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وما طافت النفس حول جنباتها كانت أجواء عمان تستدعي قلمي بعيدا عن جزالة العبارة 
وعمق امصطلح وفخامة التعبير وتقعير اجملة كما تستدعي أقام الكثيرين في ااحتفال 
مئويتها هذه اأيام، فا يعقل أن مر نسمات الربيع مرور عابرا وا مكن لتفتق اأزهار 
إا أن ينادي البعيد والقريب عبر شميم الياسمن في كل حارة وزقاق، وخاصة في ظل هذا 
احراك الثقافي الذي تشهده مراكزها الثقافية وجامعاتها ودارتها ومنتدياتها مؤسساتها 
الذي ا يغيب عند  السبعة يقظة لتحرس مشهد احياة اجميل  امختلفة، فعمان اجبال 
الكثيرين من الكتاب واأدباء كيف ا وهي ملتقى امؤمرين وماذ الشعراء احامن ترخي 

لهم جدائلها فوق الكتفن .
لذا ارتأت أسرة امجلة أن تسهم في بث روح الفرح بقدوم الربيع الذي يفرض نفسه 
على شرفات عمان وسائر مدننا العزيزة، فكان أن خططت ليكون محور العدد الفني حديث 
اأزهار بكاميرا الفنان امصور الفوتوغرافي فؤاد حتر حتى وإن كان اموت قد غيب عددا 
درويش  منذ رحيل محمود  العام  اأدب��ي  امشهد  بثقله على  وران  العربي  اأدب  رم��وز  من 
إلى محمد طمليه إلى محمود أمن العالم إلى الطيب صالح، إا أنه من الواجب فهم هذا 
الرحيل في ضوء دورة احياة الطبيعية كما هو احال في دورة أزهار الربيع التي تتجدد كل 
عام، ولست مع القائلن إنه بغياب الطيب صالح يصبح باب الرواية العربية ضيقا، وبغياب 
الساخر،  اأدب  وبغياب طمليه موت  العربي،  الشعر  يغلق آخر معقل من معاقل  دروي��ش 
وبغياب محمود أمن العالم يضمحل الفكر التنويري، فهؤاء جميعا هم أزهار الربيع  لونا 

ورائحة وجماا ونورا، هكذا كانوا  وكان ا بد أن يرحلوا....
 وابد أن يبقى للفرح مكان كامضحك امبكي،  فسعينا أن تكون ندوة العدد مخصصة 
لأدب الساخر، وغالبنا الفراشات نحو رحيق اأزهار فركضنا شوقا نحو القدس عاصمة 
الثقافة العربية التي ليس لها على بعد مرمى سوى عمان تدفئها وتربت على كتفيها في 
عناق وطني  وقومي صادق، فجاء حوار العدد مع عبد الله كنعان أمن عام اللجنة املكية 
لشؤون القدس، علما أننا سنخصص العدد التاسع والعشرين من امجلة لاحتفاء بالقدس 

عاصمة الثقافة العربية.
فعمان التي تختبئ بن اجلد وملمس الذكريات تعلن عن فرحها دوما وتدعو مريديها  
لشرب القهوة عبر شرفات مسارحها ومنتدياتها التي نضجت أنوثتها وصار لصوتها الرخيم 
صوت يسمع في مشاهد احراك الثقافي العربي عن ثقة، ويعبر عن جرأة اأديب اأردني 
منجزه وامفكر بفكره أمام حديات العصر، فأعلنت عمان، بكثافة  مشهدها الثقافي، عن 
انتصارها على الغول القابع في نفوس الباحثن عن اجمال امفرط بن العواصم  وسؤال 
الطبيعة يلح في الظهور ويتجسد في قوة حضور شقائق النعمان التي لم تكن يوما شقائق 
نيران أحد بل هي إلف من البنفسج والسوسن ذي احضور البصري الطاغي الذي ا يقل 
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“أقام جديدة” تواجه الكاتبن: الزعبي وغيشان

أدارت الندوة : دة. امتنان الصمادي 
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ا٬ٱ٥ا٬ة ا٬فاشػة تډ٤ٿ غٺاجًا
٬طټ ِ٭بة »اڄغضٴځة«

نظرة عاّمة
ما يلفت أّن طلبًة في اجامعات: اأردنية 
م��وذج��اً م��ا ي��زال��ون ي��ن��ظ��رون إل���ى الكتابة 
ال���س���اخ���رة م�������اّدًة ل���إض���ح���اك: ب���ن ث��ن��اي��ا 
احاضرات، أو للتنّدر بن اأصدقاء؛ ولرما 
غاب عن البال أّن حفراً عميقاً في اموضوع 

على  ينّبه  س��وط��اً  منه  وتتخذ  عليه،  تتكئ 
في  ولعّل  راك��داً؛  يحّرك  مهمازاً  أو  قضّية، 
بن  الساخر  ن���دوة  اأدب  في  طالبة  تلّهف 
التي  َضْحكونا!”  والتهريج : “يالله  الرسالة 
أقامتها مجلة أقام جديدة في اجامعة، ما 

يثير أسئلة!

السواعير إبراهيم   : للنشر  أعدها 
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وحيداً؟!”،  احمار  تركت  “ماذا  امدروسة: 
جارتنا”،  و”أواد  خلدون”،  اب��ن  و”مؤخرة 

وغير ذلك الكثير.
عناوين يوسف امستفّزة كانت مادًة أطنب 
جاء  بالناس  الكاتبِن  والتحام  نشوان،  فيها 
العاّمة،  ينفع  ما  التزامهما  من  ورقته  في 
اأدب  نوافذ  في  تقنياتهما  نشوان  ورص��د 
وسينما،  ومسرحاً،  وقّصًة،  حكايًة،  والفن: 
ودراما ُمتَصّورة، ومّثل مقالة الزعبي “قّحة 
اقتصادّية”، وحلل ما رمى إليه الكاتب.ولم 
ينس أن يؤّكد جدّية الكاتب الساخر وانشغال 
الكتابة- وكّل ذلك  بالقضّية- موضوع  هّمه 

يصدر عن موقف تتولد منه أسئلة.
محادين  د.ح��س��ن  ال��ب��اح��ث  ورق���ة  حملت 
عنوان “ثقافتنا واأدب الساخر في اأردن: 
ق��راءة  امعنى/  إنسانّية  القسمات،  محلّية 
من منظور علم اجتماع اأدب”، وجاء فيها 

محمد  الغائب  احاضر  امبدع  إلى  إه��داؤه 
اجتماعّية،  ظ��اه��رًة  اللغة  وش��رُح��ه  طمليه، 
أو  للسخرية  أخرى  أوجه  ثّمة  هل  وسؤاله: 
عبر  امكتوبة  خطاباتنا  مع  تكامًا  امفارقة 
في  وإلكترونّياً  صحافّياً  اليومّية  ام��ق��اات 
مثل:  من  مصادر  وع��ّد  اأردن���ي؟  مجتمعنا 
احياِة  جّهم  زمن  في  البكر  اللغة  دبابيس 
واأرواح والصحراء واجبال، فأضحك من 
أضحك وأبكى من أبكى، ومع ذلك فما يزال 

من يردد: “اللهم اكفنا شّر هالضحكة!”.
 وبّن محادين أن هؤاء الكتاب امعون، بل 
مبدعون بعلّيون، وليسوا عضوين على حد 
التنويري،  الوعي  وت��ن��اول  غرامشي،  تعبير 
وديكتاتورية احياة الثقافية امناوئة للتعدد: 
امؤذن  السياسي  ام��وروث  ثنائيًة مدميًة في 
بالناس: “حط راسك بن الروس، وقول يا 

قّطاع الروس” .
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ارتبط  الساخرة كظاهرة فقد  الكتابة  أما 
طمليه،  محمد  امتصل  اليومي  حضورها 
وه���ذا م��ا أك���ده ال��ك��ات��ب ال��س��اخ��ر  يوسف 
قبل  الساخرة”  “الكتابة  ن��دوة  في  غيشان 
ع��ام��ن، وق���د ق���ال: “منذ زاوي��ت��ه )ش��اه��د 
مصطلح  ظهر   1983 الدستور  في  عيان( 
حتى  وحيداً  “كاتب ساخر”، وحمله طمليه 
ظهر  عباءته  ومن حت  التسعينيات،  بداية 
أحدهم”.  أن��ا  كنت  ال��س��اخ��رون..  ال��ك��ت��اب 
أسلوبا  ابتكر  إن طمليه   “ ويضيف غيشان 
لم  بالكلمات واجمل،  التاعب  في  عبقرياً 

يستطع أٌي منا تقليده أو ااقتراب منه”.
ريادة طمليه،  امعنين على  وقد أجمع كل 
كما أجمعوا على فرادة صوته وميزه الذي 
متابعتنا  ل��دى  ول��ك��ن  أح���د.  فيه  ي��ج��اري��ه  ا 
هذه  أن  نلحظ  ال��س��اخ��رة  طمليه  لكتابات 
جزءٌ  هي  وميزها،  فرادتها  رغم  التجربة، 
ما  اأردن، وهذا  ثقافي عام في  من سياق 

فمع  الطبيعية..  ال����وادة  شرعية  منحها 
ااقتصادية  اأوض���اع  استحقاقات  تعاظم 
الساخرة  الكتابة  والسياسية أخذت ظاهرة 
تتسع وتزداد،  وأخذت مجموعة من اأسماء 
تفرض حضورها اليومي أو شبه اليومي على 
اليومية واأسبوعية فصرنا نقرأ  صحافتنا 
التقنيات  تباين  على   الساخرين  من  كثيراً 
وام��واق��ف وااس��ت��م��راري��ة: ي��وس��ف غيشان، 
ال��زع��ب��ي، كامل  أح��م��د   ، أب���و خليل  أح��م��د 
حوامدة،  موسى  جابر،  إبراهيم  نصيرات، 
أبو  ف��ؤاد  علي،  أب��و  رسمي  شناعة،  طلعت 
عبد  خواجا،  ماجد  طلوزي،  باسل  حجلة، 
ال��ه��ادي ام��ج��ال��ي، س��ام��ي ال��زب��ي��دي وهناك 
محمد الشواقفة في امسرح وماجد امجالي 
عويس”  “سليمان  ورب��اع��ي��ات  الشعر.  ف��ي 
وقبل  ال��ك��اري��ك��ات��ي��ر.  ف��ي  وح��ج��اج  الشعبية 
هؤاء كتابات ساخرة متباعدة لفخري قعوار 
ول��ط��ف��ي م��ل��ح��س وم��ؤن��س ال�����رزاز وحسني 
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وأجزم أن ضيفينا ا يستطيعان أن يستغنيا 
يوماً عن صحيفة أو كتاب أو خبر مهما كان 
الساخرة  الكتابة  م��ث��ان  إذ  وه��م��ا  ن��وع��ه، 
امستمرة  الثقافة  تسنده  وعياً  ف��إّن  عندنا 
وم��ت��اب��ع��ة أب��س��ط اأم����ور وأع��ق��ده��ا؛ وهما 
ُمَكلّفاِن من ضميرهما متابعة أحوال الناس 
صدورهم؛  به  م��ور  وم��ا  حاجاتهم  وتلّمس 
“الكتابة  بتقنيات نسميها  فينقان كّل ذلك 
الساخرة” تاقي رواجاً وفرحاً من متلقيها، 
وقد يُطّوران ذلك إلى أدب ساخر، فيخضع 
نّصهما شروطه أو يحاول ااقتراب ما أمكن 

من شروط اأدب اأساسية.
الزعبي: ااحتيال على امعنى

احضور: كيف يوّزع الكاتب الزعبي مصادر 
مقالته اليومّية الساخرة؟

مستويي:  على  ح��دي��اٍت  أواج���ه  الزعبي: 
الفكرة واأسلوب؛ وأظّل مهجوساً ما أقّدمه 
صبيحة كّل يوم في “الرأي”، وأوّزع مصادر 
مقالتي بنسبة 50 بامئة للموقف أو احدث 
وما  الشعبية  للحكاية  بامئة   25 و  اليومي، 
ج���ود ب���ه ص����دور اج������ّدات، وال��ب��اق��ي من 

مخزوني اخاص.
احضور: كثيراً ما يتم التمييز بن أصحاب 

امهنة الواحدة: الكتابة الساخرة مثااً!
ال��زع��ب��ي: ال��واق��ع أن��ن��ي أش��ت��رط ال��ت��ج��ّدد، 
وأعتقد  ب�“إنسانّيتها”،  للكتابة  واإخ��اص 
أّن امقارنات بن أصحاب امهنة الواحدة في 
هذا النوع من الكتابة مسألة مكن ااستغناء 
وما  وجمهوره  الكاتب  توّجه  لطبيعة  عنها؛ 
يشغله لتلبية حاجة الصحيفة التي ا تنتهي، 
يكون  والكاتب  للقارئ  ظلماً  ف��إّن  هذا  ومن 
مصدره: “هذا أفضل من ذاك، وذاك أشهر 

من هذا”.
الكتابة”؛  “امباشرتك  تفرحنا  احضور: 

فنقرأ احكاية ونسعد بامضمون!
امباشرة في  أن��أى عن  أن  أح��اول  الزعبي: 

الكتابة، منطلقاً من أّن ااحتيال على امعنى، 
الفكرة  مغارة  حيث  إل��ى  معه  امتلقي  وج��ّر 
أمٌر يجب أن يتمّثله كّل كاتب ساخر، وأبرر 
ااستعارة والتوريات، وأسقط في ما أكتبه، 
تقنيات  أن  من  انطاقاً  بامفارقة  وأعترف 
يعد  فلم  تتبّدل؛  ما  كثيراً  الساخرة  الكتابة 
القدم  كرة  بفريق  ال��وزاري  الفريق  توصيف 

نافعاً؛ لسهولته.
النخبة  بن  الزعبي  الكاتب  أين  احضور: 

والعاّمة؟!
“النخبة”،  الناس  من  أتقّصد  ا  الزعبي: 
قّرائي  على  “أستعلي”  أن  لي  ي��روق  كما ا 
أّن  وعندي  بعينها،  لفئة  إا  الكتابة  بحجب 
كثيراً ما يفيد، وأدلل  ااتكاء على “اأدب” 
م��ادت��ه  يطبخ  ك���ان  ال���ذي  طّمليه  ب��ال��راح��ل 
باأدب الرفيع، ويقول إّن “احدوتة” تفيده 

ويوّصل بها فكرته.
أم  الساخر  اأدب  ي��دوم:  أّيهما  اح��ض��ور: 

الكتابة الساخرة؟!
في  طويًا؛  ي��دوم  الساخر  اأدب  الزعبي: 
ف��ي الصحف  ال��س��اخ��رة  ال��ك��ت��اب��ة  أن  ح��ن 
تتقادم محرقة “امواّد”، ومكنني أن أسوق 
أّن  مثااً؛ كما ا يخفى عليكم  “تشيخوف” 
ُكتاباً أدباء ما تزال آثارهم ماثلًة في امؤّلفات، 
ولهذا فقد استصفيت من مقااتي ما يدوم 
ساخرة،  بكتابات  عنونتها  “اممعوط”،  في 
والوظيفة  السياسة  ف��ي  ام��س��ح��وق  ت��ت��ن��اول 

والعيش الكرم.
اح���ض���ور: أّي��ه��ا ي��س��ت��ه��وي��ك  ف��ي ال��ك��ت��اب��ة: 
أم  أم ااق���ت���ص���ادي  ال��س��ي��اس��ي  ام����وض����وع 

ااجتماعي؟!
ب��ن ق��ض��اي��ا امجتمع:  ال��زع��ب��ي: ا أف��ص��ل 
السياسّي منها أو ااقتصادّي أو ااجتماعي؛ 
فكلّها لدّي سواء، وا تشغل بالي قضية دون 
به،  أكتب  مرتكزاً  يشكل  يجري  فما  أختها؛ 
أسميه   وأن��ا  الناس؛  مس  معّينة  بأولويات 
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بشعبيتها،  معطاءة  كرمة  بيئة  “احاراتّية” 
من  مطروٌد صاحبه  حتماً  “التهريج”  ولكّن 

التصنيف كاتباً ساخراً.
اح��ض��ور: ك��ث��ي��راً م��ا ي��ن��ال ك��ّت��اب س��اخ��رون 
م���ن ت��خ��ص��ص��اٍت ح��ف��رت وراك���م���ت، م����اّدًة 

لإضحاك؟!
ظاهرة  إل��ى  ذل��ك  أرّد  أن  مكن  ال��زع��ب��ي: 
السعي للتعليقات ولفت النظر ما هو منوع؛ 
الكتاب  نتيجة. وأق��ول: نحن  إلى  ي��ؤّدي  وا 
الساخرين أشجع اجبناء وأجن الشجعان، 

ونحتاج نفساً طويًا، ومتابعًة ومّرساً.
غيشان: شرارة احريق

ال��ك��ات��ب غيشان  ي��خ��ت��ار  اح���ض���ور: ك��ي��ف 
مواضيعه؟!

قارعة  على  م��ط��روح��ًة  ام��واض��ي��ع  غيشان: 
ال��ط��ري��ق، وا ع��ن��اء ف���ي ال���وص���ول إل��ي��ه��ا، 
على  أو  اخبز”،  “صحن  في  أجدها  وق��د 
“احائط”، وامهم أن “ تعطني عن القارئ 
ا موضوعاً”، والكاتب الساخر هو من ينظر 

بعن متلقيه.
احضور: أين يكون غيشان بن التقرير في 

الكتابة والتشويق؟!
أسلوب،  عندي  الساخرة  الكتابة  غيشان: 
والتشويق،  اج��ذب  إل��ى  التقرير  عن  يبتعد 
السخرية  م��ن  اخليط  ه��ذا  إل��ى  وألفتكم 
وذلك  للغة،  اجديد  وااستخدام  والطرافة 
أن  ع��ن س���واه؛ ومكنني  كاتباً  م��ا مّيز  ه��و 
نكهاتها  مّيزها  التي  بامطابخ  ذل��ك  أشّبه 

معلومة الّنسب.
احضور: أين أنت من كتابة اأدب؟!

ف��اأدب  أدب���اً؛  أكتبه  م��ا  ك��ّل  ليس  غيشان: 
أكثر رقّياً، والكتاب الساخرون يشتبكون مع 
احدث يومّياً، ورّما جّودوا ما بن أيديهم 

في كتاب.
اح����ض����ور: ك��ي��ف ت��ف��ص��ل ب���ن ال��س��ي��اس��ي 
وااق���ت���ص���ادي وااج��ت��م��اع��ي ف���ي ال��ك��ت��اب��ة 

الساخرة؟!
لكل  منذوٌر  فأنا  أمٌر عسير؛  ذلك  غيشان: 
في  السياسي  القرار  يؤّثر  أن  ويكفي  ذلك، 
“القومي”  أم��ا  وااج��ت��م��اع��ي،  ااق��ت��ص��ادي 
فا نتنّصل منه؛ بوصف اأردنين عروبين 
يتأثرون  بطبيعتهم،  “قومجين”  وحدوين 

باحيط، ويستجيبون لقضاياه.
اح����ض����ور: ك��ي��ف ت��س��ت��ّل ع���ن���اوي���ن ام����ادة 

الساخرة؟!
ت��رف  أم��ت��ل��ك  ا  “العنوان”  ف��ي  غ��ي��ش��ان: 
احريق.  ليندلع  ال��ش��رارة  وتكفي  التفكير، 
فهو  الساخر،  كتابات  واجمهور حاكٌم على 
منهم ومكن أن يخطئ، وإذا أدرك الساخر 
أولويات قارئه جح، ويستلزم هذا تقنيًة في 

بّث الرسالة: آخر اموضوع أو بن ثناياه.
أنك  يعرفك  ا  من  عليك  يأخذ  احضور: 
ت��ت��س��اب��ق إل���ى ال��ع��ن��اوي��ن اج���اذب���ة؛ ويكفي 
“ماذا تركت احمار وحيداً”، و“مؤخرة ابن 

خلدون”!
عنوان  إل��ى  غيري  م��ع  أتسابق  ا  غيشان: 
الكتاب اعتباطاً أو أضحك اآخرين، وإما 
أص���در ع��ن م��ع��رف��ة ب���ام���راد، ف��أن��ا خرجت 
للصحافة الساخرة من جلباب الشعر واأدب 
ودرست الفلسفة؛ وأعلم أن اأحوال امتأخرة 
بعد ابن خلدون تتباين مع السالفة؛ فأسميت 
فيه  واعترفت  خلدون”  ابن  “مؤخرة  كتابي 
عما  ك��ل��ّي��اً  ال��ع��رب��ي��ة مختلفة  اأح����وال  ب���أن 
أنني  فسببها  الهاملة”  “اأعمال  أما  أراده، 
من  ان��ط��اق��اً  ل��ي؛  ا  للناس  اأع��م��ال  أرى 
أعلم،  كما  لها  راع��ي  ا  التي  “الهاملة”  أّن 
وهكذا قصدت من “احمار”، واعياً ما أراده 

درويش في إسقاطاته ومداليله العميقة.
جارتنا”،  و“أواد  التيس”،   “برج  أم���ا 
فلها  مدارس”،  يا  م��دارس  و“يا  و“شغب”، 

ما يبررها بالتأكيد.
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ثقالة دم

يوسف غيشان
وحازم  قطعي  بأثر  تبن   ، والصوتية  واإشعاعية  وامخبرية  السريرية  الفحوصات  بعد 
وعلمي بأني ثقيل دم عاأخير. وأن سخرياتي وضحكاتي وقهقهاتي وهمزاتي ومزاتي ما هي 

إا محاوات بائسة ويائسة وفاشلة للتغطية والتمويه على ثقالة دمي امفرطة.
إذ بعد فحوصات مخبرية أجرتها امدام على دمي، تبعتها العديد من الصور وامراجعات، 
تبن أن دمي مفرط الثقل إذ تبلغ قوته أو كثافته أو لزوجته )ا أعرف بالتحديد( 20، وهي 
أعلى بأربع درجات من امعدل، كما تبن أيضاً أن الدهنيات عندي تزيد بثاثة أضعاف عن 
أعلى معدل، ما رفع من درجة ثقالة الدم إلى مستويات تكاد تقترب من حالة الصابة ، 

وليس اللزوجة فحسب.... امعنى أني على أهبة اجلطة في أي حظة.

لذلك أرجو من له )طابة( 
للحصول  يستعجل  أن  عندي 
عليها، وإا راحت عليه لأبد 
أري����د م��ن��ه شيئا،  أم���ا م���ن   ،
أحسن  عالسريع  ل��ي  فليعده 
ل��ه شبحا  س��أظ��ه��ر  وإا  ل���ه، 
م��زع��ج��ا ب��ن اح���ن واآخ���ر 
استعداد  على  أني  كما   .....
أن أحمل معي امعونات العينية 
إرسالها  يريد  من  والنقدية 
إل����ى اأح����ب����اب واأص���ح���اب 
ف��ي ال��ع��ال��م اآخ���ر، وا بأس 
بإرسال الكونديشينات وآات 
ص��ن��ع ال���ب���وظ���ة وام���اي���وه���ات 
ال��واق��ي��ة ..إذ إن  وال��ك��رم��ات 
امكان الذي سأذهب إليه حار 

جدا.
أقول  السخرية،  إلى  أع��ود 
ال��دراس��ة  إن��ي ح��ال��ة تستحق 
الساخرة،  الكتابة  مجال  في 
إذ رغ����م أن����ي أح����د ال��ك��ت��اب 
ال��س��اخ��ري��ن ال��ن��اج��ح��ن في 
اأردن ، إا أني أثقل مواطن 
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وٱتٿ ...

ح������������������������������������ازم أم�����������������������������ن *

إبCاdات
ش�������������ع�������������ر

قال لي صديق أتعبت خاطري ...
و صمتك أعياني ...

آه ... و أعياني ...!!!!
تؤرقني دموع قدمة ...

حملت فرحا و ابتساما ...
و طفولة حب ...

حملت أهًا  لي ومضت ...!!!
أوتار احزن يوما  العمر على  عزفت سنن 

فيوما ...
صارت حينها رمادا مفرداتي ...

صديقي ...
أنصت قليا ...

أتسمع صوت التهام القهر لقلبي ...
أتسمع نحيب الضلوع ...

يا صديقي ذاك صمتي ..!!!!

جريح ...
     في طريقي جرح يفضي جرح قدم 

     و هذا اأخير يفضي آخر ...
     و في نهاية العمر قلب و دمعة ..
     و ذكرى طفلة كانت لي كأمة ...

     غزلت لي من طقوس احب 
                      .. حزنا .. 
                      .. قهرا ..

                      .. وحدة و ذلة ..
     غزلتني .. آه .. قطعة صمت ..

     تتخبط فيها ذاتي ..
     فيها حب .. موسيقى .. فكر .. تيه ..

     فيها سنون تلتهم العمر ...
     و في آخر زاوية للقطعة .. 

     أسفلها ...
     سراب أمل ..

     و أعود أسيرا لذاك الطريق 
     طريق جرح يفضي جرح قدم 

     و هذا اأخير يفضي آخر ...

* طالب جامعي/ك. اآداب

ت
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أََن ُكَل اَأْشَياِء َتَفاُوْت
َوَحِسْيُس اِمْقَداِد ُيَرِدْد :

َمْن َتْعَمْى َعْن َصْوِت الِرْيِح َبِصْيَرُتُه
* شاعر ليبيُيَغاِلُبُه َدْرُء اِإْعَصاِر

َمْن ا َتَتِقُد َطِوَيُتُه
َمْن َلْم َتْضَطِرُم أَِبَيُتُه

ِب– الَناُر َهِشْيَمًا َتْأُكُلُه– ِفْي اْجُ

ت
dا

Cا
إب
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بځػٺت

* اوي  أب������و  ص������اح 

إبCاdات

إليها
ح��ي��ث ي��س��ع��ى ال���ش���ْع���ُر م���ن أق���ص���ى ق��رى 

الكلماِت
مرتكًبا قصيدته

أسيُر
توب الّروح رعشُة غيمها

والقلُب في أصفادِه
ودَمي أسيُر

يعوُد الّساحُر امجنوُن
يْرحُل آخر الشعراِء

تنغلُق اجهاُت
َدُر الكسيُر ووحدها بيروُت والكلمات والَقََََ

ووحدك أيها البحر امعّلُق
في جناح فراشٍة

تبكي على الشعراء والّدنيا
وأحام على شطآنك اُحبلى بنرجسها

ويحتدُم العبيُر
تناُم على فراِشِِ الوقِت منتِظًرا

رجوع الفارس امنفيِ
تنفتُح السماُء

وغيمك العصفور في أَبدٍ  يطيُر
هنا بيروُت

رقصة طائر الكْركيِ
غانية من صلصاِل

مرآٌة
ومسبحٌة

ونهر نبيذنا النبوّي
وجٌه أسمٌر

ويٌد أصابُعها خريُر

فليسْتْ طفلةً  صخريةً  في البحِر
تبكي عودة العشاقِ والسياحِ 

ليست شاطًئا للصيِد

ت
dا

Cا
إب

ش�������������ع�������������ر
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ويطلقنا
عراة في صقيع اللغو

كاأطفاِل عْدُت محما بالّلهوِ 
والكلماتِ 

أْطِلقُ صرختي في وادِ عبقرها
وأنثر غيمتي الثكلى

لتشربني الصخوُر
وحيًدا

أرتقي جبا من اأمطاِر
أْبُعُد

عن هدير البحِر
كم يا بحُر بايعناَك
منذ الرحلة اأولى

وأسلمناَك
أنفسنا

فمزقنا الهديُر

وحيًدا 
جئُت يا بيروُت

أبحثُ فيك عن َجَسدْي
وعْن قدمي التي التصقْت 

فلْم ترحْل على َزَبدْي
وعْن قمح سنابله برغم اموِت

لمْ  تبرْح شقوق يدي
ولي أمٌل 

أنا اأعمى
أنا امهزوم من عينيكِ 

لي أمٌل بصيُر

حقل بن مرآتنِ  
شيخ ناهض للتوِ

من  غماءة التاريخِ 
سبعُ سنابلٍ للشعرِ 
هدهُد مائنا امذبوح

تاج بن ملكتنِ 
يْحُرُسُه ضريُر

إليها
* شاعر أردنيوالزمان البْخُس يسلبنا معاطفنا

ت
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أٴا ٬فت ـٻټ ذاغـة ٬ٵصځ٭٧

م�������������������������������ازن ش����������������دي����������������د *

إبCاdات
ش�������������ع�������������ر

)1(
..وكاَن أن كنت معْك

كأنني:
بالندى أكّللْك

في موكب من البهاْء
من أول الضياْء ...
وكان أن كنت معي

كأنني:
رّف طيور عاشق

يعبر فوق ساحلْك
يلّفنا  في موجٍة من مخملْك

لّونتها أنا
جّملتها أنت با يليُق بي

وما يليق بْك
فساعة تلّمنا في شالها

حُضننا في حضنها
وساعًة

تغسلنا بالبرق سيدي  وبالعسْل

أمّد عندها يدي إليَك كْي أظْل
ُقّبرًة في خيمتك..

ها أنا ذي،
بكاملي أمشي إليْك
خذني بضّفتّي لْك

ولتروني من الكام واحنان
يا أمير العمر أنْت

وسّيَدُ الفَلْك .......!

****

)�(
من أيامك تبدأ أيامي

تتكّون فيها
تتوّضأ منها

من أنهارك ونهارْك
ما أجمل عمري بن يديْك

حن تزّينه بالغاْر
أصير غزالة وديانْك

ت
dا

Cا
إب
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ٰٵع ؼٰاٲ

م��ص��ط��ف��ى ح��س��ن م��ص��ط��ف��ى *

إبCاdات
ش�������������ع�������������ر

وهو يصغي..
وشوشات النساء

)1(
في الضحى
في اأماسي

في امآم
في أدغال قريته البعيدة

)�(
عواء السفائن

حمل الراحلن
إلى

أحزان جديدة

)3(
أدخنة
تتسلل

نحو أنوف
ورئات بكر

ودماء
ليس تعرفها

اللحظات القعيدة

)�(
صياح الديكة
حول الفجر

وهل يكفي
خيط وحيد

ت
dا

Cا
إب
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دّوى اُح���������زُن  و  أم�����َط�����َر  ال���ل���ي���ُل  و ح�����اَص�����َر ق���ل���ب���ي ف���م���ا ُع���������ْدُت أق����وى  إذا 

ُوُق�����وِف�����ي ع��ل��ى س���ح���ِر ع��ي��ن��ي��َك َس��ل��وى  س�������أرُس�������ُم ب����س����َم����َة ع���ي���ن���ي���َك ح��ك��ي

ت������ادى ب����َك����ون����ي  ال������ظ������اُم  م������ا  و ص�����وُت اح��ق��ي��َق��ِة ف���ي ال���ق���ل���ِب ن���ادى  إذا 

ل���������ُن���������وِر اإل������������ه ع�����َل�����ْي�����ن�����ا َت������ه������ادى  س�����أرن�����و ل���ط���ي���ِف���ك ب������اح������زِن غ���ّن���ى

ُغ���ْل���ب���ا اح�������ّق  ث������رى  َزَرْع������ن������ا  م����ا  ُح����ّب����ا  إذا  َرَوي���������ن���������اُه  م�����ّن�����ا  ب������ال������ّن������زِف  و 

ِرس�����������اَل�����������َة َك���������������وٍن ُي�����������َوّح�����������ُد رّب��������ا  َس�����ُن�����ْزِه�����ُر َي�����وم�����ًا س���ُت���ح���ي���ي ِدم����ان����ا

امَ������خ������اِوف ُك���������ّل  اح���������ُق  َب������������ّدَد  و َق��������َدَس ُج����رح����ًا م�����َن ال���������ّروِح راِع������ْف  إذا 

و ي����������وِرُق ع��������زٌم ِم��������َن اح�����ب�����ِر ن��������اِزْف  س���َن���ْص���ِم���ُد ف�����اُج�����رُح ُي����ه����دي َي��ق��ي��ن��ًا

روح����ي أن�����ف�����اَس  اُح���������زُن  َس�����َك�����َن  »ُب���وح���ي«  إذا  ِب  روح�����ي  ُت����َه����ْدِه����ُد  ج���ْئ���َت  َو 

س����أْب����ِس����ُم ل���ل���ُح���ْس���ِن ح���ول���ي َت���ه���ادى
 

و ُت���ْش���ف���ى ِب���ِس���ح���ِرَك ُك�����ُل ُج����روح����ي... 

ق��ل��ب��ي أش�����������اَء  اح���������ّب  ب����ْع����ث����َر  و ض�������اَق ب�����َي ال�����ك�����وُن واح�����ت�����اَر درب����ي  إذا 

ُق�����رب�����ي...  ُأن������������ادي َف����ط����ي����ُف����َك دوم����������ًا ُي����َل����ّب����ي ُش�����ك�����رًا أّن���������َك  و أس�����ُج�����ُد 

ِب����ِش����ع����ري ق����ل����ب����ي  ت��������������َرَنَ  م������ا  ف������َح������َل������َق ط�����ي�����ٌر أس������ي������ٌر ِب������َص������دري  إذا 

 < < < < < < << < < < < < < < < < < < < < < <

ذب ٺ ذ٣ّ 

م�������ن�������اه�������ل ال���������ع���������س���������اف  *

إبCاdات
ش�������������ع�������������ر

ت
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Cا
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٨أؾ ا٬بځاي اڄشځػ

* ه����ن����ي����دي  ب����ري����ك  ن��������زار  د. 

إبCاdات
ش�������������ع�������������ر

ها َصفا الكأُس، 
َفْلَتْصُف َلْيَلُتنا، يا َندمي!

وَصحا القلُب..
 فْافِرْد َجناَحْيَك،

 نعبْر حدوَد السدِم. !
كاَد يبلى رداؤَك ؟..

 ما َهَم ؟.. 
ما دمَت تسعى

لتلبَس من َنْسِج أيدي النجوِم!
أنَت والبرُق صنواِن..
كُل امدى َملعٌب لَك..

فْاسفْح ضياَءَك فوَق الغيوِم!
ا مكاَن سوى ما تراُه 

بَعِن اشتهاِئَك..
ِمْن َوْقِع َخْطِوَك 

َتنَشُأ  كُل الدروِب،

وليَس غبارَك إا
 مرايا التخوِم!

نبُض قلِبَك جسُم الزماِن،
 وما روُحُه

غيُر أشواِق روِحَك 
للمطلِق امستدِم!

فانَس كَل الذي كاَن 
من أمِر أمِسَك..

ما اأمُس إا َهشيُم الهوامِش
إن َعَصفْت ريُح َمِن الكتاْب.

ا الطلوُل التي َشِهَدْت َهْطَل َدمِعَك، باقيٌة
ا.. 

وا ما ْاسَتَقَر بَصدِرَك 
من إبِر الذكرياِت

ومن َشْوِك ليِل الغياْب.
آَن أْن َتَتخّلَص نفُسَك ّما تعّلَقها
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٧٬ ا٬ځاـٱځٳ

ه���������������م���������������ام ي����������ح����������ي����������ى *

إبCاdات
ش�������������ع�������������ر

لِك الياسمْن
وهل لسواِك تؤوب الزهوْر

وهل قرَب غيرِك تدنو
حّط على كف�ّك امخملِي

وترجو جوارِك .. لو تقبلْن
لِك الياسمْن

ولي حصة في الصباح اجديْد
ولي ألف كون ضحوٍك وليْد

أسافر فيها أنك فيها
ولي لذة الوصل للمتعبْن

 
لِك الياسمْن

ُمطاً  عن السوِر
مختِلسا نظرة َ اُمستطيْب
و ُمّتبعا خطواتِك صبحًا

ومنتِظرًا عودةً  في الغروْب
حّفك أعن أزهارِه

اح���ّي حتى  أول  م��ن  مشَيِك  ت��راف��ق 
غياب اأثْر

ت�ُطِول أغصانها
ْر تتسابق من يلمس احلَو ّما َمُ

 
لك الياسمْن 

على وقع خطوك ُيفشي العبيْر
وينثر عطَر تراتيلِه

يرحب فيِك
وأوراقه اخضُر

تهفو.. تطيْر
لك الياسمْن

يخِبئ أحلى الزهوِر
إذا ما التفِت إليِه

يبث�ُك أوراقها باقة من رجاْء
ويخجل منِك 

ُيحِدث عنِك
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ٜحػڀة ا٬ر٭ٯ

ي���������������زن س�������م�������ي�������ر دب���������������ك *

إبCاdات
ش�������������ع�������������ر

 قد زارني الفشل الذريع مع الهوى
 لكنني ما زلت أسقط في صفاء مستدام

 ما زلت أصغي للصدى من رجع أّنات تاها
 قلبي امفطور من وقع الطفولة في جدائل

 شعر قاتلتي من الغجر الذين بقربهم 
 عشت احّبة والهيام 

 بدأت حكاية طفلتي في شال ليل
 طّرز النجم التماعا 

 فوق ذاكرة خربوش تراخى في الّظام
 في جذوة النار التي من حمقها

 تأبى مداعبة النسيم لنورها
 جَلَست.. وَمُْع الُشْهِب في ُبعد السما

ة َعَكَس الّرؤى!  حاكى بريق عيونها، وكأنه في ُجّ

 الوجه يا سمراء مثل سبيكة فوَق الّضرام
 الليل ُيغوي بالتهام ِشفاهها

 وشفاهها مفضوحة اإغواء ا تخشى امام!
 جَلَست . . . ُتساِمُر نارها

 خلخالها الغجري يروي كّل ما في الشمس
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- في احقيقة نحن أمة واحدة ستقف سدا منيعا ضد أطماع ..
 يقول عامل لرفيقه.

- ولكنا لم نأت أجل هذا. إننا نريد أن تتحسن أحوالنا امادية ..هو ذا اليوم الذي ننكل 
فيه باأغنياء..

- دعه وشأنه فهو مصاب بلوثة عمالية..
 يتابع الزعيم حديثه:

- هكذا هو التاريخ، يعيد نفسه مرة واحدة في كل سنة ..فالنصر آت ا ريب فيه ..إننا 
نندد بالهمجية الصهيونية .

 يقول العامل لرفيقه:
- عّم يحدثنا؟ فلننكل باأغنياء.

..يعيش  العمالي  عيدنا  للحديث عن  مقدمة  ذاك  كامه  رما  ولكن،  أج��ل.  أج��ل.   -
الزعيم ..

- يعيش الزعيم ..ولكن أا ترى أنه حاد عن الطريق..
- سيبن عن موقفه بإزاء قضية اأسعار وامواد الغذائية..فلننتظر..

- أجل . أجل. ولكن ينبغي له أن يثأر لشرفنا الضائع ..) يصرخ( السفلة ..أواد ال�..
أيها اأوباش..اأنذال..

- يعيش الزعيم العمالي ..
- يعيش الزعيم..

ـرابة وځٟ

إبCاdات

ق�����ص�����ة ق���ص���ي���رة

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

اح������س������ن ب�����ن�����م�����ون�����ة  *
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نحصد ما زرع اأغنياء!!
- أنا ا أرى أي بأس في ما أقدمت عليه احكومة..

 - ولكنها لم تقدم على فعل أي شيء..إننا نحن الذين نخطو إلى اأمام ..ولكن امشكلة 
هي أننا سنسقط ا محالة إلى الهاوية..

 - وأي ضير في أن نسقط. سنسقط لنستجمع قوتنا ونعيد الكرة مرة أخرى. 
 - أنا خائف على ابني.. أتقتل احمى ؟

 - كا. ما يقتلنا هو الذل..فلنكن صفاً واحداً مرصوصاً..
 الزعيم: - فلنكن صفا مرصوصا لنواجه أطماع..

 - يعيش ..يعيش..
 - كيف حال ابني اآن ؟ 

 - ا شك أن أمه_ وهي طبعا زوجك _ تضمد جراحه بخرقة مبللة . ما كنت طفًا 
كانت احمى تسكنني كما لو كنت بيتا لها. أتدري ما فعلت أمي رحمها الله؟ كانت تضع 
اخرقة امبللة على جبهتي وأنا مستلق على الفراش، فيبرد بدني..ولو مسته آنذاك لقلت 

لي إنني كنت أمارض حتى ا أذهب إلى امدرسة ..هيه..هيه.. يعيش الزعيم ..
 - أجل. فليعش الدهر كله. ولكن درجة حرارته اثنتان وأربعون.

 - هيه..هيه..أا تعلم أن  درجة حرارة فقرنا مائة. هيه..هيه..قارن حمى ابنك بحمى 
فقرنا، فأيهما تفضل؟..يعيش الزعيم ..

 - يعيش الزعيم..أخاف عليه من أن يفارق احياة.
 - هيه..هيه..ونحن؟ إن احكومة تريد قتلنا جميعا . أفا تخشى علينا من التفسخ؟

 - يعيش الزعيم.. ولكنه فلذة كبدي..
 - أعرف هذا، ولكن لندع احلول الفردية جانبا حتى ا نكسر نضالنا. هيه..هيه..

 الزعيم: وهكذا إخواني أخواتي العمال الذين زرعوا ليحصد اأغنياء، عمتم مساء، وإلى 
اللقاء في عيدنا العمالي القادم..

- يعيش الزعيم ..يعيش الزعيم ..يعيش الز..
     في الطريق يحث الرفيق صاحبه على التعلق بأهداب الصبر .

- ا تنس اخرقة امبللة ..
 - أجل، فليكن هذا آخر عهدي باحلول اجماعية ..

- كأنك تريد أن يتكسر زجاج نضالنا ..
- فليتكسر..ماذا سأخسر ؟!!

* قاص مغربي
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أل���ب���س���ت رأس������ي ق���ّب���ع���ة س���������وداء، رف���ع���ت ي������دّي ب��ي��ن��م��ا ف��ت��ح��ت أص����اب����ع����ي،  ث��م 
 … م�����ا    … ه������م    … ه�����م  ال������وح������ش..  دور  ح�����م�����ادة م����ث����ًا  ع���ل���ى   ان���ق���ض���ض���ت 

وحش … وحش … ثم يتضاحك وأمسكه بن يدي وأقبله  على خ���ده امائل للحمرة . 
بقينا هكذا حتى ما يقارب الثانية بعد منتصف الليل، ثم بدأ حمادة يتهالك أمام 
النعاس، فحملته ووضعته في فراشه، ولم مض دقيقة حتى أسلم روحه وجسده 

للنوم .
أخ������اف  ول����ك����ن����ن����ي   ، ف����ي����ه  ك����ن����ت  ال����������ذي  ال�����س�����ي�����اق  إل��������ى  ف������أرج������ع   واآن 
الوحوش. ماذا لم أقنعه بعدم وجود هذا النوع من امخلوقات ؟ وقد كنت أرى وحوشاً في 
منامي.ولم أعد قادراً على العودة إلى سياق التفكير الذي كنت فيه،  بل صّب تفكيري 
في الوحوش والغوات . وبقيت هذه الفكرة تدور في رأسي إلى أن نظرت إلى النافذة 
وقد تعاظمت عليها صورة امرأة مخيفة ذات وجه مجعد ترفع فأساً في يدها لتهوي به 

على رأسي، فتخترق جمجمتي.

* قاص أردني
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وهو اآن با شيء ! فهل ترضى هي أن تتزوج من “اشيء”!
ورأى ذلك مقنعا له.. مبرراً قوياً يثِبت قراره، أنه سيكرهها إن رفضته وسيكرهها أكثر 

إن قبلت به!
قرّر أن يذهب ليبحث من جديد عن حبيبته الضائعة.. حيث أضاعها منذ سنن.. في 

حظات أنانية وغرور وغباء ورجولة زائفة!
قرّر أن يذهب لها و يركع ويقسم لها إنه لن يكون إّا بها.. فلعل ذلك سيرضي غرورها 

امجروح.. وتعود إليه.. ويعود لنفسه.
إل��ى مابسه..  وب��دأ يخطط لكل ش��يء.. فتح دواب��ه بفرح غ��ادره منذ سنن.. نظر 
قميصه الذي وّدعها به.. رماه بعيداًَ.. ا يريد أن يراه.. وحاول تذكر أول قميص لبسه 
معها.. تذكره.. كان قد أصبح بالياً ومزقاً لكنه رآه اأجمل، فلعله سيخبرها ما يعجز 

لسانه عن أخبارها به.. هيأه وهيأ كل شيء للقاء الصباح..
كل حظات حبه.. كل نشوة شعر بها.. تذوق حاوة كل  وأمضى ليلته، وهو “يجتر” 
قبلة، وشعر بعظمة حبيبته أول مرة، كم كانت حرص على إسعاده.. شعر بنفور من 
نفسه.. كره شعوره بالندم أول مرة، لكنه أّجل كل مشاعر بعيدة عن احب، وهيأ نفسه 

كي يكون كتلة حب فقط.
كان الليل يسير ببطء.. كان يسمع “شخير” جاره.. ويشعر مداعبة جاره اآخر لزوجته 
وهما شبه نائمن.. أحس أن اجميع أفضل حاا ً منه.. لكّنه واسى نفسه بأنه سوف 
يكون اأسعد من أي سعيد يوم غد.. أنه سيملك من جديد أجمل وأعظم كائن أسمه 

)حبيبته(!
وأخيرا ً.. جاء الصباح ذهب لاستحمام.. نظر في ام��رآة.. منى لو يستطيع أخفاء 
جاعيد رآها متكونة.. رما منذ شهور فقط.. تذكر فقط اآن بأنه قد مضى ستة عشر 

شهراً  على وداعه حبيبته.. كان يفكر معزل عنها بثقة حب لم يخلق مثله!
انتظار  إل��ى محطة  ذه��ب  الطريق..  في  امبكر  الوقت  يقتل  أن  وق��رر   ..ً مبكرا  خ��رج 

احافلة سيراً  على اأقدام.. وركب أبطأ حافلة..
كان منظره يدعو للضحك،حيث القميص القدم الذي لبسه أول مرة في أول لقاء.. كان 
ذلك منذ زمن.. منذ أكثر من خمسة أعوام.. وسرواله الذي لبسه معه يومها.. وحذاؤه 

البالي الذي سار به نحو أجمل حلم بأجمل لقاء..
كان متجهاً  نحو بيتها.. ولم يفكر للحظة.. هل مازالت هناك أم ا؟.. وكيف سيستقبله 

أهلها.. وكيف ستستقبله هي..لم يفكر بأي شيء - كعادته- عدا ما يريده.
وصل بيتها.. نظر إلى ساعته.. مازال الوقت مبكرا ًً ولكن.. ا يهم فاموضوع مهم، بل 

أهم من أي شيء.. أهم من التقاليد ومن النوم ومن اخوف!

ت
dا

Cا
إب





51

على  البطاطس  تقطع  بينما  زوجتي  ..قالت  ينفع..!!”  يعد  لم  البيت  “أُففف..هذا    
طاولة صغيرة في امطبخ..جاءني صوتها فظيعاً من خلف اجدران ..

 بِقيُت أُقلِب احطات الفضائية دون أن أكترث ما قالت..
“ نشتري آخر بالتقسيط”...أردفت بنفس النبرة..

في هذه اأثناء كنت قد وقفت، واَجهت للباب، خرجُت دون أن أقول شيئاً.. فقد بدا 
في هذه اللحظة بالَذات أن ا شيَء يستحُق امشاهدة في التلفاز..

عدُت في وقت الغداء، وكنت جائعاً بطبيعة احال..جلسنا نتناول حساء البطاطس مع 
اأرز واللحمة، أذكر أَن مذاقه لم يكن طيباً، “تَباً لِك! ”  شتمُت زوجتي في داخلي.

 - الثاجة أصبحت قدمة
قالت وهي تضع بقية الطعام بداخلها، وأردفت:

-  لم تعد تتسع لشيء، صغيرة 
- حاولي أن تُرِتبي اأشياْء، فقط رِتبيها!! ضعي ُزجاجات اماء في رفوف الباب، هذا 
ثَم ا ض��رورة لوضِع  ُهنا؟!  يبقى  أن  َق��َدره  لَأكل. أخرجيه. هل  لم يعد يصلُح  الشيء 
البيض في الَثاجة فنحُن في فصل الشتاء، ألسِت تتجمدين؟!. وماذا يضير لو وضعِت 
هذا الَشيء هنا. وهذا أفضل هنا. بينما هذا مكانه ليس هنا بالتأكيد! حسٌن إذن؛ ما 
رأيِك بهذا؟! ِسحٌر عظيم أليس كذلك؟! الَثاجة كبيرة اآن. أكبر من رأسِك بكثير با 

شك!! 
امتعضت زوجتي.. حَركت فمها بطريقة ملتوية. ودخلت إلى الغرفة تتمتم بكلمات ا 

تتعدى شفتيها.

٘ډ٤ة ؼٺجځة

إبCاdات

ق�����ص�����ة ق���ص���ي���رة
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العزيزة، تلفتت حولها وتفرست في وجوه الزائرين، ثم همسْت في أذني:
- إن الغسالة اليوم لم تتسع لكل امابس، لذلك غَسلتها على دفعتن!! 

أمام احاضرين  ابتسمُت في وجهها  لكني  إلَي متسائلة ماذا يكون اح��ل؟!   ونظرْت 
وقلت بكل هدوء:

-  أُقدر لك مشاعرك الصادقة يا زوجتي العزيزة، أُقسم أا تبكي، ا تفعلي رجاء. من 
أجلي يا زوجتى احبيبة، من أجلي زوجك العزيز! ا تبكي..ها

في امساء بكت زوجتي بحرقة عندما أخبرها الطبيُب أني فقدت السمع، صرخْت في 
وجهه..ا..ا مكن..!!هذا ُهراء..!! ماذا دهاك يا زوجي احبيب! باأمس كنَت تسمعني 
مثل حصان سريع، كان الله في عون أُذنيك يا حبيبي، هل أكتُب لك مشاعري الصادقة 

على ورقة؟! ثم انحدرت دموعا على خدها..
جلسُت في البيت أُقلِب احطات الفضائية بكل ارتياح. ثم جاءني صوت زوجتي من 

خلف اجدران كذلك تُقطع البطاطس مرة أخرى: 
- “أففف..هذه الِسكينة ا تذبح عصفوراً! هذا البيت لم يعد ينفع..!

 لكَنها وما هو ُمؤكد أنها كانت ُحِدث نفسها.  فأنا قد فقدت السمع باأمس. في 
الواقع، ليس ماما، ولكن إذا ما تعلق اأمر بحديث زوجتي فأنا قد فقدته. تقريبا كما 
أشار علَي الطبيب..! وأعطاني الطبيب الفاضل نصيحة أخرى؛ فإذا ما حاَولْت زوجتي 
وبكل  امنزل. فسأبحث جاداً  امُهمة في  بالكتابة لي عن بعض اأُم��ور  العزيزة أن تبدأ 

حرص في قضية ُفقدان البصر بشكٍل تاْم!
* طالب جامعي / ك.الصيدلة
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التمثاُل  بروزه امضحك. صار  قللت من  وبطٍن  بكتفن عريضن  َرُجًا رشيقاً،  التمثاُل 
تشكيًا حاولت البنُت أن يكون شبيهاً بالولد الذي يعاكسها.  لكنها واصلت، بعد انتهائها 
من تكوينه، أْكَل جزرة أنفه، وقضم ِفْجلة فمه، وقلع ِزّري عينيه، وأرسلت ضحكتها الطفلة 

في فضاء احي.
لم  لكنه  م��ا،  إل��ى مثال. رم��ا اح��َظ شبهاً  التي حّولت  الثلج  ك��رة  الولد من  اقترب 
يبال. ركلها بقدمه مقهقهاً، متعمداً استفزازها، كعادته، ليتراكضا من ثَم وراء بعضهما، 
يتراشقان بكرات الثلج التي سرعان ما تنتثر حال اصطدامها ما اتفق أن نال واحدهما 
من جسم اآخر. يتراكضان، ويتراشقان، ويضحكان، ويبتعدان إلى حيث ا يراهما أحد، 

أو يرى لهاثهما الصاعد بخاراً من فمهما.
الثلج، وظلّت هي صانعته  َظَل هو رجل  تلو شتاء.  ينتظران شتاًء  ُهما  اأي��ام.  توالَت 

بأنامل من صقيع.

3

“اسمعي. سأرسل أمي لتخطبِك. ما رأيِك؟”
ضحكت، وتَكْرَمَش الورُد في َخّديها. أخبرت أمها. انتفضت اأم فرحاً، وأبلغت اأب، 

فاستقبَل اأمَر بفتور وحسرة. ذّكرها بحال البنت وكام الطبيب.
“لكنه ابُن صديقتي ورفيقة عمري. هي تعرف، وتعرف أنهما يحّبان بعضهما. ألم تَُقل 

هي إن النصيب شيء آخر!”.
ونظرتها حّدق  ب��اَح��َرج،  َمليء  تلكؤ  بعد  أفصحت،  حّتى  العمر  رفيقة  دخلت  إْن  ما 

باأرض:
“إنه الَذَكر على ست بنات. نصيُب البنت ليس عندي!”

الطبيب،  زي��ارة  تذّكرت  لكنها  وملكتها،  أصابتها صدمٌة  البنت.  انتابت  لوثًة  ك��أَن   ..
والفحوصات، وصور اأشعة التي لم تدرك، يومها، دواعيها.

أدركت اآن، والتزمت الصمت.

4

أمطرت السماء يوم زفاف الولد. تساقَط الَبَرُد أّواً، ثم حّول إلى نثار من الثلج القطني 
امنهمر ما لبث أن تكاثف، على غير ما توقعت نشرة اأرصاد اجوّية. اضطر العروسان 

أن يتما حفلة الزفاف في بيت أهل العريس.
راقبت البنت تساقط الثلج. أنصتت للزغاريد اخارقة أذنيها. ارتدت معطفاً ثقيًا، 
وخرجت لتصنع رجل الثلج. كانت اأضواء اإضافّية للمناسبة تسطع من بيت العريس، 

ت
dا

Cا
إب
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أمامي  امُفاجئ  عينيك  اتساع  يتجَسد  امخيفة؛  أسنانه  عن  بعيداً  نفسي  أدف��ع  وأن��ا 
مشهداً ُمرِعباً، يُجِمُدني في مكاني برهة من الوقت؛ ليتدافع اللون اأبيض عبر خايا 

جسدي، فيزداد شحوباً فوق شحوب.
وع���ن���دم���ا ت��ب��اغ��ت��ن��ي ن��ف��س��ي ع���ائ���دة إل�����ي، أب�����دأ ف���ي اان���ك���م���اش واال�����ت�����واء،  وا 
ت��ف��وت��ن��ي ح���رك���ة ي������دِك ال��ي��م��ن��ى وه�����ي ت������روح وج������يء م���ي���ن���اً وي�����س�����اراً ف����ي ب��ح��ٍث 
ذك���ر  ع���ل���ى  اآن  أج�������رؤ  وا   ، أخ����ش����ى  ل���ك���ن���ي  أع����رف����ه  أك�������اد  ش������يء  ع����ن   َف����������ِزٍع 
اسمه، فأظن أن شيئاً من كل ما سبق لم يحدث، وأني ما زلُت أتطلّع إليك - كما كنِت 
منذ ثواٍن راحات – تسحرني ابتسامتِك لصورتِك التي تنعكس على سطح مرآتك جميلة 
مشرقة، بينما تعمل يداِك بخّفة ومهارة لتضع قليًا من اُحمرة فوق شفتيِك، ولوناً ما 
– ا أمّيزه اآن – كنت أعرفه حظتها – تلونن به جفني عينيِك احلوتن، لكن اللعن 

الذي  اأس��ود  الشعر  له مداعبة  تسمحي  أن  يستحثِك  متعمداً  بيمناِك  التصق  ال��ذي 
انسدل طويًا ناعماً على كتفيِك في انتظاره – لكننا أبداً لم ننتظر طلعته العاجية!!

إن ذكراه جعلني أفيق لنفسي أكثر، وتعيد إلي منظر عينيِك امرعوبتن؛ فأتيقن أن 
ذلك اخبيث ذا اأسنان امخيفة قد  فعلها، رغم أني بذلت جهداً وأنا أتوَدد إليه أثناء 
وأرِدد  مسلية،  ف��زورة  أو  بدعابة ضاحكة  إليه  فأهمس  رأس��ِك،  شعر  مداعباً  انسيابه 
في سري ما شاءت لي ذاكرتي من أدعية كي ا يكشف ستري، إا أنه يفعلها ضاحكاً 
مكشراً عن أسنان عاجية بيضاء – ولونه يدهشني اآن – مغيظاً إَياي، مترفعاً أن أكون 
بن سيداته فاحمات السواد، كاشفاً لِك عن مكمني، ليصدمني اتساع عينيك امفاجئ، 

ثػثػة أشځػة

إبCاdات

ق�����ص�����ة ق���ص���ي���رة

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

ه����������������دى س��������ع��������ي��������د  *
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الدَم  فجَمدت  البحلقة؛  تلك  وجهك  وقد صاحبْت  الكرسي،  على  امنهار  على جسدك 
اأبيض في اأجساد النحيلة الواقفة دهشة ورعباً، إا أن مقصك ذا العينن لم يُِتْح لهن 

حتى فرصة الدهشة أو اخوف . 
الاتي  تعليق ه��ؤاء  انسكب على رأس��ك مثار  ال��ذي  اللِزج  السائل اأس��ود  كان  وقد 

اختبأن بعيداً عن عبث مخلوَقيْك، وكان قاتًا لهن أن ُحيلي نهارهن ليًا مظِلماً! 
أنا مستاءة منك، ومن غمغمتك تلك، وصياحك امتقِطع تستدعن به وسيلة إعدامي، 
كأني ا أستحق منك تبريراً، ويا للعجب فإن أصواتك هذه تثير سخطي عليك ا دهشتي 
وشفقتي كما حدث من قبل فيما مضى من ُعمٍر رافقتك فيه، ورأيتك وحيدة في غرفتك 
وتأتن  السعادة  وجهك  فتغمر  تبتسمن؛  ثم  ملبسك  في  وتتأنقن  مرآتك  إلى  تنظرين 
بحركات غريبة وأنت تدورين حول نفسك ضاحكة، وتتقافزين رافعة صوتك بالصياح 
امتقطع حتى ينهار جسدك – يبدو أنها عادة لديه – على الكرسي، فإذا ما رفعِت وجهك 
إلي امرآة؛ رأيُت تلك امياه التي تغمر - أظن أن امنبع عيناك – بينما ااحمرار يسيطر 
رأس��ك أعني   – ام��رأة أخ��رى، لكني لم أح��رك قيد أملة من موطني  عليه، فأخالك 
الَفَزع  فأنِت أن��ِت إذن، ا شك في ذل��ك، فتغمزني دهشة ا يعادلها إا دهشتي من   –

امسيطر عليك اآن ويدك تعبث في عنف تلقي بهذا وذاك في بحث دؤوب عن مقصك 
امرعب الذي صاحبنا في حكايات اجدات امخيفة ونحن ما زلنا صغاراً؛ فارتعبنا منه 
قبل أن يدفعنا مشطك العاجي اخبيث دفعاً إلى لقائه، فأي ُجرم فعلُت يا صاحبتي؟! 

وأيهما تستحقن ِمِني اآن: الشفقة أم الغضب؟! 
تكرهن لوني اأبيض؟! 

وكيف ذلك وما زالت صورتك تنطبع في ذاكرتي وأنِت حيطن جسدك الرشيق بردائك 
احكايات  إحدى  من  قادمة  أميرة  مثل  بروعة جعلك  تفاصيله  فيحيل  البياض؛  رائ��ِع 

اجميلة.. 
كنِت رائعة وأنِت تبتسمن فخورة بجمالك، هادئة نفسك كأنها عثرْت على ضالتها من 
السكينة مثل يدك التي هدأت حركتها اآن إا من ارتعاشة خفيفة تنبئ بأن أصابعك قد 
لترتفع أعلى، فأراها في مرآتك..  مقصك الصغير –  انغرزت تفقأ عينْي مخلوقك – 

لكن اأمر لم يعد يعني شعرة بيضاء مثلي!! 

* قاصة مصرية 
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وبعد كل ما سمعت عنه، وما ُرويت عنه 
وطرح  رؤيته،  على  صممت  حكايات،  من 
يكون  أو  ينفعني،  أن  قضيتي عليه، عسى 

لي من الناصحن .
محبوباً  مكرماً،  إا  قومي  في  أك��ن  لم   
ليس  لهم،  السعادة  مصدر  كنت  عندهم، 
أرد  ا  قريتي،  أهل  بل جميع  فقط،  لهم 
سائا،  وا أمنع طالباً، حتى الظباء، كّن 
يقصدنني طلباً للمشورة، ولم أرد إحداهّن 
يوماً؛ حتى وقعت يوماً من عٍل، ولم ُيعّني 
أن مد  أنتظر  كنت   . الصعود  على  أح��ٌد 
وتولت،  لكنها أعرضت  إلّي يدها أخ��رج، 
يكن  ل��م  توقيتي  أن  يظهر  ت��ول��ت؟  وف��ي��م 
كانت  وقد  ما،  أحد  فقد سبقني  مناسباً، 
نصيبي  وك��ان  البحث،  في  مستعرة  حرباً 
أن أق��َف على رس��م ك��ان قد سبقني أحد 

بالوقوف عليه .

أستعَن  أن  أردُت  الصفعة،  ه��ذه   بعد 
برأٍي ثاٍن، بعد أن استحلُت جسداً فارغاً، 
 . بذلك  ل��ه  رغبة  ا  ب��ت��ردد،  نابضاً  وقلباً 
رأي���ُت م��ن ال��ك��أس نصفها ال��ف��ارغ، رأي��ُت 
امتفتحة  ال��زه��رِة  ح��ت  امختفي  العقرب 
زاهيِة األوان، واأرَض امتسخَة القذرة، ا 

الطاهرة َ النقية .
وبعد أن ضاقت علّي اأرض ما رحبت، 
أيقنُت أنه ا مفَر من الذهاب إلى البعيد، 
حيث يقطُن اخبير. وما زاد احرقَة في 
صدري أني اضطررُت إلى كتم التساؤات 
وج��دُت  فقد  ظننت،  أكثر ما  نفسي  في 
رّواده حوله، وأعوانه يتوزعون على جانبيه. 
ب��ه لدقائق م��ع��دودات؛  أري��د اخ��ل��وة  كنت 
ليرشدني إلى الطريق امخفي عن اأعن 
ذهب  أن  وبعد  الكثيف.  الضباب  بسبب 
عنه هؤاء،كان قد مضى وقٌت طويل، وكان 
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وتلوذ  صبرها،  ت��راوغ  حرمانها،   تكابد 
لوعتها،  أس���رار  يكتم  ا  ال���ذي  بالصمت 
وكلما أمطر ليلها حباً، تأمل بانبعاث قمر 

يولد من سنا سهدها.. 
ا شغب في البيت، حتى تلك القطة لم 
ترها منذ يومن، رما اختفت بعدما ركلها 

بقدمه.. 
 مّدت يدها نحو مضجعه حن أفاقت فلم 
جده، لكنها لم تكترث كما لم تكترث ببوحه 
الذي جاء اعترافاً متأخراً، كفرح متأخر، 
قامت كسلى مّسد شعرها الطويل وتفكر 
تتحسس  السرير،  على  بينهما  تفجر  ما 
بطنها مشبوبة العواطف، وصخب اأطفال 
امنبعث من البيت امجاور يؤجج أمانيها... 
  جلبٌة خلف اج��دار، أصاخت السمع، 
قطتها موء  ال��ن��اف��ذة،  م��ن  بصرها  ت��دل��ى 
العالق  صغيرها  تخليص  ح��اول  بالتياع، 
بن لوحي خشب، تدور حول نفسها زائغة 

ٴـطاء ٘ٱځ٣ 

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

أس����������م����������اء ام�������������������اح  *
 

العينن، خرجت إليها، فصلت بن اللوحن 
انفرجا  وح��ن  صغيرها،  على  امطبقن 
وهاربًة  إّي��اه  خاطفًة  عليه  القطة  انقّضت 

به... 
القطة، حتى  ج��رت خلف  أن  لبثت  ما   
ت��رض��ع صغيرها،  وج��دت��ه��ا ف��ي رك���ن م��ا 
وقفت تراقبها، ارتعشت حواسها، ازدادت 
عاطفتها اتقاداً، حسست بطنها، أّنى لها 

هذا؟! 
 أمومة القطة أشعلت في أحشائها ناراً، 
واانتظار  ب��رج��اء،  اأف��ق  تثقبان  عيناها 
العاجز  ال��زوج  إزاء  يزل حيلتها  مّا  امُِمّض 
ينقضي  الوقت  بينما  رغبتها،  عن حقيق 

بددا... 
رما أزفت الساعة... إّنه قراٌر ا محيص 

عنه... 
 غّذت اخطى إلى أن كادت تتعثر، كم مرة 

تعّثر اأمل؟ وكم مرة تعّذر استمراره؟! 
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مليئة هي باخافات وامشاكات، الكل 
الناس  والنجاة.  للبقاء  مناورة  فيها  يعيش 
فيها كسكان الغابة، يتنافس بعضهم رما 
ع��ل��ى ال��ظ��ف��ر ب��غ��زال ذي ح��م ط����ري، أو 
يتنافس  ورم��ا  سمن،  جسد  ذي  نحوص 
البعض اآخر على بضع حبيبات من ذرة، 
قمة  على  تتربع  ب��ري  بندق  حبة  على  أو 
شجرة شامخة، تختبىء بن أحضان أمها 

الغابة.
ه���ك���ذا ه���ي اح���ي���اة، ص�����راع م��س��ت��م��ر، 

وتنافس دائم للبقاء.
خاطئة  تكون  رم��ا  النظرية  ه��ذه  ولكن 
فهم  امستقبل،  ش��ب��اب  لفلسفة  بالنسبة 
ي��ن��ظ��رون للحياة م��ن ه��ذا ام��ن��ظ��ار، بل  ا 
الوصول  يعجز عن  إليها منظار  ينظرون 
أو حتى  ال��ف��ي��زي��اء  أو  ال����ذرة،  علماء  إل��ي��ه 
القمر وج��اوز غاف  الكيمياء، من وصل 
أمنا اأرض، يعجز أيضاً عن فهم نظرية 

٬٭١ّٻ٬ة ذفابات أشػټ....

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

ري���������������������������م زل��������������������������وم *
 

معقدة  فهي  امعقدة.  البسيطة  اأط��ف��ال 
أو  بعفوية  التصرف  نعجز عن  فنحن  لنا، 
اخروج عن رم واجباتنا امعقد. أما هم، 
فا يحكمهم في ملكتهم قانون أو عيب، 
ا يتصرفون إا كما يحبون ويشاؤون. هي 

هكذا بسيطة معقدة.
ألعاب، بالونات، صور هزلية وشخصيات 
كرتونية، هكذا هي الدنيا بعيون اأطفال.

ال���ع���ف���وي���ة، ال���س���ج���ي���ة، ح����ب اج��م��ي��ع، 
ال���اق���ان���ون، ك��ل��م��ات ق��ل��ي��ل��ة ول��ك��ن تشكل 

معجمهم الوسيط.
ان��ت��ق��ال من  ل��ه��م، ه��ي عملية  ام��درس��ة 
امألوف إلى الامألوف، من الاقانون إلى 
ومن  النظام،  إل��ى  الانظام  من  القانون، 

الفراغ إلى ملئه.
ولكن عقلهم الباطني يأبى ذلك التحول 
إلى  يلجؤون  لذلك  حياتهم،  في  اج��ذري 

فلسفة يكاد العقل البشري ا يدركها.
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ها هي تبدأ يومها امعتاد بأن تبتلع أول 
رما   بالشوكوا،  احليب  كأس  من  رشفة 
تكون قد زادت من ذرات السكر على هذا 
تستطع  لم  ولكنها  ح��اوة،  فيزداد  الكأس 
أن تزيد من حاوة يومها هذا؛ فهي تعيش 
حياة روتينية وصعبة جداً كصعوبة أسئلة 
اأطفال عند بداية تعرفهم على اأشياء. 
أو  أو غد،  أمل  الاحياة، با  تعيش حياة 

حتى وعد.
 تعيش حياة الاورود، الاأحام، حياة 
بوضعها  تقوم  التي  الُسَكِر  ذرات  تنقصها 
ال��ذي  اح��ب��وب  الصباحي  مشروبها  ف��ي 
كانت حبه حلواً »زيادة« …كانت »امسكينة« 
تعتقد بأنها ستعوض حاوة أيامها بحاوة 
كأس ترشفه مع أو حتى قبل بزوغ شمس  
ي��وم ج��دي��د،  فهي ح��اول أن تبدأ يومها 
»احلو« على أمل أن يكون يومها سكراً أو 
اأبيض  فيها  متزج  مختلفة  أيامها  تكون 

٩َػ…ا٬رځاة! ـُ ٤ٍباٲ ٘٭ٽ 

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

ف���اط���م���ة راف�������ع م�����اس *
 

واأسود.. في كأسها الصباحي على أمل 
أن تكون أيامها لوحة فنية مليئة بالسعادة 
رسمها فناٌن اأمُل مأ قلبه وسحر ريشته 
ينثر السعادة واحب على اأعن التي تقع 

عليها.
 س��ح��ره��ا ل���م ي��ص��ب ف��ق��ط غ��ي��ره��ا بل 
يسيران   واح��ب  فالسعادة  نفسه  الفنان 
في كل كرة من كراته الدموية …من رسام 
ت����ذوق ط��ع��م اح��ي��اة وط��ع��م ال��س��ك��ر ليس 
توَجها  وق��د  ب��أي��ام��ه،  وإم���ا  فقط  بلسانه 
تقع  م��ن  ك��ل  تُشعر  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  بلوحته 
عيناه عليها بأنه ما تزال الورود في الدنيا 
تزقزق  ت��زال هناك عصافير  وما   … تغني 
…وما تزال مياه عذبة … ما يزال هناك من 
يزال  وما  يسمعها،  حن  ويطرب  يسمعها 
اأس��ود،  كثيرة غير  أل��وان��اً  ب��أّن  يعلم  م��ن 
بل حياة قبل  والبيضاء..  ال��ورود احمراء 
كّل ذلك، فما يزال امشوار.. ولم ينته بعد 
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شكوى
  لم تفلح كل الوساطات العشائرية وا 
أجل  الذئب من  التي ساقها  وج��وه اخير 
له  تتعرض  الذي  اإرهابي  امسلسل  إنهاء 
الذئاب منذ عقود طويلة، امسمى حكاية 
» ليلى والذئب«؛ ففي كل مرة جلس فيها 
أن  ابد  لهم،  لتحكيها  أحفادها  إلى  جدة 
ال��ذئ��ب خ��اس��راً  ب��خ��روج  تنتهي اح��ك��اي��ة 
م��ق��ت��واً، ) وف���ي أك��ث��ر اح��ك��اي��ات رف��ق��اً 

باحيوان جريحاً مطروداً ( ...
  وق��ب��ل اال��ت��ج��اء إل���ى ش��ي��وخ العشائر 
ومجالس احق لم يترك جمعية أصدقاء 
احيوان أو مكافحة اإرهاب إا وطرقها.. 

ولكن ا حياة من تنادي ؟!!
أب��واب  إا  امظلوم  ذئبنا  أم��ام  يبق  ول��م 

العدالة والقضاء ..
مقتطفات من مرافعة

هيئة  أم����ام  ال���ذئ���ب  م��ح��ام��ي  ق����ال   ...
احكمة: سيدي القاضي ..كيف يطلب منا 

٬ځ٭ٽ ٺا٬عئب

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

رب���ي���ع م���ح���م���ود رب����ي����ع  *
 

أن نخالف العقل وما يفهم؟! 
حيواناً  ب��أن  نصدق  أن  يريدوننا  وكيف 
مابس  خلع  يستطيع  أس��داً  أو  ك��ان  ذئباً 

اجدة وارتداءها ؟
وهو  وثاقها؟  شد  من  يتمكن  وكيف 
من  خلقت  التي  امخالب  إا  ملك  ا 
أج���ل ال��ت��م��زي��ق ا م��ن أج���ل اارت����داء 

و»التربيط« .. !!
ال��ذئ��ب في  يفلح  ال��ق��اض��ي: ه��ل  سيدي 

ذلك ؟! 
وتابع:

» صار واضحاً أمام عدالتكم أن الوالد 
) والد ليلى ( هو مدبر هذه اخطة جيدة 

احبك..!!.. نعم!
ِلَم لْم يظهر في كل   ولَم التفاجؤ؟ وإا 
تلك احكايات وهولم يحاول مرة واحدة أن 

ينقذ ابنته بداً من الصياد؟! 
وأي صياد هذا الذي ترك عمله وشغله 
ونهاره  ليلة  يقضي  ليلى  ل�»الست«  وتفّرغ 
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»أكله الذئب«. والذئب لن يسكت على هذا 
اافتراء . ومجرد البراءة من دم يوسف ا 
تكفي، فهو يطالب بردية شرف.. ثم قدم 
احامي ورقة قال: إنها صورة عن توكيل 
رسمي من السيد قيس بن املوح يوكله برفع 
دعوى على امتهمة ليلى، وهو شخصياً نادم 
على عمره الذي ضيعه في حبها واجري 
التي  والعقارات  اأم��وال  وراءه��ا عدا عن 
حرمه أبوه منها بسبب »دوارته وراء مراقع 
الفقس«على حد تعبيره .. وأنه اآن اكتشف 

احقيقة وأنها ما أحبته يوماً..
ق���ال اح���ام���ي: وه����ذا ا ي��خ��رج��ن��ا عن 
قضيتنا اأساسية.. » فليلى هي ليلى وإن 

اختلف الثوب.! «   
مقتطفات ُأخرى

 من شكوى تقدم بها الراوي على كاتب 
هذه الكلمات... جاء فيها :

“ بعد كل هذا الزمن على نضال الراوي 
ضد تدخات الكاتب..ورسوخ الرأي على 
يترك قماش  وأن  يكتب  عدم تدخله فيما 
الكتابة للراوي يخيط منها ما شاء ويقص 

كيفما شاء.
وقاحة  بكل  ال��ك��ات��ب  ه��ذا  علينا  ي��خ��رج 
وصفاقة ليحشر أنفه في كل كبيرة وصغ 

.... الخ” .
وجاء كذلك :

ب���أن ال��ذئ��ب  » ... وي��رف��ض ال��ت��ص��دي��ق 
يستطيع ارتداء مابس اجدة ويشكك في 
إمكانيته الربط وشد الوثاق .. وفي الوقت 
إل���ى وج��وه  ال��ذئ��ب يلجأ  ي��دع��ي أن  ذات���ه 
بشكوى  وي��ت��ق��دم  ب��ل  وجمعياته،  امجتمع 

عاقة  وم��ا   ... محامياً  ويوكل  للمحكمة 
قيس وإخوة يوسف باحكاية؟ «

ووق��ف  حقوقه  بحفظ  ال���راوي  وط��ال��ب 
أحداث هذه القصة .

قول من راٍو محايد
بعد طول نقاش وجدال اتفقا ) الراوي 
القصة  ب��إك��م��ال  ي��وك��ان��ي  أن  وال��ك��ات��ب( 
واختيار النهاية التي تعجبني، إا أن الذي 
لم يعجبني  تأخرهما  في تسوية اخاف 
الذي نشب بينهما حتى أكاد أجزم بأنني 

بدأت أفقد خيوط القضية..
ملف  ب��إغ��اق  يخبرونني  احكمة  ففي 
القضية نهائياً وعدم السماح لي بااطاع 
وهناك  هنا  وإش��اع��ات  مابساتها..  على 
تقول ب��ه��روب اح��ام��ي خ��ارج ال��ب��اد بعد 
تلقيه تهديدات بالقتل.. وتلتبس اإشاعات 
الذئب  عن  حديثها  في  بعضها   وتناقض 
ومصيره .. فيقال والله أعلم أنه رحل إلى 
الصغار  خطف  بعصابة  والتحق  اجبال 
وقتلهم وأنه صار رمزاً لإجرام والنهب .. 
وفي الوقت ذاته يتحدث البعض عن مجزرة 
امتكاتفن  اإخ���وة  م��ن  مجموعة  بها  ق��ام 
مجرد جرؤه على ذكرهم في التحقيق وم 
التكتم على أحداثها.. والقاضي يتهرب من 
لقائي والتغير بات يطرأ على  أحواله، من 
مثل السيارة الفخمة التي يقودها، وامابس 
اجلدية  امعاطف  وبخاصة  الثمن  غالية 
كثيرة  ...وأش��ي��اء  واملبس  الصنع  جديدة 

غيرها ..!                                  

* كاتب أردني                                              
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تدوم ....
يقذف بيده الغليظة مربع الزهر

نحو غاباتها واجموح...
أكاد أبكي

يا صديق العمر امنقوص
هذه أنثى الغياب

مجدولة بالصفصاف
واخوخ احزين

وتشربه القهوة وهو بجانبي
وأشفق على اختاله

صديقي الريفي إذ يوغل في
الوله واأمنيات..

وأهمس له بعيد الضياع
بشهقتن :

قد تاقيها صدفة في شارع فرعي
إذ يهمي الثلج على قمح كتفيها

وتبسم لك ..
وهي تعبر اأبيض نحو الغروب

احلم ينكسر أحيانا
أحها في آخر امقهى

هناك...
تاعب اأشيب طاولة الزهر

والكأس يرتف ولها إذ يشرب
من شفتيها وا يرتوي.

* **

ها نحن نغادر امقهى، نتسلل

مثل قبرتن فوق فتات قش
نكسر حلمن، نودع دمعتن

قماش الطاولة امهترىء خلفنا
والتبغ يتناثر محروقا على

جنبات منفضة السجائر
يتطاير في فضاءات امقهى

هناك....
يحط على جنون أصابعها وهي

ترسل مربع الزهر نحو
عجوزها البعيد ..

ويهمس أحمد صديقي الريفي :
- هل يأتي الثلج؟!

في زوايا عينيها البعيدتن
أحه حليبيا يتناثر، يتناثر

ليعلق في غرتها
ويذوب فوق اأنف النبوي

ويفطن لنا، يحدجنا شزرا
وهو قدامها قوس من جحيم

هناك ، في امقهى
وهي تاعبه طاولة الزهر

والكأس يغفو
وهو يشرب من شفتيها

وا يرتوي .
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* قاص أردني

أخطائهم.  ال��ن��اس  يعطيه  ال���ذي  ااس���م  ه��ي  التجربة 

< أوسكار وايلد

٤َْٻ٪
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سيدة النهر – عبدالله أبو شميس

فيهما شفافية وجمال تصوير وانسياب ، وتوظيف النص القرآني بصورة فيها مفارقة 
دقيقة ، لكن يحس القارئ أن امقاربة بن ماتهذي به سمية وإياف غزة يحتاج نفساً 

أطول .
منذ زمان – مصطفى حسن مصطفى

بعض امقاطع فيها إيقاع جميل ، في حن تصل بعض العبارات إلى النثرية غير الشاعرية، 
ويعطي قصر الشطر الشعري القارئ شعوراً بعدم اكتمال الدفق اانفعالي في النّص .

اضطراب – سيف الدين احاسنة 

يبدو تركيب الصور في القصيدة غريباً وغير منسجم ، كذلك غرابة اإيقاع وعدم استقامة 
الوزن ، حتاج لقراءة وحفظ امزيد من الشعر اجيد ليستقيم لك اإيقاع وجمال الصياغة 

وانسجامها.
صمتي – حازم أمن

فيهما دفق عاطفي وشعري جميل ، وتلقائية في العبارة ، لكّن اإيقاع والوزن أساس في 
الّشعر، وامزيد من قراءة الشعر وحفظه يفيد في استقامة الوزن واإيقاع.

٩ٰال١ات ٴا٤طة

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

* ال������ب������دوي   آم����ن����ة  دة. 
 

     القصائد
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عاقة زوجّية – عثمان مشاورة

، بلغة عادية ا تخلو من طرافة ، وينزلق الكاتب  تعرض القصة مواقف حوارّية يومّية 
أحيانا للغة السردية التي جعلك حّس أنك تقرأ مقالة قصصّية .

تعارف- يحيى فضل سليم

قد   ، العامّية  من  تخلو  عادّية ا  فيها  اللغة   ، اليومّية  احياة  من  موقفاً  القّصة  تعرض 
تلتبس فيها بعض امواقف نتيجة لتداخل لغة احوار ما يفضي إلى عدم وضوح الغاية من 

احدث.
سقوط اأبيض – منال حمدي

والقدرة على   ، الكاتبة أدواتها ولغتها  ، وامتاك  تعبير  القصة دقة وصف وجمال  في 
امقاربة بن الواقعي وغير الواقعي ، بأسلوب شائق وبعد رؤية .

نداء عميق – أسماء امّاح 

الوصف في القصة دافئ وجميل  ودقيق العبارة ، وفيها فواصل زمنية غير مبّررة ، قد 
جعل القارئ يحّس أن القصة مبتورة ، وأن الكاتبة تعجلت نهايتها .

سحابة صيف – احسن بنمونة

قامت القصة على احوار وامقاربة بن حدثن ؛ حّمى الولد وحّمى الفقر ، أتقن الكاتب 
الربط في بعضها، ولم يوّفق في بعضها اآخر ، وتنحدر العبارات أحياناً إلى اللغة العادّية 

، ويحس القارئ بفجوات في أحداث القّصة .
قضبان على سّكر احياة – فاطمة رافع ّماس

في القصة عبارات ومعاٍن جميلة ، لكن الكاتبة حتاج لقراءة امزيد من القصص الناضجة، 
حّتى ا تقع في امباشرة ، وتتدّرب على فن البناء القصصي ، وا بّد للكاتبة من جاوز اخلل 

في اللغة والتراكيب .
مجّرد تساؤل – أسامة الّساحوري

حكايتك شائقة ، لكّنها ا تُصّنف في مجال القّصة الفنّية ، لديك لغة جيدة ونفس جيد 
البنية القصصية  للكتابة، وقراءة امزيد من القصص الفنّية الناضجة مّكنك من امتاك 

الفنّية .
للطفولة حسابات أخرى – رم زّلوم

قّصتك يارم تصّنف في باب امقالة ، لديك رؤية واعدة ، وعبارات جيدة وقوّية ، وصور 
تلقائية جميلة ، اقرأي امزيد من القصص الفنّية ليتسّنى لك امتاك أدوات القّص الفني. 
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 كاوبا: فتى أمرد قارب العشرين من العمر، 
يعمل دااً وحمااً في السوق.

كيروس: كبير جار بترا.. رجل بدين في العقد 
الرابع من العمر.

ملكة  وم���ؤرخ  الكتبا،  معبد  سيد  ام��رق��ش:   
اأنباط، في العقد الثامن من العمر.

اأول، وهو  بترا  ونحات  بّناء عجوز   قسطو: 
في مثل عمر املك.

في  قسطو،  وم��س��اع��د  ن��اب��ه،  مهندس  وه���ب: 
العقد الرابع من العمر.

ووال��ي صيدون، وهو  قائد عسكري،  زي��داب: 
صديق الوزير نسرو، وفي مثل عمره.

القاضي أباس:كبير قضاة بترا، وهو في مثل 
عمر الوزير نسرو.    

النساء:
ومقامها  الشرى«،  »ذو  معبد  كاهنة  س��روت:   
ي��وازي مقام اح��ارث، وهي في العقد الرابع 

من العمر.
اأم��ي��رة س��ع��دات: اب��ن��ة اح����ارث م��ن زوج��ت��ه 
ال��راب��ع م��ن العمر وهي  العقد  خ��ال��دات، ف��ي 

مطلقة هيرودس.. وعشيقة الوزير نسرو.
زلف: طبيبة اأنباط، ومساعدة زوجها امرقش 

شيخ الكتبا.
الرابع، صاحبة  العقد  أول  في  جوليا فينان: 
وصاحبة  ومغنية،  راق��ص��ة،  وه��ي  جوليا  ن��زل 

نفوذ.
شويكات: في مثل عمر اأميرة سعدات، وهي 
مراقبة السوق، وتاجرة، وزوجة امهندس وهب، 

وأم الفتاة تكيا.           
ت��ك��ي��ا: ف��ت��اة ف��ي أواس����ط ال��ع��ق��د ال��ث��ان��ي من 

العمر، وهي ابنة وهب. 
ماحظة: شويكات، وصديقة كاوبا، سيصير 

اسمها تكيات احقاً.
الشابة، وهي  اليونانية  زي��داب،   مرثا: زوجة 

في العقد الثاني من العمر.

الفصل اأول
»في جوف الصخر القاسي مياه رقراقة،

وفي قلب الصوان البارد نار غافية!«.

< امشهد اأول
كاوبا، وكيروس، وزبون...

ينتهي  درج  يقابله  باب  امسرح  مقدمة خشبة 
منصة وإضاءة خاصة على الباب )متجر(.

ك��اوب��ا ل��زب��ون ذي ل��غ��د أح��م��ر: ه���ذا ال���زرد 
بخمسن دراخما.

يخطف كيروس الزرد من يد الزبون. 
كيروس: هذا الزرد ليس للبيع أيها احترم!

مضي الزبون ..
كاوبا: ِلَم ا نبيع الرجل ما يريد يا سيدي؟!

ا  للبضاعة  معاينته  طريقة  يهمس:  كيروس  
تعجبني.

ال��س��ي��دة ش��وي��ك��ات مراقبة  ك��اوب��ا م��ح��ت��ج��اً: 
م��ع��ام��ل��ة اح��ج��اج  أن نحسن  ت��ق��ول  ال���س���وق، 

الوافدين إلى بترا!
كيروس يصّر على أسنانه، ويهمس: اصمت يا 
إنه  يريد أن يشتري..  الرجل ا  كاوبا، هذا 

يجّس ما عندنا..
كاوبا يخفض صوته: يجّس! ماذا تعني؟

كيروس: ما زلت صغيراً على هذا يا بني، انفخ 
النار..

 تفتح الستارة فيما الزبون يبتعد.
 كيروس يتابع: هذا من رجال روما!..

كاوبا: روما.. 
كيروس: هات امطرقة واتبعني.. مطلوب منا 
تلفحنا  أن  أوان نحاسية، علينا إجازها قبل 

الظهيرة بحرها.. هيا!.. 
يخرجان ويزيحان الستارة. 

< امشهد الثاني
مغطى  والباقي  العلوي،  ثلثها  يتضح  اخزنة 

بواجهة الصخر قبل النحت.
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في حانة نزل جولي.
نسرو يدق بعكازه اأرض: لم حضر مراقبة 

السوق؟!
ُزَلف: رما تتأخر شويكات في احضور، رأيت 

زوجها وهب عائداً من العمل..
إم��ا  ت����أت.. فهما  ل��م  إذا  ض��اح��ك��اً:  ام��رق��ش 

يتشاجران اآن، أو يتطارحان الغرام!
جوليا، وهي توزع الشراب على اجالسن: ا 

توجد بينهما منطقة وسطى!..
ضحٌك ولغط.

عن  تتحدثون  أن��ك��م  أنسيتم  ويحكم!  ن��س��رو: 
أختي!

يا نسرو.. فقط  لم يذكروها بسوء  القاضي: 
يصفون ما هي عليه!

امرقش: وهب دائما!..
نسرو يدق اأرض بعكازه  لفرض الهدوء: ما 
في  اللقاء  إلى هذا  دعوتكم  اجتمعنا!..  لهذا 
نزل جوليا؛ لكي نتحدث عن حال اأنباط با 

مجامات!..
بعد صمت قصير ...

نسرو!..  يا  بيص  حيص  في  الناس  امرقش: 
نحب أن نسمع منك ما يطمئن!
نسرو: احرب قادمة ا محالة!

امرقش: حرب وقحط! هذا أكثر من أن يحتمله 
اأنباط!

ُزَلف: سيقُل الطعام، والعاقل من يخّزن اليوم 
ما ينفعه غدا!

تقولون  أهلها  بترا، وضمير  بركة  أنتم  نسرو: 
هذا!.. ما دعوتكم إا أسمع منكم ما يسند 

احارث!
مضغًة  احكم  ش��ؤون  ص��ارت  لقد  القاضي: 
الفتنة،  ويوقع  الهيبة،  يُذهب  وه��ذا  فم،  لكل 
ويهّز أركان احكم!.. فإذا ما هززم أكتافكم، 
وأظهرم عدم مبااة مثل هذه اأم��ور، فمن 
العدل أن تعترفوا بأن اأقاويل عندما تنتقل من 

فم إلى فم، يضاف إليها الكثير من اإسهاب 
والتهويل!.. وقد توقع الوهن في النفوس.

ما  اج��د  نأخذ على محمل  أن  ب��ّد  ا  نسرو: 
يقوله الناس!.. و نعّول عليكم بَث كل ما يرفع 
معنويات اأنباط؛ فأنتم مرهم اأرواح القلقة، 
وعصا التوازن بن الناس ونظام احكم، أنتم 

سند الدولة، وأعن احارث اخفية!.. 
وقحط!.  ح��رب  تتاحق!..  ال��وي��ات  جوليا: 
ننفق عليه  ال��ذي  ال��ص��رح  كثير.. وه��ذا  ه��ذا 

أموال اأنباط ما فائدته؟!
مربط  هو  ه��ذا  بالضبط  بعكازه:  ي��دق  نسرو 
ومساندتكم  دعمكم  يريد  اح��ارث  الفرس!.. 

مشروع الصرح الكبير!.. 
السد،  بناء  دعمنا  بترا  ج��ار  نحن  ك��ي��روس: 
اإت��اوات  ودفعنا  الفخارية،  ام��اء  أنابيب  ومد 
ومدرج  الصرح  أما  الصرف!.  قنوات  مشروع 
ااح���ت���ف���اات ف���ه���ذا ت����رف زائ�����د وا ح��اج��ة 
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ك���ي���روس: م����ادام )رح���م ع��م��ه��و( ق��د أراده����ا، 
فيسرني أن أؤّكد على كّل حرف أقوله وألتزم 
سأتكفل  نباتيوس،  كيروس  أنا  اآن:  منذ  به 

بنصف نفقات البناء مهما بلغت!
بوابة  أرادها  أرادها رحم عمهو!  نعم!  نسرو: 
وتدهش  الطامعن،  نفوس  في  امهابة  توقع 
أموالهم  على  يأمنون  ال��ذي��ن  القوافل  ج��ار 

وبضائعهم.
ال��ق��اض��ي أب�����اس: اأم�����ان ي��ك��م��ن ف���ي ع��دال��ة 
امواثيق!..  وتسجيل  العهود،  وحفظ  القضاء، 
ال��ك��راري��س  وا  اخ���زائ���ن  تنقصها  ا  وب��ت��را 
للناس  حفظ  التي  احصينة،  الكهوف  وا 

بضاعته، والقضاء يحفظ لهم حقوقهم. 
نسرو: الصرح يبنى ليثري امنجزات، ا ليحل 
محلها!.. السيطرة على الصرح هي اخطوة 

اأولى لنحفظ لدولتنا هيبتها!

< امشهد الرابع

ُزلَف: »اش« حضرت شويكات!
امرقش: كسبنا معارضاً، ستسوطكم شويكات 

بلسانها احاد!
منفولة  جوليا،  ن��زل  حانة  تدخل  شويكات    

الشعر، دامعة العينن، تتجه إلى نسرو..
شويكات: نسرو!.. أريدك على انفراد!

نسرو: أها شويكات!.. ظننتِك جئت تشاركيننا 
الرأي وامشورة!

 شويكات: أريد زوجي!
نسرو يضحك، وينظر في جيبه: زوجك ليس 

هنا يا شويكات.
شويكات غاضبة: تباً لك أيها اأعرج، أتسخر 

مني؟!
نسرو: أبداً، ولكن ما شأني ونزاعكما!.. 

شويكات جلس إلى طاولته دون استئذان: أنت 
ل��ك!.. وصديقك  وتقول ا شأن  اأكبر  أخي 
قسطو يسرق وهب بعيداً عني؛ وتقول ا شأن 

لك!
فاذهبي  ال��ص��رح،  ع��ن��د  قسطو  ذاك  ن��س��رو: 

إليه!
شويكات تغير لهجتها، وتقول متوّددة: أرجوك 
ي��ا ن��س��رو أن ت��ت��دخ��ل، أن��ت أخ��ي وس��ن��دي!.. 
لسانك طري، وأنت فقط تستطيع أن تصلح 

احال بيني وبن وهب! .
نسرو: لكنكما لن تكفا عن الشجار و»النقار«.. 

إنك ا تطيقينه!.. كما قال لي!
- كيف يقول ذلك؟! هذا احّجار داهية! كلما 
تقاسمت معه احياة أكثر، كلما تعمق حبه في 

روحي!
نسرو: وهب رجل مبادر، وفنان عظيم، ولكن 

من الصعب ثنيه إذا ما صمم على شيء.
ش��وي��ك��ات )ي��رت��ف��ع ص���وت���ه���ا:(- إن����ه عصبي 

ومتقلب، إنه زير نساء!
تخفت أصوات من في احانة، وتلتفت العيون 

صوبهما.
نسرو هامسا: ها قد عدنا من حيث بدأنا! 
امرقش: وهو يقول عنك عدوانية وشرسة!

لفضول  مهتمة  غير  هيجانها  تتابع  شويكات 
وتشهرها في  نسرو  تتناول عكاز  من حولها، 
النوم  الغبي! ا أستطيع  أيها  الهواء وتصرخ: 

بعيدا عنه!
فتنتبه شويكات  يضحكون ضحكات مكتومة، 

إلى حالها. تقف، متنّمرة..
نسرو:  عكاز  وتهز  وجوههم  ف��ي  تصرخ  ث��ّم   
لكني  أني عدوانية وشرسة!!..  تعرفون  كلكم 
أحب زوجي وأريده اآن!.. غادر عمله ولم يعد 

إلى امنزل!.. إلى حضن من ذهب املعون؟!
تشملهم  وي��ض��ح��ك��ون،  اح��ض��ور  ل��ه��ا  يصفق 

بنظرة سخرية، وتشتمهم وتخرج.. 

* روائي وقاص ومسرحي أردني
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و قاطعته اأم القلقة بقولها : ماذا أيها الطبيب العزيز ؟ 
إن صحة ابنك متازة . و لكن الشيء غير القابل للجدل – أكمل بصوت غريب – هو 
أننا أمام حالة استثنائية : ابنك سيدتي ، حسب رأيي ، يعاني ّما يسمى بالتفكير السلبي ،
وبكلمة واحدة، فإن ولدك ما هو إا فيلسوف  سابق لعهده ، أو رما عبقري على اأرجح .

كان خوان يداعب سنه امكسور في عتمة فمه.
ردد اأق��ارب واأصدقاء رأي الطبيب و استقبله والدا خوان بابتهاج صامت . و بفترة 
وجيزة ، أراد الشعب مقابلة احالة التي حازت على اإعجاب ، »الفتى اأعجوبة« ، الذي 
انتشرت شهرته بسرعة كانتشار النار في الهشيم . حتى معلم اموسيقى في امدرسة  الذي 
كان يعّد خوان من أكثر الطلبة غباء ، ولكنه في النهاية خضع مقولة »صوت الناس هو صوت 
السماء« . و أخذ كل شخص يدلي بدلوه ، يطرح مثاا شبيها بحال خوان ، فقائل يقول: 
دموستاناس كان يأكل الرمل ، وآخر يقول: شكسبير كان ولداً مشرداً أشعث الشعر، و ثالث 

يقول: أديسون...... ، وهكذا .
كبر خوان بينا محاطا بكتب مفتوحة أمام ناظريه، و لكنه لم يقرأها، فقد كان مشغواً 

بتحسس امنطقة الصغيرة امسننة في سنه امكسور متعة كبيرة  و دون تفكير .
و مع مو جسده مت سمعته بأنه رجل ذو حكمة ، حكيم و »عميق« . ولم مل أحد من 
اإطراء على موهبة خوان الرائعة. و في ريعان شبابه ، حاولت أكثر النساء جماا  إغراء  
تلك الروح العظيمة ، ولكنه سلم نفسه بعمق للتأمل، ولآخرين ، و لكن بعتمة فمه امغلق كان 

دائما يحاول مداعبة سنة امكسور.
تلو اآخر فمن نائب إلى أكادمي ومن   ومع مرور السنن كان خوان بينا يتقلد منصباً 
ثم إلى وزير ، و كان على  قاب قوسن أن يتوج رئيساً للجمهورية، عندما فاجأته سكتة 

دماغية ، مقبلة سنه امكسور بطرف لسانه .
باسم  اخطيب  بكى  و  عاميا؛  القاسي صباحا  الصباح  ذل��ك  معلنة   ، اأج��راس  قرعت 
الوطنية في صاة اجنازة، و تساقطت الورود و الدموع حول قبر ذلك الرجل العظيم الذي 

لم يتسّن له الوقت للتفكير .  

*ولد الكاتب والصحفي اميليو عام 1872 .  أنشأ في العشرينات من عمره مجلة كوسموبوليس مع لويس 
م. اوربانيخا و بيدرو ثيسار دومينيثي، وقد نشروا في تلك امجلة الكثير من قصصهم و منها السن امكسور 

التي صنفت بأنها قصة كاسيكية.                                                                         
و في سنة 1925 نشر طبعته اأولى من روايته الثاثية » إلهية اأشخاص«، التي ُعّدت أهم أعماله ، مع 
كتبه اأخرى مثل الطريق اخفي سنة 1927، إضافة إلى ذلك فقد أضاف بعض الفوارق الدقيقة معرفته 

بامغامرة اأدبية، توفي عام 1947.   

**طالبة جامعية/ ك. اللغات اأجنبية
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يد  إلى  النسرين هذه حتاج  زه��رةُ  منخفض،  العجوز بصوت  قال  ج��اك!  يا  أتعرف،   -
تفن  لكي  ال��وردة،  تتفّتح  وح��ده  اليد  حِب  بفعل  لكْن،  ورد!  تصبح شجرةَ  البستاني، حتى 

البستاني بدورها !
امداعبات.  يدين جاّفتن من  ذراعيه. فرأى  يديه احمولتن في طرف  إلى  نظر جاك 
وفجأة أدرك وقّدر أنه، مقياس احنان، كائن أّمٌي! وعلى الفور عادت إليه ذكرى اأجواء 

العائلية، حيث كان أبوه وأمه ا يلمس أحدهما اآخر على اإطاق. 
وتذّكر طفا نحيًفا ما بن أبيه وأمه اللذين استأثرت بهما مشاغلهما وانشغااتهما، فلم 
يجدا من الوقت حظة لكي يرمي كل منهما في حضن اآخر. كان جاك قد وصل إلى هذا 
احد من الذكريات امؤمة عندما توقف العجوز سيزار مرة ثالثة أخرى. فلعل العجوز قد 
شرع في البكاء، وأحّس بألم صديق الصغير ومحنته؟ واحال أنه توقف فجأة أمام جاك 

اجامد، وهو يفّتش كل جانب من جوانبه، بنظرته العميقة التي امتأت صبًرا ا حّد له. 
قْل لي، يا جاك، أتعلم ؟ إن اإنسان مكن أيًضا أن يصبح شجرة ورد رائعة، لو عرفنا كيف 

نداعبه، ومن أين نداعبه !
»أتعرف، يا سيزار، أجاب جاك وهو يشهق، أنا، أنا، في اأخير...أجل، كنت أريد أن أقول 
ذراعا  وأنا طفٌل صغير،لم حضني  مثلك، أنني،  يدّي  أستعمل  كيف  أعرف  إنني ا  لك، 

أمي..على اإطاق، أبًدا! وهو يردد باكًيا: لم حضني ذراعا أمي..على اإطاق، أبًدا!« 
تقّدم نحوه سيزار، وفتح إليه يديه، مثلما فتحمها لليحمور، وأخذه بن ذراعيه، في رقة 
متناهية. وبكى جاك طويا من هذه اأحضان الدافئة، وكأنه غسل من فوق الزمن، كافة آام 
طفولته. ثم هدأ روعه، وصفت نفسه، واطمأنت روحه، فاستعاد ابتسامه. في هذه اللحظة 

أمسك سيزار بيديه ثم همس في أذنيه:
أرأيت يا صديقي! اإنسان أيًضا بإمكانه أن يصبح شجرة ورد رائعة، فقط بقوة احب، 

واأيادي السحرية!  
الغسيل النفسي 

حدث ذات مساء أن كان جاك في زيارة لصديقه العجوز سيزار. بعد أن سهرا إلى ساعة 
متأخرة من الليل، أحس جاك أن النوم قد عصي عليه، فأِرق واضطرب. وبعد أن تقلّب في 
فراشه، وفي رأسه ألف مرة ومرة، قّرر أن ينهض لكي يشرب كوب ماء، أو يقرأ مجلة من 
امجات...أراد، باختصار، أن يفعل شيًئا حتى تسترخي أعصابه التي وّترها اأرق. وحينما 
وصل إلى امطبخ وجد العجوز عاكًفا على تصليح طاحونة بٍُن قدمة، ادعى العجوز أنها 

طاحونة ا تعّوض.   
-  ما خطبك يا صديقي؟ سأله سيزار. 

- لم أهتِد إلى النوم، هذا امساء! ولست أعرف ما الذي أصابني. 
واصل سيزار عمله في هدوء، وهو يشحم بإتقان امسامير القدمة التي تثبت ذراع تدوير 

الطاحونة، دون أن يرفع عينيه، ثم قال في صوت ا يكاد يُسمع، وكأنه يهمس لنفسه:
- لكن، يا صديقي، أتعلم فيم يُفيد الليل؟ 
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بقلم : ليام اوفاهرتي- أيرلندا  *
زيد** أب������و  ن���س���ري���ن  ت����رج����م����ة: 

على جسده  بهدوء  رأس��ه  انسدل  اأرض حتى  إن وطئ جسده  ما   ... ميتاً  العجل  ولد 
امرتخي. أطرقت زوجة امزارع رأسها بأسى ومتمت: تلك إرادة الله ... اقتربت البقرة من 
وليدها وأخذت تشّمه وتلعق اجسد الساكن وخوارها يعلو كأنها تناجيه ليقوم ويتحرك رغم 
أنها كانت ما زالت تعاني آام الوادة، فاقتربت زوجة امزارع منها وأخذت ترّبت  على رأسها 

بحنان ومواساة فهي أيضاً أم.
إلى  ... فأخذوها  بقلق  الساكن  العجل  ناحية  البقرة تنظر  بينما  الوادة  واستمّرت آام 

زاوية احقل وبقيت شاخصة بنظرها نحو الوليد وذيلها يضرب جنبيها بقلق ظاهر. 
وظناً منهم أنهم سينهون قلق البقرة مجرد إبعاد الوليد  قاموا  بجر العجل الّساكن ناحية 
البحر،   إلى هضبة مرتفعة مطلّة على  وآخر حتى وصلوا  آخر  به حقًا  ليقطعوا  السور  

فرموه إلى أسفل نحو الصخور.
أثناء ذلك قامت امرأة بإحضار وجبة ساخنة للبقرة مكونة من دقيق الشوفان لكنها أبقت 
نصفه  ابتلعت  ابتاعه.  على  فأجبروها  بعيداً...  وليدها  أخذ  على  احتجاجاً  مغلقاً  فمها 

ورمت بالنصف اآخر جانباً. 
نحو  متوجهن  أن غادرها اجميع  بعد   ، مّدة طويلة  السور  البقرة مستلقية قرب  ظلّت 
امنزل، حتى خف أمها ووقفت فجأة على قدميها وهي تتلّفت ميناً وشمااً تبحث عن أثر 
لوليدها، وقد بدأ خوارها باارتفاع أكثر وأكثر بعد أن اتضح لها مدى خسارتها. وبدأت 

تشتّم اأرض من حولها  متعّثرة بالعشب النامي حولها. 
وقفت إلى جانب السور حيث فاجأها امخاض والعشب مائل حت ضغط جسدها الثقيل، 

أخذت تشتم حيث كان الوليد مستلقيا  قرب السور..... وأخذت تخمن بعقلها البليد :

ｬ}xاd بBأ
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ما كادت اكيوليا تنطق بتحذيراتها حتى كانت قدم مااشا تنزلق بقوة وتناثر اماء العكر 
ليصيب ثياب اكيوليا ووجهها وأنفها. 

نفسها  ملمت  اأخيرة  لكن  ضربها،  تريد  مااشا  وحقت  اكيوليا  على  الغضب  سيطر 
واذت بالفرار، صادف مرور والدة اكيوليا، فصاحت غاضبة: »ما هذا أيتها الفتاة القذرة 

الغبية؟«. 
»لست أنا  يا  أمي .... إنها مااشا » ......  أجابت اكيوليا. 

رقبتها،  على  بقوة  وصفعتها  اكيوليا مااشا  وال��دة  أمسكت  حتى  هذا  تسمع  ك��ادت  ما 
تصاعد بكاء الطفلة كقنبلة مدوية أسمع كل سكان الشارع. 

بوجه  النابية  الكلمات  تقذف  وبدأت  والدة مااشا  ابنتي؟!« وعا صراخ  »ماذا تضربن 
والدة اكيوليا. 

جمع الرجال حول امرأتن – الكل يصرخ – ا أحد يستمع – وقد وصل الشجار ذروته 
عندما وجه أحدهم لكمة إلى وجه رجل واقف ليستطلع ما يحدث. 

وهكذا تطور الشجار إلى اشتباك باأيدي، واقتربت جدة اكيوليا حاول تهدئة الوضع، 
إنه عيد   .. اليوم  الشجار في مثل هذا  الناس؟ هل من احكمة  أيها  »م��اذا دهاكم  قائلة: 

التسامح واحبة .. لم يلتفت أحد إليها بل كادوا  يرمونها أرضاً. 
فما كان من الفتاتن الصغيرتن – اكيوليا  ومااشا –  إا أن  قامتا مساعدتها لابتعاد 

عن دائرة الشجار. 
وتبعتها  حجر  بوساطة  اأرض  حفر  وانطلقت  ووجهها  ثيابها  بتنظيف  اكيوليا  قامت 
مااشا، استمرتا هكذا حتى تدفقت امياه من البقعة وبدأت تغزو الشارع، وتصاعد ضحك 

الفتاتن. 
رأتهما اجّدة العجوز وقالت معلقة مخاطبة امتعاركن:  »أنتم تتشاجرون من  أجل فتاتن 

تلعبان مع بعضهما، إن الصغار أحكم منكم«  . 
توقف اجميع وحّولت اأنظار نحو الفتاتن، شعر اجميع بالسخف، وغمرهم اخزي 

والضحك معاً، ثم انصرف كل منهم إلى منزله. 
إن حدث وحولت إلى طفل ... فستعبر وا شك إلى ملكة الرحمة والتسامح. 

* الكونت ليف نيكوايافيتش تولستوي )1828 - 1910 (، من عمالقة الروائين الروس ومن أعمدة اأدب 
الروسي في القرن التاسع عشر. كان روائياً ومصلحاً اجتماعياً وداعية سام ومفكراً أخاقيا . من أشهر 
أعماله روايتا )احرب والسام( و)أنا كارنينا( اللتان تتربعان على قمة اأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة 

واقعية للحياة الروسية في تلك احقبة الزمنية.
* ولد أفاهورتي عام 1896 في أيرلندا أب مزارع كثير العيال، كان موهوباً برغم انهياراته العصبية، كتب 

160 قصة و 16 رواية ومسرحية واحدة، كان يتجنب التلفزيون والصحافة.

** مترجمة أردنية  

ｬ
}

xا
d

ب 
B

أ





97

Sonnet 30

Sonnet 65

* مسرحي وشاعر ومثل إنكليزي )-1564 1616(، يُعّد واحداً من أهم كتاب امسرح في العالم، وأهم 

 .he Bard كاتٍب باللغة اإنكليزية.. يوصف بشاعر إنكلترا الوطني، وشاعر أفون، أو ببساطة الشاعر
حتوي أعماله على ثماٍن وثاثن مسرحية، 154 سوناتا، وقصيدتن روائيتن طويلتن. تُرجمت مسرحياته 

إلى اللغات احية الرئيسية في العالم كافة، وهو امسرحي الذي مثلت مسرحياته أكثر  من غيرها.
**  شاعرة ومترجمة مصرية 

ｬ
}
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B
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الباْل يث�يُر  ص�مٍت  من  الق�اعاِت  ه��ذه  في  با 
آماْل من  ما ضاع  على  الث�كلى  تن�هيدتي  وفي 
العَبراْت عن  أِن�َفْت  وكم  عيني،  بالب�ُكا  وأغ��ِرق 
احس�راْت غابر  وأب��ك��ي  اح��ب،  س�الف  وأن��ع��ي 
أج�����دد ن���وَح آام���ي ع��ل��ى ن���وٍح م��َض�����ْت ش�ك�واْه
اآه عل�يه  دأب���ْت  وم��ا  أح�����زان��ي  حس�اب  أع�يد 
ب��ال��روِح ُط�فَت  إن  م��ا  ال���روِح،  ي��ا ص�ديَق  ولكن 

اللوعاْت وذك��راه ص�دى  اماضي  ُرب��ا  فيدعو من 
وفي حزني على ما فاَت، أقضي أثمن الساعاْت
ظلم�اْء ليل�ٍة  بغف�لِة  غ�����اب��وا  أح�����ّب�����ٍة  ِل��َف�����ْق�����ِد 
اأش�ياْء ش�ذا  خس�راني  ح��زًن��ا  آهتي  وأبع�ُث 
وم���ن ح���زٍن إل���ى ح����زٍن، أرّدُد ق��س�����وة ال��زف�����راْت
م���راْت ُس�������ّددْت  أخ���رى ش�ج�ونا  م���رة  وأق�����ض��ي 
بج�روحي اآه  وتخ�بو  الع�مِر  خ�س�ائَر  ُت����َرّد 

ما من نحاٍس أو صخوْر ... ما من سهوٍل أو بح�وْر
ال��رَدى مق�ِت  من  احس�ُن  يلوُذ  قد  ع��ذٍر  ف�بأي 
بل كيف يصمُد ذا النسيُم العذُب ذو العمر القصيْر
والص�خُر لم يص�مْد بكل شموخِه، وغدا ُس�دى
ت�م��وْر وآه��������ات  ه���ذا،  ف��ي  التفكير  م��ن  وي��ل��ي 
ال�َمَدى ال�مج�اوزِة  أرج��ل��ه  تكبي�ل  ل��ه  َم��ن  ب��ل 
ا شيَء ، إا م�حض معجزٍة ل�ها فعٌل َجس�وْر:

ي�ث�وْر س�����ل��ط��اٌن  ام����وِت  ِغ�����م��ار  م��ن  عليه�ا  إا 
للزه��وْر ما  على  يف�ُْض�ل  لم  ُق��واه  كل  وم��اُك 
ت��دوْر   ... أي���ام مه�َش��مة ح��اص�����ره   ف��ي وج�����ه 
الده�وْر َم��ُر  حَط��ها  ح�ديٍد  من  مداخل  وك��ذا 
للق�ب��وْر ال�����ُم��وِل��د  ال��ده�����ر  ب����ُدّرة  ال��ف�����رار  أي���ن 
يب�وْر وا  َيبي�د  فا  اجم�ال،  ذا  عن  منع�ه  أو 
ون�����وْر ُم��ن��ى  اح�����روِف  ب��ن  خ�الٌد  ح�بي  فلع�ل 
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شيء جديد هو دور احنن في حياة الزين، 
وهو الدور الذي استغلته أم احنن إشاعة 
إلى  ق��ال ما يشير  وأن��ه  م��ب��روك،  الزين  أن 
احنن  له  ق��ال  لقد  للزين،  زاه��ر  مستقبل 
وقد عجز كل الرجال اأشداء الذين ينتمون 
إلى عصبة محجوب من افتكاك سيف الدين 
الله  امبروك.  “الزين.  الزين:  يدي  بن  من 
احنن  ح��ادث��ة  غيرت  وق��د  عليك”  يرضى 
معاملته  فتغيرت  البدوي  اب��ن  الدين  سيف 
ك��ام��ًا م��ن ال��ض��د إل��ى ال��ض��د، فبعد  تغيراً 
أن كان فاسقاً عاقاً قاسياً جلفاً انقلب إلى 
وكانت  واإن��س��ان��ي��ة،  والعمل  وال��ب��ر  التقوى 
مصاحة سيف الدين والزين مصداقاً لهذا 

التحول العجيب. 
 ل��ق��د أف����اد ال��ط��ي��ب ص��ال��ح ف��ي إض��ف��اء 
ك��ل شيء  ال��روح��ي��ة على  الطاقة  م��ن  ش��يء 
حتى على اأرض وجعلها تتحول في رؤيتها 
وموقفها كما يتحول امريد، وحمل استعارة 
امرأة امشتهاة امشتهية على اأرض في كل 
طقوس التبرج واخصب؛ وقد ظهر هذا في 
حول الزين الظاهري بعد أن تعرض لضربة 
وكأنه  وخ��رج  امستشفى  في  وعولج  الفأس 
وجسده،  نفسه  لتطهير  تعرض  آخ��ر  كائن 
ترى  نعمة  ابنة عمه  وجعل  الناس  بهر  ما 

فيه وسامة افتة: 
 “وما عاد الزين من امستشفى في مروى 
يلمع  نظيفاً  وجهه  كان  أسبوعن  حيث ظل 
وثيابه بيضاء ناصعة. وضحك فلم ير الناس 
كما عهدوا سنن صفراوين في فمه، ولكنهم 
رأوا ص��ف��اً م��ن اأس��ن��ان ال��ام��ع��ة ف��ي فكه 
اأعلى، وصفاً من أسنان كأنها من صدف 
البحر في فكه اأسفل. وكأما الزمان حول 
إلى شخص آخر. وخطر لنعمة وهي واقفة 

بن صفوف امستقبلن أن الزين في الواقع 
ا يخلو من وسامة”. 

التطور  في  ام��ادي��ة  التغير  ص��ورة  وتبدو 
الذي طرأ على مامحه اخارجية وهو في 

العرس:  
ال��ث��ي��ران، وكانت  “نحرت اإب���ل وذب��ح��ت 
أحد  كل  جنوبها.  على  الضأن  من  قطعان 
ارت���وى.  وش���رب حتى  أك��ل حتى شبع  ج��اء 
بل أجمل،  الديك، ا  يبدو مثل  الزين  وكان 
من احرير  قفطاناً  ألبسوه  الطاووس،  مثل 
كله  ذل��ك  وع��ل��ى  أخ��ض��ر،  ب��ح��زام  ومنطقوه 
عباءة من امخمل اأزرق، فضفاضة ملؤها 
عمامة  رأس��ه  وعلى  ش���راع،  وكأنها  ال��ه��واء 
كبيرة ميل قليًا إلى اأمام، وفي يده سوط 
طويل من جلد التمساح. وفي إصبعه خام 
من الذهب، يتوهج في ضوء الشمس نهاراً 
له فص  بالليل،  امصابيح  وهج  ويلمع حت 

من الياقوت، في هيئة رأس ثعبان”. 
ومن الغريب أن الزين كان يذوق اجمال 
عن  الناس  ق��ال  “ومهما  واأدب:  واحسن 
الزين، فإنهم يعترفون بسامة ذوقه، فهو ا 
يحب إا أروع فتيات البلد جمااً وأحسنهن 

أدباً وأحاهن كاماً”. 
وت��ب��دو ص���ورة نعمة ا تقل غ��راب��ة عن   
يخالف  سلوكاً  تسلك  فهي  ال��زي��ن؛  ص���ورة 
واسيما  القرية  ف��ي  النساء  حياة  م��أل��وف 
حب  ما  إا  تقبل  ا  عنيدة  فهي  الفتيات، 
وم��ن ح��ب، وق��د أرغ��م��ت وال��ده��ا على أن 
تذهب إلى الكتاب وليس فيه إا الصبيان، 
قبلتها وضايقتها صفعة  ام��رأة  وهي تصفع 
كما  فعلت  ام���رأة  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  قوية 
تفعل النساء في العادة، وقد طمع في الزواج 
منها الناظر الطريفي وطمع في الزواج منها 
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أغلب الناس، فاستقبلتهم الضجة، وغشيت 
عيونهم أول وهلة من النور الساطع امنبعث 
تغني،  كانت فطومة  امصابيح،  من عشرات 
والداليك تزمجر، وفي الوسط فتاة ترقص، 
وحولها دائرة عظيمة فيها عشرات الرجال 
ويحمحمون  بأرجلهم  ويضربون  يصفقون 
عالية  قفزة  وقفز  الزين،  انفلت  بحلوقهم. 
ومع  ال��دائ��رة  الهواء فاستقر في وس��ط  في 
يزال  ما  فكان  وجهه.  على  امصابيح  ض��وء 
وي��ده  بأعلى ص��وت��ه  ب��ال��دم��وع. ص��اح  مبلًا 

مشهورة فوق  رأس الراقصة: 
باخير”وفار  أبشروا  باخير..  “أبشروا 
امكان، فكأنه قدر يغلي القدر نفث فيه الزين 
طاقة جديدة، وكانت الدائرة تتسع وتضيق، 
ترعد  والطبول  وتطفو  تغطس  واأص���وات 
واقف في مكانه في قلب  والزين  وتزمجر، 
النحيل،  وجسمه  الطويلة  بقامته  ال��دائ��رة، 

فكأنه صاري امركب”. 
لقد ك��ان الزين أق��رب إل��ى رؤي��ة الطيب 
الهجرة  ال��راوي في“موسم  من  رما  صالح 

نقيضاً  ت��أك��ي��د  ب��ك��ل  وك����ان  الشمال”  إل���ى 
ورما  نفسها،  الرواية  في  سعيد  مصطفى 
لشخصية  تطوراً  محمود  بنت  حسنة  كانت 
يعني  القول عند كل منهما  نعمة، فقد كان 

الفعل. 
 وليس بوسعنا أن ننهي الكام قبل اإشارة 
إل��ى أن ه��ذه ال��رواي��ة أق���رب ف��ي تصنيفها 
التي  اج��دي��دة  الواقعية  ال��رواي��ة  إل��ى  العام 
تنحو منحى عدم الوثوقية في رؤية العالم، 
والتفسير  ال��ت��أوي��ل  لتعدد  ام��ج��ال  يتسع  إذ 
وحضور روايات متعددة للحكاية الواحدة أو 
اخبر الواحد وتتقاطع مع الواقعية السحرية  
التي عرفتها أمريكا الاتينية، مثلما جتمع 
تذكرنا  التي  الكاسيكية  الباغة  لغتها  في 
الشعرية  واللغة  اأي��ام  في  طه حسن  بلغة 
التي جترح صورها من عالم شعبي يصنع 

معجمه اخاص. 
  

* أستاذ جامعي/ ك. اآداب
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نفسي بها وأشك في أنني سأحصل عليها، 
وليس مهّماً عندي ذلك..أن ّهناك عشرات 
يستحقون  الذين  الكبار  اموجودين  الكّتاب 
في  ت��أت��ي  ول��ن  كاليانصيب  ه��ي  إذاً  ن��وب��ل، 
أزعم  وا  بها،  جاءتني سأفرح  ولو  الغالب، 
أنني فوق هذا، ولكن في احقيقة ا أشغل 

نفسي بها ..«  
حسام    BBC شبكة  رئ��ي��س  فيه  ق��ال   
ال��س��ّك��ري  إث��ر وف��ات��ه : ك��ان الطيب صالح 
كان  كما  اأدب،  تاريخ  في  شامخاً  صرحاً 
القسم  ف��ي  BBC وع��م��ل��ه  إل���ى  ان��ض��م��ام��ه 
العربي عامة فارقة في تاريخ هذه امؤسسة، 
وتاميذه هنا سيفتقدونه كما سيفتقده كل 

قّرائه ومحّبيه«. 
وشهد له الناقد السوداني إبراهيم إسحق 
بأّن »الشخصيات السودانية في رواية )موسم 
الهجرة إلى الشمال( مرسومة بوضوح وإقناع 
واقتدار، أما شخصية )اآخر( فتمر بعملية 
ظًا  تصبح  أن  بها  تنتهى  معقدة  ترشيح 
لنفسها وجسيداً للمفهوم امشوش للمثقف 
تتساقط  وال��ن��س��اء  الفتيات  عنها.  العربى 
حت أقدام هذا الشاب اأسمر القادم من 
لإطال  يقتلها  والفضول  إفريقيا،  أدغ��ال 
على عامه امسكون ببخور الصندل وحكايات 
احب، وهو مارس سحره الشرقي الطاغي 

لإيقاع بالفريسة تلو اأخرى. 
يقول:  العربية  الرواية  كان عبقري  وكما 
»إن دخول امدن، كالدخول في أعماق الذات«، 
فإنني أقول إّن الدخول إلى ذاتك أّيها الطيب 
الصالح يكمن في الدخول إلى رواياتك، فكّل 
حرف فيها ينطق حاوة روحك وعبق إرثك 
السودانّي اأصيل وحرّيتك  تاريخك  وعبير 
تلك  هجرتك،  وحتى  نشأتك  منذ  امتجذرة 

حتى  عنها  تبحث  فتئت  م��ا  ال��ت��ي  اح��رّي��ة 
ح��ن ه��اج��رت إل���ى ذل���ك ال��ش��م��ال القصّي 
البارد، تركت قلمك وقلبك وعقلك في تلك 
تترك  لم  لكنك  الدافئة  اجنوبية  اأحضان 
جسدك هناك فقد سئمت الصقيع الذي ما 
انفك يلفك برغم اأحضان الدافئة.. فعبثاً 
حاولت ااستقرار هنا وهناك ماما كالطيور 
امهاجرة التي تبحث عن مرتع ومستقر لها 
في  محلّقًة  فتنطلق  الهجرة  تعاكسك  لكنها 

رحلة مجهولة من الشمال إلى اجنوب..
أما وقد آن أجنحتك أن ترتاح وتسترخي 
بعد طول عناء ومتاعب أسفار مضنية بن 
حللت  أينما  فستبقى جماً  وجنوب،  شمال 
وجم  الشمال  جم  ستبقى  وطئت،  وأينما 
اجنوب.. محلّقاً وإن تداعت اخطوب..!! 

»جمعت متاعي في حقيبة صغيرة، وركبت 
القطار.. لم يلّوح لي أحد بيده، ولم تنهمر 
أنت  قلته  لفراق أحد« كان هذا ما  دموعي 
أّيها الطّيب في موسم الهجرة إلى الشمال 
وال��ع��ش��ري��ن، وه��ذا  ال��س��اب��ع��ة  الصفحة  ف��ي 
وقد  احياة  صفحة  في  اآن  أن��ا  أقوله  ما 
القطار  وركبت  متاعك  وجمعت  عّنا  تغّيبت 
تلّوح  أن  دون  هجرتك  موسم  بذلك  منهياً 
من  بعضاً  نقرأ  أن  إا  لنا  فليس  بيدك  لنا 
لعلها  الصلوات  لك  ونبعث  امبعثرة  كلماتك 
تصلك حيث أنت، شمااً كنت أم جنوباً، مع 
بعض الطيور امائكية..فيا طّيب الله ثراك 

أّيها الطيب..!

* طالبة جامعية/ ك.العلوم
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إن اانقطاع عن الكتابة في جنس دون آخر 
لم يتحقق.

3 / اجرأة :إن الافت على مستوى امادة 
امتناولة في الكتابة اإبداعية حمد زفزاف، 
ااجتماعية  باجرأة..فالقضايا  اتسامها 
بخصوصها  التحفظ  م  التي  والسياسية 
في أكثر من جربة روائية مغربية ، أواها 
محمد زفزاف اهتماما معبرا سواء باانتقاد، 
متفاوتن  واقعن  بن  امقارنة  أو  السخرية 

وجوداً وكينونة.
ب��ي��د أن س��م��ة اج�������رأة، ول���ي���دة س��ي��اق 
ال��ت��ح��وات ال��ت��ي ط��ال��ت ال��ص��ي��غ��ة ، إذا ما 
أحنا لكون زفزاف اختار الكتابة امغايرة، و 

امضادة لكل ما مثل / مثل تقليدا.
إن السمات الثاث أسهمت في تأسيس 
و ترسيخ مسار إبداعي يفرض تناوله اإمام 
اموسع مظاهره و جلياته، و بالتالي مقارنته 
الروائية  التجارب  وعنه  إليه/  أفضت  ما 
بداية  و  الستينات  لنهاية  امعاصرة  العربية 
واسيني  إب��راه��ي��م،  ال��ل��ه  صنع  السبعينات: 
اأعرج، حيدر حيدر ، مؤنس الرزاز،  إلياس 

فركوح، إدوار اخراط و غيرهم..

التداخل بن الروائي السيري: 
يطرح امنجز الروائي حمد زفزاف على 
التقييم النقدين إشكالية  التلقي و  مستوى 
أن  بحكم   ، السيري  ال��روائ��ي  بن  التداخل 
يعود  الروائي  الصوغ  في  اأساسي  الفاعل 
في خلفيته امرجعية، وضمن أكثر من عنصر 
لشخصية الروائي محمد زفزاف، و إن تقنع 
من وراء أسماء علم من مثل“ بومهدي ” في 
“ أرصفة و جدران “ و سليمان في “اأفعى 

و البحر ”.

هذا اأسلوب في الصوغ الروائي لم يتفرد 
ب��ه ال��روائ��ي محمد زف���زاف، و إم��ا يطول 
منجزا روائيا كبيرا، فنقف عليه في جارب 
كل من: إدوار اخراط، مؤنس الرزاز، غالب 
هلسا، إلياس فركوح، حيدر حيدر، واسيني 

اأعرج، وربيع جابر، وغيرهم.
في  الذاتية  جربته  من  يفيد  فالروائي 
إلى  ال��ذات��ي  بغية حويل  ال��روائ��ي��ة،  الكتابة 

موضوعي يتفاعل معه.
م���ن ث���م ي��ح��ق ال���ق���ول ب��ت��داخ��ل جنسن: 
العلم  الذاتية،  مع مطلق  السيرة  الرواية و 
بأن ا ح��دود تفصل بن اجنسن صوغا، 
ونقصد:  ام��رج��ع��ي..  ام��ي��ث��اق  م��ن حيث  إا 
الرواية و السيرة الذاتية.. على أنه في ضوء 
التحديد، يتحقق فعل تلقي النص و التقييم 
الروائي   يختتم  أن  يحدث  قد  ال��ن��ق��دي..إذ 
وفق  الذاتية،  سيرته  عن  باإعان  مس��اره 
ما مثل في جربتي كل من: جبرا إبراهيم 
الله  عبد  امفكر  إل��ى  وإم��ي��ل حبيبي  ج��ب��را، 
الذهنية في  اختزل سيرته  ال��ذي  ال��ع��روي  
رواية  أوراق ) سيرة إدريس الذهنية ( ، ليتم 
في ثاثة أجزاء   “ “يوميات  احقا إص��دار 
تعكس جربة “ العروي”  التربوية العلمي���ة 
و السياسية ، إلى مختلف مواقفه من قضايا 

جارية.
التي  للتجارب  النقدي  التنظير  م  وق��د 
إياها في شكل  ذاتية موظفة  متح عناصر 
السيرة  رواي���ات  إن��ه��ا  بالقول  روائ���ي  ق��ال��ب 
الذاتية ، أو أنها تعمل على إنعاش متخيلها 

بااستناد إلى التخييل الذاتي.
ع��ل��ى أن اح��ض��ور ال��ذات��ي ف��ي رواي���ات 
محمد زفزاف يحمل داات جد من بينها:

متمردة  ت��ب��دو  ف���ال���ذات   : ال��رف��ض   /  1
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ثقافي  وعي  إبراز  تتسامى  تعلو،  الروايات 
الذي مت  امثقف  وعي  التميز..إنه  يطبعه 
: حضور  أكثر من بحث حت  دراس��ت��ه في 

امثقف في الرواية العربية.
ليس  حضر  ق��د  السابقة  ال���داات  إن 
في الرواية الواحدة، وإما على امتداد امن 
الروائي حمد زفزاف، و كأنها تؤسس وفق 
كما  ال��روائ��ي��ة  الكتابة  مفهوم  ال��ص��ورة  ه��ذه 

يتصور..

    القضايا واانشغاات :
يحق القول بداية بأن القضايا واانشغاات 
التي شكلت بنية إنتاج امعنى في امن الروائي 
) والقصصي على السواء ( حمد زفزاف، 
هي في العمق واقعية..فبرغم امظهر الذاتي 
روائي  قالب  في  امعاجة  فالقضية  للنص، 
التي  القضايا  بن  من  أن  على  اجتماعية. 

تستوقفنا في التجربة:
في  : مكن مثلها  الغرب  موضوعة   �  1
ام��رأة و الوردة”،   فهو ينظر إلى الغرب   “
بوصفه موذجاً للتحرر، التسامح والتقدم.. 
ه���ذا ال��ت��ص��ور ا ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ال�����وارد في 
 ، هاشم  أم  قنديل  عربية:  روائية  سياقات 
إلى  الهجرة  م��وس��م   ، ال��ش��رق  م��ن  عصفور 
على  الصوغ حيل  خلفية  وك��أن  الشمال... 
، يحتم احذو وااقتداء،  للتقدم  النزوع  أن 
مع مام العلم بتفاوت القناعات وامرجعيات 

الثقافية والفكرية بن الروائين.
موضوعة  ام��رأة: حظيت  موضوعة   /  2
ام����رأة ب��ح��ض��ور ق���وي ف��ي اآث����ار ال��روائ��ي��ة 
وال��ق��ص��ص��ي��ة ح��م��د زف�����زاف، ف��ق��د ت��ن��اول 
إلى  باانتقاد،  امتخلف  ااجتماعي  وضعها 
الذات، و مارسة  لتأكيد  * ناقد مغربيامطالبة بحريتها 

فاعلية الوجود..بيد أن أقوى حظة جسدت 
احضور  تلكم البارزة في روايتي : “ اأفعى 
بيضة الديك”..وفي كلتيهما  و “  و البحر” 
يحضر اانتقاد إلى إبراز التفاوت ااجتماعي 

والطبقي، وفق رؤية تهكمية ساخرة..
3 / موضوعة السلطة: مكن الذهاب في 
القول إلى أن انتفاء احرية، وانتشار مظاهر 
ااستغال، إلى امطالبة بحقوق العمال ، من 
التجارب  منذ  اأهمية  إي��اؤه  م  ما  ضمن 
اإبداعية اأولى، و أخص مجموعته الافتة: 
الديدان التي  “بيوت واطئة”،  فيرد نص “ 
تنحني”، ويُعّد على مستوى القصة العربية 
تناولت  التي  أبرز النصوص  القصيرة ، من 

مأساة الوضعية العمالية..
على أن انتقاد السلطة الفعلية، لم يغيب 
آخر  ما مثل في  وفق   ، بالرمزي  اإحاطة 
، فقد نقد  أف���واه واس��ع��ة ”  ل��ه : “  رواي���ة 
النظر  يغلب  وكاتبا  مبدعا  بوصفه  امثقف 

على الفعل،  القول على اإنتاج.
إن ال��غ��اي��ة م���ن ال��ت��ط��رق ل��ل��م��وض��وع��ات 
إرساء  الرغبة  خلفية  في  تتحدد  السابقة، 
تسمه   ، ع��ادل  مجتمع  التأسيس  و  التقدم، 

قيم احرية و التسامح.
عود على بدء :

تبقى جربة امبدع امغربي الراحل محمد 
زفزاف، من أهم التجارب السردية العربية 
احديث  النقدي  ال��درس  على  تفرض  التي 
تناولها موضوعية بغية الوقوف على ثرائها 
التراكم  ب��أن  علما  ام��وض��وع��ي،  و  الشكلي 
امتحقق يخول إمكانات واسعة على مستوى 

القراءة، التفسير، والتأويل.
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اأول  أن  ح��ن  ف��ي  النصية؛  العمليات 
للشيء  يفترض صورة مطية  )القارئ( 
للتلفظ،  كفعل  ق��ب��ل  م��ن  روق���ب  ال���ذي 
أن  ك��م��ل��ف��وظ.ك��م��ا  نصيا  اآن  وأص��ب��ح 
ااختاف يحدث أيضاً على مستوى سن 
كل منهما )سن امؤلف وسن القارئ(: 
القارئ أضيق  إذ يحدث أن تكون سن 
وبالتالي  العكس-  -أو  امؤلف  من سن 
ي��ت��م اس���ت���دع���اء، ع�����اوة ع��ل��ى ال���ق���درة 
باموسوعة  إيكو  مايسميه   - اللسانية 
وهي الرصيد اللغوي والثقافي الضارب 
الذي يفترضه  السياق ااجتماعي،  في 
النص ويستحضره القارئ كي يستطيع 
لذلك  اخ��ط��ي  التمظهر  ب��ن  ام��واج��ه��ة 
النص وبن بنياته اللسانية؛ وبدون كفاءة 
»موسوعية« ا مكن التعاون مع النص 
وا  مبتغياته،  إج��از  على  مساعدته  أو 
مكن للقارئ أن يكون هو ذلك امشارك 
ال��ف��ّع��ال ال���ذي م��أ ال��ف��راغ��ات ويحل 

التناقضات ويستخلص امقوات.
ت��أس��ي��س��اً ع��ل��ى م��ا س��ب��ق، ي��ت��ب��ن أن 
مع  خاصة  السيميائي-  إيكو  م��ش��روع 
ك��ت��اب��ه »ال���ق���ارئ ف���ي اح���ك���اي���ة«- وه��و 
يسهم في »تطوير نظرية للنص اأدبي 
م��ن خ���ال ف��ع��ل ال���ق���راءة، ف��إن��ه يتصل 
اتصااً وثيقاً بجمالية التلقي، بل ومكن 
على  ل��ه��ا  ي��ق��دم��ه  م��ا  ف��ع��ًا  يغنيها  أن 
اجمالي  البعد  أم��ا  ال��دال��ي،  امستوى 
مكن  ا  )التي  »م���ارس«  فتلك  للتلقي، 
أن  عنها  ي��ت��ح��دث  أن  للسيميوطيقي 

»قمره« هو الدالة(.

* أستاذ جامعي/امغرب
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إب����راه����ي����م ال���س���واع���ي���ر *

أمن عام اللجنة املكية لشؤون القدس يدعو إلى 
إجاح القدس عاصمة للثقافة العربية

٘بطاه ٨ٵٙاٲ: ٰفا٤ات “ا٥٬طؾ” 
س ٘ػٺبتٹا ـّ ا٬حاّٰٙځة تػ

للثقافة  ع��اص��م��ًة  ب��ال��ق��دس  ك��ي��ف ح��ت��ف��ون   <
اللجنة  العام؛ بصفتيكم: عضوًا في  العربية هذا 
فعاليات  تنفيذ  على  ل��إش��راف  العليا  الوطنية 
لشؤون  املكية  للجنة  ع��اّم��ًا  وأمينًا  ااحتفالية، 

القدس؟
نظراً ما تقوم به اللجنة املكية لشؤون القدس من 
مهام جليلة في التوثيق للمدينة اأسيرة، الطاهرة، 
مستجداتها  ومتابعة  أسرها-  الله  فّك  القدس- 
جميعاً؛ فإنها ّم مثيلها في اللجنة الوطنية العليا 
ألفن  العربية  للثقافة  عاصمة  القدس  احتفالية 
وتسعة من خال أمينها العام. هذه اللجنة يرأسها 
وزير الثقافة د.صبري اربيحات، وإضافًة إلى ذلك 
فقد ّم مثيل اللجنة في جان ااحتفالية اأخرى: 
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الصخرة.  وقبة  القبلي  مسجديه  الشريف 
أو  مفردهم  يكونون  قد  الباحثون  وه��ؤاء 
يشتغلون في مراكز بحوث أو مراكز حقوق 
اإنسان، وأوّد أن أذكر مركز إياف حقوق 
على  شهرّياً  تقريراً  يصدر  ال��ذي  اإن��س��ان 
موقعه اإلكتروني؛ وهكذا فكما ترى للجنة 

شبكة واسعة تزّودها بامعلومة أواً بأول.
ال���ت���رك���ي���ب���ة  إل�������ى  ت����ن����ظ����رون  ك����ي����ف   <
ظّل  في  اأسيرة  امدينة  في  الدموغرافية 

التعّمد الواضح للتأثير على طبيعتها؟
وامتابعة  اليومي  ال��رص��د  إل��ى  اس��ت��ن��اداً   
ال��ي��وم��ّي��ة اح��ث��ي��ث��ة م���ا ي��ج��ري ف���ي ال��ق��دس 
ال��ص��ع��ي��د  وم���ح���ي���ط���ه���ا، وا س���ّي���م���ا ع���ل���ى 
ال���دم���غ���راف���ي، أي ال��ت��غ��ّي��ر ف���ي ال��ت��رك��ي��ب��ة 
من  بالّضد  للقدس،  واجغرافية  السكانية 
ق��رارات الشرعية الدولية التي حظر على 
يغّير في  إسرائيل اإتيان ما من شأنه أن 
الطبيعة الدمغرافية للقدس بوصفها أرضاً 
محتلًّة، وكذلك بالّضد من القوانن واأعراف 
الدولية التي من أبرزها اتفاقية اهاي 1907 
الرابعة منها، فإّن  وجنيف 1994، وحديداً 
اللجنة حرص دوماً على تنبيه الرأي العام 
وامسموع  ام��ق��روء  اإع��ام  بوسائل  العربي 
واحوارات  الصحافية  والبيانات  وامكتوب، 
كّل  امهتّمة، ونصدر  والفضائيات  واللقاءات 
أضعف  وسياسة  “القدس  كتاب  ف��ي  ذل��ك 

اإمان”. 
ونوجه رسائل إلى امؤسسات وامنظمات 
واجامعة  امتحدة  اأم  مثل:  من  الدولية، 
العربية ومنظمة امؤمر اإسامي واليونسكو 

وغيرها، ولنا موقع على “النت” مفّعل.
> هل لديكم تصّوٌر يدفع شبابنا إلى أن 
كونها محور  وجدانهم؛  في  القدس  تترسخ 

الصراع اإسرائيلي- العربي؟
القضّية  ج��وه��ر  ه��ي  ال��ق��دس  تعلم  ك��م��ا 
هي  الفلسطينية  والقضية  الفلسطينية، 

م��ح��ور ال��ص��راع اإس��رائ��ي��ل��ي ال��ع��رب��ي، منذ 
تزال  ما  القدس  وأّن   ،1897 ب��ازل  مؤمر 
تشّكل محور مشاريع التسوية، فإّن القدس 
يحملوا  أن  شبابنا  وع��ل��ى  أج��ي��ال،  قضية 
أغلبية  ي��ش��ك��ل��ون  ب��وص��ف��ه��م  م��س��ؤول��ي��ات��ه��م، 
ج��اّدون  ونحن  والعربي،  اأردن���ي  مجتمعنا 
وينشأوا  الصحيحة،  الوجهة  يُ��وّج��ه��وا  ب��أن 
اإسامية:  العربية  القيم  مجموعة  على 
ف���ي ال��ب��ي��ت، وام����درس����ة، واج���ام���ع���ة، وف��ي 
ام��ج��ت��م��ع، ول��ه��ذا ا ب���ّد م��ن خ��ط��ط كفيلة. 
القدس  لشؤون  املكية  اللجنة  فاحت  وقد 
اأردنية  واجامعات  والتعليم  التربية  وزارة 
قضية  إدخ���ال  العربية  اجامعات  واح���اد 
القدس في امناهج، وجعلها مساقاً إجبارياً 
 ع��ل��ى أق����ل ت��ق��دي��ر ف���ي اج���ام���ع���ات، وق��د 
مساقاً  “القدس”  اللجنة عن  أثمرت جهود 
الصف  لطلبة  التاريخ  منهاج  ف��ي  إج��ب��اري��اً 
اجامعات  م��ن  ع��دد  اعتمد  كما  ال��ع��اش��ر، 

القدس مساقن: إجباري واختياري.
مع  ت��ت��ع��اون  فاللجنة  ه��ذا حسب  ول��ي��س 
امؤمر  سّيما  وا  امدني،  امجتمع  فعاليات 
ال��ع��ام لبيت ام��ق��دس واج��ام��ع��ات اأردن��ي��ة، 
القدس، وتشّجع  بندوات فصلية دورية عن 
الدكتوراه ورسائل  على أن تكون أطروحات 
ال��ق��دس،  م��وض��وع  ع��ل��ى  متكئًة  اماجستير 
على  رسائل  اللجنة  طبعت  لهذا  وتشجيعاً 
ت��ص��ّرف  ح��ت  مكتبتها  ووض��ع��ت  نفقتها، 
جامعات  أن  علمنا  وق��د  وام��ه��ت��م.  ال��ب��اح��ث 
أس��وًة  امدينة  ع��ن  مساقات  ت���دّرس  عربية 

باجامعات اأردنية.
> حّدثنا عن القدس في الوجدان العربي 
اأردني، وامدينة وديعٌة يحفظها الهاشمّيون 

حتى تتحرر.
يرتبط اأردنّيون بامدينة برباٍط ساٍم هو 
العروبة واإسام، وهو رباط وجداني عميق 
ومتأّصل في النفس اأردنية العربية، يتأسس 
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جالته حفظه الله ببناء مأذنة خامسة على 
نفقته اخاّصة للمسجد اأسير.

> كيف للمثّقف والفنان وامفّكر أن يتعاون 
معكم في سياق ااحتفالية، واللجنة املكية 
لشؤون القدس إبراز عروبة امدينة وتأكيد 

قداستها؟
أجزم بأّن ما من قضّية حظيت باهتمام 

ام��ث��ق��ف��ن واأدب�������اء وال��ف��ن��ان��ن اأردن���ي���ن 
ونحن-  ال��ق��دس،  قضّية  م��ن  أكثر  وال��ع��رب 
امدينة في  انتشار  كما أسلفت- نعمل على 
أدبّياً  أو  فنّياً  مصدراً  تكون  وأن  ال��وج��دان، 
أو بحثّياً، وقد نشرنا ما جيء به الصحافة 
من قصائد ورسوم كاريكاتورية عن امدينة، 
ووثقناه في نشرة القدس التوثيقية الشهرية، 
وهذا غيٌض من فيض، وآخر ما فعلناه أننا 
القّصة إصدار  كّتاب  تعاقدنا مع عدد من 
ق��ص��ص ل��أط��ف��ال وال��ف��ت��ي��ان ح��ك��ي ت��اري��خ 
ون��دع��وا  ف��ي وج��دان��ه��م.  ال��ق��دس، وتعمقها 
مثقفينا وأدباءنا ومفّكرينا وعلماءنا إلى أن 
تتوحد جهودهم في سياق احتفااتنا بامدينة 

عاصمًة للثقافة العربية هذا العام.
> كيف مكن للمدعي أن يطّوع التاريخ، 
ماضيه  يستلهم  أن  اح��ق  لصاحب  وكيف 

ويؤّطر شرعّيته؟  
منذ شبابي وأنا مغرٌم بالتاريخ، مع أنني 
بالتاريخ  اهتمامي  وازداد  احقوق،  درس��ت 
الّسمو  صاحب  معّية  عملي  طبيعة  بحكم 
وبوصفي  ط��ال،  بن  احسن  اأمير  املكي 

أميناً عاماً للجنة املكية لشؤون القدس.
وقولك إّن التاريخ حقيقة ضائعة ينطوي 
إّن  أق���ول  ال��س��ي��اق  ه��ذا  وف��ي  فلسفة،  على 
التاريخ يحمل الفعل اإنساني: خيره وشّره، 
تقّدمه وتخلّفه، انتصاراته وهزائمه، وأنا ا 
أميل إلى وصفه باحقيقة الضائعة؛ إا إذا 
يكفي  فهو ا   ، اح��قّ باحقيقة  تقصد  كنت 
وح��ده لصناعة ال��ت��اري��خ، ب��ل ا ب��د م��ن ق��ّوٍة 
ترفده، وتعلم أّن التاريخ قد تطمس معطياته 
في  ال��ع��رب��ي  بحقنا  وأدل���ل  عنقه،  ي��ل��وى  أو 
وعسى  القدس،  في  اأبلج  احق  فلسطن، 
ونتخّطى  اح��ق،  فيترّسخ  تتبّدل  أن  اأم��ور 

التحّديات.
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* محرر امجلة
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تدخل  والرومانسية-  اخيالية  التاريخية 
احضارية  الفنتازيا  من  عالم  في  القارىء 
بسردها قصة نضوج فتاة في واقع يحكمه 
احب والرغبة والتقاليد، وتكاد تكون نسخة 
سندريا  قصة  م��ن  ونضوجاً  واقعية  أكثر 

اخيالية! 
اليابانية  الفتاة  “كيو”  تبدو  الرواية  في 
الغنّية بجمال تقاسيم وجهها ولون  الفقيرة 
ابنة  ال��زرق��ة،  إل��ى  ام��ائ��ل  ال��رم��ادي  عينيها 
صياد السمك العجوز الفقير، مّرض أمها 
وهي في التاسعة من عمرها وتتحمل العائلة 
أعباء جديدة لم تكن في احسبان، فيظهر 
السيد تاناكا رجل اأعمال احلي فجأة في 
حياة العائلة، ويعرض على والد “كيوتو” أن 
يتبنى ابنتيه ليخفف عنه عبئهما لكنه يبيع 
بيت  إلى  اجميلة  “كيو”  للعبودية،  الفتاتن 

جيشا وأختها امسكينة إلى بيت بغاء! 

بالتبلور  ال��رواي��ة  أح��داث  تبدأ  هنا  وم��ن 
أن “كيو” لم تطق واقعها اجديد وتخطط 
للهرب مع اختها “ستاسو” ، لكن محاولتها 
تبوء بالفشل فتهرب أختها مخلفة إياها في 

عتمة امدينة اجديدة وامستقبل امجهول. 
  “كيو” التي خسرت فرصتها بأن تصبح 
تسخرها  ه��روب��ه��ا،  م��ح��اول��ة  بعد  “جيشا” 

رئيسة بيت اجيشا التي يطلق عليها “اأم” 
بالصدفة  تلتقي  حتى  البيت  ف��ي  للخدمة 
أيواروما  السيد  حياتها.  مجرى  يغير  رجًا 
يلتقي  الرئيس،  بلقب  معروف  أعمال  رجل 
“كيو” ف��ي ال��ش��ارع م���رة وي��ري��ه��ا ش��ي��ئ��اً من 
قبل.  من  مثلهما  تر  لم  الكياسة  و  العطف 
“كيو”  عيني  بجمال  يسحر  ال���ذي  ال��رج��ل 
يحرك في داخلها مشاعر احب الطفولية، 
لتجفف  إي����اه  أع��ط��اه��ا  م��ن��دي��ل  فتحتفظ 
لكي  ون��ه��اراً  ليًا  تصلي  ويجعلها  دموعها، 
كانت  أنها  أخ��رى،  م��رة  جيشا  فتاة  تصبح 
الوحيدة  الطريقة  اجيشا”  “فتاة  في  ترى 

للقاء فارس أحامها الرئيس أيواروما.  
مرة أخرى حينما  “لكيو”  القدر  يبتسم   
شهرة  اأكثر  اجيشا  فتاة  “ماميها”  تراها 
وت��أخ��ذه��ا ح��ت جناحها  كلها،  ج��ي��ون  ف��ي 
وتدربها على فنون اجيشا وتدفع مصاريف 
مدرستها وثيابها وتراهن رئيسة بيت اجيشا 
التي ملك “كيو”، بأن “كيو” ستسدد امبلغ 
الذي دفعته اأم ثمناً لها قبل أن يبلغ  عمرها 

مانية عشر عاماً.  
تدريب  فترة  يحملنا خال  جولدن  آرث��ر 
الثقافة  أع��م��اق  إل��ى  جيشا،  لتصبح  “كيو” 
وتقاليد،  ع����ادات  م��ن  فيها  م��ا  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
كمراسم الشاي، واأزياء الشعبية، والرقصات 
ااجتماعي  والنظام  واموسيقى،  والفنون 
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من احرب عند أحد أصدقائه،  لها م��اذاً 
حتى  العمل  من  اجيشا  فتيات  منعت  فقد 
اجيشا اجميلة  “سايوري”  انتهاء احرب، 
كما  ريفية  فتاة  اح��ق��ول  ف��ي  لتعمل  ع��ادت 
كانت أول مرة ثم عادت إلى جيون لتساعد 
بناء عملهما مرة أخرى،  الرئيس ونوبو في 
لكنها هذه امرة جد جواً مختلفاً عن ذلك 
جنود  اح��رب:  قبل  جيون  في  ألفته  ال��ذي 
صاخبة  موسيقى  مكان،  كل  في  أمريكيون 
يكن  لم  التغيير  الطراز، هذا  وأزي��اء غربية 
ال��ش��يء الوحيد ال��ذي واج��ه س��اي��وري حن 
عودتها، فقد وقعت أسيرة ثنائية احب مرة 
لها، وهي  أخرى، نوبو يريد أن يكون راعياً 
تعلم أنها إذا أصبحت ملكا لنوبو فسيضيع 

حبها للرئيس أيواروما لأبد.
 لقد خلق آرثر جولدن جواً روائياً مليئاً 
امتوقعة،  غير  واأح��داث  والترقب  باإثارة 
الطافح  ديكينز  ت��ش��ارل��ز  ب��أس��ل��وب  وينبض 
فهذه  تفاصيلها،  أدق  ف��ي  ام��أس��اة  ب��رس��م 
الرواية ا يعيبها  شيء حقاً سوى ميل الكاتب 
إلى تصنيف الشخصيات الثانوية إلى أشرار 
إلى  أق���رب  ه��ي  كرتونية  بطريقة  وطيبن 

تركيبة احكايات اخيالية، فهتسومومو هي 
أمام  العقبات  التي تضع  الشريرة  الساحرة 
اأميرة وحاول إيذاءها لكنها تدمر نفسها 
عوضاً عن ذلك، والرئيس أيواروما هو ذلك 
الذي  اأبيض  على حصانه  القادم  الفارس 
سيخطف قلب اأميرة ويفتح لها أبواب عالم 
اأح��ام، لنكتشف أن قصة احب في هذه 
يجعلها  ا  السذاجة  من  فيها شيء  الرواية 
ق���اد ه���ذا اح���ب معظم  م��ا فيها وإن  أه���م 
وبالتالي  وخياراتها  سايوري  حياة  أح��داث 
نهاية سعيدة  هنا  والنهاية  الرواية.  أحداث 
كنهاية كل القصص اخيالية، فالقدر يلعب 
وس��اي��وري  الرئيس  قلب  ب��ن  ويجمع  لعبته 

ليعيشا سويا حتى نهاية عمرهما.     
مع  فيها  نسافر  رواي���ة  جيشا  م��ذك��رات 
إل��ى م��اض كان  س��اي��وري وف��ت��ي��ات اجيشا 
يوشك على ااندثار وبهتت معامه بعد الثورة 
أعقاب  اليابان في  التي عاشتها  التطويرية 
نغوص  أن��ن��ا  كما  ال��ث��ان��ي��ة،  العامية  اح���رب 
تختر  ل��م  ام���رأة  حياة  تفاصيل  ف��ي  خالها 
قدرها  ف��ص��ارت  لها  ق���درت  ول��ك��ن  حياتها 

وعامها وهويتها أيضا.

* طالبة جامعية/ ك. اللغات اأجنبية

* آرثر جولدن: كاتب أمريكي من واية تينيسي، ولد عام 1956، حصل على درجة البكالوريوس في تاريخ 
الفن في جامعة هارفرد اأميركية، واماجستير في التاريخ الياباني من جامعة كولومبيا وفي اللغة اإجليزية 
1997، وبيع منها أكثر من أربع  صدرت عام  “مذكرات جيشا”  في جامعة بوسطن. له رواية واحدة هي 

ماين نسخة وترجمت اثنن وثاثن لغة منها العربية.
واجمال في  امرح  ونشر  الطعام  وتقدم  إدارة احديث  ق��ادرات على  فتيات جميات  فتيات اجيشا:   *
اجلسة. يبدأ تدريب الفتاة وهي طفلة في الثالثة أو اخامسة من عمرها لتتقن الرقص التقليدي والغناء 
تتمثل بالترفيه عن الضيوف، وفتيات اجيشا لسن بائعات هوى كما هو  وفنون الكام، فوظيفتها أساساً 
متصّور، بل حكم حياتهن العاطفة والعادات والتقاليد؛ وفي حال مخالفتهّن هذه العادات يتعرضن لطرد 

ويسحب منهّن اللقب.
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أطوار التعليم الائي يزيد عدُدهن عن عدد 
امدِرسن الذكور.

كما أّن عدد سائقات السيارات في شوارع 
ا وهو ما لم نكن  امدن اجزائرية كبير ج��دًّ
نشاهده قبل عشر سنوات وا حَتى نتصَوُره 
شاهدت  وق��د  مضت..  20سنة  أو   15 قبل 
سائقة حافلة عمومية في شركة  شخصياً 

النقل العمومي بالعاصمة.
ال��ط��ب��ي��ب��ات  ع���ن  اح���دي���ث  دون  ه����ذا   
واح���ام���ي���ات وال���ق���اض���ي���ات وال��ص��ح��ف��ي��ات 
ام��خ��ت��ل��ف��ة،  اإدارات  ف����ي  وال����ع����ام����ات 
والشرطيات وامُسِيرات ومديرات امؤَسسات 
والوزيرات  البرمان  في  والنائبات  امختلفة، 
ترَشحت  م��ن  ومنهن  اأح����زاب،  ورئ��ي��س��ات 
امرأة  بذلك  فكانت  الرئاسية؛  لانتخابات 
اجزائرية من أوائل النساء الاتي ترشحن 

لشغل أعلى منصب في الَدولة في بلد عربي 
اأديبات  الِنساء  ننسى  ا  كما   ... غيره  أو 
فهَن كثيرات في اجزائر في حقول: الرواية 
والقصة والشعر، ومن كاتباتنا الاتي يتكلمن 
الفرنسية من تعَدت شهرتُها حدوَد اجزائر 

إلى باقي أنحاء العالَم العربي وأوروبا.
من  اشتهرن  أديبات  اجزائر  في  ولدينا 
واأديبة  مستغامي،  أح��ام  الروائية  مثل: 
مبروكة،  بوساحة  والشاعرة  ونيسي،  زهور 
وال���روائ���ي���ة ي��اس��م��ي��ن��ة ص���ال���ح، وال��ش��اع��رة 
منيرة سعدة خلخال، والكاتبة  آسيا جبار، 
والقاصة  ام��ع��م��ورة،  بنت  عائشة  والقاصة 

نسيمة بولوفة، والقاصة عقيلة رابحي.

* صحافية أردنية

أن تخصص العدد التاسع والعشرين لاحتفاء بالقدس عاصمة الثقافة 
العربية.ويسعد أسرة امجلة استقبال امساهمات وامشاركات اأدبية 

واإبداعية التي ترسخ احس القومي
 وااعتزاز  العروبي  بامكان امقدس 

)جوهر القضية الفلسطينية( لدى جيل الشباب الواعد.

بمناسبة ااحتفال بالقدس
 عاصمة الثقافة العربية 

يسر مجلة أقام جديدة   
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ا٬ػاٺپ ٠ٿ ا٬ػٺاڀة اڄغضٴځة بځٳ جځ٭ځٳ

يُنَظر إلى الراوي على أنه أحد أركان العمل الروائي، فوراء الظواهر 
الفنية من أفعال وشخوص، ومكان وزمان، يقف راٍو يتولى مهمة الترتيب 
والتنضيد داخل النص الروائي، لذا تعددت امقاربات واأبحاث النقدية 
لدراسة الراوي بوصفه ركناً يحدد أسلوب العمل الروائي وبنيته. في هذا 
السياق يأتي كتاب »الراوي في الرواية اأردنية بن جيلن« أسمهان 
علي العقيل الذي صدر ضمن منشورات أمانة عمان الكبرى )2008( 

في 254 صفحة من القطع الكبير، مشتمًا على مهيد وبابن.
الروائي  العمل  في  ودوره  ال��راوي  مفهوم  التمهيد  في  الباحثة  تعرض 
بعامة، وفي الرواية اأردنية على وجه اخصوص، مؤكدة أن الراوي هو 
الركن اأساسي الذي يقوم عليه العمل الفني. وتوضح مفهوم »اجيل« 

وحدوده من العام 1968 حتى اآن.
ال��رواد، وهي: »فتاة من فلسطن« لعبد احليم  ال��راوي من خال ماذج لروايات جيل  يتناول الباب اأول 
تائبة«  الزمان« لشكري شعشاعة، و»مغامرات  الناعوري، »في طريق  عباس، »مارس يحرق نفسه« لعيسى 
حسني فريز. وترى الباحثة أن أساليب الكتابة التقليدية سيطرت على كّتاب هذا اجيل، إذ يقوم الكاتب 
بدور الراوي امتحدث بضمير الغائب الذي يتدخل في كل شاردة وواردة في سياق اأحداث والشخصيات. 

»العودة من  لتيسير السبول،  اليوم«  الثاني، وهي: »أنت منذ  الثاني ماذج من روايات اجيل  الباب  ويقدم 
الشمال« لفؤاد القسوس، »جمعة القفاري: يوميات نكرة« مؤنس الرزاز، »الشهبندر« لهاشم غرايبة. وتخلص 
الباحثة إلى ابتعاد روايات هذا اجيل عن التقريرية وامباشرة واخطابية، وتنوع أساليبها السردية وأبنيتها 

الفنية.

ث٭ٻج ٰٵتىٟ ا٬٭ځ٫

تُبرز رواية »ثلوج منتصف الليل« لبكر السباتن التي صدرت بدعم من 
امفهوَم  امتوسط،  القطع  400 صفحة من  )2009(، في  الثقافة  وزارة 
العميق للمقاومة التي هي فعٌل ضروري يحقق اإنسان ذاته من خاله، 
تتعدى ذلك  والقتال وحسب، إما  فامقاومة ا ترتبط بجبهات احرب 
إلى رفض جميع أشكال الظلم وااستبداد، ومحاربة اخائنن وامتآمرين 

مع العدو.
تتنوع في الرواية الدروب التي تسلكها الشخصيات امقاِوَمة، فبعضها من 
مثل إبراهيم الصافي وزوج أخته عبد اجبار، حاَربا على اجبهة خال 
اجتياح بيروت، وحّما عار الهزمة نفسياً وجسدياً، فالصافي فقد رجولته بسبب شظية، فيما ظل شبح 
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عديدة هي التحّديات التي تواجه عمل امرأة بعامة، وامرأة اموسيقية 
على وجه اخصوص، سواء العازفة أو امغنية. 

ف��ي ه��ذا اإط���ار، ي��روم كتاب »واق���ع اح��ت��راف ام���رأة اأردن��ي��ة ل��أداء 
اموسيقي بن امعيقات وامعززات« لشروق عبد الكرم، الذي صدر 
بدعم من وزارة الثقافة )2008(، في 176 صفحة من القطع الكبير، 
وعلى  اموسيقي،  امجال  في  العامات  اأردنيات  النساء  إلى  التعرف 
من وصولهن  التي حّد  وااقتصادية  ااجتماعية  وامعززات  امعيقات 

إلى ااحتراف.
يأتي الكتاب في ثاثة فصول، تبدأ مهاد تاريخي لواقع امرأة اموسيقية في احضارات العربية«، تتتبع فيه 
الكاتبة سيرة نساء عربيات عملن في مجاات موسيقية منذ حقبة ما قبل اإسام حتى الوقت احاضر. 
ويتناول الفصل الثاني »واقع امرأة اموسيقية اأردنية« الواقع ااجتماعي وما ينبثق عنه من قيم واجاهات 

وتقاليد وقوانن تؤثر في دور امرأة وعملها في مجال اموسيقى والغناء. 
ويبّن الفصل الثالث امعيقات وامعززات التي تواجه احتراف امرأة اموسيقية اأردنية، ويتتبع سير فنانات 
محترفات في مجال اأداء اموسيقي، عارضاً صوراً ملونة لهن ولبعض نشاطاتهن، ومنهّن: سلوى، سامية 
غنوم، زين عوض، روز الور، ليندا حجازي، شيرين أبو خضر، دما بواب، مروة السيد، رلى البرغوثي، مكادي 
نحاس، مارا عمر، ما حداد، قمر بدوان، عبير الصباغ، نانسي بيترو، غادة العباسي، أريج الباسل دحدل، 

جوليانا سليم، هبة الناصر، هبة بسام، دما أندوراس، رم الناصر ومرم فخري.

ٰٳ أٴت ـځط ٬ٻ٨٭ځؽڀٻ؟

أجراه   مطَول  ح��وار  لوكليزيو؟«، خاصَة  سيد  أنت  »من  كتاب  يقدم 
جان – لويس إيزين مع لوكليزيو الذي فاز العام 2008 بجائزة نوبل 

لآداب، وترجمه عن الفرنسية محمود عبد الغني.
يبن الكتاب الصادر عن دار أزمنة للنشر والتوزيع )2009(، في 87 
اأنساق  من  العديد  في  لوكليزيو  تأثر  امتوسط،  القطع  من  صفحة 
الفكرية، وذلك من خال رحاته وأسفاره الكثيرة، وقد ظهر ذلك في 
نصوصه اأدبية والفكرية ذات الصبغة »اأسطورية«، ما يفتح الباب 
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ٰصتاغات ٰٳ ا٬مٙػ ا٩٬ٻـٻ٠ٿ ا٬ٱٙاوػ

يشتمل كتاب “مختارات من الشعر الكوسوفي امعاصر” الذي ترجمه 
محمد م.اأرناؤوط، وصدر عن دار أزمنة للنشر والتوزيع )2009( 
في 151 صفحة من القطع امتوسط، على قصائد مترجمة بعناية إلى 
العربية لشعراء كوسوفين، مع ملحق يعّرف بأبرز إجازات كٍل منهم.

هؤاء الشعراء هم: أنو جرتشيكو )1928(، دين محمدي )1932(، 
بسيم بوكشي )1943(، فخر الدين غونغا )1936(، صبري حميدي 
وبصري   )1959( باشوتا  صالح   ،)1950( شكري  أدي   ،)1950(

تشابريتشي )1960(.
يكشف الكتاب أن جارب هؤاء الشعراء، يجمع بينها الهموُم واأحام 

الفردية واإنسانية، وقد تراوحت لغتهم ما بن امباشرة والرمزية، وما بن الرموز اأوروبية امشتركة والرموز 
األبانية اخاصة، مع تطعيم قصائدهم بفيوضات من موتيفات بعضها محلية.

من أجواء امجموعة، التي اعتنت بقصائد مجد احرية واأرض واحياة، وتدين احرب والظلم وااضطهاد، 
يقول فيها: “كم هي قريبة فلسطن، فلسطن تسافر من قلب  قصيدة حمد كرفيشي بعنوان “فلسطن” 

إلى قلب، تستريح من روح إلى روح، كم وكم تخطت اموت، لتصل إلى احرية”. 
كما اشتمل الكتاب على قصائد مجد احب، كقصيدة “أجراس الزمن” لرحمان ديداي التي يقول فيها: “في 
بعض اأحيان، يكون الزمن مجرد قميص مهترئ، ا نستطيع ارتداءه، والعظام التي تستيقظ من اأزهار، 

تقول لك الوصية الوحيدة: قس الزمن، باحب فقط”.
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النفع امباشر وأن نعطي فرصة للفنان بأن 
يحمل هذا احمل الوطني على عاتقه وهو 
قادر، ومطلوب من وزارات التربية والتعليم 
لتخلق  مناهجها  وصياغة  دراس��ة  تعيد  أن 
ل��ن��ا ج��ي��ًا م��ت��وازن��اً خ���اق���اً، وم��ط��ل��وب منا 
الوطنية  ورم��وزن��ا  شخصياتنا  تخليد  دوم��اً 
عبر مشاريع نحتية تصنع ذاكرة قوية ثابتة 
ج��اه��ه��م، خ��اص��ة ف��ي ظ��ل ض��ع��ف ثقافتنا 
الوطنية التاريخية ومطلوب من هذا اجيل 
أن ينشأ في بيئة نظيفة تذكره دوما برموزه 

الوطنية الرفيعة.
ب��ص��راح��ة وشفافية  أح����دث  ه��ن��ا  وأن����ا 
في  يسهمون  ام��ع��م��اري��ن  بعض  إّن  ف��أق��ول 
أعمالهم  في  وصورته  البلد  تشويه حضارة 
امعمارية الربحية التي ا تراعي تاريخ امكان 
وحضارته، والعمارة منذ نشأتها كانت ترتبط 
بامكان ومثله وا تضاف إليه مطلقاً، ناهيك 
عن النحت اميداني الذي هو العنصر الفني 
الوحيد الذي يعبر عن وجدان اأمة ويرتبط 

فيها بالساحات.
> شبابنا يتجه إلى التجريد في معظم 
ليس  الغموض  إلى  سعيًا  الفنية  توجهاته 
ما  واحتياجاته،  ال��واق��ع  عن  مبتعدين  إا، 

وجهة نظرك حول اموضوع؟
علينا أّا نلومهم، فامجتمع هو من وضعهم 
في هذه اأزمة بطريقة تفكيره وكثرة عقباته، 
تاريخنا العربي واإسامي القدم كان راقياً 
في هذا ااجاه وعّبر بثقة عن فكره الفني 
واحسي، لكننا في اأردن ما نزال مبكرين 
متلك  محلية  فنية  هوية  عن  احديث  في 
أنصاف  وج��ود  ظل  في  اخاصة  مفرداتها 
مثقفن ا يراعون اجانبن الفني والثقافي، 

واأكثر إياما أننا غرباء عن أحاسيسنا.

باموروث  واضحًا  تأثرًا  تظهر  أعمالك   <
عن  بعيدًا  كنت  لكنك  واإس��ام��ي،  العربي 
ال��ت��اري��خ اح��ض��اري اخ���اص ب����اأردن، فما 

السبب؟
الذي  اإن��س��ان  على  تركيزي  كل  ينصّب 
واج��ازه  مشروعه  وعلى  ام��ك��ان  ف��ي  يعيش 
لشكل  سجيناً  أك��ون  أن  أح��ب  وا  الفكري، 
فالنحاتون  ب��ه،  خ��اص  وت��ص��ور  معن  فني 
العراقيون مثا كانوا سجناء للفن الرافدي 
الفرعوني،  للفن  سجناء  كانوا  وامصريون 
فنياً  متحفا  ل��ك��ان��ت  ص����ّورت  ل��و  واأردن 
ومعاناة  لتجربة  أنتمي  أن��ا  لذلك  مفتوحا، 
الناطق  ه��و  الفنان  اح��اض��رة أن  اإن��س��ان 
الرسمي باسم عصره، فإذا كنت مؤهًا لهذه 
التسمية ومثًا لهذا اجيل فعلي أن أكون 

ناطقاً عن هذا اإحساس.
وأركز عادة على الفاح الذي عانى من كل 
شيء وأولها الهجمات ااستعمارية الشرسة، 
التي  الوطن  تاريخ وحضارة  فانا أبحث في 
في  نفسي  أحصر  أن  دون  اإنسان  شكلها 
ت��اري��خ��ي��ة زم��ن��ي��ة معينة ك��اأن��ب��اط أو  ف��ت��رة 
العمونين، كما أن الرجل البدوي املثم هو 
رمزي اخاص للتعبير عن امواطن في بلدي، 
هذا اإنسان الطيب الذي راح ضحية للعومة 

بأنواعها.
> ه��ل ق��دم��ت ك��ل م��ا تطمح إل��ي��ه، وهل 

اكتمل مشروعك الفني؟
طويلة  م���ات���زال  ف��ال��ط��ري��ق  ا،  ب��ال��ط��ب��ع 
وال��ع��وم��ة وت��ه��دي��ده��ا ل��ل��ه��وي��ة ال��ب��ش��ري��ة هو 
محوري اخاص الذي أعمل عليه باستمرار 

في هذه امرحلة. 

*عضو هيئة التحرير
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اسم “الشمس” أّن الشمس وعاء السعادة بخيوطها 
ن��ش��أت على ح��ّب قصص  ال��ّذه��ب��ي��ة، ول��ذل��ك فقد 
امكتبة اخضراء لأطفال، حيث الساحر والشمس 

واأمير امسحور.
بالّصدفة   2007 عام  التصوير  بدأت  ‾اخطيب 
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عن طريق موبايل، وتطمح إلى شراء 
بجهدها  هكذا  بها،  حترف  كاميرا 
مصّور،  على  تتعلم  أن  دون  ال��ذات��ي 
وتخشى أن تصبح تقليدية بالتعاليم، 
ل��ون  اأزرق  ال���ل���ون  ت��ص��وي��ر  وح���ب 
السماء الّصافي وخاصة حن تداعبه 
زهرتي  تعشق  وه��ي  ال��غ��ي��وم،  بعض 
ذكرى  لها  أن  والياسمن  البيلسان 
جميلة معهما، وتقول إّن أجمل صورة 
التقطتها كانت في وادي السير وهي 
لكنها خضراء  شوكية  صورة شجرة 
الغيمات  إح���دى  ج���اذب  وبجانبها 

أطراف احديث العذب.
وت���س���ت���م���د اخ���ط���ي���ب م����ف����ردات 
تصّورها،  التي  الطبيعة  من  الكتابة 
وتقرأ مقطوعة كتبتها قبل عام: “أنا 
الربيع ا كالعّثة  كالفراشة تأتي في 

تأتي كلّما جاء الضوء”.
للطالب  م���ث���ااً  ت��ب��دو  اخ��ط��ي��ب 
اج��ام��ع��ي ال����ذي م���ّر ع��ل��ى فصول 
ويحزن،  فيها،  س��ن��وات، م��رح  أرب��ع 
ويحب، وهذه الطالبة ا تشترط في 
التي  العذبة  روحه  إا  امصّور  جاح 
تستوعب احيط بالرغم من سحب 

احزن التي تبدو هنا وهناك.

> الصور بعدسة:  سمية اخطيب





النساء،  من قاعة  الرجال؛ و”سحبوني”  .. في إحدى احفات أجبروني على تصوير 
الوجوه  وبن  بيني  ��ول  َحُ أن  هّمني  وإذ  الزام!(”؛  بتصّور  ما  الكاميرا  )عمي  فاعتذرت: 
في  عيني  فأرسلُت  اأنثى،  عن  الزهرة  عّوضتني  التفاصيل،  تخليد  من  فأُمنع  ال��ع��اداُت، 

حناياها، أفتش عن ذلك امخبوء، ومنذ ذلك وأنا في “اجنة” ا أموت! 

ȆȆ بيني وبن الزهرة اختبار حسن نوايا، وهي ا تتبّرج لي في طقٍس
اعتيادي، كما أنها ليست بامتناول دائمًا

كثيرًا ما يحزنني أن يقول الناس:  ما لهذا امصّور يدور من جبل
 إلى آخر؛ يبحث عن الزهور  وهي في محات تباع في امدينة! 
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م��خ��ّي��م��ات��ي  وراء  م���ن  أط��م��ح  ك��ن��ُت  وإذا 
أن  اجبال  في  تهّومي  أو  الفوتوغرافّية 
ُمتأّمله،  بعن  يزهو  كتاباً  زه���وري  أودع 
فإن النشوةَ لم حن بعد؛ فما تزال زهوٌر 
جميات في خدٍر بعيد لم أصل إليه بعد، 
بامئة  ثمانن  نحو  تشّربت  عيني  أن  ومع 
الباقيات  بامئة  العشرين  فإّن  رأيت،  ما 
أزهار شاردات قلقات، ما فتئَن في باٍد 

برّية، لم تطمثهّن عُن مصّور بعد.
وأّي  م��اًا؛  الرحلة حتاج  أن  ب��ّد  ا   <

مال؟! 
لي  كيف  تتخّيل  أن  وأرج���و  ن��ع��م!..   -
الذي  م��ّراٍت؛ و”ليس  امنطقة  “أرود”  أن 
يرعى النجوم بآيِب”، ويكفي أن تعلم أّن 
الساكنات  البعيدات  ال��ن��ادرات  ال��زه��رات 
امنتظرات من يفّك أصفاد احبس ليس 
وكم  عنهّن،  الطبيعة  م��راودة  اليسير  من 
ذبلت زهرةٌ في رم حال بيني وبينها البعد، 
وكم هو موجٌع أن تقف “اماّدة” سّداً أمام 
رغباتي في الكشف، فبيني وبن أزهاري 
ا ب���ّد م��ن اخ��ت��ب��ار ح��س��ن ن���واي���ا، وذل��ك 

إلّي،  أو ثاثة حتى تطمئّن  زيارتن  يستلزم 
اعتيادي، كما  تتبّرج لي في طقٍس  وهي ا 

أنها ليست بامتناول دائماً.
وع��ل��ى أّي���ة ح���ال ف���إّن أزه����اري تفرحني 
ي��ؤم��ن أصحابها  ك��ث��ي��رة  وت��ف��رح م��ؤس��س��اٍت 
بجدّية امسعى، وأذكر: البنك اأهلي مثااً، 
ل��ل��وزارة مخيماتها  وأم��ان��ة ع��م��ان، وأش��ك��ر 

اإبداعية كّل عام.
ع��ل��ى من  ت��ع��ل��ن اح����رب  أن���ك  > سمعنا 
بيئتها؛  غير  ف��ي  فيصورها  زه���رًة؛  يقصف 

فتبقى الصورة وتوت الزهرة؟!..  
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في  وال���دور  جمعيتنا.  بقوة  الداعمة 
اجمعية يجب أن يستمر، وسواء كنت 
أنا رئيساً أم جاء غيري فإن اجمعية 
هي اجامع لزمائنا: هوايًة وتخصصاً 

واحترافاً.
> ك���ي���ف ت�����رى م����ا ه����و م����وَث����ق ف��ي 
وام��ع��ل��وم��ة  ال���ص���ورة  ب���ن  ”الزهور“ 

الّشارحة؟ 
- الكتاب الذي أشتغل عليه أتوّخى 
موِثٌق  هو  ما  أّن  فنّياً؛  يكون  أن  فيه 
ولكّني  ج���داً،  م��ح��دوٌد  عندنا  للزهور 
أذكر كتاباً صدر عن جامعة اليرموك 
ف��ي��ه ت��رك��ي��ٌز أك��ب��ر ع��ل��ى ام��ع��ل��وم��ة ا 
الصورة ضعيفًة  كانت  ف��إذا  ال��ّص��ورة؛ 
غير واضحة فإن خيراً كبيراً مكن أن 
يضيع، وفي اجامعة اأردنية طالعت 
كتاباً ا بأس به، غير أن الصور جاءت 
وهو  الواحدة،  الصفحة  في  محتشدًة 
ما جعل من تبّن مواطن اجمال فيها 
ح��ن حتوي  سيما  ا  م��ق��ل��ق��اً؛  أم����راً 

الصفحة الواحدة أربع صور! 

ونباتاته  اأردن  زه���ور  ف��ي  بنا  َت����ّوْل   <
البرية، وما حكاية ”الباك آيرس“ أو زهرة 

اأردن الوطنية؟!
إّن  ال��ق��ول  تطوافي مكنني  م��ن  ج���واب: 
من  ن��وع   2400 مجموعه  م��ا  يضّم  اأردن 
نوعاً   15 وإّن  ال��ب��ري��ة،  وال��ن��ب��ات��ات  اأزه���ار 
انقرضت وغابت عن العيون، ولدّي أزهار لم 

أجدها في أّي مرجع.
بن  نخلط  ما  كثيراً  أننا  أوّض��ح  ودعني 
الدحنون  على  فنطلق  أنواعها؛  في  الزهور 
النعمان  شقائق  على  أو  النعمان  ش��ق��ائ��َق 
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