئلة حول قيمة العمر وهويته، ومن 
وقتـًا  يعرف  وهل  ينتهي،  ومتى  يزهر  ومتى  يبدأ  أين 
معينـًا أو مكاًنا أيًضا، وما ذهبت الفلسفة في تعريفاته 

حول هذا املصطلح الذي يقّض مضاجع اإلنسانية، كل ذلك جاءت به 
املعنى  خالل  من  معنى  عن  باحث  شعري  نص  في  نسرين،  الشاعرة 
الناس  قاله  فما  إكماله،  الشاعرة  وتريد  اآلخر  بدأه  حوار  على  قائم 
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شيء مضى، وما تقوله الشاعرة مبني على املعرفة اجلديدة 

)أن تؤمن بأن اليوم أفضل 
وغًدا ال بد أجمل(

األمر  فعل  على  باالتكاء  الشاعرة  تبدأ  التمهيد  وبعد  ولهذا 
الصارخ

)كن صرخة بني القبور 
كن وردة في أرض بور

اصغ لصوت الروح في أناك
اسمع ما يجول بخاطرك(

بني  الداخلي،  احلوار  من  تخرج  أن  بد  ال  احلركة  بداية  نعم. 
حركة  وال  حركة  بدون  فعل  فال  الفعل،  يتم  وبعدها  وذاته،  اإلنسان 

بدون فكرة.

اخلطابية  طابع  حتمل  القصيدة  في  تباًعا  تأتي  التي  والوصايا 
الثنائية بني الشاعر والذات أو بني الذات واآلخر.

> حب العودة: رشا حلوة

خاصة،  برؤيا  املبدع  ينسجه  جميل  حلم  العودة 
حتًما  مختلفة  معينة  زاوية  من  املنطلقة  الرؤيا  هذه 
وبالضرورة عن زاوية نظر اآلخرين، وإاّل فإن املواضيع 
للتباين  القابلة  هي  التعبير  وطرائق  متشابهة،  تصبح 

فقط.

لوجودها  وذلك  بعودتها  فهي ال حتلم  عكا.  في  مقيمة  حلوة  رشا 
في  هي  املشكلة  ولكن  وجدتها.  والدها  يغادره  لم  الذي  وطنها  في 
حلمها بعودة جدها إلى جدتها. وهنا تكمن أسرار القصة وجوهرها 
يحلم  الذي  واحلفيد  واخلروج  النزوح  مرحلة  ميثل  الذي  فاجلّد  ؛ 
بعودة الفاعل األول إلى مكان خروجه. أو أن اجلدة هي التي تشارك 
على  فعل  أي  يُبدي  فال  الغائب،  اجلد  أما  احللول.  هذه  حفيدتها 
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املنتظرة  اجلدة  في  أو  مرة  احلفيدة  في  تظهر  التي  القاصة  لسان 
مرة أخرى. إنها املعاناة اإلنسانية التي صنعها احملتل، وما يزال يصر 
العودة  هذه  الفلسطينيني،  لالجئني  العودة  حق  ضد  ممارستها  على 

التي طالبت بها كل القوانني واألعراف الدولية.

في القصة سرد يقطعه احلوار الثنائي أو احلوار الداخلي، واملهم 
الفعل  بالفعل املاضي، ثم بدأ يتوسطها  القاصة قد بدأت قصتها  أن 

املضارع.

ومع أن هذا الفعل يعني املستقبل أيًضا إضافة إلى الواقع احلالي، 
فقد أرادت القاصة أن تقطع الشك باليقني، ولهذا فقد جاءت بحرف 

الفعل في نهاية قصتها بعًدا جديًدا. السني، ليعطي 

فإن  املجرب،  القاص  بعفوية  أم  منها  بقصديه  ذلك  أرادت  وسواء 
القصة قد أخذت األبعاد الزمانية الثالثة كما هو واقع املشكلة. 

> األسيرة: رميا حداد

أسلوب  القصة  عنوان  في  حتى  القلب  أسلوب 
مثير، فالقارئ يبحث عن فتاة رمبا وقعت أسيرة في 
لظروف  أو  محب  لشخص  أسيرة  أو  األعداء،  أيدي 

ما.

والدها  أن  ليتبني  اجلاذب  العنوان  بهذا  املوضوع  قلبت  الكاتبة 
من  العائدين  قافلة  مع  خروجه  بانتظار  وهي  احلقيقي،  األسير  هو 
األسر، فقد جعلت القاصة الشخصية الرئيسية أسيرة حلظة انتظار 

خروج احملرر للحياة.

حياتها  شريط  يعيد  وذكريات  صور  من  يحمله  مبا  واملاضي 
املؤملة، حينما ال ترى صورة من  املفارقة احملزنة  تكون  ثم  وطفولتها، 
وجدت  ولكنها  الدنيا،  حياة  الفانية  للحياة  اخلارجني  بني  من  حتب 
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أباها قد خرج للحياة األبدية اخلالدة.

واألم  اجلدة  الثالثة،  الزمن  أجيال  باجتاه  هربت  أن  بعد 
متأل  والدموع  ومتأملة  باكية  األجيال  هذه  أن  إال  وحاضرها، 
قد  القضية  أن  منها  كثيرة  دالالت  يحمل  وهذا  جميًعا،  عيونهم 

المست قلوب اجلميع وأنها محفورة في ماضينا وحاضرنا.

ما نحب، وال منلك في حاضرنا  يلتف حول  األسود  والشريط 
إاّل يومنا وأمسنا وأّما الغد فهو غائم ومضبب، وأعتقد أن السؤال 
األخير هو محور القصة، فمن يستطيع معرفة جواب هذا السؤال 
اخلطير، إنه سؤال مفتوح على إجابة غير موجودة، إنها في رحم 

الغيب. 

> غطاء أبي: هيا احلوراني

عالقة  األب  مع  ؟  من  ومع  اآلخر،  مع  العالقة 
لها. الزمن مشاعر وعواطف إنسانية ال مثيل  يبنيها 
وحينما  واملتطورة،  النامية  التبادلية  العالقة  إنها 
اجلوانب  هذه  من  جانًبا  القاصة  أو  الكاتبة  تأخذ 

إنه  األهمية،  غاية  في  جانًبا  تناولت  قد  أنها  فأعتقد  املتعددة، 
الثاني، فاحلركة  للطرف  الصامت  والدور  لطرف،  الدور احلركي 
الفاعلة، والصمت املتأثر بهذه احلركة هو الذي يقوم بقراءة الفعل 

قراءة نفسية، تدخل املسرة على نفسه بدون ضجيج.

بأن  منا  ظًنا  معها  نتماهى  وال  احلاضر،  لذة  ننسى  ما  وغالًبا 
ليحل  األحباب  منا  وتسرق  احلياة  فتسرقنا  أفضل،  دائمـًا  القادم 

الندم الذًعا كاوًيا.

ولذا فبعد فقد األب تشعر البطلة الشخصية الرئيسية بالبرد، 
أسئلة  إنها  حولها،  من  العواطف  برودة  أم  الليل،  برد  هو  فهل 
فغطاء   " ؛   متعددة  جوانب  على  ومنفتحة  كثيرة  إجابات  حتمل 
ومدلولها،  ومحورها  بصورها  طويلة  لكنها  قصيرة،  قصة   " أبي 
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وأعتقد أن الكاتب أو املبدع كلما اقترب من جتربته الشخصية أو 
متخيلة،  كتب صورة  لو  فيما  يكون مميًزا  إبداعه  فإن  من محيطه 
أعني أن التركيبة من الواقع واخليال تعطي تفرًدا وجماالً إبداعًيا 

حرارة وصورة وأسلوًبا، ولغة خاصة.

العنانزة الله  الفكري: ضيف  القمع  > أساتذة 

والشاعر  معطاء،  متدفقة  أّخاذة  موسيقا  يحمل  الوافر  مجزوء 
املوجوزات األخرى.  أو  الذي يكتب على هذا املجزوء،  املتمكن هو 
وذلك ألن الشاعر سيلجأ في كتابته لقصيدته إلى التكثيف، وهذا 
وأهمها  وكثيرة،  كبيرة  مطبات  في  الشاعر  يوقع  رمبا  التكثيف 
من  الدوران،  أو  للّف  القافية فال مجال  الوقوع في مطبات  طبعـًا 

الوقوف على قافية مناسبة. أجل 

وأعتقد أن ضيف الله استطاع بقدرة خاصة الكتابة في موضوع 
يعاني منه كل طالب في دراسته اجلامعية أو املدرسية.

للمعلم،  خطابه  على  الدالة  النداء،  بأحرف  تعج  والقصيدة 
على  دال  الفعل  فهذا  األمر،  فعل  إلى  بطلبه  يخرج  حينما  وحتى 

القسرية. على  وليس  التمّني 

والقصيدة تبني عالقة الفرد مع احمليط أو مع اآلخر وعن مدى 
جدية هذه العالقة أو قوتها أو هشاشتها.

ومع كون هذه العالقة هي األساس لعالقات أخرى، فإنها تظل 
العالقات. التي تقوم عليها مجمل  الركيزة األولية 

وعلى  املتعددة،  األفكار  على  تدل  طويل،  نفس  ذات  والقصيدة 
بقدرة  أخرى  إلى  موضوعة  من  االنتقال  وحسن  األداء،  تنوع 
وعدم  الصدر  نهاية  حتريك  الشاعر  على  التمني  مع  ومبقدرة، 
التوقف عليه وإذا حدث هذا التوقف. فمن األفضل حينئٍذ اعتبار 

للعجز. بداية  الصدر  نهاية 
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مؤلف هذا الكتاب )أطالل جرش( 
العودات  يعقوب  األستاذ  املرحوم 
رواد  أحد  هو  امللثم،  بالبدوي  املعروف 
الثقافية األوائل في األردن. ومن  احلركة 
من  بالكثير  العربية  املكتبة  أغنوا  الذين 

املؤلفات والدراسات األدبية القيمة.
وكان نشاطه ودأبه في الكتابة والتأليف 
هو الذي أخذه بعيًدا " في رحلة إإلى أمريكا 
اجلنوبية، استغرقت أكثر من عامني، أصدر 
في نهايتها موسوعته املشهورة.. )الناطقون 
هذا  كان  اجلنوبية(.  أمريكا  في  بالضاد 
في  مباشًرا  سبًبا  الدأب  وهذا  النشاط 
غزارة إنتاجه وفي ذيوع شهرته في أرجاء 
الوطن العربي، فكان معروًفا ومقدًرا على 
املستويني احمللي والعربي، كما كان معروًفا 
األردن  الصغير  لوطنه  الشديد  بحبه 
وبهيامه مبدنه وقراه وتاريخه.. يقول جنله 
األستاذ خالد )عشق والدي األردن بربوعه 

وتاريخه وآثاره... وقد عمل والدي رحمه 
سنوات  ثالث  مدة  التعليم  مهنة  في  الله 
لهذه  وكان  األميرية.  جرش  مدرسة  في 
السنوات األثر امللموس والقوي في توجهه 
نحو دراسة تاريخ جرش وآثارها فترك لنا 

هذه املخطوطة النفيسة املمتعة(. 
وللمخطوطات التي يتركها بعض األدباء 
يكون  يكاد  مصير  رحيلهم  بعد  واملفكرين 
ما  وهو  والتجاهل  النسيان  هو  واحًدا.. 
آلت إليه مخطوطات الكثيرين من أدبائنا 
وعيسى  عباسي  أديب  املرحومني  مثل 
الناعوري وآخرين.. هذا هو املصير احملتم 
لهـا  إذا قيض  ملثل هذه املخطوطات.. إال 
اللثام  إماطة  على  ويعمل  بها  يهتم  من 
قام  ما  وهو  ونشرها..  وحتقيقها  عنها 
وكايد  الدكتور صالح جرار  األستاذان  به 
جرش(  )أطالل  املخطوطة  لهذه  هاشم 

للمرحوم البدوي امللثم.. 
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٭ كاتب له العديد من االصدارات القصصية والروائية - األردن 
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أربعة  على  الكتاب  هذا  مادة  توزعت 
املدن  حلف  لدراسة  أولها  تفرغ  فصول، 
اليونانية العشر املعروفة باسم الديكابولس، 
وموقع ومكانة مدينة جرش في هذا احللف 
العسكري الذي ضم باإلضافة إلى جرش 
مدًنا أخرى مثل بيسان وأم قيس )جدارا( 
و  )فيالدلفيا(  وعمان  فحل(  )طبقة  وبال 
حتدث  وقد  ودمشق..  راس  وبيت  ديون 
من  مدينة  كل  عن  شائًقا  حديًثا  املؤلف 

هذه املدن وعن أهميتها وآثارها 
النصيب  لعمان  وكان  الباقية، 

األوفر من هذا احلديث... 
يقول املؤلف عن )ديون( إحدى 
أنها  بعضهم  )زعم  املدن..  هذه 
الواقعة جنوب أربد  آيدون  قرية 
خالف  الزعم  هذا  أن  والواقع 
الواقع.. وأن ديون هي الصنمني 
والقنيطرة(..  دامة  بني  الواقعة 
إال أن لدّي رواية أُخرى في هذه 

املسألة كنت أحد شهودها، ففي لقاء في 
واملستر  والدي  بني  جرى  احلصن  مدينة 
في  األردنية  اآلثار  دائرة  مدير  هاردجن 
ذلك احلني جرى احلديث حول اآلثار في 
األردن وكان مما قاله هاردجن أن ديون هي 
آيدون. وأنكر والدي عليه قوله هذا قائال 
" إن آيدون تكاد تخلو من أية آثار تاريخية 
تذكر، أما احلصن جارة آيدون فهي أشبه 
القدمي  التل  أن  كما  اآلثار.  من  مبتحف 
بجوارها ويعود تاريخه إلى حوالي خمسة 

آالف عام شاهد آخر على أهمية احلصن 
التاريخية، وكل ذلك يدل على أن )ديون( 
هي ) احلصن(. و عندما كتب مدير اآلثار 
الذي  األردن(  )آثار  كتابه  املذكور  العامة 
املؤرخ  األستاذ  العربية  إلى  بترجمته  قام 
)ديون..  كتابه  في  قال  موسى،  سليمان 

ويُظن أنها احلصن(.. 
الكتاب  من  الثاني  الفصل  في  أما 
فقد تناول املؤلف مدينة جرش.. تاريخها 
تزال  ما  التي  الرائعة  وآثارها 
جيدة،  حال  في  اليوم  إلى 
جرش  أهمية  على  مستشهًدا 
بقول  التاريخية  وعظمتها 
مطران  سلمان  بولس  املطران 
الكاثوليك في عمان في  الروم 
كتاب  وصاحب  األربعينيات 
عمان..)إن  في  أعوام  خمسة 
جرش هي األولى بني كل املدن 
التي متلكها الرومان في الشرق 
السكان  وكثرة  والعظمة  الغنى  حيث  من 
ومعدًدا  والرفاهية(..  الطبيعي  واجلمال 
النصر  قوس  مثل  آثارها  أبرز  وواصًفا 
واملدرج  اجلنوبي  املعبد  أو  زفس  ومعبد 
والشارع  الرومانية  والندوة  العمومي 

السلطاني وهيكل أرتيمس....
املؤلف  يتحدث  الثالث  الفصل  وفي 
أشهر  ومن  والرومان  اليونان  آلهة  عن 
جميع  أبو  )جوبيتر(  املشتري  اآللهة  هذه 
أي  أُورانوس  ابن  وزحل  الرومانية،  اآللهة 

قر�أت لك
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إله  ونبتون  األرض  أي  التير  و  السماء 
من  وغيرها  اخلمر  إله  وباخوس  البحر 
قطع  عن  يتحدث  كما  املشهورة.  اآللهة 
متثل  جرش  في  وجدت  رائعة  فسيفساء 
مدينة اإلسكندرية ومنارتها كما كانتا قبل 

أربعة عشر قرًنا.
كتاب  من  واألخير  الرابع  الفصل  أما 
واملدن  )جرش  بعنوان  وهو  امللثم  البدوي 
تضمن  فقد  العربي(  األدب  في  العشر 
بني  املتنبي  الطيب  )أبو  بعنوان  مقاالً 
جلوء  عن  فيه  ويتحدث  جرش(  أطالل 
املتنبي عام 333 هجرية إلى حاكم جرش 
ويورد  طبريا..  حاكم  من  فراًرا  وعجلون 
قصيدة شعرية رائعة نظمها املتنبي هناك 

ومطلعها:
ال افتخار إاّل ملن ال يضام

مدرك أو محارب ال ينام
ليس عزًما ما مرض املرء فيه

ليس هًما ما عاق عنه الظالم
واحتمال األذى ورؤية جانيه

غذاء تضوى به األجسام
)ابن  بعنوان  الفصل مقاالً  كما تضمن 
واألردن(  فلسطني  ربوع  في  ربيعة  أبي 
اشتمل على بعض أشعار الشاعر املذكور 
في  املواقع  بعض  أسماء  فيها  أورد  التي 
أثناء  في  بها  مّر  التي  وفلسطني  األردن 
رحالته في بالد الشام مثل معان وعمان 

واللّد والقدس وبيسان وجدارا )أم قيس(. 
بثالث  الفصل  هذا  املؤلف  ويختتم 
املرحوم  الكبير  للشاعر  األولى  قصائد. 
اإلنسان..  أيها   ( بعنوان  الشريقي  محمد 
و   .1931 عام  كتبها  جرش(  أطالل  على 
سعيد  املرحـوم  املعروف  للشاعر  الثانية 
وكلتا  جرش(  أطالل   ( بعنوان  العيسى 
العربي  الشعر  عيون  من  القصيدتني 
للمطران  الثالثة  والقصيدة  املعاصر.. 
)على  بعنوان  وهي  حجار  غريغوريوس 
في  غاية  قصيدة  وهي  العافي(  الطلل 
الرقة واجلمال.. وإذا دلت هذه املختارات 
الشعرية على شيء فإمنا تدل على محبة 
يؤكد  كما  شاعر  أنه  وعلى  للشعر  املؤلف 
فلسطني  وديع  العالمة  األستاذ  ذلك 

والدكتور يوسف بكار.. 
لقد قام األستاذ الدكتور صالح جرار 
واألستاذ كايد هاشم مًعا مبهمة حتقيق هذه 
املخطوطة النادرة وإخراجها إلى النور في 
كفاءة عالية واقتدار يسجل لهما ويشكران 
عليه. و حبذا لو أُتيح لهما القيام بتحقيق 
تركها  التي  األخرى  املخطوطات  إحدى 
أعالم  )من  مخطوطة  مثل  امللثم  البدوي 
الفكر واألدب في فلسطني( أو مخطوطة 

)مي في حياتها ومأساتها وأدبها(.
وأخيًرا كل الشكر للمحققني الفاضلني 
ورحم الله األستاذ يعقوب العودات البدوي 

امللثم. 

قر�أت لك
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وفاعلة  عميقة  صالت  وجود  رغم 
بني الفن الدرامي والرواية - ما دفع 
مصطلح  اعتماد  إلى  النقاد  بعض 

خبروا  عندما  الدرامية،  الرواية 
تلك الصالت وأولوها اهتمامهم - 
ترى الباحثة صبحة علقم ضرورة 
ربط كم كبير من األشكال الروائية 
بالشكل الدرامي، الذي لم تؤصل 
مشيرة  ندر.  فيما  إال  به  الرواية 
احلديثة  األدبية  النظرية  أن  إلى 
األدبي  النوع  مفهوم  جتاوزت 
األنواع  بني  الفروق  على  وتعالت 
الدارسني   " بأن   مؤكدة  األدبية، 
بأن  االعتراف  إال  ميلكون  ال 

الرواية نوع هجني ترد أصوله إلى جمع من 
األشكال األدبية "، ومن هنا يصبح احلديث 
عن عالقة الرواية بالدراما حديثا مشروًعا، 
متاًما كمشروعية احلديث عن عالقة الرواية 
بامللحمة التي شغلت الدارسني زمنا طوياًل 

األدب  في  الروائي  النوع  حضور  لتأكيد 
القدمي وإثبات أصالته.   

علقم  أحمد  صبحة  د.  الباحثة  تهدف 
إلى دراسة ما تطمح إليه الرواية 
من الوصول إلى التفاعل اخلالق 
األخرى،  األدبية  األجناس  مع 
والتفاعل  املسرح،  فن  وبخاصة 

بني الرواية والدراما.
خليل  د.  الناقد  كتب  وقد   
األخير  الغالف  على  الشيخ 
نالت  الذي  )البحث   - للكتاب 
عليه رسالة الدكتوراه في األدب 
اليرموك(  جامعة  من  العربي 
عن  بدعم من وزارة الثقافة –  والصادر – 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر - " تطمح 
هذه الدراسة اجلادة إلى اكتناه هاجس من 
الذي  املعاصرة،  العربية  الرواية  هواجس 
يتمثل في طموح الرواية إلى التفاعل اخلالق 

قر�أت لك
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مع األجناس األدبية األخرى، وبخاصة فن 
املسرح، والتفاعل بني الرواية والدراما، الذي 
يشير بأحد جوانبه إلى مرونة الفن الروائي، 
الفنون  معطيات  من  يفيد  أن  على  وقدرته 
األخرى، يهدف إلى تطوير الشكل الروائي 
وتقنيات  معطيات  يستوعب  كي  وتطويعه 
قادرة  عربية  رواية  إلى  للوصول  جديدة، 
الفكري واجلمالي  الوعي  التعبير عن  على 
للعصر الذي تنتمي إليه دون أن تفقد الكتابة 
الروائية عبر هذه املثاقفة الواعية، سماتها 
من  صار  لذا  املرنة،  وهويتها  وخصائصها 
الرواية  مسيرة  في  تتالقي  أن  الطبيعي 
ومدارس  شتى،  تيارات  املعاصرة،  العربية 
متعددة، ورؤى إبداعية مختلفة تصبو هذه 
مالمحها  أبرز  عن  الكشف  إلى  الرواية 

وحتوالتها ". 
تشير الباحثة علقم في كتابها إلى أن فرع 
الدراسات النقدية احلديثة " عني مبسألة 
عليه من حتوالت  وما طرأ  األدبي  اجلنس 
باستحداث أجناس وتهميش أخرى. " مبينة 
أن   " منطلق تلك الدراسات قد يكون نظرية 
أرسطو " التي فرقت األجناس األدبية إلى 
قسمني رئيسيني هما.. الفن الدرامي والفن 
السردي  " واملقصود هنا بالفن الدرامي أو 
التراجيدي هو املسرحية أما الفن السردي 

فهو إشارة إلى امللحمة ".
التي  اإلشكالية  إن   " علقم  وتضيف   
اعتورت منطق التجنيس األرسطي هي ظهور 
أجناس أدبية عصية على التصنيف كونها ال 

تنتمي بصورة قاطعة إلى أي من األجناس 
األدبية القدمية. وأبرز تلك األجناس الرواية 
التي عّدت جنًسا أدبًيا عابًرا لألجناس مبا 
انضوى عليه شكلها الفني من قدرة فائقة 
الرواية  نهلت  فلقد  والتبدل.  االحتواء  على 
من األساطير األقدم وجوًدا من التراجيديا 
سرديتها  امللحمة  من  واستعارت  وامللحمة 
القائمة على وجود راٍو ومن الدراما حوارها 

الذي يشكل أبرز ملمٍح نوعي فيها ".
مجال  في  النقد   " بأن  الباحثة  وتؤكد 
املرنة  التي متثل صورة عن احلياة  الرواية 
ظل عاجًزا عن تقدمي نظرية أدبية قاّرة عنها 
وأفضل ما قام به أنه الحق التغييرات اجلمة 

التي طرأت عليها  ".
كتاب صبحة علقم القيم جاء في مقدمة 
وثالثة فصول. الفصل األول تناول " الرواية 
خالله  من  الباحثة  وحاولت   " الدرامية 
مشيرة  الدرامية،  الرواية  مصطلح  تأصيل 
إلى صعوبة ذلك. أما الفصل الثاني فتتطرق 
الباحثة عبر صفحاته إلى الرواية الدرامية 
العربية التي لم تخرج عن مثيلتها الغربية في 
السارد عن مسرح احلدث  إقصاء  محاولة 
إلى اضطراب  وتهميشه، مشيرة   وحتييده 
مطلع  في  وكتابته  الروائي  النوع  فهم  في 
القرن العشرين "  كما نرى عند فرح أنطون 

مثالً.
الكّتاب  محاولة  على  الضوء  تلقي  كما 
العرب " جتاوز اجلنس األدبي وكتابة جنس 
هجني عبر االستعانة بتجربة أديبني مشهورين 

قر�أت لك
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هما توفيق احلكيم وجنيب محفوظ ".
و قدمت الباحثة علقم من خالل الفصل 
عليه  أطلقت  مما  خلمس  حتلياًل  الثالث 
مصطلح " مسروايات " عربية وهي : " بنك 
القلق " لتوفيق احلكيم التـي حتدثت عنها 
الروائي  اجلنس  اضطراب   " عنوان  حتت 
"،  و" ملف احلادثة  67 " إلسماعيل فهد 
إسماعيل والتي جعلتها  منوذًجا " الختفاء 
لغائب   " النافذة  على  و" ظالل   ." السارد 
عنوان  حتت  حللتها  والتي  فرمان  طعمة 
تناولت  كما   ." الرواية  داخل  املسرحية   "
الباحثة  " أمام العرش " لنجيب محفوظ 
الروائي  السياق  زعزعة   " عنوان  حتت 
السابق ". أما العمل األخير فكان " قبعتان 
ورأس واحدة " ملؤنس الرزاز حتت عنوان " 

درامية املوضوع ".
تأسيسا على ما سبق، ترى املؤلفة علقم 
اجلديد  الروائي  للنتاج  العامة  النظرة  في 
املوضوعي  السارد  هيمنة  تكشف   " بأنها 
وتضاؤالً  الروائي  البناء  على  الدرامي  أو 
يقدم  الذي  العلم  الكلي  للسارد  وانحساًرا 
مادة روايته ويحللها ويعلق عليها ". مبينة أن 
ذلك يعود " إلى جملة املتغيرات االجتماعية 
التي فرضت وجودها على الواقع مما وّلد 
أدت  الرواية  ُكّتاب  عند  مغايرة  حساسية 
انطواء  أو  الروائية  عواملهم  انغالق  إلى 
آيل  عالم  في  بقيم  لتمسكها  شخصياتهم 
لالنهيار بسبب هيمنة مظاهر جديدة لعالم 

ال ميكن االئتالف معه بسهولة ".

مؤكدة بأن " انحسار الرؤية وضيقها جاء 
من هنا،  فتحولت إلى رؤية مجهرية تسلط 
جوانبه  وتضيء  معني  مشهد  على  الضوء 
ليكون منوذًجا داالً على مشاهد مهيمنة في 
البنية االجتماعية دون أن يتورط السارد في 

تلك الروايات عاطفيا مع ما يسرد ". 
بأن  القول  إلى  علقم  الباحثة  وتخلص 
تلك " املسروايات غابت عنها وحدة الزمن 
التقليدية وأظهرت ميال واضحا إلى أسلوب 
االسترجاع الذي يوحد بني املاضي واحلاضر 
املونولوجات  املسروايات  في  كثرت  كذلك 
كشف  على  يساعد  الذي  األمر  وطالت... 
 ." وجوهرها  الروائية  الشخصيات  حقيقة 
كما تشير الباحثة د.صبحة علقم إلى أنها 
أجنبيـة  دراسات  إلى  بحثها   في  استندت 
كانت رائدة في هذا املجال من حيث النظرية 
والتحليل وخلق مصطلحات جديدة.. والى 
األثر  ذات  القليلة  العربية  الدراسات  بعض 
تتناول  التي  املصطلحات  مسألة  خاصة 
الرواية احلديثة ونقدها. من تلك الدراسـات 
واحدة لوليد خّشاب عنوانها " عندما تلجأ 
الرواية للمسرحية " وقد أطلـق الباحث على 
هذا النمط الروائـي مصطلح " املسرواية " 
املنحوت من املسرحيـة والروايــة. ومنها أيضا 
الذهنية   " دراسة لبطرس احلـالق عنوانها 
عالقة لغوية.. دراسة في عودة الروح لتوفيق 
"العالقة  منها  جانب  في  تناولت   " احلكيم 
امللتبسة بني كتابة الرواية وكتابة املسرح لدى 

توفيق احلكيم ".

قر�أت لك
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قر�أت لك

تعترف  أن  إاّل  متلك  ال  حقا 
تعتريك  التي  اخلفية  بالنشوة 
وأنت  يشّدك  الذي  السري  واحلبل   ،
املسرحي  األديب  أعمال  من  أًيا  تقرأ 
الله وّنوس حيث يضعك  الراحل سعد 
املاضي  تستحضر  أجواء  في  الكاتب 
واحلاضر في آن مًعا ، لتترك املستقبل 
عريًضا  وعنواًنا  للتأمل  كبيرة  مساحة 
االجتماعية  التناقضات  كل  يحتمل 
التي  املختلفة  احلياتية  والطقوس 
املسرحية  وّنوس  شخصيات  اختزلتها 
التي أجلسها على خشبة املسرح نيابة 
املفتوحة على  تلك الشخصيات   . عنه 
حينا  للتطور  والقابلة  االحتماالت  كل 
أحياًنا  املتلقي  أعماق  في  والتغلغل 

أخرى .

التي خطّها  األعمال  تلك  بني  ومن 

)مغامرة  مسرحية  ونّوس  الله  سعد 
لنا  تنقل  والتي  جابر(  امللوك  رأس 
فصولها الصراع املستعر ما بني خليفة 
ووزيره  بالله(  املنتصر  )شعبان  بغداد 
في  يتصارعان  إذ  العبدلي(  )محمد 
بالسلطة  الظفر  على  محموم  لهاث 
هناك  والعباد  البالد  على  والسيطرة 
بالقنبلة  األشبه  املدينة  بغداد  في 
في  وتتشظى  تنفجر  التي  االنشطارية 
األول  اخلاسر  أن  ولنجد   ، زمان  كل 
واألخير من وراء ذلك الصراع الدامي 
واالقتتال على صوجلان السلطة هو - 
هم   - األزلية  ومتالزمته  التاريخ  كعادة 
الذين الحول لهم وال قوة سوى  العامة 
الصبر على كل ما أفرزه ذلك الصراع 
من أوضاع أشبه باملجاعة حيث الناس 
رجاال ونساء في طوابير متكدسة أمام 
املخابز وفي األزقة الضيقة . إذ حتّول 

جديدة
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قادر  بقدرة  متسولني  إلى  غالبيتهم 
السلطة  على  للصراع  حتمية  ونتيجة 
لن  الذي  الفرج  انتظار  إال  الميلكون 
خصمني  أحد  بانتصار  إاّل  يتحقق 
من  الكثير  إراقة  بعد  مّر  أحالهما 

بعدها  لتعود  البريئة  الدماء 
سابق  الى  بغداد  في  احلياة 
هذه  حال  لسان  وليبقى  عهدها 
الشعبية  بالعبارة  يلهج  العامة 
أمنا  بتزوج  اللي   " املأثورة  غير 

بنقـلّوا عّمنا " .

االنتهازية  والشخصية  جابر 

يبرز  )املعمعة(  هذه  وسط  وفي 
وهو  العبدلي  محمد  الوزير  خدم  أحد 
االنتهازية  بشخصيته  جابر  اململوك 
حني  الفرص  اقتناص  يحاول  والذي 
فكرة  العبدلي  سيده  على  يعرض 
اخلروج برسالة إلى خارج أسوار بغداد 
التي أغلقها اخلليفة على خصمه الوزير 
من  خوًفا  الطريق  عليه  ليقطع  ورجاله 
االستعانة بأحد أمراء وملوك الواليات 

. للخليفة  املعادية  واملدن 

وهنا يبرز وّنوس دور جابر االنتهازي 
لنا  يقدم  أن  خالله  من  أراد  الذي 
وازدهرت  انتشرت  لشخصية  منوذجـًا 
األزمات  مراحل  في  التاريخ  مّر  على 
مهرًبا  الدنيئة  األدوار  تلك  في  لتجد 

ومآرب  غايات  الى  للوصول  وفرصة 
بكل  احلائط  عرض  ضاربة  فردية 
كان  ولو  حتى  لسواها  مصلحة  ماهو 

. بأكمله  لشعب 

جابر  اململوك  فكرة  وتتمثل 
على  عرضها  التي  اجلهنمية 
الوزير في أن يحلق جابر رأسه 
من  خالية  ملساء  تكون  حتى 
الوزير  بعدها  ليكتب  الشعر 
الطيران  لها  يريد  التي  رسالته 
تلك  على  بغداد  أسوار  خارج 
أن  انتظار  في  الصلعاء  الرأس 
مالمح  وتختفي  الشعر  ينمو 
بعدها  ويذهب  الناظرين  عن  احلبر 
إلى بالد العجم وهي الوجهة املقصودة 
يبقى  بالسواد  الرأس  يكتسي  وحتى 
تغرق  غرفة  في  حبيًسا  جابر  اململوك 
الذي  املارد  عيون  وبريق  بالظالم 
فيها  أصبح  التي  احلجرة  تلك  يحرس 
اآلن أغلى كنوز الوزير ... الرسالة التي 
الرأس  صاحب  حتى  كنهها  اليعرف 

الذي كتبت عليه .

واملتمرد اخلانع 

سعد  مسرحية  فصول  وتتواصل 
التي  لألحداث  وعرضه  وّنوس  الله 
اخلليفة  مابني  بغداد  في  هناك  تدور 
األوضاع  على  وتداعياتها  ووزيره 

قر�أت لك

سعد الله ونوس
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املسرحية  وتعرض  هناك  املعيشية 
الشعب  عامة  من  ملجموعة  مشهًدا 
أماًل  املخبز  أمام  ينتظرون  بغداد  في 
تأخر  الذي  اخلبز  على  احلصول  في 
وفي تلك األثناء تدور أحاديث جانبية 
من  لنا  يتضح  اخلبز(  )جمهور  بني 
هؤالء  من  األعظم  السواد  أن  خاللها 
مابني  الناشب  اخلالف  سبب  يجهلون 
اخلوف  جعلهم  وقد  ووزيره  اخلليفة 
السبب  معرفة  محاولة  عن  غنى  في 
فكل مايعرفوه أن احلرس خرجوا من 
والطرقات  الشوارع  وملؤوا  ثكناتهم 
على  وآخر  بني حني  بالصراخ  مكتفني 
في  أماًل  املخبز  صاحب  عمر  أبو 
وقوع  قبل  مطالبهم  بتلبية  التعجيل 
فيسلم  بيته  إلى  كل  ليذهب  الواقعة 

. بجلودهم  وعياله 

تبعات  إسقاط  وّنوس  ويواصل 
املسرحية  هذه  على  حزيران  نكسة 
للوقوف  الرجال  بأحد  لنا  زج  عندما 
ليبدأ  اخلبز(  )جمهور  طابور  آخر 
املتمردة  الشخصية  ذو  الرجل  ذلك 
من  عنه  مسكوت  ماهو  لكل  الناقدة 
الصمت  حاجز  بكسر  العامة  قبل 
ما  املصيري  بالسؤال  يباغتهم  حني 
استقبل  عندها  ؟؟  هنا  يحدث  لذي 
استغراب  بنوبة  السؤال  ذلك  الطابور 
عن  غريب  أنت  هل  بدورهم  ليسألوه 
 " الصاعقة  اإلجابة  لتكون  بغداد؟  

في  ولدنا  وأجدادي  وأبي  إني  والله 
الرجل  هذا  يبدأ  ثم  ومن   " بغداد 
بالتأفؤف من احلال التي وصلت إليها 
من  امتعاضه  مبدًيا  بغداد  في  األمور 
معمعة الصراع ما بني اخلليفة ووزيره 
العامة  سوى  ضحيتها  يذهب  ال  التي 
جرأته  لشدة  مشدوهني  إياهم  تارًكا 
بالنسبة لهم  في الكالم مبا هو محرم 
لذلك  الطابور  أسئلة  بعدها  وتتواصل 
بالترهيب  استمالته  محاولني  الرجل 
لهم  يقول  حني  أخرى  مرة  ليصعقهم 
جيًدا  وخبره  السجن  في  كان  إنه 
اخلبز(  )جمهور  الطرفان  وليستمر 
وذلك الرجل املتمرد في سجال طويل 
دون  برأيه  متمسكا  زال  ال  منهم  وكل 

الوصول إلى نتيجة .

الطويل السفر 

بغداد  أسواق  في  يحدث  هذا  كل 
املظلمة  الغرفة  في  جابر  واململوك 
سيخبئ  الذي  الشعر  منو  بانتظار 
مصير  ذلك  إثر  على  ليتقرر  الرسالة 
زادت  يوم  مضى  وكلما  كاملة  الدولة 
خروجه  موعد  باقتراب  جابر  فرحة 
على  وحصوله  الرسالة  إليصال 
اجلارية  خادمة  )زمرد(  القلب  حبيبة 
احملظية ، وجاء اليوم املوعود ليمتطي 
إياها  وهبه  التي  فرسه  جابر  اململوك 
واالحترام  بكل احلفاوة  الوزير مودعـًا 

قر�أت لك
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للحفاظ  آخر  وليس  أول  لها  وبوصايا 
الذي  والرأس  السر  الرسالة  على 
يسير  واجلبال  الفيافي  فيقطع  يحملها 
لياًل نهاًرا للوصول بأقصى سرعة دون 
تنتظره  حبيبة  بغداد  في  أن  ينسى  أن 
املناصب  وأعلى  الذهب  من  وأكياًسا 
في  خفي  وما  هذا  كل   ، واملراتب 
جفف  اجلوع  حيث  أعظم  كان  بغداد 
عن  احلليب  وقطع  األمهات  أثداء 
مفخرة  املجاعة  تلك  ولتلغي  صدورهن 
تأكل  وال  احلرة  )جتوع  القائلة  العرب 
ونوس  يعرض  عندما  وذلك  بثدييها( 
في مسرحيته مشهد املرأة التي حتاول 
بالبكاء جوًعا  املستمر  إسكات رضيعها 
احلليب  من  اجلاف  ثديها  له  فتخرج 
يومني  منذ  تأكل  لم  وهي  ال  كيف   ..
عمله  فقد  الذي  الزوج  عليها  ليدخل 
تعيشها  التي  الكساد  حلالة  نتيجة 
حائرين  ليقفا  وجتارتها  بغداد  أسواق 
بطيًئا  ميوت  طفلهما  يشاهدان  وهما 
واألشد  األخير  اخليار  أمام  ليقفا 
العجوز  للجار  اللجوء  وهو  مرارة 
اجلشع - الذي سبق له وأن راود هذه 
املرأة عن نفسها - والذي ميتلك مؤونة 
تكفيه ألعوام وليكون الثمن باهًظا وهو 
تلك  تهب  حيث  ملطالبه  رضوخها  في 
رغم  اجلشع  للعجوز  جسدها  املرأة 
تعتمل  التي  واحلسرات  الدموع  ذرف 
في قلب الرجل الذي وافق مرغًما كي 

ال ميوت الطفل.

بغداد وجابر ال  كل هذا يحدث في 
إلى  فيصل  العجم  بالد  إلى  يسير  زال 
داوود(  بن  )منكتم  امللك  قصر  حيث 
امللك  يدي  بني  ويقف  شعره  فيحلقوا 
ليقرأ ما خّط على رأسه وبعدها ينادي 
ذا  )لهب( سيافه  على  داوود  ابن  امللك 
اجلثة الضخمة برأسه األقرع وشاربيه 
غرفة  إلى  جابر  اململوك  ليقود  الكّثني 
متتلئ  القصر  ودهاليز  أروقة  داخل 
وفي  والبلطات  والسالسل  بالسياط 
ملطخة  خشبية  قاعدة  منتصفها 
بألوان حمراء وعلى أحد اجلدران ثمة 
رأس معلق وليعطي جابر مكافأة نظير 
خدمته تلك بأن فصل رأسه عن جسده 
الوزير  )من  السّر  الرسالة  تقول  كما 
منكتم  امللك  أيادي  إلى  العبدلي  محمد 
حان  الوقت  أن  نعلمكم   ، داوود  بن 
فجهزوا   ، باإلمكان  صار  بغداد  وفتح 
إليكم  الرسالة  وصول  حال  جيوشكم 
من  ستر  وحتت  سًرا  هجومكم  وليكن 
بغداد  بفتح  املفاجأة  تتم  حتى  الكتمان 
الطريق عساكر متشي  وإن وجدمت في 
إمدادات  ألنها  عليها  فاقضوا  إلينا 
وفتح  بالعون  نتكفل  هنا  ونحن  للخليفة 
حاشية  الوزير  يضيف  ثم   – األبواب 
بيننا  سًرا  األمر  يظل  وكي   – صغيرة 
إطالة(  غير  من  الرسالة  حامل  أقتل 
بغداد  إلى  بعدها  اجليوش  لتدخل 
املنازل  وتهدم  الرؤوس  مئات  وتتدحرج 

فوق ساكنيها .

قر�أت لك
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ونوس  مسرحية  فصول  وتنتهي 
في  أي   1969 العام  في  كتبها  التي 
ذروة الوقت الذي كانت فيه املنطقة ال 
زالت ترزح حتت وطأة نكسة حزيران 
67 وما كشفته من أقنعة زائفة اختبأ 
 ، القش  الورق وعمالقة  أبطال  خلفها 
أمام  بعدها  ونوس  الله  سعد  ليتركنا 
ال  التي  املفتوحة  األسئلة  من  طوفان 
جتد جواًبا محدًدا . أسئلة تبدو مثل 
فتحت  كلما  الروسية  الصناديق  لعبة 
صندوقا  بداخله  وجدت  صندوًقا 

آخر.

الغائب احلاضر ونوس 

قرية  في  ونوس  الله  سعد  ولد 
طرطوس  مدينة  في  البحر  حصني 
دراسته  أكمل   ،  1941 عام  السورية 
ثم  هناك  واإلعدادية  االبتدائية 
درس  حيث  القاهرة  إلى  غادر  بعدها 
اهتماماته  تظهر  بدأت  ثم  الصحافة 
)حكايا  كتاب  آنذاك  فأصدر  باملسرح 
على  احتوى  الذي  التماثيل(  جوقة 
في  و  القصيرة  املسرحيات  من  عدد 
العام 1966 يسافر وّنوس إلى باريس 
وبعدها  الغربي  املسرح  على  ليتعرف 
بعام كان وقع الصدمة عليه شديًدا – 
كما كان حال الكثيرين – بالواقع الذي 
تلك  وتوج   67 حزيران  نكسة  فرضته 
طرحها  جوهرية  أسئلة  في  الصدمة 

سمر  )حفلة  مسرحيته  في   1968 عام 
بعدها  ليتواصل  حزيران(   5 أجل  من 
مثل  الكبير  واملسرحي  األدبي  نتاجه 
)امللك هو امللك( 1978 )الفيل يا ملك 
القباني(  أبي خليل  الزمان( )سهرة مع 
ذلك  بعد   . سوريا  في  املسرح  مؤسس 
)احلياة  مجلة  حترير  وترأس  أسس 
شؤون  في  املتخصصة  املسرحية( 

املسرح . 

في  اجلوائز  من  العديد  وّنوس  نال 
مختلف املهرجانات واحملافل )مهرجان 
دورته  في  التجريبي  للمسرح  القاهرة 
العويس  سلطان  جائزة   ، األولى( 
دورتها  في  املسرح  حقل  عن  الثقافية 

األولى .

معاناة  بعد  ونوس  الله  سعد  رحل 
عشر  اخلامس  في  املرض  مع  طويلة 
لم  املرض  أن  إال   1997 أيار  من 
عشقه  فواصل  الكتابة  عن  مينعه 
وخرج  املسرح  وخشبة  األبيض  للورق 
تلك  في  الرائعة  أعماله  من  بالكثير 
والتحوالت(  اإلشارات  )طقوس  الفترة 
إرًثا  وراءه  تاركـًا   ، املخمورة(  )األيام   ،
صناعة  في  دوره  أحد  على  يخفى  ال 
عنده  التوقف  يستحق  عربي  مسرح 
أعوام  عشرة  مرور  قرب  ورغم  طوياًل 
على رحيله إال أن سعد الله ونوس ترك 

لنا مسرًحا ال ميكن معه أن ننساه . 

قر�أت لك
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تطل   ،" هكذا  أنا   " ديوانها  في 
علينا " جميلة العجوري " بتلقائية 
الريف وشفافية الطبيعة التي لم تلوثها 
شعراء  فضاءات  مع  تشتبك  املدينة،  يد 
آخرين وتتألق في توظيف املفردة العامية 
مؤطرة  محكم،  شعري  سياق  ضمن 
صورتها بجمالية أّخاذة وفنية ثرية، وإن 
كانت مالمح الفقد، طيرا كثير التحومي 
حول عدد من قصائدها التي اصطبغت 

بلوعة املنفى وانعجنت بوعي التاريخ.

قارئ ديوان " جميلة العجوري " ال بد 
أن يتوقف أمام محطات تشّكل هما أول 
وصورة  )الغور(  غياب  وهو  أال  ـًا،  وملحَّ

عّمان. 

جترؤ  لم  الذي  اإلهداء  من  بدًءا 
الشاعرة على وضع اسم عليه حرصا أو 

خوفا:

املقدسة،  أُمي  ألنك  الكلمات..  أيتها 
أفراحي الشرسة. أشواكي البهية، ألنك 
أهديك  أن  أجرؤ  ال  املنتصرة،  خيباتي 

ألحد.

)للرفض  األولى  قصيدتها  في 
استخدام  مفارقة  تواجهنا  عتابا(  غنت 

املفردة:

في  يذوي  الصمت  سامعني  يا   "
املدى... ".

جبل   " املعّبرة  الصورة  منا  وتقترب 
بلوعة  ونحس   " شمسنا  حتدى  جليدي 

احلنني ولسع جمر الغربة.

بلدي  الى  أجنحة  لآله  هل  أواه   ..."
البعيد ؟ " في حني يستوقفنا وعيها على 
من  فرسا  أبتغي  ال   " احلاضر  تاريخنا 

ول �صدار الأ الإ

جديدة
قالم  �أ

نا هكذا « للعّجوري: ديوان » اأ

�سعر م�سربل بالفجيعة 

٭ قاص وكاتب – األردن.

 �شمري اأحمد ال�شريف٭

شعـــر



 79 �أقالم جديدة • العدد 2 • �شباط  2007

أريد...  لكني  يافا  الى  حتملني  التاريخ 
زنازين  كسرت  واخليول،  إليها  أعدو 

الكالم وأطلقت فينا احلدود ".

مبدعة هذا الديوان متعبة بأحالمها 
جلست  قلبها،  ونبضات  وطنها  وأوجاع 
هذا  وأصبح  مساء،  ذات  كقلبها  وحيدة 
على  املتعبات  أحالمه  يجرجر   " القلب 
درج العمر ميضي الى ساحة من عناء ".

الدرجة،  هذه  وصولها  سبب  أما 
الزائد على احلالة احلاضرة...  فوعيها 

انفرطت...  الفرسان  من  كوكبة   "
الطرقات  على  السيف  سقط 
صارت  الوردة  أشواك  البيض... 
ُمخمل. ال ترقد يا سيدنا السلطان 
وإن  اجلند  وحراب  فالنوم سراب 

غّطاها الزهر تظل حراب !! "

خارج  الشاعرة  تغرد  لهذا 
ألكشاك  االنضمام  وترفض  السرب 
السياسة، معلنة رفضها بصيغة املفرد " 
أعلنت يا وطني التمرد، وسكنت خاصرة 
صحرائهم  في  أنبتُّ  املستحيلة،  الرياح 
قمري املشاكس، وكسرت سارية القبيلة 

."

ملمح آخر نلحظه بني أبيات القصائد 
الشاعرة  وجدان  بني  االنفصام  وهو 

وعقلها حتى أصبحت محتارة ال تستطيع 
اتخاذ قرار:

رحيلك كان فاحتة ملوتي

 ونافذة تطل على شجوني 

ُأوّدع فيك يا عمان صوتي

وترحل قامتي للغور دوني

ووجهك في الغياب يظّل ينأى 

تضيعني اجلهات ويلتقيني...

صورة  تطّل  الرحيل  بعد 
الذاكرة  في  تتأرجح  عمان، 
تفارق  ال  القلب  بنياط  معلقة 

حبات الفؤاد:

...كأني حملتك بعد املراسيل 
جنما يذوب ويبكي ويرمي على 

الراحلني السالم

تغدو خطاك على رمل روحي ويّساقط 
الوقت من سلة االنتظار

تضيع بينك كل الدروب ويخبو سراج 
على شرفة القلب قبل النهار...

وألن الشاعرة قد خذلها من رصفت 
لم  الدهشة  فإن  لهم،  ورودا  حناياها 
تفارق عيونها واخلضار الذي في القلب 
مات، وماتت عتابا الصغيرة مشنوقة ما 

ول �صدار الأ الإ
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بني حرفني)حاء وباء(.

أّنى   " العجوري  جميلة  الشاعرة   "
تسكنها املفارقة ويكسو روحها احلنني في 
مقاطع من قصائد آيلة للفقد تستوقفنا 

صور فيها من املفارقة الكثير:

... ولبست سجونا

وجهي املشنوق على رّقاص الساعة

الشوارع  يرش  يروح  والشعر 
باألغنيات

من  بيتني  وأوقد  العمر  أطبخ  وأنا 
الشعر

تدرج الروح جنينا عابثا.

إنها تعايش فقًدا ملك عليها وجدانها، 
وتغرق في محيط أمل طال.

" في الهواء النظيف، سأرسم أجنحة 
وبيوتا وبابا يخبئ قلبا وحيًدا متنى يًدا 

تطرق الباب... "

هي ال تريد التلميح، مصرة أن يطرق 
احلب باب القلوب، فقد أثقلها االنتظار. 
ها هو العمر يتنزى كومة من احلسرات 
بعد أن أصبح القلب بوصلة يعلوها صدأ 

احلزن واألمنيات.

أدارت الشاعرة ظهرها لزمانها ألنها 

متنت أن جتد زمنا على كيفها:

... " يا ليت لي زمنا أصاحله فُأصلح 
ما تكسّر من أثاث الروح، وأنام ملء الورد 

فوق عباءة التخمني "

فضاءات  مع  االشتباك  نرصد  هنا 
الشاعر " محمد الفي " وهو ما يستحق 

وقفة الحقة.

نأى حبيب الروح عنها ولم يعد:

ستبقى  املسافة،  أمير  لي  لست   ..."
وتبقى  وطًنا   – سواي   - الطيور  لكل 
بكفك...أستميح  الليالي  شعر  متشط 
انتظاري على باب عينيك وعدا، أستميح 

الزمن.. "

لتهييج  وكًرا  املدينة  أصبحت  لهذا 
تندمل  لن  أمنيات  وقالئد  الذكريات 
يجوس  فذئب  املدينة  جراحاتها.أما 
مبحض  غادرتها  األنيق،  الزجاج  وراء 
خلف  تلوح  رؤى  ببقايا  إرادتها،مكتفية 

ضباب الروح مرددة:

شناشيل  قلبي  على  املّروا  أيها 
مواجع...

أيها الغّنوا وغابوا في النشيد...

كان يكفي لو تذكرمت قليال...

رمبا جاء البريد....

ول �صدار الأ الإ
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حممد �شناجلة ٭

ثقافة رقمية

مفهوم الزمن 

يف الع�رص الرقمي

بدخول اإلنترنت والهاتف احملمول إلى حياة الناس التغت املسافة 
أو كادت أْن تلتغي ، وتقارب الزمن حتى كاد أْن يصبح واحًدا ، فال 
زمان وال مكان قادر أْن يفصل اإلنسان عن أخيه اإلنسان ، حتى أمسى 
العالم كله ليس قرية صغيرة كما كان شائًعا في العصـر التكنولوجي ، 
بل أصغر من حجرة صغيرة في بيت ، أصبح العالم شاشة ... مجرد 

شاشة زرقاء.

لقد ولد العصر الرقمي وولدت احلقيقة األخرى ... احلقيقة الغائبة 
... وهذه احلقيقة األخرى ليست مبنية على اخليال السلفي امليتافيزيقي ، 
بل هي حقيقة مبنية على اخليال املعرفي العلمي ، حقيقة تعنى باملستقبل 
ووسيلتها  العلم  أداتها  وحقيقة   ، املاضي  أطالل  على  تتباكى  أكثر مما 
العمل وغايتها اإلنسان بكل ما تعنيه الكلمة 

من معنى.

الواقع  ولد  املعرفية  احلقيقة  هذه  ومن 
ليس  وهو   ، االفتراضي  الواقع  اآلخر...إنه 
عني  هو  بل  الكالسيكي  الواقع  عن  بدياًل 
مرة  وألول  استطاع  واقع  أنه  ذلك  الواقع 
الزمان  حاجزي  كسر  البشرية  تاريخ  في 

واملكان.
٭ روائي متخصص في الكتابة الرقمية - عضو هيئة حترير املجلة - األردن
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فإذا كان زمن نيوتن زمنًيا جبرًيا وثابًتا في كل مكان وزمان حسب 
قانون نيوتن الشهير من أن السرعة تساوي مقدار املسافة املقطوعة 

في زمن معني.

وإذا كان زمن اينشتاين هو زمن متحرك يعتمد اعتماًدا كلًيا على 
السرعة ، وال يلغي عامل املسافة بل يعترف به مقًرا بعدم إمكانية 
بسرعة  التي ال ميكن جتاوزها  القصوى  السرعة  إلغائه حني حدد 
الواقع االفتراضي )الزمن  ، فإن زمن عني احلقيقة / زمن  الضوء 
الرقمي( هو زمن متحرك يسعى للوصول إلى الثبات .. إلى الواحد 

... املطلق ...

< ما هو الزمن الرقمي ؟

فقط  تقاس  حني  السرعة  هو 
بالزمن ، في زمني نيوتن واينشتاين ، 
أو في جبرية نيوتن ونسبية اينشتاين 
عليها  بنيا  أركان  ثالثة  هناك  كانت 
نظريتيهما وهذه األركان هي السرعة 

، الزمن ، واملسافة .

في الزمن الرقمي هناك عامالن 
أو بعدان فقط هما السرعة والزمن ويغيب بل ينتفي عامل املسافة 
الصفر  من  تقترب  نهاية  املسافة  ، حيث  أنت حيث ال مسافة  فهو 
، وحيث  واحد  يساوي  الزمن  الزمن وحيث  تساوي  السرعة  وحيث 
الرقمني الوحيدين املوجدين هما الصفر والواحد أو البت والبايت 

وال أرقام أخرى .

ولتقريب الصورة أكثر ، وبكلمات جّد بسيطة ، كان الزمن عند 
نيوتن ثابًتا ، فالساعة في دبي هي نفس مقدار الساعة في عمان ، 
نفس مقدار الساعة في نيويورك ، نفس مقدارها في أي مكان في 
ملدة  العالم  للزمن  اجلبرية  النظرية  هذه  سادت  وقد   ، العالم  هذا 
قرنني من الزمن فالساعـة عند نيوتن تساوي ستني دقيقة ، والدقيقة 

ثقافة رقمية
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ثقافة رقمية

تساوي ستني ثانية ، وهي نفس الساعة ... هكذا إينما ذهبت أو كنت.

أما عند اينشتاين فان مقدار الساعة يختلف ، فالساعة في دبي 
غير الساعة في عمان غيرهـا في نيويورك . ومقدار الساعة في كوكب 
أو في كوكب املشتري   ، االرض يختلف عن مقدارها في كوكب زحل 
داعي  وال  جميًعا  تعرفونها  التي  النسبية  النظرية  هي   .... وهكذا 

للخوض في تفاصيلها 

والحظوا هنا أننا ربطنا الزمن باملسافة ، فالزمن يساوي السرعة 
مقسومة على املسافة ... األركان الثالثة الشهيرة .

الزمن  فان  الرقمي  العصر  في   >
للمسافة،  وجود  وال  السرعة  يساوي 

كيف ؟

غاية  في  مبثل  الصورة  لنقرب 
من  )س(  أن  لنفترض   ، البساطة 
الناس موجود في مكان لنسميه )ك( 
أراد مخاطبة )ص( من الناس موجود 
وكتب   ، )ع(  لنسميه  آخر  مكان  في 
 ، االلكتروني  بالبريد  وبعثها  رسالة 
هذه  تصل  كي  الالزم  الزمن  هو  ما 

الرسالة من س إلى ص ؟ 

إن اإلجابة تعتمد على السرعة ، في الوقت الراهن قد تأخذ من 
دقيقة إلى بضعة دقائق حسب سرعة الكمبيوتر واالنترنت املستخدم ، 
وكلما زادت سرعة الكمبيوتر واالنترنت كلما قل الوقت الزمني ، الحظوا 
هنا أننا ربطنا الزمن مباشرة بالسرعة وألغينا متاًما بعد املسافة ، فال 
أن  من  املقصود  وهو   ، السرعة فقط  يساوي  الزمن  أن  أي   ، مسافة 
الزمن الرقمي يساوي السرعة فقط ، وما عنيناه من أن الزمن الرقمي 
إلى  الوصول  هو  والهدف   ، الثبات  إلى  للوصول  يسعى  متحرك  هو 

سرعة ذات اللحظة ... إلى سرعة الثبات ... إلى الواحد .
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قارًئا  أم  كاتًبا  أكان  سواء  القارئ  يقف 
كثير  على   ، ناشًئا  أم  لإلبداع  متذوًقا 
إلى  حتتاج  التي  واملفاهيم  املصطلحات  من 

جتلية وتوضيح ، ال سيما إذا تعددت 
فيزداد   ، الواحد  للمفهوم  التعريفات 
األمر عليه التباًسا وغموًضا ، وبدال من 
أن تكون القراءة موضحة وكاشفة تغدو 
مشكلة وملبسة . قال و.هـ. هارفي : 
تعريفات  في  التورط  أريد  ال  )أنا 
كلمة الواقعية( وهذه الرغبة في عدم 
التورط هي رغبتنا هنا ، لهذا سنقوم 

بعرض موجز ومكثف ودال ألهم املذاهب األدبيـة 
والنقديـة وتقدمي توصيفات كاشفة والنأي قدر 
اإلمكان عن التعريفات الصارمة  ، ألن تطبيقات 

النظرية أوسع من تعريفاتها .

املذهب الواقعي 
)1(

يقصد من كلمة )مذهب( اجتاه في التعبير 

عن حاالت نفسية أو أوضاع اجتماعية ، يعتمد 
الفكرة املراد  العقل أو اخليال في إيصال  فيها 
التعبير عنها . ويقوم املذهب على عدد من اآلراء 
منها  ينطلق  التي  والقواعد  واملبادئ 

وتعطيه بالتالي صفته املميزة .
يتضمن  أدبي  مذهب  كل  إن  ثم 
صوًرا أو خصائص أو أصوالً فنية ، 

كما يحتوي على مضمون أو مادة .
أو  الفكر  في  ما  مذهب  وظهور 
األدب أو غير ذلك من املعارف والعلوم 
، ال يكون وليد املصادفة والتلقائية ، بل 
ال بد من وجود عوامل ومؤثرات وتفاعالت حتدث 
في احلياة واألحياء تساعد على تبلوره وتكّونه . 
فمذهب البديع في الشعر قدمًيا والذي يقوم على 
واالستعارات  والتشبيهات  املجازات  من  اإلكثار 
، أسهم في إنضاجه ورسوخه مسلم بن الوليد 
وبشار بن برد ، ثم جاء ابن املعتز فوضع )كتاب 
البديع( وضّمنه املبادئ النظرية التي تضبط هذا 
لإلنتاج  استقرائه  بعد  وذلك  الشعري  املذهب 

مفاهيم وم�صطلحات

جديدة
قالم  �أ

الواقعية واملذهب الواقعي

٭ ناقد وكاتب - األردن

حممد �سالم جميعان ٭

مكسيم غوركي
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الشعري الوفير الذي يقع في هذا السياق البديعي 
، وعّد أبا مّتام الرائد في هذا املذهب .

وحديًثا ، مع بداية عصر النهضة ، أّثر دخول 
نابليون إلى مصر في دخول معارف وعلوم حديثة ، 
ونشوء اجتاهات تعبيرية جديدة في األدب العربي 

، كنشوء فّني للقصة واملسرح على سبيل املثال.
تتبلور  لم  األدبية  املذاهب  أن  في  شك  وال 
لدى العرب كما تبلورت بأسمائها في الغرب على 
إثر النهضة األوروبية ؛ إذ ظل الشعر هو املجال 
األوحد الذي استأثر باهتمام العرب ، مما تولد 
عنه بالتالي وجود مذهبني في الشعر ، مذهب 
البديع ومذهب عمود الشعر من حيث اخلصائص 
الفنية واألصول / ومذهب الشعر العذري والشعر 

احلسي من حيث املضمون أو املادة ، 
وهذا على سبيل التمثيل ال احلصر 

.
)2(

شهدت أوروبة في القرن اخلامس 
عشر نهضة علمية صاخبة وواسعة 
االنتشار ؛  حركة نشطة استندت في 
جوهرها إلى بعث الثقافة اليونانية 
والالتينية القدمية ، فظهر ماعرف 

اندحر  ما  سرعان  الذي  الكالسيكي  باملذهب 
لصالح املذهب الرومنسي الذي ظهر في القرن 
السابع عشر ، واستمر في هيمنته على أساليب 
األدباء حتى دحره املذهب الواقعي في النصف 
األول من القرن التاسع عشر ، ولكن ظلت ظالل 
املذهب الرومنسي تسير في خط متواٍز مع املذهب 
الواقعي ، ذلك أن الناس في طبائعهم ينقسمون 

إلى ) مثاليني وواقعيني ( .

بانتشار  الواقعي  املذهب  ظهور  ويرتبط 
الفلسفة الوضعية والتجريبية التي أخذت تتغلغل 
في  أثرت  حتى  السائدة  واألفكار  املفاهيم  في 

طريقة النظر إلى اآلداب والفنون .
ردة فعل  الواقعي بوصفه  املذهب  وقد جاء 
أتباعه  أسرف  الذي  الرومنسي  املذهب  على 
في متجيد اخليال ومتادوا في تصوير األمنيات 
واألحالم حتى تصوروها أنها حقائق راسخة لها 

وجود طبيعي في عالم الواقع .
فالواقعية هي تصوير الواقع وكشف أسراره 
وإظهار خفاياه وتناول مشكالت املجتمع وتسليط 
يكون  أن  ينبغي  التصوير  وهذا   ، عليها  الضوء 
مستقاًل عن الفكر ، أي النظر إلى الواقع بحيادية 

مطلقة .
من  كثير  الواقعية  مفهوم  وساد 
واالضطراب  وااللتباس  اخللط 
، ويعود هذا إلى األصل  في داللته 
 realisme االشتقاقي لكلمة )ريالزم
 ، )واقع(  ومعناها  األوروبية   )
فاملفكرون واألدباء العرب قصدوا بها 
يقوم على مالحظة  الذي  )األدب   :
عليه  اطلق  ما  وهو  وتسجيله(  الواقع 
مصطلح )الواقعية التسجيلية( وأحياًنا يسمونها 
)الواقعية األمينة( ألن األديب ينقل الواقع بأمانة 
دون حتريف أو تغيير في حيثياته املوضوعية ، 

وبهذا تغدو الواقعية مرادًفا للمادية .
فالواقعية إذن مرتبطة باحليـاة واألحياء ، فهي 
وجهة نظر ترى احلياة من خالل منظار أسود ،  
وتراها مليئة مبا يدعو إلى التشاؤم وتدعو إلى 
احلذر منها ، فاحلياة لديها سوداء والواقع شٌر 

مفاهيم وم�صطلحات

جنيب محفوظ
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)الفرد  إلى األحياء  تنظر  أنها  كما   . ذاته  في 
بالشرور  مليئة  كائنات  أنهم  على  واملجتمع( 
والقسوة والوحشية ، وهو ما عّبر عنه الفيلسوف 
اإلجنليزي هوبز بقوله : )اإلنسان لإلنسان ذئب 
ضاٍر( فاملناقب والقيم واألخالق التي يتمتع بها 
أفراد املجتمع - من وجهة نظر املذهب الواقعي 
– هي طالء وقشرة خارجية للشر الكامن في 
داخلهم ، )فالشجاعة واالستهانة باملوت لو نقبنا 
عن حقيقتها لوجدناها يأسا من احلياة( وبالتالي 
قالت الواقعية ونادت بتصوير الفرد واملجتمعات 
بأمانة وموضوعية وصدق ، بعيدا عن اخلداع 

واإليهام ،  أو زّج الذات وانفعاالتها عند 
تصوير املجتمع وحتليل نفسيات أفراده 

أو وصف الشخصيات واألحداث.
القصة  بفنون  الواقعية  وارتبطت 
والرواية واملسرحية ابتداء ، أكثر من 
ارتباطها بالفن الشعري ، ثم اتسعت 
الشعر  فشملت  املذهب  هذا  هيمنة 

الفنون  من  وغيرها  التشكيلية  والفنون 
واملعارف واآلداب وحقول الفكر .

 ، الواقعي  املذهب  جذور  ترّسخت  وحني 
النقاد  وأخذ   ، املصطلح  هذا  دالالت  اتسعت 
نحو  أخرى  إضافية  صفات  معه  يستجلبون 
النقدية  الواقعية   / الساخـرة  )الواقعية   :
الواقعية   / الطبيعية  الواقعية   / االنتقادية   –
الواقعية   / الضمير  واقعية   / االشتراكية 
كما  مصطلحا   26 بلغت  حتى   )... الساذجـة 
أحصاها دميني كرانت في موسوعة املصطلح 

النقدي التي ترجمها عبد الواحد لؤلؤة .
وبالرغم من تعدد )واقعيات( املذهب الواقعي 

بعض  في  بعًضا  بعضها  عن  وافتراقها  وتشعبها 
التفاصيل اجلزئية ، إال أنها جميعها تصدر عن 
رؤية واحدة وحيدة في املنطلقات واملبادئ واألسس 
التي تتخذ من الفلسفة املادية منطلًقا نظرًيا لها في 

تقييمها ودراستها لآلدب والفنون .
وفيما يلي تعريف بعدد من الواقعيات األكثر 

شهرة وتداوالً واستخداًما في األدب والنقد :
هذه  تعريف  ورد   : االشتراكية  الواقعية   ·
احتاد  دستور  مواد  إحدى  في  رسمًيا  النظرية 
الكتـاب السوفييت الذي وضعه أول مؤمتر عام لهذا 
االحتاد سنة 1934 ونص املادة هو : )أن الواقعية 
االشتراكية هي املنهج األساسي لألدب 
والنقد األدبي السوفيتيني وهي تتطلب 
من الفنان أو األديب متثيله الواقع في 
حالة منوه الثوري متثياًل صادًقا( .  

موقع  فإن  التعريف  لهذا  ووفقا 
الصدارة يكون لوظيفة العمل األدبي 
/ الفني وليس إلى طبيعة هذا العمل 
، ألن املعيار املعتمد هو االلتزام بقضايا 
خدمة  في  والفن  األدب  وتوظيف  البروليتاريا 
املجتمع ، وتصوير الصراعات الطبقية بني العمال 
الرأسمالية  الطبقة  وكشف شرور  والرأسماليني، 

والبرجوازية .
صورة  برسم  االشتراكية  الواقعية  تكتفي  وال 
الواقع كما هو عليه ، بل تطلق تنبؤاتها املستقبلية 
بانتصار الطبقة العاملة ، فالفرد في نظرها ميتلك 
القدرة على التأثير في بيئته ومجتمعه ، فال داعي 
لليأس والتشاؤم من الواقع ، ألن بُنى املجتمع تتطور 
باجتاه املستقبل . وعلى هذا فالواقعية االشتراكية 
تتأسس ابتداء على االشتراكية العلمية واالشتراكية 

مفاهيم وم�صطلحات

تولستوي



 87 �أقالم جديدة • العدد 2 • �شباط  2007

الدميقراطية
ويعّد مكسيم غوركي أول من استخدم اصطالح 

الواقعية االشتراكية في كتاباته.
وأبرز من مّثلوا هذا التيار : سيمنوف 

وشولوخوف وغوركي وجورج لوكاتش.
وقد كان لهذا املذهب حضور في 
امتداد  بعد  احلديث  العربي  األدب 
التيارات الفكرية والسياسية في العالم 
العربي ،  ومثلّه على نحو بارز كل من 
:  حسني مرَوة في كتابه ) قضايا أدبية( 
وسالمة موسى في كتابه )األدب للشعب( 

وغالي شكري في كتابه )الالمنتمي( وعبد الرحمن 
ياغي في معظم كتبه النقدية.

كان  لئن   : االنتقادية   – النقدية  الواقعية   ·
هذا الضرب من الواقعية يعالج مشكالت 
املجتمع وقضاياه ، ويسلط الضوء على 
عيوبه ومساوئه ، فإن هذا لم يكن همه 
بالدرجة األولى ، بل انصرف إلى تناول 
الصراع  كشف  زاوية  من  األمر  هذا 
بها  يحلم  التي  املثاليـات  بني  والتضاد 
العلوم  مذاهب  وماتشيعه  اإلنسان 
احلديثة من حتمية التشاؤم . فالواقعية 
املثالية  الواقعية  بني  تزاوج  النقدية 

والواقعية الطبيعية ، فهي بهذا تكشف عن العوامل 
اخلارجية الطارئة كالتقاليد واألعراف واآلداب 
التي أثرت في الشيئ الطبيعي أو الشخص أو 
املجتمع  وَحَرَفته عما هو عليه في أصل وجوده 
وكينونته . فهي إذن واقعية حتلل الواقع ومتحصه 
لنقده وتغييره  في محاولة منها لفهمه ومن ثم 

تعمل  النقيض مما  على  تعمل  فهي  وبذلك   ،
فيه الواقعية االشتراكية ، فهي تستقرئ تأثير 
احملركة  والعوامل  األفراد  في  البيئة 

لألحداث .
بلزاك   : أعالمها  أبرز  ومن 
وتولستوي وهمنغواي وتشارلز ديكنز.
· الواقعية الطبيعية : هي مزيج 
يستعني  الذي  الواقعي  املذهب  من 
، ومن  الواقع  باملالحظة في وصف 
من  أفاد  الذي  الطبيعي  املذهب 
األحياء  علم  في  التجريبية  البحوث 
وعلم النفس ، في معرفة حقائق النفس البشرية 
وحقائق احلياة . ومن أشهر املنّظرين لها : إميل 
أعماله  في  متثل  الذي  الفرنسي  األديب  زوال 
ونظرية  التطور،   في  )دارون(  نظرية  األدبية 
أنصارها  ومن   . الوراثة  )مندل( في 
)مدام  قصته  في  فلوبير  كذلك 
بوفاري( ،  ومن الكتاب العرب جنيب 
محفوظ في ثالثيته )بني القصرين / 

قصر الشوق / السكرية(

مصادر : أفدت في إعداد هذه املادة 
من:

- معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب 
– مجدي وهبة

- األدب ومذاهبه – محمد مندور
الواحد  عبد  ترجمة   – النقدي  املصطلح  موسوعة   -

لؤلؤة
محمد  ترجمة   – ويليك  رينييه   – نقدية  مفاهيم   -

عصفور

بحـــــث

آرنست هيمنجواي

سالمة موسى
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التأليف  الّرحالت لوٌن في سيرة 
االبتعاُد  طاَل  املُعاصرة  األردنّية 
 ، شاماًل  مستقصًيا  بحثـًا  بحثه  عن 

في  عليه  األضواء  تسليط  أو 
والتأريخ  والّنقد  الّدراسات 
في  احلال  هو  كما   ، األدبّي 
الّشعر  على  األضواء  تسليط 

والقّصة والّرواية مثاًل . 

أسبابه  االبتعاد  ولهذا 
موضوعّي  فبعضها  ؛  املتعّددة 
وسنومىء إليه  له ما يبّرره – 
اآلخر  وبعضها   - قليل  بعد 
هذا  بأّن  ٍم  توهُّ إلى  يعود 

في  الكمّية  احلصيلة  ضئيل  اجلانب 
أوحى  ورمّبا   . احمللّي  األدبّي  اإلنتاج 
الفنّية  القيمة  بضآلة  الوهم  هذا 
وُكتَّابُنا  أُدباؤنا  سّجله  ملا  والتاريخّية 
وجتارب   ، وبواعثها  ارحتاالتهم  عن 

مع  تواصلهم  ومستويات   ، أسفارهم 
وعادات  وثقافات  مختلفة  شعوب 
وعيهم  إطار  في   ، ُمغايرة  وتقاليد 
وقضايا  بالدهم  لقضايا 
اإلنسان واألوطان في العالم 
ثمَّ ما أغنوا به فّن  املُعاصر. 
جمالّيات  من  الرحلة  كتابة 
انطباعاتهم  عن  الّتعبير 
وتفاعالتهم   ، وأحاسيسهم 
ُمجمل  ضمَن   ، الوجدانّية 
ما  وبكّل   ، تلك  جتاربهم 
أدب  عناصر  من  تختزنه 
املالحظة  وأدب  الّنفس 

والّدرس .

اإلسهام  إلى  متأنية  نظرة  أنَّ  بيَد 
 ، الّرحالت  كتابة  في  األردنّي  األدبّي 
وسبعني  اخلمسة  على  يزيد  ما  منذ 
ممتليٍء  حلقٍل  صورة  تعطينا   ، عاًما 

بحـــــث

جديدة
قالم  �أ

ردن دب الّرحالت وُكّتابه يف الأ اأ

٭ باحث وكاتب له العديد من االصدارات - األردن

كايد ها�سم ٭
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ومقاالٍت   ، مطبوعة  كتٍب  من  بالّثمار 
 ، واملجالت  الّصحف  بطون  في  مبثوثة 
وحّتى تسجيالٍت ومخطوطات ما زالت 
الّنشر.  نور  تنتظر  األدراج  حبيسة 
من  برأسها  قائمًة  مكتبًة  تؤّلُف  وكلّها 
إلى  إمنائها  في  ساهَم   ، الّرحلة  أدب 
ومؤّرخون  صحافّيون   ، األُدباء  جانب 
وعسكرّيون  ودبلوماسّيون  وسياسّيون 
من  وُكتَّاب  ومؤّلفون  أعمال،  ورجال 

متنوعة  وأجيال  تخّصصات 
هذه  مثل  لنا  تكشف  كما   .
حقيقّي  إثراٍء  عن  الّنظرة 
في  هؤالء  من  كثير  قّدمه 
العربّية  الّرحالت  تراث 
احلديث ، ال يقّل وزًنا وقيمًة 
مشاهير  قّدمه  عّما  وأثًرا 
الّرحالت  ُكتَّاب  رّواد  من 
إنَّ  بل  ؛  العربّي  الوطن  في 
األُردنّية  الّنماذج  من  عدًدا 

 ، ومتّيزها  فرادتها  لها  الّرحالت  في 
القومّية  للّصبغة  املؤّكدة  دالالتها  ولها 
الكاتب  اجتاه  على  الغالبة  واإلنسانّية 
واملؤّلف األُردنّي في رحالته ، كما على 
في  املُعاصرة  األدبّية  احلياة  مشهد 

األردّن عموًما .

في  عائًما  الكالم  يبقى  ال  وحّتى 
وجيز  بتعريٍف  فسنشير  ؛  العمومّيات 
تعود  التي   ، الّنماذج  تلك  إلى عدٍد من 
وأربعينّيات  ثالثينّيات  إلى  بواكيرها 

. العشرين  القرن  وخمسينّيات 

الّرحالت  من  الكثير  مثَّلت  لقد 
 ، واحلديث  القدمي  في   ، وأصحابها 
مشروعات  لتحريك  ووسائط  أدوات 
ثقافية ؛ وفكرّية رسالّية نهضوّية . ولو 
لعدٍد  الّرحالت  بانوراما  استعرضنا 
في  والتنوير  اليقظة  عصر  رّواد  من 
التاسع  القرن  إبان   ، العربّي  الشرق 
القرن  من  األول  والّثلث  عشر 
الطهطاوي  )رفاعة  العشرين 
 ، التونسي  الّدين  وخير   ،
 ، الشدياق  فارس  وأحمد 
وعبد   ، باشا  زكي  وأحمد 
وأمني   ، الكواكبي  الرحمن 
، ومحمد كرد علي  الريحاني 
الّرحلة  أللفينا   ، وغيرهم(   ،
التنويرّي  بالفكر  ارتبطت  قد 
 ، عضوّيًا  ارتباًطا  الّنهضوّي 
وواقعها  الّذات  في  التبّصر  حيث  من 
ر ،  وما يعتوره من تدهور وخمود وتأخُّ
استجالء جوهر احلضارة  والعمل على 
 ، لألّمة  الّتراثّية  املكّونات  في  م  والّتقدُّ
املدنّية  عناصر  بدرس  االستعانة  مع 
احلديثة وأسباب االرتقاء والتطّور لدى 
؛ وعن طريق  كثب  ، عن  املقابل  اآلخر 

الّرحلة في كال املرحلتني )1( .

في   ، األردن  في  الرحالت  وأدب 
حّتى  أو  منها  املبّكرة  سواء   ، نتاجاته 

بحـــــث
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ومتأثٌر  متتلمٌذ   ، نسبّيًا  املتأّخرة 
بالنماذج   - متفاوتة  بدرجات   – ومقتٍد 
من  اتخذت  التي   ، العربّية  الّنهضوّية 
االرحتال سبياًل إلى اإلسهام في إعادة 
إلصالٍح  سعٍي  وإلى  الّذات،  اكتشاف 
وتغيير وتطوير وتواصل مع هذا العالم 

احمليط بنا )2( . 

ال  املثال  سبيل  على   – رأينا  وقد 
ظبيان  تيسير   - احلصر 
الّصحافّي   ،)1978-1903(
الّسورّي األصل الذي اّتصلت 
وفلسطني  باألردّن  أسبابه 
مطالع  منذ  فيهما  واإلقامة 
يخّطط   ، املاضي  القرن 
في  متعّددة  برحالت  ويقوم 
من  أجزاء  إلى  الثالثينّيات 
واإلسالمّي  العربّي  العاملني 

، وكشف  ، مدفوًعا باستطالع أحوالها 
قضايا  من  واملُغيَّب  املنسي  من  جوانب 
خالل  سيما  ال   ، واملسلمني  العرب 
املّضطرمة  االستعمارّية  احلقبة  تلك 
ثمرات  فكانت  ؛  والتحّوالت  باألحداث 
عنوان  حتت  كتابات  سلسلة  مشروعه 
"مشاهداتي في ديار اإلسالم " ، بدأها 
احلبشة   " كتاب  بإصدار   1937 عام 
م له األمير شكيب  املسلمة " - الذي قدَّ
عن  فصول  عبر  وتابعه   - أرسالن 
اجلزيرة   " في جريدته  نشرها  رحالته 

التي نقلها من دمشق إلى عّمان عام   "
الّشريعة   " مجلته  بعدها  ومن   ،  1939
" ، وكذلك عبر آثاره اّلالحقة: " أغرب 
 1940  " اإلسالم  ديار  في  مشاهداتي 
كتاب مع  ، وهي محاضرة منشورة في 
اخلطيب  فؤاد  للشيخ  أخرى  محاضرة 
، وفيها مقتطفات من غرائب ما حدث 
من  كلٍّ  في  وسمعه  شاهده  وما  معه 
ثمَّ   . واليمن  واحلبشة  وليبيا  تونس   :
وبعد ذلك بعقود أصدر " في 
وله   .1973  " باكستان  ربوع 
تزال  ما  الّرحالت  في  كتب 
اليمن   "  : مثل   ، مخطوطة 
السعيد " ،  و " جولة في ربوع 

ليبيا " )3( .

الكردي  سيدو  علي  ورأينا 
كتاب  مؤّلف   )1992-1908(
 ، العمادّية  إلى  عّمان  من   "
 -  " اجلنوبّية  كردستان  في  جولة  أو 
ال    -1939 سنة  القاهرة  في  املطبوع 
الّسفر  وقائع  وصف  على  كتابه  يقُصر 
ورواية أخبار رحلته 1931 ، وإمّنا يجعل 
لدراسات فريدة  الكتاب وعاًء  من هذا 
بالتاريخ  وِصالتهم  األكراد  تاريخ  في 
احلضارة  في  ومساهماتهم   ، العربي 
جغرافية  في  ودراسات   ، اإلسالمية 
وعاداتهم  وثقافتهم  ولغتهم  بالدهم 
الشعبية  وموروثاتهم  وتقاليدهم 
السياسّية  وقضاياهم  وأحوالهم   ،

بحـــــث
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ف  وقَّ وقد   . واالجتماعّية  واالقتصادّية 
بعد  دراساته  جّل  الكردي  سيدو  علي 
 ، وثقافتهم  األكراد  تاريخ  على  ذلك 
 " سّماه  مبعجم  الّطويلة  جهوده  وتّوج 
القاموس الكردي احلديث " ، ُطبع في 

عّمان سنة 1985 )4(.

-1918( التل  الله  عبد  يأتي  ثم 
بريطانيا  إلى  " رحلة  كتابه  1973( في 

القدس  في  املطبوع   –  "
جولة  عن  ليتحّدث   -1947
قام  استطالعّية  تثقيفّية 
املتحدة  اململكة  ربوع  في  بها 
اجليش  قيادة  من  مّوفًدا 
شهرين  واستغرقت   ، العربّي 
حّتى   1946 أواخر  )من 
وليكون   ،  )1947 مطلع 
حديثه تذكيًرا للّشباب وُدعاة 
احلني  ذلك  في  اإلصالح 

والّطريق  بعيد  أمامنا  الشوط  بأنَّ   "
ِركاب  في  لنسير  تعبيدها  يجب  وعرة 

األمُم احليَّة املتمّدنة " )5( . 

 )1926( غنما  ذيب  ماجد  ويتلوه 
كنُت   " بكتابه   - عمره  في  الله  أمّد   –
عّمان  في  املطبوع   –  " مراكش  في 
1956 ، ومبقّدمة من عيسى الناعوري 
- . وكان غنما آنذاك سكرتيًرا لسلطة 
ميناء العقبة وأُوفد سنة 1955 في بعثة 
هيئة  حساب  على  أشهر  ستة  مّدتها 

املوانيء  أنظمة  لدراسة  املّتحدة  األمم 
في كلٍّ من : مراكش والسنغال وفرنسا 
وهولندا وانكلترا . لكّنه وقد جتّول في 
عارمة  شعبّية  ثورة  خضم  في  مراكش 
أبقى   ، آنئٍذ  الفرنسي  االستعمار  ضّد 
 ، جانًبا  املوانيء  شؤون  عن  احلديث 
قومّية  تاريخّية  كتابة شهادة  من  وجعل 
في  املغربّي  الوطنّي  العمل  عن  مهّمة 
آخر  كتاب  ولغنما   . االستقالل  سبيل 
هو  الّرحالت  في  مطبوع 
 ،1978 أندلسية"  "يومّيات 
رحلة  يومّيات  أيًضا  وله 
أما  أملانيا.  إلى  منشورة  غير 
رحالت  ومنها  رحالته،  باقي 
فقد  وسويسرا،  فرنسا  إلى 
مقاالته  من  عدٍد  في  سّجلها 

 . )6(

ظهر   1956 سنة  وفي 
امللّثم  البدوي   " العودات  يعقوب  كتاب 
بالّضاد  الّناطقون   "  )1971  -1909( "
مّجلدين،  في  اجلنوبّية"  أميركا  في 
املوسوعّي  بحجمه  كان  وإْن  الذي 
باملعنى  رحالت  كتاب  ليس  الّضخم، 
بهدٍف  رحلة"  "ثمرة  وإمّنا  املباشر، 
العودات  إليه  نهض  قومّي  علميٍّ 
تلك  إلى  العربّية  الهجرة  "قّصة  لدرس 
الوشائج  وجتديد  النائية"  املجاهل 
املغترب،  والّشطر  املقيم  الّشطر  بني 

بحـــــث
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أدب  جانب  في  مؤلِّفه  ريادة  ميّثل  فهو 
االجتماعّية  واالنثروبولوجيا  الّرحلة 
الهجرة  تأريخ  خالل  من   ، والثقافية 
املهاجرين  نبوغ  ومظاهر  العربّية 
الالتينّية  أميركا  العرب في جمهوريات 
أمضى  وقد  كافة.  احلياة  ميادين  في 
العامني؛  على  يزيد  ما  هذه  رحلته  في 
املعاصرة  العربّية  للّدراسات  م  فقدَّ

ا في مباحثه )7(. مورًدا ثّرً

توالى  وبعدهم  هؤالء  ومع 
بأقالم  الّرحالت  كتب  ظهور 
وأستعني   . وفلسطينّية  أردنّية 
دراسة  ضمن  بببليوغرافيا  هنا 
سبق أن أعّددتها عن الّرحالت 
وفلسطني،  األردن  أدب  في 
هذه  عناوين  من  أمثلة  إليراد 

الكتب : 

احلسني  بن  األول  الله  عبد  امللك 
 1945 مذّكراته   في   )1951-1882(
إسبانيا  إلى  رحلته  عن  آخر  وكتاب   ،
النشاشيبي  وعزمي  1945؛  واألندلس 
الّنجف  إلى  الشريف  القدس  من   "  :
القدس  من   " و   ،  1948  " األشرف 
وناصر  ؛   1950  " لندن  إلى  الشريف 
في  خطوات   "  : النشاشيبي  الّدين 
في  عربي   " و   ،  1949   " بريطانيا 
 " متجّول  سفير   " و   ،1965  " الّصني 
1970 ؛ وأكرم زعيتر: " مهّمة في قاّرة 
معي  تعال   "  : بندك  وسابا  ؛   1950  "
بيت  وفد  رحلة   : اجلديد  العالم  إلى 

 ،1951  " الالتينّية  أميركا  إلى  حلم 
انطباعات   " ميخائيل:  جنيب  وجورج 
وموسى  ؛   1964  " أوروبا  إلى  رحلة 
األردن  من   "  : شردان  بكمرزا  عادل 
إلى أوروبا بالسيارة " 1967 ؛ ورفيق 
شاكر النتشة " رحلة إلى الربع اخلالي 
 "  : البسومي  الّدين  وفوز  ؛   1968  "
الّطريق إلى برلني " 1969، و " حكايات 
و"تلك   ،1971  " واإلنسان  األرض  عن 
األيام " 1980 ، ومؤّخًرا " الّنحت في 
؛ وأحمد سعيد   2006  " الّذاكـرة 
رحلة  عشـرون   "  : محمديـة 
 1969  " السودانّية  القاّرة  في 
ضيف   "  : السّمان  وإبراهيم  ؛ 
على الذكريات " 1971؛ وإحسان 
النمر: " من السويس إلى العقبة 
ومحمود  ؛   1972   " سيناء  عبر 
مالمح   "  : اإليراني  الّدين  سيف 
من الغرب" 1973 ؛ ود. أحمد صدقي 
ممتّدة"  وحلظات  "رحالت  الدجاني: 
اليوم"  الّصني  على  "أضواء  و   ،1978
رسائل   "  : حّماد  وعصام  1995؛ 
وحياة  ؛   1986   " بعيد  من  وصور 
الكتشاف  محاولة   "  : عطية  احلويك 
فارقة  عالمات  األردن   : الوطن  وجه 
الّرجوع   " عرار:  وسليمان  1987؛   "
ومحمود  ؛   1990  " األرض  إلى 
صور   : املتمّردة  األرض   "  : الشريف 
سعد  وفاروق  ؛   1995  " فيتنام  من 
  " واقعّية  حكاية  ستون   "  : جابر  أبو 
" مشاهد   : املوسى  ؛ وسليمان   1995
 : ناصر  وأمجد  ؛   1996  " وذكريات 

بحـــــث
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حتت  و"  ؛   1996  " األجنحة  خبط   "
 ، اليمن  إلى  رحالت  سماء:  من  أكثر 
املغرب وكندا   ، ، سورية  ُعمان   ، لبنان 

.2003 "

قّدموا  من  هؤالء  غير  وهنالك 
 ، الرحالت  أدب  في  متنّوعة  إسهامات 
بّد هنا من اإلشارة إلى أن األديب  وال 
-1918( الناعوري  عيسى  الّراحل 
1985( كان أكثر أُدباء جيله في األردّن 

والتأليف  الّرحالت  بأدب  عنايًة 
اإليطالّية  رحلته  منذ  فيه 
إذ  ؛   1961  /1960 األولى 
مقاالته  نشر  في  ينشط  أخذ 
من  وسواها   ، الّرحلة  هذه  عن 
على   ، بعدها  الكثيرة  رحالته 
واجلرائد  املجالت  صفحات 
واملهجرّية  والعربّية  احمللّية 

كان  وإْن  وهو   . فيها  يكتب  كان  التي 
في  إاّل  كتب  بنشر رحالته في  يبدأ  لم 
وقت متأخر عن ذلك بنحو ثالثة عشر 
مذّكرات   " كتابه  صدور  مع   – عاًما 
رائًدا  أيًضا  يعّد  1974- فهو   " بلغارية 
 . األدبّي  اللون  هذا  رّواد  من  بارًزا 
ودراسة  كتابان  له في حياته  ُطبع  وقد 
مطّولة عن رحالته إلى كلٍّ من : بلغاريا 
 1967 األندلس  ربوع  )في  واألندلس   ،
واملغرب   ،  )1978 عام  نُشر   ، و1974 
ودراسة  رحلة   : املغرب  في  )األندلس 
األردني  العربّية  اللغة  مجمع  مجلة   ،
كتاب  وظهر   .)1987  ، األول  العدد   ،
نحو  بعد  إيطاليا  إلى  األولى  رحلته 

ثمانية عشر عاًما من وفاته )رحلة إلى 
إيطاليا 1961/1960، حترير وتقدمي : 
تيسير النجار، 2004( ، وله أربعة كتب 
فيها  جمع   ، للّطبع  جاهزة  مخطوطة 
ذكريات رحالته شرًقا  كتبه عن  ما  كل 
وغرًبا )أُدباء ومستشرقون عرفتهم في 
 :  1966 عام  وليبيا  وتونس  إيطاليا؛ 
مشاهدات وانطباعات ؛ وذكريات أدبّية 
وذكريات  ؛  العربّية  البلدان  بعض  من 
تايوان  من  أو  أُخرى  بلدان  من  أدبّية 
إلى كاليفورنيا( ، أي أّننا في هذا 
أمام  الناعوري  آثار  من  اجلانب 
ناحية  ، جتعله - من  كتب  ثمانية 
بني  رصيًدا  األوفر   - عددّية 

مؤّلفي الّرحالت األُردنيني .

أيًضا  هنا  اإلشارة  وحتسن 
إلى أنَّ أكثر ما نشره أدباء األردن 
في  ًقا  متفرِّ بقي  رحالتهم  عن  وُكّتابه 
سجلوا  والبعض   ، واملجالت  الصحف 
وسيرهم  مذّكراتهم  ضمن  رحالتهم 
أسباب  من  سبب  وهذا   . الّذاتّية 
الّرحلة  ألدب  العاّمة  الصورة  ضبابّية 
مجاالت  عن  به  نأت  التي   ، احمللّي 
لّم  في  ملا   ، البحثي  والتناول  الّدرس 
شتات املنشور املتفّرق واالستدالل على 
مشّقة  من  واألدراج  اخلزائن  خبايا 
ال   ، ُطبع  الذي  ِمَن  أنَّ  عدا   . وعناء 
سيما البواكير ، قد بَُعد العهد بطباعته 
اآلن وباَت مفقوًدا ما يستحق أن يلتفت 

ويعيدون طبعه.  الناشرون  إليه 

بحـــــث





ردود املحرر

> إيناس فارس - عمان

- املقطوعة النثرية " أنا واخلريف " تنم عن موهبة أدبية واضحة ، متلك 
أن تعطي شيًئا ذا قيمة ومستوى ، رمبا في مجال القصة القصيرة 
، أو الشعر ، لكن هذه املوهبة الواعدة حتتاج إلى املزيد من املران ، 
واإلطالع كي تنضج ويخرج منها قطع أدبية تضعك على طريق الكتابة 

األدبية ، من " أنا واخلريف " نقرأ :
) إنه اخلريف ، يتحرش بي ، كما يتحرش املاضي بالذاكرة ، وكما 
يتحرش عاشق مبعشوقته ، فاملطر اخلريفي هو أبي ، وأوراق اخلريف 
ابنة  أنا   ، والعشق أخي   ، املسقى مباء احلب  وتراب األرض   ، أمي 
اخلريف الشرعية ، ولدت من أرحام أوراق متوت عن حب ، وتسقط 
عن جوع ، وتختبئ بني حبات التراب عن رغبة ملحة لألمان ، للصدق 

، للحنان( 
  - نرحب بك وبنتاجاتك القادمة .

> كمال أبو طوق

-  " موت العشق والعاشق " املرسلة بواسطة الفاكس ، غير واضحة ، 
االلكتروني  بريدك  أو  هاتفك  برقم  تزويدنا  يُرجى   ، مكتملة  وغير 

لنتمكن من التواصل ، ومرحًبا بك .
> فراس قريطع – املفرق 

النافذة " ، بدأت كقصة  - وصلت للمجلة مادتان لك . " أشباح خلف 
اجلاف  احلوار  يشبه  ما  إلى  ثم حتولت  األولى  الصفحة  في  جيدة 
املطّول ذا الصبغة التعليمية ، أما " لوحات مهاجرة " فأكثر فنية ، 
ولكن أفكارها مشتتة ، أعتقد أنك لو كّثفت قصصك ، ورّكزت على 
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فكرة محددة دون تطويل فستكتب قصًصا مميزة ، بانتظار نتاجك 
اجلديد . ومرحًبا بك .

> محمد الثلجي - عمان 

ثماني  في  فصول  ثالثة  من  واملكونة  قبلك  من  املرسلة  القصة   -
صفحات ، ال تنتمي جلنس القصة القصيرة وال للرواية ، ذلك أن 
القصة القصيرة وإن كانت في بعض أشكالها تتضمن حكاية ، إاّل 
أنها حكاية مكثفة لها مواصفات تختلف عن مواصفات الرواية . 
كما أن اللغة وسالمتها على األقل تشكل أول شروط الكتابة بشكل 

عام .
مبزيد من مطالعة كتب األدب واملجموعات القصصية ، والعناية 

باللغة ستنجز شيًئا مختلًفا .
- نرحب بك وبنتاجاتك القادمة  

> ملى فتحي - عمان 

- " نزف الكلمات حتت زخات املطر " حتمل دالئل على موهبة في 
مهارات  واكتساب   . املران  من  شيء  إلى  حتتاج  األدبية  الكتابة 
وحرفية في التعامل مع الفكرة املراد وضعها في إطار قصة ، أو 

رواية .
رمبا كان التطويل الذي اعتـرى القصة وكثرة التفاصيل . هو الذي 
أدى إلى ارتباكها وتشويشها ، وبالتالي قطع التواصل بينها وبني 

القارئ .
من الواضح أنك متلكني القدرة على كتابة القصة القصيرة ، لكن 
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من الضروري امتالك األدوات التي متكنك من حتويل احلكاية ، أو 
املوقف ، إلى قصة أدبية ذات مواصفات فنية ، وأولها االبتعاد عن 

التطويل ، وعدم مطاردة التفاصيل التي تنتمي إلى الرواية .
- نرحب بك وبنتاجاتك القادمة . 

>  رند مطر – عمان - األردن

- " النظرة القاتلة التي تخنقها "  " حوار صامت "  " نهاية شارع " ، ثالث 
قصص ، حتمل دالئل واضحة على أنِك متتلكني موهبة ، ومتتلكني 
في  ووضعها   ، عنها  الكتابة  ميكن  ومشاعر  ومواقف   ، موضوعات 
ال يكفي وحده . فمن  كما تعرفني –  قصص قصيرة . لكن ذلك – 
املهم أن تبدئي النشر بقصص متتلك أفضل ما تستطيعني تقدميه من 
مقومات القصة القصيرة ومواصفاتها ، وأنت قادرة على ذلك – كما 

هو مالحظ من املواد املرسلة لنا.
ال يوجد وصفة سحرية لتطوير قدرات الكاتب إاّل القراءة ، واملزيد 
على  الكاتب  تدّل  التي  املستوى  رفيعة  األدبية  لألعمال  القراءة  من 

األساليب واملهارات املتنوعة التي يتميز بها فن القصة القصيرة . 
- وبانتظار اجلديد من نتاجاتك . نرحب بك دائًما .

> مالك عبد املعطي عيسى – عمان 

- " رومانسية شرقي " فكرة القصة جيدة ، ولغتها ال بأس بها ، لكن من 
الواضح أنها كتبت على عجل ولم تتم مراجعتها ، ولو حدث ذلك . 
خلرجت بشكل مختلف ، وتخلصت من بعض تدخالت املؤلف املقحمة 

على العمل ، وازدادت فنيتها .
- ننتظر اجلديد من نتاجاتك ، ومرحًبا بك . 
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الفنانة ال�سعودية:

 �شاليمار ال�شربتلي

لوحات متزج احلقيقة باخليال

فنون وثقافة

تشكيـــل

 97

غـازي انـعـيـم ٭

تعتبر جتربة الفنانة السعودية " شاليمار الشربتلي " واحدة من التجارب الشابة 

ذاتية  برؤية  الفنانة  هذه  وتنفرد  املعاصر،  السعودي  التشكيلي  الفن  في  املتميزة 

مشبعة إلى أقصى احلدود باملخزون البصري والعاطفي.. ومبا تعكسه من خياالت 

جتسدت خطوطًا وألوانًا ومالمس وتكوينات محسوبة األشكال.

٭ ناقد وتشكيلي أردني.
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كما وجدت " شاليمار " في الفن على 
اختالف أجناسه سواء كان " رسماً " أم 
" شعراً " متنفساً للتعبير عما يجيش 
في داخلها بصدق. وتعلم أن هذا الصدق هو 
دليلها إلى سجل التاريخ، لذلك لم حتاول " 
شاليمار " أن تكون إنسانة أخرى غير نفسها، 
أو تندرج حتت اجتاه فني معني، محلياً كان أو 
عاملياً... لذلك فهي مؤهلة ألن تقدم النموذج 
ومؤهلة  واحلركة..  السكون  يحاكي  الذي 
أيضاً ألن تقدم بل وحتاكي بصفاء ما ترغب 

في رؤيته العني.
> فماذا عن هذه الفنانة الشابة وجتربتها 

وأسلوبها؟
ولدت الفنانة في جدة عام 1971 م، في 
بيت يسوده االستقرار والثقافة والفن... وعن 

اهتمامها بالرسم تقول الفنانة:
" يعود اهتمامي بالرسم إلى سنّي حياتي 
األولى، فوالدتي خريجة كلية الفنون اجلميلة، 
وحني زال غبش الوجود عن عيني فتحتهما 
من  لدّي  زال  وما  مرسم،  في  نفسي  ألجد 
ذلك العالم لوحة وأنا في الثانية من عمري، 
وكان الرسم هو وسيلتي الوحيدة التي أُعّبر 
فيها عن آالمي وأفراحي ، فحني كنت أتألم 
أُهرول وأنا مغمضة العينني باحثة عن باب 
ورق  على  هناك  عذاباتي  ألفرغ  املرسم 
والدتي  أرسم  كنت  الفترة  تلك  في  الرسم، 
كوردة، فحضورها كان يبعث فّي اإلحساس 
اجلميل باحلياة، وهي ليست مبالغة شكلية 
يعطر  كان  وحضورها  ورقيقة  ناعمة  فهي 

مناخاتي الفنية ".
تابعت  ذلك  بعد  بداياتها،  كانت  هكذا 
مزاولة الرسم في املرحلة االبتدائية، وفي 
هذه املرحلة عرض التلفاز السعودي لوحاتها 
كما  املوهبة،  لهذه  كتشجيع  للمشاهدين 
نشرت بعض الصحف واملجالت السعودية 
بعض أعمالها، ومن يومها ال تترك الريشة 

وأوراقها وأقالمها امللونة أبداً.
لكن دوافعها الفنية التي تعتبرها كنقطة 
البداية ألعمالها الفنية بدأت منذ اشتراكها 
في أول معرض وهي في سن ) 12 ( سنة 
، بلوحة كان عنوانها " األمومة " وقد فازت 

هذه اللوحة باجلائزة األولى.
كما مت اختيار " شاليمار " وهي في هذه 
السن لالشتراك في املعرض األول اجلماعي 
للفن احلديث بجدة، بثالث لوحات، حملت 

فنون وثقافة
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إبراهيم  )القدس،   : التالية  العناوين 
صعابي، واألغالل(.

تكرمي  مبثابة  كان  االختيار،  وهذا 
للطفلة  السعودية  العربية  اململكة  من 

الصغيرة. 
وفي نهاية املرحلة الثانوية 1987 م، 
صالح   " املصري  التشكيلي  الفنان  قام 
طاهر " والشاعر " فاروق جويدة " بافتتاح 
معرض للفنانة الشابة في مدينة القاهرة، 
 " عنوان  حمل  الذي  املعرض  أثار  وقد 
صراع " ذهول رواده جلرأة طرح الفنانة 

الشابة، وتعبيرها عن أعماق اإلنسان برؤيتها 
اخلاصة بها.

واملتأمل في اللوحات التي أنتجتها الفنانة 
الشابة فيما بعد يالحظ أن هناك شاعرية 
متأصلة... وشاعرة متلك السيطرة بأدواتها 
على التكوين وعناصر اللوحة، كما أن هناك 
تناسقاً متقناً يدل على امتالك الفنانة لسّر 
الصنعة وسر اإلبداع الرصني... لذلك جاءت 
وأغنيات  ملونة  شعرية  كقصائد  لوحاتها 

تغوص في أعماق القلب.
يخرج  لوحاتها  يشاهد  عندما  واملتلقي 
بانطباع يظل عالقاً في الذاكرة... فهي تبعث 
ضوء  بقعة  خالل  من  الزاحف  األسود  من 
األجساد  فتبدو  رقادها...  من  اخلياالت 
تتماوج  مجنحة  فراشات  املختلفة  بحركتها 

على بقعة ضوء ملبّية إمالءات الروح.
واملشاهد يستطيع أن يتبني في لوحاتها 

عن  فضاًل  الواضح  والرمز  املفهوم  الشكل 
يتأمل لوحاتها  األسلوب املصقول، وال يكاد 
األشكال  داخل  ويغوص  خياله  يسبح  حتى 
اللونية  بالنظم  عيناه  وتستمتع  والعناصر، 
والتقاسيم اخلطية، ويعيش في عالم جديد 

هو عالم " شاليمار ".
واملدقق في لوحاتها يالحظ أنها اجتهت 
لتوظيف اإلنسان، وذلك لتحقيق قيم تشكيلية 
جديدة من خالل ) أعضاء جسم اإلنسان ( 
اإليقاع  متحررة  بأشكال  مسطحاتها  على 
تآلفات  في  اللونية  أرضيتها  مع  تتحاور 
مختلفة، فهي هنا توظف بعض العناصر على 
العمل  متطلبات  لوحاتها حسب  مسطحات 
تريد،  ما  املراد  الشكل  من  لتصنع  الفني 
معطياته  أقصى  إلى  به  الوصول  أجل  من 

التكوينية واجلمالية.
بديناميكية  خطوطها  تستعمل  والفنانة 
عالية على مسطحات لوحاتها محدثة تناغماً 

فنون وثقافة

99 �أقالم جديدة • العدد 2 • �شباط 2007

 املتأمل للوحات 
شاليمار  يالحظ 

أن هناك شاعرية 
متأصلة... وشاعرة 

متلك السيطرة 
بأدواتها على 

التكوين، لذلك جاءت 
لوحاتها كقصائد 

شعرية ملونة 



ناجحاً، وهذا ناجت عن  هارمونياً 
مساحات  إلى  الشخوص  حتول 
تكون  مجردة  وخطوط  لونية 
أحياناً،  اللوحة  إطار  داخل  ثابتة 
دينامكية  بعشوائية  وتتحرك 
املوسيقى  يشبه  تناغماً  محدثة 
على  دل  إن  وهذا  أخرى،  أحياناً 

قدرة  على  يدل  إمنا  شيء 
اللون  اختيار  على  الفنانة 

وصياغة األشكال.
> التكرار.. واإليقاع

كما أن هناك تأكيداً على 
لألشكال  التكراري  الطابع 
املتنوعة...  الهندسية 
في  املتناظرة  واإليقاعات 
حتتويها،  التي  اخلطوط 
والتي ال تخلو من حتريفات 
من  عظمية  لهياكل  شكلية 

واألقدام  واجلماجم  األيادي 
واألقنعة... على مساحة اللوحة 
الواحدة، فمرة يكون هذا الشكل 
خطوطاً متداخلة بطريقة سريعة 
وعفوية تاركة في هذا التداخل 
والتكرار فراغات شبه متماثلة، 
متبعة  بألوانها  وتلونها  فتعود 
األسلوب نفسه في التخطيط.

ومرة أخرى تتحول املساحة 
بيضاوية  وأشكال  دوائر  إلى 
تتقارب أو تتماثل، بحيث تبدو 
من  مبجموعة  أشبه  اللوحة 

األلوان واخلطوط.
أسلوب  أمام  إذن  نحن 
الرياضي  املنطق  من  ينحدر 
الكبرى  اخلصائص  أحد  وهو 
التي قام عليها الفن اإلسالمي 
مبنطقه الرياضي الباهر، لذلك 

فنون وثقافة
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 الفنانة   شاليمار 
ليست تعبيرية 

وال جتريدية وال 
سيريالية وهنا يكمن 

سر جناحها 



املنطق  هذا  الفنانة  وّظفت 
أنها  فنالحظ  لوحاتها،  في 
توقفت عند املساحة البيضاء 
لتقسمها أو توزعها أو متألها 
أو تغطيها حسب طرق ونظم 
محددة تتبع منطق التناسب 
والتكرار والتداخل والتقابل.

> سر جناحها...

ذلك  إلى   " شاليمار   " و 
وهي متتلك  العني،  حساسة 
عندما  جيدة  غنائية  طاقة 

نستطيع  ال  ولذلك  األلوان،  مع  تتعاطى 
وصفها بالفنانة التعبيرية أو التجريدية وال 
بل  سرها،  يكمن  وهنا  السريالية،  بالفنانة 

جناحها.
لذلك ال نستطيع أن نحصرها في اجتاه 
فني واحد، فهي تعبيرية مبفهوم االهتمام بأن 
يصبح الشكل حاضراً بقوة، كما في أعمالها 

األخيرة والتي متثل العالقة ما 
بني املرأة والرجل، والتي تقول 
عالقة  ليست   " بأنها:  عنها 
عاطفية بل هي عالقة حيرة 
عبر  الفنانة  وتقدم  وتساؤل"، 
أعمالها تلك ـ األخيرة ـ قيًما 
تعبيرية تكمن في وجوه ناظرة 
في حيرة وتساؤل وهي ترقب 
بحذر.. إلى شيء غير محدد 
العوالم..  تلك  في  ينتشر 
وتطويعها لتلك األجواء جلعلها 

منفذا تطل منه لتحاورنا حواراً 
جدلياً حول تلك العالقة التي 

ال تنتهي أسئلتها.
مبفهوم  جتريدية  وهي 
عالقات  على  االعتماد  ترك 
االرتباط  دون  من  األشكال 
وهي  الطبيعية،  مبصادرها 
احلقيقة  متزج  سريالية 
باخليال، مبفهوم ترك الفنانة 
ويركب  يصوغ  كي  للخيال 
بتهوميات  أشبه  عوالم  ويولد 
األحالم، أي أنها ال تنتمي إلى اجتاه محدد 
حتصر نفسها فيه... لكنها ترسم وهي واعية 

ملفهوم لغة الفن.
> مميزات فنها

أللوانها  اجلمالي  التقييم  إلى  وبالرجوع 
متوافقة  جاءت  أنها  نالحظ  ولرسوماتها، 
ما  بكل  احلياة  مع  ومتداخلة   ، ومتوازنة 
وفقاً  لتعيد صياغتها  حتمل، 

لتوجيهاتها الشعرية.
إلى  املتلقي  ينظر  وحني 
يشعر  التشكيلية  إبداعاتها 
التعبير  وببساطة  بالراحة 

ورسوخ ورصانة التكوين.
في لوحاتها تغلب األلوان 
الغامق  البني  واللون  الترابية 
األزرق  اللون  جانب  إلى 
أنها  كما  واألسود،  واألحمر 

فنون وثقافة
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املتوافقة  األلوان  تستخدم 
واملتباينة، احلارة والباردة وفق 
مقتضيات املوضوع الذي تعبر 
األلوان  هذه  وتضفي  عنه، 
في  قوية  لوحاتها طاقة  على 
التعبير عن تلك الرصانة التي 
التشكيلية،  عناصرها  تطبع 
وهي متمكنة في توزيع اللون، 
رقيقة  ألوانها  جاءت  لذلك 

املشاهد  تأسر  شفافة 
وتغوص في أعماقه.

الفنانة  جاءت لوحات 
عن  تختلف  ال  متشابهة 
في  إال  البعض  بعضها 
اللونية  النظم  مذاق 
وتؤكد  بينها،  والتوافق 
الفنانة بالقول: " اللوحات 
قد تبدو متشابهة ولكنها 
وجزئياً،  كلياً  مستقلة 
حتمل  لوحة  كل  ألن 
فكرة وأصنع معها حواراً 
فهذا  بالنفس،  خاصاً 
احلوار يتغير دائماً مع كل 
فكرتها...  وكذلك  لوحة 
بني  يجمع  الذي  لكن 
لوحاتها هو وحدة االجتاه 

وتنويعات األسلوب.
أما اخلطوط عندها، 
عالم  إلى  تنقلنا  فإنها 

األحالم...  بعالم  شبيه 
األشكال  جتعل  فخطوطها 
منتظم  إطار  في  املتداخلة 
عندها  احلركة  وأن  خاصة 
أشخاصها  فكأن  واضحة، 

تتحرك في اللوحة.
بعض  تنطوي  كما     
تخطيطاتها على ظالل أفكار 
سوريالية درامية حيناً وغير 

درامية حيناً آخر.
تكويناتها  جاءت 
الناحية  من  راسخة 
واستطاعت  البنائية 
األلوان  طريق  عن 
عناصر  على  تدل  أن 

موضوعاتها.
قدمت  وأخيراً 
شاليمار  الشابة  الفنانة 
عبر رحلتها الفنية قيماً 
من  متنوعة  تشكيلية 
في  والتجريب  البحث 
قيمة  لكن  الرؤية... 
جتربة " شاليمار " تكمن 
في محصلتها اإلبداعية، 
أننا  نؤكد  أن  وميكننا 
سنكون أمام إضافة هامة 
املجتهدة،  الفنانة  لهذه 
احلركة  صعيد  على 

التشكيلية السعودية.

فنون وثقافة

 �سريتها الذاتية 

- مواليد جدة عام 1971 م.
- شاركت في أول معرض وهي في سن 

12 سنة.
القاهرة  في  لها  أول معرض  أقامت   -
عام 1987، عندما كان عمرها 16 

سنة.
العلوم  في  املاجستير  على  حائزة   -

اجلنائية من بيروت.
النخبة  معرض  في  السعودية  مثلت   -
أوروبا  دول  معظم  جاب  الذي 

الغربية وبعض الدول العربية.
املعارض  من  العديد  في  شاركت   -

اجلماعية.
- حازت على عدد من اجلوائز الفنية.

أسبانيا  في  معرًضا مشترًكا  أقامت   -
مع ابن سلفادور دالي " راميرس ".

شارع  في  ضخمة  جدارية  نفذت   -
األمير فيصل بن فهد على كورنيش 

جدة.
إلى جانب الرسم تكتب الشعر.  -
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فكرة  بيطار  حازم  املخرج  وراودت 
ربحية  غير  ثقافية  مؤسسة  إنشاء 
أفالم  انتاج  وتسويق  تشجيع  هدفها 
التدريب  تقدمي  عبر  املبتدئني،  املخرجني 
بعني  آخذين  املتوفرة  التجارب  وعرض 
االعتبار أهمية الفيلم كوسيلة فعالة للتعبير 
عن النفس وكسبيل للتغيير االجتماعي نحو 
األفضل، نظرا لتميز األفالم عن غيرها من 
الوسائل اإلعالمية في حتقيق تأثير عاطفي 

فالم تعاونية عمان لالأ

تدريب املخرجني جماًنا

وامل�شاركة يف مهرجانات عاملية
تغريد الر�شق ٭

ف����ي م���ح���اول���ت���ه���م إلق����ح����ام ال��س��ي��ن��م��ا األردن�����ي�����ة ف����ي م���ج���ال ال��ع��امل��ي��ة 

ووض����ع����ه����ا ع���ل���ى خ�����ارط�����ة ال���س���ي���ن���م���ا ف�����ي ال����ع����ال����م، ق������رر م��ج��م��وع��ة 

م������ن ال�����ش�����ب�����ان ال����ط����م����وح����ن وأص�������ح�������اب امل�����وه�����ب�����ة ف������ي اإلخ����������راج 

ح���م���ل ك���ام���ي���رات���ه���م ال���ش���خ���ص���ي���ة وت����ص����وي����ر أف����الم����ه����م ب���أن���ف���س���ه���م. 

عال لدى املتلقي.

النور  لألفالم  عمان  تعاونية  رأت  وأخيًرا 
في العام 2003، إلميان مؤسسها البيطار بأننا 
الصناعة  هذه  لتفعيل  ينقصنا  ال  األردن  في 
معـًا  واجلهد  للوقت  الفعال  االستثمار  سوى 
لذلك   " ويقول  ومساندة،  داعمة  بيئة  وتوفير 
ارتأينا إقامة هذا التجمع. فأدوات الصناعة 
وأفكار  بشرية  عوامل  من  وجاهزة  متوفرة 

خالقة ومشاريع ".

فنون وثقافة

٭ كاتبة وصحافية – األردن.
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سينمــــا 



فنون وثقافة

اليوم أصبحت عالمة  ومبا أن األفالم 
تدل على تطور وثقافة األمة، فإن احلاجة 
إلى مهارات متنوعة وانضباط النتاج فيلم 

ناجح بكل املقاييس، صارت ضرورة.

املكان..  عنصر  أهمية  البيطار  ويبني 
فهو يرى أن عمان مكان مناسب الحتوائها 
ثقافة  النتاج  الالزمة  العناصر  كافة  على 
أجواء  وجدنا   " مضيفا  مستقل،  فيلم 
مناسبة وأشخاصـًا قديرين لتحقيق هدفنا 
في إنشاء ثقافة صناعة األفالم في عمان، 
عن طريق تعميم فن هذه الصناعة ورسم 
خطواتها من اجلذور على أمل توفير املعرفة 
اإلخراج  في  مواهب  وتخريج  واحليادية 
في  وتنميتها  لثقافتنا  خدمة  السينمائي 

العالم العربي ".

· تدريب ومهرجانات

العمل  ورش  من  عدًدا  التعاونية  تعقد 
واحملاضرات التي تقدم مجاًنا ومنها التمثيل 
القصيرة  األفالم  وإخراج  الكاميرا  أمام 
والوثائقية والتحرير باستخدام الكمبيوتر، و 
كتابة النص وميزانيات األفالم و أخيًرا كيفية 

الوصول إلى مهرجانات السينما.

بدعوة  تقوم  بل  فحسب  هذا  وليس 
مختصني في مجال األفالم من الدول املجاورة 
اخلبرات  لتبادل  وفلسطني  وسوريا  كمصر 
وإثراء املعلومات، إضافة إلى التجمعات التي 
تعقدها في بعض املقاهي في عمان ألعضاء 

التعاونية و بشكل دائم.

لألفالم  مهرجانني  التعاونية  أقامت  كما 
مشاركات  على  اقتصر  األول  القصيرة، 
الشهر  في  جرى  والذي  األخير  أما  محلية 
كان  فقد   ،)2006( الفائت  العام  من  التاسع 
بلجنة  أو  به  املشاركة  باألفالم  سواء  عاملًيا 
املسابقة  مدير  من  تكونت  التي  حتكيمه 
للسينما  العاملي  دبي  مهرجان  في  العربية 
مسعود العلي وعضوة الهيئة اإلدارية املديرة 
الفرنسي  فيران  كليرمون  ملهرجان  التنفيذية 
األردن  نهر  مؤسسة  ومديرة  اردجون  نديرا 
الوكالة  مدير  إلى   باإلضافة  اخلطيب،  مها 
اإلدارية في  اللجنة  وعضو  للنشر  العاملية 
الهيئة امللكية لألفالم بسام حجاوي، ورئيس 
املركز الثقافي الفرنسي في األردن فرانسوا 

زافييه.
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زائــــدة ( مــن فيلم ) جــرعــة 



السينمائية  التظاهرة  هذه  في  وشاركت 
من  أفالم  مرة  ألول  األردن  شهدها  التي 
الهند  إلى  والصني، إضافة  وبريطانيا  أملانيا 
األميركية،  املتحدة  والواليات  والبرازيل 
من  وعدد  وايران،  وسوريا  ومصر  وفرنسا، 

دول اخلليج العربي.

املهرجان  من  الدورة  هذه  عقدت  وقد 
بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران العاملي 
لألفالم القصيرة والذي يعّد من أهم وأعرق 
السيما  القصيرة  لألفالم  العالم  مهرجانات 
وكان  قريًبا.  الثالثني  دورته  يعقد  وأنه 

املهرجان قد استضاف مجموعة من األفالم 
بهدف  وعرضها  األخيرة  دورته  في  األردنية 
اليه  الغربي على ما وصلت  اطالع اجلمهور 
ابداعات مخرجي األردن الشباب، في خطوة 
السينما  جتاه  املهرجان  إدارة  من  مميزة 

العربية واألردنية بشكل خاص.

وجود  دون  حتول  التي  املعوقـات  أما   <
حتى  األردن  في  سينما  صناعة 
 : فمنها   "  : البيطار  يقول  كما  اآلن 
األردنيني  املخرجني  من  العديد  أن 
عالم  من  لالنسحاب  إما  اضطروا 
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صاحي( السالح   ( فيلم  من 



الصعوبات  بسبب  اإلخراج 
أو  طريقهم،  في  وجدوها  التي 
الهجرة للخارج محققني جناحـًا 
هنا،  ينجزوا نصفها  لم  وشهرة 
إيجاد سبيل جلمع  أردنا  لذلك 
من  وكل  الشباب  املخرجني 
لديهم اهتمام بصناعة السينما 

معا للخروج بأفضل النتائج وخللق بيئة 
مناسبة لإلخراج إسوة بالدول العربية 
والغربية املتطورة بهذه الصناعة التي 
املواهب  لدعم  السبل  بكافة  تسعى 

الفنية  ".

متثلت  اجنازات  التعاونية  حققت  وقد 
مبشاركة أفالمها مبهرجانات عاملية وعربية 
مهرجان  مثل  املتواضعة،  إمكاناتها  رغم 
السينمائية،  بيروت  وأيام  اإلسماعيلية 
وكذلك  لألفالم،  الدولي   دبي  ومهرجان 
الفرنسي  فيران  كليرمون  مهرجان  في 
للفيلم  طنجة  ومهرجان  متتابعتني،  لدورتني 

املتوسطي.

كما كان للفيلم األردني حضور في الدورة 
األخيرة أليام قرطاج السينمائية وفي مهرجان 

لوكارنو.

> مع املخرجني 

بالنسبة للمخرجني الشباب فإن مشاركتهم 
بهذه املهرجانات ستفتح أبواًبا متعددة أمامهم 
وأمام السينما األردنية بشكل عام اذا ما مت 
التعاون بني جميع اجلهات املسؤولة خللق بنية 

حتتية وتطوير هذه الصناعة.

صاحب  قطينة  عمار  املخرج   <
)جرعة  أبرزها  األفالم  من  عدد 
زائدة( يشرح كيف بدأ العمل مع 
التعاونية فيقول : حضرت بعض 
ورش العمل التي تقيمها التعاونية 
فأنا  عمان  في  تواجدي  خالل 
دبي..  في  وأعمل  أعيش  باألصل 
إخراجي  من  فيلم  لعمل  وحتمست 
الديجيتال  نوع  من  كاميرا  مستخدما 
التصوير  في  الناس  يستعملها  التي 
الشخصي واستجاب أصدقائي لطلبي 
أن ميثلّوا في الفيلم كما قمت بإرسال 
هو  وقام  البيطار  حازم  إلى  املقاطع 

بدوره بعمل مونتاج الفيلم ".

توجه  التي  الدعوات  متثله  ما  وعن   <
العربية  املهرجانات  من  للمخرجني 
أفالمنا   "  : قطينة  يوضح  والعاملية، 
وبحضور  العالم  حول  تعرض  باتت 
يعد  ما  هامة..  سينمائية  شخصيات 
ويتابع   ،" لنا  جادا  وحتفيًزا  تشجيعا 
الفعل  ردود  تأتينا  لألسف  ولكن   "
أمتنى  بينما  العالم  دول  من  ألفالمنا 

أن يأتينا دعم وتشجيع من وطننا.

>   من جهته يؤكد املخرج أصيل منصور 
في  األفالم  عرض  أهمية  على 
وحتى  والعاملية  العربية  املهرجانات 
احمللية قائال : " عرض فيلمي )السالح 
صاحي( في مهرجان الفوانيس محلًيا 
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عّمار قطينة



جرش،  مبهرجان  في  ثم 
من  عدد  إلى  إضافة 
املهرجانات مثل طنجة وأيام 

بيروت السينمائية  ".

وتدور أحداث هذا الفيلم حول 
كامل  يوم  تفاصيل  مصوًرا  جندي 
باالستيقاظ  ابتداًء  حياته،  من 

صباًحا واجللوس مع زوجته ليخرج بعد ذلك 
حيث  وهناك  املعركة،  ساحة  إلى  متوجها 
مفعمة  مشاهد  وسط  املعارك  أشد  تدور 
بأصوات القنابل واملتفجرات، يُفاجأ املشاهد 
أن  لنكتشف   ،)CUT( يقول  املخرج  بصوت 
ما شاهدناه كان متثياًل، واجلندي ما هو إاّل 

كمبارس يؤدي مشهًدا سينمائًيا.

ومن وجهة نظر أصيل فإن الفيلم يحمل 
في ثناياه مغزى ناقًدا للوضع الراهن بشكل 
قضايانا  مع  بسلبية  نتعامل  نحن   " عام، 
فقط  واحلربية  العسكرية  ليس  املصيرية 
بل حتى االجتماعية منها كالبطالة وغيرها، 
القرار متاًما كما  اتخاذ  فنحن مهمشون في 
املشاهد  توّتر  أن  فبعد  الفيلم،  في  يحدث 
املوسيقى  مع  املترافقة  األحداث  مع  وانفعل 
العسكرية يكتشف في النهاية بأنه فيلم وليس 
حقيقة مؤكًدا على حقيقة أن احلرب ما هي 

اال كذبة ومتثيلية كبيرة.

انضموا  الذين  اجلدد  املخرجني  ومن   <
والتي  الزين  تأتي روان  التعاونية  إلى 
الصغر  منذ  اإلخراج  موهبة  متتلك 
حيث فازت بجائزة أفضل فيلم قصير 

في إطار مسابقة مدرسيـة وهي 
وتعمل  الدراسة  مقاعـد  على 
األول  فيلمها  إخراج  على  حالًيا 

" تقول روان : 

وكيف  التعاونية  عن  سمعت   -
اإلخراج  يهوى  ملن  تدريًبا  تقدم 
إخراج  على  اآلن  أعمل  أنا  وها 

فيلمي األول.

ومحمد  صالح  عمر  املخرجان  أما    <
بفيلمهما  شاركا  اللذان  جراد  أبو 
قرطاج،  مهرجان  في  هالشغلة«  »شو 
فيشيران إلى أن هذه املشاركة شكلت 
الفيلم  وأن  ال سيما  لهما،  نوعية  نقلة 
شوهد من قبل العديد من الشخصيات 

السينمائية الهامة.

لقد نقلنا للجمهور األفريقي والعالم رسالة 
مواهب  ووجود  أردنية  سينما  وجود  مفادها 
شابة مبدعة في األردن " منوهني إلى الفضول 
لالطالع  هناك  اجلمهور  ساد  الذي  الشديد 
على التجربة األردنية " فعروض فيلمنا شهدت 

إقباالً كبيًرا فاق توقعاتنا بكثير ".

وأخيًرا فإن هذه األفالم األردنية القصيرة 
تعبر عن هواجس وقضايا مجتمعية تتراوح ما 
املشاعر  داخل  بعيًدا  والذهاب  السياسة  بني 
اإلنسانية متناولة مفاهيم كاحلب والصداقة، 
كما  مخرج،  كل  لرؤية  وفًقا  بأساليبها  منوعة 
إنها تشكل رسالة السينما األردنية األولى التي 
ستنقلها إلى العاملية في حال متت العناية بها 

وأُوليت اهتماما أكبر.
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أصيل منصور



حيـاة  وأكادمييـون عرب  كتاب  استذكـر 
الدجاني  الراحل أحمد صدقي  املفكـر 
)1936 - 2003(، واستعرض املنتدون اإلجنازات 
العلمية لصاحب " وجهة نظر عربية " الذي أجنز 
نحو ستني كتاًبا في التاريخ والقضايا الفكرية 
واالستراتيجية والوحدة والدميقراطية والعوملة 
والقومية  الوطنية  مبواقفه  مشيدين  واملعرفة، 

واإلنسانية.
> وقال الباحث اللبناني د. عصام نعمان إن 
املفكر الراحل أحمد صدقي الدجاني كان ميثل 
ضمير فلسطني واألمة واإلنسانيـة، مشيًرا في 
التي نظمتها مؤسسة شومان مبشاركة  الندوة 
العني ليلى شرف، وثابت الطاهـر، ومهـدي الدجاني 
)جنل الراحـل( وأدارها طاهر كنعـان، أن د. أحمد 
الدجاني ولد ثالث مرات، األولى )جسمانية( في 
أسرٍة فلسطينية من سكان يافا، والثانية )فكرية( 
في أمٍة عربية ُجعلت أُمًة وسًطا تقوم على مفترق 
قاراٍت ثالث. كانت والدةً فكرية والثالثة )سياسية( 

جوالت ثقافية

· ندوة حول اأحمد �صدقي الدجاين
· معر�ض ا�صتعادي ملهنـا الدرة

· تكرمي د. ثريا ملح�ض

استذكار املفكر الدجاني

يعدها: ح�شني ن�شوان ٭

٭ فنان وناقد تشكيلي - األردن

في القدس الشريف إّبان مشاورات معّمقة أدت 
إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية العام 

.1964
وربط أستاذ القانون ومؤلف " العرب على 
أيلول/  بعد 11  ما  أحداث  استشراف  مفترق: 
سبتمبر " بني هذه الوالدات احلقيقية واملجازية 
مع نشأت الدجاني اإلنسان واملفكر واملجاهد، 
قائال: إنه كان مفكًرا موسوعًيا، وعاملًا عاّلمة، 
بحث ونّقب وكتب في مواضيع شتى لها صلٌة  
القضية،  جوانب  مختلف  على  متبادل  وتأثير 
قضيته وقضية األمة، مبا هي املشروع النهضوي 
تلك  لكل  معاجلته  وفي  العربي.  احلضاري 
املواضيع، كان ثمة حرص دائم احلضور قوامه 
الشكل  بني  والعمل،  النظر  بني  احلي  الربط 

واملضمون، وبني املطمح واملنهج.
مستعيًرا آراء املفكر حول تهويد القدس حني 
قال: " غير خاٍف الهدف اإلسرائيلي األمريكي 
من الضغط املكّثف الغتصاب احلرم القدسي أو 
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أجزاء منه، ألن هذا االغتصاب يقدم املعنى الرمزي 
النتصارهم في الصراع العربي الصهيوني، وفي 
الصراع احلضاري بني قوى الهيمنة في حضارة 
الغرب وحضارتنا العربية اإلسالمية. وهو معنى 
يحرصون عليه ألسباب كثيرة سياسية واقتصادية 
تعبيًرا  األمة  أبناء   " إذالل   " وكذلك  وثقافية. 
احلمالت  هزمية  منذ  التاريخي  حقدهم  عن 
الفرجنية، على نحو ما فعل )اجلنرال( أللنبي 
اإلجنليزي حني دخل القدس، وما فعل )اجلنرال( 
احلرب  في  دمشق  دخل  الفرنسي حني  غورو 

العاملية األولى، وإْذ يقرر 
مكان القدس ومكانتها 
العربي  الصراع  في 
الصهيونـي، يحرص   –
أبو الطيب على التركيز 
على قضيتها، مبا هي 
فلسطني  لقضية  رمز 
وتلخيص صراعي لها، 

بجميع جوانبها،  من خالل كتابه " اخلطر يتهدد 
بيت املقدس ".

ليلى شرف من جهتها استذكرت  العني   <
العاملي  النظام  لصاحب"  اإلنسانية  اجلوانب 
اجلديد " الذي وصفته بأنه كان منفتًحا على 
وكان   ، االختالف  يحترم  الذي  البّناء  احلوار 
القواسم  إليجاد  احلوارات  في  دائًما  يتدخل 
وكان  ايجابية.  نتيجة  إلى  للوصول  املشتركة 
الدجاني باستمرار ضد االنغالق واالنعزال ألنه 
اعتنق االنفتاح على حضارات أخرى والتفاعل 
بني الثقافات " وجتديد الفكر استجابة لتحديات 

العصر " مشيرة إلى واحد من عناوين كتبه.
> أما مدير عام مؤسسة عبد احلميد شومان 

فنون وثقافة

109 �أقالم جديدة • العدد 2 • �شباط 2007

ثابت الطاهر فقد عّدد مشاركات د.الدجاني في 
منتدى شومان الثقافي مبرًزا الصلة التي تربط 
اهتمامات  إلى  مشيًرا  باملنتدى  الراحل  املفكر 
د.الدجاني من خالل محاضراته وكتاباته والتي 
ظلت تدور في آفاق األمة العربية وهمومها وسبل 
على  ظـّل   " الدجاني  بأن  مؤكًدا  بها،  النهوض 
الدوام متفائالً يؤمن بأهمية طرح األسئلة، ويؤمن 
قبل ذلك بأن اإلجابات في طريق الصياغة مهما 
بلغت التحديات، ويؤمن بأن كالً مّنا مسؤول في 
موقعه، وعليه أن يسعى لإلضاءة بسلوكه من خالل 
االنسجام مع هويته بغية 
خدمة أمته والتالقي مع 
طريق  على  العالم  أمم 
محقًقا  واضح،  محدد 
العربي  النضال  أهداف 
في بناء املشروع النهضوي 
وناظراً إلى عالم متقدم 

يستجيب للتحديات ".
> جنل الدجاني املهدي احلاصل على اإلجازة 
في القانون والعلوم السياسية اختار احلديث عن 
حب صاحب " الطريق إلى حطني " للغة العربية 
متسائالً في " تأمالت في الرحلة الصدقية مع 
الفصحى والعربية "، قائاًل: ترى: في أي من بحوره 
عساها تبحر سفينتي؟ أتبحر في بحر رؤاه حول 
فلسطني؟ أم تبحر في بحر رؤاه حول األمة أم تبحر 
في بحر النظرات الصدقية حول اإلنسان وتأمالته 
وحلظاته؟ أم تبحر في بحر البيان الصدقي؟ وكيف 

كان هو عنوانا للفصحى في زمانه "؟.
أوتي  البيان.  آية في  كان  الراحل  أن  مشيًرا 
لساًنا عذًبا وجناًنا ليس كاجلنان. فلزم الفصحى 

ولزمته.. وما غادر ساحتها وال غادرته. 
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إلظهار العوالم املتشابكة التي يتم قراءتها وفق 
خبرات املتلقي بأبجدية اللون ذاته. 

غازي  والتشكيلي  الناقد  ويقول 
الذي  الدرة  مهنا  الفنان  إن  انعيم: 
ميتاز بخصوصية مشاغباته اللونية 
املعتصمة بتراكم التجربة استطاع أن 
يجدد ريادته وألقه في رحلة الفن وأن 
يربط بني مخزوناته البصرية احلسية 
ومواضيع احلاضر واملستقبل من خالل 
اللوحة.  اللون على مسطح  مراوحات 
كما استطاع أن يكشف عبر خطوطه الديناميكية 
وإيقاعاته وتكويناته البالغة الهدوء والرقة والكمال 
واملتحررة من كل القيود عن مدى غنى تنوعه 

الداخلي الذي يعكس روح العصر. 
التصميم  كلية  في  الفني  النقد  أستاذ  أما 
باجلامعة األردنية  د. مازن عصفور فيقول: إن 
الفنان الدرة يرينا فعل الفرشاة املتحررة وكيف 
ينسج في النهاية عمالً متماسًكا ، ويشعرك انه 
بدأ دون مخطط وانتهى مبخطط ، في حني أن 
اللوحة عنده تضج باحلساسية اللونية العالية 

وامللمس شديد التأثير. 
أكادميية  خريج  الدرة  أن  ويشار 
الفنون بروما عام 1958 وأسس معهد 
أكثر  الفنون اجلميلة، وحاصل على 
من وسام وجائزة محلية ودولية من 
بينها وسام الكوكب من امللك الراحل 
الدولة  وجائزة  طالل  بن  احلسني 

التقديرية.
أقام العديد من املعارض في العالم 
العربي وايطاليا وفرنسا وروسيا والهند ورومانيا 

والفلبني وكندا والواليات املتحدة.

معرض الفنان مهنا الدرة
ضم املعرض األخير للفنان التشكيلي 
الرائد مهنا الدرة الذي أقيم في جاليري 

التي  أعماله  من  عدًدا  بعمان  لينز 
متثل مراحل تطور جتربته التشكيلية 

وهواجسها التلوينية.
في معرض الفنان الذي احتفت 
به وزارة الثقافة مؤخًرا بندوة علمية 
تناولت أوراقها أبرز مالمح جتربته 

جلهة الشكل واملوضوع والتقنيات واألسلوب، تنوعت 
مطلع  الفنون  مركز  أسس  الذي   - الدرة  أعمال 
على جتربتني متباعدتني، إن كان  السبعينيات – 
على صعيد الزمان أو األسلوب، فأعمال البورترية 
تنتمي إلى مرحلة الستينيات، فيما تنتمي األعمال 
التجريدية إلى املرحلة املمتدة من التسعينيات حتى 

اليوم.
ويرصد املعرض وجوًها لنساء من املدن والريف 
األردني تعكس أزياؤهن ومالمحهن مناخات املكان 
البورترية  أعمال  أن  الواضح  من  وبدا  وصفاته، 

مبقدار ما أظهرت حذًقا في توزيع مساحة 
اللون وتناغم عناصر اللوحة، فقد عكست 
الدرس  يجانب  ال  كالسيكًيا  ملمًحا 
األكادميي الذي تلقاه في ايطاليا نهاية 
باألعمال  فيه  وتأثر  اخلمسينات، 

الكالسيكية العاملية.
وباحلماسة ذاتها جاءت أعمال 
لتؤكد  الدرة  للفنان  الثاني  القسم 
باللون كمفردة أساسية في  شغفه 

اللوحة، فاللون هو املوضوع، والشكل والثيمة التي 
تؤلف العمل الفني وتنسج مفرداته، بني الكتلة والفراغ 
والظل والنور التي تشكل تناصاتها طبقات متراكمة 



وحديثه " و " ماهية احلب الروحي في أثار الباحثني 
العرب "  و"  أبو الفتح كشاجم البغدادي في آثاره 

وآثار الدارسني " .
الرحمن  عبد  د.  العربي  األدب  أستاذ  وقدم 
كما  الروحي،  احلب  مفهوم  حول  شهادة  ياغي 
قدمت اللبنانية إملي نصر شهادة تناولت اجلوانب 
االنسانية لصاحبة"كلمات في حروف مرقالة"، بينما 
تناولت د. دالل ملحس جوانب من السيرة الذاتية، 
كما القت د. سهام مسمار في 
شهادتها الضوء على املراحل 
لصاحبة"خبأنا  االكادميية 

الصواريخ في الهياكل"
وقـــارب أستــــــاذ األدب في 
جامعـــــة آل البيــــت د. شكري 
ماضي بني " الصوت والصدى 
ملحس"  ثريا  قصص  في 
وتوقف  د. عباس عبد احلليم عند التجريب في 
سيرة ثريا ملحس الذاتية في ديوانها "أراقيم معلقة 
على مقبرة الكون"، ودرس الناقد نزيه أبو نضال 

"انفجار املكان في شعر ملحس" 
واكدت د. أماني سليمان  ان د. ملحس ترتكز 
فيما أجنزته من شعر ونثر وأبحاث على حقيقة 
الله : القوة الكبرى التي تغمر الكون فتمدها بالنور  
االدب  أستاذ  تناول  بينما  الظالم،  عنه  وتكشف 
في جامعة اليرموك د. زياد الزعبي كتاب »القيم 
الروحية في الشعر العربي قدمية وحديثه« الصادر 

العام  1964 .
وحتدث الناقد العراقي علي بدر عن  األساليب 
الكتابية واستراتيجياتها عند د. ملحس.وكانت د. 
ثريا ملحس قدمت شهادة في مستهل الندوة بعنوان 
"ذاكرتي في عمان..من وادي جبل عمان الى مطلع 

اجلبال".

فنون وثقافة
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د. ثريا ملحس تلقي شهادة اثناء حفل تكرميها

 تكرمي د. ثريا ملحس
بالشعر واملوسيقى اللذين ظال يحوزان على 
قلب د. ثريا ملحس ووجدانها اختتم حفل التكرمي 
الذي نظمه "بيت تايكي" والدائرة الثقافية بأمانة 
عمان في الفترة من السادس عشرمن كانون أول 
الى الثامن عشر منه لواحدة من رائدات قصيدة 

النثر. 
وقرأت الشاعرة زليخة أبو ريشة من كتابها 

وجدان  تالمس  نصوصا  الشعري 
الرحلة  في  ورافقتها  الصوفي، 
موسيقى وغناء ربى صقر على أوتار 

القيثارة.
كما قرأت نوال العلي،  ومها العتوم 
نصوصا ظلت قريبة من أجواء املرأة 
واملوروث، بينما تلت الفنانة ساندرا 

ماضي مناذج من قصائد ملحس التي 
نهاية  ببيروت  االميركية  اجلامعة  في  تخرجت 
االربعينيات من القرن املاضي، وعنيت بالقصيدة 

عنايتها بالبحث والدراسة.
 وكان عدد من الباحثني االردنيني والعرب قد 
استعرضوا في الندوة التي تواصلت لثالثة أيام في 
مركز احلسني بعمان السيرة االبداعية والبحثية 
السوري  الناقد  تناول  حيث   ، ملحس  للدكتورة 
صبحي حديدي اخلصائص التي ميزت قصيدة 
ثريا ملحس في الشكل واحملتوى والتي ظهرت 
في مستوى عالي النضج منذ مجموعتها  األولى 

»النشيد التائه« والصادرة في بيروت عام1949 .
وتناول مدير الدائرة الثقافية في أمانة عمان 
عبد الله رضوان الدراسات والكتب التي نافت عن 
اخلمسني في مجاالت األدب مستعرضا مناهج 
البحث في أربعة منها وهي: " أبعاد أبي العالء 
املعري " و" القيم الروحية في الشعر العربي قدمية 
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والكّتاب   ، عامة  الطالب  بني  العربية  باللغة  العام  الضعف  يتم طرح موضوع  عندما 
واألكادمييني خاصة ، ينبري من يقول لك : إن العالم جتاوز هذه القضايا الثانوية ، ولم يعد 

هناك من يهتم بالفاعل أو املفعول به ، املهم هو التكنولوجيا والعلوم ... والخ ...
مثل هذا القول يّدل على عدم روّية في التفكير ، وقفز إلى نتائج ال مقدمات لها .

فالقول بأن هناك ضعًفا عاًما في اللغة العربية التي هي لغتنا ، ويجب العناية بها وتعليمها لطلبتنا إلتقانها ، يتم 
تصويره على أنه دعوة لترك االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا ! 

من قال هذا !!
كأن التكنولوجيا لها لغة محددة يجب أن ندرسها بها ! 

قد ينسى الكثيرون أن الدول التي يضربون بها املثل على التقدم والتطور ، لم حتقق نهضتها بالتخلّي عن لغتها . 
بل ألنها طّوعت العلوم كلها واآلداب إلى لغتها الوطنية .

حتى الدول الكبرى املتطورة كالواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا واليابان تطورت وتفوقت ألنها جعلت من لغاتها وعاًء 
يستوعب كل علوم العصر وآدابه وفنونه . حتى الدول النامية التي نهضت وحلقت بركب العصر احلديث استخدمت 

لغاتها في تدريس العلوم احلديثة كلها .
فبأي لغة يدرس الطالب في السويد ، أو فنلندة ، أو سنغافورة ، أو رومانيا ، أو البرازيل ، أو كوريا ؟ هل يدرس 

باإلجنليزية أم بلغته الوطنية التي استوعبت علوم العصر كلها !
هل تخلّى اليابانيون عن لغتهم بعد هزميتهم في احلرب العاملية الثانية ، ونهضوا ثانية علمًيا واقتصادًيا وثقافًيا 

باللغة اإلجنليزية مثاًل !
خطى  على  واقتصادًيا  تكنولوجيـًا  الصاعدة  اآلسيوية  النمور  وباقي   ، وماليزيا   ، وسنغافورة   ، كوريا  تخلّت  هل 
اليابان عن لغاتهم ، وحتّولوا إلى اليابانية !! أم وّطنوا العلوم واملعارف كلها في بالدهم وبلغاتهم التي استوعبت علوم 

العصر!!
ما الذي يحدث عندما يذهب أي طالب إلكمال دراسته في دول العالم املختلفة ! أال يقضي سنة أو أكثر في تعلّم 

لغة ذلك البلد حتى يستطيع أن يتابع دراسته في جامعاتها !!
فلماذا نحن من بني كل شعوب العالم الذين ال نثق بلغتنا ، وجند بيننا من يقول إن اللغة العربية ال تصلح أن تكون 

لغة للعلم والتكنولوجيا .
كيف أصبحت اللغة العبرية خالل خمسني سنة لغة للعلم والتكنولوجيا ، وهي في األصل من اللغات امليتة التي مت 
إحياؤها حديًثا . بينما اللغة العربية التي طوعت علوم الدنيا كلها وآدابها وفلسفاتها إبان ازدهار احلضارة اإلسالمية 

ال تصلح اآلن الستيعاب علوم العصر !!!
كل احلضارات التي قامت عبر التاريخ ، نهضت بلغات شعوبها ، وليس بلغات شعوب أخرى .

أية لغة استخدم الصينيون القدماء من املهندسني الذين بنوا سور الصني العظيم !! وأية لغة استخدم املهندسون 
واألطباء املصريون الذين بنوا األهرامات ، ومارسوا التحنيط . وأية لغة استخدم املسلمون إبان عصور االزدهار ، وهم 

يضعون النظريات في الطب والفلك والكيمياء والزراعة والرياضيات التي تعلمت منها أوروبا !!
ال ميكن أن ينهض شعب يستهني بلغته .

اللغة  إلى  بتطويعها  بل   ، لغاتها  مع  باستيرادها  تتم  ال   ، املتطورة  والتكنولوجيا  العلوم  منجزات  من  واالستفادة 
الوطنية.

ال يوجد لغة قاصرة عن التطور ، واللغة العربية كما يعرف اخلبراء هي من أعظم اللغات ، وأكثرها ثراء ، وأقدرها 
على التطور . فقد هضمت عبر التاريخ علوم حضارات مختلفة ، وصهرتها داخلها ، وطورتها ، وأبدعت في كل امليادين 

علومـًا ومعارف يعترف بها األعداء قبل األصدقاء .
االهتمام باللغة العربية ، وإجادتها ، ال يعني انغالقـًا وال انعزاالً عن لغات العالم املختلفة ، بل يعني مزيًدا من 

االنفتاح ، ولكن على أرضية صلبة ، وهوية واضحة راسخة . متلك أن تتطور ، وترتقي ، دون أن تفقد مالمحها ! 

اللغة العربية ... والعصر

عزمي خمي�س

تاأمالت


